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روزهای آفتابی 
برای فوتبال 
استان

محجوبیت 
زنان شهر را 
دریابید

نوزدهمین 
نمایشگاه لوازم 
خانگی در همدان 
برگزار می شود

بهره برداری 
از معدن طالی 
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با 170 شغل
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اصل تثبیت مدیریت ها آسیب نبیند 
 تغییر و جابجایی مدیران از بحث انگیز ترین موضوعاتی اســت که از 
سال گذشته تاکنون در فضای سیاسی و رسانه ای استان مطرح و دنبال شده 
است.این موضوع پس از رفتن نیکبخت استاندار سابق و تغییر در مدیریت 
ارشد استان، ابعاد متفاوتی به خود گرفته است؛ به گونه ای که در این مدت 

روند تغییرات گذشته از اینکه مدیرانی که آمده اند...

یادداشت

3

رئیس سازمان محیط زیست
 حقیقت های تلخی در همدان گفت و رفت

 حرف ها و هشدارهای زیست محیطی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان محیط زیست کشورمان در جلسه روز شنبه شورای اداری استان، 
باعث نگرانی بسیاری از دلسوزان و آینده نگران حوزه های منابع طبیعی و 

محیط زیست شده است...

یادداشت

6

مزایای تجارت آزاد
 دولت به مردم اعتماد کند و در بازار دخالت نکند

 اقتصاد ایران یک بار دیگر در تله رکود تورمی گرفتار شده است. دو عامل 
مهم در ایجاد شرایط فعلی نقش دارد، عامل نخست را باید در سیاستگذاری 
غلط اقتصادی جســت و جو کرد و دومی را در تشــدید فشارهای بیرونی. 

هرکس شناخت مختصری از اقتصاد ایران داشته باشد...

کمبود پزشک در همدان
2
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تبریک و تهنیت

مجموعه مرغداری و گاوداری 
خدایار محمدی خسروی و کارکنان

برادر بزرگوار جناب آقای

 مهندس مجید درویشی
فرماندار محترم 
شهرستان اسدآباد

صمیمانه  را  سمت  این  در  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
توفیق  و  سالمتی  عزت،  برایتان  نموده،  عرض  تبریک 
درگاه  از  را  دیار  این  به  خدمتگذاری  در  روزافزون 

پروردگار بی همتا خواستاریم.

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  
می باشید لطفاً  به کانال تلگرامی 

زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351
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 آگهی
 جذب نیروی انسانی
 دانشگاه علوم پزشکی

5و4استان همدان

 نشست ویژه شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی روز گذشــته 
به درخواســت آمریکا برای بررســی 
تحــوالت اخیر در بحث غنی ســازی 
ایــران و کاهــش تعهــدات برجامی 
نمایندگان  آغــاز شــد و  کشــورمان 
کشورهای عضو شــورا در این جلسه 
بــه بیان دیدگاه کشورهایشــان درباره 

برجام پرداختند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای 
نیوز، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در این نشســت، مدعی شد 
که واشــنگتن به دنبال گفت وگو با ایران 
اســت. او در عین حال اتهامات پیشین 
مقامــات آمریکایی علیه کشــورمان را 

تکرار کرد.

نماینده آمریکا در آژانس با قرائت بیانیه 
کشــورش گفت: ایاالت متحده حاضر 
اســت بدون هیچ پیش شــرطی با ایران 
گفت وگو کند و روابط میان دو کشــور 

به حالت عادی بازگردد.
وی که کشــورش با خــروج از برجام 
باعث ایجاد مشکالت کنونی شده است، 
در عین حال، مدعی شــد اقدامات ایران 

باعث ناامنی در منطقه شــده و ایران را 
منزوی کرده است.

نماینده آمریکا در آژانس همچنین گفت: 
سیاســت "لبه پرتگاه" و"فنــون اخاذی" 
ایران هیچ کمکی به کاهش تحریم های 
علیه تهران نخواهد کرد. توســعه برنامه 
هسته ای ایران، تالشــی برای اخاذی از 

جامعه بین المللی است.

انتخابات مجلس بر اساس 
اصالحیه خردادماه ۹۵ 

برگزار می شود
 قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس 
و هماهنگــی اســتان ها بــا بیــان اینکه 
آخریــن اصالحیه قانون انتخابات مجلس 
بــه خردادماه  شورای اســالمی مربــوط 
انتخابــات مجلس  اســت، گفــت:   ۹۵
شورای اسالمی براساس اصالحیه خرداد ماه 

۹۵ برگزار می شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
کشــور، سیدسلمان ســامانی در همایش 

فرمانداران سراســر کشــور اظهار داشت: 
در اصالحیــه قانــون انتخابــات مجلس 
شورای اســالمی برخی مفــاد از جملهه 
شــرایط تبلیغات انتخابــات و میزان حد 
نصاب آرا و... تغییر یافته اســت که نقش 
فرمانداران در اجرای مفاد این قانون بسیار 
مهم است. سامانی از فرمانداران خواست 
بــا مطالعه دقیق قانــون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اشراف کامل بر تمام مواد 
آن داشته باشند.وی با بیان اینکه فرمانداران 
باید قدرت هماهنگی باالیی داشته باشند، 
تصریح کرد: وزارت کشور در دولت تدبیر 
و امیــد هیچ گاه یک طرف مناقشــه نبوده 

است و اســتانداران و فرمانداران به عنوان 
نمایندگان عالی دولت در استان و شهرستان 
باید با نگاه پدرانه موضوعات و مسائل را 
در راستای توسعه کشور حل و فصل کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در همه 
مسائل قانون فصل الخطاب است.

سامانی تسلط فرمانداران بر قانون را امری 
مهم در برگزاری انتخابات عنوان کرد و با 
اشــاره به ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس 
گفت: طبــق این ماده دســتگاه ها مکلف 
شدند امکانات خود را به منظور برگزاری 
انتخابــات در اختیــار وزارت کشــور و 
اســتانداری و فرمانداری ها قرار دهند که 

فرمانداران می توانند از ظرفیت این ماده در 
جهت افزایش توانمندی و برگزاری هرچه 

باشکوه تر انتخابات استفاده کنند.
وی تاکید کرد: برای ارتقاء دانش حقوقی 
مجموعه پیشنهاد می کنیم در فرمانداری ها 
شــورای حقوقی با عضویت و بهره گیری 
از توان کارشناســان و حقوق دانان دارای 
همان  دســتگاه های  ســایر  صالحیــت 
شهرستان تشکیل شود.قائم مقام وزیر کشور 
یادآور شــد: وزارت کشور مجری قانون 
انتخابات اســت و تمامی مواد این قانون 
باید در زمان مقرر و توسط مسئول مربوطه 

مورد عمل واقع شود.

نشست شورای حکام آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان برگزار شد

نماینده آمریکا: آماده گفت وگوی بدون پیش شرط با ایران هستیم

معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم کشور: 

مرکزهتلداری 
غرب کشور

حق همدان بود

■ تشریفات در گردشگری 
و بسته بندی در صنایع دستی

استاندار:

نرخ 
بیکاری همدان 

6/1 است
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مرغ کم شد 
■ معاون وزیر جهادکشاورزی: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ لغو شد
■ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مرغداران از کاهش 

جوجه ریزي در کشور سواستفاده مي کنند
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اصل تثبیت مدیریت ها آسیب نبیند 
 تغییر و جابجایی مدیران از بحث انگیز ترین موضوعاتی است که 
از سال گذشــته تاکنون در فضای سیاسی و رسانه ای استان مطرح و 

دنبال شده است.
این موضوع پس از رفتن نیکبخت استاندار سابق و تغییر در مدیریت 
ارشــد استان، ابعاد متفاوتی به خود گرفته است؛ به گونه ای که در این 
مدت روند تغییرات گذشــته از اینکــه مدیرانی که آمده اند یا جابجا 
شده اند، از چه ویژگی هایی برخوردارند، یک روند مستمر بوده و هنوز 

هم متوقف نشده است.
در این مدت هر شخص یا گروهی اعم از احزاب و گروه های سیاسی، 
چهره های شــاخص و تاثیرگذار، نمایندگان، رسانه ها و... از ظن خود 
و متناســب با اهدافی  که دنبال می کرده اســت، به موضوع تغییرات 

پرداخته و یا در آن موثر بوده است.
در شرایط فعلی نیز که بحث انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی به 
نوعی بر فضای سیاســی کشور و به تبع آن استان سایه افکنده است، 
چنین موضوعی به شکل خاصی در دستگاه های مختلف دنبال می شود 

و برخی از نمایندگان ورود جدی تری به بحث انتصاب ها دارند.
این در حالی است که افکار عمومی چنین روندی را چندان بر نمی تابد، 
چراکه انگیزه های سیاســی و انتخاباتی در تغییر و جابجایی هایی که 
متاثر از تحــرک نمایندگان و یا احیانا فشــار آنها به مدیران صورت 

می گیرد ، نمود خاصی می تواند داشته باشد.   
اینکه تغییرات و ادامه جابجایی ها در حال حاضر چقدر ضرورت دارد 
و چه میزان از آنها طبیعی است یا تحت تاثیر دیگران صورت می گیرد، 
موضوعی اســت که نیازمند بررسی و تامل بیشتری است، اما در این 

زمینه از دو نکته اساسی نباید غافل شد. 
یک نکته به منافع مردم و توسعه استان بر می گردد که هر گونه برنامه 
و فعالیتی از جمله تغییر مدیران باید در راســتای آن باشد؛ به گونه ای 
که با رفتن یک مدیر و جابجایی آنها منافع مردم تضمین شود و روند 

توسعه شتاب بگیرد. 
بر این اساس تالش هایی که از سوی اشخاص و گروه های تاثیرگذار 
از جمله نمایندگان برای تغییرات صورت می گیرد، چنانچه متناسب با 
منافع مردم نباشــد و یا روند توسعه را کند نماید، آسیب های بسیاری 

به دنبال دارد.
نکته دیگر اینکه اصل تثبیت مدیریت ها به عنوان یکی از مالک های 
پیشرفت و توســعه ایجاب می کند که روند تغییرات مستمر نباشد 
و شــرایطی به وجود نیایــد که هر از گاهی بــدون توجه به منافع 
ســازمانی و اهداف توســعه اســتان و صرفا تحت تاثیر فشارهای 
سیاســی نیروها جابجا شوند و یا افرادی که اتفاقا در مسیر درست 
حرکت می کنند و در پیشــرفت یک مجموعــه نقش مهمی دارند، 

کنار گذاشته شوند.
با این اوصاف باید چاره ای اندیشــیده شود تا شرایطی رقم بخورد که 
برخی ها نتوانند در راســتای اهداف و مطامع شخصی یا گروهی خود 
تثبیت مدیریت ها را دچار خدشه کنند و به شکل غیر مستقیم به استان 

آسیب برسانند.

۱- معاون فرهنگی شهرداری مشــهد در پی اظهاراتی غیر فرهنگی 
درباره خبرنگاران عزل و مجبور به استعفا شده است. گویا استعفای 
وی توســط شهردار مشهد پذیرفته شــده است. گفتنی است معاون 
فرهنگــی معزول شــهرداری مشــهد در تماس شــهردار با وی در 
نشست خبری و پرســیدن دلیل اینکه چرا پاسخ تماس خبرنگاران 
را نمی دهد، سخنانی توهین آمیز را مطرح کرده بود که به دلیل پخش 
آن از بلندگوی گوشی شهردار مشهد، با اعتراض خبرنگاران سراسر 

کشور مواجه شد.
۲- بی مشــکل نشان دادن اســتان، تاکتیک تبلیغی جدید نمایندگان 
مجلس اســت. گویا این تاکتیک در سفرهای اخیر مسئوالن به استان 
دنبال شده و در این سفرها سخنان نمایندگان بر تعریف از وضعیت 
ممتاز استان و بی مشــکل بودن آن متمرکز بوده است. گفتنی است 
انتظار می رود این ســفرها به محل طرح مشکالت و استفاده از توان 
مســئوالن کشوری برای حل آنها تبدیل شود وگرنه با تبلیغات تنها، 

استان رشدی نخواهد داشت.
۳- آیین نامه جدید شــورای برنامه ریزی هنوز در استان اجرا نشده 
اســت. گویا دبیری شورای اشتغال روز گذشته اســتان هم با اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و هنوز دبیرخانه کارگروه به سازمان 
برنامه و بودجه تحویل نشــده اســت. گفتنی است صاحبنظران این 
تغییر دبیرخانه را به نفع اشــتغال اســتان ارزیابی نکرده و خواستار 

استثنا شدن استان از آیین نامه در این بخش هستند.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پیام نور همدان 
برگزار شد

ایده پارک محرک انگیزه دانشجویان 
برای اشتغال

پیام نــور  دانشــگاه  دانشــجویان  فارغ التحصیلــی  جشــن   
ــورنا  ــجویی س ــال دانش ــی و فع ــروه فرهنگ ــت گ ــدان به هم هم

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن همایــش معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و دانشــجویی 
معــاون  بــا  تفاهم نامــه  انعقــاد  از  کشــور  پیام نــور  دانشــگاه 
ــرای  ــت جمهوری ب ــروم ریاس ــق مح ــتایی و مناط ــعه روس توس
پشــتیبانی از دانش آموختــگان پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــتایی،  ــعه روس ــوزه توس ــای ح ــه در برنامه ه ــن تفاهم نام ــق ای طب
نوبــت  و  وقفــه  بــدون  پیام نــور  دانشــگاه  دانش آموختــگان 

می تواننــد از پشــتیبانی کافــی برخــوردار شــوند.
محمدهــادی امین ناجــی، تاکیــد کــرد: حلقــه مفقــوده امــروز 
اســت  خانــواده  از  دور  بــه  و  فــردی  شــادی  مــا  جوانــان 
ــن  ــواده باشــد. بنابرای ــار خان ــد در کن ــن شــادی بای ــه ای در حالی ک
ــادی و  ــم ش ــالش کنی ــه ت ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــه اجتماع وظیف

نشــاط جوانــان را بــا خانواده هــا ایجــاد کنیــم.
ــال به همــت  ــه س ــه س ــزاری کرســی های آزاد اندیشــی را ک وی برگ
دانشــگاه پیام نــور برگــزار شــده اســت را از مولفه هــای مهــم فعالیــت 
ــای  ــد فعالیت ه ــال جدی ــرد: در س ــد ک ــت و تاکی ــجویی دانس دانش
ــه  ــزار شــود، چراک ــف بیشــتر برگ ــای مختل دانشــجویی در بخش ه

بهبــود فضــای کشــور بــه ایــن فعالیت هــا گــره خــورده اســت.
ــان  ــا بی ــور اســتان ب ــس دانشــگاه پیام ن ــن مراســم رئی ــه ای در ادام
ــور فرهنگــی  ــار انجــام ام ــور همــدان در کن اینکــه دانشــگاه پیام ن
ــژه دارد،  ــه وی ــگان توج ــی دانش آموخت ــه کارآفرین ــی ب و آموزش
ــور  ــارک در دانشــگاه پیام ن ــش از 7 ایده پ گفــت: در ســال ۹7،  بی
ــد  ــل می کنن ــه تحصی ــر اینک ــا دانشــجویان عالوه ب ــد ت ــزار ش برگ

ــز آشــنا شــوند. ــی و اشــتغال نی ــا شــیوه های بازاریاب ب
صفــی ا... صفایــی دانشــگاه پیــام نــور را شــاخص در انجــام 
فعالیت هــای فرهنگــی در بیــن دیگــر دانشــگاه های کشــور معرفــی 
کــرد و افــزود: ایــن دانشــگاه در حــوزه ورزشــی نیــز حضــور فعالــی 
ــگاه  ــرایطی در دانش ــد ش ــل دارد و بای ــور و بین المل ــطح کش در س
فراهــم شــود تــا دانشــجویان بــه راحتــی مســائل فکــری و سیاســی 

ــد. ــان کنن ــدگاه خــود را بی ــرده و دی خــود را مطــرح ک
ــارک برگــزار شــده  ــد کــرد: در همــدان بیــش از 7 ایده  پ وی تاکی
ــد و  ــام ش ــحر انج ــرکت س ــارکت ش ــا مش ــا ب ــی از آن ه ــه یک ک
ــوزش  ــجویان آم ــه دانش ــتغال ب ــعه و اش ــوزی در توس مهارت آم

ــد. داده ش

کمبود پزشک در همدان
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان از کمبود محسوس پزشک در استان خبر داد.

ابراهیم جلیلی با اشــاره به کمبود محسوس پزشک در برخی از رشته های پزشــکی، بیان کرد: با وجود اجرای طرح تحول سالمت و 
پیگیری های انجام شده که تأثیر بسزایی در رشد تعداد پزشکان به ویژه در استان داشته است، در رشته های فوق تخصصی نظیر غدد اطفال 
و بزرگساالن، جراحی قلب، الکترو فیزیولوژی قلب، نفرولوژی کودکان و بزرگساالن و رشته های تخصصی نظیر رادیولوژی، بی هوشی، 

جراح عمومی، ارتوپدی و طب اورژانس کمبود پزشک در استان محسوس است.
وی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در اســتان حدود ۵00 پزشــک متخصص، 7۱0 پزشــک عمومی و ۳۵0 دندان پزشک تحت 
نظارت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان در ۲ بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی فعالیت می کنند، گفت: شاخص تعداد پزشک و 
دندان پزشک در استان حدود ۱ نفر به هزار نفر است؛ این در حالی است که این شاخص در کشور حدود ۱ و نیم و در برخی کشورها 

۳ تا ۵ هم گزارش شده است.

شهرداری همدان مورد آزمون نفوذپذیری سایبری قرار می گیرد
 در راســتای عمل به الزامات پدافند غیرعامل در حوزه پدافند ســایبری، موجودیت های سخت افزار و نرم افزار مجموعه شهرداری 
همدان مورد آزمون نفوذپذیری قرار می گیرد.رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری همدان تاکید دارد: این رویکرد 
در راســتای عمل به الزامات پدافند غیر عامل در حوزه پدافند سایبری اجرا می شود.رضا عسگری در گفت وگو با ایرنا، توسعه فناوری 
اطالعات را از ضروریات شــهرداری می داند و می گوید: به منظور جلوگیری از اقدامات مخربانه و پیشــگیری از تهدیدات احتمالی در 
حوزه شبکه، سخت افزار، زیرساخت های مرتبط و سامانه های تحت وب شهرداری همدان، اقداماتی را جهت آزمون نفوذپذیری انجام 
داده ایم.وی با بیان اینکه در این باره مکاتباتی با مراکز سیاستگذار انجام شد، خاطرنشان می کند: با توجه به ظرفیت های علمی و تجربی 
موجود در دانشگاه بوعلی سینا این موضوع به مرکز آپا دانشگاه بوعلی سینا همدان واگذار شده که عملیاتی می شود.براساس گزارش های 
موجود، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان در ۲ سال گذشته توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت سازمانی و 

آسان سازی، فرایند ارائه خدمات را در دستور کار خود قرار داده است.

مریم مقدم «

 ■ اســتان همدان با ســرعت بسیار خوب 
به ســمت جایگاهی که حق آن است در حال 

حرکت است.
■ همدان در عرصه گردشگری حق آن را داشت 
که مرکز هتلداری و گردشگری غرب کشور در 

اختیارش باشد.
■ باید برای جذب گردشگر برنامه داشت. 

■ وحدت و انســجامی که بین مدیران اســتان 
ایجاد شده نقش بسیار مهمی در رسیدن به این 

جایگاه پر اهمیت دارد.
■ اســتان همدان در بخش جذب منابع اشتغال 
کشور جزو استان های ســرآمد کشور است و 
همدان در کاهش نرخ بیکاری بین اســتان های 

خیلی خوب کشور است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
با عنوان این مطالب در آیین گشایش بزرگترین 
مرکــز آموزش هتلداری و گردشــگری غرب 
کشور به گونه ای متمایز عنوان کرد: همدان در 
حوزه گردشــگری در عرصه ملی حرف های 

بسیاری برای گفتن دارد. 
محمد امید در این آیین با بیان اینکه رشد همه 
جانبه اســتان همــدان در بخش های مختلف 
ســرمایه گذاری بیش از گذشته کاماًل مشهود و 
واضح است، گفت: این ایام برای استان همدان 

ایام به یادماندنی خواهد بود.
وی با قدردانی از استاندار همدان گفت: سازمان 
فنی و حرفه ای باید به سمت ایجاد مراکزی برود 
که هم آموزش و مهارت ورزی را لحاظ کند و 
هم به طور ویژه و تخصصی بر روی یک صنعت 

کشور متمرکز شود.
وی عنوان کرد: رویکرد مجموعه ســازمان فنی 
و حرفه ای باید به سمت ایجاد مراکزی برود که 
هم آموزش و مهارت ورزی را لحاظ کند و هم 
به طور ویــژه و تخصصی بر روی یک صنعت 
کشــور متمرکز شــود که در مرکز هتلداری و 
گردشگری غرب کشور شاهد این اتفاق هستیم.

 مرکز هتلداری غرب کشور نیروهای 
آموزش دیده را به جامعه تزریق می کند

استاندار همدان که در این مراسم به همراه معاون 
عمرانی و مدیرکل امور بانوان استانداری حضور 
داشــت،  گفت: مرکز هتل داری و گردشگری 
غرب کشــور نیروهای آمــوزش دیده صنعت 

گردشگری را به جامعه تزریق می کند.
 ســعید شــاهرخی با بیان اینکه طی سال های 
گذشته یک جهت گیری درخصوص گردشگری 
کشور صورت گرفته، گفت: زمان انتخاب یکی 
از اســتان های کشور به نمایندگی از جمهوری 
اســالمی میزبان کشورهای آسیایی شود، استان 
همدان بــه عنوان نماینده جمهوری اســالمی 
معرفی شــد و در سال ۲0۱8 به عنوان پایتخت 

گردشگری آسیا انتخاب گردید.
وی با بیان اینکه این در شــرایطی است که ۱۳ 
ســال پیش با تالش نماینده مــردم همدان در 
مجلس؛ همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران انتخاب شــد، گفت: این موارد افتخارات 
بزرگــی بر تارک اســتان همدان اســت که به 
عنــوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران و پایتخت 

گردشگری آسیا معرفی شده است.
شــاهرخی با بیــان اینکه مصمم هســتیم این 
تخت گردشــگری را آن طور که در شان استان 
همدان اســت حفظ کنیم، گفت: بر این اساس 
باید هر سال شاهد برگزاری رویدادهای ملی و 

بین المللی در استان همدان باشیم.
وی با بیان اینکه به سازمان آموزش فنی و حرفه 

ای تبریک می گویم و از حمایت های سازمان 
فنــی و حرفه ای قدردانی می کنم، گفت: امروز 
این مرکز در اختیار تمام هموطنان عالقه مند به 
حرفه برای خدمت رسانی به گردشگران است.

شاهرخی تاکید کرد: اگر بنا باشد در سطح ملی 
و جهانی گردشگر بپذیریم باید نیروی آموزش 
دیده و ماهر داشته باشیم و این مرکز رسالت و 
وظیفه اش تربیت چنین نیروهایی در سطح ملی 
است که آورده آن برای استان همدان دوچندان 

خواهد بود.
 نقش حیاتی آموزش نیروی انسانی 

در گردشگری 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور بر توسعه 
صنعت گردشــگری با تاکید بر نقش آموزش 
نیروی انســانی تاکیــد کرد و گفــت: بخش 

خصوصی زمینه را برای توسعه گردشگری مهیا 
می کند.

ســلیمان پاک سرشــت در آیین افتتاحیه مرکز 
آموزش هتلداری و گردشــگری غرب کشور 
بــا بیان اینکه بخش اصلی این حرکت مطلوب 
توجه به بخش خصوصی اســت، گفت: برای 
به سرانجام رســاندن این مرکز دو گام برداشته 
شــده که گام نخست اراده و خواست مدیریت 
استان و گام دوم جلب اعتماد و همکاری بخش 

خصوصی است.
رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشور با تاکید 
بر اینکه بخش خصوصی زمینه را برای توسعه 
گردشــگری در اســتان همدان فراهم می کند 
کما اینکه شــرکای بین المللی بسیاری در مرکز 
آموزش هتلداری و گردشــگری غرب کشور 
همکاری دارند، گفت: بیشترین رشد اقتصادی 
در صنعت گردشــگری اســت که دارای عیار 
ملی است و فقط در استان همدان حائز اهمیت 

نیست.
پاک سرشــت توانمندی نیروی انســانی را از 
کلیدهــای اصلی رونق و توســعه در صنعت 
گردشگری برشمرد و گفت: نگاه به آموزش و 

فرهنگ سازی در صنعت گردشگری نویدبخش 
توسعه گردشگری در کشور و استان است. وی 
اضافه کرد: 8 درصد توسعه بخش اقتصادی دنیا 
در صنعت گردشگری است و بخش خصوصی 

در این مسیر راه را هموار می کند.
 همــدان توانمنــدی خوبــی برای 

گسترش مهارت آموزی در کشور دارد
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
نیز با بیــان اینکه اداره فنی و حرفه ای اســتان 
همدان از مراکز خوب و درجه یک مراکز فنی 
و حرفه ای کشور اســت، گفت: مرکز آموزش 
هتلداری و گردشگری غرب کشور از سال 8۵ 

مورد پیگیری مسئوالن استان همدان بود.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه این پروژه 
در سطح ملی جای توسعه و گسترش دارد اما 

بازسازی و به روزرسانی آن کار مهمی است که 
باید دســت اندرکاران در این زمینه اقدام کنند، 
تاکید کرد: افتتاح چنین مراکزی منجر به رشــد 

جایگاه استان در صنعت گردشگری است.
حاجی بابایی تاکید کرد: افتتاح و راه اندازی این 
مراکز در صنعت گردشــگری منشأ خدمت به 
جوانــان و مردم و اقتصاد کشــور خواهد بود. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری 
در خصوص توسعه آموزش مهارتی در کشور 
بیان کرد: همدان توانمندی خوبی برای گسترش 

مهارت آموزی در کشور دارد.
امیر خجسته با تاکید بر اینکه افتتاح این مرکز 
نه تنها در غرب بلکه در سراســر کشــور به 
عنوان پــروژه ملی مطرح اســت، افزود: بر 
اساس ســخنان رئیس جمهور جوانان باید به 
جای مدرک گرایی، مهارت آموزی را سرلوحه 

کار خود قرار دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه صنعت گردشــگری 
دنیــا متوجه ظرفیت های گردشــگری همدان 
شــده است گفت: ســاخت ۱۵ هتل و توسعه 
میهمان داری در شهرها و روستاهای استان نشان 

دهنده جایگاه صنعت گردشــگری در همدان 
است.

  آمــوزش و افزایش مهــارت ابزار 
کلیدی موفقیت

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
نیز با بیان اینکــه منطقه خاورمیانه در دهه های 
آتی بیشترین رشد را در جذب گردشگر خواهد 
داشت، بیان کرد: آموزش و افزایش مهارت ابزار 
کلیدی موفقیت پایدار در صنعت گردشــگری 
اســت. وهب مختاران افزود: ســازمان فنی و 
حرفه ای امروز در اشاعه علوم مهارتی در کشور 
نقش آفرین اســت و تمرکــز و توجه به بخش 

خصوصی در این مرکز اولویت است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه گردشــگری 
محور توسعه استان همدان است در همین مسیر، 

یکی از مؤلفه های اصلی توسعه انسانی، آموزش 
و توانمندسازی است به شکلی که از این طریق 
می توان مشارکت توام با بهره وری نیروی انسانی 
را در فرایند توسعه کشــور شاهد بود. نیروی 
انسانی توانمند در مسیر توسعه گردشگری، بر 
شــاخص هایی همچون رشد اقتصادی محلی، 
اشــتغال و توزیع عادالنه درآمــد در این زمینه 

تاثیرگذار است.
وی همچنین به پویا بودن زمینه های اشــتغال 
اشــاره کرد و گفــت؛ باید خاطرنشــان کرد 
آموزش های فنی و حرفه ای انجام فعالیت هایی 
اســت که می تواند فرد را برای احراز شــغل ، 
حرفه و کســب و کار آماده کند یــا کارایی و 
توانایی وی را در انجــام آن افزایش دهد. این 
آموزش هــا کســب مهارت ها را در راســتای 
تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش های 
خاص مربوط به شغل و در بخش های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد. از 
اینرو با توجه به حساســیت حوزه گردشگری، 
فنی و حرفــه ای همدان با پویــا کردن مرکز 
آموزشی هتلداری در نظر دارد برنامه های مدونی 

را به اجرا بگذارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور: 

مرکزهتلداری غرب کشورحق همدان بود

استاندار همدان:

نرخ بیکاری 
همدان 
6/1 است
 همدان جــزو رتبه های برتــر در کاهش بیکاری  
است. نرخ مشــارکت به عنوان شــاخص توسعه در 
ســال گذشــته 4۲/8 بوده که امسال براساس آخرین 
اطالعات مرکز آمار کشور این میزان به 44/۱ درصد 
رسیده که در شــاخص بعدی نیز در بهار سال پیش 
نرخ بیکاری 8/۲ درصد بوده و امسال به 6/۱ رسیده 

است .
استاندار همدان با بیان این مطلب  در کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری استان همدان، گفت: در برنامه سند توسعه 

سه ساله استان، توجه به معیشت و رونق اقتصادی درنظر 
گرفته شــده و مقرر است که هرســاله ۵ هزار میلیارد 
سرمایه گذاری و ساالنه ایجاد اشتغال برای ۲0 هزار نفر 

انجام بپذیرد .
سیدســعید شــاهرخی، تأکید کرد: همشــهریان توجه 
کنند کاهش نــرخ بیکاری به معنی این نیســت که در 
همدان بیکار وجود ندارد بلکه همدان با توســعه بخش 
گردشگری درصدد کاهش نرخ بیکاری در استان است .

استاندار همدان تصریح کرد: تسهیالت اشتغال روستایی 
طرح بسیار خوبی است که درحال انجام بوده و ظرفیت 

استان همدان در این طرح بسیار باال است .
وی تأکید کرد: ۳۵8 میلیارد ریال اعتبار روستایی ابالغی 
بــه همدان بوده کــه ۹۲ میلیارد ریال بــرای طرح های 

حمایتی اختصاص یافته است .
شــاهرخی ادامه داد: از سال گذشــته تاکنون ۵ هزار و 
6۲8 عنوان شغل جدید ایجاد شده که تویسرکان با ۱۲4 
درصد جذب در رتبه نخســت، فامنیــن در رتبه دوم و 

همدان در رتبه سوم قرار دارد .

وی بــا بیان اینکه نظارت ها برای ایجاد مشــاغل پایدار 
واقعی و اثربخش باشــد، افزود:  دو ظرفیت روستایی و 
گردشگری بیش از گذشته در راستای توسعه و پیشرفت 

استان مورد توجه قرار بگیرد.
اســتاندار همدان  ضمن ابراز گله مندی از پست بانک و 
صندوق کارآفرینی امید، گفت: این دو باید مشــکالت 

مردم را برطرف کنند.
 سهم روستاها در سبد اشتغال ۲۵ درصد است

به گزارش ایسنا، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور نیز در این جلســه گفت: سهم روستاها در سبد 
اشــتغال کشور ۲۵ درصد اســت که این رقم آثار مثبتی 
را به دنبال داشــته است.محمد امید، افزود: ظرفیت ها در 
روستاها باال و قابل گسترش است و اشتغال ایجاد شده 
در روســتاها در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس را 
رقم زده اســت.وی با تاکید بر اینکه باید برای بازگشت 
مردم به روســتاهای خود آماده بود و برنامه ریزی کرد، 
اظهار داشــت: اشتغال هم اکنون مهمترین دغدغه بخش 
روســتایی اســت و ایجاد دهیاری ها در رفع مشکالت 

اشتغال روستایی موثر بوده است.
 ۶۰۴۱ شــغل جدید در همدان ایجاد شده 

است
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلســه 
گفت: از آغاز ســال 6 هزار و 4۱ نفر اشــتغال جدید و 
هزار و 84۵ نفر بیمه شــدگان جدید در لیســت تأمین 
اجتماعی قرار گرفته اند.احمد توصیفیان، اظهار کرد: بهار 
۹8 نرخ مشــارکت اقتصادی استان 4۱/۱ بوده که نسبت 
به سال گذشته ۱/۳ افزایش داشته است.وی افزود: نرخ 
بیکاری استان همدان ســال گذشته 8/۲ بوده که امسال 
به ۱/6رســیده و با کاهش ۲/۱ درصدی مواجه بوده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از ابتدای 
تصویب قانون تســهیالت پایدار روســتایی همدان به 
عنوان استان پیشــرو کار خود را اغاز کرد و 4۱ جلسه 
تشــکیل داد. وی گفت: طی چهار مرحله ۳۵8 میلیارد 
تومان اعتبار روســتایی به بانک های استان ابالغ شد که 
۲۵8 میلیارد تومان معادل 7۲ درصد سهمیه عقد قرارداد 
شده اســت.توصیفیان عنوان کرد: 86 درصد تسهیالت 

روســتایی غیرحمایتی استان جذب و ۹۱ میلیارد تومان 
از اعتبارات ابالغی به طرح های دســتگاه های حمایتی 
تخصیص داده شد.وی تأکید کرد: بنیاد شهید، بهزیستی 
و کمیته امــداد از جمله نهادهای حمایتی هســتند که 
اعتبارات مخصوص خود را دریافت کرده اند.توصیفیان 
ادامه داد: ۵۵ درصد طرح ها جدید، ۳۹ درصد توسعه ای 
و 4 درصد طرح های درگــردش بودند.وی عنوان کرد: 
سند توسعه اشتغال سه ساله در استان همدان ایجاد شده 
که ۲0 هزار شغل با منابع مالی پیش بینی شده و ۱۹هزار 
و ۲00 تعهد ما بوده است. توصیفیان افزود: اشتغال ثبت 
شده استان ۳۱ درصد بوده که فامنین، بهار و تویسرکان 

آمار خوبی داشته اند.
 سختگیری بانک ها کمتر شود

معــاون هماهنگی و امور اقتصادی اســتاندار نیز گفت: 
بانک ســینا و پارسیان در تضمین ها سختگیری می کنند 

که باید مساعدت بیشتری داشته باشند.
ظاهر پورمجاهد، ادامه داد: دو تعاونی دهیاران جوکار و 
گل تپه جزو دهیاران برتر کشوری در سال جاری انتخاب 

شدند که افتخاری برای استان همدان است.
وی ادامه داد: در جشنواره دهیاری ها نیز دهیار قاسم آباد 

به دلیل ارائه کار قوی نمونه و برتر کشوری شده است.
 امید و اشتغال در بین جوانان ایجاد کنیم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: امید و اشــتغال را در بیــن جوانان ایجاد کنیم و در 
مجلس به جد این مسئأله را پیگیری می کنیم.امیر خجسته 
با بیان اینکه امسال در رونق تولید باید اشتغال ایجاد کنیم، 
ادامه داد: همدان جایگاه خوبی را پیدا کرده و شتاب خوبی 

دارد.
 مالیات زنجیر پای اشتغال است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
گفت: جلسه ای به زیبایی جلسه اشتغال نیست ولی باید 
توجه داشــت که مالیات ها زنجیری به پای اشتغال بسته 
اســت.وی افزود: کارخانه شیشــه همدان و فوالد ویان 
مشکل ارزی دارد که در جلســه ای که با بانک مرکزی 
در پیــش داریم در صدد برطرف کردن مشــکل این دو 

حوزه هستیم.

شاهرخی : مرکز هتلداری غرب کشور نیروهای آموزش دیده را به جامعه تزریق می کند

مختاران : آموزش و افزایش مهارت ابزار کلیدی موفقیت

سلیمان پاک سرشت: توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش آموزش نیروی انسانی

نورمحال در حال نابودی است
 رئیس کمیســیون  فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
با تأکید بر اینکه نورمهال در حال نابودی اســت، گفت: مسئوالن برای 
جلوگیری از ساخت و ساز در عرصه عمارت نورمحال هرچه سریعتر 

چاره اندیشی کنند.
به گزارش ایســنا، رضــوان سلماســی در نطق پیش از دســتور 
جلســه این هفته صحن شــورا با اشــاره به ســاخت و ساز در 
جوار عمــارت نورمحال، بیان کرد: با توجه بــه جایگاه عمارت 
نورمحــال به عنوان یکی از بناهــای واجد ارزش و معرف هویت 
و تاریخ شــهر همدان از مدیران شهری و مسئوالن استانی انتظار 
می رفــت که توجه بیشــتری بــه اتفاقاتی که در حاشــیه این بنا 

باشند.  داشته  می افتد، 
وی بــا بیان اینکه مخالف ســاخت  و ســاز در این عرصــه با ارزش 
هســتیم، تصریح کرد: سال گذشــته در صحن شورا، جلسه ای در این 
موضــوع برگزار و با توجه به اهمیت تاریخی بودن عمارت نورمحال، 
از برج ســازی و ساخت و ســاز در این عرصه تا تعیین تکلیف نهایی 
جلوگیری شــد و کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز از پیشنهادات ارائه 

شده جهت حل این مشکل استقبال کرد.
سلماســی افزود: با وجود اعالم آمادگی کمیته امداد مبنی بر استقبال از 
پیشنهادات شورا برای حل مشکل، اما متأسفانه از طرف مدیران شهری 

و استانی اراده ای برای حل این موضوع مشاهده نشد .
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خبر یادداشت

روزانه 20 تن کیسه پالستیکی در همدان دفن می شود

 معاون خدمات شهري شهرداری همدان با بیان  این که کیسه هاي پالستیکي به یک معضل بزرگ 
تبدیل شــده است، گفت: از پسماندهاي روزانه شــهر همدان، معادل ۲0 تن کیسه پالستیکي دفن 

مي شود.
به گزارش ایسنا، وحید علی ضمیر افزود: کیسه پالستیکي سال هاي سال طول مي کشد که در طبیعت 
تجزیه شود و در این راستا یکي از اقدامات مهم براي کاهش استفاده از کیسه هاي پالستیکي، آموزش 
و فرهنگسازي است، مردم باید با خطرات زیست محیطي استفاده از کیسه هاي پالستیکي آشنا شوند .

وي ادامه داد: فروشــگاه ها مي توانند در استفاده نکردن از پالستیک پیش قدم شوند، مردم باید از این 

فروشــگاه ها بخواهند که پالستیک کمتري تولید کنند، رسانه ها نیز باید به این موضوع به عنوان یک 
مطالبه مردمي نگاه کنند تا زمیني عاري از پالستیک داشته باشیم.

وي با اشاره به پویش بزرگ "همه داناییم براي نه به کیسه هاي پالستیکي"،  گفت: همدان باید به عنوان 
شهري بدون پالستیک باشد که این مهم با کمک مردم ممکن مي شود.

علي ضمیر بیان کرد: به مناســبت گرامیداشــت روز جهانی بدون کیســه های پالستیکی )۲۱تیرماه(، 
سازمان مدیریت پسماند نیز اقدام به برگزاري مراسمي در روز ۲0 تیر ماه از ساعت ۱8:۳0 در سازمان 
خواهد کرد.  وی افزود: این مراسم با حضور اعضاي شوراي اسالمي شهر و جمعي از مدیران شهري 
با حضور هنرمندان و ایجاد لحظات شــاد براي شهروندان با هدف استفاده بهینه، بازیافت و استفاده 

مجدد از پالستیک برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست
 حقیقت های تلخی در همدان گفت و رفت

مهدی ناصرنژاد «

 حرف ها و هشدارهای زیســت محیطی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان محیط زیست کشــورمان در جلسه روز شنبه شورای 
اداری اســتان، باعــث نگرانی بســیاری از دلســوزان و آینده نگران 

حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
عیســی کالنتری که برای بررســی وضعیت تاالب های طبیعی استان 
همدان و موضوع های مبتال به آن به همدان ســفر کرده بود، در جلسه 
شورای اداری به وجود برخی بیراهه ها در حوزه زیست محیطی استان 
اشــاره کرد که به پرتگاه های نابودی و دگرگونی اقلیم همدان منتهی 

می شود. 
واقعیت این اســت که استان همدان چند سالی هست به علت تداوم 
خشکسالی ها و برداشت های بی رویه آب از منابع زیرزمینی، به تدریج 
دارد مراتع و دشــت های سرســبز خود را از دست می دهد به سمت 
بیابانی شدن می رود. آمارهای رسمی و موجود در این خصوص بیانگر 
این واقعیت است که حداقل در ۱0 سال اخیر حدود 6۵ هزار هکتار از 
مراتع درجه ۲ و ۳ و دشت های قابل کشت استان در چندین نقطه، از 
جمله خود همدان، مالیر، قهاوند و فامنین و دشت های حوزه  شمالی 
استان هم اینک به صورت بیابان و شوره زار درآمده و نمی شود کاری 

با آن کرد. 
رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسالمی در این باره به مسئوالن 
استان، کارشناسان مربوطه و کشــاورزان استان که در مناطق وسیعی 
اقدام به کشــت و تولید ســیب زمینی و علوفه یونجــه و چغندر قند 
می کنند هشــدار دارد که حداکثر تا ۱۵ سال آینده با تمام شدن ذخایر 
آب های زیرزمینی در مناطق سیب زمینی کاری و یونجه کاری نه تنها 
چنین محصوالتی در اســتان قابل کشت نخواهد بود، بلکه زمین های 
حاصلخیز کنونی به بیابان لم یزرع تبدیل خواهد شد، عیسی کالنتری 
در این خصوص توصیه می کند تا زمان از دست نرفته و فاجعه طغیان 
نکرده است کشت های جایگزین در استان شناسایی و معرفی شود و 
به موازات آن روش های کشت سنتی به کشت نوین تغییر داده شود که 
توسعه گلخانه های زراعی و سامانه آبیاری بارانی و قطره ای از جمله 

روش های جدید می تواند باشد.
البته در این خصوص مخالفان توســعه کشــت گلخانه ای هم برای 
خود اســتدالل هایی دارند، که در این خصوص حداقل می شود، از 
کشــورهایی که با روش های مشــابه به موفقیت های بزرگ دست 
یافته اند، الگوبــرداری کرد، چه امروزه الگوبــرداری از طرح ها و 
برنامه ها و روش های موفق در نقــاط مختلف جهان به کوتاه ترین 
راه برای رسیدن به توســعه تبدیل شده است و همین کشور چین 
که با صنایــع و خدمات و زنجیره اقتصادی خود نیمی از جهان را 
در دست گرفته اســت، خیلی راحت از نیازهای جامعه های هدف 
الگوبرداری می کند و می ســازد و ارزان صادر می کند و موفق هم 

بوده است. 
حال چه اشکالی دارد، ما هم در بسیاری نوآوری ها و حتی تکنولوژی 
رایج در کشــورهای پیشــرفته و موفق الگوبرداری کنیم و خیلی از 
کارشناسان و صاحبان نظران دلسوز کشورمان به این الزم مهم توصیه 

و تأکید دارند.
یکی دیگر از توصیه های رئیس ســازمان محیط زیســت کشورمان، 
هدایت و انتقال اصولی زباله و نخاله های ساختمانی کالنشهر همدان 
به کناره های جاده های ارتباطی و نقاط نزدیک و قابل مشاهده همدان 
است که از این معضل به عنوان نقطه ضعف بزرگ مسئوالن و خود 
مردم همدان یاد کرد و با این حرف خود خیلی ها را هم پکر ساخت  
چون حقیقت تلخ اســت و این نکته مهم که، بی توجهی به مســائل 
محیط زیســتی و مولفه های پاکیزگی و پایبندی مردم یک شــهر به 
محیطی پاک، نباید مانعی برای توســعه گردشگری در شهری نظیر 

همدان باشد.

تلفیق علم و هنر انقالبی بزرگ در 
صنعت مبل و منبت مالیر به وجود می آورد

 مالیر- خبرنگار همدان پیام: با تشکیل هیأت مدیره بازار مبل مالیر 
در ســال ۹۵ انقالبی بزرگ در این صنعت به وجود آمد. گام بعدی در 
ایجاد تحول و پیشرفت مبل و منبت مالیر ورود این هنر- صنعت به 
جامعه علمی است که با به وجود آمدن رشته های دانشگاهی مرتبط و 

امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد مالیر محقق شد.
رئیس دانشگاه آزاداسالمی مالیر در نخستین نشست هیأت مدیره بازار 
مبل مالیر با حضور اصحاب رسانه، رؤسای دانشگاه ها و فعاالن فضای 
مجازی بیان کرد: در برنامه دوم توسعه استان همدان ، اولویت توسعه 
شهرســتان مالیر در آموزش عالی، کشاورزی و صنعت تعریف شده 
بود، امروز با اقدامات زیربنایی انجام گرفته در این حوزه ها جایگاهی 

شاخص برای مالیر به وجود آمده است.
محمدعظیم خدایاری با بیان اینکه رســالت دانشــگاه آزاد در دو بعد 
آموزشی و پژوهشی تعریف شده است، گفت: در بحث آموزشی بیش 
از ۵ رشته مرتبط با صنایع چوب و طراحی مبلمان داخلی در دانشگاه 
آزاد تدریس می شــود و در بعد پژوهشی با توجه به سیاست دانشگاه 
آزاد که حرکت به ســمت دانشگاه نســل چهارم مسئله محور و حل 
مسئله است، پایان نامه ها در رشته های مختلف با موضوع مبل و منبت 

و مبتنی بر نیاز این صنعت خواهد بود.
وی با اشــاره به گســتردگی ۳00 واحد دانشگاهی و وجود 60 هزار 
نیروی انســانی فعال در سطح کشــور، پیدا کردن بازارهای جدید و 
گســترش زنجیره فروش را از جمله اقدامات انجام شده دانشگاه آزاد 
عنوان و بیان کرد: با مســاعدت و کار جمعی شــاهد توسعه و ایجاد 

اشتغال مولد در شهرستان خواهیم بود.
 تدریس رشته جدید مهندسی صنایع مبلمان 

در دانشگاه مالیر
رئیس دانشــگاه مالیر در این نشست با تأکید بر ضرورت گواهی نامه 
دانشــگاهی در انگور و مبل و منبت مالیر گفت: اگر دانشگاه در کنار 
صنعتگران مبل یک بازوی محرکه علمی باشد و به این موضوع فراخ تر 
نگریســته شــود، نتایج این همکاری در توسعه شهرستان ملموس تر 

خواهد بود .
خســرو سایه وند از تدریس رشــته جدید مهندسی صنایع مبلمان از 
مهرماه در این دانشــگاه خبر داد و گفت: از خانواده ها می خواهیم این 
رشــته جدید را در لیست انتخاب رشته های دانشگاهی فرزندان خود 

قرار دهند.
وی درباره برندینگ و ســاپورت علمی، عنوان کرد: مرکز پیشــرفته 
چوب ، منبت و مبلمان در دانشــگاه به وجود آمده است تا با برگزاری 
دوره های آموزشــی و بازآموزی ، افراد  تخصصی تر در صنعت مبل و 

منبت ورود پیدا کنند.
یکی از اعضای هیأت مدیره بازار مبل، گفت: با تشکیل هیأت  مدیره، 
انقالبــی بزرگ در این صنعت به وجود آمــد و با اقدامات این هیأت 
 مدیره و برگزاری جشــنواره مبل و منبت موفق به فروش فوق العاده 
و حضور 60 هزار گردشــگر در مالیر شدیم که در نوع خود بی نظیر 
است. رضا فهیمی راد انقالب دوم را ورود این صنعت به جامعه علمی 
عنوان کرد و افزود: با امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد، پژوهشگاهی 

در اختیار ما قرار گرفت تا فعالیت های خود را در آن انجام دهیم.
 برگزاری سومین جشنواره مبل و منبت مالیر

 از ۲۱ مرداد تا ۱ شهریورماه 
رئیس هیأت مدیره بازار مبل از برگزاری سومین جشنواره مبل و منبت 
مالیر از ۲۱ مرداد تا ۱ شهریور خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام 
شده، ۹ هزار ثانیه تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما آماده شده که پیش از 

برگزاری جشنواره از شبکه سراسری پخش خواهد شد.
یدا... کریمی با اشــاره به تبلیغات استانی به مدت 6 ماه پیش از ثبت 
ملی منبــت، افزود: برگزاری همایش بزرگ پیــاده روی خانوادگی و 
پخش زنده از شبکه فرامرزی و ملی، تهیه تیزرهای تبلیغاتی، برگزاری 
دو جشــنواره مبل، حمایت و اعزام تیم وزنه برداری قدرتی به کشور 
تاجیکستان، ساخت و پخش مستند ایران من با موضوع مبل و منبت 
مالیر، حمایت و اسپانســری از قوی ترین مردان ایران و ثبت انجمن 
نمایشگاه داران مبل مالیر برای نخستین بار در غرب و جنوب کشور از 

جمله اقدامات هیأت مدیره بوده است.

زیرگذر کفراچ تا پایان سال به پایان می رسد
 رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای نهاوند گفت: عملیات ساخت 
زیرگذر سه راهی شهرک بخش خزل نهاوند ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
وحید صفدری در بازدید از پروژه های راه ســازی شهرســتان، گفت: 
زیرگذرهای کفراچ و ســه راهی شــهرک از جمله پروژه های در حال 
اجرای راهداری اســت و در حال حاضر نیز راه جایگزین احداث  شده 

است.
وی اعتبار این پــروژه را یک میلیارد و ۲00 تومان عنوان کرد و گفت: 
این طرح با گذشت 4 ماه از زمان کلنگ زنی تا امروز بیش از ۳0 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته جاری، عملیات باکس گذاری راه اصلی 
اجرا می شود.رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای نهاوند با اشاره 
به اینکه مســیر فوق از جمله نقاط حادثه خیز شهرستان نهاوند است، 
گفت: این پروژه با هدف افزایش ســطح ایمنی و خدمات به خصوص 
برای کامیون داران که در حمل چغندرقند به روستاهای اطراف مراجعه 

می کنند، در حال اجرا است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر پروژه احداث زیرگــذر کفراش نیز با 
60 درصد پیشــرفت فیزیکی در حال انجام اســت که تا پایان تابستان 
به بهره برداری خواهد رسید.صفدری مجموع اعتبارات این دو زیرگذر 
را ۲ و نیــم میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در ســیالب فروردین ماه 
ســال جاری دستک های نگهدارنده پل تاریخی دهبوره تخریب شد که 
در ماه های گذشته ضلع شمالی آن بازسازی و در حال حاضر عملیات 

بازسازی ضلع جنوبی آن آغاز شده است.

 هر عکسی در زمان ثبت شدن با صدایی در 
ذهن عکاس ثبت می شــود. عکس را در یکی 
از پارک های شــهر گرفتم، صدای این عکس، 
خنــده بی غل و غش این دو کــودک بود، اما 
غصه آنجاســت که فروپاشــی مهر و اعتماد 
درســت از فردای این عکس آغاز می شــود. 
آنجا که جبر قوانین وارد زندگی خصوصی آن 
دو می شــود و یکسان سازی را فرمان می دهد 
و نمی گــذارد مردم در کنار هــم با تفاوت ها 

زندگی کنند.
جامعه شناسان هشــدار می دهند جامعه ای که 
از آن اعتمــاد را بگیرند افراد را به هم بدگمان 
و بی مهر کرده اند. به باور بیشتر آنها مهمترین 
نیاز برای توسعه مدنی اعتماد و دوست داشتن 
یکدیگر است با تمام تفاوت ها، یکی از همین 
متفاوت به نظر رســیدن ها شاید نوع پوشش 
و حجابی باشــد که افــراد جامعه خواه زن و 
خواه مرد برای خود انتخاب می کنند و ویترین 
ظاهری خود را در قالب این پوشش چیدمان 

می کنند.
شاید قاب تصویری که دو دختر بچه را نشان 
می داد با ابالغ نوشتن ســوژه ای تحت عنوان 
هفته عفاف و حجاب میزگردی را به مناسبت 
روز عفاف و حجاب خلق کرد که پای درد و 
دل نسل جوان و دغدغه   آنها با مسأله حجاب 

بنشینیم.
جامعه هدف ما برای نگارش این گزارش دو 
نــگاه متفاوت از گروه زنان محجبه و گروهی 
از دختران بــا ظاهری معمولی تر بود که بنا به 
درخواست افراد شرکت کننده در این میزگرد 
از آوردن نام آنها معذور هستیم، در این نشست 
همچنین مریــم رضایی به عنوان کارشــناس 
حوزه اجتماعی که معطوفیت فعالیت خود را 

در حوزه زنان می داند، نیز حاضر بود. 
کارشــناس حاضر در جمع، رابطه حجاب با 
مفهوم زن در جوامع مدرن و مسأله حقوق زن 
و جایگاه اجتماعی زنان را از مواردی می داند 
که مســأله حجاب را به عنوان یکی از مسائل 

مهــم در عرصه دین و جامعه مطرح ســاخته 
است.

رضایــی با بیــان این موضوع که در مســائل 
اجتماعی، وقتی می خواهیم مسأله ای را بررسی 
کنیم باید تمامی ابعاد را درنظر بگیریم، با شاره 
به اینکه در رسیدن حجاب به این مرحله، نباید 
نقش رسانه ها را نادیده گرفت، گفت: اصال این 
به اینجا رســیدن یعنی چه و افق مطلوب ما از 

حجاب چه بوده و چه چیزی است؟
فعال حــوزه زنان، ادامــه داد: پس از انقالب 
حجاب به قانون و  از جنبه فردی به اجتماعی 
تبدیل شد. پس با یک مسأله  اجتماعی مواجهه 
هستیم که ابعاد مختلفی دارد. پس از انقالب و 
در ده های گذشته، وارد عصر مدرن شدیم اما 
نمی دانیم اقتضائات حجاب در دوران مدرنیته 
چیست؟ نخســت باید به این سوال پاسخ داد 
که حجاب و پوشــش را در این دوره به چه 

شکلی می توانیم تعریف کنیم.
م.ر یکی از زنان حاضر در این نشست نسبت 
به تعریف حجاب درحال حاضر، معتقد است: 
متاســفانه در جامعه امروزی مــا از حجاب 
طوری تعریف شــده که بیشتر باعث دلزدگی 
است تا جذب شدن دخترانمان. در حالی که به 
نظر من می توان با راهکار کارشناسی تعبیری 
در نظر گرفت که زنان خود جوش به مســأله 

حجاب حساس شده و دغدغه مند آن باشند.
وی ادامــه داد: برخوردهــای ســلیقه ای در 
برخورد با حجــاب و بی حجابی به قدری باال 
گرفته که به جامعه فشار وارد کرده و همچنان 
این برخوردها وجود دارد.امروزه بســیاری از 
دختران و زنان ما نســبت به نوع پوشــش و 
حجاب زنانگی خود با رد کردن و پاک کردن 
مسأله، لجبازانه به این برخورد ها واکنش نشان 

می دهند.
م.ر، بــا بیان اینکه فضــای حجاب در جامعه 
مدرن امروزی ذائقه انســان تنوع طلب شــده 
است، افزود: ما هنوز به تعریف دقیقی از این 
فضا نرسیده ایم و به عبارتی در این موضوع در 

یک خال جدی به ســر می بریــم. هنوز با این 
قضیــه کنار نیامده ایــم اما این مســأله را که 
رســانه ها چه تاثیــری در بی حجابی دارند را 

مطرح می کنیم.
ایــن در حالی اســت کــه ف.ا، نماینده زنان 
محجبــه در این نشســت، معتقد اســت: در 
دوره های مختلف، انــواع متنوعی از لباس ها 
و پوشــش ها را می بینیم که نسبت به گذشته 
متفاوت است و سال به سال تغییر می کند. باید 

پرسید لباس ایده آل چه لباسی است؟
وی افزود: وقتی بســتر را مشخص کنیم و به 
تعریف خوبی در این مورد برســیم، آن وقت 
تاثیر عوامل مختلف از جمله گروه دوســتان، 
خانــواده، رســانه و اجتمــاع  را در عفاف و 
حجاب بیشتر درک می کنیم. برای نمونه وقتی 
در جنگ هستید و این محیط را بشناسید بهتر 
می توانید رقیــب را کنترل و مدیریت کنید اما 
وقتــی فضای گیجی در این مورد وجود دارد، 
موفق نخواهیم شــد. رســانه نیز اثر دارد اما 
مهمترین مســأله این است که فضای موجود 

را باید درک کرد.
ف. الــف با اشــاره به تبعــات بی حجابی در 
جامعه، گفت: بی حجابی زمینه سســتی بنیاد 
خانــواده را فراهــم می کند و اگــر زنان ما با 
پوشش وارد جامعه شوند بسیاری از مشکالتی 
که اکنون بــرای خانواده ها پیش می آید دیگر 
اتفــاق نمی افتد. نظام آموزشــی به عنوان یک 
بازوی قانــون و آموزش وظیفه تربیت بچه ها 

 را دارد تا امنیت و آرامششان را فراهم کنند.
م.ر در ادامه بیان کرد: پیشــنهاد می دهم همه 

افــرادی که می توانند بــرای وضعیت موجود 
کاری انجام دهند با بررســی کارشناســانه و 
جامعه شناســانه و بهره گیری از متخصصان و 
اهل فن جلو بیایند تا پیش از اینکه این مسأله 
بزرگ تر نشــده، راه حل و چــاره ای برای آن 

اندیشیده و اجرا شود.
ف.الف، در ادامه صحبت هــای م.ر گفت: ما 
نباید طلبکار باشــیم. چرا نگاهمــان مهربان 
نیست؟ و چون چادری هستیم، خوب هستیم. 
این نوع نگاه مشــکل دارد و ممکن است به 
دلیل اینکه نمی توانیم پیام را به درستی منتقل 

کنیم، از سوی مخاطب نیز پذیرفته  نشود.
وی تاکید کرد: زمانــی که از میانه موضوع را 
بررســی کنیم، به جواب خاصی نمی رســیم. 
عواملــی مانند رســانه ها و گروه دوســتان 
می توانند به تاثیرات حجاب در جامعه جهت 
دهند و در عمق بخشی به آن نقش مهمی دارند 
که باید این عوامل را بررســی کرده و به دنبال 
جذب راهکار های مناسب برای اجرای آن بود.
رضایــی نیز با بیان اینکه هــر عملی که افراد 
جامعه انجام می دهند، در نگاه کالن اثر مستقیم 
در اجتمــاع دارد، عنوان کــرد: همان گونه که 
رفتار فرد در جامعه موثر اســت، اشخاص نیز 
از اجتماع و قوانین آن تاثیر می پذیرند. حجاب 
عالوه بر آثار شخصی و شخصیتی، دارای آثار 
اجتماعی اســت. جامعه ای که در آن بانوان با 
حفظ حدود و حقوق دیگران ظاهر می شوند، 
محیــط آرام و امنــی را بــرای جوانان فراهم 
ساخته و به سوی ســعادت و سالمت روانی 

پیش خواهند رفت.

به مناسبت روز عفاف و حجاب بررسی شد:

محجوبیت 
زنان شهر را 
دریابید
■ صدای تفاوت ها را بشنویم

 نهاوند-  معصومــه کمالوند- خبرنگار 
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  همدان پیــام: 
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان در 
بازدید از پروژه های گردشگری نهاوند گفت: 
فارسبان  تنها روســتای پایلوت گردشگری 
نهاونــد اســت که بایــد زیرســاخت های 

گردشکری آن تقویت شود.
علــی مالمیر با اعالم رفــع موانع و وقفه در 
اجرای طرح ســاماندهی ســراب، بیان کرد: 
از ســرگیری ایــن پروژه با هــدف تقویت 
زیرســاخت های گردشــگری این ســراب 
از جمله مســیر پیاده روی، ایجــاد و تعمیر 
سرویس های بهداشتی و مبلمان گردشگری 
است که درحال حاضر با ۵00 میلیون تومان 

اعتبار در حال اجرا است.
رئیــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری نهاوند از عملیــات احداث 
روشــنایی جــاده تفریحی گردشــگری بام 
نهاوند با اعتبار ۲00 میلیون تومان خبر داد و 
گفت: مرمت، بازسازی و ساماندهی ۵ پروژه 

تاریخی و گردشگری در نهاوند نیز در حال 
اجرا است.

محسن جانجان عنوان کرد: این بناها با وجود 
این که سال هاست به ثبت ملی رسیده  به دلیل 
گذشــت زمان و با توجه به بارش های اخیر، 

نیاز به مرمت و بازسازی داشتند.
با پیگیری هــای میراث فرهنگی،  وی گفت: 
صنایع دستی و گردشگری نهاوند و با جذب 

اعتباری بالغ بر ۵00 میلیون تومان بخشی از 
این بناهای تاریخی و گردشــگری به عنوان 
مهم ترین ظرفیت گردشــگری شهرستان در 

سال گذشته مرمت و بازسازی شد.
جانجان افــزود: با حمایت های ویژه نماینده 
و فرمانــدار نهاوند اعتبار فاز دوم مرمت این 
بناها جذب شــد و در حال حاضر نیمی از 
کار بازســازی و مرمت جدار داخلی حمام 

سرد و گرم، تزئینات و آهک بری حمام حاج 
آقا تراب و حمام گلشن با اعتبار ۱۵0 میلیون 
تومان انجام شــده و ظرف یک مــاه آینده 

مرمت این بناها به پایان خواهد رسید.
صنایع دســتی  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
کرد:  خاطرنشــان  نهاوند،  گردشــگری  و 
بام ســازی ســقف و بازســازی بخشی از 
جداره داخلــی خانه صمصمام نیز ســال 
گذشــته انجام و در حــال حاضر احداث 
کانال دفــع رطوبت با اعتبــار ۳0 میلیون 

تومان در حال انجام است.
در ایــن بازدید مدیرکل، معاون گردشــگری 
و مســئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان و رئیس و 
کارشناس اداره میراث شهرســتان از ۵ پروژه 
بازســازی، مرمت و ســاماندهی حمام حاج 
آقاتراب، حمام گلشن، خانه صمصام، روشنایی 
جاده بام نهاوند و سراب فارسبان بازدید به عمل 
آورده و مشــکالت و موانع روند اجرای کار 

مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی سراب  فارسبان از سرگرفته شد

اجرای روشنایی مسیر دسترسی بام نهاوند با ۲۰۰ میلیون تومان 

الگوهای غلط جوانان 
اصالح شود

 فرماندار رزن گفت: باید الگوگیری های جوانان 
را جدی بگیریم و ســعی در اصالح الگوهای غلط 

جوانان و نوجوانان داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، ســیدرضا ســالمتی در جلسه 

هماهنگی هفته عفاف و حجاب شهرســتان رزن با 
اشاره به مســائلی که در زمینه حجاب وجود دارد، 
اظهارداشــت: در حوزه ی تربیتی و عفاف و حجاب 
اگر با همین شــرایط موجود پیش برویم و تغییری 
ایجاد نکنیم، وضعیت به مراتب دشوارتر خواهد شد.

وی عنــوان کرد: بایــد الگوگیری هــای جوانان را 
جدی بگیریم و ســعی در اصــالح الگوهای غلط 
جوانان و نوجوانان داشته باشیم.فرماندار رزن با بیان 

این که افراط و تفریط هر دو اشــتباه است، ادامه داد: 
سختگیری و بی تفاوتی خانواده ها در برخی موارد، 
زمینه شکل گیری بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه 
را ایجاد می کند.ســالمتی با اشــاره به این که مسئله 
حجاب و عفاف به هیچ عنوان مختص بانوان نیست 
و آقایان هم باید به این مســأله توجه داشته باشند، 
گفت: درباره چگونگی حجاب باید به تفاهم برسیم، 
وحدت نظر همان چیزی است که در اسالم و شرع 

آمده اســت که باید عملی شــود.وی با بیان این که 
جوانان ما الگوپذیری سریعی از غرب دارند به دلیل 
اینکه الگویی مناسب به آنها معرفی نمی کنیم، افزود: 
زندگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه الزهرا)س( 
الگوی بسیار مناســبی برای جوان است که در این 
ارتباط باید شخصیت و ویژگی های بارز این دو امام 
به جوانان و نوجوانان بازگو شود. سالمتی با اشاره به 
نقش خانواده  به ویژه پدر و مادر در زمینه شکل گیری 

الگو بــرای جوانان گفت: توجه به فرزندان با توجه 
به مقایســه نکردن آنها باعث می شود تا فرزندان در 

پذیرش توصیه های والدین، موفق تر عمل کنند.
فرماندار رزن با بیان اینکه باید چند نکته را در حوزه 
عفاف و حجاب در شهرســتان رزن مدنظر داشــته 
باشیم، خاطرنشان کرد: نخستین نکته فرهنگ سازی 
براســاس تعریف عملیاتی از حجاب و عفاف باشد 
و به صورت ذهنی درباره مسأله حجاب بحث نکنیم.

بهره برداری از معدن طالی عشوند 
با 170 شغل 

 نهاوند- خبرنگار همدان پیام: معدن طالی عشــوند نهاوند تا یک 
سال و نیم آینده به بهره برداری خواهد رسید

نخســتین معدن طالی استان همدان آذرماه ۹7 در ارتفاعات محدوده 
روستای عشوند شهرستان نهاوند کشف شد. پیش از این۲  معدن رز 
کوارتز و یاقوت در استان همدان توسط شرکت پرشین یاقوت کشف 

شده بود که ذخایر آن بین ۲00 تا ۳00 تن است. 
نماینده نهاوند در مجلس شورای اســالمی درباره اکتشاف این معدن 
گفت: در حال حاضر مجوز اکتشاف در ۵00 هکتارگرفته شده و طی 
۳ ماه کار حفاری در مســاحت یک هــزار و ۵60  در ۱۱ نقطه انجام 
خواهد شد و سپس در آزمایشگاه میزان طال، مس و آهن کشف شده 

از این معدن مشخص می شود. 
به گفته حسن بهرام نیا، فرایند اکتشاف، انتقال، آزمایش و تعیین عیار و 
مقــدار طال و مس و... در این معدن تا زمان بهره برداری نهایی و آغاز 

به کار و فعال شدن معدن یک سال و نیم زمان نیاز دارد. 
اعتبار حفاری معدن طالی عشــوند ۳ میلیارد تومان اســت و هزینه 
بهره برداری آن ۲00 میلیارد تومان خواهد بود و برآورد اشــتغال این 

پروژه ۱70 نفر عنوان شده است.
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شرکت های : “پیشرو اتوماسیون قدرت )تاسیسات شهرستان بهار( ، رایان شبکه بوعلی ) نظافت و خدمات جنبی شهرستان رزن ( ، الوند پردازش هکمتانه )پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار 
شبکه ستاد دانشگاه ( ، امنیت پیشگامان امنیت داده الوند )پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه دانشکده توانبخشی ( ، آریان سعید مالیر )خرید خدمات رانندگی آمبوالنس مرکز آموزشی 
و درمانی سینا فرشچیان( و نورپردازان سماگستر ) نظافت و خدمات جنبی ستاد دانشگاه( “ در نظر دارند  تعداد 20 نفر را در قالب خرید خدمات )شرکتی(  جهت ارائه خدمت در دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان از بین افراد واجدالشرایط با اخذ امتحان کتبي و مصاحبه تخصصي پس از طي مراحل گزینش جذب نمایند. )م الف581(

آگهي جذب نیروي  شرکتی

 درخواست شغل

                دراین قسمت چیزی ننویسید

2-  نام :1-  نام خانوادگی :
4- جنس :     1- مرد              2-  زن3-  نام پدر:

6-  محل تولد : استان :       شهرستان 5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال 
:            بخش :

9- محل صدورشناسنامه:8- شماره ملی: 7- شماره شناسنامه :

11-وضعیت تأهل:      متأهل             2- 10- دین :                            مذهب :      
مجرد

 2- دارای معافیت قانونی دائم                12- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت
13- وضعیت ایثارگری :

       -1      جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 

        -2     رزمنده        )برای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          
سال 

         -3     آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

         همسر           4- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند

     همسر           5- فرزند وهمسر جانبازان 25%وباالتر:           فرزند

    همسر           6- فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند

     همسر           7- فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند

   فرزندآزاده          8- فرزند جانبازان زیر25% وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز

    برادر           9- خواهروبرادر شهدا: خواهر

14- سایر موارد :

            4- افراد بومی استان     3- افراد بومی محل مورد تقاضا     2- معلولین عادی     1- سهمیه آزاد 

5- غیر بومي       6- مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاري انجام میدهند    7- داراي 
 گواهي پایان طرح اجباري

     کارشناسی ارشد     کارشناسی      15- آخرین مدرک تحصیلی:  دیپلم   £  کاردانی
گرایش تحصیلی :                           معدل :16- رشته تحصیلی : 

استان محل تحصیل :17- دانشگاه محل تحصیل :
18- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /       13 

20- محل جغرافیایی مورد تقاضا )فقط 19- شغل مورد درخواست :                             
یک محل( 

21- نشانی کامل : محل سکونت :

استان ............... شهرستان ..............خیابان .......................کوچه ................................پالک ........کدپستی 
 ..............................

شماره تلفن ثابت ............................. کد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
22- شماره تلفن برای تماس ضروری :

اینجانب .............................................. متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل 
نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع 

زمانی )قبل و بعد از اشتغال ( هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم 

23- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

محل الصاق 
عکس

4
پنجشنبه
20 تیرماه 1398
شماره 3517

The Message Of 
 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

پيام 
تاريخ   تمدن 

                        و فرهنگ مادستان

 
1- شرایط عمومی 

1/1- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی. 
1/2- داشتن تابعیت ایران.

)ویژه  خدمت  از  دائم  معافیت  یا  عمومی  وظیفه  خدمت  پایان  کارت  داشتن   -1/3
برادران( تا تاریخ آزمون.

1/4- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
1/5- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .

1/6- نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی .
1/7- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا 

بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. 
1/8- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .

1/9- داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام 

میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه. 
2- شرایط اختصاصی 

2/1 - شرایط سنی
داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 26سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی 
برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی  تمام  30 سال  دیپلم و داشتن حداکثر 
می  دستورالعمل  مطابق  احتساب  قابل  سابقه  هرگونه  فاقد  که  کارشناسی  و 
دکتری  تحصیلی  مدرک  دارندگان  برای  تمام  سال   45 حداکثر  داشتن   ، باشد 

. تا تاریخ آزمون 
نکته 1 : چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دارای 
سابقه بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمل باشند هر سال سابقه بیمه به حداکثر 

سن تا سقف 35 سال اضافه می گردد.  
اضافه   1 نکته  در  مندرج  سن  حداکثر  به  سربازی  خدمت  مدت   :  2 نکته 

شد. خواهد 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز جهت آزمون نیروهای شرکتی به تعداد 20 مجوز

محل جغرافیایی عنوان شغل
شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیليتعداد مورد نیازخدمت

امور نظافت و 
خدمات جنبی 

)خدمتگزار(
* 

همدان
2

ایثارگر : 2

1- دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه.
)دارندگان مدارك آموزش های  میهمان داری و 

هتل داری در اولویت خواهند بود.(.

آزاد :     0

بهار
2

ایثارگر : 1

آزاد :     1

4رزن
ایثارگر : 0

آزاد :     4

7بهارتاسیسات

1- مهندسی تاسیسات : 1 نفر )دارا بودن مدرك 
تحصیلی لیسانس در رشته های تاسیسات، مکانیک 
با گرایش سیاالت و حداقل 3 سال سابقه کار با ارائه 

سوابق بیمه(.
2- مهندس برق : 1 نفر )دارا بودن مدرك تحصیلی 
لیسانس در رشته برق با گرایش قدرت و حداقل 3 
سال سابقه کار در زمینه برق صنعتی با ارائه سوابق 

بیمه (.
3- تکنسین برق : 2 نفر )دارا بودن مدرك تحصیلی 
دیپلم فنی و حرفه ای ، کار و دانش با گرایش برق 

صنعتی با حداقل 3 سال سابقه کار ارائه سوابق بیمه(.
4- تکنسین مکانیک : 3 نفر )دارا بودن مدرك 
تحصیلی دیپلم فنی و حرفه ای ، کار و دانش در 

رشته های جوشکاری، لوله کشی ساختمان، تاسیسات 
حرارتی و برودتی( با حداقل 3 سال سابقه کار ارائه 

سوابق بیمه(.
)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

راننده 
آمبوالنس 

*

همدان
)مرکز آموزشی و 
درمانی  فرشچیان 

سینا(

3

ایثارگر :  3
1- داشتن حداقل گواهینامه پایه 2 )دارندگان 

گواهینامه رانندگی پایه یکم در اولویت می باشند(.
2– دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه 

)دارندگان گواهی های مرتبط با فوریت ها ی 
پزشکی ، کمک های اولیه، کمک پرستاری و مکانیک 

خودرو در اولویت قرار دارند(.
3– سن : حداقل 23 سال و حداکثر 26 سال.

)در صورت وجود سابقه و تجربه مربوط با ارائه 
سابقه پرداخت بیمه سن حداکثر تا 30 سال قابل 

افزایش خواهد بود.(
آزاد :  0

پشتیبانی 
سخت افزار 
و نرم افزار 

شبکه

2همدان

1- دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته های 
مهندسی نرم افزار یا سخت افزار کامپیوتر

CCNA و +Net 2- ارائه مدرك معتبر و تخصصی
3- تسلط کامل به عیب یابی سخت افزار و نرم افزار 

سیستم های رایانه ای
4- آشنایی کامل به تجهیزات Active و Pasive شبکه

5- آشنایی با سیستم عامل های رایانه ای روز
6- عیب یابی جهیزات جانبی رایانه ای مانند چاپگر، 

اسکنر و ...
)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

جمع کل 
20نیروی شرکتی

                           

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه 
خواهد شد.

الف( داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتاریخ 1359/6/31 لغایت 
1367/5/29( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه 
وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت 

درجبهه های نبرد حق علیه باطل. 
ب( جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست 
و پنج درصد )25%( و باالتر، همسر و فرزندان یک سال و باالی یک سال اسارت 
و رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( از شرط حداکثر سن 

معاف می باشند.
ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد) %25(، 

همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال .
چ( برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در 
موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا سایر شرکت های پیمانکارتامین 
و نیرو طرف قرارداد آنها )در قالب خرید خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال 
دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها تاسقف 15 سال و در صورت قطع همکاری 

در تاریخ آزمون تا سقف 5 سال.
 ) در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم  از سنوات 
ارفاقی  مربوط به ایثارگران و یا سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا  
تلفیقی از هر دو مورد ، در رشته شغلی راننده حداکثر تا 30 سال سن و در سایر 
رشته های شغلی حداکثر تا 35 سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی 
و طرح مقرر اجباری برای مشمولین به حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده 

خواهد شد .(
استخدامی  و  اداری  نامه  آیین   32 ماده   1 تبصره  موضوع  مشمولین  سابقه  ح( 

حداکثر بمدت 5 سال قابل محاسبه می باشد.
3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز 

3/1- متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 98/4/22 روز )شنبه(حداکثر 
نام  ثبت  به  نسبت   1398/4/27 مورخ  )پنجشنبه(  روز   24 ساعت  لغایت 

الکترونیکی به آدرس اینترنتی azmoon.umsha.ac.ir   اقدام نمایند.
3/2- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی: 

الف( تکمیل برگ درخواست شغل 
ب( پرداخت مبلغ 450000 ریال بهعنوان حق شرکت در آزمون که در زمان ثبت 
نام از طریق پرداخت الکترونیکی و با دارا بودن رمز دوم کارت عضو شتاب قابل 
انجام خواهد بود.)راهنمای ثبت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون در سایت 

ثبت نام آزمون موجود می باشد(
ایثارگران پنجاه درصد)50%( مبلغ مذکور را می پردازند .

اینترنتی  سایت  توضیحات  با  متناسب  بایستی  که   3×4 عکس  قطعه  یک  ج( 
بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

3/4- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان 
بندي که متعاقباً در سایت دانشگاه اعالم مي گردد پس از اعالم نتایج به همراه 
اصل مدارک به مدیریت منابع انسانی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند 

 .
مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها 

مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن.

- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن.
- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن .

- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر 
آن)ویژه برادران(.

- اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به 
همراه تصویر آن.

- اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن.
4- زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

از طریق سایت دانشگاه به اطالع  چگونگی برگزاری آزمون در تاریخ 98/5/7 
داوطلبان خواهد رسید . 
مواد آزمون کتبی شامل :

با رشته  باالتر سئواالت تخصصی متناسب  و  برای مقاطع تحصیلی فوق دیپلم 
شغلی می باشد.

در رشته های شغلی خدمات جنبی و نظافتی آزمون بر اساس سئواالت کتابچه 
ویژه این رشته که در سایت دانشگاه موجود  و در هنگام ثبت نام قابل دانلود می 

باشد ، بعمل خواهد آمد .
برای مقطع تحصیلی دیپلم در رشته شغلی تاسیسات آزمون بر اساس دروس 
آمبوالنس  راننده  شغلی  های  رشته  برای  و  مربوطه   تحصیلی  رشته  تخصصی 

آزمون بر اساس دروس عمومی مقطع دیپلم بعمل خواهد آمد .
 5- تذکرات 

5/1- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  
لغایت   1359/6/31 مورخه  )از  تحمیلی  جنگ  های  جبهه  در  داوطلبانه  حضور 
1367/5/29( دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان 
ماه  سابقه   با سابقه حداقل 6  رزمندگان  و  اسارت  باالی یک سال  و  یک سال 
حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج 
درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
نکته : مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه های جنک تحمیلی برابر گواهی معتبر 

به میزان 3/4 بعنوان حضور داوطلبانه محاسبه و منظور خواهدشد . 
برابر  آن  درصد   )30( سی  شده  اعالم  نیاز  مورد  نیروی  تعداد  کل  از   -5/2
30درصد  از  یابد.  می  اختصاص  ایثارگران  پذیرش  برای  ومقررات  قوانین 
و  شغل  فاقد  وآزادگان  جانبازان  به  آن  درصد   )25( وپنج  بیست  فوقالذکر، 
فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج )25( 
درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و باالی یکسال اسارت 
و خواهر و برادر شهید و پنج)5( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان 
با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان 
و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج )25( درصد وآزادگان زیر یک )1( سال 
اسارت اختصاص می یابد که همگی ) مشمولین سهمیه 25 درصد و5 دصد (

مندرج  اختصاصی  و  بودن شرایط عمومی  دارا  و  آزمون  در  درصورت شرکت 
درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند 

بود.
ایثارگران در حد سهمیه 25 درصد پس از شرکت در آزمون  انتخاب   –  5/3
عالوه  بر نمره مکتسبه ،  اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران مالک عمل خواهد بود. ) براساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد 

شهید و امور ایثارگران(
5/4- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین 
ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
سایر  با  رقابت  طریق  از  ایثارگران  سهمیه  درصد   30 بر  مازاد  پذیرش    -5/5

داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت. 
نکته 1 ( مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران برای استفاده از سهمیه اختصاصی 

ایثارگری فقط مجاز به انتخاب مشاغل ستاره دار مندرج در جداول رشته های 
شغلی مورد نیاز می باشند و در صورت انتخاب مشاغل دیگر سهمیه ایثارگری 

منظور نخواهد شد و بعنوان داوطلب آزاد )غیر ایثارگر( شناخته خواهند شد. 
از  ایثارگران  درصد   25 سهمیه  مشمول  داوطلب  انتخاب  صورت  در   )2 نکته 
مشاغلی که برای ایثارگران در نظر گرفته نشده ،  فقط  از معافیت شرط حداکثر 

سن بهره مند خواهند شد.
نکته 3( مشمولین سهمیه 25 درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 
درصد و یا بالعکس نمی باشند و فقط مجاز به انتخاب یکی از سهمیه های مربوطه 

می باشند. 
5/6- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره 

فضلی ازسه )3( درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
راننده   – تاسیسات  مشاغل  به  تسری  قابل  معلولین  درصد  1( سهمیه 3  نکته 
آمبوالنس نخواهد بود و برای مشاغل دیگر نیز حسب تاییدیه توسط واحد طب 
کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی  دانشگاه از لحاظ توانمندی های جسمی ، 
روانی ، ذهنی و حرکتی و عدم مغایرت نوع و میزان معلولیت با شغل انتخابی و 

نحوه انجام آن اعمال خواهد شد.
  5/7- تمامي باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از 

شرایط مندرج در آگهي به ترتیب نمره فضلي اختصاص مي یابد. 
5/8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک  رشته محل جغرافیایی خواهند بود.
5/9- مدارک تحصیلی باالتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط 
احراز مشاغل در آگهي و همچنین  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان معتبر 

نمیباشد.
5/10- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن 
آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و 
جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج 
در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت 

اشتغال ،  از ادامه خدمت وی جلوگیری خواهد شد.
آزمون  در  ماخوذه  کل  نمره  باالترین  ترتیب  به  داوطلبان  5/11-انتخاب 
دو  کل  نمره  که  مواردی  در  میباشد.  شده  بیني  پیش  ظرفیت  رعایت  با 
داوطلب )کتبي و مصاحبه( یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در 
عمل  مالک  گزینش،  هسته  سوي  از  اصلح  انتخاب  باشد،  استخدامی  آگهی 

گرفت.  خواهد  قرار 
5/12- داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق 
پرونده  تکمیل  برای  دانشگاه  گزینش  هسته  به  مقرر  درمهلت  تنظیمی  برنامه 
گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی 

شده واز افراد ذخیره بهجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
5/13-  زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان اولیه  پس از اعالم ، متعاقباً اطالع 

رسانی خواهد شد . 
5/14- هرگونه اطالع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی  
دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را 

بدین طریق دریافت خواهند کرد.
درخواست  برگ  تکمیل  ازمتقاضیان  نام  ثبت  مالک  که  این  به  باتوجه   -5/15
شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه 

اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
نحوه پذیرش و اعالم نتیجه :

از بین داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب نموده اند به میزان 3 برابر ظرفیت  
درهر رشته محل از باالترین نمره مکتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد که 
نمره نهایي هر داوطلب از مجموع 70 درصد نمره آزمون کتبي و 30 درصد آزمون 

مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.
حد نصاب هر محل = 50% میانگین نمره کل اولیه 3 نفر داراي باالترین نمره.



C M Y K

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز جهت آزمون نیروهای قراردادی  به تعداد 96 مجوز

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیليتعداد مورد نیازمحل جغرافیایی خدمتعنوان شغل

سرایدار 
 )فقط مرد( 

*

6همدان
ایثارگر : 3

دارابودن مدرك تحصیلی صرفا دیپلم کامل متوسطه - 
تاهل- سپردن  تعهد محضری مبنی بر سکونت دائم در 

ساختمان محل خدمت تا زمان بازنشستگی.
 

آزاد :     3   

2بهار
ایثارگر : 1 
آزاد :     1

3تویسرکان
ایثارگر : 2 
آزاد :     1

2رزن
ایثارگر : 1
آزاد :     1

4کبودرآهنگ
ایثارگر : 1 
آزاد :     3

5مالیر
ایثارگر : 3 
آزاد:      2

8نهاوند
ایثارگر : 3  

آزاد :      5 

نگهبان 
 )فقط مرد( 

*

8همدان
ایثارگر :  3

دارابودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ، فوق 
دیپلم و یا لیسانس. 

حداقل قد به میزان 175 سانتیمتر

آزاد :      5 

4بهار
ایثارگر :  3 
آزاد :       1

2رزن
ایثارگر :  1 
آزاد :      1

2کبودرآهنگ
ایثارگر :  1 
آزاد :      1

6مالیر
ایثارگر :  2 
آزاد :      4

8نهاوند
ایثارگر :  3 
آزاد :      5 

حسابدار

8همدان

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی 
حسابداری .

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

3رزن
2کبودرآهنگ
2تویسرکان

2فامنین

کارگزین

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته های 5همدان
مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، اقتصاد و یا علوم 

اقتصادی. )فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد( 1رزن

برنامه نویس 
سیستم

1همدان

1- دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس 
در رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار، 
مهندسی فناوری اطالعات ، مهندسی نرم افزار کامپیوتر ، 

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار،مهندسی نرم افزار 
2- آشنایی و تسلط به مفاهیم طراحی و پیاده سازی بانک 

های اطالعاتی مختلف از قبیل :
 Oracel– MYSQL ، SQL Server 

3- آشنایی کامل با مفاهیم مستند سازی نیازمندیها و 
فرآیندهای تحلیل کسب و کار )مبتنی بر متدولوژی ها و 

 .... BPMN-RUP ابزارهای مرسوم مانند
4- آشنایی با طراحی و توسعه نرم افزار با چهارچوب ها و 

زبانهای برنامه نویسی در سکوهای مختلف.
 5- آشنایی با روشهای امن سازی و حمالت متداول الیه 

های مختلف نرم افزاری و بانک های اطالعاتی.
)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

کارشناس 
1تویسرکانرادیولوژی

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی 
رادیولوژی.

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(
کارشناس 
آزمایشگاه

تشخیص طبی
2تویسرکان

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی 
علوم آزمایشگاهی.

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(
کارشناس 

1فامنینتغذیه
دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته تحصیلی 

تغذیه و یا علوم تغذیه.
)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

فامنین بهیار
دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم دررشته بهیاری.2)اولویت با آقایان(

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(

ماما
دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته مامایی.1کبودرآهنگ

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(
2بهار

پزشک 
عمومی

دارابودن مدرك تحصیلی دکتری در رشته پزشکی 1فامنین
عمومی.

)فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد(
1کبودرآهنگ

1رزن
جمع کل 
96قراردادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد  به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز تعداد 96 نفر را در قالب قرارداد 
کار معین در اجرای مجوزهای شماره 209/905/د مورخه 97/2/18  و 209/3378/د مورخه 97/5/20 و 209/1548/د مورخه 98/3/7  معاونت محترم توسعه 

مدیریت و منابع وزارت متبوع از بین افراد واجدالشرایط با اخذ امتحان کتبي و مصاحبه تخصصي پس از طي مراحل گزینش بکارگیري نماید.)م الف581(

آگهي جذب نیروي  قراردادی

1- شرایط عمومی 
1/1- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی. 

1/2- داشتن تابعیت ایران.
1/3- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( تا 

تاریخ آزمون.
نکته( دارندگان کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب رشته شغلی نگهبان نخواهند بود.

1/4- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
1/5- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .

1/6- نداشتن منع اشتغال دردستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی .
1/7- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته 

و بازخرید خدمت باشند. 
1/8- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .

1/9- داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند 
بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه. 

2- شرایط اختصاصی 
2/1 - شرایط سنی

و  دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارندگان  برای  تمام  26سال  حداکثر  و  سال   18 حدافل  داشتن 
داشتن حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی که فاقد 
هرگونه سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد ، داشتن حداکثر 45 سال تمام برای 

دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تا تاریخ آزمون .
نکته 1 : چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دارای سابقه بیمه 
قابل احتساب مطابق دستور العمل باشند هر سال سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف 35 

سال اضافه می گردد.  
نکته 2 : برای رشته شغلی سرایدار حداکثر سن برای دارندگان سوابق بیمه قابل احتساب 
مطابق دستور العمل حداکثر 30 سال و برای افراد فاقد سوابق بیمه قابل احتساب 26 سال 

میباشد. 
نکته 3 : مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته 1 و 2  اضافه خواهد شد.

متقاضیان مشمول خدمت طرح  به حداکثر سن  اجباری  مقرر طرح  : مدت خدمت  نکته 4 
اضافه خواهد شد . 

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
لغایت   1359/6/31 )ازتاریخ  باطل  علیه  حق  نبرد  های  جبهه  در  که  داوطلبانی  الف( 
1367/5/29( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین 
مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق 

علیه باطل. 
ب( جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 
)25%( و باالتر، همسر و فرزندان یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان)با حداقل شش 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد) 25%(، همسر و 

فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال .
چ( برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و 
سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا سایر شرکتهای پیمانکارتامین و نیرو طرف قرارداد آنها 
)در قالب خرید خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی 
آنها تاسقف 15 سال و در صورت قطع همکاری در تاریخ آزمون تا سقف 5 سال با رعایت 

محدودیت سنی مندرج در بند 2/1 از شرایط اختصاصی .
)در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی  مربوط 
به ایثارگران و یا سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد ، در رشته 
شغلی سرایدار حداکثر تا 30 سال سن و در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس حداکثر تا 
35 سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی و طرح مقرر اجباری برای مشمولین به 

حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد .(
 ح( سابقه مشمولین موضوع تبصره 1 ماده 32 آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت 5 

سال قابل محاسبه می باشد.
یا  معافیت  دارای  بایست  می  اجباری  طرح  وپیراپزشکان  پزشکان  مشمولین خدمت   -2/2

گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.
به استناد بخشنامه شماره  100/854 مورخ 93/7/16  تبصره 1- در خصوص داوطلبانی که 
نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال 

گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید. 
ضمناً داوطلباني که تا تاریخ آخرین روز ثبت نام طرح موظفي خود را به پایان نرسانده و موفق 

به دریافت گواهي پایان الیحه نباشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهندبود.
3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز 

3/1- متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 98/4/22 روز )شنبه( حداکثر لغایت ساعت 
اینترنتی  آدرس  به  الکترونیکی  نام  ثبت  به  نسبت  مورخ 1398/4/27  )پنجشنبه(  روز   24

azmoon.umsha.ac.ir   اقدام نمایند.
3/2- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی: 

الف( تکمیل برگ درخواست شغل 
ب( پرداخت مبلغ 450000 ریال به عنوان حق شرکت در آزمون که در زمان ثبت نام از طریق 
پرداخت الکترونیکی و با دارا بودن رمز دوم کارت عضو شتاب قابل انجام خواهد بود.)راهنمای 

ثبت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون در سایت ثبت نام آزمون موجود می باشد(
ایثارگران پنجاه درصد)50%( مبلغ مذکور را می پردازند . 

ج( یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش 
بانکی اسکن و ارسال شود.

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی 
به هیچ وجه مسترد نمی شود.

3/4- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندي که 
متعاقباً در سایت دانشگاه اعالم مي گردد پس از اعالم نتایج به همراه اصل مدارک به مدیریت 

منابع انسانی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند . 
مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده 

وبرابر با اصل نماید.
- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن.

- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن.
- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن .

آن)ویژه  تصویر  همراه  به  دائم  معافیت  یا  عمومی  وظیفه  نظام  خدمت  پایان  کارت  اصل   -
برادران(.

- اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح 
به همراه تصویر آن.

- اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر 
آن.

- اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن.
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از 
مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت 

مدارک نخواهد بود.
4- زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

چگونگی برگزاری آزمون در تاریخ 98/5/7 از طریق سایت دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد 
رسید . 

مواد آزمون کتبی شامل :
تخصصی  (سئواالت  نگهبان  شغلی  رشته  )بجز  باالتر  و  دیپلم  فوق  تحصیلی  مقاطع  برای 

متناسب با رشته شغلی می باشد.
در رشته های شغلی نگهبان و سرایدار آزمون بر اساس سئواالت کتابچه ویژه این رشته ها 

که در سایت دانشگاه موجود  و در هنگام ثبت نام قابل دانلود می باشد ، بعمل خواهد آمد .
 5- تذکرات 

5/1- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه 
در جبهه های جنگ تحمیلی )از مورخه 1359/6/31 لغایت 1367/5/29( دارند و نیز خانواده 
های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان 
با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا 
برخوردار  قانونی  اولویت  از  قوانین ومقررات مربوط  با رعایت  بودن شرایط مندرج درآگهی 

خواهند بود.
نکته : مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه های جنک تحمیلی برابر گواهی معتبر به میزان 

3/4 بعنوان حضور داوطلبانه محاسبه و منظور خواهدشد . 
5/2- از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شده سی )30( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای 
پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30درصد فوق الذکر، بیست وپنج )25( درصد آن به 
جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان 
بیست وپنج )25( درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و باالی یکسال اسارت 

و خواهر و برادر شهید و پنج)5( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 
ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج 
)25( درصد وآزادگان زیر یک )1( سال اسارت اختصاص می یابد که همگی ) مشمولین سهمیه 
اختصاصی  و  عمومی  بودن شرایط  دارا  و  آزمون  در  (درصورت شرکت  و5 دصد  درصد   25

مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
5/3 – انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 25 درصد پس از شرکت در آزمون عالوه  بر نمره 
مکتسبه ،  اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد 

بود. ) براساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران(
5/4- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد 

شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
5/5-  پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد 

شرایط صورت خواهد گرفت. 
نکته 1 ( مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران برای استفاده از سهمیه اختصاصی ایثارگری 
فقط مجاز به انتخاب مشاغل ستاره دار مندرج در جداول رشته های شغلی مورد نیاز می باشند 
و در صورت انتخاب مشاغل دیگر سهمیه ایثارگری منظور نخواهد شد و بعنوان داوطلب آزاد 

)غیر ایثارگر( شناخته خواهند شد. 
نکته 2( در صورت انتخاب داوطلب مشمول سهمیه 25 درصد ایثارگران از مشاغلی که برای 

ایثارگران در نظر گرفته نشده ،  فقط  از معافیت شرط حداکثر سن بهره مند خواهند شد.
نکته 3( مشمولین سهمیه 25 درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد و یا 

بالعکس نمی باشند و فقط مجاز به انتخاب یکی از سهمیه های مربوطه می باشند. 
5/6- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه )3( 

درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
نکته 1( سهمیه 3 درصد معلولین قابل تسری به مشاغل سرایدار -  نگهبان  نخواهد بود و برای 
مشاغل دیگر نیز حسب تاییدیه توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی  دانشگاه 
از لحاظ توانمندی های جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی و عدم مغایرت نوع و میزان معلولیت 

با شغل انتخابی و نحوه انجام آن اعمال خواهد شد.  
5/7- تمامي باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از شرایط مندرج 

در آگهي به ترتیب نمره فضلي اختصاص مي یابد. 
5/8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک  رشته محل جغرافیایی خواهند بود.

5/9- مدارک تحصیلی باالتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل 
در آگهي و همچنین  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان معتبر نمي باشد.

آگهی  درمتن  شده  اعالم  وشرایط  ضوابط  دقیق  رعایت  عدم  از  ناشی  مسئولیت   -5/10
محرز  جذب  و  امتحان  نام،  ثبت  مراحل  از  مرحله  هر  ودر  بود  خواهد  داوطلب  برعهده 
شود که داوطلب اطالعات خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب 
از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال ،  از ادامه خدمت وی 

جلوگیری خواهد شد.
5/11-انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش 
بیني شده می باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب )کتبي و مصاحبه( یکسان و مازاد بر 
تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی استخدامی باشد، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، 

مالک عمل قرار خواهد گرفت. 
برنامه  طبق  شدگان  پذیرفته  اول  مرحله  اسامی  اعالم  از  پس  موظفند  داوطلبان   -5/12
تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. 
جای وی به  درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به 

گزینش معرفی خواهد شد.
5/13-  زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان اولیه  پس از اعالم ، متعاقباً اطالع رسانی خواهد 

شد . 
5/14- هرگونه اطالع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم 
پزشکی همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

5/15- باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد 
الزم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام 

قابل پذیرش نخواهد بود.
نحوه پذیرش و اعالم نتیجه :

از بین داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب نموده اند به میزان 3 برابر ظرفیت  درهر رشته 
محل از باالترین نمره مکتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد 

در رشته های شغلی سرایدار و نگهبان نمره نهایی هر داوطلب از مجموع 30 درصد نمره آزمون 
کتبی و 70 درصد نمره آزمون مصاحبه تخصصی بدست خواهد آمد.

در سایر رشته های شغلی نمره نهایي هر داوطلب از مجموع 70 درصد نمره آزمون کتبي و 30 
درصد آزمون مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.

حد نصاب هر محل = 50% میانگین نمره کل اولیه 3 نفر داراي باالترین نمره.

 درخواست شغل

                دراین قسمت چیزی ننویسید

2-  نام :1-  نام خانوادگی :
4- جنس :     1- مرد              2-  زن3-  نام پدر:

6-  محل تولد : استان :       شهرستان 5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال 
:            بخش :

9- محل صدورشناسنامه:8- شماره ملی: 7- شماره شناسنامه :

11-وضعیت تأهل:      متأهل             2- 10- دین :                            مذهب :      
مجرد

 2- دارای معافیت قانونی دائم                12- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت
13- وضعیت ایثارگری :

       -1      جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 

        -2     رزمنده        )برای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          
سال 

         -3     آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

         همسر           4- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند

     همسر           5- فرزند وهمسر جانبازان 25%وباالتر:           فرزند

    همسر           6- فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند

     همسر           7- فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند

   فرزندآزاده          8- فرزند جانبازان زیر25% وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز

    برادر           9- خواهروبرادر شهدا: خواهر

14- سایر موارد :

            4- افراد بومی استان     3- افراد بومی محل مورد تقاضا     2- معلولین عادی     1- سهمیه آزاد 

5- غیر بومي       6- مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاري انجام میدهند    7- داراي 
 گواهي پایان طرح اجباري

     کارشناسی ارشد     کارشناسی      15- آخرین مدرک تحصیلی:  دیپلم   £  کاردانی
گرایش تحصیلی :                           معدل :16- رشته تحصیلی : 

استان محل تحصیل :17- دانشگاه محل تحصیل :
18- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /       13 

20- محل جغرافیایی مورد تقاضا )فقط 19- شغل مورد درخواست :                             
یک محل( 

21- نشانی کامل : محل سکونت :

استان ............... شهرستان ..............خیابان .......................کوچه ................................پالک ........کدپستی 
 ..............................

شماره تلفن ثابت ............................. کد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
22- شماره تلفن برای تماس ضروری :

اینجانب .............................................. متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل 
نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع 

زمانی )قبل و بعد از اشتغال ( هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم 

23- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

محل الصاق 
عکس
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تاريخ   تمدن 
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اقتصـاد

یادداشت

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی در همدان 
برگزار می شود

 به گــزارش فــارس، نوزدهمیــن نمایشــگاه لــوازم خانگــی و 
ــن  ــا نوزدهمی ــان ب ــپزخانه همزم ــزات آش ــگاه تجهی ــن نمایش دهمی
نمایشــگاه سیســتم های صوتــی و تصویــری در همــدان برگــزار 

. می شــود
ایــن نمایشــگاه از ۲4 تا ۲۹ تیرمــاه با حضور ۹۵ شــرکت کننده از 
استان های خراســان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، اصفهان، البرز، 

قزویــن در محل نمایشــگاه های بین المللی اســتان همــدان برگزار 
خواهد شد.

تنــوع اجنــاس و قیمت هــا، کیفیــت مناســب و ارائــه خدمــات پــس از 
فــروش مطلــوب و حضــور محصــوالت ایرانــی و برندهــای معتبــر از 
مزایــای ایــن نمایشــگاه اســت کــه می توانــد خریــداران را در انتخــاب 

کاالی مناســب و دلخــواه یــاری کنــد.
ایــن نمایشــگاه باعــث ایجــاد فضایــی رقابتــی میــان مشــارکت کنندگان 
خواهــد شــد و تولید کننــدگان داخلــی را ترغیــب می کنــد تــا پــا بــه 
پــای تکنولــوژی روز دنیــا قــدم برداشــته و کیفیــت محصــوالت خــود 

را همــواره در باالتریــن ســطح ممکــن حفــظ کننــد.
ارائــه شــیوه های نویــن بازاریابــی و توزیــع نیــز از مــواردی بــوده کــه 
نام هــای معتبــر جهانــی را وا مــی دارد در نمایشــگاه هایی ایــن چنینــی 
ــرای عرضــه کاالی خــود مناســب  ــران را ب ــازار ای شــرکت کــرده و ب

و مطلــوب بداننــد.
ســاعت بازدیــد نمایشــگاه هــر روز ۱6 تــا ۲۲ و روز جمعــه ۱0 تــا ۲۲ 
ــع  ــر مرب ــر ۵ هــزار مت ــغ ب اســت کــه شــرکت کنندگان در فضایــی بال
در ســالن های ابن ســینا، الونــد، هگمتانــه و فضــای بــاز شــرکت 
ــان بازدیدکننــدگان خواهنــد بــود. نمایشــگاه های اســتان همــدان میزب

قبوض کاغذی تلفن ثابت
 از مهرماه حذف می شود

 مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: قبوض کاغذی کارکرد 
مشترکان تلفن ثابت از مهرماه سال جاری حذف می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، 
مجید صدری گفت: در راســتای نهادینه ســازی و تحقق فرایندهای 
دولت الکترونیک، از مهرماه سال جاری )سیکل چهارم( قبوض کاغذی 

کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع نمی شود.
وی با تاکید بر اســتفاده بهینه از تمام ظرفیت های دولت الکترونیک، 
خاطرنشــان کــرد: با تاکیــد وزیر ارتباطــات و با توجه بــه ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، شرکت مخابرات ایران قبوض کاغذی کارکرد 
هزینه تلفن ثابت مشترکان را در تمام استان ها و مناطق مخابراتی حذف 
می کند.مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران صرفه جویی ۱00 میلیارد 
تومانی سالیانه هزینه حذف قبوض و به کارگیری این مبلغ در راستای 
توســعه شرکت را از اولویت های شــرکت مخابرات ایران دانست و 
افزود: تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس می توانند 
عالوه برتماس با ســامانه ۲000 و به صورت شبانه روزی از خدمات 

پرداخت قبوض خود استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ساده سازی ارائه خدمات به مشتریان 
در کمترین زمان و افزایش ســرعت و شفاف بودن عملکرد کلیه امور 
مربوط به دریافت و پرداخــت قبوض را از دیگر مزایای مهم حذف 

قبوض کاغذی تلفن ثابت عنوان کرد.
وی ادامه داد: وب سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و 
کد دستوری *۲0۲0# نیز در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در 
سراسر کشور می توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت 

لحظه ای، از همان طریق نسبت به پرداخت اقدام کنند.
صدری گفت: تاکنون در 8 اســتان به صــورت کامل قبوض کارکرد 
تلفن ثابت حذف شده اســت و حذف قبوض کاغذی در استان های 
باقی مانده با توجه به سیاســت های مبتنی بر تحقق دولت الکترونیک 

در برنامه آتی مخابرات قرار دارد.

اوج گیری دوباره بیت کوین

 سخت تر شدن استخراج بیت کوین باعث صعود مجدد ارزش این 
ارز دیجیتالی شد.

به گزارش ایســنا، روز گذشته ضریب ســختی استخراج بیت کوین با 
۱4/۲۳ درصد افزایش به عدد ۹/06 رســید. این ضریب که از اواسط 
ســال ۲0۱8 تاکنون بی سابقه بوده است، نشــان دهنده آن است که با 
رالــی اخیر بیت کوین در بازارهای جهانی، تمایل معامله گران ارزهای 

دیجیتالی به استخراج بیت کوین مجدداً افزایش یافته است.
دیروز بهای بیت کوین پس از آن که در روزهای گذشــته تا ۱0 هزار 
دالر نیز کاهش یافته بود به بیش از ۱۳ هزار دالر رســید. نوســانات 
شــدید بیت کوین باعث شده است تا بسیاری از افراد نسبت به ورود 
برای معامله این ارز احتیاط کنند چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر 
۲0۱7 ارزش بیت کویــن 400 درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی 

اکتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن ۳0 درصد کاهش یافت.
بیت کوین اکنون حدود سه برابر ارزش آغاز امسال خود قیمت دارد و 
اختالف نظر بین مســیر قیمت آینده آن در بین تحلیل گران باال است. 
متی گرینســپن، تحلیل گر مؤسســه "ای تور" گفت: بخش بزرگی از 
صعــود اخیر بیت کوین مربــوط به افزایش خوش بینی ها نســبت به 
ارزهای دیجیتالی با ورود فیس بوک به این عرصه اســت. معامله گران 
معتقدند با ورود لیبرا آگاهی بیشتری درباره این ارزها در جامعه ایجاد 

خواهد شد.
عالوه بر بیت کوین، قیمت بســیاری از ارزهــای دیجیتالی دیگر نیز 
صعودی بــود، به گونه ای که اتریوم بــه ۳۱0/۵4 دالر، الیت کوین به 
۱۱8/8۹ دالر، دش بــه ۱۵۵/۳8 دالر، نئــو بــه ۱7/۱۱ دالر، میکر به 
7۳۱/47 دالر، زد کش به ۱0۱/77 دالر، هایپر کش به 4/8 دالر، لیسک 

به ۱/۵7 دالر و میکسین به ۲60/64 دالر رسید.

مزایای تجارت آزاد
 دولت به مردم اعتماد کند و در بازار دخالت نکند

 اقتصاد ایران یک بار دیگر در تله رکود تورمی گرفتار شــده است. 
دو عامل مهم در ایجاد شــرایط فعلی نقش دارد، عامل نخست را باید 
در سیاستگذاری غلط اقتصادی جست و جو کرد و دومی را در تشدید 
فشارهای بیرونی. هرکس شناخت مختصری از اقتصاد ایران داشته باشد 
می داند که سیاســتگذاری اشــتباه ما را به این نقطه رسانده است. این 
تصمیم ها از درون ساختار سیاسی و از آبشخور تفکرات چپ گرایانه و 

معتقد به اقتصاد دولتی برخاسته و جایی در علم اقتصاد ندارد.
به طور مثال منشأ بسیاری از گرفتاری های اقتصاد ایران کسری بودجه 
اســت. کسری بودجه مزمن به خصوص در ســال های پس از انقالب، 
ناشی از اصرار سیاستمداران به پرداخت یارانه  و سیاست های یارانه ای 
اســت؛ یارانه به تولید، یارانه به مصــرف، یارانه به همه چیز. این همه 
یارانه پیدا و پنهان، کسری بودجه را زیاد می کند، دولت هم این حجم از 
کسری بودجه را نمی تواند تامین کند پس به منابع بانک مرکزی متوسل 

می شود و بنزین روی آتش تورم می ریزد. 
فکر می کنید دولت در برابر افزایش تورم چه سیاستی در پیش می گیرد؟ 
همین که تورم افزایش پیدا می کند و فشار بر مردم بیشتر می شود، دولت 
ســرکوب را در دستور کار قرار می دهد. سرکوب قیمت، سرکوب نرخ 
ارز، ســرکوب تجارت و ... واقعا چرا؟ دولت گمان می کند با واردات 
می شــود تورم را کنترل کرد. فکر می کند اگر نرخ ارز را پایین بیاورد، 
تورم را می شــود کاهش داد و با قیمت گذاری در داخل به ســرکوب 
بازار می پردازد. نتیجه تالش های دولت برای حل مســأله چیســت؟ 
درست نتیجه عکس می دهد.وقتی بازارها را سرکوب می کنید و با عنوان 
خدمتگذاری، نرخ ارز را تثبیت می کنید، تولید کاهش پیدا می کند و دیگر 
کســی انگیزه تولید ندارد. چون تولید دیگر صرف نمی کند. در نتیجه 
اقتصاد در تله رکود تورمی گرفتار می شود. وقتی بازار تحدید  و قیمت 
سرکوب شود، تولید هم پایین می آید و با کاهش عرضه، قیمت افزایش 
پیدا می کند و باز تورم تشدید می شود. تورم یعنی تضعیف قدرت خرید 
پول. وقتی تورم می شود یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می کند 
و وقتی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا کرد معنایش این اســت که 

ارزهای خارجی گرانتر می شود.
در چنین شرایطی تحریم هم فشار مضاعفی وارد کرده و مجال رشد را از 
اقتصاد ایران گرفته است. واضح است که تحریم،  دولت را از درآمدهای 
نفتی محروم می کند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند دولت قادر 
به انجام بسیاری از مأموریت هایش نخواهد بود. ضمن این که آن بخش 
از رشــد اقتصادی که به واسطه فعالیت های دولت ایجاد می شود دیگر 

محقق نخواهد شد.
برای مدیریت وضع موجود به طور مشخص دو دیدگاه وجود دارد: 

راه حل اول، روشی است که سیاســتمداران چپ گرا مطرح و به نوعی 
دولت هم اعمال می کند. یعنی توســل به سیاست های کنترل اقتصاد و 
سرکوب قیمت ها. پیش از این اشاره کردم که این سیاست ها در نهایت 
به کاهش تولید و افزایش تورم ختم می شــود. ظاهرا این سیاســت اثر 
خودش را گذاشته چون تولیدکننده ها می گویند برنامه ما این است که 

به طور منظم تولید را کاهش دهیم، چون هیچ فایده ای ندارد.
اما راه حل اقتصاددانان چیســت؟ راه حل درســت اتکا به قوانین علمی 
اقتصاد است و این که دولت تجارت را هرچه بیشتر تشویق کند؛ چون 
صادرات در هر شرایطی باعث رونق تولید می شود. عجیب است که در 
چنین شــرایطی دولت تا می تواند تجارت خارجی را محدود و مشکل 
را مضاعف می کند. در این شرایط بهترین کار و درست ترین سیاست، 
سیاست تجارت آزاد است. دولت باید اجازه بدهد که فعاالن اقتصادی 
هم در داخل و هم در تجارت خارجی آزادانه فعالیت کنند. دولت نباید 
کاالها را قیمت گذاری کند و نرخ ارز را نباید دســتوری تغییر دهد. در 
تجارت آزاد، ضعیف ترین بازیگران هم نقشــی برای بازی کردن دارند. 
این را قانون اقتصاد می گوید، کدام قانون؟ قانونی که به قانون همکاری 

ریکاردو معروف است. قانون معروف به مزیت  نسبی. 
حتما می دانید در ماه های گذشــته دولت به بهانه افزایش قیمت پیاز در 
بازارهای داخل، از صادرات آن جلوگیری کرد. گمان کردند با جلوگیری 
از صادرات، قیمت پیاز در ایران کاهش پیدا می کند. قانون مزیت نسبی 
می گوید این کار اشتباه است. اگر دولت تجارت پیاز را آزاد کند، تجار 
از مرزهــای غربی با قیمت ۱۵ هزار تومان صادر می کنند و از مرزهای 
شرقی، برای نمونه از پاکســتان به قیمت ۱۵00 تومان وارد می کنند و 
قیمت در داخل متعادل می شود. اگر سیاستمداران مردم را آزاد بگذارند 
و مانع ایجاد نکنند، بسیاری از مسائل حل می شود. فضیلت تجارت آزاد 
این است که مردم بدون اینکه دولت خبر داشته باشد مسأله خود را حل 

می کنند، به شرط این که دولت برایشان دردسر درست نکند.
* موسی غنی نژاد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی رزن همدان

بدینوســیله از کلیه اعضاء و سهامداران محترم شــرکت خدماتی شهرک صنعتی رزن همدان با 
شــماره ثبت 586 دعوت می گردد تا در تاریخ 98/4/31 راس ساعت 10صبح سه شنبه در دفتر 

شرکت واقع در شهرک صنعتی رزن ساختمان اداری حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1-ارائه گزارش هیأت مدیره

2- بررسی صورتهای مالی شرکت
3- تصویب بودجه سال98

4- انتخاب هیأت مدیره و بازرس
5- تصویب اساسنامه جدید

6- ســایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی 
می باشد.

آگهی مزایده الکترونیکی اجاره یک باب مغازه، تجهیزات پزشکی واقع در جمعیت هالل احمر استان همدان 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 9۸) نوبت دوم(

جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر داردیک باب مغازه  جهت فروش لوازم و تجهیزات پزشکی واقع در همدان -میدان جهاد- خیابان 
جهان نما- جنب سالن ورزشی تختی - جمعیت هالل احمر استان همدان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترنیک دولت)مزایده( بصورت 
اینترنتی با شرایط زیر به باالترین قیمت پیشنهادی به صورت اجاره واگذار نماید  لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاصا میشود ضمن 
بازدید از مکان مورد نطر در آدرس فوق االشاره از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ  98/4/22لغایت 19 روز چهارشنبه مورخ 98/5/2جهت ارایه 

پیشنهادات به وبگاه تدارکات الکترونیکی دولت)مزایده(  به نشانی www.setadiran.irمراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ  مقرر در اسناد مزایده وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد
3- جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  48247942-081کارشناس امور قراردادهای جمعیت هالل احمر استان 

همدان تماس حاصل فرمایند.
م الف)568(

کارت دانشجویی امیررضا قربان نژاد فرزند علی رضا به شماره 
ملی 3860710060 دانشگاه بوعلی سینا رشته معماری به شماره 
دانشجویی 9212855017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

غزل اسالمي «

 پــس از لغو ممنوعیت صادرات گوشــت 
مرغ، تالطم به این بازار برگشت. سه روز پیش 
بود که معاون وزیر جهادکشاورزی در نامه ای 
به رئیس کل گمرک ایران صادرات گوشــت 
مرغ را بالمانع اعالم کرد. به دنبال این بخشنامه 
کشتارگاه ها مرغ را باالتر از نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار به مرغ فروشــان عرضه کردند. البته 
گراني مرغ به خاطر لغــو ممنوعیت صادرات 
گوشــت مرغ گمانه زني اســت چون رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
به خبرنگار همدان پیام اعالم کرد که مرغداران از 
کاهش جوجه ریزي در سطح کشور سواستفاده 
مي کنند و رئیس ســازمان جهادکشاورزي هم 
گفت که تولید مرغ در اســتان همدان نسبت 
به مدت مشــابه ســال پیش کم نشــده اما در 
استان هاي جنوبي و شــمالي به خاطر افزایش 
دما جوجه ریزي ندارند به همین دلیل از همدان 
به اســتان هاي دیگر صادر مي شــود. منصور 
رضواني جالل در پاسخ به سؤالي درباره اینکه 
ممکن اســت لغو ممنوعیت صادرات گوشت 
مرغ موجب شــده تا تولیدات را به کشورهاي 
دیگر صادر کنند و مانند سیب زمیني عرضه آن 
در داخل کاهش پیدا کرده را رد کرد و گفت که 
به دلیل باال بودن قیمت مرغ، صادرات به خارج 
از کشور نداریم.وي ادامه داد: اوایل هفته آینده 
در جلسه ستاد تنظیم بازار موضوع مرغ بررسي 
خواهد شد و احتماالً براساس تأمین و توزیع، 

قیمت تنظیم بازاري آن را تعیین کنیم.
 مرغ نمي فروشم

آنطور که برخي مرغداران به خبرگزاري فارس 
گفته اند، عرضه قیمت باال توســط کشــتارگاه 

موجب افزایش قیمت در بازار بوده است. یکي 
از مرغــداران گفته: مرغ بــه قیمت ۱۲ هزار و 
۳00 تا 400 تومان از کشــتارگاه همدان توزیع 
می شود و با احتســاب افت بار به دلیل گرما و 
کرایه حمل هر کیلو مرغ حدود ۱۲ هزار و 700  
تومان براي ما تمام می شود اما سازمان متولي از 
ما مي خواهد که قیمت فروش ۱۱ هزارو ۵00 

تومان را رعایت کنیم.
مرغ فروش دیگری هم نشــان داده که ۱۳ هزار 

و ۱00 تومان بــر روی کاور مرغی که در روز 
سه شــنبه )دیروز( خریداري کرده، ثبت شده 
اســت؛ بنابراین نمي تواند آن را ۱۱ هزارو ۵00 
تومان بفروشد، سپس گفته: من از امروز مرغی 
عرضــه نمی کنم و این تعداد هم که آورده ام به 

مشتری هایی که دارم می فروشم.
اواخر ســال گذشته در ستاد تنظیم بازار قیمت 
مبناي مرغ ۱۱ هزارو۵00 تومان تعیین شــده 
بــود و در 4 ماه گذشــته تاکنون قیمت مرغ با 

تغییــرات کم برهمین اســاس در بازار عرضه 
مي شــد و در این مدت مرغ، ثابت ترین قیمت 
و کم حاشــیه ترین بازار را داشت. هرچند که 
کاهش جوجه ریزي در ســطح کشور نیز یکي 
از دالیل کمبود مرغ در بازار است اما به محض 
این که لغو ممنوعیت صادرات آن صادر شــد 
همچــون قیمت فعلي ســیب زمیني و پیاز در 
پایان سال ۹7 با کمبود و افزایش قیمت در بازار 

مواجه شد.

تعرفه مکالمه 
برای حجاج 
اعالم شد
 با نزدیک شــدن به روزهای حج تمتع و 
آغاز سفر حجاج ایرانی به عربستان، اپراتورها 
تعرفه های مکالمه، پیامک و اینترنت خود را 

اعالم کردند.
در این راســتا اپراتور همراه اول اعالم کرده 
است مشترکان همراه اولی که قصد مسافرت 
به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند 
با همراه داشــتن ســیم کارت اپراتور اول از 
مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیم کارت 
و پرداخت هزینه ارزی اســتفاده کنند. عالوه 
بر این، همــراه اول برای زائــران حج تمتع 
ســیم کارت اعتباری رایگان ویژه حجاج در 
نظر گرفته اســت. زائران می توانند از طریق 
دفاتر زیارتــی یا مراجعه بــه دفاتر و مراکز 
خدماتی منتخب همراه اول نسبت به دریافت 
سیم کارت اعتباری رایگان ویژه حجاج اقدام 

کنند.
تعرفــه تماس با ایران هر دقیقه ۳600 تومان، 
دریافت تماس از ایران هر دقیقه ۲400 تومان، 
تماس با عربســتان هر دقیقــه ۲000 تومان، 
ارسال پیامک هزار تومان و اینترنت مصرف 
آزاد هر مگابایــت ۵00 تومان در نظر گرفته 

شده است.

مشــترکان می توانند از طریق ارسال کد ۹66 
 »SAUDIARABIA« یا نام »عربستان« یا
به سرشماره 8070 یا مراجعه به پرتال همراه 
اول، از تعرفه مکالمــه و پیامک و دیتا ویژه 

حج تمتع سال ۹8 مطلع شوند.
اینترنتی  تأکید کرده بســته های  اول  همراه 
داخلــی )فعال شــده در ایران( در کشــور 
عربســتان قابل اســتفاده نیســت و هزینه 
می شــود؛  محاســبه  آزاد  تعرفه  به صورت 
بنابرایــن زائران بــرای مدیریت و کاهش 
هزینه رومینگ الزم اســت گزینه دانلود و 
به روزرسانی برنامه ها و تنظیمات گوشی را 
از حالت خــودکار خارج کنند. زائرانی هم 
که عالقه مند به اســتفاده از اینترنت گوشی 
هســتند، می توانند برای خرید بســته های 
اینترنت رومینگ ویژه ایام حج با اســتفاده 
از کــد دســتوری، برنامه »همــراه من« یا 
فروشگاه آنالین همراه اول اقدام کنند؛ این 
بسته ها تنها در عربستان و از طریق اپراتور 

Zain قابل استفاده است.
اپراتور اول تلفن همراه پیشنهاد کرده مشترکان 
پیش از سفر، نسبت به شارژ سیم کارت های 
اعتباری یــا افزایش ودیعه ســیم کارت های 
دائمی خــود اقدام کنند تا در طول ســفر با 
مشکلی در برقراری ارتباط مواجه نشوند. البته 
دریافت پیامک در کشــور عربستان همچون 
گذشــته رایگان است و روشن کردن گوشی 

هزینه ای برای آنان در پی نخواهد داشت.
تعرفه های ایرانســلی بــرای حجاج چگونه 

است؟
برای مشــترکان ایرانســل، از دهــم تیرماه 
و  مکالمــه  بــرای  تخفیفــی  تعرفه هــای 
اینترنت برای مشــترکانی که به حج مشرف 
می شوند، در دســترس قرار گرفته است و 
تمامی مشــترکانی که به این سفر می روند 
می توانند تا ۲0 شــهریور ماه از آن استفاده 
کنند. ایرانســلی ها می توانند از تخفیف های 
ارائه شــده برای مکالمه، بسته های اینترنتی 
و روزانــه ۱0 مگابایــت اینترنــت رایگان 
روی دو اپراتور زین و موبیلی در کشــور 

عربستان استفاده کنند.
تعرفه مشــترکان ایرانســل، بــرای برقراری 
تماس بــه ازای دریافت تماس ۲000 تومان، 
مکالمــات داخلی و تماس با ایــران ۳800 
تومان و ارســال پیامــک ۹00 تومان خواهد 
بود. همچنین دریافت پیامک رایگان اســت. 
مشترکان ایرانســل می توانند با شماره گیری 
کــد دســتوری #8*۱۱۱۱* و یا اســتفاده 
از نرم افــزار کاربردی ایرانســل من پس از 
فعال ســازی رومینگ بین المللی از بسته های 
۱0 مگابایــت روزانه رایگان خود اســتفاده 
کنند. بسته های ویژه ارائه شده با شماره گیری 
کــد #۲*۳*۱۱۱۱* یا از طریــق نرم افزار 
کاربردی ایرانســل من در دسترس مشترکان 

قرار دارند.
ایرانسل همچنین پنج بسته ویژه 7۵ تا ۱0۲4 
مگابایتی، برای حجاج در نظر گرفته اســت 
که این دســته از مشــترکان ایرانسل از زمان 

فعال سازی بســته های ویژه حج تا یک هفته 
برای استفاده از آن ها زمان دارند.

مشــترکان ایرانســل می تواننــد عالوه بــر 
بهره گیری از تنظیمات دستی تلفن های همراه، 
بــرای فعال ســازی رومینــگ بین الملل، با 
شــماره گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم کارت 
خود یا استفاده از نرم افزار کاربردی ایرانسل 
من سرویس رومینگ بین الملل خود را فعال 
کنند. مشــترکان ایرانســل می توانند از نسل 
چهارم اینترنت همراه ۴G در کشور عربستان 

بهره بگیرند.
همچنیــن این امکان برای مشــترکان فراهم 
شده اســت که درصورت بروز مشکل و یا 
با شماره گیری شماره  راهنمایی،  درخواست 
00۹8۹۳77۱۱0000 یا اســتفاده از خدمات 
گفت وگوی آنالین با کارشناســان از طریق 
وبسایت ایرانسل، نرم افزار کاربردی ایرانسل 
من و ارســال ایمیل به نشــانی الکترونیکی 
haj@mtnirancell.ir با مرکز پشتیبانی 
اختصاصی ایرانســل به صورت ۲4 ساعته در 

تمــاس باشــند. عالوه بر این، 
اعزام  با  کرده  اعالم  ایرانســل 
نمایندگان و کارشناســان خود 
به شهرهای مکه مکرمه و مدینه 
منوره و اســتقرار در بعثه مقام  
معظم رهبری، برای پشــتیبانی 
ســؤاالت  به  پاســخگویی  و 
زائران گرامی در ایام حج آماده 

خدمت رسانی است.

مرغ کم شد 
■ معاون وزیر جهادکشاورزی: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ لغو شد

■ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مرغداران از کاهش جوجه ریزي در کشور سواستفاده مي کنند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی دانشگاه فنی وحرفه ای استان همدان

دانشگاه فنی وحرفه ای استان همدان در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان 
را در آموزشکده های شهر همدان )شهید مفتح ، شهید جباریان ،حضرت زینب کبری)س (
وآموزشکده های شهر مالیر)پسران خوارزمی ودختران کوثر(وآموزشکده فنی نهاوند را از 
طریق مناقصه عمومی به افراد واجدالشــرایط )شرکت های خدماتی  مرتبط دارای گواهی 

صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( واگذار نماید.
  مدت قرارداد از تاریخ 98/6/20 لغایت 99/04/20 و با حجم تقریبی کار ،  همدان تعداد150 
هزار پرس برای ناهار و 100 هزار پرس برای شــام)جمعا 250هزارپرس(ومالیر42هزار پرس 
برای ناهارو28هزار پرس برای شــام)جمعا 70هزارپرس(و نهاوند30هزارپرس برای ناهار 
و20هزار پرس برای شــام )جمعا 50هزارپرس( می باشد.)حجم کار تا 25% قابل افزایش و 

یاکاهش می باشد(
افراد متقاضی می توانند جهت شــرکت در مناقصه و خریــد اوراق  از تاریخ  98/4/22 
لغایت 98/5/2 به آدرس:  همدان- کیلومتر 2جاده شــورین -دانشــگاه فنی وحرفه ای 

همدان)آموزشکده فنی شهید مفتح ( مراجعه  نمایند.
■ مهلت تحویل پاکات به شرح مندرج در اسناد مناقصه ) به صورت سه پاکت الف ، ب ، ج(   

تا ساعت 14 روزشنبه 98/5/5 به اداره حراست  دانشگاه می باشد.
■ زمان ومکان بازگشایی پاکات :ســاعت 9صبح روز دو شنبه 98/5/7در سازمان مرکزی 

دانشگاه فنی وحرفه ای )تهران(می باشد .
■ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه همدان 3/988/250/000 ریال ومالیر1/116/710/000ریال 
ونهاوند 797/650/000ریال  به صورت وجه نقد واریز شده به حساب 214122383 نزد بانک 
تجارت بنام دانشگاه فنی وحرفه ای  و یا ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه فنی وحرفه ای با 
مدت اعتباری سه ماهه و یا چک تضمین شده بانکی بنام دانشگاه فنی وحرفه ای می باشد . 
همچنین مبلغ تضمین حســن اجرای تعهد ده درصد مبلغ قرارداد می باشد که در زمان 
تنظیم قرارداد به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده یا سپرده نقدی که به 

حساب واریز شود  می باشد.
ضمناً حضور نماینده شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه بازگشایی بالمانع و دانشگاه در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

)م الف569(

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان: مرغ همدان به استان هاي دیگر صادر مي شود 

مرغ فروشي ها: کشتارگاه مرغ را گران مي دهد ما نمي توانیم زیر قیمت بفروشیم
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روزهای آفتابی برای فوتبال استان

 هوای این روزهای فوتبال در اســتان صاف و آفتابی است و نوید 
روزهای خوش به مشام می رسد.

البته این توصیف دال بر رشــد کیفی فوتبال استان و رسیدن به سطح 
باالی فوتبال در کشور نیست چراکه با فوتبال سطح نخست در کشور 

هنوز فاصله زیادی داریم.
اما از نظر کمی فوتبال امروز اســتان حکایت از آینده ای روشن دارد و 

می توان به آن امیدوار شد و بر آن بالید.
در روزهای گذشته اخبار خوشایندی از فوتبال استان به گوش رسید 
و این امید را به وجود آورده که می توان به آن دل خوش کرد و فردای 

بهتری را ترسیم کرد.
فوتبال پایه اســتان با تیم های مختلف در حال آغاز است. حضور ۱6 
تیــم در لیگ جوانان، ۱4 تیم در لیگ نونهاالن، ۱0 تیم در نوجوانان و 
تقریبا 6 تیم در فوتبال زیر ۱۵ ســال نوید حکایت از آینده ای روشن 

برای فوتبال استان دارد.
در سال های گذشته همواره تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات 
جوانان و نوجوانان از تعداد انگشــتان یک دست تجاوز نمی کرد اما 
امسال شاهد انقالبی در فوتبال اســتان هستیم و استقبال باشگاه های 
استان با درایت هیأت فوتبال استان دست به دست هم داده اند تا فوتبال 

استان را شکوفا کنند.
بــه گزارش همدان پیام: هیأت فوتبــال در برنامه ریزی برای فوتبال 
استان این روزها عملکرد قابل قبولی ارائه داده است و اگر قوانین و 
مقررات دســت و پاگیر را نیز از دوش باشگاه ها بردارد و تالش کند 
تا با جذب اسپانسر از بار مالی باشگاه ها بکاهد، بیش از این می تواند 
بر تعداد تیم های شــرکت کننده در مسابقات افزوده و باشگاه ها نیز 

استقبال خوبی خواهند کرد.
بحث کیفی مســابقات در این مقوله نمی گنجد اما از نظر کمی شاهد 

رشد روزافزون تعداد تیم ها در مسابقات هستیم.
در لیــگ جوانان ۱6 تیــم در دو گروه با هم مســابقه می دهند، در 
نونهــاالن نیز ۱4 تیــم در دو گروه بازی می کننــد و ۱0 تیم نیز در 
نوجوانان اعالم آمادگی کرده اند و این نشان می دهد که فوتبال استان 

در حال رشد و شکوفایی است.
فوتبال با بازی های بیشتر و میدان دادن به نوجوانان و نونهاالن رشد 
می کند. اینگونه مســابقات هزینه بر است اما نتایج درخشانی پیش رو 
دارد. با این برنامه ریزی هیأت فوتبال، یک بازیکن جوان یا نوجوان 
در سال حداقل ۱۵ بازی برگزار می کند و این یعنی رشد و شکوفایی 

فوتبال استان در سال های آینده.
البته هیأت فوتبال می تواند بهتر از اینها هم عمل کند اگر بتواند مشکالت 
مالی و هزینه برگزاری مسابقات را از جاهای دیگر تأمین کند و فشار را 
از دوش تیم ها بکاهد، آنگاه شاهد شکوفایی بیشتر فوتبال در این استان 
خواهیم بود.اگر بتوان این مسابقات را در یک گروه برگزار کرد آنگاه 
بر تعداد بازی ها افزوده می شــود و جوانان و نوجوانان با میدان دادن 
بیشــتر آبدیده تر شده و در آینده می توان این نهال تازه به بار نشسته 

را به درختی تنومند تبدیل کرد.
برای آنکه هزینه های سرســام آوری را خــرج خرید امتیاز تیم کنیم، 
الزم اســت در فوتبال سرمایه گذاری کنیم، مطمئنًا دست آورد باالیی 

خواهیم داشت.
این حرکت هیأت فوتبال و استقبال باشگاه ها را به فال نیک می گیریم 
و امیدواریم که این رشد کمی به رشد کیفی تبدیل شود، آنگاه روزهای 

طالئی فوتبال قابل لمس خواهد بود.
گروه ورزش همدان پیام نیز دست در دست هیأت فوتبال استان برای 
پوشش کامل این رقابت تالش خواهد کرد تا انگیزه بازیکنان جوان و 
نوجوانان را باال برده و در رشد کمی و کیفی فوتبال استان سهیم باشد.

افتتاح طرح تابستان با ورزش در فامنین 
 مراسم افتتاحیه طرح تابستان با ورزش با حضور مدیرکل ورزش و 
جوانان و رئیس هیأت ورزش های روستایی و عشایری استان همدان 

در شهرستان فامنین برگزارشد.
 مراسم افتتاحیه طرح تابســتان با ورزش با حضور محسن جهانشیر 
مدیرکل ورزش و جوانان ، مهرداد نادری فر رئیس هیأت روســتایی 
و عشــایری اســتان همدان، عباس قهرمانی معاون ورزش، معصومه 
پیردهقان معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان، مسئوالن ادارات 

در محل پارک ملت فامنین برگزارشد.
در حاشیه افتتاحیه طرح تابستان با ورزش، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان با اشاره به اجرای طرح تابستان با ورزش با شعار خانواده 
فعال، تابســتان جذاب،  عنوان کرد: ایجاد شــور و نشاط اجتماعی و 
افزایش فعالیت های بدنی در بین خانواده ها از اهداف اصلی این طرح 
است و بر اجرای سایر همایش ها و جشنواره ها در سطح شهرستان های 

استان تاکید داریم.
محسن جهانشــیر بر لزوم جلب مشارکت دستگاه های اجرایی دولتی 
و تشــکل های غیردولتی در زمینه اوقات فراغت جوانان تاکید کرد و 
گفت: از طریق بســیج امکانات و جلب مشارکت های مردمی، ایجاد 
فضا و عزم و اراده ملی در ســطح جامعه با هــدف اهتمام به اوقات 
فراغت جوانان، گســترش مداخله و مشارکت جوانان، مشارکت همه 
جانبه سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه اوقات فراغت از ضروریات 

الزم درحوزه اوقات فراغت است.

مخازن سد های همدان جای شنا نیست

 هر ســاله با گرم شدن هوا برخی همدانی ها برای فرار از گرما، تنی 
به آب می زنند و به دلیل گرانی استخر ها سهل ترین راه شنا در آبگیر ها 
و مخازن ســد است؛ این شیرجه ها رفت دارد و برگشتی ندارد. غرق 

شدن پایان این تفریح به ظاهر شاد اما خطرناک است.
 به گزارش تســنیم، گویا قرار نیست با دقت و تامل در مکان انتخابی 
برای شــنا به آمار تلخ و دردناک غرق شــدگی در مخازن ســد ها و 
استخر های تامین آب کشاورزی و آبگیر های استان پایان دهیم. امسال 
هم براســاس آمار تاکنون در اســتان 6 نفر در این فضا های آبی غرق 

شدند.
 همیشــه غرق شدگان این فضا ها، افراد ناشی نبوده و نیستند افرادی با 
غره شــدن بر توانایی خود در شــنا اسیر گل و الی و تغییرات شدید 
دمای زیر  سطح در آب مخازن ســد ها و جمع آوری  آب کشاورزی 
شــدند و به راه بی برگشــت شــنای مرگ آور قدم گذاشــتند تا آمار 

غرق شدگی ۲ نفر پارسال و 6 نفر امسال در استان ثبت شود.
دردناک تر از مرگ این افراد هم غرق شدگی و مرگ کسانی است که با 
تصور نجات غریق به آب زدند و به جمع غرق شدگان شنا در فضای 
غیر مجاز شــهری و روستایی پیوستند. این درحالی است که مسئوالن 
و متولیان سد ها و مخازن جمع آوری آب کشاورزی توصیه و هشدار 

داده اند که شنا دراین مکان ها خطرناک است.
 اگر برای جان خود ارزشی قائل نیستید، برای کسانی که چشم  انتظار 
برگشــت شما به سایه بان خانه و خانواده هستند ارزش قائل شوید و 
با توجه به هشــدار ها از ورود به فضا های آبی و شــنا در مکان های 
غیر مجاز به شــدت بپرهیزید تا جان خود  و دیگران را برای نجاتشان 

به خطر نیاندازید.

فوتبالیست مستعد همدانی به اردوی 
آسیایی دعوت شد

 از ســوی کادر فنی تیــم ملی فوتبال جوانان، بازیکن مســتعد و 
پرافتخار همدانی برای حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی به اردوی 

آماده سازی دعوت شد.
دومین مرحله از انتخاب نفرات نهایی تیم ملی فوتبال جوانان با اسامی 
77 بازیکن در ســه گروه اعالم شــده که الزم اســت طبق برنامه در 

اردوهای انتخابی ۲0 الی ۳0 تیرماه شرکت کنند.
علی سبحانی بازیکن همدانی و عضو باشگاه لیگ برتری سایپا تهران 

نیز در این لیست دیده می شود.
این بازیکن با درخشــش در مسابقات باشگاهی جواز حضور در تیم 
ملی جوانان کشــورمان را کسب کرد. سبحانی ماه گذشته در ترکیب 
تیم ملی جوانان در مســابقات چند جانبه روسیه شرکت کرد و ستاره 

این مسابقات بود.
وی عــالوه بر گلزنی در تورنمنت بین المللی روســیه برای تیم ملی 

جوانان کشورمان، ستاره این مسابقات نیز لقب گرفته است.

پرونده استقالل و شفر در فیفا!

 سرمربی پیشین استقالل، پرونده اش با این باشگاه را به فیفا ارسال 
کرد تا آن ها برای وصول مطالبات این مربی آلمانی اقدام کنند.

وینفرد شفر اعالم کرد که به خاطر بی توجهی مدیران استقالل تصمیم 
گرفتــه که به مراجع قضایی فیفا برای وصــول مطالباتش از آبی های 
پایتخت شکایت کند. همچنین او تاریخ قراردادش را به صورت یک 

طرفه با استقالل فسخ کرد.
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پیشخوان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص فنــی مهندســی ایــده پــردازان طاهــا درتاریــخ 1398/04/15 بــه شــماره ثبــت 13752 بــه شناســه ملــی 14008442644 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 

موضــوع فعالیــت :موضوعــات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک )غیرهرمــی ،غیرشــبکه ای( تولیــد و ارائــه رایانــه  ، تولیــد و ارائــه دســتگاه های جانبــی، تولیــد 
ــانی  ــبکه های اطالع رس ــات ش ــل، خدم ــد داخ ــی تولی ــزاری و CD اطالعات ــته های نرم اف ــتیبانی بس ــه و پش ــتری، ارائ ــفارش مش ــای س ــتیبانی نرم افزاره و پش
)بــه اســتثناء امورفرهنگــی( طراحــی و توســعه بازیهــای رایانــه ای وســرگرمی )بــه اســتثناء امورفرهنگــی( طراحــی و تولیــد دســتگاه هــا و قطعــات الکتریکــی، 
الکترونیکــی و کامپیوتــری خدمــات اینترنــت )ISP( ، توزیــع اینترنــت )ISDP( ، خدمــات انتقــال داده هــا )PAP( عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل 
احــداث ســاختمان و راه و یــا شــبکه هــای آب رســانی فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی پــروژه هــا و ســد ســازی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
ــهر  ــزی ، ش ــش مرک ــدان ، بخ ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب الزم از مراج
همــدان، مــدرس ، کوچــه فتــح ، کوچــه فتــح 1 ، پــالک 39 ، طبقــه ســوم کدپســتی 6517834659 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000 
ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 100000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــی نــام عــادی مبلــغ 3500000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 
ــا کــد 24130 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد  23/71124130 مــورخ 98/2/23نــزد بانــک بانــک تجــارت شــعبه شــعبه دانشــگاه بوعلــی ســینا ب
صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســید مصطفــی حســینی پیالنگرگــی بــه شــماره ملــی 3978557509و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال خانــم مکــرم حــق پرســت بــه شــماره ملــی 3979525023و بــه ســمت عضــو هیئــت 
مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای ســید منوچهــر حســینی پیالنگرگــی بــه شــماره ملــی 3979525848و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اســناد تنهــا بــا امضــاء ســید منوچهــر حســینی پیالنگرگــی و ممهــور بــه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر 
عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مریــم دالوری بــه شــماره ملــی 3979872289 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای حامــد 
دالوری بــه شــماره ملــی 3979873536 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج آگهــی 

هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.  
)526055(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

دستگاه ورزش استان ها باید سخنگو 
داشته باشند

 دســتگاه ورزش تمامی استان ها در راستای ارتباط مطلوب با رسانه ها و 
اطالع رسانی مناسب، باید دارای سخنگو باشند.

مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان روز گذشته 
در همایش ۲ روزه مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان کشور 
در همدان اظهار داشــت: با انتخاب ســخنگو برای دستگاه ورزش، تعامل 

رسانه ها نیز بسیار بهتر خواهد شد.
مازیار ناظمی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها به فکر توسعه ورزش و اخبار 

ملی باشــند، افزود: مدیران روابط عمومی نباید فقط به دنبال اطالع رســانی 
اخبار مدیرکل ورزش استان خود باشند، بلکه باید حرف دل مردم را گوش 

دهند.
وی با بیان اینکه روابط عمومی های اســتان ها باید برنامه ۲ ســاله خود را به 
حوزه روابط عمومی وزارت ورزش ارائه دهند، خاطرنشان کرد: از این پس 
روابط عمومی هــا باید گزارش ماهانه خود را نیز به وزارتخانه تحویل دهند.

مدیرکل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 
اینکه باید به دنبال تولید محتوا باشیم، گفت: مدیران کل ورزش و جوانان باید 
تعامل سازنده ای با رسانه ها داشته باشند، چرا که در جشنواره شهید رجایی 

تعامل مدیرکل با رسانه ارزیابی خواهد شد.

استقالل در آستانه حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا

 باشگاه اســتقالل در آستانه حذف 
از لیگ قهرمانان آســیا و کسر 6 امتیاز 

قرار دارد.
بازیکن  پروپئیچ  بدهی  پرداخت  بحث 
پیشین اســتقالل به یکی از مشکالت 
این باشــگاه تبدیل شده است.  اصلی 
مهلتی که فیفا برای باشــگاه اســتقالل 
بــرای پرداخت طلب 4۵0 هزار دالری 
این بازیکن تعیین کرده بود، رو به اتمام 
مبلغ  استقالل  باشــگاه  است.مسئوالن 
مدنظر برای بســتن پرونده پروپئیچ را 
تهیــه کرده اند اما هنوز به وی پرداخت 
نشــده است. باشگاه اســتقالل تا روز 
۲۳ تیرماه فرصــت دارد این بدهی را 
پرداخت کند، در غیــر این صورت با 
مواجه خواهد  فیفــا  انضباطی  تصمیم 
شــد. خطر حذف از لیــگ قهرمانان 
آســیا و کســر 6 امتیاز این تیم تهرانی 
را تهدید می کند و باید دید در فرصت 
کوتاه باقی مانده تا مهلت تعیین شــده، 
مسئوالن اســتقالل می توانند این بدهی 

را پرداخت کنند؟

جذب بازیکن سرباز 
توسط تراکتور ممنوع 

شد
 بــا توجه به مصوبه ســازمان نظام 
وظیفــه در فصــل جدید لیــگ برتر 
بازیکنان تیم های لیگ برتری می توانند 
تا ســن ۲8 ســالگی در تیم های مورد 
دلخــواه بازی کنند اما پــس از این به 
مدت دو فصل بــرای گذراندن دوران 
خدمت سربازی باید به تیم های نظامی 
برونــد. البتــه مهلتی که بــه بازیکنان 
تیم های ملی داده شده است تا سن ۳0 

سالگی است.
گفتنی اســت از این پس تنها تیم های 
نظامــی می تواننــد نســبت به جذب 
بازیکن سرباز اقدام کنند که این تیم ها 
ملوان انزلی، فجر سپاسی شیراز، نیروی 
زمینی تهران و ... هســتند. تیم تراکتور 
که در گذشته می توانسته بازیکن سرباز 
در اختیار بگیرد از این پس این موقعیت 
را در اختیار نخواهد داشت چرا که به 
بخش خصوصی واگذار شــده و دیگر 

تیم نظامی محسوب نمی شود.

.
کوالکوویچ: در شیکاگو 

با رقبا می جنگیم
 در شــیکاگو برای کســب نتیجه با 
رقیبــان می جنگیم، اما فعــال به بازی 

نخست فکر می کنیم.
ســرمربی تیم ملــی والیبــال ایران در 
نشســت خبری پیش از آغــاز مرحله 
نهایی لیگ ملت های ۲0۱۹ در شیکاگو 
گفــت: ما بــرای مبارزه بــا رقیبان به 
شیکاگو آمده ایم، اما االن باید در مورد 
نخستین قدم و نخستین مسابقه صحبت 
کرده و فکــر کنیم نه در مورد عنوان و 
ســکو. گام به گام پیش می رویم و هر 
بازی را پشــت ســر می گذاریم تا به 

هدف خود برسیم.
ایگــور کوالکوویــچ در ادامــه افزود: 
مــا به خوبی و بدون هیچ مشــکلی یا 
مصدومیتــی حدوداً یک مــاه پیش از 
لیگ ملت ها آغاز به تمرین کردیم. ما از 
آغاز لیگ ملت ها شکل خوبی داشتیم و 
خوب بازی کردیم. پس از آن سفرهای 
زیاد و فشــار زیاد بازی ها زمان کافی 

برای تمرین را باقی نگذاشت.
 

ذوب آهن در دوحه 
میزبانی می کند

 براساس اعالم باشگاه ذوب آهن و 
تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا این تیم 
در دوحه میزبان تیم االتحاد عربســتان 

خواهد بود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه های 
میزبــان دیــدار ذوب آهن بــا االتحاد 
عربســتان در مرحله یک هشتم نهایی 
لیــگ قهرمانان آســیا ۲0۱۹ را معرفی 
کرد. بدین ترتیــب دیدار رفت این دو 
تیم بــه میزبانی ابوظبی در ورزشــگاه 
آل مکتوم برگزار می شود. بازی برگشت 
ورزشــگاه  در  میزبانــی ذوب آهن  به 

العربی دوحه برگزار می شود.

 تیــم ملــی والیبال کشــورمان در دومین 
حضور خود در مرحله نهایی لیگ ملت های 
والیبال چشــم به تصاحب یکی از سکوهای 

سه گانه دوخته است.
ملی پوشــان والیبــال ایــران پس از کســب 
۱۲ پیــروزی و ۳6 امتیاز و قــرار گرفتن در 
جایگاه دوم جدول رده بندی مرحله مقدماتی 
رقابت هــای لیگ ملت ها همــراه با پنج تیم 
برزیل، لهستان، روسیه، آمریکا و فرانسه راهی 
مرحله پایانی این رقابت ها در شیکاگو آمریکا 
شدند تا سرنوشت قهرمانی این رقابت ها را در 

سال ۲0۱۹ رقم بزنند.
سروقامتان کشــورمان که در این رقابت ها از 
داشته های اصلی خود ســود برده و کمتر به 
جوانان میــدان دادند، قــرار گرفتن در روی 
ســکوی لیگ ملت ها را در ســر دارد و گویا 
رفتن روی سکو در این رقابت ها، اولویت اول 
ایگور کوالکوویچ مربی صرب تیم ملی است. 
این رقابت ها که برای بیشــتر تیم های حاضر 
محلی برای ارزیابی جوانانشان تلقی شد، برای 
والیبال ایران به محلی برای قد برافراشــتن و 
تاریخ سازی بدل شد. علی رغم آنکه رقبا نگاه 
بلنــد مدت دارند و تمام تــوان خود را برای 
رویداد مهمی همچون المپیک گذاشته اند ایران 
با توجه به نتیجه گرا بودن این رویداد را محلی 

برای تاریخ سازی خود می داند.
سرمربی صربســتان تیم ملی که به خوبی از 
شــرایط داخل کشــورمان آگاه است به این 
واقعیت رســیده که قرار گرفتن روی سکوی 
لیگ ملت ها و تاریخ ســازی می تواند نام او را 

باالتر از هر مربی قرار دهد.
ایگور کوالکوویچ با هدف کســب نتیجه گام 
به این رقابت ها گذاشت و با توجه به لیست 
آغازین وی به فدراســیون جهانی والیبال در 

آغاز چنین برداشــت می شد که سرمربی تیم 
با توجه به رویدادهــای مهمی مانند انتخابی 
المپیــک و جام جهانی که بــه مراتب دارای 
اهمیت باالیی از سوی جامعه جهانی والیبال 
اســت تمرکز کند و در لیگ ملت ها فرصت 
بیشــتری را به جوانان جویای نام بدهد اما با 
آغاز رقابت ها و گذشت چند هفته، استراتژی 
ایگور مشــخص شــد که او هدفی جز قرار 
گرفتن بر روی سکو ندارد و در بیشتر بازی ها 
با ترکیب اصلی و ستاره هایش مقابل حریفان 

قرار گرفت و کمتر به جوانان میدان داد.
مرحله پایانــی رقابت های لیــگ ملت ها از 
امشــب در شــیکاگو آمریکا آغاز می شود و 
ملی پوشــان کشــورمان پس از استراحت در 
شب نخست بامداد فردا مقابل تیم ملی لهستان 

صف آرایی می کند.
ایــن دیدار برای کشــورمان حکــم مرگ و 
زندگی را دارد و پیروزی در این بازی می توند 
رویای ملی پوشــان را برای تصاحب سکو به 
واقعیت تبدیــل کند و به همین جهت ایگور 
کوالکوویچ تمام قدرت تیم خود را روی این 
بازی متمرکز خواهد کرد تا از میدان لهستان با 

دست پر خارج شود.
ملی پوشان و کاروان تیم ملی از برخورد غیر 
ورزشی آمریکایی ها سخت برآشفته شدند و 
نسبت به معطلی خود در فرودگاه شیکاگو و 
رفتار تبعیض  جویانه آمریکا معترض شــده و 
رسماً به فدراســیون جهانی والیبال اعتراض 

کردند.
اما ایــن رفتار خللی در عزم ملی پوشــان به 
وجود نیاورد و آنها با روحیه ای مضاعف آماده 

تاریخ سازی در این رقابت ها هستند.
والیبال کشــورمان که جمعی از بهترین های 
جهــان را در ترکیــب خود دارد بــا تکیه بر 

بازیکنانی چون ســیدمحمد موســوی، امیر 
غفور و ســعید معروف که در صف بهترین 
پاســور، دفاع و پشت خط زن های جهان قرار 
دارند با توپ پر، قدم به این رقابت ها گذاشته 
اســت و برای رسیدن به ســکو صبح فردا با 

والیبالیست های لهستان مصاف می کند.
در این رقابت ها لهســتان، روســیه و فرانسه 
با ترکیب اصلی حضــور ندارند اما تیم های 
آمریکا، برزیل و ایران با تکیه بر ستاره هایشان 
برای قهرمانی کورس بسته اند و شرایط برای 

تاریخ سازی تیم ملی ایران فراهم است.
ســروقامتان کشورمان پس از بازی فردا صبح 
شــنبه نیز مقابــل برزیل مدعی شــماره یک 

قهرمانی صف آرایی می کند.
قــرار گرفتن روی ســکو برای ملی پوشــان 
کشــورمان دور از دسترس نیســت اما آنچه 
مهم اســت رقابت های مهمی مانند انتخابی 
المپیک و جام جهانی است که به فاصله یک 
ماه پس از پایان این رقابت ها آغاز می شــود. 
مســابقاتی که آن زمان تازه عیار والیبال ایران 
مقابل رقبایی مانند روسیه مشخص می شود، 
هر چند روســیه در ارومیه مقابل ایران تن به 

شکست داد.
ســروقامتان کشــورمان که حاال با تجربه باال 
مقابل حریفان جهانی قرار می گیرد از تیم های 
صاحب ســبک در جهان اســت. بازی های 
خوب ملی پوشان توقع و انتظارات عالقه مندان 
را باال برده اســت و انتظــار بازی های خوب 

مقابل لهستان و برزیل از ملی پوشان دارند.
برنامه دیدارهای لیگ ملت های جهان 

جمعه ساعت 2:30 صبح 
ایران.............................................. لهستان 

شنبه ساعت 2:30 صبح 
ایران................................................. برزیل 

دورخیز بلند قامتان ایران 
درلیگ ملت ها

سعید معروف: هدف ما رسیدن به بازی فینال است
ــران در  ــال ای ــی والیب ــم مل ــان تی  کاپیت
نشســت خبــری عنــوان کــرد در آغــاز 
مســابقات تصــور نمی کــرده تیــم ملــی 
ــرد. ــرار گی ــر ق ــم برت ــع 6 تی ــران در جم ای

ــی  ــاز دور نهای ــش از آغ ــروف پی ــعید مع س

رقابت هــا گفــت: در آغــاز مســابقات تصــور 
نمی کردیــم کــه ایــران بتوانــد بــه جمــع 6 تیم 
برتــر رقابت هــا راه یابــد. در ایــن مرحلــه بایــد 
تمــام تــالش خــود را بــه کار گیریــم و بــازی 

بــه بــازی و امتیــاز بــه امتیــاز پیــش برویــم.

وی گفــت: تمــام تیم هــای ایــن مرحلــه 
ــی  ــتند و کس ــی هس ــدر و خوب ــای ق تیم ه
ــان  ــم قهرم ــدام تی ــه ک ــد ک ــد بگوی نمی توان
ــا  ــت ام ــخت اس ــی س ــش بین ــود. پی می ش
هــدف مــا رســیدن بــه دیــدار نهایــی اســت.

جدایی همام 
طارق از استقالل

 بازیکن عراقی استقالل از این تیم 
جدا شد.

طارق همام هافبک ملی پوش و عراقی 
فصل گذشته استقالل، پس از توافق با 
مسئوالن استقالل از این تیم جدا شد 
و فصل آینده آبی پوشــان را همراهی 

نمی کند.
باشــگاه اســتقالل ضمن تشــکر و 
قدردانــی از این بازیکــن، برای او 
دوران  ادامــه  در  موفقیــت  آرزوی 
حرفــه ای را دارد.همــام بــا پیراهن 
استقالل ۱4 بار به میدان رفت و موفق 

به زدن گل هم شد.
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تعویض دریچه سه لتی قلب بدون استفاده 
از پمپ در کشور

 امکان تعویض کامل دریچه سه لتی در بیماران مبتال به عفونت وسیع 
این دریچه بدون اســتفاده از پمپ قلبی و ریوی در کشور فراهم شده 
است.اختالالت عملکرد دریچه های قلب در آغاز عالمتی در بیمار ایجاد 
نمی کند اما با پیشــرفت بیماری، توان فرد به فعالیت های فیزیکی مانند 
ورزش یا باال رفتن از پله کم شده و تنگی نفس در حالت استراحت و 
احساس خفگی در خواب به سراغ بیمار می آید. سام زراعتیان نژاد دوانی، 
در این باره به ایرنا گفت: برای نخستین بار در کشور تعویض کامل دریچه 
سه لتی در بیمار مبتال به عفونت وسیع این دریچه بدون استفاده از پمپ 
قلبی ریوی و با استفاده از روش توتال اکلوژن اینفلو )قطع جریان خون 

به صورت موقت به دهلیز راست( انجام شده است.

ترمیم بافت های استخوانی و غضروفی 
با جوهر زیستی ایرانی

 محققان کشور موفق به تولید جوهر زیستی شدند که برای ترمیم 
استخوان و مفاصل آسیب دیده به کار می رود و می تواند روش مکملی 

برای مهندسی بافت باشد.
مشــخصه یابی  و  طــرح ســاخت  مجــری  مختــارزاده،  علــی 
ــتفاده در  ــت اس ــتی جه ــوان کاغذزیس ــی به عن ــدروژل ترکیب هی
ــت غضــروف-  چــاپ ســه بعــدی غضــروف اســتئوکندرال )باف
بافــت  بــه  بــه مهــر، گفــت: آســیب های وارده  اســتخوان( 
اســتخوان-غضروف کــه در مفاصلــی ماننــد مفصــل زانــو وجــود 
ــی و  ــت، چاق ــی نادرس ــای ورزش ــل فعالیت ه ــه دلی ــد، ب دارن

ســابقه ژنتیکــی به وجــود می آینــد.

شرکت های دانش بنیان حوزه پالستیک و 
صنایع وابسته به ترکیه می روند

 پاویون ملی محصوالت دانش بنیان ایران در نمایشــگاه پالستیک 
و صنایع وابســته اوراسیا 4 الی 7 دسامبر ) ۱۳ الی ۱6 آذر سال ۱۳۹8( 
در شــهر اســتانبول ترکیه برگزار می شــود.به گزارش مهر، نمایشگاه 
پالستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه)Plast Eurasia( بزرگترین 
نمایشگاه پالستیک منطقه اوراسیا محسوب می شود. در این نمایشگاه 
معتبر جهانی، ماشــین آالت تولید پالستیک، مواد شیمیایی و مواد خام، 
ماشین آالت و صنایع واسط و کمکی، تجهیزات گرمایش و کنترل، قالب، 
حوزه هیدرولیک و پنوماتیک، روش های بازیافت و... ارائه می شود. این 
نمایشــگاه فرصتی برای حضور در بازارهای بین المللی و به ویژه یافتن 

بازارهای فراگیر در آسیا و اروپا بوده و از این رو اهمیت زیادی دارد.

تولید غذا از هوا
 یک شــرکت فنالندی با اســتفاده از برق و دی اکسید کربن پودر 
پروتئینی می ســازد که می توان آن را در غذاهایی مانند ماست استفاده 
کرد. به گزارش تلگراف، تولید غذا از هوا کمی عجیب به نظر می رسد 
اما اســتارت آپی در فنالند فناوری جدیدی برای تولید پودر پروتئین 
قابل مصرف برای انســان توسعه داده است. شرکت »سوالر فودز« با 
استفاده از برق و دی اکسیدکربن جذب شده از هوا ماده ای می سازد که 
طعم آرد گندم را دارد و امیدوار است این محصول را تا ۲0۲۱ میالدی 
به طور تجاری به بازار عرضه کند.حدود ۵0 درصد ماده حاوی پروتئین 
است و بقیه آن از چربی و کربوهیدارت تشکیل می شود. شرکت تولید 
کننده امیدوار است پروتئین را به عنوان یکی از مواد اصلی در غذاهایی 
مانند ماست معرفی یا آن را جایگزین گوشت در برگرهای گیاهی کند.

توانمندی ایران در تولید دارو ارتقا می یابد
 رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، گفت: با کمک متخصصان و شرکت های دانش بنیان، 
توانمندی ایران برای تولید داروهای حیاتی در کشور ارتقا می یابد.به گزارش 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، اســماعیل قادری فر درباره 
وضعیت ایران در تولید دارو، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵ شتاب دهنده 
در حوزه زیست فناوری به تولید واکسن و دارو می پردازند. ایران در شرایطی 
بیــش از ۹7 درصد از داروها و مواد موثــره دارویی خود را تولید می کند 
که هنوز برای تأمین ۳ درصد از مواد اولیه وابستگی دارد.معاونت علمی و 
فناوری با همکاری وزارت بهداشــت، و سازمان دامپزشکی وزارت جهاد 
کشــاورزی تولید یک صد قلم دارو و مواد اولیه دارویی در بخش واکسن، 

داروی انسانی و طیور را در اولویت کاری خود قرار داده است.

صادرات محصوالت 
صنایع دستی نقش مهمی در 

افزایش درآمدهای ارزی کشور 
دارد

 مدیــرکل دفتــر توســعه و ترویــج ســازمان 
صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور گفت: افزایش 
صادرات محصوالت صنایع دستی عالوه بر افزایش 
معیشــت خانواده ها، رونق اقتصادی در روستاها را 
به دنبال داشته و نقش مهمی در افزایش درآمدهای 

ارزی کشور و مقابله با تحریم های دشمنان دارد.
حســین خواجه بیدختــی بیــان کــرد:  هنرمندان 
صنایع دســتی نیازمند یــاری و همــکاری مردم و 
مسئوالن هستند و  امیدواریم که دولت چتر حمایتی 
و بیمه ای خود را بر هنرمندان صنایع دستی بگستراند.

مدیرکل دفتر توسعه و ترویج سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه زمان حمایت 
بیشــتر از حوزه میراث فرهنگی کشــور فرا رسیده 
است، افزود: این بخش باید بیش از هر زمان دیگری 
مورد توجه قرار گیرد چرا که توجه به توسعه صنعت 
گردشگری و صنایع دستی، کلید افزایش درآمد ارزی 

کشور و مقابله با تحریم های دشمنان است.
وی با بیــان اینکه حوزه میراث فرهنگی طی ۲ دهه 
اخیر حوزه پرمشغله ای بوده است، خاطرنشان کرد: 
هر زمان که مشــکالت ارزی در کشــور ایجاد شد، 
به ایــن حوزه توجه صورت گرفت که می طلبد این 

توجه ها همیشگی باشد.
خواجه بیدختی با تاکید بر توسعه صنعت گردشگری 
و افزایش صادرات محصوالت صنایع دستی به خارج 
از کشــور، ادامه داد: این مهم با توجه بیش از پیش 
به صنایع دستی کشــورمان میسر می شود و عالوه بر 
افزایــش معیشــت خانواده ها، رونــق اقتصادی در 
روستاها را به دنبال داشته و نقش مهمی در افزایش 
درآمدهــای ارزی کشــور و مقابله بــا تحریم های 

دشمنان دارد.
ســازمان  ترویــج  و  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به بیمه 
هنرمندان و تاکید بر این امر اشاره کرد و گفت: بیمه 
هنرمندان صنایع دســتی از الزامات قانونی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. وی 
عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل برخی مشکالت 
مالی، بیمه هنرمندان با مشــکالتی مواجه شده است 
که نیاز اســت مســئوالن به این مهــم توجه ویژه 
داشــته و در راستای رفع این مشکالت تالش کنند. 
خواجه بیدختی با تاکیــد بر اینکه وظیفه ما حمایت 
از هنر و هنرمندان اســت، بیان کرد: صنایع دســتی 
کاالی فرهنگی اســت که با معیشت مردم در ارتباط 
است، مشکلی با مخاطب خود ندارد و هر مخاطبی 
تولیدات این حوزه را می پسندد، به همین دلیل وظیفه 

ما برای حمایت از این هنر دوچندان است.

هنرمندان همدان در راه نمایشگاه 
صنایع دستی کرمانشاه

 معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برپایی 
نمایشــگاه سراســری تخصصی صنایع دســتی در 
کرمانشــاه با حضور هنرمندان ۳۱ استان کشور خبر 

داد.
 پروانه حیدری، اظهار کرد: دوازدهمین نمایشــگاه 
سراسری تخصصی صنایع دســتی و هنر های سنتی 
از ۲6 تا ۳۱ تیر در محل نمایشــگاه های بین المللی 
کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد برپا خواهد شد.

وی اگفت: در این نمایشــگاه هنرمندان رشــته های 
مختلف صنایع دســتی مانند قلمزنــی، ارغوان بافی، 
مینیاتور، خاتم کاری، میناکاری، گره چینی، نقره کاری، 
حصیربافی از ۳۱ اســتان کشور در قالب ۱۲0 غرفه 
و هنرمندان کرمانشــاهی به تعداد ۵0 غرفه حضور 

دارند.
حیدری ســاعت بازدید از این نمایشــگاه را ۱4 تا 
۲۲ شــب اعالم کرد و گفت: در پایان نمایشگاه از 
غرفه های برتر در ســه بخش ورکشاپ، چیدمان و 

فروش تقدیر خواهد شد.

»ویزای اربعین« چه زمان حذف می شود؟
خروج زائران اربعین حسینی از مرز مهران

 سرکنسول ایران در شهر نجف خبر داد:  ویزای عراق برای ایرانی ها 
درمناسبت اربعین به مدت ۱۲ روز لغو می شود. به گزارش ایسنا، معاون 
امنیتی و انتظامی وزیر کشور، روز گذشته از توافق دو جانبه ایران و عراق 

برای حذف ویزا به مناسبت اربعین خبر داد.
حســین ذوالفقاری با بیان اینکه ورود و خروج اتباع ایرانی به عراق در 
ایام اربعین با درج ُمهر در گذرنامه آن ها امکان پذیر می شود، گفت: امسال 
نخستین بار اســت که زائران اربعین برای تشــرف به عراق به دریافت 
روادید نیاز ندارند و تنها با دریافت بیمه نامه معتبر و تعیین مرز خروجی 
که براســاس ســازوکار جدید ایجاد خواهد شــد و ارائه آن در مبادی 

خروجی، می توانند وارد عراق شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حج، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در شــهر نجف، حضور چهار میلیون زائر ایرانی را در مراســم اربعین 
امسال پیش بینی کرده و گفته است: با توجه به توافق صورت گرفته میان 
دو کشور، روادید عراق برای زائران ایرانی از ۱7 تا ۲8 ماه صفر، برابر با 
۲4 مهر تا ۵ آبان ماه ۱۳۹8 برای مناسبت اربعین حذف شده است. حمید 
مکارم در دومین جلسه هم اندیشی اربعین ۹8، بیان کرد: زائران ایرانی در 
این مدت  زمانی می توانند با داشــتن گذرنامه و بیمه نامه به کشور عراق 
به منظور زیارت عتبات عالیات و شرکت در مراسم اربعین حسینی سفر 

کنند و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی با بیان این که مســئوالن در تالش فراهم کردن مقدمات سفر زائران 
ایرانی را در اربعین حسینی هستند، افزود: کمک به هم وطنان ایرانی در 
عراق وظیفه سرکنســولگری ایران است و سفیر جمهوری اسالمی ایران 
نیز بر این موضوع تأکید فراوان کرده اســت. وی از مسئوالن بخش های 
مختلف خواست برنامه ریزی های الزم را برای استقبال از زائران اربعین 

حسینی انجام دهند.

رونمایی از سکه های دوران والیت عهدی 
امام رضا )ع(

 همزمان با دهه کرامت، در شانزدهمین سه شنبه فرهنگی از دو سکه 
دوران والیت عهــدی امام رضا )ع( در موزه قــرآن حرم مطهر رضوی 

رونمایی شد
به گزارش ایســنا، پژوهشــگر تاریخ و کارشــناس ســکه های ضرب 
چکشــی همزمان با دهه کرامت، در شــانزدهمین سه شنبه فرهنگی و 
مراســم رونمایی از سکه های دوره والیت عهدی امام رضا )ع( بیان کرد: 
گنجینه ســکه آســتان قدس رضوی با دارا بودن بیش از 67 هزار سکه 
یکی از غنی ترین موزه های سکه ایران و منطقه است. محمد تقی صفار، 
گفت: این آثار به دو طریق جذب گنجینه رضوی شــده است. یا خیران 
نیک اندیش و ارادتمندان آثار نفیس خود را از روی نذر و نیاز به ساحت 
مقدس رضوی وقف و اهدا نمودند و یا از مجموعه داران خریداری شده 
است.وی در تشریح سکه های ضرب چکشی گنجینه رضوی افزود: در 
این مجموعه غنی تعداد ۱۲۵0 ســکه ضرب چکشی از ده ها سلسله و 
بیش از ۱000 سکه ضرب ماشینی از ۱۳0 کشور جهان در معرض دید 

عالقه مندان قرار گرفته است.
پژوهشگر تاریخ و کارشناس سکه های ضرب چکشی گفت: مجموعه 
سکه های ایران پیش از اسالم شامل ســکه های هخامنشیان، سلوکیان، 
اشــکانیان، فرمانروایان محلی، ساسانیان و سکه های اسپهبدان طبرستان 
است.صفار اضافه کرد: مجموعه سکه های دوره اسالمی شامل سکه های 
عرب ساســانی، طبرستانی، عرب طبرســتانی، خلفای اموی و خلفای 
عباســی است و مجموعه ســکه های حکومت های نیمه مستقل ایرانی 
شــامل ســکه های طاهریان، صفاریان، ســامانیان، آل زیار، آل حسنویه، 
آل بویه، علویان طبرستان، ســاالریان، باوندیان، شروانشاهان، غزنویان، 

سلجوقیان، خوارزمشاهیان و باطنیان الموت است. 

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

بهترین های شما ، خوش اخالق ترین های شما هستند ؛ آنان که با دیگران ، و دیگران با آنان  

الفت می گیرند         
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■ دوبیتي:
خمارین نرگسان پرخواب مکه پریشان سنبالن پرتاب مکه  
براینی ته که دل از مابرینی                                                              برنیه روزگار اشتاب مکه

باباطاهر 
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■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
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■ سينما کانون..... زهرمار
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد - ما همه باهم هستيم
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 بزرگترین مرکز آموزش هتلداری غرب کشــور 
در شــهر مریانج همدان  با حضور مسئوالن استانی 
و کشــوری، روز گذشته ۱۹ تیرماه با حضور برخی 

مسئوالن استانی و کشوری  به  بهره برداری رسید .
مدیــرکل فنی و حرفه ای اســتان همدان می گوید: 
ســاخت این مرکز از ســال 8۵ در مکانی مناسب 
جانمایی و پس از بررسی مطالعات، عملیات اجرایی 
آن آغاز شــد که پس از گذشــت یک وقفه کوتاه با 
حمایت مسئوالن، مجموعه تکمیل شد و از نوزدهم 

تیر به بهره برداری می رسد.
وهب مختاران عنوان کرد: این مجموعه، بی نظیر ترین  
مدرسه هتلداری کشور به شمار می رود که با آموزش  
مهارت های الزم در حوزه گردشگری و صنایع دستی  
به کارآمــوزان زمینه رونق صنعت گردشــگری در 

غرب کشور را فراهم خواهد کرد.
مختاران  افزود: این مرکز با زیربنای 6 هزار مترمربع 
در سه طبقه شامل بخش های کارگاه آموزشی، مرکز 
هتلداری و یــک مینی هتل بــرای کار عملی افراد 
آموزش دیده ساخته شده است. وی خاطرنشان کرد: 
به همراه برگزاری کارگاه ها آداب تشریفات، کارگاه 
حل مســأله، قنادی تخصصی، گردشگری سالمت، 
قهوه باریستایی، آشــپزی ملل، مدیریت بوم  گردی، 
اخالق حرفه ای، مدیریت هتلــداری و فن بیان در 
گردشــگری با ارائه گواهی معتبر برگزار می شــود. 
مختاران اضافه کــرد: تجهیز و ارزش مرکز آموزش 
هتلداری و گردشگری غرب کشور ۳0 میلیارد تومان 

برآورد شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان بیان 
کرد: در این مرکز ســاالنه ۳0 هزار نفرســاعت در 
زمینه گردشــگری، 40 هزار نفرساعت در موضوع 
صنایع دســتی و ۱۵ هزار نفرساعت در بخش تغذیه 
آموزش می بینند. وی بیان کرد: آموزش ها به صورت 
کامال کوتاه مدت و براساس نیاز روز به دلیل تفاوت 
فضای کسب و کار و گردشــگری در دنیای امروز 
انجام می شــود. وی تاکید کرد: چالش تشــریفات 
در گردشــگری یکی از عوامل مهم در اســتان های 

گردشگر پذیر است . 
مختاران گفت : به نظر می رســد با گشایش نخستین 
مرکز آموزشــی هتل داری در فنی و حرفه ای همدان 
قرار اســت ایــن چالش ها روز بــه روز در عرصه 
گردشــگری با راهکارهــای برگــزاری دوره های 

آموزشی باز شود .
آموزش تشریفات  یکی از برنامه های حائز اهمیت 
در حوزه گردشگری اســت. کارشناسان همواره بر 
ایــن باورند که مهمترین فعالیت در حوزه توســعه 
گردشــگری پرداختن به بحث آموزش است و در 
همه بخش هــا از مهمترین برنامه ها و برنامه ریزی ها 
برخوردار است. هر فعالیتی در هر صنفی نیازمند این 
مهم  است و وقتی ارتباطات پیچیده تر می شود نقش 

آموزش حساس تر می شود.
مختاران در این باره عنوان کرد :  تفاهم نامه همکاری 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بنیاد 
توسعه گردشــگری آسیا و بزرگترین مرکز چاپ و 
بسته بندی غرب کشور در همدان در قالب بسته های 

آموزشی رویداد فرهنگی گردشگری منعقد گردیده 
است .

وی با اشاره به تاثیرات رویداد فرهنگی و گردشگری 
همدان ۲0۱8 و پایتخت گردشــگری آسیا در استان  
گفــت: ایجاد زیرســاخت مناســب آموزشــی در 
توانمندسازی مخاطبان موردنظر متناسب با نیاز بازار 
کار و جامعــه هدف مد نظر قرار دارد و در این میان 
آشــنایی تولیدکنندگان با طراحی، بسته بندی و برند 

برای عرضه تولیدات محوریت برنامه هاست. 
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان همدان، 
برگزاری دوره های مهارتی در حوزه گردشــگری و 
تشریفات و بسته بندی و چاپ مورد نیاز بازار کار در 
زمینه هتلداری و گردشگری را مطابق استاندارد های 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اهم مفاد 

تفاهم نامه دانست.
مختاران اضافه کرد: دوره های مختلف مهارت های 
عمومــی و تخصصی شــغلی مختلف درخصوص 
موضــوع تفاهم نامه به ســایر ادارات و ارگان هایی 
کــه از طرف اداره کل آموش فنی و حرفه ای معرفی 

می شوند، ارائه خواهد شد.
معنای تجمل گرایی،  به  نه   تشــریفات 

بلکه به معنای نظم دهی
یکی از بخش های مهم آموزشی در این مرکز بحث 
آموزش تشریفات است؛ احمدی، کارشناس مرکز 
آموزش هتلداری و گردشــگری مریانج می گوید: 
تشریفات نه به معنای تجمل گرایی، بلکه به معنای 
نظم دهی و نظم بخشــی در یک ســازمان که روند 
فعالیت های منســجمی را در پیش دارد، از اصول 
اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار می رود. تشریفات 
رعایت یک ســری قوانین رفتاری است که نه تنها 
توسط نمایندگان یک کشور بلکه توسط نمایندگان 
و کارگــزاران اکثر نظام های سیاســی و اجتماعی 
رعایت می شود و متناســب با ساختار اجتماعی و 

فرهنگــی، ویژگی های مذهبی و تاریخی و آداب و 
رســوم یک کشــور تغییراتی در اجرای آن به عمل 

می آید.
وی معتقد اســت: اما در برخی از مــوارد رفتاری، 
اصول مشــابهی وجود دارد که فراگیری و رعایت 
این اصول، به طور فراگیر و همگانی نظم را در قالب 
رفتاری منسجم در دستگاه ها و سازمان ها به ارمغان 
خواهــد آورد. این مجموعــه گامی کوچک در این 
جهت اســت که می تواند در ابعاد گوناگون زندگی، 
محــل کار، اماکن عمومی، گفت وگوهای رســمی، 

سفرها و... به کار آید.
 همدان هدفمند در آموزش گردشگری

مدیر مرکز آموزش هتلداری و گردشــگری غرب 
کشــور نیز می گوید: معیارهای موجود در خصوص 
مسائل تشــریفاتی، نتیجه همکاری های متقابل میان 
افراد در زمینه های گوناگون اجتماعی اســت. بدون 
رعایــت این معیارها که امروزه به آیین تشــریفات 
معروف هستند، برقراری روابط سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و حتی خانوادگی امکان پذیر نیست.
الناز نقوی، عنوان کرد : بسیاری از قوانین تشریفات 
رسمی، مشــابه آداب متداول میان عامه مردم است. 
تفــاوت اصلی در این اســت که رعایــت قوانین 
تشریفات نزد سیاســت مداران اهمیت بیشتری دارد 
تا آن انــدازه که رعایت نکردن یا نقص این قوانین، 
می تواند به اعتبار یک کشــور یا نمایندگان ویژه آن 
کشور لطمه وارد کرده و همکاری میان دولت ها را با 

مشکل روبرو سازد.
 وی افزود: رعایت تشــریفات، مطلق نیست، بدین 
معنی که رعایت آن ها منوط به مکان، زمان و شرایط 
فرق می کند و این همان اصلی است که آموزش آن 

در مرکز هتلداری مریانج مورد هدف است . 
از نگاه وی پس از رویداد همدان ۲0۱8 این اســتان 
باید در حوزه تشــریفات گردشــگری حرف های 

بسیاری برای گفتن داشته باشد .
گفتنی است، رفتار غیرقابل قبول در یک محل و در 
شرایط خاص، می تواند در جای دیگر و در شرایط 
متفاوت، مناســب و بجا تلقی گردد. به عنوان نمونه 
در میهمانی های رسمی، ماهی خوردن بدون استفاده 
از وسائل مخصوص و یا برداشتن گوشت با دست 
پســندیده نیست، در حالی که درســفرهای تفریحی 
انجــام این گونه اعمــال قابل قبول اســت. اصول 
و قوانین تشــریفات برخــالف معیارهای اخالقی 
قراردادی هســتند و حکم قوانین امضاء نشــده را 
دارند، از این رو هر دیپلمــات باید اصول و قوانین 
تشــریفات را خوب بیاموزد و آن ها را رعایت کند 
تا اعتبار کشــور خود را در سطح بین المللی افزایش 

دهد.
آموزش و اصالح الگوهای رفتاری و آداب معاشرت 
و پذیرایــی ازمیهمانان خارجــی، میهمانان داخلی، 
ســفرهای داخلی و خارجی، جلســات رســمی، 
جشــنواره ها، ســمینارها، بازدید ها، نمایشــگاه ها، 
اصول ارتباطات کالمی و غیر کالمی، نحوه معرفی 
در میهمانی ها و جشــن ها، ظاهر لباس و شیوه های 
آرایشــی، آداب میهمان نــوازی، انــواع پذیرایی و 
آموزش هــای مدیریت  آن،  اجرایــی  ســبک های 
تشریفات، مبانی و مفاهیم تشریفات، آداب معاشرت 
در مــکان و زمان، اصول و فنــون پذیرایی، آگاهی 
از فرهنگ و آداب و رســوم ملــی و بین المللی در 
تشریفات و پذیرایی از مهم ترین مباحث طرح شده 
در این حوزه است که تجهیز سازمان ها، شرکت ها، 
موسســات و مراکز اقامتــی و تفریحی ضروری و 
مبرهن اســت. این آموزش ها در باالترین ســطوح 
علمی و عملی و توســط اســاتید با تجربه و عالم 
به تشــریفات و پذیرایی مــدرن و منطبق بر اصول 
بین المللی در گروه طرح و ســاخت پرسا قابل ارائه 

می باشد.

شیوه های استاندارد آموزشی هدفمند می شود 

تشریفات در گردشگری 
و بسته بندی در صنایع دستی

20 تیرماه، آخرین 
مهلت ارسال آثار 

تصویری به جشنواره 
نمایشنامه خوانی

ــوح  ــال ل ــت ارس ــن مهل ــاه آخری  ۲0 تیرم
ــالم  ــنواره اع ــه جش ــه دبیرخان ــار ب ــرده آث فش

ــده اســت ش
سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
نهمیــن  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان  اســتان 
و   ۲6 اســتان  نمایش نامه خوانــی  جشــنواره 
۲7 تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد، گفــت: پــس 

ــوان،  ــده در فراخ ــالم ش ــت اع ــان مهل از پای
نمایشــنامه  معرفــی  و  درخواســت   60
دبیرخانــه  بــه  اســتان  شهرســتان های  از 
جشــنواره ارســال شــد و ایــن آمــار نســبت بــه 

ســال گذشــته ۵0 درصــد رشــد دارد.
آثــار  کــرد:  تاکیــد  مرادی نــور  علــی 
توســط  جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  ارســالی 

ــده و  ــی ش ــی و بررس ــاب بازبین ــأت انتخ هی
در  حضــور  بــرای  نهایــی  پذیرفته شــدگان 
ــای  ــد. گروه ه ــد ش ــی خواهن ــنواره معرف جش
متقاضــی بایــد تــا ۲0 تیرمــاه ســه نســخه 
ــه  ــی ب ــت ارزیاب ــود را جه ــار خ ــم آث از فیل
ــنامه خوانی  ــنواره نمایش ــن جش ــه نهمی دبیرخان

همــدان ارســال کننــد.
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