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یادداشت روز

تزئین توسعه استان 
با صنعت و معدن!

 ۱- دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن 
است و هر ساله در این روز مراسمی برای 
تبریــک و تجلیل از فعــاالن این عرصه با 
حضور مقامات در کشــور و استان برگزار 
می شــود اما واقعیت آن اســت که فعاالن 
عرصه  صنعت و معدن در شــرایط فعلی 
فراتر از مراسم و انجام اقدامات فوق العاده 
برای تداوم فعالیت خود را انتظار دارند.۲- 
وضعیت بــرای فعاالن عرصــه صنعت و 
معدن، وضعیت مناســبی نیست، گرانی و 

نبود مواد اولیه و تجهیزات وارداتی...

یادداشت

اطالع رسانی ناخوشایند 
از یک اتفاق خوشایند 

  قطعی شدن پرواز حجاج بیت ا... الحرام 
از فرودگاه همدان خبر مهم و امیدوار کننده 
ای بود که اواخر هفته گذشــته در فضای 
رسانه ای استان منعکس شد.براین اساس 
با پیگیری های انجام شده توسط استاندار و 
مجمع نمایندگان استان که جلسه مشترکی 
نیــز با این موضوع در تهران برگزار گردید 
و بــه دنبال تماس تلفنی بــا معاونت امور 
مجلس وزارت راه و شهرسازی اعالم شد 
که پروازهای حجاج از فــرودگاه همدان 

همچنان برقرار خواهد بود...

به داد فرش دستباف برسید

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

  
جناب آقای 

ت   
ریاست محترم سازمان 

صنعت، معدن وتجارت استان همدان 
فرا رسیدن 10تیرماه روز صنعت ومعدن را خدمت حضرتعالی و تمامی 

دست اندر کاران عرصه صنعت استان تبریک وتهنیت عرض نموده 
امید است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره سالمت وسربلند باشید.

عرصه صنعت استان تبریک وتهنیت عرض نموده دست اندر کاران عرصه صنعت استان تبریک وتهنیت عرض نموده دست اندر کاران عرصه صنعت استان تبریک وتهنیت عرض نموده 
امید است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره سالمت وسربلند باشید.

ر و   ست  د  ر  

جناب آقای   

ت   
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان 

عرصه  تالشگران  تالش های  به  نهادن  ارج  برای  بهانه ایست  که  تیرماه  دهم  رسیدن  فرا 
صنعت و معدن این استان و تمامی دلسوزانی که شبانه روز و بی وقفه تالش می کنند تا چرخ 
تولید و اقتصاد این کشور مدام در حال حرکت به جلو باشد را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده امید است با اتحاد و همدلی در راه موفقیت و رونق صنعت استان قدم های 

بیشتری برداریم و شاهد شکوفایی بیشتر صنعت در این استان باشیم.
عرض نموده امید است با اتحاد و همدلی در راه موفقیت و رونق صنعت استان قدمهای 

بیشتری برداریم و شاهد شکوفایی بیشتر صنعت در این استان باشیم.

د   د ر و

  

و   ر  و   
س 

جناب آقایان

ت  ر    
ریاست محترم سازمان 

صنعت،معدن وتجارت استان همدان 

ر  و  ر  د
ریاست محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت 

شهرستان مالیر 
فرا رسیدن10تیر ماه روز صنعت ومعدن را خدمت شما بزرگواران وتمامی 

دست اندرکاران وتالشگران صنعت استان همدان 
تبریک وتهنیت عرض می نماییم. 

امید است در سایه ایزد متعال همواره پیروز وسربلند باشید.

  

د و    

جناب آقای 

ت   
ریاست محترم سازمان

 صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
فرا رسیدن دهم تیرماه روز صنعت و معدن را خدمت حضرتعالی و تمامی 

دست اندرکاران عرصه صنعت استان همدان تبریک و تهنیت عرض نموده امید 
است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق و موید باشید.

@ bazarehamedan

ست    ه د     
ه  ج ل  ه     

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.

کمبود جدی 
پزشک 
درکشور داریم
 معاون کل وزیر بهداشــت با اشاره 
به کمبود جدی پزشک در کشور گفت: 
در حال حاضر شــاخص تعداد پزشک 
عمومی، متخصص و دندانپزشــک در 
کشور ۱/6 به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.

ایرج حریرچی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره وضعیت تعــداد و نحوه توزیع 
پزشــک در کشــور، گفــت: در حال 
حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک 
عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱/6 به 

ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت اســت. این 
درحالیست که کف مورد نیازمان در این 
زمینه ۲/5 نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده 
و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این 
زمینه شاخصی بین 3/5 تا 5 نفر به ازای 

هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.
وی با بیان اینکه بنابراین ما در کشور با 
کمبود پزشک مواجهیم،   افزود: علی رغم 
تربیت نیروهای پزشــکی که داشــتیم، 
تعدادی از این افراد به دلیل مالحظاتی 
که در انتخاب دانشــجو وجود داشته و 
بنابر شــرایطی که داشتند،  به خارج از 
کشــور رفته اند. بر این اساس به کمبود 
جدی پزشــک دچار هســتیم. بنابراین 
باید از شاخص ۱/6 پزشک به ازای هر 
۱۰۰۰ نفر به ۲/5 پزشــک در هر ۱۰۰۰ 

نفر برسیم.
حریرچــی ادامه داد: مجلس شــورای 
اسالمی طی چند سال اخیر، سیاستی را 
اتخاذ کرد که بر اســاس آن باید حدود 
3۰ درصد از ظرفیت دانشــگاه ها را به 
دانشــجویان مناطق محروم اختصاص 
دهیم و آنها هم متعهد می شــوند که سه 
برابر دوره تحصیل شــان، یعنی ۲۱ سال 
در آن منطقه محروم، کار کنند. امیدواریم 
با این سیاست که انشاءا... از سال آینده 
بیرون  آن  فارغ التحصیــالن  نخســتین 
می آیند، بتوانیم در میان مدت نیاز مناطق 
محروم به پزشک را به این صورت رفع 
کنیم. چند پزشک در روستاها مشغول 
بــه کارند؟معاون کل وزیر بهداشــت 
درباره وضعیت پزشک در برخی مناطق 

روستایی و مرزی گفت: قبل از اجرای 
طرح تحول نظام سالمت،   باید حدود 
6۰۰۰ پزشک در مراکزمان در روستاها 
و مناطــق محروم می داشــتیم، اما فقط 

۴۴۰۰ پزشک در این مناطق داشتیم. 
ایــن درحالیســت که بعــد از طرح 
تحول ســالمت اســتانداردهایمان را 
بهبود داده و در حــال حاضر 6۸۰۰ 
پزشک در مناطق روستایی مشغول به 
کارند. البته ایــن موضوع به این معنا 
نیســت که هر روستایی پزشک دارد. 
زیرا ما بــرای اینکه پزشــک به یک 
روستا بفرستیم، ســطح بندی داریم و 
بر اســاس تعداد جمعیــت باید برای 
اعزام و استقرار پزشک، حد جمعیتی 

رعایت شود.

 نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس 
اینکــه  بابیــان  اســالمی  شــورای 
ــای  ــراب از مزیت ه ــا ۱3 س ــد ب نهاون
ــت:  ــت، گف ــدان اس ــتان هم ــر اس برت
ــار  ــادگی از کن ــه  س ــد ب ــئوالن نبای مس

ــد. ــوع بگذرن ــن موض ای
حســن بهــرام نیــا اظهــار داشــت: 
بــودن ۱3  دارا  وجــود  بــا  نهاونــد 
ــتان  ــر اس ــای برت ــراب در مزیت ه س
حالــی  در  نگرفتــه  قــرار  همــدان 
به عنــوان  نهاونــد  ســراب های  کــه 
ــت. ــرح اس ــگری مط ــیل گردش پتانس

ــن  ــی ای ــه خروج ــان اینک ــا بی وی ب
ســراب هــا کارکــرد ملــی دارد متولیــان 
و مســئوالن امــر نبایــد بــا بــی توجهــی 
و به ســادگی از کنــار ایــن موضــوع 
ــس  ــه رئی ــق گفت ــت: طب ــد، گف بگذرن
ســازمان برنامــه و بودجــه ســراب های 
ــرد  ــث آب دارای کارک ــد در بح نهاون
ملــی اســت و در ایــن خصــوص 

ــت. ــژه ای الزم اس ــه وی توج
ــه  ــا ادام ــرام نی ــر، به ــزارش مه ــه گ ب
داد: مقــرر شــده هیأتــی بــرای بررســی 
ــگری  ــای گردش ــی ظرفیت ه کارشناس

و تاریخــی نهاونــد در ایــن شهرســتان 
گــزارش  و  کــرده  پیــدا  حضــور 
مکتــوب آن را بــه شــورای برنامــه 

ــد. ــه کنن ــتان ارائ ــزی اس ری
وی همچنیــن افــزود: شهرســتان نهاونــد 
دارای ۱۷۴ هکتــار بافت فرســوده اســت 
ــی  ــق تاریخ ــی از آن در مناط ــه بخش ک
ــد همچــون محلــه دوخواهــران و  نهاون
ــه الزم اســت  ــه ک ــه قرارگرفت ــای قلع پ
اعتبــاری در ایــن خصــوص بــرای 
تملــک و تعییــن تکلیــف امــالک ایــن 

ــد. منطقــه اختصــاص یاب

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس 
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی  شــورای 
واردشــده  آســیب های  و  خســارات 
بــه برخــی راه هــای روســتایی، منــازل 
روســتاهای  ارتباطــی  پل هــای  و 
شهرســتان نهاونــد بــر اثــر ســیل 
ــا  ــبختانه ب ــت: خوش ــاه، گف فروردین م
ــه  ــه در جلس ــورت گرفت ــری ص پیگی
فــوق دســتور ســاخت و مرمــت ایــن 
مــوارد توســط معــاون امــور اقتصــادی 
ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز صــادر 

ــد. ش

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

نهاوند با ۱۳ سراب مزیت برتر استان همدان است

ت
داش

بی تفاوتی مسئوالن یاد
گردشگری فارسبان 

را سراب کرد
 اوج روزهای میزبانی و فصل گردشگری 
است  وحجم بسیاری از مسافران و میهمانان 

از شهرها و نقاط مختلف کشور...

برنامه مدیریت شهری مالیر چیست؟

 
ه      

مسئوالن همدان منابع ملي را براي توسعه و مردم هزینه کنند

مردم مقصر تعطيلي 
قطار و هواپيما نيستند

■ برخي ها راه توسعه را نبندند
■ قطار همدان- تاکستان از دست نرود

مسابقه ای 
به نام 
مردسفالی اللجین یادگار هوشمندوزیري کنکور

خالق مجسمه های ماندگار
 همدانی بود
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یادداشت روز

یادداشت

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر

تزئین توسعه استان با صنعت و معدن!
 ۱- دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن اســت و هر ساله در این 
روز مراســمی برای تبریک و تجلیــل از فعاالن این عرصه با حضور 
مقامات در کشــور و استان برگزار می شــود اما واقعیت آن است که 
فعاالن عرصه  صنعت و معدن در شرایط فعلی فراتر از مراسم و انجام 

اقدامات فوق العاده برای تداوم فعالیت خود را انتظار دارند.
۲- وضعیــت برای فعاالن عرصه صنعت و معدن، وضعیت مناســبی 
نیســت، گرانی و نبود مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، کاهش ارزش 
پول ملی و کم شــدن نقدینگی از ســختی های تولید اســت که این 
سختی ها در حوزه صنایع و معادن بیشتر از بخش های دیگر است و 
فعاالن عرصه صنعت و معدن برای بقا در این عرصه مجبور به تالش 
مضاعف، دریافت تسهیالت با سختی بسیار و زنده نگه داشتن چراغ 

صنعت و معدن  به هر قیمتی هستند.
3- در شــرایط سخت صنعت و معدن، همراهی نکردن دستگاه ها و 
سخت گیری های بی جای آنها که اگر چه قانون است اما جای اعمال 
آن در شــرایط حاضر نیست ، فشار کار را بسیار سخت تر می کند و 
در مواقعی باعث می شــود صنعت کاران و معدن کاران از تصمیم به 

تعطیلی کار به دلیل فشار دستگاهی سخن بگویند.
۴- ســتاد تسهیل و رفع موانع اســتان بهترین مکان برای حمایت از 
صنعت کاران و معدن کارانی است که می خواهند فعال بمانند و نیاز 
دارند مشــکالت آنها تسهیل و موانع سر راه آنها رفع شود اما اجرای 
مصوبات این ستاد در دستگاه ها در مواقعی آن قدر کند است که نیاز 
است ستادی برای تسهیل و رفع موانع اجرای مصوبات ستاد تشکیل 
شــود تا شــاید امیدی برای بقای صنعت و معدن در دل این فعاالن 

ایجاد شود.
5- سیاست استان در قبال صنعت  مشخص نیست زمانی صنایع آی 
تــی مورد توجه قرار می گیرد، زمانی صنایع های تک و زمانی صنایع 
کوچک و متوســط اما در مجموع اختالف نظر هست که در کمبود و 
نبود آب، به ســمت صنایع حرکت شود یا آب موجود در حوزه های 

دیگر به کار گرفته شود.
6- در حوزه معدن استان با اینکه معادن و داشته های استان مشخص 
شده اند، اما در بهره برداری از آنها تاخیر بسیار است و حتی در معادنی 
مانند دولومیت نهاوند که قرار بوده صندوق های دولتی مانند شســتا 

سرمایه گذاری داشته باشند، این روند پیش نرفته است.
در حوزه معادن، شورای معادن استان نیز کم کار بوده و به همین دلیل 

از سیاست های آن کمتر اطالع رسانی شده است.
۷- به نظر می رســد در استان به صنعت و معدن به عنوان دو عرصه 
تزئینی در توسعه اســتان نگریسته می شود و به همین دلیل یعنی در 
اولویت نبودن آن ، فعاالن این عرصه نیز با مشکالتی روبرو هستند که 

حل آنها در اولویت استان نیست.
البته تالش بســیاری شــده تا صنعت و معدن در همدان به محور و 
محرک توسعه استان تبدیل شــود اما همراهی نکردن مجموعه های 
خارج از اســتان بویژه در مباحث ســرمایه گذاری، این ظرفیت را از 

استان گرفته است.
با این اوصاف باید منتظر ماند و میزان تحول انجام شده در صنعت و 
معدن استان پس از اجرای برنامه سه ساله توسعه همدان را مشاهده و 

با وضعیت فعلی بررسی کرد.

۱- موضوع نقش آفرینی پول های کثیف در انتخابات باز هم داغ شده 
اســت. گویا یکی از نمایندگان تخلف خرید رای با قیمت ۲۰۰هزار 
تومــان در برخی حوزه های انتخابیه در دوره گذشــته را بازگو کرده 
است. گفتنی است این نماینده مدعی شده که چشم ها بر این تخلفات 

بسته شده است.
۲- برخی داوطلبان احتمالی پولدار انتخابات به دنبال اجاره نشریات 
و  پایگاه های خبری اســتان هســتند. گویا این داوطلبان قصد دارند 
زنجیره ای از رســانه های حامی در اســتان ایجاد کنند. گفتنی است 
این شــیوه در انتخابات دوره قبل اســتان هم توسط برخی داوطلبان 

استفاده شده است.
3-ترافیک مناطق گردشــگری همدان دیگر مناسب تعطیالت نیست. 
گویا در تعطیالت اخیر بســیاری از مســیرها دچار ترافیک سنگین و 
بدون حرکت شده است. گفتنی است کندی در اجرای طرح های راه 
و ایجاد مســیرهای رفت و برگشت جدید در مناطق گردشگری دلیل  

ترافیک سنگین در این مناطق است.

اطالع رسانی ناخوشایند از یک اتفاق 
خوشایند 

  قطعی شــدن پرواز حجاج بیت ا... الحرام از فرودگاه همدان خبر 
مهم و امیدوار کننده ای بود که اواخر هفته گذشــته در فضای رسانه 

ای استان منعکس شد.
براین اســاس با پیگیری های انجام شــده توسط اســتاندار و مجمع 
نمایندگان استان که جلسه مشترکی نیز با این موضوع در تهران برگزار 
شــد و به دنبال تماس تلفنی با معاونت امــور مجلس وزارت راه و 
شهرسازی اعالم شد که پروازهای حجاج از فرودگاه همدان همچنان 

برقرار خواهد بود.
هفتــه جاری نیز جلســه هماهنگی برای حل مشــکالت احتمالی با 
مسئوالن وزارت راه و شهرســازی برگزار می شود تا موانع احتمالی 

کامال مرتفع شود.
اینکه مجمع نمایندگان استان و مدیران اجرایی با هماهنگی و همکاری 
یکدیگر موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری کردند، جای بسی خرسندی 
است؛ چراکه این اتفاق باعث می شود تا عالوه بر انتقال حجاج همدان 
و حتی استان های مجاور به سرزمین وحی، فرودگاه بین المللی همدان  
به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه و محورهای ارتباطی همچنان 

فعال بماند و رونق بگیرد.
نکتــه قابل تأمل در این زمینه اما نحوه اطالع رســانی و شــائبه های 
استفاده سیاســی و  تبلیغاتی از آن بود که در کنار خوشحالی مردم از 

این اتفاق خوب، می تواند باعث نگرانی آنها نیز شود.
آنچه مســلم است با تالش و پیگیری مجمع نمایندگان و مدیر ارشد 
استان یک موضوع مهم به نتیجه رسیده است؛ در این زمینه هماهنگی 
و همــکاری آنها و تالش جمعی صورت گرفته، بســیار مهم و تأثیر 

گذار بوده است.
از ایــن جهت نمی توان چنین موضوعی را  حاصل تالش و پیگیری 
شــخصی خاص اعم از نمایندگان یا مدیــران اجرایی قلمداد کرد و 

پیگیری های سایرین را نادیده گرفت. 
برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست که مسئولی بخواهد نتیجه کار را 
به خود نسبت دهد یا پیگیری های شخصی خود را موثرتر از دیگران 

القا نماید.
از طرفی در فضای رسانه ای استان نیز که امروزه هم به لحاظ سخت 
افزاری و هــم نرم افزاری در موقعیت و جایگاه متفاوتی نســبت به 
گذشته قرار دارد و از جهت سرعت انعکاس و مخابره اخبار و تحلیل 
وقایع به رشــد کمی و کیفی خوبی رســیده است، دیگر جایی برای 
مانــور تبلیغاتی و بزرگ نمایی اقدامات شــخصی و همزمان با آن کم 

رنگ جلوه دادن تالش های موثر دیگران در همان موضوع نیست.
از نظر نگارنده در اتفاق اخیر نه تنها حرمت و جایگاه رسانه به خوبی 
حفظ نشــد، بلکه شاهد  حرکت های پروپاگاندایی عده ای بودیم که 
مــی خواهند از هر فرصتی  برای جلب افــکار عمومی و تبلیغ خود 

استفاده کنند.
اگر می خواهیم استان توسعه پیدا کند و شرایط برای تحوالت مثبت 
در عرصــه های مختلف فراهم گردد، باید از فردگرایی و شــخصی 
نگری فاصله بگیریم و به سمت یکپارچگی و انسجام حرکت کنیم و 
باور داشته باشیم که در فضای همدلی و خرد جمعی است که می توان 

به موفقیت دست یافت.

توزیع بیش از 45 هزار حلقه الستیک بین رانندگان همدان
 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان از توزیع ۴5 هزار و ۷۸6 حلقه الســتیک بین رانندگان 

ناوگان حمل و نقل جاده ای استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، صفر صادقی راد افزود: این تعداد الستیک در قالب ۲۲ هزار و ۸9۴ فقره حواله بین رانندگان ناوگان حمل و نقل سنگین 
باری و مسافری برون شهری استان توزیع شده است.وی با اشاره به اینکه این طرح از تیرماه سال 9۷ آغاز شده است، ادامه داد: این توزیع 
در چند مرحله و به شکل تقریبی به ازای هر نفر ۲ تا 5 جفت الستیک برای خودرو های سنگین در حوزه حمل و نقل بار و مسافر بوده 
است.صادقی راد با تأکید بر اینکه این الستیک ها بین رانندگانی توزیع شده که فعالیت حمل و نقل دارند و کارت هوشمند آن ها فعال است، 

یادآور شد: الستیک ها شامل انواع، سایز ها و برند های مختلف بوده که قیمت هرکدام از آن ها متفاوت است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان همدان از نظر جذب الستیک 

نسبت به ناوگان حمل و نقل، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

جریمه 8 میلیاردی قاچاقچیان سوخت در همدان
 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از جریمه ۸ میلیاردی قاچاقچیان سوخت در همدان خبرداد.

به گزارش ایســنا،  علیرضا حسن پور اظهار کرد: 6 قاچاقچی سوخت درگلوگاه شهید زارعی همدان به دام تعزیرات حکومتي 
افتادند.

وی تصریح کرد: متهمین ۱5۸ هزار لیترسوخت قاچاق را با تعبیه باک اضافه درکامیون ها جاسازی کرده بودند.
حسن پور خاطرنشان کرد: قاچاقچیان ۱5۸هزار و ۴5۰ لیتر نفت گاز و نفت سفید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸5۸ میلیون و 3۱6 هزار و ۸۰۰ 

ریال را به وسیله 6 کامیون و با تعبیه باک اضافه درخودرو قاچاق کرده بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود:  شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید زارعی همدان پس از تحقیقات 
جامع و جری تشــریفات قانونی ، متهمین را در6پرونده مجزا در مجموع به پرداخت ۸ میلیارد و ۴3۷ میلیون و 96 هزار ریال جریمه 

درحق صندوق دولت محکوم کرد.

فوت یک کارگر در معدن سنگ همدان
 مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: بر اثر سقوط سنگ بر روی سر 

یک کارگر معدن، این مرد میانسال جان خود را از دست داد.
علی احسان صالح در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این کارگر میانسال 
در معدن واقع در شهر مهاجران از توابع شهرستان بهار مشغول به فعالیت 

بود که بر اثر حادثه ای سنگ بر روی وی سقوط می کند.
وی اضافه کرد: کارگر مصدوم بی درنگ به بیمارستان همدان منتقل شده 
اما به علت شــدت ضربه به ناحیه سر و خونریزی داخلی، بامداد امروز 

 یکشنبه   جان خود را از دست داد.
مدیرکل پزشــکی قانونی همدان از معدنکاران و بهره برداران از معادن 
خواســت مســائل ایمنی را جدی بگیرند و هنگام فعالیت از تجهیزات 

ایمنی استفاده کنند.
صالح همچنین از بروز یک ســانحه فوتی در جاده همدان - تهران خبر 
داد و گفت: بر اثر برخورد کامیونت ایسوزو با بنز ۱۰ تن، تک سرنشین 

ایسوزو جان خود را از دست داد.

 رئیس کل دادگســتری اســتان همدان با 
اشــاره به حجم انبوه پرونده هــای وارده به 
سیستم قضایی استان گفت: ساالنه 3۰۰ هزار 
پرونده به شوراهای حل اختالف، دادگستری و 

دادسراهای این استان وارد می شود.
توکل حیدری اظهار داشت: ساالنه ۱۷ میلیون 
پرونده در ســطح کشــور وارد دستگاه قضا 
می شود که سهم همدان 3۰۰ هزار است که در 
شوراهای حل اختالف، دادسراها و دادگستری 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افــزود: عالوه بر رســیدگی بــه دعاوی 
شــخصی به پرونده های عمومــی مانند رفع 
تصرف اراضی ملی، بــه پرونده های همچون 
جلوگیری از دســت اندازی بــه منابع ملی و 
دفاع از مــال مردم و تضییع حقــوق آنها در 
مؤسسات مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز 

می پردازیم.
حیدری خاطرنشــان کرد: در راستای مداخله 
در تنظیم بازار و مقابله با احتکار کاال اقدامات 
فراوانی صورت گرفته و آرامشــی مختصر به 

جامعه بازگشت.
وی به مشارکت مردم تاکید کرد و گفت: برای 
حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیازمند 

همکاری مردم هستیم.
رئیس کل دادگستری همدان مراقبت از اموال 
را به مردم گوشــزد و توصیه کــرد مردم در 

عقد قراردادهای مالی آگاهی و دانش خود را 
افزایش داده و مشورت کنند.

حیدری با بیان اینکه شــهید بهشتی خدمات 
ارزشــمندی به انقالب هدیه کرد، گفت: این 
شهید تنها یکسال در قوه قضائیه ریاست داشت 

اما منشأ کارهای شایسته ای بود.
وی ادامــه داد: او اشــخاص انقالبــی را در 

مجموعه خود منصــوب و الیحه قصاص که 
برگرفته از قرآن بود را به تصویب رساند.

رئیــس کل دادگســتری همــدان تاکید کرد: 
دشمنان بیشــتر از ملت ایران شخصیت شهید 
بهشتی را شناخته و دست به ترور این انقالبی 

فرهیخته زدند.
حیدری با اشــاره به اینکه 3۸ سال از شهادت 

شهید بهشــتی می گذرد افرود: دشمنان هنوز 
دست از توطئه برعلیه ایران و دانشمندانش بر 
نداشته اند اما باید بدانند که ملت همواره حامی 

انقالب و هوشیارانه همراه والیت فقیه است.
وی قوه قضائیه را یادگاری از شــهید بهشتی 
معرفی کرد و رسیدگی به مشکالت مردم و را 

بزرگترین رسالت این نهاد دانست.

فعالیت 43 مرکز خرید تضمینی گندم 
در همدان

 مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان از آغاز خرید تضمینی 
گندم در این استان توسط شبکه تعاونی های روستایی خبر داد و گفت: 

۴3 مرکز خرید تضمینی گندم در استان همدان فعال شده است.
رضا عباســی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در سال زراعی 
جاری بیــش از 39۲ هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
استان همدان زیر کشــت گندم رفته است، اظهار کرد: پیش بینی 
می شــود از این میزان 65۰ هزار تن گندم به صورت آبی و دیم 

شود. برداشت 
وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم آبی در استان همدان 69 هزار 
و 5۰۰ هکتار و برای گندم دیم نیز 3۲3 هزار هکتار اعالم شده است.
مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان خاطرنشان کرد: سال 
گذشته استان همدان با خرید 6۲۸ هزار تن گندم با نرخ تضمینی رکود 

بی سابقه ای را ثبت کرد.
عباسی با اشاره به اینکه  نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای 
هر کیلوگرم ۱۷ هزار ریال تعیین شــده اســت، افزود: پیش بینی شده 
است بیش از 65۰ هزار تن گندم در سالجاری در استان تولید و 566 

هزار تن به صورت تضمینی خریداری شود.

برگزاری آزمون جذب مدرس آموزش 
خانواده در استان 

 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری آزمون جذب 
مدرس آموزش خانواده با شرکت بیش از ۷۰ داوطلب در استان خبر 

داد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش و پرورش 
استان، محمد پورداود گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون انتخاب 
مدرس آموزش خانواده با شــرکت ۷۱ داوطلب در دبیرســتان عالمه 
حلــی همدان برگزار گردید.    پــورداود افزود: افرادی که 6۰ درصد 

نمره آزمون کتبی را کسب کنند، به مصاحبه دعوت می شوند. 
    وی خاطرنشان کرد: نتایج آزمون دهه سوم تیرماه اعالم خواهد شد.

سطح آب تاالب 
شیرین سو 
کبودراهنگ 2/5 
برابر افزایش یافت
 رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
کبودراهنگ گفت: سطح آب تاالب با توجه 
به بارندگی های فروردین امســال ۲/5 برابر 

افزایــش یافته و به حــدود چهار میلیون متر 
مکعب رسیده است.

پیمــان زرین در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
در حال حاضر تاالب زیبای شــیرین ســو 
میزبــان گونه های مختلف پرنــدگان مهاجر 
نظیر چوپا، چنگر، کاکایی، چشیم و حواصیل 
است.پرندگان مهاجر با گرد آمدن در تاالب 
شیرین سو لذت آبتنی در این تاالب را تجربه 

می کنند.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 

کبودراهنگ افزود: باال آمدن آب رودخانه ها 
و سدها و زنده شــدن طبیعت زیبا، موجب 
کاهش شــمار پرندگان مهاجر تاالب شیرین 
سو شده است چرا که بیشتر پرندگان در مسیر 

فرود می آیند.
زریــن اظهار داشــت: با توجــه به حضور 
پرندگان در تاالب شــیرین ســو، این تاالب 
همچنان میزبان شمار زیادی از گردشگران و 

مسافران است.
وی اضافه کرد: حضور گردشگرانی که اقدام 

به دوربین کشــی و عکس بــرداری از این 
تاالب می کنند آسیب زا نیست اما برخی افراد 
با آتش زدن طبیعت و رها کردن زباله به این 

طبیعت زیبا آسیب می زنند.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
کبودراهنــگ گفــت: صید ماهــی از تاالب 
شــیرین ســو در فصل تخم گذاری ماهی ها 
ممنوع است اما با وجود پایان یافتن این فصل 
تاکنون دستورالعملی برای صدور مجوز صید 

ماهی ارائه نشده است.

 مدیــر اداره صنعــت، معــدن و تجارت 
شهرســتان اســدآباد از تولید ۲55 متر فرش 
دســتباف در این شهرستان طی 3 ماه نخست 
ســالجاری خبر داد و از قالیبافان خواســت 
نقشــه های قدیمی از فرش های دستباف را به 

این اداره بتحویل دهند.
رحیم قربانی در گفت  وگو با ایسنا،  اظهار کرد: 
در حال حاضر ۱۰۲۰ دار قالی توسط قالیبافان 
اســدآبادی در این شهرستان فعال بوده که در 
سه ماه نخست سال ۲۰۰ مورد بازرسی از این 
تعداد دارهای قالی شهرســتان صورت گرفته 
است.وی با اشــاره به صدور 3۰ مورد اخطار 
در بازرســی های انجام گرفته از دارهای قالی 
موجود سطح شهرستان افزود: تعداد 3۴۲ نفر 
از قالیبافان اسدآبادی بیمه هستند که طی سه ماه 
نخست امسال قطع بیمه قالیبافان این شهرستان 

صفر بوده است.
قربانی در ادامه از احیاء فرش اصیل دســتباف 
این شهرســتان خبر داد و گفــت: برای احیاء 
فرش اصیل دستباف اسدآباد نیازمند کمک و 
همکاری فرش بافان این شهرستان هستیم و از 
آنان تقاضا داریم هر گونه طرح و یا نقشه اصیل 
و قدیمی از فرش های دستباف این شهرستان 
دارا هســتند به اداره صمت شهرستان مراجعه 

کرده و این طرح ها را ارائه دهند.
وی ماهــی درهــم، ماهی ملحمــدره، ترمه، 
آنجالس و حوضی را از جمله فرش های اصیل 
و سنتی منطقه اســدآباد یاد کرد و ادامه داد: با 
ارائه نقشــه طرح های اصیل فرش دســتباف 
اســدآبادی در هر روســتا یک مجتمع فرش 
دستباف راه اندازی خواهیم کرد که پرداخت 
تسهیالت به این مجتمع ها فاقد سقف خواهد 

بود و مشــکلی در رابطه با بازاریابی نخواهد 
داشــت و این امر بهتریــن فرصت برای احیا 
فرش اصیل اســدآبادی اســت.وی همچنین 
از برگزاری نخستین جلســه کارگروه فرش 
شهرستان در اواخر ماه گذشته خبر داد و عنوان 
کرد: کمک به ایجاد مجتمع های فرش بافی، 
جایگزینی افراد جدید به جای افراد لغو بیمه 
شــده، پیگیری اختصاص غرفه فرش اسدآباد 
و بازاریابی در کشور عراق از جمله مصوبات 
نخستین جلسه کارگروه فرش این شهرستان 

بود که این مصوبات در حال پیگیری است.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت اسدآباد در 
ادامه تعداد قالیبافان این شهرستان را 5 هزار نفر 
اعالم کرد و یادآور شد: این تعداد از قالیبافان 
اسدآبادی ۴ درصد از جمعیت قالیبافان استان 

همدان را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه در ابتدای امسال 3۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت قالیبافی به این شهرســتان 
اختصاص یافته است، تصریح کرد: 6۰ نفر از 
قالیبافان اسدآبادی در سه ماه ابتدای سال برای 
اخذ و دریافت تسهیالت قالیبافی به بانک های 
عامل معرفی شده اند که سقف این تسهیالت 
برای هر نفر 5 میلیون تومان درنظر گرفته شده 

است. 
قربانی همچنین با اشاره به اینکه ۱3۰ میلیون 
تومان تســهیالت مشاغل روســتایی با نرخ 
ســود 6 درصد در اختیار دو نفر از پشتیبانان 
در راستای ایجاد اشــتغال روستایی در رشته 
قالیبافی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر در این شهرســتان 6 نفر پشتیبان 
وجود دارد که تعداد ۱۴۰نفر زیر مجموعه این 

پشتیبان ها قرار دارند.

 الحاق روستاها به همدان، عدم موافقت 
شورا و انجام کار مطالعاتی در این خصوص 
در جلسه صحن شورا مطرح و پیگیری آن از 

طریق دیوان عدالت اداری عنوان شد.
بیســت و دومین  در صحن  گــردان  کامران 
شــورای شــهر با موضوع بررســی نامه ها 
و بــه دنبال بررســی طرح »ســاماندهی و 
مناسب ســازی اماکــن و فضاهــای ســبز 
شهری« )طرح ســما( اظهار کرد: نامه ای با 
موضوع اقدامات انجام شــده در خصوص 
مناسب ســازی اماکــن و در نظــر گرفتن 
اتوبوس های مناسب سازی برای توان یابان به 

شهرداری ارسال شود.

وی با بررســی این طــرح و رأی گیری به 
منظــور تصویب و یــا عــدم تصویب آن 
گفت: طرح ســما با موافقت اعضای شورا 
به تصویب رســید؛ هنگام تنظیم پیش نویس 
طرح نماینده معلوالن، بهزیستی و شهرداری 

در جلسات حضور داشتند.
به گزارش فارس، رئیس شــورای اسالمی 
شــهر همدان در ادامه بــا تأکید بر اینکه در 
خصوص جاده مالیر احساس خطر می کنم 
بیان کرد: باید راه و شهرسازی و شهرداری 
به منظــور حل این موضــوع ورود کرده و 
ایجاد میدان در این منطقه با هدف رفع خطر 

عملیاتی شود.

رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و امور مالی 
شــورای شهر همدان نیز با اشــاره به تذکر 
نامناسب پارک مردم  در خصوص وضعیت 
تصریح کرد: ســازمان فرهنگــی به عنوان 
متولی باید با سایر نهادهای مرتبط جلساتی 
برگزار و بسته های فرهنگی در این خصوص 

تهیه شود.
اکبر کاووسی امید در ادامه به اوضاع و احوال 
نابســامان بلوار ارتش از سمت کرمانشاه به 
همدان اشاره کرد و افزود: این منطقه حریم 
شهر همدان و خارج از محدوده شهر است 
و بــه عنوان نماینــدگان مردم بایــد پیگیر 

ساماندهی این مسیر تا میدان کربال باشیم.

وی با تأکید بر اینکــه پیگیری این موضوع 
و ســاماندهی این مسیر آبروی شهر همدان 
اســت خاطرنشان کرد: این مســیر به شهر 
مریانج و بهار نیز مربوط است اما باید ما هم 

پیگیر ساماندهی باشیم.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و امور مالی 
شــورای شــهر همدان ادامه داد: با توجه به 
اختصــاص بودجه شــهرداری مناطق ۲ و 
3، امســال خیابان رازی و بلــوار غرب را 
بازگشایی کند و سال 99 نیز بازگشایی نواب 
انجام شــود؛ در صورت انجام این اقدامات، 
خیابان های اصلی در منطقه توانمندســازی 

بازگشایی می شود.

گذر الحاق روستاها به ديوان عدالت اداری

رئیس کل دادگستری:

ر   ه   س
ود رد دست    

مدیر اداره صمت اسدآباد

قالیبافان نقشه های قدیمی از فرش های دستباف را تحویل دهند
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خط انتقال آب از سد  کالن به مالیر 
پیشرفت 75 درصدی دارد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه برای انتقال آب شرب 
از سد کالن به شهر. مالیر 36 کیلومتر خط انتقال نیاز است، اظهار داشت: خط انتقال آب 

از سد  کالن به مالیر پیشرفت ۷5 درصدی دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای استان، منصور ستوده گفت: این شرکت 
با استقرار صنایع پر آب طلب و آلوده کننده به دلیل وضعیت نامناسب آب های زیرزمینی 
نمی باشــد و به دنبال استقرار صنایع کم آب بر و اشتغالزایی بهتر و رونق تولید و کاهش 

آلودگی محیط زیســت می باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان افزود: از 
دیگر طرح های عمرانی امســال شرکت آب منطقه ای استان همدان، آبرسانی به مالیر از 
سد کالن )خط انتقال آب شرب و تصفیه خانه(، آبرسانی به تویسرکان از سد سرابی )خط 
انتقال آب شــرب و تصفیه خانه( می باشد که به ترتیب هر کدام ۷5 درصد و ۷۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند. 
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال ۸9 آغاز شده است، تصریح کرد: آب 
تصفیه شده از تصفیه خانه با خط انتقال به دو مخزن 5 هزار متر مکعبی در بام  مالیر و یک 

مخزن ۱۴ هزار متر مکعبی درپیرویالن انتقال می یابد.
وی با اشــاره به  اینکه هم اکنون ظرفیت سد کالن تکمیل و حدود ۴5 میلیون متر مکعب 

آب پشت سد ذخیره شده، بیان کرد: در حال حاضر آب سد باز و سرریز هم دارد.
وی  تأکید کرد: باز کردن آب ســد عالوه بر تغذیه آبخوان در اراضی پایین دســت سد، 
سبب باال آمدن سطح آب های زیرزمینی، افزایش آب دهی چاه های پایین دست رودخانه 
و چاه های اطراف نیز می شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه 
شنا کردن در سد کالن و سایر سدها و تاسیسات آبی ممنوع است تصریح کرد: عالوه بر 

نگهبانی، تابلوهای هشدار دهنده نیز در اطراف دریاچه نصب شده است.
وی اظهار کرد: ســد سرابی تویسرکان در ۱۰ کیلومتری شهر تویسرکان است، این سد از 
نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی با ارتفاع ۷۰ متر و طول تاج ۲۸۷ متر است که سالیانه ۱۱ 

میلیون و پانصد هزار مترمکعب آب را تنظیم خواهد کرد.

بی تفاوتی مسئوالن گردشگری 
فارسبان را سراب کرد

معصومه کمالوند »

 اوج روزهای میزبانی و فصل گردشگری است  وحجم بسیاری از 
مسافران و میهمانان از شهرها و نقاط مختلف کشور روانه سراب ها و 

مکان های تفریحی توریستی شهرستان می شوند.
این روزها حضور گردشــگران در نهاوند به نحــو قابل توجهی 
افزایش یافته اســت این حضور در ســراب هــا آن هم روزهای 
تعطیــل به اوج خود می رســد به نحوی که مســافران خارج از 
محدوده ســراب ها اقدام به اتراق می کنند اغلب شــب ها هم به 
ســبب وجود امکاناتــی از قبیل روشــنایی و امنیت در این مکان 
هــا و البته هوایــی خنک و هارمونــی دل انگیز از صدای جاری 
رودخانه های خروشــان میهمانان ترجیح می دهند شــب را در 

همین سراب ها سرکنند.
حاال تصور کنید در تلفیق اوج کار و اجرای طرح های ســاماندهی و 
توسعه ای در سراب و از طرفی هم حضور میهمانان و گردشگران عده 
ای این میان به نام سهم خواهی مانع کار شوند و پروژه راتعطیل کنند 

و متولیان و ناظرین هم دست روی دست بگذارند.
ســراب فارسبان بعنوان ســومین تفرجگاه ومکان تفریحی شهرستان 
نهاوند اســت که بخت اعتبارات و خدمات چند ماهی بود به آن رو 

کرده و از سال های رکود و رخوت درحال خروج بود.
تقریبا اواخر ســال گذشته بحث آســفالت راه دسترسی و روشنایی 
سراب فارســبان با اعتبار ۴۰۰میلیون تومان اجرا شد پس از آن هم با 
حضور مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
کشوراعتباراتی را برای سراب های تفریحی اختصاص داد که از جمله 

آن سراب فارسبان بود.
از خردادماه 9۸هم عملیات اجرایی مسیر پیاده روی، احداث و تعمیر 
ســرویس های بهداشتی، ایجاد و تعمیر سکوها، نصب باربی کیو و...

در این سراب آغاز شــد که نیمه های کار به حاشیه رسید و عده ای 
به بهانه سهم خواهی با ایجاد حواشی مانع ادامه کار شده اند و حدود 
یک ماه اســت که کار تعطیل و پیمانکار با مراجعه به اداره کل میراث 
اســتان خواستار فسخ قرارداد و پرداخت خسارت شده است و بدلیل 
حواشــی و ناامنی هایی که برخی برای ادامه کار این گروه ایجاد کرده 

اند تمایلی به ادامه کار ندارد.
ظاهــرا برخی افراد بنا به دالیلی که ناشــی از نــاآگاه بودن به قوانین 
واگذاری امور مناقصه و شــرکتی است، اقدام به وارد کردن خسارت 
به اموال و تجهیزات پیمانکاران پروژه ســاماندهی سراب کرده و مانع 

ادامه کار شده اند.
این در حالی است که یک ماهی از این موضوع ادامه دار می گذرد و 
تاکنون هم ۲ بار کار به تعطیلی کشــیده است اما مسئوالن و متولیان 

اقدامی انجام نداده اند.
یک طرف دیگر موضوع دعوت از مســئوالن کشوری و تالش 
بــرای اختصــاص اعتبارات و پس از آن هــم رایزنی و رفت 
و آمدها بــرای تخصیص اعتبارات هــم ماجرای خاص خود 
را دارد در نهایــت پس از این همــه رایزنی و صرف وقت به 
اعتباری برســند و پروژه ای آغاز بکار و تالش شــود تا پیش 
از اتمام فصل کاری و ســوخت شــدن مهلت هزینه اعتبارات 

برسد. اجرا  به  پروژه   ،
حاال دراین شرایط هم عده ای بنا به تشخیص خودشان مانع کار شوند 
و فرصت و هزینه و تالش را با ایجاد موانع در اجرای کار بسوزانند.

انتظار می رود در این شرایط مسئوالن و متولیان این موضوع وارد گود 
شده و مانع سوخت شدن فرصت شوند .اقتصاد گردشگری و درآمدی 
که از این حوزه بدســت می آید در آینده ای نه چندان دور جایگزین 

نفت خواهد شد.

حل مشک مبل و منبت و کشمش مالیر 
اولویت کشوری است

ــادی و  ــور اقتص ــاون ام ــام : مع ــدان پی ــگار هم ــر- خبرن  مالی
ــل و  ــه مب ــور از خوش ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی س هماهنگ
منبــت شــهرک صنعتــی حاجــی آبــاد و کارخانه کشــمش حســنوند 
بازدیــد و بیــان کــرد : ســرمایه در گــردش و بیمــه هنرمنــدان مبــل 
ومنبــت و خیاطــان همچنیــن رفــع مشــکالت تولیــد و صــادرات 
ــای  ــت ه ــه اولوی ــر از جمل ــگری مالی ــعه گردش کشــمش و توس
ــرای آن اعتبــار در  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســت کــه ب

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــی ک ــه ای ــر هنرمندان ــد پورمحمــدی اظهــار کــرد: اث ســید حمی
ــه کشــور و دنیــا عرضــه مــی کننــد  مبــل و منبــت کاران مالیــر ب

ــل تحســین اســت . قاب
وی ادامــه داد: مهمتریــن مشــکل در صنعــت مبــل ومنبــت مالیــر 
ــا  ــد و م ــوان ش ــران عن ــه کارگ ــردش و بیم ــرمایه در گ بحــث س
در مقــام برنامــه ریــزی درصــدد پیــدا کــردن راهــی بــرای بــرون 
رفــت ایــن صنعــت از مشــکالت موجــود و رونــق بیــش از پیــش 

آن هســتیم.
پورمحمــدی جایگاه متمایز کشــاورزی بویژه تولیــد و صادرات 
انگور با داشــتن 6۰ کارخانه در زمینه سورتینگ و بسته بندی را از 
مزیت های شهرســتان دانست و گفت: با حمایت از این صنعت می 
کوشــیم تا افراد شاغل در این زمینه از سطح معیشتی و درآمد باالیی 

برخوردار شوند.
دبیــر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی گفــت: براســاس 
ــت  ــازمان مدیری ــس س ــتاندار و رئی ــا اس ــه ب ــی ک ــی های رایزن
ــه  ــد زمین ــرر گردی ــتیم مق ــدان داش ــتان هم ــزی اس ــه ری و برنام
اشــتغال حــدود ۴ هــزار نفــر در حرفــه خیاطــی در قالــب 
شــرکت بزرگــی در تهــران و 5 اســتان فراهــم شــود و تولیــدات 
خیاطــان در بهتریــن فروشــگاه ها و بــا برنــد خاصــی بــه 

ــد. ــروش برس ف
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه شهرســتان مالیــر در زمینه گردشــگری 
قابلیــت هایــی دارد کــه بــرای هــر شــنونده ایــی جــذاب اســت ، 
ــر  ــی نظی ــار گردشــگری ب ــه آث ــی ســامن را از جمل شــهر زیرزمین
ــه  ــر را ب ــن اث ــم ای ــم بتوانی ــان کــرد: امیدواری ــر دانســت و بی مالی

تمــام دنیــا معرفــی کنیــم .
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: مقــرر 
شــد در تهــران کارگــروه هــای ویــژه ایــی تشــکیل دهیــم ودر آن از 
فعــاالن مبــل ومنبــت و تولیــد وصادرکننــدگان کشــمش و خیاطــان 
در راســتای بررســی مســائل و مشکالتشــان دعــوت کنیــم تــا 

ــان شــود. ــای الزم بررســی و بی راهکاره
محمــد کاظمــی ابــراز امیــدواری کــرد : بــا حــل مشــکالت ارزی 
و اعطــای تســهیالت بــا نــرخ کــم بهــره بــرای ســرمایه در گــردش 
ــه  ــع و حرف ــن صنای ــق ای ــن مشــاغل شــاهد رون ــه ای و حــل بیم

هــا شــویم .
دیگــر نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــع  ــداری و کشــاورزی و صنای ــع مشــکالت حــوزه باغ اینکــه رف
دســتی بویــژهه مبــل و منبــت همچنیــن مشــاغل خانگــی خصوصــًا 
خیاطــی در دســتور کاراســت ابــراز امیــدواری کــرد: بــا مطالعــه و 
بررســی و حمایــت هــای بیشــتر شــاهد بارورســازی ایــن مزیــت 

در شهرســتان باشــیم.
حجــت االســالم احــد آزادیخــواه ادامــه داد: تــالش مــی کنیــم بــا 
برطــرف شــدن بخشــی از مشــکالت ایــن صنایــع مســائل اشــتغال 

ایــن شهرســتان مرتفــع گــردد.
ــعه  ــر توس ــد ب ــا تأکی ــز ب ــر نی ــدار مالی ــدی فرمان ــدرت ا.. ول ق
گردشــگری و بومگــردی در شهرســتان مالیــر گفــت: بایــد مالیــر 
را از معبــر گردشــگری بــه مقصــد گردشــگری مبــدل کنیــم و بــر 
ــاد  ــا مالیــری آب اســاس ســند راهبــردی توســعه حرکــت کنیــم ت

داشــته باشــیم.

  
 جنـاب آقــاي

ت   
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
ــت  ــاه روز صنع ــم تیرم ــیدن ده ــرا رس ف
ــی  ــی وتمام ــت حضرتعال ــدن را خدم ومع
تالشــگران عرصــه صنعــت وکارگــران 
دلســوز اســتان همــدان تبریــک وتهنیــت 

ــم. ــرض مینمایی ع
دلســوز اســتان همــدان تبریــک وتهنیــت 

ــم. ــرض مینمایی ع

ر  د       
ست   ت  

کارت دانشجویی محمد شیردل فرزند مسعود  به شماره ملی 
۰۰142758۰5 رشته مهندسی عمران دانشگاه بوعلی به شماره 
دانشجویی 95۳۳46۳۰۰4مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

 شــرکت کشــت و صنعــت و دامپــروری پــگاه همــدان 
در نظــر دارد تعــداد حــدودا 4۰راس گوســاله نــر 
کشــتاری را از طریــق مزایــده عمومــی بفروش رســاند.
 لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در 
ــک  ــدت ی ــه م ــی ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاری مزای
هفتــه بــه محــل مزایــده واقــع در مالیــر روســتای 
ــروری  ــت و دامپ ــت و صنع ــرکت کش ــان ش آورزم

ــد. ــه نماین ــدان مراجع ــگاه هم پ
: در ت     

  w w w .p r o t e i n h a m e d a n .p e g a h .i r  اینترنتی 

د  و  ور  ه  ه  د س و     
و  ت ر س  و  و    

علی روشنی - رئیس هیأت مدیره 

بنا به تصمیم هیأت مدیره، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان سیمان هگمتان رأس ساعت 8:۰۰ صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1۳98/5/16 در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان هگمتان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام )اعضاء( و یا وکالی محترم آنها دعوت 
بعمل می آید. رأس موعد مقرر در محل مزبور حضور بهم رسانند. سهامداران محترمی که قصد کاندیداتوری در انتخابات هیأت مدیره را دارند درخواست می گردد از تاریخ 
اطالعیه به مدت 1۰ روز کاری با در دست داشتن )یک سری کپی شناسنامه از تمامی صفحات، 1برگ کپی کارت ملی جدید، 1 برگ کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت، 
۳ قطعه عکس جدید 4×۳ زمینه سفید، کپی آخرین مدرک تحصیلی یا یک برگ حکم کارگزینی( از ساعت 8 صبح تا 16 به جز ایام تعطیل به دفتر تعاونی مراجعه، ضمناً 4 روز 

مانده به روز برگزاری مجمع وکالت دهنده و وکالت گیرنده می توانند به تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مخصوص اقدام نمایند.

1- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس و حسابرس قانونی 
و  پیشنهادی  بودجه  تصویب  طرح  و   1۳97 مالی  صورت های  تصویب  طرح   -2

خط مشی تعاونی در سال 1۳98
۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و زیان سال مالی 1۳97 و تصویب پاداش 

هیأت مدیره 
4- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود سال مالی 1۳97

5- تصویب تغییر اعضا و سرمایه 
6- تعیین ذخایر قانونی 

7- بررسی اخذ تسهیالت مورد نیاز از بانک ها و موسسات قانونی 
از میان موسسات حسابرسی  بازرس قانونی و حسابرس  انتخاب  8- طرح تصویب 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
9- انتخاب اعضاء هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت ۳ سال مالی 

 ثبت: 49- تأسيس 1378

دستور جلسه: 

 فرهنگسرای کسب و کار  والیت )فکه( با 
حضور مســئولین با محوریت توسعه فرهنگ 
کار و کارآفرینی بویژه کســب و کار خانگی 

افتتاح شد.
حجت الســالم  حبیب  ا... شــعبانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه همدان در 
آیین افتتاح نخستین فرهنگسرای کسب و کار 
والیت )فکه( در کوی خضــر همدان اظهار 
داشــت: راه اندازی  فرهنگسرای کسب و کار 
والیت )فکه( می تواند بســتر ورود مردان و 
زنان منطقه کــم برخوردار خضر را به فضای 
کســب و کار فراهم  کند و امیدواریم با بهره 
برداری آن شاهد رشد اقتصادی منطقه باشیم 
که قطعا در رشــد و تعالی فرهنگی، اجتماعی 

و... نقش بسزایی خواهد داشت.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان  نیز در این 
مراســم گفت: توجه به فضای کسب و کار و 
رونق تولید یکی از اولویت های شورای پنجم 
و شهرداری اســت که بر همین اساس طرح 

های مختلفی در این زمینه داریم  .
کامــران گــردان ادامــه داد :یکــی از برنامه 
های اصلــی رونق کســب و کار راه اندازی 
فرهنگســرای کســب و کار با هدف  کاهش 
جمعیت افراد بیکار و کاهش نرخ بیکاری در 
مناطق کم برخوردار شــهر همدان است و در 
همین رابطه تصمیم داریم همدان را به عنوان 

آزمونه کسب و کار در کشور معرفی کنیم.
 نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان در 
خصــوص راه اندازی و افتتاح فرهنگســرای 
کســب و کار والیت بیان داشت: این موضوع 
برای برای نخســتین بار در کشور و در جهت 
توسعه کسب و کار و کارآفرینی در منطقه کم 
برخوردار خضر راه اندازی شــد و در ســایر 
نقاط شهر همدان نیز راه اندازی خواهد شد. 

حمید بادامی نجات افزود: این فرهنگســرا با 
همکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
سازمان تامین اجتماعی، اداره کل فنی و حرفه 
ای، صنــدوق کار آفرینــی و امید، ســازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
به همت شورا و شــهرداری راه اندازی شده 
است که یادآور می شــوم کسب و کار های 
خانگــی و گروه های مختلف در حوزه هایی 
نظیر فناوری از گذشته نیز در این منطقه وجود 
داشته است و امروز درصدد هستیم با آموزش 
و مشاوره و حمایت از این مشاغل سطح کیفی 

و کمی مشاغل را ارتقا دهیم.
 شــهردار همــدان در آیین افتتاح نخســتین 
فرهنگســرای کســب و کار والیت )فکه( با 

بیان اینکه این فرهنگســرا به همت شــورای 
شهر و شهرداری همدان و با همکاری تمامی 
دستگاه ها و نهادهای مختلف راه اندازی شد، 
گفت: تحقق شعار ســال مبنی بر رونق تولید 
از مهمتریــن اولویت های مدیریت شــهری 
در ســالجاری اســت و معتقدم در کنار سایر 
اقدامات، توجه به موضوعات اجتماعی نظیر 
رونق کســب و کار در مناطــق کم برخوردار 
شهر بســیار حائز اهمیت اســت چرا که در 
کاهش بزه های اجتماعی نقش بســیار مهمی 

دارد. 
عبــاس صوفــی تصریــح کــرد: راه اندازی 
فرهنگســرای کســب و کار با هدف توسعه 

هدفمند شهر  و با  همکاری شورای شهر در 
دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع 
از طرفی می تواند کســب و کارهای کوچک 
و اقتصاد خانواده  را رونق ببخشــد و هم به 

افزایش امنیت جامعه کمک کند. 
وی اضافه کرد: همه باید در کنار هم باشــیم 
و کمک کنیم که این موضوع به ســایر نقاط 
سطح شهر نیز تسری پیدا کند و همدان را به 
عنوان الگوی مناسبی در کشور معرفی کنیم و 
در این راستا بایســتی از ظرفیت های تمامی 
دستگاه ها در جهت تولید رونق در شهر همدان 

بهره ببریم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
گفت: نخستین فرهنگســرای کسب وکار در 
همدان به همت شــهرداری وشــورای شهر  

همدان شکل گرفت. 
احمــد توصیفیان حلقه مفقود ایجاد کســب 

وکار  را نداشــتن حرفه و تخصص اطالعات 
در کســب وکار دانســت وگفت: فرهنگسرا 
از مرحله آموزش کارآفرینی ومشــاوره حین 
کسب وکار تا مرحله بازاریابی وفروش وفنون 

مذاکره همراه شرکت کنندگان خواهد بود. 
رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی 
شــهرداری همدان گفت:فرهنگسرای کسب 
وکار والیت در سال رونق تولید به فرمایش 
مقــام معظم رهبری در کــوی خضر افتتاح 
شد، این فرهنگســرا در ۴طبقه به مساحت 

پنج هزار متر مربع است. 
سعیدخوشــبخت ادامه داد: این فرهنگســرا 
توانمند سازی شــهروندان محترم  با هدف 
همدانــی خصوصــا در محــالت کــم تر 
برخوردار وکم تر توسعه یافته اتفاق می افتد. 
ســعید خوشبخت افزود اســاتید دانشگاه، 
ایــن  در  ونخبــه  متخصــص  مدرســین 
فرهنگســرا مستقر می شوند و کالس های 
آموزشــی مربوط به کســب وکار آموزش 

داده می شود. 
ایــن مقام مســئول با بیــان اینکــه جوانان، 
نوجوانان، بانوان خانه دار،بانوان سرپرســت 
خانــوار و عموم مــردم می تواننــد دراین 
،افزود:باتفاهم  کننــد  فرهنگســرا شــرکت 
نامه هایــی کــه بــا اداره کار و اداره تامین 
اجتماعی  انجام شــده تســهیالت مربوط به 
اشــتغال زایی تسهیالت مربوط به کارآفرینی 
و مدارک معتبر کارآفرینی در اختیار شرکت 
کنندگان قرار می گیرد خوشــبخت ادامه داد: 
فرآیندی تحت عنوان آموزش و ترویج کسب 
وکار در این فرهنگسراطراحی شده است که  
آموزش شرط الزم و توانمندسازی و حضور 
در بازار کار شــرط کافی اســت که در این 

فرآیند انجام می شود.

ر  س  س  ست 
تت  ور در  

 نهاونــد- خبرنگار همدان پیام: طرح 
ملی کنترل فشار خون در کشور با هدف 
تعیین میزان فشــار خون افراد باالی 3۰ 
سال از تاریخ ۱۷ خردادماه آغاز و  تا ۱5 

تیرماه ادامه دارد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
نهاوند با اعالم این خبر گفت: 5۷ درصد 
جامعه هدف نهاوند در طرح کنترل فشار 
خون شرکت کردند و از آغاز طرح ملی 
کنترل فشــار خون بیش از 5۷ هزار نفر 
از جامعــه هدف نهاوند بــا مراجعه به 

۱5۰ مرکــز اداری و درمانی و فرهنگی 
شهرســتان اقدام به گرفتن فشــارخون 

کرده اند.
مومنعلــی دارابی گفت: بــرای اجرای 
مطلوب طــرح از ظرفیت تمام نیروهای 
دانشکده  دانشــجویان  بهداشت،  شبکه 
پیراپزشــکی و داوطلبان جمعیت هالل 

احمر استفاده به عمل آمده است.

 در این طرح تمام افراد باالی 3۰ ســال، 
زنــان باردار در تمام گروه های ســنی و 
بیماران کلیوی زیر پوشش قرار می گیرند 
که بر این اساس یکصد هزار و ۴۰۰ نفر 
از مجموع جمعیت شهرستان باید اقدام به 

گرفتن فشار خون کنند.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند 
با بیان اینکه مــدت زمان زیادی تا پایان 

اجــرای طرح باقی نمانده اســت اضافه 
کرد: به منظور تحت پوشــش قرار دادن 
افراد بیشــتری از جامعه هدف عالوه بر 
انجــام کار اندازه گیری فشــاره خون در 
مراکز یاد شــده، در مراکــز نماز جمعه، 
باغ بهشت  مراکز تفریحی، ورزشگاه ها، 
و ادارات نیز اکیپ های سیار مستقر شده 

است.

وی در خصــوص ضــرورت اجــرای 
طرح گفت: با توجه به اینکه ســاالنه در 
سطح کشــور بیش از ۱۰۰ هزار نفر به 
بیماری های قلبیـ  عروقی مبتال می شوند 
که فشــار خــون در بوجــود آمدن آن 
تاثیر زیادی دارد لذا شناســایی این افراد 

می تواند در درمان آنها موثر واقع شود.
دارابی گفت: افرادی که فشار خون آنها 

مثبت تشــخیص داده می شود در سامانه 
ثبت شده و به پزشک های تحت پوشش 

معرفی می شوند.
وی در خصوص میزان موفقیت اجرای 
طرح گفت: بر اساس شاخص کشوری 
چنانچه بیــن 5۰ تــا ۷۰ درصد جامعه 
هدف در اجرای طرح شــرکت داشــته 
باشند موفقیت خوبی حاصل می شود که 
با توجه به آمار اعالم شده این شهرستان 
انتظار می رود تا مــدت زمان باقی مانده 

آمار بیش از ۷5 درصد به ثبت برسد.

۵7 درصد جامعه هدف نهاوند در طرح ملی کنترل فشارخون 
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰166 مورخ 1۳98/۳/8 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فاطمه حسن گاویار فرزند ولی به شماره 
شناسنامه 5979 به شماره ملی ۳96261۰۰81 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ در 
یک باب ساختمان به مســاحت 159/81 مترمربع قسمتی از پالک 1۰۰ اصلي باقیمانده واقع در 
بخش سه ثبت نهاوند واقع در دو چشمه روبروی شهرک شهید حیدری سر جاده فلکه اول چاه 
عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 51(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/۳/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/4/1۰

لو ل جل
د    س  ر  

آگهي حصر وراثت
آقای محمدرضا صعابتی نور دارای شــماره شناســنامه  2128 به شــرح دادخواست 
کالســه 186/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نرگس صعابتی نور به شــماره شناســنامه  15 در تاریخ 
98/۳/2۳ در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن متوفی/

به: است  منحصر  متوفیه 
 1-رجبعلی صعابتی نور فرزند نورعلی به شــماره شناســنامه 7 متولــد1۳27 فرزند متوفی 

2-محمدرضا صعابتی نور فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 2128 متولد1۳62 فرزند متوفی
۳-حمیدرضا صعابتی نور فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 4۰4۰۰2928۳ متولد1۳68 فرزند 

متوفی 
4-مریم  صعابتی نور فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 2۳ متولد1۳6۰ فرزند متوفی 

 5-آذر صعابتی نور فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 1842 متولد1۳55 فرزند متوفی  
6-فرشته صعابتی نور فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 1661 متولد1۳5۳ فرزند متوفی  

7-معصومه صعابتی نور فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۳ متولد1۳5۳ فرزند متوفی  
8-زهرا صعابتی نور فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 99 متولد1۳65 فرزند متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 118(

ر   و  ر 
ت  ور  

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

برابر رأي شــماره 1۳946۰۳26۰۰7۰۰۰461 مورخ 1۳94/2/۳1هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملــک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالعلی زیوری جهان فرزند زلفعلی به 
شــماره شناسنامه 7 صادره از بهار در اعیانی شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 259/21 
مترمربع پالک 1۰885 فرعی از پالک 2168 فرعی از 1۳9 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان  

خریداری با قولنامه عادی از آقای یوسف عباسی محرز گردیده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که 
اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
)م  الف 111(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

و س  و د 
ر د    س  ر  

راهکارهایی برای کنترل اضطراب
 یک متخصص روانپزشــکی با اشــاره به نزدیک شدن به زمان 
برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و به دنبال آن افزایش 
اســترس و اضطراب شــرکت کنندگان، راهکارهایــی برای کنترل 

استرس و اضطراب کنکور ارائه کرد.
مصطفی حمدیه در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اســترس به 
معنای عوامل فشــارزای روانی است، گفت: معموالً به دنبال بروز 
حوادث و یا شنیدن برخی اخبار و اتفاقات، احساس نگرانی، ترس 
و استرس در افراد تشــدید می شود، در این حالت فرد می تواند با 
ورزش، تمرکز بیشتر، اســتراحت و تغذیه مناسب شرایط استرس 

زای موجود را به صورت سالم مدیریت کند.
وی با اشاره به نشانه هایی مانند افزایش تپش قلب، داغ شدن بدن و 
عدم تمرکز ذهن در افراد دارای زمینه بیماری های اضطرابی، عنوان 
کرد: این دســته از افراد باید درباره وضعیت خود و ســابقه وجود 
اضطــراب و بیماری اعصاب در خود و یا خانــواده حتمًا با روان 
پزشــک مشورت کنند تا در صورت تشخیص پزشک از دارو و یا 

روان درمانی استفاده کنند.
وی با اشــاره به ســایر نشانه ها و عوارض اســترس کنترل نشده، 
خاطرنشان کرد: اغلب اوقات در این شرایط فرد به صورت جدی 
از خواب و خوراک افتاده و به دنبال عدم توانایی برای تمرکز ذهن 
دچار افت شــدید عملکرد درسی می شود. البته این ها واکنش هایی 
است که از حد متعارف خارج شده و فرد در این شرایط باید حتمًا 
به پزشــک مراجعه کرده و در صورت نیــاز دارو مصرف کند. در 
شــرایطی که واکنش ها متعارف باشد فرد باید به تنهایی استرس و 

اضطراب خود را مدیریت کند.
حمدیه با اشاره به کنکور و یا همان آزمون سراسری که در کشور ما 
به یک رقابت جدی و استرس زا در بین نوجوانان و شرکت کنندگان 
تبدیل شــده اســت، گفت: به دلیل رقابت سنگین شرکت کنندگان 
در آزمون سراســری و جو حاکم در سیستم آموزشی کشور ما در 
رابطه با کنکور، واکنش های استرسی افراد در این برهه زمانی بسیار 
باالســت، البته از نظر متخصصین، بخش زیادی از این استرس ها 
طبیعی و فیزیولوژیک بوده و می توان با یادگیری مدیریت استرس، 

شرایط حاکم را مدیریت کرد.
وی بــا بیان اینکه اکثــر مراجعان ما در برهــه زمانی کنکور دچار 
بیمــاری حاد اضطرابی نبوده و تنها مســاله آن ها اســترس آزمون 
و کنکور اســت، گفت: همه انســان ها در زمان بــروز حوادث و 
مشکالت مختلف، احساس نگرانی کرده و خواب و خیال و تغذیه 
آنان دچار اختالل می شــود. به طور طبیعی همه آدم ها در شــرایط 
ویــژه این حالت ها را تجربه می کنند که این بیماری نیســت، بلکه 

پاسخ فیزیولوژیک بدن به استرس و اضطراب است.
این متخصص روانپزشــکی با ارائه توصیه هایی در این زمینه، ادامه 
داد: توصیه کلی این اســت که دانش آموزان و دانشجویان در زمان 
آماده ســازی خود برای شــرکت در آزمون خیلی فشارهای جدی 
بــه خود وارد نکرده و ســاعات درس خواندن خود را به صورت 
بهینه مدیریت کنند، به عنوان نمونه پشــت سرهم درس نخوانند، 
بلکــه زمانبنــدی درس خواندن خود را بــه دوره های یک تا ۱/5 
ساعت تقسیم بندی کنند و در بین آن استراحت های کوتاهی داشته 
باشند. چراکه ساعت های طوالنی مطالعه به کاهش تمرکز فرد منجر 

می شود.
حمدیه با تاکیــد بر اینکه داوطلبان روزهای آخر نزدیک به کنکور 
ساعت های طوالنی مطالعه نکنند، گفت: دانش آموزان یا دانشجویان 
حتمًا قبل از امتحان به خودشان استراحت داده و بیشتر اوقات خود 
را با ورزش و تفریح پر کنند تا ذهنشــان آزاد شــود. افرادی که تا 
آخرین لحظه درس خوانده و به خودشــان فشار می آورند معموالً 
در روز امتحان دچار اضطراب شده و برای پاسخگویی به سواالت 

با مشکل روبرو می شوند.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه در پایــان بــا اشــاره بــه عــوارض 
مصــرف خودســرانه داروی ریتالیــن توســط برخــی دانشــجویان 
ــی اســت  ــن داروی ــان کنکــور، خاطرنشــان کــرد: ریتالی و داوطلب
کــه اغلــب بــرای افــراد دارای اختــالل توجــه و تمرکــز تجویــز 
ــه صــورت خودســرانه  ــراد ب ــا این حــال برخــی از اف می شــود، ب
و بــدون تجویــز پزشــک آن را مصــرف می کننــد کــه گاه منجــر 
ــرد  ــراری، ناآرامــی و توهــم در ف ــی ق ــه افزایــش اضطــراب، ب ب
شــده و تصــورات موجــود در رابطــه بــا اثــر ایــن دارو در 

ــت. ــط اس ــراد، غل ــدت اف ــای بلندم بیداری ه

کارت آزمون سراسری ۹8 توزیع شد 
 مشــاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور از آغاز توزیع کارت آزمون سراسری 

سال 9۸ از روز گذشته خبر داد. 
حسین توکلی، در گفت وگو با ایلنا با اشاره به زمان توزیع کارت آزمون سراسری سال9۸ 
گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال 9۸ روز گذشته 9 تیرماه توزیع شد و مهلت 

دریافت کارت تا ۱۲ تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: در ســال 9۸ برای رشــته های تحصیلی با آزمون کنکور سراسری تعداد یک 
میلیون و ۱۱9 هزار و ۱5 داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱6۴ هزار و ۲۴۱ نفر 
در گروه ریاضی و فنی، تعــداد 63۷ هزار و ۲۴6 نفر در گروه علوم تجربی، تعداد ۲۸۲ 
هزار و 3۰6 نفر در گروه علوم انســانی، تعداد ۲5 هزار و ۱35 نفر در گروه هنر و تعداد 

۱۰ هزار و ۸۷ نفر در گروه زبان های خارجی ثبت نام کردند.
توکلی با اشــاره به آمار دقیق از حضور زنان و مردان گفت: از تعداد یک میلیون و ۱۱9 
هــزار و ۱5 داوطلب ثبت نــام کننده، 6۴۸ هزار و ۸۴5 نفــر زن )معادل 5۷.9۸ درصد 
داوطلبان( و ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر مرد )معادل ۴۲.۰۲ درصد داوطلبان( هستند. آمار ثبت 
نام کنندگان در کنکور سال 9۸ نسبت به آمار ثبت نام کنندگان در سال 9۷ تعداد 6۴ هزار 
و ۷9۷ نفر بیشــتر است.توکلی تاکید کرد: تعداد ۲3۴ هزار و ۱۰9 نفر از داوطلبان عالوه 
بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی خود گروه های آزمایشی دوم و یا سوم )هنر و زبان های 
خارجــی( را نیز انتخاب کرده اند. تعــداد ۷۸ هزار و 5۸5 داوطلب عالوه بر گروه اصلی 
گروه آزمایشی هنر را انتخاب کرده اند و همچنین تعداد ۱55 هزار و 5۲۴ داوطلب عالوه 
بر گروه اصلی گروه آزمایشی زبان را انتخاب کرده اند. به این ترتیب برای گروه آزمایشی 

هنر ۱۰3 هزار و ۷۲۰ کارت و برای گروه آزمایشــی زبان های خارجی ۱65 هزار و 6۱۱ 
کارت صادر شده است. از تعداد ۲3۴ هزار و ۱۰9 داوطلبی که عالقه مندی دوم و سوم را 
اعالم کرده اند تعداد ۱5۲ هزار و ۸۷۸ داوطلب زن و تعداد ۸۱ هزار و ۲3۱ داوطلب مرد 
هســتند.وی یادآور شد: با توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱9 هزار و ۱5 داوطلب واقعی 
و تعداد عالقه مندان به گروه های آزمایشــی دوم و سوم )هنر و زبان های خارجی( برای 
برگزاری آزمون سراسری سال 9۸ تعداد یک میلیون و 353 هزار و 3۲۴ کارت ورود به 
جلسه آزمون صادر شده که این کارت به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از 9 تا ۱۲ 

تیرماه 9۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
توکلی در پایان اظهار داشت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 9۸ در نیمه دوم شهریورماه 

9۸ منتشر می شود. کارنامه اولیه این آزمون در دهه دوم مردادماه 9۸ منتشر خواهد شد.

آیدا شاکر »

 همه افــراد در روند زندگــی خود با 
آزمون های دشــواری روبه رو می شــوند 
که شــاید کنکور ورود به دانشگاه ها یکی 
از نخستین آن ها برای نوجوانانی باشد که 
بــا دوره کودکی خــود خداحافظی کرده 
اند و در آســتانه ســالمی به دوره جوانی 
هســتند. این آزمون که شاید برای بسیاری 
از نوجوانان ســخت ترین آزمون زندگی 
باشــد در ســال های آتی به آنان ثابت می 
کند در برابر مشــکالت و سختی هایی که 
در ادامــه روزهای زندگی پیش رویشــان 
خواهد بود چندان هم دشــوار نبوده است. 
اما نمــی توان منکر این موضوع شــد که 
بهرحال آزمون ورود به دانشــگاه در نوع 
خود یکی از آزمون های پرچالش زندگی 
هر فرد است. اگرچه روزگاری این آزمون 
برای افراد بسیار ترسناک تر و تعیین کننده 
بود و حتی در برهــه ای تبدیل به چالش 
بزرگی بــرای تمامی افــراد خانواده یک 
داوطلب شــد اما خوشبختانه در سال های 
اخیر با افزایش آگاهی خانواده ها و همچنین 
رشد و گسترش روزافزون دانشگاه ها این 
آزمون ابهت خود را از دســت داده است 
و بســیاری می دانند که برای موفق شدن 
در زندگی اگرچه ورود به دانشــگاه کمک 
کننده است اما شرط نهایی یا قطعی نیست. 
بنابراین احتماال بسیاری هستند که براساس 
عالیق و توانمندی هــای زندگی خود راه 
دیگری را انتخاب می کنند اما هنوز هم در 
میان اکثر خانواده ها و دانش آموزان ایرانی  
قبولی در آزمون ورود به دانشگاه مهم ترین 
راه رســیدن به موفقیت است حتی اگر در 
سال های آینده متوجه شوند راه رسیدن به 
موفقیت برای هر شخص با توانمند ی های 
مختلف، متفاوت است. بهرحال تیرماه هر 
سال بســیاری از دانش آموزان و داوطلبان 
ورود به دانشــگاه در رقابتی خود را محک 
می زنند تا راه شــغل و حرفه آینده شان را 

رقم بزنند رقابتی به اسم؛ کنکور.
در هفتــه پایانی ایــن آزمــون از یکی از 
مشاوران و مدرسان دبیرستان استان همدان 
خواستیم توضیح دهد در روزهای منتهی به 
این رقابت داوطلبان چه بایدها و نبایدهایی 

را باید رعایت کنند.
محمدســبحان طهوری مهندس صنایع از 
دانشــگاه بوعلی سینا که در ۴ سال اخیر از 
جمله مشــاوران و پشتیبان های موسسات 
کنکور و دبیرســتان های همدان است و 3 
سال نیز در مرکز مشــاوره برای داوطلبان 
کنکور مشــاوره ارائه می کند. او که خود 

مدرس دروس شیمی، ریاضی و فیزیک به 
دانش آموزان دبیرستان است، کنکور را به 
مسابقه ای بزرگ تعبیر می کند که داوطلبان 
آن طی یک ســال برای آن آمادگی کسب 

می کنند. 
طهــوری در ضمن این ســخنان، بیان می 
کند: طی یک ســال افراد خود را برای این 
مسابقه آماده کرده اند و در این هفته نهایی 
که به روز امتحان منتهی خواهد شد باید به 
بهترین شکل خود را آماده کنند تا وارد این 

مسابقه شوند.
وی می افزاید: پیشنهاد اغلب مشاوران برای 
هفته پایانی منتهی به کنکور این اســت که 
داوطلبان تا حــد امکان مثل هفته ها یا ماه 
های گذشــته به درس خواندن حساسیت 
نشان ندهند و ساعات مطالعه درسی خود 
را کمتر کنند و از حجم تســت زنی کتب 
آموزشی کم کنند و سعی داشته باشند اغلب 
به مرور مطالب پرداخته و اصطالحا"تورق 
ســریع" داشته باشــند یعنی کتب منابع یا 
خالصه نویسی های خود را به طور گذرا 
و ســریع ورق بزنند و مرور کنند تا انرژی 
شان برای روز امتحان و جلسه کنکور حفظ 

شود.
طهــوری تاکید می کنــد: توصیه می کنیم 
داوطلبان در ایــن هفته نهایی هیچ مبحث 
و درس "جدید" را مطالعه نکنند و تنها به 
مرور مطالبی که قبــال خوانده اند بپردازند 
خصوصــا در این زمینه می توانند به درس 
های عمومی مروری داشته باشند و عالوه 
بر این در این روزهــا داوطلبان می توانند 
استراحت و تفریح بیشتری نسبت به هفته 
های گذشــته داشته باشند تا ذهنشان برای 
روز امتحان آماده شــود. افراد همچنین می 
تواننــد در هفته انتهایی مانــده به آزمون، 
ســواالت کنکور سال گذشــته )سال 9۷( 
رشته خود را نیز حل نمایند و با این راه به 

نوعی خود را محک بزنند.
این مشــاوره کنکور با اشــاره به روزهای 
منتهی به آزمون تصریح می کند: پیشنهاد ما 
این اســت که داوطلبان پس از آنکه کارت 
ورود به جلســه خود را تهیــه کردند و از 
محل آزمون خود مطلع شــدند یک یا دو 
روز قبل از آزمون به محل مراجعه کنند تا 
با محله آشنا شوند و این کار کمک می کند 
عالوه بر درک مسافت منزل تا محل آزمون 
از میزان استرسشان نیز کاسته شود. همچنین 
در روزهای باقی مانده تا کنکور تالش کنند 
تا با تنظیم خواب خود ســاعت معینی در 
صبح از خواب برخیزند که قصد دارند روز 
آزمون از خواب بیدار شــوند، این مســاله 

نیــز به افراد کمک می کنــد تا روز آزمون 
خواب آلود نباشند. ضمنا شب کنکور نیز 
تمامی وســایلی که می خواهند به همراه 
خود به جلسه آزمون ببرند )از جمله مداد، 
مدادتراش، پاک کن، خوراکی، کارت ورود 

به جلسه و...( را آماده کنند.
محمدســبحان طهــوری ضمــن ارائــه 
توضیحاتی در زمینه نکاتی که داوطلبان روز 
کنکور و در حین کنکور بهتر است رعایت 
کنند، می گوید: پزشکان توصیه کرده اند که 
شب کنکور حدود سه ساعت قبل از خواب 
شام سبکی میل شود و صبحانه روز کنکور 
نیز سبک و شامل کره و مربا باشد و تا حد 
امکان شیر مصرف نشود. همچنین اشخاص 
بعد از حضوردر جلسه آزمون برای کاسته 
شــدن از حجم استرس خود در مواجهه با 
ســواالتی که دشوار است به هیچ عنوان به 
اطــراف خود نگاه نکنند تا با دیدن ســایر 
داوطلبانی که در حال حل تست ها هستند 
دچار استرس شوند. همچنین اگر در آزمون 
های آزمایشی برای حل سواالت از روش 
خاصی استفاده می کردند در آزمون اصلی 
نیز همــان روش را به کار بگیرند و روش 

خود را عوض نکنند.
وی مــی افزاید: داوطلبــان آزمون حتما تا 
پیــش از آزمون به میزان وقتی که برای هر 
درس تعیین شده توجه کنند تا روز آزمون 
با کمبود وقت مواجه نشوند عالوه بر این 
توصیه می کنیم زودتر از پایان یافتن وقت 
آزمون از جلسه خارج نشوند و تا انتها در 
جلسه بمانند چراکه ممکن است نکته ای را 

به خاطر آورند.
طهوری با اشاره به "قانون ۱5 ثانیه" بیان 
مــی کند: نکته ای که مــا از آن با عنوان 
قانون ۱5 ثانیه یاد مــی کنیم در حقیقت 
به این معنی است که بهتر است داوطلبان 
پــس از پایان ســواالت هــر درس در 
جلسه آزمون، ۱5 ثانیه استراحت کنند و 
نفس عمیقی بکشــند و یا خوراکی میل 
کنند این راه همچنیــن زمانی که افراد با 
ســوال دشــوار رو به رو می شوند و یا 
ذهنشان خسته می شــود قابل استفاده و 
کمک کننده است. همچنین اگر مشاهده 
کردند چندین ســوال از درسی را قادر به 
پاسخگویی نیستند آرامش خود را حفظ 
کنند و به دنبال سواالتی که بلد هسستند 
گشــته و ابتدا آنان را حل کنند تا اعتماد 
به نفس به دســت آورند. نکته مهم دیگر 
این اســت که حتما بالفاصله بعد از حل 
کردن هر ســوال جواب را به پاسخ نامه 
منتقل کنند و بعد از هر ۱۰ پاسخ، شماره 

ســواالت را با پاســخ نامه چک کنند که 
با مشــکل "پله شــدن"و جابه جا شدن 

سواالت مواجه نشوند.
مشاوره و پشتیبان داوطلبان کنکور همدان با 
ارائه نکاتی در زمینه حفظ آرامش در شب 
و روز آزمون خاطرنشان می کند: برای کم 
شدن استرس و حفظ آرامش شب کنکور 
و روز آزمون، پیشنهاد می شود داوطلبان تا 
حد امکان از اشخاصی و فضاهایی که سبب 
ایجاد استرس در آنان می شود دوری کنند و 
با افراد و در مکان هایی حضور داشته باشند 
که به آن ها آرامش منتقل می کنند. بهتراست 
یک روز مانده به کنکور افراد مطالعه نداشته 
باشند و فقط نگاهی گذرا به مطالب انداخته 

شود.
طهوری ضمن بیــان نکاتی در خصوص 
روزهای پس از آزمــون تصریح می کند: 
پــس از امتحان کنکور توصیــه می کنیم 
افراد اندکی اســتراحت کننــد و به دنبال 
تحلیل ســواالت نروند و ذهــن خود را 
درگیر نکنند حتی در صورت امکان ســفر 
کنند و بعد از دو هفته نیز بهتر اســت آغاز 
به کسب اطالعات درخصوص رشته های 
موردعالقه خود و دانشــگاه های مربوطه 
بپردازند تا هنگام انتخاب رشــته با مشکل 

مواجه نشوند و با آگاهی کامل به انتخاب 
رشته بپردازند.

وی در پایــان می افزاید: بــرای افرادی که 
برای این آزمون کمتر مطالعه کرده اند این 
اســت که توجه داشته باشند ممکن است 
کنکور تا حد زیادی بتواند آینده یک فرد را 
مشخص کند اما شخصی که در این مسابقه 
)همانطور که گفتم کنکور مانند یک مسابقه 
است( می بازد و یا آنچه را که می خواهد 
بدســت نمی آورد در حقیقت چیزی را از 
دست نمی دهد. اگرچه برندگان این آزمون 
چیزی بدست می آورند ولی بازندگان نیز 
چیزی از دست نمی دهند و حتی شاید در 
این شرایط جامعه بهتر نیز باشد چراکه به 
دنبال کار دیگری می روند که در آن موفق 

تر هستند.
در ادامه این گفت وگو برای آنکه از شرایط 
این روزهای داوطلبان کنکور آگاه شویم با 

یکی از این افراد گفت وگویی داشتیم.
آرمان سلماسی دانش آموز مقطع دوازدهم 
رشــته تجربی و یکی از داوطلبین کنکور 
تجربی امسال شهر همدان است. او که برای 
نخســتین بار این آزمون را تجربه می کند، 
می گوید: از مقطع یازدهم )معادل سال سوم 
دبیرســتان نظام قدیم( به طور جدی درس 
خوانــدن برای کنکور را آغــاز کردم و در 
روزهایی که به مدرسه می رفتم تا ۴ ساعت 
و در روزهــای تعطیل تا ۸ ســاعت برای 
کنکور درس می خواندم البته در مدرســه 
ما اغلب دانش آموزان در روزهای تعطیل 
تا ۱۰ الی ۱۲ ساعت نیز درس می خوانند 
و همین سبب شده که مدرسه ما بیشترین 
آمار قبولی کنکور را داشته باشد البته همه 
مدرسه ها این طور نیســتند و بسیاری از 
دانش آموزان نیز خیلی این آزمون را جدی 

نگرفته اند. 
وی می افزاید: اگرچه نســبت به بسیاری 
از هم مدرســه ای هایم کمتــر درس می 
خوانــدم و درحقیقت نســبتا جزو دانش 
آموزانی که میزان درس خواندنشان متوسط 
است محسوب می شدم اما در آزمون های 

آزمایشــی از جمله آزمون های ســازمان 
سنجش نتیجه مطلوبی گرفته ام. 

سلماســی هدف خود را قبولی در رشــته 
پزشکی در دانشــگاه سراسری می داند و 
تصریح مــی کند: بهرحال ترجیح می دهم 
در دانشگاه سراسری این رشته را قبول شوم 
اما اگر دانشگاه آزاد هم باشد مهم نیست و 

شرکت می کنم.
وی درمورد نوع برخورد اطرافیان خود در 
این زمینه بیان می کند: افراد خانواده مانند 
پدر، مادر و برادرم همــواره به من انرژی 
مثبت می دهند و آنان نیز دوست دارند که 
من پزشکی قبول شوم. اگرچه مسلما برای 
من مهم اســت که در فامیل در خصوص 
قبول شــدن یا نشدنم چه برداشتی خواهد 
شد اما تالش می کنم نسبت به این موضوع 
بی تفاوت باشــم تا دچار اســترس نشوم 

هرچند دشوار است.
وی درخصوص کالس های آمادگی برای 
آزمون خارج از مدرسه می گوید: من خارج 
از مدرســه چند جلســه در کالس عربی 
شــرکت کردم و در مجمــوع  کالس های 
عربی، فیزیک و زیســت شناســی در بین 

داوطلبان پر طرفدارتر است.
این داوطلــب کنکور تجربی در خصوص 
تجربــه خود از روزهــای پایانی منتهی به 
کنکور خاطرنشــان می کند: خوشبختانه 
استرس زیادی در این روزها ندارم هرچند 
قبــال تصور می کردم اگر کنکوری شــوم 
بیشتر از این استرس داشته باشم خوشبختانه 
از دوستانم نیز که در این خصوص پرسیدم 
آن ها نیز خیلی استرس نداشتند. اما بهرحال 
در این روزها برای کم شــدن اســترس و 
اســتراحت کمی بیرون از خانه و خوردن 
خوراکی مانند بســتی یا سر زدن به فضای 

مجازی می پردازم.
سلماسی در پایان معتقد است: به نظر من 
بهتر اســت هرکسی در هر رشته ای موفق 
اســت آن را ادامه دهد و این طور نیســت 
که فقط کنکور و ورود به دانشــگاه شرط 

موفقیت هر فرد باشد.

ور ه   ه   س

 نظــام بین المللــی رتبه بنــدی تایمز 
در تازه تریــن رتبه بنــدی ۲۰۱9، برترین 
دانشــگاه های جوان دنیا که زیر 5۰ سال 
عمر دارند را معرفی کرد که ۱3 دانشگاه 

ایرانی نیز در این جمع حضور دارند.
به گزارش مهر، رتبه بندی دانشــگاه های 
جوان ۲۰۱9 نظام رتبه بندی تایمز منتشر 
شــد. تایمز فهرست بهترین دانشگاه های 

جهان که 5۰ ســال یا کمتر هستند را در 
این رتبه بندی منتشر کرده است.

پایــگاه رتبــه بنــدی تایمــز یکــی از 
ــت  ــی اس ــن الملل ــر بی ــای معتب نظام ه
کــه از ســال ۲۰۰۴ مراکــز آمــوزش عالی 
را در سرتاســر جهــان مــورد ارزیابــی و 
ــه  ــن رتب ــرار می دهــد. ای ــدی ق ــه بن رتب
بنــدی از ۱3 شــاخص در قالــب 5 معیــار 

کلــی آمــوزش بــا وزن 3۰ درصــد، 
پژوهــش بــا وزن 3۰ درصــد، اســتنادات 
بــا وزن 3۰ درصــد، وجهــه بیــن المللــی 
بــا وزن ۷/5درصــد و ارتبــاط بــا صنعت 
بــا وزن ۲/5 درصــد بهــره گرفتــه اســت.

جدول بر اساس ۱3 شاخص عملکردی 
بنــدی  رتبــه  شــاخص های  هماننــد 
دانشــگاه های جهان اســت، اما مقیاس 

شهرت به دلیل تراز سن دانشگاه تعدیل 
شده است.

در رتبه بندی ۲۰۱9 تعداد 35۱ دانشــگاه 
بررســی شــده اند که این تعداد در سال 

۲۰۱۸ ۲5۰ دانشگاه بود.
بر اســاس این رتبه بندی دانشــگاه علم 
و صنعــت هنگ کنگ برای دومین ســال 
 É c o l e دانشگاه برتر جهان است. دانشگاه 
 P o l y t e c h n i q u e  F é d é r a l e  d e
L کشور سوئیس و دانشگاه  a u s a n n e
ســنگاپور  از   N a n y a n g تکنولــوژی 
 P a r i s  S c i e n c e s  e t دانشــگاه  و 

L از فرانسه به ترتیب در رتبه های  e t t r e s
دوم، سوم و چهارم قرار دارند.

دانشــگاه شــهر هنــگ کنــگ اکنون 
پنجمین رتبــه را از هفتمین رتبه دارد 
دانشــگاه ســوربن تنها تازه وارد ۲۰ 
ســاله اســت که در جایگاه نهم قرار 
بیشــترین  دیگر  بار  یک  بریتانیا  دارد. 
نمایندگــی کشــور را در مجمــوع با 
3۴ دانشگاه )ســه برابر بیشتر از سال 
گذشــته( به پرچمداری شاخه پزشکی 

دارد. ماساچوست  و  برایتون 
فرانســه اکنون با ۲۴ دانشگاه در رده دوم 

قرار دارد، در حالی که اســترالیا و اسپانیا 
با ۲۲ دانشگاه در جایگاه مشترک هستند.

به طور کلی، 6۰ کشــور در سراسر اروپا، 
استرالیا، آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای 
التین و آفریقا در هشتمین نسخه ساالنه 

جدول قرار دارند.
تعداد دانشــگاه های ایرانی حاضر در این 
رتبه بندی در سال ۲۰۱۸ تنها 3 دانشگاه 
صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی اصفهان 
و گیالن بودند که این تعداد با رشد قابل 

توجهی به ۱3 دانشگاه افزایش یافت.

برترين دانشگاه های جوان دنيا معرفی شدند
■ حضور 1۳ دانشگاه ایرانی

دانشجویان ایرانی تحصیل کرده در خارج 
استخدام می شوند

 وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: فراینــد نگهــداری و 
جــذب نخبــگان ایرانــی مقیــم، تحصیل کــرده یــا در حــال تحصیــل 
ــراد در  ــن اف ــژه ای، ای ــای وی ــا برنامه ه ــده و ب ــاز ش ــارج، آغ در خ

فرآینــد کوتاهــی اســتخدام خواهنــد شــد.
منصور غالمــی در گفت وگو                                                                       با                                                                                    فارس اظهارداشــت: فرایند جذب و 
نگهداری نخبگان ایرانی تحصیل کــرده در خارج، در حال تحصیل یا 
مقیم آغاز شده و برنامه های ویژه ای برای افرادی که باز می گردند وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه این تســهیالت بیشــتر به جذب نخبگان اختصاص 
یافته است، ادامه داد: امکان بازگشت این افراد با عنوان محقق یا استاد 

دانشگاه دیده شده است.
بــه گفته غالمی، این افراد در فراینــد کوتاه تری از حد معمول جذب 
خواهند شــد تا در داخل کشور مشغول به کار شــوند و منشا اثرات 

علمی برای کشور شوند. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: مسئولیت اصلی این 

برنامه را معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برعهده دارد.

پيشــنهاد اغلب مشاوران برای 
هفته پايانی منتهی به کنکور اين 
امکان  تا حد  داوطلبان  که  است 
مثل هفته ها يا ماه های گذشته به 
نشان  حساسيت  خواندن  درس 
ندهند و ســاعات مطالعه درسی 
خود را کمتر کنند و از حجم تست 
آموزشــی کم کنند و  زنی کتب 
سعی داشته باشند اغلب به مرور 
مطالب پرداخته و اصطالحا"تورق 
سريع" داشته باشند يعنی کتب 
های  نويســی  خالصه  يا  منابع 
خود را به طور گذرا و سريع ورق 
بزنند و مرور کنند تا انرژی شان 
برای روز امتحان و جلسه کنکور 

حفظ شود
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حبس زدایی با »مهریه« زنان؟
 یک عضو مشورتی شــورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری با اشاره به موضوع بازنگری در پرونده زندانیان 
مهریه گفت: افزایش جمعیت این زندانیان ، تورم قیمت سکه و ... باعث 
شده دستگاه قضا طی ســال های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه ای 
داشــته باشد و بحث اجرایی شدن آرای دادگاه های مدنی را به نوعی با 

مقررات گذاری بی اثر کند.
امیرحسین نوربخش در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قوه قضائیه قریب 
به سه دهه سیاستی را تحت عنوان »سیاست های تنظیمی« در پیش گرفته 
است، گفت: سالهاست که قوه قضائیه عمدتاً مقررات هایی که در بحث 
اجرای مجازات ها دسته بندی می شوند اعمال می کند، این قوه با در پیش 
گرفتن این سیاســت قصد دارد در بحث اجرای مجازات ها و مدیریت 

وضعیت زندانیان تأثیرگذار باشد.
وی با اشــاره به اینکه رئیس قوه قضائیــه چندی پیش در زمینه مهریه 
ضمن تصویب بخشــنامه ای بــا همکاری و مشــورت معاونان خود 
»مقررات گذاری « هایی انجام داده است، با بیان اینکه در مقررات گذاری 
نمی توان از مرزهای قانون فراتــر رفت گفت: همه گمانه زنی هایی که 
در زمینــه بازنگری پرونــده زندانیان مهریه اعــالم و دالیلی که برای 
تصمیم گیری مطرح شده، در بحث های اجرایی قرار دارد، به طور مثال 
افزایش جمعیت زندانیان مهریه، تورم قیمت ســکه و مشــکالت قوه 
قضائیه در رســیدگی و نگهداری از زندانیان باعث شــده این قوه طی 
سال های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه ای داشته باشد و براین اساس 
در تالش است تا بحث اجرایی شدن آرای دادگاه های مدنی را به نوعی 

با مقررات گذاری بی اثر کند.
این مشاور حقوقی در ادامه با بیان اینکه اصوالً بدهکاران بر اساس قوانین 
کشور مجازات می شــوند، ادامه داد: وضع برخی مقرره در بحث های 
قانونی به نوعی »قانون گذاری ثانوی« محســوب می شود که می تواند 
قوانیــن را بی اثر کند و موجب کاهش اعتماد و عدالت جامعه نســبت 
به دســتورات قضائی شــود، این در حالیست که با وضع برخی مقرره 
نمی تــوان قوانین را دور زد و در بحث های اجرایی آن تخصیصی قائل 

شد.
بنا بر اظهارات این عضو مشــورتی شــورای فقهی و حقوقی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، »اعمال مجازات و رفع آن« از 
وظایف مجلس شورای اسالمی )قوه مقننه( به شمار می رود و نمی توان 
مقــرره ای اتخاذ کرد که به اعمال مجازات بیش از حد یا رفع مجازات 
محکوم علیه منجر شود، این در حالیست که قوه قضائیه از راه  آیین نامه، 
مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل های دولت، سیاست های تنظیمی اعمال 
می کند تا مجازات هایی مانند مهریه که دارای حکم قانونی هســتند از 
این طریق بی اثر شود که همین موضوع چالش و خالءهایی در قوانین 

ایجاد می کند.
به گفته این کارشناس، برخی بر این باورند که نباید فردی به دلیل عدم 
تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم شود و حتی از دیدگاه 
حقوق بشری نیز حبس مرد به دلیل نپرداختن مهریه مغایر با حقوق بشر 
دانسته شده است، تا جایی که به دلیل تعداد زیاد جمعیت زندانیان مالی، 

علیه ایران، بخشنامه نیز صادر شده است.
نوربخش همچنین با اشــاره به اینکه در مقررات گذاری و سیاست های 
تنظیمی تنها می توان نظم و ترتیبی اتخاذ کرد، ادامه داد: بخش هایی که 
نســبت به مسائل حقوق زنان دارای حساسیت بیشتری است برای قوه 
قضائیه در اولویت قرار دارد و این دیدگاه ســبب شده حضور زنان در 
دادگستری ها و حق خواهی آنها به نوعی تحت الشعاع قرار گیرد در همین 
راستا به نظر می رســد قوه قضائیه قصد حبس زدایی داشته و سیاست 
حبس زدایی را عموماً به بحث مهریه ارتباط داده اســت، اما این سوال 
مطرح می شــود که آیا قوه قضائیه در خصوص سایر زندانیان مالی نیز 

قصد حبس زدایی دارد؟
این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری ضمن طرح این پرســش که »چرا در زمینه معرفی 
و توقیــف اموال بدهکاران مهریه تصمیم گیری نمی شــود؟« افزود: در 
شرایطی که در ایران دسترسی به اطالعات دقیق شخصی و فردی مردم 
به راحتی امکان پذیر است، سامانه دقیق ملی برای ثبت اموال و مالکیت 
اشخاص حقیقی وجود ندارد، همین مساله موجب شده بسیاری از زنان 
به حقوقشــان دســت نیابند، اما اگر امکان دسترسی به اطالعات اموال 
مردانی که از تمکن مالی باالیی برخوردارند اما از پرداخت مهریه امتناع 
می کنند وجود داشته باشد، می توان از طریق قانونی با توقیف اموال مرد، 

مهریه زن را پرداخت کرد.
وی بــا اعتقاد به اینکه »مهریه در جامعه ایران با بحران اجتماعی مواجه 
شده است« گفت: اگرچه دستورالعمل بازنگری پرونده زندانیان مهریه 
موجب شــده تا میان سیاست حبس زدایی و تحقق حقوق زنان چالش 
ایجاد شود، اما منشأ بحران مهریه در جامعه ایرانی »کاالیی شدن« آن است؛ 
زیرا طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و 
می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن اعمال کند؛ به همین دلیل 
باید موضوع مهریه را از کاالیی شدن به سمت »اجتماعی کردن« سوق داد.

این استاد دانشگاه همچنین با بیان این اعتقاد که بازنگری پرونده زندانیان 
مهریه می تواند نوعی تحقیر اجتماعی جامعه زنان محسوب شود، گفت: 
با نگاهی به وضعیت زنان به راحتی می توان به این مســاله پی برد که 
زنان نسبت به مردان در جامعه فقیرتر هستند، چراکه علی رغم برابری 
مردان و زنان در عرصه های آموزشی و اشتغال، آن ها عمدتاً از استقالل 
کمتری برخوردارند و در مشــاغل نیز حقوق کمتری دریافت می کنند، 
آن ها حتی در بحث ارث نیز نصف مردان ســهم می برند که این مسائل 
در فقیرتر شدن طبقه اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است، حال آنکه در 
جامعه کنونی که مهریه تنها راه تعدیل حقوق میان زنان و مردان به شمار 

می رفت همان نیز در حال نابودی است.
به گفته وی تمامی راهکارهای ارائه شــده در جهت رفع بحران مهریه، 
راهکارهای »تنظیمی« بوده اســت؛ راهکارهایــی که از بحث مقررات 
اجرایی و تنظیم مقررات فاصله گرفته و به سمت قانون گذاری قضائی 
و بی اثر کردن اعمال مجازات حرکت کرده اســت که این امر می تواند 

موجب نارضایتی، ناامیدی، نزاع و درگیری در جامعه شود.

اطالعات: گردشگران خارجی بدون ثبت در پاسپورت به ایران بیایند 
  سوار هواپیما بشن کافیه بلیتم نمی خواد !!

کیهان: ارز ۴۲۰۰ تومانی برود یا بماند؟
 هر مقدار توجیب جا می شه بمونه 

جمهوری اسالمی: خیزش گرد و خاک در شرق، شمال شرق و مرکز 
کشور 

  به هوهو خان تلگرام بدید مشکل روحل می کنه 
پیروزی: کاراکتر بازی در پرسپولیس نیست 
 معلومه با خط کش زندگی می کنی !!

شرق: دلیل استعفاهای زنجبره ای در فدراسیون بوکس چیست؟
 می خوان برن رشته ژیمناستیک 

شرق: خط زمینی لرزه به بهانه سالگرد »منجیل« 
 نزدیکای خطشم نرو خطر داره حسن

همدان پیام: هواپیما نشد با قطار بروید 
 قطار تعطیل شد با ثم طال برید سوخت نمی خواد

همدان پیام: شهردار: شــهر ایده آل با ارتقاء فرهنگ شهروندی ساخته 
می شود 

 حتما اسمش شهر فرنگ؟! 
همدان پیام: حاال که همه چی گران است هویج هم روی آن 

 بدون هویج هم می شه زندگی کرد
همدان پیام: همدان ۱9 پل عابر پیاده می خواهد 

 دیگه پا هاتون به زمین نمی رسه!!
همدان پیام: فرا رسیدن حذف مدیران بی هنر 

 سخت  نگیر استاد، همه که دانشکده هنر نرفتن !!
همدان پیام: مهارت آموزش در تابستان داغ 

 تحمل داغی خودش مهارته 
اطالعات: چشم هایم را می بندم تا دردهایم را بشمارم 

 تو دیگه نیاز به زندگی نداری
شرق: کارت قرمز محیط زیستی ها به دولت روحانی

 سخت نگیربازی که تازه آغاز شد هنوز خطایی صورت نگرفته!!

اختصاص 18 هزار میلیارد تومان 
برای اشتغال در روستا

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره 
به اینکه ۱۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی ها تخصیص داده 
شده اســت، گفت: تاکنون ۱5۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد 

شده است.
بــه گزارش مهر، محمد امید، اظهار داشــت: رویکــرد بنیاد برکت و 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در اشتغالزایی مناطق محروم 
و روســتایی بســیار خوب بوده و پس از مدرسه سازی، توجه جدی 
به اشتغال روستایی انجام شده اســت.وی تأکید کرد: بنیاد برکت در 
ساخت ۱۰۰۰ مدرسه، به زیرساخت های روستایی، بهداشت روستاها، 
راه و آب و برق، توجه اساسی داشته است و در حال حاضر ۸5 درصد 
روســتاها از گاز برخوردار هستند.معاون توســعه روستایی و مناطق 
محروم ریاســت جمهوری افزود: جمهوری اسالمی ایران در عرصه 
خدمت به روســتاییان، کارهای بزرگی انجام داده که البته این مربوط 
به نظام اســت و نه یک دولت خاص اما با تمام این تالش ها، شاهد 
کاهش جمعیت روستاها هستیم؛ به طوری که جمعیت در گذشته 65 
درصد روســتایی و 35 درصد شهری بوده اما امروز به ۲6 درصد در 
مناطق روســتایی و ۷۴ درصد مناطق شهری رسیده است.وی با اشاره 
به اینکه جمعیت روســتایی تغییری نکرده و همچنان ۲۱ میلیون نفر 
است، گفت: این نشــان می دهد که نتوانسته ایم ظرفیت های جدیدی 

در روستاها ایجاد کنیم.
امید از نگاه ویژه دولت به روستاها خبر داد و افزود: بر این اساس، یک 
و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر 
گرفته شــده که با اعتبار بانک ها، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود 
که عملیات اجرایی آن از سال گذشــته آغاز شده است.معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری تصریح کرد: تاکنون بر 
اساس آمارهای موجود، ۱5۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شده 

و توانسته ایم بار بیکاری روستایی را کاهش دهیم.
وی گفت: بر اســاس بررسی هایی که انجام شده، طرح های اشتغالزایی 
نیازمند نظارت های دقیق و مداوم هستند که اگر این موضوع نیز در نظر 

گرفته شود، آسیب پذیری آن کم می شود.

کمبود جدی پزشک در کشور
 معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به کمبود جدی پزشک در کشور گفت: در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص 

و دندانپزشک در کشور ۱/6 به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.
ایرج حریرچی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در کشــور با کمبود پزشک مواجهیم،   افزود: علی رغم تربیت نیروهای پزشکی که 
داشــتیم، تعدادی از این افراد به دلیل مالحظاتی که در انتخاب دانشــجو وجود داشته و بنابر شرایطی که داشتند،  به خارج از کشور 

رفته اند. بر این اساس به کمبود جدی پزشک دچار هستیم. 
وی درباره نحوه توزیع پزشــکان نیز گفت: توزیع پزشک ما نســبتا عادالنه است،   اما اشکالش این است که در شرایط فعلی وزارت 
بهداشــت برای پزشک عمومی و متخصصین به طور متوسط دو ســال اختیار توزیع دارد و بقیه سال ها را پزشکان خودشان تصمیم 
می گیرند که کجا خدمت کنند. بنابراین آن قسمت از توزیع پزشک که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، عادالنه است، اما بعد از 

آن شرایط متفاوت می شود.

ساس در کمین است، وسایل دست دوم نخرید
 ساس ها از انگل های خارجی حیوانات ساکن غار )احتماالً خفاش ها( در زمان غارنشینی انسان تکامل پیدا کرده اند و امروز به عنوان 
یکی از مهمترین انگل های خارجی انسان در عصر حاضر هستند و با نخریدن وسایل دست دوم از ورود آن به خانه جلوگیری شوند.
یک حشره شناس، در گفت و گو با ایرنا افزود: ساس ها در محل سکونت انسان مانند منازل، هتل ها، خوابگاه ها، زندان ها، سرباز خانه ها، 

بیمارستان ها، سرای سالمندان و غیره یافت می شوند.
وحید درخش احمدی، اظهار داشت: ساس های تختخواب متهم به انتقال تعداد زیادی از بیماری ها شده اند ولی تاکنون فقط موارد ذیل 
ثابت شده است، ایجاد کم خونی )به علت خونخواری زیاد خصوصاً در نوزادان(، حساسیت در افراد حساس )جسمی و روانی( در 
بعضی افراد ممکن اســت تاول های هموراژیک بزرگی به وجود آید، در بعضی ممکن است قرمزی و ادم مشاهده شود و یا بی دلیل 
دچار خارش شــوند، خارش شــدید و عفونت های ثانویه، کم خوابی یا بی خوابی وسواس و بیماری های روانی )آنتوموفوبیا یا همان 

ترس از حشرات( و بوی بد مکان ساس زده از مشکالت بهداشتی است.

 مالیــر شهریســت فرهنگی که ســابقه 
مطبوعات در آن به 9۷ ســال پیش برمی گردد 
و نخستین شــهر از اســتان همدان است که 
صاحب نشریه شده اســت. در مالیر از سال 
۱33۲ روزنامه فروشی رواج یافته و نخستین 
روزنامه فروش شــهر احمد آقاجانی بوده که 
نمایندگی روزنامه کیهان را داشــته اســت . 
اصغر توکلی ،محمد حســین سپهر و ابراهیم 
غالمشاهی افرادی بودند که قبل از انقالب در 

مالیر روزنامه می فروختند.
" عندلیب"  بعد از انقالب به ترتیب نشــریات 
، " آوای مالیــر" ، " امید تــاک" ، " فرهنگ 
مالیــر" و همزمان با" فرهنگ مالیر" ،" طلیعه 
امید" ، "نشریه نور" ، " مهر مالیر" و " ماهنامه 
مهرنگار" چاپ شده اند در حال حاضر هفته 
نامه" فرهنگ مالیر" ،"طلیعــه امید" و" آوای 
مالیر" چاپ و در بین خیل عظیم عالقمندان 

توزیع می شود.
همچنین بعد از انقالب در خیابان خیام دکه 
چوبی قرار داشت که نشریات در آن بفروش 
می رســید عالوه بــرآن در ورودی بازارچه 
قدس ،روبروی ثبت احوال، میدان انقالب و 
در خیابان فخریه دکه های رزونامه فروشــی 
وجود داشته و چهره فرهنگی در شهر کاماًل 
مشــهود وملموس بوده اســت که متأسفانه 
یکی پس از دیگری تعطیل شــدند و از این 
بین  دکــه ای در ورودی بازارچه قدس این 
خدمــت فرهنگی را ادامه می داد تا اینکه در 
نیمه شب پنجشــنبه 3۰خردادماه شهرداری 
مالیر بــه جمع آوری شــبانه آن اقدام کرد، 
اکنــون عده کثیری از مردم که پیگیر اخبار و 
مطالب مطبوعات بودند و هر روز در مقابل 
دکه ایی که حدوداً 3۰ سال در آن مکان قرار 
داشت جمع می شدند و تیترهای روزنامه ها 
را دنبال می کردنــد با جای خالی آن روبرو 
شدند و سؤال می کنند دکه روزنامه فروشی 

چه شد؟
 هيچ ممانعت و مقاومتی 

در برابر جابه جايی دکه نداشتيم
محمدرضا عارف یکی از فعاالن رســانه ای 
کهنه کار مالیر اظهار کرد: مؤسســه خیریه 
آل طه سالهاســت که دکــه را به عنوان یک 
مرکــز فرهنگی راه انــدازی و در حد توان 
خدمــت فرهنگی به مــردم عرضه می کرده 
و تمام دغدغه متولیانــش مباحث فرهنگی 

شهربوده است.
عــارف ادامه داد: براســاس صورتجلســه و 
دستورالعمل ســتاد بحران و در راستای تأمین 
ایمنی بازار دکه را شــبانه و بدون اطالع قبلی 
از آنجا برداشتند  این در حالی بود که ما هیچ 
ممانعت و مقاومتی در برابر این قضیه نداشتیم 
و مقرر شــده بود تغییراتی در ظاهر آن ایجاد 
کنیم که ما پذیرفتیم و بــا اعالم مکان جدید 

قصد جابه جایی داشتیم.
وی گفت: حمیدرضا بشیرگنبدی سالهاست که 
در این دکه فقط کاالی فرهنگی به مردم عرضه 
می کــرد و 3 خانــواده از آن ارتزاق و هزینه 
زندگیشــان را تأمین می کردند، وقتی آن ها را 
در کنار خیابان دیدم که روی کارتون روزنامه 
می فروختند دلم بــه درد آمد و واقعاً ناراحت 

شدم .
عارف افزود: ما انتظار این رفتار را نداشتیم بلکه 
انتظارما همراهی و کمک بود نه اینکه در مقابل 

ایــن اقدام هر کس تــوپ را به زمین دیگری 
بیندازد، در این اتفاق یک نفر هم پاسخگو نبود 
و این عدم پاسخگویی در مقابل افکار عمومی، 
بی احترامی به جامعه رسانه و مردم محسوب 
می شود و شایسته جامعه رسانه ایی و مردم و 

حتی مدیران نیست.
این فعال رســانه ای، گفت: مســائل فرهنگی  
یکی از اهداف مهم امام انقالب بود و انقالب 
را انقالبــی فرهنگی عنوان کرد ، در عین حال 
اقدامات فرهنگی را از وظایف ذاتی شهرداری 
برشــمرد و افزود: شــهرداری بایــد از انجام 
کار های فرهنگی حمایت کند نه اینکه سد راه 

شود و سنگ اندازی کند .
عارف تصریح کرد: جامعه رسانه انتظار دارند 
در مجموعه شــهرداری شخصی پاسخگویی 

کند و به فکر جبران این اتفاق باشد.
 مسئولين شــعار فرهنگی می دهند 
اما در عمل هيچ حمايتی ديده نمی شود

مراد طاهرنیا چهره فرهنگی محبوب و از فعاالن 
رســانه ای مالیر گفت: دکه های مطبوعاتی به 
عنوان ویترین فرهنگی هر شــهری به حساب 
می آیند،  هر مسافری که اهل مطالعه و فرهنگ 
باشــد خصوصاً اگر اطالعات سیاسی داشته 
باشد در بدو ورود به شهر به نخستین جایی که 

سر می زند دکه های مطبوعاتی هستند.
وی برداشــته شــدن دکه روزنامه فروشی را 
اقدامی درست دانست که توسط شورای تأمین 
اتخاذ شــده اســت وتأکید کرد: نحوه اجرای 
این تصمیم درســت نبود ومــورد تأیید هیچ 
فرهنگی نیســت .طاهرنیا ادامه داد: حمیدرضا 
بشــیرگنبدی که خبرنگار اســت و دستی در 
کارهــای فرهنگی دارد مدت هــای مدیدی 
است که در این مرکز فرهنگی فقط مطبوعات 
میفروخته و در مجموعه اش 3 خانواده کسب 
روزی مــی کردند بــه واقع این اقــدام ، کار 

پسندیده ایی نبود.
وی گفت: متأسفانه مسئولین، فرهنگ را اصل 
واساس قلمداد می کنند و شعار فرهنگی می 
دهند اما در عمل هیچ حمایتی دیده نمی شود.

طاهرنیــا در ادامه با بیان اینکه اصل وریشــه 
فرهنگ ، رســانه ها، هستند گفت: در این بین 
مطبوعــات نقش ویژه ای دارند که متأســفانه 
حمایت نمی شود و ما به واسطه عالقه و همتی 

که داریم نشریات را ادامه می دهیم.
این فعال رسانه ای رسالت مطبوعات را نقد به 

معنی بیان محاسن و معایب عنوان کرد و افزود: 
اگر رویکرد رسانه ها نبود تخلفات و اختالس 
ها روشن نمی شد، اما باید نقدها مصلحانه و 
طبیبانه باشند به این معنی که هدف اصالح و 
سالمت جامعه باشــد این در حالی است که 
مسئولین انتظار دارند مطبوعات مبین خدمتشان 
باشند اما از ضعف هایشان چشم پوشی کنند.

طاهرنیا با بیان اینکه در این شهر فرهنگی رسانه 
ها مظلوم واقع شده اند گفت: مالیر با داشتن 
چندین حوزه علمیه و دانشــگاه و دانشکده و 
تعداد زیادی طالب و دانشــجو نیاز دارد که ۷ 
دکه مطبوعاتی داشــته باشد و اگر 6 هفته نامه 
داشــته باشــیم و روزی یک هفته نامه چاپ 
داشته باشــد تازه مثل این است که شهر یک 

روزنامه دارد.
مدیر مســئول هفته نامه فرهنگ مالیر تأکید 
کرد : اگر مســئولین فرهنگی بی توجه باشند 
و پیشــرفت فرهنگی نداشته باشیم قطعاً مردم 
و حتی نسل های بعدی دچار آسیب فرهنگی 

می شوند.
 شکايت از خبرنگار مثل شمشيری 

بران خودنمايی می کند
امیــن ا... علیمــردای یکی دیگــر از فعاالن 
رسانه ای گفت: امروزه به رغم گسترش شبکه 
های مجازی ،رسانه های چاپی هنوز از اعتبار 
خاصی در ارائه تحلیل ، گزارش ،مصاحبه ،نقد 

و... برخوردارند. 
وی بیان کرد: در مالیر به عنوان یک شــهر 
فرهنگــی ، دانشــگاهی متأســفانه آنچنان 
که شایســته و بایسته باشــد به موضوعات 
فرهنگی بطور عام و رســانه به طور خاص 
توجه نمی شــود به گونه ایــی که در این 
شهرســتان 3۰۰ هزار نفری بــا قریب ۱5 
هــزار دانشــجو ، مکانــی بــرای عرضه 

ندارد. مطبوعات وجود 
اجرایی شهرســتان  افزود: مدیران  علیمرادی 
هنوز خبرنگار را به عنــوان رقیب نگاه کرده 
واز برگزاری نشســت هــای خبری ممانعت 
می کنند، آبونمان نشــریات محلی در ادارات 
بــه عنوان یک کابوس شــناخته می شــود و 
انتشــار آگهی های دولتی در این نشریات هم 
آرزویی دست نیافتنی است ، دیون رسانه ها از 
ادارات همواره با تأخیر و تعویق همراه است 
و شــکایت از خبرنگاران مثل شمشیری بران 

خودنمایی می کند.

وی ادامه داد: فرماندار به عنوان نماینده دولت 
در شهرستان در این زمینه قول هایی داده است 
امیدواریم در کمترین زمان شــاهد تحقق این 

خواسته برحق اهالی رسانه باشیم .
 موضوع بايد جبران شده 

و دکه هايی شکيل و به روز نصب شود
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز بیان 
کرد : این موضوع در شورای تأمین مطرح شد 
و قرار بر جانمایی دکه بود اما بدون هماهنگی 
انجام گرفته است ، باید به عنوان متولی بخش 
روزنامه ها به ما اطالع مــی دادند و از ما نیز 

نظرخواهی می کردند.
طالب ترکاشــوند در ادامه با بیان اینکه متولی 
ایــن اقدام بی ســلیقگی کرده اســت گفت: 
موضوع باید جبران و دکه ها یی شــکیل و با 

طراحی زیبا و به روز لحاظ شود.
تا به امروز بیش از ۱۰ روز است که روزنامه در 
کنار خیابان به مردم عرضه می شــود آیا جمع 
کردن شبانه و شکستن قفل یک دکه فرهنگی با 
اهداف فرهنگی شهرداری در سطح شهرمنافاتی 
ندارد؟  آیا در شــأن شهرستان فرهنگی استان 
است که تنها دکه مطبوعاتی جمع شود و مردم 
از کنار خیابان روزنامه بخرند؟ وظیفه مدیریت 

شهری در توسعه فرهنگی چیست؟
واضح و مبرهن است که برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری در بخش اجتماعی ، فرهنگی از جمله 
وظایف ذاتی شــهرداری است و هر چقدر در 
این زمینه سرمایه گذاری افزایش یابد می تواند 
سبب تقلیل هزینه های عمرانی شهر شود واین 
موضوع بیانگر این اســت کــه وظیفه و نگاه 
فرهنگی شهرداری کمتر از وظیفه عمرانی شهر 

نیست.
براساس مصاحبه ای که چندی پیش با شهردار 
داشــتیم ،توسعه شهری وافزایش رضایتمندی 
مردم شــعار شــهرداری عنوان شد و شهردار 
مدیریت شهری وتوسعه آن را بدون مشارکت 

مردم غیر ممکن دانست.
ازآنجاییکه رســانه ها ، مطالبات و خواسته 
هــای مردم را به مدیران شــهری اطالع می 
دهند و از طرفی اقدامات انجام شده توسط 
مســئوالن را به اطالع مردم می رسانند این 
آگاهی واطالع رسانی سبب جلب مشارکت 
وهمکاری بیشتر مردم در توسعه شهری می 
شــود واین موضوع نگاه ویژه شهرداری به 

رسانه ها را می طلبد.

برنامه مدیریت شهری مالیر چیست؟

  
ه      

 با توجه به استقبال اهالی رسانه و فرهنگ 
از نخستین جشــنواره رسانه ای مداد قرمز، 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک نهاد یاری رســان بین المللی 
با هدف همگرایی و هم افزایی عمومی در 
خصوص فعالیت های امدادی، بشردوستانه 
و صلح طلبانه دومین جشــنواره رسانه ای 

»مداد قرمز« را برگزار می کند.
بــر ایــن اســاس از روزنامــه نــگاران ، 
نویســندگان  عکاســان،  خبرنــگاران، 
پایگاه هــای  مطبوعــات، خبرگزاری هــا، 
اینترنتی و گزارشگران رسانه های تصویری 
و شــنیداری دعوت می شود ضمن مطالعه 

فراخوان جشنواره آثار خود را با محوریت 
فعالیت های جمعیت هالل احمر در عرصه 

داخلی - بین المللی ارسال کنند.
موضوعات جشنواره:

فعالیت های بشردوستانه و داوطلبانه، صلح 
و عدم تبعیض، امدادرســانی، تسکین آالم 
بشری در حوادث طبیعی) سیل و زلزله و...( 
و حوادث انسانی، سوانج جاده ای، مهاجرت، 
جنگ و هر رویداد و موضوع دیگری که در 
آن موضوعات مرتبط با جمعیت هالل احمر 

مطرح شده باشد.
 بخش های جشنواره:

۱. بخش عمومی: روایت های رســانه ای از 

موضوعات جشنواره در رویدادهای داخلی 
و بین المللی

۲. بخش ویژه )سیل( : روایت های رسانه ای 
از سیل سال 9۸ در اســتان های سیل زده ) 
گلستان، لرســتان، خوزستان، فارس، ایالم، 

مازندران، چهارمحال و بختیاری(
حوزه های عمومی:

خبرگزاری ها،  مطبوعات-  نوشتاری)  الف: 
سایت ها و کانال های خبری(

۱- خبر و گزارش خبری
۲- گزارش

3- مقاله و یادداشت
۴- گفت وگو

ب: دیــداری شــنیداری: صدا و ســیما، 
سایت ها، رادیو تلویزیون های اینترنتی

۱-گزارش رادیویی/پادکست
۲-گزارش تلویزیونی/تصویری ) ۱. گزارش 

و گزارش خبری ۲. مستند و گفت وگو (
3- موشن گرافی، تیزر و کلیپ

ج: حوزه گرافیک:
۱-عکس

۲- کارتون و کاریکاتور
3-پوستر و طرح های گرافیکی

گفتنی است آثار ارسالی باید بعد از فروردین 
ســال 9۷ منتشر شده باشد و آخرین مهلت 
ارســال آثار تا پایان تیرمــاه 9۸ و از طریق 

سایت جشنواره می باشد بنا بر این عالقه مندان 
می توانند در هر ۲ بخش جشنواره شرکت و 
در هر بخش 5 اثر خود را ارسال کنند ) در 

مجموع ۱۰ اثر(
طبق اعالم دبیر خانه این جشــنواره، فقط 
آثاری که در رسانه های نوشتاری، دیداری، 
شــنیداری و فضای مجــازی )کانال های 
رســانه ای و رسمی ثبت شده( منتشر شده، 
اجازه شرکت در جشنواره را دارند. تمام آثار 
حوزه  گرافیک ، موشن گرافی، تیزر و کلیپ 

از این موضوع استثنا هستند.
آثار بخش ویــژه در همان تقســیم بندی 
حوزه های بخــش عمومی دریافت خواهد 
شد. هر شــرکت کننده می تواند همزمان با 
بخش عمومی در این بخش نیز اثر ارســال 
کند. فارغ از ارســال یا عدم ارســال اثر در 

بخش عمومی، هر شــرکت کننده مجاز به 
ارسال حداکثر 5 اثر در این بخش است.

همچنین جمعیت هالل احمر حق استفاده 
از آثار پذیرفته شده را برای چاپ درکتاب، 
بروشور، برپایی نمایشگاه ها انتشارات مربوط 
به جشنواره با ذکر نام صاحب اثر برای خود 

محفوظ می داند.
شــرکت کنندگان برای کســب اطالعات 
بیشــتر می توانند با دبیرخانه جشــنواره با 
@ و یا  R e d p e n c i l شناسه تلگرامی 9۸

شماره های ۸563۲۴55 در تماس باشند.
نشانی دبیرخانه:

تهران - خیابان ولیعصر - باالتر از رشــید 
یاســمی - جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران - طبقه هشتم- اداره کل روابط 

عمومی - دبیرخانه جشنواره مداد قرمز

فرم فراخوان دومين جشنواره رسانه ای مداد قرمز، منتشر شد
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خبر

بازار

اشتباه استراتژیک سازمان خصوصی سازی 
در واگذاری سیلوی همدان 

 مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱3 گفت: واگذاری شرکت های غله هر استان 
به بخش خصوصی آن هم به قیمت بسیار پایین، اشتباه استراتژیک است.

علی رحمانی فر ادامه داد: شرکت غله استان با تصمیم سازمان خصوصی سازی در ۲9 آذر 
95 با قیمت پایه ۱3۰ میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: فروش این شــرکت دولتی که مایحتاج اساسی مردم را تأمین می کند به قیمتی 
بســیار ناچیز در حالی اســت که کارشناسان دادگســتری قیمت آن را ۱6 میلیارد تومان 

تخمین زده بودند.
رحمانی فر با اشاره به واگذاری سیلوی همدان به بخش خصوصی هم بیان کرد: این واحد 

که در ورودی شهر همدان از سمت جاده مالیر واقع شده در سال 9۷ به قیمت ۱6 میلیارد 
تومان واگذار شده، اما قیمت واقعی آن بیشتر از این است.

وی با بیان اینکه ســازمان خصوصی سازی، شرکت غله و ســیلوی همدان را پایین تر از 
قیمت واقعی فروخته به تســنیم گفت: این کار به ضرر دولت و کشور است و واگذاری 

باید حساب شده بوده و ابتدا وضعیت نیروهای انسانی تعیین تکلیف شود.
مدیر شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱3 در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود نیروهای 
شرکت غله همدان 3 ماه است حقوق نگرفته اند، گفت: ۸5 نفر در شرکت غله و سیلوی 
همدان مشــغول به کارند که با به شــمار آوردن نیروهای دولتی ۱۰۰ نفر می شوند؛ البته 

مقداری علی الحساب به آنها داده شده است.
رحمانی فر با بیان اینکه واگذاری شــرکت های غله هر اســتان به بخش خصوصی اشتباه 

استراتژیک اســت، تأکید کرد: این شرکت ها وظیفه تأمین امنیت غذایی مردم را بر عهده 
دارند و امور حاکمیتی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد.
 مخالفت مسئوالن وقت استان با فروش شرکت غله

مدیرعامل پیشــین شــرکت غله و بازرگانی منطقه ۱3 هم گفت: استان همدان نقشی در 
واگذاری این شــرکت و ســیلو به بخش خصوصی نداشــته و زمانی که این اتفاق افتاد؛ 
مسئوالن اســتان و محمدناصر نیکبخت استاندار وقت نســبت به این موضوع اعتراض 

داشت.
علیرضا رنجبر ضرابی افزود: محمدناصر نیکبخت به وزارت اقتصاد و دارایی نامه نوشت 
که قیمت تعیین شده برای شرکت بسیار پایین است، اما سازمان خصوصی سازی اهمیتی 

به اعتراض ها نداد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد
بسته شدن پرونده مساکن مهر بدون 

معارض تا پایان امسال
 مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان با اشــاره به بسته شدن 
پرونده مساکن مهر در همدان، گفت: پرونده مساکن مهری که معارض 

حقوقی ندارند، امسال بسته می شود.
حســن ربانی ارشــد بیان کرد: براســاس تفاهم نامه ای که بین راه و 
شهرسازی و شهرداری شهرســتان مالیر و همدان بسته خواهد شد، 

محوطه سازی مساکن مهر انجام خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه شهردار مالیر این تفاهم نامه را امضا کرده است، 
افزود: پیش نویس این تفاهم نامه به دفتر شهردار همدان ارسال شده اما 

شهردار هنوز آن را امضا نکرده است.
ربانی ارشــد با بیان اینکه در همدان مســکن مهر هگمتان شهرسینا و 
مسکن مهر ۲۴ واحدی کوالدکومه دارای معارض هستند، یادآور شد: 
پروژه ۲۴ واحدی کوالدکومه دارای ۷5 درصد پیشرفت فیزیکی است 

که به علت داشتن معارض حقوقی هنوز به اتمام نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه پیگیر اتمام ۱۸3 واحد مسکن مهر تا پایان امسال 
هســتیم، به ایسنا گفت: پروژه ۱۲۰ واحدی خیرین مسکن ساز و  63 

واحدی یادمان بنا امسال به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان همدان ادامه داد: پروژه 36 واحدی 
معلوالن ضایعه نخاعی بهزیستی همدان به علت مشکل آورده هنوز به 
اتمام نرسیده اســت البته دولت یارانه پرداخت کرده ولی این افراد از 

نظر مالی بسیار ضعیف هستند.
ربانی ارشد با تأکید بر اینکه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان 
عواید زیادی داشــته اســت، گفت: کلنگ زنی ۲3 کیلومتر از اتصال 
راه آهــن به مالیر با ۱۷۰ میلیارد تومــان و  کلنگ زنی محور نهاوند- 
آورزمان-مالیــر با 5۸ میلیارد تومان اعتبار از عواید ســفر وزیر راه و 

شهرسازی به استان همدان بود.
وی با اشــاره به بازدید وزیر راه و شهرســازی از پروژه های اســتان 
همدان، ادامه داد: در این ســفر قول های مساعدی در زمینه پروژ ه های 

راه و شهرسازی استان همدان داده شد.
ربانی ارشــد از اختصاص ۱۷5 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن 
و ایســتگاه داخل شــهر همدان خبر داد و یادآور شد: محور سامن- 
بروجرد ردیف ملی نداشت اما وزیر قول همکاری به استان داد و قرار 

شد امسال از سازمان راهداری 5 میلیارد تومان به استان داده شود.

صنعت و تولید را چگونه می توان نجات داد؟
 صحبت از تأثیرات منفی سیاست بر اقتصاد ایران، صحبتی تکراری 
اســت که هر زمان مدیریت اقتصاد به دلیل وقوع شوک های منفی با 
چالش مواجه می شود، به میان کشیده شده و با رفع و رجوع شوک های 

منفی و ورود اقتصاد به دوره رونق به فراموشی سپرده می شود.
طی ماه ها و هفته های گذشــته شــاهد بوده ایم کــه طنابی به گردن 
نحیف بنگاه های اقتصادی کشــور افکنده شــده است؛ از یک طرف، 
دشــمنان خارجی با تحریم های کمرشــکن و از سوی دیگر، مدیران 
کارنابلد داخلی و تصمیمات غلط شــان. آمریــکا و ترامپ به قیمت 
اعمال شــدیدترین فشارهای تاریخ به جنگ اقتصاد ما آمده، اروپا هم 
فقط توانسته بگوید متأسف اســت. فضای سیاست خارجی هر روز 
ملتهب تر می شــود و نتیجه آن، چیزی جز افزایش نااطمینانی و فرار 
سرمایه ها از اقتصاد و صنعت ایران نخواهد بود. در این هیاهو و جنگ 
لفظی، سیاســتمداران داخلی نتوانسته اند التهاب اقتصادمان را متوقف 

کنند و زخم های اقتصاد ایران هر روز عمیق تر و بزرگ تر می شود.
نکته غم انگیز ماجرا، تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه ها و محدودیت 
نامه های جدید داخلی است که طناب دور گردن بنگاه های اقتصادی 
را محکــم و محکم تر از روز قبل می کند. بنگاه هــای اقتصادی و به 
ویژه بنگاههای صنعتی در این اوضاع و احوال نابه ســامان و سردرگم 
با دشــواری های مختلفی در مسیر فعالیت و تولیدشان دست و پنجه 

نرم می کنند. 
ســاختار تولید صنعتی ایران به گونه ای پایه ریزی شــده که بنگاه های 
اقتصــادی در تولید ارزش افــزوده اقتصاد نقش برجســته ای دارند. 
عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوســانات کوتاه مدت آن قابل 
دفاع نیست. در طول ۴5 سال گذشته و با وجود برخورداری از حدود 
۴ هزار میلیارد دالر درآمد ارزی به طور عمده نفتی، ۱5 ســال آن را با 
رشــد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و 3۰ سال آن را 

با نرخ تورم باالی ۱5 درصد گذرانیده است.
وقتی منطق اقتصادی از تصمیمات دور شــود، اقتصاد به ناچار تغییر 
جهت می دهد. به طور نمونه وقتی سیاســتمداران اولویت اقتصاد را 
اشــتغالزایی بدانند، نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد 
اقتصادی اعالم کند، خیلی متفاوت اســت. چنانچه رشد اقتصادی در 
اولویت قرار گیرد، اشتغال هم به دنبالش می آید، اما اگر اولویت اشتغال 

باشد، به احتمال بسیار رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
در نظر داشــته باشید که فعالیت بنگاه های صنعتی وابسته به صادرات 
است که متأســفانه این روزها به دلیل تشدید تحریم ها و بسته شدن 
مراودات با نظــام بانکی دنیا و سیاســتگزاری های غلط صادراتی به 
مشــکل جدی برخورده و محدوده فعالیت آنها تنها بازار داخلی شده 

که به دلیل کاهش تقاضا با دردسرهای جدی روبه رو شده است.
مهم ترین دستاورد دولت اول حسن روحانی، کنترل تورم و بازگرداندن 
ثبات به اقتصاد کالن بود که متاسفانه در یک سال و نیم گذشته در حال 
از بین رفتن بوده است. بازگشت تورم دو رقمی خود به تنهایی برای 
نابود کردن اقتصاد کافی اســت. در حال حاضر حاشیه سود تولید به 
شــدت پایین آمده و در مقابل، جذابیت داللی و ســوداگری چندین 
برابر شــده است. بدبینی و ماهیت اقتصاد و بازار آزاد و اعتماد نکردن 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی با گذشت ۴ دهه از انقالب اسالمی 
هنوز در تفکرات سیاســتمداران ایرانی وجود دارد و هنوز هم تالشی 

برای خروج آن از تفکراتشان نمی کنند. 
تحت فشــار قرار دادن بخش خصوصی و صنعت، چیزی به جز تورم 
داخلی نیست و ایجاد چنین فضایی به طور قطع عواقب سنگین تری نسبت 
به تحریم های خارجی دارد. در روزهایی که دولت با ســقوط درآمدهای 
نفتی مواجه شــده و نمی خواهد کسری بودجه را از روش های پردردسر 
تأمین کند، برگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه 

دولت افزایش دهد، در دستور کار قرار گرفته است. 
در سال های اخیر سیاست مالیاتی با وجود وعده ها هرگز در راه افزایش 
شمار مالیات دهندگان جدید کامیاب نبوده است و بیشتر مالیات اخذ 
شــده از بنگاه های فعال بوده و هست. سازمان تامین اجتماعی نهادی 
است که از منابع کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی اداره می شود. شرایط 
سخت این ســازمان که به واسطه عدم وصول مطالباتش از دولت به 
وجــود آمده، مجبورش کرده که فشــار را بــر بنگاه های اقتصادی و 
صنعت افزایش دهد. این ســازمان هنوز متوجه نشده که فشار بیشتر 
بر بنگاه ها برای اخذ پول در شــرایط رکودی جواب وارونه می دهد و 
تعطیلی باالجبار این بنگاه ها بر اثر فشــارهای این سازمان، در نهایت 

به ضرر خواهد بود.
تغییر مــداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت و 
ممنوعیت بر صادرات کاالهــا و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی 
ورود منابع ارز حاصل از صادرات، از جمله عواملی بوده که ســبب 
شده است مســیر افزایش تقاضای خارجی برای کاالهای داخلی که 
می تواند بخشی از هزینه های ناشــی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه های 
اقتصادی را تعدیل کند، به طور کامل فعال نباشد و از این رو در حالی 
که هزینه های نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی عمل شده است، اقتصاد 

از افزایش نرخ ارز منتفع نشود.
به این ترتیب، مداخالت دولت در محیط کسب وکار بنگاه های اقتصادی 
باعث می شود اثرگذاری تعدیل های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه های 
اقتصادی تضعیف شده و از این رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد. 
مجموع شرایط یاد شده می تواند زمینه ورشکستگی بسیاری از بنگاه های 

خصوصی و کارخانه ها را فراهم کند. 
خارج کردن بنگاه های اقتصادی از فشــار شــدید موجود در فضای 

سیاستگزاری داخلی از نظر روش شناختی چندان پیچیده نیست. 
در همه کشورها و اقتصادهای توسعه یافته این بخش خصوصی است 
که اقتصــاد را به پیش می برد و دولت دخالتــی در عرصه اجرایی و 
تصدی گری ندارد. قیمت کاالها را تعیین نمی کند و دائم با ابزار تعرفه 
و غیرتعرفه ای برای بنگاه ها اختالل ایجاد نمی کند. تنها راه پیش روی 
ایران، اقتصاد آزاد اســت و منافع ایران تنها به واســطه این روش در 

بلندمدت محقق خواهد شد.
*مجید سلیمی بروجنی
 تحلیلگر اقتصادی

در جلسه ستاد تنظیم بازار
قیمت مصوب مرغ ثابت ماند

 ستاد تنظیم بازار بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ تاکید کرد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی ارائه درخواستی از 
ســوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصالح نرخ جوجه یک 
روزه و گوشــت مرغ از ســوی وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم 
بازار با تأکید بر حمایت توأمان از بخش های تولید و مصرف مقرر کرد 
وزارت جهاد کشــاورزی نسبت به تأمین، توزیع و نظارت حداکثری 
بــر رعایت قیمت مصوب عرضه نهاده ها اقــدام کند و مدیریت بازار 
به گونه ای صورت گیرد تا از رسیدن کاال به دست مرغداران با حذف 

واسطه های غیر ضروری اطمینان حاصل شود.
در این نشست که به ریاســت عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد، 
اعضای ستاد تنظیم بازار بر فرآیند صدور فاکتور در حلقه های مختلف 
زنجیره تولید مرغ تاکید کردند. این حلقه ها شامل فرآیند تولید جوجه 
یک روزه، فروش مرغ زنده، مرغ کشتار شده توسط کشتارگاه ها، مراکز 
توزیع عمده و خرده فروشان است. به این ترتیب تکالیف تعیین شده 
برای دستگاه های نظارتی مسئول، طبق تصمیمات پیشین ستاد تنظیم 

بازار بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.
دســتگاه های نظارتــی مســئول در ایــن راســتا ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، ســازمان تعزیــرات حکومتی و 
دادســتانی های استان ها اعالم شده اســت. بدیهی است دستگاه های 
مســئول فقط مســئول کنترل صدور فاکتور خواهند بود و ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی 
و وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند ضمن رصد و پایش مستمر 
میزان جوجه ریزی مطابق با نیاز بــازار و تحقق الزامات بازار رقابتی، 
گــزارش الزم برای اتخــاذ تصمیمات آتی را بــه دبیرخانه کارگروه 
تنظیم بازار ارائه کنند. ســتاد تنظیم بــازار با تأکید بر تداوم تولید مرغ 
و پیشــگیری از نیاز به واردات، مقرر کرد در صورت بروز حاشــیه 
زیان برای تولیدکننــدگان در زمان کاهش قیمت فروش، قیمت کف 
حمایتی مرغ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با همکاری دســتگاه های مسئول و تشــکل های مربوطه محاسبه و به 
دبیرخانه ارائه شــود. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام مکلف است 
از همه ظرفیت های خود برای جمع آوری مرغ مازاد بازار استفاده کند. 
پیش بینی شــده اســت وجه ریالی قیمت خرید مرغ در حداقل زمان 
ممکن پرداخت تا انگیزه فروش و تحویل کاال به دولت کاهش نیابد.

قیمت خرید مرغ گرم کشتار روز درب کشتارگاه به ازاي هر کیلوگرم 
۱۱ هزار و 5۰۰ تومان تعیین شد و هزینه های تبعی بعدی شامل شرینگ 
پک، انجماد و حمل و نگهداری بعد از خرید بر عهده شرکت پشتیبانی 
امور دام خواهد بود. برای جلوگیری از واســطه گری فروش نهاده ها 
انجــام تهاتر خرید مرغ با تحویل نهــاده مطابق با میزان جوجه ریزی 
و با رعایت ســهمیه بندی نهاده اعالمی وزارت جهاد کشــاورزی در 
چارچوب دستورالعمل ابالغی وزیر جهاد کشاورزی و تعهد مصرف 
و عدم فروش نهاده از سوی فروشندگان )تولیدکننده مرغ( خواهد بود.

غزل اسالمي »

 قطار بین المللی مسافری تهران-وان از سوم 
تیرماه سالجاری راه اندازی شد؛ اقدامی که در 
راستای توسعه همکاری های کشورهای منطقه 
و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با 
همکاری راه آهن های ایران و ترکیه مدنظر قرار 
گرفته اســت. همین راه توسعه اي مي توانست 
بــراي همدان هم رخ بدهد اما برخي ها راه آن 
را بســتند. قرار بود راه آهن همدان- تاکستان 
احداث شود و یک مسیر آن به شهرهاي استان  
گیالن و مســیر دیگر به آذربایجان و ارومیه و 
در نهایت به وان و اســتانبول وصل شود. اگر 
برخي از مســئوالن استاني با رایزني هاي خود 
این راه را از روي نقشــه ریلي کشــور حذف 
نمي کردند و جلوي مطالعات آن را نمي گرفتند 
تا خط ریلي سنندج- بیجار- زنجان را به جاي 
آن تصویــب کنند همدان به خط ریلي طالیي 
کشور متصل شــده و اتصال به خطوط ریلي 
دنیا برایمان سهل تر مي شد. اما برخي ها به دنبال 
دســتیابي به منافع شخصي خود آن را حذف 
کردند و حتي پس از تصویب ریل ســنندج- 
بیجار- زنجان آن را دســتمایه تبلیغاتي خود 
قــرار دادند و آن را به نام ریل همدان- بیجار- 
زنجــان جا زدند! با بخشــیدن ریل همدان به 
سنندج راه ما به شمال و شهرهاي شمال غربي 
کشــور و پس از آن به کشــورهاي دیگر هم 
سخت شــد و هم طوالني تر. به طوري که اگر 
ریل ســنندج - بیجار انجام شود دیگر براي 
همداني ها نمي صرفد که از این طریق به گیالن 
و آســتارا و یا تبریز و ارومیه سفر کنند و این 
مســیر هم مانند قطار همدان- تهران و پرواز 
همدان- تهران تعطیل مي شــود و یا اصاًل راه 
نمي افتد. در صورتي که اگر خط ریلي فامنین 
تاکستان احداث شود قطار همدان به شمال و 
همدان- تبریز هم مانند قطار همدان- مشهد با 

رونق مواجه مي شود. 
وقتي خبرنگار همدان پیــام از وزیر راه که دو 
هفته پیش به همدان سفر کرده بود، پرسید چرا 
راه آهن همدان- تاکستان که بسیار به نفع مردم 
و توسعه اســتان بود از روي نقشه ریلي پاک 
شد و ریل سنندج به بیجار و زنجان جایگزین 
آن شد؟ تنها پاسخي که داد این بود که »هدف، 
اتصال مراکز اســتان ها به خطوط ریلي کشور 
اســت، و همداني ها اگر مي خواهند قطارشان 
تعطیل نشــود از قطار همدان- تهران استفاده 
کنند.« محمد اسالمي حتي در پاسخ به پرسش   
دیگر همین خبرنــگار درباره فرودگاه همدان 
هم گفــت: »همداني ها باید کمــي راحت تر 
بگیرند و ســوار هواپیماي همــدان- تهران 

بشوند تا فرودگاه تعطیل نشود.« وي در بازدید 
از ایســتگاه قطار همدان در رباط شورین هم 
وقتي با پرســش ها متعدد خبرنــگاران درباره 
اینکــه چرا روي ایســتگاه نیمــه کاره اي کار 
مي کنید که قرار نیست مورد استفاده قرار بگیرد 
و چرا انتقال ایستگاه به داخل شهر اینقدر زمان 
برده؟ گفت: »مردم همدان باید شــکر کنند که 

همین ایستگاه و ریل را هم دارند.«
خجســته و حاجي بابایــي، نمایندگان همدان 
در مجلس نیز پیش از نوروز 9۸ در ایســتگاه 
راه آهن به خبرنگار همدان پیــام درباره اینکه 
چــرا خط آهن فامنین- تاکســتان از دســت 
مطالعه خارج شــد و راه آهن سنندج- بیجار 
جایگزین شد؟ گفتند: »دیگر تمام شد«. یکي 
از نماینــدگان پیش از ایــن بارها از تصویب 
بودجه ۱۰۰ میلیوني در بودجه سال 9۷ براي 
آن و اتصــال همدان به زنجــان خبر داده بود 
درصورتي که این ریل نفعي براي مردم همدان 
نــدارد و خط آهن ســنندج- بیجار- زنجان 
محسوب مي شود نه همدان- بیجار- زنجان. 
چون اگــر همداني ها بخواهنــد از این ریل 
اســتفاده کنند باید دو ساعت تا نزدیکي هاي 
سنندج سوار قطار بشوند و پس از آن به سمت 
بیجار حرکت کنند. این درصورتي اســت که 
همداني تها یک ســاعت و نیمــه مي توانند با 
خودروي ســواري تا بیجار بروند و دو ساعته 

هم به زنجان برسند.
این نوع نگاه ها اســت که موجب شــده تا 
برخــي از خطوط ریلي مورد اســتفاده قرار 
نگیرند؛ مانند خط همدان- تهران و یا حتي 

ندادن  دخالت  به خاطــر  همــدان.  فرودگاه 
نظر کارشناســان زبده هر دوي اینها اکنون 
تعطیل هســتند. مســئوالن اســتاني و حتي 
وزیر راه وشهرســازي بارها از مردم همدان 
خواســته اند که مردم کمي حساب وکتاب را 
رها کنند و هم از قطــار و هم از هواپیماي 
همــدان- تهران اســتقبال کنند تــا تعطیل 
نشــوند. اما وقتي همداني ها دو دوتا چهارتا 
مي کنند، مي بینند که استفاده از این امکانات 
نــه تنها ضــرر مالي به اقتصاد خانوادشــان 
مي زنــد که زمــان زیادي از آنهــا مي گیرد 
و آنهــا را تا حــدود زیادي هــم به خاطر 
مســیر رفت وآمد تا ایســتگاه و هم به خاطر 
مدت زمان و ســاعت رســیدن به مقصد به 
دردســر مي اندازد بنابراین بســیار راحت تر 
هســتند که از تاکسي بین شهري یا اتوبوس 
اســتفاده کنند. چرا مردم باید ســختي ها و 
هزینه هــا را به جان بخرند ولي مســئوالن، 
کاري براي کوتاه کردن زمان ســفر، تسهیل 
رفت وآمد، پاییــن آوردن هزینه ها و انجام 

پروژه هاي درست تالشي نمي کنند؟ 
 بســیاري از شــنیده ها حاکي از آن است که 
تاکنون قطار همدان- تهران تنها یک مســافر 
داشــته اســت! مدیر کل راه آهن همدان هم 
چنــدي پیش گفته بود که اگــر مردم از قطار 
همدان- تهران اســتقبال نکننــد آن را تعطیل 
مي کند. هواپیماي همدان- تهران هم که سال 
گذشــته مجدداً و به طور جدي تر و طوالني تر 
راه افتــاد، هواپیمایي هما یــک ماه به همدان 
فرصــت و یارانــه داد تا پــس از این مدت 

حداقل دو ســوم هواپیما در همدان پرشود تا 
این پرواز پابرجا بماند، بنابراین استاندار وقت 
دســتور داد که تمام مأموریت هاي اداري باید 
از طریق پرواز صورت بگیرد و ســفر آنها با 
خودروي شــخصي را ممنوع اعالم کرد و به 
ذي حسابان هم دستور داد تا هزینه مأموریتي 
کــه بدون هواپیما اســت را تأیید و پرداخت 
نکنند، اما حتي دولتي ها هم نتوانســتند از این 
پرواز اســتفاده کنند چه برسد به مردم عادي، 
چون نه تنها هزینه بلکه ســاعت و مدت زمان 
آن بــراي رفت وآمد به تهــران طبق نیاز مردم 

تعریف نشده بود.
اگر مســئوالن مي خواهند بودجه ملي را هدر 
ندهنــد و خدماتي که انجــام مي دهند مورد 
اســتفاده مردم قرار بگیرد و ممنون مسئوالن 
باشــند باید اســتفاده از تفکرات و ایده هاي 
کارشناسان را از ابتداي انجام پروژه در اولویت 
قرار بدهند. این در حالي اســت که برخي ها 
به جاي انجام پروژه هاي کارشناســي شده در 
بســیاري مواقع از بدو کلنگ زني ها تبلیغات 
گســترده مي کننــد و افتتاحیه هایي با حضور 
مسئوالن کشــوري برگزار مي کنند که خدمت 
خود و فالن پروژه  را به مردم نشان بدهند اما 
وقتي مردم مي خواهند از همان پروژه ها استفاده 
کنند، نمي توانند! چون بسیاري از موارد مانند 
هواپیماي همدان- تهران، قطار همدان- تهران 
و حاال هم قطار همــدان- بیجار- زنجان )به 
گفته برخي ها( یا همان سنندج- بیجار- زنجان 
یک کار غیرکارشناسي و تبلیغاتي بوده و نفع 

استان و همشهریان را به دنبال ندارد.

مسئوالن همدان منابع ملي را براي توسعه و مردم هزینه کنند

ست و  ر   ل  د  
■ قطار همدان- تاکستان از دست نرود

■ برخي ها راه توسعه را نبندند              ■ کارشناسان را براي قابل استفاده شدن پروژه ها دخالت بدهید

 امروز دیگر خبــری از صادرات این هنر 
ماندگار نیست، فروش داخلی نیز به حداقل 
رسیده اســت، قیمت تمام شده فرش بنا بر 
گفتــه فعاالن این بازار صــد درصد افزایش 
یافته و با کاهش چشــمگیر قــدرت خرید 
مــردم، معضل بزرگی گریبان این بخش مهم 
را گرفته است. متأسفانه در سال های گذشته 
اقدامات مهمی برای رونق این صنعت حیاتی 
ایران صورت نگرفتــه و قالی به عنوان نماد 
ایران یتیم مانده اســت، ظرفیتی که می تواند 
در شرایط بد اقتصادی امروز به کمک کشور 

بیاید.
دولت حداقل کاری کــه می تواند انجام دهد 
به مانند اغلب کشــورها تدابیر ویژه ای برای 
خریــد داخلی آن فراهم و نظــارت ویژه ای 
برای صادرات آن اعمال کند تا از صادر کردن 
اجناس بی کیفیــت جلوگیری کرده و حیثیت 
فرش ایرانی حفظ شود. امروز فعاالن با تجربه 
این صنعت سخنان بسیاری برای گفتن دارند. 
به همین دلیــل برگزاری نمایشــگاه عرضه 
مستقیم فرش فرصتی دست داد که با فعاالن 
فرش اســتانی و سایر اســتان ها به گفت و گو 

بنشینیم.
 صادرات اجناس بی کيفيت

یــک فعال بازار فرش در همدان با بیان اینکه 
متأســفانه بازار صادرات قالی ایرانی چندان 

مطلوب نیســت اظهار کرد: صادرات اجناس 
بی کیفیت به بازارهای خارجی باعث آســیب 

رساندن به وجهه قالی ایرانی می شود.
یارعلی اخوان با اشاره به اینکه دولت باید از 
این مسأله جلوگیری کند افزود: نبود صادرات 
اجناس کیفی باعث کاهش 9۰ درصدی تولید 
قالی شده است .وی با بیان  اینکه صد درصد 
قیمت قالی نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است بیان کرد: مواد اولیه تولید قالی سه برابر 
افزایش یافته اما قیمت نهایی دو برابر شــده 
است.این فعال بازار فرش با بیان اینکه کمبود 
و گرانــی مواد اولیه از دیگــر عوامل کاهش 
تولید اســت ادامه داد: بافند گان قدرت خرید 
مواد اولیه را ندارد در نتیجه بافنده نیز بســیار 
کاهش یافته است.وی با اشاره به اینکه بافت 
قالی های بزرگ پارچه نیز به شــدت کاهش 
یافته است، به ایســنا گفت: اکثر بافنده هایی 
که باقــی مانده اند عالقه ای به تولید قالی های 

بزرگ پارچه ندارند.
 دولت راهکاری برای تأمين مصالح 

بينديشد
اخــوان با بیان اینکه دولت باید به داد صنعت 
فرش برسد گفت: راهکارهایی توسط دولت 
برای تأمین مصالح بافندگان اندیشیده شود تا 

مشوقی برای تولید باشد.
وی با اشــاره به اینکه صنعت تولید قالی در 

کشــور رو به افول است به فارس گفت: اگر 
مصالح به دست بافنده واقعی برسد تولید رخ 

می دهد.
این فعال بازار فرش بــا بیان اینکه صادرات 
فرش منجر به حمایــت  تاجران از بافندگان 
می شــد، افزود: صنعت قالــی ارزآوری قابل 
توجهی برای کشــور دارد، امــا امروز فرش 
دســتباف به فروش داخلی وابســته شده و 

قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.
تولیدکننده و صادرکننــده فرش دیگري هم 
گفت: تولیدکنندگان و تجار با توجه به سلیقه 
بازار و خواســت آنان تولید نمی کنند چراکه 
ســلیقه های خارجی در حوزه طرح و نقش 

فرش تغییر کرده است.
حمیدرضا فروزان احسن با بیان اینکه بازارهای 
خارجــی به ویژه کشــور آمریــکا خواهان 
تولیدات با مواد طبیعی هســتند، تأکید کرد: 
رنگ های شــیمیایی موجود در بازار کیفیت 
مطلوبی ندارند و همین مسأله در خرید فرش 

تأثیر سوء گذاشته است.
وی با اشــاره به اینکه تولید بــا مواد طبیعی 
دشــواری های بیشــتری دارد گفت: البته اگر 
از رنگ های شیمیایی با کیفیت استفاده شود، 
امکان فروشــوجود دارد اما برخــی از افراد 
برای کاهش قیمت از مواد بی کیفیت استفاده 

می کنند.

 تبادل تجربه به نســل های جديد 
صورت نگرفته است

یک کارشناس امور فرش نیز از منظری دیگر 
به مشکل تولید قالی پرداخت و گفت که در 
چند ســال اخیر بافندگان مرد کمتر به تولید 
فرش می پردازند، متأسفانه در ۱5 سال گذشته 
حمایت های الزم از بافندگان صورت نگرفته 

بنابراین برای ادامه کار دلسرد شده اند.
غالمرضا گــودرزی با بیان اینکــه بافندگان 
مرد تخصصی تــر به تولید فرش می پرداختند 
خاطرنشان کرد: امروز در همدان کمتر از ۱۲ 

بافنده مرد را می توان پیدا کرد.
این کارشــناس فرش در ادامــه گفت: تبادل 
تجربه به نســل های جدید صورت نگرفته و 
این نکته برای آینــده فرش همدان خطرناک 

است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضر 
دستفروشی از بافندگی فرش درآمد بیشتری 
دارد، اظهار کرد: امروز بافنده سودی دریافت 

نمی کند و پول اصلی نصیب دالالن می شود.
به نظر می رسد نفس های صنعت قالی ایرانی 
به شــماره افتاده اســت و کم کم قالی ایرانی 
به افسانه ها و خاطره ها می پیوندند؛ در حالی 
که می توانستیم با برنامه ریزی دقیق تری از این 
ظرفیت استفاده کنیم؛ ظرفیتی که مغفول مانده 

است.

به داد فرش دستباف برسيد
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خبـر خبـر شهرستان

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

همایش یوگای بانوان در شهرستان مالیر 
 به مناسبت گرامیداشــت روز جهانی یوگا و مبارزه با مواد مخدر 
همایش یوگا باشگاه فرهنگی ورزشی یوگای اوج ویژه بانوان در پارک 

بانوان شهرستان  مالیر برگزار شد.
همایش یوگاویژه بانوان با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین بانوان 
و گرامیداشت روز جهانی یوگا و مبارزه با مواد مخدر با شعار سالمت 
همگام با عدالت و همگام با سالمت به همت مدیریت باشگاه فرهنگی 
ورزشی یوگای اوج شهرستان مالیر سمیرا ملکی در فضایی بسیار زیبا 

در پارک بانوان این شهرستان برگزار شد.

جلسه هم اندیشی رؤسای هیأت های 
ورزشی کبودراهنگ

 جلسه هم اندیشــی با رؤسای هیأت های ورزشی کبودراهنگ با 
محوریت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در محل اداره 

ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.
در ایــن جلســه سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
کبودراهنــگ بــر اهمیت غنی ســازی اوقات فراغــت نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان در فصل تابســتان تاکید کرد و از کلیه هیأت 
های ورزشی خواســت برنامه ریزی مناسبی در جهت تحقق این 
مهم داشته باشــند. شکری همچنین از هیأت های ورزشی ای که 
شــرایط همگانی کردن رشته خود را دارند درخواست کرد جهت 
برنامه ریزی و اجرای بخشــی از تمرینــات در محل پارک های 
سطح شهرســتان اعالم آمادگی نمایند.وی در ادامه افزود: هیأت 
های ورزشی می بایست اقدامات الزم را در خصوص شرکت در 
المپیاد اســتعدادهای برتر با هماهنگی هیأت های استانی مربوطه 
داشــته و نسبت به تهیه تقویم ورزشی سالیانه از استان اقدام کرده 
و برنامه ریزی مناســبی در خصوص برگزاری مسابقات، اعزام ها 

و میزبانی ها به عمل آورند.

مربیان مالیری در کالس بدنسازی 
تخصصی هندبال کشور

 مژگان ملکی و هادی لعل آبادی از مربیان هندبال شهرستان مالیر 
جهت باال بردن سطح علمی و ارتقاء گواهینامه مربیگری خود در دوره 

آموزشی تخصصی هندبال کشور حاضر شدند.
دوره مربیگری بدنسازی تخصصی هندبال کشور در دو بخش اقایان و 
بانوان در تهران بزرگ از اوایل تیر ماه آغاز و مژگان ملکی و هادی لعل 
آبادی از هیأت هندبال شهرستان مالیربا هدف باال بردن سطح علمی 
و ارتقــاء گواهینامه مربیگری خود در این دوره آموزشــی تخصصی 

شرکت کردند
آلن مارســویچ مربی تیم ملی کشور کرواســی و مدرس فدراسیون 

هندبال کشور مدرسی این دوره تخصصی را برعهده دارند

پاس وشهرداری همدان از فعالیت 
نقل و انتقاالتی منع شدند

 کمیتــه وضعیــت بازیکنان فدراســیون فوتبــال ممنوعیت ثبت 
قراردادهای ۱۴ باشگاه لیگ برتری ، باشگاه های دسته های پایین تر و 

لیگ برتر فوتسال را اعالم کرد.
بنا بر اعــالم کمیته وضعیت بازیکنان و ابالغ صورت گرفته به هیأت 
های فوتبال استان ها در سراسر کشور ۱۴ باشگاه لیگ برتری به همراه 
۴9 باشگاه از دسته های اول ، دوم و سوم همچنین 6 باشگاه لیگ برتر 
فوتسال تا پیش از تســویه بدهی های قطعی خود در این کمیته حق 

ثبت قرارداد در فصل نقل و انتقاالت را نخواهند داشت.
بر اســاس ابالغ صورت گرفته ثبت هرگونه قرارداد استخدام بازیکن  
کادر فنی،کادر پزشــکی پیش از تســویه کامل دیون باشگاه و اعالم 

گواهی توسط کمیته وضعیت امکان پذیر نخواهد بود.
در این فهرست باشگاه های پاس وشهرداری همدان نیز قرار دارند.

دعوت کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا 
از مربی و نابغه همدانی

 کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا از زهره ابوطالبیان مربی و شیما 
صفایی نابغه تنیس همدان برای حضور در کمپ تمرینی دعوت کرد.

نایب رئیــس هیأت تنیــس روی میز همــدان به ایرنــا گفت: این 
کنفدراســیون با ارسال نامه ای رســمی به فدراسیون تنیس روی میز 
کشــور از ما برای حضور در کمپ تمرینی و پیشــرفته شنزن چین 

دعوت کرده است.
زهــره ابوطالبیان افزود: در ایــن اردوی تمرینی که از نهم تا پانزدهم 
مردادماه امسال دایر می شود، بهترین های تنیس روی میز جهان حضور 

خواهند داشت.
وی بیان کرد: همچنین پس از این اردوی تمرینی، یک دوره مسابقه با 

حضور برترین های جهان در هنگ کنگ برگزار خواهد شد.
ابوطالبیان اظهار داشت: در صورت تأمین هزینه ها به این برنامه برون 

مرزی اعزام می شویم.
همدان یکی از اســتان های فعال در پرورش استعدادهای تنیس روی 

میز است.
شــیما صفایی ورزشــکار همدانی خود را برای حضور در مسابقات 

قهرمانی آسیا آماده می کند.
زهره ابوطالبیان نیز از مربیان با سابقه و استعدادپرور همدان است.

ازهیأت پهلوانی و زورخانه ای استان همدان 
تجلیل شد

 فدراســیون پهلوانی وزورخانه ای کشورمان در مراسمی ازهیأت 
پهلوانی و زورخانه ای استان همدان بعنوان هیأت برتر تجلیل کرد.

این مراسم با حضور مســئولین وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، مدیران رسانه ملی، روسای فدراسیون های 
ورزشــی، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، روسای هیأت های 
ورزشی، سازمان های مردم نهاد، قهرمانان، پیشکسوتان، خانواده شهدا 
و عموم مــردم عالقمند فرهنگ پهلوانی و آیین های زورخانه ای در 
تاالر قلم مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )نهاد 
ریاست جمهوری( برگزار شد.و از ده هیأت برتر کشور تجلیل به عمل 
آمد و بر همین اســاس ازهیأت پهلوانی وزورخانه ای استان همدان 
بعنوان هیأت برتردرمراسم  آیین ملی روزپهلوانی و ورزش زورخانه 
ای تجلیل شد. در این مراسم از اعضای هیأت پهلوانی همدان متشکل 
از رئیس هیأت غالمرضاخاکساری،نایب رئیس عبداهلل کاظمی روشن 
و دبیرهیأت لطف ا.. خاکســاری توسط فدراسیون پهلوانی وزورخانه 

ای جمهوری اسالمی ایران تجلیل شد.

همایش دوچرخه سواری در همدان

 دوچرخه ســواران همدانی درهمایش گروهی و با شــعار"نه به 
اعتیاد، آری به ورزش" پا به رکاب شدند.

دوچرخه سواران با دوچرخه های معمولی و مسابقه ای با شعارهای 
نه بــه اعتیاد و جامعه عــاری از اعتیاد مســیرچهار راه پژوهش تا 
بوســتان ارم همدان را رکاب زدنداین همایش با هدف پیشــگیری 
از اعتیاد، افزایش نشــاط اجتماعی، فرهنگ ســازی و دوری جستن 
جوانان از مواد مخدر با همکاری اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
،اداره ورزش و جوانان شهرســتان همدان ،هیأت دوچرخه سواری، 
هیأت ورزش های همگانی، پلیس راهور و ستاد مبارزه با مواد مخدر 

همدان برگزار شد.

پیشخوان
اتومبیلرانان برتر اساللوم معرفی شدند

 برترین های نخســتین مرحله از مســابقه های اتومبیلرانی اساللوم 
قهرمانی کشور به میزبانی همدان معرفی شدند.

این مسابقات با حضور ۷۱ راننده از ۲3 استان کشور به میزبانی پیست 
اتومبیلرانی ورزشگاه شهید مفتح شهر همدان برگزار شد .

این رقابت ها با عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شــد وبر اساس 
نحوه کالس بندی و شــرایط فنی اعالم شده، رقابت های بخش آقایان 
در دو کالس زیر ۱5۰۰ سی سی، ۱5۰۰ تا ۲ هزار سی سی و مسابقات 
بخش بانوان در ۲ کالس زیر ۱5۰۰ ســی ســی و ۱5۰۰ تا ۲ هزار سی 

سی و یک کالس آزاد برگزار شد.
در پایان ایــن رقابت ها در بخش تیمی تیم منطقه آزاد زرندیه اســتان 
مرکزی عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم یزد دوم شد و تیم کرمان نیز 

بر سکوی سوم این دوره از رقابت ها ایستاد.
در بخش انفرادی این دوره از رقابت ها نیز نســیم راشدی از خوزستان، 
متین کوچک عظیمی از تهران و آرســام عسگری از منطقه آزاد زرندیه 

سکوی قهرمانی کالس های مختلف را به دست آوردند.
در بخش بانوان نیز یلدا مرادی از منطقه آزاد زرندیه و لیال پیکان پور از 

اصفهان در کالس های مختلف بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند.
گفتنی اســت مسابقه سرعتی زمان محور مارپیچ بین دروازه ها یا میل و 

پرچم های نصب شده را مسابقه مارپیچ یا اساللوم می گویند.

دوره هماهنگی سالیانه 
داوران تکواندو استان 

همدان برگزار شد
داوران  ســالیانه  هماهنگــی  دوره   
ــروه  ــدان در دو گ ــتان هم ــدو اس تکوان
بانــوان و آقایــان در خانــه تکوانــدو 

ــد. ــزار ش ــدان برگ ــتان هم اس
بــر ایــن اســاس دوره هماهنگــی گــروه 
بانــوان بــا حضــور ۲6 داور و بــا حضور 
ــرور، مــدرس رســمی  ــع پ اســتاد صنای
تکوانــدو و  هماهنگــی  فدراســیون 
گــروه آقایــان نیــز بــا حضــور ۲۸ داور 
و بــا مدرســی اســتاد مرتضــی اســتکی 
ــمی  ــدرس رس ــی و م ــن الملل داور بی

ــدو برگزارشــد. ــیون تکوان فدراس
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن کالس هــا 
ــن داوری  ــن قوانی ــا جدیدتری داوران ب

ــا آشــنا شــدند. روز دنی

درخشش بانوان مالیر 
در مسابقات انتخابی 

بدمینتون استان
 بدمینتــون بازان مالیر توانســتند در 
مســابقات اســتانی در رده های ســنی 
نونهاالن و نوجوانان رتبه نخســت را به 
خود اختصاص دهند.به مناســبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر با شعار ورزش آری 
،اعتیاد هرگز در دو رده سنی نونهاالن و 
نوجوانان به میزبانی شهرستان مالیر و با 
حضور ۴۲ نفر از شهرستان های همدان 
،مالیر،نهاوند و رزن در سالن بانوان مالیر 
برگزار شــد.این مسابقات بصورت تک 
حذفی و انفرادی برگزار گردید و در پایان 
مسابقات بازیکنان مالیر توانستند در رده 
سنی نونهاالن و نوجوان به مقام های اول 
تا سوم دست یابند.در رده سنی نونهاالن 
:ارشــیا ادیــب پور درجایگاه نخســت 
ایستاد،رحمتی نیا جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داد و کتابی و فرمانی مشترکا 
ســوم شدند.در رده ســنی نوجوانان نیز 
ادیب پور مقام اول را به خود اختصاص 
داد،توکلی نایب قرمان شد و رحمتی نیا و 
فرمانی بصورت مشترک در جایگاه سوم 

ایستادند.

همایش والیبال کشور در 
دانشگاه پیام نور همدان

 دومین همایش علمی پژوهشــهای 
کاربردی در والیبال کشــور به میزبانی 
دانشــگاه پیام نور همدان آغاز شد.این 
همایش علمی با مشــارکت فدراسیون 
والیبــال و اداره کل ورزش و جوانــان 
استان همدان برگزار شد.در این همایش 
یــک روزه، ۲ کارگاه علمــی در نوبت 
صبح و ۲ کارگاه نیــز در نوبت بعد از 
ظهر برگزار می شود و در هر نوبت یک 
مقاله برتر پژوهشــی ارائه و در پایان از 
مقالــه های برتر تجلیل می شــود.۱5۰ 
نفر از سراسر کشور در حوزه تخصصی 
والیبال به عنوان بازیکن و مربی در این 

همایش شرکت کردند.

برنامه مرحله نیمه نهایی 
کوپا آمه ریکا

 مرحله نیمه نهایی کوپا آمه ریکا ۲۰۱9 
برزیل روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه 
برگزار می شود.با برگزاری آخرین دیدار 
مرحله یک چهارم نهایــی کوپا آمه ریکا 
۲۰۱9 چهره چهار تیم برتر این رقابت ها 
مشخص شــد.تیم های برزیل، آرژانتین، 
شیلی و پرو به نیمه نهایی صعود کردند.

نخستین دیدار نیمه نهایی بامداد چهارشنبه 
بین دو تیــم برزیــل و آرژانتین برگزار 
می شود. در دومین بازی بامداد پنج شنبه 

شیلی برابر پرو قرار می گیرد.

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰165 مورخ 1۳98/۳/8 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمد ملکی فرزند عزیزاهلل به شــماره 
شناسنامه 2679 به شماره ملی ۳961۰4۰621 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ در 
یک باب ساختمان به مســاحت 159/81 مترمربع قسمتی از پالک 1۰۰ اصلي باقیمانده واقع در 
بخش سه ثبت نهاوند واقع در دو چشمه روبروی شهرک شهید حیدری سر جاده فلکه اول چاه 
عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 52(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/۳/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/4/1۰

لو ل جل
د    س  ر  

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰۰172 مورخ 1۳98/۳/11هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شیرمراد گودرزی فرزند پیرمحمد به شماره 
شناسنامه 1611 به شــماره ملی ۳961۰88578 صادره ازنهاوند در ششدانگ یک قطعه باغ به 
مســاحت 26۳5۰ مترمربع قسمتی از پالک 1۰ اصلي بخش ســه ثبت نهاوند واقع در روستای 
فهرومند زیر گردنه برزول حقوق ارتقاقی ندارد خریداری از مالک رســمی قباد سوری و غیره 
تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا 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 سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته 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 یک 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 5۰(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۳/26 یکشنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/4/1۰ دوشنبه

لو ل جل
د    س ر   د  ر 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰۰164 مورخ 1۳98/۳/8هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي علی ظفر ملکی فرزند براتعلی به شماره 
شناسنامه 1۳۳۰ شماره ملی ۳96۰691۰51 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 68/85 مترمربع قســمتی از پالک 21۳ فرعي از ۳871 اصلي بخش یک ثبت نهاوند 
واقع در نهاوند شاطرآباد سرچشمه جنب کوچه چشمه حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک 
رسمي علی مراد مومیوند تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 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 یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 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 58(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۳/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/4/1۰

لو ل جل
د    س ر   د  ر 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰۰171 مورخ 1۳98/۳/11هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شرکت نگین دامداران زاگرس به شماره ثبت 
1۳21 و شماره شناسه ملی 14۰۰۳2۳۰۳65 ششدانگ یک باب ساختمان دامداری به مساحت 
1۰۰۰۰ مترمربع قسمتی از پالک 285فرعي از 54 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در روستای 
توانه اراضی معروف به بورمان حقوق ارتفاقی ندارد مســتندات سند مالکیت مشاعی به شماره 
58۳7۳ مورخ 1۳92/1/24 دفتر 19 نهاوند تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 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 سند 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 49(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۳/26 یکشنبه

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/4/1۰ دوشنبه

لو ل جل
د    س ر   د  ر 

 هفته پایانــی رقابت های لیگ ملت های 
جهان روز گذشته به آخر رسید وتیم والیبال 
کشورمان با اقتدار به مرحله پایانی صعود کرد.

در این رقابت ها ۱6 تیم منتخب فدراســیون 
جهانی والیبال شــرکت داشتند که در 5 هفته 
بــا یکدیگر به رقابــت پرداختند و درپایان 5 
تیم برتر برای حضور در مرحله پایانی که در 
شیکاگو امریکا برگزار می شود معرفی شدند.

پــس از پایان مســابقات مقدماتــی پنج تیم 
تا  اول  ولهستان  برزیل،ایران،روسیه،فرانســه 
پنجم شدندتا به همراه امریکای میزبان شش 

تیم نهایی مسابقات پایانی در شیکاگو باشند.
ملی پوشان کشورمان در این رقابت ها نمایش 
قابل قبولی داشــتند وبا کسب پیروزی های 
متوالی از همان بازی های نخســت خود را 
به عنوان یک مدعــی در میان بزرگان والیبال 
دنیا مطرح کرد ونشــان داد کــه این ورزش 
در کشــورمان نهادینه شــده وبــا توجه به 
استعدادهای فراوان جایگاه خود را در دنیای 

والیبال باز یافته است.

سروقامتان کشورمان با کسب ۱3 برد وتنها دو 
باخت موفق شد پس از برزیل در جایگاه دوم 
ایستاد وباالتر از بزرگان والیبال جهان روسیه 

،فرانسه،لهستان وامریکا قرار گرفتند.
امسال ســال قبل از المپیک است وبرخی از 
کشــورها اولویت خود را برای ســاختن تیم 
المپیکی کرده اند اما این دلیل نمی شــود که 
بازی های درخشــان ملی پوشان را کم رنگ 

جلوه بدهیم.
والیبال کشــورمان پــس از آنکه صعود خود 
را مســجل دید به جوانانش بها داد ودر بازی 
با بلغارســتان این جوانان وذخیره ها نشــان 
دادنــد که چیزی از بــزرگان خود کم ندارند 

وبازی های امیدوارکننده ای داشتند.
رقابــت های مرحله پایانــی از ۱9 تیر ماه در 
شیکاگو امریکا دنبال می شود ومسابقات در دو 
گروه سه تیمی دنبال خواهد شد تا در نهایت 

قهرمان سال ۲۰۱9 مشخص گردد.
تیم ملی ایران تنها یک بــار به مرحله پایانی 
راه یافته وامسال دومین حضور خود را تجربه 

خواهد کرد.
تکلیف گروه بندی مرحله نهایی لیگ ملت های 
والیبال، پس از مشخص شدن آخرین وضعیت 

رده بندی مرحله مقدماتی روشن شد.
پس از ایران، تکلیف دیگــر تیم های صعود 
کرده به مرحلــه نهایی لیگ ملت های والیبال 
نیز مشخص شــد. حاال همه منتظر رده بندی 
نهایی مرحله مقدماتی هستند تا گروه بندی و 

برنامه مسابقات مرحله نهایی روشن شود.
6 تیم راه یافته به مرحله نهایی لیگ ملت های 
والیبال در دو گروه ســه تیمی به مصاف هم 

می روند. 
گروه اول: تیــم اول مقدماتــی، تیم چهارم 

مقدماتی وتیم پنجم مقدماتی
گــروه دوم: تیــم دوم مقدماتی، تیم ســوم 

مقدماتی و میزبان
به نظر می رسد که گروه بندی مرحله نهایی به 

ترتیب زیر شکل بگیرد:
گروه اول: برزیل، فرانسه و لهستان
گروه دوم: ایران، روسیه و آمریکا

 شــطرنج بازان دختر و پســر 
همدانــی 3 نشــان رنگارنگ در 
مسابقات شطرنج بلیتس )برق آسا( 

قهرمانی آسیا کسب کردند.
سخنگوی هیأت شــطرنج استان 
با اعالم این خبر گفت: نشــمیل 
مســتعد شطرنج  بانوی  کلوندی 
استان در رقابت های شطرنج بخش 
بلیتس )برق آسا( خوش درخشید 
و با کسب عنوان قهرمانی آسیا به 

نشان طال دست یافت.
حمید فروغی افــزود: در این رقابت ها که در 
شهر تاشکند ازبکســتان برگزار شد در پایان 
کلوندی در رده ســنی زیر ۱۷ سال دختران با 
کسب 6 امتیاز از ۷ مســابقه موفق شد عنوان 

قهرمانی راکسب کند.
وی ادامه داد: در جدول پسران زیر 9 سال نیز 
امیرحسام جاللوند دیگر شطرنج باز همدانی با 
کسب 5 امتیاز نشان برنز را به خود اختصاص 

داد.

نشمیل  کرد:  خاطرنشــان  فروغی 
کلوندی، محمد نعیــم کلوندی و 
امیر حســام جاللونــد نمایندگان 
شطرنج استان همدان در این دوره 
از رقابت ها بودنــد که در مجموع 
عملکرد موفقی را به ثبت رساندند.

وی افــزود: این شــطرنج بازان از 
شــاگردان ایرج صبــا از مربیان و 
پیشکســوتان ارزنده شطرنج استان 
هستند. شــطرنج بازان همدانی در 
این دوره از مســابقات در مجمــوع موفق به 
کسب دو نشان طال، یک نقره و دو برنز شدند.

همدان یکی از استان های فعال در رشته شطرنج 
اســت و حدود 5۰۰ شــطرنج باز در اســتان 

فعالیت مستمر دارند.

  
د ود  ر  ت  

در شطرنج برق آسا آسیا 

سه نشان رنگارنگ 
ره آورد شطرنج بازان استان  از تاشکند

1+5 تکمیل شد
 چهره تیم های صعود کننده بــه مرحله نهایی لیگ ملت های ۲۰۱9 

مشخص شد.
تیم ملــی والیبال ایران در دومین مســابقه خــود در رقابت های لیگ 
ملت های ۲۰۱9 موفق شــد بلغارستان را شکســت دهد؛ این در حالی 
است که ملی پوشــان ایران پیش از این صعود خود به فینال رقابت های 

لیگ ملت ها را قطعی کرده بودند.
پس از ایران تیم های برزیل، فرانسه، روسیه و لهستان با توجه به نتایجی 
که در هفته پنجم به دست آوردند توانستند جواز حضور در مرحله نهایی 
را کسب کنند. به این ترتیب این 5 تیم به همراه آمریکا )میزبان( تیم های 

حاضر در فینال را تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقه دوستانه بهکاپ
 به مناســبت بزرگداشــت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مسابقه 

دوستانه بهکاپ در بخش آقایان برگزار گردید .
این مسابقه در زمین استادیوم شهید شمسی پور و با شرکت تعدادی از 
ورزشــکاران و عالقمندان به رشته بهکاپ به صورت انفرادی و در رده 

سنی آزاد با شعار  ورزش دشمن اعتیاد  برگزار شد .
در این مسابقه شرکت کنندگان پس انجام قرعه کشی و مشخص شدن 
حریفان به صورت تک حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند ودر پایان 
محمد علی دائمی ، امیر حسین قدسی و امیر علی برزو توانستند با غلبه 

بر رقبای خود به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب نمایند .
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آلمان و هلند اینترنت نظامی مشترک 
راه اندازی می کنند

 مقامات دولتی آلمان و هلند قراردادی برای ایجاد نخســتین شبکه 
اینترنت مشترک نظامی جهان را امضا کرده اند.

به گزارش مهر ، مقامات دولتی آلمان و هلند در هفته جاری توافقنامه 
ای امضا کردند تا نخســتین اینترنت نظامی مشترک جهان را بسازند.

این توافقنامه در بروکسل امضا شده است. نام اینترنت نظامی هلندی- 
T یا به طور مخفف  a c t i c a l  E d g e  N e t w o r k i n g آلمانی نیــز
T است. این نخستین باری است که دو کشور برای ایجاد شبکه  E N
اینترنت مشــترک نظامی با یکدیگر همکاری می کنند. البته این پروژه 
در حقیقت آزمایشی برای متحدکردن شبکه های اینترنت نظامی دیگر 

کشورهای عضو ناتو در آینده است.

85 درصد یک رام قطار مترو بومی سازی 
می شود

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از به دست آمدن دانش 
فنی ســاخت یک رام قطار مترویی توسط شرکت های دانش بنیان و 
محققان کشور خبر داد.به گزارش مهر، سورنا ستاری امروز در  آیین 
انعقاد ســاخت یک رام قطار مترویی برای استفاده در خطوط مترو که 
با حضور شهردار تهران، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس 
جهاد دانشــگاهی برگزار شد، گفت: ما در سال گذشته به تفاهماتی با 
شــهرداری تهران رسیدیم که ســاخت یک رام قطار مترویی یکی از 
تفاهمات ما با شهرداری تهران بود.وی گفت: اکنون شاهد این هستیم 
که به بومی سازی حوزه مترو توسط شرکت های دانش بنیان و تیم های 

استارت آپی دست یابیم.

آخرین وضعیت دسترسی کاربران ایرانی 
به اینترنت و موبایل

 نتایج آمارگیری از وضعیت برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از 
فناوری اطالعات و ارتباطات نشان می دهد که ۱۸ میلیون خانوار ایرانی در 
محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند.به گزارش ایسنا ، نتایج مربوط 
به طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی از فناوری اطالعات و ارتباطات 
که از سوی ســازمان فناوری اطالعات منتشر شده است، نشان می دهد از 
مجموع خانوارهای کشور حدود ۱۸ میلیون خانوار )۷۲/۸ درصد( در محل 
ســکونت خود به اینترنت دسترسی داشــته و 6/۷ میلیون خانوار در محل 
سکونت خود به اینترنت دسترسی ندارند. در همین حال از کل خانوارهای 
دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، تعداد ۱۴/5 میلیون خانوار در 

نقاط شهری و 3/5میلیون خانوار در نقاط روستایی زندگی می کنند.

شرکت های آمریکایی دوباره با هواوی 
همکاری می کنند

Gاعالم کرد شرکت   رئیس جمهور آمریکا در حاشــیه اجالس ۲۰
های آمریکایی می توانند همکاری خود با هواوی را از ســر بگیرند. 
بــه گزارش مهر ، دونالد ترامپ، در یــک کنفرانس خبری اعالم کرد 

شرکت های آمریکایی دوباره می توانند با هواوی همکاری کنند.
رئیس جمهور آمریکا در حاشــیه اجالس G۲۰ که در اوزاکا برگزار 
می شد، گفت: شــرکت های آمریکایی می توانند تجهیزات خود را به 
هواوی بفروشند. وی  بدون اشــاره به جزئیات افزود: البته منظور ما 
تجهیزاتی اســت که هیچ خطر امنیتی بزرگی درباره آنها وجود ندارد. 
به نظر من اشــکالی ندارد مــا همچنان محصوالتمان را بفروشــیم. 

شرکت های آمریکایی این تجهیزات را تولید می کنند.

تولید شیشه نشکن با الهام از صدف دریا
 محققان با الهام از صدف نرم تنان و ترکیب مواد آن نوعی شیشــه 
جدید ابداع کرده اند که قدرت تحمل آن ۲۴ برابر شیشه عادی است. 
به گزارش ایسنا ، دانشمندان نوع جدیدی از شیشه نشکن را با توجه 
به قدرت ماندگاری صدف نرم تنان ابداع کرده اند.هرچند صدف نرم 
تنان از اجزایی بسیار ضعیف و شکننده تشکیل شده اما این پوسته های 
N به طرز  a c r e محافظتــی به دلیل وجود ماده ای ضد ضربــه به نام 
 A r a g o n i t e N از  a c r e خارق العاده ای مستحکم هســتند. مواد 
Co )مواد پروتئینی( تشــکیل شده  n c h i o l i n )کربنات کلســیم( و 
 N a c r e است.گروهی از محققان با توجه به ماهیت آجر مانند ترکیب 
یک کامپوزیت شیشــه ابداع کرده اند که 3 برابر قدرتمندتر از شیشــه 

حرارت دیده و ۲۴ بار قدرتمندتر از شیشه عادی است.

گشت شبانه
 عصر جدید گردشگری هگمتانه

 میل و رغبت مردم برای شبگردی های شاد و بی 
ریا و درخشش بناهای تاریخی همدان زیر نور ماه 
دیدنی است؛ شاید هم موقعیتی آرمانی برای روایتی 
متفاوت از گردشگری هگمتانه باشد که نباید ساده 

از کنارش بگذریم.
عده ای از مســافرها برای تهیه غذا جلوی فســت 
فودها صف کشیده اند، برخی هم رستوران و سفره 
خانه های ســنتی را ترجیــح داده و با اهل و عیال 
کباب َسرداشی و دیزی های لذیذ همدان را امتحان 

می کنند.
اما آنچه شب های همدان را زیباتر کرده، سفره های 
مختصر و باصفایی اســت که زیر سقف آسمان پر 
ســتاره در پارک ها و بوستان های شهر پهن می شود 
و شب نشینی شیرین مردمان این دیار را با سبزه و 
گل و گیاه پیوند می دهد؛ ســفره هایی که محتوایش 
از چند کوکو و کتلت دستپخت کدبانوهای همدانی 

بیشتر نمی شود.
شلوغی حاشــیه خیابان هم دست کمی از جمعیت 
اتراق کرده درون پارک ها ندارد. بعضی ماشــین ها 
دوبله و ســوبله توقف کرده اند، به امید اینکه جایی 
برای پارک خالی شود. برخی هم کوچه و خیابان ها 

را برای یافتن جای پارک باال و پایین می کنند.
اگــر پــالک خودروهــا نباشــد تشــخیص مســافران 
ــود؛  ــوار می ش ــی دش ــردم بوم ــگران از م و گردش
ــان از  ــر هموطن ــی نظی ــتقبال ب ــن اس ــاید همی ش
جاذبه هــای ایــن کهــن شــهر باســتانی اســت 
ــرذوق آورده  ــم س ــی را ه ــهروندان همدان ــه ش ک
ــتان را در  ــرم تابس ــب های گ ــی ش ــر کس و کمت

ــد. ــح می کن ــش صب ــواری آپارتمان چهاردی
شــلوغی همدان به ویژه آخــر هفته ها و روزهای 
تعطیل فقط تنور اغذیه فروشی و رستوران دارها را 
داغ نکرده؛ پسری البه الی جمعیت وول می خورد 
تا آدامس هایش را بفروشــد، مرد میانسالی گوشه 
پیاده رو کتــاب های قدیمی و کمیاب را بســاط 
کرده و خانمی که لیف و اســکاج های بافتنی اش 
را به حراج گذاشــته هم از این گشت و گزار شبانه 
تابستانی بی بهره نیســتند، یا دست کم می کوشند تا 

بی نصیب نمانند.
تعدادشــان هم کم نیست مثل جوانی که در کنجی 
دیگر از پارک شــیر بالل کباب می کند و یا پیرمرد 
سالخورده ای که بادکنک هایش را بر چوب کرده و 
به گلوی نحیفش فشار می آورد و داد می زند تا بلکه 

چیزی بفروشد.
 المان های گردشگر پسند 

در آرامگاه بوعلی سينا
عده ای هم مشــغول گرفتن عکس هــای یادگاری 
خانوادگــی هســتند؛ برخــی هم آرمــگاه بوعلی 
سینا، نوشــته های میخی کتیبه های گنجنامه و گنبد 
فیروزه ای مقبره باباطاهر را پس زمینه تصاویرشــان 
کرده و عکس های زیباتری از گشت و گزار شبانه 
را در پایتخــت تاریــخ و تمدن ایــران زمین ثبت 

می کنند.
 گرگ و ميش هوا گردشگری تعطيل

به راستی درخشش بناهای تاریخی همدان زیر نور 
ماه دیدنی اســت شــاید هم موقعیتی آرمانی برای 
روایتی متفاوت از گردشــگری هگمتانه باشــد که 

نباید ساده از کنارش بگذریم.
بــرای  مــردم  میــل و رغبــت  شــاید همیــن 
ــت،  ــانه اس ــا نش ــی ری ــاد و ب ــبگردی های ش ش
ــش  ــه و برای ــدی گرفت ــد ج ــه بای ــانه هایی ک نش
اندیشــه کنیــم و برنامــه بچینیــم تــا امــکان خریــد 
و خــوش گذرانــی تــا هــر ســاعتی از شــب بــرای 

ــود. ــم ش ــگران فراه ــافران و گردش مس
این درحالی اســت که با گرگ و میش شــدن هوا 
کرکــره مغازه ها و مراکز خرید همدان پایین می آید 
و درب بناهای تاریخی هم به روی بازدید کنندگان 
بسته می شــود. بی تردید این فراغت زودهنگام به 
نفع شهری نیســت که عنوان »پایتخت گردشگری 
آســیا« را یدک می کشد و خواهان تقویت و توسعه 

این صنعت سودآور است.

دروغ زن تنگله وردار بوق بزن
  شعری وجود دارد بدین مضمون که: دختر آدایمه ماخام، نمیدن بشم/ 

ای خدا چه گلی بیلم میانه سرم.
از نظرگاه اقتصاد سیاسی احتماالً دختر دایی این بنده خدا فرزند وزیری 
وکیلی چیزی اســت وگرنه آدم عاقل که در این وانفسای اقتصادی اوالً 
زن نمی گیرد ثانیاً اگر بگیرد دختردایی را نمی گیرد مگر این که دختردایی 
موصــوف اکازیونی از رده آقازادگان باشــد و مّفری برای صاف کردن 

قرض وقوله ها.
در شــعر دیگری از زبان دخترخانم وجیهه و عفیفه ای خطاب به پسری 
که در حال عبور به سمت مغازه برای خرید مقادیری »ماست اعال« است 
چنین آمده: کاســه به دست میری ماس بســانی/ کاست بشکنه ماِست 

بیریزه اگه منه نسانی.
در این بیت فاخر گوینده یعنی دختر خانوم به خوبی فهمیده پســری که 
در این شــرایط با فراغبال به دنبال خریداری ماست می رود اوالً اوضاع 
جیبش چندان از گرانی لبنیات و ماســت متأثر نشده، ثانیاً به هرحال این 
پســر خیالی راحت و آســوده دارد و در این ساعت از روز در تپه پیسا 
یا حوالی خیابان اکباتان ویالن نمی چرخد یا در لوناپارک روی چمن ها 
ولو نیست بلکه با زیرشلواری در حال عبور از کوچه برای خرید ماست 

است.
دختــر مزبور اما برای این که جایگاه خود را حفــظ کرده و صیاد را به 
دنبال صید روان کند بالفاصله شــبیه به برخی از سیاسیون تغییر موضع 
داده می گوید: »میسانی بسان نمیسانی قبرسان«، یعنی به هرحال تو داری 
می روی ماست بخری و چندان هم آش دهان سوزی نیستی و شاید اگر 

دنبال خرید پسته یا زعفران بودی قصه فرق می کرد.
پســر اما به خوبی بر اوضاع واحــوال اقتصادی جامعه واقف اســت و 
بازارگرمی کرده می گوید: افاده نکن افاده خشکه خشکه/خوُدم پول دادم 

نشاندمت درشکه.
در این قسمت از شعر زوایای دیگری از موضوع بر ما مکشوف می شود 
که پسر مزبور یک مرتبه هم مجبور به حساب کردن کرایه درشکه دختر 
شده و فهمیده که اگر دم به تله بدهد وضع تا پایان عمر بر همین منوال 
خواهد بود او اما توپ را در زمین دشــمن می اندازد و می گوید: عکسته 
بــده بیلم روی طخچه/هر کی بیوینه بگه خدا بوخشــه/ قربانت برم که 

قربانی گرانه/صد تا قربانی زیر پای تو ویالنه.
در اینجا پســر به نوعی گوشــی را دســت دختر می دهد که من تو را 
می خواهــم اما از این خاصه خرجی ها نخواهم کرد و ارزش تو بســیار 
باالتر از من بوده و بهتر اســت این شاهین خوشبختی را بر شانه کسی 
دیگر بنشــانی، با این وصف اما آقاپســر زرنگ شلنگ تخته و تیری در 
تاریکی هم می اندازد و مطالبی را در توصیف سر و دم و پرهای خوش 
آب و رنگ دختر بیان می کند که به ســبب مشــکل منکراتی آن را بیان 

نمی کنیم.
اینجاســت که دختر متوجه می شــود طرف اهل سواری دادن نیست و 
بلکه خود سوارکاری ماهر است و درنتیجه خطاب به جناب مفت سوار 
می گوید: ای برو برو تو شــاالتان عالمی/بووات بیمیره ننت بِره گدایی/ 

خوارات بفتن به روز بینوایی.
در ادامه دختر اولتیماتوم قاطع و کوتاه مدتی به پسر داده و می گوید: میَلم 

میرم میمانی بسوز بسوز/ صد سال بیشینی تای مه نداری دلسوز.
پسر از موضع خود کوتاه آمده بسته پیشنهادی خود را از سر ناچاری رو 
کرده و می گوید: انگشتری ماخام بکنم دو تا/حرف مردمه برات موکونم 
کوتا/ سرت مکنم چادرای گران گران/بیای رد بشی ازی سرای گازران.

پسر در این شرایط جایگاه طبقاتی و امالک خانوادگی در بلوار الوند را 
به رخ می کشد و درعین حال نشان می دهد توانایی خریداری چادر بین 

5۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومانی را هم دارد.
دختر اما بســته پیشنهادی را مطلوب نیافته در ذهن خود دو دو تا چهار 
تایی کرده و همان پسرعمه عاشق پیشه و کارمند اول متن که در وصف 
»دختر آدای« شعر می خواند را مطلوب تر می یابد و می گوید: ای برو برو 
منه به تو نمیدن/چاقو ضامن دار زیر کت تو دیدن/ شوَور مکنم به او باال 

باالها/ شوَور مکنم به او دندان طالها.
نتیجه اخالقی: دوره ازدواج کردن از طریق پرداخت کرایه درشکه طرف 
و خریداری چادر گل گلی به ســر آمده لطفاً خود را ضایع نکرده از ایام 

مجردی لذت برید، واالااا.
* شعبون با ُمخ

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

گاهی دوستی برای خدا و پیامبر اوست و ]گاهی[ برای دنیا. آنچه برای خدا و پیامبرش باشد، 
ثواب آن بر عهده خداست و آنچه برای دنیا باشد، ارزشی )ثوابی( ندارد       
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■ دوبیتي:
هزارانت دگر خون کرده ویشه هزاران دل بغارت برده ویشه  
هنو نشمرده از اشمرده ویشه هزاران داغ ریش ار ویشم اشمرد  

باباطاهر

سینـما

■ قد  س.................................  شبی که ماه کامل شد
......................... ................. ما همه باهم  ■ قد  س2

هستيم- تگزاس2
.................. سرخ پوست - ايکساالرژ ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون..... زهرمار- شبی که ماه کامل 

شد
■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 

همه باهم هستيم
برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■

تگزاس2

مریم مقدم  »

 در بدو ورودی شــهر جهانی سفال در میانه 
میدان مردی سفالی ایستاده است که از نگاه هیچ 
عابری دور نمی ماند . این مجســمه سفالی تنها 
گوشــه ای از هنر مرد شهیر مجسمه ساز است.  
مردی که آوازه اش عرصــه هنر و هنروری در 
مجسمه سازی را در ایران و جهان گرفته است.  
ناصر هوشــمندوزیري زاده همدان ، را ایرانیان 
سالیان سال است به عنوان  مجسمه ساز و مدیر 
باغ موزه وزیري می شناسند . در حالی که تیرماه 
1398 به ایستگاه ششم رسید دست تقدیر بر شانه 
پیرمرد هنرمند زد و او در سن 73 سالگی به دیار 

باقی شتافت .  
 نخستين مجسمه ساز ايراني

هوشمند وزیری از مجســمه سازان به نام  معاصر 
ایران در سال ۱3۲5شمسی در همدان دیده به جهان 
گشود. وی  در سال ۱35۰ موفق به دریافت مدرک 
کارشناســی در رشته مجسمه ســازی از دانشگاه 
هنرهای زیبا تهران شــد و در ســال ۱3۷3 دکترای 
افتخــاری و اســتاد درجه یک هنــر را از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد.
هوشــمندوزیري ، نخستین مجسمه ساز ایراني بود 
که در ســال ۱3۴5 به وسیله یک مهندس ایتالیایي 
- ایراني با فایبرگالس آشــنا شــد و مجسمه هاي 
بســیاري با این ماده ســاخت. از وي بیش از 3۰۰ 
مجســمه به جا مانده که 5۰ مجســمه آن در پارک 

جمشیدیه تهران برپا شده است.
از مجســمه هاي ناصر هوشمند وزیري مي توان به 
مجسمه سفالگر در اللجین همدان، مجسمه سردار 
جنگل در اهواز و مجســمه بوعلي سینا در ماهشهر 
اشاره کرد. مجسمه هاي هوشمند وزیري در پارک 
ســاعي، پارک باراجین قزوین، قلعه فلک االفالک 
و موزه رختشــوي خانه زنجان نیز دیده مي شوند.  
هوشــمندوزیري به همت خود در منطقه لواسانات 
مــوزه اي را ایجاد کرد. این بــاغ موزه در زمیني به 
مســاحت هزار مترمربع در یک بناي دوبلکس در 
لواسان ساخته شد و از سال ۱3۸۴ فعالیت خود را 
آغاز کرد. این مــوزه اولین غار موزه خصوصي در 
ایران است و تمامي مخارج و الگوها و خالقیتي که 
در این موزه دیده مي شود حاصل هنر استاد وزیري 
اســت. آثار طراحي شده در این باغ موزه از داستان 
هاي شــاهنامه فردوسي و فولکلور ایران و فرهنگ 
اصیل و سنتي ایراني برگرفته شده است. پیش از این 
بازدیدکنندگان این آثار که اغلب دانشجویان رشته 
هنر بودند، مي توانستند آزادانه و بدون مانعي عالوه 
بر گردش و عکاســي پیرامون باغ مستقیما با طراح 
و خالق این آثار گفت وگو کنند و ضمن آشنایي با 
نظرات اســتاد، آموزش ها و ایــده هاي الزم را فرا 
بگیرند. مرحوم هوشمندوزیري با استفاده از وسایل 
دورریختني و با نمایش آثار و مجســمه هاي خود 

این موزه را ساخته بود.
 غار موزه وزيری

در سال ۱3۸۴ دکتر وزیری با ایده و خالقیت خود 
نخســتین غار موزه خصوصی ایران را در زمینی به 
مســاحت ۱۰۰۰مترمربع با یک ساختمان دوبلکس 
افتتاح کرد که توســط خود ایشــان اداره می شد و 
کلیه هزینه های آن را دکتر وزیری برعهده داشت. 
این موزه تا آخرین روزهای زندگی اســتاد در حال 
توســعه و تکمیل بود  و داالن هایی را در دل کوه 

جهت نمایش آثار ایجاد کرده بود .
روح ایرانی وایران دوستی مشخصه بارز تمامی آثار 
استاد اســت؛ او با اثار خود روایتگر فرهنگ اصیل 
ایرانی و فولکلور ایران و شاهنامه فردوسی می باشد. 
وی حاصل تالش و زحمت شــبانه روزی5۰ ساله 
خود را در معرض تماشای هموطنان خود قرار داد  

و بــه خاطر عالقه ای که به ســرزمین مادری خود 
داشت ، پیشنهاد و دعوت کشورهای دیگر را برای 

فعالیت هنری خود نپذیرفت.
در مــوزه به جا مانــده از خالقیت هنری اســتاد 
می توانید  شــاهد قســمت های مختلف ، بخش 
نمایشــگاهی، کارگاهی، صنایع دســتی، آموزشی، 

نگارخانه وسالن اجتماعات باشید.
جمشــيديه  پارک  در  هنرمندانه  ردپای 

تهران
در شــمال پایتخت، مردی هنرمند که زاده پایتخت 
تاریخ تمدن ایران زمین اســت ،  موزه ای جالب و 
دیدنی را با ســرمایه شخصی از آثار مجسمه سازی 
و کلکسیون های ارزشمند خود در فضایی خاص و 
شگفت انگیز احداث کرده است که تا سالیان سال 
این میراث غنــی برای ایران و ایرانی خواهد ماند ، 
تا عالقه مندان به هنر و دانشجویان هنری آزادانه از 
این فضا بهره ببرند و تجارب هنری را کسب کنند . 

از وی مجســمه و آثــار هنری 
زیادی به نمایش درآمده اســت، 
از پارک جمشیدیه  کســانی که 
تهران دیدن کرده اند با مجسمه 
های زیبا و جالبی روبه رو شده 
اند کــه فضای پارک را دگرگون 
و دیدنی ساخته اند. این مجسمه 
هــای منحصر به فرد اثر اســتاد 

وزیری می باشد.
غار موزه وزیــری, مجموعه ای 
خصوصــی از مجســمه هــای 
دست ساخته استاد » دکتر ناصر 
هوشمند وزیری« می باشد که  در 
دل طبیعت و به دور از هیاهوی 
شــهر ساخته شده اســت. او به 
طبیعت بسیار عشق می ورزید و 
برخالف اکثر موزه ها که در شهر 

احداث می شوند, او موزه اش را در دل کوه و کنار 
رودخانه در منطقه لواسان استان تهران بنا کرده بود.

 ناصر هوشــمند وزیری از مجسمه سازان بزرگ 
ایران می باشــد که بســیاری از مجســمه های 
معروف شــهر تهران نظیر مجســمه های پارک 
جمشیدیه, ارتفاعات کلکچال, پارک هنرمندان و 
پارک ســاعی ساخته او می باشند. او می گوید از 
دوره جوانی به سنگ عشق خاصی داشتم. به قول 
خود اســتاد او چشــم هایش را شسته است و به 
طبیعت طور دیگری نگاه می کند. استاد به سنگ 
به عنوان دســت مایه هنری مــی نگرد و اهداف 
ساختش از مجسمه ها را واالتر از اهداف زیبایی 
می داند. صبر و حوصله اســتاد بسیار زیاد است 

.عشــق به کار و پیشه در تک تک آثار استاد دیده 
می شــود و شما را یاد این مصرع زیبا می اندازد: 
»گفتا هنر ز تیشــه بی عشق بر نیاید!« در ورودی 
موزه در چوبی و زیبا قرار دارد که دســت ساخته 

خود استاد به وسیله تنه درختان می باشد.
 مجسمه هايی درون غار 

او در کوه حفره هایی ایجاد کرده اســت و مجسمه 
های خود را درون آنها چیده است. در ورودی غار 
مجسمه شــیری که سمبل قدرت می باشد, ساخته 
شده است. برای ورود به غار باید از دهان این شیر 
بزرگ وارد شــوید. این غار موزه دارای یک سالن 
برای نشست های فرهنگی هنری می باشد. در اکثر 
اوقات هنرمندان و دانشجویان زیادی نزد استاد می 
آیند و با او به گفت وگو می پردازند. تعداد بســیار 
زیادی از مجســمه ها در محوطــه روباز و در کنار 
درختان قرار گرفته اســت. او حتی وسایلی را برای 
بازی کودکانی که به موزه می آیند ســاخته است و 
آگاهی دادن به کودکان را وظیفه 

مهمی می داند.
احترام به محیط زیست از دغدغه 
های مهم استاد بود و به ضایعات 
و زباله هــا به دیــدی خالقانه 
مــی نگریســت . او در محوطه 
درختی را با بطری های نوشــابه 
ساخته است و بر روی آن نوشته 
اســت: » این درخت نوشابه به 
همت انســان هایی درست شده 
است که حاشیه خیابان را سطل 
آشــغال می بینند.« بســیاری از 
دست ساخته های استاد حاصل 
عشق او به سرزمین مادری است. 
این مرد وطن دوســت و میهن 
پرست بسیاری از شخصیت های 
و  ملی  های  اســطوره  شاهنامه, 
داســتان های ایرانی را سرلوحه کار خود قرار داده 
اســت. او شــاهنامه را منبع بزرگی برای هنرمندان 

می داند.
در جای جای  موزه مجســمه های اســطوره های 
باســتانی ایران نظیر رستم و آرش کمانگیر و چهره 
هــای بزرگ مفاخر ملی مانند امیرکبیر, پروفســور 
هشترودی و استاد رفیع دیده می شود. استاد مجسمه 
ای را برای رویداد بزرگ  فتح خرمشــهر ســاخته 
اســت که در آن از رنگ های پرچم ایران استفاده 
شده است. از دیگر مجســمه های مهم مجموعه, 
مجســمه ای با نام درخت ایرانی است که نشان گر 
وحدت اقوام ایرانی می باشد. تمام قومیت ها در زیر 
این درخت ساخته شده اند و هدف استاد از ساخت 

آن ایجاد همبستگی ملی بوده است.
از دیگر آثار ایشــان که در شــهر بــزرگ تهران به 
نمایش گذاشته شــده می توان از مجسمه پرواز و 
نردبان در پارک ایرانشهر)خانه هنرمندان(؛ گوزن ها، 
آبنما، دایناسور در پارک پردیسان؛ سی اثر دیدنی و 
برجسته در ارتفاعات کلکچال، مجسمه ها و آبشار 
۲۷متری پارک ساعی، مجسمه مادر و فرشته ، دختر 
و پسر ، فرشته کوچک در بیمارستان صارم، مجسمه 

کاکلی و پدربزرگ در پارک گلبرگ نام برد.
تعداد بســیاری از آثار اســتاد زینت دهنده فضای 
شهرهای دیگر و همچنین خارج از ایران مثل نمای 
تخت جمشید در نمایشگاه فرش هانوفر آلمان شده  

و مورد توجه همگان قرار گرفته است.
موزه ای جالب و دیدنی است که دانشجویان رشته 
های هنر وعالقه مندان به هنرمی توانند از ایده های 
اســتاد و تجربیات وی تا همیشه  بهره مند شوند  . 
فضای آزاد و دوستانه این مجموعه برای گردشگران 
و بازدید کنندگان بســیار دلچسب و دیدنی است و 
بدون هیچ محدودیتی می توانند از این موزه عکاسی 

کنند.
 درخواست قلبي هوشمند وزيری 

وي که در زمان حیاتش آرزوي گسترش فضاي این 
موزه را داشــت در گفت وگویي با رسانه ها عنوان 
کرده بود: »دوســت ندارم بعد از مرگم مرا در قطعه 
هنرمندان به خاک بســپارند و از من به عنوان یک 
هنرمند نامي یاد کنند. باور دارم اگر قرار اســت به 
هنرمندي ارج و قربي نهند، تا زماني که زنده است 
این کار را بکنند و شرایط کار کردن را برایش مهیا 
کنند.« در راســتاي همین درخواست هنرمند، راما 
هوشــمندوزیري دختر وي در گفت وگو با رسانه 
ها بیان کرد: »درخواســت قلبي پدرم این بود که در 
غارموزه خودش واقع در لواســان به خاک سپرده 
شود که ما این موضوع را با شوراي شهر لواسان در 
میان گذاشته ایم و منتظر پاسخ هستیم.« وي افزود: 
»پدرم صبح روز 6 تیرماه بر اثر ایســت قلبي هنگام 
خواب از دنیا رفت که ساعاتي بعد از سوي شوراي 
شــهر در محل حاضر شــدند و این درخواست را 
با آنها مطرح کــرده ایم و منتظر اعالم نتیجه نهایي 
هســتیم.« فرزند ناصر هوشــمند وزیري همچنین 
اظهار کرد: »در صورتي که امکان خاکســپاري در 
محل غارموزه فراهم نشــود، پیکــر این هنرمند در 
یکي از آرامســتان هاي لواسان به خاک سپرده مي 

شود.«
بسیاری از اساتید و هنرمندان ایران، شیفته سرزمین 
مادری و فرهنگ غنی آن هســتند، به همین خاطر 
همه دارایی و عمر گرانمایه خود را صرف توسعه و 

اشاعه هنر و فرهنگ وطن می کنند.

مردسفالی اللجین یادگار هوشمندوزیري 

ود  ر   ه   س  
■ دوست ندارم بعد از مرگم مرا در قطعه هنرمندان به خاک بسپارند

دوست   : وزيری  هوشمند 
ندارم بعد از مرگم مرا در 
خاک  به  هنرمندان  قطعه 
بسپارند و از من به عنوان 
يك هنرمند نامي ياد کنند. 
باور دارم اگر قرار اســت 
قربي  و  ارج  هنرمندي  به 
نهند، تــا زماني که زنده 
بکنند  را  کار  اين  اســت 
را  کردن  کار  شــرايط  و 

برايش مهيا کنند.


