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برونشیت 
دلیل اصلی
 کم شدن مرغ در 
بازار اعالم شد

بیش از 38 هزار 
منبع آب در 
همدان شناسایی 
شد

»مهارت« 
حلقه مفقوده 
اشتغال جوانان

سفیران اهدای 
عضو با دوچرخه 
به همدان 
رسیدند
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پیگیری حقوق معلمان مدیران را 
راهی دادگاه کرد

همدان پیام تبرئه از شکایت 
صدا و سیما

 شکایت صدا و سیمای همدان از روزنامه 
همدان پیام از سوی دادگاه صالحه رد شد.

این شهر چندان هم بی هیاهو نیست
4
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

غالمحسین تقوی، هجدهمین مدیرعامل 
شرکت سیاحتی علیصدر شد

دومین مدیرعامل 
در 4 ماه

■تقوی:علیصدردرهیأترئیسهسازمانجهانیگردشگریمیماند
■علیصدرنمایندهآسیادرسازمانجهانیگردشگریشد

■برگبرندهعلیصدردرعرصهجهانی

 رئیس جمهوری بــا تأکید بر اینکه 
ایــن دولت هرگز فرصــت مذاکره را از 
دست نداده و نخواهد داد، اظهار داشت: 
تا زمانی که مســئولیت اجرایی کشور را 
برعهده دارم، برای انجام مذاکره عادالنه، 
قانونی و عزتمندانه کاماًل آمادگی داریم، تا 
مشکالت را حل و فصل کنیم. اما در عین 
حال حاضر نیستیم به اسم مذاکره کنار میز 

تسلیم بنشینیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در جلســه هیأت دولت با اشاره به اینکه 
در هفته های گذشــته شــاهد تحرکات 
دیپلماتیک هم در کشورمان و هم در اروپا 

و سایر مناطق جهان بودیم، گفت: یکی 
از تالش هایی کــه دولت یازدهم از ابتدا 
پیگیری می کند، ایــن بوده که در عرصه 
سیاســی و توافقات احتمالی بن بســت 

شکسته شود.
روحانی با تأکید بر اینکه می توانســتیم 
کمتر از یکسال بعد از توافق ژنو به توافق 
نهایی برسیم، گفت: عربستان سعودی و 
رژیم غاصب صهیونیستی تالش زیادی 
به خرج دادند تا این کار به نتیجه نرسد، 
به نحوی که در جریان مذاکرات هسته ای 
کشورمان، وزیر امور خارجه عربستان و 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی هر روز 

به اروپا و بخصوص به وین و ژنو رفت 
و آمد می کردند تا توافق کشورمان را به 
تأخیر بیندازند و با چنین اقداماتی علیرغم 
اینکه در سال ۹۳ آماده توافق نهایی بودیم، 
در شــب آخر، آمریکا از آن عقب نشینی 

کرد.
روحانی تصریح کرد: برجام عامل مؤثری 
برای مبارزه با قاچاق بود تا دکان کاسبانه 
عده ای تعطیل شده و از اموال مردم سوء 

استفاده نشود.
رئیــس جمهوری با بیــان اینکه پس از 
خروج آمریــکا از برجام، فرصتی به دنیا 
دادیم تا دو رئیس جمهوری با بیان اینکه 

پس از خروج آمریکا از برجام، فرصتی به 
دنیا دادیم تا دو طرف بتوانند به تعهدات 
خــود عمل کرده و طــرف مقابل بتواند 
خالء خــروج آمریکا را پرکنــد، اظهار 
داشــت: پس از خروج آمریکا از برجام 
یک سال صبر کردیم که بسیار راهبردی و 
تاریخی بود، البته باید توجه داشت که در 
این یک سال به اندازه ای که نیاز داشتیم، 
می توانستیم نفت بفروشیم. اینکه عده ای 
مطرح می کنند که )آیا(لزومی داشت که 
یکســال برای نشــان دادن واکنش علیه 
اقدام آمریکا صرف می شد، ظاهراً حافظه 

تاریخی ضعیفی دارند.

درصد مخازن 
35 سد کشور 
خالی است

 تعداد ســدهایی کــه کمتر از ۴۰ 
درصــد پرشــدگی دارند به ۳۵ ســد 

رسیده اســت و این درحالی است که 
۵۲ ســد در سال آبی جاری)از مهرماه 
۹۷ تا اول مرداماه( بیش از ۹۰ درصد 

پرشدگی دارند.
تعداد سدهای مهم در حال بهره برداری 
کشور براساس تازه ترین گزارش منتشر 
شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران ۱۷۸ ســد است که ظرفیتی معادل 

۵۰ میلیاردمترمکعب دارند.
مقادیر ورودی به ســدها از ابتدای سال 
آبی جاری تا اول مردادماه معادل ۸۵.۳۶  
میلیاردمترمکعب اســت که نســبت به 
پارسال  در بازه زمانی مشابه ۲۴۹ درصد 

افزایش داشته است.
مقادیر خروجی از سدها از ابتدای سال 
آبی جاری  تا اول مردادماه  معادل۶۸.۸۸ 

میلیارد متر مکعب اســت که نسبت به 
پارسال در بازه زمانی مشابه ۱۹۰ درصد  

افزایش داشته است.
موجودی آب مخازن ســدهای کشور 
 ۳۶.۳۸ معــادل  مردادمــاه   اول  در 
میلیاردمترمکعب اســت که  نسبت به 
سال گذشته در تاریخ مشابه ۵۲ درصد  

افزایش داشته است.

 از ابتــدای آغــاز فصل تابســتان و 
بازگشایی ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان، 
بیش از ۱۸ هزار مســافر در مراکز اقامتی 

فرهنگیان استان همدان پذیرش شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان افزود: 
این تعداد مسافر از ابتدا تا انتهای تیرماه، 
در قالــب بیــش از ۱۸۲ هــزار نفر روز 
مهمان، در ســتادهای اســکان فرهنگیان 
استان در تعطیالت تابستان پذیرش شدند.

محمد پورداود گفت: یک نرم افزار تلفن 
همراه، به منظور سهولت در امر پذیرش 

و اسکان مهمان های فرهنگی، راه اندازی 
شده اســت.وی اظهار داشــت: این نرم 
افزار، اطالعاتی همچون آدرس و شماره 
تماس پایگاه های اسکان مناطق  ۱۹گانه، 
خانه های معلم و مدارس اســتان را در 

اختیار مسافران قرار می دهد.
پورداود اضافه کرد: از مهم ترین ویژگی 
این سامانه، هدایت مسافر به محل اسکان 
با استفاده از مسیر یاب اینترنتی است که 
باعث افزایش ســرعت در مسیر یابی و 
کاهش حجم ترافیک در ســطح شهر می 

شود.وی بیان کرد: ۱۴۸ مدرسه در قالب 
یک هــزار و ۴۳۳ اتاق بــه عنوان مراکز 
اسکان موقت تجهیز شدند و به مسافران 

تابستانی خدمات دهی می کنند.
مدیــرکل آموزش و پــرورش همدان با 
اشــاره به اینکه امســال تعداد اتاق های 
تجهیز شده نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است، عنوان کرد: امسال در مجموع 
تعداد ۳۲ اتاق نســبت به ســال گذشته 
کاهش یافــت اما کیفیــت کالس های 

موجود افزوده شده است.

وی عنوان کرد: ســتاد اسکان فرهنگیان 
همدان در طول شــبانه روز هفت هزار و 

۱۶۵ تن ظرفیت اسکان دارد.
پورداود با اشــاره به اینکــه از تمامی 
ظرفیت هــای موجود در اســتان برای 
اسکان مناسب و رفاه مهمانان فرهنگی 
در فصل تابســتان اســتفاده می شــود، 
گفت: تــالش می کنیــم فضایی فراهم 
شــود تا فرهنگیانی که به همدان سفر 
مــی کنند بــا اطمینان خاطــر از مراکز 

دیدنی استان بازدید کنند.

بزرگترین اثر 
خشتی همدان 
به زودی مرمت 
می شود

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
همــدان گفت: قلعــه »ســلیمان خان« 
بزرگترین اثر خشتی استان همدان است 

که به زودی مرمت می شود.
احمــد ترابی در گفت وگــو با فارس با 
اشــاره به وضعیت قلعه سلیمان خان در 
شهرســتان مالیر اظهار کرد: مالک این 
اثر با مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی 
تقاضا کرده تا طی تفاهم نامه مشارکتی این 

اثر را مرمت کنیم.
وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی 
مصالحی را برای رفع خطر اثر و مرمت 
در اختیار مالک قرار داده اســت افزود: 
مشکل دیگری که وجود دارد اینکه خود 

مالک داخل قلعه نگهبانی گذاشــته که 
اکنون نگهبان و مالک با یکدیگر چالشی 
دارند که به مشکل برخورده و در دادگاه 
فرهنگی  میراث  می شود.معاون  پیگیری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری همدان با تأکید بر اینکه 
در حال حاضــر نگهبان و مالک قلعه را 
تخلیه نمی کنند تا فضا برای مرمت فراهم 
شود بیان کرد: ابتدا باید مالک نگهبان را 
از مکان خارج کند تا فضا برای انجام کار 

مهیا شود.

وی با بیان اینکه این اثر ثبت ملی شــده 
است افزود: قلعه »سلیمان خان« بزرگترین 
اثر خشــتی اســتان همدان است که به 
زودی مرمت می شود.ترابی در خصوص 
تپه تاریخی قاســم آباد نهاوند نیز گفت: 
برخــی به اشــتباه از این تپــه به عنوان 
»قلعه« یاد می کنند در صورتی که یک تپه 
تاریخی است.وی در پایان سخنانش این 
تپه تاریخی دو دیواره دارد اظهار کرد: این 
اثر تاریخی نیز از سوی اداره کل میراث 

فرهنگی حفظ شده است.

رئیس جمهوری: 

حاضرنیستیمبهاسممذاکرهکنارمیزتسلیمبنشینیم

۱8 هزار مسافر در ستاد اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

6 هکتار از محصول 
روستای توانه از بین رفت

 آتش 
در خرمن 

گندم های نهاوند
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دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

میزبان همایش جهانی»جاده ابریشم« شدیم
■همدانآنگونهکهشایستهاستمعرفینشدهاست

برخی از مالکان و امالکی ها 
به پویش حمایت از مستاجران پیوستند

این صاحب خانه خوب
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پیگیری حقوق معلمان مدیران را راهی دادگاه کرد
همدان پیام تبرئه از شکایت صدا و سیما

یدا... طاقتی احسن - سردبیر «

 شــکایت صدا و ســیمای همدان از روزنامه همدان پیام از سوی 
دادگاه صالحه رد شد.

پس از آنکه گزارشــی از یکی از مدارس همدان که در آن تنیبه دانش 
آموزان مطرح شده بود در زمستان سال گذشته روی آنتن رسانه ملی 
رفت این اقدام با اعتراض گسترده جامعه فرهنگیان استان مواجه شد 
و منجر به واکنش وزیر آموزش و پرورش و حتی مدیران مرکز نشین 

شد.
با توجه به خاســتگاه فرهنگی روزنامه همدان پیــام و انتظار جامعه 
فرهنگیــان از دفاع از حقوق معلمان و جلوگیری از تخریب شــان و 
جایــگاه معلم در جامعه این روزنامه اقدام به انتشــار خواســته های 
فرهنگیان و تحلیل و بررســی موضوع و اقدام صدا و سیما کرد که با 

واکنش این رسانه مواجه شد.
بر این اساس رسانه ملی مرکز همدان بر خالف توصیه استاندار مبنی 
بر ممنوعیت شکایت مدیران دولتی از رسانه ها، با شکایت از نویسنده 
یادداشت روزنامه و مدیران این رسانه مکتوب اتهاماتی از نشر اکاذیب، 
تشویش اذهان عمومی و توهین را به مجموعه منتسب دانسته بود که 
شعبه ۱۳ بازپرسی دادگستری استان پس از بررسی محتوا پرونده قرار 
منع تعقیب متهمان را صادر و پرونده را مختومه اعالم کرد که پس از 
اعتراض شاکی رای تجدید نظر نیز تبرئه همدان پیام و رد ادعای صدا 
و سیما را تائید کرد تا ۱۲۶ مین شکایت از روزنامه استان نیز به تبرئه 

این روزنامه ختم شود.
انتشــار خبر تبرئه همدان پیام از شکایت صدا و سیمای مرکز همدان 
اگر چه فی النفســه خبری خوشحال کننده برای مطبوعات است ولی 
از زاویه دیگر شکایت یک رسانه از رسانه دیگر مورد تعجب است و 

مباحثی در این باره شکل داد.
اگر چه سیاســت رسانه ملی در سطح کشــور و به تبع آن در استان 
سیاســتی از باال به پایین و پرهیز از رقیب سازی و محدودسازی سایر 
رســانه ها به خصوص رسانه های بخش خصوصی است اما انتظار بر 
این بوده است که در سطح استان با نزدیکی و همگرایی شاهد تقویت 
همکاری رسانه های فعال در استان در راستای ارائه خدمات مطلوب تر 

و سرعت دادن به چرخ توسعه استان باشیم. 
متأســفانه بر اساس رخدادهای گذشــته در رقابت منفی بین صدا و 
ســیمای مرکزی همدان با رسانه های محلی چندین بار شاهد تحریم 
رسانه های محلی در معدود برنامه های مختصر صدا و سیما علیه آنان 
بوده ایم. به طور مشــخص حذف برخی زمان های اختصاص یافته به 
مطبوعات محلی در رادیو و تلویزیون همدان نمونه های بارزی از این 

اقدام بوده است.
اگر چه از صدا و سیمای استان همواره انتظار می رفت که بتواند نقش 
بزرگ منشــی برای رسانه های استان داشــته و ضمن پخش تیترها و 
تحلیل های این رسانه ها از خبرنگاران، ســردبیران و کارشناسان این 
رســانه ها در برنامه های گوناگون اســتفاده نماید اما گویا این سازمان 
عریض و طویل فعاًل تمرکز خود را بر تولید برنامه های مشــارکتی با 
ادارات و ارگان های دولتی قرار داده و نتوانسته انتظار حداکثری را در 

سطح کشور و استان ها برآورده نماید.
فعالیت های روتین و اغلب بدون مخاطب که بیشــتر فضای رپرتاژ 
آگهی را برای بخش دولتی ایجاد کرده اســت نشــان می دهد که این 
رسانه ملی نتوانسته است حق بیت المالی بخش خصوصی را ادا کند 
در حالیکه حمایت از تولید داخلی و رونق تولید از سیاست های کالن 
نظام به دستور مقام معظم رهبری است این رسانه کمترین فضا و زمان 
را بــه بخش خصوصی بر روی آنتن هــای مختلف خود اختصاص 
می دهد و بیشــتر نگاه دولتی را ساعت ها در صفحه تلوزیون و آنتن 

رادیو به اندک مخاطبان خود القا  می نماید.
به هر حال انتظار می رود مدیر کل این ســازمان رسانه ای یکبار دیگر 
با تجدید نظر در سیاســت های تقابلی این رســانه ملی راه تعامل و 
هم افزایی را با سایر رسانه های محلی و خبرگزاری ها استان بازنموده 
و از حداکثر توانمندی اســتان در حوزه های مختلف برای توسعه آن 
استفاده نماید تا خدایی نکرده لقب خودزنی بر پیشانی این سرمایه ملی 
ممهور شود و فضای رسانه ای استان را به سوی هم افزایی سوق دهد.

۱- دولــت در حال تبدیل به دولت ســامانیان اســت. گویا افزایش 
ســامانه های الکترونیکی برای ارائه خدمات به مردم دلیل استفاده از 
این عنوان برای دولت است. گفتنی است در اجرای دولت الکترونیک 
فقط ســامانه های بسیاری برای ارائه خدمت  به مردم معرفی و باعث 

سردرگمی از نوع اینترنتی برای مردم شده است.
۲- انتقاد از یک مجموعه گردشگری استان رو به افزایش است. گویا 
ازدیاد مشــکل فنی در ارائه خدمت به گردشــگران از دالیل افزایش 
انتقادها است. گفتنی اســت ارائه خدمت غیر استاندارد در مجموعه 
های گردشگری می تواند استان را بد معرفی و به کاهش گردشگران 

منجر شود.
۳- اصفهان ســتیزی در کشــور  واژه جدید مورد استفاده مسئوالن 
اصفهان برای دریافت اعتبارات است. گویا آنها با استفاده از این واژه 
مخالفان را که معموال وزرا و مســئوالن در پایتخت هستند ،اصفهان 
ستیز معرفی می کنند . گفتنی است این در شرایطی است که اصفهان 
در سالهای پس از جنگ به دلیل حضور وزرا و مسئوالن اصفهانی در 

سطح ملی از اعتبارات ویژه برخوردار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان اعالم کرد
»مهارت« حلقه مفقوده اشتغال جوانان

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان مهــارت را حلقه مفقوده در 
اشتغال جوانان دانست و ابرازامیدواری کرد آموزش های فنی وحرفه ای 

این کمبودها را جبران کند.
حجت االســالم والمســلمین حبیب ا... شــعبانی موثقی در دیدار با 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان به مناسبت فرارسیدن 
هفته ملی مهارت، با بیان اینکه امروز در جامعه مهارت آموزی به یک 
نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی تبدیل شــده اســت، از همه 
جوانان خواســتار ورود به حوزه مهارت آموزی شد و افزود: آموزش 

های مهارتی باید به سمتی پیش رود که در جامعه تولید ثروت کند.
وی افتتاح مرکز هتلداری و گردشــگری غرب کشور را اقدام بسیار 
خوب و موثر اداره کل فنی و حرفه ای اســتان ارزیابی و خاطرنشان 
کرد: ثروت یک جامعه منابع انســانی آن است بنابراین باید در جهت 
غنی سازی عموم مردم به ویژه نسل جوان نهایت تالش و همت خود 

را به کار گیریم.
به گزارش ایســنا، در ادامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همدان با بیان اینکه تمام تالش خود را می کنیم تا در جهت اشــتغال 
جوانان گام های موثری برداریم، گفت: مجموعه آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان همدان ســالیانه حدود ۴۸ هزار نفر در ۵۰۰ حرفه توسط 

بخش های دولتی و خصوصی آموزش می دهد.
وهب مختاران با بیان اینکه براساس مزیت های استانی و شهرستانی 
اصل حکمرانی محلی را سرلوحه آموزش ها قرار داده ایم، اظهار کرد: 
همکاران مجموعه آموزش فنی و حرفه ای به عنوان ســربازان اصلی 
اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و امیدواریم نتایج تمامی این تالش ها، 

به ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جامعه ختم شود.

۶۰۰ دستگاه کلریناتور برای گندزدایی آب 
روستاهای همدان نصب شد

 در راســتای بهبود وضعیت کیفی آب شرب روستایی و به منظور 
افزایش بهداشت آب، ۶۰۰ دستگاه کلریناتور برای گندزدایی و کلرزنی 

آب روستاهای همدان نصب و راه اندازی شد.
رییس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه های شرکت آب و فاضالب 
روستایی همدان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته 
و امســال در ۲ فصل خشک و تر، پارامترهای فیزیکو شیمیایی منابع 
آب شرب روستاهای استان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی همدان 
بررســی شد و ۲ هزار و ۱۸۰ نمونه آب از آب شرب روستاها، جمع 

آوری و مورد آزمایش قرار گرفت.
جهانگیر ســلگی با بیان اینکه در این پایش بیش از ۲۸ هزار آزمایش 
با توجه به پارامترهای فیزیکوشــیمیایی انجام شــد، اظهارداشت: در 
مواردی که مردم از وضعیت کیفی آب شرب روستاها ناراضی باشند 
شرکت آبفار برنامه ای شامل نصب آب شیرین کن، اختالط منابع آب، 
بهسازی منابع آب، اصالح شبکه های آبرسانی و جداسازی آب شرب 
از آب بهداشــتی را انجام می دهد.سلگی بیان کرد: در حال حاضر در 
ســطح استان همدان هشت باب آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی، پایش و 

کنترل کیفی آب شرب روستاها را در دستور کار دارند.

فعالیت ابرهای بی بارش در آسمان همدان

 ابرهای موسومی که از سمت شرق و منطقه هندوستان وارد همدان 
شــده اند تا روز دوشنبه هفته آینده بدون بارش در آسمان این استان 

فعالیت می کنند.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان افزود: این ابرها که از ناحیه 
شــرق استان وارد می شــوند رطوبت خوبی دارند، اما به دلیل کافی 
نبودن ســرمای هوا، بارشــی رخ نمی دهد و اثر خــود را به صورت 
شــرجی کردن هوا باقی می گذارند. محمد حســن باقری شکیب در 
گفت و گو با ایرنا گفت: بر اســاس نقشه های پیش یابی هواشناسی 
آسمان استان امروزآینده صاف تا قسمی ابری، همراه با غبار محلی و 
وزش باد مالیم پیش بینی می شود. باقری شکیب تاکید کرد: در روز 
های شــنبه و یکشنبه هفته آینده، بر سرعت وزش باد افزوده می شود 
و مردم باید نکات ایمنی را در رابطه با شکســته شــدن شاخ و برگ 

درختان و همچنین آسیب به تابلوهای تبلیغاتی رعایت کنند.

برگزاری برنامه 
»نحوه ارتقای مداخالت کاهنده خشم« 

 سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: 
به منظور پیشــگیری از خشــونت برنامه ای با عنوان نحوه ارتقای مداخالت کاهنده 
خشــم در حال اجراســت که مهمترین بخش برنامه فرهنگ سازی در جامعه خواهد 

بود.
مهــدی الماســی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: در راســتای سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، توســعه گردشــگری بــه عنوان صنعتی 

مهم که در تولید ناخالص ملی نقش اساســی را دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: این صنعت می تواند ضمن جذب گردشگر در مناطق روستایی و بومی 
از گســترش مهاجرت روستاییان به شــهرها و همچنین پیشگیری از حاشیه نشینی و 

کند. جلوگیری  متناظر  آسیب های 
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت:  با 
توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشــی از حاشیه نشــینی این برنامه در معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با همکاری سایر دستگاه های 
متولی در ســال جاری اجرا می شــود که امیدواریم شــاهد نتایج مطلوب در استان 

باشیم.

وی بــا بیــان اینکــه تمام اقشــار جامعــه آگاه باشــند که رفتارهای خشــن 
تهدیدکننــده امنیــت اجتماعی اســت و واکنــش در برابر ایــن رفتارها باید 
منطقی و عقالنی باشــد افزود: جامعه را باید به ســوی محیط بدون خشــونت 

کنیم. هدایت  آرام  و 
الماســی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از خشونت برنامه ای با عنوان نحوه ارتقای 
مداخالت کاهنده خشــم در حال اجراســت که مهمترین بخش برنامه فرهنگ سازی 

در جامعه خواهد بود.
وی بیــان کرد: با بهره گیری از مهارت ها و اصالح باورها و عملکردهای ناصحیح و 

ناپســند، باید زمینه کاهش خشونت در جامعه را فراهم کرد.

آیت ا... موسوی اصفهانی:
 حوزه فرهنگ خط مقدم نظام است

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با مدیر حوزه علمیه 
همدان دیــدار و گفت و گو کرد. به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همدان، آیت اهلل سید مصطفی موسوی 
اصفهانی در این دیدار با تأکید بــر رعایت اعتدال در اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری؛ خواستار توجه به هنرهای فاخر اسالمی شد.وی اظهار 
کرد: ما به فرهنگ اسالمی افتخار می کنیم چراکه زیربنای این فرهنگ قرآن 
کریم، پیامبر اکرم)ص(، سیره ائمه اطهار)ع( و روش علمای ربانی و متدین 
است.موسوی اصفهانی با تأکید بر اینکه کار در حوزه فرهنگ بسیار دشوار 
اســت؛ گفت: متاسفانه دشمن تالش می کند از طریق این حوزه، فرهنگ 
غنی مــا را تحت تاثیر قرار دهد.نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان 
رهبری تفریح را از مواردی عنوان کرد که در اســالم هم الزم دانسته شده 
است و افزود: می توان برای ایجاد تفریح و نشاطی در جامعه برنامه ریزی 
کرد که هیچ خالف شــرعی در آن وجود نداشته باشد.مدیر حوزه علمیه 
همدان خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ذکر شده که مسائل شرعی باید 
در همه قوانین کشور رعایت شود و این اصل بر همه قوانین، قانون اساسی 
مقدم اســت. بنابراین همه فعالیت های فرهنگی هم باید در چهارچوب 
قانون اجرا شود.موســوی اصفهانی با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگ خط 
مقدم این نظام است و همه مسئوالن هم باید نسبت به این امر آگاه باشند؛ 
تصریح کرد: تا زمانی یک مســئول باید در پست و مقام خود باقی بماند 
که قادر باشد دین را پشتیبانی کند.در ادامه این دیدار، احمدرضا احسانی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان هم به بیان دیدگاه ها و ارائه 

برنامه های آتی خود در حوزه فرهنگ و هنر استان پرداخت.

 امتیاز میزبانی نخســتین جشــنواره صلح 
نوشته های جاده ابریشم  نصیب همدان شد . این 
اتفاق درحالی رقم خورد که دبیر کل کمیسیون 
ملی یونســکو در ایران می گوید ، شــهرهای 
بزرگ طالب برگزاری چنین رویدادهایی هستند 
اما با رایزنی استاندار و شهردار همدان و وفاق 
بین  مدیران شــهری که بیانگر فرهنگ کهن و 
مردمان متمدن این دیار است همدان میزبان این 
رویداد شــد . از نگاه حجت ا... ایوبی همدان  
برخالف اســتعدادهای غنی آنگونه که شایسته 

است معرفی نشده است .
 دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو در ایران که 
روز گذشــته میهمان همدان بود تا ظرفیتهای 
این شهر را برای میزبانی از پروژه جاده ابریشم 
براین باور اســت که همدان بایــد در برنامه 
بازدید گردشــگران خارجی قرار گیرد اما به 
دلیل معرفی نشدن ظرفیتهای همدان این استان  

نیازمند شناسانده شدن است. 
وی می گویــد : جنگ اصلــی دنیا جنگ به 
نمایش گذاشتن بهترین تصویر است و امروز 
هر کس در نمایاندن خود پیشــرو و پیشقدم 

باشد میتواند خود را معرفی کند.
ایوبی رویداد "جاده ابریشم" را  پروژه مهمی 
دانســت و گفت : همدان برای نخســتین بار 
در )ســیتی برندینگ( برند شــهری  با شعار) 
discover hamedan( همدان را کشف 
کنید مطرح خواهد شد تا این شهر  با رویکرد 
توسعه گردشــگری در عرصه جهانی معرفی 

شود.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان 
اینکه همایش جاده ابریشــم در همدان برگزار 
می شــود، گفت: جاده ابریشم عالوه بر محل 
تبادل کاال و اقتصاد، محل تبادل فکر و اندیشه 
نیز هســت که بخش مغفــول مانده این جاده 
به شــمار می آید. حجت اهلل ایوبی در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر همدان، با بیان اینکه 
همدان بخش مهمی از هویت و شناسنامه ایران 
است و ایرانیان باید به آثار تاریخی و فرهنگی 
موجــود در همدان افتخار کننــد، اظهار کرد: 
امروزه جاده ابریشــم به عنوان یک مسیر مهم 
کشورهای متفاوتی را گردهم آورده و اهمیت 

آن بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه امروزه جاده ابریشــم در دنیا 
به عنوان یک برند شــناخته شده و در سازمان 
جهانی یونسکو بخش ویژه ای برای آن در نظر 

گرفته شده است، افزود: کشورهای مختلف در 
تالشند تا سهم خود را در جاده ابریشم تعریف 
کنند و چندیــن دوره همایش بین المللی نیز 
برگزار شده اســت چراکه در این همایش ها 

صدای میزبان بهتر و بیشتر شنیده می شود.
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران با 
بیان اینکه نگاه به جاده ابریشم وهمایش های 
مربوط به آن اقتصادی است، اضافه کرد:جاده 
ابریشــم عالوه بر  محل تبادل کاال و اقتصاد، 
محل تبادل فکر و اندیشه نیز هست که بخش 

مغفول مانده این جاده به شمار می آید.
ایوبی با بیان اینکه همدان شهر علم و دانش و 
اخالق در علم است، عنوان کرد: در کنفرانس 
جاده ابریشــم که مهرماه سالجاری در همدان 
برگزار می شود، جنبه های فرهنگی و معنوی 
و تبادل فکر و اندیشه که مجهور مانده است، 

مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایطی که برخی از ادیان 
چهره خشنی از اســالم و آیین صلح و گفت 
وگــو در جهان را با هزینه صهیونیســت ارائه 
می دهند، ایران پرچــم دار این آیین در جاده 
ابریشــم خواهد بود، ادامه داد: همایش گفت 
وگوی ادیان و معنویت گرایی در جاده ابریشم 

در کنار همایش اصلی برگزار می شود.
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو در ایران، با 
بیان اینکه ژاپن، ایران و چین تنها تمدن هایی 
هستند که هنری به نام خوشنویسی دارند و در 

این تمدن ها نوشتن به عنوان یک هنرآسمانی 
و مهم اســت و افراد خوشــنویس از جایگاه 
باالیی برخوردارند، گفت: در تالش هســتیم 
تا نخستین جشــنواره صلح نوشته های جاده 

ابریشم را در همدان برگزار می کنیم.
ایوبی با بیــان اینکه وفاق،همدلــی و اجماع 
خوبــی بین مدیــران همدانی وجــود دارد و 
آنها ســعی می کنند با کمک فعاالن فرهنگی 
عقب ماندگی در معرفی این شــهر را جبران 
کنند، افزود : همدان شایستگی معرفی به عنوان 
مهمترین مقصد گردشــگری جهان را دارد اما 

متاسفانه به درستی معرفی نشده است.
وی بــا بیان اینکه در دنیای امروز جنگ اصلی 
جنگ تصویر اســت و همه در تالشند بهترین 
تصویــر را از خــود ارائه دهنــد، عنوان کرد: 
وزارت امور خارجــه به عنوان حامی میزبانی 
جاده ابریشم در همدان از این همایش استقبال 
کرده و معتقد اســت این میزبانی به دیپلماسی 

عمومی ایران کمک می کند.
ایوبی با بیان اینکه ششمین همایش جهانی راه 
ابریشم می تواند سرآغاز جدیدی برای معرفی 
همدان به دنیا باشــد، تصریح کرد : باید از راه 
های کوتاه تر برای ثبــت جهانی آثار همدان 
اقدام کرد.دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در 
ایران با بیان اینکه رشــت و اصفهان به عنوان 
شــهر خالق در زمینه خوراک و صنایع دستی 
معرفی شــدند و پرونده ۴ شهر دیگر نیز برای 

ثبت به عنوان شــهر خالق آماده شــده است، 
گفت : انتخاب شــهر خالق هر دوسال یکبار 
انجام می شود و ما با تشکیل یک تیم بررسی 
تالش می کنیم همدان را به عنوان یک شــهر 
خالق ویادگیرنده به ثبت برسانیم همچنین ۴ 
شهر یادگیرنده در ایران وجود داشت که اکنون 

تعداد آنها به ۷ شهر رسیده است.
ایوبی با بیان اینکه کمیسیون ملی نماینده ایران 
در یونسکو و تنها رابط نظام جمهوری اسالمی 
ایران با این ســازمان جهانی است و ما در این 
کمیسیون پیگیر منافع ایران هستیم، عنوان کرد 
: از ۷۵۰ کرســی یونســکو در دانشگاه ها ۱۶ 
کرسی سهم ایران است ودانشگاه بوعلی با این 
عظمت ظرفیت برگزاری کرسی جدید را دارد 
و امیدواریم کرســی بعدی سهم شهر همدان 
باشــد. وی با بیان اینکه نمایندگان کشورهای 
حاضر در همایش جاده ابریشم بهترین تربیون 
بــرای معرفی همدان هســتند، افزود : کتابچه 
ای از آثــار تاریخی همدان و ایران تهیه و بین 
میهمانان توزیع خواهد شــد همچنین در آبان 
ماه سالجاری همایش اخالق در علم در همدان 

برگزار می شود.
ایوبی با بیان اینکــه در حفظ میراث فرهنگی 
در درجه اول باید شهروندان و ساکنان کشور 
اهمیت این موضوع را درک کنند، عنوان کرد: 
شهروندان بهترین میراث داران هستند و این امر 

باید فرهنگسازی شود .

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران :

میزبان همایش جهانی 
»جاده ابریشم« شدیم

■ همدان آنگونه که شایسته است معرفی نشده است

 - کمالونــد  معصومــه   - نهاونــد   
خبرنگارهمــدان پیام: فصل تابســتان و اوج 
گرمای باالی۴۰درجه، سبب شد تا کشاورزان 
محصوالت مزارع شان را با سرعت بیشتری 
برداشــت کنند تا همچون سال های گذشته 
در آتش ســوزی هایی که عامل آن عمدی یا 
سهوی بوده است، شــاهد بی حاصل شدن 

دسترنج شان در فصل برداشت نشوند.
از ابتدای تابستان چند مورد آتش سوزی در 
ســراب گیان که براثر سهل انگاری مسافران 

رخ داد و بدون خسارت مهارشد.
همچنین آتش سوزی در مراتع روستای گل 
حیدر از توابع بخش مرکزی هم ۲روز گذشته 
رخ داد که اهالی این روستا این آتش سوزی 

رابا کمک منابع طبیعی مهار کردند.
روزگذشته هم این حادثه غیرعمدی در توانه 
زرین دشت رخ داد و درست زمان برداشت 
محصول دامن گیر کشــاورز و دسترنج یک 

ساله اش شد.
روز گذشــته حوالی ســاعت یک بعدازظهر 
آتش ســوزی در گنــدم زارهای روســتای 
توانه از توابع بخش زرین شهرســتان نهاوند 
سبب از میان رفتن حدود ۳هکتار از دسترنج 
کشــاورزان این روستا در روز برداشت شده 
است. مســئول آتش نشانی شهرداری برزول 
دربــاره این حادثه می گویــد: تقریبا حوالی 
ساعت ۱و ۹ دقیقه روز چهارشنبه دوم تیرماه 
با واحد آتش نشانی برزول تماس گرفته شد 

که کمتر از ۹دقیقه به این محل رسیدیم.
رضا موســیوند می گوید: زمانی رسیدیم که 
اهالی بخشــی از آتش قسمت باالی زمین را 
با تراکتور مهــار کرده بودند و با کمک آتش 
نشانی، آتش را در  ۳هکتار گندم زار در حال 
برداشت و ۳ هکتار هم کاه و کلش باقی مانده 

از برداشت گندم را مهار کردیم.
موســیوند می گوید: اگر آتش مهار نمی شد 

وزش باد آن را به شهر برزول هم می کشاند و 
زمین های اطراف را هم در کام آتش گرفتار 

می کرد.
به گفته مسئول آتش نشانی شهرداری  برزول 
، علت حادثه اتصال برق دستگاه کمباین بوده 
که در حال برداشــت محصول ســبب آتش 
سوزی می شود و باد هم عامل انتشار آن در 

سطح دچار آتش سوزی بوده است.

6 هکتاز از محصول روستای توانه از بین رفت

 آتش در خرمن گندم های نهاوند

داد و ستد در بورس 
همدان 4 درصد 

کاهش یافت
 مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: در یک 
ماه گذشــته ۳۶۳ میلیون سهم به ارزش ۱۶۰ 
میلیارد تومان در تــاالر بورس همدان معامله 
شد که نســبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش 

داشته است.
علی اســکندری، اظهار داشت: تیر ماه امسال 
۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۵۰ سهم متعلق به 
۵۱۴ شرکت در تاالر بورس منطقه ای همدان 

معامله شد.
به گــزارش تســنیم وی افــزود: ارزش این 
معامــالت ۱۶۰ میلیــارد و ۷۰ میلیون و ۳۳۴ 
هزار تومان بوده کــه ۵۵ درصد آن مربوط به 
خرید ســهام و ۴۵ درصــد مربوط به فروش 

سهام بوده است.
اسکندری گفت: بر این اساس و با توجه به ۲۲ 
روز کاری فعالیت تاالر بورس منطقه ای استان 
همدان در این ماه، متوســط ارزش داد و ستد، 
روزانه ۷۲۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۴۲۹ هزار 
تومان بوده که نســبت به ماه گذشته ۴ درصد 

کاهش داشته است.
وی از ایجــاد ۳۱۵ کــد معامالتی جدید خبر 
داد و بیــان کــرد: در ایــن ماه شــرکت های 

بانک گردشگری، پتروشــیمی نوری و گروه 
ترتیب  به  فرهنگــی  میراث  ســرمایه گذاری 
بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 

داده اند.
اسکندری مطرح کرد: شاخص کل بورس در 
پایان تیر ماه ۲۵۳,۰۵۷ واحد بوده که نســبت 
به ماه گذشــته ۱۸,۱۷۸ واحــد افزایش یافته 
و شــاخص کل فرابورس هم بــا ۲۹۷ واحد 

افزایش به ۳,۲۷۵ واحد رسیده است.
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خبر خبر

بررسی مشکالت 15 واحد صنعتیـ  تولیدی در تویسرکان

  فرماندار تویسرکان از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان در تویسرکان 
خبر داد و گفت: مشکالت و موانع ۱۵ واحد تولیدی تویسرکان فردا بررسی می شود.

سید رسول حسینی  در جلسه ستاد تسهیل و موانع رفع تولید این شهرستان اظهار کرد: این 
ستاد با توجه به رویکرد دولت بر زمینه سازی ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم و دستور 
استاندار بر پیگیری مشکالت و نیازهای واحدهای تولیدی با هدف رفع آن ها در شهرستان 

فعال شده است.
به گزارش فارس وی با اشــاره به بازدید و بررســی میدانی از  ۲۶ واحد تولیدی و احصا 

مشکالت با حضور دستگاه های مربوطه در شهرستان تاکید کرد: احصا بانک اطالعاتی اولیه 
از وضعیت کارخانه ها و کارگاه های فعال، نیمه فعال و تعطیل یا در تملک بانک ها در حال 

انجام است.
فرماندار تویسرکان به احصا و تدوین مشکالت بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ کارگاه کوچک و 
کارخانجات بزرگ در ســطح شهرستان با حضور دستگاه های اجرایی و صاحبان سرمایه 
اشاره کرد و گفت: قرار است به ترتیب اولویت موانع واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان با حضور معاون هماهنگی امــور اقتصادی و بانک های عامل 

بررسی شود.
وی از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان روز چهارشنبه در تویسرکان خبر 

داد و گفت: تالش می کنیم در این ستاد با بررسی مشکالت و موانع این واحدهای تولیدی را 
رفع و واحدهای فعال  را فعال تر کنیم و یا اگر واحدی تعطیل است به چرخه تولیدی برگردد.

حسینی با بیان اینکه فردا مشکالت و نیازهای ۱۵ واحد تولیدی تویسرکان بررسی می شود 
خاطرنشــان کرد: بازدید از ۶ واحد صنعتیـ  تولیدی و بررســی مشکالت را در محل این 

شرکت ها در شهرک صنعتی تویسرکان در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه سپس مشکالت و نیازهای ۹ واحد صنعتی ـ تولیدی دیگر با حضور 
صاحبان این واحدها در فرمانداری بررســی می شــوند، این واحدها را شامل الیاف سازان، 
حمیل، کشــتارگاه صنعتی، عطر یاس، گلچین برتر، پارت شــیمی، ســیم و کابل، دهکده 

باباپیرعلی، فیلتر سرکان، آرد نوین، مرغ طالیی، هگمتان دارو و... دانست.

معاون بنیاد مسکن کشور اعالم کرد
اختصاص هزار میلیارد برای بازسازی 

خانه های سیل زده استان
 نهاوند- خبرنگارهمدان پیام: معاون بازســازی و مسکن روستایی 
بنیادمسکن کشور با حضور در نهاوند از خانه های روستایی سیل زده 
در مناطق سیل زده شهرســتان نهاوند ، از واحدهای در حال ساخت 

بازسازی یا تعمیر بازدید کرد.
عزیز ا... مهدیان پس از بازدید از مراحل بازسازی واحدهای مسکونی 
خسارت دیده سیالب در روســتاهای قلعه ذراتی، کفراش و دهفول 
نهاوند ، بر تسریع در روند بهسازی و نوسازی مناطق سیل زده نهاوند 

تاکید کرد.
معاون بازســازی بنیاد مسکن کشور ضمن اظهار رضایت از عملکرد 
استان همدان گفت: بنیاد مسکن کشور برای کمک به بازسازی مناطق 
سیل زده اســتان همدان و پرداخت تسهیالت بالعوض و با سود کم 

آمادگی کامل دارد.
وی بیــان کــرد: ۶۲۰ میلیارد تومان تســهیالت و کمک بالعوض 
برای حوزه بازســازی مناطق سیل زده استان همدان و ۴۸۰ میلیارد 
تومان برای بهســازی ۱۲ هزار واحد مســکن روستایی اختصاص 

یافته است.
مهدیان یادآور شــد: ۱۶۴ میلیارد تومــان کمک بالعوض زمین های 

کشاورزی استان همدان نیز تا امروز اختصاص یافته است.
معاون بنیاد مســکن کشور با تاکید بر اینکه کار ایمن سازی روستاها، 
ایجاد ســیل بندها، دیواره رودخانه ها و همچنین داخل بافت روستاها 
را انجــام خواهیم داد، افزود: جاهایی که زمیــن الزم بوده در بخش 
عمده ای زمین تملک شده است، و تا پایان سال کار بازسازی و احداث 

واحدهای مسکونی خسارت دیده در سیالب به پایان خواهد رسید.
ناصری فرماندار نهاوند در ســفر معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور 
به نهاوند ، بر تســریع در روند بهســازی و نوسازی مناطق سیل زده 
به ویژه روســتاهای شهرستان تاکید کرد و گفت: به دنبال این هستیم 
که باهمکاری سایر دســتگاه های ذیربط و مشارکت اهالی روستا در 
حوزه بازسازی روســتاهای سیل زده و مقاوم سازی مسکن اقدامات 

موثری انجام دهیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان هم درباره واحدهای خسارت دیده استات 
در سیل فروردین گفت: در حال حاضر ۹ هزار واحد احداثی و ۶هزار 
واحد تعمیری ،۴هزار واحد معیشت )وســایل منزل( با ۶۲۹ میلیارد 

تومان در حال ساخت است.
رئیس بنیاد نســکن نهاوند هم درباره واحدهای در حال ســاخت 
سیل اخیر گفت: در شهرســتان نهاوند۲۶هزار و ۵۶۱واحد مسکن 
روســتایی داریم که از این تعداد ۱۵هزار و ۸۵۰ واحد با اســتفاده 
از تســهیالت مسکن پایان کار گرفته که ۱۸۹میلیارد تومان تا کنون 

هزینه شده است.
علیرضــا نثــاری گفت: در ســال ۹۸ پس از بارندگی هــا فروردین 
از۹هزار ۶۵۰واحد بازدید ۴هزار ۶۷۰واحد  واجد شــرایط ارزیابی و 
۲هزار۴۴۰واحد نیاز به احداث و مابقی تعمیری و معیشتی بوده است.

که اعتبار استانی تخصیصی هزار ۱۷۴میلیارد که نهاوند ۲۴نیم درصد 
را بخود اختصاص داده است.

نثاری گفت: مرحله نخست این تســهیالت و ابالغ افراد به بانک ها 
معرفی شــده اند که وام احداث به مبلغ ۴۰میلیون ۱۶میلیون بصورت  
بالعوض در روســتا و هم شــهر ۵۰میلیون تســهیالت و ۲۲میلیون 

بالعوض است.
به هر واحد احداثی ۱۶۰کیسه سیمان اهدایی مقام معظم رهبری داده 
می شــود و صدور پروانه و طراحی نقشه و نظارت روستاها رایگان 

است.
نثاری گفت: تقریبا همه روســتاهادر نهاوند از سیل اخیر آسیب دیده 
که  بیشــترین موارد مربوط به روستاهای دهفول، کفراش، دره میرزا، 
تازناب ها، حاجی آبادکرک، ســرخلیجه بدلیل  فرســوده گی بوده که 

واحدهای نوساز در این سیل آسیب ندیده است.

مرگ مشکوك 4 نفر بر اثر مسمومیت 
در مالیر

 فرمانده انتظامی مالیر از مرگ مشکوک چهار نفر در این شهرستان 
بر اثر مسمومیت خبر داد.

محمدباقر سلگی با بیان اینکه به دنبال اعالم یک فقره فوت مشکوک 
در یکی از محله های شهر مالیر، تیمی از ماموران کالنتری ۱۲ به محل 
اعزام شــدند افزود: ماموران در بررسی منزل یاد شده جسد یک زن 
و مرد را مشــاهده کردند و تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی نیز 
در محل حاضر و اجساد به پزشــکی قانونی برای تعیین علت مرگ 

منتقل شدند.
وی در گفت وگو با فارس گفت: در همین رابطه نفر سوم که یک خانم 
باردار بود در منزل خود مسموم و پس از انتقال به بیمارستان به همراه 

جنین در آنجا فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر اظهار کرد: ماموران در تحقیقات اولیه 

پلیس دریافتند که هر سه نفر فوت شده با هم نسبت فامیلی دارند.
وی اضافه کرد: در بررسی های اولیه علت مرگ مسمومیت گزارش شده 
و اظهار نظر قطعی در این رابطه منوط به اعالم نظر پزشکی قانونی است.

آب بند روستای زاغیلچه فامنین افتتاح شد

 همزمان با آیین افتتاح ۴ هزار و پانصد پروژه محرومیت زدایی سپاه 
پاسداران در سراسر کشور، پروژه آب بند روستای زاغیلچه شهرستان 

فامنین افتتاح شد
مســئول سازمان بسیج ســازندگی سپاه انصارالحســین)ع(  در آیین 
افتتاحیه پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی سپاه انصارالحسین)ع( 
با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های 
جهادی و محرومیت زدایی گفت: امیدواریم به لطف خداوند متعال و 
در سایه رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم گام های مثبت و ارزشمندی 

در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم استان همدان برداریم.
علــی قراباغی  با اشــاره به افتتاح ۴ هزار و پانصــد پروژه عمرانی و 
محرومیت زدایی توســط سپاه پاســداران در سطح کشور عنوان کرد: 
ایــن پروژه هــا در قالب ۴۰ هزار پروژه محرومیت زدایی ســپاه می 
باشــد که امروز بخشی از آن در سراسر کشــور به صورت همزمان 

افتتاح می شود.
مسئول ســازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع(  با بیان اینکه 
این پروژه ها بیشــتر برای عموم مردم در روســتا ها و شهرستان های 
مناطق محروم اجرا میشــود  خاطرنشان کرد:  عملیات اجرایی ۱۰۴۰ 
پروژه عمرانی و محرومیت زدای سپاه انصارالحسین)ع( هم اکنون در 
سطح استان در حال اجرا می باشد و تمامی این پروژه ها عام المنفعه 
بــوده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته این پروژه ها در بازه زمانی ۴ 

الی ۶ ماه به بهره برداری می رسند.
قراباغی در ادامه افزود:  ۱۰۴۰ پروژه عمرانی توسط سپاه انصارالحسین 
)ع( در سطح استان همدان و در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده 

با رویکرد آب و اشتغال در مناطق محروم اجرا می شود.

نهاوند؛ تولیدکننده عمده »گشنیز« کشور

 مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان نهاوند با بیــان اینکه تولید 
جهانی گشــنیز ۲۲۰ هزار تن در سال اســت، اعالم کرد: در سال 
۱۲ هزار تن گشــنیز در ایران تولید می شــود که شهرستان نهاوند 
۱۰ هزار تن تولید این محصول را به علت شــرایط مساعد به خود 

اختصاص می دهد.
حسین خردمند در گفت وگو با ایســنا، اشاره به اینکه اهمیت کشت 
گشــنیز به عنوان گیاه کم آب بر در شرایط خشکسالی و بحران آب 
نمایان اســت، اظهار کرد: از مزرعه ۱۷ هکتاری آرش  شهاب که در 
ســالجاری بیش از ۳۱۵۰ کیلوگرم در هر هکتار گشنیز برداشت شده، 
بعد از برآورد وعملکرد محصول به عنوان مزرعه نمونه کشوری سال 

۹۸ در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: ۵ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی نهاوند زیرکشــت 
گشنیز رفته و ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار 

در این حوزه هستند.
خردمند با بیان اینکه گشــنیز نهاوند در خاورمیانه و حتی کشورهای 
اروپایی شــناخته شده است و به محصولی جهانی تبدیل شده، افزود: 
شهرستان  نهاوند با وجود دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت، بیشترین 

میزان تولید گشنیز در کشور را داراست.
وی بیان کرد: متأسفانه نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مانع توسعه و 
پیشرفت در این حوزه  با وجود ظرفیت های باالی شهرستان است و 

تالش کشاورزان به جیب دالالن می رود.

فراخوان عمومی ارزیابی 
کیفی پیمانکاران )نوبت دوم( 

روابطعمومیشرکتگازاستانهمدان

شماره مجوز: 25۱5 . ۱398
ــکاران و  ــر دارد پیمان ــدان در نظ ــتان هم ــرکت گاز اس ش
ــاتی و  ــی، تاسیس ــای عمران ــروژه ه ــام پ ــان انج متقاضی

ــد. ــی نمای ــود را ارزیاب ــی خ خدمات
 لــذا از کلیــه متقاضیــان کــه دارای ارزیابــی قبلــی بــوده 
ــند  ــی باش ــرکت م ــن ش ــزد ای ــی ن ــد ارزیاب ــا فاق و ی
ــه کاری  ــدارک و رزوم ــناد و م ــود اس ــی ش ــوت م دع
ــرکت  ــه ش ــخ ۱398/05/۱3 ب ــا تاری ــر ت ــود را حداکث خ
گاز اســتان همــدان واقــع در میــدان شیرســنگی، 
ســاختمان مرکــزی شــرکت گاز اســتان همــدان، طبقــه 

ــد. ــه نماین ــا ارائ ــور قرارداده ــاق ۱07 ام اول ات
شــایان ذکــر اســت شــرکت در مناقصــات آتی شــرکت گاز 
اســتان همــدان منــوط بــه کســب امتیــاز در ارزیابی هــای 

بعمــل آمــده ایــن فراخــوان می باشــد.
تلفن: 3826057۱-4 ، 8- 3826۱075 

دورنویس: 08۱-38256207
WWW.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

بیمه نامه کوثر خودرو پراید 131sl به شماره بیمه نامه 
۱397/۱0۱0/34۱577 به شماره پالک 662س42 ایران۱8 به شماره موتور 
4667872 به شماره شاسی S3412291431916 به نام ناهید انصاری 

دلشاد فرزند عبدا.. به شماره ملی 387۱587583 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمه نامه پارسیان خودرو پراید به شماره بیمه 
نامه۱۱۱0/587300/98/000029 به شماره پالک 795ق۱3 ایران۱8 به شماره 

موتور 00058577 و شماره شاسی S1442277141526 به نام سمیرا 
جامه بزرگ فرزند شاه مراد به شماره شناسنامه 3875662873 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده

ادارهاوقافوامورخیریهشهرستانتویسرکان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان در نظر دارد یکباب مغازه نانوایی از رقبات مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( محله سرابی تویسرکان را از طریق مزایده برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

شرایط:
۱- اداره اوقاف در رد یا قبول پشنهادات مختار است

2-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است
3-تاریخ شرکت در مزایده هفت روز پس از انتشار آگهی مزایده است

جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف تویسرکان واقع در بلوار بسیج مراجعه نمائید.
)م الف۱33(

آگهي مزایده

ادارهاوقافوامورخیریهشهرستانتویسرکان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان در نظر دارد یکباب مغازه نانوایی واقع در محله زرهان  
تویسرکان را از طریق مزایده برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

شرایط:
۱- اداره اوقاف در رد یا قبول پشنهادات مختار است

2-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است
3-تاریخ شرکت در مزایده هفت روز پس از انتشار آگهی مزایده است

جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف تویسرکان واقع در بلوار بسیج مراجعه نمائید.
)م الف۱32(

 نهاوند-خبرنــگار همدان پیام: ســومین 
شــورای اداری نهاوند بــا اولویت هفته نماز 
جمعه و چهلمین سالروز اقامه نماز جمعه در 

کشور برگزار شد.
امام جمعه نهاوند در شورای اداری شهرستان 
گفت: نماز جمعه ۴۰سال است نماد والیت و 
رهبری، اجتماع، دین و اعتقادات مردم و رفع 
نیازمندی های جامعه در آن توجه و پرداخته 

شده است.
حجت االسالم مغیثی تصریح کرد: آئین نماز 
جمعه این هفته در کشور متفاوت تر از گذشته 

برگزار و اقامه خواهد شد
فرمانــدار نهاوند هم دربحث انتخابات گفت: 
بزرگترین رویداد سیاســی کشور در راه است 
بزخــی هل دنبال حاشــیه ســازی از حرف 
های ما هســتند اجازه به حاشیه رفتن فرصت 
خدمتگذاری به مردم را نمی دهیم.تعداد بسیار 

کمی دوســت دارند وقت خدمت گذاری به 
مردم را به حاشیه بکشند.

مراد ناصری، تصریح کرد: مســئولیت امانتی 
اســت که در اختیار مسئولین است و این بی 
طرفی زمانی می تواند به نتیجه برسد که عوامل 

اجرایی ما بی طرفی خود را اعالم کنند.
ناصــری گفــت: خیلی هــا تــالش کردند 
صحبت های ما را به حاشیه ببرند اما نه من و 
نه مدیران وقت خدمت گذاری به مردم را به 
نحوه های مختلف تلف نمی کنیم، اگر مدیری 

نتواند بی طرفی خود در انتخابات را اعالم کند 
به معنای کناره گیــری از همکاری با نماینده 

دولت در شهرستان است.
ناصــری تصریح کرد: از همه کاندیدای که به 
صحنه می آیند و شور اشتیاق را زنده می کنند 

تشکر می کنیم.
وی گفــت: برگزاری انتخابات ســالم وظیفه 
ماســت و هیچ کاندیدایی از ما انتظار کمک 
کــردن ندارند چراکه نمی شــود امانتداری و 
حمایــت از کاندید خــاص را همزمان با هم 

اجرا کرد.
مراد ناصری گفت: ســنگ بنــای نماز جمعه 
در نخستین گام انقالب خوب گذاشته شد و 
امروز ما وظیفه داریم ســنگ بنای نماز جمعه 
در گام دوم انقــالب را بــا قــدرت و عزت 
بگذاریم تا بتوانیم همه مشــکالت پیش رو را 

به خوبی پشت سر بگذاریم.

فرماندار نهاوند در شورای اداری شهرستان:

اجازه حاشیه سازی 
در انتخابات را نمی دهم

 »حســین رســتمی« با هفت رأی اعضای 
شورای اسالمی شهر اسدآباد به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب شد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اسدآباد گفت: 
  اواخر خردادماه »پیمان ســبزه ای«، شهردار 
سابق شهر اسدآباد درخواست استعفای خود 
را تحویل شورا داد که مشکالت تردد و قانون 
جدید وزارت کشور مبنی بر سکونت خانواده 
شهرداران در شهر مقصد از دالیل استعفایش 
بود و پس از طی جلســاتی با حضور اعضای 

شورای شهر با درخواستش موافقت  کردیم.
محمد کرمی پایدار در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه طی مدت یک ماه اخیر پس از موافقت با 

استعفای شهردار سابق »محمد جمور« تصدی 
شــهرداری را به عنوان سرپرست شهرداری 
شهر با انتخاب  اعضای شورا برعهده داشت، 
تصریح کرد: روز گذشــته حســین رستمی 
با هفت رأی اعضای شــورای اســالمی شهر 
اسدآباد به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

کرمی پایدار در ادامه خاطرنشان کرد: حسین 
رستمی جزء اعضای  شورای اسالمی نیز است 
که بعد از تأیید حکم وی از ســوی اســتان، 
حسین خدابنده لو به عنوان  عضو علی البدل 
شورای شهر به این مجموعه اضافه  می شود.

گفتنی اســت؛ سال گذشــته بعد از ابالغ منع 
به کارگیری بازنشســتگان »کاظم ســعیدی«، 

شــهردار سابق اســدآباد کنار رفت و اعضای 
شــورای شــهر برنامه ها و ســوابق کاری ۸ 
شهردار را به عنوان گزینه ها در کمیسیون های 
تخصصی بررسی و در نهایت »پیمان سبزه ای« 
با اکثریت آرا به عنوان شهردار اسدآباد انتخاب 
شد و مورد تأیید استانداری قرار گرفت و در 
۱۳ اســفندماه سال گذشته ســکان شهرداری 

شهر اسدآباد به دست وی سپرده شد.
ســبزه ای در اواخر خردادماه امسال در کمتر 
از ۴ ماه اســتعفای خــود را تقدیــم کرد و 
اعضای شــورای اسالمی شهر اسدآباد جمور 
را به عنوان سرپرست شهرداری شهر تا زمان 
انتخاب گزینه مناســب معرفی کردند و روز 

گذشته حسین رستمی به عنوان شهردار جدید 
اسدآباد معرفی شد و حکم وی باید از سوی 

استان تأیید شود.
حسین رستمی، متولد ۱۳۵۷ دارای تحصیالت 
کارشــناس حقوق و دانشجوی ارشد حقوق 
جزا و جرم شناســی در مرحله پایان نامه بوده 
و در دوره های ســوم و چهــارم و پنجم جز 
اعضای شــورای اسالمی شــهر اسدآباد بوده 

است.
شهرستان اسدآباد با جمعیت ۱۰۰ هزار نفری 
جمعیتــی افزون بر ۵۶ هزار نفر را در شــهر 
اســدآباد جای داده و دارای ۷ عضو شورای 

اسالمی است.

شهردار اسدآباد از بین اعضای شورا انتخاب شد

 مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه 
ای همدان از شناســایی ۳۸ هزار و ۲۴۳ منبع 
آب در طرح آماربرداری منابع آب استان همدان 

خبر داد.
محمد ضروری از آغاز دوره طرح آماربرداری 
سراسری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی 
خبر داد و اظهار کرد: آماربرداری سراســری از 
منابع آب استان همزمان با دیگر مناطق کشور 

هر پنج سال یک بار صورت می گیرد.
وی یکــی از مهم ترین بخش هــای مطالعات 
منابع آب در اســتان  را تعیین تعداد منابع آبی، 
تعیین میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی و حجم 
مصارف از جریان های سطحی برشمرد و افزود: 
هدف از انجام آمــار برداری منابع و مصارف، 
دســتیابی به بخش مهمی از اطالعات مربوط 
به بیالن منابع آب در محدوده های مطالعاتی و 
حوضه های آبریز استان است که به دلیل حجم 
قابل توجه آنها، اثر تعیین کننــده ای بر برآورد 

پتانسیل منابع آب دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 

ای همدان ، مدیر مطالعات پایه منابع شــرکت 
آب منطقه ای همدان تصریح کرد: برای رسیدن 
به کل تعــداد، تخلیه، مصرف و پراکنش منابع 
آب بهره برداری )سطحی و زیرزمینی( در یک 
زمان مشخص، عملیات آماربرداری سراسری 

صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سراسری بودن و همزمان 
انجام شــدن آماربــرداری توأمــان از منابع و 
مصارف آب ســطحی و زیرزمینی، دارا بودن 

دســتورالعمل و فرم های مشترک آماربرداری، 
اعتبار عمرانی نهادینه شــده، وابسته نبودن به 
منابع داخلی شرکت های آب منطقه ای، استفاده 
از اطالعات آن برای »محاسبه بیالن کشوری« 
و نیز »حفاظــت و بهره بــرداری از منابع آب 
زیرزمینی و شناســایی چاه های غیرمجاز«، از 
جمله دســتاوردهای آماربرداری سراسری از 
منابع و مصارف آب های ســطحی و زیرزمینی 

است.

ضــروری ضمــن تأکید بر اهمیــت موضوع 
آماربــرداری در تصمیم گیری هــای مهمی از 
جمله محاســبات آب قابل برنامه ریزی و اخذ 
تخصیص های اســتانی، خواســتار انجام خرد 
جمعی و همکاری عمومی در برگزاری هر چه 

بهتر آماربرداری شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اســتان به دو 
ناحیه شمال و جنوب تقسیم شده است گفت: 
طبق برنامه قرار اســت دو شرکت آماربردار به 
طور جداگانه منابع آبی این نواحی شامل تمام 
منابع آبی طبیعی بشــر ســاخت، رودخانه ها، 

چشمه ها، ســدها، بندها و چاه های 
آب کشاورزی، شرب، صنعت، قنات 
و آب بندها شمارش و اندازه گیری و 

مورد بازبینی آماری قرار  دهند.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب 
منطقه ای همدان خاطرنشان کرد: بیش 
از ۸۵ درصد آماربرداری انجام شده 
و تا پایان شــهریورماه آماربرداری به 

اتمام می رسد.

بیش از 38 هزار منبع آب در همدان شناسایی شد
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فضای مجازی

مدرسه سازی و مدرسه سوزی
  مهدی تدینی «

 اگر کشــور و ملتی بخواهند از خواب بیدار شــوند و برای 
رفع عقب ماندگی حرکت کنند، گام نخست چیست؟ پاسخ ساده 
است: »تربیت نیروی انسانی«. پرسش بعدی این است: »مهم ترین 
و اساسی ترین اقدام برای تربیت نیروی انسانی چیست؟« باز هم 
پاسخ ساده است: »نظام آموزش و پرورش« ــ به زبانی استعاری: 

»مدرسه سازی«. 
مدرسه سازی گام نخست برای تحول ملت و کشور است. از این 
رو، کسانی که در تاریخ عصر جدید ایران مدرسه سازی را ترویج 
کردند، »معماران معنوی« ایران بودند. در این مورد، خوشبختانه، 
بسیاری نام میرزا حسن رشدیه، پایه گذار مدارس نوین در ایران 

را شنیده اند. ستاره ای تابناک در تاریخ ایران.
حسن رشــدیه روحانی زاده بود و خیال داشــت روحانی شود. 
اما مقالــه ای در روزنامۀ »اختر« ناگهان منقلبش کرد. در آن مقاله 
خواند: در اروپا از هر هزار تن، ده نفر بی ســواد است و در ایران 

از هر هزار تن، ده نفر باسواد است. 
این جمله روح و روان رشدیۀ جوان را برآشفت. درس روحانیت 
را رها کرد، به بیروت رفت، دو ســال در مدرســه ای فرانسوی 
اصول آموزشــی مدرن را فراگرفت و با ســری پرشور به خیال 
این افتاد مدارسی به ســبک جدید برای ایرانیان بنا نهد. اما مگر 
می شود سپاهیان نیرومند مکتب داران قدیم را از میدان به در کرد! 
رشــدیه، یک تنه، با دست خالی، به جنگ این سپاه رفت. ابتدا در 
قفقاز مدرســه ای بنا نهاد و اتفاقًا ناصرالدین شاه در بازگشت از 

سفر اروپا آن مدرسه را دید و پسندید. سپس به تبریز آمد. 
سال های نخســت فعالیت رشــدیه در تبریز حیرت انگیز است! 
سال های ســال مدرسه ساخت و مدرســه اش را خراب کردند، 
مدرسه ساخت و مدرسه اش را خراب کردند... او دائم به مشهد 
می گریخت، آب که از آســیاب می افتاد برمی گشت و مدرسه ای 
جدید می ســاخت و دوباره کهنه پرســتان بــا تحریک طالب یا 
اوباش مدرسه اش را ویران می کردند. در مشهد پایش را شکستند 
و در تبریز به پایش گلوله زدند... و چه ارادۀ ســترگی داشت این 

مرد، این مرد...
اما در این لحظه، ســتارۀ تابناک دیگری وارد صحنه می شــود، 
دولتمردی بی نظیر که متأسفانه ایرانی ها او را چندان نمی شناسند: 
»میــرزا علیخان امین الدولــه« )۱۸۴۳-۱۹۰۴(؛ نــام این مرد را 
فراموش نکنید و با اندیشــه و کارنامۀ درخشانش آشنا شوید )در 

نوشتاری دیگر دربارۀ او صحبت خواهم کرد(.
در میان رجــال قاجار، مردان نیک و بلندنظر هم بودند، شــاید 
سرآمد همۀ آن ها همین امین الدوله بود. مظفرالدین شاه هم به رغم 
سستی های گاه وبی گاهش آنقدر دلسوز بود که پس از رسیدن به 
سلطنت، همین امین الدوله را به عنوان صدراعظم ایران منصوب 
کرد. امین الدوله دو ســال صدراعظم بود، اما رقیبی کارکشــته، 
حیله گر و پرنفوذ داشــت: »امین الســلطان«، کسی که از حمایت 
روس ها و بخش بزرگی از علما برخوردار بود. بازگردیم به »قصۀ 

مدرسه«...
اواخر دورۀ ناصری، امین الدوله به عنوان پیشــکار تبریز منصوب 
شــد. یکی از مهم ترین خدماتــش در تبریز این بود که به حامی 
قدرتمند حســن رشدیه تبدیل شد. رشدیه، مغموم و رنجیده، به 
قفقاز رفته بود. امین الدوله او را بازگرداند و مدرســه ای با شکوه 
به ســبک جدید ســاختند. به زودی ناصر الدین شاه ترور شد و 

مظفرالدین شاه از تبریز رهسپار تهران شد.
 امین الدولــه هم به تهران رفت، اما رشــدیه را هم با خود برد تا ایدۀ 
مدرســه را در تهــران پیاده کننــد. اینک همان مــردی که در کوچه  
پس کوچه های تبریز و مشهد، از کهنه پرستان کتک و گلوله خورده بود، 
در تهران بود و صدراعظم کشــور بزرگ ترین حامی اش بود. رشدیه 
پیروز شده بود، به لطف دولتمردی دلسوز و دانا... وقتی این دو مرد به 

تهران آمدند، ایدۀ »مدرسه سازی« به پیروزی رسید.
رشدیه و امین الدوله ســال ۱۲۷۵ شمسی به تهران آمدند. تنها ۴ 
سال بعد، ۲۱ مدرسه در ایران دایر شده بود، ۱۷ دبستان در تهران 

و ۴ دبستان در تبریز، مشهد، رشت و بوشهر.
 امین الدوله دشــمنان پرشماری داشت، در رأسشان امین السلطان 
و میرزا حســن آشتیانی. آشتیانی از پرنفوذترین روحانیان تهران، 
هم اوست که زمانی از بازیگران اصلی ماجرای تحریم تنباکو بود. 
او و بسیاری دیگر اصالحات امین الدوله را نمی پسندیدند و چنان 

عرصه را بر این دولتمرد اصالحگر بستند تا کناره گیری کرد.
اما در این جا نیز نمونۀ دیگری از »الگوهای مدرن سازی یا تجدد« 
را می بینیم. فردی پیشرو که ایده های غربی را وارد می کند )حسن 
رشــدیه( و یک مقام دولتی قاجــار )امین الدوله(. یک پای ثابت 
ایده هــای مدرن ســازی در ایران برخی از رجــال قاجار بودند؛ 
پای دیگر ایرانیان پیشــرو یا اقلیت های خارجِی ســاکن ایران یا 

مستشاران غربی بودند.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی «

 در ســتون رویــداد هفته ،تالش خواهیم کــرد اخبار مهم حوزه 
سیاســی و بین المللی را در هفته ای که گذشــت به صورت مختصر 

بررسی کنیم
 توقیف نفت کش این بار از طرف ایران

در این هفته یک نفتکش بریتانیایی، توســط سپاه پاسداران جمهوری 
اســالمی ایران توقیف و به لنگرگاه ســاحلی ایران هدایت شد. این 
اقدام در صورتــی انجام گرفت که حدود دو هفته پیش یک نفتکش 
ایرانی که حامل دو میلیون بشــکه نفت خام در حال گذر از آب های 
آزاد جبل الطارق بود، توســط گارد ساحلی انگلستان به دلیل قوانین 
غیرواقعی توقیف شد. در جریان همین موضوع مقامات ایران از همان 
نخســت برای آزادسازی نفتکش ایرانی با مقامات انگلیسی رایزنی و 

اتمام حجت کردند. 
مقامــات ایرانی در مورد توقیف این نفت کــش ایرانی اظهار کردند 
کــه در صورت رفع توقیف نکردن ایــن نفتکش، اقدام متقابل انجام 
خواهنــد داد. به همین خاطر در عصر جمعه همین هفته یک نفتکش 

بریتانیایی را به دلیل نقض قوانین دریایی متوقف کردند.
 استقرار نیروهای جدید در خاک عربستان 

در این هفته ارتش ایاالت متحده آمریکا بعد از موافقت پادشاه عربستان 
صدها تن سرباز و همچنین سامانه های موشکی و جنگنده های پیشرفته 
را در پایگاه شــاهزاده سلطان ریاض مســتقر کردند. به گزارش شبکه 
 ان بی سی، عربستان صعودی هزینه مالی این برنامه را پذیرفته است .در 
واقع حضور این نیروها با دعوت عربستان صورت گرفته است.این اقدام 
در صورتی انجام گرفته است که تنش در خلیج فارس بین ایران و آمریکا 

و انگلستان افزایش یافته است.
 حضور ظریف در نشست عدم تعهد در ونزوئال

در این هفته وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان نشست ساالنه 
مقامات عالی رتبه شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 
برای شــرکت در نشســت وزیران خارجه جنبش  عدم تعهد وارد 

کاراکاس شد.
هدف از این نشست ترویج صلح از طریق احترام به حقوق بین المللی 
صورت گرفته اســت. همچنین حضور ظریــف در آمریکا جنوبی، 
حساســیت آمریکا را در پی داشــت.مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا حضور ایران در این کشــور را نگران کننده دانست. و مدعی 
شد که ایران یک تهدید در خاورمیانه و آمریکایی جنوبی به حساب 
می اید.محمدجــواد ظریف نیز در یک پیام تویتــری مقاومت مردم 

ونزوئال در برابر فشارهای آمریکا را بسیار مهم دانست.
 آمانو در گذشت 

در این هفته دبیر آژانس انرژی اتمی سازمان ملل در گذشت.
 خبر درگذشــت آمانو در حالی منتشر شد که رسانه های بین المللی ، 
چند هفته پیش خبر از بیماری وی داده  و امکان واگذاری ســمت از 
طرف او را اعالم کرده بودند. آمانو در سال ۲۰۰۹ به مدیر کلی آژانس 
درآمد. وی در مورد برنامه هسته ای ایران و همچنین دستیابی به پیمان 
اقدام جامع مشترک تأثیرگذار بود. وی در سن ۷۲ سالگی درگذشت.

*دستگیری ۱۷ جاسوس در ایران 
در ایــن هفتــه مدیر کل ضدجاسوســی وزارت اطالعــات خبر از 
دســتگیری ۱۷ جاسوس مرتبط با سازمان اطالعاتی آمریکا )سیا( در 
ایران دادند. به گزارش ایســنا، مدیر کل جاسوسی وزارت اطالعات 
اظهار داشت: افراد دستگیر شــده در حوزه های اقتصادی، هسته ای، 
نظامی و ســایبری کشــور فعالیت می کردند.وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: افراد این شــبکه دوره های پیچیده جاسوسی توسط افسران سیا 

را گذرانده بودند.
 سفر نخست وزیر عراق به ایران 

در این هفته نخســت وزیر کشور عراق در یک سفر غیرمنتظره وارد 
ایران شد. 

عــادل عبدالمهــدی پس از ورود بــه تهران ،مورد اســتقبال رئیس 
جمهوری اســالمی ایران قرار گرفــت. ورود غیرمنتظره وی به ایران 
باعث شــده اســت که  تحلیل گران را به این موضوع ســوق دهد 
که هدف از ســفر زود هنگام نخســت وزیر عراق به ایران به علت 
تنش های به وجود آمده ما بین ایران و کشورهای آمریکا و انگلستان 
بوده و این مقام عالی رتبه عراقی به دنبال میانجی گری و کاهش دادن 
تنش در منطقه بین کشورها ذکر شده باشد. با توجه به این که اقتصاد 
عراق کاماًل وابســته به نفت است،  تنش های اخیر نگرانی وی را بر 
انگیخته است و به همین خاطر به دنبال راه حلی برای کاهش تنش ها 
در منطقه اســت. نخســت وزیر عراق در صدر یک  هیأت بلند پایه 

اقتصادی و سیاسی به ایران سفر کرده است.
 نخست وزیر جدید انگلستان 

در این هفته بعد از هفته ها کش و قوس، نخســت وزیر انگلســتان 
انتخاب شــد. بورس جانســون و وزیر امور خارجه کابینه ترزامی با 
یکدیگر بر سر کرسی نخست وزیر رقابت کردند و در نتیجه وی  بعد 
از رأی گیری به عنوان نخســت وزیر انگلستان انتخاب شد، جانسون 
پس از انتخاب شــدنش به عنوان نخســت وزیری در میان مقامات 
بریتانیایــی اعالم کرد که از اصلی ترین اقداماتش خارج کردن بریتانیا 
از اتحادیه اروپا خواهد بود، کاری که ترازمی نخســت وزیر پیشین 

بریتانیا از انجام دادنش ناتوان بود.
 نامه روحانی به مکرون

در این هفته رئیس جمهوری کشورمان نامه ای برای امانوئل مکرون 
ارســال کرد.معاون سیاســی وزارت خارجه ،حامل این نامه مهم به 
رئیس جمهور فرانسه بود.عباس عراقچی سه شنبه پیام حسن روحانی 
را تســلیم مکرون کرد و برجام را یک دســتاورد مهم و چند جانبه 
عنوان نمود.این پیام در حالی برای رییس جمهور فرانسه ارسال شده 
است که مکرون همواره به دنبال راهکار هایی برای نگه داشتن ایران 
در برجام به وسیله ایجاد نشست سه جانبه بین  اروپا،ایران و آمریکا 
بوده اســت.و برای این کار نماینده هایی را عازم جمهوری اسالمی 

ایران کرده است.

پیگیری مشکالت فرهنگیان و معلمان بازنشسته
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در راستای حل مشکالت فرهنگیان 
و معلمان بازنشســته، گفت: با سیدجواد حسینی، سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با هدف پیگیری و رفع مشکالت معلمان و 

فرهنگیان بازنشسته دیدار و گفتگو کردیم.
محمد کاظمی افزود: پیگیری پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته و اجرای طرح طبقه  بندی از جمله موارد مطرح شده 

در این جلسه بود.
وی در گفت وگو با ایسنا، رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان بازنشسته را از جدی ترین نیازهای کنونی برشمرد و تقویت 

کمی و کیفی آموزش و پرورش را پشتوانه توسعه متوازن در کشور عنوان کرد.
نماینده مالیر در خانه ملت در ادامه به برگزاری جلســه بررسی نیازهای حوزه کشاورزی شهرستان مالیر و رفع مشکالت مربوط به 

تسهیالت و امور بانکی این عرصه با حضور خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار اشاره کرد.

با کسانی که امنیت کشور را به مخاطره  بیاندازند
 برخورد می کنیم

 معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این که قطعا با کسانی که امنیت کشور را به مخاطره  اندازند، برخورد خواهیم کرد، گفت: همه در 
این رابطه وظیفه داشته و باید با مردم مدارا کرده و با مخالن امنیت کشور برخورد کنیم.

بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای بــا بیــان اینکــه امــر قضــاوت یــک امــر مهــم و خطیــر اســت، 
ــاداش و جــزای باالیــی  ــه نحــو احســن، در کنــار ســختی های خــود، پ اظهارکــرد: تصــدی ایــن مســئولیت و انجــام وظایــف ب

نیــز دارد. 
معاون اول رئیس قوه قضائیه خاطرنشــان کرد: باید در کنار انجام وظایف خود، روش، منش و منطق مان نیز به گونه ای باشــد که فرد 
مجرم را تربیت کرده و به ســمت توبه بکشــاند، این گونه نباشد که وقتی کسی از دستگاه قضایی خارج شد نه تنها چیزی یاد نگیرد، 

بلکه متنفر و بدبین نیز شود.  

مهدی ناصرنژاد  «

 با مشــاهده آن هنرمند نقاش محجوب و 
سر به زیر در کنار برج و باروی باشکوه و با 
ابهت بوعلی سینا تا آن نمایشگاه مهجور مانده 
کتاب در زیرزمین پرت افتاده ساختمانی در 
کوچه کناری شــهرداری، می تــوان پی برد 
همدان در این روزهای داغ تابســتانی و آمد 
و شد مسافران و گردشگران هموطن، چندان 
هم شهری بی هیاهویی نیست اما چون چنین 
هیاهو و جنب وجــوش از ناحیه اهل هنر و 
هنرمند و قشــر کتابخوان می باشد، صدایش 
در هیچ کجا بلند نیست و به گوش نمی رسد!
پرده اول: حبیب رضایی همان نوجوانی است 
که ســر و کله اش ۳۵ سال پیش با چند ورق 
کاغذ A4 الی یک پوشــه مقوایی آبی رنگ 
دور و بر محوطه آرامگاه بوعلی سینا پیدا شد 
و در تمام این ســال ها همان جا، جا خوش 

کرد و ماند.
او در همــان ابتدای حرفه نقاشــی به عنوان 
بستری برای امرار معاش خود، چند نمونه از 
نقاشی های سیاه قلم با خاک زغال و دستمال 
از چهره هنرمندان و ورزشکاران مورد عالقه 
جوان ها و دوستداران هنر نقاشی پوتره هایی 
را از نرده هــای حفــاظ محوطــه آرامــگاه 
می آویخت و از رهگذرانی که از او ســوال 
می کردند و به شوق می آمدند می خواست تا 
نیم ســاعت و حداکثر یک ساعت به او وقت 
بدهند تا او هم یک نقش کامل از پوتره آنان 

را به سیاق همان سیاه قلم تحویلشان دهد.
و ایــن چنین بود که حبیــب روز به روز و 
ماه به ماه و سال به ســال و هم اینک حدود 
ســه و نیم دهه به نقاش هنرمند به اصطالح 
خودمانی دور آرامگاهی معروف شــد، چنان 
کــه در طول تمام این ســال ها اگر روزی به 
هر دلیل حبیب غیبت داشته باشد و در همان 
جای همیشگی اش بســاط نقاشی اش به راه 
نباشد، آن روز خلوت تر و رمزآلودتر از تمام 
روزهــای آرامگاه به نظر می آید و انگار هیچ 
هیاهویی نیســت! اینــک آن نوجوان برومند 
و نقاش موفرفری که بیشــتر به ورزشکاران 
کشــتی گیر شباهت داشــت به مرد میانسالی 
۴۸ ســاله تغییر قیافه داده امــا با تمام کار و 
تالش چندین ســاله اش و با وجود اطمینانی 
که دوســتداران نقاشی ســیاه قلم به او دارند 
و ســفارش برایش می آورند، کل داشته ها و 
سرمایه و ابزار ساز و کار نقاشی اش هنوز هم 

همان است که بود و با آن آغاز کرد. 
آنان که حبیب را می شناســند، می دانند او از 
جملــه آدم های هنرمندی اســت که مادرزاد 
نقــاش و چهره پــرداز به دنیا آمده اســت. 
خودش می گویــد این هنر را خودم با خودم 
آموختم و انگار مفهوم حرفش این است که 
هنــر نقاشــی را در کالس تنهایی ها و دنیای 
ایده هــای دور و درازش آموخته اســت و 

وام دار هیچ کس نیست.
می گوید: به عشــق مــردم نقاشــی می کنم 
و فقــط مردم هســتند کــه ارزش کار او را 
می داننــد چون در این شــهر فرهنگی و این 
دیار پرنام و نشــان پایتخت تاریخ و تمدن، 
تا کنون کســی از مسئوالن هیچ نام و نشانی 
از او نجســته اند و شاید هم مورد عالقه آنان 
نیستم چون سبک نقاشی مخصوص به خودم 
را دارم و به ســفارش بســیاری از اهل ذوق 
و هنــر پوتره هایی را می آفرینم که شــاید به 
ظن عزیزان مسئول غیرارزشی باشد، اما ذات 
هنر را هیچ کاری با حریم ها و سیاســت ها و 

دوستداری این و آن نیست.
بــه حرف های حبیب که تأمــل می کنی تازه 
درمی یابی، او پشــت چهره خســته و نگاه 
جســتجوگرش حرف های ناگفتــه ای دارد. 

ناگفته هایــی کــه در بوم هــای ســیاه رنگ 
نقاشی اش با انســان حرف می زند. درستش 
هم همین است که از هنرمند پرسش اضافی 
به میان نیاید، چون او کمتر اهل پرســش و 
پاســخ اســت! او با زبان دل و ذوق پاشیده 
بر آثار هنری خود بــا دیگران ارتباط برقرار 
می کند در حالی که ســکوتش نیز از جنس 

فریاد است.
فریادی که در هر هیاهویی خاموش و بی صدا 
جلوه می کند و فقط با گوش جان اســت که 
شنیده می شود. آن چند کلمه حرف هم که از 
حبیب شنیدم در عین سادگی بسیار هم پخته 
و دلنشین است و عاری از هر خط و نشان و 

الفاظ پیچیده و معنا دار می نماید.
امــا از یک اشــاره کوتاه و یــک کنایه تلخ 
حبیب نمی توان بی تفاوت گذشــت، آنجا که 
با طعم غمگنانه ای می گوید: »دوســت دارم 

تــا زنده ام ســراغم را 
بگیرند!« راســتی مگر 
در شــهری به بزرگی 
تمام  بین  در  و  همدان 
کسانی که بویی از هنر 
برده انــد و از کالس و 
گوناگون  آکادمی های 
چند  کرده انــد،  عبور 
نفر مثل حبیب رضایی 

داریم و می شناسیم!؟ 
هنرمنــدان  اینگونــه 
و  خودجــوش 
همــان  خودآمــوز 
آموخته اند  کــه  گونه 
برای  الگویی  می توانند 
و  درون گرا  انسان های 
و محجوب  آتشفشانی 

باشــند. حبیب رضایی از زیــر صفر آمد اما 
اینقــدر اعتمــاد به نفس و اراده داشــت که 
خیلی راحت در گوشه ای از محوطه بیرونی 
آرامگاه بوعلی نشســت و برای نخستین بار 
پوتره شهروند یا مسافری ناشناس را کشیده 
و آماده کرده و به دســت او سپرد و نشان به 
آن نشــان که می گوید اگر امکانش بود و از 
من حمایت می شد هنرم را در برنامه ای ملی 
به نام عصر جدید کــه هم اینک از تلویزیون 
پخش می شــود عرضه می کردم و می گوید، 
اثری برای نخســتین بار آماده کرده ام که در 
نوع خود بی نظیر اســت و دوســت دارم در 
حضور نماینده تمام رســانه های استانمان از 

آن رونمایی شود.
اما دســت آخر یک ســوال هــم از حبیب 
پرســیدم، که چــرا در این شــهر بزرگ و 
پرجا و مکان این گوشــه از همدان و پشت 

نرده هــای آرامگاه را بــرای ماندگاری خود 
انتخاب کرده ای؟ و او مثــل اینکه از قبل به 
این ســوال آمادگی داشت، با همان آرامی و 
سادگی پاســخ داد: هر مرغ مهاجر و باوفایی 
اگر تمام دنیا را پر بزند دست آخر به زیستگاه 
اصلــی خود باز می گردد و این خصلت تمام 
»قو«های جهان است و برای آدمی چون من 
چه بهتر از حریم دل انگیز بوعلی ســینا، این 
دانشــمند بزرگ مشرق زمین که نقطه امن و 
آرام و مأوای دلســوختگان عالم اســت و به 

جان های شیفته آرامش می بخشد. 
می خواهم از حبیــب خداحافظی کنم و راه 
بیافتم و یک بار دیگر نگاهم به نقاشــی های 
او می افتد که ســاده به ســاده کنار هم چیده  
شده اند، کارهایی به نظر کم هزینه اما کیست 
که نداند چه مشــقت و هنر و استادی پشت 
چنین آفرینه هایی هزینه شده است! بدون شک 
فقط آن عکاس از نوع بســیار 
هنرمنــد و خالق با گران ترین 
دوربین های  پیشــرفته ترین  و 
عکاسی اســت که می تواند با 
البته اگر  حبیب رقابت کنــد، 
روشن های  سایه  چنین  بتواند 
شــفاف از چهره هایی بیافریند 
که رونوشــت آن برابر با اصل 

باشد!!!
پرده دوم: به هــر ترتیبی بود 
حبیب را با دنیای خودش تنها 
گذاشتم و در چند قدمی دور 
نشده بودم که در کوچه کناری 
همدان  شــهرداری  ساختمان 
چشــم به پرده نوشته یا همان 
بنر غریبی با عنوان نمایشــگاه 
کتاب افتاد. انگار گمشــده ای 
یافته باشــم بی هیچ تأملی به زیرزمین محل 
برپایی نمایشــگاه خزیدم! نمایشگاهی با نام 
یــار مهربان در آن مکان بــه ظاهر پررفت و 
آمد و آن هنگامه روز که خنکای عصرگاهی، 
فوج فوج شــهروندان همدانــی و جمعیت 
نسبتًا پرتعداد هموطنان مسافر را به تفرجگاه 
پیــاده راه بوعلــی هدایت می کــرد، انگاری 
میعادگاه ارواح است که غیر از خانم مسئول 
و یا کتابدار سربر جبین برده نمایشگاه، هیچ 
کس در سالن نســبتًا بزرگ دیده نمی شود با 
دیــدن چنین صحنه ای یاد آن شــعر موزون 
می افتی که »در این ســرای بی کســی، کسی 
به در نمی زند/ به دشــت پرمالل ما پرنده پر 
نمی زند!« بی اختیار از خانم مسئول نمایشگاه 
سوال می کنم، همیشه اینجوری شلوغ است؟! 
و آن بنــده خدا هم مــات و مبهوت و انگار 
که غافلگیر شــده باشد پاســخ می دهد چه 

عرض کنــم، روزهای قبل کمی بهتر بود! اما 
مثــل اینکه خیلی زود و بدون مقدمه به اصل 
خویش بازگشته باشم رفتم سر حرف اصلی 
و اول که ببخشــید خانم مــن یک خبرنگار 
هســتم و در بــدو ورود و برخالف انتظارم 
یکه خوردم که نمایشــگاه بدون تماشاگر و 
مراجعه کننده واقعًا نوبر است! مگر تبلیغی یا 
اطالع رسانی در این خصوص انجام نداده اید؟ 
اما گویا پاسخی نداشته باشد، فقط گفت: واال 
چند بار مأموران شهرداری بنر نمایشگاه را به 
بهانه ایجاد ســد معبر کنار زده و مانع نصب 
بنر پایه دار شــده اند. آن خانم حرف بیشتری 
نزد اما من که طبــق معمول کنجکاوی کرده 
و از البالی صحبت هایش متوجه شده بودم، 
حدود ســه و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه 
آن ســالن نمایشــگاه اســت و مالک اصلی  
ساختمان هم خود شهرداری است! فکر کردم 
باید پذیرفت ایجاد ســد معبر حتی در قد و 
اندازه نصب یک بنر کوچک و پایه دار مغایر 
با قوانین و مقررات شهرداری هاست، ولیکن 
جای دوری هم نمی رود که ما مســئوالن و 
متولیان فرهنگی شهر یک تفاوت جزئی بین 
دوغ و دوشاب قائل باشــیم و یک جورایی 
هر تمهیدی هرچنــد غیرمجاز برای یک کار 
فرهنگی و آن هم توسعه فرهنگ کتابخوانی 
در چنیــن ایام بیــکاری و تعطیلــی و نبود 
برنامه ای خاص برای پرکردن اوقات فراغت 

جوان ها تحمل کنیم!
بدون شــک برای برپایی نمایشــگاه و بازار 
کتــاب بــا ۵۰ درصد تخفیــف قیمت برای 
خریــداران، آنقــدر ســرمایه و درآمد باقی 
نمی ماند که در کنار تمــام هزینه های جنبی 
آن از جمله اجاره بهایی به چنین ســنگینی، 
پولی هــم برای تبلیغــات آنچنانی و رپرتاژ 
آگهــی و اطالع رســانی پر ســوز و گداز 
کنار گذاشــته شــود! راســتش جای دوری 
هم نمی رود اگــر انبوه جمعیــت همکاران 
خبرنگار ما در چنین مواردی حتی یک خط 
خبرنویســی در کنار تمام برنامه های روزانه 
خود و پوشــش جلســه های متعدد! داشته 
باشند و از کنار برنامه های فرهنگی از جمله 
همین نمایشــگاه های جسته و گریخته کتاب 

بی تفاوت نگذرند. 
در شرع مقدس ما هر دارایی و دانش و داشته 
خــاص از جمله همین حرفه نویســندگی و 
روزنامه نــگاری، ذکات خــاص خودش را 
می طلبــد، و ذکاتی هم که بــه عهده ما اهل 
رســانه مقرر شــده، امر به معروف و اشاعه 
فرهنگ درســت و بهتر از همه کتابخوانی و 
خالصه اینکه تمام ارزش های ناب اجتماعی 

است.

این شهر چندان هم بی هیاهو نیست

وقت گذرانی 
۳ ساعته ۸۰ درصد 

از دانشجویان در 
فضای مجازی

  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــای  ــران در فض ــت ای ــد جمعی ۷۰ درص

ــد. ــور دارن ــازی حض مج
ــاری  ــا غف ــنا، غالمرض ــزارش ایس ــه گ  ب

بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور دانشــجویان 
ــی  در فضــای مجــازی نیــز زمــان طوالن
می دهــد،  اختصــاص  خــود  بــه  را 
ــجویان  ــد دانش ــرد: ۸۰ درص ــه ک اضاف
ــش از ســه ســاعت  ــه بی و جوانان،روزان
ــه  ــد ک ــازی می گذرانن ــای مج را در فض
ــا  همیــن مســئله موجــب شــده اســت ب

ــیم. ــه باش ــه مواج ــم حوصل نســلی ک
غفــاری با تاکید بر اینکــه این جمعیت 
جــوان را بــا نــام جمعیت هوشــمند 
می شناســیم، تصریح کرد: این دسته از 
جمعیت ســاختار گریز هستند و بدون 

در نظــر گرفتن مثبت و یــا منفی بودن 
فعالیت هــا در فضای مجــازی حضور 
پیــدا می کنند کــه مدیــران فرهنگی و 
دانشــجویی دانشــگاه ها در این شرایط 
باید ذهن خوانی و رصد مناســبی داشته 
باشــند تا در زمان مناســب ورود پیدا 

کنند.
بــه گفته وی، مدیران فرهنگی باید کلید 
ناپیدا را داشته باشند تا جلوی  مغزهای 
مسائلی که انتظار نداریم، گرفته شود و 
تمام تمرکز بر روی افزایش مشــارکت 
دانشــجویان در فعالیت های فرهنگی و 

باشد. اجتماعی 
درصــد   ۹۰ کــرد:  عنــوان  غفــاری 
دانشــگاه  برنامه های  بــه  دانشــجویان 
بــی اعتنا هســتند و فقــط ۱۰ درصد 
دانشــجویان به برنامه هــای فرهنگی و 

می کنند. توجه  دانشگاه  اجتماعی 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بیــان 
کــرد: آن دســته از دانشــجویانی که 
مشــارکت ندارند، به این معنا نیســت 
بلکه  اســت،  آنها صفر  مشــارکت  که 
مشارکت آنان به نحوی است که یا از 

نمی شود،  دیده  فرهنگی  مدیران  طرف 
یا مورد پســند نیست و یا نمی خواهیم 

ببینیم. که 
وی بــا تاکیــد بر این که زمــان فراغت 
دانشــجویان افزایش یافته است، اظهار 
کــرد: در زمان گذشــته زمــان فراغت 
دانشجویان زیاد نبود که در حال حاضر 
این زمان افزایش یافته و همزمان با این 
افزایش، حضور دانشــجویان در فضای 

پیدا می کند. افزایش  نیز  مجازی 
ــته  ــه در گذش ــد براینک ــا تاکی ــاری ب غف
بــا کنتــرل دانشــجویان می توانســتیم 

برنامه هــای آنــان را رصــد کنیــم، افــزود: 
ــان  در گذشــته اگــر ســالن در اختیــار آن
گذاشــته نمی شــد و فضــا را محــدود 
ــز  ــان نی ــت آن ــوزه فعالی ــم، ح می کردی
محــدود مــی شــد کــه در حــال حاضــر 
دانشــگاه ها حمایتــی  از طــرف  اگــر 
را  خــود  برنامه هــای  نشــود،  انجــام 
ــد  ــام می دهن ــگاه ها انج ــارج از دانش خ
و ایــن مســئله بــه مراتــب خطــرات 
ــاد و  ــجویان، ایج ــرای دانش ــتری ب بیش
ــز  ــی را نی ــران فرهنگ ــی کار مدی ازطرف

می کنــد. ســخت تر 

به عشــق مردم نقاشی 
می کنــم و فقــط مردم 
هستند که ارزش کار او را 
می دانند چون در این شهر 
فرهنگی و این دیار پرنام 
و نشــان پایتخت تاریخ 
و تمدن، تا کنون کســی 
از مســئوالن هیچ نام و 

نشانی از او نجسته اند
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طلوع ماه قرمز
 اگر چین بر علم چیره شود ،آیاجهان باید نگران باشد؟

حدود صد ســال قبل موجی از اعتراضات دانشــجویی شــهر های 
بزرگ چین را فرا گرفت.ناامید از برگشــت از یک قرن افول،رهبران 
جنبش ۴ می ، میخواســتند از شر کنفسیوس گرایی خالص شده وبه 
پویایی غربی وارد شوند.آنها استدالل می کردند ساختن چین مدرن با 

استخدام "آقای علم" و"آقای دموکراسی" محقق می شود .
امروز کشــوری که دانشــجویان ۴می کمک کردند شکل بگیرد ، با 
تعقیب عظمت ملی سرزمین چین به وسیله ارسال یک سفینه فضایی بر 
قسمت دور ماه در سوم ژانویه که برای نخستین بار توسط این کشور 
انجام می شــود و نشــانه ای ازجاه طلبی بلندپروازانه ی آن میباشد، 

بسیاربیشتر ازگذشته مورد توجه است
امــا رهبران امروز ایــن ایده را کــه "آقای علــم" در خدمت"آقای 
دموکراسی "اســت را رد میکنند .درمقابل ،رئیس جمهور جین پینگ 
، بر روی توان این کشــور در بدست گرفتن افسار تحقیقات در خط 
مقدم تاکید می کند حتی اگرحزب کمونیســت به سیاستها ضربه ای 
محکم بزند.بســیاری درغرب از این بیم دارند که در رشد رقابت بین 

چین و آمریکا او موفق شود.
آقای رئیس جمهور در تصمیم خود هیچ تردیدی ندارد .علم مدرن به 
پول ، نهادها و میزان توان فکری بســتگی دارد. همچنان که تحقیقات 
ما نشــان می دهد دولت چین درحال جابجاکــردن رتبه بندی های 
دســتاوردهای علمی اســت تاحدی به این دلیل که دولتش می تواند 
این هر ســه را کنار هم قرار دهد.این دولــت میلیاردها دالر بر روی 
ماشین ها یی به منظور کشف مواد تیره و نوترو ن  ها و همچنین افزایش 
موسساتی که برروی هرچیزی از ژنومیک ،ارتباطات کوانتومی گرفته 
تا انرژیهای تجدید پذیر و مواد پیشرفته تحقیق می کنند ، هزینه کرده 

است.
در یک تجزیه وتحلیل که به وسیله ی الزویرکه یک ناشر علمی است 
و همچنین یک ناشــر ژاپنی به نام نیکی بــر روی ۱۷/۲میلیون مقاله 
درســال های ۱۸-۲۰۱۳ صورت گرفت مشخص شد در ۲۳ رشته از 
۳۰ رشته مورد توجه مانند باطریهای سدیم یون و فعال سازی نورون 
ها از چین بیشــتر از هر کشــور دیگر مقاله ارسال شده است کیفیت 
مقاالت در آمریکا باال نگه داشــته شده است اما چین با تولید۱۱% از 
کل مقاله های اثرگذار تولید شده در سال های بین ۱۶-۲۰۱۴ در حال 

ربودن گوی سبقت از این کشور است .
 دانشــمندان چینی تحت فشار هســتند تا به موفقیتهایی دست یابند 
و به مطالب قبلی پایان دهند.ســال قبل هی جیانکوی یک شخصیت 
حرفه ای از شن ژن ،جنین یک رویان را بدون توجه کافی به مراقبت 
هــای پس از حمل  اصالح کرد و آنها ممکن اســت این کار را برای 
هرکودکی تا زمانیکه به موفقیت برســند ادامه دهند.بر روی محققان 
هوش مصنوعی در چین برنامه ریزی شده است تا الگوریتمشان را بر 
روی داده هایی که از شهروندان چینی بدست آمده است با خطاهای 
بسیار کوچکی رشــد دهند.درســال ۲۰۰۷ چین یک سالح فضایی 
را بــر روی یکی از ماهواره های هواشناســی اش در حال چرخیدن 
به دور مدارهایی با آوارهای فضایی کشــنده ، امتحان کرد . ســرقت 
معنوی بسیار شایع اســت.دورنمای روشن یک استیالی قانون شکن 
و با تکنولوژی باال به سیاســتمداران غربی هشــدار میدهد،نه صرفا 
به این دلیل که تســلیحات خودرا توسعه خواهد داد.حکومت مردان 
قدرت طلب یک ســبقه تاریخی در اســتفاده از علوم در ظلم کردن 
به مردمشــان دارند .چین هم اکنــون از تکنیک های هوش مصنوعی 
همچون تشخیص چهره اســتفاده می کند تا مردمش را در زمان نیاز 
تحت نظر بگیرید.جهان بیرون ممکن است بطور بسیار وحشتناکی با 
یک چین درحال رشد در توسعه ی ژنتیک ،هوش مصنوعی خودکار 
و مهندســی ژئوماتیک مواجه شود.این ترسها بسیار به جا هستند.یک 
قدرت علمی جمع شده در دست یک دیکتاتوری تک حزبی براستی 
بسیار خطرناک است. اماتاثیرات نفوذ علمی درحال رشد چین به یک 
نقطه ختم نمیشــود.برای آغاز ،علوم چینی بسیار فراتر ازسالح ها و 
فشارهاست. ازباطریهای بهتر و درمانهای جدید برای درمان بیماریها 
گرفته تا در ارتباط با اکتشافات بنیادی برای مثال مواد تیره،جهان بسیار 
ناچار اســت از تالش های چین استفاده کند.بعالوه واضح نیست که 
آیا آقای جین پینگ  در یک مســیر درست قرار دارد یاخیر ؟اگر واقعا 
قرار اســت تحقیق چینی میدانداری کند آنگاه علوم از راههایی که او 

انتظارش را ندارد چین را تغییر خواهد داد.
آقای جین پینگ از علم وتکنولوژی به عنوان یک پروژه ملی صحبت 
می کند.به هر حال در بسیاری از تحقیقات ، ملی گرایی یک امتیاز به 
حساب می اید.خبرگی ، ایده های خوب و خالقیت به مرزهای ملی 
محدود نمیشــود . ممکن است در غرب برخی احساس کنند بوسیله 
پیشــرفت های چین در علوم تهدید میشوندبنابراین  این کشور سعی 

میکند محققانش را دور از دسترس قرار دهد.
* منبع :مجله اکونومیست ژانویه ۲۰۱۹ شماره ۹۱۲۵ صفحه ۶۹
ترجمه : مهدی خان بابائی نوا

ایران: خنده پسته به اخم عابران 
 اخم عابران تنها روشی برای بی اعتنایی مدیران!!

همشهری: نور در اتاق تاریک اقتصاد
 شیشه اقتصاد شکسته !!

ایسنا: درخصوص برنامه هسته ای ایران اظهار نظر نمی کنم 
 داری پاچه خواری یاد می گیری ها!!

شرق: از تهران تا تهران چقدر راه است
 بستگی داره با چی بری کشتی؟یا موشک

همشهری: نفس آخر اتوبوس های تهران 
 داروی آسم گرون شده!!

زنگان امروز: از سفر ارزان و قسطی چه خبر؟
 به معوقه تبدیل شده

اعتماد: توپ مبارزه با فساد در زمین فوتبال 
 اشتباهی افتاده 

همدان پیام: پارو زدن برای رسیدن به تیم ملی 
 شنا کنی راحت تر می رسی

نســیم همدان: مانور دور میزی گامی به ســوی ارتقای سطح آمادگی 
مسئولین 

 منظورش اون بازی که هر کی زود نشست رو صندلی!!
ایران: گفت وگو روزنه ای به اعتماد و امید اجتماعی 

 کاله کوچیکه سر مردم نمیره
شرق: هشدار سازمان ملل درباره افزایش قحطی

 خودش بره گندم بکاره
همشهری: صدور فرمان رسوب زدایی کاال از گمرک 

 دستور دادن جوهر نمک خریداری بشه 
همدان پیام: انتقاد از نبود مطالعات پژوهش در شوراها و جلسات 

  جلسات  برای ارتقاع حقوق ربطی به پژوهش نداره
اعتماد: کالمی کوچک اما مهم 

 حتمأ رازه؟؟!
ایسنا: لباس از جنس قارچ تولید شد 
 مراقب باشید لباساتونو نخورن 

تخفیف مجازات سربازان فراری با اجرای 
طرح »بازگشت به سنگر«

 رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری گفت: 
اگر ســربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به 

آنها مساعدت می شود.
بــه گــزارش مهــر، موســی کمالــی دربــاره بازگردانــدن ســربازان 
فــراری بــه خدمــت اظهــار کــرد: ســربازانی کــه بــرای نخســتین 
ــا  ــرار آنه ــش از ۶۰ روز از ف ــد و بی ــت کنن ــرک خدم ــار ت ب
نگذشــته باشــد، فــراری محســوب نمی شــوند و مقــررات فــرار 
ــش از گذشــت  ــا پی ــر اســت ت ــا جــاری نیســت، بهت ــرای آنه ب
ــاز  ــت ب ــه خدم ــدداً ب ــرده و مج ــی ک ــود را معرف ۶۰ روز، خ

ــد. گردن
ــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای مســلح  رئی
افــزود: اگــر فــرار بــرای بــار دوم صــورت بگیــرد یــا بیــش از ۶۰ 
روز ادامــه پیــدا کنــد، ایــن دســته از ســربازان، فــراری محســوب 

می شــوند.
ــا عنــوان  ــاره ســربازان فــراری طرحــی ب وی تصریــح کــرد: درب
ــی  ــن ۹۸ اجرای ــالغ شــده و از فروردی ــه ســنگر« اب »بازگشــت ب
ــود  ــراری، خ ــربازان ف ــر س ــرح اگ ــن ط ــاس ای ــر اس ــت؛ ب اس
ــا مســاعدت  ــه آنه معــرف باشــند، از ســوی نیروهــای مســلح ب
ــی  ــلح هماهنگ ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــا س ــود و ب می ش
ــاعدت  ــر مس ــازات و حداکث ــل مج ــا حداق ــه ت ــورت گرفت ص
ــد  ــراد بتوانن ــن اف ــا ای ــه شــود ت ــر گرفت ــراد درنظ ــن اف ــرای ای ب

ــد. ــی کنن ــود را معرف خ
کمالــی متذکــر شــد: تمــام یگان هــا موظــف شــدند هئیــت 
ــی  ــرا برخ ــد زی ــکیل دهن ــربازان را تش ــرار س ــه ف ــیدگی ب رس
خانواده هــا ممکــن اســت از فــرار فرزنــد خــود از ســربازی 
ــرار  ــک ق ــای کوچ ــهرها و بخش ه ــی در ش ــند حت ــع نباش مطل
ــاره  ــراری، آنهــا را درب ــا دعــوت خانواده هــای ســربازان ف شــده ب
فــرار از ســربازی توجیــه کننــد و بگوینــد فــرار از ســربازی جــرم 

می شــود. محســوب 
نیروهــای  انســانی ســرباز ســتاد کل  اداره ســرمایه  رئیــس 
ــا  ــه دژبان ه ــراری ب ــربازان ف ــامی س ــه اس ــان اینک ــا بی مســلح ب
دژبان هــا  شــد:  یــادآور  می شــود،  داده  انتظامــی  نیــروی  و 
ــی  ــد و بعضــًا گزارش های ــراد را بازداشــت کنن ــن اف ــد ای موظفن
ــه  ــف ارائ ــهرهای مختل ــه در ش ــن زمین ــتگیری ها در ای از دس

. می شــود

ردپای غیر دولتی ها در پایان نامه های تقلبی
 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پایان نامه های تقلبی گفت: در دانشگاه های غیردولتی و پیام 

نور که تناسب استاد و دانشجو منطقی نیست، مشکالت بیشتری در زمینه پایان نامه های تقلبی داریم.
حســین سیمایی صراف در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به راستی آزمایی پایان نامه های دانشجویان گفت: معیارهای راستی آزمایی فراوان 
هستند به عنوان مثال زمانی که ما به قراردادهایی دست می یابیم که در آن مشخص شده دانشجو صفر تا صد پایان نامه را سفارش داده، 

هزینه کرده و آن را خریده است، دیگر نیازی به راستی آزمایی نیست و همه چیز روشن است.
وی در رابطه به ورود سازمان سنجش به شناسایی دانشجویانی که پایان نامه تقلبی ارائه داده اند گفت: برای آن دسته از دانشجویانی که 
نمی دانیم محل تحصیلشان کجاست، از طریق سازمان سنجش ورود می کنیم، زیرا بعد از اینکه پایان نامه تقلبی و شخصت آن دانشجو 
کشف شد او به کمیته انضباطی برای اعمال قانون مقابله با تلقب معرفی خواهد شد. که این اعمال قانون شامل اخراج دانشجو، ابطال 

پایان نامه و ... است.

نحوه رسیدگی به تخلفات روانشناسان
 معاون انتظامی و رســیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه این معاونت بر 
تعرفه های مالی، رعایت شــئونات اخالقی، فعالیت روانشناسان براساس تخصص و عملکرد حرفه ای روانشناسان و مشاوران نظارت 
می کند، گفت: طی سه ماه گذشته از حدود ۶۰ نفر با نام روانشناس در کشور شکایت شده که از این تعداد تنها هشت نفر دارای پروانه 

و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بودند و بقیه افراد به صورت غیرمجاز فعالیت داشته اند.
حســین مصباح در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه معاونت انتظامی و رســیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان بر عملکرد 
روانشناســان و فعاالن این حرفه نظارت دارد، افزود: طیف افراد مشــغول به فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره در کشور به چند 

دسته تقسیم می شود که مورد نظارت  و بازرسی معاونت انتظامی قرار می گیرند و برهمین اساس  دسته بندی می شوند.
وی، درباره نحوه برخورد با متخلفان روان شناسی که در فضای مجازی فعالیت می کنند، گفت: در ابتدا فعالیت آن ها رصد می شود که 

در مرحله اول از طریق استعالم، بررسی و در صورت احراز تخلف مطابق موارد فوق اقدامات الزم صورت می گیرد.

شکوفه رنجبر «

 این روز ها مردم بیشــتر به سمت اجاره 
نشیني تمایل پیدا کرده اند و کمتر صاحبخانه 
مي شوند این میل نه از روي رضا و رغبت 
بلکه یک اجبار است، مثل توفان زدگاني که 
اسیر امواج مي شوند و مثل کسي که مقهور 

قهر زمانه است و اختیاري ندارد. 
این صحبت های مردی است که از شمایلش 
پیداست ۴۰ و اندی ســال دارد خودش را 
احمد توکلــی معرفی می کند و می گوید: تا 
پارسال مســتاجران مجبور بودند براي یک 
آپارتمان قوطي کبریتي۵۰ متري حدود ۴۰۰ 
هزارتومان اجاره ماهیانه بدهند و گله مند هم 
بودند که در همدان اجاره بها گران است اما 
با شــرایط موجود سال ۹۸  که خیلي بیشتر 
از ســال قبلش اســت به همان اجاره های 
سال پیش که چه عرض کنم ۶ ماه پیش هم 

رضایت دارند و برایشان آرزو شده است.
حاال به تازگی در همدان پویشی راه افتاده که 
با شعار"صاحبخانه خوب" مي خواهد نرم و 
زیرپوســتي این تلخي ها را یادآوري کند و 
بگوید مســتاجراني که از بد حادثه، مالک 
نیستند و شاید امیدي به مالک شدنشان نیز 
نباشد چقدر زیر فشارند با این درآمدها که 
ابدا زورش به گراني ها و تورم نمي رسد و 
بیشتر آدم ها را مجبور به درجا زدن مي کند 

اگر مجبور نشوند عقب عقب بروند.
 " صاحبخانه خــوب" از کجا پیدا 

شد
شــاید بتوان گفت نخستین رســانه ای که 
آغازگر این موج بود شــبکه ســه سیما بود 
که با نشــان دادن قصه صاحبخانه هایی که 
اتفاقات مثبتی را رقم زده بودند ســعی کرد 
بتواند صاحبخانه ها را که فعال سواره اند، در 
مقابل مستاجران پیاده به نرمش تشویق کنند 
تا این گونه برکت، هم در زندگي خودشان 

و هم در زندگي دیگران جاري شود.
این در حالی اســت که مرکــز آمار ایران با 
اســتناد به سرشماري هاي نفوس و مسکن 
ســال هــاي ۸۵، ۹۰ و ۹۵ گفته اســت که 
در این مدت از جمعیت مالکان کشــور ۸ 
درصد کم شــده و به همین میزان به تعداد 
مستاجران اضافه شــده که مسلما آینه تمام 
نماي همه گراني هایي است که درسال هاي 
اخیــر به بازار بي صاحب مســکن تحمیل 
شده و مســتاجران را اسیر تالطمات ریز و 

درشت کرده است.
حاال این شرایط پویشی را راه  انداخته که تا 
آخر تابســتان ادامه دارد و در استان همدان 
هم امالکی بســیاری را مجذوب خود کرده 
اســت تا یکی با کاهش درصد کمیســیون 
عهد قرارداد به این پویش بپیوندد و دیگری 
با نپذیرفتن فایل مســکن هایی که اجاره و 
فروش آن ها خارج از تعرفه و عرف است .
امروز که سوم مرداد ۹۸ است خانه خریدن 
براي گروه زیادي از مــردم که میلیوني اند 
تبدیل به یک آرزو شده است، عده اي حتي 
در رویاهایشان به خود اجازه نمي دهند فکر 
صاحبخانه شدن را کنند و برایشان خانه دار 
شــدن به حدي دور و محو اســت که بي 
خیالش شــده و چسبیده اند به همان سقف 

اجاره اي شــان با این امید که همین سقف 
مدام و مدام گران تر نشود. 

آمارهاي مرکز آمار ایران وحشــتناک است 
وقتي از ســال هاي ۹۱ تا ۹۷ کنار هم چیده 
مي شوند و یادآوري مي کنند قیمت ها در 
اوایل این دهه چطور بــوده و به تدریج به 
کجا رسیده است بر همین اساس برای درک 
بیشتر شرایط موجود به میان مردم رفتیم تا 
گوش شــنوایی باشــیم برای قصه درد و دل 

هایشان که امروز بوی اجاره می دهد.
 انصافتان کجا رفته؟

مریم ســعیدی مادر ســه فرزند اســت که 
به دلیل فوت همســرش خود سرپرســتی 
فرزنــدان و زندگی را بر عهــده دارد و به 
همدان پیام، می گوید: سال گذشته خانه ای 
را به قیمت ۸۰ میلیــون تومان رهن کردم، 
حــاال صاحبخانه از من مــی خواهد ۱۷۰ 
میلیــون تومان دیگــر روی پول پیش قبلی 
بگذارم! اعتراض که کردیم، این طور پاسخ 
داده که ۱۷۰ میلیون تومان دیگر الزم دارد! 
مگر نــرخ رهن و اجاره خانــه را، احتیاج 
صاحبخانه تعییــن می کند؟ مردم عدالت و 

انصاف تان کجا رفته؟  
این در حالی است که سعید احمدی که تازه 
دو سال است ازدواج کرده و شغل آزاد هم 
دارد با گالیه مندی و تمسخر شرایط موجود  
از صاحبخانه اش بــه خبرنگار ما می گوید: 
من صاحبخانه درجه یکــی دارم، دیروز با 
من تمــاس گرفته و می گویــد یا باید ۲۰ 
میلیون تومان دیگر روی پول پیش خانه اش 
بگذارم یا به اجاره ام ۳۵۰ هزار تومان دیگر 
اضافه کنم! چه صاحبخانه منصفی است، دو 

تا راه حل پیش پایم گذاشته!
خانمی هم که خــودش را رضایی معرفی 
می کند پــس از شــنیدن صحبت های ما با 
ابراز شــکایت از یکی از واحد های صنفی 
مشاوران امالک می گوید: گاهی اوقات اگر 
خود صاحبخانه هم نخواهد مبلغ بیشــتری 
را در نظــر بگیرد، برخــی بنگاه ها برای پر 
کردن جیب خودشان در گوش صاحبخانه 
ها صحبت می کنند که مســتاجرت را بلند 
کند، خودمان برایت یک مســتاجر به صرفه 

و دست به جیب تر جور می کنیم.
کریم محمــدی یکی دیگر از شــهروندان 
همدانی گویا از صاحبخانه خوبی برخوردار 
اســت و با رضایت از شرایط موجود خود 
می گوید: چند ماهی اســت که پدر شدم و 
صاحبخانه ام نه تنها ما را از خانه اش بیرون 
نکرد کــه در زمان تمدید قرارداد امســال، 
اجاره ساالنه ام را نصف کرد و گفت همین 
مقدار اجاره و پول پیش برایش کافی است، 

بقیه را صرف هزینه های فرزندت کن.
کریــم پور معتمــد که بازنشســته آموزش 
پرورش و صاحبخانه اســت هــم در این 
خصوص به همدان پیام گفت:  نذری داشتم 
که حاجت روا شــدم پس از آن بود که نذر 
کردم خانه ام را دوسال رایگان ، به یک تازه 
عروس و داماد اجاره بدهم و االن ۵ ســال 
از آن زمان می گذرد و همچنان آن عروس و 
داماد در خانه من زندگی می کنند البته فقط 
دو سال رایگان بودند سه سال بعدی هم با 
یک مبلغ معقول در خانه من ماندند و االن 

هم یک بچه یک ساله دارند.
محمــد رســتمی هــم یکــی از صاحبان 
مشــاور امالک در همــدان اســت که به 
پویــش " صاحبخانــه خوب" پیوســته  و 
کاغذ چســبیده روی شیشه مغازه اش که از 
تخفیف ۵۰ درصدی کمیسیون عهد قرارداد 
خبر می دهدباعث شــده که جــزو یکی از 

پر تردد ترین امالکی های شهر باشد.
وی درباره انگیزه خود برای راه اندازی این 
پویــش می گوید: در چند مــاه اخیر قیمت 
ملک به اندازه ای افزایش یافت که بســیاری 
از مردم توانایــی افزایش اجاره بها و ودیعه 
را نداشــتند و همین امر باعث شد به فکر 

اجرای این پویش بیفتیم.  
وی با اشــاره بــه این که ایــن پویش در 
اســتان های اطــراف مانند کرمانشــاه هم 
تشــکیل شده اســت، عنوان می کند: بنده 
و همــکارم با طراحی ایــن کاغذ و پایین 
آوردن نرخ کمیســیون خود سعی کردیم 
کمکی بــه وضعیت موجــود کنیم چراکه 
معتقدیــم موجــران در صورت نداشــتن 
مســتاجر و نبود وســاطت مشاور امالک 

ناچار به پایین آوردن اجاره می شوند.  
رســتمی می افزاید: اگرچــه، تاکنون موفق 
نشــده ایم خیلی روی قیمت ها تاثیر بذاریم 
اما شاهد ثبات قیمت ها هستیم و در برخی 
موارد هم موجر و مســتاجر با وساطت ما 
در افزایش ناچیــز اجاره بها با هم به توافق 
رســیده اند و فقــط بــرای تمدیــد نزد ما 
می آیند. ما هم برای تشویق افراد در تمدید 
قراردادهــای اجاره خــود و پایین آوردن 
قرارداد  تمدیــد  برای  هزینــه ای  هزینه ها، 
دوباره از آن ها دریافت نمی کنیم که به نوعی 
خودمان هم در اجرای این طرح شــریک و 

فقط شعار نداده باشیم.  
این مشــاور امالک با بیــان این که در این 
شــرایط اقتصادی باید همــه در کنار و به 
فکر هم باشیم، تاکید می کند: در تصمیمی 
که با شــریکم داشــتیم قرار بر این شــد 
کــه چون بــرای تمدید قــرارداد دارایی 
تعلق نمی گیــرد، از دریافت هزینه تمدید 
قرارداد چشم پوشــی کنیم کــه این امر از 
ســوی برخی بنــگاه داران در همدان هم 

مورد استقبال واقع شده است.
وی افزود: برخی هم به دلیل مستاجر بودن 
و نداشتن توان پرداخت اجاره مغازه خود، 
برای تمدید قرارداد اجاره همچنان ۹ درصد 
ارزش افــزوده را دریافت می کنند با وجود 
این که این مبلغ در بســیاری از شــهرهای 
کشور با افزایش جالب توجهی همراه بوده 

است.
وی با اشــاره به دریافــت نتایج خوب از 
آغاز ایــن پویش، بیان می کنــد: با توجه 
به این که مشــاوران امــالک دیگر از ثبت 
قــرارداد رهــن و اجاره ملک بــا قیمت 
نامتعارف و خــارج از توان مردم اجتناب 
می کننــد به دلیــل رایگان بــودن تمدید 
قــرارداد، برخی موجــران هزینه در نظر 
گرفتــه خود برای افزایــش اجاره بها را تا 
دو برابر کاهش می دهند. به طوری که اگر 
تا دیروز قصــد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی 
به کاهش  داشــتند، تصمیــم  را  اجاره بها 
اجاره بهــا گرفتــه و با ۱۰۰ هــزار تومان 

افزایش، تمدید قرارداد کرده اند.

برخی از مالکان و امالکی ها به پویش حمایت از مستاجران پیوستند

این صاحب خانه خوب

 رئیس شــبکه هپاتیت ایــران با بیان 
اینکه تاتو کردن که این روزها توســط 
جوانان کشور زیاد شــده است، گفت: 
خطر ابتال به هپاتیت را افزایش می دهد.

به گزارش ایرنا امیرعلی ســهراب پور، 
افزود: انجام تاتوهــای نقش دار که در 
اماکــن غیربهداشــتی و زیرزمینی رواج 
زیادی یافته و همچنین ســوراخ  کردن 
گوش و لــب،  افراد را در معرض خطر 

ابتال به هپاتیت قرار می دهد.
ارتباط  داشــت: همچنیــن  اظهار  وی 
جنســی پرخطر و خانــواده هایی که 
یکــی از اعضای آها معتــاد تزریقی یا 
غیرتزریقی بــوده و یا مدتی در زندان 
بســر می برده، نیز در معرض ابتال به 

هپاتیت قرار دارند.
رئیس شــبکه هپاتیت ایــران ادامه داد: 
افــرادی کــه در اثــر رفــت و آمد به 

کشورهای دیگر دچار تغییرات فرهنگی 
و اجتماعی شــده و الــکل مصرف می 
کننــد، نیز امکان دارد بــه هپاتیت مبتال 

شوند.
ســهراب پور گفت: افرادی که به علت 
چاقی در معرض ابتــال به بیماری های 
کبدی هستند، نیز احتمال ابتال به هپاتیت 

را دارند.
وی بــا بیــان اینکــه کادر پزشــکی و 
آزمایشــگاهی باید واکســن هپاتیت را 
تزریــق کنند، افزود: کســانی که به حج 
و کربال مشــرف می شــوند و افراد در 
معــرض خطر باید واکســن هپاتیت را 

تزریق کنند.
سهراب پور تاکید کرد: درمان هپاتیت در 
دستور کار سازمان جهانی بهداشت قرار 
 C گرفته تا بتواند تا سال ۲۰۳۰ هپاتیت

را حذف کند.

وی خاطرنشــان کرد: بیماری های سل، 
ماالریا، ایدز و هپاتیت جزو بیماری های 
عفونی در دو دهه گذشته  بودند و شیوع 
هپاتیت هــای ویروســی در دنیا افزایش 

داشته است.
 داروها و عرقیات گیاهی به کبد 

آسیب می زند
امیرعلی انوشــیروانی دبیر عملی شبکه 
هپاتیت نیز در این نشســت گفت: مردم 
فکر می کننــد که داروهــای گیاهی و 
عرقیــات مانند گل گاوزبان، کاســنی و 
چای ســبز  عوارضی ندارد در حالیکه 

مصرف آنها کبد را خراب می کند
وی با بیان اینکه مردم نباید خوددرمانی 
کنند، افزود: افــراد برا مصرف داروها و 
عرقیات گیاهی باید با متخصص گوارش 
و کبد در صورت داشــتن بیماری کبدی 

مشورت کنند.

انوشیروانی اظهار داشت: در حال حاضر 
۳۰۰ میلیــون نفر در دنیا مبتال به یکی از 
هپاتیت های B و C بوده و در کشورمان 
 C نیــز ۱۸۶ هزار نفر مبتــال به هپاتیت

هستند.
وی اضافه کرد: اکنون بیش از ۹۵ درصد 
این بیماران با مصرف یک قرص در روز 
و در یک دوره ســه ماهه بیماری شــان 

برطرف می شود.  
انوشیروانی ادامه داد:هپاتیت C موجب 
ایجاد سیروز کبدی و سرطان کبد می شود 
و در گذشته شایع ترین علت پیوند کلیه، 
هپاتیت ویروســی بود. در مورد هپاتیت 
B نیز اکنون با واکسیناسیون شدن افراد، 
این نوع هپاتیت  مشکلی ایجاد نمی کند.
امــروزه  درمان هپاتیت  وی تاکید کرد: 
امکانپذیر اســت  با داروهای جدید   C
و شــعار روز جهانی هپاتیت پیدا کردن 

میلیون هــا مبتال به هپاتیت ویروســی و 
کسانی هســتند که از این بیماری خود 

اطالع ندارند.  
وی بــا بیان اینکه در ایــران ۳۲ درصد 
شده اند،  شناسایی  ویروسی  هپاتیت های 
اظهار داشــت: تنها سه درصد این افراد 

درمان الزم را دریافت کرده اند.
 هپاتیت B شــایع ترین علت 

بیماری های کبدی
مهدی صابری فیروزی عضو کمیته علمی 
شبکه هپاتیت نیزاز دیگر سخنرانان این 
نشست بود و گفت: هپاتیت B مهم ترین 

علت بیماری کبدی در کشور است.  
وی افــزود:در دنیا حدود ۸۰۰ هزار نفر 
در ســال به دلیل ابتال بــه هپاتیت B و 
بروز سرطان کبد و نارسایی کبدی جان 
خود را از دســت مــی دهند در حالیکه 
اغلب این افراد نمی دانند که دچار چنین 
عفونتی شــده اند و این بیمــاری بدون 

عالمت است.  
بیماری  بــه  داد:ابتال  ادامــه  صابــری 

هپاتیــت B از طریق ســوزن آلوده در 
آرایشــگاه ها و مطب های دندانپزشکی 
نیــز انتقال پیدا می کنــد  و افرادی که 
ایمنی در بدنشــان وجود نداشته باشد 

را می گیرند. عفونت 
وی، مهــم ترین راه بــرای مقابله با این 
ویروس را واکسیناسیون دانست و گفت: 
واکسیناســیون  تا ۹۸ درصد در درمان 
مؤثر اســت به شــکلی که اگر سه دوز 
واکســن به افراد تزریق کنیم فرد  ایمنی 

الزم را به طور کامل پیدا می کند.
وی با بیان اینکه از سال ۷۲ تمام نوزادان،  
واکســینه شده اند، افزود: در حال حاضر 
میزان شیوع هپاتیت B بسیار کم شده اما 
در ســنین بیش از ۳۵ سال ممکن است 
سه درصد این سنین عفونت مربوطه را 

داشته باشند.
شــاهین مرآت عضو دیگــر کمیته ملی 
شبکه هپاتیت نیز گفت: اکنون وضعیت 
بهداشتی کشور در زمینه هپاتیت خوب 

شده است.

تاتو خطر ابتال به هپاتیت را افزایش می دهد
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گفت و گو

از این تاریخ منتظر کاهش شدید قیمت خودرو باشید

 قیمت خودرو با رسیدن قطعات از داخل و خارج در ابتدای نیمه دوم سال متعادل می شود.
یک تحلیلگــر اقتصادی، با اعالم این مطلب در گفتگو بــا خبرآنالین افزود: در حال حاضر 
بخشی از تولیدات سایپا و ایران خودرو به دلیل نبود قطعه و ناقص ماندن امکان تحویل ندارد 
اما بررسی ها نشان مي دهد تا پایان مهر و اوایل آبان سال جاری با رسیدن قطعات کلی از داخل 

و خارج، مشکالت برطرف شود و بازار به ثبات بیشتری برسد .
سعید لیالز ادامه داد: همین حاال نیز ثبات بازار خودرو و بهبود وضعیت نسبت به دو ماه قبل 

ناشی از افزایش عرضه خودرو به بازار است.

 وی با تأکید بر اینکه خودروسازان از افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ منفعتی ندارند و هر 
چه غیر از این دروغ محض اســت اضافه کرد: ماندن خودرو در خودروسازی ها نیز ناشی از 
کسری قطعات است که با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان مهر و اوایل آبان این مشکل 
حل خواهد شد و در این محدوده زمانی عالوه بر تولید چهار هزار خودرو به صورت روزانه، 

نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو با تکمیل قطعات به بازار عرضه می شوند.
لیالز با تأکید بر اینکه خودروهای ناقص مانده در خودروسازی ها اتفاقاً چند ده هزار دستگاه 
نیســت بلکه به صدها هزار دستگاه می رسد، ادامه داد: از اواخر خرداد ماه عملیات اصالح در 
خودروســازی ها آغاز شده و تمام خودروهایی که ناقص هستند، به تدریج در حال تکمیل و 

عرضه به بازار هستند.

یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد
تا از کار حرف می شود

 اول از پولش می پرسیم

 یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکــه امروز بیش از هر زمان 
دیگری به آدمهای کاربلد و آچار به دســت نیــاز داریم گفت: این 
فرهنگ بدی اســت که تا از کار حرف می زنیم دنبال این هستیم که 

چقدر پول می دهند و بعد به میز و صندلی و دفترش فکر می کنیم.
علیرضــا حیدری اظهار کرد: بارها تاکیــد کرده ایم با وضعیت فعلی 
بــازار کار به افراد آچار به دســت و ماهر و توانمنــد نیاز داریم و 
ناگزیریــم این افراد را تربیت و روانه بازار کار کنیم ولی متاســفانه 
نتوانســته ایم حوزه مهارت و کارآفرینــی را تقویت کنیم و امروز با 
انبوهــی از جمعیت فــارغ التحصیالن بیکاری روبه رو هســتیم که 

مهارت کافی برای کار ندارند.
وی در گفت وگو با ایســنا، ادامه داد: قبال بروشــورهایی به اســم 
راهنمای شــغلی در مدرسه ها می دادند که بر  اساس آن، گرایشهای 
افراد را مشخص و او را راهنمایی می کردند که کدام رشته را بخواند. 
با این بروشــورها  نیازهای بازار معرفی، آموزشها هدفمند و عالیق 
افراد شناسایی می شد و طبق گرایشهای تحصیلی افراد تعیین می شد 

تا درآن تحصیل و کسب مهارت کنند.
 پشت میز نشینی دغدغه اول فارغ التحصیالن

این کارشــناس حوزه کار تاکید کرد: متاسفانه فرهنگ بدی را رواج 
داده ایم که تا وقتی از کار صحبت می شــود اول می پرســیم چقدر 
حقوق می دهند و بعد دنبال میز و صندلی و دفترش هستیم. تا زمانی 
که این نگاه اصالح نشــود و به فکر تربیت نیروی انســانی نیافتیم، 
پشــت میزنشــینی دغدغه و اولویت جوانان و فارغ التحصیالن در 

بحث اشتغال خواهد بود.
حیــدری گفــت: دنیــا بــه ســمت تکنســین های ماهــر رفته و 
توانمندی هایشــان را در صنعت و اقتصــاد و خدمات به کار گرفته 
اســت ولی ما دانش آموزان خود را بعد از آنکه تعیین کردیم رشته 
تجربی بروند یا وارد علوم انسانی شوند رها می کنیم و فکر می کنیم 
همه سطوح مهارتی که منجر به اشــتغال می شود از دانشگاه بیرون 

می آید.
 9۰ درصد آموزشها غیرمنطبق با نیاز بازار کار

وی تاکیــد کرد: آموزش فنی و حرفه ای در تربیت انســانهای ماهر 
نقش دارد ولی مســاله این اســت که دوره هایی کــه آموزش داده 
می شــود عمدتا انطباقی با بازار کار ندارد. مثال آموزشــگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای در حال آموزش بخش های مختلف صنعت هســتند 
ولی این آموزشها آن چیزی نیست که الزاما نیاز بازار کار باشد و لذا 

یک فقر آموزش هم در بحث ارائه آموزشهای مهارتی وجود دارد.
به گفته این کارشــناس حوزه کار تا سه دهه قبل به محض آنکه فرد 
از دل آموزشــگاهها بیرون می آمد به سرعت جذب بازار کار می شد 
چون دوره هایی را طی کرده بود که به مهارت او افزوده بود ولی امروز 
۹۰ درصد آموزشــها با نیاز بازار تناســب ندارد و از این جهت مراکز 
آموزش مهارتی ما به لحاظ تجهیز مربی و ســیالبس های آموزشی و 

آزمایشگاههای علمی و کاربردی باید به روزرسانی شوند.
در حالی که بخش اعظمی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی با چالش 
بی مهارتی در بازار کار مواجه هســتند، آمارها حاکی از آن است که 
بیش از ۴۰ درصد کارجویانی که به قصد اشــتغال دوره های مهارتی 
را می گذرانند، در راه اندازی یک کســب و کار و ورود به بازار کار 

موفق ترند.

رانت چگونه شکل می گیرد؟
 اقتصاد ایران سال هاســت که با پدیده هایی همچون سوءاستفاده از 
تســهیالت بانکی، ارز دولتی، ثبت ســفارش ها، قراردادهای دولتی و... 

دست و پنجه نرم می کند.
مشــخص نبودن اصول نظام اقتصاد کشــور و ســردرگم بودن تفکر 
و راهبرد حاکم بر آن موجب شــده اســت فضای اقتصاد کالن کشور 
بی ثبات باشــد؛ به گونه ای که نهادهای مســئول از سیاست گذاری های 
میان مدت و بلندمدت ناتوان باشند وپ صرفا به دنبال اجرای خواست 
سیاستمداران در کوتاه مدت بروند. روش اداره اموال عمومی در اقتصاد 
ایران به گونه ای است که نه تنها زمینه های بروز فساد مالی را فراهم کرده، 
بلکه قبح آن را نیز از بین برده اســت. انگار که در اقتصاد ایران بر ســر 

سوءاستفاده از منابع عمومی مسابقه ای برپا شده است.
مقولــه »رانــت« و »رانت جویــی« از اوایل دهه ۵۰ در کشــورمان به 
صــورت جدی جای پای خود را باز کرد. اگرچه نمی توان گفت نفس 
فرصت جویی افراد به خودی خود مساله ای اجتماعی است، اما مشکل 
زمانی به عنوان یک مساله اجتماعی بروز می کند که تعداد زیادی از افراد 
جامعه به دنبال فرصت جویی باشند؛ به طوری که هر کس تنها به دنبال 
آن باشــد که بدون توجه به شرایط دیگران، از فرصت پیش آمده فقط 

برای خود استفاده کند.
از آن جایی که پی جویی منفعت شــخصی رابطه معکوســی با پیگیری 
منفعت جمعی دارد، این شــیوع فرصت طلبی در سطح گسترده جامعه 
را با بحران جدی مواجه می کند. در ابتدای دهه ۵۰ قیمت نفت افزایش 
قابل توجهی پیدا کرد و متناســب با آن، جهت گیری اقتصاد سیاســی 
در توزیــع درآمدهای نفتی تغییر کــرد. بدین ترتیب طبقه جدیدی در 
بخش خصوصی شکل گرفته که انگیزه اش انباشت سرمایه از راه تولید 
و تجارت نیســت. ایــن طبقه نوظهور تالش زیادی کــرد تا از توزیع 
درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی هم سفره دولت در رانت های نفتی 
شود.رانت هم تعریف بسیار ساده ای دارد. هر کس ثروتی به دست آورد 
بی آن که متحمل زحمتی شود، رانت جویی یا رانت خواری کرده است. 
همواره در طول تاریخ افراد زیادی وجود داشــته اند که با تالش زیاد به 
ثروت دســت یافته اند و همین طور افراد بی شــماری هم بوده اند که از 
دسترنج دیگران به مال و منابعی رسیده اند. در کشوری که فرهنگ جامعه 
و سیاستش این شیوه ســبک ثروت را تشویق کند، شمار رانت جویان 
از کارآفرینان و خلق کنندگان ثروت پیشــی می گیرد و در جامعه ای که 
این شــیوه تقبیح شود، شمار خلق کنندگان ثروت از رانت جویان بیشتر 
می شود. ساختار سیاســی خوب هم ساختاری است که توان تنظیم و 
تدوین سازوکاری مناســب برای رشد کارآفرینان را فراهم کند. درجه 
خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانون گذاری صحیح و سالم سازی 
فضای کسب وکار و حذف مقررات فسادزاد خالصه می شود و کشوری 

موفق است که بتواند منافذ رانت خواری و رانت جویی را ببندد.
زمینه های تاریخی و نهادینه شــده بسیاری برای رانت جویی در اقتصاد 
ایران وجود دارد. اما به نظر می رسد در دو دهه اخیر شمار رانت بگیرانی 
که سعی می کنند از سوی دولت امتیاز دریافت کنند، بیشتر شده است، 
چون وارد دوره ای شده ایم که نه تنها بخشی از کاالهای عمومی را دولت 
خصوصی کرده اســت و نهادهای دولت کار خصوصی و مشــخصی 
می کننــد، بلکه افــرادی که در بخش خصوصی فعالیــت می کنند، در 
بخش های دولتی هم کار می کنند. به طور نمونه، امروز افراد زیادی را در 
دولت می بینیم که همزمان در بخش خصوصی نیز فعال هستند و خود 
یا خانواده شان صاح تجارت یا صنعت هستند. به هر میزان که راه عادی 
و قانونی کســب وکار و فعالیت های اقتصادی در اقتصاد ایران پرمانع و 
ناهموار است، مسیر بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانت ها و امتیازات 

ویژه، هموار و مهیاست.
این مســاله، ریشــه ها و علل مختلفی دارد. در اقتصاد ایران، شــیوه و 
رویه های خاصی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی بنیان نهاده شــده 
است که موجب فراهم شدن زمینه های بهره جویی و سوءاستفاده از انواع 
رانت ها و امتیازات ویژه شــده است. در واقع دولت ها در اقتصاد ایران 
از ایفــای ماموریت اصلی خود که همان تولید کاالی عمومی باکیفیت 
است، به خوبی برنیامده اند و در نتیجه کیفیت پایین کاالهای عمومی در 
مواردی مانند ضعف زیرساخت های اساسی، محیط کسب وکار نامساعد، 
فقدان بازارهای مالی عمیق، بی ثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، 
ضعف سیاست گذاری کالن، روابط خارجی بی ثبات و ناپایدار و نظایر 

آن عینیت یافته است.
سیاســت های اقتصادی و محیط نامطمئن کسب وکار، ناخواسته محیط 
مناسبی برای رشــد رانت جویان فراهم کرده است. در هر اقتصادی به 
هر میزانی که دولت ها نقش توزیع کننده رانت را برعهده داشته باشند، به 
همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعاالن 
اقتصادی بیشتر می شود. هر گونه سیاستی نظیر تسهیالت بانکی ارزان، 
خریدهای تضمینی، توزیع نهاده های ارزان، انواع معافیت های گمرکی 
و مالیاتی غیرشــفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاســتفاده فعاالن 

اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می کند.
نظام ارزی چند نرخی و دسترسی به ارز دولتی به عنوان یک منبع مهم 
رانت، همواره می تواند منشــا سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. زمینه 
مهم دیگری که به تشــدید فعالیت های اقتصادی ناسالم منجر می شود، 
مساله عدم شــفافیت است. عدم شفافیت در مواردی مانند بودجه های 
ســنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت های دولتی، انواع 
کمک ها و پرداخت های انتقالی دولت، می تواند به افزایش و تشــدید 

سوءاستفاده ها و رانت جویی منجر شود.
در کنار عوامل اقتصادی زمینه ســاز سوءاستفاده و رانت جویی، باید به 
بروکراسی ناکارآمد و رویه های اداری پیچیده و طوالنی و غیرشفاف و 
وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد نیز اشاره کرد که یکی دیگر از 
عواملی است که بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان را به سوی فساد سوق 
می دهد. زمینه دیگری که می تواند منشأ رانت جویی و سوءاستفاده های 
گسترده قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به طور مؤثر قادر 
نباشــد مانع شکل گیری تعارض منافع شود. در مواردی مانند واگذاری 
شرکت های دولتی، مناقصات و ســایر قراردادهای دولتی و نظایر آن، 
ممکن اســت تعارض منافع رخ دهد و زمینه ساز فساد و رانت خواری 
شــود. براســاس پژوهش های صورت گرفته، در ادبیــات اقتصادی 
رانت جویی، بیشتر فشــارهایی که از طریق صاحبان کسب وکار روی 
دولت وارد می شــود، با این هدف است که امتیازاتی را دولت در قالب 
مجوزها صادر می کند، دریافت کنند. بنابراین در وهله اول، سیاست های 
دولت اســت که رانت جویی را تشــویق می کند. اقتصــاد غیررقابتی، 
کارآفرینی را نابود می کند. رشد و شکوفایی اقتصاد تنها در زمین رقابتی 
پایدار اســت و اگر اقتصادی فاقد قواعد مستحکم در زمینه مالکیت و 

رقابت باشد، رشد پایدار نخواهد داشت.
* مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

 قیمت مرغ دوباره در همدان پرواز کرد و 
از دیوار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم رد شد. از 
شیوع بیماری برونشیت و تلفات طیور گرفته 
تا نفوذ دالالن، نرسیدن نهاده های یارانه دار و 
آنچه دخالت بی موقع ستاد تنظیم بازار عنوان 
شــد، از دالیل گراني مجدد مرغ عنوان شده 

است.
رئیس اتحادیه مرغ، ماهی، تخم مرغ و پرنده 
فروشــان همدان اسم گرانی مرغ که مي آورم 
بی درنگ توپ را بــه زمین دولت مي اندازد 
و تأخیر در ارسال بخشنامه نرخ مرغ را علت 

اصلی افزایش قیمت مرغ اعالم مي کند.
البته کمی از مکالمه ام با او که می گذرد دالیل 
فرعی دیگری هم ذکــر می کند که به نظر از 

دلیل اصلی مهمتر هستند.
جواد عاشــوری مدعی اســت که برونشیت 
به جــان مرغداری های چند اســتان افتاده و 
بیشترشــان را تلف کرده است. وي قاطعانه 
می گوید که این بیماری به واحدهای پرورش 
مرغ اســتان همدان هم ســرایت کرده و در 

برخی مرغداری ها هیچ پرنده ای پر نمی زند.
گرمی هوا و کاهش تولید در فصل تابســتان 
هم دلیل دیگری اســت که عاشــوری برای 

افزایش قیمت مرغ می آورد.
 مرغداران به قانون تمکین نمی کنند
قیمت تصویب شده در ستاد تنظیم بازار براي 
مصرف کننــدگان ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان و 
برای تولیدکنندگان یــک هزار و ۵۰۰ تومان 
ابالغ شــده اما مرغداران به این نرخ تمکین 
نمی کننــد و مرغ زنده را بــا باالتر از قیمت 
مصوب می فروشــند. به همیــن دلیل طرح 
نظارت و بازرسی از ســر منشأ گرانی را در 
اینها صحبت های  دســتور کار قرار داده ایم؛ 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت است 
کــه تصمیم گرفته در مقابل تخلف مرغداران 

به هیچ وجه کوتاه نیاید.
حمیدرضــا متیــن به ایرنــا می گویــد: در 
مــدت زمان اندکی که از سرکشــی و کنترل 
مرغداری هــا می گــذرد، چندیــن پرونــده 
تعزیراتی برای گران فروشان تشکیل و راهی 
مراجع قضائی شــده اند، بلکه دســت از بی 

انصافی بردارند.
عدالت و انصاف اگر در کسب و کار بازاری 
نباشــد، برکــت از رزق و روزی اش پــر 
می کشد، متین این را می گوید و تأکید می کند 
که اگر تولیدکننده دچار تلفات و خســارت 
شــده تاوانش را مصرف کننــده نباید بدهد؛ 

ضمن اینکــه مرغداران نهــاده ارزان قیمت 
دریافــت می کنند که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد می شــود، محصول نهایی نیز با 
قیمت عادالنه تری بایــد روانه بازار مصرف 

شود.
 واکسن برونشیت کمیاب است

اما یکی از همین مرغداران که بال و پرش به 
تازگی الی چرخ نظارت و کنترل بازرســان 
متین گیر کرده، معتقد است که قیمت کنونی 
مرغ بسیار هم عادالنه است و او گرانفروشی 
نکرده زیرا در شرایطی که تولید کاهش یافته 

مرغداران باید هزینه هایشان را جبران کنند.
علت کاهــش تولید را که از او می پرســم، 
برونشــیت را دلیــل اصلی کم شــدن مرغ 
اعــالم می کند که این بیماری بــه دلیل نبود 
واکسن های مؤثر در بازار به مرغ ها چیره شده 

و آنها را از پا درآورده است.
این تولید کننده که قریب ۲۰ سال در صنعت 
پرورش مرغ فعالیت دارد، می گوید: در فصل 
گرما این بال به جــان مرغداری ها می افتد و 
به دلیل قیمت بســیار زیــاد و کمیاب بودن 
واکســن و دارو، مرغــداران متحمل تلفات 
و خســارت های سنگین شــده و در نهایت 

تولیدکننده فلج می شود.
  نهاده های ارزان قیمت از دســت 

تولیدکننده پر می کشد
مدیرعامل تعاونی مرغداران شهرستان همدان 
نیز نرســیدن نهاده های ارزان قیمت به دست 

تولیدکننــده را علت افزایــش قیمت می داند 
و بر این باور اســت که نهاده ای که دولت با 
ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومان تهیه می کند به 
ندرت دســت تولیدکننده می رسد و مافیای 
پشــت پرده اجازه نمی دهد مرغداران بینوا از 

این امکانات بهره مند شوند.
مهدی سلطانی که برای دفاع از حق و حقوق 
از دست رفته چند مرغدار که به گران فروشی 
متهم شده اند پشــت در اتاق رئیس صنعت، 
معدن و تجــارت همدان به انتظار ایســتاده 
است خواســتار ورود اســتاندار به موضوع 
چالش برانگیز مرغ شــده و پافشاری می کند 
کــه باید قیمت این فرآورده در ســتاد تنظیم 

بازار استان اصالح و بازنگری شود.
به گفته او ۱۵۰ واحد مرغداری در گســتره 
همــدان، کبودراهنگ و بهار مشــغول تولید 
هســتند و تعداد واحدهایی که در سال های 
اخیر تعطیل شــده اند را چنــد برابر فعال ها 
می داند که بیشترشــان را بدهی های بانکی و 
نداشــتن ســرمایه و جور نبودن کفه دخل و 

خرج، خانه نشین کرده است.
سلطانی خواستار پشتیبانی و کمک دولت به 
همین تعداد اندک باقی مانده است و کشاندن 
تولیدکننده ها به کالنتری و دادگاه را ســزاوار 

نمی داند.
  دالل هــا قیمت مرغ را باال و پایین 

می کنند
ــی  ــه م ــری را ک ــدار دیگ ــای مرغ درد دل ه

ــان  ــه می ــای دالل و واســطه را ب شــنوم او پ
ــداران  ــه مرغ ــد ک ــا می کن ــد و ادع می کش
بــی تقصیــر هســتند و دالل هــا قیمــت را باال 

و پاییــن می کننــد.
ــن او  ــازار ناام ــا و ب ــان قیمت ه ــن نوس همی
را کــه از ســال ۱۳۸۰ وارد عرصــه پــرورش 
مــرغ شــده، ۲ ســال پیــش بــا ســر بــه زمیــن 
ــت  ــر راس ــته کم ــم نتوانس ــوز ه زده و هن

کنــد و بــه چرخــه تولیــد بازگــردد.
ایــن تولیدکننــده ورشکســته کــه حــاال 
ــده  ــازار دی ــران ب ــت اخاللگ ــش در لیس نام
ــم  ــق مته ــه ناح ــت ب ــی اس ــود مدع می ش
ــد  ــه بخواه ــدارد ک ــی ن ــرا مرغ ــده زی ش

ــد. ــران بفروش گ
ــد  ــدار تولی ــه در م ــا ک ــال آنه ــر ح ــه ه ب
ــک  ــزار و ی ــد ه ــرغ می گردن ــروش م و ف
ــن  ــی ای ــران فروش ــه گ ــرای توجی ــل ب دلی
مــاده غذایــی ارائــه می کننــد کــه هــر 
ــن  ــل ف ــکافی اه ــد موش ــان نیازمن کدامش
اســت تــا صحــت و ســقم اثبــات شــود، از 
حرفشــان هــم کوتــاه نمــی آینــد و بــه قــول 

ــا دارد. ــک پ ــان ی ــروف مرغش مع
ــن  ــز ای ــا گــران فروشــی نی ــارزه ب طــرح مب
بــار برخــالف خــرده فروشــان و کــف بــازار 
ــه درشــت ها  ــا و دان ــه ســراغ تولیدکننده ه ب
ــرغ  ــاب قیمــت گوشــت م ــاید حب ــه ش رفت
خــوش  پرنــده  ایــن  و  شــود  شکســته 
ــد. ــر نکش ــا پ ــبد خانواده ه ــوراک از س خ

دارندگان
خودروبخوانند
 اســتفاده از کارت سوخت شخصی تا ۱۹ روز 
دیگر الزامی می شود اما هم چنان افرادی هستند که 
یا کارت ســوخت ندارند و یا کارت سوخت آن ها 
دچار مشکل شــده است که باید در روزهای باقی 

مانده این مشکل را برطرف کنند.
به گزارش ایســنا، طــرح الزام اســتفاده از کارت 
سوخت شخصی با هدف انضباط دادن و جمع آوری 
اطالعات مربــوط به مصرف بنزیــن به تصویب 
رســیده اســت و از نهم خردادماه اطالع رسانی آن 
آغاز شــد. شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران در آخرین اطالعیه خود ســوال هایی راکه در 

این خصوص وجود داشت پاسخ داده است.
 در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت 
بر اساس این اطالعیه مدارک مورد نیاز جهت انجام 
فرآیند در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت 
و حذف رمز کارت ســوخت بدین صورت است 
که مالک خودرو یا وکیل قانونی متقاضی باید با در 
دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو یا وسیله 
نقلیه به یکــی از دفاتر خدمات کارت هوشــمند 

سوخت )مراکز پلیس+۱۰( مراجعه کنند.
در تمامــی مــوارد ذیــل حضور مالک یــا وکیل 

قانونی الزامی اســت و مدارک هویتی مالک برای 
درخواســت المثنی کارت هوشمند سوخت برای 
اشــخاص حقیقی شامل این می شــود که یکی از 
مدارک شناســایی معتبر مالک وســیله نقلیه شامل 
اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه 
و برای اشخاص حقوقی شامل معرفی نامه رسمی از 
ســازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به 
همراه اصل شناســنامه یا کارت ملی هوشمند و یا 

گذرنامه نماینده می شود.
دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک می توانند 
با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه 
یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نسبت به اخذ 
خدمات مورد نیاز اقدام کنند. خودروهای لیزینگی 
)خودروهای اجاره به شرط تملیک( اسناد و مدارک 
در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو 

مالک عمل است.
مدارک شناسایی وسیله نقلیه شامل کارت شناسایی 
خودرو یا شناســنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق 
محضــری به همراه بیمه نامه شــخص ثالث معتبر 
می شود. ســپس نوبت به  تکمیل فرم تعهدنامه در 
دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال )ده هزار 
تومان( در پایانه های pos بانک ملت مســتقر در 
دفاتر پلیس+۱۰ و  اخذ رســید ثبت درخواســت 
کارت هوشمند ســوخت المثنی از کاربر می شود.  
کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده اند، 

نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.
 حذف رمز کارت سوخت

مــدارک مورد نیــاز جهت انجــام فرآیند حذف 
رمز کارت هوشــمند ســوخت نیز شامل مراجعه 
به یکــی از نواحی یا مناطق شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در سراسر کشور و برای 
حذف رمز کارت هوشــمند ســوخت تاکید می 
شــود که حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف 
رمز کارت الزامی بوده و در صورت درخواســت 
توســط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و 
یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت 

امکان پذیر است.
مدارک این بخش نیز برای  اشخاص حقیقی اینگونه 
است که یکی از مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه 
)شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه( و برای اشخاص 
حقوقی شــامل معرفینامه رسمی سازمان مربوطه با 
درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی 

شده می شود.
کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله 
نقلیه و بیمه نامه معتبر نیز باید وجود داشــته باشد 
و تکمیل فرم درخواســت رمز گشایی و در دست 
داشتن اصل کارت هوشمند سوخت جهت حذف 
رمز کارت هوشمند ســوخت الزامی است.)دارای 
فیزیک ســالم بدون چسب خوردگی و شکستگی 

و...( الزامی است.

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران در 
آخرین اطالعیه خود مهم ترین سوالت موجود در 
این بخش را پاسخ داده است اما بازهم در صورت 
وجود هرگونه ابهام و پرســش ضروری می توان با 
شماره تلفن ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی تماس گرفت.
در صورتــی که مالک خودرو، ســیم کارت تلفن 
همراه به نام خود نداشــته باشد، چگونه باید ثبت 

نام کند؟
الزاما برای ثبت نام اینترنتی باید شماره تلفن همراه 
به نام مالک باشــد و در غیر این صورت برای ثبت 

نام باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه شود.
در صــورت فوت مالــک خودرو و عــدم تغییر 
مالکیت، چگونــه می توان بــرای دریافت کارت 

سوخت المثنی اقدام کرد؟
بــرای این موضوع باید پــس از انحصار وراثت از 
طریق دفاتــر پلیس +۱۰ و برابر ضوابط قبلی اقدام 

کند.
در صورتی که کارت سوخت داشته باشیم اما رمز 

آن را فراموش کرده باشیم چکار کنیم؟
مالکان خــودرو یا موتور ســیکلت دارای کارت 
ســوخت که رمز آن را فرامــوش کرده اند، امکان 
بازیابی رمز برای آن ها فراهم شــده است و نیاز به 
ثبت نام کارت المثنــی ندارند. چهار رقم آخر کد 
ملی مالک خودرو رمز پیش فرض همه کارت های 

سوخت است.
مالکان خودروها و موتورســیکلت های قولنامه ای 
برای ثبت درخواست کارت سوخت المثنی چگونه 

باید اقدام کنند؟
مالــکان خــودرو و موتورســیکلت و مالــکان 
خودروهای قولنامه ای برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی، می توانند همانند گذشته صرفا با مراجعه به 
دفاتر پلیس+۱۰  و پس از ارائه اسناد قطعی نقل و 

انتقال نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
اگر کارت سوخت داشته باشیم باز هم امکان ثبت 

نام در سامانه وجود دارد؟
مالکین خودرو یا موتور سیکلت که کارت سوخت 
فعال در سامانه هوشــمند دارند، در صورت ثبت 
تقاضــای صدور کارت المثنــی، کارت اولیه آن ها 
ابطال خواهد شــد. بنابراین توصیه می شود صرفا 
افراد فاقد کارت ســوخت بــرای ثبت نام مراجعه 

کنند.
 اگر کارت ســوخت خــود را گم کرده 

باشیم چه باید بکنیم؟
با مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی 
) www.mob.gov.ir ( یــا دریافــت و نصب 
رایگان اپلیکیشــن خدمات دولت همراه از چهار 
طریق سامانه خدمات همراه دولت، ایران اپس، کافه 
بازار و اپ استور و یا در غیر این صورت با مراجعه 

به دفاتر پلیس +۱۰ می توان ثبت نام کرد.

برونشیت دلیل اصلی
 کم شدن مرغ در بازار اعالم شد

■ رئیس اتحادیه مرغ، ماهی همدان: مرغ گران نیست
■ رئیس صمت: چندین پرونده تعزیراتی برای گران فروشان در مراجع قضائی تشکیل شده است

■ مدیرعامل تعاونی مرغداران همدان: نرسیدن نهاده های ارزان قیمت به دست تولیدکننده علت افزایش قیمت است
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ورزشی
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تجهیز خانه ورزش روستای اوچ تپه 
 روســتای اوچ تپه از توابع بخش مرکزی شهرستان مالیر در آینده 

نزدیک، صاحب خانه ورزش روستایی خواهد شد.
بــه همت و پیگیری های هیأت روســتایی و بازی های بومی محلی 
شهرســتان مالیر و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت 
روســتایی و بازی های بومی محلی استان همدان و بخشداری بخش 
مرکزی و دهیار و شورای روستا، خانه ورزش روستای اوچ تپه تجهیز 
و در آینده نزدیک مورد بهره برداری و استفاده مردم روستای اوچ تپه 

قرار خواهد گرفت.
وســائل ورزشی مانند میز فوتبالدستی، میز تنیس روی میز، دارت و... 
تهیه و در هفته گذشــته تحویل دهیار روستای اوچ تپه جهت تجهیز 

خانه ورزش روستا شد.

نشست روسای هیأت های ورزش 
شهرستان بهار

 جلسه روسای هیأت های ورزشی با رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بهار برگزار شد.

جالل لطیفــی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان بهار در این 
جلســه به بیان درخواست ها و انتظارات خود از هیأت های ورزشی 
شهرســتان پرداخت و از هیأت های ورزشــی شهرستان همکاری و 
همفکری هر چه بیشــتر در پیشبرد فعالیت ها و برنامه ها را خواستار 
شد. چند تن از روسای هیأت های ورزشی نقطه نظرات، مشکالت و 

دیدگاه های خود را مطرح کردند.
در پایان از زحمات و تالش های کیانوش ســلیمانی، ریاســت سابق 

اداره ورزش و جوانان نیز تجلیل به عمل آمد.

آغاز فوتسال کارگری کشوری

 مســابقات فوتسال لیگ دســته اول کارگران کشــور به میزبانی 
مازندران و در ســالن دانشــگاه علوم پزشکی شهرســاری در حال 

برگزاری است.
در این رقابت ها ۱۲ تیم شــرکت دارند که در ۴ گروه مسابقات خود 

را دنبال می کنند.
تیم شــرکت شیشه همدان به عنوان نماینده اســتان در این رقابت ها 
شرکت دارد که در گروه سوم با تیم های امید جوان سنندج و شرکت 
شیشه تاکســتان قزوین همگروه است. تیم فوتسال شیشه همدان در 
نخستین بازی خود موفق شد با نتیجه ۸ بر یک تیم امید جوان سنندج 

را شکست دهد این تیم بخت اول صعود است. 

 روزگاری ورزش بانــوان همدان در 
بخش قهرمانی، دلخوش خودنمایی تعداد 
اندکی رشته ورزشی فعال آن هم در سطح 
منطقه ای و کشوری بود اما در چند سال 
اخیر پای ثابــت در اردوهای تیم ملی و 
مدال آوری های رنگارنگ در میادین بین 

المللی است.
به گــزارش ایرنا امــروزه ورزش بانوان 
اســتان همــدان در رشــته هایی نظیــر 
تیرانــدازی، تنیس روی میــز، قایقرانی، 
جــودو و معلوالن صاحــب جایگاه در 
میادین بین المللی است و نشان می دهد 

که پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
ورزش های همگانی و عمومی توانســته 
میزان مشــارکت بانوان را تا سطح باالیی 
افزایــش دهــد. پیــاده روی و ورزش 
زنان  بیشــترین مشــارکت  صبحگاهی 

همدانی به ورزش را داشته است .
رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان 
با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار ورزشــکار 
در رشته آمادگی جسمانی استان فعالیت 
دارند، گفــت: نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند و این 
رشــته محبوب بانوان همدانی محسوب 

می شود.
هادی ســبزواری اظهار داشــت: کمیته 
آمادگی جســمانی استان همدان در حال 
حاضر به عنوان یکی از کمیته های فعال 

کشور در راه اندازی رشته های جدید زیر 
مجموعه این کمیته از قبیل کانگو جامپ، 
بــادی پامپ، جامپینگ فیتنس و ســایر 
رشته ها پیشتاز است. آنها در رشته آمادگی 

جسمانی فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر رشته هایی 
نظیر آمادگی جسمانی و ایروبیک، کار با 
دســتگاه، بادی باالنس، تمرینات قدرتی 
و چربی ســوزی که زیرشاخه های رشته 
با  آمادگی جسمانی محسوب می شوند، 
استقبال بسیار چشمگیر بانوان در سطح 

استان همدان همراه است.
بانوان ورزشکار همدانی عالوه بر حضور 
پرشمار در ورزش های همگانی، در بخش 
قهرمانی نیز سیر صعودی در مدال آوری 

داشته اند.
پیشــرفت و موفقیت بانوان ورزشــکار 

همدانی در عرصه مــدال آوری به اوج 
رسیده به طوری که در بازی های آسیایی 
و المپیاد اســتعدادهای برتر سال گذشته 
توانستند در کسب نشان های رنگارنگ از 

مردان پیشی و سبقت بگیرند.
در حالــی که بانوان یک ســوم جمعیت 
مردان ورزشــکار ســازمان یافته استان 
همدان را به خود اختصاص دادند اما به 
لحاظ مدال آوری پیشرفت بسیار خوبی 

را آغاز کرده اند.
پیشــرفت بانوان در عرصه مدال آوری 
به ویژه در المپیاد ورزشــی استعدادهای 
برتر قطع به یقین آینده روشــن را برای 
ورزش اســتان رقــم خواهــد زد. این 
موفقیــت، ورزش بانوان اســتان همدان 
را برای رسیدن به ســهمیه های المپیک 
۲۰۲۲ جوانان سنگال بسیار امیدوار کرده 

و اکنــون نیازمند حمایت و برنامه ریزی 
مدون توسط متولیان بخش ورزش است.

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و 
جوانان همدان در این باره می گوید: هم 
اینک ۳۰ هزار بانوی همدانی به صورت 
ســازمان یافته زیر پوشش بیمه ورزشی 
هســتند و در ۴۶ هیأت ورزشی فعالیت 

دارند.
معصومه پیردهقان افزود: ۱۵۶ ســالن و 
باشگاه ورزشی به صورت اختصاصی به 
بانوان ورزشکار خدمات ارائه می دهند که 
البته این تعداد مجزا از سالن هایی است که 
به صورت چند منظوره در ساعاتی از روز 

به بانوان اختصاص می یابد.
وی اضافه کــرد: ورزش بانوان همدان 
در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی 
داشــته اســت و گواه این ادعا کسب 
مدال هــای رنگارنــگ در بازی هــای 
آسیایی و پاراآســیایی جاکارتا و همین 
المپیاد اســتعدادهای برتر بود. از سال 
گذشته تاکنون ۱۲۹ دعوت شده به تیم 
ملی داشته ایم که ۵۴ تن عضو ثابت تیم 
ملی شــدند و بیش از ۳۰ مدال ملی و 

بین المللی نیز کسب کرده ایم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان نیز 
بــا بیان اینکه بانوان همدان ســال قبل با 
درخشش در بازی های آسیایی تاریخ ساز 
شدند گفت: عملکرد ورزشکاران استان 

در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی منجر 
به ثبت رکورد تاریخی برای ورزش این 

استان شد.
محســن جهانشــیر افزود: کسب هفت 
مدال انفرادی و تیمی توسط ورزشکاران 
این اســتان در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
جاکارتــا، رکوردی تاریخی برای ورزش 
استان محسوب می شود و نسبت به دوره 
گذشته شاهد رشــد ۱۲۰ درصدی مدال 
آوری ورزشکاران همدانی در بازی های 

آسیایی بوده ایم.
وی با اشاره به درخشش بانوان همدانی 
در این رقابت ها افزود: بانوان کشورمان در 
این رقابت ها در مجموع ۱۸ مدال کسب 
کردند که سهم بانوان همدانی پنج مدال 
بود که در مجموع ۲۸ درصد از سهم مدال 
آوری بانوان ایران در این رقابت ها متعلق 

به بانوان این استان بود.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان با 
برتر  اســتعدادهای  موفقیت  به  اشاره 
همدان در ســال قبل نیز گفت: در این 
مســابقات بانوان باز هم سهم بسزایی 
در مدال آوری داشتند و این موفقیت 
آغاز درخشانی برای کسب سهمیه در 
المپیک ۲۰۲۲ جوانان ســنگال است 
و می خواهیم حداکثر ســهمیه را برای 
حضــور در این میدان بزرگ کســب 

کنیم.
وی کســب حداکثر ســهمیه المپیک را 
از دیگــر اهداف مهــم در ورزش بانوان 
دانســت و گفت: می خواهیم در المپیک 

۲۰۲۰ بیشترین سهمیه را داشته باشیم.

عملکرد تیم فوتبال شهرداری همدان 
مطلوب نیست

 عملکرد تیم فوتبال شــهرداری این شهر منجر به نتیجه مطلوب 
نیست و در ۲ سال اخیر نیز در یک قدمی سقوط بود.

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اســالمی شهر همدان 
در صحن علنی شــورای اسالمی شــهر همدان بیان کرد: در این ۲ 
سال گذشته تیم فوتبال شــهرداری در آستانه سقوط بوده و نگاه به 

تیمداری منجر به نتیجه نشده است.
به گزارش ایرنا رضوان سلماســی گفت: فصــل قبل نیز ۱۲ میلیارد 
ریــال برای این تیم بودجه اختصاص یافت و با این حال ۱۷ میلیارد 
ریال هزینه شد که بیش از بودجه پیش بینی شده بود.عصر سه شنبه 
وی بیان کرد: ورزش شهرداری با مشکالت قانونی هم مواجه است 
و معاونت این تیم در ماه های گذشته بدون مسئول بوده و اساسنامه 
نیز قانونی نیســت. ســال قبل نیز از این تیــم بازی های مورد قبول 

مشاهده نکردیم که امکان دفاع داشته باشد.
این عضو شورای اسالمی شــهر همدان ابراز امیدواری کرد: مسائل 

باشگاه شهرداری همدان هرچه سریع تر برطرف شود.

سفر پرماجرای گزارشگر بی حاشیه 
به لندن

 خبر مهاجرت بی سروصدای 
مــزدک میرزایی بــه لندن خیلی 
زود در چرخ دنده های شــبکه 
های اجتماعی گشــت و به ترند 

اول توییتر فارسی تبدیل شد. 
ایــن گزارشــگر بی حاشــیه و 
مطرح، دو دهه بعد از نخســتین 
های  زدگی  ذوق  و  گزارش هــا 
طبیعــی جوانــی، این بــار در 

سکوت مطلق و بی حرف و ناگهانی، کاری کرد که هواداران فوتبال 
در ایران هنوز آن را به سختی باور می کنند؛ تصمیمی که البته گالیه 

های نه چندان ادامه دار او در ماه های پیش را معنادار می کند.  

برنامه هفته دوم فوتبال نوجوان اعالم شد

 برنامه هفته دوم لیگ نوجوان اســتان گرامیداشــت شــهید امیر 
امیرگان اعالم شد.

از سوی کمیته مســابقات هیأت فوتبال استان برنامه مسابقات هفته 
دوم لیگ نوجوانان باشــگاه های استان یادواره شــهید امیر امیرگان 

اعالم شد.
پنجشنبه ۹۸/۵/۳

آبی پوشان همدان........................................... ستاره سرخ تویسرکان 
ساعت ۱۶ ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

............................................................... فاتح اسدآباد  میثاق همدان 
ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

مهر اللجین........................................................  پدیده سرخ همدان 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهر اللجین 

.........................................................  شهرداری مریانج  یاوران مالیر
ساعت ۱۷ ورزشگاه جهان پهلوان تختی مالیر 

برنامه هفته دوم لیگ نونهاالن اعالم شد 

 برنامــه هفتــه دوم از مســابقات لیــگ نونهــاالن قهرمانی 
باشــگاه های استان یادواره شهید امیر حســین فضل اللهی اعالم 

شد.
کمیته مســابقات هیأت فوتبال استان برنامه هفته دوم از رقابت های 
لیگ نونهاالن قهرمانی باشگاه های اســتان یادواره شهید امیرحسین 

فضل اللهی را اعالم کرد.
برنامه هفته دوم 
جمعه ۹۸/۵/۴

عقاب اسدآباد.......................................................  شهرداری همدان 
ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید راحمی 

.........................................................  یاوران مالیر  شهرداری مریانج
ساعت ۱۷ ورزشگاه جوانان شهر بهار 

................................................  اکباتان همدان  یاران کوروش نهاوند
ساعت ۱۶ ورزشگاه شهید سلیمانیان نهاوند 

...................................  ستاره سرخ تویسرکان  پاسارگاد نوین نهاوند
ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید سلیمانیان نهاوند 

......................................................  فاتح اسدآباد  شهید امینی همدان
ساعت ۱۶ ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

......................................................  پاس همدان  علم و ادب همدان 
ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید شمسی پور
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقای هادی محمد ظاهری دارای شماره شناسنامه  343۱ به شرح دادخواست کالسه 980443 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجی 
محمد ظاهری به شــماره شناســنامه  ۱229 در تاریخ 74/3/۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: ۱-هادی  محمدظاهری فرزند 
حاجی به شــماره شناسنامه 343۱ پســر متوفی 2-منور محمدظاهری فرزند حاجی به شماره 
شناسنامه 2899 دختر متوفی 3-افســره محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 52 
دختر متوفی 4-معصومه محمدظاهری فرزند حاجی به شــماره شناسنامه 46۱5 دختر متوفی 
5-فرخنده محمدظاهری فرزند حاجی به شــماره شناســنامه 389۱ دختر متوفی 6- مقدسه 
قلخانی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 2287 همســر متوفی اینك با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یــك نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف۱29(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف
 تویسرکان 

آگهي حصر وراثت
آقای هادی محمد ظاهری دارای شــماره شناســنامه  343۱ به شرح دادخواست کالسه 
980442 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مقدسه قلخانی به شماره شناسنامه  2287 در تاریخ 86/۱/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 
۱-هادی  محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 343۱ پسر متوفی 
2-منور محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 2899 دختر متوفی 
3-افسره محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 52 دختر متوفی 

4-معصومه محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 46۱5 دختر متوفی 
5-فرخنده محمدظاهری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 389۱ دختر متوفی اینك با انجام 
تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف ۱30(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف
 تویسرکان 

آگهي حصر وراثت
آقای ناصر زیوریان دارای شماره شناسنامه  2977 به شرح دادخواست کالسه 256/98 ش۱۱2ح از 
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محرمعلی زیوریان 
به شــماره شناســنامه  ۱589 در تاریخ 94/8/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: ۱-علی زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 
405۱626۱۱3متولــد۱352 فرزند متوفی 2-نقی زیوریان فرزند محرمعلی به شــماره شناســنامه 
2متولد۱352 فرزند متوفی 3-مرتضی زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 449متولد۱367 
فرزند متوفی 4-ســعید زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناســنامه 4040۱62382متولد۱37۱ 
فرزند متوفی 5-ناصر زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 2977متولد۱356 فرزند متوفی 
6-محســن زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناســنامه 3349متولد۱360 فرزند متوفی 7-لیال 
زیوریان فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه 3۱64متولد۱357 فرزند متوفی اینك با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف۱50(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف
 اللجین

آگهي فقدان سند مالکیت 
آقــای محمــد رضــا آذر فرزنــد قاســم بــا ارائــه دو بــرگ فــرم استشــهاد کــه امضــای 
گواهــان در دفتــر 40 مالیــر گواهــی گردیــده مدعــي اســت کــه ســند مالکیــت مقــدار 
ــالک 266  ــدانگ پ ــعیر شش ــش ش ــود و ش ــاع از ن ــعیر مش ــوم ش ــعیر و دو س ۱0 ش
اصلــی بخــش ۱ ملیــار ذیــل ثبــت 42466 صفحــه 355 دفتــر 3۱0 بــه شــماره ســریال 
ــی  ــر جابجای ــده در اث ــلیم گردی ــادر و تس ــك ص ــام مال ــه ن ــد و ب 073482 می باش
ــالم  ــب اع ــت مرات ــون ثب ــه قان ــاده ۱20 آیین نام ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردی مفق
تــا در صورتــی کــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــه اداره  ــود را ب ــی خ ــراض کتب ــدت ده روز اعت ــه م ــی ب ــن آگه ــخ ای ــد از تاری می باش
ثبــت اســناد مالیــر اعــالم در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام و ســند مالکیــت از درجــه اعتبــار ســاقط و 

ــردد.  ــی می گ ــل تلق باط
)م الف۱37(

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی

جام ملت های فوتسال آسیا 
امروز قرعه کشی می شود

 مرحله مقدماتی جام ملت های فوتســال آســیا امروز قرعه کشــی 
می شود. ایران در منطقه آسیای مرکزی در سید یک قرار دارد.

مراســم قرعه کشی مرحله مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا امروز 
پنجشنبه در مالزی برگزار می شود. مسابقات مرحله مقدماتی با حضور 
۳۱ تیم در چهار منطقه شــرق، آ. ســه. آن، غرب و آســیای مرکزی و 
جنوبی برگزار می شــود.تیم ایران که در دوره گذشــته صاحب عنوان 

قهرمانی شده بود، در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی در کنار ازبکستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان حضور دارد.

در این منطقه، مســابقات در دو گروه ۳ و ۴ تیمی برگزار می شــود. از 
هر گروه دو تیم به مرحله نهایی مسابقات صعود خواهند کرد. تیم ملی 
ایران و ازبکســتان در سید یک قرار دارند و قطعاً با هم روبرو نخواهند 
شــد.مرحله نهایی این مســابقات از ۸ تا ۱۸ اســفند ۹۸ در عشق آباد 
ترکمنســتان برگزار می شود. این کشــور به صورت اتوماتیک سهمیه 
حضور در مرحله نهایی را گرفته اســت اما بــا نظر AFC در مرحله 

مقدماتی هم در منطقه آسیای مرکزی حضور خواهد داشت.

دختر مالیری به اردوی 
تیم ملی والیبال 

دعوت شد
 ورزشکار نوجوان مالیری به اردوی 
تیم ملی والیبال بانوان کشور دعوت شد

نیایش ترکاشوند والیبالیست مالیری با 
درخشش خیره کننده خود در مسابقات 
کشــور به اردوی تیم ملی والیبال بانوان 

کشور دعوت شد.
از سوی فدراســیون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران نیایش ترکاشوند ورزشکار 
نوجــوان مالیری بــه اردوی تیم ملی 
والیبــال بانوان کشــور در رده ســنی 

نوجوانان دعوت شد
ترکاشــوند از والیبالیســتان شایســته 
شهرســتان مالیر میباشــد که با انجام 
بازیهای خوب در مســابقات قهرمانی 
کشــور از ســوی داوران و ناظران این 
مســابقات جهت حضور در اردوی تیم 
ملی نوجوانان کشور انتخاب و از سوی 
فدراســیون والیبال کشــور به این اردو 

دعوت شد

بازی با قطر برای آقای 
گلی فوتسال جهان

 فدراسیون فوتبال از دو تیم فوتسال 
برای بازی دوستانه با ایران و پس گرفتن 
رکورد آقای گلی فوتسال جهان دعوت 
کرده که تاکنون حضــور قطر در ایران 

قطعی است.
به گزارش ایســنا، پس از اینکه فالکائو 
بعد از خداحافظی از فوتســال بار دیگر 
به میدان بازگشــت تا رکورد آقای گلی 
جهــان را از وحید شمســایی بگیرد، 
فدراســیون فوتبــال ماه هــا در صدد 
برگزاری دیدارهایــی برای پس گرفتن 

این عنوان توسط شمسایی بود.
پــس از اظهارات وحید شمســایی در 
برنامه عصر جدید و اینکه قول داد این 
عنوان را از ستاره برزیلی فوتسال جهان 
پس بگیرد از دو تیم قطر و تاجیکستان 
برای حضور در ایران دعوت شده است 
که تا کنون حضور قطر قطعی شــده و 
تاجیکســتانی ها در این باره نظر قطعی 
خود را اعالم نکرده اند.این دو بازی قرار 
است در شهریور ماه برگزار شود و پس 
از قطعی شدن حضور دو تیم، تاریخ آن 

هم مشخص خواهد شد.

تیراندازان همدانی 
در اردوی تیم ملی 

 فدراســیون تیراندازی کشــور از ۲ 
برای حضور  پرافتخار همدانی  تیرانداز 
در اردوی آماده ســازی تیم ملی رشته 

تفنگ دعوت کرد.
اردوی آمادگــی تیم ملــی تیراندازی با 
حضور تیراندازان برتر رشــته تفنگ در 
محل مجموعه ورزشــی آزادی برگزار 

می شود.
بر این اساس مه لقا جام بزرگ و ساسان 
این  به  تیراندازان همدانی  شهســواری 

اردو تیم ملی دعوت شدند.
این مرحلــه از اردوی آمادگی با توجه 
به نزدیک شدن به رقابت های پیش رو 
در سه رده ســنی نوجوانان، جوانان و 
بزرگســاالن از ۶ مردادماه آغاز و تا ۲۹ 

مردادماه جاری ادامه خواهد داشت.
رئیس هیأت تیرانــدازی همدان در این 
باره گفت: هر ۲ تیرانداز همدانی با کوله 
بــاری از تجربه و افتخــار در این اردو 

حضور خواهند یافت.
تیراندازی  افــزود:  محمــودی  ناصر 
را  مهم  رویــداد  چندین  کشــورمان 
پیش رو دارد که اصلی ترین آن برای 
کســب ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو 

است.
وی بیان کرد: تیرانــدازان همدانی تمام 
تــالش خود را برای کســب ســهمیه 
المپیک خواهند کرد و امیدواریم باز هم 

در المپیک نماینده داشته باشیم.

 زوج مشــهدی که با شــعار اهدا عضو 
ســفر خود را با دوچرخه آغــاز کرده اند 
وارد همدان شدند و مورد استقبال مدیرکل 
ورزش و جوانان و مســئولین علوم پزشکی 

همدان قرار گرفتند.
مجید عابدی و الهام ظریفیان زوج دوچرخه 
ســوار مشــهدی ۳۱ اردیبهشــت ماه امسال 
همزمــان با روز اهدای عضو بــا پیام ترویج 
فرهنگ اهدای عضو، سفر خود به دور ایران 

را از مشهد آغاز کردند.
این زوج دوچرخه ســوار روز گذشــته وارد 
همدان شدند و مورد استقبال مدیرکل ورزش 
و جوانان همدان، معاونین ایشــان و مسئوالن 

علوم پزشکی همدان قرار گرفتند.
راســتای  در  کــه  دوچرخه ســواران  ایــن 
فرهنگســازی برای اهدای عضو از مشــهد 
حرکت خود را آغاز کردند، بهترین قســمت 

ســفر خود را گفت وگو با مردمی می دانند که 
به خاطر سبک سفرشان عالقمند به گفت وگو 
با این زوج هســتند و قصد دارند کل ایران را 
با هدف فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو 

رکاب بزنند.
الهام ظریفیان در این خصوص اظهار داشت: 
سفر خود را با شــعار »اهدای عضو، اهدای 
زندگی« و معرفی موسسه خیریه بنیاد کودک 
آغاز کردیم و ایــن دو موضوع را در جریان 

صحبت با مردم معرفی می کنیم.
وی با بیان اینکه مردم با مشــاهده پرچم ها و 
شــعارهای درج شده در روی لباس ها از این 
موضوعات استقبال می کنند خاطر نشان کرد: 
به همراه همســرم تا جایی که توان داشــته 
باشیم می خواهیم اکثر استان ها را رکاب بزنیم، 
بنابراین زمان به پایان رسیدن کار ما مشخص 

نیست.

مجیدعابدی هم که متولد ۱۳۶۰ است همدان 
را شهری بسیار سرسبز دانست و خوشحالی 
خود را برای حضــور در خنکای هوای این 

شهر اعالم کرد.
این دوچرخه ســوار با بیان اینکه برای استان 
همدان برنامه دو ماهه داریم گفت: آغاز کار ما 
بــه نوعی از همدان خواهد بود و قصد داریم 
تمام شهرهای آن را ببینیم، از استان های دیگر 

فقط عبور کردیم.
وی در خصوص اهمیت فرهنگســازی برای 
اهدای عضــو گفت: فرمهای اهدای عضو در 
اختیــار داریم و این فرم هــا را در بین مردم 

توزیع می کنیم.
عابدی درباره برنامه هــای آتی خود نیز بیان 
کرد: بــا توجه به اینکه ســبک زندگی ما به 
این شکل است این برنامه خیرخواهانه ادامه 

خواهد داشت.

سفیران اهدای عضو با 
دوچرخه به همدان رسیدند

ورزش بانوان همدان در جاده موفقیت
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پرونده  5۰ سالگی نخستین سفر انسان
 به ماه بررسی شد

 پرونده  ۵۰ ســالگی نخســتین سفر انســان به ماه با حضور یک 
کارشــناس نجوم در یک برنامه علمی مورد بررســی قرار گرفت. به 
گزارش شــبکه چهار سیما، پرونده ۵۰ ســالگی ماموریت فضاپیمای 
آپول و۱۱ برای ســفر نخستین انســان ها به ماه در برنامه تلویزیونی 
»چرخ« با حضور عطا مرادی، کارشــناس نجوم مورد بررســی قرار 
گرفت.وی با توضیح آغاز ماجرای ســفر سه فضانورد به ماه در سال 
۱۳۴۸ گفت: ماجرا از جنگ جهانی دوم از ســال ۱۹۴۶ آغاز می شود. 
از جنگ ســرد که در واقع تقسیم قدرت میان شوروی سابق و آمریکا 
بود. این رقابت نه تنها در عرصه سیاســی، بلکه در عرصه های علم و 

فناوری هم ادامه داشت. 

میز شارژر با قابلیت درك دستورات 
صوتی و پخش اخبار

 یک شــرکت تجاری از تولید میز دایره ای شکلی خبر داده که از 
امکانات متنوع فناورانه برای درک فرامین صوتی، شــارژ گوشــی و 

پخش موسیقی برخوردار است.
به گزارش مهر ، این میز که توســط شــرکت کنسو در حال ساخت 
است دارای دوالیه چسبانده شده به یکدیگر است که با بازشدن آن از 
طریق فرمان صوتی می توان به نوشیدنی های ذخیره شده در یخچال آن 
دسترســی یافت. در یخچال میانی افزوده شده به این میز که با دستور 
صوتی افراد باز و بسته می شود، می توان حداکثر ۶۸ نوشیدنی را جای 
داد. یکی دیگر از مزایای این میز گرد شارژ بی سیم حداکثر دو گوشی 

یا تبلت به طور همزمان است. 

ماژول های رباتیک یک ربات بزرگ می سازند
 محققــان ربات های ماژولی کوچکی ابداع کرده اند که با کنارهم 
قرار دادن آنها می توان ربات های بزرگتری ساخت. این ربات ها در 
ماموریت های فضایی کارآمد هستند. به گزارش مهر ، ایده استفاده از 
چند ربات کوچک برای ساخت یک ربات بزرگ در فیلم های علمی 
تخیلی مختلفی دیده می شود. اکنون محققان تصمیم دارند این ایده را 
 ModLab به طور واقعی اجرا کنند. درهمین راستا طی پروژه ای در
 SMORES_EPدانشگاه پنســیلوانیا محققان ربات های ماژولی
 SMORES_EP را هوشــمندتر کرده اند. در اطــراف ربات های
چرخ هایی وجود دارد که بــه آنها کمک می کند درهر جهتی حرکت 
کنند. این ربات هــا با چرخاندن آهنرباهایی که در آنها نصب شــده 

می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

وب سایتی که سلفی کاربران را به نقاشی 
رنسانس تبدیل می کند

 گروهــی از محققان وب ســایتی راه اندازی کرده اند که با کمک 
هوش مصنوعی ســلفی های افراد را به یک نقاشــی عصر رنسانس 
تبدیــل می کند. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریســم، 
گروهی از محققان دانشــگاه MITو شرکت IBM وب سایتی به نام 
AIPortaits.com را راه اندازی کرده اند که سلفی های افراد را به 

یک نقاشی هنری عصر رنساس تبدیل می کند.
 generativeشــبکه یــک  محققــان  منظــور  ایــن  بــرای 
adversarial را با ۴۵ هزار پرتره از آثار هنری عصر رنســانس 
آموزش دادند. به گفته کارشناسان استفاده از این وب سایت بسیار 

ساده است. 

فیس بوك به سوءاستفاده از شماره های 
تلفن همراه متهم شد

 کمیســیون تجارت فدرال آمریکا فیس بوک را به سوء استفاده از 
شــماره تلفن های همراه کاربران و نیز فناوری تشخیص چهره متهم 

کرده و قصد دارد از آن شکایت کند.
به گزارش ایسنا، فیس بوک متهم است که این اطالعات را در اختیار 
شــرکت های تبلیغاتی و بازرگانی قرار داده و آنها از داده های یادشده 
برای بمباران تبلیغاتی هدفمند کاربران فیس بوک سو استفاده کرده اند.

بر همین اســاس، افرادی که شماره های همراه خود را در اختیار فیس 
بوک گذاشــته اند یا از فناوری تأیید هویت دومرحله ای با استفاده از 
فناوری تشخیص چهره بهره گرفته اند، مورد این نوع سواستفاده شبکه 

اجتماعی مذکور قرار گرفته اند.

"اقتصاد گردشگری" چه می گوید؟

 کتاب اقتصاد گردشــگری با ترجمه و تالیف »محمدرضا فرزین« 
استاد دانشــگاه منتشر شد. در ســال های اخیر نظریات و کاربردهای 
علم اقتصاد گردشگری همراه با توسعه علم اقتصاد و مرزهای صنعت 
گردشــگری رشد یافته اســت. از این رو این کتاب سعی داشته است 
به مهم تریــن موضوعات مورد توجــه اقتصاددانان،  پژوهشــگران و 
سیاست گذاران گردشــگری بپردازد. نظریات عرضه و تقاضا از جمله 

موضوعات سنتی و کهن علم اقتصاد هستند. 
در فصــول اول و دوم ایــن کتــاب تالش شــده اســت جدیدترین 
رهیافت هــا و فنون اقتصادی مانند کاربرد الگوهای اقتصادســنجی در 
قسمت تقاضای گردشگری و نظریه بازی ها و تحلیل ساختار،  رفتار-
عملکرد در قســمت عرضه گردشگری بررسی شود. قیمت گذاری نیز 

از مهم ترین کاربردهای نظریات عرضه در اقتصاد است. 
الگوهــای قیمت گذاری در صنایــع و مقاصد گردشــگری همراه با 
نمونه هایــی مــوردی از تجارب آن در این کتاب ارائه می شــوند. دو 
موضوع با اهمیت اقتصاد بخش عمومــی، یعنی دالیل دخالت دولت 
و مالیات گــذاری در گردشــگری از مقوالت بحــث برانگیز اقتصاد 
گردشــگری اســت که در دو فصل ایــن کتاب به آن پرداخته شــده 
اســت. رقابت مندی نیز یکی از موضوعات جدید گردشــگری است 
کــه جنبه های اقتصــادی و مدیریتی دارد. تمامی الگوهای ســنجش 
رقابت مندی و کاربــرد آن در برنامه ریزی مقاصد از جمله مطالب این 

کتاب است.
آخرین فصل کتــاب به موضوع تحلیل هزینه فایــده اختصاص دارد 
که مشــتمل بر الگوها و فنون ســنجش هزینه و فایــده در طرح ها و 
سیاســت های گردشــگری اســت. این کتاب درســی توانسته است 
مجموعــه ای از نظریــات،  تجــارب و پدیده های مرتبط بــا اقتصاد 
گردشــگری را بــا مثال ها و ســواالت در یک چارچوب آموزشــی 
گردآوری کند و برای دانشــجویان رشــته های اقتصاد، گردشگری و 
محیط زیســت و همچنین مدیران و کارشناســان این حوزه کاربردی 

است.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

در هنگام تنگ دستی است که ُحسن مواسات دوست ، آشکار می شود .         
غرر الحکم: ج 4 ص 399 ح 6473

■ دوبیتي:
سراپایی بجز دلبر ندونم مو آن رندم که پا از سر ندونم  
بغیر از ساقی کوثر ندونم دالرامی کز او دل گیرد آرام  

باباطاهر

مریم مقدم  «

 هجدهمین مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر 
از راه رســید تا ج-ای درویشــی مدیر پیشین این 
شــرکت را که عمر مدیریتش   بیش از ۲ ماه و ۱۰ 

روز به طول نیانجامیده  بود  قرار گیرد.
 از روزی که مجید درویشــی به عنوان فرماندار 
اسدآباد معرفی شــد گزینه های متعددی از جمله 
مهــدی مجیــدی، مدیرعامل ســازمان همیاری  
شــهرداری های استان و اســدا... ربانی مدیرکل 
اســتانداری  بین الملل  امــور  و  روابط عمومــی 
همدان به عنوان جانشین وی در شرکت علیصدر 
مطرح شــدند ، اما برخالف تمام شــنیده ها در 
روزهــای اخیر  غالمحســین تقوی، بــه عنوان 
علیصدر  مدیرعامل شرکت ســیاحتی  هجدهمین 
منصوب شد. از سوابق تقوی می توان به معاونت 
جهادکشاورزی اســتان، ریاست شورای اسالمی 
شــهر مالیر و ریاســت ســازمان نظام مهندسی 

شهرستان مالیر اشاره کرد.
از روزی که درویشــی وارد علیصدر شــد عنوان 
کردیم وی که پیش از این ســابقه مدیریت منطقه 
۴ شــهرداری همدان و  معاون خدمات شــهری و 
امور مالی شــهرداری را در کارنامه کاری خود دارد 
حاال میرود تا در حوزه گردشگری همدان نیز ایفای 
مســئولیت کند اما گویا ایفای مســئولیت در نقش 
فرماندار بر بودن در حوزه گردشــگری غالب شد 

و این مدیر نیامده رفت ...
 پیش از  درویشــی ؛ حمیدرضا یاری از ۵ اســفند 
۱۳۹۲ مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر بود 
. تــا آن زمــان این شــرکت ۱۵ مدیرعامــل را به 
خود دیــده بود که یــاری از راه رســید و عنوان 
علیصدر  مدیرعامل شــرکت سیاحتی  شانزدهمین 
را بــه خود اختصاص داد مــردی که آن روز جای 

حسن اســالمیان با ۶۶ ماه سابقه مدیریت نشست.
حاال  تقوی به عنوان هجدهمین مدیرعامل شرکت 
ســیاحتی علیصدر در حالی وارد این حوزه شــده 
است که با آمدن وی خبرهای خوشی منعکس شد 

 برگ برنده علیصدر در عرصه جهانی 
غالمحسین تقوی د ر گفتگوی اختصاصی با همدان 
پیام گفت :  در تازه ترین اتفاقات شایســته اســت 
که اعالم کنیم ؛  دو ســال دیگر شــرکت سیاحتی 
علیصدر به عنوان عضو هیأت رئیسه سازمان جهانی 
گردشگری ماند.  وی گفت : انتخابات هیأت رئیسه 
سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۹ در حالی 
برگزار شد که نام علیصدر و سابقه میزبانی ایران از 
اجالس جهانی گردشگری ۲۰۱۸ در اذهان اعضای 

سازمان ماندگار شده است .
تقوی افــزود :  : در ایــن دوره از بین ۵۵۰ عضو 
۱۱۴ عضو نامزد انتخابات هیأت رئیســه شدند. در 

بین این گزینه ها شرکت سیاحتی علیصدر به عنوان 
یکی از نمایندگان جدی آسیایی نیز حضور داشت.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت:  پس از 
برگزاری انتخابات با رأی ۵۵۰ عضو فعال سازمان 
جهانــی گردشــگری ۱۲ عضو هیأت رئیســه این 
سازمان برای دو سال متمادی پیش رو انتخاب شدند 
در این میان شرکت سیاحتی علیصدر توانست آرای 
الزم را برای هیأت رئیســه ماندن و نماینده آسیایی 

بودن در این سازمان کسب کنند.
وی همچنین افزود : پیش از این شــرکت سیاحتی 
علیصدر در کنار یکی از شرکت های هندی نماینده 
آســیایی سازمان جهانی گردشگری بود اما در سال 
۲۰۱۹ و پــس از برگزاری انتخابات اخیر شــرکت 
هندی حذف و با حمایتی که شــرکت ســیاحتی 
علیصدر از شرکت ایرانی کاندیدا شده در انتخابات 
انجام داد توانستند به عنوان نمایندگان آسیایی آرای 

الزم را به دست آوردند. 
گفتنی آنچه در این میان حائز اهمیت است این نکته 
بود که در بین آراء کســب شده که به نفع شرکت 
سیاحتی علیصدر اعالم شد هیچ یک از آراء متعلق 
به اعضای ایرانی در سازمان جهانی گردشگری نبود 
و علیصدر توانســت مهر آرای الزم برای  حضور 
خود را بار دیگر در هیأت رئیســه سازمان جهانی 
گردشــگری از اعضای غیر ایرانی کسب کند.سال 
۲۰۱۷ برای نخســتین بار در ایران شرکت سیاحتی 
علیصدر به عضویت هیأت رئیسه سازمان توریسم 
جهانی درآمد و این موفقیت، رهاوردی ارزشــمند 
برای صنعت گردشــگری ایران بــه همراه خواهد 

داشت.
ســازمان جهانی گردشگری مستقر در شهر مادرید 
اســپانیا، از نمایندگی های سازمان ملل است که در 
رابطه با امور جهانگردی سیاســتگذاری می کند و 

امروزه پیشتازترین و شناخته شده ترین سازمان بین 
المللی مرتبط با سفر و گردشگری در جهان است.

این سازمان با بیش از یک هزارو ۵۵۰عضو از ۱۵۰ 
کشور در حوزه گردشگری بین المللی فعالیت می 
کند و اعضای هیأت رئیسه آن متشکل از ۱۲ عضو 
برای مدت چهارسال با رای اعضای وابسته انتخاب 
می شوند همچنین رئیس هیأت مدیره این سازمان 

ازسوی رئیس سازمان ملل منصوب می شود.
شــرکت ســیاحتی علیصدر که از ســال ۱۳۷۰ با 
همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی، سازمان 
همیاری شهرداری های استان و شهرداری همدان و 
با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه خدمات 
بهتر برای جذب گردشــگران داخلی و خارجی در 
منطقه علیصدر ایجاد شد و تاکنون به عنوان متولی 
غار علیصدر فعالیــت کرده؛ اکنون برای دومین بار  
به عنوان نماینده ایران، یک کرســی از ۱۲ کرســی 
هیأت رئیســه ســازمان جهانی توریسم را به خود 
اختصاص داده اســت. عضویت علیصدر در هیأت 
رئیسه ســازمان توریسم جهانی، امتیاز بزرگی برای 

صنعت گردشگری ایران محسوب می شود.
با این اتفــاق، ظرفیت ها و داشــته های طبیعی 
و گردشــگری ایران می تواند در مجامع جهانی 
در حــوزه گردشــگری مطرح شــود و صنعت 
در  کند.عضویت  متحول  را  گردشگری کشورمان 
هیأت رئیســه سازمان توریســم جهانی می تواند 
در زمینه رشــد شــاخص های فرهنگی ایران نیز 
موثر باشــد، عضویت در این سازمان زمینه ای را 
فراهــم می کند تا ایران در حوزه گردشــگری به 
جایگاه واقعی خود دســت یابــد و در این زمینه 
شرکت ســیاحتی علیصدر به عنوان نماینده ایران 
به وظیفــه ملی خود عمل می کنــد و طرح های 

خود را ارائه می دهد.

حیدره قاضی خان

چند ســالی است که 
بعضی روســتاهای استان 
همدان به عنوان روستاهای 
مقصد گردشگری معرفی 
شــده اند. این روســتاها 
ویژگــی  دارای  اغلــب 
منحصــر به فــرد طبیعی 

هستند که می توانند مسافران زیادی به منطقه بیاورند. البته این مسافران لزوما 
نباید از شهرهای دیگر باشند چون همه خوب می دانیم که هنوز بسیاری 
از نقاط دیدنی اســتان را نمی شناسیم. پیشنهاد گردشگذی این هفته ما به 
شــما دیدن از روستای حیدره داراالمام )قاضی خان( است. حیدره قاضی 
خان در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرستان بهار واقع شده و با مرکز استان ۳۵ 
کیلومتر فاصله دارد. بافت ویژه و معماری خاص خانه ها، زیبایی های طبیعی 
و طبیعت بکر و دست نخورده، آثار تاریخی با قدمت چند هزار ساله، وجود 
قنات های قدیمی و رود های جاری و تولید محصوالت مرغوب کشاورزی، 
این روستا را به روستای شاخص با ارزش  گردشگری قابل توجه تبدیل کرده 
است. دیدار از این روستا با خانواده، به همراه یک فالسک چای و چند لقمه 

نان و پنیر، عصر تعطیلتان را می سازد. باور کنید.

خاما
 

 خاما رمانی است به 
که  علیخانی  یوسف  قلم 
برای نخستیم بار سال ۹۶ 
وارد بازار شد و االن در 
اســت.  چاپ چهاردهم 
کتــاب تک گویی  ایــن 
درونــی  فردی بــه نام 
»خلیل عبدویی« اســت، 
از آن زمــان که کودکی 
۱۰ ســاله است و دل به 

عشــق دختری چندین سال از خود بزرگتر بست تا ۵۲ سالگی  
او که جنگ، تبعید و اســارت را پشت ســر گذاشت و سال ها 
ســاکن روستایی نزدیک قزوین شد که برایش معنای تازه ای از 
وطن را رقم زد. یوسف علیخانی در متن کوتاهی که همزمان با 
تالیف این رمان منتشر کرد، درباره آن نوشته است: »خاما نباید 
نوشته می شــد، یک بار یکی خیلی سال قبل او را زندگی کرد 
و در شــبی، این راز مگو را گفت و دیگر به سخن در نیامد،الل 
شد؛ و گذشت و گذشت و گذشت تا رسید به یکی که کارش 
گفتن اســت، این کلمه ها امید دارند خاما زنده شود و آن راوی 
هم...« این کتاب را نشر آموت منتشر کرده و قیمت آن ۳۳۵۰۰ 

تومان است.

شعله ور

»حمید نعمت اله« فیلم »شعله 
ور« را یک سال بعد از نمایش 
فیلم »رگ خواب« ســاخت. 
نعمت اله با رگ خواب جوایز 
زیــادی گرفته بــود و همین 
موضوع مخاطبان را نشــویق 

می کرد کــه بدانند قیلم بعدی اش چه از کار درخواهد آمد. شــعله ور اما 
هیچوقت نتوانست موفقیت های رگ خواب را برای کارگردانش به ارمغان 
بیاورد. این فیلم در عوض طرفداران دو آتیشه ای برای خودش فراهم کرد که 
دیگر نعمت اله را صاحب سبک می دانستند. شعله ور داستان زندگی مردی 
را روایت می کند که احساس می کند »عددی نشده« است و این احساس او 
همه زندگی اش را تحت تأثیر قرار می دهد. این فیلم در سی و ششمین دوره 
جشنواره فجر به نمایش درآمد و در رشته های بازیگر مرد، فیلمنامه، موسیقی، 
طراحی لباس، صداگذاری و چهره پردازی کاندیدای دریافت سیمرغ شد و 
در نهایت امین حیایی بعد از سال ها حضور در سینمای ایران با این فیلم به 
سیمرغ رســید. این فیلم مدتی است که در به شبکه نمایش خانگی آمده و 

پیشنهاد سینمایی ما به شما در این آخر هفته است.

 ساختمان پزشکان

ســاختمان پزشکان احتماال بهترین ســریال طنز چند سال 
گذشته تلویزیون ایران است. خیلی ها اعتقاد دارند این سریال 
که ســروش صحت آن را کارگردانی کرد، در ســطحی بسیار 
باالتــر از آثار مهران مدیری قرار می گیرد که مدتی اســت در 
ورطه تکرار افتاده است. مجموعه طنز »ساختمان پزشکان« هر 
شب ســاعت ۲۲ روی آنتن شبکه نســیم می رود. این سریال 
نگاهی انتقادی به موضوعــات جامعه دارد و تالش می کند با 
نمایش زندگی خانوادگی و کاری یک روانپزشــک به واکاوی 
عادات و رفتارهای اجتماعی مردم بپردازد. داستان های مجموعه 
به زندگی پر درد ســر نیما افشار روانشناس اشاره  دارد. او در 
میان مشــکالتش با بیماران مختلف و گرفتاری های مالی ناشی 
از پرداخت اجاره خانه، اقساط مختلف، مهریه همسر سابقش، 
تالش دائمی برای حفظ آرامش و صلح بین خانواده و در نهایت 
کم هوشــی منشی اش دست و پنجه نرم می کند. موقع تماشای 
این فیلم فراموش نکنید که در حال تماشای بهترین بازی های 
تلویزیونی شــقایق دهقان، بیژن بنفشــه خواه و بهنام تشکر در 

سال های اخیر هستید.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

از روستاگردی تا ساختمان پزشکان
کتاب

تلویزیون

نمایش خانگیروستاگردی

غالمحسین تقوی، هجدهمین مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر شد

دومین مدیرعامل در 4 ماه
■ تقوی : علیصدر در هیأت رئیسه سازمان جهانی گردشگری می ماند                     ■ علیصدر نماینده آسیا در سازمان جهانی گردشگری شد 

■ برگ برنده علیصدر در عرصه جهانی 

4 مرداد؛ رونمایی
 از دیوارنگاره 59 شهید 

کوی قصابان
 عضــو هیأت امنای مســجد کــوی قصابان گفت: 
دیوارنگاره ۵۹ شهید کوی قصابان واقع در بلوار علویان 
۴ مرداد ماه همزمان با سالگرد عملیات مرصاد رونمایی 

می شود.
محســن صیفی کار با بیان اینکه دیوارنگاره ۵۹ شــهید 
کوی قصابــان واقع در بلوار علویان ۴ مردادماه همزمان 
با سالگرد عملیات مرصاد رونمایی می شود اظهار کرد: 
۵۹ شهید کوی قصابان شهدای پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون را شــامل می شوند، آخرین شهید سید 
حسین حســینی جانباز ۷۰ درصد بود که سال گذشته 
شهید شــد.وی در گفت وگو با فارس با تأکید بر اینکه 
مراســم رونمایی روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشا 
خواهد بود گفت: سخنرانی کوتاهی بعد از نماز مغرب 

و عشا خواهیم داشت و سپس رونمایی انجام می شود.
عضو هیأت امنای مسجد کوی قصابان با بیان اینکه شهید 
ابوالقاسم یونسی از شــهدای کوی قصابان در عملیات 
مرصاد حضور داشت گفت: از تمام خانواده های شهدای 
کوی قصابان و همچنین خانواده شهید یونسی نیز برای 
حضور در مراسم دعوت شده است.وی با بیان اینکه زنده 
نگه داشــتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست افزود: این 
هنرنمایی در دیوار مسجد می تواند الگویی برای جوانان 
امروز و فردا باشد ضمن اینکه بدانند این آرامش و امنیت 

به دست چه کسانی ایجاد شده است.


