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نیروهای همدان
 در عملیات 
مرصاد به شهادت 
رسیدند
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يادداشت 
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راه آهن با این سرعت 
دیر به ایستگاه همدان می رسد

 بیشتر از یک سال اســت همدان با یک فاصله 
نسبتاً دور به شبکه سراســری راه آهن متصل شده 
اســت، اما ســرعت حرکت این قطــار روی ریل 
پیشرفت و تکمیل نهایی و سرانجام هم خدمات دهی 
روان و بی دغدغه به مســافران شهرمان آنقدر کند و 
بلکه ساکن است که احتمال می رود این قطار خیلی 

دیر یا همان با تأخیر وارد ایستگاه همدان شود.

يادداشت روز
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احزاب پخته تر عمل کنند
  شکل گیری گروهها و جریان های سیاسی در 
آستانه یک انتخابات از جمله پدیده هایی است در 
جامعه ما بارها تکرار شده است.  تجربه نشان داده 
که  این گروهها در ســال هایی که  انتخابات داشته 
ایم به شــکل خاصی فعال شده و با عنوان احزاب  
شب انتخاباتی در ادبیات سیاسی کشورمان مرسوم 
گشته اند. به طور قطع این یک آسیب است که ریشه 

در عوامل مختلف دارد.

»بی بی« از افتادن ها برخاست
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

t

هوالباقی

مدیر مسئول و پرسنل روزنامه همدان پیام

جناب آقای علی فاضل همدانی
همکار گرامی و سردبیر محترم هفته نامه سراسری صبح امید

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب خدمت شما و خانواده معززتان 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم.

t

انا هلل و انا الیه راجعون 

روزنامه همدان پیام

همکار گرامی 

سرکار خانم دعوتی 
بدیــن وســیله مصیبــت وارده را خدمــت شــما و 
خانــواده محترمتان تســلیت عــرض نمــوده، از درگاه 
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و 

ــر جمیــل مســالت داریــم. ــدگان صب ــرای بازمان ب

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

کانال خبری                
 در تلگرام

همراهتان 

هستيم
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بیم و امیدهای پرواز حجاج از فرودگاه همدان 
خاتمه یافت 

اعزام 4769 زائر حج از همدان

خبر خوش استاندار 
به تویسرکانی ها

سند توسعه 
تویسرکان 
تدوین شد

نماینده ولی فقیه می گوید مسئوالن به خاطر رأی خود را مردمی نشان می دهند

نمایش  ساختگی مسئوالن!
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مهرماه برگزار می شود

دهمین جشنواره 
شیره پزی مانیزان 
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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احزاب پخته تر عمل کنند
  شکل گیری گروهها و جریان های سیاسی در آستانه یک انتخابات 

از جمله پدیده هایی است در جامعه ما بارها تکرار شده است. 
 تجربه نشــان داده که  این گروهها در سال هایی که  انتخابات داشته 
ایم به شــکل خاصی فعال شده و با عنوان احزاب  شب انتخاباتی در 
ادبیات سیاسی کشورمان مرسوم گشته اند. به طور قطع این یک آسیب 

است که ریشه در عوامل مختلف دارد.
در این میان آنچه بیشتر  اهمیت دارد و می تواند به رفع مشکل کمک 
کند، عملکرد احزاب شــناخته شــده و  دارای شناسنامه است که در 

شرایط فعلی باید مورد توجه فعاالن سیاسی و حزبی قرار گیرد.
شــکل گیری احزاب شــب انتخاباتی نه تنها با یک نظام حزبی قوی 
همخوانی ندارد، بلکه حتی باعث می شود جایگاه احزاب آسیب دیده 
و از میــزان تاثیرگذاری آنها در رویداد مهمی چون انتخابات کاســته 

شود.
این در حالی اســت که نقش آفرینی در انتخابات و ایجاد فضای شور 
و نشــاط سیاسی بعالوه انتخابات آگاهانه مردم از جمله رسالت های 

احزاب و گروههای سیاسی است.
در شــرایط امروز نیز که انتخابات مجلس شورای اسالمی را پیش رو 
داریم،  نشــانه هایی از شکل گیری و  فعالیت گروههایی مشاهده می 
شــود که به اســم احزاب می خواهند وارد فضای سیاسی شده و به 

اصطالح در انتخابات نقش آفرینی کنند.  
ورود این گروهها به عرصه انتخابات بدون داشتن استراتژی مشخص 
نشان دهنده ضعف در ساختار حزبی است که هنوز نتوانسته به جایگاه 

واقعی خود دست یابد و انتظارات را برآورده کند.
در چنین شــرایطی اســت که فعاالن حزبی باید پخته تر عمل کنند و 
برنامه ریزی و فعالیت هایشان به گونه ای باشد که در آستانه انتخابات 

شاهد احزاب خلق الساعه و شب انتخاباتی  نباشیم.   
بــدون تردید این اشــخاص و گروههــا که به ظاهــر در قالب یک 
تشکیالت پای در عرصه رقابت های انتخاباتی می گذارند و چه بسا 
در انتخابات اسفندماه نیز شــاهد حضور آنها باشیم، برنامه مشخص 
و راهبردی ندارند و صرفا به دنبال کســب پیروزی هستند. از طرفی 
تاثیر این جریان هــا در رفتار انتخاباتی مردم حداقلی و حتی نزدیک 

به صفر است. 
با این حال چنین تعدد و آشفتگی در فعالیت های حزبی به هیچ وجه 
زیبنده یک نظام مردم ساالر نیست و باعث سردرگمی افکار عمومی و 

کاهش اعتماد مردم به احزاب می شود. 
بــر این اســاس انتظار می رود فعاالن سیاســی و حزبــی با در نظر 
گرفتن شرایط موجود و ضرورت های پیش روی جامعه برنامه های 
هدفمندی را در راســتای عمق بخشیدن به فعالیت های حزبی  دنبال 
کنند به گونه ای که هم زمینه های بروز و ظهور احزاب شب انتخاباتی 
از بین برود و نقش گروههای سیاسی در انتخابات بیش از پیش خود 

را نشان دهد.

1- برنامــه های مرتبط با روز تویســرکان با حضــور گرم داوطلبان 
احتمالی انتخابات این شهرستان همراه بوده است. 

گویا انتخابات در تویســرکان گرمتر از دیگر شهرستان ها پیگیری می 
شود. گفتنی است استاندار امسال میهمان اصلی روز تویسرکان بود.

2- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان بزودی معرفی می 
شود. گویا وی از مدیران یکی از فرمانداری های استان است. گفتنی 
است پیش از این حسینی این سمت را عهده دار بود که به فرمانداری 

تویسرکان منصوب شد.
3- یکــی از مدیران غیر بومی اســتان از مجموعه خود خداحافظی 
کرده اســت. گویا این مدیر این هفته تودیع خواهد شد. گفتنی است 

جایگزین وی به احتمال زیاد مدیری بومی خواهد بود.

140 نفر از نیروهای همدان
 در عملیات مرصاد به شهادت رسیدند

 فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( اســتان همدان گفت: 140 نفر از 
نیروهای استان همدان در عملیات مرصاد به شهادت رسیدند.

مظاهر مجیدی شــامگاه پنجشــنبه در مراســم گرامیداشت سالروز 
عملیاد مرصاد به همراه مراســم اهدای ترفیع درجه فرماندهان شهید 
لشــکر انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان اینکه این لشکر یکی از 
افتخارات بزرگ دفاع مقدس است اظهار کرد: دشمن پس از پذیرش 
قطعنامه 598 گمان کرد نظام در ضعف قرار دارد بنابراین برای بازپس 
گیری و ضربه زدن از جنوب به کشور عملیاتی را آغاز کرد و در غرب 
کشور نیز منافقین را تجهیز کرد تا نوکری خود را به استکبار ثابت کند.

وی با اشــاره به اینکه ارتش عراق به کمک منافقین آمد و حمله خود 
را از ســرپل ذهاب آغاز  کرد افزود: آنها گمان می کردند 48 ساعته به 
تهران می رســند اما منطقه چهارزبر که شهید همدانی به عنوان زمین 

عقبه لشکر انصارالحسین)ع( برگزید، به قتلگاه منافقین تبدیل شد.
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان با بیان اینکه لشکر 
انصارالحسین)ع( آماده بودند که به جنوب بروند اما چند گردان باقی 
مانده بود که با حضور ســردار سلگی مانع منافقین شدند گفت: 140 
نفر از نیروهای استان همدان در عملیات مرصاد به شهادت رسیدند و 

مانع از پیشروی منافقین شدند.
بــه گزارش فارس وی در ادامه به اهدای درجه به فرماندهان لشــکر 
انصارالحسین)ع( همدان اشاره کرد و با بیان اینکه بین 175 نفر که در 
کل سپاه معرفی شدند به 13 نفر از شهدای همدان درجه سرتیپی اعطا 
شد خاطرنشان کرد: احکام این افراد توسط ستاد نیروهای مسلح ابالغ 

شد و سردار سالمی برای هر کدام لوحی امضا کرده است.
مجیدی با بیان اینکه ترتیب شــهدا بر اســاس تاریخ شهادت در نظر 
گرفته شده اســت گفت: شــهید تقی بهمنی فرمانده محور عملیات 
لشکر 32، شــهید علیرضا حاجی بابایی فرمانده محور عملیات لشکر 
32، شــهید حبیب اهلل مظاهــری فرمانده محور عملیات لشــکر 32، 
شهید حســن صوفی قائم مقام لشــکر ویژه حضرت حجت، شهید 
حســن ترک فرمانده محور عملیاتی لشکر 32، شهید محسن عینعلی 
فرمانده محور عملیاتی لشکر 32، شهید رضا شکری پور فرمانده محور 
عملیاتی لشکر 32،  شهید حسینعلی نوری فرمانده اطالعات عملیات 
لشکر ویژه شهدا، شــهید ناصر قاسمی فرمانده محور عملیاتی لشکر 
32،  شــهید ســتار ابراهیمی فرمانده محور عملیاتی لشکر 32، شهید 
علی چیت سازیان فرمانده اطالعات عملیات لشکر 32،  شهید حسن 
تاجوک فرمانده محور عملیاتی لشــکر 32 و شــهید سعید اسالمیان 
جانشــین مدیریت ســازمان معاونت عملیات محل سپاه 13 شهیدی 

هستند که درجه سرتیپی دریافت کردند.
در پایان مراســم نیز با حضور خانواده شهدا، احکام شهدا به نزدیکان 

آنها اعطا شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان:
موانع اداری مانع دفع اصولی پسماند پزشکی است

 موانــع اداری یکــی از عوامــل مهــم تاخیــر در دفــع اصولــی پســمامندهای پزشــکی 
بــوده مگرنــه پزشــکان از ایــن طــرح اســتقبال کردند.

ــدان  ــام پزشــکی هم ــه نظ ــان اینک ــا بی ــدان ب ــام پزشــکی هم ــازمان نظ ــس س رئی
ــی پســماندهای پزشــکی پیشــگام شــده اســت افــزود: ایــن  ــه دفــع اصول در زمین
ــکی  ــماندهای پزش ــت پس ــامدندهی وضعی ــر س ــش پیگی ــال پی ــه از 2 س مجموع

اســت.

علیرضــا مدرکیــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا بیــان کــرد: در 2 ســال گذشــته 30 جلســه 
ــت  ــازمان حفاظ ــاد س ــورد اعتم ــرکت م ــی ش ــد و معرف ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای

محیــط زیســت، بــرای انعقــاد قــرارداد دفــع پســماند، یکســال زمــان بــرد.
ــود  ــا وج ــن ب ــت: همچنی ــار داش ــدان اظه ــکی هم ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئی
معرفــی شــرکت بــرای جمــع آوری و دفــع اصولــی پســمانده پزشــکان امــا بــرای 
مدتــی شــهرداری اجــازه ورود خودروهــای ایــن مجموعــه بــه پیــاده راه بوعلــی 

ــداد. را ن
ــا  ــب ه ــد مط ــع آوری پیمان ــرکت در جم ــن ش ــر ای ــرد: تاخی ــد ک ــان تاکی مدرکی
ــن  ــده و ای ــا ش ــه آنه ــه پزشــکی ب ــادی جامع ــی اعتم ــا موجــب ب و  آزمایشــگاه ه

ــرد. ــل وارد ک ــز خل ــا نی ــت آنه ــد فعالی ــه رون ــت در ادام وضعی
ــر در دفــع  وی ادامــه داد: هــر چنــد مشــکالت موجــود اداری موجــود باعــث تاخی
اصولــی پســماند شــد بــا ایــن وجــود تفاهــم نامــه منعقــد شــده و مفــاد آن در روز 

پزشــک اطــالع رســانی مــی شــود.
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی همــدان بیــان کــرد: 80 مطــب، آزمایشــگاه و داروخانه 
خصوصــی در همــدان فعــال اســت کــه بیشــتر آزمایشــگاه هــا بــه دســتگاه بــی خطــر 

ســازی پســماند)اتوکالو( مجهز هســتند.
مدرکیــان افــزود: وضعیــت پیمانــد پزشــکی همــدان فاجعــه بــار نیســت چــرا کــه بــه 

خوبــی مدیریــت مــی شــود.

 تویسرکان با برخورداری از طبیعتی بکر و 
جــذاب، اقلیم و آب و هوایی دلپذیر و آثار و 
ابنیه متعدد تاریخی و فرهنگی اصیل همواره 
بــه عنوان یکی از شهرســتان های خوش نام 
استان همدان و غرب کشــور مطرح بوده و 
آوازه محصول با کیفیت گــردوی در جهان 

مطرح است.
این شهرســتان در پنجم مردادماه ســال 67 
با تقدیم 38 شــهید گلگــون کفن به انقالب 
اســالمی در عملیات غــرور آفرین مرصاد، 
برگی درخشــان در صفحه تاریخ ارزشــمند 
خود نگاشــت و این واقعه عظیــم در کنار 
برگزاری نخستین نماز جمعه شهرستان در 5 
مردادماه و با سابقه ای 150 ساله موجب شد 

تا پنجم مردادماه "روز تویسرکان" نام بگیرد.
امسال ششمین سالی بود که شاهد برگزاری 
آئین بزرگداشــت روز تویســرکان و اجرای 

برنامه های جنبی بودیم. 
روز تویســرکان بی شک فرصتی مغتنم و بی 
بدیل برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های 
تویسرکان در بخش های مختلف به حساب 

می آید.
 سند توسعه تویسرکان تدوین شد

اســتاندار همدان  روز گذشــته در سفر یک 
روزه خود به شهرســتان تویســرکان ضمن 
بزرگداشــت ســالگرد شــهادت 38 شهید 
تویســرکانی و برگزاری نخستین نمازجمعه 
پس از انقالب در شهرســتان تویسرکان، در 
آئین بزرگداشت روز تویسرکان حضور یافت.
سیدسعید شــاهرخی، در ابتدای ورودش به 
تویســرکان در جمع اعضای اتاق بازرگانی 
شهرستان حاضر شــد و به آنها وعده داد: به 
جد مشــکالت اتاق بازرگانی این شهرستان 
را پیگیری کــرده و تمام تالش خود را برای 
پیشــرفت و تســهیل در ســرمایه گذاری و 

فعالیتهای اقتصادی به کار خواهیم گرفت.
شــاهرخی در ادامه در آئین بزرگداشت روز 
تویسرکان از ظرفیت باالی این شهرستان در 
بخش نیروی انسانی سخن گفت و قول تحقق 

1513 شغل را تا پایان سال 98 دارد.
وی به طبیعــت، آب و خاک منطقه منحصر 
بفرد تویســرکان اشــاره کرد و یادآور شد: 
تویسرکان بسیار خوش آب و هواتر از شمال 
شرجی و پرترافیک است و می تواند به عنوان 
ســایت و منطقه گردشــگری خوب تعریف 

شود.
استاندار همدان در ادامه به بازدید از چهارخطه 
شدن جاده کنگاور- تویسرکان پرداخت و از 
همانجا یک خبر غافلگیرکننده به تویسرکانی 
ها داد: سند توسعه شهرستان تویسرکان برای 
سه ســال آینده تدوین و در این سند ردیف 
بودجه برای اشــتغالزایی 1513 نفر از مردم 

تویسرکان تعریف شده است.
در ادامه اســتاندار از پروژه ها و کارگاه های 
تولیدی صنعتی تویسرکان همچون بیمارستان 

قانونی، حــوزه علمیه،  قائم)عج(، پزشــک 
بیمارستان ولیعصر)عج( و شرکت فیلترسازی 

بازدید به عمل آورد.
 نوید ثبت نشان مبل و منبت 

 به تویسرکانی ها 
روز گذشته نشان ملی مبل و منبت تویسرکان  
که سال 96 به تصویب رسید اما تاکنون ثبت 
نشده بود استاندار نوید ثبت این نشان را داد. 
شــاهرخی همچنین در جمع صنعتگران این 
شهرستان اظهار داشــت: تویسرکان و مالیر 
رقیب نیســتند بلکه مکمل هم هستند و باید 

با هم همکاری خوبی داشته باشند.
به گزارش ایسنا؛ وی با بیان اینکه مادر تولید 
مبل و منبت تویسرکان بوده و هست ادامه داد: 
ما به دنبال ثبت ملی این مهم در تویســرکان 

هستیم.
اســتاندار همــدان با تایید بر اینکــه تا پایان 
تابستان امســال این نشان را برای تویسرکان 
می گیریم، گفت: قدمت و نوع منحصر به فرد 
منبت تویســرکان از سایر شهرستان ها بیشتر 

است.

شاهرخی با تأکید بر اینکه هیچ بهانه و دلیلی 
برای ایجاد مشکل برای سرمایه گذار پذیرفته 
نیســت و باید مسیر برای سرمایه گذار آسان 
ســازی شود ادامه داد: وظیفه همه حمایت از 

تولید کننده است.
 شهرستان دیگر بن بست نیست

مجلــس  در  تویســرکان  مــردم  نماینــده 

شــورای اســالمی نیز در آئین بزرگداشت 
روز تویســرکان، گفــت: وقتی بنــده توفیق 
خدمتگزاری برای مردم تویســرکان را یافتم 
شنیدم که گفته می شــد »تویسرکان بن بست 
اســت« بنابراین نخستین اقدامات خود را در 
جهت رفع این مشــکل با ایجاد و توسعه و 
تعمیر جاده های منتهی به این شهر قرار دادم 
و خوشــبختانه امروز با افتخار می گویم که 

تویسرکان دیگر بن بست نیست.
قابلیت های  کرد:  عنوان  مفتح  محمدمهدی 
بالقــوه زیادی را در شهرســتان دیدم که 
بــه فعل درنیامــده بود پس بــا برگزاری 
با همکاران،  نشست ها و جلسات مختلف 
مدیران و مســئوالن به این نتیجه رسیدیم 
که 5 مرداد را بــه دالیل مختلف از جمله 
نمازجمعه  برپایــی  و  عملیــات مرصــاد 
این  به  تــا  قــرار دهیم  روز تویســرکان 
بهانــه بتوانیم تمام پتانســیل هــای بالقوه 
تویســرکان را بــه فعل تبدیــل کنیم و به 
طــور ویژه به مشــکالت و مســائل این 

بپردازیم. شهرستان 

مفتح ادامه داد: تویسرکان از ظرفیتهای بسیار 
زیادی از جمله کارگاه های تولیدی، صنعتی و 
اقتصادی برخوردار است که تالش کردیم در 
همین چند سال اخیر با توسعه زیرساختهای 
تولیدی و صنایع، شرکتهای متعددی از جمله 
شرکتهای دارویی که باعث شد تویسرکان به 
قطب دارویی کشــور تبدیل شود، راه اندازی 

کنیم.
وی بیان کرد: اقداماتی در راســتای گسترش 
و توســعه، بازســازی و تعمیر جــاده های 
شهرســتان از جمله چهاربانــده کردن جاده 
جوکار به تویســرکان و تویسرکان به کنگاور 
انجام گرفت که خوشــبختانه باعث پیشرفت 
تویسرکان و همچنین ایمن شدن رفت و آمد 

در این محورها شد.
تویسرکان در اقامه نمازجمعه پرچمدار است

امام جمعه تویســرکان گفت: تویسرکان در 
اقامه نمازجمعه پرچمدار است.

حجت االسالم والمسلمین مرتضی موحدی، 
اظهار کرد: تویســرکان در عرصه نمازجمعه 
خــوش درخشــیده و از 160 ســال قبل در 
تویسرکان طبق اخبار صحیح، نمازجمعه برپا 

بوده است.
وی در ادامه عنوان کرد: روز 5 مرداد، سالروز 
عملیات غرورآفرین مرصاد است و وقتی به 
گذشــته نگاه می کنیم می بینیم که تویسرکان 
به ســهم خود و به میــزان جمعیتش خوش 
درخشــیده و در این عملیات 38 شــهید را 

تقدیم انقالب کرده است.
موحدی همچنین بیان کــرد: یکی از برکات 
این شهرســتان وجود بارگاه حیقوق نبی)ع( 
است که هم از لحاظ معنوی و مذهبی و هم 
از حیث گردشگری می تواند مورد بررسی و 

توجه قرار گیرد.
 به مناســبت بزرگداشت سالگرد شهادت 
38 شهید تویســرکانی در عملیات مرصاد 
و برگــزاری نخســتین نمازجمعه پس از 
انقالب در شهرســتان تویســرکان امروز 
5 مرداد به نام روز تویســرکان نامگذاری 
شده و به مناســبت بزرگداشت این روز، 
اســتاندار همدان در این شهرستان حضور 

یافت.
اســتاندار همدان در ســفر یکروزه خود به 
تویسرکان، از پروژه ها و کارگاه های تولیدی 
بیمارســتان  همچون  تویســرکان  صنعتــی 
قانونی، حــوزه علمیه،  قائم)عج(، پزشــک 
بیمارستان ولیعصر)عج( و شرکت فیلترسازی 

بازدید به عمل آورد.

خبر خوش استاندار به تویسرکانی ها

سند توسعه تویسرکان تدوین شد

 نماینــده ولی فقیــه در اســتان همدان با 
بیان اینکه مردم ســتون های دین اند و وظیفه 
مسئوالن انقالبی همراهی واقعی با مردم است، 
گفت: ادعای مردمی بودن نباید تصنعی و برای 

گرفتن رای باشد.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی در نماز 
عبادی سیاســی جمعه همدان بــا بیان اینکه 
انسان یک موجود دائمی نیست و بنای ماندن 
بــرای هیچ موجودی در این دنیا وجود ندارد، 
اظهار داشت: توجه به مسائل مرگ و توجه به 
اینکه انســان از این عالم کوچ خواهد کرد در 

نهج البالغه تذکر داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه مســیر ما انسان ها مسیر 
رفت و برگشــت اســت و باید به اصل خود 
بازگردیم، ابراز کرد: هیچ کســی با جدا شدن 
از خــدا و فرار کردن از ذکــر خدا به زندگی 
راحت دســت پیدا نمی کند. اگر کســی دنبال 
آرامش است باید بداند که منبع آرامش در ذکر 

اهلل است.
امام جمعه همدان افزود: اگر همت انسان فقط 
در دنیا و مسائل دنیوی باشد بدون شک هرگز 
به آرامش واقعی نمی رســد. بعضی می گویند 

آن هــا که از خدا دورند مــال و ثروت زیادی 
دارند، دشمن خدا هســتند ولی مال و ثروت 
دارنــد، خداونــد در یک آیه پاســخ آن ها را 
می دهد که نگاه به ثروت دیگران نکنید اینکه 
یک عده کافرند و مال دارند چشم های شما را 
خیره نکند، آرزوی ثروت او را نکنید خداوند 
می خواهــد این افراد را با مال و ثروت در دنیا 

عذاب دهد.
شــعبانی با اشاره به اینکه یکی از مصادق ذکر 
ا...، »نماز جمعه« اســت، ابراز کرد: بدوید به 

سمت ذکرا... و بدانید که تنها یاد خداست که 
به انسان آرامش می دهد.

به گزارش تســنیم، وی در خطبــه دوم نماز 
عبادی سیاســی جمعه، به دیدار ائمه جمعه با 
رهبر معظم انقالب اشــاره کرد و گفت: مقام 
معظــم رهبری در این اجالســیه یک توصیه 
ضروری به ائمه جمعه فرمودند که شامل حال 
مسئوالن هم می شود و آن ها توصیه به مردمی 

بودن است.
شــعبانی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص ها 

و ویژگی های مهم حکومت اسالمی، مردمی 
بودن و درکنار مردم بودن است، تصریح کرد: 
فاصله های بین برخی مسئوالن و مردم ارتباطی 
به حکومت اسالمی ندارد، چراکه در حکومت 
اسالمی هیچ کس نمی تواند انقالبی باشد ولی 

مردمی نباشد.
امــام جمعه همدان با بیان اینکه حضرت علی 
)ع( نیز در نهج ابالغــه توصیه های به مردمی 
بودن کرده است، ابراز کرد: فقط در زمان رای 
گیری و رای دان نباید مردمی باشــیم، به گونه 
ای مردمی باشــید که حالــت تصنعی به خود 

نگیرد و همراه با خلوص نیت باشد.
شعبانی گفت: از دیگر توصیه های مقام معظم 
رهبری این اســت که به صاحبــان قدرت و 
ثروت نزدیک نشوید و مراقب برخی خواص 
باشید. مسئوالن با لطف و رافت با مردم رفتار 

کنند و توجه ویژه ای به مردم داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
در 900 نقطه از کشــور نمــاز جمعه برگزار 
می شــود، اظهار داشت: 40 سال است که این 
تجمع عظیم مردمی اتفاق می افتد و از برکات 

انقالب اسالمی و خون شهدا است.

معاون آموزش ابتدایی استان عنوان کرد:
پوشش 100 درصدی در دوره 

پیش دبستانی اولویت است

 معاون آموزش ابتدایی استان گفت: پوشش 100 درصدی در دوره 
پیش دبســتانی از مهم ترین برنامه های اولویت دار دستگاه تعلیم و 

تربیت استان است.
ــی و مترقــی اســالم،  یاســر نانکلــی اظهــار کــرد: در مکتــب متعال
یکــی از مهــم تریــن حقــوق انســان هــا، حــق برخــورداری از تعلیم 
و تربیتــی اســت کــه تحقــق بخــش حیــات طبیــه، جامعــه عــدل 

جهانــی و تمــدن اســالمی ایرانــی باشــد.
  نانکلــی افــزود: تعلیــم و تربیــت و بنیــان تحــول در نظــام تربیتــی 
و آموزشــی از دوره پیــش دبســتانی و ابتدایــی آغــاز مــی شــود کــه 

بایــد مــورد توجــه مســووالن و کارشناســان قــرار گیــرد.
  بــه گــزارش اداره اطــالع رســانی و روابــط عمومــی اســتان   وی 
گفــت:  آمــوزش و پــرورش در دوره پیــش از دبســتان بــه عنــوان 
درونــدادی حســاس هــم از نظــر رشــد کلــی یــک فــرد و هــم از 
نظــر تأثیــر در پذیــرش و نگهــداری کــودکان در ســطوح دبســتان، 
مــورد تأکیــد متخصصیــن و متولیــان امــر آمــوزش و پــرورش در 

طــی ســال هــای اخیــر بــوده اســت.
ــن دوره  ــرد: در ای ــح ک ــتان تصری ــی اس ــوزش ابتدای ــاون آم   مع
ــرای آمــوزش هــای تربیتــی و تحصیلــی  زیرســاخت هــای الزم ب
ــط  ــازی محی ــی س ــود و غن ــی ش ــم م ــد فراه ــای بع در دوره ه
یادگیــری در دوران کودکــی بــه بســط آمــوزش کــودکان در دوره 

ــد. هــای بعــد کمــک مــی کن
ــب  ــیاری از صاح ــته بس ــه در گذش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نانکل
ــه  ــودکان ب ــه ورود ک ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــان  ب ــران نظرش نظ
دبســتان آغــاز یادگیــری و شــکوفایی آن هــا در همــه ابعــاد رشــد 
اســت، خاطرنشــان کــرد:  امــروزه در پرتــو تــالش صاحــب نظــران 
مختلــف، مســیر تفکــر و برنامــه ریــزی بــه ســمت بــارور کــردن 
ــاز ورود  ــش نی ــوان پی ــه عن ــتان ب ــش از دبس ــای پی ــوزش ه آم

ــر کــرده اســت. ــه مدرســه تغیی کــودکان ب
ــش  ــم دوره پی ــت: تعمی ــتان گف ــی اس ــوزش ابتدای ــاون آم    مع
دبســتانی بــه ویــژه در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه از اهــداف مهــم 

ــرورش اســت. ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پ
ــتانی از  ــش دبس ــدی در دوره پی ــش 100 درص ــزود: پوش وی اف
ــت  ــم و تربی ــت دار دســتگاه تعلی ــه هــای اولوی ــن برنام مهــم تری

اســتان اســت.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری همدان 
منصوب شد 

 معاون امنیتی و سیاسی در معارفه مدیر کل پدافند غیر عامل استان 
گفت:  اقدامات خوبی در دوران سرپرستی عبدا... امیری انجام شد و 

خاور زمینی با تصمیم استانداربرای این سمت انتخاب شدند
مصطفــی آزاد بخت افزود: کمیته ها و همه مجموعه های پدافند غیر 

عامل فعال شده اند و امیدوارم در این حوزه تحول ایجاد شود
وی ادامه داد:  پدافند غیر عامل مهم و ضروری اســت اما آنچنان که 
باید کار در این حوزه انجام نشــده و در سالهای گذشته مغفول مانده 
است. عبدا... امیری مدیر کل سابق پدافند غیر عامل استانداری همدان 
هم اظهار داشــت: به دلیل شناخت نداشتن اکثریت مردم و مدیران از 
پدافند غیر عامل ، آمــوزش در اولویت کاری قرار گرفت و به نتایج 
بســیار خوبی دست یافتیم، همچنین نظارت بر پروژه های عمرانی را 
احیا و ورود جدی داشــتیم و طرح جامع پدافند غیر عامل به عنوان 
سند باالدستی پیگیری و مصوب شد.حمید خاورزمینی مدیر کل جدید 
پدافند غیر عامل استانداری همدان هم گفت: کارهای زیربنایی خوبی 
در استان انجام شده و زمینه کار در حوزه پدافند غیر عامل فراهم است.

نماینده ولی فقیه می گوید مسئوالن به خاطر رأی خود را مردمی نشان می دهند

نمایش  ساختگی مسئوالن!
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يادداشت نگاه

فعالیت 34 آموزشگاه آزاد در مالیر

 رئیــس مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان مالیر از فعالیت 34 آموزشــگاه آزاد زیر 
نظر فنی و حرفه ای در مالیر خبر داد و گفت: این آموزشــگاه ها در رشته های مختلف 

فعالیت دارند.
ناصر یاریاری در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه سه مرکز ثابت شامل دو مرکز شامل 
مرکز بــرادران، مرکز خواهران و مرکز جوش تخصصی فنی و حرفه ای در مالیر فعالیت 
دارنــد اظهار کــرد: آموزش های فنی و حرفه ای به صورت ســیار در 13 بخش دیگر در 

شهرستان فعال است.

وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای عالوه بر مراکز ثابت در مراکز سیار شامل  آموزش 
در روستاها، دانشگاه، صنایع و صنوف، سکونتگاه های غیر رسمی و جوار دانشگاه انجام 

می  شود.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان مالیر با اشاره به اینکه سال گذشته 2 هزار و 265 
نفر در مراکز ثابت و سیار شهرستان و آموزشگاه های آزاد، آموزش های فنی و حرفه  ای را 
فرا گرفتند افزود: در ســه ماهه نخست امسال نیز 566 نفر از آموزش های فنی و حرفه  ای 

برخوردار شدند.
وی با اشــاره به اینکه رشــته های مختلفی در مراکز فنی و حرفه  ای شهرستان فعال است 
گفت: این رشــته ها بنا به عالقه کارآموزان در مراکز فعال هستند و کارآموزان پس از طی 

دوره و موفقیت در آزمون مدرک فنی و حرفه  ای را دریافت می کنند.
یاریاری  با اشــاره به اینکه شهرستان مالیر به عنوان شهر ملی مبل و منبت ایران معرفی 
شده است تصریح کرد: در این زمینه فنی و حرفه  ای برنامه های خوبی را برای توسعه این 
هنر در شهرســتان داشــته و در نظر دارد دوره های منبت ریز را برای خواهران و برادران 

برگزار کند.
وی با بیان اینکه این دوره ها عالوه بر توســعه هنر مبل و منبت می  تواند اشــتغال بسیار 
خوبی را به ویژه برای بانوان ایجاد کند گفت: بانوان عالقمند می توانند با شــرکت در این 
دوره ها که به صورت رایگان نیز برگزار می شــود عالوه بر آموزش با یادگیری هنر منبت 

ریز درآمدزایی خوبی را برای خود داشته باشند.

بی برنامگی در ساماندهی پارک حاشیه ای
بازگشت دوباره پارکبان ها

مرتضی عبداللهی  «

 پارکبان ها در پی تصمیم برای ساماندهی پارک حاشیه ای خودرو 
پدید آمدند. طرحی که برای نظم بخشــی به ترافیک و تردد آغاز شد 
اما پس از فراز و نشــیب های بســیار و ابهاماتــی که در عملکرد آن 
وجود داشت بخاطر شفاف نبودن عملکرد پارکبان ها و گردش مالی 

پیمانکاران و نیروهای پارکبان پایان یافت.
روزانه شاهد درگیری بین رانندگان بر سر جای پارک هستیم که اغلب 
به خشونت کشیده می شود. در سال های اخیر آمار نزاع های خونین 

و قتل بر سر جای پارک به شدت باال رفته است.
در حال حاضر در بســیاری از شــهرهای جهان و شــهر های ایران، 
با اســتفاده از روشــهای کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای و با تکیه بر 
توانمندی شــرکت های دانش بنیان داخلی بــه مدیریت پارک معابر 

پرداخته می شود.
مطالعات نشــان داده که ســاماندهی پارکینگ های حاشیه ای شهر با 
هدف گذاری هوشــمندانه و اعمال قانون مســتمر و جدی، در میان 
مدت باعث کاهش 20 تا 30 درصدی ترافیک در ســطح شهر خواهد 
شــد.پارک حاشــیه ای می تواند یکی از منابع درآمدی پایدار برای 

شهرداری باشد.
اگر بخواهیم محاســبات را برای یک فضای پارک حاشــیه ای معابر 
اصلی حســاب کنیم عددی بسیار چشــمگیر خواهد شد. با توجه به 
آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
مصوب 14/11/1394 هیأت وزیران، توقف وسایل نقلیه در محدوده 
زمانی 7 صبح الی 21 مشــمول پرداخت هزینه خواهد بود، براساس 
این آمار یک فضای پارک حاشــیه ای در روز زمان مصرح در قانون 
14 ســاعت است، اگر استنباط ما براین باشد که تنها 60 درصد سطح 
اشغال داشته باشیم )حدودا 8 ساعت(و برای هر ساعت پارک ماشین 
2000 تومان در نظر بگیریم، هر یک فضای پارک حاشیه ای در طول 
روز عددی معادل 16000 تومان میباشــد و براساس داده ها اگر حتی 
270 روز در سال را مبنا قرار دهیم، معادل 000/320/4 تومان خواهد 
شــد.  مطمئنا می توان دریافت در سطح شــهر مالیر براحتی بالغ بر 
1000 فضای پارک حاشــیه ای در معابر اصلی وجود دارد که با توجه 
به محاسبات، عددی بسیار چشمگیر در بودجه شهرداری خواهد بود.

در تمام کشورهای پیشــرفته دنیا حداقل30درصد از هزینه های یک 
شهر توسط پارک حاشیه ای تامین می شود.

متاســفانه شهرداری مالیر مجددا به استفاده از این طرح منسوخ روی 
آورده و این خود زمینه ساز بروز اخالل و مفسده در امر پارک حاشیه 
ای خواهد بود.این نشان از بی برنامگی و عدم اهتمام جدی مدیریت 

شهری مالیر جهت ساماندهی فضاهای پارک  حاشیه ای است.
مدیریت شهری مالیر نیازمند تدبیری تازه است. با این رویه، بی شک 
پتک بی تدبیری مسئولین مدیریت شهری مالیر بجای نعل و میخ، به 

امید مردم  کوبیده خواهد شد.
*کارشناس حوزه حمل و نقل و مدیریت شهری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بهار- نوبت دوم

حمیدرضا فرهادی قهری- رئیس هیأت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان بهار

تاریخ انتشار: 98/5/6
تعاونی مصرف  اول شرکت  نوبت  طبق تصمیم هیأت مدیره جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
فرهنگیان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/5/15 در محل فروشگاه واقع 

در خیابان فرهنگ برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضای محترم )صاحبان سهام( دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در مجمع فوق 
حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را کتبا حداکثر 3روز قبل از مجمع معرفی نمایند. در ضمن 
اعضای محترمی که تمایل به همکاری به عنوان بازرس را دارند حداکثر تا مورخه 98/5/10 جهن 

تکمیل فرم ثبت نام به این فروشگاه مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرس در مورد عملکرد سال97 شرکت
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال97

3- طرح و تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال98
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- گزارش تغییرات سرمایه و اعضا
6- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره

7- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سال98
8- اتخاذ تصمیم در خصوص توزیع سود سال97 بر اساس سرمایه و خرید اعضاء 

9- اتخاذ در خصوص افزایش سرمایه جهت باالبردن توان جهت خرید و تهیه کاالهای اساسی

آگهی مناقصه

شرکت معدن کار باختر

بیمه  کلیه  دارد  نظر  در  باختر  کار  معدن  شرکت 
و  عمر  کارکنان،  تکمیلی  درمان  به  مربوط  نامه های 
حوادث گروهی و مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل 
کارکنان را از طریق مناقصه عمومی طی قرارداد یک 

ساله به یک شرکت بیمه واگذار نماید.
جهت  آید  می  بعمل  دعوت  محترم  متقاضیان  از 
از  پس  روز   5 تا  حداکثر  مناقصه  در  شرکت 
از سایت  را  مربوطه  اسناد  آگهی  این  درج  تاریخ 
www.madankarbakhtar.ir دریافت و تحویل 

نمایند.

تقدیر و تشکر

اهالی کوچه گلها - کوی علی آباد فرهنگیان

برادر گرامی جناب آقای 

مهندس جالل کوکبی
کارشناس بسیجی شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان

بدینوسیله به مصداق کالم قدسی "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" از 
زحمات و تالشهای صادقانه و مردمی جنابعالی که ندای محرومیت و مظلومیت 
ما را به گوش مدیریت رســانیده و مسبب به ثمر رسیدن پیگیری های مستمر 
اهالی جهت اجرای شــبکه آب در یکی از نقاط محروم و حاشیه نشین گردید، 

تقدیر و تشکر می نماییم.
امیدواریم ســایر همکاران نیز چون حضرتعالی، صدای محرومان را شنیده و بر 

اساس تکلیف و ندای وجدان انجام وظیفه نمایند.

 رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان مالیــر از 
ــیره پزی  ــنواره ش ــن جش ــزاری دهمی برگ

مانیــزان در مهرمــاه امســال خبــر داد.
ابراهیــم جلیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــش از 10  ــود بی ــا وج ــر ب ــتان مالی شهرس
ــوان  ــه عن ــور ب ــات انگ ــار باغ ــزار هکت ه
نخســتین تولیدکننــده انگــور در اســتان 
همــدان شــناخته شــده اســت اظهــار کــرد: 
ــتن  ــات و داش ــن باغ ــود ای ــا وج ــر ب مالی
بــه  گذشــته  ســال  الزم  شــاخص های 
ــد. ــت ش ــور ثب ــی انگ ــهر جهان ــوان ش عن
ــان  ــا بی ــارس ب ــا ف ــو ب وی در گفت وگ
ــور  ــم انگ ــتقات مه ــی از مش ــه یک اینک
ــت  ــول اس ــن محص ــیره از ای ــد ش تولی
افــزود: بــا ایــن وجــود بیــش  حــدود یک 
دهــه اســت کــه جشــنواره شــیره پزی 
ــگری  ــدف گردش ــتای ه ــنتی در روس س

مانیــزان برگــزار می شــود.
رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری مالیــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه دره  ــن در منطق ــرار گرفت ــا ق ــزان ب مانی
روســتاهای  از  یکــی  مالیــر،  جــوزان 
هــدف گردشــگری شهرســتان مالیــر 
ــیره پزی  ــن ش ــزاری آیی ــه برگ ــت ک اس
شــد  ملــی  ثبــت   1390 ســال  در  آن 
ــا  ــان ب ــز همزم ــال نی ــرد: امس ــح ک تصری
ــا 12  ــم ت ــگری در روز پنج ــه گردش هفت
ــن جشــنواره شــیره پزی در  ــاه دهمی مهرم
روســتای »مانیــزان« برگــزار می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامه های 
ــر  ــال های اخی ــی س ــی ط ــراث فرهنگ می
ایجــاد زیرســاخت های الزم در ایــن روســتا 

ــاری از  ــال ج ــت: در س ــت گف ــوده اس ب
محــل اعتبــارات شــاخص توســعه، اســتانی 
و ملــی بــا مبلــغ 700 میلیــون تومــان ادامــه 
ــل زیرســاخت های روســتای  ــد تکمی فرآین
ــال  ــذار و در ح ــکار واگ ــه پیمان ــزان ب مانی

اجراســت.
ــدود 3  ــته ح ــال گذش ــت: س ــی گف جلیل
هــزار و 500 مترمربــع از معابــر، فــاز اول 
ــزان،  ــیره پزی مانی ــنواره ش ــگاه جش جای
ــا گذشــت  ــزان ب ــه مانی ــه قلع ــانی ب آبرس
ــتی  ــال و ســاخت ســرویس بهداش 35 س
از محــل اعتبــارات گردشــگری بــه مبلــغ 
ــن اداره  ــط ای ــان  توس ــون توم 600 میلی

اجــرا شــده اســت.
مانیــزان در محــور  وی اضافــه کــرد: 

گردشــگری دره جــوزان قــرار گرفتــه 
ــی  ــت جهان ــاظ ثب ــه لح ــور ب ــن مح و ای
ــه  ــوزان، منطق ــور دره ج ــد انگ ــام تولی نظ
نمونــه گردشــگری لشــگردر و برگــزاری 
اهمیــت  دارای  شــیره پزی  جشــنواره 
ــت. ــگری اس ــوزه گردش ــادی در ح زی

رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری مالیــر بــا بیــان اینکــه 
تکمیــل  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
زیرســاخت های گردشــگری ایــن روســتا 
را از اولویت هــای کاری خــود و جــزو 
ــرده  ــالم ک ــتان اع ــردی شهرس ــند راهب س
ــازار  ــام ب ــازی ب ــت و بازس اســت از مرم

ــر داد. ــر خب ــنتی مالی س
فضاهــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

عمومــی بــام بــازار ســنتی مالیر بــا 1000 
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی 
گفــت:  بازســازی می شــود  و  مرمــت 
ســاماندهی بــازار مــورد تاکیــد مســئوالن 
شهرســتان بــوده کــه بــا تشــکیل جلســات 
اقدامــات  فرمانــداری  در  ســاماندهی 
ــه در  ــتگاه های مربوط ــی توســط دس خوب

ــام اســت. ــال انج ح
وضعیــت  کــرد:  خاطرنشــان  جلیلــی 
ــای  ــون، کولره ــای تلویزی ــب آنتن ه نص
نورگیرهــا در فضــای  گازی، تخریــب 
اصولــی  غیــر  مرمــت  و  عمومــی 
ــتانداردهای  ــت اس ــدم رعای ــا، ع حجره ه
ایمنــی در بــازار از جملــه گالیه هــای مــا 

ــت. ــبه اس از کس

 بیــش از یک ماه اســت کــه جمعی 
از قصابــان نهاوند با هدف رســیدگی به 
مطالبات و خواسته هایشان کشتاری نداشته 

و گوشتی هم به مردم عرضه نکرده اند.
در حال حاضــر 53 قصابی در نهاوند به 
عرضه گوشــت اقدام می کنند که از این 
تعداد بیــش از 10 واحــد قصابی عمده 
و پرفروش مرکز شــهر 46روز است که 
کشــتاری نداشته و گوشــتی هم عرضه 

نکرده  اند.

آنها می گویند از نحوه مدیریت کشــتارگاه 
صنعتی راضی نیســتند و اینکه آالیش های 
غیرخوراکی دام را کشتارگاه تحویل قصاب 
ها نمی دهد یا به قیمت اندکی که به صرفه 
هم نیست از آنها بر می دارد و دیگر اینکه 
از اســتانداردهای رعایت نشده در فرآیند 
پیش ســرد کردن گوشت در این کشتارگاه 

راضی نستند.
در حال حاضر یک کشــتارگاه صنعتی در 
نهاوند در 5کیلومتری شهر نهاوند در محور 

نهاونــد بروجرد به عنوان تنها کشــتارگاه 
صنعتی، به کشتار گوشت اقدام می کند.

پیش از این قصابان در دیداری با فرماندار 
خواستار رسیدگی به مشکالت خود داشتند 
و پس از آن هم به عدم عرضه گوشــت و 

بستن قصابی های خود اقدام کردند.
رئیس صنعت معدن و تجارت شهرســتان 
نهاوند درباره این موضوع به خبرنگار ما 
گفت: روز گذشته در نشستی که قصابان 
با فرماندار ، فرمانده انتظامی شهرستان و 

برگزار  مربوطه  متولیان  برخی مسئوالن و 
و خواســته هــای قصابان و مشــکالتی 
که مدعــی وجود آن بعنــوان مانع ادامه 
فعالیت هســتند، بررســی و رفع شود و 
بنا به دســتور فرماندار تا 48 ساعت پس 
از این جلســه موضوع مجدد بررســی و 
مطالبه قصابان بررســی وپیگیری شود و 
نتیجه بــه فرماندار اعالم شــود تا مجدد 
قصاب ها به فعالیت و کسب روزی خود 

در شهر ادامه دهند.

راه اندازی 
مجتمع قالیبافی 

در اسدآباد
و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس   
تجــارت اســدآباد از ایجــاد و راه انــدازی 
مجتمــع قالیبافــی در ایــن شهرســتان خبــر 

داد.
ــی  ــا رایزن ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــم قربان رحی

ــده  ــط نماین ــه توس ــورت گرفت ــای ص ه
اســدآباد در مجلــس شــورای اســالمی 
انــدازی  راه  بــرای  تســهیالت  ارائــه 
شهرســتان  ایــن  در  قالیبافــی  مجتمــع 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
وی  با اشــاره به ســابقه اســدآباد در هنر 
قالیبافی و پیشرو بودن  روستاهای ملحمدره 

و چنارعلیا  در هنر قالیبافی شهرستان  
ــان  ــنا، بی ــا ایس ــو ب ــت وگ ــی در گف قربان
ــان  ــون توم ــالجاری 318 میلی ــرد: در س ک
ــه  ــل ب ــای عام ــط بانکه ــهیالت توس تس

ــه  ــده ک ــت ش ــی پرداخ ــان قالیباف متقاضی
ــتر  ــارات بیش ــذب اعتب ــا ج ــیم ب در تالش
ایــن میــزان تســهیالت ارائــه شــده را 

ــم. ــش دهی افزای
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
اســدآباد در ادامــه بــا بیــان اینکــه در 
ایــن مــدت هیــچ مشــکلی در زمینــه 
توزیــع کاالهــای اساســی وجــود نداشــته، 
ــد و 180  ــرم قن ــزار کیلوگ ــزود: 204ه اف
چهارماهــه  در  شــکر  هزارکیلوگــرم 
نخســت ســال در اختیــار مــردم شهرســتان 

قــرار گرفتــه  کــه ایــن توزیــع عــالوه بــر 
ــتان  ــتاهای شهرس ــهر در روس ــطح ش س

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــز ص نی
قربانــی میــزان گوشــت توزیــع شــده  
ــزار و755  ــتان را 48 ه ــطح شهرس در س
ــادآور شــد:  ــو گــرم اعــالم  کــرد و ی کیل
کمیتــه امــداد، بهزیســتی و افــراد کــم 
تــوان ازجملــه جامعــه هــدف مــورد نظــر 
در توزیــع گوشــت یارانــه ای بودنــد کــه 
توانســتند گوشــت یارانــه ای را  دریافــت 

ــد. کنن

مهلت 48 ساعته فرماندار برای حل مشکل گوشت

قصابی های نهاوند 45 روز است کشتار نداشته اند

مهرماه برگزار می شود

دهمین جشنواره شیره پزی مانیزان 

بهره مندی 140 هزار نفر از ساخت 
آموزش های فنی و مهارتی در کبودراهنگ 

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: با توجه به شــرایط موجود در 
کشور مسئله استفاده از توانمندی های نیروی انسانی برای توسعه کشور 
اولویت پیــدا کرد و اقبال به موضوع مهــارت آموزی در صحبت های 

مقامات عالی کشور بی مانند است.
فقر مهارتی بزرگترین چالش کشــور اســت و این در حالی اســت که 
موضوع مهارت آموزی هنوز مســئله جدی کشور نیست و این موضوع 
با توجه به هدر رفتن نیروی انســانی نگران کننده اســت. کشــورهای 
توسعه یافته جز به تکیه بر توان نیروی انسانی خود و اولویت قرار دادن 
مهارت آموزی به توســعه دســت نیافته اند و ما نیز برای عبور از شرایط 
کنونی نیازمند نگاه تحولی به مهارت آموزی هستیم و مهارت آموزی به 
عنوان مولفه اصلی در همه حوزه های توسعه ای کشور از جمله صنعت 
اقتصاد، کشاورزی و... معلوم است و چالش اصلی حوزه مهارت آموزی 
چالش بین بخشی است. در حال حاضر مشاغل و نیازهای بازار کار مدام 
در حال رشد و تغییر است و تکنولوژی های مربوطه مدام در حال تحول 
و تغییر هســتند در نتیجه ابزار و استانداردهای اموزشی ما نیز باید برای 

پاسخگویی به نیازهای گسترده به روز باشد.
در کنار نگرانی برای توســعه مهارت آموزی باید با تناسب ظریفیت های 
تولید در این حوزه کشور را در تأمین نیروی انسانی آن قوی کرد.چرا که 

بیش از 80 درصد مشاغل در کشور به مهارت آموزی نیاز دارند.
رئیس ســازمان فنی وحرفه ای کبودراهنگ در گفت وگو با همدان پیام در 
این خصوص عنوان می کند در حال حاضر بیش از 10 کارگاه آموزشی 
مهارت آموزی و فنی وحرفه ای در این سازمان سطح شهرستان فعال است 
که یبش از 483 هزار 645 نفر ســاعت در سال 97 از آموزش های این 

سازمان بهره مند و موفق به دریافت مدرک مهارتی شده اند. 
آرش پیغمبری با اشاره به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهرستان گفت: 
ســال گذشته در محل مرکز ثابت و محیط کار واقعی بیش از 180 هزار و 
204 نفر ساعت در مرکزی آموزش دیده اند در مراکز روستایی 57 هزار 927 
نفر ساعت در مراکز سیار شهری 11 هزار 168 نفر ساعت در مراکز صنایع 
و معادن 5 هزار و 916 نفر ســاعت در مراکز صنوف و اتحادیه های 6 هزار 
880 نفر ساعت و در مراکز زندان ها و ندامتگاه ها و مراکز کاهش آسیب های 
اجتماعی 87 هزار و 40 نفر ســاعت و در مراکز پایگاه شهید نوژه 45 هزار 
و 961 نفر ســاعت و در مراکز غیردولتی و آموزشگاه های آزاد 172 هزار 
93 نفر از آموزش های مهارتی این مراکز بهره مند شده اند که در 3 ماهه اول 
سال جاری نیز این اموزش ها در راستای ایجاد انگیزه برای به دست آوردن 
فرصت های شغل های پایدار در مسر اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 140 هزار 
و 329 نفر ساعت آموزش دیده اند که 669 نفر آبا و 414 نفر خانم بوده اند. در 

دو بخش آموزشگاه های دولتی و آزاد بوده است.

راه آهن با این سرعت 
دیر به ایستگاه همدان می رسد

مهدی ناصرنژاد «

 بیشــتر از یک سال است همدان با یک فاصله نسبتاً دور به شبکه 
سراسری راه آهن متصل شده است، اما سرعت حرکت این قطار روی 
ریل پیشــرفت و تکمیل نهایی و ســرانجام هم خدمات دهی روان و 
بی دغدغه به مسافران شهرمان آنقدر کند و بلکه ساکن است که احتمال 
می رود این قطار خیلی دیر یا همان با تأخیر وارد ایستگاه همدان شود.

در واقع در این برهه از فعالیت راه آهن همدان می شــود چنین تصور 
کرد که این ســامانه ریلی طبق توافق های قبلی فقط در انحصار شهر 
مقدس مشــهد باشد و البته جای شکرش هم باقیست که خوشبختانه 
ارتباط ریلی بین شهرهای همدان و مشهد هر چند سه روز در هفته با 
اســتقبال خوب مردم استان و زائران مشتاق حضرت ثامن الحجج امام 

رضا )ع( روبه رو است ولیکن کافی نیست. 
پیشــتر و تا قبل از افتتاح راه آهن همدان و شنیدن صدای صوت قطار 
در حریم این شهر، انتظار می رفت پس از آن مسافرت های شهروندان 
همدانی و مردم نقاط پیرامون شهر به تهران و مقصدهای پسی آن روی 
ایستگاه راه آهن و رفت و آمد بی وقفه قطارها متمرکز باشد، اما در عمل 
حداقل تاکنون چنین ایده ای موفــق از آب در نیامده و با روال فعلی 

افق های روشنی هم پیش رو نیست!
البته یکی از دالیل روشــن عقیم ماندن برنامه ارتباط منظم ریلی بین 
همدان و خود پایتخت کشــورمان که به نسبت مســافران زیادی از 
همدان دارد، از همان ابتدا و اول بسم ا...، دور از دسترس بودن ایستگاه 
قطار بوده و هســت و متأسفانه به رغم گذشت حدود یک ونیم سال از 
آغاز به کار قطار در همدان هنوز جاده دسترســی به ایستگاه در همان 
وضعیت قبلی خود باقی مانده و شرایط بسیار اسف باری دارد! در این 
ارتباط الزم است تا مســئوالن عزیز همدانی الاقل یکبار هم که شده 
عــالج قبل از واقعه کنند و تا این جــاده خدای ناکرده قربانی نگرفته 
است، چاره عاجل برای آن اندیشیده شود. یکی از عوامل خطرآفرین 
در جاده ارتباطی همدان به ایستگاه راه آهن، رفت وآمد فراوان و بدون 
احتیاط کامیون ها و کمپرسی های حمل و نقل زباله ساختمانی می باشد 
که به گفته بسیاری از شهروندان همدانی که در این مسیر رفت و آمد 
داشته اند، مواردی پیش آمده که الحمدا... به خیر گذشته است ولیکن 

حادثه  هیچگاه خبر نمی کند!
با این حال زیرساخت و ابنیه ایستگاه راه آهن نیز همچنان نیمه کاره و 
بسیار بدقواره و نامناسب به حال خود رها شده و برای هیچ مسافری 
در آغاز یا پایان مسافرت ها خوشایند نیست چون امکانات کمی دارد. 
در این باره برخی صاحب نظران مربوطه عقیده دارند چنانچه ایستگاه 
جدیدی هم در نقطه ای نزدیک به شــهر همدان تأسیس شود باز هم 
ایستگاه فعلی حرف آخر را خواهد زد چون در صورت توسعه راه آهن 
به طرف غرب و نقاط مرکزی کشــورمان از خــط همدان به عنوان 
گذرگاه اصلی، این ایستگاه است که کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

نظریه دیگری هم به عنوان راه حل رونق راه آهن همدان وجود دارد و 
آن تأسیس راه آهن همدان- مالیر و برقراری هر چه زودتر ارتباط این 

دو شهر روی ریل می باشد.
به هر صورت اگر چه توسعه راه آهن در هر نقطه از کشورمان به عنوان 
یک طرح ملی در دستور کار دولت جمهوری اسالمی می باشد، ولیکن 
سرعت بخشیدن به اجرای چنین طرح هایی در گرو استقبال و تالش 
و هم فکری مســئوالن منطقه ای و استانی و همچنین درک اهمیت و 

حساسیت طرح های خاص می باشد. 
در هر شرایطی افکار عمومی استان ما وضعیت فعلی ایستگاه راه آهن و 
مهمتر از آن جاده دسترسی به این ایستگاه را از چشم نمایندگان دولت 
در استانمان خواهند دید و در این ارتباط اظهارنظرهای گوناگونی  هم 
وجــود دارد و برخی نظریه های انتقادی بر این قرار اســت که، نکند 
سرنوشــت راه آهن همدان نیز به سرنوشــت تیم فوتبال پاس در این 

شهر دچار شود!!!

31 هزار تن گندم 
تحویل مراکز خرید نهاوند شد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: از ابتدای فصل برداشت 
محصول گندم در نهاوند تاکنون 31 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 

تحویل مراکز خرید شهرستان شده است.
حسین خردمند اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیش از 20 هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم دیم و آبی اختصاص یافته 
اســت. وی در گفت وگو با فارس گفت: بر اساس پیش بینی های صورت 
گرفته امسال برآورد می شود بین 68 تا 70 هزار تن گندم در نهاوند برداشت 

و تحویل مراکز خرید شود.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326002000149 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی بهرامی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 19 صادره از در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 13910550 مترمربع پالك 237 اصلي قریه رزن واقع در بخش 4 همدان روستای 
ســاری بالغ خریداری از مالک رسمی آقای محمد بهرامی 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 59(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

ــه  ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
اراضــي و  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

رســمي فاقــد ســند  ســاختمان هاي 
برابــر رأي شــماره 98/538  مــورخ 98/4/17 هیــأت اول 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و  موضــوع قان
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــي آقــای جابــر زارعــی فرزنــد مصطفــی بــه شــماره 
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از  اس ــنامه 4000027931 ص شناس
ــاحت 90191/81  ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقــع در اســدآباد 
اراضــی خاکریــز )معــروف بــه سرســرآب( خریداري باواســطه 

از مالــک رســمی آقایــان
ــه  ــری 3- قدرت ال ــمت نظ ــاری 2-حش ــه انص  1-صحبت ال
آذرمــی 4-حســین بداغــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــدت دو  ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری مي توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

ــد.)م الف 256( ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/6

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

برابر رأي شماره 139860326002000148 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد بهرامی فرزند کتابعلی به شماره شناسنامه 3790 صادره 
از ساوه در یک قطعه زمین مزروعي دیم به مســاحت 168943/57 مترمربع پالك 237 اصلي واقع در بخش 4 همدان 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 انتشــار 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 61(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای حجت اهلل خراسانی مالک مشاعی پالك 3240 - اصلی بخش یک نهاوند می باشد و برابر درخواست شماره 2287/ن/98 مورخ 1398/5/5 
تقاضای صدور ســند تک برگی پالك فوق را از این اداره نموده است و برابر نامه شماره 2287/ن/98 مورخ 1398/5/5 متقاضی مدعی می باشد که 
مجاورین را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار 
کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالك فوق الذکر ابالغ می گردد که در 
تاریخ پنجشــنبه 1398/5/31 ساعت 10:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، دهبوره راه حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین و 

مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف 94(
محمد علی جلیلوند 

رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 
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دولت و صداوسیما تعامل خوبی ندارند 
 یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی با بیان این 
که دولت و صدا و سیما تعامل خوبی با یکدیگر ندارند، گفت که علی 
عسگری به عنوان نماینده صدا و سیما در دولت، قدرت کافی ندارد و 

تام االختیار نیست.
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا درباره برخی حواشی مطرح شده در 
خصوص نحوه تخصیص بودجه صدا سیما و مشروط کردن تخصیص 
آن به تایید نمایندگان رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما، 
گفت: من این موضوع را سوال کردم و گفتند در این باره قدری تاخیر 
شده است نه اینکه سازمان برنامه و بودجه نخواهد بودجه صدا و سیما را 
بدهد.مطهری در پایان بر ضرورت تقویت تعامل بین دولت و صداوسیما 

و حل اختالفات فی مابین تاکید کرد.

رقابت میان اصالح طلبان و اصولگرایان ادامه 
خواهد داشت

 یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: همچنان دو جریان اصالح طلبان 
و اصولگرایان از حداکثر حضور برخوردار هستند و در هر صورت فعال 

رقابت در میان این دو جریان سیاسی تدام خواهد داشت.
محمــود کیانوش راد در گفت و گو با ایســنا،  در ارتباط با امکان بروز 
و ظهرو یک جریان سیاســی جدید در سپهر سیاسی ایران اظهار کرد: 
ایجاد جریان سیاســی جدید نیازمند وجــود زمینه ها و فضای مادی و 

معنوی است.
وی ادامــه داد: در شــرایط فعلی به دلیــل محودیت هایی که در طرح 
دیدگاه های دگراندیشــان وجود دارد و عمال به دالیل قانونی و شــبه 
قانونی اصوال امکان فعالیت برخی جریانات سیاســی در جامع وجود 
ندارد، نمی توان به سادگی اظهارکرد که فضا برای شکل گیری جریان 

دیگری وجود دارد یا ندارد.
کیانوش راد تصریح کرد: برای امکان ســنجی این موضوع باید واقعیت 
سیاسی امروز جامعه ایران را بررسی کرد. اتفاقات جدید همچنان باید 
در چار چویب هایی رسمی صورت بگیرد که فضای رسمی کشور با آن 

به صورت کج دار و نریز برخورد می کند.
وی ادامه داد: حتی جریــان اصالح طلب نیز چندان مورد تایید جریان 
رسمی کشور نیست.  در جایی که مردم بعضا از عبور از اصالح طلبان و 
اصولگرایان صحبت می کنند، جریان اقتدارگرای رسمی کشور با استفاده 
از ابزارهای قانونی و شــبهه قانونی مانــع از حضور تمام عیار جریان 

اصالح طلب در جریان سیاسی می شوند.
این تحلیلگر سیاسی افزود: هنگامی که رهبری یک جریان سیاسی در 
محدودیت های گوناگون قرار گرفته اســت و یا برخی از اصلی ترین 
رهبران یک جریان در محدودیت هایی چون حصر هســتند و فعالین 
سیاســی دیگری را با مشــکالتی چون رد صالحیت رو به رو کرده اند 
قاعدتا نمی توان تحلیل واقعی از شــکل گیری جریان سیاسی به میان 
آورد.این فعال سیاســی ادامه داد: حتی ســخن از نو اصولگرایی و نو 
اصالح طلبی زمانی معنا خواهد داشت که اصالح طلبان و اصولگرایان 
راهی جدید و پاسخی نو به سواالت جدید داشته باشند. در حالی که هم 
اصولگرایان و هم اصالح طلبان امروز جز پاســخ های قدیمی به سوال 

های نو شونده سخنی ندارند.

مشکالت و چالش های واگذاری بنگاه های 
دولتی بررسی شد

 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و 
مشکالت و چالش های واگذاری بنگاه های دولتی بررسی شد.

به گزارش ایسنا،   در این جلسه که به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی برگزار شد؛ رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روندها 

و آخرین شاخص های اقتصادی کشور ارایه کرد.
براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه 1398 به 

طور ماهانه کاهنده بوده که نشانگر تخلیه شوک تورمی است.
ســران قوا ساز و کارهای پیشــنهادی برای حفظ این روند و حفاظت 
هر چه بیشــتر نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار را 

تصویب کردند.

با کاهش نرخ دالر باید تاثیر آن بر سایر بازارها 
دیده شود

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه با کاهش نرخ دالر 
باید تاثیر آن در ســایر بازار ها نظیر مســکن، خودرو و اقالم اساسی دیده شود، 
گفت: باید به نحوی بازار ارز مدیریت شود که اگر دالر به نرخ 10 تومان رسید 
همه اجناس نیز با دالر 10 هزار تومانی تعیین قیمت شــوند.امیر خجسته ضمن 
ارزیابی دالیل کاهش نرخ دالر بیان کرد:  باال و پایین رفتن قیمت دالر بستگی به 
دولــت و بانک مرکزی دارد. اگر بخواهند می توانند قیمت دالر را پایین بیاورند. 
هرچند فضای سیاسی و اتفاقات منطقه در قیمت دالر موثر است اما واقعیت این 
است که قیمت دالر دست خود دولت است.به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار 
کرد: دولت می تواند با مدیریت، نرخ دالر را کاهش داد. اکنون که نرخ دالر کاهش 

یافته است نشان می دهد اراداه خوبی پشت این موضوع بوده است. 

در کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 
مشارکت نمی کنیم

ــفاف  ــورت ش ــه در ص ــرد ک ــالم ک ــان اع ــه آلم ــور خارج ــر ام  وزی
ــرای اطمینــان حاصــل کــردن از امینــت  شــدن طــرح دریایــی انگلیــس ب
ــرکت  ــرای ش ــود را ب ــم خ ــان تصمی ــز، آلم ــه هرم ــتی رانی در تنگ کش
ــاس،  ــزارش ایســنا، هایکــو م ــه گ ــت. ب ــد گرف ــن طرحــی خواه در چنی
ــردن از  ــان حاصــل ک ــرای اطمین ــس ب ــرح انگلی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه شفاف ســازی بیشــتری دارد،  ــاز ب ــز نی امنیــت کشــتیرانی در تنگــه هرم
گفــت: هــر تصمیمــی در خصــوص تنگــه هرمــز بایــد در ســطح اروپایــی 

بررســی شــود.
وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه آلمــان در کمپیــن فشــار حداکثــری آمریــکا 

علیــه ایــران مشــارکت نخواهــد کــرد.

دولت و مجلس تدابیر ویژه ای برای معیشت مردم 
بیاندیشند

 نماینده اصفهــان در مجلس گفت: در شــرایط فعلی اقتصادی دولت 
و مجلــس باید تدابیر ویژه ای برای معضالت معیشــتی مردم بیاندیشــند 
و تصمیماتشــان بــر این اســاس باشــد. حجت االســالم احمد ســالک 
کاشــانی،به اشاره به مشــکالت اقتصادی موجود در کشور، اظهار داشت: 
دســتورالعمل هایی که در هیأت رئیســه تنظیم می شود باید شامل مواردی 
باشــد که عمدتًا مورد نیاز مردم است، به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت 

مردم و کاالهای اساسی.
به گزارش فارس، وی افزود: متاســفانه در حال حاضر وضعیت معیشتی مردم 
مناسب نیست و هیأت رئیسه مجلس باید دقت فوق العاده ای در این خصوص 

داشته باشد چرا که مردم انتظار دارند.

 ترامپ: ایران برای مذاکره 
منتظر جو بایدن خواب آلود است

■ ایسنا: رئیس جمهور آمریکا در ادامه ابراز تمایل برای مذاکره با ایران 
مدعی شــد که ایران برای دست پیدا کردن به یک توافق جدید منتظر 
جو بایدن، کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات 2020 آمریکا است. 
دونالد ترامپ، در ادامه ادعاهایش مبنی بر این که ایران خواهان مذاکره 
با آمریکا اســت به تازگی در کاخ سفید گفت: ایران می خواهد به یک 
توافق دســت پیدا کند، اما اگر من به جای ایران باشم احتماال بگویم 
کــه اگر بتوانم دوام بیاورم، به جای دونالــد ترامپ، منتظر جو بایدن 
خواب آلود خواهم بود، چرا که می توانیم به هر توافقی که بخواهیم با 

او دست پیدا کنیم. او نمی داند که چه اتفاقی می افتد.
 نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام

امروز در وین
■ فارس :نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام امروز در حالی 
در وین برگزار می شــود که به گفته ســیدعباس موسوی این نشست 
فرصتی برای طرح مباحث و آماده ســازی نشست پیِش روی وزرای 
خارجه ایران و 1+4 است.به فاصله یک ماه پس از نشست کمیسیون 
مشترک برجام در ســطح معاونان وزرا و مدیران کل سیاسی ایران و 
گروه 1+4 )آلمان، فرانســه، روسیه، چین و انگلیس( به ریاست سید 
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هفتم تیر ماه در وین برگزار 
شد،امروز نیز شهر وین میزبان نشســت فوق العاده کمیسیون مزبور 
با حضــور هیأت های ایران و 1+4 و نماینده اتحادیه اروپاســت.این 
نشســت در شــرایطی برگزار می شــود که ایران 16 تیر ماه وارد گام 
دوم توقف برخی تعهدات برجامی شــد و از سقف غنی سازی 3.67 

درصدی عبور کرد و به غنای 4.5 درصد رسید. 
 آمریکا خطاب به اروپا: اینستکس نباید 

مبادله نفت با ایران را پوشش دهد
■ تسنیم: مقام های آمریکایی به اروپا هشدار داده اند ساز و کار موسوم 
به اینستکس نباید مبادله نفت با ایران را پوشش دهد. مقام های دولت 
»دونالد ترامپ«، به اروپایی ها هشــدار داده اند ساز و کار ادعایی آنها 
برای تســهیل تجارت با ایران نباید به تضعیف سیاســت موسوم به 

»کارزار فشار حداکثری علیه ایران« منجر شود.
»واشنگتن اگزماینر« نوشته مقام های آمریکایی به اروپایی ها هشدار داده اند 
در صورتی که ســاز و کار موسوم به »اینستکس«، آن طور که مقام های 
اروپایی اخیراً گفته اند مبادالت نفت با ایران را پوشش دهد، آنها ناقض 
تحریم های آمریکا علیه ایران خواهند بود.هفته گذشته روسیه اعالم کرد 
عالقه مند اســت به عنوان بخشی از تالش های خود برای حفظ »برنامه 
جامع اقدام مشترک« یا »برجام« به این ساز و کار بپیوندد. آمریکا گفته در 
صورتی که از این ساز و کار برای تسهیل مبادالت مربوط به محصوالت 
غذایی و دارویی اســتفاده شود، مخالفتی با آن ندارد. واشنگتن اگزماینر 
نوشته بیانیه اخیر برخی مقام های اروپایی، از جمله »فدریکا موگرینی«، 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گسترش »اینستکس« به 
مبادالت نفتی با ایران، خطر تضعیف نظام تحریم ها علیه ایران و سیاست 

کارزار فشار حداکثری را به دنبال دارد.
 هند از ایران خواست سایر خدمه نفتکش »ریاح«

 را آزاد کند
■ مهر: وزارت خارجه هند خواســتار آزادی 3 خدمه هندی کشــتی 
ریاح شد که هنوز در بازداشت ایران به سر می برند.به نقل از رویترز، 
»راویش کومار« ســخنگوی وزارت خارجه هند با تایید خبر آزادی 9 
نفر از 12 خدمه هندی نفتکش »ریاح« که از سوی ایران توقیف شده، 
خواستار آزادی 3 تن دیگر شــد.نفتکش ریاح که تحت پرچم پاناما 
حامل یک میلیون لیتر سوخت قاچاق بوده است، حدود 2 هفته پیش، 
توسط گشت های شناور سپاه در جنوب جزیره الرک در خلیج فارس 
توقیف شد.عالوه بر 3 خدمه نفتکش ریاح، 18 تبعه هندی دیگر هم 
که خدمه کشتی توقیف شده تحت پرچم انگلیس به نام »استینا ایمپرو« 

هستند، از سوی ایران بازداشت شده اند.
به تازگی، نماینده سفارت و مسئوالن سرکنسولگری هند در بندرعباس 
با خدمه هندی نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو دیدار کردند.گفته شده 
این دیدار در چارچوب تسهیالت ارائه شده و دسترسی کنسولی اتباع 

خارجی برای اتباع هندی نفتکش انگلیسی صورت گرفته است.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 
به موجب پرونده های اجرایی کالســه 9700301و 9700300  موضوع اســناد رهنی شماره 19678 و 1796و 13468 و 19679 دفتر اسناد رسمی شماره 20 شهر نهاوند استان همدان، بانک کشاورزی نهاوند 
جهت وصول مبلغ 1015716648 ریال )یک میلیارد و پانزده میلیون و هفتصد و شانزده هزار و ششصد و چهل و هشت ریال(  موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی یوم الوصول پرونده کالسه 9700300 و 
مبلغ 3498579563 ریال )سه میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و شصت و سه ریال(موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی یوم الوصول پرونده کالسه 9700301 
علیه )وام گیرنده( شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی کوثر دشت نهاوند )سهامی خاص( شماره ثبت: 786 شناسه ملی: 10820034266 به نشانی نهاوند روستای عسگرآباد و )راهنین( صفا ده پهلوان 
نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1357/3/1 شــماره ملی 3961279802 شماره شناسنامه 579 و حسین چگنی نام پدر: آقا حســین تاریخ تولد 1327/10/9 شماره ملی 3962385819 شماره شناسنامه 5 و 
ورثه مرحوم علی نجات حبیبوند که عبارتند از: پریســا حبیبوند نام پدر: علی نجات متولد 1360/6/1 شماره ملی3961869499 شمارع شناسنامه 615 و پرستو حبیب وند نام پدر علی نجات تاریخ تولد 
1357/5/1 شــماره ملی 3960266901 شماره شناســنامه 26663 و فاطمه حبیبوند نام پدر علی نجات تاریخ تولد 1370/4/21 شماره ملی 3950155961 شماره شناسنامه 3950155961 و زهرا حبیبوند 
نام پدر علی نجات تاریخ تولد 1364/8/28 شــماره ملی 3962565604 شماره شناسنامه 1334 و قدم خیری ســوری نام پدر: حمزه متولد 1338/8/1 شماره ملی 3961495165 شماره شناسنامه 933 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه های صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضای بستانکار موارد وثیقه برابر نظریه های وارده به شماره 835/ن/98 و 825/ن/98 مورخ 1398/2/18 

کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات آنها به شرح ذیل می باشد:
الف( ششدانگ پالك ثبتی 24 فرعی از 55 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی نهاوند استان همدان که برابر نامه شماره 5051/ن/97 مورخ 1397/10/12 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 33980 
مترمربع به نام حسین چگنی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری واقع در نهاوند، روستای لیالن و به قیمت 4077600000 ریال )چهار میلیارد و هفتاد و هفت میلیون 
و ششــصد هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود است به حدود شــماالً به طول 412 متر به زمین  نعمت حیدری از پالك باقیمانده شرقًا: به طول 80 متر به جاده جنوبًا به طول 478 متر به زمین کرم اله از 

پالك باقیمانده غربًا به طول 94 متر به جوی.
ب( ششدانگ پالك ثبتی 0 فرعی از باقیمانده 1466 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی نهاوند استان همدان، که برابر نامه شماره 5049/ن/97 مورخ 1397/10/11 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 
160/7 متر مربع بنام علی نجات حبیبوند ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده، بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری واقع در نهاوند کوچه کیانراه و به قیمت 2818100000 ریال )دو میلیارد و هشتصد و 
هیجده میلیون و یکصد هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود است به حدود شماالً: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول به طول )8/25( هشت متر و بیست و پنج سانتیمتر دوم درب و دیوار 
به طول )4/90( چهار متر و نود ســانتیمتر ســوم دیوار به دیوار )9/55( نه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره دو فرعی، شرقًا: در پنج قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن جنوبی است. اول دیوار به 
دیوار به طول )1/40( یک متر و چهل ســانتیمتر دوم به طول )0/35( سی و پنج سانتیمتر سوم بطول )0/90( نود سانتیمتر چهارم به طول )0/10( ده سانتیمتر پنجم دیواریست به طول )9/90( نه متر و نود 
سانتیمتر به هزار و سیصد و سی و شش اصلی، جنوبًا: در دو قسمت اول به دیوار به طول )10/10( ده متر و ده سانتیمتر به یک هزار و چهارصد و نوزده اصلی دوم به دیوار به طول )6/20( شش متر و بیست 

سانتیمتر به یک هزار و چهارصد و بیست اصلی غربًا: دیوار به دیوار به طول )6/40( شش متر و چهل سانتیمتر به یک هزار و چهارصد و شصت و پنج اصلی.
ب( ششــدانگ پالك ثبتی 1207 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شــده از 44/1182 فرعی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی نهاوند استان همدان، که برابر نامه شماره 97/5010131 مورخ 97/10/12 اداره ثبت 
اسناد و امالك نهاوند به مساحت 218/5 مترمربع بنام صفا ده پهلوان ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری: واقع در نهاوند، خیابان رسالت، کوچه بوستان ششم و به 
قیمت 6128500000 ریال )شش میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود است به حدود شماالً: درب و دیوار به طول )9/50( نه متر و پنجاه سانتیمتر به معبری 
است به عرض 10 متر، شرقًا: دیوار به دیوار )به طول 23/00( بیست و سه متر به شماره یک هزار و دویست و شش فرعی، جنوبًا: دیوار به دیوار به طول )9/50( نه متر و پنجاه سانتیمتر به شماره یک هزار 

و دویست و دوازده فرعی غربًا دیوار به دیوار به طول )23/00( بیست و سه متر به شماره یک هزار و دویست و هشت فرعی 
پالك فوق از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1398/6/6  در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری پس از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
)م الف87 (

تاریخ انتشار: 1398/5/6
محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

 شرایط کشــور شــرایط خاصی است و 
بســیاری از خانواده ها در مضیقه قرار دارند، 
اما متاســفانه برخی ککشان نمی گزد و جنون 
نمایش ثروت را دارند و افراد زیادی را سراغ 
داریم که چنین هســتند و توجهی ندارند که 
جامعه اکنون نیازمند ایثار و فداکاری اســت و 

باید به این خانواده ها کمک کرد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: 

به گزارش ایسنا، آیت ا...  محمدی گلپایگانی 
گفت: شــب و روزی بر رهبــری نمی گذرد 
که به فکر فقرا نباشــند و همه امکاناتی که در 
اختیار ایشان است در اقصی نقاط کشور خرج 

همین افراد می شود.

وی با اشــاره به عنایت مقام معظم رهبری به 
خانواده شهدا افزود: یکی از برنامه های ثابت 
رهبری دیدار با خانواده شهداء است و هرگز 
این رسم دیرین را ترک نکرده اند و معتقدند 
باید به خانواده شــهداء خدمت کرد زیرا به 
دلیل خون آنهاســت که امروز داریم زندگی 

می کنیم.
محمدی کلپایگانی با سفارش به جوانان مبنی 
بــر قدر دانســتن جوانی بیان کرد: سیاســت 
رهبری بر این است که به جوانان توجه کرده 
و کار را به دست جوانان بسپارید زیرا پیشرفت 
و همه چیز مرهون فکر و ذکر جوانان است و 
البته باید از تجربیات بزرگترها هم استفاده کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

شرایط کشورخاص است

 نماینده تاکســتان در مجلس گفت: توزیع 
ناعادالنه ثروت ملی بر خالف قانون اساســی 
اســت و نتیجه آن ظهور اشرافی گری جدید 

خواهد بود.
بهمــن طاهرخانی، با اشــاره به مشــکالت 
اقتصادی موجود در کشــور، اظهار داشــت: 
توزیع ناعادالنه ثروت ملی کشــور بر خالف 
قانــون اساســی اســت و نتیجــه آن ظهور 

اشــرافی گری جدید و پیدا شــدن نو کیسه ها 
خواهد شــد. نماینده مردم تاکســتان اضافه 
کرد: متاســفانه اصل مترقی و عدالت ساز 49 
قانون اساســی، کامل اجرا نشــد و قانون »از 
کجا آورده اید؟« به فراموشــی ســپرده شد و 
فریاد دلسوزان نظام و والیت به جایی نرسید.

طاهرخانی از تصویب قانون رسیدگی به اموال 
نامشــروع مســئوالن به عنوان اقدامی انقالبی 

یاد کرد و گفت: سوءاســتفاده از سیاست های 
ابالغــی مقام معظم رهبــری در اجرای اصل 
44 قانون اساســی در خصوصی ســازی قابل 
افزود: متاسفانه برخوردهای  قبول نیست.وی 
ســلیقه ای باعث شد که شکوفایی اقتصادی و 
تقسیم و توزیع عادالنه ثروت محقق نشود و 
بخشی از ثروت ملی کشــور در اختیار افراد 

خاص یا به عبارتی ژن های خوب قرار داد.

به گزارش فارس ،نماینده مردم تاکســتان در 
مجلس شــورای اسالمی همچنین یادآور شد: 
نباید کســانی که از مال و خــود برای حفظ 
کشــور، کیان ملی و آرمان های ارزشی، دینی 
و انسانی گذشــته بودند در حسرت به دست 
آوردن شغل یا تامین معاش حداقلی حیثیت و 
آبروی شان در امان نباشد و عزت و غرورشان 

در هم شکسته شود.

توزیع ناعادالنه ثروت ملی بر خالف قانون اساسی است

مردم آمریکا مخالف 
آغاز هرگونه درگیری 
دیگری در خاورمیانه 

هستند
 لوبالگ در گزارشــی به بررسی تنش در 

خلیج فارس پرداخت.
به گزارش ایلنا تنش در خلیج فارس شدت 
پیدا کرده اســت و تمام بی ثباتی و تنش های 
کنونی ناشــی از خروج ترامپ از برجام و 
پــس از آن توقیف نفتکش ایرانی توســط 

از توقیف  ایران  انگلســتان اســت؛ چراکه 
نفتکش خود به راحتی عبور نخواهد کرد و 
اقدامات واکنش هایی از سوی  این  می تواند 

ایران را به همراه داشــته 
است.

»جوئل رابین« رئیس گروه 
و  واشــنگتن  راهبــردی 
معاون سابق وزیر خارجه 
ریاست  دوران  در  آمریکا 
جمهوری »بــاراک اوباما« 
در این رابطــه به لوبالگ 
خلیج  در  وضعیت  گفت: 
فارس بســیار نگران کننده 
اســت و اقدامات متقابل به شــدت موجب 
بی ثباتی شده اســت.وی افزود: مردم آمریکا 
مخالف آغــاز هرگونه درگیــری دیگری در 

خاورمیانه هســتند، آمریکا در واقع سیاستی 
ندارد که منجر به مذاکره با ایران شود.

اندیشــکده  از اعضای  »باربــارا ســالوین« 
آمریکایی »شــورای آتالنتیک« گفت: تشدید 
تنش هــا در منطقه خلیج فارس نتیجه تصمیم 
آمریکا برای خروج از توافق هسته ای و تالش 

بر تحریم صادرات نفت ایران است.
ایــران اکنون در موقعیتی دشــوار قرار گرفته 
است. از یک سو باید از منافع خود دفاع کند 
و از ســوی دیگر بایــد از اتخاذ تصمیمی که 
منجر به درگیری نظامی باشد، خودداری کند. 
این در حالی اســت که تنش در خلیج فارس 

رو به افزایش است.

اروپایی ها به تعهدات برجامی خود 
عمل نکردند

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار داشتیم اروپایی ها به تعهداتشان پایبند 
باشند که تاکنون این موضوع محقق نشده است. 

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، با بیان اینکه اینستکس یک کانال معامالت بین ایران 
و اتحادیه اروپا اســت، اظهار داشــت: اروپایی ها تالش می کنند تا مبادالت را به این کانال 
تجاری محدود کنند.وی با بیان اینکه این اقدام هیچ گونه خدمتی به ملت ایران نیست، ادامه 

داد: اگر درب چنین کانالی بسته شود، نفع آن بیشتر است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنا بود که 
بانک های مرکزی دولت های اروپایی امکان داد و ســتد را برای بانک های ایرانی فراهم کنند 
و امکان ایجاد شــعب بانک های ایرانی در کشور های اروپایی فراهم کنند که این کار ها انجام 
نشــد.مصباحی مقدم افزود: بنا بود که نفتی ایران که آمریکا مانع فروش آن به 8 کشور شده 
را آن ها خریداری کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاده اســت و کانال کوچک و بسیار محدود ایجاد 

کردند و راه اندازی نیز نشده است.

احساس فساد در جامعه 
بیش از خود فساد است

 نماینده مجلس شــورای اسالمی با اشاره به وضعیت فساد در کشور تاکید کرد: در مقطع 
کنونی و با فعالیت ها و جریان های موجود و نیز شــبکه های اجتماعی احســاس فساد در 

جامعه بیشتر از خود فساد است.
»قاسم میرزایی نیکو« درباره ضرورت دیده بانی جایگاه ایران در جهان از نظر وضیعت فساد، 
دوران طالیی ایران را ســال های 82 تا 84  عنوان کرد و گفت: بحث فســاد، مبارزه با آن و 
شفافیت در کشورهای مختلف خیلی با سرعت و جدیت بیشتری پیش رفته و رتبه های قابل 

توجهی به خود اختصاص داده است.  
وی افزود: در ایران پس از تشــکیل جمهوری اســالمی با وجود همه توصیه های اخالقی و 
اسالمی و فلسفه ایثار و شهادت، تصور نمی شد که سازوکاری برای مبارزه با فساد نیاز باشد 
اما از همان آغاز صبح در زندگی روزمره در کشور همه حق دیگری را به نوعی نقض می کنند 
این نشان می دهد که فساد نهادینه شده است به طوری که حتی برای گرفتن یک نان ساده و 

خوب هم باید پارتی و رابطه داشته باشید.  
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بانک وبیمه

بازار و اشتغال

آگهي حصر وراثت
خانم نازه الوندی دارای شــماره شناسنامه  2751 به شــرح دادخواست کالسه 
5/98ح111 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی الوندی به شماره شناسنامه  127 در تاریخ 81/2/5 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت 
به: 1- نازه الوندی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 2751 همسرمتوفی 2-علیرضا 
الوندی فرزند علی به شماره شناســنامه 776 پسر متوفی 3- محمدرضا الوندی 
فرزند علی به شــماره شناسنامه55 پســر متوفی 4 -  عباس الوندی فرزند علی 
به شماره شناســنامه 4204 پســرمتوفی 5- زینب الوندی فرزند علی به شماره 
شناسنامه22 دختر متوفی 6-آسیه الوندی فرزند علی به شماره شناسنامه 2531 
دختر متوفی 7- مینا الوندی فرزند علی به شــماره شناسنامه4205 دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیــم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. )م 

الف135(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

انرژی:
هشدارانجمن پاالیشگاه های روغن سازی 

به افزایش قیمت خوراک
 افزایش قیمت خوراک روغن موتور موجب کاهش صادرات و غیر 

اقتصادی بودن تولید می شود.
به گزارش ایلنا، انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران، متشکل از 
کارخانجات اصلی تولید انواع روغن های خودرو و صنعتی در کشور 
که بیش از 90 درصد نیاز بــازار داخلی به انواع محصوالت روانکار 
را تامین می کنــد، در اطالعیه ای به نرخ جدید خوراک مصرفی این 
واحدهای صنعتی که توسط شرکت های پاالیش نفت اعالم گردیده 
اســت واکنش نشان داد. دربخشی از این اطالعیه آمده است، افزایش 
19 درصدی خوراک کارخانجات روغن سازی)لوبکات( در مرداد ماه 
سال جاری، عمال موجب غیراقتصادی شدن عملیات تولیدی در این 
واحدها شــده و بازار داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. باتوجه به 
اینکــه ناوگان های حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی، حمل و 
نقل دریایی و بســیاری از صنایع و حتی خانوارها، مصرف کنندگان 
اصلی این کاالی اســتراتژیک هســتند، تصمیم افزایش ناگهانی نرخ 
خوراک براســاس فرمولی که اساســا منطبق با شرایط فعلی حاکم بر 
فضای اقتصادی کشور نیست، موجبات هرج و مرج در بازار و تضییع 

حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به دنبال خواهد داشت.
الزم به توضیح اســت، خوراک واحدهای روغن سازی)لوبکات( از 
ابتدای سال جاری تاکنون 38 درصد افزایش یافته و این درحالی است 
کــه قیمت انواع روغن های موتوری بصورت تثبیتی و تحت نظارت 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد. 

سیاه و سفیدهای طرح حذف سود و جریمه 
از بدهی تسهیالت بانکی

 نمایندگان مجلس سه شــنبه هفته ای که گذشــت، با حذف سود 
و جریمه مضاعف از تســهیالت بانکی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
موافقت کردند که بر این اســاس، بانک ها مکلف هســتند نسبت به 

استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کنند.
بر اســاس ماده واحده این طرح به منظــور حمایت از رونق تولید و 
تسهیل تســویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیالت ریالی از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیالت گیرندگانی 
که تمام یا بخشــی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 
پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده 

محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه 1398 نقدا تسویه کنند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اســتقبال از تصویب این طرح 
گفت: الزام بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی به حذف ســود 
و جریمــه مضاعف از بدهی تســهیالت گیرندگان کــه در این طرح 
لحاظ شده است، مطمئناً می تواند در حل مشکالت بخش عظیمی از 

بدهکاران مفید واقع شود.
این در حالی اســت که  مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی 
نکاتــی را درباره الزام بانک ها به حذف ســود و جریمه مضاعف از 
بدهی تسهیالت گیرندگان که به تصویب نمایندگان رسیده، گوشزد و 
اعالم کرده اســت: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت 
فردی، تســهیل یا گشایشــی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل 
تشــویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیالت به این 
امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر 
را در پرداخت تسهیالت خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل 
نظام اقتصادی و مالی می شــود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را 

از بین خواهد برد.

ایجاد 4۲ هزار شغل روستایی جدید 
در بخش خانگی

 بر اساس جدیدترین آمار اشتغال روستایی و عشایری، 17 درصد 
مشاغل جدید ایجاد شده در این مناطق، در بخش خانگی بوده است.

به گزارش مهر، برنامه اشــتغال روستایی و عشایری به عنوان یکی از 
طرح های مهم اشتغالزایی دولت، با مجوز مقام معظم رهبری مبنی بر 
برداشت 1.5 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی، از اواخر سال 
96 آغاز شد که بر اساس جدیدترین آمار به دست آمده، از بهمن سال 
96 همزمان با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری تا تیرماه 98، 
بالغ بر 241 هزار و 270 فرصت شغلی در این مناطق ایجاد شده است.

این آمار نشان می دهد 17 درصد مشاغل ایجاد شده در مناطق روستایی 
و عشــایری، در بخش مشاغل خانگی بوده است؛ به این ترتیب که 41 
هزار و 900 فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.برای »ایجاد 
مشاغل خانگی« در روستاها 406 میلیارد و 947 میلیون تومان تسهیالت 
پرداخت شده که 5 درصد از کل تسهیالت پرداختی برای ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی و عشایری کشور بوده است.گزارش عملکرد مشاغل 
خانگی طی سال های 95 تا 97 نیز نشان می دهد طی سه سال گذشته، 
165 هزار و 326 فرصت شغلی در کشور در حوزه مشاغل خانگی ایجاد 
شده است که این روند در هر سال تصاعدی و میزان رشد اشتغال ایجاد 
شده نسبت به سال ماقبل، قابل توجه بوده است.بر اساس این گزارش، 
در سال 95 سهم مشاغل خانگی از کل اشتغال کشور، 19 هزار و 191 
فرصت شغلی بود که این میزان در سال 96 با رشد حدود 3 برابری، به 

53 هزار و 388 فرصت شغلی رسید.

شرق: سقوط سه پله ای تیم ملی فوتبال ایران دررده  بندی جهانی
 به نظرازآسانسورکمک بگیره

 ایسنا: چرا کاهش نرخ دالر، سایر کاالها را ارزان نکرد؟!
 شما چرا؟؟!

مهر: امید بیماران کلیوی به 100 دستگاه دیالیز فرسوده همدان 
 مشکل خودشونه نه بیمارستان ها

همدان پیام:روزهای طالیی کشتی استان در راه است
 همین که طال کنارش اومده گرون صعود می کنه
کیهان: دولت روحانی هنوز مشغول آواربرداری است 

 تخریبش زیاد بوده!!
ایرنا: 9 شاکی و 35 میلیارد تومان بدهی مانع بزرگ استقالل 

 برای نجات اسمشو تغییر بده
ایسنا: 2 اتفاق جدید در پایتخت، حذف »باباپنجعلی« و بازگشت »بهبود«

 با با پنجعلی که رفته مشهد
همدان پیام: عدم شفافیت شرکت های دولتی مهمترین مشکل توزیع بودجه 

 درب ادارات را شیشه بزنید توش دیده بشه !!
اعتماد: همدان چهارمین استان پیر کشور است

 شناسنامه هاشون مال خواهر برادرای قبل!!  
همشهری: رویای مسافرت در زمین با سرعت صوت

 زیادی رمان خوندیا!! 
همدان پیام:روان های پریشان را دریابیم

 نگران نباش روان پزشک زیاده اگه طبابات کنن
اعتماد: پرونده اجرایی مسکن مهر تا پایان سال 98 بسته می شود

 مردم چقد زود به آرزو شون رسیدن!!
شرق: چوپان گله باش نه دروازه بان 

 ولی گوسفندا به حرفت گوش نمی دن 
همدان پیام: تأکید استاندار بر خرید دولتی ها از تولیدات استان 

 بستگی داره به نوع جنس و برندش؟؟
اعتماد: جهانگیری: شــوک های بزرگ را از سر گذرانده ایم، کشور به 

ثبات رسیده است 
 ثبات در جیب ها نمایان است 

غیر قانونی بودن بیش از 99 درصد 
تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی 

 معاون کل وزارت بهداشــت گفت: تمــام داروهایی که از طریق 
شــبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، تقلبی اســت و از شبکه های 

غیررسمی و قاچاق وارد شده اند.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی در خصوص نحوه نظارت بر تبلیغات 
پزشکی در رسانه ها و فضای مجازی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق 
تبلیغات پزشکی و دارویی کذب و یا غیر قانونی هستند، گفت: تبلیغ 
داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در 
رسانه های عمومی که مخاطب آنهـا عمـوم مـردم هستند، طبق قانون 

ممنوع است.
وی در ادامــه افزود: بیش از 99 درصد تبلیغات در حوزه پزشــکی و 
دارویی  فاقد مجوز هســتند؛ در حالیکه طبــق آیین نامه بند ب ماده 
ســه سازمان نظام پزشــکی همه این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز 

داشته باشند.
معاون کل وزارت بهداشــت تصریح کرد: منظور از تبلیغات پزشکی 
و دارویی هرگونه پیام یا اطـــالع رسـانی اسـت کـه منجر به ترغیب 
دریافت یا مصرف خدمات و محصوالت می شــود؛ چرا که مشتری 
کافی ندارد و یا تبلیغات برخی پزشــکان که اکثرا هم پزشکان مطرح 
و برجسته ای نیستند به اشکال مکتوب، شنیداری، گزارش و ... صرفا 

برای جلب مشتری صورت می گیرد.
حریرچی با تاکید بر اینکه تمامی تبلیغات فضای مجازی و شبکه های 
ماهواره ای کذب هستند، گفت: تخلفات مذکور در رسانه های رسمی 
هم به میــزان قابل توجهی وجود دارند، ولی در فضای غیررســمی 
خصوصا شــبکه های ماهواره ای و فضای مجازی شدت بسیار زیادی 

دارند.
وی خاطرنشان کرد: تمام داروهایی که از طریق شبکه های ماهواره ای 
تبلیغ می شوند تقلبی اســت و از شبکه های غیررسمی و قاچاق وارد 
شده که اصال معلوم نیست در چه شرایطی نگهداری شده اند و مصرف 

آنها ممنوع است.
بنابــر اعالم وبدا، به گفته حریرچی، اکثریت جامعه پزشــکی به طور 
ســالم خدمات خــود را ارائه می دهند و در شــرایط فعلی که کمبود 
متخصص داریم، وجود صف انتظار برای ویزیت متخصصین، انجام 
تبلیغات گران قیمت توســط تعداد اندکی از پزشکان می تواند نشانه 

کمبود مشتری آنها و احتماال کیفیت عملکرد ایشان باشد.

حق انتخاب نظام امتحانی به داوطلبان واگذار شد
 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیا اینکه، داوطلبان کنکور سال 99 درخواست داشتند که بتوانند نظام آموزشی خود را برای 

امتحان انتخاب کنند، گفت: این حق به داوطلبان داده شد.
دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود: درخواست یک سری از داوطلبان برای کنکور سال 99 این بود که بتوانند نظام آموزشی 
امتحانی خود را انتخاب کنند که این حق انتخاب به داوطلبان داده شد. داوطلبان سال 99 سئواالت هر نظامی را که تمایل دارد می توانند 

امتحان دهند و به سئواالت آن پاسخ دهد.
خدایی یادآور شد: به این ترتیب داوطلبان می توانند نظام امتحانی خود را انتخاب کنند و آن را در زمان ثبت نام اعالم کنند تا سازمان 

سنجش بر اساس آن سئواالتی که طراحی می کند را در دفترچه ها مشخص کند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه در صورت تمایل می توانند دروس نظام جدید آموزش متوسطه را 

مطالعه کنند یا بالعکس اما باید حتماً آن را در زمان ثبت نام اعالم کنند.

کارگران میوه چین کمترین دستمزد را می گیرند
 در میان مشاغل کشاورزی میوه چین ها کمترین دستمزد و کارگران دروگر بیشتر دستمزد را دریافت می کنند.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش تازه ای درباره دســتمزد کارگران بخش کشاورزی منتشر 
کرده است.

در این گزارش عنوان شده که کارگران میوه چین با مزد روزانه 534 هزار و 72 ریال کمترین مزد را در میان کارگران بخش کشاورزی 
دریافت می کنند. این در حالی است که کارگران دروگر غالت روزانه817 هزار و 814 ریال مزد گرفته و در بخش کشاورزی بیشترین 
دستمزد را به خود اختصاص داده اند.این گزارش نشان می دهد باالترین مزد در بخش کشاورزی به کارگران گیالنی داده شده و کمترین 

مزد کارگران بخش کشاورزی نیز مربوط به خراسان جنوبی بوده است.
بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال 1397 بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی مزد به کارگر دروگر غالت و کمترین شکاف 

جنسیتی مزد به کارگر وجین کار و تنک کار و نشاکار اختصاص داشته است.

کلیشه های ذهنی اشتغال زنان با کاپیتان شدنشان شکست
 چنــد صباحی اســت در میــان هیاهوی 
خبرهای مختلــف از جنجال هــای تحدید، 
تحریم و تهدیــد، خبر اعطای درجه کاپیتانی 
به »نشــاط جهانداری« که به تازگی مفتخر به 
دریافــت امتیاز رتبه چهار شــده و به عنوان 
دومین بانوی کاپیتان ایرانی، نخســتین پرواز 
مســتقل خود را انجام داده اســت، انگشت 
حیرت و لبخنــد رضایت بر لبان عموم مردم 

نشانده است.
حیــرت از اینکــه چطور زنــی می تواند در 
فراز ابرها، فرمان هواپیما را به ســمت مقصد 
مشــخص بچرخاند؛ اما روی زمین نمی تواند 
در خیابان های شلوغ و پر رفت و آمد از وسیله 
نقلیه ای که به هوای شــهر کمک می کند بهره 
ببــرد و مجوز موتوری ســواری یا دوچرخه 

سواری را دریافت کند.
موضوعی که »معصومه ابتکار« معاون رئیس 
جمهوری در امور زنان و خانواده، در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، به آن اشــاره کرد و 
درباره خبر مســرت بخــش دریافت عنوان 
کاپیتانی به بانــوی ایرانی گفت: اینکه زنان 
در رشته های مختلف پیشرفت می کنند و به 
مراتب عالی می رسند، نخست از توانمندی 
و اســتعداد زن ایرانی حکایت دارد و سپس 
نشــان می دهد هیچ عاملــی نمی تواند مانع 

حضور او شود.
وی با اشــاره به اینکه دریافت نشان کاپیتانی، 
نشاط جهانداری هم از همان موارد و اتفاق های 
خوب و الگوسازی اســت، خاطرنشان کرد: 

گرفتار کلیشه های ذهنی هستیم مبنی بر اینکه 
زنان اگر قرار است شاغل باشند باید خود را 
محدود به حوزه های سنتی درون خانگی کنند.

ما گرفتار کلیشــه های ذهنی هستیم مبنی بر 
اینکه زنان اگر قرار اســت شاغل باشند باید 
خــود را محدود به حوزه های ســنتی درون 

خانگی کنند.
وی افــزود: وجود این حوزه ها خوب و الزم 
است اما نباید این موضوع که زنان در بسیاری 
از رشته ها از جمله پزشکی، استادی دانشگاه، 
اســتار تاپ هــا، فناوری های نوین و ســایر 
عرصه های اشتغال و کارآفرینی تحصیالت و 
تخصص پیــدا کرده اند را نادیده گرفت. بلکه 
باید برای زنان، فضا و شرایط پرداخت زکات 
علم و دانش و حضور کامل و جامع را فراهم 

کرد.
ابتکار در پاســخ به این پرسش که دریافت 
مدرک کاپیتانی این بانوی ایرانی چه تأثیری 
در تغییــر ذهنیت جامعه ایرانی نســبت به 
حضور اجتماعی زنــان دارد؟ تصریح کرد: 
مهمتریــن نقش و اثری که ایــن خبر دارد 
این است که می تواند بســیاری کلیشه های 
ذهنی را تغییر و نشــان دهد که ما نســبت 
به موضوع زنان و نقــش آفرینی آنان نباید 

کلیشه ای فکر کنیم.
این مقام مســئول یادآور شــد: کمااین که از 
زمانی که خانم »فرزانه شرف بافی« به عنوان 
رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران »هما« منصوب شد 

بسیاری از این کلیشه ها شکست.
وی بــا ابراز خرســندی از اینکــه در زمینه 
پیشرفت ها و دستاوردهای حضور زنان، خیلی 
راه باز شــده است، گفت: این باز شدن راه ها 
به مفهوم نفی ارزش ها و نادیده گرفته شــدن 
حدود شــرعی نیست بلکه با رعایت همه آن 
حدود اســت که این دختران در حال رشد و 

پیشرفت هستند و دستاورد خوب دارند.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: خوشبختانه 
دولت تدبیر و امید همواره در این راســتا گام 
برداشــته و تالش می کند از محدودیت های 
مطلق در مورد زنان بکاهد تا تفسیر وسیع تری 
از احــکام الهــی ارائــه دهد. بــه نحوی که 
محدودیت کمتری ایجاد کند تا برخوردهای 
ســلبی به نگاه های ایجابی و مثبت ختم شود 
چرا که در این صورت بهتر می توانیم حدود، 
ارزش ها و موازین دینی و اسالمی و اخالق را 

در جامعه ترویج کنیم.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا زنان 
می توانند در آسمان سکاندار باشند اما در روی 
زمین برای دوچرخه سواری و موتورسواری 
همچنان اخطار می گیرند، گفت: متأسفانه در 
زمینه دوچرخه ســواری و موتورسواری هم 
دچار تناقض و کلیشه های ذهنی هستیم و به 
همین دلیل زنــان را از بخش مهمی از حمل 
و نقل محــروم کرده ایم. تناقض آنجا خود را 
نشــان می دهد که زنان بر ترک موتور مردان 
سوار می شــوند و موتورســواری می کنند و 
کسی هم نمی تواند جلوی آنها را بگیرد اما به 

تنهایی حق سوار شدن بر آن را ندارند.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: این 
قانون نانوشته و ســلیقه ای است که متأسفانه 
از این نوع برداشــت ها و قوانین نانوشته زیاد 

داریم.
دومین بانوی سکاندار هواپیما کیست؟

نشــاط جهانداری 29 ساله از دوران کودکی، 
عالقه خاصی به هواپیما داشــته و بر عکس 
بیشــتر دخترک های هم ســن و ســالش که 
عروســک بازی تمام دنیای کودکی آنان بود، 

هواپیما را دوست داشته است.
کار او بــا شــرکت یک هواپیمایی در ســال 
89 و در حیطــه ایمنی پــرواز و باز خوانی 
 Flight Data داده هــای اطالعاتی پــرواز
Monitoring آغاز شــد و حدود 3 سال و 
نیم پس که شرکت نیازمند نیروی خلبان بود، 

آزمون داد و با رتبه ممتاز قبول شد.
مراســم کاپیتانی جهانداری کــه نزدیک به 
5 ســال به عنوان خلبان دوم پرواز می کرد، 
در واپســین روزهای تیرماه برگزار شــد و 
این خلبان بیســت ونه ســاله چهارمین خط 
سردوشــی که نشــان »کاپیتانی« اســت را 
دریافت کرد و نخســتین پرواز مستقل خود 

را انجام داد.
بنا بر گزارش ها، در حال حاضر حدود پنجاه 
خلبان در شــرکت های هواپیمایــی فعالیت 
می کننــد اما از ایــن میان تنها تعداد بســیار 
معدودی »کاپیتان« شده و اجازه هدایت کامل 

هواپیماهای مسافربری را دارند.

 او هم مثــل اغلــب کارآفرینان جوان 
ایرانی کارش را پــس از کلی تجربه و باال 
و پایین دیدن های روزگار آغاز کرده و باز 
هم مثل دیگر کارآفرینان جوان با شناسایی 
یک چالش یا موضوع یا مسأله به کارآفرینی 
پرداختــه، برای این مرد جوان اما همه چیز 
از پارکینــگ خانه پدری آن هم در ســن 
13 ســالگی کلید خورد درست زمانی که 
برای نخســتین بار غرور مردانه اش چاشنی 
خیاالت و بلند پروازی های نوجوانی شــده 
بود بــرای همین نخســتین بــار از همان 
ســال با راه اندازی کارگاه خانوادگی تولید 
لبنیــات با دنیای اقتصاد و اشــتغال آشــنا 
شــد در همان زمان علی رغم ســن کمی 
که داشــت با پشــتکار کارش را دنبال کرد 
به طوریکه توانســت تولیدات خود را در 
یک بازه زمانی 8 ســاله با هزاران تن تولید 
لبنیات به چهره ای شــناخته شده تبدیل شد 
اما سرکشــی و بلند پروازی رویاها در کنار 
ســنگ اندازی هایی که حاال پس از شناخته 
شدن محصوالتش او را محاصره کرده بود 
سرنوشتش را به امتیاز گرفتن شعبه بستنی 
نعمت در سنندج گره زد و او را از همدان 

راهی کردستان کرد.
در ســنندج هم یک سال پس از فعالیت در 
نخستین شــعبه نعمت باتوجه به فروش و 
نمایندگی  امتیاز  توانســت  مقبول  عملکرد 
شــعبه دوم آن را نیز بگیرد و تبدیل به رتبه 
اول فروش نعمت در سراســر کشور شود 
امــا این هم باز نقطه قوت او برای ســوژه 

گزارش همدان پیام شدن نبود.
 از شکست نعمت 

بی بی منفعت برد
علیرضا فلکنــاز، پــس از موفقیتی که در 
فروش محصوالت نعمت داشت به یک باره 
ورق زندگــی اش بازی تازه ای را رو کرد و 
او را از مسیری که رفته بود با دوربرگردان 
بد بیاری بــه نقطه اولیــه بازگردند با این 
حال او هرگز تســلیم اتفاقــات و به گفته 
خــودش تجربیات تلخ زندگی نشــد و با 
پرورش رویای همیشــگی اش که خود را 
یــک کارآفرین می دید این بــار با ورود به 

عرصه اشتغال زنان با نام "بی.بی" به همدان 
بازگشت.

از آنجا که در ســرویس جامعــه روزنامه 
معرفــی کســب و کار هایی که بــا مردم و 
عمــوم جامعــه ارتباط دارنــد و به منظور 
ترویج فرهنگ کار آفرینی و رونق بخشــی 
به تولیدات و کارگاه های کوچک اشــتغال 
از اهداف ما به شــمار می رود برای شنیدن 
حرف های کســی را که " بی.بی" را مهمان 
ســفره های ما کــرده به ســراغش رفتیم و 
ماحصل گپ و گفتی شــد خواندنی که در 

زیر به آن پرداخته ایم.
صاحب این برند بــا بیان اینکه خوراکی ها 
جزو اقــالم مصرفی ضــروری زندگی به 
حســاب می آیند بــه خبرنگار مــا گفت:  
بســیاری از کارآفرینان بــه دنبال ایده های 
جدید و الهام بخش در کسب و کار صنایع 
غذایی هســتند تا به عنوان یک کسب و کار 
اصلی یا به عنوان یک کسب و کار جانبی از 
آن بهره بگیرند به همین یافتن و انتخاب یک 

ایده کسب و کار صحیح 
گام  مهمترین  و  نخستین 
برای این منظور اســت با 
اگر  دارم  عقیده  این حال 
با چشــم باز به اطراف و 
محیط زندگی نگاه کنیم و 
نیاز های جامعه را بررسی 
کنیم بــه خوبی می توانیم 
یــک ایده را پــرورش و 
تبدیــل به یــک فعالیت 
مولــد و حتی پر ســود 

اقتصادی کنیم.
اصلی  سوژه  زنان   

برند بی بی بودند
فلکنــاز می افزایــد: ایده 
انتخــاب نام" بــی.  بی"  
بــه عنوان برنــدی برای 

معرفی محصــوالت مــا از آنجایی که در 
زمینه اشتغال زایی یکی از اهداف من ایجاد 
اشــتغال برای زنان بود یعنــی گروهی که 
شــاید در بعضی از عرصه های اجتماعی و 
اقتصادی در حقشــان کم لطفی شده باشد 

بنابرایــن )بی بــی( را که به معنــای بانو، 
کدبانو یا خانوت می باشــد بــرای توزیع 
محصوالتمــان که الویــه خانگی و برخی 

ساالد ها است انتخاب کردیم.
وی عنــوان کــرد: افزایــش جمعیــت و تقاضا 
بــرای ســهولت دسترســی بــه انواع خــوراک 
ــه  ــت ک ــذاری اس ــل تأثیرگ ــه عوام از جمل
فرصــت هــای کســب و کار زیــادی در 
زمینــه صنایــع غذایــی فراهــم کــرده اســت. 
ــوزه  ــب و کار ح ــق کس ــازی از طری پولس
ــه  ــن اســت ک ــتلزم ای ــذا مس خــوراک و غ
دربــاره ی مســائل مرتبــط با ســالمت غذایی 
و نگهــداری صحیــح و 
خوراکی هــای  اصولــی 
و  کســب  بــا  مرتبــط 
کافــی  دانــش  کارتــان 
داشــته باشــید بنا بر ایــن 
ــی  ــداف اصل ــی از اه یک
و  غــذا  رســاندن  مــا 
ــا کیفیــت بــه  محصــول ب
ــت. ــتری اس ــت مش دس

 بی بــی بــا200 
میلیــون تومان متولد 

شد
وی با بیان اینکه تا کنون 
میلیــون   200 از  بیــش 
تومــان در ایــن زمینــه 
صورت  ســرمایه گذاری 
گرفتــه، عنوان کــرد: به 
عقیــده من و همکارانم مهم ترین ســرمایه 
ما توان کار کردن و قدرت تفکرمان اســت 
که اگر امروز با یک مغــازه گوچک آن را 
آغــاز کردیم در یک بــازه زمانی و در یک 
هدف گــذاری میان مدت به یک برند معتبر 

و عرضــه کنندگان ســاندویچ های خانگی 
معروف شهر تبدیل شویم.

فلکناز درباره عرضه نخستین محصول خود 
که ساندویچ های سرد ســاالد الویه است، 
تاکید کــرد: با یک نگاه ســاده به نیازهای 
جامعه رو به توســعه امروزی از آنجایی که 
شاید قشری از جامعه به دالیل مشغله های 
مختلــف وقت زیادی بــرای پخت و پز و 
آشــپزی ندارند و اگر هم داشــته باشــند 
شــاید هزینه های باالتری را نســبت به ما 
که مواد مــورد نیازمان را به صورت عمده 
تهیه می کنیم متحمل شــوند و با یک نگاه 
ســاده به صف های شکل گرفته جلو اغذیه 
فروشــی های مختلف به خوبی متوجه نیاز 
اجتماعی مردم به خوراک فوری و ســالم 
شدیم و همین شد که تصمیم به راه اندازی 
این برنــد گرفتیم، البته با ایــن تفاوت که 
بتوانیم غذایی کاماًل سالم، خانگی، ارگانیک 
و بهداشــتی را به همشــریان ارائه دهیم تا 

مقرون به هزینه باشد.
وی بــه اشــتغالزایی مســتقیم 5 نفر در 
نخستین شعبه خود اشــاره کرد و گفت: 
برنامه ریزی و  "بی.بــی"  آینــده  برای  ما 
هدف گذاری را ســرلوحه قــرار دادیم و 
امیدواریم  این برنــد در آینده نه چندان 
دور به لطــف ایزد، به شــعبات مختلف 
در سراسر کشــور تبدیل شــود که پس 
از آن ایــن رویا کــه بتوانیم بــا حمایت 
مســئوالن  شــعبه های خارج از کشور را 
هــم راه اندازی کنیم اما این بار برای ارائه 
دســترس  از  دور  ایرانی  ســاندویچ های 
نیست و به شما قول خواهم داد که " بی. 
بی" را در آن ســوی مرزها روزی خواهید 

دید.

»بی بی« 
از افتادن ها 
برخاست

کارگاه  راه انــدازی  بــا 
خانوادگی تولید لبنیات با 
اشتغال  و  اقتصاد  دنیای 
آشنا شد در همان زمان 
علی رغم ســن کمی که 
با پشتکار کارش  داشت 
به طوریکه  را دنبال کرد 
توانســت تولیدات خود 
زمانی  بــازه  یک  در  را 
با هزاران تن  8 ســاله 
تولید لبنیات به چهره ای 

شناخته شده تبدیل شد
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مسکن

معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی:
جابجایی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 

مشکلی را حل نمی کند
 معاون اســبق وزیر جهاد کشــاورزی معتقد اســت که جابجایی 
وظایف و ساختارهای تنظیم بازاری بخش کشاورزی از وزارت جهاد 
کشــاورزی بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مشــکلی را در این 

حوزه حل نمی کند.
علــی قنبری اظهار کرد: مخالف این تصمیمات و جابجایی ها هســتم 

چرا که این کار مشــکلی را در زمینه بازار و بهبود وضعیت و معیشت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حل نمی کند.

وی به ایســنا گفت: جابجایی های اینگونه در حوزه بازار محصوالت 
کشــاورزی که در قانون انتزاع به صراحت به آن اشــاره شــده است، 
مشکلی را در این حوزه حل نمی کند و به جای آن باید مدیریت بهتری 

روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کنیم.
عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تربیــت مدرس تهران 
تصریح کرد: به جای این کارها باید تســهیالتی برای اجرایی شــدن 
قانون و بهتر شــدن اوضاع بازار محصوالت کشاورزی فراهم شود و 

نظارت ها را افزایش دهیم و فعالتر کنیم نه اینکه دست به جابجایی های 
اینگونه بزنیم.

ســال 1391 امور سیاســت گذاری و نظارت بازرگانی در محصوالت 
کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت 
کشاورزی منتقل شــد تا در حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، 
صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم گیری کند 
و حتی نظارت بر قیمت کاالهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه 
بود؛ اما براســاس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران 

قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.

دعوت وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاران برای 
تولید مسکن استیجاری

منجی بازار اجاره آمد
 اعداد و ارقام تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحوالت 
بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع مسکن در یک سال 
گذشته 104/3درصد رشد داشته اســت. در خردادماه امسال نیز تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل 59/8 

درصد کاهش را نشان می دهد. 
این میزان افزایش نرخ مســکن موجب رشد اجاره بها در طول یک سال 
گذشته شده است و عماًل این موضوع ذهن بخش زیادی از خانوارهای 
ایرانی را به خود درگیر کرده اســت. گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مســکن در خصوص اجاره بهای مسکن نیز حاکی از آن است که 
شاخص کرایه مســکن اجاره ای در مناطق شهری کشور در خردادماه 

امسال 20/7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
افزایش نرخ اجاره در شــرایطی اســت که طبــق گزارش های بودجه 
خانوارهــای بانک مرکزی، حدود 25/9 درصــد از خانوارهای ایرانی 
در مسکن های اجاره ای زندگی می کنند. همچنین بررسی گزارش های 
بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می دهد که سهم هزینه های مسکن از 
کل هزینه های ساالنه یک خانوار به 35/5 درصد رسیده است که بیش از 

90 درصد از هزینه های مسکن مربوط به اجاره بها است.
 رونمایی از منجی بازار اجاره

افزایش نجومی کرایه خانه در فصل جابه جایی مستاجران سبب شد تا 
اخیراً رئیس جمهور هم نسبت به افزایش اجاره بها اعتراض کرده و تأکید 

کند کرایه خانه نباید بیش از 30 درصد افزایش یابد.
بر این اســاس بود که وزارت راه و شهرســازی به تازگی در جهت 
کاهش هزینه خانوارهای اجاره نشین، از طرحی تحت عنوان »مسکن 
استیجاری« رونمایی کرده است. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
چندی پیش با دعوت از سرمایه گذاران برای تولید مسکن استیجاری 
گفت: »انبوه سازان و ســرمایه گذاران برای ساخت مسکن استیجاری 
در کشــور امتیازات ویژه ای از دولــت دریافت می کنند؛ این موضوع 
قانونی در ســال های گذشته از سوی ســازندگان مورد استقبال قرار 

نگرفته است.«
اسالمی در این خصوص توضیح داد: »دولت برنامه ویژه ای برای ساخت 
مسکن استیجاری در کشــور دارد و با وجود این که مسکن استیجاری 
به صراحت در قانون )ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مصوب 1387( آمده اســت، اما جامعه سازندگان و سرمایه گذاران در 

سال های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند.«
وی عنوان کرد: »دولت برای انبوه سازان و سرمایه گذارانی که قصد تولید 
مسکن استیجاری دارند، شرایط ساده تری را فراهم می کند که از جمله 

آنها واگذاری زمین رایگان است.«
در این شرایط و با وجود رشد قابل تأمل اجاره، این پرسش مطرح است 
که آیا مسکن استیجاری، نسخه راهگشــای بازار مسکن خواهد بود؟ 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشور در این خصوص به خبرآنالین 
گفت: »هر کاری که بتواند تسهیالت و امکاناتی ارائه دهد که به دهک 
پایین جامعه بتوانیم کمک کنیم،   فســاد و هــم دزدی را رو به کاهش 

می برد، چون باید دهک های پایین جامعه را مدنظر قرار دهیم.«
مصطفی قلی خسروی افزود: »دهک های پایین جامعه به طور قطع باید 
شناسایی شوند و خانه هایی به شــرط تملیک و یا خانه هایی همچون 
مســکن مهر برای آنها خریداری شــود و با اندک پولی به آنها کمک 
کنیم. یا این که برنامه ریــزی کنیم که بانک ها روی ملکی که خریداری 

می شود، وام دهند.«
وي تصریح کرد: »در کشور ترکیه شهرداری با تأمین اجتماعی خانه هایی 
را ســاخته و به خانه اولی ها اجاره می دهد؛ نه این که اجاره به شــرط 
تملیک دهد. اجاره می دهد تا توان مالی آنها تقویت شود. این هم مالک 

و مرجعی می شود که قیمت ها را بتوان حساب کرد.«
خسروی متذکر شد: »رئیس جمهور هم عنوان کردند که افزایش قیمت 
مســکن از 30 درصد نباید تجاز کند. در حال حاضر بازار کشش این 
میزان افزایش قیمت اجاره بها را ندارد و تاکنون با کسر تعداد معامله در 

بازه زمانی پارسال تا امسال روبه رو هستیم.«
وی یادآور شد: »به عبارتی، کاهش تعداد معامالت اجاره نشان می دهد 
که یا قراردادها تمدید شده و یا این که مهاجرت اتفاق افتاده است. کاهش 

50 درصدی مبایعه نامه یعنی این که معامله ای انجام نمی شود.«
 غفلت از سیاست خانه های استیجاری

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان 
ایــران نیز گفت: »بــا توجه به این کــه حدود 30 درصــد جامعه در 
خانه های اســتیجاری زندگی می کنند، این توقع وجود دارد که وزارت 
راه وشهرســازی به عنوان متولی این بخش، برای راه اندازی ســازمان 
اجاره داری و تولید مسکن استیجاری سیاست گذاری کالن داشته باشد.«

وی افزود: »اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و وقتی در حوزه تولید 
مســکن هیچ سیاستی را دنبال نمی کنیم و برنامه ای از سوی وزارت راه 
و شهرســازی در حوزه اجاره داری نداریم، باید توقع این مشکالت را 

داشته باشیم.«
وی با بیان این که تاکنون توجهی به موضوع خانه های استیجاری نشده 
اســت، تصریح کرد: »وزارت راه در حوزه مســکن به خصوص در 
یک سال گذشته برنامه مشخصی نداشته است و تولید مسکن به شدت 
کاهش یافته و متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد مسکن تولید مسکن 
نداشتیم؛ اگر به تعداد کافی مسکن تولید کرده بودیم، به تبع آن افزایش 
نرخ مسکن به این شــدت نبود و اجاره داری در کشور دچار مشکل 

نمی شد.«
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با توضیح این که 
مالکان پالک ثبتی انتظار دارند از ســرمایه بلوکه شــده در این حوزه 
ســود ببرند، گفت: »در اقتصاد اجاره داری باید شاخص ها با یکدیگر 
همخوانی داشته باشد؛   مشکل اساسی این است که مردم ما به لحاظ 
اقتصادی در تنگنا هستند و قدرت خرید ندارند و نمی توانند شکافی 
که از سال گذشته در حوزه اقتصاد کالن و به تبع آن در حوزه مسکن 

ایجاد شده است را پوشش دهند و امور زندگی خود را بگذرانند.«

قیمت محصوالت گرمایشی کاهش یافت
 رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم شــوفاژ و تهویه مطبوع گفت: 
قیمت محصوالت گرمایشی در چند ماه اخیر به واسطه افزایش عرضه 

روند نزولی به خود گرفته است.
محمدباقر معتمد افزود: بازار با کمبود کاال مواجه نیست و در ماه های 
اخیر قیمت کاال نســبت به گذشته کاهش داشته است و این در حالی 
است که در ایام پایانی سال گذشته و فروردین ماه سال جاری، قیمت 

کاالهای مصرفی رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع به ایسنا گفت: 
کارخانه های تولیدی کاهش قیمت را در دســتور کار قرار دادند و از 
سوی دیگر فروشندگان در سطح شهر در راستای افزایش سطح خرید 
و فروش و رونق کســب و کار، میزان سود خود را کاهش داده اند که 
این موارد در کنار افزایش حجم محصوالت در بازار، کاهش قیمت ها 

را به دنبال داشته است.
وی تأکید کرد: در شــرایط فعلی بازار به دنبال آن اســت که با ارائه 
خدمات مناسب، محصوالت را تنها برای مصرف کنندگان واقعی تأمین 

کند.
معتمد تأکید کرد: مواد اولیه از سوی کارخانه ها تأمین شده و مشکلی 
در زمینه مواد اولیه وجود ندارد و این در حالی است که در چند وقت 
اخیر حجم محصوالت وارداتی به شدت کاهش یافته و بازار از طریق 

محصوالت داخلی تأمین می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع گفت: در حال 
حاضر قیمت یک پکیج گرمایشــی درجه یک برای واحد مسکونی با 

متراژ 70 تا 80 متر در حدود سه میلیون و 150 هزار تومان است.

اینترنت؛ در دقیقه ای که گذشت...
 آمارها حاکیســت کاربران در هر دقیقه در سال جاری میالدی به 
طور متوســط 18 میلیون پیام متنی در پلت فرم های اینترنتی همچون 

پیام رسان و شبکه های اجتماعی ارسال کرده اند.
شــبکه های اجتماعی و اپلیکیشــن های مختلفی کــه در زمینه های 
گوناگون در فضای مجازی توسعه داده شده و در دسترس کاربران 
گوشــی های هوشــمند و رایانه ها قرار گرفته است، نظر و توجه 
میلیاردها کاربر را در کشــورهای مختلف جهان به سمت و سوی 
خود جلب کرده اســت به گونه ای که آنها زمــان قابل توجهی از 
شــبانه روز را برای استفاده از اپلیکیشن های پیام رسان و شبکه های 

اجتماعی صرف می کنند.
بر اساس گزارش وب سایت visualcapitalist، حاال کارشناسان 
و محققان با بررسی داده و اطالعات موجود و به اشتراک گذاشته شده 
در هر دقیقه در شــبکه های اجتماعی، به اعداد و ارقام جالب توجهی 

دست یافته اند که در زیر به مهم ترین آنها اشاره شده است:
کاربران در شــبکه اجتماعی اینستاگرام در هر دقیقه در سال 2019 
میالدی به طور متوســط 277 هزار و 777 اســتوری به اشــتراک 

می گذارند
کاربران شــبکه اجتماعی یوتیوب که بزرگ ترین پلت فرم تماشــای 
محتوای آنالین در جهان به شــمار می رود، به طور متوســط در هر 
دقیقه چهار میلیون و 500 هزار ویدیو در این پلت فرم تماشا می کنند.

شــبکه اجتماعی تامبلر )Tumblr( نیز میزبان 92 هزار و 340 پست  
در هر دقیقه از سوی کاربران بوده است.

طبق این آمار ، 188 میلیون ایمیل از ســوی کاربران در سراسر جهان 
از طریق پســت های الکترونیک توسعه داده شده توسط شرکت های 

مختلف ارسال می شود.
کاربران همچنین در هر دقیقه از طریق پلت فرم پیام رســان اســکایپ 
231 هزار و 840 ویدیوکال یا تماس تصویری گرفته و برقرار می شود.

در هــر دقیقه حــدودا 18 میلیون پیام متنی از طریق اپلیکیشــن های 
پیام رسان و شــبکه های اجتماعی بین کاربران جهان ارسال و منتقل 

می شود.
کاربران اینستاگرام همچنین 55 هزار و 140 پست در هر دقیقه بر روی 
پلت فرم این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته و در اختیار مخاطبان 

خود قرار می دهند.
511 هزار و 200 توییت در هر دقیقه بر روی شــبکه اجتماعی توییتر 

منتشر می شود.
همچنین به نظر می رسد در این مدت زمان کوتاه ، کاربران آمریکایی 
چهــار میلیــون و 416 هــزار و 720 گیگابایــت از اینترنت را برای 
کاربردهای مختلف و انجام کار و فعالیت های موردنظر خود استفاده 

می کنند.
بالغ بر 390 هزار اپلیکیشن نیز از طریق پلت فرم فروشگاههای آنالین 
همچون پلی استور گوگل و اپ استور اپل در هر دقیقه دانلود و نصب 

می شود.
کاربران نتفلیکس به عنوان بزرگترین پلت فرم پخش و استریم آنالین 
فیلم  و سریال در جهان ، بالغ بر 694 هزار ساعت محتوا و ویدیو را 

به تماشا می نشینند.

کارت دانشجویی شکیبا سرباز فرزند حسن به شماره ملی 
3861161354 رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا 
به شماره دانشجویی 9712165034 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 بحــران ارز یک ســالگی خود را پشــت 
سر گذاشته اســت و در شرایطی که صندوق 
بین المللی پول اذعان دارد سال سخت اقتصاد 
ایران رو به پایان اســت، نوســانات شدیدی 

گریبان بازار ارز را گرفته است.
کارشناسان پاســخ یک سانی در برابر سؤاالتي 
درباره دلیل نوسانات نمی دهند. برخی معتقدند 
دلیل نوســان قیمت ها در بــازار، تغییر میزان 
تقاضا، پس از کاهش نرخ ارز است. این نکته 
را برخی صرافان نیز تأیید می کنند و می گویند 
به محض ریزش قیمت ها و رسیدن به کف 11 
هزار و 500 تومــان، تقاضا برای دالر افزایش 

می یابد.
 این نکته را باید در نظر داشــت که برخی 
با دیده تردید به ماجرا می نگرند و معتقدند 
اتفاقــًا ایــن افزایــش تقاضا تحــت تأثیر 
معامالت صــوری رخ می دهــد. به عنوان 
مثال دالل ها دســت به یکی می کنند تا چند 
10 هــزار دالری را بــه ســرعت در بازار 
خریداری کنند. بــه محض جمع آوری این 
حجم اســکناس از بازار، آن هم از ســوی 
دالالن، قیمت هــا رونــد افزایشــی را طی 
می کنــد. آنچــه در این میــان اهمیت دارد 
این اســت که تزریق ارز به هــر میزان که 
باشــد، با چراغ ســبز این دسته روبروست 
و به سرعت نســبت به خریداری آن اقدام 
مي کنند. این چنین اســت کــه برخی تأکید 
می کنند در این شــرایط الزم اســت بانک 
مرکــزی از حراج اموال عمومــی با تزریق 
دالر پیشــگیری کند که رفتار بازارساز نیز 
همیــن نکته را گواهی می دهد. این دســته 
از دالالن تا زمان رسیدن قیمت به محدوده 

دلخواه از عرضه ارز خودداری مي کنند. 
 چرا ابتکار عمل در دست دالالن است؟ دلیل 
را شاید بتوان در محدودیت های اعمالی برای 
خرید و فروش ارز در کشــور جستجو کرد. 

تخصیــص ارز برای واردات، چه در ســامانه 
نیما، چه از محل دریافــت ارز 4200 تومانی 
مشــمول محدودیت هایی است. در عین حال 
خریــد ارز نیز محدود به موارد خاص شــده 
است. به این ترتیب خرید ارز به صورت آزاد 
از صرافی های قانونی امکان پذیر نیست و اتفاقًا 
این دالالن هســتند که ابتــکار عمل را در این 
حوزه به دست دارند. باید در نظر داشت حجم 
خریــد و فروش ارز در این بخش نیز حجمی 
بسیار اندک اســت چرا که طبق قانون صادر 
کنندگان نیز الزم است ارز حاصل از صادرات 

خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
به این ترتیــب قیمت ارز بــازار آزاد را غالبًا 
صرافان در کنترل خود دارند و بازارســاز نیز 
برای پیشــگیری از ایجــاد رانت برای عده ای 
قلیل، نرخ ارز صرافی های بانکی را متناســب 

با بازار آزاد تعیین مي کند.

 خریداران ارز زیان کردند
 شاید گفته های ســال گذشته رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر پرهیز سرمایه گذاران از ورود به 
بازار ارز با واکنش منفی ســرمایه گذاران روبرو 
می شــد اما بررسی های یک ســال اخیر نشان 
می دهد دقیقا کسانی که ابتدای مرداد ماه نسبت به 
خریداری ارز اقدام کردند، نه تنها سودی نبرده اند 
بلکه خریداران ارز در پایان تابستان و اوایل پاییز 

با زیان هنگفت نیز روبرو شده اند.
 در ســومین روز مرداد ماه ســال 1397، نرخ 
هر دالر آمریکا در بــازار آزاد حدود 11 هزار 
و 850 تومان بود اما در سومین روز مرداد ماه 
ســال 1398، دالر به قیمــت 11 هزار و 900 
تومان در بازار آزاد فروخته شد. به این ترتیب 
روشن می شــود به رغم رشد قابل توجه نرخ 
تورم در این دوره زمانی خریداران ارز، زیانی 

قابل توجه را در جیب خود جای داده اند.

 دالر به کدام سو می رود؟
 برخي هــا مي گوینــد افســانه دالر رو بــه 
پایــان اســت. دوره ســود افســانه ای دالر 
بــراي خریداران، به پایان رســیده اســت و 
ســرمایه گذاران این بازار دیگــر نباید انتظار 
ســود 170 درصــدی و باالتــر را در ســر 
بپرورانند. بدبینانه ترین پیش بینی ها نیز نشــان 
می دهــد نرخ دالر از محدوده 13 هزار تومان 
در ســال نخواهد رفت و به این ترتیب دالر 
دیگر گزینه ســرمایه گــذاران نخواهد بود، 
حتــی اگر دالالن با شــگردهای ویژه مانع از 
ریزش قیمت آن شــوند. نــه تنها رئیس کل 
بانک مرکزی که حتی بسیاری از کارشناسان 
اقتصــادی نیز معتقدند نــرخ واقعی دالر 12 
هزار تومان نیســت و دیر یا زود قیمت ها، با 
تطبیق اقتصاد ایران بــا واقعیت حیات بدون 

نفت، چاره ای جز کاهش نخواهد داشت.

نتیجه یک سال تالطم در بازار ارز

50 تومان خالی 
سود سرمایه گذاری در بازار دالر

 رئیس اتحادیه دامداران گفت: با توجه به 
پایین آمدن قیمت دام زنده سبک و سنگین، 
قیمت گوشــت قرمز نیز بایــد کاهش یابد 
بنابراین مسئوالن دستگاه های متولی و نظارتی 

باید این موضوع را پیگیری کنند.
چنــد روز پیش رئیس جمهوری در جلســه 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکید 
کرد که در مقطعی و بیشتر براساس شایعات 
مربوط به خروج دام زنده از کشــور، قیمت 
گوشت افزایش یافته بود و با وجود اقدامات 
مناســبی که در زمینه واردات دام انجام شد، 

قیمت گوشت قرمز هنوز هم متعادل نیست.
حســن روحانی با اشــاره به اظهارات وزیر 
جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه در حال حاضر 
حداقل 30 درصد قیمت گوشت اضافه است، 

گفت: مشــخص اســت که اینجا با مشکلی 
مواجه هســتیم که باید آن را حل کنیم زیرا 
اگر اجحافی صورت گیرد، از دامدار گرفته تا 

مردم همه متضرر می شوند.
در رابطه با قیمت گوشت قرمز رئیس هیأت 
مدیره اتحادیــه مرکزی دامداران به ایســنا 
گفت: اخیــراً با کاهش قیمت قابل توجه دام 
زنده ســنگین مواجه شدیم به گونه ای که هر 
کیلوگــرم دام زنده ســنگین 15 هزار تومان 
ارزان تر از قبل فروخته می شود و این کاهش 
قیمت برای دام زنده ســبک به حدود 8000 
تومان می رسد. بنابراین هر کیلوگرم گوشت 
قرمز گوســاله باید در کشور 30 هزار تومان 
ارزان تر از قبل فروخته شود و قیمت گوشت 
گوســفندی نیز باید حــدود 15 هزار تومان 

کاهش یابد.
حســین نعمتی تأکید کرد: همه دستگاه های 
متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا ناظرانی 
همچون ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
حکومتی  تعزیرات  ســازمان  تولیدکنندگان، 
و... باید به این نکته توجه داشــته باشند که 
قیمت گوشت قرمز هم اکنون باید کاهش پیدا 
کند و همه دســت به دست هم دهیم تا این 

اتفاق بیفتد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران 
تصریح کرد: دغدغه رئیس جمهوری و وزیر 
جهاد کشــاورزی درباره قیمت گوشت قرمز 
درســت و به جا بوده و هرچــه زودتر باید 

قیمت گوشت قرمز پایین بیاید چرا که پس از 
افزایش قیمت هایی که در سال  گذشته اتفاق 
افتاد، کاهش قیمــت می تواند قدرت خرید 

مردم را افزایش دهد.
نعمتی درباره وضعیت تولید و عرضه گوشت 
قرمز اظهار کرد: هم اکنون هیچ مشــکلی در 
زمینه تولید گوشــت قرمز نداریم و برخالف 
گذشــته که دامــداران بعضاً بــرای فروش 
دام هایشان بیکار می شدند و دامی نبود که آن 
را بفروشــند، هم اکنون مازاد تولید دارند و 
مشکل آنها بیشــتر فروش و عرضه دام زنده 
و گوشت گوسفندی اســتحصال شده از آن 

است.

گوشت گوساله 
۳0 و گوسفند ۱5 هزار 
تومان باید کاهش یابد

 فاصلــه قیمــت پرایــد در اخرین روز 
هفته گذشته در بازار نسبت به نرخ تحویل 
کارخانه به حدود هشت میلیون و 800 هزار 

تومان رسید.
 به گزارش خبرآنالین، در پی کاهش اندک 
قیمت خودروها در بازار، قیمت پراید نیز با 
کاهشی اندک همراه شد و نرخ سایپا 111 به 
کمتر از 49 میلیون تومان رسید. این خودرو 

اوایــل هفته جاری به نرخ 49 تا 50 میلیون 
تومان در بازار عرضه می شد اما در آخرین 
روز هفته جاری به قیمت 48 میلیون و 500 

هزار تومان فایل شد. 
قیمت تحویــل کارخانه این خودرو برابر با 

39 میلیون و 681 هزار تومان است.
بر اســاس این گزارش پراید 151 نیز برابر 
با 43 میلیــون و 500 هــزار تومان قیمت 

خورد. در عین حال قیمت ســایپا 131 نیز 
44 میلیون تومان از ســوی نمایشگاه داران 

اعالم شد
 سایپا 132 نیز به قیمت 45 تا 45 میلیون و 

پانصد هزار تومان فایل شده است.  فعاالن 
بازار می گویند فروشــندگان واقعی به دلیل 
نبود مشتری غالبًا دســت به توافق می زنند 
و نرخ ها را کمتر از این رقم اعالم می کنند.

پراید باالخره از مرز روانی 
جدا شد
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بانوان همدانی همچنان محروم
 از استخر شنای اختصاصی

 با وجود افتتاح اســتخر سرپوشــیده ویژه بانوان شهر همدان، این 
استخر هنوز به بهره برداری نرسیده است.

 استخر ویژه بانوان شــهر همدان به عنوان دومین استخر ویژه بانوان 
اســتان، پس از اســتخر بانوان تویســرکان، در 29 خرداد امسال در 
مراســمی با حضور تندگویان، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، 

استاندار همدان و جمعی از مسئوالن استانی افتتاح شد.
کلنگ این پروژه ورزشی در سال 86 و در زمینی به وسعت نزدیک به 
هزار و 200 متر مربع زده شد و برای ساخت و تکمیل آن در 12 سال 

گذشته 3.5 میلیارد تومان نیز هزینه شده است.
این استخر در کنار یک سالن سرپوشیده ورزشی ویژه بانوان در پارک 
اختصاصی بانوان همدان واقع شده تا به عنوان یک مجموعه ورزشی 

اختصاصی بانوان در نوع خود در کشور کم نظیر و یا بی نظیر باشد.
اما با گذشت بیش از یک ماه از افتتاح استخر ویژه بانوان شهر همدان 
این فضای ورزشی هنوز به بهره برداری نرسیده است و بانوان همدانی 

همچنان در حسرت شنا در استخری ویژه بانوان به سر می برند.
گفته می شود در حالی این استخر در مراسمی رسمی با حضور معاون 
وزیر ورزش و جوانان و مسئوالن استانی افتتاح شد که هنوز انشعابات 
آب، برق و گاز این فضای ورزشــی و نیز سیســتم  های تهویه هوا و 
تصفیه و گندزدایی آب آن وصل نشده و متولیان ورزش استان، استخر 

را قبل از تکمیل، صرفاً برای مراسم افتتاح موقت آبگیری کرده اند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان با ذکر 3 دلیل عمــده برای عدم 
بهره برداری از اســتخر ویژه بانوان همــدان گفت: پس از تکمیل این 
پروژه در یک پروســه قانونی برای تحویــل آن از پیمانکار به منظور 
رفع نواقص احتمالی، آب بندی و چکاپ سیستم های تهویه، تصفیه و 
گندزدایی، استخر آبگیری شده است، اما قابل استفاده عموم نیست. اما 
مهم ترین دلیل عدم بهره برداری از استخر ویژه بانوان شهر همدان عمل 

به قانون واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی است.
محسن جهانشیر تصریح کرد: در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی 
و واگذاری اماکن ورزشــی دولتی به بخش خصوصی و نیز آیین نامه 
مــاده 88 اماکن ورزشــی، ادارات کل ورزش و جوانان باید فضاهای 

ورزشی خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی تاکید کرد: پس از پایان مرحله چکاپ و تحویل پروژه از پیمانکار 
شرایط مزایده واگذاری این استخر به بخش خصوصی در روزنامه های 
کثیراالنتشار استان درج می شود و با برگزاری مناقصه و تعیین بهره بردار 

استخر بانوان همدان به بهره برداری می رسد.
آنچه مســلم اســت برخی از پروژه های ورزشــی در سطح کشور و 
استان های مختلف از جمله استان همدان در سال های اخیر به منظور 
بهره برداری های سیاســی و تبلیغاتی، قبل از تکمیــل به بهره برداری 
رسیده اســت و امیدواریم استخر بانوان شــهر همدان از این دست 
پروژه ها نباشــد و در کمترین زمان ممکن پس از تعیین بهره بردار از 

طریق مزایده فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
*تسنیم

همایش ۲ هزار نفری ورزش صبحگاهی 
در تویسرکان

 بزرگترین همایش ورزش صبحگاهی استان به میزبانی شهرستان 
تویسرکان برگزار شد.

در این همایش ورزشکاران صبحگاهی شهرستان های مختلف استان 
در برنامه ای 90 دقیقه ای به انجام حرکات ورزشی پرداختند.

رئیس هیــأت ورزش های همگانی همــدان در این همایش گفت: 
ورزش صبحگاهــی بهترین زمان برای آغــاز فعالیت روزمره زندگی 
مردم است و عامل مهمی در نشاط و شادابی ورزشکاران به شمار می 
رود.هادی ســبزواری اضافه کرد: ورزش صبحگاهی نیاز به آموزش 
تخصصی ندارد و تمامی رده های سنی می توانند در این حوزه فعالیت 
داشته باشند. هم اینک 120 ایستگاه ورزش صبحگاهی در سطح استان 

فعال است که 70 ایستگاه مخصوص بانوان مهیا شده است.
وی بیان کرد: فعالیت ورزش های همگانی اســتان همدان براســاس 
آمارها جزو ســه اســتان برتر کشــور به شــمار می رود و ورزش 

صبحگاهی همدان فعال ترین در غرب ایران است.
سبزواری افزود: ورزشــکاران ورزش صبحگاهی همه روزه ساعات 
اولیه صبح به صورت رایگان در سالن های ورزشی زیر پوشش اداره 

کل ورزش و جوانان همدان زیر نظر مربیان فعالیت می کنند.

جوانان والیبالیست ایران با شکست برزیل 
فینالیست شدند

 تیم والیبال جوانان ایران با کســب یک پیروزی مقتدرانه برابر تیم 
مدعی برزیل که همواره تیمی مدعی در والیبال دنیا بوده برای نخستین 
مرتبه به فینال رقابت های جهانی رســید تا دست به کار بزرگی زده 

باشد و نام خود را در تاریخ والیبال ایران ثبت کند.
والیبالیســت های جوان ایران در بازی مرحله نیمه نهایی مقابل برزیل 
قرار گرفتند و با شکست سه بر صفر این تیم برای نخستین بار والیبال 

ایران راهی فینال مسابقات جهانی شد.
پیش از این دیدار تیم ایتالیا با شکســت روســیه راهی فینال شد تا با 
تیم ایران برای کســب عنوان قهرمانی رقابت کند.ملی پوشــان جوان 

کشورمان در مرحله مقدماتی مقابل ایتالیا مغلوب بودند.
دو تیم روسیه و برزیل نیز باید برای عنوان سومی تالش کنند.

جوانان ایران در دیدار فینال برابر تیمی به میدان می روند که در مرحله 
قبلی برابر آنها شکست خوردند.

درخشش دوندگان استان در قهرمانی کشور
 مســابقات دوو میدانی قهرمانی کشور بزرگســاالن در مجموعه 
ورزشــی آفتاب تهران برگزار شد و دوندگان همدانی با کسب نتایج 

قابل قبول عنوان چهارمی این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.
در ایــن رقابت ها و در ماده پیــاده روی حمیدرضا زورآوند زودتر از 
ســایر رقبا از خط پایان گذشته و عنوان نخست را به خود اختصاص 
داد. آرمین شاه ملکی و علیرضا بختیاری دیگر دوندگان استان نیز دوم 
و سوم شدند در این ماده دوندگان استان به حریفان فرصت خودنمایی 

ندادند و هر سه سکوی قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
در ماده 1500 متر ســیدامین زمان پور موفق به کســب عنوان نخست 
شــد و در 5000 متر پژمان کرزه ای در جای ســوم قرار گرفت. در 
ماده 8000 متر علی عالمی مقام ســوم را به دســت آورد و همچنین 
در دهگانه مهدی شاه پســند سوم شد در پرتاب دیسک نیز امیرمحمد 
شعبانی چهارم شــد در مجموع تیمی همدانی ها در این رقابت ها در 

مجموع با 2 طال، یک نقره و پنج برنز عنوان چهارم را کسب کردند.
 

درخشش رزم آوران استان 
در مسابقات قهرمانی کشور

 مسابقات قهرمانی کشوری رزم آوران در بخش آقایان در سه رده 
سنی خردساالن ، نونهاالن و نوجوانان در مشهد برگزار شد.

تیم اعزامی کمیته رزم آوران اســتان همدان در مسابقات کشوری که 
در اســتان خراســان رضوی از اول مرداد با حضور 12 تیم از سراسر 
کشــور برگزار شد با حضور 18 رزم آور شرکت نمود در این دوره از 
مســابقات برای نخستین بار رده خردساالن نیز حضور داشتند که تیم 
همدان در رده های سنی مختلف دو مدال طال ؛ یک نفره و سه برنز را 
کسب کردند . در منفی 46 کیلوگرم نوجوانان فرحان کیانی از نهاوند 
به مقام قهرمانی دست یافت، درمنفی 55 کیلوگرم نوجوانان ابوالفضل 
محمدی از همدان مقام نخســت را کسب کرد ، درمنفی 55 کیلوگرم 
نونهاالن سجاد مالیی از مهاجران شهر اللجین در جایگاه دوم ایستاد، 
درمثبت 55 کیلوگرم نونهاالن فرشــید پیری ایرانشــاهی از نهاوند به 
مقام ســوم رسید ، درمنفی 28 کیلوگرم نونهاالن محمد مهدی مرادی 
از همدان ســوم شد و در منفی 25 کیلوگرم خرد ساالن محمد هادی 

مرادی از همدان مقام سوم را از آن خود نمود.

حضور 90 تیرانداز 
مسابقات منطقه ای همدان

 90 تیرانداز در نخستین مرحله از مسابقات اوپن تیراندازی منطقه 
ای همدان تحت عنوان جام »همدلی« حضور دارند.

رئیس هیأت تیراندازی استان به ایرنا اظهار داشت: این رقابت ها برای 
نخســتین بار، با حضور تیراندازان برتر استان های همدان، مرکزی و 

کردستان برگزار می شود.
ناصر محمودی گفــت: 60 تیرانداز حاضر در این رقابت ها را بانوان 
تشکیل می دهند که در 23 خط و با حضور 15 مربی پیکار می کنند. 
همچنین چهار داور و یک سرداور قضاوت این مسابقات که بزرگترین 

رویداد تیرانداز در منطقه غرب کشور است را برعهده دارند.
وی هــدف از نامگذاری این رقابت ها تحت عنوان جام "همدلی" را 
همکاری با اســتان های همجوار در زمینه های مسابقه ای، آموزشی 
و تمرینی عنوان کرد.رئیس هیأت تیراندازی همدان خاطرنشــان کرد: 
این دوره از مســابقات در بزرگترین سالن تیر اندازی مجهز به سیبل 

الکترونیک غرب کشور در حال برگزاری است.
محمودی با اشاره به آماده سازی تیراندازان این استان برای حضور 
قدرتمند در رقابت های لیگ کشــوری گفت: این مسابقات اواخر 
ماه جاری آغاز می شــود و هدف ما حضور موفق در این پیکارها 

است.

قوچ ارمنی نشان المپیاد ورزش های 
همگانی دانشجویان شد

 قوچ ارمنی که نماد جانوری اســتان همدان است، به عنوان نشان 
چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشــجویان پسر دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی کشور انتخاب شد.
سرپرست کل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر 
دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی کشــور به ایرنا گفت: به طور 
معمــول اینچنین المپیاد هایی یک نماد جانوری دارند که تیم اجرایی 
مسابقات تصمیم گرفت قوچ ارمنی را به برای چهارمین المپیاد ورزش 
های همگانی دانشــجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

کشور انتخاب کند.
اسدا... نقدی اظهار داشت: دانشگاه بوعلی سینا با تمام ظرفیت آمادگی 
کامل میزبانی این المپیاد را دارد و تدارکات زیادی برای آن پیش بینی 

شده است.
وی اضافه کرد: بر اســاس مصوبه ســازمان امور دانشجویان و اداره 
کل تربیت بدنی وزارت علوم، المپیاد در رشــته های بســکتبال ســه 
نفره، والیبال ســه نفره، فوتبال گل کوچک، فوتسال، فریزبی، آمادگی 
جسمانی، طناب زنی، هندپلو، دارت و هفت سنگ برگزار می شود که 

1400 نفر در این المپیاد شرکت دارند.
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پیشخوان
کارگاه آموزش بهکاپ و مینی گلف

 در پارک مردم
 کارگاه آمــوزش بهــکاپ و مینــی گلــف توســط مربیــان هیــأت 

گلــف همــدان در پــارک مــردم برگــزار گردیــد .
ــور  ــه منظ ــن کار گاه ب ــت : ای ــتان گف ــف اس ــأت گل ــس هی رئی
ــیار  ــه بس ــف ک ــه گل ــر مجموع ــته زی ــترش دو رش ــی و گس معرف
ــأت  ــال هی ــرب و فع ــان مج ــط مربی ــتند توس ــج هس ــرح و مهی مف

ــد . ــزار ش ــف برگ گل

علی اصغر ســالوند افزود : افراد کمی از وجود رشــته گلف و زیر 
مجموعه های آن در شــهر همدان اطالع دارند و برداشــت مردم از 
رشــته گلف با واقعیت فاصله زیادی دارد بــه طوری که در اذهان 
عمومی این گونه جا افتاده اســت که گلف مختص افراد فوق العاده 
ثروتمند و خانواده هایی با ســطح درآمد بسیار باال است که در واقع 
به هیچ وجه این گونه نیســت و ما با اجرای طرح هایی از این قبیل 
ســعی داریم رشــته گلف و زیر مجموعه هــای آن مانند بهکاپ ، 

وودبال و مینی گلف را همگانی کنیم .
وی در ادامــه افــزود : ســهولت در یادگیــری و اجــرا یکــی از ویژگی 

هــای بــارز دو رشــته بهــکاپ و مینــی گلــف مــی باشــد و در ایــن 
کارگاه ســمیرا حســینی و محمــد علــی قاســمی مربیــان ایــن هیــأت 
بــا تســلط و تجربــه خوبــی کــه در ایــن خصــوص دارنــد توانســتند 
ــادی از همشــهریان عزیزمــان  ــه تعــداد زی در مــدت زمــان کمــی ب
در دو بخــش آقایــان و بانــوان آمــوزش هــای الزم را ارائــه دهنــد .

ــن کارگاه  ــه ای ــل توج ــد و قاب ــکات مفی ــرد : از ن ــان ک ــالوند بی س
ــا  ــود بنابرایــن ب ــان بســیار مســتعد در ایــن رشــته ب کشــف نوجوان
ــا اواخــر فصــل  ــن برنامــه را ت ــر ای ــق ت ــر و دقی ــزی بهت برنامــه ری

ــم داد . ــه خواهی ــتان ادام تابس

ووشو کاران برتر استان 
انتخاب شدند

انتخابی   مسابقات ووشــو دختران 
اســتعدادهای برتر اســتان ، به میزبانی 
خانه ووشو شهرســتان همدان برگزار 
شد ودر پایان نفرات برتر معرفی شدند.

کیانا و کمند ده پهلوان از نهاوند، سحر 
علی حسینی از اسدآباد، مریم رحمتی 
و پریسا بشیر گنبدی از همدان نفرات 
برتر این مســابقات بودند که در قالب 
اســتان همدان شــهریورماه سال  تیم 
جــاری عازم مســابقات کشــوری به 

میزبانی استان البرز خواهند شد.

مسابقات تنیس بانوان 
بمناسبت عملیات 

مرصاد
 هفته پنجم مســابقات تنیس آدینه 
بزرگداشــت ســالروز  عنوان  با  الیت 

عملیات مرصاد برگزار شد.
هفته پنجم مسابقات تنیس آدینه بانوان 
که بصــورت هفتگی توســط آکادمی 
تنیــس الیت و زیر نظــر هیأت تنیس 

استان برگزار می گردد.
در پنجمین هفته این مســابقات صهبا 
زارعی و ســارا سعیدی به ترتیب مقام 
هــای اول و دوم را کســب کردند و 
گلنسا شوشــتری و آیدین یدی بطور 
مشترک سوم شــدند. این مسابقات از 
ابتدای ســال آغاز شده و تا پایان فصل 

ادامه خواهد یافت.

زمان ال کالسیکوهای 
فصل جدید مشخص شد

زمان  اســپانیا  فوتبال  فدراســیون   
بین  ال کالســیکوهای فصل جدید که 
تیم های بارسلونا و رئال مادرید برگزار 

می شود را اعالم کرد.
فصل جدید اللیگای اسپانیا از روز 25 
مردادماه آغاز می شــود و ال کالسیکو 
کــه حســاس ترین دیدار باشــگاهی 
اروپــا محســوب می شــود در دیدار 
رفت، بارســلونا روز پنجــم آبان ماه 
در ورزشــگاه نیوکمپ از رئال مادرید 
پذیرایی می کند و دیدار برگشــت در 
 11 روز  ســانتیاگوبرنابئو،  ورزشــگاه 
اسفندماه به میزبانی رئال مادرید انجام 

خواهد شد. 

تاج: تا 3 موضوع حل 
نشود لیگ برگزار 

نمی شود
تاکید  فوتبــال   رئیس فدراســیون 
کرد: لیگ زمانی آغاز می شود که همه 
شرایط الزم در ورزشگاه ها فراهم شده 
باشــد. اگر نتوانیم سه شرط گفته شده 
را فراهم کنیم ضرورتی برای برگزاری 
لیگ نداریم. نخســتین مورد این است 
که ورزشــگاه ها باید حتمــا به بلیت 
الکترونیک مجهز شــوند و هر کســی 
در خانه اش اســت بتوانــد به راحتی 
بلیت تهیه کند. مسئله دومی که باید در 
ورزشگاه ها انجام شود نصب دوربین 
ها هســتند. سومین شرط این است که 

صندلی ها شماره گذاری باشد. 

۲ تیرانداز همدانی به 
اردوی تیم ملی دعوت 

شدند
 41 تیر انداز برتر کشــور به اردوی 
آماده سازی تیم ملی تیر اندازی کشور 

دعوت شدند.
این مرحله از اردوی آمادگی در سه رده 
ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

برگزار می شود.
در جمع 41 تیرانداز حاضر در اردوی 
تیم ملــی مه لقا جام بزرگ و ساســان 
شهسواری نیز از همدان شرکت دارند 
کــه تمرینات خود را زیــر نظر مربیان 
در  آماده سازی  می کنند.اردوی  پیگیری 
رشــته تفنگ بزرگساالن از ششم تا 29 
مردادماه در مجموعه ورزشــی آزادی 

برگزار می شود.

 نخســتین دوره آموزشــی سیستم کمک 
داور ویدئویــی )VAR( کــه بــا حضور 
24 داور فوتبــال از اول مردادمــاه زیر نظر 
»محمدصالح ســوبخیدین« مدرس فیفا آغاز 
شــده بود، چهارم مردادماه در هتل آکادمی 
ملــی فوتبال به پایان رســید. در این کالس 
چهــار روزه، VAR بــه صــورت تئوری، 
عملی و شبیه ســازی در مسابقات زیر نظر 
مدرس فیفا انجام شــد. این دوره مقدمه ای 
برای صدور مجوز استفاده از این سیستم در 

بازی های لیگ برتر از سوی فیفا است.
داور بین المللی فوتبال اســتان با اشــاره به 
اینکه هدفش قضــاوت در رقابت های جام 
 VAR جهانی اســت، گفت: دوره آموزشی
تاثیر قابل مالحظه ای در آشــنایی داوران با 

قوانین کمک داور ویدویی گذاشت.
بیژن حیدری به ایرنا افزود: دوســت دارم تا 
آنجا که امکانش هســت رو به جلو حرکت 
کنم. البته عالقه نــدارم هدفی تعیین کنم که 
موفق به دســتیابی به آن نباشم. اما  قضاوت 
در رقابت های جهانی جوانان یا بزرگساالن 
و حتــی المپیــک از جمله هــدف ها برای  

قضاوت است.
حیــدری درباره این دوره آموزشــی گفت: 
هدف این کالس و فدراسیون جهانی فوتبال 
 VAR این اســت که داوران بــا تکنولوژی
آشــنا شوند تا اشــتباهات داوری به حداقل 
برسد. وقتی اشتباهات داوری کم شود قطعا 

فشــار از روی داور، مربی و بازیکن برداشته 
می شود.

داور بیــن المللــی فوتبــال ایــران افزود: 
راه اندازی سیســتم VAR سبب پویا شدن 
فوتبال می شود. همچنین در صحنه هایی که 
مربی، بازیکن و هــوادار فکر می کنند داور 
اشــتباه کرده با بازبینی صحنه قطعا تصمیم 
درستی اتخاذ می شــود. البته اگر هم در آن 
صحنه داور اشتباه کرده باشد، باز بینی صحنه 
بازی همه شــبهات را بر طرف می کند. زیرا 
قبول می کنند که یک سیستم حمایت کننده 

در داوری وجود دارد.
حیدری با اشــاره به اینکه پس از برگزاری 
این کالس قطعا شــاهد روند رو به رشدی 
در داوری فوتبــال ایران خواهیم بود، افزود: 
ســوبخیدین مدرسی است که به زبان خیلی 
ســاده تکنیک هــای داوری VAR و متن 
قانون را به زبان ساده برای شرکت کنندگان 
در کالس بیان می کنــد. همچنین تجربه و 
علم وی نیز در افزایش بار علمی این کالس 

تاثیر به سزایی داشت.
وی  دربــاره اینکــه آیا شــرایط مالی برای 
داوران در لیگ راضی کننده اســت یا خیر؟ 
اظهار داشت: وقتی یک قرارداد خوب برای 
بازیکن ایجــاد انگیره می کند تــا همراه با 
تالش مضاعف در زمین مسابقه حاضر شود، 
قطعا این شــرایط در خصــوص داوران نیز 

صدق می کند.

داور همدانــی فوتبال ادامه داد: اما بیشــتر 
داوران فوتبال کشور با عشق و عالقه به کار 
خود ادامه می دهند و مسایل مالی برای آنها 
اولویت نیست. هرچند که اگر  شرایط مالی 
بهتر شــود قطعا انگیزه بیشتری برای کسب 

موفقیت ها بهتر خواهند داشت.
فدراســیون فوتبال ایــران در حالی دوره 
آموزشــی VAR را برگزار کرد که از همه 
باشــگاه های حاضــر در نوزدهمین دوره 
رقابــت های لیــگ برتر فوتبال خواســته 
است تا زیر ســاخت های ورزشگاه های 
اختصاصــی خود را بــرای نصب دوربین 
از کمک داور  اســتفاده  های مخصــوص 

کنند. ویدئویی اصالح 
سیســتم VAR با شبیه ســازی عملکرد و 
نظارت بر روی هر بازیکن در نقاط مختلف 
زمیــن فوتبال از طریــق دوربین های نصب 
شده، به داوران کمک می کند اشتباهات خود 
را به حداقل برسانند. همچنین در زمان هایی 
که داور مســابقه در رای خود مردد است، با 
مراجعه به این سیستم و بازبینی فیلم مسابقه، 

نظر قطعی خود را اعالم می کند.
در جریــان داوری هایی کــه در هجدهمین 
دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشور انجام 
شد، بســیاری از بازیکنان و مربیان به نحوه 
داوری معتــرض بودند و بــه گفته آنها رای 
اشــتباه داور در نتیجه نهایی مسابقات موثر 

بود.

شریان حیات 
تیم پاس با 

تنفس مصنوعی
 وضعیــت تیم پاس گویا قرار نیســت 
بهبــود یابد و این آخریــن بازمانده انتقال 
تیم های تهرانی به شهرســتان ها همچنان 
با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می 

دهد.
باور اینکــه پاس آخرین قهرمــان فوتبال 
آسیا دیگر رمق مدعی بودن را ندارد، جای 
افسوس و تاسف است؛ میراثی که اکنون با 
این شــکل و شمایل برای همدانی ها باقی 

مانده است.
تصمیــم گیری هــای ســلیقگی و صرف 
میلیاردهــا تومان بودجه هرگز نتوانســت 
پاس را در مســیری که بتوانــد بازهم در 
مثلث مدعیان فوتبال ایران باقی بماند، قرار 

بدهد.
اینکه چه افرادی در ایــن ناکامی ها نقش 
داشــته اند هــم دیگر جای بحــث باقی 
نگذاشــته و قصور آن نه به یک مقطع بلکه 

در دوره های متنوع به وقوع پیوست.
با این حال حمایت ها از تیم پاس هر اندازه 
ناچیز و بی اثر هم در این سال ها قطع نشد 
و به ویژه اینکه سال قبل در آستانه انحالل 
پاس و درســت چند روز قبل از مسابقات، 
مسئوالن اجرایی و در راس آنها سیدسعید 

شاهرخی استاندار همدان به حمایت از تیم 
پرداخت.

هر چنــد به دلیل قانون منع حمایت دولت 
از تیــم های حرفــه ای ورزش به ویژه در 
فوتبال باعث شد تا حمایت مسئوالن از تیم 
پاس دچار محدودیت های گســترده شود 
اما بازهم اســتاندار همدان آنچنان که نیاز 
بود، با رایزنی هــای مختلف تیم را تحت 

حمایت غیرمستقیم قرار داد.
امــا ایــن شــرایط هــم ســبب صعــود پــاس 
ــا از دســت  ــی ب ــه هــای پایان نشــد و هفت
ــم  ــن مه ــه ای ــت ب ــا نتوانس دادن امتیازه

ــد. دســت یاب
ــت  ــه محدودی ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی امس
ــای  ــم ه ــت از تی ــت در حمای ــای دول ه
حرفــه ای ، پــاس بــه دلیــل نداشــتن 
ــا چالــش بزرگــی مواجــه  ــی ب حامــی مال

ــت. ــده اس ش
سیدسعید شــاهرخی فصل قبل به این مهم 
تاکید کــرد که متولیــان ورزش باید پیگیر 
اسپانسر برای تیم پاس باشند تا روند فعالیت 

این تیم ادامه یابد.
اســتاندار همــدان اگرچــه فصــل قبــل 
حمایــت بســیار خوبــی از تیــم پــاس 
داشــت و بــا پیگیــری هــای صــورت 
ــم،  ــاری تی ــه ج ــر بودج ــالوه ب ــه ع گرفت
ــته  ــای فصــول گذش ــی ه بخشــی از بده
تســویه شــد امــا خواســته وی از اعضــای 
ــت. ــق نیاف ــود تحق ــر صع ــی ب ــم مبن تی

البته در این بین عباس صوفی رئیس هیأت 
فوتبال و محسن جهانشیر مدیرکل ورزش 

و جوانان اســتان نیز تمامی امکانات مورد 
نیاز و نیــز پیگیری برای لغــو ممنوعیت 
حضور پاس به دلیل بدهی ها در مسابقات 

را انجام دادند.
امســال نیز دغدغه اصلی تیم پاس مسایل 
مالی اســت و البته این مهم مشکل بسیاری 

از تیم ها بوده و مختص همدان نیست.
هواداران تیم پــاس نیز این انتظار را دارند 
تا مســئوالن برای حل مشــکل مالی تیم، 
از طریــق اسپانســر، واگــذاری به بخش 
خصوصی و یــا اختصاص بودجه از محل 
های مختلف، برای فصل جدید مســابقات 

چاره اندیشی کنند.
هــواداران پاس اغلــب در فضای مجازی 
پیرامون مســایل مختلف ایــن تیم بحث 
می کنند و مجموعه آنها به روشــن نشدن 

تکلیف تیم انتقاد دارند.
وعده مسئوالن برای خرید امتیاز لیگ یک 
نیز تا این لحظه تحقــق نیافت تا هواداران 

همچنان در بیم و امید باشند.
نگرانی هواداران از تکرار وضعیت ســال 
هــای گذشــته و در نهایــت بازهم درجا 
زدن پاس در لیگ 2 ســبب شده تا میل و 
اشتیاق برای حمایت از تیم کم رنگ شود. 
آنها حتی به حداقل ها راضی هســتند و از 
مسئوالن می خواهند تا دیر نشده نسبت به 

روشن شدن تکلیف تیم پاس اقدام کنند.
مدیرکل ورزش و جوانــان همدان بدهی 
پاس را 59 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
از بدو ورود تیم پاس به همدان بالغ بر 480 
میلیارد ریال برای این تیم هزینه شده است.

داور بین المللی استان: 

هدفم قضاوت 
در جام جهانی است
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کشف کنده درختی که هنوز زنده است!
 محققان در جنگلی در نیوزلند کنده درختی کشــف کرده اند که 
هرچند برگ ندارد اما زنده اســت. آنها متوجه شدند ریشه های این 

کنده از آب و مواد قندی درختان زنده اطراف تغذیه می کند.
به گزارش مهر ، دانشمندان متوجه شده اند درختان می توانند از طریق 

ریشه های خود به درختان آسیب دیده دیگر کمک کنند.
هنگامیکه دانشــمندان به کنده درختی در نیوزلند برخورد کردند که 
با وجود نداشــتن برگ همچنان زنده بود، متوجه این نکته شــدند. 
دانشمندان متوجه شــدند این کنده از طریق ریشه خود قندی که در 
ریشه درختان دیگر تولید می شود را جذب می کند.دانشمندان با توجه 
به این کشف معتقدند به جای آنکه درختان را به طور جداگانه بررسی 

کرد باید آنها را »سوپرارگانیسم« به حساب آورد. 

دانشمند ایرانی هیدروژل خودترمیم تولید کرد
 گروهی از محققان به رهبری یک دانشــمند ایرانی با اســتفاده از 
باکتریوفاژها هیدروژلی خودترمیــم ابداع کرده اند که می توان از آن 
در علم پزشکی استفاده کرد.به گزارش مهر ، باکتریوفاژ ها در حقیقت 
ویروس هایی هســتند که باکتری را می کشند و از بین می برند. اکنون 
گروهی از محققان به رهبری زینب حســینی دوســت تعداد کافی از 
باکتریوفــاژ ها را پرورش داده اند تا هیدروژلی با قابلیت خود ترمیمی 
بســازند که در علم پزشــکی و حوزه های دیگــر کاربردهای زیادی 
دارد.حســینی دوست در دانشگاه مک مستر کانادا باکتریوفاژ ها را در 
آزمایشــگاه پرورش داد و در مرحله پس آنها را در فضایی بسته قرار 
داد. این امر ســبب شد فاژها به کریستال هایی مایع تبدیل شوند و در 

مرحله پس به آنها ماده شیمیایی پیونددهنده اضافه شد.

ارزیابی میزان هوشمندی مدارس از مهرماه/ 
بررسی محتوای الکترونیک

 رئیس مرکز فناوری اطالعات وزارت آموزش  و پرورش از تصمیم 
برای ارزیابی و سطح بندی مدارسی که تحت عنوان مدارس هوشمند 

در کشور فعالیت می کنند از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.
مهدی شــرفی ، تصمیم برای هوشمند سازی مدارس و اجرای طرح 
شــبکه ملی مدارس را یکی از الزامات مرتبط با شبکه ملی اطالعات 
عنوان کرد و گفــت: تفاهم نامه ای که به تازگی بــا وزارت ارتباطات 
منعقدشده در راســتای بسترسازی برای اتصال مدارس به شبکه ملی 
اطالعات عملیاتی می شود. وی گفت: هم اکنون نیز ما در حال استفاده 
از این شــبکه هســتیم و به صورت هم زمان مدارس هم به شبکه ملی 

متصل هستند و هم از اینترنت استفاده می کنند.

9۵ درصد واردات دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال قاچاق است

 رئیــس اتحادیه صنف رایانــه گفت: واردات تنهــا 5 درصد از 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال )ماینینگ( به اسم سرور قانونی بوده 

و مابقی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.
به گزارش ایســنا  ، ســیدمهدی میرمهدی با بیان اینکه دولت باید 
هرچه ســریع تر نســبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال اقدام کند، گفت: درحال حاضر 
تنها 5 درصد از دستگاه های ماینینگ آنهم به اسم سرور به صورت 
قانونی وارد کشــور می شــود و مابقی به صورت قاچاق بوده که با 
توجه به حجم باالی آن، ســود بســیار زیادی به جیب قاچاقچیان 

می رود.

فرایند درمان پس از پیوند کاهش می یابد
 محققان یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید آلوگرفت )لوازم 
یدکی بدن( واجد ســلول بنیادی شدند که پروسه درمان افراد پس از 

پیوند را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.
ســعید بیان الحق، عضو هیأت مدیره و مدیر تولید یک شــرکت 
دانــش بنیــان در گفتگو با خبرنــگار مهر اظهار کــرد: در این 
مجموعــه دانش بنیــان که در حیطه ســالمت فعالیــت می کند 
محصــوالت آلوگرافــت بــی و ایمپلنــت تولید می شــود. این 
محصــوالت که از اهدای بافتهای یک انســان دچار مرگ مغزی 
قلبی شــده طی عملیات مهندســی بافت به دست می آیند درون 
بدن یک فرد آســیب دیده قرار گرفته و ســبب بازگشت زندگی 

می شود. کننده  استفاده  فرد  طبیعی 

»جناب خان« مهمان همدان
 جناب خان شخصیت عروسکی مشهور و مورد 
عالقــه مردم به همت ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری همدان روز یکشنبه به همدان سفر می کند. 
به گزارش فارس  پیرو جشــن های »تابســتانه های 
شاد« سازمان مدیریت پسماند شــهرداری همدان، 
یکشــنبه هفته آینده »جناب خان« در میدان مرکزی 
شهر ابتدای پیاده راه اکباتان از ساعت 21 تا 24 برنامه 
خواهد داشــت.این شــخصیت عروسکی با هدف 
فرهنگســازی در تفکیک زباله از مبدأ وارد پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران زمین می شود و فضای شادی را 

نیز برای شهروندان رقم خواهد زد.
تا کنــون هنرمندانی چون محمدرضــا علیمردانی، 
مهران احمدی و  رضا شفیعی جم  در همدان حاضر 
شدند و مباحثی چون آشــنایی با مفهوم »مدیریت 
پسماند«، »نه به کیسه پالستیکی«، »کاغذ زباله نیست« 
را با مردم با زبان شادی در میان گذاشته شده است.

انتظار می رود مردم با این شــیوه با اصول مدیریت 
پسماند آشنا شده و با مدیریت شهری در این حوزه 
همکاری موثرتری داشته باشند.مردم با ما هم قدم و 
همراه شــوند، مراسم این هفته تفکیک زباله از مبدأ 

را خواهیم داشت.

آیین نکوداشت عارف قزوینی 
در همدان برگزار شد

 آیین نکوداشت عارف قزوینی شاعر و تصنیف 
ساز معاصر با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن 
همدان و قزوین در کنار مقبره وی در آرامگاه بوعلی 
ســینا برگزار شد.استاندار همدان روز جمعه در این 
آیین گفت: عارف قزوینی یکی از شــاعران معاصر 
بود که اشــعار وی در خصوص سرزمینمان بسیار 
برجســته است.سید سعید شــاهرخی افزود: باید با 
برپایــی اینچنین آیینی، یاد و خاطر مشــاهیر بزرگ 
کشــور را زنده نگه داشــت.عارف قزوینی شاعر و 
مشروطه خواه دوران قاجار 85 سال پیش در همدان 
درگذشت.وی برای درمان سرطان ریه خود در سال 
1307 برای معالجه نزد حکیم نامی بدیع الحکما در 
همدان آمد.عارف باقی عمر خود را در روستای دره 
مرادبیگ گذراند و درنهایت در دوم بهمن 1312در 
همدان جان به جان آفرین تسلیم و در مقابل ورودی 
مقبره حکیم ابن ســینا به خاک ســپرده شد. شعر و 
تصنیف از خــون جوانان وطن یادگار این شــاعر 

برجسته کشور است.

معرفی آثار راه یافته به نهمین 
جشنواره نمایشنامه خوانی 

استان 
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
از معرفی آثار راه یافته به نهمین جشــنواره اســتانی 
نمایشنامه خوانی اســتان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان، احمدرضا احســانی افــزود: »فت من« به 
کارگردانی محسن عیسایی و محمد موسوی پاکنهاد، 
»به گرگ ها شــلیک کنید« به کارگردانی احد شاملو، 
»کمدی مزخرفــات« به کارگردانــی آرش بیات و 
بهروز ناصرشــریعتی، »با صدای چی« به کارگردانی 
ســعید حسین پور، »شــلیک ســوم« به کارگردانی 
مرتضی عبدالهی، »آفتــاب از میالن طلوع می کند« 
به کارگردانــی محمد غفــاری، »ضیافت مرگ« به 
کارگردانی امید نوعی شاد و »ملحفه ای برای آیدا« به 
کارگردانی محمد قیاسی از جمله آثاری هستند که در 

این جشنواره باهم به رقابت می پردازند.
وی با بیان اینکه در این دوره از جشــنواره 60 گروه 
نمایشــی، متقاضی حضور بودند، تصریح کرد: این 
آمار نسبت به سال گذشته با رشد 50 درصدی همراه 
اســت.مدیرکل ارشاد استان همدان با تأکید بر اینکه 
نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی استان همدان 9 و 
10 مردادماه برگزار خواهد شد، گفت: مجموعه تئاتر 
شهر همدان واقع در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید 
آوینی میزبان برگزاری این دوره از جشنواره است . 

مقاصد اصلی تعطیالت، برای خانوارها چقدر هزینه دارد؟
فاکتور تابستانی سفر به 1۵ شهر

 هزینه سفر و اقامت تابستانی در 15 شهر جذاب و پرگردشگر در ایران 
برای یک خانوار ســه نفره برآورد شد. اگر خانوارها بخواهند در هفته های 
پیش رو و دوسوم باقیمانده تابستان 98 به یکی از 6 شهر توریستی-زیارتی 
شامل شهرهای کیش، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و همدان و 9 شهر شمالی 
)رامسر، کالردشت، متل قو، بندرانزلی، رشت، چالوس، محمود آباد، نوشهر 
و نور( سفر کنند به طور میانگین بابت اقامت 2 شب و 3 روز باید 2میلیون 
تومان هزینه کنند. در هتل ها حداقل بازه زمانی تعریف شده پکیج ها 2 شب و 
سه روز است که هزینه اقامت دو میلیون تومان است ولی در شهرهای شمالی 
اقامت در ویال به مدت یک شب نیز امکان پذیر است که باید به طور میانگین 

برای یک شب یک میلیون تومان اجاره پرداخت شود.
 هزینه سفر و اقامت تفریحی به ۶ شهر پرگردشگر

نتایج تحقیقات میدانی  رسانه ها  از سامانه های مجازی اعالم پیشنهادهای 
آژانس ها و تورهای مسافرتی نشان می دهد که ارزان ترین شهر برای اقامت 
به مدت دو شــب و سه روز شیراز اســت که میانگین قیمت آن برای یک 
خانوار3نفــره حدود یک میلیــون و 167 هزار تومان بــا صبحانه و بدون 
ناهار،شام و حمل و نقل برآورد می شود. گران ترین سفر نیز مربوط به اقامت 
در هتل در کیش اســت که با امکاناتی همچون صبحانه، گشــت شهری و 
اســتقبال فرودگاهی حدود قیمت دو میلیــون و 874 هزار تومان برای یک 

خانوار سه نفره است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد: ســفر به شمال که به شکل سنتی »انتخاب« 
و»مقصد« اول خانوارهای ایرانی برای مســافرت در تعطیالت طول ســال 
به خصوص تعطیالت تابستانی است از طریق اقامت در ویالهای قابل اجاره 
امکان پذیر اســت. 9 شهر شمالی در اســتان های گیالن و مازندران معموال 
بیش از سایر شــهرهای شمالی مقصد سفر خانوارها است. طبق تحقیقات 
»دنیای اقتصاد« از سامانه های مجازی اجاره ویال؛ هزینه اقامت یک شب در 
این 9 شهر شمالی به صورت میانگین یک میلیون تومان است که ارزان ترین 
شــهر شمالی برای یک شب اقامت به چالوس با  میانگین قیمت 669 هزار 
تومان و گران ترین به متل قو با شبی یک میلیون و 655 هزار تومان با امکانات 

کامل تعلق دارد.
طبق ارزیابی هایی که انجام شــده اســت؛ میانگین هزینه اقامت در 6 شهر 
پرطرفدار با میانگین هزینه ســفر به 9 شهر شمالی با هم برابر هستند.  اگر 
شرایط سفر به این 6 شهر را با 9 شهر شمالی مقایسه کنیم نتایج نشان می دهد 
که گران ترین مقصد سفر از بین شهرهای مورد بررسی »متل قو« با یک میلیون 
و 655 هزار تومان به ازای هر شب است اما نکته حائز اهمیت این است که 
برخالف هتل ها که پکیج برای تنها یک خانوار اعالم می شود و می توانند در 
آنها اقامت کنند ویالهای شهرهای شمالی معموال گنجایش اقامت دو یا چند 
خانوار را در خود دارد، بنابراین اگر فرض شود دو خانوار از یک ویال برای 
اقامت استفاده کنند و با وجود اینکه تمامی وعده های غذایی نیز بر عهده خود 
مسافران باشــد هزینه اجاره ویال آنها به صورت میانگین برای خانوار کمتر 
اســت و شاید به دلیل همین هزینه کمتر و تفریح بیشتر است که خانوارها 

سفر به شمال را انتخاب می کنند.
 در حال حاضر هزینه سفر و گردشگری چقدر افزایش یافته 

است؟
امروزه دیگر مسافرت به معنای رفتن از شهری به شهر دیگر نیست به همین 
دلیل گشــت و گذارهای یک روزه در شهرهایی که ساکن آن هستیم نیز در 
بســته گردشــگری جای می گیرد و یکی از موارد پراهمیت و تاثیرگذار در 
هزینه های گردشگری هزینه هتل و رســتوران ها است. با توجه به اعداد و 
ارقامــی که مرکز آمار درباره شــاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در 4 
ماه اول سال اعالم کرده است، مشخص می شود: شاخص قیمت مربوط به 
خدمات هتل در رستوران در این مدت 50 درصد نسبت به 4 ماه ابتدای سال 
گذشته افزایش پیدا کرده است.  هتل و رستوران دو جزء اصلی هزینه ای در 
گردشگری محسوب می شوند بنابراین میزان رشد این شاخص می تواند به 

نوعی بیان کننده تغییرات هزینه ای در حوزه گردشگری باشد.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

انصاف ، اختالف را رفع می کند و موجب الفت می شود .         
غرر الحکم : ج 2 ص 30 ح 1702

■ دوبیتي:
دل با غم خوشی دیرم خدایا تن محنت کشی دیرم خدایا  

به سینه آتشی دیرم خدایا زشوق مسکن و داد غریبی  
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 

 در حالی پروازهای حجــاج از فرودگاه همدان 
انجام میشود که پیش از این موارد متعددی در زمینه 
چگونگی برقراری این پروازها رسانه ای شده است 
.  4 هزار و 769 زائر حج در قالب پروازهای همدان 
جا به جا می شوند،  پرواز حجاج از سوم مرداد آغاز 

و تا 9 مردادماه ادامه دارد.
پرواز زائران دو استان همدان و کردستان از فرودگاه 
همدان انجام می شــود اعزام هــا در قالب 39 پرواز 
انجام می شود که 20 پرواز مربوط به زائران همدان 
بــوده و 19 پرواز نیز زائران کردســتانی را شــامل 

می شود.
شــرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی پروازها را 
برعهده دارد و زائران همدان که مدینه پس هستند، 

به فرودگاه جده اعزام می شوند.
در خصوص آمادگی فــرودگاه و پارکینگ آن برای 
حضــور بدرقه کنندگان زائران نیــز روابط عمومی 
فرودگاه پیــش از این اعالم کــرده ایت ؛  ظرفیت 
پارکینگ فــرودگاه برای بدرقه و اســتقبال تا 800 
خودرو را پیش بینی کرده اســت.بر اساس گزارش 
هــای موجــود ؛ در هر پرواز 252 زائــر جا به جا 

می شود 
فرودگاه همدان در ســطح بین الملل با کد شناسایی 
OIHH تعیین شــده توســط ســازمان بین المللی 
هواپیمایی کشــوری شــناخته می شــود و با توجه 
به جایــگاه منحصربه فرد خود یکــی از مهم ترین 

فرودگاه های غرب کشور به شمار می رود.
ایــن فرودگاه از قدیمی تریــن فرودگاه های ایران با 
قدمتی حــدود 8 دهه و دارای مجــوز مرز هوایی 
و یک فرودگاه بین المللی اســت امــا بااین حال از 
ظرفیت های این فرودگاه اســتفاده نشده به طوری 
که این روزها پروازی در فرودگاه همدان نشســت 

و برخاست ندارد.
هر از چند گاهی پروازی در فرودگاه همدان برقرار 
و پس از مدتی به بهانه ای لغو می شــود البته هر از 
چند گاهــی پروازی در فرودگاه همــدان برقرار و 
پس از مدتی به بهانه ای لغو می شــود به طوری که 
این رویه به داســتان یک دهه اخیر فرودگاه همدان 
تعطیل شــده و به قدری موضوع تکراری است که 
گویی صحبت در مــورد آن آب در هاون کوبیدنی 

بیش نیست.
قصه لغو و برقراری مجدد پروازهای فرودگاه همدان 
آن قدر تکراری است که دیگر خبر برقراری پروازها 
برای مردم شهر و استان همدان تازگی ندارد چراکه 
هــر از چند گاهی و درســت در ایامی که برقراری 
پروازها مهم است شاهد تعطیلی فرودگاه می شوند.

این قصه در هفته های اخیــر رنگ دیگری به خود 
گرفته چراکه پروازهای حج تمتع که چندسالی است 
از فرودگاه همدان انجام می شــود را شامل می شد و 
ایــن بار نیز با این موضوع مهم تکرار شــد تا ثابت 
کند لغو و برقراری مجدد پروازی پای ثابت فرودگاه 
همدان است و اگر سالی چندمرتبه تکرار نشود جای 

تعجب خواهد داشت.

طبق آنچه در ســایت رسمی سازمان حج و زیارت 
درج شــده ســردار حســن مهری فرمانده پلیس 
فرودگاه های کشــور در نشست خبری که به منظور 
تشــریح اقدامات پلیس فــرودگاه در حج تمتع 98 
برگزارشده است اعالم کرده امسال حدود 30 هزار 
نفــر از حجاج از فرودگاه امام پرواز خواهند کرد به 
طوری که زائران استان های ســمنان، تهران، البرز، 
قم و مرکزی و کردســتان، زنجان و همدان، و شهر 

کاشان از فرودگاه امام خمینی پرواز خواهند کرد.
طبــق گفته های مدیر حج و زیارت اســتان همدان 
امســال 2 هــزار و 935 زائر در قالــب 20 کاروان 
حج تمتع از اســتان همدان به سرزمین وحی اعزام 

می شوند.
محسن ســاغرچی بابیان اینکه امسال تعداد حجاج 
بیت اهلل الحرام نسبت به سال گذشته 40 در صد رشد 
داشته اســت، افزود: در صورت تأیید جدول پرواز 
از سوی عربســتان، اعزام نخستین کاروان از استان 

همدان3 مردادماه انجام شد.
وی با اشاره به اینکه اعزام تا 9 مردادماه ادامه خواهد 
داشت، بیان کرد: امســال ثبت نام حجاج با استقبال 
خوبی روبرو بود به گونه ای کــه در همان روزهای 
آغازین ثبت نام در اســفندماه 97، لیســت ثبت نام 

تکمیل شد.
 سعی و تالش خود را در راستای رفاه و 

آسایش زائران به کار خواهیم برد
مدیر حج و زیارت اســتان همــدان با بیان اینکه ما 
خدمت گذار زائران هستیم و با تمام وجود قدم در 
این راه گذاشته ایم، گفت: تمام سعی و تالش خود را 
در راستای رفاه و آسایش زائران به کار خواهیم برد.

وی با اشــاره به اجاره 80 هتل در مکه مکرمه و 20 
هتل در مدینه منوره گفت: هتل ها توســط سازمان 

حج و زیارت و زیر نظر کارکنان مسکن اجاره شده 
و برای تمامی هتل ها ی مکه سرویس ایاب و ذهاب 

پیش بینی شده است.
ساغرچی یادآورشد: تمام کاروان های استان همدان 
مدینــه پس بوده و پس از انجام مناســک زائران به 

مدینه منوره اعزام خواهند شد.
رئیس ســازمان حج و زیارت اســتان با بیان اینکه 
معاینه پزشــکی زائران اسفندماه سال 97، بالفاصله 
پس از اتمام ثبت نام انجام شــد، گفت: هزینه سفر 
زائران کشور بین 22 تا 28 میلیون تومان و متأثر از 5 

گروه قیمتی هتل های مدینه و مکه است.
رئیس ســازمان حج و زیارت استان همدان با بیان 
اینکه پیش بینی می شود بازگشت حجاج از سرزمین 
وحی 8 الی 13 شــهریورماه انجام گیرد، عنوان کرد: 
زمان بازگشت نخستین کاروان از حجاج همدانی، 8 

شهریورماه است. 
برای رونق فــرودگاه همدان اعتبــارات کالنی در 
مجلــس تصویب و از طریــق وزارت خانه جذب 
استان شده که البته باید نام این فرودگاه در کنار نام 

فرودگاه های فعال کشور قرار گیرد.
مســئوالن باید برای دستیابی به این مهم با جدیدت 
موضوع را پیگیری و به منظور رفع موانع در ســطح 
ملی موضوع را با نمایندگان در میان بگذارند که البته 
تا نون اقدام عملیاتی از این طریق رؤیت نشده است.

به منظور تســهیل و آســایش در ســفر زائران به 
عربستان باید پروازهای حج امسال از طریق فرودگاه 
همدان صورت گیرد و با مدیریت صحیح مسئولین 
تخصصــی با حج تعداد زائران پروازهای حج با 50 

پرواز به کشور هدف با آسایش پرواز کنند.
 هزینه بیش از 80 میلیارد برای توسعه 

فرودگاه بین المللی همدان

در ایــن زمینه پیش از این خجســته  نماینده مردم 
همدان در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
هزینه بیش از 80 میلیاردی برای توســعه فرودگاه 
بین المللی همدان، گفت: در برخی از ایستگاه های 
پروازی تنها 3 پرواز انجام می شــود بنابراین به هیچ 
وجه قابل قبول نیست انتقال حجاج از فرودگاه بین 

المللی همدان با بیش از 20 پرواز تعطیل شود.
دیگر نماینده مردم همدان در مجلس  با بیان اینکه از 
سال 1384 به موازات پیگیری های الزم برای احداث 
اتوبان تهران - همــدان و راه آهن تهران - همدان؛ 
ایجاد فروردگاه همدان نیز در کنار خطوط ارتباطی 
جاده ای و ریلی در دستور کار بوده است، افزود: در 
سال 1387 تامین اعتبار برج مراقبت فرودگاه همدان 
صورت گرفت و عملیات اجرایی این زیر ســاخت 
ارتباطی هوایــی در اولویت های برنامه همدان قرار 

گرفت.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه یکی از مطالبات 
مردم همدان و منطقه برقراری خطوط هوایی عتبات 
عالیات به ویژه پروازهای حج تمتع اســت، گفت: 
این اقدام همواره از اولویت ها در برنامه های توسعه 
استان همدان بوده و در چندسال گذشته، اجرای این 
برنامــه برای حجاج همدان و اســتان های همجوار 

ایجاد رضایتمندی داشته است.
آنچه مسلم اســت اینکه فرودگاه همدان به لحاظ 
امکانــات توانایی برقــراری پروازهای حجاج را 
خواهد داشــت و اینکه امســال پس از چندسال 
برقراری این پروازها موضوع منتفی شــدن اعزام 
حجاج از فرودگاه همدان مطرح شده جای سئوال 
دارد چراکه باید از ظرفیت های موجود بهره برد و 
با این اقدامات زمینه توسعه استان همدان را بیش 

از پیش فراهم کرد.

بیم و امیدهای پرواز حجاج از فرودگاه همدان خاتمه یافت 

اعزام 4769 زائر حج از همدان

»پازل بند« 

در مالیر 
می خواند

 سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر 
از اجرای زنده گروه »پازل بند« توسط آموزشگاه 
آزاد موســیقی آوای هنر در محل سینما فرهنگیان 

خبر داد.
 حجت االسالم طالب ترکاشوند شنبه 5 مردادماه 
در جمع خبرنگاران، با اعالم این خبر، گفت: این 
کنســرت در راستای غنی ســازی اوقات فراغت 

فصل تابســتان، ایجاد شــور و نشاط اجتماعی و 
تنوع بخشــیدن به برنامه هــای فرهنگی و هنری 
برگزار می شــود. وی با بیان اینکه این کنســرت 
8 مردادماه در مالیر برگزار می شــود، اظهار کرد: 
فــروش و تهیه بلیــط این موســیقی به صورت 
اینترنتی و حضــوری انجام می گیــرد همچنین 
عالقمندان می توانند برای خرید مستقیم از طریق 

سایت ملی ایران کنسرت اقدام کنند.
به گزارش ایسنا،ترکاشوند با بیان اینکه همشهریان 
برای خرید حضوری بلیــط به مالیر ابتدای قائم 
مقام، رســتوران طهران مراجعه کنند، افزود: گروه 
»پازل بند« یک گروه موســیقی پاپ ایرانی است 
که ابتدا اعضای آن را علی رهبری، آرین بهاری و 
مهران عباسی تشکیل می دادند اما در ادامه، با جدا 

شدن مهران عباسی، به گروهی دو نفره تبدیل شد.
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی مالیر 
خاطرنشان کرد: این گروه فعالیت خود را با هدف 
ایجاد سبکی نو در موسیقی پاپ کشور از آبان ماه 
سال 1390 آغاز و در سال 1395 آلبوم اول و دوم 
خود را منتشــر کرد. ترکاشوند یادآورشد: اجرای 
این کنسرت توسط آموزشگاه موسیقی آوای هنر 
به مدیریت محمد مشفق و همکاری اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی شهرستان مالیر در یک سانس از 
ساعت 21 در محل سینما فرهنگیان مالیر واقع در 
بلــوار 15 خرداد، خیابان معلم با ظرفیت 500 نفر 

برگزار می شود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه انجــام کارهای 
فرهنگــی و هنری چارچوبدار، منطقی و معقول 

توســط هنرمندان اخالق مدار مالیر، نمونه کار 
فرهنگی تمیز اســت، تأکید کرد: برای نخستین 
بار کاری کردیم که ســود برگزاری کنسرت ها 
و ُجنگ های شــادی به جیب هنرمندان و بچه 

های مالیر برود.
ترکاشــوند با اشــاره به اینکه طی 7 ماه حضورم 
در این ســمت بسیاری از ســاختارهای ارشاد را 
اصالح کــردم، ادامه داد: در برگزاری کنســرت 
های موســیقی، رعایت قانــون و اخالق مداری 
در اولویت کاری ماســت و مقرر شــد هر 2 ماه 
یک بار، پس از بررســی دقیق یک کنســرت در 
مالیر برگزار شــود این درحالیست که مؤسسات، 
گذاران  و ســرمایه  اسپانســرها  برگزارکنندگان، 
اصلی این کنسرت ها 100 درصد مالیری هستند.
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