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درس اخالق کافی نیست!
 1- بــر اســاس یک ســنت قدیمی و 
پســندیده یکشنبه های اول هر ماه شورای 
اداری اســتان با موضــوع  درس اخالق 
مدیران تشکیل می شود و معموال نماینده 
ولی فقیه در اســتان در این جلسه به ارائه 
مباحث و تذکرات اخالقــی می پردازد.با 
آنکه بســیاری نیاز امروز جامعه را اخالق 
می دانند اما این جلسه شورای اداری کمتر 
با اســتقبال خبرنگاران و رسانه ها و حتی 
مدیران مواجه هســت و مانند جلســات 
کاری شورای اداری شلوغ نیست.2- دولت 

یازدهم و دوازدهم یکی از ...

يادداشت

2

چرا شهرداری ها نمی توانند 
یک بار برای همیشه مشکل 

مسکن را حل کنند
 اهمیــت و نقــش خانــه یــا همــان 
چاردیــواری معروف در شــکل گیری و 
بقای خانواده ایرانی بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت. امروزه در جامعــه ایرانی اهمیت 
خانه داشتن برای دستیابی به پله اول و آخر 
امنیت اجتماعی آن چنان باال گرفته است که 
هیچ اولویتی در آغازه های زندگی باالتر و 
مهمتر از صاحبخانه بودن نیست به گونه ای 
که صاحب یک خانه بودن ارزشی فراتر از 

تمام سرمایه های زندگی دارد...

راه ناهموار برای غار راهموار 

فرصت سازی یک روستا برای کارآفرینی

تهرانی ها لباس »ِکردآباد« را 
تن می زنند

8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تقدیر و تشکر

 بخشدار محترم گل تپه، جناب آقای دهقانی 
و همکاری ویژه سرکار خانم شایگانی و پرسنل محترم بخشداری گل تپه 
و بخشدار محترم بخش مرکزی کبودراهنگ، جناب آقای جهانگیری 

و خانم پاشایی، مسئول محترم بانوان بخشداری 
و با تشکر از همکاری خانم احمدی نماینده محترم روستای کوریجان 

جناب آقای بابایی دهیار محترم روستای جگنلو 
جناب آقای سپهر راضی دهیار محترم روستای خالقوردی 

جناب آقای مهدی محمدی دهیار محترم روستای قطارقوئی و با تشکر از همکاری خانم دوستی

مجتمع قالی و گلیم فروزان احسن

 بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند شما در زمینه برگزاری هر چه بهتر دوره های آموزش قالیبافی، احیاء و ترویج فرش استان 
همدان در شهرستان کبودراهنگ را ارج می نهیم. و از درگاه ایزد منان دوام عزت وسالمت، تداوم حضور در دستیابی به اهداف این هنر اصیل ایرانی را 

در راستای توسعه پایدار جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نمائیم.

تقدیر و تشکر
جناب آقای دکتر جهانیان، بخشدار محترم شهرستان جوکار 

جناب آقای حسنی دهیار محترم روستای علی آباد دمق و با تشکر از همکاری خانم امینی 
جناب آقای باقر هاشمی دهیار محترم روستای کسب و با تشکر از همکاری خانم داودی
 جناب آقای جواد زنگنه دهیار محترم روستای کمری و با تشکر از همکاری خانم زنگنه 
جناب آقای فراهانی دهیار محترم روستای علوی و با تشکر از همکاری خانم فراهانی 

جناب آقای حسین صفری دهیار و آقای حسین کریمی شورای محترم روستای ننج و با تشکر از همکاری خانم ایرانشاهی 
جناب آقای علی شعبانلو دهیار روستای علیجوق وبا تشکر از همکاری خانم کلیایی  ) بسیج روستای بوربور( و خانم موسیوند
خانم مهرابی پور دهیار محترم روستای قلعه جوزان و با تشکر از آقایان مصطفی صادقی، مجتبی صادقی، حاجی آقا صادقی

 با تشکر از همکاری خانم بهرامی و خانم عاشورلو از روستای الفاوت

مجتمع قالی و گلیم فروزان احسن

 بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند شما در زمینه برگزاری هر چه بهتر دوره های آموزش قالیبافی، احیاء و ترویج فرش استان 
همدان ، در شهرستان مالیر را ارج می نهیم و از درگاه ایزد منان دوام عزت وسالمت، تداوم حضور در دستیابی به اهداف این هنر اصیل ایرانی را در 

راستای توسعه پایدار جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نمائیم.

آگهی تجدید مزایده

شرکت سیاحتی علیصدر

شـرکت خدمات مسـافرتی و جهانگـردی علیصدر مهـر در نظر 
دارد مدیریـت بهـره بـرداری از آژانـس علیصدر مهر بـه متراژ 
یکصـد و هشـتاد مترمربـع دارای مجوزهـای بنـد الـف، بنـد 
ب، قطـار و نمایندگـی فـروش تورهای بازنشسـتگی کشـوری 
و عضـو یاتـا بـه آدرس: همـدان، آرامـگاه بوعلـی سـینا، بلوار 
خواجـه رشـید را بصـورت اجـاره سـه سـاله بـه افـراد واجد 
شـرایط )حقوقـی یا حقیقـی( واگـذار نمایـد، فلـذا متقاضیان 
دارای شـرایط مـی تواننـد جهـت اطالعـات بیشـتر و دریافت 
اوراق مشـارکت تـا یـک هفته پـس از انتشـار آگهـی از تاریخ 
98/5/1 لغایـت 98/5/8 بـه واحد امـور حقوقـی و قراردادهای 
شـرکت علیصـدر واقـع در بلـوار خواجـه رشـید، شـماره 40 

نمایند. مراجعـه 

هوا گرم است از هواپیما پیاده شوید 

بررسی ماجرای 
پیاده کردن 6 مسافر 
پرواز همدان- مشهد

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com
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حبابی 
به وسعت 
چهار دیواری های 
شهر

■ رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک همدان: انگشت اتهام 
را از سر مشاوران امالک 
بردارید
■ افزایش نجومی اجاره امان 
مستاجران را برید
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خبر

درس اخالق کافی نیست!
 1- بر اساس یک سنت قدیمی و پسندیده یکشنبه های اول هر ماه 
شورای اداری استان با موضوع  درس اخالق مدیران تشکیل می شود 
و معموال نماینده ولی فقیه در اســتان در این جلسه به ارائه مباحث و 

تذکرات اخالقی می پردازد.
با آنکه بســیاری نیاز امروز جامعه را اخالق می دانند اما این جلســه 
شــورای اداری کمتر با استقبال خبرنگاران و رسانه ها و حتی مدیران 

مواجه هست و مانند جلسات کاری شورای اداری شلوغ نیست.
2- دولــت یازدهم و دوازدهم یکــی از مهمترین وعده های خود را 
نجات اخالق اعالم کرد هر چند درباره موفقیت دولت در تحقق این 
وعده باید بر اســاس شــاخص ها قضاوت کرد اما دولت خود سعی 
کرده اخالق را رعایت کند و از بســیاری بــی اخالقی ها در دولت، 

دیگر خبری نیست.
3- فســاد، پدیده روبه رشدی در جامعه ایران بوده است و این فساد 
بیشــتر در قالب دورویی و بی اخالقی رفته و اجازه رونمایی به آن از 

سوی مفسدین متظاهر داده نشده است.
در واقع بی اخالقی متخلفین در ریا و تظاهر از جمله دالیل ســختی 

مبارزه با فساد جامعه به خصوص در سیستم سه قوه و نهادها است
4- تا کنون دو جلســه درس اخالق مدیران با حضور حجت االسالم 
شعبانی برگزار شده و وی سعی داشته با استناد به نهج البالغه مباحث 
نو و کاربردی در مدیریت را بیان کند اما واقعیت آن اســت که معیار 
ســنجش واقعی اخالق ، درونی اســت و قضاوت بیرونی می تواند 
تحت تاثیر تظاهر و ریا قرار گرفته و با واقعیت همخوانی نداشته باشد.

5- اکنون مهمترین مشکل اخالقی در سیستم اداری ، شاید همین ریا 
و دورویی باشد و در این زمینه و پدید آمدن این شرایط شاید گزینش 

ها و حراستها موثر بوده اند
گزینش ها و حراست ها بر اساس شاخص های ظاهری قضاوت می 
کنند و این به متخلفان این پیام را می دهد که می توان با ظاهر سازی 

و عمل ریاکارانه همراهی این نهادهای حافظ ارزش ها را داشت.
6- مدیران در نظام اسالمی باید متخلص ترین افراد به اخالق اسالمی 
باشــند اما در عالم واقع اینگونه نیست و همه مدیران مقید به اخالق 

نیستند.
وقتی برای رسیدن به عنوانی مدیریتی، جنگ قدرت در استان یا کشور 
شــکل می گیرد و هرگونه بی اخالقی برای رسیدن به آن هدف، مباح 
شمرده می شود، اخالق پیش از رسیدن به مدیریت توسط مدیر ذبح 

شده است و آنچه می ماند عمل ریاکارانه و اخالق نمایی است.
حال مدیری که این چنین به مدیریت رسیده است، نمی تواند منظور 
از مسئولیت و فرصت مسئولیت از نگاه اسالم را درک کند و می شود 
آنچه االن شده است و همه از نگاه و زندگی و مدیریت اشرافی برخی 

مدیران که با مردم هم فاصله بسیار دارند، گالیه مند هستند.
در حقیقــت اینکه برخی، از طبقه مدیران بــه عنوان طبقه ای جدا از 
جامعــه که درد مــردم را نمی فهمند، دغدغه نــان ندارند و به جای 
خدمت، کیســه برای زراندوزی و فساد بیت المال دوخته اند، سخن 
می گویند با مشــاهده زندگی این دســته از مدیران در جامعه به این 

نظرات رسیده اند.
7- همدان مدیران خوبی دارد، مسئوالن ارشد آن هم سعی دارند سالم 
زندگی و مدیریت کنند اما با همه این اوصاف، در کنار اخالق ، نظارت 
بر عملکرد و زندگی مدیران الزم است تا اعمال مدیران واقعی شده و 

ریاکاری از آن دور شود.
در این راه برگزاری درس اخالق اقدام مناســبی است اما کافی نیست 
و اخالق عملی به دور از ریاکاری و تظاهر و نظارت بیشتر بر مدیران 

الزم است.

1- اغراق دربــاره درجات علمی نمایندگان به اوج خود رســیده 
اســت. گویا هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، این درجات 
هم افزایش می یابد. گفتنی اســت عالقه به الحاق مدارج علمی به 
ابتدای نام مســئوالن، سنت ناپســندی است که در همدان در حال 

رواج است.
2- وزیر علوم امروز به دیدار اســتاندار همدان می آید. گویا در این 
دیدار درباره مســائل دانشگاه های اســتان بخصوص دانشگاه دی 8 
تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شــد. گفتنی است وزیر علوم در زمان 
ریاست دانشگاه بوعلی برای احداث دانشگاه دی 8 در همدان پیگیری 

های بسیاری داشت.
3- شورای صنفی کارکنان در دستگاه های اجرایی استان تشکیل می 
شــود. گویا این شورا توسط کارکنان با انتخابات فعالیت خواهد کرد. 
گفتنی است پیگیری حقوق قانونی کارکنان و پیشگیری از تضییع آن و 
ایجاد مزایای بهتر قانونی در تعامل با مدیران دستگاه از وظایف شورای 

صنفی کارکنان هر دستگاه است.

چرا شهرداری ها نمی توانند یک بار برای 
همیشه مشکل مسکن را حل کنند

مهدی ناصرنژاد  «

 اهمیــت و نقــش خانــه یا همــان چاردیواری معــروف در 
شــکل گیری و بقای خانواده ایرانی بر هیچ کس پوشــیده نیست. 
امروزه در جامعه ایرانی اهمیت خانه داشــتن برای دستیابی به پله 
اول و آخــر امنیــت اجتماعی آن چنان باال گرفته اســت که هیچ 
اولویتی در آغازه های زندگی باالتــر و مهمتر از صاحبخانه بودن 
نیست به گونه ای که صاحب یک خانه بودن ارزشی فراتر از تمام 
ســرمایه های زندگی دارد و به واقع خانه برای هر شــخص و هر 
خانواده از یک نفر تا چندین نفر، واجب تر از نان شــب اســت و 
خواهی یا نخواهی وجود خانه به گوشــه اصلــی دل و جان هر 

ایرانی چسبیده است و جدا نمی شود. 
خانه بیشــتر از تمام جوامع بشــری روی کره خاک، اصلی ترین 
ســرمایه و مایملک خانواده ایرانی است و شوربختی آنجاست که 
ارزش و اعتبار یک ایرانی بسته به طول و عرض و کمیت و کیفیت 
خانه او دارد و چه بســا خانواده ای کــه به هر دلیل و پس از یک 
زندگی چندین ساله نتوانسته اند صاحب یک چهاردیواری مستقل 
برای خود باشــند، چه بهتر که نباشند و زندگی را در عالم دیگری 

برای خود جستجو کنند!!!
چرا خانه ســرمایه اصلی در جامعه ایرانی است و چرا در بسیاری 
از جوامع خوشــبخت چهارگوشه دنیا این گونه نیست و داشتن یا 

نداشتن خانه در درجه دهم اهمیت و اولویت قرار دارد؟!
گرانی وحشــتناک اجاره بهای مسکن و قیمت یک چهاردیواری 
کوچک یا بزرگ در شــرایط روز جامعه ایرانی بیش از هر زمان 
دیگر حساسیت مســئوالن و هیأت دولت را برانگیخته است و 
همین روز شــنبه 29 تیرماه جاری بود که موضوع مســکن در 
جلسه ای به ریاســت رئیس جمهوری اسالمی در تهران برگزار 

شد. 
در بیــن تمام مباحث مربوط به مشــکل و کــم و کیف قیمت و 
اجاره بهای مسکن در جلســه ریاست جمهوری، یک نکته و یک 
اشــاره و یک  تصمیــم قابل تأمل می نمــود و آن لزوم دخالت و 
مشارکت شــهرداری ها برای ورود مســتقیم در ساخت و ساز و 

واگذاری مسکن می باشد. 
به واقع چنین ضرورتی همان حلقه گم شــده زنجیره مســئله 
مســکن در جامعه ایران می باشد. چرا شــهرداری ها مستقیم 
وارد این حوزه نشــوند؟ چرا تاکنون چنیــن فکری از ذهن 
مسئوالن و متولیان امر مســکن در کشورمان نگذشته است؟! 
چالشــی بزرگــی که مــی تواند بــا کمترین چالش توســط 
شــهرداری ها حل شــود! طرح و برنامه ای که به شــکل های 
گوناگــون و در ابعــاد مختلــف می توانــد بــا برنامه ریزی 
شــهرداری ها بــرای تملــک زمیــن و ســرمایه گذاری های 

اشــتغال آفرین به مرحله اجرا درآید.
 شــهرداری ها می توانند در کنار و به موازات و در رقابت با بخش 
خصوصی که بســاز و بفروشی! می کنند و هر کس را با توان خود 
آن کس صاحب خانه می ســازند، وارد عمل شــود و چنانچه این 
برنامه با نیتی درســت و هدفی مبارک انجام شــود، می تواند بت 
مســکن را در جامعه بشــکند، می تواند راحت و بدون حرص و 
آز صاحبخانه ها، هر خانواده کوچک و بزرگ و حتی دار و دســته 
مجردها را هــم به راحتی صاحب خانه کنــد. خانه های کوچک 
و نقلــی بــرای مجردها و کم جمعیت هــا و خانه های بزرگ تر و 

مناسب تر برای خانواده های بزرگ تر.
در برخی کشــورها مجردها و خانواده هــای کوچک و زوج های 
جــوان مرحله بــه مرحله صاحب خانه های بزرگتر و مناســب تر 
می شــوند و این پروســه همچنان می گــردد و می گردد و معضل 
مســکن را در جوامع خود در مدار مسائل کم اهمیت و قابل حل 

قرار می دهد.
وقتی اجاره بهای مســکن در ابعاد کوچک و بزرگ در یک جامعه 
هدفمند به سرمایه های کالن برای اجرای پروژه های مسکن تبدیل 
شود و شــهرداری ها با اتکا به منابع مالی و سرمایه های درگردش 
از محــل تجمیع اجاره ها و حتی فروش، مدیریت چنین طرح های 
زیرســاختی را به عهده بگیرند، آنوقت می شــود بخش مهمی از 
مشــکل اشــتغال و معضل تاریخی مسکن در کشــور را برطرف 

ساخت.

الزمه تحقق تمدن اسالمی  توجه به عقالنیت است

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه انقالبــی گــری حرکــت بــر 
ــر  ــی ب ــای عقالنیــت اســالمی اســت گفــت: دانشــجویان تمــدن اســالمی را مبتن مبن

عقالنیــت ایجــاد کننــد.
حجــت االســالم  حبیــب ا... شــعبانی در آییــن اختتامیــه دوره تشــکیالتی و آموزشــی 
ــا  ــه فعــاالن دانشــجویی دانشــگاه های آزاد سراســر کشــور در همــدان ب ــات طیب حی
بیــان اینکــه تقابــل جبهــه حــق و باطــل از زمــان هابیــل و قابیــل ایجــاد شــده اســت 
ــد  اظهــار کــرد: کار تشــکیالتی شــاخصه ها و مولفه هــای خــاص خــود را دارد و بای

ایــن کار تشــکیالتی بــه ســمت و ســوی تمــدن اســالمی حرکــت کنــد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه اصــل و اســاس حرکــت مــا مبتنــی بــر عقالنیــت اســت افــزود: تفــاوت 
تمــدن غربــی و اســالمی در عقــل و تبعیــت از عقــل و حیــات مقبــول و تفــاوت در 

ــت. ــی اس منفعت گرای
ــان اینکــه عقــل  ــا بی ــه در اســتان همــدان ب ــی فقی ــده ول ــارس  نماین ــه گــزارش ف ب
ــدن  ــجویان تم ــرد: دانش ــح ک ــد تصری ــدا می کن ــا پی ــی معن ــب وح ــالمی در مکت اس
ــری  ــه انقالبی گ ــن اینک ــد؛ ضم ــاد کنن ــت ایج ــر عقالنی ــی ب ــد مبتن ــالمی را بای اس

ــت. ــالمی اس ــت اس ــای عقالنی ــر مبن ــت ب حرک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی بــه 

عقالنیــت اســالمی نیــاز داریــم و ایــن مهــم می توانــد مــا را بــه ســمت 
ــات  ــرآن حی ــی خلقــت آدمــی در ق ــه داد: هــدف نهای ظهــور ســوق دهــد ادام
ــه  ــز ب ــا نی ــا و اولی ــه انبی ــای مخلصان ــه تالش ه ــود و هم ــی می ش ــه معرف طیب

حیــات طیبــه می رســد.
شــعبانی بــا بیــان اینکــه عقالنیــت دینــی بایــد ترویــج یابــد خاطرنشــان کــرد: تمــدن 

غربــی بــر اســاس تخیــالت و وابســته بــه تمایــالت بشــر اســت.
ــه اینکــه هرچــه تخلیــات کنتــرل شــود حرکــت بــه ســمت تمــدن  ــا اشــاره ب وی ب
ــب  ــت در مکت ــل تربی ــه دلی ــروز ب ــان ام ــت: جوان ــد گف ــش می یاب ــالمی افزای اس

ــد. ــه دهن ــد را ادام ــن رون ــد همی ــتند و بای ــذار هس ــیار اثرگ ــت بس والی

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمي استان همدان 
در اختتامیه تشکیالتی و آموزشی حیات طیبه 
فعاالن دانشجویی دانشگاه های آزاد کشور در 
همدان گفــت: هدف از برگــزاري این دوره 

حفظ و صیانت از ارش هاي ملي و دیني بود.
مرتضي قائمي در ادامه به سکوالریســم اشاره 
کرد و گفت: سکوالریسم زائیده تفکري است 
که خدا را غایب مي دانــد و مي گوید افرادي 

متولي دین نباید متولي سیاست باشند.
وي ادامه داد: »ســکوالر اســالمي« که مطرح 
مي کنند یک ترکیب متناقضي اســت؛ انگار که 
بگوییم شــِب روز یا بگوییم سیاهِ سفید. این 

معني ندارد.

در  دانشــجویان حاضر  به  قائمي خطــاب 
جلســه گفت: وظیفه تشــکل هاي اسالمي 
حفظ خدا در اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و ... 
اســت زیرا سکوالرها مي خواهند خدا را از 
اقتصاد و اجتماع و همه بخش هاي کشــور 

کنند. حذف 
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد 
اسالمی هم گفت: در شرایطی که رأس استکبار 
جهانی عربده می کشد و مانند فرعون، نظام را 
تهدید می کند و معاهده های بین المللی را زیر پا 
می گذارد، دولتمردی که به دنبال مذاکره است، 

انقالبی نیست.
حجت االسالم ابراهیم کالنتری با تأکید بر اینکه 

آنقدر مسائل سیاسی امروز جهان پیچیده شده 
که آینده قابل پیش بینی نیست اظهار کرد: نباید 
در دنیای امروز از نظر اقتصادی وابسته باشیم 
و یا اینکه به لحاظ فرهنگی جامعه را رها کنیم.

وی بــا بیان اینکه باید موضع محکم در حوزه 
امنیت داشــته باشــیم ادامــه داد: تهدیدهای 
فرهنگــی در کمین همه کشــورها اســت و 
جمهوری اسالمی نیز مورد هجمه بسیاری از 

سوی دشمنان قرار دارد.
 دانشجویان تمدن اسالمی را مبتنی 

بر عقالنیت محقق کنند
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه 
انقالبي گري حرکت بر مبنای عقالنیت اسالمی 

است گفت: دانشجویان تمدن اسالمی را مبتنی 
بر عقالنیت ایجاد کنند.

حجت االســالم حبیب ا... شعبانی با بیان اینکه 
تقابل جبهه حق و باطل از زمان هابیل و قابیل 
ایجاد شــده اســت، بیان کرد: کار تشکیالتی 
شاخصه ها و مؤلفه های خاص خود را دارد و 
باید این کار تشکیالتی به سمت و سوی تمدن 

اسالمی حرکت کند.
وی با اشــاره به اینکه اصل و اساس حرکت 
مــا مبتنی بر عقالنیت اســت افزود: تفاوت 
تمدن غربی و اســالمی در عقــل و تبعیت 
از عقــل و حیــات مقبــول و تفــاوت در 

منفعت گرایی است.

 فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( استان 
همدان با بیان اینکه ستاد کل نیرو های مسلح 
13 شــهید استان همدان را مشخص کرده تا 
در برنامه ای درجه ســرتیپ تمامی شهدا را 
اعطا کند گفت: شــهید اســالمیان به عنوان 
شهید شــاخص همدان در سال 98 معرفی 

شد.
مظاهــر مجیدی در جلســه معرفی شــهید 
شاخص سال با بیان اینکه در چند سال اخیر 
برای اســتفاده بیشتر سیره از شهدا، هر سال 
در استان به نام یک شهید نامگذاری می شود 
اظهار کرد: امســال در اســتان به نام شهید 

»سعید اسالمیان« نامگذاری شده است.
بــه گزارش فــارس وی با اشــاره به اینکه 
امیدواریــم بتوانیــم در مراســم، مدارس، 
دانشــگاه ها و ... زوایای پنهانی از شــهیدان 
اسالمیان را معرفی کنیم ادامه داد: نامگذاری 

ســال به نام شــهدا در چند سال گذشته در 
مرکز استان و شهرستان ها انجام می شود.

فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( همدان با 
اشــاره به اینکه در مراســم یادواره شــهدا 
قســمتی از زندگــی شــهدا و به خصوص 
شهید شــاخص استان بیان می شــود ادامه 
داد: شــهید اسالمیان از فرماندهان لشگر 32 

انصارالحسین)ع( بود.
وی بــا بیان اینکــه یاد و خاطره شــهدا به 
خصوص شــهید سعید اســالمیان فراموش 
نخواهد شد بیان کرد: این شهید بزرگوار در 
منطقه کردستان و پاوه آرامش برقرار کرد و 

برای استان افتخاری بود.
مجیدی با اشــاره به اینکه شــهید اسالمیان 
عالوه بر منطقه غرب کشــور در جنوب هم 
نقش آفرینی داشــت افزود: ایشان در زمان 
عملیات کربالی 5 پس از انجام شناســایی 

باعث آرامش همگان بود.
وی با بیان اینکه آرامش و شــجاعت شهید 
اسالمیان به انسان روحیه و قوت می داد بیان 
کرد: سردار جعفری فرمانده سابق سپاه سال 
گذشــته پس از زیارت مزار شهید همدانی 

خواستار زیارت مزار شهید اسالمی هم شد.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
ادامه داد: در ستاد کل نیرو های مسلح برنامه ای 
پیگیری می شــد تا درجه شهدایی که قبل از 
شهادت نتوانستند درجه خود را دریافت کنند 

از سوی سرلشگر باقری اعطا شود.
وی بــا بیان اینکــه در جلســات مختلف 
فهرست شــهدایی که در اوایل جنگ شهید 
شــده و نتوانســته بودند درجــات خود را 
دریافت کنند را مشــخص کردیــم افزود: 
ستاد کل نیرو های مسلح 13 شهید استان را 
مشخص کرده تا در برنامه ای درجه سرتیپ 

تمامی شهدا را اعطا کند.
مجیدی با اشــاره به اینکه پنجــم مردادماه 
ســالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد است 
افزود: در تاریخ پنــج مردادماه در برنامه ای 

درجه شهدای اعطا می شود.

تلفات غیرعادی ماهی های سد نعمت آباد
 چند روز پیش در یکی از کانال های مربوط به شهرستان اسدآباد 
در فضــای مجازی خبر تلفات غیرعادی ماهیان ســد نعمت آباد این 
شهرستان منتشر شده بود اما اینکه علت تلفات آن سوالی بود که شاید 

ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر خود کرد.
رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان اســدآباد از تلفات غیرعادی ماهی 
در ســد نعمت آباد این شهرستان بازدید کرد و در راستای گزارشات 
مردمی در فضای مجازی، ضمن بازدید از محل در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: رهاســازی ماهی در این ســد بدون اطالع و هماهنگی با 
دامپزشکی شهرســتان بوده و آنالیز آب برای پرورش صورت نگرفته 

است.
عادل بصیری محمد پور افزود: از خرداد تا مهرماه، کمبود اکسیژن یکی 
از دالیل مرگ ماهیان گرمابی پرورشی بوده و این قضیه در حالتی رخ 

می دهد که میزان اکسیژن مصرفی بیش از تولید آن باشد.
وی با اشاره به اینکه گونه های موجود از نوع ماهی گرمابی بوده اند، 
خاطرنشان کرد: با توجه به تجمع ماهیان در سطح آب و خروجی سد، 
افزایش تعداد ماهیان و  رشد جلبک ها که به صورت مضاعف سبب 
کاهش اکســیژن و افزایش گازهای دفعی از جمله آمونیاک می شود، 

این امر موجب تلفات و مرگ ماهی ها شده است.

همدان پیام را از امروز رنگی بخوانید
 روزنامه همدان پیام از امروز به صورت رنگی منتشر می شود.

 عالقمنــدان می تواننــد اخبار خــود را به آدرس تلگرامــی روزنامه
 @HPayamonline  

info@hamedanpayam.com  یا ایمیل روزنامه به آدرس 
 ارسال کنند.

فکــس   شــماره  و   38264433-081 روزنامــه  تمــاس  شــماره 
081-38279013پاسخگوی مخاطبان روزنامه است.

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان 
فرهنگ سازی در مباحث خودمراقبتی را دستور 
کار دانســت و خواستار توجه بیش از پیش به 

این مهم شد.
مصطفــی آزاد بخــت در مراســم  تجلیل از 
دست اندرکاران اجرای بسیج ملی فشار خون 
باال در اســتان با تشــکر از انسجام خوب در 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا از سالمتی و 
امنیت به عنــوان دو نعمت مجهول یاد کرد و 
اظهار کرد: گزارش ها از اجرای فشار ملی فشار 
خون باال حاکــی از حرفه ای و با انگیزه بودن 

تالشگران بسیج ملی کنترل فشار خون دارد.
پیشــرفت های  اصلی تریــن  از  یکــی  وی 
بــه حوزه  را مربوط  اســالمی  جمهــوری 
بهداشــت و درمان دانســت و گفت: ایران 
با تکیه بر پشــتوانه اخالق اسالمی می تواند 
سرآمد پزشکی دنیا باشد همچنانکه هم اکنون 
نیــز توانمندی خوبی برای تربیت پزشــکان 
برخی کشورهای اسالمی و خدمت رسانی به 

کشورهای همسایه دارد.
به گزارش فارس وی با اشاره به صحبت های 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران نباید 
درد دیگری به جز تحمل درد بیماری داشــته 
باشند گفت: این خواسته تا حد زیادی برآورده 

شــده و امید می رود موفقیت بیشتری در این 
زمینه حاصل شود.

معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار همدان 
فرهنگ سازی در مباحث خودمراقبتی را دستور 
کار دانســت و خواستار توجه بیش از پیش به 

این مهم شد.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان نیز 
گفت: اســتانداری همدان در بسیج ملی فشار 
خــون باال ورود پیدا کرد و اقدامات مربوط به 

حوزه پشتیبانی با قدرت انجام شد.
مهــرداد نادری فر بــا قدردانــی از زحمات 
طاقت فرســا و باانگیزه ستاد اجرایی در مناطق 
مختلف اســتان همدان گفت: پیش از انقالب 
اســالمی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
نیازمند کشــورهای خارجی بودیم اما امروزه 
به برکت انقالب خدمات ســالمت با روحیه 
بــه خانه های  جهادی متخصصــان هموطن 

ایرانیان برده شده است.
وی یادآور شد: پیشرفت های خوبی در نتیجه 
طرح تحول ســالمت در همه ابعاد ســالمت 
اتفاق افتاده اســت به طوری که دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا در خدمات بهداشتی درمانی 
توسعه فیزیکی و ســاختاری و پیشرفت های 

چشمگیری داشته است.

مدیرکل امــور اجتماعی اســتانداری همدان 
افزود: در راستای توســعه فیزیکی 500 هزار 
مترمربع زیربنا در دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا بازسازی یا نوسازی شده که عمرانی ترین 
دستگاه استان همدان هم چنین حجم کاری را 

نداشته است.
وی با اشــاره به خریداری تجهیزات به روز 
و مطابق با اســتانداردهای جهانی در استان 
ابراز امیدواری کرد بســیج کنترل فشار خون 
آغازی برای فعالیت های گسترده تر در سطح 

استان باشد.
 جامعه روســتایی همدان به سمت 

چاقی می رود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز گفت: 
جامعه روســتایی استان به علت کم تحرکی و 
الگوی غذایی نامناســب به سمت چاقی پیش 
رفته و خطر ابتال به فشــارخون در آنها رو به 
افزایش است و از این حیث به جامعه شهری 

نزدیک می شوند.
رشید حیدری مقدم در آئین اختتامیه بسیج ملی 
کنترل فشــار خون استان همدان، با بیان اینکه 
امروزه بیماریهای غیر واگیر از دغدغه های کل 
دنیا محســوب می شود، گفت: این بیماری ها 
می توانند هزینه های جبران ناپذیری را به بیمار 

و جامعه تحمیل کنند و اگر در جهت کنترل و 
پیشگیری آن اقدامی صورت نگیرد، در آینده با 

بحران پیچیده ای مواجه خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه طرح ســنجش کنترل فشار 
خون در اســتان همــدان همراه با سراســر 
کشــور انجام شــد، به وجود 855  هزار نفر 
از گروه های هدف استان نظیر افراد باالی 30 
ســال، 6551 نفر مادر باردار و 167 نفر بیمار 
کلیوی در این طرح اشاره کرد و یادآور شد: 
ایــن طرح حدود 400 هــزار نفر از جمعیت 
کل اســتان را پوشش داد به طوریکه 75.6 از 
جمعیت افــراد مورد ارزیابی قرار گرفتنند که 
از ایــن میزان، 78.5 درصد غربالگری مربوط 
به خانم ها و 71.2 درصد را آقایان تشــکیل 

دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: 
حــدود 21 درصــد از جمعیت کل کشــور 
فشــارخون دارند که خانم هــا 16 درصد و 
آقایــان 10 درصد آن را بــه خود اختصاص 
داده اند که این آمار در ســطح استان همدان 

پایین تر است.
در پایــان این مراســم از تمامی ســازمانها و 
ارگانهایی که در این طرح همکاری داشتند با 

ارائه  لوح تقدیر، قدردانی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان:

فرهنگ سازی در حوزه خودمراقبتی 
در دستور کار است

■ دست اندرکاران اجرای بسیج ملی فشار خون باال در استان همدان تجلیل شدند

13 شهید همدان درجه سرتیپ تمام می گیرند

در اختتامیه تشکیالتی و آموزشی حیات طیبه فعاالن دانشجویی دانشگاه های آزاد کشور در همدان مطرح شد:

سکوالرها خدا را از اجتماع و اقتصاد حذف مي کنند
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

مشکالت ۱۸ ساله تعاونی فرهنگیان اسدآباد 
برطرف می شود

ــال  ــن در ح ــتحکام زمی ــی اس ــا بررس ــت: ب ــدآباد گف ــدار اس  فرمان
واگــذاری بــه تعاونــی فرهنگیــان، از اداره راه و شهرســازی می خواهیــم 
ــا  ــرای آنهــادر نظــر بگیــرد ت ــژه ب در منطقــه واقــع شــده، شــرایطی وی
اینگونــه بخشــی از مشــکالت پیــش آمــده اعضــای تعاونــی فرهنگیــان 

اســدآباد جبــران شــود.
ــار داشــت: 30  ــرورش اظه ــوزش و پ ــد درویشــی در شــورای آم مجی

هکتــار زمیــن بــرای تحویــل بــه تعاونــی فرهنگیــان ایــن شهرســتان در 
حــال واگــذاری بــوده اســت کــه در بارندگی هــای اوایــل امســال ایــن 

زمیــن دچــار رانــش شــد.
ــی  ــاله تعاون ــکل 18 س ــه مش ــاره ب ــا اش ــنیم ، وی ب ــزارش تس ــه گ ب
فرهنگیــان شهرســتان بــا 600 نفــر عضــو افــزود: بــا بررســی اســتحکام 
زمیــن در حــال واگــذاری بــه تعاونــی فرهنگیــان شهرســتان، از اداره راه 
و شهرســازی می خواهیــم در منطقــه واقــع شــده، شــرایطی ویــژه  بــرای 
آن منطقــه در نظــر بگیرنــد تــا اینگونــه بخشــی از مشــکالت پیــش آمده، 

اعضــا تعاونــی فرهنگیــان شهرســتان جبــران شــود.

درویشــی  بــا تاکیــد بــر ضــرورت و  لــزوم راه انــدازی ســتاد اســتقبال از 
مهــر توســط شــهرداری اســدآباد گفــت: ســتاد اســتقبال از مهــر از نقــش 
موثــری در   بازگشــایی مــدارس و اســتقبال از دانش آمــوزان شهرســتان 
ــف  ــهرداری موظ ــل ش ــن دلی ــه همی ــت ب ــوردار اس ــاه برخ ــر م در مه

اســت در اســرع وقــت نســبت بــه راه انــدازی ایــن ســتاداقدام کنــد.
ــر انتفاعــی  ــان اینکــه بازرســی از مــدارس غی ــا بی ــدار اســدآباد ب فرمان
ــوان کــرد:  ــا دقــت انجــام شــود، عن ــد ب ــی بای ــأت امنای ــدارس هی و م
غیــر ایمــن بــودن و فرســوده بــودن ایــن مــدارس اصــال قابــل قبــول 

ــی نیســت. و پذیرفتن

سرپرست فرهنگ وارشاد اسالمی مالیر:
سینما و تئاتر از نبود اندیشه وعلم 

رنج می برند

 طالب ترکاشــوند پس از 7 ماه ازانتصابش به عنوان سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر برای نخستین بار نشست خبری برگزار 
کرد و اقدامات انجام گرفته در این مدت و برنامه های پیش رو را برای 

خبرنگاران تشریح کرد. 
سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی مالیر در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: وقتی شخصی مســئولیت جایی را قبول می کند، نخستین اشتباه 
این اســت که نشست خبری برگزار و اعالم برنامه کند ،زیرا به دالیلی 
از جمله اینکه برنامه اجرایی نشــود ، توانایی اجرا وجود نداشته باشد 
یا اینکه اجازه اجرای برنامه را ندهند ممکن اســت به شکســت منجر 
شــود همچنین به مدیری که منصوب می شود حداقل یک ماه فرصت 
می دهند و پس نقدش می کنند اما در هفته نخســت آغاز به کار همه 

مسئولین مرا نقد کردند.
حجت االسالم طالب ترکاشوند با اشاره به اینکه 15 درصد کل بودجه 
فرهنگی کشــور را به وزرات فرهنگ و ارشــاد اسالمی اختصاص می 
دهند افزود: صدرصد مطالبات فرهنگی و پاسخگویی ها با ماست این 
در حالی است که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره ایی سیاست گذار 
است نه مجری ، اداره ارشاد ستادی و متفکر است ، مجوز ارائه می دهد 
و سیاست گذاری می کند. وی با بیان اینکه جایگاه اصلی ارشاد مغفول 
مانده بود تأکید کرد: ارشاد را به جایگاه درستش هدایت کردیم، فرش 
قرمز برای همه هنرمندان پهن می کنیم بسیاری از هنرمندان قهر کرده و از 
مالیر رفته بودند و در عوض گروهی ادعای هنرمندی داشتند و به میدان 
آمده بودند  ما انحصارها را شکستیم و فضا را برای همه مهیا کردیم تا 
خود را محک بزنند و به اندازه توانایی خود منتفع گردند و برای حفظ و 
حراست از حیثیت و جایگاه هنر و هنرمندان از هیچ کاری حتی اقدامات 

قضایی فرو گذار نمی کنم.
ترکاشوند در ادامه بیان کرد: مرکز آموزش هنر را پس از 14 سال و در دو 
شیفت فعال کردیم ، انجمن موسیقی را پس از 16 سال فعال و شورای 
موسیقی تشکیل دادیم انجمن های هنرهای تجسمی ، انجمن سینمای 

جوان و انجمن های ادبی را سرو سامان دادیم.
 برگزاری کنسرت معقول و  منطقی باشد

وی برگزاری کنســرت های متعدد را یکی از راهکارهای دشــمن در 
بحث فرهنگی دانســت و توضیح داد: دشمن برای نابود کردن کشور 
3 اســتراتژی هرج و مرج اقتصادی، فرهنگی و نظامی را در نظر دارد، 
برگزاری این تعداد کنسرت با یکسری حواشی کار درستی نبود ، اعتقاد 

من بر برگزاری هر دو ماه یک کنسرت است.
ترکاشوند در ادامه با تأکید براینکه کنسرت ها باید چارچوبه دار، منطقی 
و معقول باشــند اضافه کرد: هیچ کس برای این نحوه اجرای کنسرت 
به من فشــار نیاورده است سیاست من در زمینه موسیقی این است که 
ســود به جیب هنرمندان موسیقی مالیری برود و صفر تا صد کارهای 
اجرایی را انجام دهند، در این راستا سالن را رایگان در اختیار هنرمندان 
موسیقی ســنتی برای برگزاری کنسرت قرار می دهیم.وی از برگزاری 
کنسرت گروه پازل در 8 مرداد ماه در سینما فرهنگیان خبرداد و گفت: 
اکنون چهارمین جنگ شــادی در مدت این 7 ماه نیز در حال برگزاری 
است و جشنواره تئاتر استانی که از 1 تا 5 شهریور ماه است 3 روز آن 
در مالیر برگزار می شود.ترکاشوند با بیان اینکه سینما ، تئاتر ، تلویزیون 
، مطبوعــات از نبود اندیشــه وعلم رنج می برنــد ، فضای مجازی و 
تکنولوژی برتر را بر وضعیت مطبوعات مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: 
هیچ یک از این موارد نمی تواند جای مطبوعات و نشریات را بگیرد به 

شرط اینکه طرحی نو دراندازند و خالقیت داشته باشند.
وی جابه جایی اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی مالیر از پارک سیفیه به 
مجتمع کنونی را خیانتی برای اداره عنوان کرد و گفت: در اینجا سایت 
اداری نداریم و هزینه هایمان چندین برابر شــده است ، اگر بتوانیم به 
جای قبلی باز گردیم اینجا را به مجتمع فرهنگی هنری تبدیل می کنیم.

ترکاشــوند با بیان اینکه صاحبان قدرت از نقد شــدن فراری هســتند 
گفت:من آمادگی هر نقدی را دارم اما این را در نظر داشــته باشــید که 
طبق آموزه های دین اســالم حفظ آبروی افراد از خونشان باالتر است 
، نقد کنید فقط در صورتیکه با شــخص مــورد نظر در مورد موضوع 

صحبت کنید .

ثبت ۲ گونه پرنده 
برای نخستین بار در همدان

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از ثبت 2 گونه پرنده 
و یک گونه پستاندار جدید برای نخستین بار در استان همدان خبر داد.

حفاظت محیط زیست همدان، سیدعادل عربی گفت: طی مأموریت های 
انجام شده توسط پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 3 

گونه در استان همدان برای نخستین بار مشاهده و گزارش شد.
عربی ادامه داد: طی اســفند ماه ســال 97 با مشاهده یک بهله مرغ حق 
جنوبی یا رنگ پریده در شــهر همدان در ابتدا تصور بر این بود گونه 
یافت شــده مرغ حق معمولی بوده اما با بررســی های دقیق تر توسط 
پرنده شناسان مشخص شد که گونه مزبور مرغ حق جنوبی از خانواده 

جغدهای معمولی است.

راه اندازی خانه معلم اسدآباد 
در آینده نزدیک

 مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد از راه اندازی خانه 
معلم این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

غالمرضا همایی لطیــف اظهار کرد: با افتتاح مرکز آموزشــی رفاهی 
فرهنگیان اسدآباد خدمات بهتری به فرهنگیان شهرستان ارائه خواهد 
شد و از جمله موارد خواسته هایی بود که همواره فرهنگیان اسدآبادی 

از آموزش و پرورش شهرستان مطالبه داشتند.
وی در گفت وگو با ایسنا، در ادامه با اشاره به 4 پروژه عمرانی آموزش 
و پرورش اسدآباد افزود: کانون معلم، استخر شنای فرهنگیان، احداث 
مدرسه شهید سعیدی و مدرسه شــهرک سیداحمد 4 پروژه عمرانی 
آمــوزش و پرورش بوده که در حال حاضر این پروژه ها فعال بوده و 

توسط پیمانکار در دست اجراست.
همایی لطیف همچنین تعداد دانش آموزان این شهرســتان را 18 هزار 
نفر برشمرد و خاطرنشان کرد: امسال برای غنی سازی اوقات فراغت 
دانش آموزان اســدآبادی در تابستان 18 پایگاه اوقات فراغت شهری 
و روســتایی درنظر گرفته شــده که هم اکنون این پایگاه ها در حال 

فعالیت هستند.
وی در ادامه بــا بیان اینکه اســدآباد دارای بیشــترین مدارس 
قدیمی در سطح استان اســت، تصریح کرد: تعدادی از مدارس 
روستایی اســدآباد در بارندگی های اوایل امسال دچار شکست 
شــده اند و چند مدرسه نیز ناایمن هستند که حذف این مدارس 
ناایمن در دســتو کار قــرار دارد و ظرفیت و تــوان خیرین در 
بحث نوســازی مدارس این شهرستان از نقش موثری برخوردار 

بود. خواهد 
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد در پایان با بیان اینکه 
هیچ یک از مدارس اســدآباد از سیستم گرمایشی بخاری نفت سوز 
استفاده نمی کنند، یادآور شد: تمامی مدارس این شهرستان به پکیج و 

سیستم گرمایشی گاز مجهز شده هستند..

فعالیت بیش از ۱0 مرکز خرید گندم 
در کبودراهنگ 

 کبودراهنــگ-  خبرنگارهمدان پیــام: بیــش از 10 مرکز خرید 
تضمینی گندم در کبودراهنگ گندم مازاد نیاز کشاورزان در تحویل 

می گیرند.
مدیر تعاون روستایی کبودراهنگ در گفت وگو با همدان پیام با بیان این 
خبر گفت: شبکه تعاون روستایی کبودراهنگ به عنوان مباشرشرکت 
خدمــات بازرگانی دولتی درکنارســیلوهای خرید وذخیره  ســازی 
گندم،در10 مرکزجداگانه کار خرید تضمین گندم  مازاد کشــاورزان 

را نیزانجام می دهد.
علی دلیری مقدم ادامه داد: خرید گندم از اوایل تیر ماه در شهرســتان 
آغاز شده است و تاکنون بیش از 18 هزارو 185 تن گندم مازاد نیاز از 

کشاورزان تحویل گرفته شده است. 
دلیری با اشــاره به اینکه قیمت پایه هر کیلو گندم 1700 تومان 
است گفت: کشاورزان برای تحویل گندم به مراکز خرید شماره 
حســاب کشــاورزی و کارت ملی خود را همراه داشته باشند تا 
برای دریافت هزینه  بار خود با مشــکالت نقــل و انتقال نقدی 

نباشند. مواجح 
وی ظرفیــت انبارهــای ذخیره  ســازی گندم شهرســتان را 35 
هــزار تن خواند و گفت: ســال گذشــته بیــش از 95 هزار تن 
گندم خریداری و در این مراکز ذخیره  ســازی شــده اســت که 
عالوه برایــن از فضاهای باز اســتانداری برای ذخیره ســازی 
گندم  اســتفاده می شــودو امســال نیز با توجه به میزان تولید 
و فاصلــه مزارع با ســیلوها، خریداری گنــدم درفضای باز نیز 

گرفت. خواهد  صورت 
همچنین خرید توافقی جو در حال انجام است وتاکنون بیش از 537 

تن جو از کشاورزان خریداری شده است.

کارت دانشجویی حسنا ایزدی فرزند صالح به شماره ملی 
5960040166 رشته طراحی صنعتی دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9412865004 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده 

شرکت تعاونی هگمتان شهر سینا
تاریخ انتشار: 1398/5/1

هیأت مدیره شرکت تعاونی 

عمومی  مجمع  جلسه  تعاونی  شرکت  مدیره  هیأت  تصمیم  به  بنا 
عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 
17 روز پنج شنبه مورخ 98/5/24 در محل شهرک شهید بهشتی 

مسجد بنی فاطمه برگزار می شود. کد پستی 6514855561
بدینوسیله از کلیه اعضا )صاحبان سهام( دعوت می گردد در تاریخ 
و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی 
خود را با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی 

کتباً معرفی نمایند.
ضمناً از کلیه کسانی که متقاضی کاندید شدن برای تصدی سمت های 
هیأت مدیره/ بازرس شرکت تعاونی می باشند می بایست حداکثر تا 
تاریخ 98/5/8 با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به دفتر 
هیأت مدیره مراجعه و پس از تکمیل ثبت نام رسید دریافت نمایند.

دستورات جلسه:
1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 97

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 94، 95، 96 و 97
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال 1398

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

فراخوان عمومی ارزیابی 
کیفی پیمانکاران )نوبت اول( 

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

شماره مجوز: 2515 . 1398
ــکاران و  ــر دارد پیمان ــدان در نظ ــتان هم ــرکت گاز اس ش
ــاتی و  ــی، تاسیس ــای عمران ــروژه ه ــام پ ــان انج متقاضی

ــد. ــی نمای ــود را ارزیاب ــی خ خدمات
 لــذا از کلیــه متقاضیــان کــه دارای ارزیابــی قبلــی بــوده 
ــند  ــی باش ــرکت م ــن ش ــزد ای ــی ن ــد ارزیاب ــا فاق و ی
ــه کاری  ــدارک و رزوم ــناد و م ــود اس ــی ش ــوت م دع
ــرکت  ــه ش ــخ 1398/05/13 ب ــا تاری ــر ت ــود را حداکث خ
گاز اســتان همــدان واقــع در میــدان شیرســنگی، 
ســاختمان مرکــزی شــرکت گاز اســتان همــدان، طبقــه 

ــد. ــه نماین ــا ارائ ــور قرارداده ــاق 107 ام اول ات
شــایان ذکــر اســت شــرکت در مناقصــات آتی شــرکت گاز 
اســتان همــدان منــوط بــه کســب امتیــاز در ارزیابی هــای 

بعمــل آمــده ایــن فراخــوان می باشــد.
تلفن: 38260571-4 ، 8- 38261075 

دورنویس: 081-38256207
WWW.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139360326006000217 مورخ 98/3/26 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن رفیعی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 2  صادره از مالیر در شش دانگ یک باب ساختمان دامداری به مساحت 2000 مترمربع قسمتی از 

پالک 31 اصلي واقع در روستای آرته بالغ بخش 3 مالیر خریداری از مالک رسمی حیدر رفیعی 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 است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

)م الف 128(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/16
محمدرضا امینی

رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

 کِردآبــاد، لتــگاه، زاغه، دســتجرد و دهنو 
آورزمان از جمله روستاهای بدون بیکار استان 
همدان هستند که بیکاری را به زانو درآورده و 
مردمانش همگی مشغول به کار بوده و مهاجرت 

معکوس را موجب شده اند.
کردآبــاد یکــی از روســتاهای بخش مرکزی 
شهرســتان کبودراهنگ است که در سال 93 از 
سوی شرکت شــهرک های صنعتی به عنوان 
خوشه صنعتی انتخاب شــد و تقریبا می توان 
گفت هیچ فرد بیکاری در این روستا یافت نمی 

شود.
کردآباد )کبودرآهنگ(، روستایی از توابع بخش 
مرکزی شهرستان کبودراهنگ در استان همدان 
است، این روستا در دهســتان حاجی لو قرار 
دارد. بــرای رفتن به این روســتا باید از محور 
همدان به رزن و تقریبا روبروی نیروگاه شهید 
مفتح که با تابلــوی کوچکی با عنوان »کردآباد 
خوشه صنعتی« مشخص شده، وارد این محور 
شــد که در ابتدا روســتای خلعت آباد سپس 

روستای کردآباد دیده می شود.
به گزارش ایســنا، از لحظه ورود به روســتا از 
سمت چپ و راســت با تعداد زیادی از مغازه 
های شــیک و مملو از لباس های متنوع روبرو 
می شوید که این روند تا پایان جاده روستا ادامه 
دارد. محصول کشاورزی خاصی در کنار جاده 
و حواشی روستا دیده نمی شود و این حکایت 
از کمبود آب و بالطبع کم رونق بودن کشاورزی 

در این روستا دارد.
با ورود به داخل روستا نیز فردی پیدا نمی شود 
و این بدان معناست که برای تکمیل مصاحبه و 
گزارش باید به سراغ همان مغازه داران حاشیه 
جاده رفت. بیشــتر مغازه داران و فروشندگان 
جوان هســتند که اغلب آنها آقا بوده و تنها در 

یک مغازه با فروشنده خانم مواجه می شویم.
مهاجرت معکوس نتیجه اشتغال در کردآباد

در ابتدای تهیه گزارش به مغازه خانم فروشنده 
می روم و ســواالت خود را بــا این عنوان که 
اوضاع کسب و کار چگونه است؟ آغاز می کنم 
و او در پاســخ می گوید: در همه فصول سال و 
از بیشتر اســتان های بزرگ و همسایه مشتری 
داریم و خداروشــکر وضعیت کســب و کار 

مطلوب است.
ایــن بانو ادامه می دهد: در ســال های قبل به 
تهران مهاجرت کرده بودیم که با رونق کســب 
وکار در روستا به موطن خود بازگشتیم و اکنون 

در این مغازه به فروشندگی مشغول هستم.
وی بــا بیان اینکه در این روســتا فرد بیکاری 
وجود ندارد، عنوان می کند: از ســال گذشته تا 
کنون قیمت مواد اولیه مانند نخ و پارچه بسیار 
افزایش پیدا کرده و برخی از تولیدکنندگان را به 
مشکل انداخته است که انتظار می رود مسئوالن 

مشکالت را برطرف کنند.
گپ و گفت ما با خانم فروشنده به علت حضور 
مشــتریان نیمه کاره می ماند و به سراغ مغازه 
ای دیگر می رویم که  پســر جوانی با گوشی 
خود مشــغول است و با دیدن ما سرش را بلند 
می کند و گوشی را کنار می گذارد. با پرسیدن 
قیمت چند نمونه لباس کودک، سرصحبت را 

باز می کنم.
تهران و عراق مهمترین بازار تولیدات کردآباد

مهدی محبی درباره وضعیت 
روستای کردآباد می گوید: در 
این روستا همه افراد خانواده 
از کوچک تا بزرگ مشــغول 
به کار هستند به طوریکه همه 
خیاطی می کنند و کودکان و 
بانوان به بســته بندی مشغول 

هستند.
او ادامه می دهد: صفر تا صد 
کارهــای تولید پوشــاک در 
خود روســتا انجام می پذیرد 
به طوریکه عــده ای نخ را به 
پارچه تبدیل می کنند، عده ای 
کار برچسب زدن، طراحی و 
رنگ کــردن پارچه ها و چند 
نفر نیــز کار پخــش و بردن 
تولیــدات را به اســتان های 

همجوار انجام می دهند.
این تولیدکننده و فروشــنده پوشــاک درباره 
بازارهــای فــروش محصوالت خــود نیز به 
خبرنگار ایسنا می گوید: محصوالت این روستا 
به تهران، اراک، کرمانشــاه و عراق فرســتاده 
می شــود.وی تأکید می کند: خوشبختانه اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان و کمیته 
امداد حمایت های زیادی از تولیدکنندگان این 
روستا کرده و با اعطای وام های 4 درصد کمک 

شایانی داشته اند.
محبی تبدیل روستا به خوشــه صنعتی را امر 
بســیار مثبتی عنوان و تصریح می کند: پس از 
تبدیل روستا به خوشه صنعتی اتفاقات خوبی 
در روستا انجام گرفته و مهاجرت های زیادی به 

روستا شده است.
پس از مصاحبه با این تولیدکننده ســراغ یکی 
دیگر از فروشــندگان مــی رویم که تولیدات 
خوش آب و رنگی را در پشــت ویترین خود 
قــرار داده بود که او هــم گرانی پارچه و نخ، 
نبود پاسگاه و نهاد امنیتی برای مراقبت بیشتر 
از روســتا، عدم توزیع عادالنه وام های قرض 
الحســنه و ... را بخشــی از مشکالت روستا 

مطرح می کند.
برای تکمیل گزارش به سراغ دهیار روستا می 

رویم و درباره مســائل و 
مشــکالت تنها خوشــه 
صنعتی پوشاک همدان از 

وی جویا می شویم.
آتش نشــانی، پاســگاه، 
بانک و 4بانده شدن جاده 

مشکالت اصلی کردآباد
دهیار روستای کردآباد به 
گوید  می  ایسنا  خبرنگار 
: از ســال 1360 رشــته 
پیشــه  عنوان  به  خیاطی 
و شــغل اصلی مردم این 
روســتا انتخاب شــد که 
پس از سیل ســال 66 و 
خشک شــدن منابع آبی 
روســتا، افــراد زیادی به 
رباط  و  ورامیــن  تهران، 
کریم مهاجرت کردند و در بازار مولوی تهران 
مشغول به کار شــدند که این روند تا سال 80 

ادامه داشت.
حمیدی اظهار می کند: پس از سال 80 افرادی 
چون محرمعلی محبی، نعمت اهلل قاسمی و علی 
نعیمی به روستا بازگشتند و خیاطی را در روستا 
ترویــج دادند که با همت اداره آب و فاضالب 
روستایی شهرســتان دوباره آب شرب روستا 
برقرار و در عزمی جدی روســتا از سال 93 به 

عنوان خوشه صنعتی انتخاب شد.
وی تصریح می کند: هم اکنون 300 واحد فعال 
خیاطی، 20 واحد بافندگــی، 20 واحد چاپ، 
20 واحد بســته بندی و 4 واحــد اتوبخار در 
ســطح روستا فعال هستند و 3 دستگاه خاور و 
3 دستگاه نیسان برای حمل تولیدات در روستا 

وجود دارد.

حمیدی بــا بیــان اینکه 200 واحــد فروش 
کردآبادی ها در تهــران و 300 واحد در خود 
روســتا وجود دارد، تأکید می کند: گرانی های 
موجود در بازار دست تولیدکنندگان را به شدت 

بسته است.
وی درباره مشــکالت روســتا نیز می گوید: 
چهاربانــده شــدن جــاده از خلعــت آباد تا 
کبودراهنگ یکی از مشــکالت اصلی روســتا 
اســت چرا که تصادفات زیادی در روستا رخ 
می دهد، عالوه بر مورد فوق، قول ساخت آتش 
نشانی، پاسگاه و بانک به مردم روستا داده شده 
اما تاکنون اقدامی در ایــن زمینه انجام نگرفته 

است.
دهیار روســتای کردآباد ادامه می دهد: کمیته 
امداد و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
وام های بســیاری به اهالی روستا دادند و افراد 
زیــادی از طریق همین وام هــا اقدام به خرید 
تجهیزات و امکانــات خیاطی کردند اما اکنون 
با بســته شدن سامانه کارا افراد زیادی در صف 

دریافت تسهیالت قرار دارند.
وی نیاز اصلی مردم را سرمایه در گردش عنوان 
و بیان می کند: در شرایط اقتصادی موجود افراد 
باید ســرمایه در گردش داشته باشند تا بتوانند 
مواد اولیه را خریــداری کنند که اکنون تأمین 
ســرمایه در گردش خیاطان و تولیدکنندگان به 

عنوان یک دغدغه جدید شناخته می شود.
پس از شــنیدن صحبت های دهیار روستا به 
سراغ فرماندار شهرســتان کبودراهنگ رفتیم 
تا بتوانیم قول مســاعد برای رفع مشــکالت 
تولیدکنندگان را بگیریــم اما فرماندار به هیچ 
عنوان پاســخگوی ما نبود و گزارش خوشه 
صنعتــی کردآباد بدون توضیحات مســئوالن 

شهرستان نیمه کاره به پایان رسید.

فرصت سازی یک روستا برای کارآفرینی

تهرانی ها لباس »ِکردآباد« را 
تن می زنند

از  جاده  شدن  چهاربانده 
کبودراهنگ  تا  آباد  خلعت 
یکی از مشــکالت اصلی 
که  چرا  اســت  روســتا 
تصادفات زیادی در روستا 
رخ مــی دهد، عــالوه بر 
مورد فوق، قول ســاخت 
آتش نشــانی، پاسگاه و 
بانک به مردم روستا داده 
شده اما تاکنون اقدامی در 
این زمینــه انجام نگرفته 

است
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هیأتی عالیرتبه 
از جنبش حماس:

موضوع فلسطین به طورقطع به نفع مردم 
فلسطین و دنیای اسالم تمام خواهد شد

 رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کردند:موضوع فلسطین قطعًا 
به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم تمام خواهد شد.

ــر معظــم  ــه ای رهب ــت ا... خامن ــزارش ایســنا، حضــرت آی ــه گ ب
انقــالب اســالمی در دیــدار هیأتــی عالیرتبــه از جنبــش مقاومــت 
اســالمی فلســطین)حماس(، قضیــه فلســطین را قضیــه اول و 
مهمتریــن مســئله دنیــای اســالم دانســتند و بــا تمجید از ایســتادگی 
و مقاومــت شــگفت آور مــردم فلســطین و گروههــای مقاومــت از 
جملــه حمــاس، تأکیــد کردنــد: پیــروزی بــدون مقاومــت و مبــارزه 
بــه دســت نمــی آیــد و مــا براســاس وعــده تخلــف ناپذیــر الهــی 
معتقدیــم کــه موضــوع فلســطین قطعــًا بــه نفــع مــردم فلســطین و 

دنیــای اســالم، تمــام خواهــد شــد.
ایشــان ایســتادگی و مقاومــت مــردم غــزه و ســاکنان ســاحل غربــی 
رود اردن را بشــارت دهنــده فتــح و پیــروزی خواندنــد و افزودنــد: 
ــد،  ــتادگی کنن ــدم در راه او ایس ــه ثابت ق ــانی ک ــه کس ــد ب خداون
ــده  ــن وع ــق ای ــه تحق ــروزی داده اســت و البت ــاری و پی ــده ی وع
ــالش  ــارزه و ت ــاد و مب ــا جه ــن آنه ــه از مهمتری ــی دارد ک الزامات
ــف سیاســی، فرهنگــی، فکــری،  ــاد مختل ــر در ابع خســتگی ناپذی

اقتصــادی و نظامــی اســت.
ــر اینکــه جمهــوری اســالمی  ــا تأکیــد ب رهبــر انقــالب اســالمی ب
ایــران در قضیــه فلســطین بــا هیــچ کشــوری در دنیــا رودربایســتی 
نــدارد، خاطرنشــان کردنــد: مــا همــواره دیــدگاه خــود را دربــاره 
فلســطین به طــور صریــح و شــفاف اعــالم کــرده ایــم و حتــی در 
عرصــه بیــن المللــی کشــورهای دوســت مــا کــه در ایــن زمینــه بــا 
آنهــا اختــالف نظــر داریــم مــی داننــد کــه جمهــوری اســالمی در 

قضیــه فلســطین کامــاًل جــدی اســت.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: یکی از علتهای مهم دشــمنی با 
جمهوری اســالمی ایران، موضوع فلسطین است اما این دشمنی ها 
و فشــارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود در موضوع 
فلســطین کوتاه بیاید، زیرا حمایت از فلســطین یک مسئله اعتقادی 

و دینی است.

تصمیم جدید مجلس 
درباره حقوق کارکنان دولت

 عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای 
اسالمی از تصمیم جدید رئیس مجلس درباره لغو یک مصوبه دولت 

درباره افزایش حقوق ها خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره به آخرین پیگیری ها درباره تخلف 
دولت در افزایش حقوق کارمندان، گفت: مجلس در بودجه سال 98 
مصــوب کرده بود که حقوق کارمندان دولــت نباید بیش از 7 برابر 
افزایش پیدا کنــد که هیأت تطبیق مصوبــات و رئیس مجلس این 

مصوبه را لغو کرده بودند. 
وی با بیان اینکه نمایندگان بــه این اقدام غیرقانونی هیأت تطبیق و 
آقای الریجانی اعتراض کردند، ادامه داد: پس از اعتراض نمایندگان 
این موضوع اصالح شــد و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها 

بار دیگر قرار است اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر 
دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کند افرادی که باالی 12 میلیون 
حقــوق دریافت می کنند افزایش حقوق نخواهند داشــت و جلوی 

برخی از بی قانونی ها و پرداخت های نامتعارف گرفته خواهد شد. 
به گزارش تسنیم، نماینده شاهین شــهر در مجلس اضافه کرد: طبق 
مصوبــه مجلس نباید حقوق کارکنانی که هفــت برابر حداقل  پایه 
حقــوق کارکنان دولت را دریافــت می کنند افزایش پیــدا کند لذا 

پرداخت باالی  12 میلیون به باال تخلف است.

مدت هاست در خلیج فارس ساعت ها به وقت 
انگلیس تنظیم نمی شود

 مشــاور وزیر امورخارجه کشورمان با اشــاره به این ضرب المثل که ترک 
عادت موجب مرض است، گفت: زمان زیادی از ساعت ها در خلیج فارس به 

وقت انگلیس تنظیم می شد، گذشته است. 
به گزارش ایسنا، بهزاد صابری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: اگرچه 
ترک عادت موجب مرض اســت، بریتانیا باید در خاطر داشــته باشد که زمان 
بســیار زیادی از وقتی که ســاعت ها در خلیج فارس به وقت انگلیس تنظیم 
می شــد، گذشته است.سپاه پاسداران ایران روز جمعه یک نفتکش انگلیسی را 
در تنگه هرمز به دلیل رعایت نکردن قوانین بین المللی توقیف کرد.این اقدام با 
واکنش شــدید انگلیسی ها مواجه شده است که خود دو هفته پیش در اقدامی 

غیرقانونی یک نفتکش حامل نفت ایران را در جبل الطارق توقیف کردند.

مالک تامین اجتماعی کارگران هستند؛ نه دولت
 رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: مالکیت سازمان تامین اجتماعی 
متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به معیشت، درمان و آینده کارگران است. 
علی الریجانی روز گذشــته ،با رئیس و الریجانی در این نشســت با بیان 
اینکه مالکیت ســازمان تامیــن اجتماعی متعلق به کارگران اســت، گفت: 
اینکه در گذشــته دولت ها از منابع تامین اجتماعی اســتفاده کردند خالف 
بوده اســت؛ شما منصوب کارگران هســتید و باید از حق آنها دفاع کنید و 
نبایــد اجازه دهید وقتی دولت ها کم می آورند از ســازمان تامین اجتماعی 

مایه بگذارند.
ــد  ــری کنی ــه کارگی ــه ای را ب ــراد حرف ــزود: اف ــزارش تســنیم، وی  اف ــه گ ب
ــودآوری را  ــش و س ــا را افزای ــه ه ــرا هزین ــد زی ــرق در کار بپرهیزی و از تف

کاهــش مــی دهــد.

درخصوص برنامه هسته ای ایران اظهار نظر نمی کنم
وزیر امورخارجه آمریکا گفت که هنــگام انقضای مهلت 90 روزه معافیت ها 
درمورد برنامه هســته ای ایران درباره تصمیم خود در این باره اطالع رســانی 

خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، که در سفری رسمی به السالوادور رفته است در 
کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور این کشور به سوالی پیرامون معافیت ها 

درخصوص برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران پاسخ داد.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، پمپئو در پاسخ به این 
ســوال که با توجه به فعالیت و اقدامــات اخیر ایران، آیا باید معافیت ها درباره 
برنامه هســته ای صلح آمیز ایران در برهه کنونی تمدید شود یا خیر، گفت: من 
هرگز پیش از آماده شــدن برای انتشــار یک اعالمیه درباره تحریم یا هرگونه 

تصمیم گیری درباره اعمال تحریم، راجع به این مسائل حرف نمی زنم. 

 یوکیا آمانو درگذشت
■ ایســنا: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درگذشــت .به نقل از 
خبرگزاری رویترز، در یادداشت آژانس انرژی اتمی به کشورهای عضو 
آمده اســت: یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســن 
72 ســالگی درگذشت.در این یادداشت آمده است: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با تاســف خبر درگذشــت یوکیا آمانو، رئیس این آژانس 
را اعالم می دارد.پیش از این اعالم شــده بود که آمانو به دلیل بیماری 
خواهان کناره گیری از ســمتش در آژانس بین المللی انرژی اتمی شده 
بود. آمانو پنجمین مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی از ســال 2009  
پس از محمد البرادعی عهده دار این پســت شد. وی که فارغ التحصیل 
دانشکده حقوق دانشگاه توکیو بود، از سال 1972 )میالدی( در وزارت 

امورخارجه ژاپن مشغول به کار شد.
 نمی توانیم از تمام کشتی هایمان 

در تنگه هرمز محافظت کنیم
■ مهر: معاون وزیر دفــاع انگلیس در اظهاراتی درخصوص وضعیت 
کنونــی در تنگه هرمز و توقیف نفتکش این کشــور به دلیل تخلفات 
متعدد عنوان داشت که لندن نمی تواند از تک تک کشتی های خود در 
 Tobias( »این محل محافظت کند. به نقل از گاردین، »توبیاس الوود
Ellwood( معاون وزیر دفاع انگلیس با بیان این مطلب درباره واکنش 
لندن به توقیف نفتکش »اســتنا ایمپرو« توسط ایران گفت که در حال 
حاضر گزینه های متعددی مطرح و در حال بررسی است.وی در ادامه 
کاستن از ســطح تنش ها در منطقه را اولویت نخست دولت انگلیس 

اعالم کرد.
او در گفتگو با شــبکه خبری »اســکای«، با رد این موضوع که دولت 
انگلیس به قدر کافی به توقیف نفتکش توســط ایران واکنش نشــان 
نداده، گفت: مجموعه ای از گزینه ها مطرح اســت و پس از بررسی ها 
و رایزنی با متحدان مان به اقدام مناسب دست خواهیم زد.معاون وزیر 
دفاع انگلیس همچنین به ســوال مجری کــه آیا تحریم علیه ایران نیز 
یکی از گزینه هاســت، پاسخ مثبت داد.به گفته الوود نخست وزیر آتی 
انگلیس باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی نیروی دریایی این کشور 

داشته باشد.
 آبه: تالش ژاپن

 بر کاهش تنش های آمریکا با ایران متمرکز است
■ ایرنا: نخست وزیر ژاپن که حزب او در انتخابات روز گذشته مجلس 
ســنای این کشور اکثریت کرسی ها را از آن خود کرده است بار دیگر 
تاکید کرد برنامه کشــورش بر کاهش تنش های آمریکا با ایران متمرکز 
اســت و تالش خود را در این زمینه بکار گرفته است. »آبه شینزو« در 
کنفرانس خبری در توکیو با اشــاره به درخواست آمریکا برای شرکت 
این کشور در ائتالف دریایی حفاظت از تنگه هرمز افزود: توکیو مایل 
است پیش از اتخاذ هر تصمیمی در واکنش به خواست واشنگتن برای 
پیوستن به این ائتالف، تالش خود را برای کاهش تنش ها بین ایران و 
آمریکا بکار گیرد.او تصریح کرد: ژاپن دوســتی دیرینه ای با ایران دارد 
و مقامات دو کشور بارها با یکدیگر دیدار کرده اند و قصد داریم از این 

دوستی و رابطه کهن برای حل تنش ها استفاده کنیم.
 روسیه: خدمه نفتکش انگلیس 

در سالمت کامل بسر می برند
■ باشــگاه خبرنگاران : سخنگوی سفارت روسیه در تهران اعالم کرد 
خدمه نفتکش توقیف شــده انگلیس در تنگه هرمز همگی در سالمت 
کامل به ســر می برند. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آندری گاننکو، 
در تهران گفت تماس های با مقامات ایرانی درباره وضع خدمه نفتکش 
»استنا ایمپرو« انگلیس داشته است و تاکید کرد خدمه این نفتکش همگی 

در سالمت کامل هستند و هیچ تهدیدی جانی برای آن وجود ندارد.
گاننکو گفت سفارت روسیه در تهران تماسی با دیپلمات ارشد ایرانی 
در بندرعباس داشته و به ســفارت روسیه اطمینان داده که خدمه این 
کشتی اجازه حضور در اطراف کشتی را دارند. دیپلمات روسیه افزود 
او )مقام ایرانی( گفت خدمه کشتی در عرشه آن حضور دارند و در عین 
حال تحقیقات در این خصوص ادامــه دارد. عبور و مرور ملوانان در 

اطراف کشت محدود نشده است.

آگهي مزایده حضوري پیست اسکیت)نوبت دوم(

محمد حسین پور- شهردار نهاوند    

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهاجاره بهای ماهیانه  )قیمت کارشناسی(مساحتشرحردیف

زمین پیست اسکیت 1
واقع در پارک الله

2100 متر مربع
70 متر مربع طول
30 متر مربع عرض

50/000/000 ریال4/500/000 ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده13 آیین نامه مالي شهرداریها وبااستناد بند یک از یکصدو سي امین جلسه شوراي اسالمي شهر واز طریق آگهي مزایده عمومي زمین پیست اسکیت واقع در 
پارک الله را بصورت اجاره بها ماهیانه به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد الشرایط وصالحیت دار وبا قیمت کارشناسي رسمي دادگستري وبا شرایط ذیل واگذار نماید :

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت خدمات شهري وامور قراردادها ي شهرداري نهاوند مراجعه نمایند ویا با شماره تلفن هاي7- 08133237445  داخلي 208 و 103 تماس حاصل نمایند.

زمین جهت استفاده به عنوان پیست اسکیت واقع در پارک الله به طول 70 متر مربع و عرض 30 
متر مربع وبه مساحت تقریبي 2100 متر مربع مي باشد 

متقاضیان مي بایست کارت مربیگري خودرا هنگام مزایده به همراه داشته والزامي مي باشد.
برنده مزایده مي بایست پس از تحویل زمین با هزینه خود نسبت به تجهیز و استاندارد سازي 

زمین مذکور جهت راه اندازي پیست .
اجاره بهاي اخذ شده توسط شهرداري فقط بابت زمین تحویلي مي باشد .

برنده مزایده حق واگذاري محل موضوع قرارداد را به غیر نداشته ودر صورت مشاهده شهرداري 
یکطرفه مي تواند به فسخ قرارداد اقدام نماید.

رعایت کلیه شئونات اسالمي در محدوده پیست الزامي است .
ساعت فعالیت پیست مي بایست با هماهنگي امور ورزشي شهرداري صورت گرفته شود.

جهت آموزش اسکیت به خواهران مي بایست از مربي زن استفاده و در ساعت مجزا صورت بگیرد .
هرگونه حادثه جاني ومالي برعهده برنده مزایده )پیمانکار ( بوده و شهرداري هیچگونه مسئولیتي 

ندارد.
بیمه مسئولیت مدني وبیمه نمودن  کلیه وسایل ،تاسیسات و تجهیزات موجود در محل به عهده 

برنده مزایده مي باشد .
اخذ تائیدیه از اداره ورزش و جوانان ،هیات ویافدراسیون مربوطه در خصوص  واجد الشرایط بودن 
اشخاص حقیقي یاحقوقي واهلیت برنده مزایده مبني بر مدرک مربي گري اعتبار دار پیست قبل 

از واگذاري الزامي است .
پرداخت هزینه هاي مربوط به آب ،برق  ،گاز،تلفن ، و...برعهده برنده مزایده مي باشد .

رعایت کلیه اصول ایمني برابر استاندارد هاي موجود برعهده برنده مزایده بوده و شهرداري در 
این خصوص مسئولیتي ندارد .

قراردادمذکور حداکثر سه سال بوده واجاره پیست هیچگونه حقي را براي ادامه فعالیت در سنوات 
پس از اتمام قرارداد براي شخص طرف قرارداد ایجاد نخواهد نمود 

افزایش قیمت ساالنه ده درصد نسبت به سال قبل در هنگام تنظیم قرارداد لحاظ گردد
هزینه انتششار آگهي مزایده وهزینه کارشناسي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مزایده 

مي باشد .
به پیشنهادهاي مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را )50/000/000 ریال( را به صورت وجه نقد 
به حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري واریز وفیش واریزي را درهنگام 
مزایده حضوري که در محل شهرداري تشکیل میگردد به همراه داشته ویا به جاي وجه نقد از 
ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن حداقل از تارذیخ آخرین ارائه آن حداقل سه ماه 

باشد استفاده نمایند.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري ساعت 11روز یکشنبه مورخ 98/5/13 درصورتیکه حداقل سه 

متقاضي باشد تشکیل میگردد.
آگهي چاپ نوبت اول:98/4/25

آگهي چاپ نوبت دوم:98/5/1    
)م الف85(

آگهي مزایده حضوري 

محمد حسین پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 14 آیین نامه مالي شهرداریها وبا رعایت قوانین ومقررات مالي قسمتي از محوطه پارک الله را 
جهت نصب قصر بادي به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد صالحیت وباشرایط ذیل وبه مدت یکسال واگذار نماید:

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر وگرفتن اسناد مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند:

شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
کلیه هزینه ها)هزینه چاپ آگهي ،هزینه کارشناسي و... (به عهده برنده مزایده مي باشد.

متقاضیان مي بایست مبلغ 3000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداري در بانک ملي شعبه زاگرس واریز وفیش 
واریزي هنگام شرکت در مزایده حضوري به همراه داشته باشند در غیر اینصورت ازحضور وي در مزایده ممانعت بعمل خواهد آمد .

متقاضیان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده 
نمایند.

برنده مزایده مي بایست قبل از نصب قصر بادي با معاونت خدمات شهري هماهنگ نماید واخذ استاندارد وبیمه مسئولیت مدني براي دستگاه 
قصر بادي الزامي مي باشد

هرگونه حادثه جاني ومالي در حین انجام فعالیت برعهده برنده مزایده مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/5/19 روز شنبه ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشکیل وچنانچه حداقل سه شرکت کننده در جلسه 

حاضر باشند کمیسیون برگزار مي گردد.  
) م الف93(

چاپ آگهی نوبت اول:98/5/1 
چاپ  آگهی نوبت دوم:98/5/8

قیمت پایه کارشناسی شرحردیف
ماهیانه)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده

مدت اجاره

اجاره ماهیانه قسمتی از پارک الله جهت 1
نصب قصر بادی

یکسال3/000/000 ریال3/300/000 ریال

 آنچه که آمریکایی ها انجام می دهند، تحریم 
نیست بلکه تروریسم اقتصادی است و ما نیاز 
داریم که دائم تکرار کنیم که با تروریســت ها 

مذاکره نمی کنیم.
وزیر امورخارجه کشــورمان در نشست دفاع 
از منشــور ملل متحــد و هنجارهای حقوق 
بین الملــل کــه در کاراکاس پایتخت ونزوئال 
برگزار شــد، با تاکید بر اینکه آنچه که آمریکا 
به اســم تحریم انجام می دهد، تحریم نیست 
و تروریســم اقتصادی است، خاطرنشان کرد: 
ابهامی در مورد این موضوع نیست. شما واژه 
تروریسم را جست وجو کنید. در لغت نامه در 
تعریف واژه تروریسم آمده است: "تروریسم 
استفاده غیرقانونی از خشونت و یا ارعاب به 
خصوص علیــه غیرنظامیان برای دنبال کردن 
اهداف سیاســی است." این تعریف گوگل از 

تروریسم است.
، محمد جواد ظریف، در ادامه ســخنان خود 
خطــاب به حاضــران شــرکت کننده در این 
نشست افزود: بنابراین دوستان لطفا استفاده از 

واژه تحریم را متوقف کنید. تحریم وسیله ای 
برای تحمیل یک فرمان قانونی است. تحریم ها 
دارای یک پشتوانه قانونی هستند اما اقداماتی 
که آمریکایی ها به اسم تحریم انجام می دهند، 

یک تروریسم اقتصادی است. ما نیاز داریم در 
مورد آنچه کــه ایاالت متحده در حال حاضر 
اعمال می کند، از واژه تروریسم استفاده کنیم.

به گزارش ایســنا ، این دیپلمــات عالیرتبه 
کشــورمان خاطرنشــان می کرد: من پیشنهاد 
می کنــم که همه مــا اســتفاده غیرقانونی از 
واژه تحریــم را تحریم کنیم به خصوص در 
مورد اســتفاده بی حد و حصر دولت آمریکا 
از این واژه برای نشــان دادن پشتوانه قانونی 
بــودن اقداماتــش، در حالی کــه اقداماتی 
کــه آمریکایی ها انجام می دهند، تروریســم 

اقتصادی است.
ظریف خطــاب به شــرکت کنندگان در این 
نشســت تاکید کرد: ما نیاز داریم که دائم این 
موضوع را تکرار کنیم که ما با تروریســت ها 

مذاکره نمی کنیم.

 ســخنگوی دولت اعالم کرد که معتقدیم 
موضوع توقیف نفتکش های ایران و انگلستان 

از طرق دیپلماتیک قابل حل است.
 مقایسه توقیف 

نفتکش های ایران و انگلیس نارواست
 علی ربیعی در نشســت خبری خود با اهالی 
رســانه در پاســخ به این پرسش که واکنش 
دولــت دربرابر ســخنان مقامات انگلیســی 
درباره توقیف نفتکش چیســت، اظهار کرد: 
مقایســه این دو توقیف نارواســت، نفتکش 
انگلیســی در آبهای ایران توقیف شــده و ما 
فکر می کنیم وقتی انگلیســی ها نفتکش ما را 
توقیف می کنند انتظار داشــته باشــند که در 
برابر آن توقیف غیرقانونی که حتی اسپانیایی 
هــا معتقدند در آبهای آنــان صورت گرفته، 
ما نیز به دنبال اغماض در آبهای ســرزمینی 
خودمان نباشــیم.  تصمیم گرفتیم که قوانین 

بین المللی را در آبهای خودمان اجرا کنیم.
به گزارش ایســنا،وی افزود: البته ما معقتدیم 
از طرق دیپلماتیک هم می شود این موضوع 
را حل کرد ولی مــا به منطق آمریکایی ها و 
انگلیســی ها عادت کرده ایم که خودشــان 
رفتارهایــی غیردوســتانه و غیرقانونی انجام 

می دهند اما با واکنش قانونی نســبت به آن 
مشکل دارند.

وزارت کشــور و دولــت معتقدند انتخابات 
شورایاری ها برگزار شود.

 اتفاقات حــوزه اقتصادی با تاخیر 
آثار خود را برجای می گذارد

وی در پاســخ به این پرسش که دولت چه 
برنامه ای برای تثبیت کاهش نرخ ارز دارد، 
اظهار کــرد: یکی از ابهامات در ذهن مردم 
همین اســت. اتفاقات حــوزه اقتصادی با 
تاخیر آثار خود را برجای می گذارد. قطعا 
رشد تورمی که االن کاهش پیدا کرده است 
و نشــان از توقف گرانی شــتابنده است ، 
در مراحل پس می تواند آثار کاهشــی هم 

باشد. داشته 
ربیعی تاکید کرد: ثبات بازار و قابل پیش بینی 
بودن آن کمک می کند که کنشگران اقتصادی 
در بازار ســرمایه گــذاری کنند. دولت برای 
حمایــت از دهک های پاییــن جامعه  برای 
کاالهای اساسی همان ارز 4200 تومانی را تا 

آخر سال ارائه خواهد کرد.
 از اقدامات غیردوســتانه چشــم 

پوشی نمی کنیم

ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
سخنان حسین شــریعتمداری در روزنامه 
کیهان با بیان  اینکه من ســخنگوی دولت 
هســتیم نه یــک روزنامه خــاص، گفت: 
بگذاریــد کــه مطبوعــات آزادانه حرف 
خود را بزنند، امــا آنچه که موضع دولت 
است همان اســت که به آن اشاره کردم. 
ما از اقدامات غیردوســتانه چشــم پوشی 
نمــی کنیم، امــا موضع مان هــم گرفتن 
کشــتی در برابر کشتی نیســت. ما قوانین 

بین المللــی را در این زمینــه اجرا کردیم 
و توقیــف نفتکش مــان را هم از مجاری 

کنیم. می  دنبال  قانونی 
میانجی  عنــوان  به  را   کشــوری 

نپذیرفته ایم
ربیعی درباره ســفر نخســت وزیر عراق به 
ایران نیز خاطرنشان کرد: معموال کشورهای 
دوســت ما که به ایران می آیند امیدوارند که 
تنش ها در منطقه کم شود و خواهان شنیدن 
دیدگاه های ما در این زمینه هستند اما تاکنون 
هیچ کشــوری را به عنــوان میانجی در این 

زمینه نپذیرفته ایم.
ایران در برزیل توقیف   کشتی های 

نشده اند
وی درباره توقیف کشــتی های باری  ایرانی 
در برزیل نیز توضیح داد و گفت: این کشتی 
ها توقیف نشدند، اما متاسفانه کشورهایی از  
تحریم های ظالمانــه علیه ما تبعیت می کنند 
و به این کشــتی ها ســوخت نمی دهند، به 
هرحال کاالهای این کشــتی ها نباید فاســد 
شــوند. ما در حال تالش هستیم تا از مناطق 
مختلف ســوخت به این کشــتی ها برسد و 

کشتی ها باز گردند.

وزیر امورخارجه: 

با تروریست ها مذاکره نمی کنیم

سخنگوی دولت:

موضوع توقیف نفتکش های ایران و انگلستان 
دیپلماتیک قابل حل است

دولت توان کنترل 
قیمت کاالهای 
اساسی را ندارد

 عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دولت 
توان کنترل قیمت کاالهای اساسی را ندارد و 

البته اجناس نیز از مجراهای مختلف به کشور 
وارد می شوند. 

نماینــده مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به چند نرخی بودن قیمت 
کاالهای اساســی اظهار داشــت: این مسئله 
همیشه در کشــور ما وجود داشته و نظارت 
کاملی هم بر روی آن نبوده اســت. اما امروز 
به دلیل کمبود اجناس بیشــتر خود را نشان 

می دهد.
به گزارش فــارس، وی با بیــان اینکه نگاه 
نظارتی دولت بر اقتصــاد و قیمت کاالهای 
اساســی ضعیف اســت، گفت: دولت توان 
کنترل قیمــت کاالهای اساســی را ندارد و 
البته اجنــاس نیز از مجراهــای مختلف به 
کشــور وارد می شود و چند نرخی بودن ارز 
نیز به این مسئله دامن می زند. به همین دلیل 

قیمت ها متفاوت است.
رضایی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس 
نظارت اســت، گفت: ما از راههای مختلف 
این موضوع را به دولتی  ها یادآوری می کنیم 
زیرا جز اســتیضاح، تذکر، اعتراض و فریاد 
زدن که کار دیگری از دست مان برنمی آید. 
گوش شنوایی نیســت و ما هم ابزاری جز 

این چیزهایی که گفتم نداریم.
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کارآفرينی

انرژی

اگرچه  نظر مشاور امالک برند ها
قرارداد هــا  بســتن  در 
بی تأثیر نیست، اما علت 
گرانی اجاره بها و فروش 
نمی تــوان  را  مســکن 
مشاوران  گردن  به  تنها 
چرا که  انداخــت  امالک 
همگان اذعان دارند علت 
اصلی گرانی ها تسهیالت  
پایین بانکی، و باال بودن 

نرخ ارز می باشد

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان
 تا پایان شهریور

 مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: قرار 
بود سامانه اشتغال ایرانیان که اطالعات افراد در سن کار، شاغل، بیکار 
و جمعیت غیرفعال را نشــان می دهد، نیمه تیر راه اندازی شود، اما با 
توجه به زمان بر بودن اقدامات پیش بینی می کنم شهریور رونمایی شود.

برای نخستین بار راه اندازی سامانه اشتعال ایرانیان در بهمن سال 1396 
از سوی وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و سپس 
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی 

اجرای آن را پیگیری کرد.
به گفته مشــاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار با 
راه اندازی این ســامانه همه افراد در سن اشتغال و کار کشور صاحب 
یک کد شغلی می شــوند و بر اساس آن افرادی را دربرمی گیرد که از 
لحاظ اقتصادی دارای فعالیت ســودمند هســتند و به تولید ثروت و 

خدمات اقتصادی می پردازند.
عیسی منصوری، معتقد است که سامانه اشتغال ایرانیان اطالعات همه 
افراد در ســن کار اعم از شــاغالن، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال 
را پوشــش می دهد و گزارش این سامانه به صورت مستند و دال بر 
اطالعات شــفاف بازار کار در الیه های مختلف است و در شناسایی 

مشاغل غیررسمی از مزیت های این سامانه است.

۲۹ میلیون نفر در تابستان
 درگیر تنش آبی می شوند

 تابســتان امسال حدود 28.6 میلیون نفر از جمعیت کشور در 233 
شــهر تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت که این رقم نسبت به سال 

گذشته 6.4 میلیون نفر کاهش داشته است.
به گــزارش خبرآنالین ، در ســال آبی جاری، بهبود نســبی ذخایر 
سدهای کشور به عنوان بخشی از منابع تأمین کننده آب شرب شهرها 
و روســتاهای کشــور تحت تاثیر بارش ها، سبب بهتر شدن وضعیت 
تأمین آب شــرب شهرها و روستاهای کشور شــده و تا حدودی از 
دغدغه های وزارت نیرو و شــرکت های زیرمجموعه برای تأمین این 

ماده حیاتی کاسته است.
منظور از تنش آب شرب، حداکثر میزان آب مورد نیاز در پیک مصرف 
نسبت به حداکثر ظرفیت تولید یک شهر است. بر اساس بررسی انجام 
شد 59 شهر کشور امسال از نظر سطح تنش در وضعیت قرمز )یعنی 
کمبود بیشتر از 20 درصد( قرار دارند و در پیک مصرف روزانه احتمال 

کمبود آب در آنها وجود دارد.
در این ســطح از تنش آبی 25 شــهر دارای کمبود تولید بیشتر از 20 
درصد و دارای مخزن کافی و 34 شهر دارای کمبود تولید بیشتر از 20 

درصد و کمبود مخزن هستند.

اپل ۲0۲0 پرقدرت بازمی گردد

 تحلیلگــران می گویند اپل برای اوج گیری دوباره ی خود در بازار، 
ســال 2020 میالدی از چهار مدل آیفــون رونمایی می کند. مهم ترین 
 ToF قابلیت این آیفون ها نمایشــگر اولد آن ها و حضور یک دوربین

در کنار دوربین های معمولی شان است.
گزارشی از سوی JPMorgan منتشر شده که نشان می دهد کمپانی 
اپــل برای بازگرداندن قدرت از دســت رفته قصد داردســال 2020 
میالدی از چهار مدل آیفون رونمایی کند. یک تحلیلگر متعقد اســت 
که شرکت کوپرتینویی سه مدل آیفون با نمایشگر OLED و فناوری 
 ToF ۵ عرضه می کند که حداقل دو مدل آن به سنســور دوربینG
مجهز هســتند. اپل معموال آیفون های خود را در پاییز، ماه ســپتامبر 

عرضه می کند تا فروش خوبی را در فصل تعطیالت تجربه کند.
 چهارمین آیفون کمپانی اپل هم اندازه ی آیفون ۸ خواهد 

بود
تحلیلگر JPMorgan همچنین ادعــا می کند کمپانی اپل به دنبال 
افزایش ارزش خود در بازار اســت، این بدان معناست که یک گوشی 
بــا انــدازه ی آیفون 8، اما مجهز بــه فناوری ۵G را نیز ســال آینده 
عرضه می کند که از قیمت به مراتب کمتری نســبت به سه مدل دیگر 
برخوردار اســت. از آنجایی که تیم کوک عنوان کرده اپل قصد ندارد 
سطح باالرده ی بازار را رها کند، سه پرچمدار سال آینده ی این شرکت 
به ترتیب از پنل های 5/4 ، 6/1 و 6/7 اینچی اولد استفاده خواهند کرد. 
انتظار می رود این گوشــی ها فروش 195 میلیون دستگاهی را در سال 
2020 تجربه کنند، در حالی که فروش آیفون ها در سال جاری میالدی 

180 میلیون دستگاه برآورد شده است.

اعتماد: نوشابه باز کردن برای میزبان بد!
 میزبان که میوه میاره، شربت میاره، بِد، بزاره بره؟؟

همدان پیام: تمرین پاس آغاز نشده تعطیل شد 
 زیاده روی کردن توپ ترکیده 

ایران: چرا پمپئو برای ظریف کروکی کشید؟
 پلیس دیراومد!!

ایلنا: درج قیمت صد قلم کاالی اساسی به صورت لحظه ای 
 قلم، کاالی اساسی که جوهر نداره!! 

اعتماد: فتل، بدمن فرمول یک بریتانیا 
 از سوپرمن و مرد عنکبوتی اجازه گرفته؟؟

همدان پیام: جامعه کارگری ناکام از سبد کاالی حمایتی 
 اینطور که پیداست کام مخصوص خواص است نه کارگرا!!

اعتماد: مدیر سینمایی دهه 60 در حراجی تهران چه می کند؟
 خورده ریز فقط اونجا پیدا می شه !!

همدان پیام: فوتبال استان با نوجوانان کیلد خورد 
 می شه کلید رو از روی قفل ورزش  استان بردارید؟ 

ایسنا: اعتباری که شاه می بخشد، اما وزیر نه
 نکنه از قانون جدید خبر نداری؟ شــاه بین خواب و بیداری 

بخشیده واقعیت نداره !!
ایرنا: برداشت پول از پشت بام های روستا 
 اینطوری می گی تهران خالی میشه ها

اعتماد: مشق اول فرهنگ  سازی 
 مگه هنوزموندی تو اول ابتدایی؟؟؟

همدان پیام: ابالغ شیوه نامه ساماندهی اقالم تبلیغایت گردشگری 
 بزک نمیر بهار میاد!!

کیهان: سقوط پیرزن در رودخانه 
 رفته با ماهیا درد دل کنه !!

ایرنا: چلنگری: لنگر به گل نشسته مادستان 
 کشتی خیلی پر شده 

همشهری: بهشت زیر پای دوچرخه سواران 
 تو عالم عاشقی هستن همه جا رو گل می بینن

شرایط دریافت »حق ازدواج« 
تامین اجتماعی

 قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر بیمه شده ای 720 
روز قبل از ثبت رسمی ازدواج، دارای سابقه بیمه پردازی باشد، می تواند 
یک ماه حقوق بابــت کمک هزینه و یا حق ازدواج دریافت کند که به 
عنوان هدیه اعطا می شــود و بالعوض است گفت: اگر زن و شوهر هر 
دو بیمه شــده باشند و هر دو 720 روز سابقه داشته باشند، این هدیه به 

هر دو تعلق می گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا در صفحه ایسنتاگرامی خود؛ مطالبی 
تحت عنوان "دانستنی های تامین اجتماعی" به مرور برخی قوانین تامین 
اجتماعی پرداخت و با اشاره به تنوع و تعدد بیمه شدگان و وظیفه سازمان 
تامین اجتماعی برای ارائه متنوع خدمات نوشت: یکی از وظایف سازمان 
تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان این است که متناسب با شرایط آن ها، 

امکان دسترسی به خدمات و اطالعات مورد نیازشان را فراهم کند.
وی افــزود: تالش هــای خوبی صورت گرفته اما همچنان با شــرایط 
مناســب، فاصله داریم. در زمینه شتاب بخشیدن، توسعه و ارتقای کم 
و کیف خدمات و سهولت در دسترسی ها در سازمان، اتفاق نظر وجود 

دارد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 14 میلیون بیمه شده داریم 
که در بین آنها از دیپلمه، کارگر کوره پز خانه و خباز داریم تا پروفسور و 
حتی رئیس جمهور هم عضو تامین اجتماعی و بیمه شده ماست گفت: 
معلوم است که باید امکامات را طوری توزیع کنیم که همه بتوانند از آن 
اســتفاده کنند. امروز راه های راتباطی مختلفی برای استعالم و اطالع از 
سوابق و خدمات وجود دارد که از جمله آنها می توان به کد دستوری یا 

USSD اشاره کرد که از طریق تلفن همراه قابل استفاده است.
زدا در ادامه درباره شــرایط هدیه و حق ازدواج تامین اجتماعی گفت: 
الزم است بیمه شدگان با حقوق خود آشنایی داشته باشند. به عنوان مثال 
زنان باید بدانند قبل از ایام بارداری باید چقدر سابقه داشته باشند  و یا به 
عنوان مثال باید بدانند اگرازدواج کردند سازمان تامین اجتماعی در قبال 

ازدواج چه خدمتی به آنها ارائه می کند.
زدا ادامه داد: اگر بیمه شده ای 720 روز قبل از ثبت رسمی ازدواج، دارای 
ســابقه بیمه پردازی باشد، می تواند یک ماه حقوق بابت کمک هزینه و 
یا حق ازدواج دریافت کند که به عنوان هدیه اعطا می شود و بالعوض 
است. اگر زن و شوهر هر دو بیمه شده باشند و هر دو 720 روز سابقه 

داشته باشند، این هدیه به هر دو تعلق می گیرد.
وی در پســت دیگری با اشاره به لزوم بیمه شدن افراد در محل کار از 
روز اول گفت: یک فرد کارگر از روز اول که مشــغول به کار می شود 
باید مطالبه گری کند و نسبت به حقوقش آگاه باشد. هر فردی از لحظه 
اولی که وارد کار شــود باید بیمه شــود. اگر کارفرما لیست را نفرستاد 
و تخلف کرد، افراد مشــغول به کار در کارگاه می توانند بدون ذکر نام 
خود با شــماره 1420 تماس گرفته و اطالع دهند تا نسبت به بازرسی 

از کارگاه اقدام کنیم.
قائم مقام ســازمان تامین اجتماعی همچنین در پاسخ به اینکه قانون 
درباره بیمه شدگانی که در فاصله منزل و محل کار آسیب ببینند چه 
می گوید؟ اظهار کرد: فاصله بین منزل و محل کار هم جزو محل کار 
محســوب می شود و اگر یک نفر مراحل استخدامی اش را انجام داد 
و گفتند از فردا به محل کار بیا او از منزل به ســمت محل کار آمد و 
دچار حادثه و یا فوت شــد چون بیمه است خانواده اش مادام العمر 

از مستمری بهره مند می شوند.

رشد ۲0 درصدی تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسه های اعتباری
 بانک ها و موسسه های اعتباری در سال 97 حدود 13 هزار هزار میلیارد ریال )1300هزار میلیارد تومان( تسهیالت دادند که رشد 

20 درصدی نسبت به سال 96 داشته است.
به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری، روند افزایشی اعطای این تسهیالت را در سال 97 نسبت به سال 96 
نشان می دهد. میزان دقیق این تسهیالت بر اساس اعالم بانک مرکزی در سال 97 مبلغ 13 هزار و یک هزار میلیارد ریال است و میزان 

تسهیالت اختصاص یافته در سال 96 معادل 10 هزار و 833 هزار میلیارد ریال بوده است.
با بررسی آمار بانک مرکزی مشخص می شود که در میان انواع تسهیالت، بیشترین رشد به ترتیب به تسهیالت اجاره به شرط تملیک 
)با 103.7 درصد(، سلف )80.5 درصد(، »مرابحه« )57.7 درصد(، استصناع )38.5 درصد(، جعاله )35 درصد(، فروش اقساطی )34.2 

درصد( و تسهیالت قرض الحسنه )31.9 درصد( تعلق داشته است.
در سال 97 مبلغ 784 هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه توسط بانک ها و موسسه های اعتباری اعطا شده است.

افزایش بی رویه قیمت لباس فرم مدارس
 قائم مقام سازمان دانش آموزی درباره گران فروشی برخی فروشندگان لباس فرم مدارس گفت: فروشندگان حق اضافه کردن حتی 

یک ریال بر قیمت مصوب لباس  های فرم را ندارند. 
به گزارش ایلنا، محمد روشنی اظهار کرد: اینکه برخی از فروشندگان می گویند؛ 19 درصد سود حاصل از فروش روپوش مدارس به 

سازمان دانش آموزی تعلق می گیرد، کذب محض است و سازمان دانش آموزی دخالتی در قیمت روپوش مدارس ندارد. 
همچنین گفت: سعی کردیم، پیرو تفاهم نامه ای دست دالالن و واسطه ها را در این رابطه کوتاه کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی به کار فرشندگان پوشاک مدارس وجود دارد تا آنها قیمت ها را به سیلقه خود افزایش ندهند؟ 
گفت: صددرصد نظارت انجام می شود، البته تهیه روپوش مدارس اجباری نیست. ما امسال تهیه روپوش مدارس را ساماندهی کردیم 
و تمام مراحل اجرایی آن ثبت و پیگیری می شود بر این اساس سازمان دانش آموزی به این امر ورود کرده تا بتواند از تولید تا توزیع 

نظارت داشته باشد.

شکوفه رنجبر «

 به زنی کوتاه قد فکر می کنم زنی که آخرین 
نفر بیرون آمــده از آن دخمه مغــازه مانندی 
اســت که امیدش را نا امید کرده است انگار در 
زندگیش شــکافی عمیق افتاده طوری که راه 
می رفت شــبیه به کسی می ماند که در برزخی 
گیر کرده که یارای بیــرون آمدن از آن برایش 

بسیار سخت و دشوار است.
تصویــر زن در ذهنم نا خودآگاه شبیه ســازی 
می شــود به همان پرنده  درخت ســرو خانه 
مادربزرگ که پس از کوبیدن خانه و سر به فلک 
کشیدن طبقات،  آشــیانه اش روی شاخه های 
سرو برای همیشه ویران شد و او خانه به دوش!

همان لحظه در گوگل سرچ می کنم در دهخدا 
و عمید می چرخم آنجا هم خانه جایی است که 
آدمی در آن سکنا می گزیند دقیقا همان لحظه 
دوباره نگاهم مســیر گام های زن ریز نقش را 
دنبال می کند زنی که برای ســکنی گزیدن در 
چهار دیواری مصداق کامل "خانه به دوشی" را 

در مقابل چشمانم تصویر می کند.
قصه اجاره نشینی در همدان گویا به نقطه روشن 
خود نمی رسد. قصه خانه هایی که ایده آلش در 
مسیر هر کسی به یک شکل است آن طور که 
بویش می آید امسال قشر اجاره نشین جامعه با 
چنین گرفتاری هایی مواجه شده اند که بعضی از 
رســانه ها، و خود مشاوران امالک با راه اندازی 
کمپین هایی نظیــر »صاحب خانه ی خوب« به 
حمایت آنها و فرهنگ سازی درست اجاره بها 

رو آوردند.
 حال گذشــته از بررســی این موضوع که آیا 
این پویش های اجتماعی می تواند تاثیر گذار در 
ترکاندن حباب مســکن همدان باشد، پرسش 
اصلی این اســت که آیا مشــکل مســتاجران 
ریشــه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد که 
پویش ها درصدد فرهنگ ســازی هستند یا از 

نابسامانی های اقتصادی نشأت می گیرد؟
 کاهش ســود بانکــی و تمایل به 

اجاره خوری
همین هفته گذشته صاحبخانه 15میلیون روی 
پول پیش آپارتمان 70 متری گذاشت و قرارداد 
نوشــتیم. حاال چند روز از خشک شدن مهر 
قرارداد نگذشــته که زنگ زده و مدعی شــده 
که باید 15 میلیون دیگــر هم روی پول پیش 

بگذارم!
این را رضا احمدی می گوید؛ کارمند شــرکتی 
خصوصی با تحصیالت فوق لیسانس و ماهی 
2 میلیون حقوق. هر روز پس از تعطیلی اداره 
برای پیدا کردن خانه، به این بنگاه و آن آژانس 
امالک می رود ولی دست از پا درازتر برمی گردد 
خانه. او نمی تواند خانه ای با 50 میلیون ودیعه و 
یک میلیون اجاره در محدوده آرامگاه بوعلی به 

سمت سیزده خانه پیدا کند.
رضا برای بیشتر کردن پول پیش به این در و آن 
در می زند که وام بگیرد تا کرایه بیشتری نپردازد 
ولی تا اینجای کار هم شــانس با او یار نبوده، 
چراکه بیشــتر بانک ها وام نمی دهند و اگر هم 
بدهند با هزار و یک دردسر و شرط و شروط و 
ضامن رسمی دولت که بدهی هم نداشته  باشد. 

کار او با وام راه افتادنی نیست.
مشکل رضا برای پیدا کردن خانه ای مناسب که 
از پس کرایه اش بربیاید مشکل خیلی از ماست، 
بویژه فصل تابستان. ولی امسال با همه سال های 

پیش تفاوت جدی دارد.
 افزایش 2برابری قیمت ها

برای یافتن حلقه مفقوده جهش ناگهانی قیمت 
اجاره بها از اعتمادیه آغاز می کنم که منطقه ای 

متوسط از شهر محسوب می شود.
قیمــت هر متر خانه در این محله بین 6 تا 8 
میلیون و 500 هزار تومان است یعنی قیمت 
یک خانه 70متری نوســاز در بهترین خیابان 
این منطقه چیزی حدود 500 میلیون است و 
بر اســاس فرمولی که بنگاه های امالک برای 
رهن در نظــر می گیرند، یعنی یک چهارم تا 
یک پنجم قیمت ملک، رهن چنین آپارتمانی 
باید بین 95 تا 100میلیون باشــد، اما اشتباه 
نکنید؛ بــرای رهن این آپارتمــان باید 120 

میلیون پول داشته باشید.
احمد قزوینی، یکی از بنــگاه داران این منطقه 
درباره قیمت اجاره بهــای آپارتمان هایی که به 

او ســپرده شده، می گوید: »قیمت رهن هر متر 
آپارتمان در این منطقه بین 60 تا 70 هزار تومان 
بود، ولی امســال پس از اینکه ســود بانکی را 
پایین آوردند، قیمت رهن و اجاره بشدت باال 
رفت و رهن یک آپارتمان 90متری که چیزی 
حدود 75میلیون بود، االن به 100تا150 میلیون 
رســیده. خیلی ها هم که خانه هایشان را رهن 
می دادند االن ســعی می کنند پول پیش کمتر و 
اجاره بهای باالتری بگیرند. به قول معروف مردم 

اجاره خور شده اند.
با این تصویر، حال چطور می توان انتظار داشت 
بازاری نظیر مســکن که از کمبود شدید تولید 
رنج می برد و معموال در صدر افزایش قیمت ها 
قرار دارد، در قبال چنین تورمی ساکن بایستد؟ 
شــاید با فرهنگ ســازی و ایجاد کمپین بتوان 
بخشی از صاحبان امالک را در کاهش اجاره بها 
قانع کرد، اما اگر تمامی جامعه هم عضو چنین 
پویش هایی شــوند نباید یک نکته را فراموش 

چه بســا صاحبان  که  کرد 
امالکی که تنهــا از طریق 
معیشت  اجاره بها  دریافت 
می گذراننــد البتــه نا گفته 
پیداســت که در این زمینه 
به دنبال  هم  برخی  شــاید 
ماهی گرفتن  و  سودجویی 
از آب گل آلــود باشــند و 
نرخ های کذایی برای اجاره 
ملک خــود ارائه دهند، اما 
آنها نباید با مبرابودن دولت 
و دیگــر نهادهای ذی ربط 

اشتباه گرفته شود. 
طرحهای  با  دولت   
حمایتی به کمک مردم 

بیاید
اجتماعی  تحلیل گــر  یک 
در گفت و گــو بــا همدان 

پیام، معتقد اســت: با شــرایط به وجود آمده 
دولــت وظیفه دارد که در کوتاه مدت با اجرای 
طرح های حمایتی، میزان نگرانی مستاجران را 
به حداقل برساند و در برنامه ای بلندمدت تولید 
مسکن را به بیش از یک میلیون واحد در سال 
برســاند تا طبق بایسته های اقتصاد گرانی ها از 

بازار مسکن دور شود.
فرشــاد معتمد، افزود: در غیر این صورت هر 
کمپین و پویشــی محکوم به شکست است و 
هر چقدر هم برای تبلیغات آن هزینه شــود، 
این دخل و خرج افراد و شــرایط بازار است 
که تعیین می کند آنها از مشــتریان ملک خود 
چه مقدار ودیعه بگیرند و چــه مقدار اجاره، 
البته در این بین قیمت معامالت مسکن نیز در 
نرخ اجاره بها تاثیر می گذارد و دو فاکتور تورم 
و قیمت عمومی مسکن در کنار یکدیگر بازار 
اجاره بها را تحت تاثیــر قرار می دهند که البته 
متاسفانه برخی مسئوالن در صحبت  های خود 
اعتقادی بر تبعیت نرخ اجاره بها از قیمت نهایی 

مسکن ندارند.
وی با بیــان اینکه پرداخــت وام و راه اندازی 
صندوق های حمایتی راه هایی هستند که پس 
از چندی به چاه های عمیقی تبدیل می شوند، 
گفت: ایجاد صنــدوق رهن و پرداخت وام به 

مستاجران آخرین راهکاری است که مسئوالن 
آن را پیگیری می کنند.

وی تاکید کرد: مقصر خواندن مشاوران امالک 
در ایــن گرانی  آدرس غلطی اســت که دیگر 
منسوخ شده است اکنون با راه اندازی سایت های 
معامالت اینترنتی و پیشرفت فناوری به راحتی 

می توان سره را از ناسره تشخیص داد.
 دالل ها عامل اصلی گرانی 

ملک در همدان
وی بــا بیان اینکه برخی دالل ها و واســطه ها 
در بازار مســکن جو متشنج فعلی را به وجود 
آورده اند گفت: جلوگیری از رشــد واسطه ها 
نظیر  بــه راه انــدازی کمپین هایــی  نیــازی 
»صاحب خانه ی خوب« ندارد بلکه اگر با آنها 
تنها یکبار برخورد جدی و قانونی شود، دیگر 
برای سودجویی جیب مردم را نشانه نمی گیرند 
و رفته رفته به طور طبیعی این سودجویان هم به 

مالکانی خوب تبدیل می شوند. 
این اظهار نظرات در مقابل 
شــنیدن حرف هــای مردم 
شــهر که قصه پــر غصه 
اجاره نشینی امانشان را بریده 
و هر یک را روانه به سویی 
کرده است بهانه ای می شود 
تا به ســراغ رئیس اتحادیه 

مشاوران امالک برویم.
اتحادیه  حمایــت   
مشــاوران امــالک از 

پویش 
»صاحب خانه  خوب«

ابراز  بــا  جمالی  ابراهیــم 
گالیمندی از تحریف اخبار 
مربوط به ایــن اتحادیه در 
برخی رســانه های استان به 
خبرنگار ما گفت: راه اندازی 
»صاحب خانــه ی  پویــش 
خوب« و اقدام برخی واحد های این صنف که 
ممانعت از پذیــرش فایل های خارج از عرف 
می کنند یک کار پســندیده اجتماعی است که 
اتحادیه مشــاوران امالک همــدان نیز با تمام 
قوا از آن حمایت می کند اما برخی رسانه ها با 
کج فهمی اخباری را از این اتحادیه منتشر کردند 
کــه در آن به غلط به گونه ای عنوان شــده که 

اتحادیه در مقابل این پویش است.
وی با بیان اینکه نباید انگشت اتهام در گرانی 
مسکن را به سمت مشاوران امالک در همدان 
نشــانه گرفت، عنوان کرد: اگرچه  نظر مشاور 
امالک در بســتن قرارداد ها بی تأثیر نیســت، 
اما علت گرانی اجاره بها و فروش مســکن را 
نمی توان تنها به گردن مشاوران امالک انداخت 
چرا که همگان اذعان دارند علت اصلی گرانی ها 
تســهیالت  پایین بانکی، و باال بودن نرخ ارز 

می باشد. 
وی افزود : در ســال های اخیر بانک ها اعالم 
کردند که ســود بانکی را پایین آوردند و این 
علتی شد تا پول پیش ها برای اجاره خانه تبدیل 

به پول های پیش کم با افزایش اجاره شود.
وی مســکن را یکی از مولفه های مهم فعالیت 
اقتصادی در شهر همدان دانست و تاکید کرد: 
در استانی مانند همدان که رشد اقتصادی فنی 

نــدارد و تنهــا درآمد و اشــتغال آن بر محور 
توریستی و کشاورزی دوران دارد مسکن تبدیل 
به یکی از مولفه هایی می َشود که خرید و فروش 
و اجاره آن می توان معیشــت و اقتصاد برخی 

خانوار ها را تامین کند.
جمالی با بین اینکه پس از حدود 6 سال رکود 
پیش بینی چنین وضعیتی در بازار مسکن دور از 
انتظار نبود، بیان داشــت: چیزی حدود 6 سال 
رکود در بازار مســکن را در عقبه فعالیت های 
ملکی در اســتان همدان داریــم که پیش بینی 
وضعیــت امــروزی آن دور از ذهــن نبود اما 
متاسفانه با این حال مدیریت و نظارت درستی 

بر آن نشد. 
 فروشنده قیمت تعیین می کند

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک همدان گفت: 
همانطور که در خرید و فروش مسکن فروشنده 
تعیین قیمت می کند در اجاره هم مالک است که 
هزینه را مشخص می کند و  مشاور امالک هم 

در این میان تنها کار مشاوره را برعهده دارد. 
جمالــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویش 
»صاحب خانه ی خــوب« در همــدان افزود: 
واحد های صنفی امــالک به طور خودجوش 
کمپینگ راه اندازی کردند تا به مردم و مستأجر 
خدمت کنند اما باید گفت در کنار این فعالیت 
سوء استفاده کنندگانی هستند که با چسباندن  
برگه های تبلیغاتی تحــت عنوان تخفیف 50 
درصدی کمیسیون قرارداد امالکی سعی دارند 
از این آب گل آلــود ماهی گرفته و با تبلیغات 

فریب دهنده بازار کار خود را داغ کنند. 
وی با بیان اینکه قیمت ها در حال حاضر حبابی 
هســتند و ناعادالنه کارشناسی شده اند، عنوان 
کرد: متاســفانه در حال حاضر قیمت ملک در 
حد فاصل یک کوچه باکوچه  دیگری یا سمت 
راست با چپ خیابان باهم چنان تفاوت قیمتی 
دارد که خود مشــاوران امالک هم در چرایی 

آن مانده اند.
 جمالــی تاکید کرد: مولفه هایــی مانند تعداد 
طبقات ساختمان در قیمت ملک موثر است به 
طوری که ساختمانی که تعداد واحدهایش بیشتر 
باشد قیمتش نسبت به ســاختمانی که تعداد 
طبقات بکمتری دارد فــرق می کند همچنین 
موقعیت جنوبی و شــمالی بودن ملک در کنار 
مزیت هایی مانند آسانسور پارکینگ و ... نیز در 

نرخ امالک تأثیر دارد. 
وی با اشــاره به وضعیت مالیاتی مشــاوران 
امــالک نیز گفتک زمانی کــه در رکود بودیم 
هیچ سازمانی حتی امور مالیاتی از ما حمایت 
نکرد در نتیجه واحدهای صنفی زیادی مجبور 
به بستن واحد خود شدند در حالیکه اتحادیه 
امالک از صنف  خوشــنام در پرداخت مالیات 
بود با این حســاب پرداخت مالیات های چند 
میلیونی نفس تعدادزیــادی از واحد های ما را 
گرفــت در حالی که با وضعیت موجود تحت 
فشار قرار دادن مشــاوران امالک در پرداخت 

مالیات های توهمی درست نبود.
وی بــا بیان اینکه شــتابزدگی مــردم یکی از 
تاثیر گذار ها در افزایش قیمت و گرانی مسکن 
است،بیان داشــت: مردم برای خرید و فروش 
عجله نکنند چرا که شــتابزدگی هم از مولفه 

گرانی است.

حبابی به وسعت چهار دیواری های شهر
■ رئیس اتحادیه مشاوران امالک همدان: انگشت اتهام را از سر مشاوران امالک بردارید
 ■ کارشناس جامعه شناسی: بدون حمایت دولت، هر پویشی محکوم به شکست است

■ افزایش نجومی اجاره امان مستاجران را برید
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مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان:
قطعی آب در همدان نداریم

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه 9 مرکز تصفیه آب در 
استان فعال است، گفت: تابستان امسال قطعی آب در استان نخواهیم داشت.

ســیدهادی حســینی بیدار درباره قطعی آب اظهار کرد: با برنامه ریزی خوب و برگزاری 
جلسات بحران و صرفه جویی مردم امسال قطعی آب در استان نخواهیم داشت.

وی جریان آب درون لوله ها را مانند جریان خون در رگ ها دانســت و افزود: شــب ها 
فشار آب درون لوله ها  باال بوده و برای جلوگیری از شکستن لوله ها فشار آب کاهش پیدا 

می کند به عبارتی دیگر افت فشار آب برای مدیریت فشار در شبکه است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان بیان کرد: آب و فاضالب استان همدان 
تنها شرکتی است که بازچرخانی پساب را به حد باالیی از کیفیت می رساند تا در صنعت 

مورد استفاده قرار گیرد.
حســینی بیدار با بیان اینکه آب بازچرخانی شده از پســاب برای شرب نیز قابل استفاده 

است، اضافه کرد: 9 مرکز تصفیه آب در استان همدان فعال است.
وی شرکت آب و فاضالب استان را همیار محیط زیست معرفی کرد و گفت: نیروگاه برق 
شــهید مفتح از پساب بازگردانی شده تغذیه می کند و ظرفیت تأمین آب آن از 25 درصد 

به 100 درصد افزایش یافته است.

ریزش 30 درصدی قیمت انواع
میوه و صیفی جات

 رئیــس اتحادیه بارفروشــان از کاهــش 10 درصدی قیمت تمام 
میوه هــا، ســبزی و صیفی جات خبر داد و گفــت: از 10 تا 15مرداد 
تمام قیمت ها مجددا 20 درصد دیگر افت می کنند و دلیل این مســأله 

فراوانی تولید است.
مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه تولید میوه و صیفی جات نســبت به 
سال قبل حدوداً 1/5 تا 2 برابر شده است، افزود: هندوانه در طول یک 
هفته اخیر بین 20 تا 25 درصد کاهش قیمت داشــته چرا که محصول 
دشت مغان، شیراز، ورامین و بوئین زهرا در حال عرضه به بازار است 

و عرضه این محصول به شدت افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هندوانه از کیلویی هزارو 500 

تومان به حدود 900 تا هزار تومان رسیده است.
دارایی نژاد درباره قیمت سیب زمینی نیز افزود: قیمت سیب زمینی کهنه 
)ســردخانه ای( در میدان میوه و تره بار کیلویی 3هزارو 500 تومان و 
سیب زمینی تازه بین 4500 تا 5هزار تومان است ضمن اینکه برای هفته 
آینده پیش بینی داریم نرخ این محصول حدود هزارتومان دیگر کاهش 
یابد. وی گفت: از 15 مردادماه نیز قیمت سیب زمینی روی پایه 3هزار 

تا 3هزارو 500 تومان قرار می گیرد.

نوبخت ابالغ کرد
تامین منابع پاداش بازنشستگان 

از محل اموال مازاد دستگاه ها
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور نحوه پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و وجوه بازخریدی را ابالغ کرد.

به نقل از ســازمان برنامه و بودجه کشــور، محمدباقــر نوبخت در 
بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، 
نیروهای مســلح، وزارتخانه ها، ســازمان ها و شرکت ها و موسسات 
دولتی نهادهای انقالب اسالمی موضوع »نحوه پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و وجوه بازخریدی« را ابالغ کرد.

در این بخشــنامه آمده است: به منظور پرداخت به موقع پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان شریف و خدوم دستگاه های اجرایی و با استناد به 
بند ب تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و آیین نامه اجرایی 
بند مذکور با شــماره 36161/  ت 56627  ه مورخ 29/ 03/ 98   مقتضی 
اســت تمهیدات الزم بــرای فروش امــوال و دارایی هایی غیرمنقول 
مازاد در اختیار آن دســتگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و 

پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد.

اطالعیه جدید برای مشموالن سهام عدالت
شماره شبای بانکی را ثبت کنید

 سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: مشموالنی که هنوز شماره شبا 
بانکی خود را وارد ســامانه سهام عدالت نکرده اند برای بهره مندی از 

سود سهام خود حتماً نسبت به ثبت شماره شبا در سامانه اقدام کنند.
به نقل از سازمان خصوصی سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی 
شرکت های سرمایه پذیر در حالی از سال 95 تا کنون در حال اجرایی 
اســت که مشموالن برای دریافت سود این ســهام باید شماره شبای 

حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
بر این اســاس به کلیه مشــموالنی که هنوز شماره شبا بانکی خود را 
وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از 
این ســود حتماً اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه 

یاد شده کنند.
الزم به ذکر اســت که برخالف توزیع یارانه ها، در توزیع سود سهام 
عدالت سود فقط به حساب هر مشمول به طور مجزا واریز خواهد شد 
که در نتیجه می بایست هر مشمولی شماره شبای بانکی خود را مستقاًل 

و جداگانه وارد سامانه سهام مذکور نماید.
ســامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت 

24 ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت می باشد.

گزارش رویترز از کاهش شدید 
قیمت طال در ایران

 در چند روز اخیر قیمت طال در ایران با تغییرات بســیاری مواجه 
شده است و برعکس دالر تقریبا ثبات قیمت را تجربه می کند و این 
در حالی است که کشورها در حال تقویت طال و تضعیف دالر هستند! 
آینــده این فلز گران بها در ایران چه خواهــد بود و علت این کاهش 

قیمت ها چیست؟
به گزارش خبرآنالین، در طول هفته ای که در حال طی شــدن است 
قیمت طال هر روز با کاهش همراه بوده است و این کاهش قیمت فراتر 

از کاهش قیمت طال در بازار جهانی در حال حرکت است.
برایــان لین مدیرعامل فــروش طال در ســنگاپور در مصاحبه ای با 
خبرگــزاری رویترز در این خصوص می گویــد:" تنش های ایران و 
انگلســتان در چند روز اخیر را می توان یکی از مهم ترین علت های 

کاهش قیمت طال در این کشور دانست."
وی در ادامه افزود:" بازار ســهام نیز در این کشور چنین وضعیتی را 
تجربــه می کند و با افزایش تنش های ایران و انگلیس و افزایش نرخ 
بهره طال توســط آمریکا طال باید برای مصرف کنندگان جذاب باشد 
ولی مردم از افزایش دوباره قیمت دالر می ترسند که به سمت این فلز 
گران بها نمی روند." تنش هایی که در خلیج فارس اتفاق می افتد باید 
باعث گران شدن طال شود ولی فدرال آمریکا با افزایش نرخ بهره این 
افزایش قیمت را کنترل خواهد کرد و اگر نرخ بهره به اندازه کافی باال 

باشد مانع رشد قیمت طال خواهد شد.
با این تفاســیر آرامش در خاورمیاننه مانع نوســانات شدید قیمت 
ایــن فلز گران بها می شــود و تنش در این منطقه باعث ســقوط 
قیمــت طال در کشــورهای درگیر و افزایش قیمــت طال در بازار 

جهانی خواهد شد.

بازگشت بی سروصدای پول به 
اتوبوسرانی

فیض ا... مظفرپور  «

 دولــت الکترونیک و بانکداری الکترونیــک از جمله واژه هایی 
اســت که در دو دهه گذشته همواره بر سر زبان ها بوده و از مزایای 
آنهــا گفته ایم و شــنیده ایم ولی در عرصه عمل چنــدان خبری از 
اجرایی شدن دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و... نیست. 
اگر این اقدامات به طور کامل جامه عمل به خود می پوشید بسیاری 
از مشــکالت فعلی پیــش روی افراد جامعه نیــز از میان رفته بود. 
دولت الکترونیک یعنی اینکه فرد پای رایانه شــخصی و یا به وسیله 
گوشــی تلفن و امثالهم بســیاری کارهای روزمره زندگی را بدون 
مراجعــه به بانــک و اداره و خیابان و کوچه و بــازار بتواند انجام 
دهــد. و از ترددهای بی مورد و مکرر به ادارات و نهادها و بانک ها 
که مســتلزم صرف هزینه و فرصت فراوان برای خود شــخص و 
مشکالتی نیز برای سایر افراد جامعه می باشد خود داری کند. اگر چه 
با تأسیس مراکز پیشخوان دولت و دفاتر الکترونیک در قوه قضائیه 
و قوه مجریه بخشــی از کارها به صورت الکترونیک انجام می شود. 
و یا اینکه با کارت های الکترونیکی بســیاری از پرداخت های بانکی 
و حســاب و کتاب ها به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام 
می شــود. ولی هنوز تا حد مطلوب بسیار فاصله داریم. امروزه اگر 
از بانکی تقاضای وام داشــته باشــید تقریبًا تمــام مراحل این کار 
به صورت کاغذی و ســنتی انجام می شــود و تمامی امضاها و اثر 
انگشــت ها به صورت زنده از فرد دریافت می شــود می توان گفت 
در حوزه اعطای تسهیالت بانکداری الکترونیک در نقطه صفر قرار 
دارد شاید تنها اقدامی که شــده است دریافت اقساط تسهیالت از 

طریق کارت های الکترونیک است و الغیر
 درحوزه دولت الکترونیک نیز همچنان بسیاری از مردم برای انجام 
امور اداری مجبور هستند به صورت حضوری و با روش های کاماًل 
سنتی کارهای اداری خود را پیگیری کنند و حضور فرد در ادارات 
از الزامــات کار می باشــد و این یعنی ایجــاد هزینه و صرف وقت 
برای مراجعه کننده که به همراه خود مشــکالتی نظیر افزایش تردد 
خودروها و سنگینی حجم ترافیک آلودگی صوتی و هوا و افزایش 
مصرف سوخت و به صورت زنجیروار مشکالت دیگر برای جامعه 
حال چرا تاکنون زیر ســاخت های دولــت الکترونیک و بانکداری 
الکترونیک آماده نیست بخشــی از آن مربوط به خود مردم و عدم 
استقبال از اینگونه امور الکترونیک است و بخش دیگر نیز به آماده 
نبودن زیر ســاخت های دولت الکترونیک از طرف دولت و بانک ها 
و نهادهای اداری دیگر اســت. که بایــد دولت ضمن فراهم آوردن 
امکانات صدرصدی اجرای دولت الکترونیک فرهنگ ســازی الزم 
را در بین مردم از طریق رســانه ها انجام دهد تا از این امور استقبال 

کنند.
در حوزه زیرســاخت هم اکنون پس از گذشت سال ها اینترنت ملی 
به طور کامل اجرایی نشــده است و یا در مناطق محروم و روستایی 

دسترسی آسان به اینترنت امکان پذیر نیست.
و بخشــی از افراد جامعه نیز آموزش های الزم را برای اســتفاده از 
وســایل الکترونیک ندیده اند و نمی توانند به راحتی از آنها استفاده 
کنند برخی افراد هنوز نحوه استفاده از کارت های الکترونیک را بلد 
نیستند نبود سواد رسانه ای نیز بخشی از مشکالت جامعه در تحقق 

دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک است.
یکی از موارد استفاده از کارت های الکترونیکی در حوزه حمل ونقل 
می باشــد که در سال های اخیر رو به گســترش بوده است و تقریبًا 
به طور کامل در خصوص بلیت های مترو و اتوبوســرانی بلیت های 
کاغــذی کاربرد خود را از دســت داده و جای آن را به کارت های 
الکترونیک داده اســت، گر چه هنوز در تاکسیرانی همچنان از پول 

نقد به جای کارت الکترونیک استفاده می شود.
نکته قابل توجه در حوزه اتوبوســرانی بازگشت به استفاده از پول 
نقد به جــای کارت های الکترونیک اســت امروزه اگر ســری به 
اتوبوس های داخل شــهری و شــرکت واحد بزنید متوجه این امر 
خواهید شد که اکثریت شهروندان با کمال تأسف به جای پرداخت 
الکترونیکــی کرایه خود دوباره به پرداخت نقدی روی آورده اند. و 
مســئولین اتوبوســرانی نیز جدیت الزم در خصوص عدم دریافت 
پول نقــد را ندارند و رانندگان با خیال راحــت پول های نقد را به 
جای بلیت کاغذی سابق و کارت الکترونیک فعلی از افراد دریافت 
می کنند. این در حالیست که با خداحافظی اتوبوسرانی از بلیت های 
کاغذی و طراحی کارت الکترونیک قرار بر اســتفاده کامل افراد از 
ایــن کارت ها برای پرداخت کرایه های حمل و نقل عمومی به ویژه 
اتوبوســرانی بود. و مزایای این کارت ها از جمله سرعت پرداخت 
صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از فساد احتمالی قباًل به 

مردم گفته شده است.
حال چگونه و چرا شهروندان از کارت الکترونیک استفاده نمی کنند 
و دوبــاره بــه پرداخت نقــدی روی آورده اند. به نحــوی ارتباط 
شــهرداری و اتوبوســرانی با مردم می گردد که باید اعتماد مردم به 
اســتفاده از کارت ها بیشتر از پیش جلب شده و فرهنگ سازی الزم 
در این زمینه صورت بگیرد و همچنین منع قانونی برای دریافت هر 
گونه وجه نقد از شهروندان به وسیله رانندگان باید مورد تأکید باشد 
تا آنان نیز در مظان اتهام بابت دریافت پول نقد قرار نگیرند و بدون 

دغدغه به خدمت به شهروندان بپردازند.

 جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
این بــار در شــرکت شــهرک هاي صنعتي و 
با حضــور معاون هماهنگي امــور اقتصادي 
اســتاندار برگزار شــد. در این جلسه منطقه 
ویژه جهان آباد مورد بررسي بود تا مشکالت 
مربوط به آن به طور کامل حل شــود. در این 
جلســه پس از بررســي موانع موجود، مدیر 
عامل شــرکت شــهرک هاي صنعتي اســتان 
از 1030هکتار  گفــت: 150هکتــار  همدان 
اراضي منطقــه ویژه اقتصادي جهان آباد آماده 

واگذاري به متقاضیان است.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي 
صنعتي استان همدان، محمدرضا بادامي افزود: 
با توجه به رسالتي که برعهده داریم علي رغم 
کمبود منابع، تمامي زیرســاخت هاي الزم از 
قبیل راه دسترســي  در ایــن 150هکتار تعبیه 
شده است که امیدواریم هرچه سریع تر شاهد 

حضور سرمایه گذاران در این منطقه باشیم.
وي در خصــوص بخشــي از اقدامات انجام 
شــده گفــت: بازدیــد و بازاریابــي، تأمین 
مالي، توســعه کار آفریني و توســعه صنعتي 
از مواردي اســت که توســط این شرکت در 

حمایت از تولید استان در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت شهرک هاي صنعتي همدان 
افزود: حضور در نمایشــگاه هاي خارجي در 
کشــورهاي روســیه ، عراق و ترکیه، کسب 
پاویون اختصاصي در کشور روسیه به مدت 
چهار ســال مداوم، برگزاري  5 نمایشــگاه 
توانمندي صنایع کوچک و متوســط استان، 
برگــزاري ســاالنه 150 کارگاه آموزشــي با 

حضور اســاتید بزرگ در حوزه صنعت براي 
واحدهاي تولیدي و در مواردي در برگزاري 
آن در محل واحدهاي تولیدي استان از دیگر 
اقدامات انجام شــده توسط این شرکت براي 

رونق تولید بوده است.
وي در خصــوص خوشــه هاي صنعتي نیز 
گفت: 42 نقطه داراي پتاســیل براي خوشــه 
صنعتي در اســتان شناسایي شده است که از 
این 42 نقطه 18 نقطه پتانســیل خوشه شدن 
،11نقطه مطالعه امکان سنجي آنها انجام شده 
و4خوشــه صنعتي نیز در فاز عملیاتي شدن 

قرار دارد.
بادامي با اشاره به اینکه امسال خوشه صنعتي 
کشــمش مالیر به عنوان خوشــه برتر ملي 
انتخاب شــد افزود: خوشــبختانه حوزه فن 
بازار استان همدان هم جزء 11فن بازار موفق 

منطقه اي است. 
وي ادامــه داد: در حــوزه صنایع کوچک نیز 
اقدامات جهادي و مؤثري در راســتاي کمک 
بــه رونق تولید و حمایــت از تولیدکنندگان 
اســتان انجام شــده اســت کــه در صورت 
تخصیص اعتبار الزم از سوي سازمان برنامه 

و بودجه استان به شرکت شهرک هاي صنعتي 
مي توانیم گاهم هاي مؤثرتري برداریم.

ظاهــر پورمجاهد معــاون هماهنگــي امور 
اقتصادي اســتانداري همدان هم با بیان اینکه 
با تمام توان خود در خدمت صنعت اســتان 
هســتیم، گفت: وجود منطقه ویژه اقتصادي 
جهان آباد در اســتان همــدان فرصتي خاص 
را پیش روي ما قرارداده اســت که با حضور 
صنایع بــزرگ و مادر در ایــن منطقه ویژه، 
اســتان همدان شاهد پیشرفت صنعتي بزرگي 

خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي خبر داد

جهان آباد آماده واگذاري 
به تولیدکنندگان

 وزارت نیــرو عزم خــود را برای حذف 
قبوض کاغذی جزم کرده و طبق طرحی که 
برای این منظور در نظر گرفته شــده است، 
مشترکان برق سراسر کشور از ابتدای مهرماه 

قبض کاغذی دریافت نخواهند کرد.
حذف قبوض کاغذی در راستای سیاست های 
دولت الکترونیک و جزو برنامه های وزارت 
نیرو قرار گرفت و قرار اســت به مرور زمان 
قبض کاغذی حذف شده و اطالعات قبض 
به صورت پیامــک و ســایر درگاه ها مانند 
همراه برق و... به اطالع مشــترک برسد. بر 
این اساس طرح ملی قبض سبز 19 خردادماه 
توســط وزیر نیرو رونمایی و فرایند حذف 
قبوض کاغذی در سراســر کشور به صورت 

رسمی آغاز شد.
بر اساس طرح حذف قبوض کاغذی برق، به 
جای این قبوض اطالعات مربوط به مصرف 
و صورت حســاب برق مصرفی مشترکین به 
صــورت الکترونیکی در اختیــار آن ها قرار 
می گیرد. پیش بینی میزان صرفه جویی سالیانه 
از محل حذف کاغذ و ســایر ملزومات مورد 

نیاز حداقــل 150 میلیارد تومان در کشــور 
برآورد می شود.

چگونه باید با قبض کاغذی خداحافظی کرد؟
در مــورد اقدامی که مشــترکان برای حذف 
قبوض کاغذی برق خــود باید انجام دهند، 
اینگونه توضیح داده شــده کــه روش های 
متنوعی برای ثبت شماره همراه مشترکین در 
سامانه های صدور قبض از سوی شرکت های 
توزیع نیروی برق در اســتان ها اعالم شــده 
است. همچنین همه مشترکان در سطح کشور 
می توانند با ارســال *1* شناسه قبض # به 
سرشماره 20001521 نسبت به ثبت شماره 
همراه خود در ســامانه صدور قبض کشور 

اقدام کند.
این اقدام باید با شــماره همراهی انجام شود 
که مسئولیت پرداخت صورت حساب برق را 
برعهده دارد یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد 
دیگری که مسئولیت صورت حساب برق از 
سوی مالک به وی واگذار شده است. پس از 
آن راهنمایــی الزم در قالب پیامک در اختیار 

مشترک قرار خواهد گرفت.

پیش از این نیز حسین صبوری در این مورد 
به ایسنا توضیح داده بود: مشترک باید شماره 
شناســه خود را به همراه ستاره یک )1*( به 
شماره 10001521 پیامک کند. چنانچه فردی 
هم مالک خانه نیســت و مستأجر است، پس 
از آنکــه از محل مورد نظــر نقل مکان کرد، 
باید شناســه قبض به همراه ســتاره دو را به 
همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض 
آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه 
قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را 

مجدد پیامک کند.
اگر مشــترکی چند قبض برق دارد می تواند 
شناســه همه را به صورت جداگانه به همراه 
ستاره یک به شــماره مذکور پیامک کند. در 
حال حاضر برای حدود یک میلیون مشترک 
که شــماره همــراه آن ها موجود اســت به 
صورت موازی هم قبض کاغذی و هم قبض 

به صورت پیامک ارسال می شود.
البته مشــترکان نباید بالفاصله منتظر دریافت 
پاســخ از طریق پیامک باشــند. پس از آنکه 
راســتی آزمایی صــورت گرفــت، توانیر به 

مشترکانی که اطالعات آن ها تأیید شده است 
پیامکی برای ادامه کار ارسال خواهد کرد.

 حــذف قبض کاغذی توســط دو 
شرکت توزیع برق

در این راستا، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف 
و خدمات مشترکین توانیر با بیان این که طرح 
حذف قبض کاغذی برق حدود دو ماه است 
که آغاز شــده، اظهار کــرد: در این مورد به 
مثال  برای  اطالع رسانی می شــود.  مشترکان 
همکارانی که برای بررسی کنتور برق مراجعه 
می کنند، مشــترکان را در این زمینه راهنمایی 

کرده و اطالعات الزم را به  آن ها می دهند.
هادی مدقق به این ســوال که آخرین وضعیت 
حــذف قبوض کاغــذی برق در اســتان های 
مختلف چگونه است، پاســخ داد: بیش از 30 
شرکت توزیع در کشور وجود دارد که هرکدام 
در این زمینه پیشــرفت های مختلفی داشته اند. 
دو شــرکت توزیع جنوب کرمان و سیســتان 
و بلوچســتان به طور کامل قبــض کاغذی را 
حذف کرده اند و اطالعات قبض را به صورت 

الکترونیکی در اختیار مشترک قرار می دهند.

همه چیز درباره حذف قبوض کاغذی برق از 2ماه دیگر

چرا با افت نرخ دالر 
قیمت کاالها کاهش 
نیافت؟

 نایب رئیس ســابق اتــاق بازرگانی ایران 
معتقد اســت، آن چه در روزهای گذشــته در 
بــازار ارز رخ داده نه یک روند کاهشــی که 
تداوم نوســانات شدید ماه های گذشته بوده و 
در چنین فضایــی، تصمیم گیری برای فعاالن 

اقتصادی امری دشوار است.
پدرام سلطانی بیان کرد: آنچه اقتصاد ایران در 
ماه های گذشته با آن روبه رو شده، تجربه یک 
دوره نوسان شــدید نرخ ارز است که چه در 
رونــد صعودی و چه در حــوزه نزولی، قابل 
رصد است. این نوسانات شدید باعث می شود 
تولیدکننده، فروشــنده و مصرف کننده با یک 
عدم اطمینان جدی روبه رو شــوند و تکلیف 

خود را برای تصمیم گیری ندانند.
به گفته وی، تجربه شــرایط نوســان در نرخ 

ارز بسیار نامطلوب اســت، زیرا وقتی نرخ ها 
صعودی می شــود، مشخص نیست که در چه 
نقطه ای خواهد ایستاد و وقتی بازار برای چند 
روز کاهــش قیمت نــرخ دالر را تجربه کند، 
فعــاالن اقتصادی نمی دانند ایــن روند تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با بیان 
اینکه بخشــی از تالطم هــای ارزی مربوط به 
مداخله های بانک مرکزی در بازار اســت، به 
ایسنا گفت: بانک مرکزی باید مداخالت خود 
در بــازار را طوری انجام دهــد که نتیجه این 
اتفاق، نوســان شدید نباشد. در شرایط نوسان 
یکــی از مهمترین اتقافاتی کــه رخ می دهد، 
عدم واکنش قیمت کاالهــا خواهد بود، زیرا 
تولیدکننده نمی داند اتفاقــات رخ داده تا چه 
زمانی و به چه شــکلی ادامــه خواهند یافت. 
شوک های نزولی بازار ارز نیز در چنین فضایی 

طبقه بندی می شوند.
سلطانی در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان 
چه زمانی نســبت به روند کاهشــی بازار ارز 
واکنش نشــان داده و قیمت تمام شده کاال را 

پایین می آورند، تصریح کــرد: در بازار تولید 
ســینگالی که از بازار ارز گرفته می شــود به 
یک دوره حداقل یک ماهه یا بیشتر از آن نیاز 
دارد و نمی توان انتظار داشت با کاهشی شدن 
قیمت ها در چنــد روز، ناگهان بهای کاالهای 

مصرفی در بازار کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه 
اهمیت زیادی دارد، توجه به این مسئله است 
کــه قیمت ها در عرصه تولید بیش از آن که به 
نرخ بازار آزاد وابسته باشد، از نرخ سامانه نیما 
تاثیر می پذیرد و نرخی که در این سامانه تعیین 
شده، در نهایت برای تولیدکنندگان اثربخشی 

اصلی را دارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به روند صعودی 
نرخ ارز در ســامانه نیما در دو ماه گذشته، 
اظهــار کرد: ایــن ســامانه در هفته هایی که 
گذشــت هرگز روال نزولی نداشته و از این 
رو نمی توان انتظار داشــت کاالیی که دو ماه 
پیش و با قیمت ارز باال تولید شــده، ناگهان 
کاهش قیمت داشــته باشد. به گفته سلطانی 
در صورتی که روند نزولی قیمت ها در بازار 

ارز ادامه پیدا کنــد و این کاهش نه به دلیل 
نوســان، که به دلیل آغاز شــدن یک فرآیند 
طوالنی مدت باشــد، می توان انتظار داشت 
که تولیدکنندگان قیمت کاالی خود را برای 
دوره پســی و براســاس نرخ جدید کاهش 
دهند، اما بــرای کاهش قیمت صرف نزولی 

شدن نرخ ارز برای چند روز کافی نیست.
وی با بیان اینکه اساســاً قیمت ها به سمت باال 
چسبندگی و مقاومت بیشــتری دارند، گفت: 
برای کاهشــی شــدن قیمت ها، بایــد عوامل 
مختلفی در کنــار یکدیگر قرار گیرند که نرخ 

ارز تنها یکی از آنها است.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، به لزوم 
محاســبه وزنی نرخ ارز بــرای تعیین تکلیف 
دقیق سرنوشت بازار اشاره کرد و افزود: ما باید 
به طور دقیق بدانیم که چه میزان ارز در سامانه 
نیمــا، چه میزان با ارز دولتــی و چه میزان بر 
اســاس ارز آزاد در اقتصاد ایران تزریق شده و 
تاثیرگذاری داشته تا پس از آن مشخص شود 
که تغییر در کدام نرخ می تواند بیشترین تاثیر را 

در بازار داشته باشد.

 در تلگرامکانال خبری                

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam
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جودو همدان از امیدهای کسب مدال 
در آسیا است

 جودو زنان همدان از امیدهای اصلی در کسب مدال آسیایی است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان در آییــن بدرقــه مریــم بربــط 
ملــی پــوش جــودو همــدان بــه مســابقات آســیایی اظهــار داشــت: 
ــیا دارد و  ــی آس ــای قهرمان ــت ه ــان در رقاب ــابقه درخش ــط س برب
بــه طــور قطــع در مســابقات امســال نیــز مــدال کســب مــی کنــد.

محســن جهانشــیر بیــان کــرد: ایــن بانــوی جــودوکار همدانــی در 
رقابــت هــای گذشــته صاحــب نشــان هــای نقــره و برنــز شــد و 

اکنــون انتظــار مــا کســب مــدال طــال اســت.
ــد  ــاز مه ــدان از دیرب ــوان هم ــودو بان ــرد: ج ــه ک ــیر اضاف جهانش
اســتعدادهای درخشــان بــوده اســت و اکنــون خوشــحالیم کــه در 

ــم. ــده داری ــی نماین ــم مل ترکیــب تی
مریــم بربــط، جــودوکار همدانــی بــه آخریــن اردوی آمــاده ســازی 
ــی  ــس از آن راه ــا پ ــد ت ــوت ش ــان دع ــودو جوان ــی ج ــم مل تی

مســابقات آســیایی شــود.
دور جدیــد تمرینــات تیــم ملــی جــودو بانــوان در رده هــای ســنی 
نوجوانــان و جوانــان بــه منظــور حضــور در رقابت هــای قهرمانــی 
ــه  ــرداد ادام ــار م ــا چه ــاز می شــود و ت ــردا دوشــنبه آغ آســیا از ف

مــی یابــد.
بربــط تنهــا نماینــده جــودو همــدان در رقابت هــای آســیایی 

ــت. اس
ــم  ــیا هفت ــان آس ــان و جوان ــی نوجوان ــودو قهرمان ــابقات ج مس
ــزار  ــه برگ ــن تایپ ــی چی ــه میزبان ــال ب ــاه امس ــرداد م ــتم م و هش

می شــود.
حــدود 2 هــزار جــودوکار در رده هــای ســنی مختلــف در ســطح 

اســتان همــدان فعالیــت دارنــد.
 همــدان میزبــان چهار رشــته ورزشــی در المپیاد 

استعدادهای برتر کشور
جهانشیر در نشست هماهنگی جشنواره استعدادیابی ورزشی همدان 
اظهار داشــت: همدان در ســال جاری میزبان چهار رشته ورزشی 
بسکتبال، کشتی آزاد، شطرنج و ژیمناستیک المپیاد استعدادهای برتر 
ورزشی کشــور خواهد بود که توقع داریم در این رشته ها صاحب 

مقام شویم.
ــته  ــب رش ــی در اغل ــیار خوب ــت بس ــدان ظرفی ــزود: هم وی اف
هــای ورزشــی دارد و انتظــار مــا حضــور در بیــن 10 اســتان برتــر 

ــر کشــور اســت. ــتعدادهای برت ــاد اس المپی
جهانشــیر بیــان کــرد: البتــه در المپیــاد اســتعدادهای برتــر کشــور 
مــالک اصلــی کســب مــدال و رتبــه نیســت بلکــه شناســایی نخبــه 
هــا اســت و بــا ایــن حــال مــی خواهیــم جــزو برتریــن هــا باشــیم.

ــی  ــه میزبان وی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری مطلــوب مســابقات ب
ــم در  ــی خواهی ــم و م ــه داری ــورد توج ــیار م ــز بس ــدان را نی هم

ــا باشــیم. ــن ه ــز جــزو برتری ــاد نی ــی هــای المپی میزبان
افــزود: اعضــای ســتاد  مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان 
ــز  ــدان نی ــور در هم ــر کش ــتعدادهای برت ــنواره اس ــزاری جش برگ
بایــد در راســتای اجــرای باشــکوه ایــن جشــنواره تــالش کننــد و 

ــت. ــور اس ــته در کش ــی شایس ــا میزبان ــدف م ه
ــزات را  ــات و تجهی ــن امکان ــرد: بهتری ــان ک ــیر خاطرنش جهانش
مهیــای برگــزاری المپیــاد اســتعدادهای برتــر کشــور کــرده ایــم و 
امیــدوارم فصــل موفقــی را امســال در ایــن المپیــاد ســپری کنیــم.

ــاه  ــر مردادم ــور از اواخ ــر ورزش کش ــتعدادهای برت ــاد اس المپی
امســال در 80 رشــته برگــزار می شــود.

بــر ایــن اســاس رشــته های کشــتی آزاد پســران، شــطرنج بانــوان، 
ــه  ــوان ب ــکتبال بان ــران و بس ــتیک دخت ــان، ژیمناس ــطرنج آقای ش

همــدان واگــذار شــد.

کارگاه دانش افزایی مربیان فوتبال آسیا 
در همدان برگزار شد

 کارگاه علمی و دانش افزایی مربیان فوتبال درجه A و B آسیا در 
همدان برپا شد.

ایــن دوره دانش افزایی به میزبانی شــهر همدان و بــا تدریس نادر 
عربی مدرس ای اف سی )AFC( به میزبانی سالن کنفرانس باشگاه 

شهرداری همدان برگزار شد.
100 مربــی دارای مدارک A و B و نیز مدرس فوتبال در این کالس 

حضور یافتند.
مربیــان حاضر در این دوره دانش افزایــی می توانند هدایت تیم های 

مختلف فوتبال کشور را برعهده بگیرند.
سخنگوی هیأت فوتبال همدان گفت: شرکت نکردن در این دوره به 
منزله فعالیت نداشــتن در عرصه مربیگــری و همچنین تعلیق مدرک 

مربیگری بود.
میثم فتاحی افزود: به شرکت کنندگان این دوره دانش افزایی گواهینامه 

اعطا می شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای حاضران در این کالس مجوز سه 

ساله فعالیت در عرصه مربیگری اعطا خواهد شد.

 حضور فوتبالیست همدانی 
در تورنمنت بین المللی چین

 فوتبالیست همدانی در ترکیب اصلی تیم ملی نوجوانان کشورمان 
در تورنمنت بین المللی کشور چین حضور یافت.

علیرضا کرمی بازیکن مســتعد همدانی در پست دفاع میانی تیم ملی 
نوجوانان با سرمربیگری حسین عبدی در این تورنمنت حضور یافت.

تیم ملی فوتبال زیر 16 ســال کشــورمان برای حضور در مسابقات 
مقدماتی قهرمانی آسیا در اواخر شهریورماه آماده می شود.

مســابقات گروه سوم از مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 16 سال 
آســیا از 27 تا 31 شهریور ماه امســال به میزبانی شهر همدان برگزار 
می شود.تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در این مسابقات با تیم های 
افغانستان، فلسطین و مالدیو هم گروه است. علیرضا کرمی تنها نماینده 

همدان در تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور است.

 معرفی بوکسورهای همدانی اعزامی 
به انتخابی تیم ملی جوانان

 بوکســورهای منتخب همدان اعزامی به رقابت های رده ســنی 
جوانان انتخابی تیم ملی با برگزاری یک دوره مسابقه معرفی شدند.

این رقابت ها با شــرکت 30 بوکسور از شهرستان های همدان، مالیر، 
اسدآباد، تویسرکان، فامنین و مریانج برگزار شد.

در بخش تیمی این دوره از مسابقات همدان با 26 امتیاز عنوان قهرمانی 
را کســب کرد و تیم های اسدآباد و مالیر هرکدان با 9 امتیاز به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
در رده انفــرادی و در وزن 49 کیلوگــرم محمــد ارج از همدان، 52 
کیلوگــرم حمیدرضا غالمی از همدان، 56 کیلوگرم آرش ســیفی از 
همدان، 60 کیلوگرم ابوالفضل حســنی از مریانج و 64 کیلوگرم امیر 

روحی از همدان عنوان های برتر را کسب کردند.
همچنین در وزن 69 کیلوگرم محیار عباســی از همدان، 75 کیلوگرم 
محمدحسین آقاجانی از همدان، 81 کیلوگرم علی بختیاری از مالیر، 
در 91 کیلوگرم علی اســفندیاری از اســدآباد و در وزن به اضافه 91 

کیلوگرم آرش شفیعی از اسدآباد بر سکوی قهرمانی ایستادند.
نفــرات برتر این رقابت ها به اردوی مشــترک تیــم منتخب همدان 
فراخوانده شدند.تیم منتخب بوکس همدان برای حضور در رقابت های 

قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان آماده می شود.
این رقابت ها چهارم مردادماه امسال در کرمانشاه برگزار می شود.
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پیشخوان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱3۹۸ ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار 
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 59 و 64 آیین نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 
اصالحیه قانون مصوب بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی اینک اسامی اشخاصی که در سه ماهه اول سال 1398 درخواست ثبت نموده اند به 

شرح ذیل آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد.
1- پالک 10220فرعی مجزی شــده از 1490فرعی از پالک 139 اصلی آقای عنایت موســوی فرزند 
سیدامیراعیانی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  164/62 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان.
2-پالک 10705 فرعی مجزی شده از 283فرعی از پالک 139 اصلی آقای عادل افشاری فرزند محمد 

اعیانی ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36/32 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
3-پالک 10853فرعی مجزی شــده از 333 فرعی از پالک 139 اصلی خانم رویا وکیلی هویدا فرزند  
خلیل اعیانی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 221/83 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
4- پالک 10856فرعی مجزی شــده از 2220 فرعی از پــالک 139 اصلی آقای خدابخش زارعی  
فرزند مسیب اعیانی ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 181/82 مترمربع واقع در بهار بخش 

همدان. چهار 
5- پالک 10861فرعی مجزی شده از 1089فرعی از پالک 139 اصلی آقای علی احمدی رشادت  فرزند 
پیرمحمد اعیانی ششــدانگ یک باب ساختمان تجاری- مسکونی به مساحت 190/49 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک هر کس نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض 
دارد اعتراض کتبی خود را از نخســتین روز انتشــار نوبت اول به مدت 90 روز به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند و نیز چنانچه قباًل بین متقاضی و معترض دعوایی در دادگاه مطرح شــده باشد معترض 
می بایســت گواهی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این داره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ضمنًا 

حقوق ارتفاقی در زمان تحدید حدود تعیین خواهد شد.)م الف 120(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/2
هادی یونسی عطوف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی تحدید حدود عمومی شهرستان بهار 
برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک تحدید 

حدود امالک واقع در بخش چهار همدان به شرح ذیل آگهی می شود و در ساعات و تاریخ های تعیین شده تحدید حدود به عمل خواهد آمد.
1- پالک 10220فرعی مجزی شده از 1490فرعی از پالک 139 اصلی آقای عنایت موسوی فرزند سیدامیراعیانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

164/62 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
)تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 1398/5/23 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک(

2-پالک 10705 فرعی مجزی شده از 283فرعی از پالک 139 اصلی آقای عادل افشاری فرزند محمد اعیانی ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 
36/32 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

)تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 1398/5/23 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملک(
3-پالک 10853فرعی مجزی شــده از 333 فرعی از پالک 139 اصلی خانم رویا وکیلی هویدا فرزند  خلیل اعیانی ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 221/83 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
)تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 1398/5/24 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک(

4- پالک 10856فرعی مجزی شــده از 2220 فرعی از پالک 139 اصلی آقای خدابخش زارعی  فرزند مســیب اعیانی ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 181/82 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

)تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 1398/5/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملک(
5- پالک 10861فرعی مجزی شده از 1089فرعی از پالک 139 اصلی آقای علی احمدی رشاد  فرزند پیرمحمد اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان 

تجاری- مسکونی به مساحت 190/49 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
)تحدید حدود روز شنبه مورخه 1398/5/26 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک(

تحدید حدود عمومی پالک های مندرج در این آگهی در وقت تعیین شــده در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت اسناد و امالک کشــور به صاحبان و مجاورین پالک های فوق الذکر در این آگهی اختطار می شود که در ساعات و تاریخ های مقرر در محل 
وقوع ملک حضور به هم رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حدود در محل وقوع ملک حاضر نباشــند 
برابر ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شــده از طریق مجاورین نســبت به تحدید حدود اقدام و چنانچه کسی حقی برای خود قائل می باشد 
مطابق ماده 20 قانون ثبت می تواند فقط ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرستان بهار تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی گواهی مبنی بر جریان دعوی 
از دادگاه اخذ و به این اداره تســلیم نمایند بدیهی است در صورت انتقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 119(
تاریخ انتشار: 98/5/1

هادی یونسی عطوف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار 

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه سپهر به شماره 1461 مورخ 1398/2/19 
مورد درخواســت آقای حسین بایســته فرزند قربانعلی شماره ملی 
3962669566 برابر سند شماره 18464 مورخ 1398/2/3 دفتر اسناد 
رسمی 51 نهاوند مقدار همگی و تمامت 8/50 صدم سهم مشاع از 406 
سهم سه شعیر مشاع از ششدانگ ده شیراوند به انضمام 7 سهم مشاع 
از 9 سهم از8 ســهم از406 سهم از یازده شعیر نه دهم شعیر شیراوند 
پالک 69 بخش سه نهاوند به انضمام 7 سهم مشاع از 9 سهم  یک سهم 
مشاع از 45 و سه هشتم سهم 81 شعیر و یک دوم شعیر سهمیه مفروز 
زارعین از پالک 71 فرعی از 69 اصلی ده مرقوم را مالک می باشد. افراز 
در موعد مقرر 1398/4/22 به عمل آمده که حدود و حقوق به شــرح 
ذیل می باشد: ششدانگ یک واحد یک واحد بهره پرواری« قسمتی از 
پالک 69 اصلی بخش 3 نهاوند به مساحت 100 مترمربع اراضی روستای 
شیراوند با حدود اربعه شماالً: به طول 27/91 متر )که 8 متر دیواریست 
و 7/91 متر درب و دیواریست و 9 متر دیواریست به باقیمانده پالک 69 
اصی بخش سه نهاوند که راه عبور مورد افراز در این حد می باشد که در 
تصرف مفروز الرعیه متقاضی می باشد از باقیمانده پالک 69 اصلی بخش 
سه نهاوند( شرقا به طول 37/79 متر دیواریست به پالک باقیمانده 69 
اصلی جنوباً به طول 17/11 متر و 10/02 متر دیواریست به پالک باقیمانده 
69 اصلی غرباً به طول 37/84 متر دیواریســت به پالک باقیمانده 69 
اصلی راه دسترسی مورد افراز در حد شمالیست می باشد حقوق ارتفاقی 
ندارد که با افراز مقدار فوق بنا به بر تصمیم شــماره 98/ن/2062 مورخ 
98/4/29 مبنــی بر قبول افراز موافقت گردیده اســت و نظر به اینکه 

متقاضی اعالم نموده است که اسامی و نشانی سایر مالکین مشاعی را نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی می دانند ابالغ می گردد 
که در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده 6 آیین نامه همان قانون چنانجه به عملیات افراز معترض می باشند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.)م الف91(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

پاسی ها نقره داغ شدند

 کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال باشــگاه پاس همدان را به دلیل 
شکایت مالی یک بازیکن محکوم کرد.

بنابر اعالم کمیته وضعیت فدارســیون فوتبال، باشگاه پاس به پرداخت 
مبلغ 140 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق شهرام کوثری بازیکن 
سابق این تیم محکوم شد.این بازیکن 2 فصل قبل در تیم پاس عضویت 

داشت و جزو بازیکنان بومی همدان محسوب می شود.
آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ در کمیته اســتیناف 

فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
همچنین به گفته محسن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان، 
به دلیل رفتار تماشــاگران تیم پاس در یکی از مسابقات فصل قبل، این 

باشگاه با جریمه 200 میلیون ریالی نیز محکوم شده است.
وی روز گذشــته در جمع هواداران این تیم نیز اعالم کرد که تیم پاس 

59 میلیارد ریال بدهی مالی دارد.
تیم پاس هم اکنون در لیگ دسته 2 فوتبال کشور قرار دارد.

بدهی های مالی گذشــته گریبانگیر این تیم شــده و بــه همین دلیل 
نمی تواند قرارداد جدید ثبت کند.

دلیل حضور علی دایی 
در دادگاه کیفری

 مشخص شد
 درحالی پاسخ های صبح دیروز علی 
دایــی به خبرنــگاران در دادگاه کیفری 
بازتاب زیادی داشــته، ســرمربی سابق 
پرسپولیس در گفت وگویی تازه با ایسنا 
از دلیــل حضورش در دادگاه ســخن 

گفت.
علی دایی درباره جنجال حضورش در 
دادگاه کیفری یک تهران اظهار کرد: در 
ماجرای امروز مقابــل دادگاه کیفری به 
کسی بی احترامی نکردم. مگر قرار است 

هر جا بروم از کسی اجازه بگیرم.
دایی اضافه کرد: زندگی شخصی من به 
خودم ارتباط دارد اما حاال که برای همه 
مهم شده است، می گویم چرا به دادگاه 
رفته بودم. من برای پیگیری کار یکی از 
دوســتانم به دادگاه رفتم که خبرنگاران 
جلوی مــن را گرفتند و ســوال پیچم 

کردند. 
ســرمربی ســابق پرســولیس و سایپا 
هم چنین با بیان اینکه زندگی خصوصی 
آدم ها نباید برای کسی مهم باشد، گفت: 
من هم انســان هستم و زندگی می کنم. 
نمی دانــم چرا باید اتفاقــات و رفت و 
آمدهــای من برای دیگران مهم باشــد. 
زندگی خصوصی من به کسی ارتباطی 

ندارد.

شمشیربازی ایران در 
جایگاه ششم رده بندی 

جهان ایستاد
 فدراســیون بین المللی شمشیربازی 
آخرین رده بندی تیــم های عضو این 
نهاد را اعالم کرد که تیم اســلحه سابر 

ایران در مکان ششم قرارگرفت.
 )FIE( فدراسیون جهانی شمشیربازی
در حالی ایــن رده بندی را اعالم کرد 
که تیم اسلحه ســابر ایران در رقابت 
در  های جهانی مجارســتان که اخیراً 
شــهر بوداپســت برگزار شد با کسب 
60 امتیاز و عنوان ششــم به کار خود 
پایان داد. البتــه »مجتبی عابدینی« در 
بخش انفرادی رقابت ها درخشــید و 
برای نخســتین بــار در تاریخ ورزش 
شمشــیربازی کشــور جایگاه سوم و 
مدال برنز جهــان را از آن خود کرد.

در این رده بندی تیم اسلحه سابر کره 
جنوبی همچنان عنوان نخســت جهان 
را دارد و ایتالیا، مجارســتان، آلمان و 
روســیه به ترتیب در جایــگاه دوم تا 

ایستاده اند. پنجم 

بدمینتون بازان ایران 
برنزی شدند

 بدمینتون بــازان ایران به مقام ســوم 
مشترک مســابقات بین المللی بدمینتون 

غنا دست یافتند و برنزی شدند.
»ثریا آقایی« و »ثمین عابدخجســته« در 
مرحله نیمه نهایی رقابت های بین المللی 
غنا در مصاف بــا نیجریه با نتیجه 2 بر 
یــک این دیدار را واگذار کردند. آنها از 
راهیابی به دیدار فینــال بازماندند و به 

مدال برنز این رقابت ها دست یافتند.
مســابقات بین المللــی بدمینتون غنا در 
روزهای بیســت و هفتم تا ســی ام تیر 
در شــهر آکوا با حضور بدمینتون بازان 

کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
ملی پوشــان بدمینتون ایران پس از این 
رقابت ها، در مسابقات بین المللی نیجریه 
حضور خواهند یافت. این رقابت ها دوم 
تا پنجم مرداد در شــهر الگوس نیجریه 

برگزار خواهد شد.

 مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور 
موســوم به تور ایرانی جوانان و نوجوانان با 

درخشش دختران همدان به پایان رسید.
این رقابت ها که یکشــنبه شــب گذشته با 
حضور برترین های تنیس روی میز جوانان و 
نوجوانان دختر کشور به میزبانی اراک به پایان 
رســید، سه نشان رنگارنگ را برای همدان به 

ارمغان آورد.
همدانی ها برای نخستین بار توانستند در این 
عرصه از رقابت ها به ســه نشان طال و برنز 
برسند که در تاریخ ورزش این استان بی نظیر 

است.
 نابغه تنیس همدان طالیی شد

شــیما صفایی نابغه تنیــس روی میز همدان 
بازهم خوش درخشید و توانست مدال طالی 

جوانان را به نام خود ثبت کند.
وی که پیش از ایــن جواز حضور در رقابت 
های تنیس روی میز قهرمانی آســیا را کسب 
کرده اســت، این بار در میان ستاره های رده 
جوانان توانســت بر ســکوی قهرمانی قرار 
بگیرد. صفایی در فینال رده سنی جوانان إلینا 
رحیمی از آذربایجان غربی را چهار بر ســه 
شکست داد تا عنوان نخست را تصاحب کند.

این نابغه تنیس روی میز همدان با شکســت 
تمامی حریفان خود بر مدال قهرمانی بوسه زد 
تا گام مهمی برای آمادگی هرچه بهتر جهت 

حضور در رقابت های قهرمانی آسیا بردارد.
صفایی خردادماه امســال نیز با درخشش در 
مســابقات انتخابی تیم ملــی تنیس روی میز 
بانوان کشورمان موفق به کسب سهمیه حضور 

در مسابقات آسیایی شده بود.
شیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی میز 
کشور به شــمار می رود و موفقیت چشمگیر 
این بازیکن موجب حمایت فدراسیون و دادن 

لقب نابغه تنیس روی میز به وی شد.
سکوی سوم جوانان در اختیار بانوی همدانی

هدیه آقا محمدی دیگر نخبه تنیس روی میز 
همدان نیز در رده ســنی جوانان کشور عنوان 

سوم را کسب کرد.
وی در ایــن دوره از مســابقات و در مرحله 
حذفی مقابل الینا رحیمی از آذربایجان غربی 
با نتیجه چهار بر صفر شکســت خورد و بر 

سکوی سومی قرار گرفت.
این تنها شکست آقا محمدی در این دوره از 

مسابقات بود تا نتواند به فینال راه یابد.
کیمیا رستمی از تهران و هدیه آقا محمدی از 
همدان عنوان ســوم مشترک جوانان را کسب 

کردند.
 پدیده هوپس ایران به برنز رسید

ستایش ایلوخانی پدیده مسابقات تنیس روی 
میز هوپس کشور نیز در این دوره از مسابقات 

به نشان برنز رسید.
این ورزشــکار نخبه همدانی که اواســط ماه 
موفق به کســب عنوان قهرمانی رقابت های 
هوپس دختران کشــور شده بود، حاال در رده 

جوانان قهرمانی کشور سوم شد.
ایلوخانی در مرحله حذفی برابر مبینا سبحانی 
خواه از بوشهر با نتیجه 3 بر 2 بازی را واگذار 

کرد و به مقام سوم دست یافت.
تارا ســوری از بوشهر و ستایش ایلوخانی از 

همدان عنوان ســوم مشترک این رده سنی را 
کسب کردند.

ایلوخانی در حالی ســکوی ســوم نوجوانان 
قهرمانی کشور تور ایرانی اراک را کسب کرد 
که در رده ســنی نونهاالن قــرار دارد و بدون 
تردید آینده درخشانی پیش رو خواهد داشت.
 همدان میعادگاه استعدادهای نخبه 

تنیس روی میز
رئیــس هیأت تنیــس روی میز همــدان در 
این باره گفت: کســب سه کرسی از سکوی 
مسابقات قهرمانی کشور تور ایرانیان جوانان 
و نوجوانان دختر کشور موفقیت بزرگ برای 

جامعه ورزش همدان است.
محسن افروخته افزود: این افتخار آفرینی مهم 
در سایه تالش و استمرا همدلی خانواده بزرگ 

تنیس روی میز استان همدان به دست آمد.
وی بیــان کــرد: تکرار موفقیت هــای پیاپی 
در این عرصه بیانگر بســتر مناسب قهرمانی 
بانوان همدان در میادین ملی و تبدیل شــدن 
به میعادگاه استعدادهای نخبه تنیس روی میز 

کشور است.
افروخته بــا تبریک این موفقیــت بزرگ به 
جامعــه ورزش همدان، گفــت: به طور قطع 
تالش مجموعه تنیس روی میز استان همدان 
برای کسب موفقیت های مهمتر ادامه دارد و 
هــم اکنون به یکی از قطــب های اصلی این 

رشته ورزشی کشور تبدیل شده ایم.
220 ورزشکار از 31 استان در مسابقات تور 
قهرمانی تنیس روی میز کشور به میزبانی اراک 

رقابت داشتند.

دختران تنیس باز همدان 
تاریخ ساز شدند

۳ پله سقوط فوتبال 
ایران در جدیدترین 

رده بندی فیفا
 تیم ملــی فوتبال ایران در تازه ترین رده 
بندی فیفا با 3 پله سقوط مواجه خواهد شد 
و همچنان در صدر آسیا قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایســنا ، رده بنــدی ماه جوالی 

2019 فدراســیون بین المللی فوتبال هنوز 
منتشر نشده اســت ولی با توجه به نتایجی 
کــه در رقابت های جام ملت های آفریقا و 
آمریکا به دست آمد، نتیجه نهایی رده بندی 
فیفا مشخص شده و بر این اساس تیم ملی 
فوتبال ایران با 3 پله سقوط در این رده بندی 

در رده 23 جهان و نخست آسیا قرار دارد.
تیم ملــی فوتبال الجزایر با 28 پله صعود به 
خاطر جام ملت های آفریقا و قهرمانی در آن 

به رده 40 جهان صعود کرد. نیجریه و مصر 
نیز به ترتیب 12 و 9 پله صعود در رده بندی 

فیفا داشتند. 
کلمبیا با هدایت کارلوس کی روش سرمربی 
سابق ایران نیز که بدون باخت در وقت های 
قانونی از کوپا حذف شد با 5 پله صعود در 
رده 8 جهان قرار گرفت و در نهایت بلژیک 
همچنان به عنوان بهترین تیم جهان در رده 

بندی فیفا باقی ماند.
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پدری خواب کودکش را بافت!
 پدر یک نوزاد الگوی اطالعات خواب فرزندش را به وســیله یک 

اپلیکیشن به شکل پتو بافته است.
به گزارش مهر ، پدر یک نوزاد، الگوی خواب سال نخست تولد او را 

به شکل یک پتو بافته است.
»ســونگ لی« در حقیقت الگوی خواب فرزندش را به شکلی نرم و 
 Baby Connect لطیف ارائه کرده است. او با ورود به اپلیکیشن
و استفاده از زبان های برنامه نویسه جاوا اسکریپت و پایتون اطالعات 
خواب را به الگوهای بافتنی بصری تبدیل کرد. در مرحله پس او یک 
ابزار مبتنی بر HTML ساخت که رنگ هر بخیه بافتنی را کنترل می 
کرد. نتیجه حاصل »پتوی خواب« اســت. این پتوی 42 در 45 سانتی 

شامل 185 هزار بخیه است و تکمیل آن سه ماه طول کشید.

ربات های المپیک ۲0۲0 رونمایی شدند
 شــرکت تویوتا برای المپیک 2020 توکیــو ربات های مختلفی 

طراحی کرده که به تازگی از آنها رونمایی شده است.
به گزارش مهر ، شــرکت ژاپنی تویوتا که اسپانسر مسابقات المپیک 
توکیو نیز به حســاب می آید مشغول آماده ســازی چند ربات برای 
المپیک 2020 است. درهمین راستا این شرکت ربات های جدیدی را 

برای خبرنگاران به نمایش گذاشته است.
یکــی از ربات های به نمایش درآمده، ظاهری با نماد المپیک 2020 و 
اعضای بدن متحرک دارد. در چشمان ربات نیز تصاویر ستاره و قلب 
نمایش داده می شــود. این ربات نمی تواند حرف بزند و به کندی راه 
می رود. اما به گفته مهندس ســازنده آن، مسئولیت های مختلفی دارند 

مانند نگه داشتن مشعل المپیک به وسیله آهن ربا.

موبایل جدید گوگل با حرکات دست 
کنترل می شود

 به تازگی تصاویری از موبایل گوگل پیکســل4 منتشر شده که به 
نظر می رسد این دستگاه دارای راداری مخصوص است که از طریق 
آن درک و شناسایی حرکات دست در برابر نمایشگر ممکن می شود.

به گزارش ایسنا ، یکی از کاربران توئیتر تصاویری را منتشر کرده که به 
نظر می رسد به موبایل های پیکسل4 و پیکسل 4 ایکس ال تعلق دارد. 
در این تصاویر سوراخ هایی در سمت راست دستگاه ها دیده می شود.

 با توجه به آنکه در تصاویر قبلی نشان داده شده بود در این سوراخ ها 
دوربین یا حسگرهای بصری دیگری وجود ندارد، احتماالً از آنها برای 
نصب رادارProject Soli استفاده می شود که از طریق آنها درک و 

شناسایی حرکات دست در برابر نمایشگر ممکن می شود.

لباسی از جنس قارچ تولید شد
 یک کارآفرین لباسی از قارچ ابداع کرده که مخصوص افراد فوت 
شده است. این لباس که در تاروپود آن هاگ قارچ بافته شده به تجزیه 

جسد و همچنین پاکسازی خاک کمک می کند.
به گزارش ایســنا ، شــاید هنگام فوت یکی از نزدیکان، فرد چندان 
اهمیتی به حفــظ محیط ندهد، اما به نظر می رســد یک کارآفرین 
معتقد اســت افراد حتی پس از مرگ نیــز می توانند به حفظ محیط 
زیســت کمک کنند.در همین راســتا او یک لباس نوآورانه از قارچ 
برای افراد درگذشــته ابداع کرده که از تاثیرات مراسم دفن معمولی 
بر محیط زیست می کاهد.به گفته طرفداران محیط زیست دفن فرد 
درگذشته در تابوت به دلیل استفاده از چوب و فراوری آن به محیط 

زیست آسیب می زند. 

هوش مصنوعی کاالهای لوکس تقلبی را 
شناسایی می کند

 سازمان توسعه اقتصادی دبی قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی 
کاالهای لوکس تقلبی در فروشگاه ها را شناسایی و ضبط کند.سازمان 
توســعه اقتصادی دبی قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی کاالهای 
لوکس تقلبی را شناســایی کند. درهمین راســتا از فناوری شــرکت 
Enterupy برای شناســایی کاالهای لوکس تقلبی در فروشگاه های 
دوبی استفاده می شود.این نخستین ســازمان دولتی در امارات متحده 
عربی است که از هوش مصنوعی برای مقابله با گسترش کاالهای جعلی 
استفاده می کند.درهمین راستا مدیر ارشد اجرایی همخوانی تجاری و 
حمایت از مصرف کننده در این سازمان می گوید: فناوری جدید به ما 

کمک می کند کاالهای تقلبی را با دقت بیشتری رصد و ضبط کنیم.

»شیرشاه« رکورد زد

 فیلم انیمیشــن »شیرشــاه« که نســخه جدید از 
انیمیشــن کالســیک دیزنی در ســال 1994 است 
توانســت با آغاز کران در سینماهای آمریکا فروش 

جهانی خود را از مرز نیم میلیارد دالر عبور دهد.
به گزارش هالیوود ریپورتر، »شیرشاه« به کارگردانی 
»جان فاوارو« در نخستین هفته اکران در سینماهای 
آمریکا به فروش رکوردشــکن 185 میلیون دالری 
دســت یافت تا با 10 روز نمایش خــود بتواند به 

فروش جهانی چشمگیر 531 میلیون دالری برسد. 
این فیلم در آخر هفته میالدی که گذشت به فروش 
نزدیک به 270 میلیون دالر در 52 کشور جهان دست 
یافت و در تمامی بازارها رتبه نخســت گیشه را به 
خود اختصاص داد که از آن جمله می توان به روسیه، 

استرالیا و کل منطقه آمریکای التین اشاره کرد. 
مجموع فروش خارجی این فیلم-انیمیشن هم اکنون 
346 میلیون دالر اســت؛ 97.5 میلیون دالر این مبلغ 
از محل سینمای چین به دست آمده که از هفته پیش 

میزبان محصول جدید دیزنی است. 
»شیرشــاه« توانســت رکــورد فــروش آغازیــن 
بازسازی های کمپانی دیزنی را به نام خود ثبت کند. 
پیــش از این »دیو و دلبر« در ســال 2017 با فروش 
174.7 میلیــون دالری از این حیث رکورددار بود و 
»»آلیس در ســرزمین عجایب« نیز در سال 2010 با 
فروش آغازین 116 میلیــون دالری در آمریکا کار 
خــود را آغاز کرد. »کتاب جنگل« هم که کارگردانی 
آن را نیز »جان فاوارو« بر عهده داشــت در نخستین 
هفته اکران در آمریــکا 103 میلیون دالر فروخت و 
»عالء الدین« با فروش 91.5 میلیون دالری در آمریکا 
کار خــود را آغاز کرد و در نهایت به فروش جهانی 

988 میلیون دالر دست یافت.
رئال انیمیشــن »شیرشاه« در میان تمامی آثار کمپانی 
دیزنی به غیــر از محصوالت مارول و لوکاس فیلم، 
رکورددار فروش آغازیــن در آمریکا )185 میلیون 

دالر( است. 
»شیرشــاه« از طریق تکنیک هــای واقعیت مجازی 
ساخته شــده و نتیجه آن یک فیلم کامپیوتری شده 
است. این فیلم را نمی توان به عنوان یک اثر انیمیشن 
با تعاریف ســنتی قلمداد کرد و می تواند در شاخه 
بهترین فیلم جوایز اســکار شــرکت کند. »دونالد 
گالور«، »جیمز ارل جونز« و »ست روگن« از جمله 

صداپیشگان نسخه جدید »شیرشاه« هستند.

راه ناهموار برای غار راهموار 

 اواســط تیرماه یکی از واحدهای معدنی اســتان همدان  در عملیات 
معدنکاری با یک حفره ریزش کرده روبه رو می شود که در ظاهر به شکل 
غار بوده است. پس از اطالع دادن این موضوع به حفاظت محیط زیست، 
تیمی برای بررســی اولیه به محل اعزام می شود. پس از بررسی ها، آثار و 
بقایای موجود نشان می دهد این محل یک غار است. در نتیجه با دستور 
مقام قضایی موقتا فعالیت معدنکاران تا تعیین تکلیف این غار متوقف و 
تصمیم گرفته می شــود  . اینگونه شد که معاون حفاظت محیط  زیست 
همدان خبر کشف یک غار جدید را در روستای راهموار یا مارهموار در 

شهرستان بهار را رسانه ای کرد . 
غاری که برخی ها آن را هم تراز با غار علیصدر خوانده اند و برخی دیگر 
ارزشــمندی آن را تکذیب کرده اند هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا 
تشکیل کارگروه غارشناسی کسی سرپرستی و حفاظت از آن را برعهده 
نخواهد گرفت. رئیس اداره حفاظت محیط  زیست در گفت وگو با رسانه 

ها اداره میراث فرهنگی را متولی این غار می داند. 
مدیرکل اداره حفاظت محیط  زیســت اســتان همــدان و دبیر کارگروه 
غارشناســی می گویــد :  حفاظت از این غار برعهــده میراث فرهنگی 
اســت.  اما مســئوالن میراث معتقدند این غار فعال در حوزه اختیارات 
این اداره نیست. آنان می گویند طبق آیین نامه کارگروه غارشناسی ایران، 
غارهایی که از نظر درجه بندی غار درجه سه محسوب می شوند و قابلیت 
گردشــگرپذیری دارند و غارهایی که از نظــر تاریخی اهمیت دارند در 
حوزه اختیارات این اداره است.  طبق آیین نامه، غارهایی که در خارج از 
مناطق چهارگانه قرار داشته باشند نیز در حوزه اختیارات میراث فرهنگی 
است.همشهری نیز در این زمینه نوشت ، سوال این است که چرا کارگروه 
غارشناسی استان با موضوع غار راهموار تاکنون تشکیل نشده است؟ مگر 
نه این که ممکن اســت با مطالعات بیشــتر ارزش و اهمیت غار بیش از 
پیش روشن شود. حتی ممکن است در درجه بندی غارها این غار از نظر 
اهمیت در ردیف غارهای غیرقابل دســترس یا با دسترسی محدود قرار 
گیرد و بازدید از آن ممنوع شود در حالی  که این روزها هر کسی می تواند 
از این غار بازدید  کند و سنگ هایی را که تشکیل آن میلیون ها سال طول 

کشیده است با خود به غنیمت ببرد.  
ماده 9 آیین نامه، مســئولیت حفاظت از غارهــای موجود را در مناطق 
چهارگانه و غارهایی که در فهرســت میراث طبیعی جهان ثبت شــده 
برعهده اداره حفاظت محیط  زیست گذاشته است. مناطق چهارگانه اعم 
از مناطق حفاظت شــده، آثار طبیعی ملی، پارک های ملی و پناهگاه های 
حیات وحش است. غار راه هموار در هیچ یک از این مناطق قرار نگرفته 
است. ماده 10 همین آیین نامه مسئولیت حفاظت و نگهداری از غارهای 
خارج از موضوع ماده 9 در چارچوب ضوابط کارگروه برعهده سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری است که با اولویت استفاده 
از بخش هــای غیردولتی صورت خواهد گرفــت. بنابراین غاری که در 
حوزه مناطق چهارگانه نباشد مسئولیت آن برعهده اداره حفاظت محیط  

زیست است. 
  حاال نگرانی فعاالن محیط  زیست این است که اگر این کارگروه زودتر 
تشکیل نشــود و درجه بندی آن ســریع تر صورت نگیرد، ممکن است 
آســیب بیشتری به آن برســد. از کجا مشخص است غاری که دهانه آن 
با سنگ های بیرونی بسته شــده است، از غارهای واجد ارزش حفاظتی 

نباشد؟ مگر تحقیق و پژوهشی در مورد آن انجام شده است؟

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

مؤمنان برادرند و فرزندان یک پدر و مادرند. هر گاه در یکی از آنان رگی ]از درد[ 
بزند، دیگران نیز برای او بی خوابی می کشند..         

الکافي ج 2 ص 165 ح 1

■ دوبیتي:
شب تاریک و سنگستان و مو مست                              قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت                                          وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ زهرمار- ايکسالرژ- 
دختر شيطان

■بهمن مالير.......... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 
کامل شد - سرخ پوست

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 چند روز گذشته عنوان شد  ، شرکت هواپیمایی 
قشــم ایر 6 نفر از مسافران پرواز همدان- مشهد را 

پیاده و بارهای مسافران را تخلیه کرده است.
مدیرکل فرودگاه همدان دربــاره علت این ماجرا ، 
با اشــاره به اینکه پرواز در فرودگاه ها براســاس دو 
نوع سیســتم آب وهوایی و ارتفاع از ســطح دریا 
انجام می گیرد، اظهار کرد: پس از فرودگاه شهرکرد 
بــه عنوان بام ایران و با ارتفاع 3800 متر از ســطح 
دریــا، ارتفاع فرودگاه همدان از ســطح دریا 3750 
متر است این در حالیست که ارتفاع اغلب فرودگاه 
های کشور همچون بندرعباس، اهواز، آبادان، کیش 
و قشم نســبت به دریا صفر است و محدودیتی در 

پرواز ندارند.
به گزارش ایســنا ، ســهراب کلوندی با بیان اینکه 
عــالوه بر ارتفاع، هر چه درجه حرارت هوا باال می 
رود باید از وزن هواپیما کاسته شود، عنوان کرد: به 
تازگی در همدان شاهد افزایش 2-3 درجه ای دمای 
هوا و رســیدن آن به 37 درجه سانتیگراد بودیم که 
در تاریخ همدان بی ســابقه بوده بنابراین مجبور به 

پیاده کردن 6 نفر از مسافران پرواز همدان- مشهد با 
پرواز شــرکت هواپیمایی قشم ایر و تخلیه 2 تن بار 

مسافران شدیم.
وی بــا بیان اینکه دو ماه پیــش نیز دمای هوای 
همــدان 36 درجه ای شــد و مجبور بــه پیاده 
کردن 20 مســافر شدیم، در پاســخ به اینکه آیا 
نمی توان براســاس پیش بینی هواشناســی بلیط 
هــا را فروخــت تا حــذف مســافران از پرواز 
صورت نگیرد؟ اظهار کرد: براســاس پیش بینی 
هواشناســی نمی توانیــم بلیط فروشــی محدود 
داشته باشــیم هر چند ما یک هفته قبل از پرواز 
بلیــط ها را می فروشــیم و به ناچــار از قانون 

حذف مسافر استفاده می کنیم.
کلوندی عنوان کرد: طبق قانون در صورت افزایش 
درجه حرارت فرودگاه می تواند 20 نفر از مسافران 
هواپیما را از انتهای لیست حذف کند اما ما به جای 
اینــکار بارها را تخلیه و تنها 6 نفر از مســافران را 
پیاده و با ماشــین راهی تهران کردیم تا از آنجا عازم 

مشهد شوند.

وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
اینکــه در حال حاضر پــرواز همدان- تهران به 
علت عدم استقبال لغو شــده اما با پیگیری های 
اســتاندار قرار است پس از ایام حج، پروازهای 
عتبات برقرار شــود، اعالم کرد: از سوم تا نهم 
مرداد عملیات رفــت حجاج از فرودگاه همدان 

گیرد. می  انجام 
مدیرکل فرودگاه همدان ادامــه داد: 4 هزار و 769 

نفر از زائران اســتان همدان و کردســتان در قالب 
38 کاروان و 38 پرواز رفت و برگشــت از فرودگاه 

همدان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
وی در پایــان با بیــان اینکه پروازهــای حج هیچ 
هزینــه ای به همدان تحمیل نمی کنــد، اظهار کرد: 
تمام هزینه های بلیط رفت و برگشت زوار بر عهده 
شــرکت هواپیمایی بوده و هیچ هزینه ای به همدان 

تحمیل نمی شود.

شهرســتان  قدیمــی  بــازار   
کبودراهنــگ به دلیــل داشــتن پنج 
خروجی به بازار خمسه معروف بوده 
و در ســال 1304 شمســی تأسیس 
شــده که سقف آن به دستور شهردار 
وقت در سال 42 به صورت شیروانی 

درآمده است.
مســاحت این بازار یک هزار و 700 
متر بوده و قریب به 70 واحد تجاری 
دارد. بسیاری از مغازه های این بازار 
با بازگشــایی خیابان دســتغیب در 
رفته  بین  از  کبودراهنگ  شهرســتان 
و به تبع مشــاغل موجــود در آن نیز 
کمرنگ شــده است؛ عالوه بر از بین 
رفتن برخی از مغازه ها، در دیوارها و 
راسته های این بازار قدیمی نیز ترک 
ایجاد شــده و درحال تخریب است 

که اوقافی بــودن این بازار، مشــکل مالکیتی در 
واحدهای تجاری و عدم توانایی مالی شــهرداری 
طی سال های اخیر مانع احیا و جلوگیری از آسیب 

بیشتر این بازار بوده است.
این بازار سنتی بوده و به مرور زمان شغل بسیاری 
از صاحبان مشــاغل در آن از بیــن رفته، بنابراین 
مالکان انگیزه ای ندارند که از احیا و بازسازی این 

بازار استقبال کنند.
البته  شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ اعالم کرده 
است که  برای کسانی که قصد بازسازی بازار را دارند، 
پروانه رایگان صادر خواهد کرد و این تصمیم شاید 
انگیزه ای باشد برای بازاریان تا حال کسب و کار خود 

را با تغییر و تحوالت بهبود بخشند. 
حاال گویا  قرار اســت این بــازار زیر نظر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کبودراهنگ 

قرار گرفتــه و اقدامات مربوط به زیباســازی و 
تعمیرات آن انجام شود. 

مســئول اداره میــراث فرهنگی،صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان کبودراهنگ: بازار سنتی 
شــهر کبودراهنگ یکی از بناهای برجای مانده از 
گذشتگان اســت که وظیفه ما حفظ و حراست و 

نگهداری برای آیندگان است
مهــدی غالمی اظهار کــرد: این بــازار در مرکز 
اصلی شــهر قرار گرفته که در سمت جنوب بازار 
مسجد اعظم و در شــمال غربی، مسجد جامع و 
شمال بازار قلعه امیر نظام )که در سالهای گذشته 
تخریب شده ( قرار گرفته که نشان دهنده اهمیت 
مذهبی، اجتماعی و اقتصادی شــهر را در گذشته 

نشان می دهد.
وی افزود: مــردم شــهر کبودراهنگ خاطرات 

زیــادی از گذشــته این بــازار ، بنــای قدیمی  
مســاجد اعظم و جامع ،قلعــه امیر نظام و حتی 
ساختمان شــورای شــهر که در روبروی بازار 
قرار گرفته را دارند که این ســاختمان در زمان 
انقــالب شــکوهمند اســالمی و دوران جنگ 
خاطرات زیادی را در دل مردم شهرســتان نگه 
داشــته که مرمت و نگهداری ایــن بناها باعث 

زنده ماندن هویت شهر خواهد شد. 
غالمی عنوان کرد: پرونــده ثبتی بازار کبودراهنگ 
تکمیل گردیده و در حال ارسال به سازمان میراث 
فرهنگی کشور می باشد تا در خصوص ثبت ملی 

این بنا تصمیم گیری شود 
شــهر کبودراهنگ دارای یک حمام تاریخی است 
که ثبت ملی شــده و در اختیار مسجد اعظم می 
باشــد و دیگری بازار کبودراهنگ بوده که این بنا 

در حال پیگیری برای ثبت می باشد .
راســتای  در  فرهنگی  میراث  اقدامات 
بازسازی بازار سنتی شهرستان منوط به 
ثبت ملی این مکان است و تا زمانی که 
این اتفــاق رخ ندهد، نمی توانیم کاری 

انجام دهیم.
و حــال ثبت ملــی بازار در دســتور 
کارمیراث فــر هنگی  اســت، بازدید 
کارشناســی از بازار و تشکیل پرونده 
صورت  گرفته و کمیتــه داوری تهران 
در ســال جاری تکلیف ثبــت ملی را 
مشــخص خواهد کرد.اگر بازار سنتی 
کبودرآهنــگ بــه ثبــت ملی برســد، 
عــالوه بــر حفــظ بافت ســنتی، در 
توسعه گردشــگری این شهرستان هم 
اتفاقــات خوبی رقــم خواهد خورد و 
گردشگرانی که به علیصدر می روند، از 

این مکان توریستی هم بازدید خواهند کرد. 
بازارهای ســنتی و تاریخی طی سال های متمادی 
همــراه با حفظ بار ســنتی و فرهنــگ بومی هر 
منطقــه، مهم ترین محور ارتباطی فضای شــهری 
به شــمار می رفته اند و نه تنها محلــی برای انجام 
معامالت اقتصــادی بوده اند، بلکه کارکرد دیگری 
نیز داشــته و مکانی برای صلح و نزاع یا آشتی ها 
و پیمان هــا بوده و در زندگی اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی و دینی مردم نقش مؤثری داشته اند. اما 

نکته اینجاست  
اگر مقدمات ثبت ملی شــدن در میراث فرهنگی 
رو به پیشرفت رود سایه تهدید تخریب دست از 
سر آن بر میدارد در غیر این صورت این بافت به 
یادگار مانده از تاریخ کهن شهر با تخریب دست 

به دست میشود .

هوا گرم است از هواپیما پیاده شوید 

بررسی ماجرای 
پیاده کردن 6 مسافر 
پرواز همدان- مشهد

آهنگ ملی شدن در بازار کبودراهنگ 

نرخ ورودی موزه ها و اماکن 
تاریخی افزایش یافت

 هیأت وزیران در جلســه 23 تیــر ماه با افزایش 
نــرخ ورودی موزه ها و اماکــن فرهنگی - تاریخی 
موافقت کرد. هیأت وزیران در جلســه 23 تیر ماه با 
توجــه به باال رفتن هزینه نگهداری، مرمت و تجهیز 
موزه ها و بنا های تاریخی در سال های اخیر با افزایش 
مبلــغ ورودی موزه ها و اماکــن فرهنگی - تاریخی 
موافقت کرد.بر همین اساس، ورودیه موزه های ملی، 
منطقه ای، کاخ موزه هــا و آثار تاریخی )غیر منقول( 
ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی 
حداکثر به مبلغ 50 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان 

خارجی حداکثر به مبلغ یک میلیون ریال رسید.
همچنین؛ ورودیه موزه های محلی، اســتانی و سایر 
آثار تاریخی - فرهنگی )غیــر منقول( برای بازدید 
کننــدگان داخلی حداکثر به 40 هــزار ریال و برای 
بازدیــد کنندگان خارجی حداکثر به 500 هزار ریال 

افزایش می یابد.
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