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گفت و گو ها 
نتیجه بخش باشد

 1- یکــی از ماموریت هایی که دولت 
به اســتانداران داده اجرای منشور گفت و 
گو با اقشار مختلف در استان ها است.البته 
در این زمینه اســتانها زیاد موفق به اجرای 

منشور نشده اند.
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

رئیس نمایشگاه بین المللی همدان در دفتر همدان پیام خبر داد

آمادگی ورود به عرصه صادرات 
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان 

در بازدید از همدان پیام:

160 شرکت در پارک 
علم و فناوری همدان حضور دارند

■ اولویت ترجمه زبان مشتری و واحد های تولیدی برای هم 

40 اکیپ ناظر بر ذبح عید قربان 
■ ارزش تولیدات دامی کشور به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می رسد
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قربان
حقیقت بندگی 

در پیشگاه 
ربانی

همه شما خوبان و عالقمندان هنر، هنرمندان و آینده توسعه شهرستان مالیر دعوتید
 آیین افتتاحیه سومین جشنواره مالیر شهر ملی منبت ایران )زمان: ساعت 18:30 روز دوشنبه مورخ 1398/05/21(

 مکان: بوستان تاریخی سیفیه، پارکینگ مجاور دریاچه مصنوعی 
ستاد اجرایی سومین جشنواره مالیر شهر ملی منبت ایران



C M Y K

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

یکشنبه  20 مردادماه 1398  شماره 3543

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

گفت و گو ها نتیجه بخش باشد
 1- یکــی از ماموریت هایی که دولت به اســتانداران داده اجرای 

منشور گفت و گو با اقشار مختلف در استان ها است.
البته در این زمینه اســتانها زیاد موفق به اجرای منشور نشده اند شاید 
دلیل آن، ســخت بودن گفت و گو در ایران باشــد اما این منشور در 
اســتان بهتر از استان های دیگر اجرا شده و می توان گفت که همدان 

در اجرای این منشور پیشتاز است.
2- استاندار همدان را می توان عامل اصلی موفقیت استان در اجرای 

منشور گفت و گو و پذیرش این عمل سیاسی در استان دانست.
در واقع همت شــاهرخی و رویکرد گفت و گــو محور وی از زمان 
فعالیت در استان باعث شــده تا بستر گفت و گوی سیاسی دولت با 
ملت و جریان های مختلف سیاسی و صنفی در  استان مهیا و همدان 

در اجرای این بخشنامه پیشتاز باشد.
3- با برنامه ریزی خوب اســتانداری گفت و گو با اقشــار مختلف 
از جمله روحانیان، فعاالن فرهنگــی و اجتماعی، هنرمندان، احزاب، 
فعاالن سیاســی، جوانان ، بانوان، اصناف و خبرنگاران برگزار شده و 
این نشست ها بدون کمترین حاشــیه به عاملی برای تقدیر از ابتکار 

شاهرخی در برگزاری این نشست ها تبدیل شده است.
4- در این نشست های گفت و شنود، تریبون در اختیار اقشار مختلف 
قرار گرفته تا مطالبات، پیشنهادها و ایده های خود را بیان کنند و پاسخ 

های مسئوالن را نیز دریافت کنند.
می توان گفت با این اقدامات تالش برای ایجاد فضای باز سیاسی در 
حوزه اجتماعی و سیاســی در چارچوب قانون در استان انجام شده و  
شــکل گیری این فضا  کمك بزرگی به رفع بسیاری از مسایل استان 
داشته است که کمترین آن اطالع مسئوالن از مشکالت اقشار و اطالع 

اقشار از امکانات و اقدامات مسئوالن بوده است.
5- پیش نیاز گفت و گو ، تشکیل جامعه مدنی است در واقع در یك 
جامعه ای که اتحادیه ها و تشــکل ها شکل گرفته و مسائل صنفی و 
سیاسی و اجتماعی در قالب آنها و سمن ها پیگیری می شود، گفت و 

گو معنا داشته و نتیجه محور خواهد بود.
از این منظر توجه استاندار به تقویت جامعه مدنی در استان با حمایت 
از ایجاد خانه احزاب و توســعه سمن ها و تقویت احزاب و اتحادیه 
ها ، اقداماتی مثبت در راســتای دستیابی به محیط گفت و گو ارزیابی 

می شود. 
6- هفتــه گذشــته اســتاندار در دو گفت و گوی مهــم با اصناف و 
خبرنگاران حاضر شــد و سخنان آنها را شنید و انتظارات خود را هم 

مطرح کرد.
این دو نشست و گفت و گو به لحاظ تاثیرگذاری بر توسعه استان از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند.
سخنان هر دو طرف گفت و گو در این دیدارها بسیار با اهمیت است 

و می تواند توسعه استان را متحول کند.
7- گفت و گو برای گفت و گو، تاثیری بر روند توسعه استان نخواهد 
داشــت و در نهایت یادآور ضرب المثل معروف است که نشستند و 

گفتند و برخاستند!
آنچه از روحیه عملگرای اســتاندار قابل اســتنباط است، مراد وی از 
برگزاری جلســات گفت و گو، این نیست و وی به نتیجه بخشی این 

گفت و گو ها ایمان دارد.
به همین دلیل انتظار می رود دستورات وی در این نشست ها به خوبی 
پیگیری شود و حتی با بازبینی اخبار و فیلم این گفت و گو ها ، توجه 
الزم به مواردی که در جلسه مغفول مانده شود تا همدان با گفت و گو 
های ثمر بخش به الگویی موفق در اجرای منشــور گفت و گو تبدیل 

و به کشور معرفی شود.

1- همدان در حال تبدیل به قطب  آفرود ســواران ایران است. گویا 
آفرود ســواران اســتان های دیگر نیز تعطیالت را با آفرودسواری در 
الوند می گذرانند. گفتنی است با آنکه آفرود سواری با تخریب منابع 
طبیعی و محیط زیســت الوند همراه اســت تا کنون نهادهای مسئول 

واکنشی در این زمینه نداشته اند.
2-  یك نماینده اســتان خود را مســتاجر معرفی کرده اســت. گویا 
پور مختار گفته در همدان خانه دارد و در تهران مستاجر است و برای 
تمدید مدت اجاره، امسال مجبور شده از خود پولی بر روی پولی که 
مجلس به نمایندگان برای رهن خانه می دهد، بگذارد. گفتنی اســت 
این اظهارات با واکنش هایی منفی از جمله آنچه همراهی نمایندگان 
با گرانی ها و بی تفاوتی  به وضعیت مســتاجران خوانده شده، مواجه 

شده است.
3- ســوالنی ها خواستار توجه مسئوالن اســتان به جشنواره سیر 
ســوالن هســتند. گویا کمك به هزینه های تبلیغات و معرفی این 
جشنواره از رســانه ها مهمترین خواســته آنهاست. گفتنی است 
برگزاری جشــن محصول یکی از راه های معرفی مناطق اســتان 

به گردشگران است.

216 دستگاه استخراج ارز دیجیتال
در همدان کشف شد

 فرمانده انتظامی استان همدان از انهدام 32 باند تهیه و توزیع مواد 
مخدر در اســتان خبر داد و گفت: 216 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

در استان کشف شد.
بخشعلی کامرانی صالح در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به نقش 
اثرگذار این قشــر در پیشــبرد امور جامعه و ایجاد امنیت اظهار کرد: 
دشــمن از هر ترفندی برای ایجاد جنگ  روانی در حوزه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد اما باز هم ناکام ماند.
وی با بیان اینکه عملیات روانی پیچیده دشمن و شایعه پراکنی اش در 
مــورد بروز جنگ در خلیج فارس  بــا تدابیر رهبر فرزانه انقالب راه 
به جایی نبرد گفت: در شــرایطی که دشــمن با دروغ پردازی درصدد 
تغییر افکار عمومی بود رهبری فرمودند »نه جنگ می شــود نه مذاکره 

می کنیم«.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه تبیین شرایط و تشریح 
نقشــه دشمن توسط رسانه ها نیز باعث ناکامی دشمن شد اضافه کرد: 
ایران قدرتمند پهپاد 200 میلیون دالری آمریکا را با موشك های ساخت 

سپاه ساقط کرد و بار دیگر قدرت خود را به رخ استکبار کشید.
وی با اشــاره به اینکه رســانه ها در حوزه تقویــت غرورآفرینی های 
رزمندگان این مرزوبوم وارد شــدند و در مقابل جنگ روانی دشمن 
ایستادند افزود: معتقدم ضریب نتیجه بخش بودن یك موضوع با تالش 

رسانه چندبرابر می شود.
کامرانی صالح در بخش دیگری از ســخنانش از همراهی خبرنگاران 
در ایجاد امنیت در اســتان تقدیر کرد و با گریزی به عملکرد مجموعه 
ناجا از ابتدای ســال تاکنون گفت:  در این مــدت بیش از 340 هزار 
بار تماس مردمی با ناجا ثبت شــده کــه 112 مورد آن منجر به انجام 

عملیات شده است.
وی از ســاماندهی شبگردها و سرایدارها در راستای تأمین بیشتر نظم 
و امنیت در استان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا بیش از 5 هزار 

نفر در سطح استان ساماندهی شده اند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان مبارزه با مــواد مخدر را کماکان جزو 
اولویت های کاری پلیس برشمرد و با بیان اینکه یك هزار و 900 کیلو 
انواع کشفیات طی امسال کشف شده است افزود: در حوزه پاکسازی 
نقاط آلوده نیز فعالیت های خوبی صورت گرفته به طوری که 3 هزار 

معتاد و مصرف کننده مواد دستگیر شدند.
وی از انهــدام 32 بانــد تهیه و توزیع مواد مخدر در اســتان خبر داد 
و تأکیــد کــرد: نیروی انتظامــی در حوزه مبارزه بــا تهیه کنندگان و 

توزیع کنندگان مواد مخدر با هیچ کس تعارف ندارد.
وی از انهدام 12 باند سرقت در استان خبر داد و با بیان اینکه در حوزه 
مبارزه با کاالی قاچاق نیز بیش از 100 عملیات داشتیم گفت: در این 
حوزه با 9 درصد افزایش کشفیات مواجه بودیم که ارزش ریالی کاالها 

نیز بیش از 94 میلیارد تومان بوده است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان با بیان اینکــه در حوزه رصد فضای 
مجازی نیز قریب به 500 فقره پرونده جرائم اینترنتی و برداشت های 
غیر مجاز داشــتیم که با متخلفان برخورد شده است تأکید کرد: پلیس 

در این حوزه ورود خوبی داشت.
 اغلب نزاع ها نیز بر سر مسائل ملکی است

کامرانی صالح با بیان اینکه فرهنگســازی و اطالع رسانی در بین مردم 
یکی دیگــر از فعالیت های پلیس در راســتای تحقق شــعار »پلیس 
جامعه محور« بوده است از برگزاری 500 جلسه در مدارس و مساجد 
اســتان و  25 نمایشگاه در پارک ها و مراکز مختلف خبر داد و اضافه 
کرد: 10 هزار بروشــور آموزشی نیز در ارتباط با مسائل مختلف بین 

مردم توزیع شده است.
کامرانی صالح در پاسخ به ســوالی در خصوص افزایش معتادان 
در پارک هــا گفت: عملیات پاکســازی مناطق مختلف شــهر از 
معتــادان متجاهر به طور مســتمر در حال انجام اســت اما این 
نکتــه را نباید فراموش کنیم که وقوع برخی از جرائم ســیال و 
لحظه ای هســتند مثل کشــف حجاب و وجود معتادان در سطح 

شهر.
وی ادامه داد: ممکن است در یك ساعت پلیس در یك مکان نسبت به 
جمع آوری معتادان و یا برخورد با کشف حجاب اقدام کرده باشد اما 

ساعتی بعد در همان مکان شاهد وقوع این پدیده باشیم.

سمن ها وارد فضاهای سیاسی نشوند

 مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان گفت: ســازمان های مردم نهاد نباید وارد 
فضای های سیاســی شوند و این کار مدنی و اجتماعی نباید با مسائل سیاسی تداخل پیدا 
کند، اگر سمنی وارد این حوزه شود براساس دستورالعمل ها و ضوابط وارد  عمل می شویم.

مهرداد نادری فر در نشست سازمان های مردم نهاد خیریه و نیکوکار استان همدان، با بیان 
اینکه کار ها را باید به مردم ســپرد در غیر اینصــورت نباید انتظار جامعه ای پویا و بالنده 
را داشــته باشیم، عنوان کرد: هرجا مردم اراده و حرکت کردند فعالیت های اجتماعی دوام 

آورده و پیوستگی داشت و این امر ریشه تاریخی به عنوان یك فرهنگ داشته است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: استان همدان در زمینه سازمان های مردم نهاد پیشرو است 
و تجربه تاریخی دارد، مسئوالن کشوری نیز به این امر واقف هستند و همیشه سازمان های 
مردم نهاد همدان را به عنوان الگو معرفی کردند .نادری فر با بیان اینکه سمن ها تنها در حوزه 
کمك های مالی و بسته های حمایتی فعالیت نمی کنند، اظهار کرد: در قضیه زلزله نخستین 
آشپزخانه ای که در پل ذهاب آماده به کار شد، به وسیله اعضای سمن مالیری بود که طی 
آن روزی 18 هزار غذای گرم در بین مردم توزیع می کردند همین ســمن نیز در سیل پل 
دختر اعالم آمادگی کردند.وی با اشــاره به اینکه سمن ها از نظر اندیشه و فکر می توانند  
کمك زیادی کنند که  بسیار با ارزش است، ادامه  داد: بزرگترین سمن فکری و اندیشه ای 
که در کشور وجود دارد، در استان همدان تحت عنوان هیأت جوانان اندیشه ورز در سطح 

استان شکل گرفته است که این گروه نیروی توانمند و صاحب اندیشه هستند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ضمن اشاره به اجرای برنامه جامع سازمان های 
مردم نهاد و هدایت فعالیت های آنان به هدف مشــخصی بیان کرد: برای نخستین بار در 
کشــور در جهت همکاری و تعامل بیشــتر با سمن ها مجمع مشــورتی تشکیل شد و از 
فعالیت آنها رضایت داریم اما ادامه فعالیت باید به صورت تشــکل های تخصصی باشد و 

مجمع مشورتی متوقف شود.
نادری فرعنوان کرد: ســامانه بانك اطالعات سازمان های مردم نهاد استان نواقصی دارد اما 
در گام اول این سامانه فقط باید اطالعات مورد نیاز سمن ها را در اختیار آنان بگذرد، در 

قدم های بعدی کامل تر شود اما باید درنظر داشت کرامت انسانی افراد حفظ شود.

 تقویت ســرمایه اجتماعی که رسانه ها به 
دنبال آن هستند در سند تحول بنیادی آموزش 

و پرورش و کار معلم دیده شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان در مراسم 
تجلیل از خبرنگاران این حوزه گفت: با توجه 
به هم راســتا بودن کار معلم و خبرنگاران این 
دو قشــر برای آگاه سازی مردم کار میکنند که 

بسیار قابل توجه است.
محمد پورداود گفت: فرهنگ و ارتباطات در 
روابط و زیست انفکاک ناپذیر هستند هر کنش 

یك رویداد فرهنگی است.
مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان افزود: 
ارتباطات فرهنگ ساز است چرا که پیوستگی 

فرهنگی و ارتباط انسان ها فرهنگی است.
وی افزود: رسانه دروازه ورود به فرهنگ و اثر 

گذار در این حوزه است.
محمد پورداود هسته فرهنگ و پوسته فرهنگ 
را شــامل باورهــا و اعتقاد به خدا انســان و 
جهان ارزش ها، بایدها و نبایدها ، هنجارها به 
عنوان الگوی رفتاری ، نمادها و اســطوره ها و 
شــخصیت های یك کشور ، آیین ها و آداب و 
رســوم  و فناوری ها و مهارت ها و نوآوری ها 
دانست و گفت: رسانه در سه الیه  نخست می 
تواند تغییر ایجاد کند چراکه بیشــتر تالش آن 
در هنجارها و اندیشــه ها برای تعلیم و تربیت 

اجتماع است.
وی ادامه داد: تالش رسانه برای نهادینه سازی 
ســه الیه نخست در راســتای فرهنگ پذیری 
است و اهتمام رسانه برای فرهنگ گرایی است.

پــورداود بیان کرد: رســانه ها به باورپذیری و 
تعیین الگوهای فکری به منظور ارتقای دانش 

و مهارت مبادرت می ورزند.
مدیر کل آموزش و پــرورش اظهار کرد: کار 
خبرنگاران به منظــور زدودن جهل از جامعه 
بسیار شبیه معلمان است در واقع خبرنگاران در 
گرایش های اجتماعی الگویی برای خود دارند.

وی گفت: رســانه بازتاب دهنده فرهنگ های 
اجتماعی است و از طریق آموزش و پرورش 

به توسعه انسان می پردازد.

پــورداود ادامه داد: ســند تحــول آموزش و 
پرورش نقشــه راه آموزش و پرورش اســت 
وجه قابــل قبول آن تحولی بودن آن اســت. 
آمــوزش و پرورش با این ســند برنامه محور 

شده است.
وی گفت: در واقع در این سند آموزه مهمی که 
معلم کارمند نیست استاد و پژوهشگر است در 
آن دیده شده است در این سند هویت مدرسه 

سالم و حیات طیبه دیده شده است.
پورداود گفت: رســانه ها بســته به فرهنگ و 
زمینه های اجتماعی در گرایش جامعه به یکی 
از الگو های فکری و روش های اســتداللی/

قیاسی، استقرایی/انتزاعی و تداعی گرا /تعلیم 
گرا / اختصاصی اثر می گذارند.

  پــورداود با تأکید بر این که ارزش گذاری به 
معنای ترویج بایسته های ایدئولوژیك و آموزه 
هایی است که مظهر هویت یابی و خود آگاهی 
جوامع قلمداد می شــوند، گفت: در این میان 
رســانه ها به عنوان بازتاب دهنده ارزش های 
فرهنگی و ایدئولوژی های اجتماعی به ترویج 
و ترسیخ ارزش ها به عنوان ایستارهای عمیق 
و پایــدار و تمایالت انعــکاس دهنده جهت 
گیری های ایدئولوژیــك و فرهنگی مبادرت 

می ورزند.
  وی با اشــاره به این کــه هنجارها به معنای 
ایســتارها و الگوهای رفتاری برآمده از ارزش 
ها، نقش هــا و نهادهای اجتماعــی، میراث 
اخالقــی جامعه و روش هــای فرهنگ ملی 
بــرای تثبیت هنجارهای بومی اســت، افزود: 
هنجارســازی رســانه ای با هــدف فرهنگ 
ســازی عمومی از رهگذر آموزش وپرورش و 
باورسازی استعدادهای انسانی و آگاهی بخشی 
به منظور یگانگــی اجتماعی اهتمام به جامعه 
انسانی اسالمی با رویکرد انسان سالم و توسعه 

انسان محور استوار است.
  وی تصریح کرد: رســانه ها از طریق جامعه 
پذیــری و درونی کردن این مــوارد، آن را به 
عنوان ســرمایه مشــارکت و بروز خویشتن 

انسان ها مورد استفاده قرار می دهند.
  پورداود گفت: با توجه به تأثیر فن آوری ها، 
ابداع ها، ابتکارات، نــوآوری ها و مهارت ها 
بر کنش های فرهنگی و اجتماعی، رســانه ها 
قابلیت آن را دارند که به الگو سازی و نوآوری 

رفتاری بپردازند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان با تأکید بر 
این که رسانه ها در مورد هسته فرهنگ شامل 

باورهــا، ارزش ها، و هنجارها از توان تعلیمی 
و تثبیتی در فرهنگ سازی برخوردارند، افزود: 
این در حالی اســت در مورد پوســته فرهنگ 
شــامل نمادهــا، آیین ها و فــن آورها دارای 
توان تغییر رفتــار اجتماعی و تحول الگوهای 

اجتماعی هستند
در این جلســه مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان نیز گفت: تعیین روز و هفته 
ای به نام خبرنگار برای پاسداشــت زحمات 
این قشر است چرا که اصحاب رسانه کسانی 
هستند که با تفکر و اندیشه خود قلم میزنند تا 

باری از مشکالت مردم را بردارند.
احســانی افزود: وقتی تعقل و اندیشــه با قلم 
عجین میشود بسیار زیبا است چرا که در این 
صورت دردها و مشــکالت مــردم به تصویر 

کشیده میشود.
وی ادامه داد: خبرنگار بــا تمام تنگناها و بی 
مهری ها کار خودش را صادقانه پیش می برد 

تا به رسالت خود عمل کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان بیان 
کرد: کار در این حوزه به لحاظ مشــکالت و 
محدودیتهای فراوان عشــق میخواهد که با از 

خود گذشتگی کارها پیش برود

 هر ساله با نزدیك شدن به ایام عید قربان 
و باتوجه به حجم وســیعی از گوشسفندانی 
که توسط حجاج ذبح می شود سالمتی دام و 
رعایت اصول بهداشتی از دغدغه مسئوالن و 

مردم همدان قلمداد می شود.
از آنجا که این استان سهم به سزایی در تولید 
دام و دامپروری منطقه غرب کشــور و حتی 
به مراتبی سطح کشــور را داراست بنا براین 
دامپزشــکی به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی 

بهداشتی این دام ها به شمار می رود.
از اینرو روز گذشته مدیر اداره کل دامپزشکی 
اســتان همدان در نشســتی صمیمانه میزبان 
خبرنگاران بود تا همزمان با گرامیداشت هفته 
خبرنگار آمار و اطالعاتی را نیز در این زمینه 

با اصحاب رسانه در میان بگذارد.
محمــد  رضا رســولی با تبریك پیشــاپیش 
عیدسعید قربان گفت: همزمان با فرا رسیدن 
عیدسعید قربان و انجام مراسم قربانی کردن 
دام در این روز، دامپزشکی استان همدان اقدام 
به اجرای طرح نظارت و کنترل بهداشــتی و 

شرعی بر دام های قربانی مردم می نماید.
وی اظهار داشــت: در همین راستا اداره کل 
دامپزشــکی اســتان همدان با انجام اقدامات 
الزم و هماهنگــی الزم بــا ســایر ادارات و 
ارگانهای ذیربط و هماهنگی های بین بخشی 
با ســایر ادارات و با تشکیل، آموزش، تجهیز 
و ســاماندهی 18 اکیپ ثابــت و 25 اکیپ 
ســیار و با ترکیب 33 نفر دامپزشك، 43 نفر 
بازرس بهداشتی گوشت، 12نفر ناظر شرعی، 
نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی قربانی های 

شهروندان محترم را انجام می دهد.
وی از تمامــی شــهروندان اســتان همدان 
درخواســت کرد به منظــور رعایت اصول 
بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماری های 
قابل انتقال از دام به انسان، در روز عیدسعید 
قربــان حتی المقدور دام های قربانی خود را 

در کشتارگاه های سراسر استان کشتار نموده 
و از خدمات بازرســی بهداشــتی و شرعی 
بازرســان اداره کل دامپزشکی استان همدان 
بهره مند شــوند و در غیر این صورت جهت 
نظارت بهداشتی و شرعی می توانند با شماره 
1512 تمــاس حاصل نمــوده و از خدمات 
رایگان اکیپ های ثابت و ســیار دامپزشکی 

بهره مند گردند.
 ارزش تولیدات دامی کشور به بیش 

از 300 هزار میلیارد تومان می رسد
مدیرکل دامپزشکی اســتان همدان همچنین 
اظهار کرد: ارزش تولیدات دامی کشــور به 
بیــش از 300 هزار میلیارد تومان می رســد، 
بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه امری 

ضروری به نظر می رسد.
رسولی، افزود: دامپزشکی یکی از زیرساختی 
ترین ادارات در اقتصاد و بهداشــت عمومی 
جامعه بوده و تضمین کننده سالمت، بهداشت 
و اقتصاد دام و انســان می باشد که از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی از واکسیناســیون حدود 8 میلیون نوبت 
ســر دام در طی سال خبر داد و افزود: اکیپ 
های اعزامی به روســتاها و مناطق قشــالقی 
جهت واکسیناســیون دام های عشایر مربوط 
به اســتان همدان، از دیگر فعالیت های این 

اداره کل می باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از امنیت 
بهداشتی و غذایی خوبی در استان برخوردار 
هستیم، افزود: مبارزه با بیماری های مشترک 
بین انســان و دام یکی از وظایف دامپزشکی 
می باشد و خوشــبختانه با تالش همکاران 
تاکنون هیچ گزارشــی از  وجود کانون های 

آنفلوانزا در استان نداشتیم.
وی اظهار داشــت: در ســال 97 مقدار 580 
تن انواع مواد خــام دامی غیرقابل مصرف با 
تالش بازرسان بهداشتی دامپزشکی از چرخه 

مصرف انســانی خــارج گردیده اســت که 
مصرف آن می توانست تعداد زیادی از مردم 

را روانه بیمارستان کند.
وی ضمن اشــاره به تعطیلی کشتارگاههای 
ســنتی دام و تجهیز کشــتارگاه های صنعتی 
استان به سیستم پیش سرد گفت: صددرصد 
گوشــت استحصالی اســتان از سیستم پیش 
سرد عبور می کند و شهروندان می توانند با 
خیال آســوده گوشت های دارای مهر و لیبل 
دامپزشکی را از مراکز مجاز عرضه مواد خام 

دامی تهیه و مصرف نمایند. 
رســولی اجرای طرح بســته بندی و آالیش 
فرآورده های دامی همچون جگر، دل  و قلوه 
و کله  پاچه در استان را امری مهم در راستای 
ایجاد امنیت غذایی خواند و گفت: درج نوع 
و جنس دام در لیبل های گوشت نیز از دیگر 
اقدامات موفقیت آمیز دامپزشکی در راستای 

حمایت از حقوق شهروندی بوده است. 
وی در ادامه از طراحی و راه اندازی ســامانه 
آنالین بازرســی بهداشتی مواد خام دامی در 
اســتان همدان خبر داد و گفت: این نرم افزار 
پــس از طراحی و اجرایی شــدن در ابتدای 
ســالجاری به صورت آزمایشی در بازرسی 
از مراکز تولید، توزیع، بســته بندی و عرضه 
مــواد خام دامی در شهرســتان همدان مورد 
اســتفاده قرار گرفت و ســپس با برگزاری 
کالس آموزشی برای تمامی بازرسان مستقر 
در اداره کل دامپزشکی استان از ابتدای تیرماه 
سالجاری در ســطح 9 شهرستان مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.
رسولی خاطرنشــان کرد: با توجه به پیگیری 
هــای صورت گرفتــه از ســوی مرکز ملی 
تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات 
کاربردی، از ابتدای ســال جاری آزمایشــگاه 
مرکزی اداره کل دامپزشــکی اســتان همدان 
نیز به جمع اســتان های با قابلیت ردیابی و 

تشخیص آنفلوانزای پرندگان پیوست.
 ارجــاع 277 واحد متخلف عرضه 

موادخام دامی به مراجع قضایی
مدیرکل دامپزشکی اســتان همدان از ارجاع 
277 واحــد متخلف عرضه موادخام دامی به 
مراجع قضایی در چهارماهه نخســت امسال 

خبر داد.
رسولی به انجام بیش از 34هزار مورد بازرسی 
از واحدهای توزیع، نگهداری، بســته بندی و 
عرضــه فرآورده هــای خام دامی در اســتان 
طی چهار ماهه نخســت امســال اشاره کرد 
و افــزود: در پی این بازرســی ها، 87 هزار و 
517 کیلوگرم موادخام دامی غیرقابل مصرف 

شناسایی و ضبط و معدوم شده است.
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان همــدان از 
واکسیناسیون سه هزار و 678 قالده سگ های 
گلــه و صاحــب دار خبــر داد و در زمینــه 
واکسیناسیون و پیشگیری از بروز بیماری های 
واگیــر دامی گفــت: در این زمینــه بیش از 
یك میلیون و 945 هزار نوبت ســر دام علیه 
بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک 
همچون بیماری شاربن، تیلریوز، تب برفکی، 
آبلــه، لمپی اســکین، ppr، آگاالکســی و 

بروسلوز)تب مالت( واکسینه شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: به منظور پیشگیری از 
بروز بیماری های سل و بروسلوز نیز در گاو 
و گوسفند هفت هزار و 120 رأس خونگیری 
انجام شده، همچنین در راستای مبارزه با سل 
گاوی 12 هزار و 270 رأس دام تحت تست 

توبرکولین قرار گرفته است. 
رســولی با اشــاره به عملکرد واحد قرنطینه 
دامپزشــکی اظهار داشــت: از ابتدای ســال 
تاکنون تعداد 890 مجوز بهداشتی قرنطینه ای 
از مقصد همدان به ســایر استان ها و تعداد 
چهار هزارو 211 مجوز وارده از مبدأ ســایر 

استان ها به مقصد همدان صادر شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش:

رسانه دروازه ورود به فرهنگ است

40 اکیپ ناظر بر ذبح عید قربان 
■ ارزش تولیدات دامی کشور به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می رسد

تخریب رستوران غیرمجاز 
در »حیدره«

 سرپرست مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان از تخریب یك رستوران غیرمجاز در باغات جاده حیدره شهر 

همدان خبر داد.
حســین مردانی با اشــاره به تخریب یك رســتوران غیر قانونی در 
باغات جاده حیدره اظهار کرد: ملك مورد نظر اقدام به تغییر کاربری، 
تخریب باغات و ایجاد باغ رستوران به صورت غیر قانونی در فضایی 
به مســاحت 245 متر مربع کرده بود که توســط واحد اجرای احکام 
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و با هماهنگی مقام قضایی، 
عوامل انتظامی و با اســتفاده از ماشــین آالت و نیروهای شهرداری 

تخریب شد.
وی در گفت وگو با فارس گفت: واحد کنترل ساختمان، فنی و اجرای 
احکام مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری قبل از اجرای حکم 
مورد نظر اقدام بــه صدور اخطاریه کنترل ســاختمان برای تعطیلی 

عملیات ساختمانی و ارائه مجوز کرده بود.
سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 
افزود: همچنین اخطاریه تبصره 1 ماده 100 قانون شــهرداری ها برای 
ارائه توضیحات کتبی و مستندات موجود به کمیسیون، ابالغ مهلت 10 
روز کمیســیون ماده 100 به منظور اعتراض به رای و ابالغ مهلت 48 

ساعته برای اجرای رای به صورت قانونی انجام شده بود.
وی بــا بیان اینکه تمام لوازم در این رســتوران قبل از اجرای رای از 
محل تخلیه و به صورت سالم تحویل مالك شد و در ادامه سخنانش 
از اجرای 80 مورد رای تخریب کمیســیون ماده 100 از ابتدای ســال 

تاکنون خبر داد.
مردانی تأکید کرد: با هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر قانونی 
واقع در محدوده و حریم قانونی شــهر بدون تبعیض و مماشات طبق 

ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
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آدینه

افزایش 43 درصدی کشف مواد مخدر در مالیر

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: فرمانده نیروی انتظامی از افزایش 43 درصدی کشــف 
مواد مخدر در مالیر خبر داد و گفت: 7 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان 

شناسایی و منهدم شده است.
فرمانده نیروی انتظامی مالیر در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانه ها در ایجاد امنیت 
اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران بازوی توانمند ایجاد احساس امنیت در جامعه هستند 

و از زحمات خبرنگاران در عرصه اطالع رسانی و فرهنگ سازی تشکر کرد.
محمدباقر ســلگی با اشــاره به عملکرد مطلوب طرح ملی کرامت گفت:امروزه معتادان 

به ســمت مواد مخدر صنعتی گرایش پیدا کرده اند که نیروی انتظامی برای مقابله با این 
موضوع اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی در ادامه ازانهدام 7 باند تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد همچنین کشــف 23 هزار 
و 590 بسته سیگارت قاچاق ،25 هزار و 120 لیتر سوخت قاچاق، 4 محموله مرغ بدون 
مجــوز به وزن 11 هزار و 500 کیلوگــرم را از دیگر اقدامات نیروی انتظامی طی 5 ماهه 

نخست سال برشمرد.
ســلگی در خصوص مرگ مشکوک 4 نفر در مالیر طی روزهای گذشته گفت: بر اساس 
تحقیقــات صورت گرفته اختالفات خانوادگی مســبب این موضوع بــوده و قاتل هنوز 
دستگیر نشده است ، برای اظهار نظر کارشناسی و رسمی در این خصوص منتظر جواب 

پزشکی قانونی هستیم.
وی همچنین در مورد هتك حرمت به روحانی آمر به معروف در مالیربا تأکید بر وظیفه 
ذاتــی نیــروی انتظامی در حفظ و دفاع از ارزش ها و حمایت از آمر به معروف و نهی از 
منکر تصریح کرد: به هیچ وجه امکان ندارد نیروی انتظامی در مقابل توهین و تعرض به 
آمر به معروف کوتاه بیاید و اقدامی نکند ،بر اساس اسناد و اعترافات دوطرف دعوا پرونده 

کاماًل شخصی بوده و ما پیگیر موضوع بودیم.
ســلگی در زمینه اقدامات نیروی انتظامی در مورد عفاف و حجاب گفت: فروشگاه های 
عرضه کننده پوشــاک نامتعارف را شناسایی می کنیم و به آن ها تذکر داده و در صورت 

رعایت نکردن با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

بانوان نگذارند با سیاسی کاری، خواسته های 
کوچک برایشان رقم بخورد

 نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت؛ امروز در فضای سیاسی، 
راه حل مشــکالت کشــور را مذاکره می دانیم و در همین شرایط 
وزیر خارجه تحریم می شود و گشایش اقتصادی حاصل نمی شود 

بنابراین راه پیشرفت کشور، اعتماد به جوانان است.
حجت االســالم شعبانی افزود؛در این شــرایط حال بیشتر مسئوالن 
کشــور قبول کردند که غرب دنبال مذاکره نیست اما بعضی رسانه ها 

به اشتباه مذاکره را راه حل می دانند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه هیچ فردی در کشور مخالف تعامل با 
دنیا نیســت، افزود: نباید به برجام تمرکز کرد بلکه باید توانایی های 

جوانان را جدی گرفت.
وی با اشــاره به خواســته های اخیر مطرح شــده جامعه زنان مانند 
موتورســواری و حضور در ورزشــگاه ها در رسانه ها اظهار کرد: با 
مطرح شدن این خواسته ها، ارزشهای زنان در جامعه تنزل پیدا کرده 
این در حالیســت که نباید با خواســته ها و ارزشهای حقیر مقام زن 

تنزل یابد.
شــعبانی موثقی ادامه داد: حق بانوان فهم درســت جایگاه رفیع در 
خانــواده، حفظ حریم زن در جامعه، حضور زن در جامعه به عنوان 
مربی و تربیت کننده انســان و در امان ماندن از نگاه های شــوم در 

جامعه است.
 خطر مسئولین فاســد برای نظام از آمریکا و انگلیس 

بیشتر است
حجت االسالم عباسعلی مغیثی در جمع نمازگزاران نهاوند ،با اشاره 
به دیدار رهبر انقالب با جوانان، گفت: ایشان در این دیدار فرمودند 
جوانان نخبه باید مســیر پیشــرفت را در همه شرایط مختلف ادامه 
دهند چراکه در همین شرایط تحریم که آمریکا می خواهد صادرات 
نفت ما را به صفر برســاند سپاه پاسداران تولید بنزین در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را به حدی رسانده که اضافه آن صادرشده است.

امام جمعه نهاوند بــا تأکید بر اینکه برخورد با مفســدین اقتصادی 
توســط دستگاه قضا امیدبخش اســت، گفت: همان طور که آیت اهلل 

رئیسی فرمودند قوه قضاییه برای مبارزه با فساد کمر بسته است.
وی افزود: خطر مســئولین فاسد و دزد از آمریکا و انگلیس بیشتر 
اســت، چراکه مردم آمریــکا و انگلیس شناخته شــده اند ولی این 
افراد کــه خیانت می کنند به انقالب و آبروی نظام خدشــه وارد 

می کند.
 الئودیسه تعیین تکلیف شود

حجت االســالم مغیثی در پایان خطاب بــه نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شــورای اسالمی، اســتاندار همدان و فرماندار نهاوند، 
اظهار کرد: مردم محله دوخواهران نهاوند 50 ســال است به علت 
تعریف شــدن این منطقه به عنوان منطقه میــراث فرهنگی اجازه 
ساخت وســاز و بازســازی بناهای خود را ندارند و امروز هم به 
ســبب کاوش معبد الئودیسه هم به بخشــی از مسجد این محله 
آسیب واردشــده و موجب تعطیلی آن شده اســت لذا مسئولین 
اقدامات الزم در راســتای رفع این مشــکل را انجام دهند چراکه 
امــروز به دنبال ایجاد شــکاف میان مردم و مســئولین اســت و 
می خواهــد به نظــام و انقالب بــه این بهانه خدشــه وارد کند و 

بگوینــد که ایران نمی تواند مردم خود را راضی نگه دارد.
 عیدقربان فقرا فراموش نشوند

امام جمعه مالیر خطاب به مسئوالن تاکید کرد: امروز بیش از گذشته 
به نسل جوان دانشمند، عالم، متعهد و انقالبی میدان دهید تا آمریکا 

را بر زمین بکوبند.
حجت االســالم محمدباقر برقراری در خطبه های عبادی و سیاسی 
نماز جمعه مالیر در مســجد جامع این شهر اظهار کرد: با استفاده از 
توان مهندسان ایرانی دست آمریکا و اذنابش را می توان قطع کرد و 

تحریم های آمریکا با شکست مواجه است.
امام جمعه مالیر با اشاره به عرضه بنزین صادراتی از طریق پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس برای نخســتین بار گفت: صادرات سه هزار تن 

بنزین ضربه مهلکی بر تحریم آمریکا است.
وی با بیان اینکه صفر تا صد پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس توسط 
مهندســان ایرانی ساخته شد افزود: وقتی دانشــمندان جوان ایرانی 
این صنعت را بومی ســازی می کنند، در سایر صنایع نیز می توانند 

پیش قدم شوند.
وی با اشــاره به فرا رســیدن روز عرفه و بزرگ شمردن این روز 
بیان کــرد: عید قربان یکی از اعیاد اســالمی اســت که خداوند 
در این روز به حجاج دســتور داد قربانی ذبــح کنید و عالوه بر 
اســتفاده خودتان به فقرا نیز بدهید و در ســنت حسنه قربانی هر 

سال سهیم شوند.

آبرسانی به شهر شیرین سو 
با اعتبار بیش از 2 میلیارد

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: پروژه آبرســانی به شــهر 
شیرین ســو با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 200 میلیون ریال به اتمام 

رسید.
مدیر آبفای شــهری کبودراهنگ با بیــان این مطلب افزود: پروژه 
آبرســانی به شــهر شیرین ســو با لطف خدای متعال و با همت 
پرســنل تالشگر آبفا طی یك کار جهادی و در مدت 5 شبانه روز 

انجام شد.
امین شیخ زاده در ادامه افزود: این پروژه شامل تملك، حفاری، اجرای 
خــط برق، خرید تجهیزات و اجرای خــط انتقال بود و از نتیجه این 
پروژه در شیرین ســو در مدت 24 ساعت آینده شبکه آب شرب شهر 

شیرین سو به فشار نرمال و استاندارد و مدنظر شرکت آبفا می رسد.
وی ضمن قدردانی از صبوری مردم منطقه بیان داشــت: امور آبفای 
کبودراهنگ از مردم تقاضا دارد که نسبت به صرفه جویی در مصرف 

آب کوشا باشند چرا که منابع آب شیرین سود محدود است.

فرماندار کبودراهنگ مطرح کرد
ارتباط دو سویه مدیران و اصحاب رسانه 

یک امری همیشگی است 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: خبرنگاران پل 
ارتباطی بین مردم و مســئوالن هستند و ارتباط دو سویه بین مدیران 

و اصحاب رسانه یك امری همیشگی است.
فرمانــدار کبودراهنگ با بیان این مطلب در نشســتی با خبرنگاران 
ضمن تبریك روز خبرنگار افزود: با توجه به وضعیت کنونی جامعه 
خبرنگاران باید امیدبخشی به وجود بیاورند و شور و نشاط در مردم 
ایجاد کنند و به دنبال یاس و ناامیدی در مردم نباشد بنابراین خدمات 

نظام و از خود گذشتگی مردم باید اطالع رسانی شود.
حجت ا... مهدوی خاطرنشــان کرد: ما باید زحمات انقالب، شهدا و 
مســئوالن را به درستی و برای مجد عظمت این اسالم و انقالب که 
خروجی آن کارآمدی نظام دینی ماســت را به منسه ظهور برسانیم 
چــرا که انقالب ما با مردمانی دینی و بر اســاس آموزه های دینی و 
با توســل به مرجعیت و روحانیت به ثمر رســیده است و به همین 
راحتی از دســت نمی دهیم و تنها راه از دســت ندادن آن وحدت و 

یکپارچکی همه ماست.
وی در ادامــه بیان داشــت: من بــه عنوان فرماندار این شهرســتان 
انتقادپذیر هســتم و نقدهای ســازنده را با جان و دل قبول می کنم 
و مواردی که نیاز به اصالح باشــد را اصالح خواهم کرد و از همه 
مســئوالن شهرستان نیز می خواهم با تقویت روحیه انتقاد پذیری در 

جهت توسعه و پیشرفت شهرستان قدم بردارند.
مهدوی افزود: رســالت ها به عنوان یك انســان مسلمان و به عنوان 
یك شیعه و ایرانی این اســت که همیشه باید در همه کارها حق را 
در نظر بگیریم و صداقت و صراحت را در نظر داشــته باشــیم و از 
شــما خبرنگاران نیز انتظار می رود که اگر می خواهید مطلبی را درج 
کنید اول حق را در نظر بگیرید و صادقانه مطالبی را عنوان کنید و از 

حاشیه پردازی و منفی بافی دوری کنید.
وی همچنین به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره کرد 
و افزود: پایان امســال انتخابــات مجلس را در پیش داریم و در این 
خصوص قلم ها و اخبار شما بسیار تأثیرگذار است از این که مردم با 
امیدواری به پای صندوق های رأی بیایند و انتخابات شکوهی داشته 

باشیم باز هم قلم های شما بسیار موثر است.
فرماندار کبودراهنگ در پایان تأکید کرد: هیچ مدیری در برابر قانون 
و در ســاعت اداری حق حمایت و یا تبلیغ هیچ کاندیدای را ندارد 
و کامــاًل بی طــرف باید کارها را پیش ببرند و اگــر مواردی در این 

خصوص گزارش شود به شدت برخورد خواهیم کرد.
در پایان این نشســت از خبرنگاران شهرســتان با دادن لوح تقدر و 

هدایایی تقدیر شد.

به خریداران مبل از جشنواره مبل و منبت 
مالیر تسهیالت اعطا می شود

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: سومین جشنواره مبل و منبت مالیر 
از 21 لغایت 29 مرداد ماه برگزار می شود.

فرماندار مالیر از فعالیت 5 هزار کارگاه مبل و منبت و 9 هزار هنرمند 
منبت کار در مالیر خبر داد و گفت: این هنر صنعت زمینه اشتغالزایی 

20 هزار نفر به صورت مستقیم را فراهم کرده است.
قدرت ا... ولدی در ادامه با بیان اینکه 65 درصد مبل کشور در مالیر 
تولید می شود افزود: این ظرفیت عظیم عالوه بر بهبود معیشت مردم 
سبب جذب گردشگران بی شــماری از اقصی نقاط کشور به مالیر 

نیز شده است.
وی با اشــاره به ثبت ملی منبت مالیر در سال 96 تصریح کرد: با 
پیگیری های انجام گرفته در مهرماه میزبان کارشناســان شــورای 
جهانی صنایع دســتی در راســتای ثبت جهانــی منبت در مالیر 
خواهیم بود و بزودی جهانی شــدن منبت مالیر را جشن خواهیم 

گرفت.
ولدی از امضــای تفاهم نامه همکاری با صنــدوق کارآفرینی امید 
خبر داد و افزود: خریداران مبل و منبت از جشــنواره  می توانند از 
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در قالب وام قرض الحسنه با سود 

4 درصد استفاده کنند.
وی همچنیــن از امضای تفاهم نامه با راه آهن کشــور خبر داد و 
گفت: هر روز قطار تهران به مالیر دایر اســت همچنین دو قطار 
گردشــگری با ظرفیت 250 نفر مسافر طی برگزاری جشنواره به 

مالیر می آید.
فرماندار مالیر با تشکر از اســتاندار ،نمایندگان خانه ملت و هیأت 
مدیره مبل و بخــش خصوصی در برگزاری جشــنواره تأکید کرد: 
تــالش می کنیم ظرفیت مبــل و منبت مالیــر را در دنیا به نمایش 

بگذاریم و در آینده جشنواره را جهانی برگزار کنیم.  
ولدی ثبت جهانی انگور مالیر را از دیگر مزیت های نســبی مالیر 
عنوان کرد و افزود : در حوزه باســتان شناسی نیز ثبت جهانی ارگ 
باستانی نوشیجان که یکی از قدیمی ترین بناهای خشتی دنیاست در 

دستور کار قرار دارد.
وی در پایــان با اشــاره با ظرفیت ها و پتانســیل های فراوان مالیر 
خاطرنشــان کرد: درصددیم مالیر را از معبر گردشــگری به مقصد 

گردشگری مبدل کنیم .

ایــن ظرفیــت و  نمایشــگاه همــدان   
ــادرات وارد  ــر ص ــه در ام ــوان را دارد ک ت
ــن  ــوان از ای ــی ت ــه م ــدان شــود چــرا ک می
ــتان  ــود دراس ــای موج ــیل ه ــق پتانس طری
ــه دیگرکشــورها معرفــی کــرد.  همــدان را ب
تاکنــون مصوبــه قانــون مشــارکت نمایشــگاه 
ــرا  ــتان  اج ــادرات اس ــی در ص ــن الملل بی
ــدر کاران  ــت ان ــه نظردس ــت ک ــده اس نش
ــت  ــن اراده اس ــر ای ــد ب ــت جدی و مدیری
ــادرت  ــگاه درص ــارکت نمایش ــوع مش موض

ــانند.  ــی برس ــه عملیات ــه مرحل را ب
جــزو  همــدان  بین المللــی  نمایشــگاه 
نمایشــگاه های معــروف اســتان های غربــی و 
در برخــی مــوارد ماننــد نمایشــگاه کشــاورزی 
ــز مطــرح مــی شــود. کــه  در ســطح ملــی نی
ــوان دســت  ــدرت و ت ــتفاده از ق ــا اس ــد ب بای
ــارکت  ــر مش ــه ام ــگاه  ب ــدر کاران نمایش ان
درصــارات بهــا داده شــود چــرا کــه تاکنــون 
ــاره هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه  درایــن ب
اســت و بــه  ایــن ظرفیــت نهفتــه بهایــی داده 
نشــده اســت.رئیس نمایشــگاه بین المللــی 
خبرنــگار  هفتــه  مناســبت  بــه  همــدان 
و  همدان پیــام  حضوردردفترروزنامــه  بــا 
برشــمردن مــوارد ذکــر شــده در بــاره ظرفیت 
هــای نمایشــگاه  بــرای رونــق اقتصــاد اســتان 
ــانه  ــن رس ــئول ای ــتغالزایی از مدیرمس و اش
خواســت برتعامــالت خــود بــا دســت انــدر 
کاران نمایشــگاه بین المللــی بیفزایــدو مدیــران 
ایــن مجموعــه را بــرای رســیدن بــه اهــداف 

ــد. ــاری کن خــود ی
حمیــد گلی پــور از برگــزاری نمایشــگاه  
دوم شــهریور مــاه جــاری  در پایتخــت 
کشــورعراق اســتان بغــداد خبــر داد وگفــت: 
اتــاق  هماهنگــی   بــا  داریــم  نظــر  در 
ــه  ــای مربوط ــتگاه ه ــی و دیگردس بازرگان
حضورثمربخشــی در ایــن نمایشــگاه داشــته 
ــی  ــم  مرجــع خوب باشــیم، باشــد کــه بتوانی
ــدان  ــتان هم ــای اس ــیل ه ــی پتانس در معرف
همچنیــن توانمنــدی نمایشــگاه بیــن المللــی 

ــیم. باش
وی درادامــه صحبت هــای خــود کــم رنــگ 
درنمایشــگاه  موضــوع صــادرات  بــودن 
ــه  ــد ب ــه بای ــرد: ک ــرح ک ــی را مط بین الملل
ایــن امرمهــم بیــش ازگذشــته بهــا داده شــود 
تــا بتوانیــم ظرفیت هــای همــدان را بــه 

ــم. ــی کنی ــایه معرف ــورهای همس کش
ــرد  ــاره ک ــز اش ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ب بای
نمایشــگاه آخریــن محــل تالقــی اندیشــه ها 
همچنیــن  یافتــه هــای اقتصــادی و تجــاری 

اســت و ایــن فضــا  مشــابه بــورس  عمــل 
مــی کنــد چــرا کــه قیمــت هــا  شــفاف مــی 
شــوند و یکــی از فرصــت هــای  اثــر گــذار 
بــرای معرفــی  محصــوالت و رونــق تولیــد 

نیــز بــه شــمار مــی رود. 
مــی شــود ادعــا کــرد در ایــن چنیــن 
فضــای  معــروف   هــای  نمایشــگاه 
ایجادکســب و کار مهیــا مــی شــود. چراکــه 
ــمندانه  ــدگان هوش ــد کنن ــن و تولی مراجعی

ــد. ــی کنن ــل م عم

رئیس نمایشگاه بین المللی همدان در دفتر همدان پیام خبر داد

آمادگی ورود به عرصه صادرات 

 به دلیــل فراهم نبودن زیرســاخت ها و 
نبود  حمایت مسئوالن استانی سرمایه گذاران 

سرمایه خود را از مهاجران خارج می کننند.
از روزنامه همدان پیام می خواهیم حامی ایجاد 
خوشــه صنعتی در شــهر مهاجران باشد و 
انتظارمی رودخبرنگاران این رسانه صدای ما 
را به گوش استاندار ومسئوالن ارشد اجرایی 

استان برسانند.
شــهردارمهاجران درنشســت صمیمانه خود 

خبرنگاردردفترروزنامه  هفتــه  مناســبت  به 
همدان پیــام موضــوع مهــم تولیــد خیارو 
شوریجات در این شهر را فرصتی برای ایجاد 

اشتغال جوانان دانست.
حبیب غالمی ، صــادرات محصوالت خیار 
و شــوریجات مهاجران به کشورهای عراق 
و ترکیــه همچنیــن اســتان های داخلی را 
مطرح کــرد وضعف زیرســاخت های تولید 
دراین شــهر را دلیل کیفیت پایین عنوان کرد. 

وی  از بانك ها و مدیران اســتان خواســت 
با ایجاد واحدهــای صنعتی کیفیت تولیدات 
محصوالت کشــاورزی مهاجران را افزایش 

دهند.
مصطفی اســالمی رئیس شــهردار مهاجران  
نیز موضوع فراری شــدن ســرمایه گذاران 

از شــهر مهاجران را مطــرح کرد وگفت: در 
ســال های گذشته ســرمایه گذارانی در شهر 
مهاجران ساکن بودند و به دلیل فراهم نبودن 
زیرساخت های تولید و صادرات از این شهر 
مهاجرت کرده و سرمایه خود را از تولیدات 

این شهر خارج کردند.

شهردار و اعضای شورای شهر مهاجران در دفتر روزنامه:

می خواهیم 
 خوشه صنعتی در مهاجران 

ایجاد شود

 رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت 
نهاوند از کشف بیش از 15 تن مرغ زنده 
قاچــاق در ایــن شهرســتان در 15 روز 

گذشته خبر داد.
افزوذ؛جمعه شب  باره  دراین  ترابیان  بیژن 
، 18مرداد ماه  با حضور تیم های گشــت 
شــبانه متشــکل از اداره صنعت، معدن و 
نیروی  حکومتــی،  تعزیــرات  تجــارت، 

انتظامــی بیــش از 8 تــن و 70 کیلوگرم 
مــرغ قاچاق زنــده از 4 خــودرو که در 
محورهــای ارتباطی غــرب نهاوند که در 
حال خروج از اســتان بود کشف و ضبط 
شــد. وی با اشــاره به اینکه این محموله 
قصــد عرضه خارج از شــبکه بدون اخذ 
مجوز دامپزشــکی و با استفاده از فرصت 
روزهای تعطیل با قیمت بیشــتر داشــتند، 

گفــت: طی 15 روز اخیر بیش از 100 تن 
مرغ زنده حسب دســتور استاندار همدان 
مبنــی بر جلوگیری از خروج مرغ زنده از 
اســتان کشف و ضبط شــده است. رئیس 
اداره صنعت، معــدن و تجارت نهاوند با 
اشــاره به اینکه نهاوند در بحث کشــف 
مرغ قاچاق در این مدت رتبه نخســت را 
از آن خود کرده اســت، گفــت: در حال 

حاضر قیمت مصوب و مورد تایید ســتاد 
تنظیم بازار استان هرکیلو گرم مرغ کشتار 
روز در شهرســتان نهاونــد 12 هــزار و 
900 تومان اســت. وی افزود: شهروندان 
مــی توانند با هدف جلوگیــری از تضییع 
حقوق عامــه در صورت مشــاهده گران 
فروشــی مراتب را به عوامــل نظارتی و 

سامانه 124 اطالع دهند.

باهمکاری اوقاف و امورخیریه 
مالیر:

شهر نمایشگاهی 
مبل و منبت 
ایجاد می شود
 مالیر - خبرنگار همدان پیام: با همکاری 
و مشــارکت اوقاف و امــور خیریه در ضلع 
شمالی جاده سالمت مالیر ، شهر نمایشگاهی 

مبل و منبت احداث خواهد شد.
 فرمانــدار مالیردر نشســت ویــژه برنامه 
مهــر تحصیلی و اهدای امکانات آموزشــی 
وتحصیلی به دانش آموزان بابیان این مطلب 
اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید 3 هزار 
بســته کمك تحصیلی به ارزش 500 میلیون 
تومان تهیه وبین دانش آموزان نیازمند توزیع 

خواهد شد.
قدرت ا... ولدی در ادامه با ارج نهادن به نیت 
واقف" سیف الدوله" در راستای حمایت از 

دانش آموزان بی بضاعــت گفت: مجموعه 
آمــوزش و پرورش بخش جوکار و ســامن 
و مالیــر همچنین کمیته امــداد امام خمینی 
)ره(و بهزیســتی موظفند این دانش آموزان 
را شناســایی و بسته های حمایتی را بین آن 
ها توزیع کننــد.وی تأکید کرد: طبق ضوابط 
جــاری کشــور و نیت واقف پیگیــر انجام 
اقدامات الزم در راســتای پیشرفت و توسعه 
شهرســتان هســتیم.مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه همدان نیز در این نشست اظهار کرد: 
بسته مهر تحصیلی از محل عواید موقوفات 
مرتبط با آموزش و پرورش شامل لوازم مورد 
نیاز دانش آمــوزان تهیه و با حفظ جایگاه و 
شــأن دانش آموزان در اختیار آن ها قرار می 
گیرد.رضا حاجی زیــن العابدینی در ادامه با 
بیان اینکه رسالت شناسایی این دانش آموزان 
بر عهده آمــوزش و پرورش ، کمیته امداد و 
بهزیستی اســت گفت: لوزام خریداری شده 
با کیفیت مطلوب و رعایــت الگوی ایرانی 
اســالمی تهیه شده اســت که به رونق تولید 
نیز کمك مــی کند.نماینده مــردم مالیر در 

مجلس شورای اســالمی نیز یکی از مزایای 
وقف در شهرستان مالیر را بهره مند شدن 3 
هزار دانش آموز بی بضاعت دانست و گفت: 
این اقدام سبب ترویج و تشویق امر وقف نیز 
خواهد شــد.حجت السالم احد آزادیخواه با 
اشاره به مطالبات جدی مردم در حوزه اوقاف 
و امور خیریه ، ضمن تشکر از پیگیری های 
فرمانــدار و مدیر کل اوقــاف و امورخیریه 
گفت: موارد مربوطه برای 7 سرفصل اصلی 
مجوز الزم اخذ و مشکالت موجود حل شد.

وی با اشــاره به مشــکالت حقوقی موقوفه 
برای مستأجرین امالک وقفی افزود: در این 
مورد مشــکالت عدیده ایی وجود داشــت، 
پرونــده های قضایی تشــکیل شــده بود و 
تبعات اجتماعی به بــار آورده بود که موفق 
شدیم حقوق موقوفه را به صورت پرداخت 
30 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط دو 

ساله عملیاتی کنیم.
آزادیخــواه همچنیــن از واگــذاری زمین 
های بحر جاده ســالمت خبــر داد و به حل 
مشکالت بخشــی از واحد های ساکن زیر 

پرچم که تصرف عدوانی شده بود و اوقاف 
حق تخریب آن ها را داشت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مجموعه دادسرای شهرستان 
تخریبی و از کا رآیی  افتاده است تأکید کرد: 
5 هزار متــر زمین وقفی در حاشــیه میدان 
قائم برای این مهم اختصاص یافته اســت و 
امیدواریم با جذب اعتبارات ملی ساختمانی 

در شأن مردم مالیر احداث کنیم.
دبیر کمیســیون فرهنگی مجلس همچنین از 
اخذ مجوز 13 هــزار متر زمین با 30 درصد 
پذیره اختصاصی اوقاف در راســتای ایجاد 
پست جدید برق در شهرک ولیعصر خبر داد 
و تصریح کرد: برق باختر 6 ماه فرصت دارد 

برای ایجاد پست برق جدید اقدام کند.
پژمــان جعفری رئیــس اداره اوقاف و امور 
خیریه مالیر نیز در این نشســت گفت: سال 
گذشته 2 هزار و 800 بسته مهر تحصیلی به 
ارزش 180 میلیــون تومان بین دانش آموزان 
بی بضاعت توزیع شــد که امسال این مقدار 
به 3 هزار بســته به ارزش 500 میلیون تومان 

رسید.

کشف بیش از 100 تن مرغ زنده قاچاق در1۵روز گذشته
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آگهي حصر وراثت
آقای عادل شیرمحمدی دارای شماره شناسنامه  109662 به شرح دادخواست کالسه 317/98/112 از 
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عبداله شیرمحمدی  
به شــماره شناســنامه  223 در تاریخ 81/2/16 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-عادل شــیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1351 به 
شماره شناســنامه 109662 فرزند متوفی 2-طاهره شیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1337 به شماره 
شناســنامه 7 فرزند متوفی 3-دلشاد شــیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1346 به شماره شناسنامه 
4 فرزند متوفی 4-مینا شــیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1357 به شماره شناسنامه 35190 فرزند 
متوفی 5-مهرداد شــیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1349 به شماره شناسنامه 109661 فرزند متوفی 
6-سهیال شــیرمحمدی فرزند عبداله متولد 1347 به شماره شناسنامه 3871080500 فرزند متوفی 
7-گلزار رجبی فرزند عبداله  متولد 1318 به شــماره شناســنامه 2 همســر متوفی اینك با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
)م الف 171(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326006000273 ، 1398/4/6آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالیر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی قربان کولیوند فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه 43 صادره از مالیر 
در شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 107/46مترمربع قسمتي از پالك یك اصلي اراضی دولت 
آباد واقع در بخش 4 مالیر  خریداری از مالك رســمی آقای محسن غیاثوند محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 139(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326002000200 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك کبودراهنگ تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای جعفر نوری فرزند محمودعلی به شماره شناسنامه 19 صادره از کبودراهنگ 
در شش دانگ یك قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 140136/06 مترمربع پالك 242 اصلي واقع در 
بخش 4 همدان  خریداری از مالك رسمی آقای اسماعیل مسلم خانی محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 80(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326002000198 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك کبودراهنگ تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای جعفر نوری فرزند محمود علی به شماره شناسنامه 19 صادره از کبودراهنگ 
در شش دانگ یك قطعه زمین مزروعي دیم به مســاحت 20662/22مترمربع قسمتي از پالك 242 
اصلي واقع در بخش 4 همدان  خریداری از مالك رسمی آقای محمود علی نوری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 84(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 
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اصالحات جنبش یا نهاد
محمدرضا زارع «

 معموال وقتی از اصالح طلبی ســخن به میان میاد بالفاصله 
واژه جنبش به ذهن میرســد و هیچگاه مرسوم ومعمول نبوده 
اســت که اصالحات را درچارچوب یك نهاد معنا وفهم کنیم 
واین تعبیر دوم مســبوق به سابقه نیســت به دلیل اینکه وقتی 
ازجنبش صحبت می کنیم خو دبه خود با نهاد ســروکار نداریم 
واین دو درتقابل با یکدیگر هســتند ونکته دیگه معنا ومفهوم 
این دو مقوله اســت که یکی با تکثر وپویایی وپیشــرو بودن 
ونو بودن وتحول همراه است  ودیگری با محافظه کاری وعدم 
پویایی وتحول خواهی وبه همین علت اســت که جنبش ها تا 
زمانی که جنبش هســتند بیشــتر رادیکالیزه وجوان هستند وبا 
محافظــه کاری درتضاد هســتند ولیکن یــك جنبش می تواند 
پس از مدتی ودرصورت پیروزی به یك سیســتم ونظام تبدیل 
شــود وبه سمت نهادی شــدن حرکت کند که در این صورت 
دیگر جنبش نیســت ومعموال از اینجاســت که به سمت حفظ 
وضع موجود ومحافظــه کاری قدم می گذارد و با این وجود 
به سمت عدم تحول وپویایی حرکت می  کند و این سرنوشت 
بیشتر جنبش هاســت وچه بسا کشورهایی که پس از پیروزی 
انقالب ونهادســازی همچنان سودای این را دارند که انقالب 
خــود را درقالب یــك جنبش ببینند و بــا ایدئولوژی خود از 
یك انقالب جاودانه وماندگار ســخن بگویند در حالیکه یك 
انقــالب وجنبش پس از پیروزی وتبدیل به یك سیستم شــدن 
دیگــر این ویژگیها را ندارند مگر اینکه دســت به بازســازی 
واصالحــات بزننــد تــا در دام محافظــه کاری وحفظ وضع 
موجود  نیفتند حال اگر  اصالحات که خود راه وشــیوه ای است 
برای فرا روی از محافظه کاری وتحول ناخواهی ورفتن به سمت 
تغییرات گام به گام وتدریجی خود به امری درخود وبی حرکت 
و جامد تبدیل شــود وبیشتر شبیه نوعی فرمالیست وفرم شود و 
امری صوری وشــکلی باشــد تا محتوایی در آن صورت اصالح 
طلبی به چه کار می آید وبه نظر میرســد که دراینجا هر دومقوله 
اصالح طلبی ومحافظــه کاری نه تنها درتقابل وتضاد با یکدیگر 
نیســتند که دریك صف ویك خط هســتند وفقط تفاوت لفظی 
وشــکلی وصوری با هم دارند تا یك تفاوت ماهوی ومحتوایی 
البتــه این مبحث یك بحث کلی وعام اســت که مطرح کردم و 
بیشــتر به نظامها وسیستم برمی گردد تا فقط دولت وقوه اجرایی 
ویك انقالب وسیســتم که مستقر گردیده وبه نهاد تبدیل گردیده 
است اگر میخواهد که به وادی محافظه کاری ودرجازدن وجمود 
درنغلتــد رای ندارد جــز اصالحات محتوایی والبتــه درفقه ما 
نیز بحث اجتهاد مطرح گردیده اســت واز ایــن جهت با مبانی 
فقهی در تضاد وپارادوکس نیســت ونکته دوم که به خود جریان 
اصالحات بر می گردد وبه نظرم این موضوع نیز وارد است بحث 
مجموعه وجمعی اســت که به شــورای سیاست گذاری اصالح 
طلبان موسوم است که به نظر می رسد پس از مدتی خود به یك 
فرم ونهاد تبدیل شــده ویك وجه محافظه کاری درپیش گرفته 
اســت وخود را متولی وپدر جریان وجنبش اصالح طلبی میداند 
وتبدیــل به یك جریان از باال به پایین شــده و وجهی بورکراتیك 
به خود گرفته اســت وفقط قرائت خــود از اصالحات را مبنا قرار 
می دهد و با این نگاه به افراد ونیروهای اجتماعی نگاه میکند ودر فکر 
یکسان ویك شکل کردن اصالحات بزعم خود هستند به عبارتی به 
اصالحاتی کنترل شده می اندیشند و به نوعی فرم ونهاد اصالحات 
را بر نیروهای اجتماعی ترجیح میدهند و وزن و قد افراد واعضا خود 
را تابع این فرم خود ساخته می دانند وفرم را بر افراد رجحان وبرتری 
میدهند درحالیکه نهاد امری است ثابت وبی تحرک وفرد برعکس از 

خصیصه ویژگی پویایی وتحول وحرکت برخوردار است.
* فعال سیاسی

قانون تشكیل وزارت میراث فرهنگی هنوز به 
دولت ابالغ نشده است

 معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مخالف تشــکیل وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری بود، گفت: این طرح بار مالی دارد اما چون به 

تایید شورای نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده، الزم االجرا است.
حســینعلی امیری در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی و گردشــگری براساس طرح نمایندگان مجلس و نه طرح دولت بود، 
اظهار کرد: در مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررســی و ســپس میان 
مجلس و شــورای نگهبان در رفت و برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را 
اعــالم کرد.وی درباره دالیل مخالفت دولت بــا این طرح تصریح کرد: دولت 
معتقد بود تنظیم ســازمان اداری کشــور براســاس اصل126 قانون اساسی از 

اختیارات رئیس جمهور است. 

رفع مشكالت مردم هدف اصلی سیاستگذاری ها 
باشد

 رئیس جمهوری با اشــاره به ضرورت توجه به مشــکالت مردم و اتخاذ 
تصمیم های مناسب برای حل این مشکالت، گفت: اصل حراست از زندگی و 

رفع مشکالت مردم باید هدف اصلی سیاستگذاری ها و تصمیم ها باشد.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی افزود: اگر چه هم دولت و هم مردم، شرایط سختی سپری کرده اند، اما 
در همین شرایط، می توان تصمیم های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی 

و رفاه مردم اتخاذ نمود.
در این جلســه ســازمان برنامه و بودجه گزارش محــور درآمدی در اصالح 
ساختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حامل های انرژی در کشور 

و راه های ساماندهی آن را تشریح کرد.

ظریف قهرمان چندجانبه گرایی است
 هماهنگ کننده مقیم ســازمان ملــل متحد درایران با تشــریح چالش های 
پیش روی چندجانبه گرایــی گفت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در 
مناســبت های گوناگون بر اهمیت چندجانبه گرایی تاکید داشــته و از دید من 
ایشان قهرمان چندجانبه گرایی هســتند.»اگوچی دنیلز« در گفت وگو با ایرنا با 
اشــاره به همکاری های ایران و سازمان ملل متحد گفت: همانگونه که دبیرکل 
سازمان ملل متحد بارها گفته است، متاسفانه چندجانبه گرایی با فشار های بسیار 
زیادی روبه رو اســت به طوری که شاهد افزایش اختالفات، گسترش تغییرات 
اقلیمی، تعمیق نابرابری و افزایش تنش بر ســر تجارت هستیم.هماهنگ کننده 
مقیم ســازمان ملل متحد در ایران با بیان اینکــه رویکرد جهانی برای مقابله و 
مواجهه با این چالش ها ضروری اســت، گفت: در این موقعیت دشــوار، باید 

الهام بخش بازگشت به همکاری های بین المللی باشیم.

بخشنامه مرخصی به زندانیان
 ابالغ شد

 بخشــنامه اعطای مرخصی به زندانیان همزمان با فرارسیدن عید 
سعید غدیرخم و ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( از سوی رئیس 
قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابالغ شد.

به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه،  متن این بخش نامه به شــرح 
زیر است:

الف : زندانیان محکوم به حبس:
1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.

2- محکومین به حبس بیش از 10 ســال به شرط تحمل حداقل یك 
سال حبس.

3- محکومین به حبس بیش از 5 ســال تا 10 ســال به شرط تحمل 
شش ماه حبس.

4- محکومین به حبس بیش از یك ســال تا 5 ســال به شرط تحمل 
دو ماه حبس.

5- محکومین به یك سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل 
یك ماه حبس.

تبصــره: محکومین به حبس یا حبس و جــزای نقدی که باقی مانده 
محکومیت آن ها کمتر از شــش ماه باشــد، مرخصی منتهی به آزادی 

اعطاء می شود.
ب: زندانیان محکوم به جزای نقدی:

1- محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آن ها بیش از 
یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

2- محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آن ها بیش از 
هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل 

حداقل یك ماه حبس.
تبصره: محکومین به جزای نقــدی که باقی مانده محکومیت آن ها تا 

هفتاد میلیون ریال باشد 
ج: محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشــت هستند 
و همچنین دارنــدگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت 
اقامت در زنــدان از مرخصی موضوع این بخشــنامه برخوردار 

بود. خواهند 
تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد 
می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به 
اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور 

اخذ رضایت از سایر شکات بالمانع است.
د : مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرائم سرقت های مســلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، 
اقدام علیه امنیت کشــور، آدم ربایی، جرائم باندی و ســازمان یافته، 
تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخالل در 
نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام 
و حدود شــرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب 
همان جرم، محکومینی که به شــرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و 
یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و ســایر محکومینی که اخالق و 
رفتار آن ها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادســتان یا قاضی 
اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی 

برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصــره یك: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان 
بیش از پنج ســال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت 
یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمــده مواد مخدر و روان گردان ها بیش 
از 100 کیلوگــرم تریاک و ملحقات آن و بیش از 200 گرم هرویین و 

روان گردان ها و ملحقات آن می باشد.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و دادستان 

کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

نهم ذی الحجه روز عرفه
 روز رویش گلستان رحمت 

الهی و استجابت دعا 
گرامی باد

 سخنگوی شــورای نگهبان وی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بــر اینکه اخیرا در رســانه 
اســناد و مدارکی مبنی بر تخلفات نمایندگان 
مجلــس و کاندیدای نمایندگــی پیش آمد، 
پاسخ شــورای نگهبان به مطالبه عمومی در 
این راستا چیست؟گفت: همه این اسنادی که 
منتشر می شود و به دست ما می رسد نیازمند 
راســتی آزمایی است. اگر صحت و سقم در 
زمان تایید صالحیت ها مشخص شود قطعا 

تاثیر دارد.  
به گزارش ایســنا عباســعلی کدخدایی، در 
رابطه با فشــار افراد و جنــاح ها برای تایید 
صالحیت نامزدهای خود تاکید کرد: شورای 
نگهبان معموال تحت تاثیر هیچ فشــاری قرار 
نخواهــد گرفت و مالک و معیــار ما قانون 
است و شرایط و قوانینی که در قانون تعریف 

شده است.
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به سوالی در 
رابطه با اینکه شــورای نگهبان از چه تعداد 
افــراد برای نظــارت ها اســتفاده می کند؟ 
گفت: در ستاد شــورای نگهبان از 100 نفر 
استفاده می شــود و در نظارت بر انتخابات 
نیز از مردم کوچه و بازار استفاده می کنیم که 
ســر صندوق ها حاضر هستند که بستگی به 
تعداد شعب صندوق ها دارد. آمار روشنی در 
این خصوص وجود ندارد چون هر دوره از 

انتخابات متفاوت است.   
کدخدایی در پاســخ به ســوالی در رابطه با 
موضــوع طرح ممنوعیــت تحصیل فرزندان 
مســئوالن در خارج از کشور و اینکه آیا این 
طــرح مغایر با آزادی های مطــرح در قانون 
اساســی نیست، گفت: نمی دانم. هنوز چیزی 
برای ما ارســال نشده اســت و االن فارغ از 
اظهــار نظر هســتیم. از مجلــس هم چیزی 
نشنیدم. ان شاءاهلل واصل شود بعد اظهار نظر 

می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگری در رابطه با اینکه آیا وقت آن نرسیده 
اســت که در انتخابات تغییر رویه ای داشته 
باشیم؟ بیان کرد: ما برای هر کار دیگری غیر 
از کاری کــه تا کنون در رابطــه با انتخابات 
انجام شــده اســت نیازمند قانون هستیم و 
قانون مربوط به این مســاله باید در مجلس 
به تصویب برســد. در رابطه با افراد و رویه 
شورای نگهبان، آماده هســتیم به خود افراد 
هــر گونه منع قانونی را گــزارش بدهیم. ما 
هر هفتــه مراجعاتی از افراد که در گذشــته 
صالحیتشــان تایید نشــده داریم که به آنها 

توضیحاتی را ارائه می دهیم.

کدخدایی در پاسخ به ســوالی درباره اعالم 
دالیل رد صالحیت، گفت: قانون به ما تاکید 
کرده اســت که موارد و دالیل رد صالحیت 
را محرمانه به خود فرد اعالم کنیم. در رابطه 
با نکته منع شــرعی اگر خــدای نکرده اگر 
مســاله ای خالف عفت عمومی باشد طبیعتا 
هیچ کســی نمی تواند آن را در افکار عمومی 

بیان کند و حیثیت افراد را مخدوش کند.  
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد نامزدهای 
ریاست جمهوری منع 6 ماه انصراف را مانند 
نمایندگان مجلــس ندارند؟ تصریح کرد: این 
ســوال به قانون بر می گردد قانون تکلیفی در 
این زمینه ندارد. قانون گذار می تواند این کار 

را بکند و ما نمی توانیم مانع این شویم.
وی در پاســخ به ســوالی در رابطه با طرح 
اصالح قانــون انتخابــات و اینکه به فرض 
ارســال آن در دهه اول شــهریور  به صحن 
مجلــس، آیا به انتخابات 98 می رســد؟ و با 
ظــرف انتخابات فعلی چــه تضمینی وجود 
دارد که انتخابات سالمی برگزار شود؟ اظهار 
کرد: سوال دوم شما سوال من هم هست که 
اگر قانون نارســا باشــد طبیعتا ممکن است 
مشکالتی مانند ادوار گذشــته وجود داشته 
باشد. اما در مورد قسمت اول سوال، بندهایی 
که هنوز اجرایی نشده اگر قانون الزم االجرا 
شود می تواند اجرا شــود. اگر در ارتباط با 
اســتعفای افراد باشــد چون زمان گذشــته 
نمی توانــد برای ایــن دوره اجرایی شــود. 
پاسخ این است که بخش هایی که اجرا نشده 

است می تواند اجرایی شود و بخش هایی که 
زمانش گذشته است نه.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه 
با اینکه "وزارت کشــور گفته اســت ممکن 
است انتخابات اســفند ماه نیمه الکترونیکی 
برگزار شــود و ممکن اســت فقــط احراز 
هویت ها به صورت الکترونیکی باشد، آیا این 
موضوع صحت دارد؟ موضع شورای نگهبان 
چیســت؟" افزود: احراز هویــت قطعی به 
صورت الکترونیکی خواهد بود. عرض کردم 
در قســمت های دیگر هم، هر مرحله ای که 
دوستان در وزارت کشور آمادگی فنی داشته 
باشــند ما هم آمادگی نظــارت الکترونیکی 

خواهیم داشت.
کدخدایــی در رابطــه بــا اینکه آیــا اینکه 
جهانگیری گفته اســت به دنبــال رایزنی با 
شورای نگهبان اســت تا رد صالحیت ها به 
حداقل برســد آیا این موضوع صحت دارد؟ 
عنوان کــرد: ما با وزارت کشــور در حوزه 
اجرای انتخابــات قطعا مذاکره و مالقات در 
همه ســطوح داریم. اما در مورد نکته ای که 
گفتید هیچ صحبتی نداشــتیم. مالک شورای 
نگهبان هم مثل گذشته قانون خواهد بود. ما 
هیچ معیار و رویه ای فارغ از قانون نخواهیم 

داشت.
وی افزود: شــورای نگهبان ایــن اطمینان را 
بــه همه داوطلبین می دهد کــه آنهایی که از 
وضعیت خودشــان نگرانی ندارنــد. قانون 
مانعی برایشــان ایجاد نکرده است و شورای 
نگهبان هم به تبع قانون مانعی ایجاد نخواهد 

کرد. شــورا مر قانون را اجرا خواهد کرد و 
رویه شورا در آینده هم همین خواهد بود.

وی در پاســخ به ســوالی درباره قول هایی 
برای رفع نواقص قانون برای رد صالحیت 
ها اظهار کرد: آن چه ما در گذشــته و حال 
گفتیــم تاکید بر اصالح قانون انتخابات بود 
که این قول ما هم اجرایی شــد و در طول 
دو سال گذشــته دوستان ما در پژوهشکده 
و خود ما همکاری تنگاتنگی داشــتیم ولی 
متاســفانه قانون با مشــکل وصف استانی 
مواجه شــد اما پیگیر هســتیم اگر بتوانیم 
قانون را فارغ از بحث اســتانی شدن برای 
همین امســال مواری که امکان پذیر است 
اجرا کنیم. در مــورد بحث تایید صالحیت 
ها نبوده اســت و در مــورد اجرای قانون 

بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر احتمال 
فشار اصالح طلبان برای تایید صالحیت ها و 
ورود شورای نگهبان به فاز مصلحت اندیشی 
بیان کرد: ان شاا... این نخواهد بود اجرای مر 
قانون دستور کار آینده شورای نگهبان است.

کدخدایــی در پاســخ به ســوال دیگری در 
رابطــه با اینکه برای تایید صالحیت ها أیا از 
نهادهای امنیتی و اطالعات سپاه هم استفاده 
می شود؟ خاطرنشــان کرد: چهار مرجع در 
قانــون آمده که منع نشــدند از مراجع دیگر 
ســوال شود. همانطور که شورای نگهبان می 
توانــد در مورد تحقیقات محلی ورود کند از 
هر مرجع دیگری که اطالعات داشــته باشد 

می تواند استفاده کند.

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

مسلمین جهان مبارک باد
رب عموم 

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان تحت تاثیر 
هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت
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مسئولیت اجتماعی
 ظرفیت مغفول جنگ اقتصادی

 همــواره هر نظام اجتماعی نیــاز دارد تا به منظور اداره بهینه خود 
از ظرفیــت های مختلف،جهــت ایجاد کنترل هــای الزم بهره ببرد. 
قانون،فرهنگ،عرف،شرع همگی ظرفیتهای مختلفی هستند که میتوانند 
یاریگر متولیان امر جهت رســیدن به این مقصود باشند.اما ازآنجاییکه 
هرکدام از افراد جامعه از درجات مختلف وابستگی و اهمیت  نسبت 
به این ظرفیت ها برخوردار هستند پرواضح است که هیچ یك از این 
ظرفیت ها نیز به تنهایی نمی توانند یك ظرفیت کامل باشــد.لذا برای 
بهره مند شدن از تمامی این ظرفیت ها الزم است تا سازوکارهای الزم 

طراحی و اجرا گردند.
اما و اکنون و باتوجه به شــرایط جدید اقتصادی کشــور ما که از آن 
تعبیربه جنگ اقتصادی میشود باید اعتراف کرد ظرفیت های اجتماعی 
مورد غفلت واقع شــده اند بطوریکه می بینیــم صرفا" ظرفیت های 
قانونی در این حوزه فعال ومورد توجه هســتند که طبعا" نمی توانند 
یك ابزار کافی در این خصوص باشــند .به نظر می رسد در ارتباط با 
بهره مندی از این ظرفیت در ابتدای امر باید مسائل مربوط برای عموم 
افراد جامعه تشــریح شده و نیز نحوه اســتفاده از آن به طور عمومی 
آموزش داده شود .تمام اعضای جامعه باید نسبت به عوارض و مسائل 
رفتارهای خطرناک فردگرایانه اقتصادی اگاه گشته و همچنین وظیفه 

تك تك آنها در مقابله با چنین رفتارهایی مشخص شود .
بســیار واضح است در بازی ای که برنده ندارد هر کسی به هر شکلی 
اقدام به احتکار و هرچیزی شــبیه به آن بکند صرفا"آب به آســیاب 
دشــمن ریخته اســت و میزان زیان خود او نیز از این معرکه ولو به 
طور غیر مســتقیم و در بلند بیشتر خواهد شد هر چند به ظاهر برنده 
این بازی باشــد"چیزی که به نظر می رســد هنوز در فرهنگ ما جا 

نیافتاده است !"
خرید و تلمبار کردن انواع ســکه ، ارز و انواع مختلف کاال ... تمامی 
مصادیق این مســاله هستند که می طلبد از تمامی ظرفیتها بخصوص 
ظرفیتهــای اجتماعی جهت مبارزه با آنها بهــره برد.یادآور می گردد 
ظرفیتهــای اجتماعی نه تنها در بخــش اقتصاد و مخصوصا در حوزه 
اقتصاد مورد غفلت اســت بلکه در سایر بخش های نیز این مهم کنار 
گذاشته است وبه نظر می رسد بهره برداری ازآن در حوزه اقتصاد می 
تواند آغاز خوبی برای استفاده از این ظرفیت در سایر بخش ها باشد.

در مقابل و همانطوریکه اشــاره شــد تذکر های زبانی و رفتاری می 
تواننــد نقش موثری در کنترل رفتارهای منفی اقتصادی بازی کند .در 
کنار ســازوکارهای قانونی که وجود دارند و در حد توان خود نسبت 
به رفتارهای انحرافی واکنش نشــان می دهند باید گفت که اوال این 
ظرفیت تمام آنچه را که باید در دل خود ندارد ثانیا" این ظرفیت نمی 
تواند از تمام امکانات خود استفاده کند لذاست باید به سایر حوزه ها 

نیز توجه جدی و حرفه ای داشت . 
پرواضح است زمانی می توان به مبارزه کامل با رفتارهای شتاب دهنده 
امیدوار بود که از تمامی ظرفیت های موجود مانند ظرفیت مد نظر بهره 

برد و تنها به ظرفیت های قانون دل نبست .
همچنین به لحاظ اثر گذاری نیز به نظر می رسد این ظرفیت می تواند 
از سایر ظرفیتها نیز موثر تر واقع گردد. جمعیت 80 میلیونی در مقایسه 
با جمعیت نیروهای قانونی بسیار جمعیت قابل توجهی است لذا می 
تواند اثر گذاری بســیار بیشتری و در عین حال بسیار کم هزینه ای را 

نیز در بر داشته باشد.
 امــا از منظر اجرا باید گفت تمامی نهادهای اثرگذار باید در ابتدای با 
ظرفیت مدنظر به طور کامل آشنا شده و همچنین از تجربیات تاریخی 
وهمچنین تجربیات سایر کشورها بهره برده و در مرحله بعد آشناسازی 
عموم مردم بخصوص کســانی که می توانند اثر گذار تر باشند را در 
برنامــه های خود قرار دهند.مســاجد ،مدارس ،دانشــگاه ها وانواع 
مختلف آموزشگاه هاو... هر کدام به فراخور ویژگیهای خود بسترهایی 
هستند که می توانند در ایفای این مهم نقش قابل توجهی بازی کنند.

الزم بذکراســت اینکه چگونه می توان ایــن ظرفیت را عملیاتی کرد 
کاری کامال کارشناسی است که باید تمامی شرایط امکانات و الزامات 
آن رعایت شــود.همچنین باید یادآور شد به نظر می رسد های هزینه 

احتمالی در مقایسه با خروجی کاربسیار ناچیز خواهد بود.
* مهدی خان بابائی نوا 
کارشناس ارشد بازاریابی

همشهری: تعامل با دنیا به خواست مردم 
 یعنی می خواید مردم را رایگان ببرید سفر خارج ؟!
اطالعــات: وقتی صفرها جایگاه پولی را مدیریت می کنند 

 می تونن همه قدرت رو به دست بگیرند!! 
کیهــان: قاچاقچیــان، لوازم خانگــی ایرانی را بــا برند خارجی 

می فروشند 
 گوششون درد می کنه پنبه گذاشتن!!

همدان پیام: مســیری که اســتاندار برای تعامل با رسانه ها انتخاب 
کرده است 

 مسیر آسفالته یا خاکی، اگه هوایی باشه خوب
همشــهری: نبض تند قیمت ها در بازار مرغ و گوشت 

  فکر کنم فشار نبض به جگر مرغ خورده 
همدان پیام: برای اتصال شــبکه ریلی ایران به کشورهای همسایه 

داریم  برنامه 
 هنوز صدای قطار در ایران فراگیر نشده 

همشهری: جنگ ارزی چین و آمریکا 
جنگشون کارت به کارته یا نقدی ؟؟!

اطالعات: آغاز هیجانی پرســپولیس و خوش شانسی استقالل در 
نوزدهم  لیگ 

 شانس دیگه بعضیا فقط دارن
جام جم: ســوت و کور بودن روز خبرنگار در کردستان 

 صدای بلندگو مشکل داشته 
جام جم: مرز باشــماق مریوان، فاقد زیرســاخت اســتانداردهای 

لمللی  بین ا
 به پاهایتان بیشتر بها دهید 

همدان نامه: چاله ثبت جهانی در همدان
 ممکن باد پرش کنه زحمات هدر بره 

همدان نامه: پاسداشت الوند با شکوه در همدان 
 خودش نیومده بود هدیه اش و به کی دادین؟؟!

جمهوری اســالمی: روحانی: ظریف، امینی نظام بوده و هست 
 کی اسمشو تغییر داد؟؟!

بخشودگی جرایم بیمه ای مشكالت 
کارفرمایان در تولید را کاهش می دهد

اســالمی  شــورای  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو   
ــرای  ــی ب ــان خــوش حســاب را گام ــم کارفرمای بخشــودگی جرای
ــوق  ــات مع ــول مطالب ــز وص ــان و نی ــکالت کارفرمای ــش مش کاه
ــگام تعهــدات  ــه هن ــای ب ــن اجتماعــی در جهــت ایف ســازمان تامی
دانســت و گفــت: اجــرای ایــن طــرح همراهــی بــا کارفرمایــان در 

ــت. ــدار اس ــتغال پای ــد و اش ــیر تولی مس
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد اســماعیل ســعیدی، بخشــودگی 
جرایــم کارفرمایــان را اقدامــی در جهــت رفــع برخــی مشــکالت 
ــت و  ــور دانس ــات کش ــت و خدم ــاالن صنع ــدگان و فع تولیدکنن
اذعــان داشــت: بخشــودگی جرایــم کارفرمایــان خــوش حســاب، 

ــت. ــب و کار اس ــق کس ــده رون ــهیل کنن تس
ــی  ــن اجتماع ــش مصــارف ســازمان تامی ــه افزای ــا اشــاره ب وی، ب
ــن ســازمان را  ــوق ای ــات مع ــع آن، وصــول مطالب ــه نســبت مناب ب
ــد و  ــم خوان ــودگی جرای ــون بخش ــرای قان ــای اج ــر مزای از دیگ
تصریــح کــرد: ایفــای تعهــدات ســازمان تامیــن اجتماعــی در قبــال 
ــران، مســتلزم وصــول حــق بیمــه  بیمــه شــدگان و مســتمری بگی
و مطالبــات معــوق اســت و در ایــن راســتا کارفرمایــان بــا انجــام 
ــد  ــی، خواهن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــال س ــود در قب ــدات خ تعه
توانســت ایــن ســازمان را در تحقــق اهــداف و برنامــه هــای خــود 

یــاری کننــد.
ــا  ــش را ب ــغلی خوی ــه ش ــران آتی ــه کارگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی، ب
ــان داشــت: ایجــاد  ــد، اذع ــره زده ان ــن اجتماعــی گ ســازمان تأمی
ــغلی و  ــت ش ــای امنی ــروی کار و ارتق ــن نی ــر در بی ــش خاط آرام
بهــره وری از مســیر تأمیــن اجتماعــی مــی گــذرد، بنابرایــن الزم 
اســت کارفرمایــان بــا پرداخــت حــق بیمــه کارگــران، آینــده آنــان 
را تضمیــن کــرده و مســئولیت اجتماعــی خویــش در قبــال جامعــه 
را محقــق کننــد، چــرا کــه هرگونــه آســیب و ناهنجــاری اجتماعــی 
ناشــی از فقــر و عــدم تأمیــن آتیــه، بحرانــی اســت کــه بــه همــه 

اقشــار جامعــه آســیب خواهــد زد.
ــه و  ــگ بیم ــترش فرهن ــم و گس ــتن تعمی ــروری دانس ــا ض وی ب
تأمیــن اجتماعــی و رعایــت ســه جانبــه گرایــی در ســاختار 
ــت  ــه در خدم ــه نقیص ــرد: هرگون ــح ک ــی، تصری ــن اجتماع تأمی
رســانی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ناهنجــاری هــا و چالــش هــای 
ــن خواهــد شــد. اجتماعــی و اقتصــادی جــدی را در جامعــه دام

ــن  ــن مبی ــای دی ــوزه ه ــاس آم ــر اس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی، ب
اســالم و ســنت الهــی، رعایــت حقــوق کارگــر، حقــی بــر ضمــه 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــر قری ــرد: اکث ــان ک ــر نش ــت، خاط ــا اس کارفرم
کارفرمایــان، همــواره پیگیــر مطالبــات کارگــران و احقــاق حقــوق 
آنــان بــوده و هســتند و در مــواردی نیــز کــه بــه عللــی ناخواســته، 
ــودگی  ــد بخش ــی مانن ــت، قوانین ــا اس ــده آنه ــر عه ــی ب مطالبات
جرایــم و نیــز تســهیل شــرایط پرداخــت، خواهــد توانســت 
ــد و  ــاد تولی ــدات و ایج ــتیفای تعه ــت اس ــان را در جه کارفرمای

ــد. ــی کن ــدار همراه ــتغال پای اش
بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در سال 98 با 
اصالح آئین نامه مربوطه از ســوی محمد حسن زدا سرپرست سابق 
ســازمان تامین اجتماعی در خرداد ماه امسال صادر و برای اجرا به 

تمام واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ شد.

شیوع ناباروری مردان در ایران باالتر از آمارهای جهانی
 عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ســینا، علل ناباروری در مردان را برشــمرد و شیوع ناباروی مردان در ایران را باالتر 

از آمار جهانی دانست.
به گزارش ایسنا، ناصر امیرجنتی میزان شیوع ناباروری مردان در ایران را باالتر از آمارهای جهانی دانست و گفت: آمارهای جدید در 
ایران ســهم علت های مردانه در ناباروری را 70 درصد اعالم کرده اند که باالتر از 50 درصد اعالمی از سوی سازمان جهانی بهداشت 
است. البته این آمار هم شامل مواردی است که علت مردانه به تنهایی عامل ناباروری است، هم مواردی که به صورت مشترک، در کنار 
علل زنانه باعث ناباروری می شود. این متخصص اورولوژی، ناباروری را یك بیماری بی عالمت دانست و گفت: در اغلب موارد، فرد 
هیچ درد یا شکایتی ندارد، کارکرد جنسی طبیعی دارد، یعنی هیچ مشکلی در زناشویی ندارد و فقط زمانی متوجه وجود مشکل می شود 
که برای بارداری اقدام می کند. در چنین مواردی، اگر زن و شوهر پس از یك سال اقدام منظم برای بارداری، نتیجه نگرفتند هر دو با 

هم باید به یك مرکز درمان ناباروری معتبر مراجعه کنند.

آمار ازدواج هر ساله ۹ درصد کاهش داشته است
 معاون اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: متاسفانه در 5، 6 سال اخیر شاخص ازدواج کاهش پیدا کرده و به تعبیر دیگر هر ساله 

9 درصد از آمار ازدواج کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا،  رستم وندی بیان کرد: ازدواج در جامعه ایرانی نیازمند یك تحلیل راهبردی است همچنین در راستای امر ازدواج باید 

به وضعیت اجتماعی کشور هم توجه داشت.  
وی، افزود: ما از میانه دهه هفتاد شمســی رشــد شتابان طالق را در کشور داشتیم اما طی دو ساله اخیر از شتاب طالق کاسته شده که 

شاهد یك نوع هوشیاری و بیداری نسبت به پیامدهای طالق در جامعه هستیم. 
رستموندی اضافه کرد: جامعه ما در چهل سال اخیر از یك جامعه روستایی به جامعه شهری و جوان رسیده است. ما در دهه شصت 
یك انفجار موالید جوان داشتیم و آمار آنها به 18.5 میلیون نفر می رسید، که همین نسل جوان در دهه هشتاد و نود از ما شغل و امکانات 

خواستند. همین امر توقعات جامعه را باال برده که مسئوالن می بایست به آن پاسخ بدهند.  

علی حیدری «

 بنابر روایات اســالمی دهم ذی حجه یکی 
از عیدهای بزرگ مســلمانان به نام عید قربان 
است. در این روز خدای متعال به ابراهیم )ع( 
دستور داد تا پسرش اسماعیل را قربانی کند. 
پدر تسلیم اراده الهی شد و پسر را به قربانگاه 
برد ولی جبرئیل با مژده قبولی آزمون ابراهیم 
همــراه با »قوچی« نازل شــد و ابراهیم آن را 
به جای اســماعیل قربانی کرد. ســنّت قربانی 
در روز عید قربان در ســرزمین منا یادآور آن 
حادثه است. به همین مناسبت در این نوشتار 
سعی می شود در باب معنای قربانی و فلسفه 
آن توضیحاتــی ارائه شــود. ضرورت مطلب 
وقتی آشکار می شود که پاره ای از نقدهایی که 
مخصوصاً در دهه ها و سال های اخیر متوجه 
این آیین اسالمی شده است توجه کنیم. مثاًل 
گاه دیده می شود صحبت از حیوان آزاری در 
این روز اســت یا ســؤاالتی در مورد چرایی 

عمل قربانی کردن مطرح می شود.
نکته اول این اســت که بر اساس آموزه های 
قرآنی خداوند هیچ نیازی به قربانی انســان ها 
ندارد. یعنی چنین نیست که آدمی تصور کند 
بــا قربانی کردن، نیــازی از خداوند برطرف 

می شود:
َ لُُحوُمها َو ال دِماُؤها َو لِکْن یَنالُُه  »لَْن یَنــاَل اهللَّ
التَّْقوی  مِنُْکْم...«)حج، 37( »نه گوشت ها و نه 
خون های آن ها، هرگز به خدا نمی رسد. آنچه 

به او می رسد، تقوا و پرهیزگاری شماست«.
آیه مذکور پاســخی به این سؤال که خدا چه 
نیازی به قربانی دارد و اصوالً فلســفه قربانی 
کردن چیســت؟ مگر ایــن کار نفعی به حال 
خــدا دارد؟ اصــوالً خدا نیازی به گوشــت 
قربانی ندارد، او نه جســم است و نه نیازمند. 
او وجودی کامل و بی انتها ازهرجهت اســت. 
بــه تعبیر دیگر، هدف آن اســت که انســان 
با پیمودن مدارج تقوا در مســیر یك انســان 
کامل قرار گیرد و روزبه روز به خدا نزدیك تر 
شــود. همه عبــادات رده هــای تربیت برای 
انسان هاست. قربانی درس ایثار و فداکاری و 
گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا به 
انســان می آموزد، و درس کمك به نیازمندان 

و مستمندان.
بنابراین هر یك از عبــادات، در ورای ظاهر 
خود، رمــز و رازي دارد که توجه به آن رمز 
و راز، موجــب موفقیت بیشــتر انســان در 
خودســازي و تکامل مي گردد. قرباني در منا 
و غیر آن، ســمبل ذبح تمایالت شــیطاني و 
خواهش هاي نفساني است. مرحوم استاد الهي 

قمشه اي در این زمینه چنین سروده است:
چون در منا رفتي ز خودبینی حذر کن
بتراش سر، یعني غرور از سر بِه َدر کن

احرام بشکن جامه تقوا به بَر کن
نفس بهیمي ذبح کن هنگام قربان

هــر یك از این عبادات، یعنــي نماز، زکات، 
قرباني کردن و امثال آن تمثیل و ذکر مصداق 

است وگرنه »قربان« به هر چیزي گفته مي شود 
کــه موجب تقّرب بنده بــه خداوند گردد. از 
این  جهــت عمل عبادي و حتــي غیرعبادي 
اگر به قصد قربت باشــد، مایه تقرب انسان به 
خدا مي شــود و قربان اوست، اما اگر با قصد 
قربت همراه نباشد، حتي نماز نیز مایه تقّرب 

نمازگزار نیست و قربان نامیده نمي شود.
همین توجه به معنــای حقیقی قربانی کردن 
اســت که در مــورد عنایت عارفــان و اهل 
معرفت ایران زمین بوده است. در سروده های 

شیخ بهایی چنین می خوانیم:
گر همی خواهــی حیات و عیش خوش/گاو 

نفس خویش را اول بکش
در جوانی کن نثار دوست جان / رو عوان بین 

ذلك را بخوان
پیر چون گشتی گران جانی مکن/ گوسفند پیر 

قربانی مکن
بر این اساس، کشتن و از بین بردن منیّت و 
صفات ناپسند انسانی، قربانی حقیقی انسان 
و وســیله تقرب آدمی در پیشگاه خداست 
نه فقط کشــتن گوســفند و ریختن خون آن 
حیوان بی گناه! وقتی انســان، توانســت در 
ســایه تربیت ممتد دینی و تحصیل معارف 
حقه آســمانی، آن صفات زشــت و اخالق 
ناپســند شــیطانی را که همچــون حجابی 
ضخیم و سدی عظیم، بین او و خدا افتاد و 
راه سعادت را به روی او بسته است، از سر 
راه خود بردارد و تیرگی های رذایل نفسانی 
را از صفحــه آیینه قلب بزداید، در آن موقع 
است که راه به سوی خدا باز می شود و قلب 
صاف و پاک آدمی برای توجه به خدا آماده 

می گردد.
در شرح حال بایزید بسطامی گفته اند:

»یك شــب در خلوت خانه مکاشفات، کمند 
شــوق را بر کنگر: کبریای او انداخت و آتش 
عشق در نهاد خود برافروخت و زبان را از در 
عجز و درماندگی بگشاد و گفت: یا رب متی 

أصل الیك؟ بار خدایا! تا کی در آتش هجران 
تو ســوزم؟ کی مرا شــربت وصال دهی؟ به 
سرش ندا آمد که بایزید! هنوز تویی تو همراه 
تو است؛ اگر خواهی که به ما رسی خود را بر 

در گذار و درآی«. 
نکته جالب توجه این است که توجه به مفهوم 
حقیقی قربانی کردن در روایات اســالمی نیز 
موردتوجه بوده اســت و می توان مدعی شد 
عارفان مســلمان نیز در برداشت این مفهوم 
وامدار متون دینی هســتند. از امام سجاد )ع( 
نقل شده است که در بیان معنای حقیقی اعمال 

حج به یکی از یاران فرمود:
»آیا وقتی قربانی کردی،  نیت کردی که گلوی 
طمــع را در درونت ببُّری و به خدا تکیه کنی 
و اینکــه با این کار به حضــرت ابراهیم اقتدا 
کرده ای که به امر خدا خواســت فرزندش را 
کــه عزیزترین موجودات برای او بود، قربانی 

کند؟!«
اما وقتی ســخن از ادبیات عرفانی و نشستن 
پای صحبت اهــل معرفت می شــود، بدون 
تردید الزم است که از ستاره درخشان عرفان 
ایران زمین، یعنی موالنا جالل الدین نیز ذکری 
به میان آید. مولوی در مثنوی و غزلیات شمس 
بارها به مفهوم حقیقت قربانی عید قربان اشاره 

کرده است:
خویــش فربــه می نماییم از پــی قربان عید           
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد
همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه         

درمدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد
موالنــا در مثنوی نیز به دفعات از کشــتن 
و قربانــی کردن خودیّت و منیّت ســخن 
می گویــد که به نمونه ای اشــاره می کنیم. 
او در دفتر دوم مثنوی از انســان تشنه ای 
ســخن می گوید که در پی به دست آوردن 
آب اســت. اهل تحقیق گفته اند که مراد از 
انسان تشــنه همان سالك درراه حق است 
و مراد از آب، همــان تقرب به حق متعال 

اســت. انسان ســالك بسان انســان تشنه 
بین خود  و حجاب های  موانع  می کوشــد 
و حضرت دوســت را از میان بردارد تا به 

برسد: معشوق 
بر لب جو بوده دیواری بلند

بر سر دیوار تشنه دردمند
مانعش از آب آن دیوار بود

 از پی آب او چو ماهی زار بود
تا که این دیوار عالی گردن است

مانع این سر فرود آوردن است
سجده نتوان کرد بر آب حیات

تا نیابم زین تن خاکی نجات
بر سر دیوار هر کو تشنه تر

زودتر برمی کند خشت و مدر
هر که عاشق تر بود بر بانگ آب
او کلوخ زفت تر کند از حجاب

آری! قربانــی کــردن در روز عیــد قربان نه 
صرفاً کشــتن یك حیوان بلکه قربانی کردن 
کینه توزی، حسد، مردم آزاری، غرور، خیانت، 
دروغ و ریا و...و در یك کالم، پای گذاشــتن 
بر خواهش های نفســانی و تمایالت حیوانی 
است. روز عید قربان یادآور این حقیقت است 
که بندگی خداوند مستلزم تالش برای انسانی 
خوب بودن اســت، انسانی که حقوق الهی و 
انســانی را پاس می دارد و تالش می کند فرد 
مفیــد و تأثیرگذاری بــرای خانواده و جامعه 
خود باشــد و به مفهوم زندگــی اجتماعی و 
گذشتن از خودیت و فردیت خویش عنایت 

ویژه دارد.
* منابع:
جوادی آملی، ادب فنای مقربان
سعدی، کلیات
شیخ بهایی، نان و حلوا
محدث نوری، مستدرک الوسائل
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه
مولوی، دیوان شمس
مولوی، مثنوی معنوی

قربان؛ حقیقت بندگی در پیشگاه ربانی

 رئیــس پارک علم و فناوری اســتان 
همدان به نقش موثــر پارک ها در تفهیم 
نیاز های دوطرفه بــازار و تولید کنندگان 
اشــاره کرد و گفت: متاسفانه در مواردی 
پــارک علم و فنــاوری بــا دانشــگاه و 
فنی و حرفه ای اشــتباه گرفته می شود این 
در حالی است که پارک بیشتر تسهیل گر 

روند رشد شرکت های دانش بنیان است.
محمد حســن مرادی در هفتــه خبرنگار 
در کنــار بازدید از روزنامه همدان پیام در 
خصوص عملکرد این سازمان خاطرنشان 
کرد: امــروزه با بهره گیری از فناوری های 
به روز، تعــداد نیروهای مورد اســتفاده 
در بخــش صنعت و کشــاورزی کاهش 
ارائه  امــروزه در  بر این اســاس  می یابد، 
خدمــات و بحث هــای اطالعاتی دقت 
نظر و برنامه ریزی وجود دارد که در این 
مسیر در اســتان همدان به دنبال ارتقای 
شــرکت های دانش بنیان هستیم و تسهیل 

روند رشــد این شــرکت ها را در دستور 
کار داریم.

وی، با بیان اینکه مشــکالت در فناوری 
متفاوت از بحث های علمی اســت، بیان 
کــرد: علم به معنای دانســتن و فناوری 
به معنای توانســتن است و در این مسیر 
تبدیــل دانایی ها بــه توانایی به وســیله 
بازیگرانی چون شــرکت های دانش بنیان 
پیــش مــی رود تــا در این راه اســاتید 
کاربردی، کارآفرینــان و نوآوران را وارد 
کار کنیم و بتوانیم بــه تولید محصول و 

ارائه خدمات نائل آییم.
وی با تأکید بر اینکه وضع شــرکت های 
دانش بنیــان همدان نامناســب نیســت، 
بیان کرد: ســعی داریــم ضمن همکاری 
مشــترک با بخش های دیگــر، عرصه را 
این شرکت ها  تبلیغات محصوالت  برای 
فراهم آوریم، چراکــه هنوز محصوالت 
دانش بنیان و عملکردهای  شــرکت های 

آن ها ناشــناخته بــوده؛ بدین ترتیب نیاز 
است تا سرمایه گذاران و خیرین را جذب 
این مســیر کنیم، چراکه وارد شــدن در 
عرصه شرکت های دانش بنیان سرمایه را 

بازگشت خواهد داد.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود به 
نویدهای  همدان  دانش بنیان  شرکت های 
متعدد داد و افــزود: صندوق نوآوری و 
شــکوفایی در ماه های آینــده راه اندازی 
خواهد شــد، این صندوق با بودجه سه 
میلیارد تومانی از طرف استان و بودجه ای 
از ســوی ریاســت جمهوری طی دو ماه 
آتی آغاز بــه کار خواهد کرد و می تواند 
با تسهیالت مناسب یاری گر شرکت های 

دانش بنیان باشد.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان 
بــا تأکید بر اینکه باید اجازه داد تا بخش 
خصوصی شــغل ایجاد کند، مطرح کرد: 
اساتید، کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان 

و حوزه بازار بایستی در برنامه های مربوط 
به شــرکت های دانش بنیان مد نظر قرار 
گیرند که از همه مهم تر توجه به بازارهای 
این  فروش محصوالت  به منظور  موجود 

شرکت ها است.
مرادی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به 
بازار فروش و ارائه خدمات مناســب از 
سوی شرکت های دانش بنیان، خاطرنشان 
بایســتی  دانش بنیان  شــرکت های  کرد: 
خطرپذیر و جســورانه عمــل کنند و در 
این بین حمایــت از پروژه های فناوری 
اســتان همدان را در برنامه های خود مد 
نظر داریم؛ در کنار شتاب دهنده هایی که 
در بحث انرژی، IT و کشاورزی خواهیم 
داشت، کانالی را برای پروژه های فناوری 

استان همدان نیز باز خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: شــرکت های دانش بنیان 
ضربه پذیر هستند و باید از این شرکت ها 
این  گیــرد  حمایت هــای الزم صورت 

در حالی اســت که متاســفانه بیشتر این 
شــرکت ها با مشکالت تسهیالت مواجه 
هستند.وی عنوان کرد: با این حال اما باید 
گفت در حال حاضــر تا حدودی توجه 
به شرکت های دانش بنیان در کشور وجود 
دارد که مجمــوع این نگاه ها و همکاری 
اعضــای هیأت علمی می تواند در فرآیند 
به هم پیوســته ای به توسعه فعالیت های 
دانش بنیان و علم و فناوری جدید کمك 

کند.
مــرادی علوم افــزود: اگرچــه فعالیت 
پارک های علم و فناوری سابقه طوالنی ای 
ندارد اما دستاورهای آن ها در این مدت، 

بسیار چشــمگیر بوده و زمینه ساز تحقق 
اهداف علمی است.

ایشان ضمن تشکر از صندوق نوآوری و 
شکوفایی به جهت حمایت های صورت 
پذیرفته افزود، اکنون زمینه های علمی در 
کشور فراهم است و انگیزه به شکل های 
مختلفی وجــود دارد و صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای توسعه شرکت های دانش 
بنیان، نگاه و رویکــرد ویژه ای دارد، که 
این رویکرد بــا همکاری نهادهایی چون 
وزارت علوم، پارک های علم و فناوری و... 
می تواند به توســعه فناوری ها و حوزه 

دانش بنیان کمك شایانی کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان در بازدید از همدان پیام:

160 شرکت در پارک علم و فناوری همدان حضور دارند
■ اولویت ترجمه زبان مشتری و واحد های تولیدی برای هم 
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تعویض رمز 4۵ هزار کارت سوخت قدیمی در همدان

 مدیر شــرکت پخش فرآورده  های نفتی منطقه همدان از تعویض رمز 45 هزار کارت 
سوخت قدیمی  در سطح استان خبر داد.

امین روستایی درباره اجرایی شدن طرح ملی استفاده از کارت های سوخت بیان کرد: در 
راستای مدیریت تأمین، توزیع و جلوگیری از قاچاق استفاده از کارت سوخت از فردا در 

سراسر کشور آغاز و این طرح در استان همدان نیز پیگیری می شود.
وی در ادامــه تصریح کرد: تا امروز 45 هزار نفر در اســتان همدان اقدام به تعویض رمز 
کارت های قدیمی خود کرده و برای حذف رمز ســابق خود به شــرکت پخش فرآورده 

های نفتی مراجعه کرده اند که همه کارت های موجود سالم بوده و در اختیار شهروندان 
قرار گرفته اســت. روستایی خاطرنشان کرد: آن دسته از شهروندانی که تا کنون موفق به 
دریافت کارت ســوخت های خود نشــده اند نیز می توانند تا زمانی که کارت در اختیار 
همه دارندگان وسایل نقلیه قرار گیرد، با مراجعه به جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی 

از کارت های موجود در نازل ها استفاده کرده تا طرح به صورت همگانی اجرا شود.
 وی یــادآور شــد: شــهروندان اســتان همــدان مــی تواننــد بــا مراجعه به ســایت

 https://hamedan.niopdc.ir / مدارک مورد نیاز برای انجام فرآیند درخواست 
المثنی کارت هوشمند سوخت و حذف رمز کارت سوخت را ارئه داده و از کارت خود 

بهره برداری کنند.

فائو 2020 را سال قرنطینه گیاهی 
معرفی کرد

 رئیس سازمان حفظ نباتات کشــور با بیان اینکه فائو سال 2020 
را ســال قرنطینه گیاهی معرفی کرده است گفت: این سازمان ایران را 
موظف کرده تا برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه 

گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، محمدرضا درگاهی با بیان اینکه 
قرنطینــه گیاهی در هــر جامعه ای می تواند امنیت غذایی کشــور را 
تضمین کند، افزود: رعایت مباحث قرنطینه گیاهی در مرزهای کشور، 
امنیت غذایی مطلوبی را به همراه خواهد داشت.وی اظهارداشت: بیش 
از 90 پست قرنطینه ای در گمرکات، بنادر و فرودگاه های کشور وجود 
دارد کــه وظیفه دارند از ورود آفات و بیماری هایی که با محموله ها 
و محصوالت گیاهی وارد کشــور می شود، جلوگیری کنند. درگاهی 
بیان کرد: در این راستا با توجه به مصوبه سازمان ملل متحد، فائو سال 
2020 را سال قرنطینه گیاهی معرفی و ایران را موظف کرده است در 
ســال 2020 برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه 

گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشد.

ارزش سهام عدالت ۵ برابر شد

 مشاور رئیس ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد که ارزش روز 
سهام عدالت به حدود پنج برابر رسیده است. به این ترتیب مشموالنی 
که یك میلیون تومان ســهام عدالت داشــتند ارزش سهام شان به پنج 

میلیون تومان نزدیك شده است.
جعفر سبحانی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه ارزش روز سهام 
عدالت نسبت آن سالی که سهام شرکت های سرمایه پذیر ارزش گذاری 
شد که توزیع سود آغاز شد، به طور متوسط چقدر تغییر کرده است؟ 
اظهار کرد: با توجه به ارزش روز ســبد دارایی ســهام عدالت، ارزش 
سهام عدالت به نزدیك پنج برابر رسیده است؛ به این ترتیب مشموالنی 
که در زمان آغاز توزیع سود یك میلیون تومان سهام عدالت داشته اند 

ارزش سهام شان به حدود پنج میلیون تومان رسیده است.
وی درباره ارزش کل پرتفوی سهام عدالت گفت: ارزش کل پرتفوی 
سهام عدالت در سالی که 49 شرکت سرمایه پذیر، ارزش گذاری شدند 
26 هــزار و 600 میلیارد تومان بود که اکنون این مبلغ به بیش از 140 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

شاخص تجارت فرامرزی فضای کسب و کار 
ایران 4۵ رتبه ارتقا یافت

 رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: در دو ســال اخیر و 
به دلیل ایجاد هماهنگی و تســهیالت بین ســازمان ملی استاندارد و 
ســایر دستگاه ها، شاخص تجارت فرامرزی که از جمله شاخص های 
پایش سهولت کســب و کار اســت با 45 رتبه ارتقا از 161 به 116 
کاهش یافت.به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت ظهار داشت: در تجارت 
فرامرزی سه موضوع کاهش تعداد اسناد مبادله ای بین صادرکنندگان، 
واردکنندگان و نهاد دولتی، کاهش زمان ترخیص کاال و میزان هزینه ای 
که تا زمان ترخیص کاال انجام می شــود تاثیرگذارند که در دو ســال 

گذشته در همه این موارد بهبود داشتیم.

140 هزار دانش آموز از بانک صادرات ایران 
کارت »سپهر دانش« دریافت کردند

 بیش از 140 هزار دانش آموز در سراســر کشور با افتتاح حساب 
ســپرده کوتاه مدت و دریافت کارت »ســپهر دانش« تا خردادماه سال 

جاری، از این طرح استقبال کردند.
دانش آموزان می توانند با افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت طرح »سپهر 
دانش« نزد شعب این بانك و دریافت کارت ویژه دانش آموزی، ضمن 
بهره مندی از نرخ 10 درصدی ســود سپرده، امکان افزایش موجودی، 
انجام تراکنش ها در درگاه های بانکداری الکترونیك و با عضویت در 
باشگاه مشتریان بانك از یك هزار جایزه ارزشمند به ارزش بالغ بر 6 

میلیارد ریال به قید قرعه برخوردار شوند.
عــالوه بر این، دانش آموزان می تواننــد در قالب این طرح معادل دو 
برابر معدل موجودی حساب خود، تا سقف 5 میلیون ریال در دوران 
ابتدایی )اول تا ششــم( و 10 میلیون ریال در دوران دبیرستان )هفتم 
تا دوازدهم( کارت اعتباری مرابحه با امکان انتقال اعتبار به والدین به 

عنوان کمك هزینه خرید نوشت افزار و ... دریافت کنند.
بانك صادرات ایران در مهرماه ســال گذشــته همزمان با آغاز ســال 
تحصیلی جدید و به منظور توسعه فرهنگ بانکداری و آشنایی بیشتر 
دانش آموزان با خدمات نوین بانکی اقدام به رونمایی از طرح مذکور 
کرد. همچنین ورود به عرصه خدمــات بانکداری، آموزش تدریجی 
مبــادالت پولی و مالی به دانش آموزان و امکان واریز و برداشــت از 

حساب شخصی، از جمله اهداف این طرح است.

تقدیر و تشکر

مدیریت محترم مدرسه فرزانه

سرکار خانم بقا
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از

 مدیریت توانمند و پیگیری های دلسوزانه شما 
و همکاران گرامی در موفقیت فرزندمان 

دینا پژوهنده 
در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 

ابراز نموده و برای شما آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

ر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول(

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان
 نهاوند و فیروزان 

تاریخ انتشار: 98/5/19

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند 
و فیروزان جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول رأس ساعت 
تعاونی واقع  15 عصر روز شنبه مورخ 98/6/9 در محل شرکت 
در نهاوند، کمربندی طبقه دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
نهاوند برگزار می گردد . لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام دعوت 
به عمل می آید رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را طبق 
ماده 19 آیین نامه برگزاری مجامع عمومی مصوب وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی معرفی نمایند.
دستور جلسه :

1-تغییر نام شرکت تعاونی و اصالح ماده 1 اساسنامه مورد عمل 
شرکت 

2-اصالح بند )ب( ماده 11 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی 
3- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با قانون بخش 

تعاون و قوانین بانك مرکزی در 63 ماده و 36 تبصره 

شماره ثبت 608 و شناسه ملی 10820030828

خدایار بحیرایی - رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی 
اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

@bazarehamedan

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

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

آگهي حصر وراثت
آقای اســماعیل فخاری دارای شماره شناسنامه  78 به شرح دادخواست کالسه 316/98ش112ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفرعلی 
فخاری به شــماره شناســنامه  23 در تاریخ 1398 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-اسماعیل فخاری فرزند صفرعلی به شماره 
شناســنامه 78 متولد1351 فرزند متوفی 2 -لیلی فخاری فرزند صفرعلی به شــماره شناسنامه 
29/م متولد1349 فرزند متوفی 3-ابراهیم فخاری فرزند صفرعلی به شــماره شناســنامه 1308 
متولد1366 فرزند متوفی 4-بابك فخاری فرزند صفرعلی به شــماره شناسنامه 239 متولد1361 
فرزند متوفی 5- گوهر تاج حســین زاده فرزند مجید به شــماره شناسنامه 3275 متولد 1331 
همســر 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 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف173(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین 

آگهي حصر وراثت
78 به شــرح دادخواســت کالسه  آقای اســماعیل فخاری دارای شــماره شناســنامه  
309/98ش112ح از ایــن حوزه درخواســت گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان گوهرتاج حسین زاده به شماره شناســنامه  3275 در تاریخ 1398 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت 
به: 1-اســماعیل فخاری فرزند صفرعلی به شماره شناســنامه 78 متولد1351 فرزند متوفی 
2-لیلــی فخاری فرزند صفرعلی به شــماره شناســنامه 29/م متولــد1349 فرزند متوفی 
متوفی  فرزند  متولد1366   1308 به شــماره شناســنامه  فرزند صفرعلی  3-ابراهیم فخاری 
4-بابك فخاری فرزند صفرعلی به شــماره شناســنامه 239 متولد1361 فرزند متوفی اینك 
با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت 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 

گواهي صادر خواهد شد.  واال  دارد  تقدیم  ماه 
) م الف172(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

خرید تضمینــی گندم از کشــاورزان در 
استان همدان از مرز 347 هزار تن رد شد.

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان همدان با اشاره به آغاز فصل برداشت 
گندم و خردی  تضمینی گندم از کشــاورزان 
در اســتان همدان، عنوان کــرد: تاکنون 347 
هزار تن در استان همدان گندم از کشاورزان 
خریداری و در ســیلوهای استان ذخیره شده 

است.
علی رحمانــی در گفت وگو با ایســنا، در 
ادامــه تصریح کرد: بیــش از  392 هزار و  
500  هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان 
پیش بینی  بوده که  همدان زیرکشــت گندم 
می شــود از این میزان  682 هزار تن گندم 
به صــورت آبی و دیم تا پایان شــهریورماه 

98 برداشت شود.
خدمــات  و  غلــه  شــرکت  مدیرعامــل 
64 مرکــز  از وجــود  بازرگانــی اســتان 
خریــد تضمینــی گنــدم در اســتان همــدان 
ــدان  ــتان هم ــت: در شهرس ــر داد و گف خب
تاکنــون  گنــدم  برداشــت  ابتــدای  از 
ســیلوها  ذخایــر  بــه  تــن  هــزار   34

اســت. اضافه شــده 

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت ذخیره سیلوهای 
گنــدم همدان 700 هزار تن اســت که با در 
نظر گرفتن ظرفیــت 100 هزار تنی انبارهای 
استان، فضای  تعاون روســتایی  چندمنظوره 
کافی برای ذخیره گندم تولیدی همدان وجود 

دارد.
نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم توســط دولــت 
بــرای هــر کیلوگــرم 17 هــزار ریــال تعیــن 
ــاورزان  ــئوالن، کش ــه مس ــه گفت ــده و ب ش
بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول 

ــال و  ــزار و  200 ری ــم 16 ه ــورت دی به ص
ــال  ــزار و 500  ری ــی 15 ه ــدم آب ــرای گن ب
هزینــه می کننــد و دســتمزد کشــاورزان 
ــال   ــك س ــدم در ی ــرم گن ــر کیلوگ ــرای ه ب

ــال اســت. 800 ری

نظام پرداخت کارکنان دولت 
نابسامان است

 رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشــور نظام پرداخت کارکنان را نابسامان ارزیابی 
کرد و گفت : پرداختی ها در وزارت خانه ها ، نهادها و ســازمان های مختلف با یکدیگر 
متفاوت است به گونه ای که گاهی اختالف پرداختی دریك وزارتخانه از یك تا سه برابر 

فرق می کند.
جمشــید انصاری افزود: در تالش هســتیم که میزان پرداختی ها با عناوین مختلف را در 
حکم پایه کارمندان بیاوریم تا از این طریق بتوان وضعیت پرداختی ها را سر و سامان داد.

وی با بیان اینکه مشــکل اصلی در کشور نگاه منابع و بودجه محور مدیران است، تصریح 
کرد: باید این نگاه به بهسازی نظام مدیریتی تغییر کند زیرا بر مبنای این نگاه  چنانچه منابع 
مالی و بودجه نیز وجود نداشته باشد کارها بر اساس ساختار مدیریت درست پیش خواهد 
رفت.معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: نظام 
های مدیریت و بهســازی شده، منبع زاینده برای توسعه کشور به شمار می رود و در این 

راستا باید با همپوشانی و یکپارچه سازی در توسعه کشور گام برداریم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان: 

خرید گندم در همدان
 از مرز 347 هزار تن گذشت
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نشست هیأت تنیس استان با جهانشیر
 نخســتین نشست هیأت تنیس استان در ســال جاری در دفتر این 

هیأت برگزار گردید.
نخستین نشســت هیأت تنیس استان در سال جاری در محل دفتر این 
هیأت برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان 
، معاون پشــتیبانی و منابع انســانی و مدیر روابط عمومی برگزار شد ، 
محسن جهانشــیرضمن اشاره به پتانســیل های باالی هیأت تنیس و 
ساختار سازی صورت گرفته ، از فعالیت های در حال انجام و زحمات 
اعضاء و کمیته های هیأت قدردانی نمود.در این نشست سیدعادل برقعی 
رئیس هیأت تنیس اســتان بهمراه نــواب رئیس و دبیر هیأت به بحث 
پیرامون اقدامات جاری و نیازهای موجود پرداختند. همچنین مسئولین 
کمیته های هیأت نیز ضمن معرفی و آغاز به کار خود به تشریح فعالیت 

های صورت گرفته و برنامه های آتی پرداختند.

نتایج مسابقات شطرنج قهرمانی 
استان همدان

مسابقات شــطرنج قهرمانی رده های سنی زیر 16 و 18 سال استان 
همدان به پایان رسید.مســابقات شــطرنج قهرمانی رده های سنی زیر 
شانزده و زیر هجده سال استان همدان که در محل هیأت شطرنج همدان 
آغاز شده بود، با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. در بخش زیر شانزده 
سال پســران 36 نفر، زیر شانزده سال دختران 10 نفر، زیر هجده سال 
پســران 18 نفر و زیر هجده سال دختران 5 نفر حضور داشتند. داوری 

این مسابقات را فرناز ترابی یگانه و نیلوفر حیدریان به عهده داشتند.
نفرات برتر زیر شانزده سال پسران:

1- علی مجیدی شادان،2- داوود عقیلی مفید،3- محمد امین مرادی
نفرات برتر زیر شانزده سال دختران:
1- هستی سلطانی،2- هلیا سلطانی،3- پرنیان قیاسوند
نفرات برتر زیر هجده سال پسران:

1- محمد یاسین جعفری،2- کیهان غالمی،3- محمد مبین اسماعیلی
نفرات برتر زیر هجده سال دختران:
1- پارمیدا قزاقی،2- سارا احمدیان،3- کوثر پرویزی

برنامه هفته دوم لیگ جوانان استان 
اعالم شد

 برنامه هفته دوم لیگ جوانان قهرمانی باشگاه های استان یادواره شهید 
محسن حججی اعالم شد.از سوی کمیته مسابقات هیأت فوتبال برنامه 
هفته دوم مسابقات لیگ جوانان قهرمانی باشگاه های استان یادواره شهید 

محسن حججی اعالم شد.
یکشنبه 98/5/20

میثاق همدان..............................................................  یاران کورش نهاوند 
ساعت 16 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

...................................................................  شهرداری همدان  مهر همدان 
ساعت 18 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

هالل احمر تویسرکان...................................................  آبی پوشان همدان 
ساعت 17 ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان 
دوشنبه 98/5/21

اکباتان همدان.........................................................  پاسارگار نوین نهاوند 
ساعت 16 ورزشگاه شهید شمسی پور 

پاس همدان................................................................  علم و ادب همدان 
ساعت 18 ورزشگاه شهید شمسی پور 

اکباتان همدان.........................................................  پاسارگاد نوین نهاوند 
ساعت 17، ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان 

رئیس هیأت ووشو نهاوند خبر داد:
کسب 3 مقام برتر 

توسط دختران ووشوکار نهاوندی
 رئیس هیأت ووشــو نهاوند از کســب 3 مقام برتر توسط دختران 

ووشوکار این شهرستان خبر داد.
احمد اسدی با اعالم این خبر اظهار کرد: مسابقات ووشو دختران کشور 

به میزبانی استان کرمانشاه درشهرستان صحنه برگزار شد.
وی گفت: این مسابقات در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد که فاطمه 
ملکی در اجرای فرم ســالح بلند وجین شو دو مدال طال کسب کرد ، 
فاطمه چنینی در فرم گوئن شو به مدال نقره در بخش تالو دست یافت 

وتیوانا جاللی در فرم دست سنتی صاحب مدال برنز شد.
رئیــس هیأت ووشــو نهاوند ادامه داد: در بخش ســاندا نیزشــهرزاد 
پرویزوتیام ده پهلوان به مقام نخست دست یافتند، کیانا ده پهلوان، زهرا 
حســینی وستایش لطفی در جایگاه دوم قرار گرفتند و اسما حمزه لو و 

کمند ده پهلوان نیز موفق به کسب مقام سوم شدند.
وی افزود: فریبا شادمانی روشن داور بین المللی از استان همدان به عنوان 
مسئول کمیته  داوران و رئیس هیأت ژوری و  سمیه دارائی و الهه هزاوه 

هردو از همدان به عنوان داور در این مسابقات حضور داشتند.

بازگشت والیبال ایران از لب مرز شكست

 تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های انتخابی 
المپیك با نتیجه سه بر 2 مقابل کوبا پیروز شد.

مســابقات والیبال انتخابی المپیك در گروه پنجم با مسابقه ایران و کوبا 
آغاز شد. ایران در کمال ناباوری در ست های اول و دوم با نتایج 25 بر 
23 و 28 بر 26 شکست خورد اما در ست های سوم، چهارم و پنجم با 

امتیازات 25 بر 17، 25 بر 16 و 15 بر 10 به برتری رسید.
ملی پوشــان کشورمان در دو گیم نخست بازی پر انتقادی را به نمایش 
گذاشتند وبا دست کم گرفتن حریف تا آستان شکست پیش رفتند اما 
بازگشت مقتدرانه ای داشتند وپیروزی شیرینی را بدست آوردند تا گام 

اول را محکم بردارند.
ایگور کوالکوویچ در این بازی تیم خود را با ترکیب اولیه سعید معروف، 
امیر غفور، میالد عبادی پور، پوریا فیاضی، علی شــفیعی، ســیدمحمد 

موسوی و محمدرضا حضرت پور روانه میدان کرد.
ملی پوشــان ایران در ســت های اول و دوم هــم از حریف خود پیش 
می افتادند اما با اشتباهات عجیب، نتیجه را به حریف واگذار می کردند. با 
این وجود روند بازی از ابتدای ست سوم تغییر کرد و ایران به طور کامل 

تیم برتر میدان بود و خیلی راحت کوبا را شکست داد.
شفیعی عملکرد درخشــانی در این بازی داشت و با کسب 20 امتیاز، 
امتیازآورترین بازیکن زمین بود و نقــش پررنگی در پیروزی ایران بر 
عهده گرفت. شــفیعی 15 امتیاز با اسپك، 2 امتیاز با دفاع روی تور و 3 
امتیاز با سرویس گرفت. عبادی پور و غفور هم هر کدام 16 امتیاز در این 

بازی به دست آوردند.

 کاراته کاران مالیری هشت مدال آسیایی 
کسب کردند

 کاراته کاران مالیری موفق به کســب هشــت مــدال رنگارنگ از 
مسابقات قهرمانی آسیا شدند.

رقابت های آســیایی کاراته پسران سبك شــوتوکان با حضور یکهزار 
ورزشکار از کشورهای ایران، نپال، هند، تاجیکستان، پاکستان و عراق در 

سالن نهم دی سپاه الغدیر یزد برگزار شد.
این پیکارها به مدت 2 روز در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان ، جوانان 
و بزرگســاالن تحت عنون یادواره شهید قرآنی و مهاجر الی ا.. حسن 
دانش در سالن نهم دی ســپاه الغدیر یزد برگزار شد و در پایان بعد از 
ایران ، عراق با 500 امتیاز و پاکستان با 350 امتیاز مقام های دوم و سوم 
را کسب کردند.در این رقابتها کاراته کاران مالیری موفق به کسب هشت 

مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی آسیا شدند.
محمد جواد روستائی ، عطا ظهوری و عرفان مرادی به نشان طال دست 
یافتند.ارژنگ رضائی ، علیرضا کولیوند و سید هادی هاشمی نشان نقره 
بدســت آوردند و امیر عباس غفاری و ابراهیم قیاســی مدال برنز این 
رقابت ها را تصاحب کردند.احمد حیدری و مهدی جانی خانی هدایت 
این تیم را بر عهده داشتند ضمن اینکه عادل پورطاهری سرپرست تیم 

منتخب کاراته مالیر در این دوره از مسابقات بود.

 نخستین زمین چمن مصنوعی آموزش و 
پرورش در غرب کشور ساخته می شود

 نخســتین زمین چمن مصنوعی بزرگ در حوزه آموزش و پرورش 
در غرب کشور با کمك های مالی یك خیر در حال ساخت است و دو 
هزار متر مربع چمن مصنوعی مرغوب نیز برای آن خریداری شده است.

مدیر اداره آموزش و پرورش تویســرکان گفت: نخستین زمین چمن 
مصنوعی بزرگ زیر سازی و فیلترینگ شده در حوزه آموزش و پرورش 
و در غرب کشور با کمك های مالی خیر نیك اندیش"علی عابدی" در 
حال ساخت است و دو هزار متر مربع چمن مصنوعی مرغوب برای آن 

خریداری شده است.
جواد اســدبگی با اشــاره به اینکه نماینده مردم تویسرکان در مجلس، 
قول مســاعد برای تامین سه هزار متر مربع چمن مصنوعی دیگر برای 
این زمین را داده اســت، عنوان کرد: سرانه درآمد اختصاصی آموزش و 
پرورش تویســرکان بیش از 189 هزار تومان است و تویسرکان از این 

حیث با فاصله قابل توجه، رتبه اول استان را دارا است. 

بانوی همدانی قهرمان تیراندازی کشور شد

 بانوی پرافتخار تیراندازی همدان عنوان قهرمانی مسابقات آزاد سالح 
های بادی کشور را کسب کرد.

این رقابتها با حضور 520 ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که 
پس از مرحله مقدماتی و برگزاری فینال نفرات برتر رشته تفنگ و تپانچه 

معرفی و شناخته شدند.
در رشــته تپانچه بادی رده سنی بزرگساالن مینا قربانی موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شــد و با کســب این عنوان مدال طال و حکم قهرمانی 

دریافت کرد.
وی یکی از شانس های اصلی در کسب سهمیه المپیك به شمار می رود.

همدان یکی از قطب های اصلی تیراندازی کشور است و هم اینك 500 
ورزشکار در رشته تیراندازی در این استان فعالیت دارند.
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پیشخوان

آگهی دعوت به افراز  
چون  شــهرداری نهاوند مقدار 48 شعیر مشــاع از 96 شعیرششدانگ پالك 53 
فرعی از 16 اصلی قریه مرادآباد بخش دو نهاوند را مالك می باشد  و برابر تقاضانامه 
شــماره 2668/ن/98 مورخ 98/5/3 و نامه 98/2/5325 مورخ 98/5/15 تقاضای 
افراز مقدار مذکــور را از این اداره نموده و متقاضی  مدعی می باشــد که به بقیه 

مالکین مشاعی دسترسی ندارد.
 لذا به اســتناد ماده 3 آیین نامه افراز و برابر ماده 18 آیین نامه اجرای اســناد 
رســمی به کلیه مالکین مشــاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ می گردد  که در 
تاریخ 98/7/2 ســاعت 9 صبح در محل وقوع ملــك واقع در مراد آباد حضور 
یابند بدیهی اســت عدم حضور  مالکین مانع از انجــام عملیات افراز نمی گردد 
چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در همین روزنامه درج  و مدت اعتراض آن 

10 روز می باشد.
)م الف 111(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

همدان از استان های صاحب نام 
در رشته اسكیت است

 همدان یکی از استان های صاحب نام و دارای ظرفیت بسیار باال در 
رشته ورزشی اسکیت است.

رئیس فدراسیون اسکیت در حاشیه افتتاحیه لیگ اسکیت هاکی بانوان 
کشور در همدان اظهار داشــت: این مسابقات را در این دوره با عنوان 
یادواره مرحومه پرمون نطقی از مربیان توانمند استان همدان نامگذاری 
کردیم تا بتوانیم گوشــه ای از خدمات این مربی را در این رقابت ها به 

شرکت کنندگان معرفی کنیم.گفت:به گزارش مهر، بهمن محمدرضایی 
افزود: مرحومه نطقی زحمات بسیار زیادی برای رشد و اعتالی اسکیت 
کشــور و استان همدان کشیدند و تا سال ها این زحمات در این رشته 
ورزشــی ماندگار خواهد بود.رئیس فدراســیون اســکیت با اشاره به 
وضعیت اسکیت استان همدان گفت: استان همدان از استعدادهای بسیار 
خوبی در این رشته ورزشی برخوردار بوده و سابقه خوبی نیز در کشور 
دارد.محمدرضایی افزود: در بحث زیرساخت های ورزشی استان همدان 
جزو معدود استان های کشور است که سالن اختصاصی اسکیت دارد و 
از این نظر به مشکلی ندارد.وی با اشاره به المپیاد استعدادهای برتر رشته 

اســکیت بیان کرد: امســال با دیدگاه و رویکردی بسیار مثبت و با رفع 
نواقص سال گذشــته این رقابت ها را در چندین بخش رشته اسکیت 
از جمله سرعت و فری اســتایل برگزار خواهیم کرد.رئیس فدراسیون 
اسکیت عنوان کرد: توجه به اســتعدادهای ورزشی برای ما از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم خروجی خوبی از این 
رقابت ها داشته باشیم.محمدرضایی با بیان اینکه رشته اسکیت می تواند 
در ســطح فراملی برای کشور افتخار آفرینی کند، گفت: از مقام وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته المپیك درخواست داریم تا حمایت و توجه 

بیشتری به این رشته ورزشی داشته باشند.

فوتبالیست مالیری در 
اردوی تیم ملی فوتبال 

جوانان 
 محمــد مهدی احمدی ورزشــکار 
جوان مالیری به اردوی تیم ملی فوتبال 

جوانان کشور دعوت شد.
از سوی فدراســیون فوتبال جمهوری 
اســالمی ایران محمد مهــدی احمدی 
فوتبالیست جوان و خوش آتیه مالیری 
به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان کشور 

دعوت شد
احمدی پس از حضــور در این اردو و 
گذراندن مراحل آماده ســازی بدنی و 
جسمانی همراه تیم ملی جوانان کشور 
در اواخر هفته گذشته راهی تاجیکستان 
شده تا در مسابقات کافا همراه تیم ملی 

جوانان کشور شرکت کند
شایان ذکر است محمد مهدی احمدی 
در شــهر ازندریان متولد شده و در تیم 
آمــوزش و پرورش شهرســتان مالیر 
فعالیت خود را آغاز و در باشگاه فوتبال 
آموزشهای حرفه  این شهرستان  یاوران 
ای را ســپری کرد و در حال حاضر نیز 
عضو باشگاه شــهدای کیوج تهران می 

باشد.

بازدید جهانشیر از کمپ 
داوران بسكتبال کشور 

در اسدآباد
 مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان از دومین کمپ داوران بسکتبال 
کشــور به میزبانی شهرســتان اسدآباد 

بازدید نمود.
مدیــر کل ورزش و جوانــان , معاون 
ورزش اســتان به همراهی سرپرســت 
از  اســدآباد  شهرســتان  ورزش  اداره 
دومین کمپ داوران بسکتبال کشور که 
به میزبانی شهرســتان اسدآباد با حضور 
30 داور بسکتبال و پنج مدرس برگزار 

گردید بازدید کردند.
محسن جهانشــیر ابتدا آرزوی توفیق و 
سالمتی برای اســاتید و داوران حاضر 
در کمپ نمــود و گفت افتخار می کنم 
در این جمع که چکیده های بســکتبال 
است  ذکر  دارم.شــایان  هستند حضور 
یکی از مدرسان حاضر در کمپ هادی 

سالم داور ارزنده اسدآبادی می باشد.

درخشش جودوکاران 
همدانی در مسابقات 
درون اردویی تیم ملی

 مســابقات درون اردویــی تیم ملی 
کاتای جودوی جمهوری اسالمی ایران 
در تاریخ 18 مرداد ماه ســال جاری به 
میزبانی شهرســتان قم برگزار گردید و 
تیمهای برتر این رقابتها مشخص شدند.

مســابقات درون اردویی تیم ملی کاتا 
بــه منظور انتخاب نفــرات برتر جهت 
شرکت در مسابقات آسیایی، با حضور 
جمهوری  جــودو  فدراســیون  ریئس 
اسالمی ایران و اعضای کادر فنی کمیته 
کاتا فدراسیون با موفقیت برگزار گردید 
و نمایندگان اســتان همدان توانســتند 
سهمیه شــرکت در مسابقات آسیایی را 

کسب کنند:
در بخش ناگه نو کاتــا، فتح ا... فریدی 
 وثــوق و حمیدرضــا کریمی ناصــر از 
همدان به مقام اول دســت یافتند و در 
محمدحسن  جوتســو،  گوشین  بخش 
نجفی و علیرضا کریمی ناصر از همدان 

به مقام دوم دست یافتند.

ووشو کار جوانان استان 
در قهرمانی آسیا

 تیم ووشــوی جوانان ایــران برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 

راهی برونئی شد.
این مسابقات از 28 مردادماه به میزبانی 
برونئی آغاز خواهد شد و تیم ایران در 2 
بخش ساندا و تالوی دختران و پسران به 

مصاف حریفان می رود.
در ترکیــب تیم ملی ایــران نام یك 
ورزشــکار همدانــی به چشــم می 

خورد
در رده سنی جوانان و در وزن منهای 
52 کیلوگــرم علی ظفــری از همدان 
کاروان تیم ملی کشــورمان را در این 

مسابقات همراهی می کند.

 امیرحســین نوروزی تکواندو کار خوب 
اســتان درچهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
نونهــاالن جهان 2019 به مدال نقره دســت 

یافت.
چهارمین دوره مســابقات قهرمانی نونهاالن 
جهــان 2019، کــه از روز چهارشــنبه 16 
مردادمــاه با حضــور 550 تکوانــدوکار از 
64 کشــور در ســالن »کاخ ورزش جهانی« 
تاشــکند آغاز شــده بود با درخشــش ملی 
پوشان کشورمان به پایان رسید و امیرحسین 

نوروزی تکواندو کار خوب اســتان همدان 
توانست عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها 

را کسب نماید.
نوروزی در نخســتین دیدار با »الکساندروس 
فارماکیس« از قبرس مبــارزه کرد و با نتیجه 
31 بر 6 پیروز شد، در دومین دیدار به مصاف 
»کورِی پوپولو« از ایتالیا رفت و پیش از زمان 
قانونی و در پایان راند دوم 31 بر 7 به برتری 
رســید. در ادامــه و در پیکار بــا »گویلهرمه 
آرائوجو« از برزیل نیز توانســت مبارزه را با 

نتیجه 35 بر 2 )اختــالف امتیاز 20 پایان در 
راند دوم( به نفع خود به پایان برساند.

امیرحســین نــوروزی در چهارمیــن دیدار 
توانست »اسالم شــوکوئف« روس را 26 بر 
22 شکست دهد و ســپس با »ریان مارتینه« 
از هائیتــی پیکار کــرد و 25 بر 8 حریف را 
مغلوب خود کرد؛ نماینده وزن 41- کیلوگرم 
همــدان در تیم ملی در فینال برابر »ظفربیك 
کاریمو« نماینده میزبــان نتیجه را 31 بر 11 

واگذار کرد و صاحب گردن آویز نقره شد.

 اصحاب رســانه نقش مهم و بی بدیلی 
در توسعه و ترویج ورزش و به خصوص 
تیراندازی بــا کمان دارنــد و باید هیأت 
های اســتانی تعامل باالیی با خبرنگاران و 

اصحاب رسانه داشته باشند.
رئیس فدراســیون تیرانــدازی باکمان در 
گفت:  همــدان  هیأت  انتخاباتی  مجمــع 
هیأت تیراندازی با کمان اســتان همدان از 
استان های پیش رو و موفق در سطح کشور 
اســت و وفاق و همدلی خوبی در استان 

وجود دارد.
غالمرضــا شــعبانی بهار با بیــان اینکه 
اســتان همدان از اســتان های هدف و 
کرد:  عنوان  اســت،  فدراســیون  ممتاز 
مســیر  در  کمان همدان  بــا  تیراندازی 
روز  به  روز  و  گرفتــه  قرار  پیشــرفت 
شــاهد موفقیــت های ایــن هیأت در 

هستیم. مختلف  سطوح 
رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور 
در ادامه با اشــاره به لــزوم توجه ویژه به 

رده های پایه بیان کرد: این ورزش باید به 
صورت خانوادگی توسعه یابد تا نوجوانان 
و جوانان بیشتری جذب این ورزش شوند.
وی گفت: برای توســعه و رشد تیروکمان 
بایــد جمعیت ورزشــکاران این رشــته 
افزایــش یابد که این مهم جزو سیاســت 

های فدراسیون قرار دارد.
شــعبانی بهار در خصوص کسب سهمیه 

المپیك اظهار داشــت: اولویت اصلی در 
وزارت ورزش و فدراسیون کسب سهمیه 
اســت و چون کامپوند المپیکی نیســت 
طبیعتا تمام تــوان خود را روی ریکرو که 
المپیکی است قرار داده ایم و امیدواریم در 
مسابقات تایلند بتوانیم کسب سهمیه کنیم

وی در خصــوص عملکــرد کمانــداران 
در مســابقات جهانی پاراتیروکمان اظهار 
داشــت: از 10 ورزشــکار ما در مجموع 
6 نفر ســهمیه گرفتنــد و 4 نفر دیگر هم 
ان شــاا... در مســابقات آتی کسب سهمیه 
می کنند تــا در پارالمپیك بــا صددرصد 

ترکیب حضور داشته باشیم.
رئیس فدراســیون تیراندازی بــا کمان با 
تبریك روز خبرنگار گفت: اصحاب رسانه 
نقش مهم و بی بدیلی در توسعه و ترویج 
ورزش و بــه خصوص تیراندازی با کمان 
دارنــد و باید هیأت های اســتانی تعامل 
باالیی بــا خبرنگاران و اصحاب رســانه 

داشته باشند.

رئیس هیأت 
تیراندازی با کمان 
استان انتخاب شد

 مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی با کمان 
اســتان همدان با حضور رئیس فدراسیون، 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و اعضای این 
مجمع در ســالن کنفرانس ســردار شهید 
علیرضا شمســی پور برگزار شــد. کیوان 
هنری با کســب 16 رأی از 16 رأی ماخوذه 
به مدت 4 ســال به عنوان رئیس این هیأت 

انتخاب شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان در 
ابتدای این مجمع انتخاباتی  با اشاره به سابقه 
خوب این رشــته در همدان گفت: درچند 
ســال اخیر تحوالت خوبــی را در همدان 

شاهد بوده است.
محسن جهانشــیر بابیان اینکه امیدواریم با 
ادامه این روند با ریاست جدید آینده بسیار 
درخشانی برای این رشته ورزشی در استان 
همــدان رقم بخورد به فضــای خوب این 

رشته ورزشــی در مدان اشاره کرد و گفت: 
یکی از همدل ترین و بی حاشیه رشته های 
ورزشی استان رشته تیراندازی با کمان است 
که چشم انداز بسیار خوبی در سال های نه 

چندان دور خواهیم داشت.
تك کاندیــدای هیأت تیرانــدازی با کمان 
استان نیز در این مراسم گفت: در ابتدا باید 
از زحمات حمیدرضا یاری در گذشته کمال 
سپاسگزاری را داشته باشم و ما هم در ادامه 

همین راه را دنبال خواهیم کرد.
کیوان هنری افزود: برنامه های بسیار خوبی 
در این رشــته ورزشــی صورت گرفته تا 

تحوالت جدی صورت گیرد.
وی بــا اشــاره بــه برنامه های خــود بیان 
کــرد: دغدغه اصلی توجه به ســنین پایه و 
استعدادیابی است و امیدوارم روزی بتوانیم 

کمان را به داخل مدارس ببریم.
هنری خاطرنشــان کرد: با توجه به ســنین 
پایه می توانیم آینده این رشــته را در همدان 

تضمین کنیم.
گفتنی است؛ در پایان این مجمع رأی گیری 
انجام شد و کیوان هنری از 16 رأی ماخوذه 
بــا همین تعداد رای برای 4 ســال آینده به 

عنوان ریاست هیأت انتخاب شد.

تکواندو کار همدانی 
نایب قهرمان جهان شد

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان

همدان از استان های ممتاز فدراسیون است
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موج گرما درهلند طی یک هفته
 400 قربانی گرفت

 طبق اطالعات سازمان ملی آمار هلند موج گرمایی که اروپا را در 
بر گرفته طی یك هفته منجر به 400 مرگ در کشور هلند شده است.

به گزارش مهرآمار رســمی نشان می دهد موج گرمای تابستان که در 
سراسر قاره اروپا به حد بی سابقه ای رسید، احتماال فقط به مرگ 400 

نفر طی یك  هفته در هلند منجر شده است.
ســازمان آمار ملی هلند)CBS( اعالم کرد در طی هفته ای که با 22 
جوالی آغاز شد، 2964 نفر فوت کرده اند. این رقم نشان دهنده رشد 
15 درصدی نســبت به متوسط مرگ و میر در یك هفته تابستانی در 
این کشور است. برای نخستین بار از زمان آغاز رکورد در 25 جوالی 

دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد رسید. 

مدل های موفق پیشین تولید دارو در کشور 
باید احیا شود

 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه نیاز است مدل های موفق 
پیشین تولید دارو در کشور احیا شود، گفت: ایران سابقه باال و خوبی در 
تولید دارو دارد که باید از این تجربه اســتفاده کند.به گزارش از معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری درباره تجربیات موفق ایران در حوزه تولید 
دارو، بیان کرد: یکی از نیازهای امروز کشور در حوزه دارو، تامین واکسن 
های مختلف است. واکسن های انسانی و حیوانی که کاربردهای زیادی 
در کشور دارند.وی افزود: امروز در حوزه واکسن متخصصان و جوانان با 
استعداد زیادی وجود دارند که اگر از توانمندی آنها به خوبی بهره ببریم می 

توانیم نیازهای موجود در داخل کشور را به راحتی تامین کنیم.

چین هیأت اخالق علمی تاسیس می کند
 با توجه به رســوایی تولد نوازدان مهندسی ژنتیك شده در چین، 
مقامات کشــور قصد دارد هیأت اخالق علمی در این کشور تاسیس 
کند تا دانشــمندان با سواســتفاده از شــکاف های قانونی، تحقیقات 

جنجالی انجام ندهند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از دیلی میل، چین تصمیم دارد با 
توجه به رسوایی تولد نوزادان مهندسی ژنتیك شده در این کشور، یك 
هیأت اخالق علمی تاسیس کند. طبق گزارش های موجود در رسانه 
ها، قدرتمندترین کمیته سیاست گذار ی رئیس جمهور این کشور بر 
نحوه شــکل گیری این پنل قانونگذاری نظارت می کند. هدف اصلی 
این هیأت بستن شکاف های قانونی است که دانشمندان با سواستفاده 

از آنها آزمایش های  جنجالی در این کشور انجام می دهند.

تولید حسگری که وقوع سوانح هوایی را 
کم تر می کند

 یك محقق ایرانی مقیم کانادا به نام کیانا میرشهیدی موفق به ابداع 
حسگری شــده که قادر به شناسایی آنی شکل گیری یخ بر روی بال 

هواپیماها و همین طور ماهیت این یخ است.
بــه گزارش مهر ، یخ زدن بــال هواپیماها یکی از عوامل اصلی وقوع 
سوانح هوایی و همین طور سقوط آنهاست. اگر چه خلبانان با چشم 
های خود می توانند این مساله را درک کنند، اما گاهی خطای انسانی 
باعث می شود آنها در تشخیص های خود اشتباه کنند. اما اختراع یك 
حســگر تازه مشکل مذکور را برطرف می ســازد.این حسگر توسط 
یك محقق ایرانی دانشــگاه بریتیش کلمبیا به نام کیانا میرشهیدی و با 

همکاری محقق دیگری به نام بن ویلشراین ابداع شده است.

آسمان ایران دوشنبه شهاب باران می شود
ــارش شــهابی برساووشــی  ــان اینکــه ب ــا بی  کارشــناس نجــوم ب
ــرد:  ــان ک ــی رســد، بی ــه اوج م ــنبه ب ــران شــب دوش در آســمان ای
ــهابی  ــارش ش ــای ب ــع از رصــد شــهاب ه ــم مان ــاه شــب یازده م

ــی شــود. برساووشــی م
علی آزادگان با بیان اینکه بارش برساوشی معروفترین و پرشهاب ترین 
بارش ســال اســت، در گفتگو بــا خبرنگار مهر اظهــار کرد: بارش 
برساووشی همه ســاله از 29 تیرماه تا 2 شهریورماه فعال است و در 

شب 22 مرداد به اوج می رسد.
این کارشــناس نجوم افزود: نرخ بارش این شــهاب باران حدود 100 
شهاب در ساعت است که برای دیدن این تعداد شهاب باید در مکانی 

بسیار تاریك و به دور از آلودگی نوری قرار بگیریم.

"وسوسه های نوشه" 
روزگار شیرین کودکی کیانوش

 "وسوسه های نوشه" داســتان کودکی کیانوش 
گلزار راغب است که نگاهی طنز آمیز و اعتراضی به 
وقایع اجتماعی سال های قبل انقالب دارد که شیرین 

و شنیدنی است.
کاش تمــام آب های دنیا چای بــود و کوه ها قند، 
آنقــدر می ریختی و می خوردی تا بترکی! آن وقت 
مجبور نبودی هی به سماور زغالی "بابا فرضی"زل 
بزنــی و انتظار بکشــی کل خانــواده چای بخورن 
و وقتی نوبتت شــد، روی تفاله هــای قوری، آب 
نجوشــیده برزین و چای سردی نصیبت شودکه نه 

رنگی دارد و نه طعمی! 
آثار پیری چهره " بابافرضــی" نمایان بود . موهای 
سپید، قد خمیده، عصای چنگ خورده، دهه هشتاد 
عمرش را نشــان مــی داد. صبح ها ســاعتی دیرتر 
از دیگــران راهی صحرا می شــد و ظهر هم برمی 
گشــت . روال هر روزش بود. وقتی از صحرا برمی 
گشت، کنار حوض حیاط می نشست و"نوشه" را با 
"نازنامه" صدا می زد برایش تلمبه بزند و دســت و 

رویش را بشوید. 
همین که آب ســردِ نوک موهای سفید رنگش چکه 
می کرد، دســتمال ابریشــمی از جیبــش درآورده 
و صورتش خشــك می کرد. با یــك یا علی از جا 
برخاســته و "داداگل اندام" را صدا می زد تا خیالش 
از سرخی زغال سماور زرد رنگش که نوشه فکر می 

کرد طالست، راحت شود. 
ســفره قندی که نوشــه به خاکه قندش هم رحمی 
نکرده و َکَفش را بارها لیسیده و شیره اش را نوشیده، 
جلویش پهن می کرد و قندهای کلوخی را به اندازه 

مصرف یك وعده با تیشه خرد می کرد. 
با ضرب تیشــه بابا فرضی نوشــه و اختر و کامی و 
منصور دورش حلقه زده و منتظر می ماندند تراشــه 
های قند اطراف ســفره پخش شــود و سریع آن را 

بقاپد و ببلعد. 
تا جوشیدن آب سماور بابا فرضی وقت داشت سر 
نوه ها که هنوز موقع صحرا رفتن شــان نشــده بود 
دست بکشــد و ســفارش کند در کارهای خانه به 
دادا گل اندام و مادرشــان "ننه شــاپی" کمك کنند. 
بعد برایشــان قصه های فلکناز و خورشید آفرین و 
سروگل و امیر ارســالن رومی تعریف می کرد. بابا 
فرضی نام کیانوش را از شــاهنامه برداشــته و بر او 
نهاده بود ولــی اطرافیان نام کیانوش را دو نیم کرده 
و نوشــه صدایش می کردند. ادامه داســتان شیرین 
وسوســه های نوشه را پیشــنهاد می کنیم خودتان 
بخوانید و لــذت ببرید. کیانوش گلــزار راغب در 
فروردیــن 1344 در روســتای وندرآبــاد از توابع 
شهرســتان اســدآباد همدان در خانواده ای شلوغ و 
پرجمعیت به دنیا آمد و در ســال 1361 با آزادی از 
اســارت سازمان کومله در کردستان در سازمان ها و 

اداره های متعددیی به فعالیت پرداخت. 
وی در ســال های اخیر به نگارش خاطرات دوران 
دفاع مقــدس روی آورد و کتاب"ُشــنام" خاطرات 
دوران اســارت به دســت کومله را در سال 1389 
به رشــته تحریر درآورد که با اســتقبال منتقدین و 

خوانندگان به چاپ شانزدهم رسید. 
کتاب"وسوســه های نوشــه" با نگاهی طنز آمیز و 
اعتراضی به وقایع اجتماعی ســالهای قبل از انقالب 
با در هم ریختن آداب و رســوم و اتفاقهای دوران 
کودکی و نوجوانی به رشته تحریر درآورده که توسط 
نشر روزگار چاپ شده است. " عصرهای کریسکان" 
ســومین تجربه نویســندگی گلزار راغب است که 

توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده است.

یونسکو در راه همدان برای راه ابریشم 
برنامه های همایش بین المللی راه ابریشم 

بررسی شد
 برنامه های پیش رو در روزهای برپایی ششــمین نشســت سریالی 
ثبت های زنجیره ای در کشــورهای مسیر جاده ابریشم با  حضور دست 

اندرکاران برگزاری این رویداد بررسی شد.
به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، جلسه هماهنگی 
ششمین نشست ســریالی ثبت های زنجیره ای در کشورهای مسیرجاده 
ابریشم با حضور دست اندرکاران کمیسیون ملی یونسکو ایران، مسئوالن 

شهر همدان و نمایندگی یونسکو در تهران برگزار شد.
حجت ا... ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در این جلسه اظهار 
داشت: به هرحال نام جاده ابریشم و ظرفیت جاده ابریشم برای جمهوری 
اسالمی ایران فرصت مناسبی است تا داشته های فرهنگی، علمی، ادبیات 
و آثار تاریخی که در مســیر جاده ابریشم قرار دارد زودتر و بهتر به جهان 

معرفی کنیم.
نگاه قالب به جاده ابریشم اقتصادی است درصورتی که عالوه بر اهمیت 

کارکرد اقتصادی، این جاده دارای ارزش و ظرفیت فرهنگی است.
وی یادآور شــد: جاده ابریشــم راه تبادل فکر، فرهنگ و اندیشه بوده؛ از 
این رو برپایی همایش جاده ابریشم، شامل برنامه های متعددی همچون 
کنفرانس گفت وگو، معنویت و ادیان و صلح نوشــته های جاده ابریشم 

نیز خواهد شد.
محمد حســن طالبیان معاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نیز در این جلسه اظهار داشت: بخش اصلی جاده ابریشم، ایران 
اســت و همدان در این مسیر قرار دارد و میزبانی همدان مهم است و می 
توان برای ثبت آثار ملموس و غیرملموس و گردشکری فرهنگی اطالعاتی 

را در این همایش ارائه داد.
وتان فتوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، در این جلسه 
عنوان کرد: از کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکر می کنم. کمیسیون ملی 
یونسکو برگزار کننده همایش جاده ابریشــم است و این برنامه فعالیت 

مهمی برای یونسکو محسوب می شود.
فتوفسکی ادامه داد: جلسه هماهنگ کننده ثبت مشترک جاده ابریشم، برنامه 
اصلی این همایش است و این جلسه در سال های مختلف در کشورهای 
مختلف انجام شــده و همواره برنامه هــای متنوعی در این همایش برپا 

شده است.
وی یادآور شد: این جلسه برای یونسکو و دولت ایران اتفاق مهمی است 
و مسئولیت بزرگی برعهده ما قرار دارد و امیدوارم شاهد برگزاری برنامه 
خوبی باشــیم. سرپرست دفتر منطقه ای یونســکو در تهران با تقدیر از 
شهرداری همدان عنوان کرد: در یونسکو در تمام فعالیت ها جامعه محلی 
درگیر می شــود و در این برنامه موافقت شد فعالیت ها و جلسات جنبی 

دیگری نیز برگزار شود.
فتوفسکی اظهار داشت: یکی از این فعالیت ها سمپوزیوم گفت وگوی بین 
ادیان و مذاهب در راستای جاده ابریشم است و فعالیت های دیگری نیز 
بــا هویت فرهنگی و هنری در مدت زمان این همایش در همدان برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم همه این برنامه ها بتواند تصویر خوبی از یونســکو، 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، شهر همدان و کشور ایران داشته باشد. ما 
همه فعالیت هایی را که در این همایش انجام می شــود مستندسازی می 
کنیم و در ماه نوامبر که کنفرانس عمومی یونســکو برگزار می شود این 

مجموعه فعالیت ها را به صورت منسجم ارائه می کنیم.
فتوفســکی در ادامه درباره فعالیت های پیش رو در همایش راه ابریشم 

توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه حســن باستانی راد نماینده رسمی و رابط ملی ایران در یونسکو 
بــرای انجام فعالیت های مربوط به پروژه جاده ابریشــم درباره برگزاری 
نشست هایی که برای ثبت جاده ابریشم برگزار شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی یادآور شد: مسیر جاده ابریشم طوالنی است و بخش به بخش ثبت این 
جاده تاریخی اتفاق می افتد. مرحله اول بین قزاقستان و قرقیزستان و چین 
در سال 2011 ثبت شد و این روند ادامه یافت و آخرین نشست برای ثبت 

بخش های مختلف این جاده مربوط به سال گذشته بود.
باستانی تصریح کرد: تمرکز جلسه آتی روی محورهایی است که از ایران 
عبور می کند. شــاهراه جهانی از خراسان تا ری را طی می کند و در ری 
دو شاخه می شود که یکی به تبریز و یکی به همدان می رود و سپس به 

جنوب ترکیه و سوریه می رسد.
وی یادآور شد: از نظر مشاهیر علمی و دینی، همدان شهر مهمی محسوب 
می شود و همدان از جمله شهرهایی است که با ویژگی های منحصر به 
فرد در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است. در ادامه عبدالمهدی مستکین 
مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، درباره ثبت آثار در مسیر 

جاده ابریشم توضیحاتی را ارائه کرد.
وی یادآور شــد: ثبت آثار ملموس در یونسکو پرونده ای جداگانه است. 
ســال 2011 ، 11  کشور برای ثبت جاده ابریشم اقدام کردند که چینی ها 
در این فهرست به عنوان کشور اول و ایران به عنوان کشور دوم محسوب 

می شوند.

■ دوبیتي:
زدرد و محنت آزادی مبیناد دلم بی وصل ته شادی مبیناد  
خراب آباد دل بی مقدم تو                                                            الهی هرگز آبادی مبیناد

باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(:

شْب بیداری در طاعت خدا، بهار اولیاست و بوستان سعادتمندان.         
غرر الحکم: ج4 ص141 ح5613

مریم مقدم «

 صنایع دســتی و فرهنگ اقــوام ایرانی از فردا 21 
مرداد ماه در ویترین نمایشگاه بین المللی همدان تا 25 
مرداد قرار میگیرد . گفتن از این رویداد فرصت دیگری 
را می طلبد قصد نگارنده از انتشار این مطلب تلنگری 
به دوستداران فرهنگ و هنر مردمان ایران زمینی است 
که سالهاست به دلیل نداشتن بسته بندی بی نام و نشان 

راهی مقاصد متعدد میشوند .  
تولید اختصاصی و مشارکتی بسته بندی صنایع دستی 
یکی از راهکارهای بزرگترین مرکزچاپ و بسته بندی 
غرب کشور است برای ارائه این محصوالت در بازار 

اعالم شد.
ایران با دارا بودن جایگاه ســوم جهان از منظر تولید، 
اما جایگاه سی و نهم جهانی را در فروش و صادرات 
دارد، و همدان با رتبه باالی تولیدات صنایع دســتی 
شــاخص در ایران و جهان تولیدات خود را بی نام و 
نشان بدرقه میکند گرچه این مقوله در سالهای اخیر به 
زیبایی مدیریت شده است و گاهی شاهد بسته بندی 
های متمول برای تولیدات هنری هســتیم اما این مهم 

هنوز جای کار دارد .
علــت این موضوع جــای صحبت بســیار دارد. اما 
موضوعی که در حال حاضر به صورت برجســته و 
متفق القول همه بر آن تاکید دارند، نبود بســته بندی 
مناســب و ارائه صحیح محصول به بازار و مخاطب 

است.
در طول چهار سال گذشته نهضتی در راستای توسعه 
و ترویج و صادرات صنایع دســتی ایجاد شده است. 
از آنجایی که به باور کارشناســان، صنایع دستی یکی 
از صنایعی اســت که با کمترین میزان سرمایه گذاری 
و کمترین ایجاد آلودگی، می تواند ســهم بزرگی در 
اشــتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت و با توجه به 
اینکه اقتصــاد جوامع محلی و مناطق کمتر برخوردار 
را بــه تکاپو می اندازد، یکی از راهکارهای جلوگیری 
از مهاجرت به کالن شــهرها و گسترش حاشیه نشینی 
توجه و تقویت این صنعت اســت. لذا توجه به این 
صنعت در ســطوح کالن سیاســت گذاری کشــور، 
می تواند راهگشای مشکالت اساسی کشور از جمله 
بیکاری، آلودگی های زیست محیطی و کاهش جمعیت 
روســتاها باشد و در عمل باعث ایجاد رشد اقتصادی 
شود و در سطح فرامرزها هم می  تواند سفیر فرهنگی 
کشــور و به دنبال آن ارزآوری کالن در کشــور را به 

همراه آورد.
150 رشته صنعت دستی متعلق به استان همدان است. 
از سفال سرامیك و کاشی و صنایع دستی فلزی، چوبی 

و سنگی گرفته تا گلیم روی سفال و .... . با توجه تنوع 
های زیادی که در اندازه و طرح و جنس دارند به طور 
مشترک نمی توان برای همه آنها  بسته بندی مشترکی 
را در نظر گرفت و به دلیل تولید کمتر نسبت به واحد 
چاپ یعنی عدد هزار، هنرمندان و صنعتگران معموال 
از بسته بندی چشم پوشی می کنند و چون جایگزین 
دیگری وجود ندارد، به فروش بدون بسته بندی اقدام 

می کنند.
 چرا به بسته بندی نیاز داریم؟

به طور کل محصوالتی که بدون بســته بندی عرضه 
می شــوند، هیچگاه نمی توانند در بــازار جایگاه و 
قیمت واقعی خود را  بدست آورند و این پوشش که 
همان بســته بندی محصول است،  قابلیت آن را دارد 
که ارزش و عیــار محصول را باال برده و حتی تعیین 
کند. با این توجیه که هر چقدر محصول ارزش باالیی 
داشته باشد، تولید کننده هزینه بیشتری برای بسته بندی 
آن محصول پرداخت می کند تا محصول ارزشمندی 
خود را حفظ کــرده و جلوه بهتری از محصول را به 

نمایش بگذارد.
ارزش تقریبی صادرات صنایع دســتی در سال 97 به 
طور مجموع حدود 600 میلیون دالر بوده است. اگر 
هزینه بسته بندی ) حدود 7 تا 20 درصد از محصول( 
یعنی حدود 42 تا 120 میلیون دالر باشــد را به عدد 
600 میلیــون دالری صادرات ســال قبل اضافه کنیم 

چیــزی حدود 640 تا 750 میلیون دالر خواهد هزینه 
بســته بندی می شود با توجه به هدفگذاری 2میلیارد 
دالری صادرات صنایع دســتی در برنامه کالن حوزه 
گردشگری و صنایع دستی دستگاه اجرایی کشور، می 
توان چیزی حدود 140 تــا 400 میلیون دالر، ارزش 

افزوده ایجاد کرد.
همانطور که گفته شد، صورت یا چهره محصول، بسته 
بندی محصول به حساب می آید. هر چقدر صورت 
محصول شایســته تر و مشتری پسندتر و با سیرت یا 
هویت محصول همنشین تر باشد، مشتری به خرید آن 

محصول انگیزه و عالقه بیشتری نشان می دهد.
به دلیل نبود نگرش مناسب نسبت به بسته بندی در بین 
صنعتگران و هنرمندان و حتی فروشــگاه های عرضه 
صنایع دستی، از این موضوع مهم غفلت شده است و 
نیز آســیب جدی را به حوزه فروش و بازاریابی وارد 
کرده است. در سایر کشورهای دنیا در تمامی حوزه ها، 
چه در صنایع ماشینی و چه در صنایع دستی، به بسته 
بندی توجه خاصی می شود و همیشه جزء اصلی ترین 
دغدغه های آنها در ارائه و فروش محصول بوده است.
با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده در ایران، هزینه 
های بســته بندی خیلی بیشتر از سالهای قبل است و 
همین امر باعث کمرنگ تر شــدن توجه به آن شده 

است.
در لزوم پرداختن به موضوع بسته بندی در صنایع 

دستی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
■ چیدمــان تمام لوازم و ملحقــات محصول در یك 

محیط
■  آسان و ایمن کردن حمل و نقل

· زیبایی، جذابیت و شایسته نمایاندن محصول
■  برندینگ برای صاحب محصول

■  متمایز کردن کاال با سایر کاالهای مشابه
■ ایجاد مزیت رقابتی در فروش

■ کارایی در مصارف دیگر )مانند ساک دستی(
■  یکــی از عوامل اصلی و بســیار مهم در صادرات 

صنایع دستی
در سالهای اخیر راهکارهای نسبتا زیادی در خصوص 
این موضوع، از طریق دستگاه های مختلف ارائه شده 
بوده اســت که به طور کل تاثیر چندانی در این حوزه 
نداشــته اســت. به همین منظور واحد طراحی مرکز 
پژوهش ها و آفرینش هــای هنری موزه ملی  ملك 
در اســتان خراســان رضوی، با همــکاری اداره کل  
میراث فرهنگی و گردشــگری این استان، و با توجه 
به وضعیت موجــود، قصد دارد بهترین راه حل برای 

برخورداری صنایع دستی از بسته بندی را ارائه دهد.
راهکار در نظر گرفته شده بدین شکل است که چند 
تن از صاحبان محصول که محصول مشــترک دارند 
به صورت اشــتراکی یکی از طــرح هایی که در این 
خصوص طراحی و ارائه شده است را با توجه به تعداد 
مورد نیاز هر شــخص یا تولیدی، بسته بندی را تولید 
و پــس از دریافت آن اطالعات هویتی خود از جمله 
نشانه)لوگو( و سایر اطالعات از جمله آدرس و تلفن 
و شبکه های اجتماعی را در جایگاهی که قبال در طرح 
مشخص شده اســت، با روش هایی همچون چاپ 
برچسب، سیلك، طالکوب، لیزر بروی چرم، چوب و 

غیره بروی بسته بندی پیاده سازی)کالژ( کنند.
با اجرای کامل و دقیق این راهکار، به طور قطع تمامی 
خریداران و عالقمندان به صنایع دســتی و همچنین 
گردشگرانی که از کشورهای مختلف به ایران سفر می 
کنند با اشتیاق و عالقه و انگیزه بیشتری به سمت خرید 
محصوالت صنایع دستی روبرو خواهند شد. این امر 
در نهایت باعث افزایش ســرانه تولید صنایع دستی 
کشور خواهد شد و شاهد آن خواهیم بود که در مدت 
زمان کوتاهی، تولید اختصاصی بســته بندی توسط 
هنرمند، صنعتگر یا فروشنده به طور فردی انجام شود.

در این خصوص عالقه مندان می توانند به مشــاوران 
بسته بندی و لیبل در مرکز چاپ و بسته بندی غرب 
کشور ) پیام رسانه ( یا شماره های تماس 34586731 
الی 3  و یا مشاوران بسته بندی در روزنامه همدان پیام 

در استان همدان  مراجعه کنند.

محصول بدون بسته بندی 
ارزش افزوده ندارد
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