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۱۰۰۰ تومانی
 یک تومان 
می شود

توانمندی افراد 
در پست  ها
لحاظ شود

پیکر شهید 
هادی علی نقی 
در گلزار شهدای 
کبودراهنگ آرام 
گرفت
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یادداشت روز
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فرصت اندک 
برای مدیرکل ارشاد 

 1- تا اســم همدان می آید، مســتمع و 
گوینــده برابر نهاد معنــوی اش را فرهنگ 
و تمــدن و تاریــخ می دانند. بــه این معنا 
که نام این استان باســتانی و موثر در فراز 
و فــرود تمدن بزرگ ایرانیــان؛ با فرهنگ 
و تمدن عجین و همراه شــده است.  این 
ویژگی و صفت فرهنگی را هیچ ســخنور 
و نویسنده ای یا سلطان و جریان حکومتی، 
به این منطقه عطا نکرده اســت. این صفت 
ذاتی همدان است که اهالی آن را »همه دان« 

بنامند.

یادداشت

5

40 سالگی نماز جمعه 
و روز خبرنگار

 برگزاری نماز جمعه در سراســر کشور 
کــه اکنون  بعد از 40 ســال به حدود 900 
شهر کشــور گســترش یافته است. یکی 
از برکات انقاب اســامی اســت که امام 
خمینی)ره( فرمایشی دارند با این مضمون 
اگر نظام اســامی هیچ خدمــت دیگری 
نکرده بود همین ناز جمعه کافی بود.پنجم 
مرداد ســال 1358 به دســتور امام راحل 
عظیم الشأن آن بزرگ احیاء گر نماز نخستین 
نماز جمعه بعد از انقاب به امامت مرحوم 

آیت ا... طالقانی)ره( در تهران اقامه گردید...

سهمیه بلیت همدانی ها در جیب پایتخت نشینان
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آسفالت مسیر جهانی را مسدود کرد

ثبت جهانی هگمتانه 
منتفی شد

■ ضربه بی تدبیری بر پیکر تمدن ۳۰۰۰ ساله

    لیبل های پشت چسب دار)فیلم، کاغذ، متاالیز، ترنس 
پرنت، آکرونال، هات ملت و ...

OPP.CPP.)سلفون، فیلم و لفافهای یک الیه تا چند الیه  
BOPP  متاالیز، کاغذ، فویل آلومینیوم و ...
  لیبل شیرینگ به صورت رول و اسلیو

  خدمات تکمیلی) طال، دایکات، لمینت، پوشال گیری و ...(

مرکز چاپ و بسته بندی همدان
چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

دفتر مرکزی: همدان - خیابان مهدیه - ساختمان پیام
چاپخانه: همدان - شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت - خیابان نهم
همراه: 09183148188
چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

با راه اندازی مدرنترین ماشین چاپ لیبل و 
لفاف اروپایی دیگر نگران تغییر در طراحی و 

اطالعات خود نباشید.

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا

t

اان هلل و اان الیه راجعون 

از طرف قادری، بامداد، ابوالفضلی

خانواده محترم نیکجو 
ــه  ــز از دســت رفتــه چنــان ســنگین و جانســوز اســت کــه ب درگذشــت عزی
ــروردگار  ــرت پ ــر حض ــر تقدی ــی در براب ــیند ول ــاور می نش ــه ب ــواری ب دش

ــت  ــا نیس ــلیم و رض ــز تس ــاره ای ج چ
ــرض  ــلیت ع ــه تس ــان صمیمان ــواده محترمت ــه خان ــداز را ب ــم جانگ ــن مات ای
نمــوده  و بــرای آنــان صبــر و اجــر و بــرای آن عزیــز ســفر کــرده علــو درجــات 

طلــب مــی کنیــم.

 مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری همدان با بیــان اینکه به طور 
میانگین روزانه 420 تن پسماند در همدان 
تولید می شــود، گفت: بیشــترین مقدار 
پسماند در مناطق مرفه نشین همدان تولید 

می شود.
حسین سیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه بــه طور میانگیــن روزانه 420 تن 
پســماند در همدان تولید می شود، اظهار 
کرد: در چهار ماهه نخســت سالجاری به 
طور میانگین 52 هزار و 80 تن پسماند در 

همدان تولید شده است.
وی با بیان اینکه از 3 سال گذشته تا کنون 
میانگین تولید پسماند درهمدان بین 400 
تا 420 تن بوده اســت، افزود: بیشــترین 
مقدار پسماند در مناطق مرفه نشین همدان 
تولید می شود.ســیبی نبود ماشین آالت 
تخصصــی و خط پــردازش را جزئی از 
مشکات پسماند همدان برشمرد و عنوان 
کرد: یک ســایت پســماند پشت پلیس 
راه همدان وجود دارد که این ســایت با 
مساحت 300 هکتار از سال 60 راه اندازی 

شــده و ظرفیتی اســتراتژیک برای استان 
همدان به شــمار می رود.وی با بیان اینکه 
20 درصد پســماند تولیدی قابل بازیافت 
اســت، خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد 
پسماند تولید شده باقیمانده موادغذایی و 
غیرقابل بازیافت است که می توان آنها را 
به کود تبدیل کرد اما متأسفانه تکنولوژی 

انجام این کار در همدان وجود ندارد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری همدان با بیان اینکه طبق قانون 
تولیدکننده های زباله های عفونی باید ابتدا 

آن را بی خطرســازی و سپس دفع کنند، 
اضافه کرد: در همدان بی خطرسازی زباله 
های عفونی توســط تولیدکننده ها انجام 
شــده و سپس با استفاده از آهک دفن می 
شــود.وی با بیان اینکه پیگیری برای راه 
اندازی خط پردازش زباله و خط پردازش 
نخاله ســاختمانی از برنامه های سازمان 
مدیریت پســماند برای ســال 98 است، 
گفت: راه اندازی خط پــردازش نیازمند 
جذب ســرمایه گذار بخــش خصوصی 

است.

هوای همدان 
گرم می شود

 دمــای هوای برخی از نقاط اســتان 
همدان در روزهــای یازدهم و دوازدهم 
مردادماه جاری )جمعه و شنبه( بین 2 تا 

سه درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان در 
گفت و گو با ایرنــا گفت: در چند روز 
گذشته دمای هوای همدان نسبت به تیر 
ماه کمی ُخنک شده است، به طوری که 
در یک هفته گذشــته، همدان همواره در 
رده اول تا ســوم ُخنک ترین شهرهای 

مرکز استان در سطح کشور جای گرفته 
است.محمدحسن باقری  شکیب با تاکید 
بر اینکه شــب های همدان ُخنک است، 
افــزود: در چند روز آینــده با افزایش 2 
تا سه درجه سانتیگراد دمای هوا، هوای 

همدان کمی گرم می شود.
وی اظهار داشــت: بر اساس نقشه های 

پیش یابی هواشناســی، آسمان استان در 
24 ســاعت آینده صاف تا قسمتی ابری 
همراه با غبار محلــی و وزش مایم باد 
در ســاعت های بعد از ظهر پیش بینی 
می شود.باقری  شکیب افزود: در روزهای 
جمعه و شنبه آینده در ساعت های بعد از 
ظهر بر سرعت وزش باد افزوده می شود.

پولدارهای همدان زیاد زباله تولید می کنند

برای داوطلبان سال ۹۸

نتایج اولیه کنکور ۹۸ 
دهه دوم مرداد اعالم 
می شود

 نتایج اولیه کنکور سراســری 98 دهه 
دوم مرداد به صورت کارنامه منتشــر می 
شــود و داوطلبان مجاز می توانند نسبت 
به انتخاب کدرشــته های خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراســری ســال 
98 برای رشــته های تحصیلــی با آزمون 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای 
پذیرش دانشــجو در دوره هــای روزانه، 
نوبت دوم )شــبانه(، پیام نور، غیرانتفاعی، 
دوره های نیمه حضوری، مجازی، پردیس 
خودگــردان و ظرفیت مازاد دانشــگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی و رشــته های 
تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسامی در 
13 و 14 تیرماه 98 برگزار شــد.در کنکور 

سراسری سال 98 تعداد یک میلیون و 119 
هــزار و 15 داوطلب ثبت نام کردند که با 
توجــه به اعام عاقمنــدی به گروه های 
آزمایشی دوم و ســوم، تعداد یک میلیون 
و 353 هزار و 324 کارت ورود به جلسه 
آزمون صادر شد.کارنامه اولیه در دهه دوم 
مردادماه 98 منتشــر می شود و داوطلبانی 
که مجاز به انتخاب رشــته می شوند با در 
نظر گرفتن ظرفیت دانشــگاه ها در مهلت 
اعام شــده در دهه دوم مرداد می توانند 

100 کدرشــته را انتخــاب کننــد. نتایج 
نهایی آزمون سراسری ســال 98 در دهه 
سوم شــهریورماه 98 منتشر می شود.نتایج 
اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 98 نیز  
دوشــنبه 1۷ تیر ماه 98 به صورت کارنامه 
در سایت سازمان سنجش منتشر شد. تعداد 
456 هزار و 864 نفر مجاز به انتخاب رشته 
شــدند که از این تعداد، 253 هزار و 665 
نفر معادل 55.52 درصد داوطلبان نسبت به 
تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

تاریخ سازی 
بانوی جودو 
همدان 
افتخاری 
ماندگار است
■ جودوکار همدانی
 نایب قهرمان آسیا شد

مردم جانشان به لبشان رسید 

بلوار اِرم را برگردانید 
■ هشدارهای پیشگیری از ترافیک مهم است یا جنس آسفالت؟
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 عصر روز گذشته یک شهروند برای ادمین همدان پیام متنی ارسال 
کرد که بند بند این مطلب کوتاه با نوشــتار محاوره ای به وضوح با 
عصبانیت تلفیق شده بود .این شــهروند نوشته بود "اینجا بلوار ارم 

همدان اســت و مردم چند فصل اســت که جانشان به لبشان رسیده 
است .هر روز یک داستان دنباله دار و هر روز یک گره بر روی گره 

برای مردمی می زنند...
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فرصت اندک برای مدیرکل ارشاد 
توکل دارائی   «

 1- تا اسم همدان می آید، مستمع و گوینده برابر نهاد معنوی اش را 
فرهنگ و تمدن و تاریخ می دانند. 

به این معنا که نام این استان باستانی و موثر در فراز و فرود تمدن بزرگ 
ایرانیان؛ با فرهنگ و تمدن عجین و همراه شده است.  

این ویژگی و صفت فرهنگی را هیچ سخنور و نویسنده ای یا سلطان و 
جریان حکومتی، به این منطقه عطا نکرده است. این صفت ذاتی همدان 
است که اهالی آن را »همه دان« بنامند. بنابراین از میراث داران امروزی 
که در این شهر و منطقه می زیند، انتظار می رود همچنان پاسدار فرهنگ 
کهن خویش باشند و البته در تحوالت و رشد فرهنگ در کشور و حتی 

جهان، نقش آفرین باشند نه تماشاچی و منفعل. 
2-این مقدمه از این روی گفتم که با وجود رفت و آمدهای مدیریتی در 
حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر همدان و به ویژه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد، آن چه می ماند و آن چه در خاطره تاریخی ماندگاری می شود، نه 
طول مدت ریاست مدیران، بلکه نحوه خدمت گزاری در عرصه فرهنگ 
و هنر است که یک نفر و یا یک جریان را در این دیار ماندگار می کند. 
در طول چهل ســالی که از انقاب می گذرد، با همه افتان و خیزانی که 
در دایره فرهنگ این شهر وجود داشته است، نام مدیرانی که اثرگذار و 

جریان ساز بوده اند، از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است. 
آن چه باعث ماندگاری نام و اثر برخی مدیران این حوزه شــده است، 
تسلیم نشدن در جو زمانه و مستحیل نشدن در سیاست و کنار نیامدن با 

روزمرگی و محافظه کاری بوده است. 
اگر پس از گذشــت چندین ســال از تودیع یک مدیر، نام او به مهر و 
خوشنامی و خدمت به توسعه فرهنگ و هنر برده می شود، و در مقایسه 
با دیگران، سیاهه ای قابل قبول از تحول و پیشرفت اسباب مادی و معنوی 
هنری از او ردیف می کنند، نه از باب چسبناکی اش به سیاست ورزان و 
نه از روی زرنگی و بندبازی فرهنگی؛ بلکه برخاسته از دانش و فهم و 

درک درست فرهنگی او بوده است.
کارنامه برخی مدیران پیشــین که "دو دســتی" میز ریاست خویش را 
چسبیده بودند و از سویی با ترفند سیاستمداران، »یک دستی« خوردند؛ 
نشان می دهد که این حوزه مهم و تأثیرگذار به مدیران خاق، فرهنگ 
شناس، هنر پرور و دانشمند نیازمند است؛ نه کسانی که از مجرای رایزنی  

و البی های سیاسی متنفذان به این سمت گماشته شده  باشند.
3-به حکم امیــد و اعتماد، انتصاب مدیــر کل جدید را که به صفت 
آموزشی بیشتر از هر سابقه دیگری در حوزه فرهنگ شهرت دارد، به فال 
نیک می گیریم و امیدواریم با توجه به تجارب علمی و تدریس منتشر 
شده از بیوگرافی وی، بیش از هر چیز »آموزش« در تمام سطوح مرتبط 

با فرهنگ و هنر استان را در دستور کار  خود قرار دهد.
نگاهی کوتاه به مشکات صنوف مرتبط با این اداره کل و نقش راهنما و 
مشاوری که این دستگاه در گشایش معضات آنها ایفا می کند، نشان از 

حلقه مفقوده »آموزش« در برنامه های فرهنگی استان است. 
درست است که در شرح وظایف ستادی و اجرایی اداره فرهنگ و هنر، 
آموزش هنرها نیز گنجانده شــده است؛ اما برای همپا شدن و همراهی 
اداره دولتی فرهنگ اســتان با اسم و رســم »همدان تاریخی« لزوم در 
انداختن طرحی نو در این زمینه، موجب شکوفایی استعدادها و استفاده 
از ظرفیت نیروی انسانی عاقه مند در جهت بهبود شاخص های پیشرفت 

در این حوزه خواهد شد. 
3- اگر بنا به تغییــرات دولت بعدی، عمر مدیریتی مدیر کل جدید تا 
پایان ســال 1400 در نظر گرفته شــود، جناب مدیر کل دو سال بیشتر 
وقت ندارد تا مشی خود را در توسعه فرهنگی استان اجرایی کند. تازه 
اگر بنا بر ابقای ایشان در دولت بعدی باشد، سیاست های فرهنگی رئیس 
جمهور بعدی، ممکن اســت متفاوت و یا حتــی در تقابل با وضعیت 

کنونی باشد. 
با این حال بر پایه معدود اظهارنظرهای منتشر شده از جناب احسانی، 
اگر وی می خواهد ریل فرهنگ را در جاده ای غیرسیاســی مستقر کند، 
بایســتی صنوف هنری و فرهنگی مرتبط بــا آن اداره را بدون تبعیض 
و تفاوت تقویــت کند و بی واهمه از اظهارنظرهــای انتخاباتی برخی 
نمایندگان در سالی که به انتخابات منتهی می شود؛ تغییرات احتمالی و 

جابجایی نیروهای خود را عملیاتی کند.
4-فرهنگ و هنر همدان دارای کارشناســان متبحر و آگاهی است که 
می توانند در چینش دلخواه مدیرکل او را در پیشــبرد اهداف فرهنگی 
ترسیم شده اش، یاری کنند. وقت کشی و از دست دادن زمان برای اعمال 

تغییرات، تنها فرصت سوزی خواهد بود. 
مدیر کل جدید چون از بدنه و از دل ســازمان خویش برآمده اســت، 
احتیاج زیادی به مطالعه و شناخت توانمندی های همکاران خود ندارد. 

پس تا دیر نشده است، باید بجنبد. همین.

!!! 1- نمایندگان باز هم به تعطیلی می آیند. گویا نمایندگان تا 2۷ مرداد 
دوباره به تعطیات تابســتانی می روند و در مجلس جلسه نخواهند 
داشت. گفتنی اســت تعطیات زیاد مجلس از موارد اعتراضی مردم 

است که نیازمند اصاح است.
2- فعالیتهای رسانه ای عضو سابق شورای شهر همدان شدت گرفته 
است. گویا این فعالیتها در راســتای تبلیغ و درخواست برای اجرای 
آنچه رای وزارت کشور به بازگشت مولوی به شورا خوانده می شود، 
است. گفتنی است تا کنون وزارت کشور و استانداری همدان نسبت 

به این ادعا واکنشی نداشته اند.
3- جشــنواره مبل و منبت مایر تدابیر خاصی برای فروش بیشــتر 
اندیشــیده است. گویا اعطای وام 15میلیونی خرید از این جشنواره از 
سوی صندوق کارآفرینی امید برای کارمندان از جمله این تدابیر است. 
گفتنی است سومین جشنواره شــهر منبت مایر از 21   تا 29 مرداد 

ماه  برگزار خواهد شد.

آسیاب می چرخد و چغچغه هم سر خود را 
به درد می آورد

مهدی ناصرنژاد «

 »آســیاب می چرخد و چغچغه هم ســر خود را به درد می آورد« 
این یک ضرب المثل قدیمی ایرانی اســت که البته بین مردمان ترک 
زبان بیشــتر متداول بوده است. ظاهراً آن قدیم ها که آسیاب های آبی 
رونقی داشتند و کبک آسیابان ها خروس می خوانده است، یک قطعه 
چوب باریک در تماس با ســنگ رویین آســیاب آویزان می شد و 
آسیاب که می چرخید آن قطعه چوب هم به تناسب سرعت چرخش 
آســیاب باال و پایین می پرید و هیچ کاری هم انجام نمی داد و به آن 
چوب »چغچغه« می گفتند. حاال این ضرب المثل شده است حکایت 
خیلی از مدیران استانی ما که تعدادی از این آقایان مدیر دغدغه یک 
طرح و برنامه بزرگ برای تثبیت امتیاز کانشــهری همدان را دارند 
که در واقع اینها کار اصلــی خود را انجام می دهند و گروهی دیگر 
از این مدیران دســتگاه های اجرایی نیز بی خیال شــدن یا نشدن این 
مهم هســتند و به طبل خودشان می کوبند که اینان نیز همان چغچغه 

هستند!
دلیل چنین تعریفی از سمت و سوگریهای مدیران عزیز این است که 
در یکی از خبرها و نقل قول های جدید در رســانه های استان آمده 
بود که اخیراً با الحاق ســه روســتای تابعه به حریم شهری همدان 
توســط وزارت کشــور، موجی از امیدواری بــرای تصویب نهایی 
کانشهری همدان به وجود آورده و این اقدام و مصوبه بیانگر تحقق 
قریب الوقوع پیگیری های ده ساله برای اعتبار پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران از یک شهر بزرگ به کانشهر است. البته اینکه کانشهر شدن 
همدان چه گلی به سر مردم شــهرمان خواهد زد بحث جداگانه ای 

است که در این نوشتار به آن نمی پردازیم.
اما کانشــهری یک تعریف مشخص در قاموس تقسیمات کشوری 
در ســاز و کارهای اجرایی وزارت کشــور دارد و قاعدتًا در جذب 
اعتبــارات مشــخص و کارآمــد و رقابت همدان با کانشــهرهای 
کشــورمان برای توســعه و آبادانی و اجرای زیرساخت های بزرگ 

شهری، صددرصد موثر می باشد. 
اما در همین حال در جای دیگری خواندیم که برخی دســتگاه های 
اجرایی در برنامه ریزی های شهرستانی خود، ناحیه محمدیه یا همان 
روســتای فقیره سابق در حدود 5 کیلومتری شرق شهر همدان را که 
در توسعه شهرســازی طی دهه های اخیر کامًا در کام شهر همدان 
فرو رفته و اتفاقًا جزو نواحی بســیار شــلوغ جمعیتی و ساخت و 
ســازهای شهری هم می باشــد، هنوز یک روســتا تلقی می کنند و 
حساب آن را از کانشهر همدان جدا می دانند در حالی که شهرداری 
همدان از ســال های قبــل در ناحیه محمدیه دارای دفتر و دســتک 
می باشــد و این ناحیه شهری حاال خوب یا بد و کم و زیاد مشمول 

خدماتی است که کل کانشهر همدان از آن برخوردار می باشد. 
شاید این مقایســه و یا تلقی درستی نباشد که همدانی های نکته دان 
معمــوالً در چنین مواقعی دیگر شــهرهای بزرگ و کانشــهرهای 
کشــورمان را در مقام مقایسه با شــهر خودمان قرار می دهند و مثًا 
می گویند اگر این اتفاق یا برنامه در شهرهای دیگری مثل اصفهان یا 
یزد یا تبریز و یا هر شــهر آباد و پررونقی بود، تمام مدیران آن بدون 
استثنا یکدل و همقدم می شــدند و اینچنین بی تفاوت و بی خیال از 

کنار موضوعی به این مهمی عبور نمی کردند.
و البته که باید به همشهریان داغ و صاحبنظرمان حق بدهیم که چنین 

مطالبه ای از تمام مسئوالن بومی و غیربومی خود داشته باشند.
از دو حال خارج نیست یا آن گروه از مدیران که در مقابل تقسیمات 
جدید کشوری مقاومت می کنند، از اوضاع و احوال و اهداف توسعه 
شــهری در همدان ظرف حداقل 10 سال گذشته بی خبر هستند که 
خوب این عیب بزرگی است و یک مسئول در مقام اجرا نباید خود 
را از قافله عقب نگه دارد و یا اساســًا خبر دارند و عمل نمی کنند و 
حداقــل آن بی تفاوت مانده اند! که باز هم این گناه بزرگی برای یک 
مدیر اســت و ناحق به جای یک مدیر توانمند و مســئولیت پذیر و 

آینده نگر نشسته است!

50 برنامه فرهنگی همزمان با هفته ازدواج 
در همدان برگزار می شود

 معــاون فرهنگی و امور جوانــان اداره ورزش و جوانان گفت: 50 برنامه فرهنگی در 
هفته ازدواج با همکاری و هماهنگی دســتگاه های اجرایی و تشکل های مردم نهاد در این 

استان برگزار می شود.
محرم روزبه اظهار داشــت: اظهار کرد: هفته ازدواج از 12 تا 18 مرداد به مناســبت پیوند 
آســمانی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( در همدان همزمان با سراســر کشور 
برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

افزود: در همین راستا کمیته هفته ازدواج در استان ایجاد شده و بر اساس برنامه های این 
ستاد اقدامات الزم صورت می پذیرد.

محرم روزبه گفت: براســاس برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده بیش از 50 برنامه 
فرهنگی در هفته ازدواج با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و تشکل های مردم 

نهاد در استان همدان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، وی شاخص ترین برنامه این 
هفتــه را برگزاری همایش تجلیل از فعالین حــوزه ازدواج و زوج های جوان و برگزاری 

نمایشگاه حوزه ازدواج جوانان عنوان کرد.
روزبه افزود: برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی جوانان با موضوع ازدواج آگاهانه، 

آســان و پایدار، ارائه مشاوره رایگان به زوج های جوان با همکاری دستگاه های مرتبط و 
تشکیل مجمع خیرین ازدواج از دیگر برنامه های این هفته بوده که در این زمینه تمهیدات 

الزم اتخاذ شده است.
معاون فرهنگــی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت: در هفته ازدواج 
از زوجین جوان همدانی با مهریه 14 سکه با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه 

و پایدار تجلیل می شود.
وی در پایــان افزود: رفع نیــاز جوانان در زمینه ازدواج و تســهیل این امر هدف اصلی 
مسئولین بوده و همه وظیفه داریم با آگاهی بخشی به جامعه و ایجاد حس امید در جوانان 

در این راستا گام برداریم.

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان گفت: 
توانمندی افراد در واگذاری پســت ها باید در 
نظر گرفته شــود زیرا تنهــا خوب بودن کافی 

نیست.
حجت االســام حبیب ا... شعبانی در نشست 
مشــترک فرمانــداران و معاونان اســتانداری 
همدان با بیان اینکه هرچه مســئولیت بزرگتر 
باشــد، نیاز به اخاق و خودسازی نیز بیشتر 
خواهد بود اظهار کرد: فضای لغزنده مسئولیت، 
نیازمند تکیه گاه محکمی است که این مهم نیز 
نیازمند متخلق شدن به اخاق ناب اسامی و 

قرآنی است.
وی با اشاره به نامه امام علی)ع( به مالک اشتر 
نخعی بیان کرد: این نامه اصولی ارزشــمند و 
عقایی برای تمام مدیران در سطوح مختلف 

جامعه اسامی است.
به گزارش فــارس ، امام جمعه همدان با بیان 
اینکه متاســفانه برخی افراد و بلکه خواص از 
زمان های گذشــته نگاهی مبنی بر اینکه ورود 
به دنیای سیاســت با دینداری در تضاد است، 
دارند گفت: این در حالی اســت که با بررسی 
در متــون دینی و قرآن کریم خاف این اثبات 
می شــود و حتی امام)ره( نیز می فرماید تمام 

دین سیاست است.
وی با تاکید بر اینکه کسی نباید به احترام های 
ظاهری دلخوش باشــد افزود: عزت و احترام 
ظاهری به ســبب دارا بودن پست و مقام های 
دنیــوی به وجود می آیــد، بنابراین ذلت را به 
دنبال خواهد داشت زیرا پس از پایان مسئولیت 

خبری از آن نیست.

شــعبانی با تاکید بر اینکه پست ها رفتنی است 
و افراد زیادی پشت این میزها بودند که اکنون 
معلوم نیســت کجا هســتند یادآور شد: تنها 
خدماتی ماندگار است که برای رضای خدا به 

مردم ارائه شده است.
وی با اشاره به تأکید امام علی)ع( در عهدنامه 
دو بار به خداوند قســم یــاد می کند که مالک 
اشتر به فکر افراد طبقه پایین و حل مشکات 
آنها باشــد تصریح کرد: افرادی از طبقه پایین 
جامعه هستند که دستشان به جایی نمی رسد و 
زبان گویایی ندارند، بنابراین حاکم جامعه باید 

به فکر حل مشکات آنها باشد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با تأکید بر 
اینکه با افزایش مشکات، مسئوالن باید بیشتر 
خدمت رسانی داشته باشند گفت: باید به فکر 

مردمی بود که زبان شکایت ندارند.
وی با اشــاره به انتصاب مالک از ســوی امام 
علی)ع( به عنوان حاکم سرزمینی بزرگ در آن 
زمان به نام مصر یادآور شد: در این راستا امام 
علی)ع( به مالک تذکر می دهد که »گمان نکن 
این جایگاه ظاهری دنیوی خیلی مهم است و 
این شــرایط تو را از مــردم غافل نکند، دچار 
غرور نشــو و توجه ات به عامه مردم باشد نه 

خواص همیشه معترض«.
شعبانی با تاکید بر اینکه باید توانمندی افراد در 
واگذاری پست ها باید در نظر گرفته شود و تنها 
خوب بودن کافی نیست گفت: حق الناس بودن 
رأی مردم که رهبــر معظم بر آن تاکید کردند 
فقط یک شعار سیاســی نیست بلکه یک امر 

مهم برآمده از مفاهیم دینی و اعتقادی است.

 کسب رتبه نخست کشور در زمینه کاهش 
سوانح رانندگی توســط این استان و دریافت 
لــوح تقدیــر از وزارت کشــور موید تاش 
مجموعه اعضای شــورای ترافیک برای حفظ 

جان و مال شهروندان است.
استاندار همدان در نخستین نشست راهبردی 
وضعیت ســوانح اســتان همدان افزود: جان 
باختن ساالنه 1۷ هزار تن و مجروح شدن 300 
هزار نفر در کشور نشان از اهمیت برنامه ریزی 

برای کاهش سوانح رانندگی است.
ســید سعید شاهرخی اضافه کرد: از سال های 
گذشــته فعالیت هــای خوبی در این راســتا 
صورت گرفته که شامل فعالیت های عمرانی 
و زیر ســاختی در جاده ها و نقاط حادثه خیز، 
حضور محسوس و نامحسوس پلیس، کارهای 
آموزشی و پیشگیری در زمینه امداد و نجات و 

سامت کاربران ترافیک است.
اســتاندار همدان بیان کــرد: برنامه های ویژه 
ای پلیس در حوزه درون و برون شــهری در 
دست اقدام دارد که این برنامه ها و اولویت ها 
موجب کاهش متوفیان سوانح رانندگی از 800 
تن به 400 تن در پنج سال گذشته شده است.

شــاهرخی با بیــان اینکه اولویــت دولت و 
حاکمیــت کاهش آمار متوفیان ســوانح جاده 
ای اســت افزود: دومین فاکتور و عامل مرگ 
و میر در کشور سوانح رانندگی است هر چند 
این آمار رو به بهبود اســت اما حتی مرگ یک 

شهروند در سانحه رانندگی هم زیاد است.
اعضای شــورای  گفــت:  اســتاندار همدان 
هماهنگی ترافیک همدان باید بیش از گذشته و 
با جدیت برنامه ها و اولویت ها را تا حصول 
نتیجه مطلوب دنبال کنند چرا که حفظ جان و 

مال مردم  از اهمیت باالیی برخوردار است. 
شاهرخی خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه 
از جمله برنامه ریزی برای حذف نقاط حادثه 
خیز شــد و گفت: وضعیت راه های همدان به 
جز سامن- بروجرد، مایر- توره مطلوب بوده 
و برای ایمن سازی جاده ویان و غار علیصدر 

نیز باید همت کرد.
وی تاکید کرد: برخی تصادف ها ناشی از باال 
بودن ایمنی در جاده های این اســتان اســت 
چرا که زمینه تردد با ســرعت باال فراهم شده 
و رانندگان اقدام به تردد با ســرعت غیرمجاز 

می کنند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه هدف پلیس از 
رصد محورهای ارتباطی مچ گیری نیست بیان 
کرد: پیشگیری از بروز سوانح رانندگی با ایجاد 
زیر ســاخت ها و کارهای فرهنگی و آموزش 

در اولویت باشد. 
شــاهرخی افزایش میزان تردد از 150 میلیون 
به 180 میلیون را نشــان از مــورد توجه قرار 
گرفتن همدان دانست و یادآوری کرد: با وجود 
افزایش میزان تردد ها اما شــاهد کاهش آمار 

متوفیان هستیم.
 همدان بیشترین فوتی را در سوانح 

درون شهری دارد
مدیرکل دفتر فنی اســتاندار همدان نیز گفت: 
در سال گذشته 61 نفردر سوانح درون شهری 
استان همدان جان باختند که شهرستان همدان 
با 35 نفر، مایر هشــت، بهار 6 و اسدآباد پنج 
فوتی بیشــترین ســهم را در این آمار به خود 

اختصاص دادند.
کیوان کاظمی مســتقیمی اظهار کرد: در سال 
۷00 هزار تصادف در شهرها و راه ها رخ می 
دهــد که در این تعداد 1۷هزار کشــته و 300 

هزار مجروح برجای می ماند.
وی با بیــان اینکه در کشــور ۷ درصد تولید 

ناخالص ملی صرف تصادف می شود، عنوان 
کرد: تصادفات بعد از سکته دومین عامل مرگ 

و میر در کشور محسوب می شود.
مدیرکل دفتر فنی اســتانداری همدان با بیان 
اینکه در ســال 88 حدود 18۷ نفر متوفی در 
تصادف استان داشتیم که این میزان در سال 
9۷ به 61 نفر رســیده اســت و در سال 9۷ 
در شــهر همدان تعداد 35 نفر در تصادفات 
کشته شــدند، افزود: جمع کل تلفات درون 
شهری در سال 9۷ نسبت به سال قبل 19.۷ 

کاهش داشته ایم.
وی با بیان اینکه بیشــترین تصادفات در تیر، 
مرداد، شــهریور و مهر صورت گرفته است، 
عنوان کرد: 3۷ درصد کشــته های رانندگی 
راکبــان، 3درصد ترک نشــین و 56 درصد 

عابرین پیاده در سطح شهر هستند.
کاظمی مســتقمی دربــاره اقدامــات کاهش 
تصادفات عابرین نیز گفت: آرام سازی سطح 
یک و دو، تعمیر و نوســازی 3۷ پل عابر پیاده 
در همدان، راه اندازی سامانه پیامکی، استفاده 
از تصویربــرداری هوایی، نصب دوربین های 
ثبت تخلف، نصب 19 سرعتگیر و ایمن سازی 
مدارس حاشــیه معابر درون شــهری همدان 

بخشی از این اقدامات است.

 همدان 5 برابر ســایر اســتان ها 
تصادفات برون شهری دارد 

رئیس پلیس راه استان همدان هم گفت: سال 
گذشته در تصادفات برون شهری استان همدان 
322 نفر فوت شدند که این آمار پنج برابر سایر 

استان ها است.
رضــا عزیزی با بیان اینکه بیشــترین حوادث 
جاده ای در محورهای برون شــهری رخ می 
دهــد، اظهار کــرد: تصادفات براســاس آمار 
کشوری در درون شهر 23 درصد و برون شهر 
۷3 درصد است و در استان همدان بیش از آمار 
کشوری و باالی 80 درصد در تصادفات جاده 

ای تلفات داشته ایم.
وی افزود: در ســال 96 میزان تردد از اســتان 
همدان 149 میلیون و 960 هزار مورد بوده که 
این میزان در ســال 9۷ به 180 میلیون و 264 
هزار تردد رســیده است که 30 میلیون و 304 
هزار تردد افزایش در سال 9۷ را نشان می دهد.

رئیس پلیس راه استان همدان درباره تصادفات 
فوتی برون شــهری عنوان کرد: در ســال 96 
حدود 295 فقره تصادفــات فوتی رخ داد که 
منجر به فــوت 368 نفر و دو هزار و 44 فقره 
تصادف جرحی منجر به مصدومیت 3 هزار و 

988 نفر شده است.

در نخستین نشست راهبردی وضعیت سوانح استان:

 همدان 5 برابر سایر استان ها 
تصادفات برون شهری دارد

نماینده ولی فقیه در استان:

توانمندی افراد در پست  ها لحاظ شود

 مدیرکل گمرک اســتان همــدان  درباره 
وضعیت پرونده فســاد مالی مدیرکل ســابق 
گمرک اســتان گفت: پرونده گمرک همدان 
درحال رســیدگی بوده و هنــوز رأی صادر 

نشده است.
به گزارش ایســنا، مرتضی نجفــی در جمع 
خبرنگاران، در ادامه  از صادرات بیش از 30 
میلیون دالر کاال در 3 ماهه ابتدای امسال خبر 
داد و ا ظهار کرد: در 3 ماهه ابتدای امسال 30 

میلیون و 4۷2 هزار دالر کاال از گمرک استان 
همدان صادر شده است.

وی با اشــاره به افزایش 68 درصدی ارزش 
کاالهای صادراتــی، تصریح کرد: در 3 ماهه 
امسال 1۷۷ هزار و 150 تن کاال از گمرکات 

استان همدان صادر شده است.
نجفی با بیان اینکه 3002 میلیارد ریال کاال از 
گمرک استان همدان صادر شده است، ادامه 
داد: بیشــترین صادرات استان به کشورهای 

افغانستان و عراق بوده است.
مدیرکل گمرک استان همدان یادآور شد: سیم 
مسی بدون عایق، کشمش، سیمان و کلینکر، 
میلگرد عاج دار، موتــور کولر، انواع وازلین 
بهداشــتی، میله مسی، شــور و ترشیجات، 
سفال، فروسیلیس، ظروف تفلن و لبنیات از 

کاالهای صادراتی استان همدان بوده است.
وی ترکیه، عراق، چین، پاکستان، افغانستان، 
بلغارســتان، اوکراین، هنــد، امارات عربی و 

هلند را کشــورهای مقصد صادرات اســتان 
دانســت و بیان کرد: میزان کشورهای مقصد 
نشان دهنده این است که بازاریابی خوبی در 

زمینه صادرات در استان انجام گرفته است.
نجفــی با تأکیــد براینکه توســعه صادرات 
اشــتغالزایی و ارزآوری دارد و اقتصاد منطقه 
را متحول خواهد کرد، تصریح کرد: بیشترین 
آمار صادرات 3ماهه امسال مربوط به کاالهای 
صنعتــی بوده و بعــد از آن مــواد معدنی و 
کشــاورزی و صنایع دستی بوده است.وی با 
بیــان اینکه در صادرات مشــکلی نداریم، از 
صادرکنندگان خواســت کاالهای خود را از 

گمرک همدان صادر کنند.

مدیرکل گمرک استان:

هنوز رأی پرونده فساد گمرک صادر نشده است

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره ۰9۰35۱5735۱ ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 

هرروز 

استان همدان

کنگره ملی شهید قدوسی 
در نهاوند برگزار می شود

 دادستان نهاوند گفت: کنگره ملی بزرگداشت شهید آیت ا... محمدعلی 
قدوسی نهاوندی با حضور دادستان کل کشور در نهاوند برگزار می شود.

ســید هادی مصطفوی در گفت وگو بــا فارس با بیان اینکــه کنگره ملی 
بزرگداشت شــهید آیت ا... محمدعلی قدوسی نهاوندی با حضور دادستان 
کل کشور و دیگر مقامات استانی و کشوری در نهاوند برگزار می شود اظهار 
کرد: این همایش روز 14 شــهریورماه همزمان با سالروز شهادت ایشان در 
زادگاهش نهاوند برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه شهید آیت ا... قدوسی 
اولین دادستان کل کشور پس از انقاب بود که مورد اعتماد حضرت امام)ره( 
قرار گرفت افزود: شهیدقدوســی از مبارزان با ســابقه علیه طاغوت بود که 
منشأ خدمات ماندگاری به انقاب اسامی شد.دادستان نهاوند در خصوص 
ضرورت برگزاری کنگره گفت: با توجه به شخصیت متنفذ شهیدقدوسی و 
تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نگذارید چهره شهیدی مانند آیت اهلل 
قدوســی زیر غبار فراموشــی پنهان بماند، در این راســتا و با هدف تبیین 
اندیشه های آن شهید گرانقدر برای نسل جوان و حوزه های علمیه تصمیم به 

برپایی کنگره با حضور چهره های کشوری و استانی شد.
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

راه اندازی نخستین باشگاه فکری کشور در همدان

 مدیرعامل خانه هوش و خاقیت همدان گفت: پس از پیگیری های مســتمر نخستین 
باشگاه بازی های فکری کشور در همدان به صورت رسمی راه اندازی شد.

علیرضا خرمرودی اظهار کرد: پس از پیگیری مســتمر کمیته بازی های فکری اســتان 
همدان و حمایت های اداره کل ورزش و جوانان، هیأت ورزش های همگانی اســتان 
و انجمن بازی های فکری کشــور، نخستین باشگاه بازی های فکری کشور در همدان 
به صورت رســمی راه اندازی شد.وی افزود: کمیته بازی های فکری این استان از سال 
1392 بــا فعالیت های خاقانــه از قبیل برگزاری نمایشــگاه های مختلف، همایش و 

نشســت های ماهانه، مسابقات استانی، منطقه ای و ملی و دوره های اموزشی تخصصی 
در زمینه بازی های فکری با هدف ایجاد فرهنگ اســتفاده از بازی های فکری و رشد 
و  پروش خاقیت در بین کودکان نوجوانان و خانواده ها گام برداشته است.مدیرعامل 
خانه هوش و خاقیت استان همدان در گفت وگو با فارس گفت: باشگاه فکری مکانی 
پرنشــاط برای همه گروه های سنی و خانواده هاست که ســاعت ها در کنار هم بازی 
کنند، استراتژی های پیروزی را یاد گرفته و از شکست ها درس بگیرند، مسابقه بدهند 
و مهارت هــای ذهنی فردی و اجتماعی خود را افزایش بدهند.وی خاطرنشــان کرد: 
باشــگاه فکری همدان با داشتن 30 نیروی انســانی، اتاق های اختصاصی با ابزارآالت 
آموزشــی و بازی های فکری، رومیزی و پازلی مختلف،کافه، بوفه و فروشــگاه آماده 

ارائه خدمات در صبح و بعدازظهر به عاقمندان است.
خرمــرودی در ادامه به طرح »روســتاهای خاق« پرداخت و بیــان کرد: به همت کمیته 
بازی هــای فکری هیأت ورزش هــای همگانی و خانه هــوش و خاقیت همدان طرح 

روستاهای خاق از اول تیرماه هر هفته در یک روستا در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه طرح روستای خاق یک برنامه تبلیغی- ترویجی برای بازی های فکری 

است گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور در حال برگزاری است.
مدیرعامــل خانه هــوش و خاقیت تصریح کرد: این طرح با هدف آشــنایی کودکان و 
نوجوانان روســتا با بازی های فکری و ایجاد یک نشاط اجتماعی طراحی شده و کارگاه 

اوریگامی و مسابقه برج هیجان از برنامه های فاز اول این طرح است.

مساعدت 60۸ میلیون ریالی به بیماران 
سخت درمان همدان

 مسؤول امور مددکاری مجمع خیرین سامت همدان از مساعدت 
608 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان همدان خبر داد.

حمید شــاکری صفت در گفت وگو با فــارس از برگزاری یکصد و 
شصت و ششمین جلسه امور مددکاری مجمع خیرین سامت همدان 
خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه پرونده 15 بیمار مورد بررسی قرار 
گرفــت.وی با بیان اینکه 326 میلیون ریال به این بیماران مســاعدت 
باعوض شد گفت: 142 میلیون ریال از سایر مراکز برای این بیماران 

تخفیف گرفته شده است.
مســؤول امور مددکاری مجمع خیرین ســامت همدان با بیان اینکه 
140 میلیون ریال وام قرض الحسنه به بیماران اعطا شد گفت: در این 
جلسه تصویب شد دو بیمار زیرپوشش طرح سخاوت و یک بیمار نیز 

زیرپوشش طرح طعم مهربانی قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکــه در مجمــوع 608 میلیون ریال بــه بیماران 
سخت درمان مساعدت شد خاطرنشان کرد: گروه هدف مجمع خیرین 
سامت همدان بیماران سخت درمان مبتا به سرطان نیازمند بزرگسال، 
کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان دارای 
اختال رشــد، کودکان دارای بیماری حاد چشــمی و کودکان دارای 

شکاف لب و کام نیازمند هستند.

پذیرش دانشجوی بدون کنکور
 در دانشکده علوم قرآنی مالیر

 مســئول روابط عمومی دانشــکده علوم قرآنی شهرستان مایر از 
پذیرش دانشــجوی بدون کنکور در دانشکده علوم قرآنی شهرستان 

مایر خبر داد.
محمد جوکار در گفت وگو با فارس از پذیرش دانشــجو در دانشکده 
علوم قرآنی شهرستان مایر خبر داد و اظهار کرد: این دانشکده از میان 
خواهران و برادران عاقمند به تحصیل در رشته علوم قرآن و حدیث 

در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.
وی بیان کرد: امکان جذب دانشجو صرفا با سوابق تحصیلی بدون نیاز 
به شــرکت در کنکور در دوره روزانه به صورت رایگان و نوبت دوم 
)شبانه( است.مســئول روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی شهرستان 
مایر با اشــاره به اینکه شرایط جذب داشــتن دیپلم نظام قدیم و یا 
پیش دانشــگاهی است افزود: زمان ثبت نام دهه سوم مردادماه از طریق 
دفترچه انتخاب رشته خواهد بود که افراد می توانند از طریق مراجعه به 

سایت سنجش www. sangshe.org ثبت نام کنند.

جشن امضاء کتاب "ساجی" برگزار می شود

 مسئول روابط عمومی سپاه انصار الحسین)ع( گفت: جشن امضاء 
کتاب ساجی، خاطرات سرکار خانم نسرین باقرزاده همسر شهید بهمن 

باقری برگزار خواهد شد.
علی اکبر کریم پور با اشــاره به اهمیت انتشار خاطرات شهدا گفت: 
ســیره زندگی شــهدای عزیز ما باید در قالب کتــاب، کتاب صوتی، 
نرم افزار و ... منتشر شــود تا جوانان این مرز و بوم بیشتر به اهمیت 
خاطرات این عزیزان پی ببرنــد و بتوانند این خاطرات را در زندگی 
خود عملی سازند. وی گفت: ایمان اخاص و توکل شهدای ما آنقدر 
بــاال بود که به کمترین امکانــات در زندگی خود قانع بودند و همین 
عامل باعث شــده بود به درجات عالی برسند ولی امروز دشمنان ما با 

ترویج فرهنگ غربی سعی در تغییر سبک زندگی جوانان دارند.
کریم پور گفت: این مراســم با حضو ر نویســنده کتاب سرکار خانم 
ضرابی زاده در روز شنبه 12 مرداد 98 ساعت 18 برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشــاره به توانایی های نویسنده متعهدکتاب ساجی در 
زمینه نگارش کتب دفاع مقدس گفت: این کتاب با قلم ســرکار خانم 
ضرابی زاده به رشــته تحریر در آمده و مراسم امضاء کتاب با حضور 
ایشان در شهر کتاب همدان واقع در میدان دانشگاه برگزار خواهد شد.

ساماندهی مسیر تویسرکان به همدان
 ۱500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 مدیر اداره راه و شهرسازی تویسرکان گفت:طرح ساماندهی جاده 
تویسرکان به همدان از مســیر گنجنامه به هزار و 500 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
علی محمد اصغری در گفت وگو با تســنیم ، اظهار داشــت: در حال 
حاضر بیش از 60 نفر نیروی انسانی به صورت روزانه پروژه عمرانی  

ساخت بیمارستان قائم)عج( تویسرکان فعال هستند.
وی از کمبود نیروهای انســانی بومی در طرح ســاخت بیمارســتان 
قائم)عج( در مقطع زمانی برداشــت گردو در شهرســتان خبر داد و 
تصریح کرد: به همین دلیل بــه ناچار در این گونه مواقع از نیروهای 
کار غیر بومی و خارج از شهرســتان برای پیشــبرد اجرایی این طرح 

استفاده می کنیم.
محمد اصغری با اشــاره به آخرین وضعیت سامان دهی و چهار خطه 
سازی راه های شریانی شهرستان تویسرکان ابراز کرد: طرح چهار خطه 
سازی جاده تویسرکان به کنگاور در 15 کیلومتر ابتدایی به بهره برداری 
رســیده و قطعه ســوم این طرح در صورت تامین اعتبار از سه راهی 
شهر فرسفج تا انتهای روستای باقرآباد، دهه فجر امسال به بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: کل مسافت جاده تویسرکان به کنگاور در حوزه استحفاظی 
شهرستان تویسرکان 33 کیلومتر است که برای اجرای طرح چهار خطه 
سازی حدود شــش کیلومتر دیگر از این مسیر انعقاد قرار داد شده و 
با این حساب فقط چهار خطه سازی این جاده از روستای مرادآباد تا 

پایان قطعه باقی می ماند.
مدیر اداره راه و شهرســازی تویســرکان بیان کرد: بخش عمده طرح 
چهار خطه سازی جاده تویسرکان به جوکار نیز به مرحله اجرا درآمده 
اما پس از مطالعات دقیق فنی بخشی از این مسیر از خیرآباد تا تقاطع 
روستاهای سنگ سفید و بادامک برای چهار خطه سازی به اعتبارات 
مالی خیلی زیادی نیاز داشــت و احداث باند ســبقت و تعریض این 

بخش در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین به طرح ســاماندهی جاده تویسرکان به همدان از مسیر 
گنجنامه اشاره کرد و گفت: بخشی از مراحل مطالعاتی این طرح انجام 
شده و اجرای کامل آن  به همراه احداث تونل نزدیک به یک هزار و 

500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
شهرســتان تویســرکان در مجموع از 56 کیلومتر راه های شــریانی 
برخوردار اســت که شامل جاده تویسرکان به کنگاور و تویسرکان به 
جوکار می شود و در چند سال اخیر برای کاهش مسافت و دسترسی 
آسان به مرکز استان،تاش برای اجرای طرح جاده تویسرکان به همدان 

از مسیر گنجنامه نیز توسط مسئوالن در دستور کار قرار گرفته است.

برداشت 450 تن عسل از کندوهای نهاوند

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از برداشت 450 تن عسل 
بهاره از کندوهای شهرستان نهاوند به ارزش بیش از 14 میلیارد تومان 

خبر داد.
حســین خردمند در گفت وگو با فارس با بیان اینکه برداشــت عسل 
بهاره در شهرستان نهاوند آغاز شده است اظهار کرد: امسال پیش بینی 
می شود 450 تن عسل به ارزش بیش از 14 میلیارد تومان از کندوهای 
عسل نهاوند برداشت شود.وی افزود: پیش بینی شده با توجه به شرایط 
مناســب جوی در زمان گلدهی گیاهان به ویژه گشنیز، کلزا و افزایش 
تعداد کندوها تولید عســل در نهاوند در مقایســه با سال گذشته 10 

درصد افزایش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند ادامه داد: 300 زنبوردار ساالنه 
در دو مرحلــه اوایل تیرمــاه تا اواخر مردادمــاه و از اوایل آبان ماه تا 
اوایل آذرماه از حدود 45 هزار کندوی شهرستان نهاوند عسل برداشت 
می کنند.خردمند گفت: شهرستان نهاوند هر ساله با آغاز فصل بهار و 
وجود پوشش گیاهی بسیار غنی میزبان بیش از 15 هزار کندوی مهاجر 

برای گذران ییاق است.

آگهي مزایده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شــرکت کشــت و صنعــت و دامپــروری پــگاه 
همــدان در نظــر دارد تعــداد حــدودا 1۰۰راس 
ــده عمومــی  ــق مزای گوســاله قطــع شــیر را از طری

ــاند. ــروش رس بف
ــرکت در  ــت ش ــد جه ــی توانن ــان م ــذا متقاضی  ل
ــک  ــدت ی ــه م ــی ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاری مزای
هفتــه بــه محــل مزایــده واقــع در مالیــر روســتای 
ــروری  ــت و دامپ ــت و صنع ــرکت کش ــان ش آورزم

ــد.  ــه نماین ــدان مراجع ــگاه هم پ
■ اطالعات بیشتر آدرس اینترنتی:

      www.proteinhamedan.pegah.ir 

ابالغیه

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان

پرونده  کالسه  با  مرکز  این  به  واصله  دادخواست  حسب  سعیدانی  سویدی  اکبر  آقای  جناب 
ادعای خانم نرگس ترکمان در خصوص قرارداد شماره 3۰۱64 مورخ  98/۱55/3۱/د/36 موضوع 
۱397/3/۱3 به استناد ماده 7 قرارداد مذکور، بدین وسیله به جنابعالی اعالم می گردد ظرف مدت 
۱۰ روز از تاریخ ابالغ این مرقومه و پیوست های آن، هرگونه پاسخ، دلیل، مدرک و مستندات در 
پاسخ به ادعای خواهان دارید، ارائه دهید در غیر اینصورت در پایان مدت، پرونده بدون پاسخ و 

دفاعیات شما، به داور تعیینی این مرکز ارجاع داده خواهد شد.

آگهي مزایده )نوبت اول(  
بانک مسکن در نظر دارد امالک مازاد خود واقع در تهران و استانهای تهران، البرز، 
رضوی،  خراسان  شمالی،  خراسان  اصفهان،   ، سمنان   ، مازندران   ، گیالن   ، زنجان 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  قزوین،  ، خوزستان،  کرمانشاه  بوشهر،  لرستان،  هرمزگان، 
همدان، ایالم و سیستان و بلوچستان را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت 

شرایط صرفا "نقدی" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.
تاریخ انتشار: ۱398/5/8 

مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه : ۱398/5/۱4 
تاریخ بازدید : ۱398/5/8 لغایت ۱398/5/۱4 

مهلت ارائه پیشنهاد: 5/26/ ۱398 
تاریخ بازگشایی: 5/3۰/ ۱398

تاریخ اعالم به برنده : 6/۱4/ ۱398
ارائه پیشنهاد  تا  از دریافت برگ شرایط مزایده  برگزاری مزایده  کلیه مراحل 
در  شرکت  تضمین  پرداخت  همجنین  و  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مزایده 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تداراکات  سامانه  درگاه  طریق  از  )ودیعه(  مزایده 

باشد. می 
امضای  گواهی  دریاقت  و  نام  ثبت  بایست جهت  می  مزایده  در  متقاضیان شرکت 
مزایده(  اینترنتیwww.setadiran.ir)قسمت  آدرس  به  )توکن(  الکترونیکی 
مراجعه و یا شماره تلفن مرکز 4۱934 تماس حاصل نمایند. الزم است متقاضیان 
دریافت  و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل  قبلی  در صورت عدم عضویت  خرید 
کلیه  ضمنا  سازند.  محقق  مزایده  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی 
اطالعات امالک شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت 

بازدید از امالک به مدیریت های شعب مربوطه مراجعه نمایند.
4راه  ستاد،  سامانه  طریق  از  شده  ارائه  پیشنهادات  های  پاکت  بازگشایی  محل 
مسکن  بانک  مرکزی  ادارات  ساختمان  پالک8،  شرقی،  ارمغان  خیابان  اسفندیار، 

طبقه هشتم، سالن کنفرانس می باشد. 
)م الف672(

آگهي مزایده عمومي)نوبت اول(

محمد حسین پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استنادبند یک از هفتاد و دو جلسه شوراي اسالمي شهر، بهره برداري از جایگاه سي ان جي خود واقع در میدان سیدالشهداء جنب سازمان حمل و نقل همگاني شهر 
نهاوند را با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت یکسال به شرکتهاي واجد شرایط و داراي تأییدیه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با موضوع نگهداري و بهره گیري از جایگاه سي ان جي با 

حفظ مالکیت شهرداري با شرایط ذیل واگذار نماید:
 جهت کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن مستقیم-7۰8۱33237445داخلي 2۰8 تماس حاصل نمایند. ضمناً جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادها مراجعه فرمایند.

 متقاضیان مي بایست سه پاکت الف،ب،ج تهیه و با شرایط ذیل تکمیل نمایند:
 پاکت الف: متقاضیان مي بایست مبلغ دویست و ده میلیون ریال ) 2۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به حساب جاري ۰۱۰4868466۰۰3 بانک ملي به حساب 
سپرده شهرداري و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد 

سه ماه باشد استفاده نمایند.
 پاکت ب: متقاضیان مي بایست اطالعات مربوط به ارزیابي کیفي خویش را از لحاظ توان فني و اجرایي ) رزومه کاري و تأیید شرکت، فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و اسناد مزایده را در داخل پاکت 

)ب( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
 پاکت ج: متقاضیان مي بایست پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

 متقاضیان مي بایست هر سه پاکت الف،ب،ج را داخل پاکتي دیگر قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نموده و تا پایان وقت اداري مورخ 98/5/24 تحویل دبیرخانه شهرداري نموده 
و رسید دریافت نمایند.

 رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد.
 رعایت کلیه اصول فني و ایمني توسط کارشناسان فني قبل از تحویل تجهیزات و دستگاههاي منصوبه الزامي مي باشد.

 قیمت پایه جهت اجاره جایگاه سي ان جي کوثر به مساحت تقریبي ۱5۰۰ مترمربع ماهیانه 35۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه دیسپنسر ( مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مزایده از مورخ 98/5/۱۰ لغایت پایان وقت اداري مورخ 98/5/24 مي باشد.

 هزینه نشر آگهي ، مزایده و دیگر هزینه ها به عهده برنده مزایده مي باشد.
 چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ خودداري نماید سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

 قبل از عقد قرارداد با شرکت برنده،آخرین وضعیت شرکت برنده از مدیریت سي ان جي مورد استعالم قرارمي گیرد.
 پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.

 کلیه هزینه هاي جاري اعم از آب ،برق،گاز،تلفن ،مالیات،بیمه و ... عالوه بر اجاره ماهیانه بر عهده برنده مزایده مي باشد. 
 شرکت کنندگان مي بایستي با بررسي و رویت کامل جایگاه سي ان جي و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه کسورات قانوني، دستمزد و حق بیمه پرسنل جایگاه بطور کلي با در نظر گرفتن 

تمامي ابعاد و جوانب پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند.
 برنده مزایده حق واگذاري محل مورد نظر را به غیر ندارد.

به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 کلیه کسورات بر عهده برنده مزایده مي باشد.

 عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تأئید صالحیت فني شرکت توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري رأس ساعت ۱2 مورخ 98/5/26 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي واصله را در صورتي که حداقل سه پیشنهاد باشد مفتوح و برنده اعالم مي گردد. 

آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/۱۰ 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/5/۱7  
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مجــذوب-  عظیمــی  کبودراهنــگ-   
ــر  ــییع پیک ــم تش ــام: مراس ــگار همدان پی خبرن
علی نقــی  هــادی  وطــن  مدافــع  شــهید 
بــا حضــور گســترده مــردم خانواده هــای 
شــهدا و ایثارگــران و مســئوالن شهرســتان در 

کبودراهنــگ برگــزار شــد.
سرباز وظیفه شهید هادی علی نقی در درگیری 
بــا قاچاقچیان در جنگ مرزی سردشــت به 
فیض شــهادت نائل آمد و امروز پیکر مطهر 
این شــهید مدافع وطن با حضور گســترده  
و با شــکوه مــردم والیتمدار و شــهیدپرور 
کبودراهنگ از میدان امام خمینی)ره( شهر تا 
گلزار شهر تشــیع و پیکر این شهید واالمقام 

در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.
امــام جمعــه کبودراهنــگ در مراســم تشــییع 
و پیکــر ایــن شــهید بزرگــوار بــا اشــاره بــه 
جایــگاه  و مقــام شــامخ شــهدا گفــت: ایــن 
ســیل جمعیــت آمــده انــد تــا بــه  دشــمنان 
ــاع از  ــه هرگــز از دف ــد ک ــا نشــان دهن و دنی
ــد  ــته نخواه ــور خس ــام و کش ــن و اس وط
شــد و همــواره ادامه دهنــده راه این شــهیدان 

خواهنــد بــود تــا پــوزه دشــمنان را بــر خــاک 
بزننــد و هــر کــس بخواهــد بــه ایــن کشــور 
دســت درازی کنــد بــا ایــن مــردم همیشــه در 

صحنــه طــرف خواهــد بــود.
داد:  ادامــه  باقــری  نقــی  حجت االســام 
خانواده هــای شــهدا چشــم چــراغ ایــن 

ــت هســتند و دشــمنان تمــام حواسشــان  مل
بــه آنــان اســت پــس بایــد محکــم و اســتوار 

ــد. ــتادگی نماین ــن راه ایس در ای

پیکر شهید هادی علی نقی 
در گلزار شهدای کبودراهنگ آرام گرفت

پیــام:   مایــر - خبرنــگار همــدان 
ســند راهبردی و برنامــه عملیاتی برنامه 
ایی مــدون و جامع اســت که بــه تدبیر 
اســتاندار با توجه به قابلیت و پتانسیل هر 
شهرستان در راســتای حرکت پرشتاب به 
سمت توســعه تدوین شده است .اجرایی 
شــدن این سند سبب توســعه همه جانبه 

شهرستان مایر می شود. 
فرماندار مایر در نشســت بررســی سند 
راهبردی و برنامــه عملیاتی که با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع انســانی همــدان وجمعی از مدیران 
اســتانی و شهرستانی در مایر برگزار شد 
اظهــار کرد: یکــی از اولویــت های مهم 
ســند راهبردی تحقق شعار سال به توجه 
به ظرفیت ها و پتانســیل های شهرســتان 

است .
قــدرت ا... ولــدی با تأکید بــر مدیریت 
اجرای  در  اجرایی  جهادی دســتگاه های 
دقیق ســند گفت: در ســنوات گذشــته 
در زمینــه کشــت گلخانه ایــی وضعیت 
خوبینداشــتیم بــا توجه بــه برنامه ریزی 
115 هکتار کشــت  ایجــاد  انجام شــده 
گلخانه ایــی در مایر را پیــش بینی می 
کنیم که شــامل دو سایت گلخانه ایی گنبد 
با 50 هکتار و پیمان دشــت حسین آباد با 

6۷ هکتار می شود.

وی اجــرای 150 هکتــار طــرح فــراز 
) داربســتی ( از طریق اعطای تســهیات 
یارانه ایی، بانکی و حمایت های دولتی را 
یکی دیگر از اولویت های ســند راهبردی 
برشــمرد و افزود: اجرای این میزان طرح 
فــراز نیازمنــد 8 میلیارد تومان ســرمایه 
گذاری است که پس از برداشت محصول 

در دستور کار قرار می گیرد .
ولدی همچنین کشــت گیاهان کم آب بر 
و گیاهــان دارویی مانند زعفــران و گل 
محمــدی را جملــه برنامه های توســعه  
بخــش کشــاورزی بیــان و تأکیــد کرد: 
اعتبــارات خوبی در کمیتــه برنامه ریزی 
شهرســتان در حوزه جهاد کشــاورزی در 

نظر گرفته شده است.
فرماندار خواســتار اضافه کردن دو سایت 
پــرورش ماهی قزل آال و خاویار در زمین 
های پایین دست ســد کان با استفاده از 
سریز آب ســد به سند راهبردی شهرستان 
شــد و افزود: پتانسیل ســایت 500 تنی 
پرورش ماهی قــزل آال و 300 تنی ماهی 
گوشــتی و 6 تنی خاویــار در این منطقه 

وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری همدان نیز در این نشست 
با اشاره به خرید30 هزار تنی گندم در سال 
گذشته از شهرستان مایر گفت: تاکنون 9 

هزار تــن گندم از مایر خریداری شــده 
است که 50 درصد ظرفیت سال گذشته تا 
کنون می شــود و نیازاست این روند ادامه 
پیدا کند تا ســطح باالی خرید را تا پایان 

باشیم. برداشت داشته  فصل 
ظاهــر پورمجاهــد با اشــاره بــه توجیه 
اقتصــادی و مزایــای کشــت گلخانه ایی 
تأکید کرد: اعتبارات به صورت کشــوری 
توزیع می شــود از ایــن جهت تهیه طرح 
و ســایر اقدامات مورد نیاز سایت گلخانه 
ایــی را از اولویــت ها دانســت که برای 
بیشتری  شــتاب  باید  تسهیات  تخصیص 

گیرد.
وی با بیان اینکــه 25 میلیارد تومان اعتبار 
برای ســایت گلخانه ایی پیش بینی شــده 
اســت ادامه داد: اولویــت اول تأمین آب 
مورد نیاز ودر مراحــل بعدی اخذ مجوز 
خدمات برق و گاز اســت تا طرح گلخانه 
تدویــن و اعتبار اولیه بــرای اجرای زیر 

پیدا کند. ساخت ها تخصیص 
پــور مجاهد در ادامــه با تأکیــد براینکه 
مجوزهــا و اقدامات اولیه تا یک ماه آینده 
باید تهیه شود افزود: ســایت گلخانه ایی 
گنبد در هفته دولت و ســایت حسین آباد 
بعد از رفع مشــکات قانونی در دهه فجر 

کلنگ زنی خواهد شد.
وی با بیــان اینکه 45 هزار تن کشــمش 

در مایر تولیــد و 60 درصد از صادارت 
اســتان را به خود اختصاص داده است ، 
اجرای طرح فراز و سیســتم آبیاری نوین 
را در توسعه کشمش بسیار مؤثر دانست .
پورمجاهد با توجه به تأکید اســتاندار در 
اجرای طرح فراز تصریح کرد: تســهیات 
خوبی از جمله 50 درصد وام باعوض و 
تســهیات کم بهره از حمایت های دولت 
در ایــن زمینه اســت  کــه نیازمند اطاع 
رســانی  و برگزاری کاس آموزشــی در 

جهت ترویج و توسعه طرح می باشد.
مدیر کل جهاد کشــاورزی همدان نیز در 
این نشست افزایش کمی و کیفی محصول 
، کم آب بــر بودن ، افزایــش بهره وری 
در ســطح ، خارج از فصل بــودن تولید 
محصول را از مزایای کشــت گلخانه ایی 
برشــمرد و گفت: در حال حاضر چندین 
این موضوع شناســایی شدند  برای  مکان 
و قرار اســت 24 هکتار بــه ظرفیت فعلی 

ایی شهرستان اضافه شود. سایت گلخانه 
منصور رضوانی جال در پایان از تعهد ۷ 
هزار سرشــاخه کاری گردو در شهرستان 
مایــر خبرداد که 1200 مــورد آن تأمین 
و توزیع شــده اســت و قول مساعد داد 
در بهمــن ماه پیوندک ها را به ســردخانه 
شهرستان منتقل کنند تا به محض برقراری 

شرایط آب و هوایی مناسب اجرا شود.

توسعه همه جانبه مالیر در گرو تحقق سند راهبردی توسعه
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رویدادهای هفته

گزارش
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یادداشت

حزب وسیله یا هدف
محمدرضا  زارع  «

 مدتی بود که حال وحوصله نوشــتن وتایپ کردن  را نداشــتم 
وبیشــتر به فوروارد مطالب اکتفا می نمودم البته مشــکات دید نیز 
داشــتم وهمین امر مشــکل  را مضاعف نمــوده اینکه پس از مدت 
مدیدی به نوشــتن مبادرت نمودم به جهــت موضوع مهمی بود که 
پیش اومد وآن دیدار احزاب با استاندار همدان بود که منجر به جنگ 
لفظی گردیده بود و  شــکایت وگله مندی احزاب را بدنبال داشت 
البته دوســتان از کم وکیف ماجرا اطاع دارند ودر گروه مطالبی در 
این خصوص به اشــتراک گذاشته شده اســت اما به جهت اهمیت 

موضوع الزم دیدم مواردی را به اختصار اشاره کنم. 
نیاز به توضیح نیســت کــه احزاب ونقش وکارکــرد آنها درجامعه 
وحوزه سیاست چه شرایطی دارد وهمه دوستان کم  یا زیاد درجریان 
وضعیت احزاب در کشورمان هستند والبته من زمانیکه از احزاب در 
ایران سخن میگم بیشتر تمایل دارم از آنها به احزاب ایرانی نام  ببرم 
که مختص شرایط جامعه ما والبته متناسب با فرهنگ وآداب ورسوم 
ماســت و بدون این شــرایط تحلیل وضعیت احزاب به نظرم راه به 
بیراهه بردن اســت البته مقایسه وتطبیق این شرایط با وضعیت غرب 
کاما این امر را شفاف ومبرهن می کند متناسب با این شرایط مواجه 
با احزاب توانمند درجامعه خود نیســتیم و این امر ســبقه تاریخی 
وفرهنگی واقتصادی دارد وبه شــکلی تک بعدی نمی توان به علل 

این امر پرداخت.
 نکته مهمی که به لحاظ تجربی مشــاهده گردیــده کارنامه احزاب 
موفق در کشــورهای پیشرفته است که موجودیت یک نظام سیاسی 
بر آمده از تشــکیات واحزاب این کشورهاســت وهمین موضوع 
باعث ثبات سیاســی واجتماعی اســت وکمتر شــاهد بی ثباتی و 
انحراف ومشکات در این کشــورها هستیم والبته همین امر باعث 
یک حکمرانی تشــکیاتی وحزبی در این جوامع گردیده است وما 
هیچ راهی نداریم مگر در این مسیر قدم گذاریم وجامعه را به سمت 
ثبــات وبرنامه ریزی حرکت بدیم واز این تجربیات اســتفاده کرده 
اســت در این وادی قدم بگذاریم واین میسور ومیسر نمی شود مگر 
با تحمل وصبر وشکیبایی وتسامح وتساهل درغیر این صورت همین 
نیم بند احزابی که شکل گرفته اند به شکلی صوری وسطحی قلمداد 
می گردند ویک کارکرد انتخاباتی وموســمی خواهند داشت وبیشتر 
ابزاری هستند در دست عده ای تا هر طور که می خواهند احزاب را 
به نفع خود مصادره کنند درحالیکه احزاب وسیله پیشرفت وپسرفت 
اشــخاص نیستند ومقرر اســت که مناســبات کان جامعه خود را 
بدســت گیرند وخود به هدفی در جهت توسعه سیاسی واقتصادی 
وفرهنگی کشور باشند والبته مســئوالن ارشد سیاسی باید یک دید 
کان نگر به این موضوع داشــته باشند و در جهت رونق و همکاری 

وهمیاری با احزاب حرکت کنند.
 تــا احزاب قــوام واســتحکام الزم را درجامعه پیدا کننــد نه اینکه 
احزاب را ســاخته وپرداخته خود بدانند وبه شــکل سلسله مراتبی 
با آن برخورد کنند وهمان سیســتم عمودی در نهادهای دولتی را به 
احزاب تسری بدهند وفکر کنند که احزاب  زیر مجموعه آنها هستند 
 وهــر طور که بخواهند می توانند بــا آن برخورد کنن جامعه ما باید 
به ســمتی حرکت کنند که مسئوالن سیاسی ما مشروعیت ومقبولیت 
خــود را از احزاب بگیرند وزیر مجموعه احزاب باشــند نه به مانند 
حاال که این امر وارونه اســت و ما با یک وارونگی در این موضوع 
مواجه هستیم والبته تا رســیدن به اینجا راه درازی را درپیش داریم 
واحزاب ومسئوالن باید به شکلی دوسویه با هم ارتباط داشته باشند 
وشــان واحترام یکدیگر راحفظ کنن وسعی کنند درتقویت یکدیگر 
حرکت کنند البته درجاهایی اگر نقدی وارد است به شکل محترمانه 
بیــان کنند وفضای نقد را حفظ کننــد ونقادی را به پرخاش وجنگ 
لفظی تبدیل نکنند ،اجازه بدند احزاب نقش وکارکرد خود در جامعه 
را داشــته باشند واز احزاب ایده و راهکار در همه زمینه ها بخواهند 
تا روز به روز شــاهد شکوفایی ونقش پررنگ احزاب باشیم ومتولی 
ارشد اســتان خود از عضویت در حزب به خود ببالد نه اینکه خود 
را مســتقل از احزاب بداند وبه این امر مباهات کند وخود را جدا از 
احزاب بداند به امید روزی که فرهنگ حزبی در جامعه ما رشد ونمو 
پیدا کند وهمه مسئوالن ما خود عضو حزبی باشند که در آن صورت 

سیاست وجامعه نقش پایدار وبا ثبات خود را پیدا کند .
* فعال سیاسی

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی «

 در ستون رویداد هفته ،تاش خواهیم کرد اخبار مهم حوزه سیاسی 
و بین المللی را در هفته ای که گذشت به صورت مختصر بررسی کنیم

سفر بن علوی به ایران
در این هفته وزیر امور خارجه عمان برای رایزنی با مقامات جمهوری 
اسامی ایران وارد تهران شد. بن علوی با مقاماتی از جمله وزیر امور 

خارجه و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد.
هدف از سفر این مقام بلند پایه عمانی به تهران، گسترش دو جانبه و 
گفتگو در مورد تحوالت منطقه عنوان شــده است، با توجه به مسائل 
پیش آمده در منطقه همان طور که این مقام عمانی در اواخر اردیبهشت 
مــاه به دلیل باال گرفتن تنش بین ایران و آمریکا در منطقه وارد تهران 
شــده بود این هفته نیز با توجه به تنش های ایجاد شده این بار ما بین 
ایران و انگلســتان به دلیل توقیف نفتکش ها از سوی دو طرف و باال 
رفتن تنش ،وارد تهران شده است، با توجه به رابطه گرم عمان با ایران 
و همچنین با کشورهای عربی به ویژه آمریکا و انگلستان این کشور را 
بر این داشته تا به عنوان یک کشور دوست ،نگران از تحوالت منطقه 

باشد و دائماً به دنبال کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه باشد.
 سوخت گیر دو کشتی ایران در برزیل 

در این هفته دو کشــتی ایرانــی به نام های ترمــه و باوند، در برزیل 
ســوخت گیری  کردند. نزدیک به دو ماه پیش این دو کشتی که حامل 
محموله هایی به کشور برزیل بودند به دلیل نبود سوخت در بندر این 
کشور متوقف شدند.شرکت دولتی برزیل به دلیل تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا از سوخت دهی به این دو کشتی ایرانی امتناع ورزیده بود 
در همین رابطه دادگاه عالی برزیل به شرکت دولتی این کشور دستور 
داد که سوخت رسانی به این کشتی ها را انجام دهد. همچنین جمهوری 
اســامی ایران در این رابطه به کشور برزیل هشدار داد که در صورت 
ممانعت  در سوخت رســانی به این دو کشتی،به طور کل واردات از 
این کشــور را ممنوع خواهد کرد. بر این اساس این دو کشتی در این 
هفته پس از ســوخت گیری در برزیل آب های این کشور را به سمت 

ایران ترک کردند.
 نشست کمیسیون مشترک برجام در وین

در این هفته کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین 1+4 در شهر 
وین برگزار شــد، معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان این 
نشســت را سازنده و مهم دانست اما خاطرنشــان کرد: که نمی تواند 

عنوان کند که همه چیز را در این جلسه حل کرده  است.
وی در ادامه گفــت: طرف ها در این دیدار تعهدات زیادی داده اند اما 
ایران تا زمانی که  خواســته هایش به صورت عملی برطرف نشود به 

کاهش تعهدات در برجام ادامه خواهد داد.
جمهوری اسامی ایران با توجه به عدم پایبندی اعضا به پیمان برجام 
،غنی سازی را از سطح، 3.6۷ به 4/5 درصد رسانده است و قرار است 

در گام سوم غنی سازی را تا 20 رصد افزایش دهد.
 رد تبادل نفتکش ها

در این هفته رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان عنوان کرد 
که توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلستان یک دزدی دریایی محسوب 
می شود.کمال خرازی خاطرنشان کرد که با توجه به این مسائل اگر که 
انگلستان نفتکش ایرانی را هر چه زودتر آزاد کندجمهوری اسامی ایران 
نیز مراحل رسیدگی به نفتکش توقیف شده از طرف ایران را تسریع می 
کند.اما وزیر امور خارجه بریتانیا که به تازگی در کابینه بوریس جانسون 
قرار گرفته است این ایده از طرف ایران را رد کرد و مدعی شد که اگر 
ایران میخواهد از تاریکــی بیرون آید باید به قوانین بین المللی احترام 
بگذارد.وی در ادامه گفت که انگلستان بر آزادی نفتکش خود پافشاری 
میکند این سخنان در حالی مطرح شده است که یک نفتکش ایرانی در 
حال گذر از آب های بین المللی ،توسط انگلستان در منطقه جبل الطارق 

به صورت غیر قانونی توقیف شده است.
 تماس تلفنی روحانی با مکرون 

در این هفته رئیس جمهور کشــورمان در تمــاس با امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه عنوان کرد که هر چه زمان بیشتری بگذرد 
بازگشت به نقطه اول برای ایران و اروپا سخت تر خواهد شد.حسن 
روحانی در این گفت و گــوی تلفنی اظهار کرد ،با توجه به پایبندی 
ایران به اقدام جامع مشــترک )برجام( شــاهد اقــدام جدی از طرف 
اتحادیه اروپا نبوده  و با توجه به این موضوع منافع اقتصادی ایران نیز 
برطرف نشده است.همچنین امانوئل مکرون در پاسخ به این گفت و 
گو عنوان کرد که برای تامین منافع ایران در برجام تاش خواهد کرد.

این در حالی اســت که جمهوری اسامی ایران در پاسخ به بدعهدی 
اروپایی در چند ماه گذشته گام هایی  در کاهش تعهدات خود به این 
پیمان نامه انجام داده است .جمهوری اسامی ایران  قرار است  در گام 

سوم ،غنی سازی را تا 20 درصد افزایش دهد.

توسعه شبکه فیبر نوری توسط شهرداری همدان
 توســعه شــبکه فیبر نوری، طرحی که بسیاری از شــهرداری های کشور آرزوی 
تحقق آن را دارند، برای نخســتین بار در همدان به همت سازمان فناوری اطاعات و 

ارتباطات شهرداری همدان طراحی و آماده اجرا شد.
رئیس ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شــهرداری همدان در نشســت ارائه 
گزارش مشــاور طرح زیرساخت فیبر نوری شــهر در شورای اسامی همدان افزود: 
این ســازمان در راســتای توسعه شبکه فیبر نوری کانشــهر همدان طرح جامع فیبر 
نوری را به عنوان یکی از پروژه های زیر ســاخت فناوری اطاعات پیشــنهاد کرد.
رضا عسگری افزود: این طرح با موافقت شهردار همدان و مساعدت اعضای شورای 

اســامی شهر همدان در بودجه عمرانی سال 139۷ شهرداری همدان مصوب شد.

وی ادامه داد: تهیه طرح زیرســاخت فیبر نوری شــهرداری همدان به منظور توسعه 
شــبکه فیبر نوری به طول 105 کیلومتر در سال گذشته و بعد از مطالعات، بررسی ها 

و انجام تشــریفات قانونی به مشاور تهیه طرح  واگذار شد.
عســگری با بیان اینکه مهمترین ظرفیت های استفاده از فیبر نوری سرعت انتقال داده 
اســت گفت: موارد دیگر استفاده از  این تکنولوژی در شبکه های تلفن شهری و بین 

شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت است.
رئیس ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری همدان هدف مهم استفاده از 
ظرفیت های این شبکه ایجاد شرایط مبتنی بر سرعت انتقال اطاعات و ارایه خدمات 

مطلوب به شهروندان و توسعه خدمات الکترونیک است .
نایب رئیس شورای اسامی شــهر همدان نیز گفت: توسعه فیبر نوری به عنوان یک 

ضرورت اساسی در شهر است که تهیه طرح زیرساخت فیبر نوری شهرداری همدان 
در همین راستا اقدام مناسبی است.

حمید بادامی نجات با تاکید بر اینکه مکان یابی تجهیز تمامی نقاط شهر به فیبرنوری از 
نظر فنی، امری بدیهی است که نمی توان سلیقه ای عمل کرد ادامه داد: هوشمندسازی 
شــهرها و ایجاد شــهرالکترونیک به توسعه زیرســاخت فیبرنوری نیاز دارد که باید 

تمامی شهر به این ابزار فناوری، مجهز شود.
نایب رئیس شورای شــهر همدان فیبر نوری را به عنوان اساسی ترین نیاز برای شهر 
هوشــمند در همدان دانست و بر ضرورت مطالعات و نیازسنجی فیبر نوری در شهر 
تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح و سرمایه گذاری در آن باید منجر به درآمدزایی 

پایدار برای شهرداری شود.

مریم مقدم  «

 عصر روز گذشــته یک شــهروند برای 
ادمیــن همدان پیام متنی ارســال کرد که بند 
بند این مطلب کوتاه با نوشتار محاوره ای به 

وضوح با عصبانیت تلفیق شده بود .
این شــهروند نوشــته بود "اینجــا بلوار ارم 
همدان اســت و مردم چند فصل اســت که 
جانشــان به لبشان رسیده است .هر روز یک 
داستان دنباله دار و هر روز یک گره بر روی 
گره بــرای مردمی میزنند که روزی بلوار ارم 
تنها دلخوشیشــان بود . حاال کار به آسفالت 
کردن بلوار شخم زده رسیده است اما قسمت 
جالب داستان این اســت که نه کمیته حمل 
و نقل و ترافیک شــهری و نه شــهرداری و 
راهنمایی و رانندگی برایشان عافی مردم در 

ترافیک شهری مهم نیست .
برای خودشــان میبرند و میدوزند و عقلشان 
نرســیده اســت  یک تابلو و عامت هشدار 
دهنده ورودی ســعیدیه بزننــد تا مردم  آگاه 
شــوند . چند روز اســت بلوار ارم به سمت 
پایین بســته و مردم بیخبــر از این تصمیم تا 
آن باال میروند و به راحتی برشــان میگردانند 
و شهر با گره های ترافیکی درگیر و درگیرتر 
میشــود .حاال شــما قضاوت کنیــد . اینجا 

پایتخت تاریخ و تمدن است ؟"
این پیام گوشــه ای از کم صبر شدن مردمی 
اســت که ریشــه در این دیــار دارند اما در 
تصمیم گیریها برای برهم زدن نظم شــهری 

نقش زیادی ندارند .
بلوار ارم در همدان نه تنها مقصد گردشگری 
برای جمعیــت قابل توجهی از شــهروندان 
اســت بلکه مســیر اصلی دسترســی به راه 
منتهی به تپه توریســتی- تفریحی عباس آباد 
و یکی از مســیرهای قابل دسترس به جاده 
گردشــگرخیز گنجنامه محسوب می شود و 
حال اگر شــلوغی های روزهای آخر هفته را 
درنظر بگیریم و الین وســایل نقلیه شخصی 
را باریک تر از قبل ببینیم، این الین با ترافیک 
نسبتا ســنگین روبرو خواهد شد و هم بلوار 
شهید فهمیده، حجم بیشتری از خودروها را 
تحمل خواهد کرد کــه یقینا گنجایش آن را 

ندارد.
از آن ســو سرپرســت شــهردار منطقه یک 
همدان  در زمینه این آسفالت ریزی به رسانه 
ها اعام کرده اســت برای نخستین آسفالت 
پلیمری کشور در همدان آغاز شد حال شما 
بگوییــد عصبانیت ناشــی از اتفاق رخ داده 
ترافیکی در شــهر به مردم ایــن فرصت را 
می دهد که دریابند آسفالت پلیمر با غیر پلیمر 

چه تفاوتی می تواند داشته باشد .
مسئوالن میگویند ؛ در عملیات آسفالت ریزی 
طرح ســاماندهی بلوار ارم استفاده می شود، 
بــا توجه به لزوم افزایش مقاومت آســفالت 
در برابر انعطاف پذیــری، مقاومت در برابر 
شــیار افتادگی و تغییر نیافتن شکل آسفالت، 
افزایش خواص مکانیکی قیر با مواد پلیمری 
مورد انتظار و کیفیت آســفالت معابر پرتردد 
این موضوع در دســتور کار مدیریت شهری 
همدان قرار گرفت که در همین رابطه یکی از 
مؤثرترین شیوه های بهبود خواص عملکردی 
آسفالت، استفاده از فناوری پلیمری در تولید 
آســفالت اســت. اما به واقع حاال آنقدر از 
ریخت و ریز خاک و ســنگ و بســته شدن 
گاه بیگاه بلوار ارم مردم خســته شده اند که 

ماهیت اصلی این تصمیم را د رک نمیکنند 
بازآفرینی  سرپرســت ســازمان عمــران و 
فضاهای شهری شهرداری همدان نیز با بیان 
اینکه عملیات اجرایی آسفالت پلیمری برای 
نخستین بار در کشور توسط سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شــهری در دست اجرا 
است، در حالی اعام میکند که این عملیات 
از ابتدای بلــوار ارم، تقاطع بلوار جوان آغاز 
شد و تا میدان قائم)عج( ادامه خواهد یافت 
که هیچ خبری از یک عامت هشدار دهنده 
یــا بنر اطاع رســانی از عملیات فوق برای 
مردم در ورودی بلوار سعیدیه که به بلوار ارم 

مسدود ختم میشود نیست .
آیا جامعه محلی با سواد متوسط برایش مهم 
است که  این عملیات شامل تراش آسفالت، 

درزگیری، لکه گیری با دســتگاه فاسک و 
روکش آسفالت پلیمری از نوع تیس آ 1410 
است یا برایش مهم است در کاهش ترافیک 
و جمع شــدن بساط کند و کاوها در بهترین 

منطقه شهر ) بلوار ارم ( روبرو شوند 
با نگاهی گذرا به وضعیت این روزهای بلوار 
ارم مسیر و البته مقصد محبوب همدانی ها و 
تصور وضعیــت ترافیکی در این منطقه پس 
از تغییرات در ســواره راه، ناخودآگاه قانون 

پایستگی انرژی در ذهن متبادر می شود.
در ایــن قانون انــرژی نــه از بین می رود 
و نه به وجــود می آید بلکه از شــکلی به 
شکل دیگر تبدیل می شود اما اندک تفاوت 
داســتان ترافیک با قانون پایســتگی انرژی 
این اســت که از بین نمــی رود اما بیش از 
پیش به وجود می آید و حال اگر این ماجرا 
را بــه وضعیت بلوار شــلوغ و پرتردد ارم 
همدان تعمیم دهیم می بینیم که تغییرات در 
مسیر سواره و به نوعی تنگ تر شدن فضای 
تردد برای وســایل نقلیه، ترافیک را از بین 
نمی برد بلکه به شــکلی دیگر تغییر می دهد 
بــه خیابان های  را  ترافیــک  به طوریکــه 

می کند. منتقل  اطراف 
در زمینه طرح ســاماندهی بلوار ارم شهردار 
همــدان از همــان روزهای نخســت گفته 
بود ؛  به اشــتباه در بــاور عمومی، این طرح  
پیاده راه ســازی قلمداد شــده و بنابر تشریح 
وضعیت طرح از سوی مســئوالن مدیریت 
شــهری، بلوار ارم را متشــکل از یک الین 
دوچرخــه، یــک الین پیــاده، یــک الین 

ســنگفرش و دوالین آسفالت درنظر بگیریم 
در عمــل تنها می توان بخــش میانی بلوار را 
مسیر تردد وســایل نقلیه درنظر گرفت چرا 
که الین ســنگ فرش تنها برای خودروهای 
امدادی پیش بینی شــده و اگر غیر از این نیز 
باشد و خودروهای شــخصی و عمومی نیز 
اجازه تردد داشته باشند، کاهش سرعت تأثیر 
چندانی در کاهش ترافیک نخواهد داشت و 
چنانچه اثرگذار نیز باشد، حجم ترافیک را به 

خیابان های اطراف هدایت خواهد کرد.
هر چند بنابر گفته مســئوالن دو پارکینگ با 
ظرفیت پارک یک هــزار خودرو در بلوار 
اما بدون شک رانندگان  ارم پیش بینی شده 
وســایل نقلیه برای دسترســی به پارکینگ 
بایــد مســیری را طــی کننــد و توجه به 
ترافیک این مســیر نیز به نوبه خود درخور 
تأمل اســت چرا که با وجود بیمارســتان 
و تأسیســات گردشــگری همچون هتل ها 
و رســتوران ها در این محوطه، دسترســی 
ســریع تر و وجود پارکینگ در نزدیک ترین 
محل ممکن، برای مــردم در اولویت قرار 
دارد. حــاال همه این بــرو و بیاها به کنار 
مــردم به واقع جانشــان با طوالنی شــدن 
اجرای این طرح در بلوار ارم به لب رسیده 
اســت . این مطلب را که مینوشتم داشتم به 
این فکر میکردم کــه در چین چطور  یک  
هتل 15 طبقه در 6 روز ســاخته میشود اما 
آســفالت و اجرای یک طرح در یک بلوار 
در همــدان یک ســال و نیم بــه طول می 

. انجامد 

مردم جانشان به لبشان رسید 

بلوار ِارم را برگردانید 
■ هشدارهای پیشگیری از ترافیک مهم است یا جنس آسفالت؟

خسرو محمدی  «

 با دوســتان برای انجام کاری به نزدیکی 
تپه ی هگمتانه رفته بودیم. 

در نزدیکــی تپــه، خانه ای باســتانی مربوط 
به دوران قاجــار قــرار دارد. نامش خانه ی 
پوســتی زاده و بر ســردر آن نوشته: خانه ی 
تاریــخ و فرهنــگ همــدان. جایگاهش در 
نزدیکی میــدان عین القضات و با مســجد 
آقای آخوند همجوار اســت. خاصه این که 
یکــی از کهن ترین بخش های شــهر همدان 

همانجاست.
 قصد ورود به خانه را داشــتیم که شی ئی 
نظــرم را به خود جلــب کــرد. دقیقا در 
نزدیکی در ورودی. نزدیکتر که شــدم پایه 
ســتون باســتانی ای دیدم که در گوشه ای 
افتــاده و از آن بــه عنوان پایــه برای نگه 
داشتن یک رشــته پلکان فلزی بهره گرفته 
شده است. مانند یک تکه نخاله ی دورریز. 
باید گفت حداقل پیشــینه ای که برای این 
پایه ســتون می توان در نظر گرفت دوران 
زند و قاجار اســت یعنی چیزی در حدود 
دویست سال پیش. با خود گفتم: »دارندگی 

برازندگی«.   و 
شــهر ما و برخی شــهرهای دیگر استان و 

کشــورمان از این نمونه آثار کــم ندارند. 
عالــم و آدم می دانند که همدان و تاریخش 
بر تارک جهان می درخشد. بدیهی است که 
آن کهن بودگی و پیشــینه، آثار و مآثری از 
خود برجا گذاشته که برخی مانند این پایه 
ســتون پیدا و برخی پنهاننــد. با آثار پنهان 
کــه در جای جای اســتانمان در دل خاک 
نهفته انــد و نیاز به کاوش دارند فعا کاری 
بپردازیم که  به آنهایی  بیاییم دستکم  نیست 

هستند. جلوی چشم 
 ســزاوار نیســت آثاری که برخــی ملتها 
آرزوی یافتن و داشــتن یکی شان را دارند 
بی صاحب و بی دفاع در زیر پا رها شوند. 
در این ســالها جشــنواره ها ، ســمینارها و 
اجاس های زیادی برگزار کردیم و می کنیم 
تا فرهنگ گردشگری و شهروندی را در این 

دیار گسترش دهیم.
 البته این بد نیست اما بهتر است در کنار این 
گردهمآیی ها و جایزه هایی که به دوستانمان 
می دهیــم و برایش کلی ذوق می کنیم نگاهی 
هم به زیر پایمان بیاندازیم و متوجه باشیم که 

پله ی زیر پایمان چیست!  
به قول رهی معیری: 

بی تاش من غم عشق تو ام در دل نشست  

گنج را در زیر پا بی 
جستجویی یافتم 

یک  به  پایــان  در 
آثار  از  دیگر  مورد 
ارزشــمند شهرمان 
نیز  شــده  رها  که 
می شــود.  اشــاره 
آن  کــه همه  اثری 
و  می شناســند  را 
دســتکم یــک بار 
آن را دیده اند. شیر 
همــدان،  ســنگی 
مجســمه ای بزرگ 
و مهم با پیشــینه ی 
دســتکم دوهــزار 
ســال که زیــر باد 
و باران رها شــده 
سال  چند  تا  )البته 

پیــش زیرپا بود( و هیــچ برنامه ای برای 
نیست.  آن  پیرامون  ساماندهی 

باید  گرامی  خواننده ی  اســتحضار  برای 
اثر باستانی  عرض شــود: جایی که یک 
با قدمت دوهزار ســاله قرار دارد محل 
بــازی بچه ها و صرف عصرانه  و شــام 

مسئولین  همه ی  که  شــاید حاال  نیست!. 
شــهر و اســتان به این نتیجه رسیده اند 
در گرو  آینــده ی همــدان  اقتصاد  کــه 
گردشــگری و حفــظ میراث باســتانی 
آن اســت وقت آن رســیده که رویکرد 

باشیم. داشته  دیگری 

تحلیل 

دارندگی و برازندگی 

توضیحات مدیرکل زندان های استان البرز 
درباره فرار 4 زندانی

 مدیرکل زندان های استان البرز درباره فرار 4 زندانی از ندامتگاه 
شهید کچویی توضیحاتی ارائه کرد.

سیدعبدا...  مرتضوی در این باره اظهار کرد: کارگاه های بنیاد تعاون 
جنب زندان است و زندانیانی که متقاضی کار هستند در آنجا مشغول 

می شوند.
وی افزود: ما زندانیان را صبح به صبح به کارگاه بنیاد تعاون زندانیان 
تحویل می دهیم. در زمان عصر که زندانیان را می خواستیم به زندان 

برگردانیم در شمارش آنها، متوجه فرار  4 زندانی شده ایم.
مدیرکل زندان های اســتان البرز در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: 
زندانیان ندامتگاه فردیس جرایم سبک مالی و کاهبرداری را دارند 
کــه با ایجاد حفره ای در زیر دیــوار کارگاه بنیاد تعاون اقدام به فرار 
کرده اند.مرتضوی تاکید کرد: ما تاش می کنیم که ان شاءا... زودتر این 

زندانیان جلب و بازداشت شوند.
حسن جهانشاهلو دادستان فردیس نیز امروز در این باره باره به ایسنا 
با بیــان اینکه چهار زندانی از محوطه کارگاهی بنیاد تعاون زندانیان 
فرار کرده اند، گفت: این چهــار نفر از داخل زندان فرار نکرده اند و 

موضوع حفر تونل از داخل زندان برای فرار تکذیب می شود.
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خبر

40 سالگی نماز جمعه و روز خبرنگار
فیض ا... مظفرپور  «

 برگزاری نماز جمعه در سراســر کشــور که اکنون  بعد از 40 
سال به حدود 900 شهر کشور گسترش یافته است. یکی از برکات 
انقاب اســامی اســت که امام خمینی)ره( فرمایشی دارند با این 
مضمون اگر نظام اســامی هیچ خدمــت دیگری نکرده بود همین 

ناز جمعه کافی بود.
پنجم مرداد ســال 1358 به دســتور امام راحل عظیم الشأن آن بزرگ 
احیاء گر نماز نخســتین نماز جمعه بعــد از انقاب به امامت مرحوم 
آیت ا... طالقانی)ره( در تهران اقامه گردید. و این مصداق عینی تحقق 
بخشیدن به آیه شریفه قرآن که می فرماید الذین ان مکناهم فی االرض 
اقاموا الصات است کسانی که وقتی در زمین به آنها مکنت بخشیدیم 

نماز را بپا داشتند.
نمــاز جمعه اگر چه به قول فقهای دینی واجب تخییری اســت ولی 
اهمیت این نماز از لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار فراتر از یک عبادت 
فردی است. و به همین دلیل در قرآن کریم سوره ای به نام سوره جمعه 
وجود دارد که در آیات پایانی این ســوره مبارکه به مومنین دســتور 
می دهد که هنگامی که به ســوی نماز جمعه فرا خوانده می شوید به 
سوی یاد خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنیدو زیرا که به تعبیر 

قرآن برگزاری نماز جمعه از هر بیع و تجارتی با فضیلت تر است.
احادیث زیادی درباره اهمیت نماز جمعه وجود دارد که فقط در یک 
مورد آمده است اگر مسلمانی بدون هیچگونه عذری سه هفته پیاپی در 

نماز جمعه حاضر نشود مهر نفاق بر پیشانی او می خورد. 
در همدان چهلمین سال برگزاری نماز جمعه با حضور امام جمعه ای 
40 ساله که در بین ائمه جمعه استان های کشور جوان ترین است. قرین 
گشته اســت این اتفاق خجسته برای نماز جمعه همدان یک فرصت 
اســت که در 40 سالگی انقاب با وجود امام جمعه جوان ستاد نماز 
جمعه همدان تمهیداتی را برای حضور گسترده تر جوانان و نوجوانان 
در این نماز با فضیلت و سراسر عبادی و سیاسی که موضوعات جهان 
اسام در آن بحث می شود فراهم نمایند همان گونه که حجت االسام 
و المسلمین حاج علی  اکبری رئیس شورای سیاست گذاری نماز جمعه 
گفته اســت یکی از معیارهای سنجش موفقیت نماز جمعه ها حضور 
جوانان اســت. اگر خدای ناکرده به دلیل برخــی رفتارها و گفتارها 
نتوانسته باشیم در جذب جوانان با ایمان به نماز جمعه موفق عمل کنیم 
باید در روش های خود تجدیدنظر کنیم و جذب حداکثری مورد نظر 
مقام معظم رهبری در مورد نماز جمعه را محقق بخشیم. و در همدان 
با حضور حجت االسام و المسلمین شعبانی تحقق این موضوع بسیار 
آسان تر است زیرا که وی ارتباط بسیار صمیمی با جوانان و نوجوانان 
داشته و شناخت کافی از روحیات آنان دارد و در چند ماه گذشته نیز 

اقدامات خوبی در زمینه جوانگرایی انجام داده است.
نویســنده این سطور به عنوان کســی که در 40 سال گذشته به طور 
مســتمر در نماز جمعه حضور داشته و چند سالی افتخار خبرنگاری 
ســتاد نماز جمعه را به عهده دارد. به عنوان یک طرفدار پرو پا قرص 
نماز جمعه اعتقاد دارم که ســتاد نماز جمعه می تواند فعال تر و پویاتر 
از وضعیت فعلی که دارد باشد و لزوم جوانگرایی در ستاد نماز جمعه 
در 40 سالگی انقاب که به تعبیر مقام معظم رهبری گام دوم انقاب 
است و لزوم حضور گسترده جوانان را می طلبد. بیش از پیش احساس 
می شــود. اگر چه در ســال های اخیر حضور جوانان در ســتاد نماز 
چشمگیرتر از گذشته شده است ولی این به معنای واقعی جوانگرایی 
در نماز جمعه نیست بلکه باید فکرهای جوان و خاق و ایده های نو 
در ســتاد نماز جمعه وارد شــود تا جدابیت های این نماز که به تعبیر 
رهبــری معظم انقاب با فکر و ذهن نیز کار دارد. یبش از پیش تبیین 
شــده و در جذب مخاطبین جوان موفق شود. تقارن 40 سالگی نماز 
جمعــه با هفته خبرنگار را گرامــی می داریم و حضور خبرنگاران در 
این هفته در نماز جمعه نشــان از پیوند نمــاز جمعه با خبرنگاران و 
خبررسانی است. اصوالً نماز جمعه خود یک رسانه است پس ارتباط 
با رسانه ها را مغتنم باید شمرد و در جهت تبلیغ حداکثری نماز جمعه 

از ظرفیت رسانه ها بهره جست.

جمهوری اسامی: ورزش باد شدید در 10 استان کشور
  مراقب تلگراماتون باشید باد نبره

شرق: شاید احمدی نژاد چراغ سبزهایی دریافت کرده است
 احمدی نژاد همیشه کنار چراغ سبزه!!

همدان پیام: منتقدان آمار را قبول ندارند 
 مثبت ها رو نمی بینند؟!

اطاعات: ورود نمایندگان به ماجرای داروی سرطان زای لوزارتا 
 سوژه خوبیه برای تبلیغات انتخابات مجلس!!

شرق: ردپای عدالت در آموزش و پرورش 
 با کفش های کتونی 

شرق: مشاور دبیر کل بازنشسته در تیم فوتبال نوجوانان ایران 
 ادارات بدونه بازنشسته ها تعطیل می شن

همشهری: رتبه کارآفرینی ایران 13 پله صعود کرد 
  با پله برقی می رفت رتبه اش بیشتر می شد!!

صدای زنجان: کاندیداها با پول ناهار دادن نماینده خوبی نمی شوند 
 ولی فرصت خوبیه برای قشــر محروم کــه نمی تونن مرغ  و 

گوشت بخورن
همدان پیام: گران فروشان مرغ کباب شدن 

 همه جوجه کباب افتادیم
اعتماد: مرد ساالری از کوچه و خیابان آغاز می شود 

 حواست باشه مردها به ساالر بودنشون حساسن
جمهوری اسامی: حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد 

 اینطور که بوش میاد مدیرا دارن کلیداشونو رو می کنن!!
همدان پیام: جوکار: کشتی خم رنگرزی نیست 

 تلگرام اومده به جای خم رنگرزی!!
همشهری: جوانان والیبال چگونه تاریخ نوشتند 

 حتمأ توپ رو انداختن فضا
صدای زنجان: دنیای سرگردان مرغ ها 

 راه خونه رو گم کردن 

23مرداد؛ آخرین مهلت پزشکان 
برای ثبت نام کارتخوان

 معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تفاهم 
با سازمان امور مالیاتی برای ثبت نام کارتخوان پزشکان، گفت: توصیه 
می شــود که پزشکان حساب هایی را که مربوط به درآمدهای پزشکی 
اســت، به کارتخوان نصب کنند که بر اســاس آن شفاف سازی انجام 

شود.
محمد جهانگیری در گفت وگو با ایســنا، درباره ضرب االجل سازمان 
امور مالیاتی کشــور مبنی بر دریافت کارتخوان تا بیست وسوم مرداد 
ماه از ســوی پزشکان، گفت: طبق بند "ی" تبصره شش قانون بودجه 
ســال 1398، کلیه مشاغل و ِحرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و 
دامپزشکی که مجوزهایشان از سوی ســازمان نظام پزشکی، وزارت 
بهداشت و سازمان دامپزشکی ارائه می شود، باید نسبت به راه اندازی و 

استفاده از سامانه فروش اقدام کنند.
وی افزود: طی جلســات مشترکی که با ســازمان امور مالیاتی کشور 
داشتیم، برای بسترسازی در جهت تحقق و اجرای این قانون اقداماتی 
انجام شــد بر این اساس قرار شد این کارتخوان ها که طبق تبصره دو 
ماده 169 قانون مالیات مســتقیم، برای همه مشاغل الزامی است و ما 

هم باید این اقدام را انجام دهیم.
جهانگیری ادامه داد: شماره حساب هایی که برای ارائه خدمات درمانی 
پزشکان استفاده می شود، به این کارتخوان ها متصل می شود و به عنوان 

سامانه ای است که رصد خواهد شد. 
وی با بیان اینکه ما در راستای شفاف سازی این اقدام را انجام می دهیم، 
گفت: حساب درآمدی که پزشکان از خدمات پزشکی کسب می کنند، 
با ســایر تراکنش هایشــان، جدا است. توصیه می شــود که پزشکان 
حســاب هایی را که مربوط به درآمدهای  پزشکی است، به کارتخوان 
نصب کنند که بر اساس آن شفاف سازی انجام شود. بنابراین این تفاهم 
انجام و شش شرکت برای ثبت کارتخوان برای پزشکان مشخص شده 
و جامعه پزشــکی باید تا 23 مرداد ماه اقدام به ثبت نام کارتخوان کنند 
و احتماال از تاریخ یکم مهر ماه ســال جاری باید این موضوع فراگیر 

شود تا قانون اجرا شود.
جهانگیــری تاکید کرد: بارها و بارها اعام کردیم که نصب کارتخوان 
برای رصد مالیاتی نیست و بحث اصلی رفاهی خواهد بود. هرچند که 
نصب آن یکی از ماک های راســتی آزمایی تراکنش های بانکی است. 
البتــه در حال حاضــر همچنان از نظر قانون ماک بررســی مالیاتی، 
اظهارنامه و دفاتر است. حال یکی از ماک ها هم می تواند تراکنش های 

بانکی باشد.
 تکلیف پزشکانی که کارتخوان دارند چه می شود؟

وی تاکید کرد: جامعه پزشکی این همکاری را در راستای شفاف سازی 
انجام داده و از آن حمایت می کند. این اقدام در راستای اجرای قانون 
اســت. در عین حال پزشــکانی که اکنون کارتخوان دارند، باید فقط 
شماره کارتخوان شان را اعام کنند و فقط در سامانه ثبت نام می کنند و 
نیازی نیست که کارتخوان جدید بگیرند. از طرفی دیروز شاهد بودیم 
که چند بانک به دلیل تراکنش کم، کارتخوان ها را در مطب پزشــکان 
جمع کرده بودند، اما طبق این تفاهم نامه دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.

جهانگیری گفت: بنابراین شش شرکت پرداخت نوین آریان، پرداخت 
ملت،  الکترونیک کارت دماوند، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، فن آوا 
کارت و شــرکت کارت اعتباری ایران کیش معرفی شدند و پزشکان 

می توانند از طریق این شرکت ها اقدام به ثبت کارتخوان کنند.

مرگ 42۱ نفر در حوادث کار سه ماهه اول سال
 در ســه ماه نخست ســال، 421 نفر از هموطنان در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که 41۷ نفر از این افراد مرد 

و 4 نفر زن بودند.
به گزارش مهر، طی ماه های فروردین تا پایان خرداد سال 1398، 421 نفر از هموطنان در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست 

دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۷.9 درصد رشد را نشان می دهد.
طی این مدت در حوادث ناشــی از کار عمده ترین علت مرگ را ســقوط از بلندی تشکیل داده  که 5.5 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد داشته است.
پس از آن برخورد جســم ســخت با 113، برق گرفتگی با 60، سوختگی با 43 و کمبود اکسیژن با 1۷ فوتی در رتبه های بعدی 
علــل مرگ بر اثر حوادث کار قرار می گیرند. همچنین 34 نفر دیگر نیز به دالیلی دیگر در حوادث کار جان خود را از دســت 

داده اند.

جزییاتی از نحوه طراحی سواالت آزمون هوش مدارس تیزهوشان
 معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن اعام اینکه نتایج آزمون ورودی مدارس سمپاد 
هفته آینده اعام خواهد شــد گفت: امســال آزمون هوش، تخصصی و علمی بود و شاید بتوان گفت در مقایسه با سال گذشته شمار 

شرکت کنندگانی که اعتراض و شکایتی نسبت به طراحی سواالت داشته باشند بسیار کم و در حد صفر بود.
حمید رحمانی در گفت وگو با ایســنا، درباره کیفیت سواالت آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم در سال جاری، 
عنوان کرد:  با توجه به مشــکات و اعتراضات بیشــماری که سال گذشته نسبت به سواالت آزمون ورودی صورت گرفته بود شاهد 

اعتراضاتی نسبت به طراحی سواالت بودیم.
وی افزود: اما امســال آزمون هوش، تخصصی و علمی بود و شــاید بتوان گفت در مقایسه با سال گذشته شمار شرکت کنندگانی که 

اعتراض و شکایتی نسبت به طراحی سواالت داشته باشند بسیار کم و  در حد صفر بود.
به گفته وی نتایج آزمون ورودی مدارس سمپاد هفته آینده اعام خواهد شد.

 پوکی اســتخوان یا اســتئوپروز بیماری 
خاموشی است که اســتحکام استخوان ها را 
به تدریج از بین می برد، این بیماری را از آن 
جهت بیماری خاموش می نامند که تا زمانی 
که فرد دچار شکســتگی استخوانیا مجبور به 
سنجش تراکم بافت اســتخوانی نشده باشد، 

هیچ عامت و نشانه به خصوصی ندارد.
بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، 4۷ درصد زنان و 44 درصد 
مردان باالی 50 ســال در ایران دچار کمبود 
تراکم استخوان بوده و 4.6 افراد 20 تا ۷0 سال 
در ایران به پوکی اســتخوان در ستون فقرات 
مبتا بوده و  همچنین از هر 4 زن ایرانی باالی 
50 سال، یک نفر به پوکی استخوان مبتاست. 
این در حالی است که در سرتاسر دنیا از هر 3 
زن، یک زن و از هر 5 مرد یک مرد باالی 50 

سال دچار پوکی استخوان هستند.
حدود نیمی از زنان مسن تر از 45 سال و90 
درصد زنان مســن تر از ۷5 ســال، به پوکی 
اســتخوان مبتا می شــوند، در ایران نیز50 
درصــد زنان 40 ســاله و 90 درصد زنان ۷5 
ســاله، مبتا به این بیماری هســتند. به طور 
تقریبــی، از هر ســه زن، یک نفــر و از هر 
12مرد یک نفر، به پوکی اســتخوان مبتا می 
شــوند و این امر در سال، منجر به ده ها هزار 
شکستگـی ناتـوان کننده در مبتایان می شود
برخی از پزشــکان بر ایــن باورند که پوکی 
استخوان به دالیل مختلف در افراد ایجاد می 
شــود از جمله این عوامل افزایش ســن فرد 
اســت که احتمال بروز پوکی استخوان را در 

افراد افزایش می دهد.
جنس، یائســگی، سابقه فامیلی، وزن و اندازه 
اســتخوان، بیماری ها، مصرف داروها، عدم 
تحرک، ســیگار کشــیدن و کمبود کلسیم و 
ویتامین در مواد غذایی از دیگر دالیل ابتا به 

پوکی استخوان است.
 بسیاری از زنان با پوکی استخوان 

وارد دهه چهارم زندگی می شوند
یک متخصص ستون فقرات نیز در این زمینه 
به ایرنا می گوید:  مصرف کم لبنیات ســبب 
شــده تا 90 درصد خانواده های ایرانی، کمتر 
از حد استاندارد کلســیم دریافت کنند واین 
موضوع ناخوشایندی است که ریشه در کمبود 
کلسیم دارد و باعث شده سن پوکی استخوان 

در زنان ایرانی به 35 سال کاهش .
مینــا فربد، تصریح می کند:  جوش شــیرین 
موجود در نان موجب می شــود کلسیم مواد 
غذایی جذب نشــود و در نتیجه روند پوکی 
استخوان تسریع شــود، در حقیقت خانواده 
های ایرانی به جای مصرف شیر که می تواند 
جلوی پوکی استخوان را بگیرد، جوش شیرین 
مصرف می کنند که ســیر بیماری را تشدید 

می کند.
وی با بیان اینکه پوکی استخوان در زنان بیشتر 
از مردان دیده می شود، اظهار می دارد: در زنان 
پس از یائسگی، این سرعت تخریبی استخوان 
بیشتر می شود و پوکی استخوان آغاز خواهد 
شــد و  این بیمــاری را ازآن جهت بیماری 

خاموش می نامند که تــا زمانی که فرد دچار 
شکستگی اســتخوان و یا مجبور به سنجش 
تراکم بافت اســتخوانی نشــده باشــد، هیچ 

عامت و نشانه به خصوصی ندارد.
این پزشــک اضافه می کند: فردی که پوکی 
استخوان دارد، ممکن است با کمترین ضربه، 
افتادن و یا فشــار شدیدی دچار شکستگی و 
آسیب استخوانی شــود، اغلب این آسیب ها 
در ناحیه لگن، ستون فقرات مهره های پشتی 
وکمری، استخوان ران، مهره های گردن و مچ 

دست است.
 سالمتی استخوان ها ربطی به سن 

ندارد
وی با بیان اینکه  توجه به سامتی استخوان ها 
ارتباطی به ســن ندارد، مــی گوید:در دوران 
کودکی، زمانی که ســاختن بافت استخوانی 
فعاالنه صــورت می گیرد به کــودکان خود 
بیاموزیم که به ســامتی اســتخوان های خود 
بیندیشندو رژیم غذایی مناسب و فعالیت های 
بدنی، به آن ها کمک می کند تا اســتخوان های 

محکمی داشته باشند.
 زنان چهار برابر مردان در معرض 

پوکی استخوان
یک فوق تخصص روماتولــوژی نیز در این 
زمینــه می گوید: اگرچه با افزایش ســن هم 
مــردان و هم زنان بیشــتر در معرض ابتا به 
پوکی اســتخوان قرار می گیرنــد اما زنان در 
مجموع  4 برابر بیشــتر از مردان در معرض 
ابتا به پوکی استخوان هستند و علت این امر، 
کوچک و ظریف بودن اســتخوان های زنان 
نسبت به مردان و متراکم بودن بیشتر استخوان 

مردان است.
عباس نوروزی، اظهــار می دارد: زنان در ۷5 
ســالگی به طور متوســط 25 درصد حجم 
اســتخوان های متراکــم و 40 درصد حجم 
استخوان های اسفنجی شـان را از دسـت می 
دهنـــد و بـه طور کلی 84 درصد زنان باالی 
80 سال دچار پوکی استخوان می شونـد و هر 
چقدر یائسگـی در سنیـن پایین تر آغاز شود 

خطر ابتا به پوکی استخوان افزایش می یابد.
نوروزی توضیح می دهد: یائســگی معموال  
حدود سن 50 سالگی رخ می دهد و با بروز 
آن میــزان هورمون های اســتروژن تخمدان 
کاهش می یابد، این هورمون نقش مهمی در 
استحکام استخوان ها دارد، با کمبود هورمون 
استروژن تخریب بافت استخوانی افزایش می 

یابد.
وی می افزاید: شکستگی هـــای حاصـل از 
این بیمــاری، به طور عمده در نواحی گردن، 
اســتخوان ران، مهره های ســتون فقرات و 
اســتخوان های مچ دست، رخ می دهد حتی 
گاهی شکستگی های خودبه خودی مهره ها، 
گردن و اســتخوان ران نیز دیده شــده ،وقتی 
بیماری خیلی شدید باشد، فشارهای خفیفی 
مثل خم شــدن به جلو، عطسه یا سرفه کردن 

نیز می تواند باعث شکستگی مهره شود.
این فوق تخصص روماتولوژی ادامه می دهد: 
از عــوارض دیگر این بیماری تغییر شــکل 
ستون فقرات است که موجب انحنای پشت 
یا قوز درآوردن می شــود، کوتاه شدن قد نیز 
می تواند عارضه ای از این بیماری تلقی شود.

نوروزی بــا بیان اینکه بهتریــن روش برای 
تشــخیص پوکی اســتخوان ، سنجش تراکم 
اســتخوان اســت، تصریح می کنــد: امروزه 
برای سنجش تراکم اســتخوان دستگاه های 
جدیدی ســاخته شــده اند که می توانند با 
دقت نســبتا زیادی تراکم استخوانی ونسبت 
آن با استخوان ســالم و سن مناسب را اندازه 
گیری کنند، آزمایش سنجش تراکم استخوانی 
بدون درد اســت و تنها چند دقیقه طول می 
کشد، همچنین احتیاج به آمادگی قبلی ندارد و 
برای انجام آن دارویی مصرف نمی شود. این 
سنجش پزشک را قادر می سازد تا استحکام 
اســتخوان را بسنجد و شدت پوکی استخوان 

را مشخص کند.
 نکات تغذیه ای برای پیشگیری از 

بیماری خاموش
یک متخصص تغذیه در مورد نش مواد غذایی 

در پیشگیری از پوکی استخوان نیز می گوید: 
مصرف کلســیم الزم: مصرف روزانه 1000 
میلی گرم کلسیم در روز، برای زنان ضروری 
است.، این میزان برای زنان 50 سال به باال به 

1500 میلی گرم باید افزایش یابد.
مرضیــه رضایی ادامه می دهد: همچنین زنان 
حامله و شــیرده باید حداقل 1200 میلی گرم 
کلسیم در روز مصرف کنند. مواد غذایی غنی 
از کلسیم شیر، ماســت، پنیر و ماهی هستند. 
یک لیوان شیر کم چرب 300 میلی گرم و یک 
لیوان ماســت کم چرب 400 میلی گرم کلسیم 
دارد.وی اضافــه مــی کند:درصــورت عدم 
دسترســی به مواد حاوی کلسیم، می توان از 
مکمل های غذایی به همراه ویتامین D استفاده 
کرد، ایــن مکمل ها را بهتر اســت به همراه 
وعده های غذایی و یا هنگام خواب خورد تا 
بیشــتر جذب بدن شوند و موادی مثل قهوه، 
سیگار، گوشت قرمز و نوشیدنی های کافئین 
دار مانع از جذب کامل کلســیم دریافتی می 
شــوند.رضایی اظهار مــی دارد: افرادی که 
دچــار فقر ویتامین D هســتند، به نرمی و یا 
پوکی استخوان دچار می شوند، بیماری نرمی 
استخوان یا راشیتیسم نیز شبیه پوکی استخوان 
اســت با این تفاوت که کمبود کلسیم منجر 
به نرم شــدن اســتخوان ها و انحنای شدید 
آن ها می شــود و بهتر است  برای جذب بهتر 
کلسیم مصرفی بدن، ویتامین D تجویز شود. 
به ویــژه برای افرادی که کمتــر از نور آفتاب 
بهره می گیرند و مجبور به استراحت در خانه 

هستند.
وی افــزود: مواد غذایی ماننــد لبنیات، زرده 
تخم مرغ، بعضــی ماهی ها، روغــن ماهی و 
جگر به مقدار زیاد حاوی ویتامین D هستند 
و انجام تمرینات ورزشــی: داشــتن تحرک 
و فعالیت هــای جســمانی، می تواند موجب 
استخوان سازی و افزایش نیروی عضانی فرد 
شود، پیاده روی، ورزش ساده ای است که باید 
حداقل روزی 30 دقیقه انجام شود تا اثر خود 

را بر بافت های استخوانی فرد بگذارد.

زنگ کاهش سن پوکی استخوان 
در زنان زده شد

ادعای »جابه جایی 
سرباز« دروغ است
 کاهبرداری برخی ســایت ها و کانال ها 
از سربازان/ ادعای »جابه جایی سرباز« دروغ 

است
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح نسبت به کاهبرداری برخی 

سایت ها و کانال ها از سربازان هشدار داد.
سردار موســی کمالی در گفت وگو با ایلنا 
درباره فعالیت غیرقانونی برخی ســایت ها 
و ســامانه ها درباره موضوعــات مرتبط با 
سربازان گفت: ســربازی موضوعی است 
که همــه خانواده ها از جملــه پدر، مادر، 
جــوان و حتی زنــان را درگیر می کند. در 
حال حاضر بــا توجه به اینکه فضای بازار 
کار در حال تغییر اســت و بیشتر کسب و 
کار به فضای مجازی کشــیده شده است؛ 
این موضوع فرصتی را فراهم کرده اســت 
که یک سری از افراد به این کار ورود پیدا 

کنند و از سامانه ها، سایت ها و کانال هایی 
تشــکیل داده و در رابطه با مشاور سرباز، 
سربازی  معافیت های  و  ســرباز  جابجایی 

اقداماتی را انجام دهند. 
وی ادامه داد: این ســامانه ها و سایت ها که 
نمی شود  متاسفانه مدیریت  راه اندازی شده، 
و افراد عموما به دلیل اینکه هدف شان کسب 
درآمد اســت، واقعیت ها را نگفته و مردم را 

فریب می دهند.
وی خاطرنشــان کرد: برای جابجایی سرباز 
جایی را نداریم که فردی بخواهد توصیه ای 
انجام دهد و یا کمک کند که سرباز بتواند از 
شهری یا از سازمانی به سازمان یا شهر دیگر 
جابجا شود. همچنین در خصوص معافیت ها 
اینگونه است که معافیت صرفا در چارچوب 

قوانین امکان پذیر است.
کمالی خاطرنشان کرد: سایت ها و کانال هایی 
که در رابطه با امریه یا پروژه های تحقیقاتی 
فعالیت می کنند، نیز از همین دست هستند. 
این سایت ها نیز عموما کاهبرداری بوده چرا 
که امریه شرایط خاص خود را دارد و سازمان 

مورد نظر باید فرد را بر اســاس شرایطی که 
وجود دارد و همچنین ســهمیه ای که تعیین 
شده، انتخاب کرده و لیســت سازمان را به 
دفتر سیاست گذاری نیروهای مسلح تحویل 
دهد و چنانچه فرد واجد شرایط باشد، مجوز 

امریه برای سرباز صادر می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در این 
ســایت ها یا کانال ها اعام می شود که فان 
مرکز امریه می دهد یا ســرباز می گیرد و از 
ســربازان می خواهند که رزومه ارسال کرده، 
در حالی که اصا چنین چیزی صحت ندارد. 
همچنین در خصوص پروژه های تحقیقاتی 
نیز مراکز تحقیقاتی شــرایط خاص خود را 
دارنــد و فرد باید به این مراکز مراجعه کرده 
و از این شــرایط  استفاده کند، اما باز هم در 
این ســایت ها و کانال ها مشاهده می کنیم که 
یک سری ادعا کرده که رابط این مراکز بوده 
و از ســرباز پروژه و روزمه و پول دریافت 
می کنند و از این طریق اقدام به سودجویی و 

کاهبرداری می کنند.
کمالــی تاکید کرد: ما بارها هشــدار داده ایم 

تا مردم و خانواده ها فریب این ســایت ها و 
کانال هــا را نخورده و به آنها اعتماد نکنند و 
باز هم تاکید می کنیم که اوال همه اطاعات 
مربوط به سربازی در سایت سازمان وظیفه 
عمومی منتشر می شــود یعنی همه قوانین، 
آیین نامه ها و مقررات در این ســایت اعام 
شده اســت. همچنین در این سایت سامانه 
الکترونیکی معرفی شــده است که سربازان 
می توانند از طریــق آن اطاعات مورد نیاز 
را دریافــت کنند و قوانین و مقرراتی جدید 
از ســوی ســتاد کل نیروهای مسلح اعام 

می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: متاســفانه گزارشات 
بســیاری به ما می رســد که بــه رغم اینکه 
هشــدارهای فراوانــی در خصــوص عدم 
استفاده از این ســایت ها اعام می شود باز 
هم مردم فریب این ســایت ها و کانال ها را 
می خورند و از آنها کاهبرداری می شود، لذا 
ما تاکید می کنیم مردم فریب این سایت ها را 
نخورند و برای کســب اطاعات به سایت 

سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.

صاحبخانه خوب نعمت است
 بچه بیاور تخفیف بگیر!

 یک صاحبخانه خوش انصاف در اقدامی جالب حاضر است در 
ازای داشتن فرزند بیشتر به مستأجرانش تخفیف بدهد.

ایــن روزها که مدارس تعطیل اســت و فصل گرما اســت از قدیم 
االیام فصل جا به جایی منزل برای مســتأجران بوده است بنگاهی ها 
می گوینــد این فصل؛ فصل خوب اجاره کــردن و اجاره دادن خانه 

است.
همان قدر که هوای این روزهای تهران گرم و خشک می گذرد رقم 
اجاره ها هم داغ داغ داغ شــده اســت و عرق بر پیشانی مستأجران 
می نشــاند. مســتأجرانی که گرانی اقام خوراکی از یک سو و عدم 
افزایش چشمگیر حقوق ها از سوی دیگر پیش از رفتن به بنگاه آنها 

را خجالت زده زن و بچه کرده است.
حتی پیدا می شــوند افراد کم انصافی کــه به محض آنکه می فهمند 
بچــه دارید کمی رقم اجاره بها و پول پیش را باالتر می برند آنهم از 
این بابت که مبادا بچه کوچک شما به در و دیوار خانه آسیب بزند.

اما در کنار همه این افراد کم انصاف پیدا می شوند انسانهای شریفی 
که با خدای خویش معامله کرده اند و همه چیز را در گرفتن پول آن 
هم از مستأجر بنده خدا نمی بینند.در بین آگهی های یکی از سایتهای 

اجاره مسکن آگهی خاصی توجه مان را جلب می کند.
آگاهی مربوط به اجاره ملکی با موقعیت اداری است که صاحبخانه 

ترجیح داده است به عنوان مسکونی آن را اجاره دهد.
آپارتمان ۷0 متر اســت و به گفته صاحبخانه در جای دنج و ساکتی 

واقع شده است و طبقه سوم یا همان طبقه آخر است.
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۱000 تومانی یک تومان می شود

 با مصوبه هیأت دولت در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی واحد تومان، 10 هزار 
ریالی یک تومان جدید خواهد بود؛ یعنی حذف چهار صفر از ریال و سه صفر از تومان.

به گزارش ایســنا، سرانجام بعد از مدت ها اما و اگر در رابطه با حذف صفر از پول ملی، 
امروز هیأت دولت الیحه حذف چهار صفر را به تصویب رســاند که در این صورت، هر 

10 هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود.
در ایــن حالت 500 هزار ریال 50 تومــان، 200 هزار ریال 20 تومان، 10 هزار ریال یک 

تومان و 50 هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می شود.

البته این الیحه در دولت مصوب شده و باید برای نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب 
برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی اســت؛ حذف صفر از پول ملی از دهه 80 و در زمان ریاســت جمهوری محمود 
احمدی نژاد مطرح شــد که شرایط نامســاعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش 
تورم عنوان شــده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شــرایط از جمله پیش آمدن 
بحران های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که موجب افزایش تورم شــده بود به 

نتیجه نرسید.
جریــان حذف صفر از پول ملی در دولت روحانــی نیز چند بار مورد توجه قرار گرفت 
و زمانی که ســیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت معتقد بود با وجود اینکه این 

سیاست مورد تایید بانک مرکزی اســت، ولی تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات 
اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.

به هر ترتیب با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی به 
طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان 
در این باره وجود داشت در نهایت امروز الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت 

به تصویب رسیده است.
الزم به توضیح است که در سری اخیر چاپ چک پول های 500 هزار ریالی از سوی بانک 
مرکــزی، چهار صفر آن با رنگ کمتر دیده و عدد 50 پررنگ تر دیده می شــود که همین 

موضوع شائبه زمینه سازی برای حذف چهار صفر را در اذهان ایجاد کرده بود.

برای ثبت شماره شبای بانکی 
هنوز فرصت باقیست

 مشاور رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشاره به پرداخت سود 
ســهام عدالت به مشموالن این سهام، گفت: کسانی که در سال 1385 
تــا 138۷ صرفا ثبت نام اولیه کرده اند ولی به دالیل مختلف برگه های 
ســهام عدالت را به تعاونی شهرستانی یا ادارات مربوطه ارائه نکردند 
مشمول سهام عدالت شناخته نمی شوند و طبیعتا به این عده سود سهام 
عدالت تعلق نمی گیرد اما به تمام مشــموالن سهام عدالت که شماره 
ِشبا اعام کرده اند سود سال 1395 و 1396 پرداخت شده است. باقی 
مشموالن باید شماره ِشبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند 

تا سود بگیرند.
مشــاور رئیس سازمان خصوصی ســازی درباره پرداخت سود سهام 
عدالت مربوط به ســال های مالــی 1395 و 1396،  اظهار کرد: تمام 
کسانی که شماره شــبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت 
کردند و این شــماره شبا به تایید رسیده است سود سال 95 - 96 را 

دریافت کرده اند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: یک عده در سال 
1385 تــا 138۷ ثبت نــام اولیه انجام دادند امــا به دالیل مختلف 
برگه هــای ســهام عدالت را به تعاونی شهرســتانی یــا ادارات یا 
نهادهای مربوطه ارائه نکردند این افراد ثبت نام شــده قطعی سهام 

عدالت نبودند.
وی ادامه داد: طبیعتاً این افراد صرفا ثبت نام اولیه انجام دادند و مشمول 
سهام عدالت نمی شــوند. در نتیجه طبیعی است که به این افراد سود 

سهام عدالت تعلق نگیرد.
وی توضیح داد: اگر احیاناً بخواهیم ثبت نام جدید در ســهام عدالت 

داشته باشیم این عده در اولویت خواهند بود.
سبحانی درباره پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن، گفت: کسانی 
که شــماره شــبای بانکی خود را در موعد مقــرر اعام کردند بدون 
هیچ اســتثنایی سود سهام عدالت مربوط به سال 95 - 96 را دریافت 

کرده اند.
وی توضیح داد: احتمال دارد عده ای ظرف دو ماه گذشــته شماره 
شــبای خود را در ســامانه ســهام عدالت ثبت کرده باشد طبیعی 
اســت که شماره شــبای این عده باید راســتی آزمایی شود و پس 
از راســتی آزمایی سود سهام به حســاب آنها واریز شود. سازمان 
خصوصی سازی پس از تایید شــماره ِشباها مبالغ سود سهام آن ها 

را پرداخت خواهد کرد.
ســبحانی ادامــه داد: حدود 4/5 الی 5 میلیون نفر از مشــموالن 
ســهام عدالت که در قید حیات هســتند شماره شــبا به سامانه 
ســهام عدالت ندادند و اگر این افراد شــمارش شــبای خود را 
اعام کند پس از راســتی آزمایی سود سهام عدالت به حسابشان 

می شود. پرداخت 

اصالح ساختار بودجه کشور 
مهم تر از نان شب دولتمردان

 اقتصاد ایران بیش از 50 ســال است که با مقوله »کسری بودجه« 
دست و پنجه نرم می کند. بودجه یک کشور ویترین اقتصاد آن است. 
اگر بپذیریم با وجود فرصت های بی شمار و امکانات فراوان، کشور ما 
در حکمرانی اقتصادی با ایرادهای اساســی و ساختاری درگیر است، 
پس منطقی اســت که یکی از اصلی ترین گام ها در راســتای ارتقای 

حکمرانی اقتصادی در کشور، اصاح ساختار بودجه است.
آنچه در طول چند دهه گذشته تحت عنوان بودجه ریزی انجام می شده 
است، صرفا ثبت مجموعه ای از ورودی ها و خروجی های مالی دولت 
بودجه بودجه و ارتباط چندانی با آنچه در کشورهای توسعه یافته دنیا 
تحت عنوان سیاســت های بودجه ای اتفاق می افتد، ندارد. حاکمیت و 
دولتمردان ایران هیچ اســتراتژی و برنامه ریزی بلندمدتی برای توسعه 
پایدار اقتصاد نداشته اند و این باتکلیفی عما فرصت رشد و توسعه 

اقتصادمان را کمرنگ کرده است.
مدیریت بودجه و بخش عمومی در ایران به طور عمده ذیل دو دستگاه 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت امــور اقتصادی و دارایی صورت 
می گیرد. از نظر اجزای بودجه، بعد مصارف بودجه در اختیار سازمان 
برنامه و بودجه اســت. این در حالی اســت که منابع بودجه به طور 
عمــده از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تامین 
می شود. از ســوی دیگر، در زمان اجرای بودجه در شکل کنونی آن، 
فرآیند تخصیص توســط ســازمان برنامه و بودجه و پرداخت توسط 

خزانه داری انجام می شود.
به عاوه، در قانون برنامه و بودجه، نظارت عملیاتی برعهده ســازمان 
برنامه و بودجه و نظارت مالی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
است. نبود سازوکارهای مشــخصی برای ارتباط بین این دو دستگاه 
باعث شده اســت تا اجرای بودجه به صورت یکپارچه دنبال نشود. 
همین امر باعث بروز اختاف نظر این دستگاه ها در خصوص اجرای 

برخی از اصاحات ساختاری شده است.
سیاست های اقتصادی 4 دهه گذشته به گونه ای بودجه که نتوانسته نظر 
مثبــت مردم را تامین کند. جدای از آن، ماهیت سیاســت گذاری های 
اقتصادی ســبب ایجاد و تجمع مشــکات متعدد اقتصادی و ناتوانی 
دولت ها در حل و فصل آنها شــده اســت. بودجه عمومی در ایران، 
عاوه بر کسری مزمن و ساختاری، وابستگی بسیاری هم به درآمدهای 
نفتی دارد. در اکثر ســال ها درآمدهای نفتی نتوانســته است از شدت 
کسری بودجه بکاهد و جبران کننده بخشی از کسری ساختاری بودجه 

و ناترازی دخل و خرج دولت باشد.
طی دو دهه گذشــته به طور میانگین 4۷ درصد از کل مخارج جاری 
و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تامین شــده است. مابقی 
مخارج دولت )حدود 40 درصد( از محل درآمدهای نفتی تامین شده 
و مابقــی در حدود 13 درصد به صورت کســری بودجه باقی مانده 
است. سهم درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت در برخی سال ها 
حتی به نزدیک 60 درصد هم رســیده است، بنابراین درآمدهای نفتی 
نه تنها نقش عمده ای در تامین مخارج عمرانی دولت برعهده داشــته، 
بلکه حتی بخش قابل توجهی از هزینه های جاری دولت نیز از محل 

درآمدهای نفتی تامین شده است.
یکی از اصلی ترین ریشــه های کســری بودجه مزمن و ســاختاری، 
گســتردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار بزرگ و پرهزینه 
بخش دولتی اســت. تعهدات بی حســاب و کتاب دولت و ساختار 
پرحجم و چاق دولت و بخش عمومی نیز در اثر غلبه نگاهی خاصی 
به مفهوم و کارکرد دولت شکل گرفته که نقش نامحدود و مسلط برای 
دولت در اقتصاد و جامعه به وجود آورده اســت. این نوع نگاه، دولت 
را عهده دار تعهدات اجتماعی نامحدود و مســئول مستقیم تامین رفاه 
و گســترش عدالت اقتصادی در جامعه از طریق توزیع مستقیم منابع 

اقتصاد بین شهروندان می داند.
یکی دیگر از دالیل کســری بودجه، بهره وری پایین دولت و کارایی 
پایین بدنه اجرایی دولت اســت. در اکثر قریب به اتفاق دستگاه های 
دولتی شــواهدی از ناکارایی از قبیل نیروی انســانی مازاد، انباشــت 
بیش از اندازه دارایی ثابت، موازی کاری، تعداد مراکز تصمیم گیری و 

ناکارایی بروکراسی قابل مشاهده است.
به نظر می رسد وقت آن رسیده که بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادی، 
عرصه کوشش و خطا و سخنرانی و خاقیت های فردی نیست، بلکه 
قواعد و اصول مشــخصی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه نامطلوب 

خواهد بود.
یکــی از چالش های جدی در حوزه سیاســت گذاری، انتخاب زمان 
صحیح اجرای سیاست است. به طور طبیعی بهترین زمان برای اصاح 
ســاختاری بودجه، دوران رونق و ثبات نســبی است، اما متاسفانه در 
آن دوران سیاست گذار هیچ گوش شنوایی برای توصیه های اصاحی 
ندارد و نیازی به اصاح و بهبود عملکرد خود احســاس نمی کند. به 
همین دلیل ناچار اصاحات اقتصادی در دوره هایی مطرح می شود که 
نظام اقتصادی به بن بســت می رسد. در این زمان است که توصیه های 
علمی و اقتصادی حتی از مســیر اضطرار تا حدی شــنیده می شود و 
می توان امیــدوار بود که قدم هایی هر چند کوتــاه در جهت اصاح 

ساختاری برداشته شود.
البته موضوع دیگر، تحریم ها اســت. در شرایط تحریمی و به فرض 
این که تا دو یا ســه ســال آینده تحریم ها ادامه خواهد داشت، ناگزیر 
باید آرایش اقتصادی کشور به آرایشی متناسب با شرایط موجود تغییر 
کند. در این راســتا، اگر اصاحات ســاختاری بودجه را تاش برای 
کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، توجه به کاهش نابرابری و بازتوزیع 
عادالنه تر یارانه ها و حمایت موثرتر از اقشــار ضعیف جامعه بدانیم، 
می توان گفت اکنون زمان مناســبی برای این تغییر آرایش و مقاوم تر 

کردن اقتصاد در برابر تحریم ها است.
طــرح اصاح ســاختار بودجه در مقطع زمانی حال، این شــانس را 
دارد که تمامی ارکان و نهادهای کشــور نســبت به ضرورت اصاح 
ساختاری آن اتفاق نظر دارند. حل مشکات ساختاری کسری بودجه 
نیازمند اصاحات گســترده ای اســت که مهم ترین آن، تمرکز دولت 
بــر ماموریت های اصلــی و اجتناب از پذیرش تعهــدات مالی فراتر 
از درآمدهای پایدار بودجه ای اســت. در این راستا، اقداماتی همچن 
افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی 
و قاعده مند کردن شــیوه جبران کســری بودجه و نظایر آن ضروری 
است. اصاح ساختار بودجه دارای چنان اهمیتی است که باید هر چه 
زودتر و با همکاری تمامی قوان و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی به 

عنوان پروژه حیاتی دولت در دستور کار قرار گیرد.
* مجید سلیمی بروجنی
تحلیل گر اقتصادی

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای )نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، اجرای پروژه های 
زیر بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 98 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 
آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط 
در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25 % مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 

( ، واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي 
و فیش واریزي به مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱396۱97۰۰۱ بابت خرید اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از 98/5/9  لغایت 98/5/۱6 به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را 

دریافت نمایند. 

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ 
وجه  در  تضمیني  بانکي  چک  یا  و  واریز    ۰۱۰۱396۱97۰۰۱ شماره  صادرات  بانک  سپهر  حساب  به  را  مذکور 
شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز 

وجه یا چک بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، ، مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداري 
مورخ ۱398/5/26 ومحل تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب می باشد. پاکات مورخ ۱398/5/27 در کمیسیون 

مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و 

فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا ۱4:۱5 ،پنجشنبه 7:45 تا ۱3:۱5(
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir  ( درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(مدت به ماهموضــــــوعشماره مناقصه
مناقصه

ساعت بازگشایی

اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات ج/98/۱63
فاضالب در سطح شهر مالیر

۱2۱۰،۱63،284،622358.489.854۱۰

پروژه شماره 3 اجرای شبکه جمع آوری و نصب ج/98/۱5۰-۱
انشعابات فاضالب شهر همدان در مسیرهای 
پراکنده )طول هر مسیر 3۰ متر و بیشتر(  

67،۱۱9،۱26،۱23347.۱95.63۱۱۰:3۰

 با تزریق گوشت منجمد وارداتي به بازار، 
قیمت گوشــت گوساله 15 هزار تومان ارزان 

شد.
رئیس اتحادیه قصابان همــدان با بیان اینکه 
 قیمت گوشــت گوســاله در همدان کاهش 
یافت، گفت:  قیمت این نوع گوشت به 80 و 

95 هزار تومان کاهش یافته است.
اکبر ســپهري وفا بــا بیان اینکــه در ماه های 
گذشته قیمت هرکیلو نرمه گوساله 105 هزار 
تومــان و مخلــوط آن نیز با نــرخ  95 هزار 
تومان به فروش می رســید، اظهار داشت: با 
تزریق گوشــت منجمد به بازار ، قیمت این 
نوع گوشــت به 80 و 95 هزار تومان کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نبود گوشت 
منجمد در بازار سبب گرانی گوشت گوساله 
و افزایش تقاضای مردم نســبت به این نوع 
گوشــت شــد، گفت: خوشــبختانه امسال 
وضعیت بازار گوشت نسبت به سال گذشته 
بهتر شده و  قیمت گوشت منجمد و گوشت 

گرم گوساله تعدیل یافته است.
رئیس اتحادیه قصابان همدان افزود: گوشت 
منجمد توســط بخش خصوصی و به میزان 
تقاضا وارد بازار می شــود. قیمت هر کیلو از  
این گوشت بین 50 تا 52 هزار تومان است. 

ســپهری وفا با بیــان اینکه قیمت گوشــت 
گوســفندی نســبت به ماه های گذشته هیچ 
کاهشی نداشته، به تسنیم گفت: نرخ هر کیلو 
نرمه گوســفندی 125 هزار  و مخلوط آن نیز  

8۷ هزار تومان است.
 گوسفند زنده گران شد

وی با بیــان اینکه نرخ هر کیلو گوســفند 

زنده 90 هزار تومان اســت، اظهار داشت: 
کاهش عرضه گوسفند زنده به خاطر تمایل 
به »چرا« و پروار کردن گوســفندان ســبب 
البته  افزایش نرخ گوسفند زنده شده است. 
با تمام شدن فصل چرا  این مشکل برطرف 

می شود.
رئیس اتحادیه قصابان همدان با اشــاره به 

اینکــه روزانه 10 تا 12 تن گوشــت قرمز 
وارد بازار می شــود، تصریح کرد: با توجه 
به پیــش رو بودن مــاه محــرم و افزایش 
تقاضای گوشــت قرمز امیدواریم ســازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت تدابیر الزم را 
اتخاذ و گوســت مورد نیاز  های مذهبی را 

کند. تامین 

 رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و 
ســاختمان همدان گفت: در استان همدان 10 
هزار و 99 شغل مستقیم و غیر مستقیم با مسکن 

ایجاد شده است که عدد باالیي است.
تعداد  داد:  ادامــه  پارســامهر  محمدصــادق 
پروانه های دریافتی مســکن امســال نیز پایان 
سال مشخص می شــود چرا که تخفیف های 

شهرداری پایان سال ارایه می شود.
وی با اشــاره بر اینکه ساخت مسکن معموالً 
بعد از دریافت پروانه در پایان ســال و بعد از 
عید آغاز می شــود، افزود: سال قبل نزدیک به  
۷13 هزار متر مربع پروانه ساختمانی در همدان 
صادر شــد که امســال در قالب 4 هزار و 18 

واحد مسکن در حال ساخت است.
رئیس انجمن صنفی انبوه ســازان مســکن و 
ساختمان همدان در پاسخ این سؤال که گرانی 
مســکن باری بر دوش مســتاجران است آیا 
انبوه سازان می توانند در این حوزه کمک کنند؟، 
گفت: افرادی که مسکن ســاز هستند مسکن 
برای فروش می سازند و اگر به مستأجر بدهند 

باید بعد از تخلیه کلی برای آن هزینه کنند.

پارسا مهر افزود: بر این اساس نمی توان انتظار 
داشت که انبوسازان مسکن یا کسانی که فعال 
حوزه ساخت مسکن هســتند مسکن ساخته 
شده را برای اجاره به مستاجران تحویل بدهند 
کما اینکه اگر درصد دریافت ســاخت مسکن 
96 به ســال 9۷ را به درصــد اعام کنیم 40 

درصد افزایش دارد.
وی با اشــاره به اینکه تعــداد دریافت پروانه 
مسکن 98 به سال 99 امکان دارد کاهش یابد، 
تأکید کــرد: اکنون نمی توان بــه قطع و یقین 
تعداد پروانه دریافتی مســکن امسال را برای 
ساخت در سال آینده را مشخص کرد چرا که 
شورا و شــهرداری بیشترین مقدار تخفیف را 
در پایان ســال برای صدور پروانه ساختمانی 

ارایه می کنند.
بــازار متاطم و سرســام آور اجاره مســکن 
مســتأجران را در همدان کافه و ســرگردان 
کرده اســت، از یک ســوی توان مالی الزم را 
ندارند تا پول پیش و هزینه افزایش اجاره بها 
را در قرار داد جدید تامین کنند و از سوی دیگر 
موعد قرارد اد ها هم رو به پایان است و هزینه 

زندگی هم باری دیگری بر دوش مســتاجران 
شده است.

به گزارش تســنیم، در ایــن تاطم و نگرانی 
مضاعف خبر می رســد کــه برخی هموطنان 
در گوشــه ای از این خاک به این دالیل برای 

آنکه سرپناهی داشته باشند به کانکس خریدن 
روی آوردند تا حاشیه نشینی به شکل دیگر به 
دلیــل نبود نظارت بر بازار اجاره و قیمت های 
آن چهره خود را به این شکل در کشور نشان 

دهد.

قیمت گوشت گوساله در همدان 
کاهش یافت

۷۱۳ هزار متر مربع پروانه ساختمانی در همدان صادر شد

 معــاون اقتصادی رئیــس جمهوری با 
اشــاره به پذیرش صنعت رمــز ارز )بیت 
کوین(از ســوی دولت اظهار کرد: استفاده 
صادرکننــدگان و وارد کننــدگان از رمــز 
ارز )بیــت کوین(، امــکان جدیدی برای 
روان سازی و گسترش مبادالت در شرایطی 
است که برخی تهدید های تحریمی فشار 
هایی را در برخی قسمت ها وارد می کنند.

نهاوندیان  محمــد  ایســنا،  گــزارش  به 
در حاشــیه جلســه  وزیــران در جمع 
به پرسشی درباره  پاســخ  خبرنگاران در 
تصمیمــات اخیــر دولــت در خصوص 
اظهارکرد: مصوبه  کوین(  )بیت  رمزارزها 
دولــت درمورد رمزارزهــا )بیت کوین( 
از مصوبات بســیار مهــم دولت در هفته 
بــود؛ در مصوبــه دولت صنعت  جاری 
تولیــد رمــز ارزها  )بیــت کوین( مورد 
توجه قــرار گرفته و قاعده مند شــده و 
کسانی که مایل به فعالیت در این صنعت 
هســتند باید از وزارت صمت مجوزهای 
الزم را اخذ کننــد؛ همچنین درباره برق 
مورد اســتفاد در این صنعــت تعرفه های 

استفاده  اســت.  شده  مشــخص  مربوطه 
از رمز ارزها )بیــت کوین( در مبادالت 
خارجی می تواند مورد توجه قرار بگیرد؛ 
اســتفاده صادرکنندگان و واردکنندگان از 
رمز ارز، امکان جدیدی برای روان سازی 
و گسترش مبادالت در شرایطی است که 
برخی تهدیدهای تحریمی فشــارهایی را 

در برخی قسمت ها وارد می کنند.
وی همچنین درباره حذف دالر در مبادالت 
با کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود:  این 
موضوع یکی از سیاســت های کشور است 
کــه به جای دالر از ارزهــای دو جانبه در 
مبادالت اســتفاده کنیم. این اقدام با برخی 
کشــورها آغاز شده و توافقاتی نیز صورت 

گرفته است.
نهاوندیــان ادامــه داد:  در سیاســت هاي 
ارزی کشــور نیــز که بحــث واردات در 
مقابل صادرات از توجه و امکان بیشــتری 
برخوردار شــده، می تواند به این موضوع 
کمک کند زیــرا صادرکننــده می تواند با 
هــر توافقی که با طرف مقابــل دارد برای 

واردات نیز اقدام کند.

نهاوندیان:

استفاده از بیت کوین امکان جدیدی 
برای گسترش مبادالت است
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علیرضا دبیر:
کشتی همدان را باور دارم 

   رئیس هیأت کشتی و بزرگان کشتی استان همدان با علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی دیدار کردند.

علیرضا دبیر  در جمع اعضای هیأت کشــتی استان همدان بیان کرد: 
رویکرد جدید فدراســیون توجه ویژه به کشتی پایه و نیز رسیدگی و 

نظارت در امور کشتی استان ها است.
وی بیــان کرد: 90 درصد وقت خــود را در این 2 مورد مهم خواهم 
گذاشت و تقویت ســطح فکری مربیان به لحاظ اخاقی را نیز جزو 

اهداف خود می دانیم.
دبیرخاطرنشــان کرد : سامت اخاقی کشــتی گیران نیز بسیار حائز 
اهمیت اســت و معتقدم کشــتی گیری که در سامت کامل باشد، به 
جای 2 مدال  10 مدال می گیرد. وی با اشاره به سابقه کشتی همدان 
در میادین مختلف ملی و بین المللی گفت: کشتی این استان را همواره 
باور داشــته ام و هر موقع کشتی همدان روند صعودی داشته، کشتی 

کشور نیز به همان اندازه قدرت گرفته است.
رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد:روزگاری کشتی همدان را با 
کشتی های زیبای مهرداد سعدی نژاد و مالمیر شناختند و اینها الگویی 
شــدند تا نسل بعدی چون   صادق گودرزی، مسعود جوکار و سعید 
ابراهیمی در آینده  بخشــی از نمادهای کشتی استان همدان باشند و 

بنظرم از بهترینهای کشتی استان همدان جال لطیفی بود .
وی بــا تمجید از تحول ایجاد شــده در کشــتی همدان به ریاســت 
حمیدرضا یاری گفت: همدان تنها اســتانی است که به من گفت که 
دنبال مدال طای المپیک است و اطمینان دارم که رئیس هیأت همدان 

فرد بزرگ و توانمندی است.
دبیر افزود: کشتی کشــور به مدیران توانمند و مقتدر نیاز دارد و این 
افراد نباید تنها گوش شکســته باشند و دنبال ارتقا سطح مدیریتی در 

این رشته ورزشی هستیم.
رئیس هیأت کشــتی همدان نیز در این نشست گفت: همدان یکی از 
پنج استان برتر کشتی کشور است و با این حال می پذیریم که در سال 

های اخیر افت داشته ایم.
حمیدرضا یاری افزود: اکنون با همدلی و اتحاد بزرگان کشتی همدان، 
امید به ورزش اول استان بازگشته و برای رسیدن به اوج نیاز به توجه 

جدی از سوی فدراسیون دارد.
وی اضافه کرد: همدان آمادگی و قابلیت میزبانی جام بین المللی جهان 
پهلوان تختی را دارد و امیدواریم فدراســیون در این زمینه توجه الزم 
را داشته باشــد. در این نشست اعضای هیأت کشتی همدان پیرامون 

وضعیت این رشته ورزشی در استان نظرات خود را بیان کردند؛
قاسم ربیعیان دبیر هیأت کشتی استان نیز افزود:کشتی با وجود فردی 
خاک خورده این ورزش همچون شما قطعا میتواند به روزهای اوجش 
برگردد و دورازدسترس نیست و اگر بخواهم از این روزهای همدان 
شرح دهم در یک جمله باید بگویم درکشتی همدان انقابی به پا شده 
و درب دفتر هیأت همه روزه به روی همه باز میباشــد و برنامه ها به 

خوبی در حال اجراست.
علی محمد مالمیر ســرمربی تیم جوانان اســتان نیز در ادامه حمایت 
مربیان سازنده را از دبیر درخواست داشت و نقش سازنده این مربیان 

را در پیشرفت کشتی بسیار تاثیر گذار دانست.
داریوش چلوئیان از داوران مطرح استان نیز درخواست حل مشکات 

سنی و بازنشستگی داوران را از ریاست فدراسیون کشتی داشتند.
عبدا.. کاظمی روشــن کمیته فنی اســتان همــدان در ادامه حمایت 
فدراســیون را از یاری خواستار شــد و درخواست پیشنهادی وی به 
دبیــر میزبانی یکی از تیم های بزرگ را در زمان جام تختی در همدان 

را مطرح نمود.
در ادامه ســخنگوی هیأت کشتی استان گفت :کار شما در گام اول با 
انتصاب رقیب انتخاباتی نشــان از آن داشت که بدنبال حذف رقیب 
نیســتید و این حرکت شما را باید به فال نیک گرفت یاسر نصرتی در 
خاتمه گفت :امیدواریم همانگونه که از منش و مرام شــما انتظار می 
رود نقش پدری خود را برای کشــتی استانها بکار گیرید و به معنای 

واقعی رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسامی ایران عزیز باشید.

همدان میزبان مسابقات تیراندازي با کمان 
کشور شد

 میزباني رقابت هاي تیراندازي با کمان رنکینگ نوجوانان و جوانان 
کشور از سوي فدراسیون به استان همدان سپرده شد.

دبیر هیات تیراندازي با کمان استان گفت: مسابقات تیراندازی با کمان 
رنکینگ کشوری نوجوانان و جوانان به میزبانی همدان برگزار می شود.
ساســان رضوی مشعوف با بیان اینکه مســابقات تیراندازی با کمان 
رنکینگ کشوری نوجوانان و جوانان در رشته های ریکرو و کامپوند 
و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شــود، خاطرنشان کرد: رشته 
ریکرو پنج شــنبه 1۷ مردادماه در بخش آقایان و بانوان و رده ســنی 
جوانان و نوجوانان برگزار و برای نوجوانان 60 متر و جوانان ۷0 متر 
در نظر گرفته شده است.وی عنوان کرد: همچنین رشته کامپوند جمعه 
18 مردادمــاه برای آقایان و بانوان و رده ســنی نوجوانان و جوانان و 
در مســیر 50 متر برگزار می شود.دبیر هیأت تیراندازی با کمان استان  
افزود: این مسابقات در دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار خواهد شد. 
پیش بینی می شــود نزدیک به 100 تیرانداز از سراسر کشور در این 

رقابت ها شرکت کنند.

رزمی رکار مهاجرانی نایب قهرمان
 مسابقات کشوری شد

 رزمی کار شــهر مهاجران از توابع شهرستان بهار موفق به کسب 
نایب قهرمانی مسابقات رشته رزم آوران کشوری شد.

سجاد مایی ورزشکار رشــته رزمی ، رزم آوران از شهر مهاجران با 
همراهی و عضویت در تیم منتخب اســتان که در مسابقات قهرمانی 
کشــور حضور پیدا کرده بود موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این 
دوره از مسابقات در رده سنی نونهاالن گردید .این سری از مسابقات 
کــه قهرمانی کشــوری و انتخابی تیم ملی در خراســان رضوی و به 

میزبانی شهرمقدس مشهد برگزار گردید.

 هفته سوم طرح تابستانه با ورزش 
در فامنین

 طرح تابستانه با ورزش باهدف غنی سازی اوقات فراغت خانواده 
ها و ارتقای ســطح ســامتی، امید و نشــاط اجتماعی با ورزش در 
شهرستان فامنین برگزار شد.هفته سوم جشنواره ورزشی طرح تابستانه 
با ورزش با حضور ورزشکاران با شعار همشهری لبخند بزن باهدف 
غنی ســازی اوقات فراغت خانواده ها و ارتقای سطح سامتی، امید 
و نشــاط اجتماعی با ورزش به همت هیأت والیبال،بدنسازی،هیأت 
بسکتبال،کشــتی و هیأت ورزشــهای همگانی شهرســتان فامنین در 
محل پارک ملت برگزار شــد. برنامه های این جشنواره شامل اجرای 
رشته های ورزشــی بسکتبال،والیبال،بدنسازی،طناب کشی و آمادگی 
جسمانی و اجرای مســابقات ورزشی میان حاضرین بود و با اهدای 

جوایز به قید قرعه درمیان تماشاگران به پایان رسید.

اردوی تیم ملی تکواندو ناشنوایان در همدان

 اردوی آماده ســازی تیم ملی تکواندو پومسه ناشنوایان به میزبانی 
هیأت ناشنوایان استان همدان در خانه تکواندو این شهر دایر شد.

ســخنگوی اداره ورزش و جوانان همــدان در این باره به ایرنا گفت: 
مدت برپایــی این اردو به کادر فنی تیم ملی بســتگی دارد و مهدی 
صمدیان تبار از مربیان برجســته پومسه همدان که قهرمانی در سطح 
آســیایی و جهانی را در کارنامه خود دارد، ســرمربی تیم ملی پومسه 

آقایان ناشنوایان است.
حمدا... چاروســایی افــزود: در این اردو 2 ملی پــوش از همدان و 
رشــت حضور دارند که به مدت 2 ماه تمرین آماده سازی خود را در 
چنــد مرحله برگزار می کنند.وی بیان کرد: تمامی امکانات الزم برای 

برگزاری هرچه بهتر این اردوی تیم ملی در همدان مهیا شده است.
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان از 10 الی 21 آبان ماه 

امسال در کشور هنگ کنگ برگزار می شود.
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پیشخوان

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پیمــان خدمــات تــوکل دیــار غــرب درتاریــخ ۱398/۰3/27 بــه شــماره ثبــت ۱۰35 بــه شناســه ملــی ۱4۰۰83996۰9 ثبــت و 
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 

ــع غــذا، تأمیــن نیــروی انســانی جهــت ادارات دولتــی و  ــر و نگهــداری فضــای ســبز، طبــخ و توزی ــات از قبیــل: تعمی ــکاری و خدم ــور پیمان موضــوع فعالیــت :انجــام ام
خصوصــی، کنتــور خوانــی، تعمیــر و نصــب کنتــور بــرق و آب، تعمیــر و اجــرای تابلوهــای بــرق فشــار ضعیــف، متوســط و قــوی، رســاندن قبــوض آب و بــرق و گاز و تلفــن بــه 
درب منــازل مشــترکین، نظافــت اماکــن، تهیــه و توزیــع وســایل و اقــالم غذایــی و بهداشــتی، انجــام امــور ســاختمانی اعــم از گودبــرداری، تخریــب و خاکبــرداری، محوطــه 
ســازی ، زهکشــی، حصارکشــی ، تعمیــرات، کانــال کشــی ، جــدول کشــی، ســاخت و اجــرای ابنیــه ، نظــارت و طراحــی ابنیــه ، انجــام فعالیــت هــای عمرانــی ، راه ســازی ، 
ســاختمان ســازی، آســفالت و موزائیــک کاری معابــر، پیمانــکاری تاسیســات آبرســانی و گازرســانی، شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــای دولتــی و خصوصــی درصــورت 
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان اســدآباد ، بخــش 
مرکــزی ، شــهر اســدآباد، خیابــان بســیج ، خیابــان بســیج ، کوچــه ســید جمــال الدیــن 3 ، پــالک ۰ ، طبقــه همکــف کدپســتی 654۱737763 ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
عبــارت اســت از مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای علــی توکلــی صالــح بــه شــماره ملــی 4۰۰۰۰54325 دارنــده 99۰۰۰۰ ریــال 
ســهم الشــرکه آقــای رضــا صادقــی افشــار بــه شــماره ملــی 4۰۱۱85۰25۱ دارنــده ۱۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اعضــا  مدیــره آقــای علــی توکلــی صالــح بــه شــماره ملــی 
4۰۰۰۰54325و بــه ســمت رئیــس  مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو  مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای رضــا صادقــی افشــار بــه شــماره ملــی 4۰۱۱85۰25۱و 
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو  مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل 
چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی بــا امضــاء رئیــس  مدیــره و مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه 

بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

)55۰382( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

ــماره  ــه ش ــا ب ــس پای ــاور ری ــدود ت ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــرات ش ــی تغیی آگه
ــل  ۱ - مح ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ۱398 تصمیم /۰4 /۱۰ ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ۱۰82۰۱۱۱752 ب ــی  ــه مل ۱۱3۱۰ و شناس ــت  ثب
ــم )  ــان پانزده ــر ، خیاب ــان رهب ــر ، خیاب ــدی ، نیلوف ــهید قن ــه ش ــران ، محل ــهر ته ــزی ، ش ــش مرک ــران - بخ ــتان ته ــران- شهرس ــتان ته ــه آدرس : اس ــرکت ب ش
ــره  ــم زه 2 - خان ــد .  ــالح گردی ــرکت اص ــنامه ش 3 اساس ــاده  ــه م ــت و در نتیج ــال یاف ۱53399465۰ انتق ــتی  ــه کدپس ۱ ب ــی  ــد منف 4 واح ــالک  ــرقی ( پ ــترن ش نس
ــرمایه  ــه س ــش داد . در نتیج ــال افزای 9 ری /52۰ /۰۰۰ /۰۰۰ ــزان  ــه می ــود را ب ــرکه خ ــهم الش ــرکت س ــدوق ش ــه صن ــال ب 9 ری /4۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ ــت  ــا پرداخ ــی ب مصلح

ــد.  ــالح گردی ــنامه اص 4 اساس ــاده  ــش و م ــال افزای ۱۰ ری /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ ــه  ــال ب 6۰۰ ری /۰۰۰ /۰۰۰ ــغ  ــرکت از مبل ش
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

کارگاه آموزش مینی گلف
 برای انجمن ام اس همدان

 نخســتین کارگاه آمــوزش مینــی گلــف جهــت اعضــای انجمــن ام 
اس همــدان توســط  گلــف برگــزار گردیــد .

کارگاه آمــوزش مینــی گلــف جهــت اعضــای ام اس شــهر همــدان بــا 
شــرکت 1۷ نفــر برگــزار شــد .

رئیــس  گلــف همــدان بیــان کــرد : ایــن کارگاه در دو بخــش تئــوری 
و عملــی در ســایت تخصصــی مینــی گلــف همــدان واقــع در 

مجموعــه ورزشــی ســردار شــهید علیرضــا شمســی پــور در بخــش 
ــوان برگــزار شــد . بان

ــای  ــر از اعض ــده نف ــداد هف ــه تع ــت : ب ــالوند گف ــر س ــی اصغ عل
ــأت گلــف  ــه هی ــا تجرب ــان ب انجمــن توســط الهــام ســهاکی از مربی
آمــوزش هــای الزم ارائــه شــد و بــا توجــه بــه آســان بــودن یادگیــری 
و اجــرا توانســتند حتــی بــا شــرایط و محدودیــت هــای جزیــی کــه 
دارنــد بــه راحتــی در کنــار ســایر بازیکنــان مینــی گلــف ایــن ورزش 

مفــرح را انجــام دهنــد .
وی ادامــه داد : در نخســتین جلســه تمرینــی شــاهد بهبــود روحیــات 

ــن  ــه ای ــه ب ــراز عاق ــا اب ــورود ب ــد ال ــان جدی ــم و بازیکن ــان بودی آن
ــته در  ــور پیوس ــه ط ــا ب ــه قطع ــد ک ــوان کردن ــی ، عن ــته ورزش رش
جلســات تمرینــی حضــور پیــدا خواهنــد کــرد . بنابرایــن ایــن کارگاه 
را جهــت اعضــای انجمــن در بخــش آقایــان نیــز بــه زودی برگــزار 

خواهیــم کــرد .
گفتنــی اســت تمرینــات رشــته مینــی گلــف بــه طــور قابــل ماحظــه 
ای هماهنگــی اعصــاب و عضلــه را بــاال میبــرد و طبــق گفته پزشــکان 
متخصــص ایــن موضــوع مــی توانــد تاثیــر بســزایی در رونــد بهبودی 

بیمــاران مبتــا بــه ام اس داشــته باشــد .

شهرداری همدان میزبان 
شطرنج کالنشهرها

 شــهرداری همدان میزبان مسابقات 
شطرنج کانشهرهای کشور می باشد.

کانشــهرهای  شــطرنج  مســابقات 
کشــور در روزهای 12 تا 14 مرداد 
ماه به میزبانی شــهرداری همدان در 
شهرداری  باشــگاه  سرپوشیده  سالن 

می شود. برگزار 
این رقابت ها با همکاری هیأت شطرنج 
اســتان و شــهرداری همــدان در دو 
روز انجام خواهد شــد و تیم شــطرنج 
این  مدعیــان  از  شــهرداری همــدان 

رقابت ها می باشد.

جدال نوجوانان استان 
در هفته سوم

 هفته سوم مسابقات فوتبال قهرمانی 
نوجوانان باشــگاه های اســتان یادواره 
شهید امیر امیرگان فردا با انجام 4 بازی 

در شهرهای مختلف دنبال می شود.
به گزارش خبرنگار همدان پیام در این 
هفته از رقابت ها فردا در همدان ابتدا تیم 
اکباتان این شــهر میزبان میثاق همدان 
اســت و ســپس در ســاعت 18 پاس 
همدان از آبی پوشان پذیرایی می کند این 
دو دیدار در ورزشگاه شهید شمسی پور 

انجام می شود.
همچنین فردا در ورزشگاه شهید هرمزی 
تویسرکان تیم نوجوانان ستاره سرخ این 
شــهر میزبان تیم مهر اللجین اســت و 
در ورزشگاه شهید راحمی اسدآباد تیم 
فاتح این شهر پذیرای تیم یاوران مایر 

خواهد بود.
این بازی ها را داوران جوان استان سوت 

می زنند.

آغاز هفته سوم فوتبال 
نونهاالن استان

قهرمانــی  فوتبــال  مســابقات   
یادواره  اســتان  باشگاه های  نونهاالن 
شهید امیرحســین فضل الهی امروز با 
مختلف  در شــهرهای  بازی   6 انجام 
دنبال می شــود در ایــن هفته 3 بازی 
در همدان و 4 بازی نیز در شــهرهای 

نهاوند و تویسرکان برگزار می شود.
پیام در  به گزارش خبرنــگار همدان 
ابتدا  نیمــروز  همــدان و در گرمای 
ساعت 10 صبح تیم شهرداری همدان 
میزبان یاوران مایر است و سپس در 
امینی از پاسارگاد  ساعت 14 شــهید 
نویــن نهاوند پذیرایــی می کند آنگاه 
در ســاعت 16 تیم شــاهین همدان 
بود  اســدآباد خواهد  فاتــح  پذیرای 
و در نهایــت ســاعت 18 تیم اکباتان 
همدان از شــهرداری مریانج پذیرایی 
می کند هر چهار دیدار یاد شــده در 
ورزشــگاه شهید شمســی پور همدان 

برگزار خواهد شد.
و در دیگــر دیدارهــا در نهاوند تیم 
یاران کورش این شــهر در ورزشگاه 
شهید سلیمانیان میزبان عقاب اسدآباد 
تیم ستاره سرخ  است ودر تویسرکان 
این شــهر از تیم علم و ادب همدان 
در ورزشگاه شــهید هرمزی پذیرایی 

می کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی و کشــاورزی گاوداران همــدان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 2337 و شناســه ملــی ۱۰86۱۱۱5839 بــه اســتناد صورتجلســه  مدیــره مــورخ 
۱397/۰4/23 وتاییدیــه شــماره 8/۱۱۰/54 مــورخ ۱397/5/25 اداره تعــاون ، کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 

ــای  ــره آق ــأت مدی ــس هی ــمت رئی 6479742۰79 بس ــی  ــان باکدمل ــعبانی درخش ــی ش ــد عل ــای محم ــد: آق ــن گردی ــل تعیی ــره بقرارذی ــأت مدی ــای هی ــمت اعض ۱- س
ــی  ــل و منش ــمت مدیرعام 4۰3۰4۱89۰2 بس ــی  ــریفی باکدمل ــد ش ــای محم ــره آق ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای 4۰5۱58822۱ بس ــی  ــته باکدمل ــی خجس ــر طراوت ناص

ــره  ــأت مدی هی
2-کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک " بــرات "گ اوراق بهــادار بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره و در غیــاب رئیــس هیــأت مدیــره ، 
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ممهوربــه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و اســناد عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء محمــد شــریفی مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی و کشــاورزی گاوداران همــدان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 2337 و شناســه ملــی ۱۰86۱۱۱5839 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
عــادی ســالیانه مــورخ ۱397/۰4/23 وتاییدیــه شــماره 8/۱۱۰54 مــورخ ۱397/5/25 اداره تعــاون ، کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : -۱ اعضــاء  
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد: آقایــان محمــد شــریفی بــه کدملــی 4۰3۰4۱89۰2 و محمــد علــی شــعبانی بــا کدملــی 6479742۰79 و ناصــر طراوتی 
بــا کدملــی 4۰5۱58822۱ هرســه بعنــوان اعضــاء اصلــی هیــأت مدیــره و آقایــان محمــد رســتمی بــا کدملــی 4۰5۰853477 و فریــدون موثــق بــا کدملــی 3874382974 هــردو بعنوان 
اعضــاء علــی البــدل هیــأت مدیــره -2 آقایــان نصــرت الــه احمــدی بــا کدملــی 4۰۱۰766۰85 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و نظــر علــی خدابنــده لــو باکدملــی 387۱5۰۱972 بــه عنــوان 
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. -3 صورتهــای مالــی منتهــی بــه ســال ۱396 مــورد تصویــب مجمــع قرارگرفــت. -4 ســرمایه شــرکت تعاونــی 

در پایــان ســال ۱396 بمبلــغ 8۱24۰۰۰۰۰ ریــال و تعــداد اعضــاء شــرکت از 2۱ نفــر در پایــان ســال ۱388 بــه تعــداد ۱5 نفــر در پایــان ســال ۱396 مــورد تاییــد مجمــع قرارگرفــت.
)55۰384( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان

 تاریخ ســازی بانوی جودو همدانی در 
رقابت های جوانان آســیا و اقیانوسیه 2019 
افتخاری ماندگار برای ورزش اســتان است 
که به طور قطع باید با اســتمرار حمایت ها، 

به نتایج بهتری برسد.
بــا  اســتان  مدیــرکل ورزش و جوانــان 
تبریــک ایــن مــدال آوری بــه ایرنــا گفــت: 
اســتان همــدان سرشــار از اســتعدادهای 
نــاب ورزش بانــوان اســت کــه بــا حمایــت 
و توجــه الزم مــی تواننــد قلــه هــای افتخار 
بیــن المللــی را بــه ارمغــان بیاورنــد. مریــم 
ــدال  ــا کســب م ــط اگرچــه توانســت ب برب
نقــره قهرمانــی آســیا در رشــته جــودو 
بانــوان کشــور تاریــخ ســاز شــود امــا بایــد 
ــد و  ــه ده ــت را ادام ــیر موفقی ــن مس همی
دســتگاه ورزش بــه طــور قطــع از قهرمانــان 

ــد. ــی کن ــت م ــژه حمای ــه صــورت وی ب
محسن جهانشیر با اشــاره به اینکه ورزش 
بانوان همدان اکنون در ســطح بسیار خوبی 
در حــال رشــد و مــدال آوری در عرصه 
قهرمانی است، گفت: امروزه در برخی رشته 
ها شاهد هستیم که بانوان گوی سبقت را از 
آقایان ربــوده اند و در حال صید مدال های 

رنگارنگ هستند.
وی گفت: ایــن موفقیت ثمره توجه به طرح 
استعدادیابی، پرورش نخبه ها و تداوم حمایت 
ها است که جزو سیاست های اصلی دستگاه 
ورزش اســتان به شمار می رود. افق دستگاه 
ورزش در بخش بانــوان ، حضور حداکثری 
در رقابت های بین المللی با کســب خوش 
رنگ ترین مدال ها است که با شناختی که از 
توانمندی زنان و دختران ورزشــکار همدانی 
داریم، این مسیر به خوبی شکل گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان 
کــرد: اولویــت دســتگاه ورزش در بخش 
قهرمانی نیز مدال آوری در عرصه های بین 
المللی اســت و براین اساس حمایت های 

همه جانبه را به اجرا گذاشته ایم.
وی با اشاره به اینکه استقبال باشکوه از مریم 
بربط نایب قهرمان جودو آســیا صورت می 
گیرد، گفت: پاداش الزم نیــز به این بانوی 

مدال آور تعلق می گیرد.
 ۷0 منفی  افتخارآفریــن وزن  بانــوی  این 
کیلوگرم تیم ملی کشــورمان با کسب مدال 
نقره رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
ایرانی  بانوی جودوکار  ، نخســتین   2019
اســت که در رقابت های جوانان به مدال 

رسید. نقره 

جودوکار همدانی
 نایب قهرمان آسیا شد

 بانوی جودوکار همدانی با درخشــش 
در مسابقات آســیایی جوانان مدال نقره این 

رقابت ها را کسب کرد.
مریم بربط جودوکار وزن منفی ۷0 کیلوگرم 
استان که به همراه تیم ملی جوانان کشورمان 
در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه 
چین تایپه شــرکت کرده بود با نمایش عالی 
موفق شد مدال نقره این رقابت ها را به خود 
اختصاص دهد و افتخاری جدید برای استان 

به ارمغان بیاورد.
ایــن بانوی ورزشــکار همدانی بــه عنوان 
نخســتین بانوی مدال آور جــودو ایران در 
رقابت های آسیایی تاریخ ساز شد و نام خود 

را در این مسابقات ثبت کرد.
بربط در این رقابت هــا در دور اول با قرعه 
اســتراحت روبه رو شد و در دور دوم مقابل 
حریفی از هند قرار گرفت جودوکار همدانی 

در مصاف با ریتــو حریف هندی با ضربه 
فنی پیروز شد و به دور سوم راه یافت.

قهرمان همدانی جودو در دور سوم مقابل 
لینگ لیولی از کشور میزبان چین تایپه قرار 
گرفت و با نمایش زیبای روی تاتامی وی 
را ایپون کرد و با اقتدار به فینال مســابقات 

رسید.
نماینده کشــور مان برای کســب مدال طا 
حریفی قدر از کشور قزاقستان را مقابل خود 
دید و با قبول شکست مقابل این حریف به 

مدال نقره مسابقات بسنده کرد.
رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2019 
در رده سنی جوانان با حضور 114 جودوکار 
در گــروه مردان و ۷8 ورزشــکار جودو در 
گــروه بانوان از 23 کشــور به میزبانی چین 

تایپه انجام شد.
مریم بربط نماینده شایسته استان همدان در 
این مســابقات خوش درخشید و با کسب 
مدال ســیمین این رقابت ها افتخار بزرگ را 

برای ورزش استان کسب کرد.

تاریخ سازی بانوی جودو همدان 
افتخاری ماندگار است

سرمربی تیم جوانان استان :

تیم منتخب امید 
توسط کمیته فنی 

انتخاب شدند 
 در جلســه ای که کمیته فنی اســتان با 
برگزار  استان  حضور رئیس هیأت کشــتی 
شــد. تیم منتخب امید توســط کمیته فنی 

انتخاب شدند 
ســرمربی تیم جوانان اســتان بــا اعام این 
خبرگفت : در بررســی های بعمل آمده و با 
توجه به 8 سهمیه استان در انتخابی تیم ملی، 

افراد انتخاب شدند.

ســعید ابراهیمی افــزود :اردوی تیم منتخب 
استان از روز جمعه 14 تیرماه در خانه کشتی 
با حضور مربیان ســازنده استان وحید بیگم 
جانی ،حامد کوکبی و حسین بختیاری برگزار 
می شــود.نایب قهرمان جهان در سال 200۷ 
باکو نفرات دعوت شــده در اردو را به شرح 

ذیل عنوان کرد:
5۷ کیلوگرم: امین طاهرلو 
61 کیلوگرم: سعید انوری 

65 کیلوگرم: مرتضی فرزین فر 
۷0 کیلوگــرم: برنده عرفــان مالمیر ،علیرضا 

کریمی ،اشکان اسماعیلی با آمهرداد خاوری 
۷4 کیلوگرم: جمال خدا بنده لو 

86 کیلوگرم: حمید رضا علی بخشی 

120 کیلوگــرم: مهدی صدری انتخاب و یک 
سهمیه هم از برنده رضا کزازی ،مهدی اسدی 
،ارغوان و علیرضا ابراهیمی به مسابقات اعزام 

خواهند شد .
ابراهیمی در خاتمــه گفت :امیدواریم بتوانیم 
زحمات و تاشهای هیأت استان را با کسب 

نتایج مطلوب جواب بدهیم
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هواوی ۱۱۸ میلیون دستگاه موبایل فروخت
 هــواوی اعام کرده در نیمه نخســت 2019 میادی 118 میلیون 
دســتگاه موبایل فروخته و درآمد شرکت از این بخش به 32 میلیارد 
دالر می رســد.به گزارش مهر، به نظر می رسد در نیمه نخست 2019 
میادی با وجود تحریم های آمریکا علیه هواوی و مشکات ناشی از 

آن رشد کسب و کار هواوی تغییر چندانی نکرده است.
 آخرین آمار نشــان می دهد این شرکت  در نیمه نخست سال جاری 
میادی 118 میلیون دســتگاه موبایل فروخته است. به عبارت دیگر 
هواوی در هر 3 ماه، 59 میلیون دستگاه فروخته است. این روند سبب 
شــده درآمد 6 ماهه فروش موبایل های شــرکت به 32 میلیارد دالر 
برســد. کسب و کار شــبکه زیربنای هواوی که شامل فروش سخت 

افزار به شبکه های بزرگ موبایل است نیز همچنان سودآور است. 

آزمایش های نهایی ماهواره مخابراتی 
»ناهید ۱« پایان یافت

 وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات در توییتی نوشــت که 
آزمایش هــای نهایی ماهــواره مخابراتی ناهید1 به پایان رســید.به 
گزارش مهر،  وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در توییتی نوشت 
که آزمایش های نهایی ماهواره مخابراتی ناهید1 به پایان رســید. در 

راه پیشرفت توقف ممنوع!
»محمــد جواد آذری جهرمی« در این توییــت تاکید کرد که آزمایش 
نهایی این ماهواره مخابراتی به پایان رسیده است. زیباست نه ؟  پیشتر 
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی، درباره روند تحویل ماهواره 
ناهید 1 اظهارداشــت: تنها یک قدم  تا تحویل این ماهواره به ایستگاه 

زمینی باقی مانده است.

نرم افزاری که خنده های مصنوعی را 
شناسایی می کند

 محققان نرم افزاری ابداع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی 
قادر به شناسایی لبخندهای مصنوعی است. به گزارش ایسنا ، در آینده 
نزدیک  افراد به سختی می توانند رایانه ها را گول بزنند و وانمود کنند 
خوشحال هستند. در همین راستا محققان دانشگاه بردفورد انگلیس نرم 
افزاری ابداع کرده اند که می تواند خنده های مصنوعی را شناســایی 

کند.
محققــان به رهبری »حســن یوگیل« در این پژوهــش از دو مخزن 
اطاعاتی استفاده کردند که در یکی از آنها ویدئوهایی از افراد در حال 
خنده واقعی و در دیگری کلیپ هایی از افراد با خنده های مصنوعی 

وجود داشت.

این ساق دست از کشیدگی عضالت 
جلوگیری می کند

 محققان یک ساق دست مجهز به ماژول الکتریکی ابداع کرده اند 
که روی دســت کاربر قرار می گیرد و کشیدگی بیش از حد عضات 
دســت کاربر را به او هشــدار می دهد.به گزارش ایســنا ،  سندروم  
هــای» کارپال تونل« و »مــاوس آرم«)mouse arm(  و همچنین 
مشکل آرنج تنیس بازان، دو نکته مشترک دارد. این مشکات در نتیجه 
کشــیدگی ماهیچه به وجود می آیند و گجتی جدید برای درمان آنها 
 MLI Elbow  ابداع شده است.محققان دانمارکی این گجت به نام
را ابــداع کرده اند که هدف از آن هشــدار به کاربــر در باره فعالیت 
هایی اســت که به چنین مشــکاتی منجر می شــود.»MLI« در این 

دستگاه)MLI Elbow( در حقیقت »شاخص بار عضانی« است.

سوسک ها در راه علم گرد و غبار ماه را 
خوردند!

 دانشــمندان 50 سال قبل نمونه هایی که در ماموریت آپولو 11 از 
ماه به زمین آورده شد را روی حیوانات آزمایش کردند و حتی گرد و 
غبار ماه را به سوسک ها نیز خوراندند!به گزارش مهر، دانشمندان ناسا 
50 سال پیش آزمایشــی عجیب و غریب انجام دادند و طی آن  گرد 
و غبار ماه را به سوســک های آلمانی خوراندند! اما به گفته جودیت 
هایز ، رئیس بخش تحقیقات زیست پزشکی و علوم زیست محیطی 
ناسا، آزمایش به همین جا ختم نشــد. نیل آرمسترانگ و باز آلدرین 
در ماموریت آپولو 11 نمونه هایی از ســطح مــاه را به زمین آوردند. 
دانشــمندان برای اطمینان از ایمن بــودن ذخیره کردن نمونه های ماه 

روی زمین، دانشمندان ناچار شدند آزمایش هایی انجام دهند.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کاریکاتور »قدس و هولوکاست« 

در همدان
 مدیر روابط عمومی حوزه هنری اســتان همدان 
گفت: نمایشــگاه کاریکاتور »قدس و هولوکاست« 
دوشــنبه 14 مردادمــاه در نگارخانه فرهنگســرای 

عین  القضات همدان افتتاح می شود. 
مسعود فاح اظهار کرد: نمایشگاه کاریکاتور قدس 
و هولوکاســت از سوی واحد تجسمی حوزه هنری 
همدان و با مشــارکت ســازمان فرهنگــی هنری، 

ورزشی شهرداری برگزار می شود.
وی ادامــه داد: از آنجایی که زبان کاریکاتور ابزاری 
مهم، قدرتمند و جهانی در نقد و آگاهی بخشی های 
سیاســی و فرهنگی اســت، حوزه هنری همدان در 
همین راســتا اقدام به برگزاری نمایشگاه بین المللی 

کاریکاتور قدس و هولوکاست کرده است.
مدیر روابط عمومی حوزه هنری اســتان همدان با 
بیان اینکه همدان دارای کاریکاتوریســت های قوی 
و کارآمدی اســت افزود: برای تقویت این ظرفیت 
در اســتان همــدان کارگاه یــک روزه و تخصصی 
کاریکاتور با تدریس هادی اســدی و محمود نظری 
همزمان در روز افتتاحیه در سالن کنفرانس مجموعه 

عین القضات برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: نمایشگاه هولوکاست و قدس از 14 
تا 22 مردادماه از ســاعت 9 تا 12:30 و 16 تا 19 در 
میزبان  عین القضات همدانی  فرهنگسرای  نگارخانه 

عاقمندان است.

گسترش توریسم سالمت 
بین همدان و کرکوک

 در جلســه بررسی گســترش توریسم سامت 
بین همدان و کرکوک عراق بر گسترش گردشگری 
سامت و توریســم پزشکی بین این دو شهر تأکید 

شد.
جلسه بررسی گسترش توریسم سامت بین همدان 
و کرکوک با حضور محمدمهدی البیاتی وزیر اسبق 
حقوق بشر عراق، معاون درمان و جمعی از مسئوالن 

دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برگزار شد.
در این جلســه که با حضور محمــد مهدی البیاتی 
وزیر اسبق حقوق بشر عراق، ابراهیم جلیلی معاون 
و حســن بهرامی مدیر درمان علوم پزشکی همدان، 
ویدا سمیعی مسئول گردشگری بین المللی سامت 
دانشــگاه و نمایندگانی از شــرکت های گردشگری 
ایران و عراق برگزار شد، حاضران راه های گسترش 
گردشگری سامت و توریسم پزشکی بین کرکوک 

و همدان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
محمدمهــدی البیاتی در این جلســه گفت: وجوه 
مشترک زیادی که بین کرکوک و همدان وجود دارد 
لزوم تســهیل گردشگری و ایجاد راه هایی به منظور 
استفاده از ظرفیت همدان در بحث توریسم سامت 

را مضاعف کرده است.
وی از مشــترکات کرکوک و همدان به زبان ترکی 
و دین مشترک اشــاره کرد و افزود: همدان با توجه 
به شــرایط اقلیمی و ارزانی خدمات گردشگری و 
ســامت می تواند مورد توجه گردشــگران به ویژه 
گردشگران سامت قرار گرفته و به توسعه این استان 

نیز کمک کند.
در ادامه ابراهیم جلیلی ضمن اســتقبال از توســعه 
گردشــگری ســامت گفت: همدان آب و هوای 
خوب، وجود مکان های تاریخی و مذهبی و جاذبه 
های طبیعــی از ظرفیت باالیی در حوزه ســامت 

برخوردار است.
معاون درمان علوم پزشکی همدان افزود: با تسهیل 
ارتبــاط و رفت و آمد بین مردم کرکوک به اســتان 
همــدان عاوه بر ارائه خدمات درمانی مناســب به 
شهروندان کرکوک، در تحقق رونق اقتصادی استان 

نیز سهیم بود.

سهمیه بلیت همدانی ها 
در جیب پایتخت نشینان

 در فصل تابستان به ویژه در ایام تعطیل تهیه بلیت قطار همدان به مشهد 
برای مسافران همدانی سخت شده است؛ اتفاقی که کارشناسان دلیلش را 
اختصاص سهمیه بلیت مسافران همدانی به مسافران تهرانی  ذکر می کنند. 

با توجه به طوالنی بودن مســیر جاده ای همدان به مشهد مقدس به طول 
بیش از هزار و ســیصد کیلومتر، استاندارد نبودن برخی از جاده های این 
مســیر و نیز خســتگی رانندگان خودروهای شــخصی یا اتوبوس های 
مسافربری به دلیل طوالنی بودن راه، سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه 
ملکوتی اما رضا )ع( برای همدانی ها همواره با ســختی ها و مشــکات 

فراوانی همراه بود.
اگرچه زائران همدانی به عشق زیارت حرم ثامن االئمه )ع( این سختی ها 
را به جان می خریدند، اما در دل آرزو می کردند روزی با قطار و در سفری 

ایمن و راحت عازم مشهد مقدس شوند.
در اواخر تیرماه سال 96 بود که آرزوی دیرینه زائران همدانی مشهد مقدس 
برآورده شد و نخستین قطار همدان - مشهد از ایستگاه همدان با جمعی 
از خبرنگاران و خانواده معظم شــهدا به عنوان نخستین گروه از مسافران 

این قطار راهی مشهد شد.
 قطار همدان - مشهد با عبور از مسیرهای ساوه، تهران، سمنان، شاهرود و 
نیشابور، نزدیک به 1۷ ساعت در راه است و مسافران می توانند بلیت این 
قطار را از طریق کانال های فروش شرکت رجا، پایگاه اینترنتی این شرکت 

و آژانس های مسافرتی تهیه کنند.
اما در چند وقت اخیر به ویژه در ایام تعطیل مسافران و زائران همدانی برای 
تهیه بلیت مشهد با مشکاتی دست به گریبانند و به سختی می توانند بلیط 

قطار همدان به مشهد را از طریق سایت رجا تهیه کنند.
 اختصاص نصف ظرفیت قطار به مسافران همدانی

مدیر یکی از آژانس های مسافرتی در گفت وگو با تسنیم ، با بیان این که از 
ابتدای سال 98 قطار همدان - مشهد روزانه شده است اظهار داشت: این 
یک اتفاق خوب برای مسافران همدانی عازم به مشهد مقدس بود و تهیه 

بلیت هم برای مسافران و آژانس های مسافرتی به راحتی میسر شده بود.
فرشید گلمحمدی افزود: اما از تعیطات عید فطر به بعد و با آغاز فصل 
تابســتان اتفاقاتی رقــم خورد که تهیه بلیت مشــهد را برای آژانس های 
مسافرتی به ویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیات رسمی سخت کرده 
است. وی عنوان کرد: یک رام قطار با 10 واگن نزدیک به 400 مسافر را 
جابه جا می کند اما حداکثر بلیتی که در دســترس همدانی ها قرار می گیرد 

کمتر از نصف است.
گلمحمدی با بیان این که در این مدت بلیت همدان به مشــهد بافاصله 
پس از باز شــدن سایت به فروش می رفت و دیگر امکان تهیه بلیت برای 
مسافران و آژانس های مسافرتی همدان نبود گفت: چرایی این اتفاق به یک 

سوال بزرگ برای مدیران آژانس های مسافرتی همدان تبدیل شده بود.
وی با اشــاره به این که آژانس های مســافرتی پس از مدتی به این نتیجه 
رسیدند که همه بلیت ها در اختیار مسافران همدانی قرار نمی گیرد و بخش 
عمده ای از آن به مسافران تهرانی می رسد تاکید کرد: در سفری که به تازگی 

به مشهد مقدس داشتم خودم شاهد این اتفاق بود.
گلمحمدی افزود: در این سفر کمتر از 200 مسافر همدانی در قطار بود و 
وقتی علت را از رئیس قطار جویا شــدم وی مدعی شد مابقی بلیت ها به 

مسافران همدان به تهران اختصاص یافته است.
 اختصاص سهمیه همدانی ها به پایتخت نشینان

وی با اشاره به این که تعداد مسافران همدانی که بلیت تهران را تهیه کرده 
بودند انگشت شمار بود اظهار داشت: مطمئنا اختصاص این تعداد بلیت به 
مسافران همدان به تهران غیرمنطقی است و پاسخ رئیس قطار قانع کننده 
نبود. گلمحمدی عنوان کرد: زمانی که قطار به ایستگاه تهران رسید، بیش 
از 200 مســافر تهرانی برای سفر به مشهد سوار قطار شدند تا برایم ثابت 
شود بیش از نیمی از سهمیه بلیت همدانی ها برای سفر به مشهد در اختیار 

تهرانی ها قرار می گیرد.
وی بــا اعام این کــه در صورت اختصاص کامل بلیت ها به مســافران 
همدانی بــه ویژه در ایام تعطیل قطار خالی نمی ماند و بلیت ها به فروش 
می رسد گفت: بعد از سال ها که همدانی ها در انتظار افتتاح راه آهن همدان 
بودند اختصاص سهمیه بلیت مسافران همدانی به تهرانی ها عادالنه به نظر 
نمی رسد.گلمحمدی در رابطه با چگونگی جلوگیری از دسترسی مسافران 
همدانی و آژانس های مســافرتی همدان به بلیت مشهد گفت: از آنجا که 
سایت فروش بلیت رجا درون نت ) اینترانت( است گردانندگان سایت به 
راحتی می توانند از دسترسی آی پی هایی که از همدان به دنبال تهیه بلیت 

مشهد هستند جلوگیری کنند.
آنچه مسلم اســت اختصاص سهمیه بلیت مسافران و زائران همدانی که 
قصد ســفر به مشهد مقدس را دارند به تهرانی ها آن هم در حالی که مبدا 
قطار شهر همدان است چندان عادالنه به نظر نمی رسد و متولیان راه آهن 
همدان، اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری همدان برای احقاق 
حق مسافران همدانی باید این مسئله  را پیگیری کنند تا رجا در سایت خود 
شرایط را به گونه ای مهیا کند که صرفا در صورت عدم درخواست بلیت از 

سوی کاربران همدانی، سهمیه به مسافران تهرانی اختصاص یابد.

■ حدیث:
امام علی)ع(:

زیاد خوردن و زیاد خوابیدن ، جان را تباه می کند و زیان به بار می آورد .           
غرر الحکم : ج 4 ص 596 ح 7۱2۰

■ دوبیتي:
غریبی و اسیری و غم یار سه درد آمو بجانم هر سه یکبار  
غم یار و غم یار و غم یار غریبی و اسیری چاره دیره  

باباطاهر

 حضور آهن فروشــان در عرصــه تپه هگمتانه، 
آسفالت قســمتی از محدوده آن و وجود معارضان 
امتیاز ثبت جهانــی رااز این تپه گرفت و طبق گفته 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی امکان ثبت جهانی 
هگمتانــه وجود ندارد. بنای شــهر همدان را که به 
نام های اکباتان، هگمتانــه، آنادانا و همدانا معروف 
است به دیاآکو پادشــاه ماد نسبت می دهند چراکه 
بر اساس تاریخ شــهر همدان، در زمان فرمانروایی 
بخت النصر ویران شــد و بعدها داریوش بزرگ آن 

را مرمت کرد.
در زمان اشکانیان که تیســفون پایتخت کشور بود 
همدان پایتخت و اقامتگاه تابستانی شاهان اشکانی 
شــد و بعد از اشــکانیان، ساســانیان نیز قصرهای 

تابستانی خود را در این شهر بنا کردند.
خرابه های باروی قلعه اشــکانی بر فراز تپه مصلی 
و مجســمه شیر سنگی به عنوان یکی از دروازه های 
همدان از آثار این دوره اســت اما در همدان مراکز 
تاریخی و باستانی بی شماری وجود دارد که شاخص 
ترین آن کاخ هگمتانه اســت. به گزارش مهر ؛ کاخ 
هگمتانه که محل خزانه پادشــاهان هخامنشی بوده 
در دل شــهر همدان قرار گرفته و بنا به روایت های 
تاریخی در قرن هشــتم قبل از میاد ساخته شده و 
طبق اســناد موجود ایــن کاخ در دوران اقتدار نظام 
نظام سیاســی مادها و پس از تشکیل دولت مرکزی 
و تسخیر آشور، در ســال 614 قبل از میاد توسط 
کیاکســار مادی و با همدستی نابو پوالسار بابلی بنا 

شده است.
طبق کاوش های باستان شناسی؛ هگمتانه دربرگیرنده 
آثار تاریخی دوره ماد، هخامنشــی و اشکانی است 
و معماری و طرح و نقشــه منظم این شــهر حاکی 
از وجود یک شــبکه منظم و پیشرفته آب رسانی در 
شهر است که در نوع خود اثری ارزشمند و مهم به 

شمار می آید.
 ثبت جهانی تپــه هگمتانه همچنان بی 

سرانجام
ایــن اثر به دلیل بافت تاریخــی منحصربه فرد خود 
کاندیدای ثبت جهانی اســت و ســال هاســت که 
موضــوع پیگیری ثبت جهانی ایــن اثر تاریخی در 
جلسات متعدد بیان می شــود اما هنوز راه به جایی 

نرسیده است.
کمی به عقب می رویم و سابقه تاش ها برای به ثمر 
رســاندن ثبت جهانی هگمتانه را ورق می زنیم؛ تپه 
باستانی هگمتانه با وسعت حدود 40 هکتار در دل 
بافت قدیمی شهر همدان و در حدفاصل خیابان های 
اکباتان، شهدا و بلوار هگمتانه واقع شده و با توجه به 
اشارات تاریخی و برداشت های اولیه محققان علوم 
تاریخ و باستان شناسی، به عنوان »هگمتانه باستانی« 
و دربرگیرنده کاخ ها و آثار دوره ماد و هخامنشــی 

معرفی شده است.
عملیات آزادسازی این اثر مهم باستانی از خانه های 
مســکونی و تجاری که در حریم آن واقع شده بود 
از حدود ســال 134۷ آغاز و تا ســال 1353 حدود 
15 هکتار آن به عنوان فــاز اول خریداری و تملک 
و کاوش های باستان شناســی از سال 1362 توسط 
کارشناسان مجرب سازمان میراث فرهنگی آغاز شد.

تپه هگمتانه در طول سالیان اخیر بارها مورد حفاری 
باســتان شناســان داخلی و خارجی قرار گرفته و 
در طول حفاری های انجام شــده آثار ارزشــمند و 
بی نظیری همچون لوح زرین، کوزه شکسته، بشقاب 
نقره ای و پایه ســتون ســنگی یافت شده که اغلب 

متعلق به دوران هخامنشیان و نیاکان آن ها است.
 اتفاقاتی که در سال های ۹5 و ۹۶ رقم 
خورد راه را بر ثبت جهانی هگمتانه را بست
ازجمله ویژگی های شهر باستانی هگمتانه، معماری 
و طرح و نقشــه منظم این شهر اســت که در بین 

آثار باســتانی به دست آمده کم سابقه بوده و مجموعه 
بی نظیــر و جذابی را در دل شــهر همدان به وجود 
آورده و همین ویژگی ها سبب شده کاندیدای ثبت 
جهانی اثر در اســتان همدان باشد اما اتفاقاتی که در 
ســال های 95 و 96 رقم خورد راه را بر ثبت جهانی 
هگمتانه بســت به طوری که در اظهــار نظر اخیر 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی این موضوع منتفی 

اعام شده است.
مردادماه ســال 95 یک پارک ســوار در ضلع شرقی 
هگمتانه ایجاد شد و به بهانه آنچه نظم دهی در شهر 
عنوان شــد نخستین سد در را ثبت جهانی هگمتانه 

ایجاد و مسیر جهانی شدن آن را مسدود کرد.
 تعرض به حریم شــهر هگمتانه؛ تمدن 

۳۰۰۰ ساله جهانی شدن را انتظار می کشد
همان ســال پرونده این تپه تاریخی برای بررسی به 
شــورا ارسال شــده اما حرف وحدیث ها حکایت از 
بازگشت پرونده و عدم جهانی شدن این اثر تاریخی 

داشت.
طبق اظهار نظــر مدیرکل میراث فرهنگی اســتان 
همــدان و خبری که خبرگزاری مهر منتشــر کرده 
است شــهرداری همدان بدون هماهنگی نسبت به 
ساخت وساز و پارک سوار در این منطقه اقدام کرده 
که همین اقــدام ثبت جهانی هگمتانه را تحت تأثیر 

قرار داده است.
آبان ماه ســال 1396 نیز یک بار دیگر آزادسازی 
حریم تپه باســتانی هگمتانه بــه دغدغه فرهنگ 
دوستان و اهالی میراث فرهنگی و کارشناسان این 
حوزه تبدیل شد چراکه در طرح ریزی تبدیل شش 
رینگ تاریخی همدان با مرکزیت میدان امام )ره( 
به پیاده راه و ادامه آن تا نزدیکی محوطه تاریخی 
هگمتانه، به دلیل مســتقر بودن آهن فروشــان در 
خیابان اکباتان، مشکاتی برای این افراد به وجود 
آمد و دسترســی به بــازار آهنگران برای کســبه 
محدود شــد و کســبه این بازار به دلیل نداشتن 
مســیر ماشــین رو بــه اســتانداری و فرمانداری 

معترض شدند.
پس از آنکه آهنگرها و حلبی ســازهای بازار قدیمی 
همدان به دلیل نداشتن مسیِر ماشین رو، به استانداری 
و فرمانداری معترض شــدند اســتانداری با آن ها 
همراهــی و یک مســیر از داخل ســایِت تاریخی 

هگمتانه برای عبور آن ها باز کرد.
مســیر انتخاب شده بخشــی از عرصه 40 هکتاری 
هگمتانه بود و جالب تر اینکه در این بخش از محوطه 
تاریخی هگمتانــه هنوز مطالعات باستان شناســی 

انجام نشده است.
پس از این اتفاق و عبور ماشــین هایی با بار سنگین 
از روی بخشی از تپه هگمتانه که هنوز کاوش نشده 
بود بارها موضوع رسانه ای شد اما مسئوالن و دست 
انــدرکاران میراث فرهنگی و شــهرداری همدان به 
تصمیــم خود ادامه دادند تا در نهایت حرفشــان به 
کرسی نشست و از همان تاریخ تا امروز محوطه تپه 
هگمتانه عاوه بر اینکه آســفالت شد به مسیر عبور 

خودروها نیز تبدیل شده است.
 حریم تپه هگمتانه معبر خودروها شــده 

است
از آبان ماه سال 96 به بعد هر از چندگاهی جلساتی 
با محوریت پیگیری ها بــرای ثبت جهانی هگمتانه 
تشکیل شــد و هر بار بر عزم انجام این اقدام تاکید 
شد اما به یکباره صبح روز چهارشنبه 6 تیرماه سال 
9۷ به منظور تعبیه ســه منبع آب در تپه هگمتانه، با 
لــودر به جان این تپه افتادند تــا گودالی حداقل به 
عمق سه متر و مساحت 30 متر مربع در نزدیکی دو 

کلیسای مستقر در این تپه حفر کنند.
 لودرها به جان تپه هگمتانه افتادند

ســال 9۷ نیز با برگزاری جلســات متعدد از سوی 
نمایندگان مردم همدان در مجلس شــورای اسامی 
و اســتاندار همدان و سایر مســئوالن دخیل در امر 
ثبت جهانی هگمتانه ســپری و هر بار بر پیگیری ها 
و قرار گرفتن در آستانه نتیجه گیری اقدامات تاکید 
شــد و این روال امسال نیز ادامه داشت تا جایی که 
فروردین ماه امسال استاندار همدان در جلسه ای از 
تشکیل ستاد پیگیری ثبت جهانی »تپه هگمتانه« در 

همدان خبر داد.
 تشکیل ستاد پیگیری ثبت جهانی »تپه 

هگمتانه« در همدان!
امیدهــا برای رفع مشــکات و ثبــت جهانی تپه 
هگمتانه رنگ گرفته بود تا جایی که استاندار همدان 
در نشست مشــترک شورای اداری استان و اعضای 
شــوراهای اسامی شهر و روستا که تیرماه امسال با 
حضور معاون رئیس جمهور برگزارشد عنوان کرد: 
به دنبال ثبت اماکن تاریخی بی بدیل استان هستیم و 
کمیته ای برای ثبت جهانی هگمتانه و تپه نوشیجان 

تشکیل شده است.
برگزاری جلســات متعدد چندین ساعته در استان 
همدان و تهران برای پیگیری به نتیجه رساندن ثبت 
جهانی هگمتانه ادامه داشــت تا اینکه روز گذشته 
در نشست نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اسامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی همدان آب 

پاکی روی دســت مدیران استان ریخته شد و ثبت 
جهانی تپه هگمتانه منتفی اعام شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی در این نشست با اشاره به ظرفیت های حوزه 
میراث فرهنگی استان گفت: همدان با داشتن بیش از 

1800 اثر هنوز یک اثر ثبت جهانی ندارد.
امیر خجســته خطاب به مونسان گفت: سال هاست 
رؤسای سازمان میراث فرهنگی کشور از ثبت جهانی 
هگمتانــه صحبت می کنند اما در عمل چنین چیزی 

نیست.
 امکان ثبت جهانی هگمتانه وجود ندارد

رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری نیز در پاســخ به نماینده مردم همدان و 
فامنین در مجلس گفت: تا مشکل معارضان هگمتانه 

رفع نشود، امکان ثبت جهانی ندارد.
افزود: پرونــده ثبت جهانی  علی اصغر مونســان 
هگمتانــه را تهیــه کرده ایم اما باید شــهرداری و 
استانداری مشــکل آن را حل کنند. آهن فروشان 
باید از عرصه این اثر تاریخی جمع آوری شــوند 
و آســفالتی که سال گذشته در عرصه و درون تپه 

ریخته شده کنده شود
وی با بیان اینکه آهن فروشان باید از عرصه این اثر 
تاریخی جمع آوری شوند و آسفالتی که سال گذشته 
در عرصه و درون تپه ریخته شده کنده شود، گفت: 
مشاغل مزاحم و ناهمگون باید از این محوطه انتقال 
داده شود چراکه با وجود این همه معارض هگمتانه 

ثبت جهانی نمی شود.
مونســان با بیان اینکه ایران هر ســال می تواند یک 
پرونده ثبت جهانی به کمیته داوری بفرســتد و این 
پرونده بایــد 100 درصد کامل باشــد، گفت: اگر 
امروز پرونده هگمتانه را بفرستیم با وجود معارض 
برگشت خواهد خورد و ما شانس خود را از دست 
خواهیم داد. وی خطاب به نماینده مردم همدان در 
مجلس شورای اسامی افزود: همه مسئوالن استان 
و نمایندگان باید تاش کنند این مشــکات حل و 

فصل شود.
بارها عنوان شــده اجرای پروژه های شــهری بدون 
انجام مطالعات الزم نه تنها هیچ عایدی برای شــهر 
ندارد بلکه گاهی چنــان ضربه ای بر پیکره آن وارد 
می کند که تا سال ها قابل جبران نخواهد بود کمااینکه 
این موضوع در حال حاضر برای تپه باستانی هگمتانه 
صادق است که امتیاز ثبت جهانی شدن را به واسطه 
اشــتباه در چند تصمیم گیری از سوی مسئوالن و 

اجرای اشتباه طرح ها از آن گرفت.

آسفالت مسیر جهانی را مسدود کرد

ثبت جهانی هگمتانه منتفی شد
■ ضربه بی تدبیری بر پیکر تمدن 3۰۰۰ ساله


