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منفعت عمومی 
رویکرد مهم دستگاه قضا

 ۱- برخی تغییرات مدیریتی از جهت مدیری که 
رابطه مسئولیتی وی با استان قطع می شود، چندان 

دلچسب نیست.

يادداشت

2

گندم نمایی و جو فروشی
 شکل های گوناگون دارد

 در پی ارسال قبض های آب  با بهای سرسام آور 
برای مشــترکان همدانی در تابستان امسال، گویا 

شرکت برق نیز در یک رقابت تنگاتنگ...

تاریخچه شرکت 
شرکت تعاونی خوراک آفرین در سال 1374 در شهرک صنعتی بوعلی همدان تأسیس و به عنوان یکی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی شریف آغاز بکار نمود. استفاده از مواد اولیه ممتاز، 
به کارگیری مهندسی و کارگران متخصص، ماشین آالت مدرن و ارتباط تنگاتنگ با کارخانجات صنایع غذایی معتبر دنیا همواره در دستور کار مدیریت شرکت قرار داشته است. هم اینک 
خانواده بزرگ خوراک آفرین مفتخر است که با تولید بیش از پنجاه نوع انواع محصوالت سوسیس، کالباس و همبرگر در جمع بهترین های این صنعت رضایت مشتری را به عنوان اصلی ترین 

وظیفه کار مدنظر دارد.
تولید مطابق با استانداردهای جهانی، اخذ گواهینامه های معتبر صنایع غذایی، کسب عناوین تعاونی برتر سال 88، واحد نمونه سال 89، واحد نمونه استانی و واحد نمونه استاندارد در سال های 
فعالیت  بخشی از دستاوردهای تالش جمعی می باشد. این شرکت از دو سال گذشته محصالت خود را با نام و عالمت تجاری سکالو در فروشگاه های معتبر مواد پروتئینی عرضه و افتخار 
همکاری و با تعدادی از رســتوران ها و فســت فودهای به نام را نیز در کارنامه خود دارد. ساخت خطوط تولید بسته بندی گوشت و مرغ و غذای آماده از جمله طرح های توسعه این شرکت 

است که به زودی فرآورده های متنوع آن به بازار عرضه خواهد شد.

کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید
 تلفن:08138274015 -  09199015208

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

با ساخت راه آهن فامنين- تاکستان جاده  ابریشم در غرب کشور کامل مي شود

خطوط ریلی همان جاده ابریشم است

توکل 
جای خود را 
به عدالت داد

ثبت سه اثر از همدان 
در فهرست 

آثار ملی 
2
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ثبت سه اثر از همدان در فهرست آثار ملی

 سه اثر تاریخی از این استان پس از بررسی و تایید نهایی در فهرست آثار ملی منقول 
ایران به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری همدان افزود: برای ثبت آثار منقول 
اســتان همدان نشستی با حضور کارشناسان و معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری و مسئول ثبت آثار برگزار شد که در این نشست سه پرونده ارسالی از این 
استان با ارایه دالیل کارشناسی و دفاع خوب مطرح و هر سه اثر در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شد.علی مالمیر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: »کتاب قانون ابن سینا«، »گوشواره 
زرین« و »آویزه های سه برگی« از روستای ابرو، سه اثری هستند که به تازگی به جمع آثار 

ملی همدان و ایران پیوستند.مالمیر عنوان کرد: کتاب قانون چند سال پیش توسط فردی به 
نام جلیلوند از خان های سابق روستای کرزان تویسرکان به آرامگاه بوعلی سینا هدیه شده 
بود.وی ادامه داد: این کتاب دست نویس، نوشته بوعلی سینا حکیم هزاره ها است و قدمت 
آن به دوره صفویه و ســال ۱۱05 هـ.ق می رسد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ادامه داد: »گوشواره زرین« و »آویزه های سه برگی« نیز از نزدیکی روستای ابرو 
همدان کشف شده اند که قدمت آنها به دوره اشکانی باز می گردد.وی بیان کرد: ثبت این 
آثار قطعی شده است و به زودی حکم آن ها توسط وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ابالغ می شود.مالمیر اضافه کرد: چند اثر دیگر نیز از استان همدان آماده شده و 

در انتظار ثبت ملی به سر می برند.
استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارای بیش از یک هزار و 800 

اثر تاریخی و گردشگری است.
این اســتان به واسطه وجود شمار زیادی از آثار تاریخی، تفریحی و گردشگری به عنوان 

پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین معرفی شده است.
غار علیصدر، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، تپه هگمتانه و گنبد علویان، حمام حاج 
آقا تراب نهاوند، خانه لطفعلیان مالیر، خانه مســعودی، آرامگاه میررضی الدین آرتیمانی، 
آرامگاه اســترومردخای و بقعه حیقوق نبی )ع( از مهمترین آثار تاریخی، گردشــگری و 

باستانی این استان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.
آبشار و ســنگ نوشته های گنج نامه، کلیساهای آنجلی و گریگوری، حمام قلعه، سراب 
گیان و گاماســیاب، کاروانســرای صفوی، آب انبارها، خانه های قدیمی و باغ نظری در 

همدان از دیگر آثار تاریخی مورد توجه گردشگران است.

روز گذشته در آیينی محمدرضا عدالتخواه به جای توکل حيدری به عنوان مدیر کل دادگستری همدان معرفی شد

توکل جای خود را به عدالت داد منفعت عمومی رویکرد مهم دستگاه قضا
 ۱- برخی تغییرات مدیریتی از جهت مدیری که رابطه مســئولیتی 

وی با استان قطع می شود، چندان دلچسب نیست.
تغییر رئیس کل دادگســتری اســتان از این نوع تغییرات اســت زیرا 
حیدری با آنکه تازه به استان آمده بود، در این مدت عملکرد خوبی از 
خود ارائه داد و توانست شیرینی عدالت را به کام همدانی ها بچشاند.

۲- حیدری به دلیل نگاه تخصصی به مقوله قضا، اجازه ورود حاشیه 
به دادگستری را نداد و شــاید به همین دلیل هم حاشیه سازان سراغ 

حاشیه سازی برای وی رفتند.
او توانست در این مدت کوتاه نگاه تخصصی به قضا و توسعه قضایی 
را با عدالت گستری همراه کرده و مسیر تحول و افزایش امید مردم به 

دادگستری را  فراهم کند.
۳-حیدری تعامل با همه در راســتای هم افزایی برای خدمت هر چه 

بیشتر به مردم را در دستور  کار داشت.
او هرگز از جایگاه قدرتمند قانونی خود برای تفهیم شأن و مقام خود 

به کسی استفاده نکرد و از سلوک طلبگی فاصله نگرفت.
4- توجه ویژه به رونق تولید از ویژگی های بارز عملکردی حیدری 
بود که دادگســتری را به ماوا و پناهی برای تولیدکنندگان تبدیل کرده 

بود.
وی در رونــق تولید چنان جدی بود که توانســته بود در رفع موانعی 
که ستاد تســهیل تولید برای رفع آنها ابزار قانونی نداشت، ابزار ابداع 

و موانع را رد کند.
5- نگاه حیدری به ســرمایه گذاران نگاه حمایتی بود و از ســرمایه 
گذارانی که اهلیت آنها ثابت شده بود در راستای رونق تولید حمایت 

می کرد.
در واقع این نگاه موید این مطلب اســت که تولید با گردش سرمایه و 
نقش آفرینی بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار شکل می گیرد و 
رونق تولید در گرو حمایت از سرمایه گذار و گردش صحیح سرمایه 

توسط بخش خصوصی است.
۶-  در دوران رئیــس کلی حیدری در دادگســتری همدان، رویکرد 
قوه قضاییه در حفظ منافع عمومی به خوبی رعایت شــد و  مهمترین 
ماموریت قوه قضاییه یعنی دفــاع از حقوق افراد و حقوق عمومی و 

مهمترین آن ، آبروی افراد به خوبی انجام و حفظ شد.
در این دوران رســانه های اســتان نیز به دلیل نگاه بلند رئیس کل از 
حاشیه های قضایی که معموال ایجاد می شود، به دور بودندو توانستند 

در  امنیت قضایی فعالیت رسانه ای کنند.
۷- به رغم تمام توفیقات حیدری در دادگســتری همدان، تصمیم به 
تغییر وی اندکی قابل تامل است هر چند با رویکرد جدید دستگاه قضا  
جای نگرانی از تغییر در  تداوم تحوالت مثبت در دادگســتری نیست 
و رئیس کل جدید قطعا این مسیر امید بخش را با همراهی همگان به 

خصوص رسانه ها ادامه خواهد داد.

افزایش 29 درصدی کرایه 
سرویس مدارس در همدان

 سرپرســت ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
همدان از افزایش ۲9 درصدی کرایه سرویس مدارس در همدان خبر 

داد.
سید محمد پوروخشوری با اشاره به اینکه طبق مطالعات ابتدای مهرماه 
با بازگشایی مدارس ۲0 تا ۳0 درصد به ترافیک همدان افزوده می شود 

اظهار کرد: کنترل و مدیریت این ترافیک حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: در این راســتا صد درصد ناوگان اتوبوس را به همدان 
اضافه کرده و سعی می کنیم اتوبوس های دربستی را متوقف کنیم تا ۱0 

یا ۱5 روز ترافیک شهر کنترل شود.
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
ادامه داد: امســال شناســایی برخی از مدارس که به ایستگاه اتوبوس 
دسترسی نداشــتند و اعزام اتوبوس هایی به این مناطق در دستور کار 
قــرار گرفت. وی افزود: از والدین تقاضــا داریم برای فرزندان خود 
از سرویس مدارسی که دارای برچســب سازمان تاکسیرانی هستند، 
اســتفاده کنند. پوروخشــوری با بیان اینکه خانواده ها به ارزان بودن 
ســرویس ها توجه نکنند زیرا تامین امنیت دانش آموزان شرط اصلی 
اســت گفت: سرویس های مدارس زیر نظر تاکسیرانی به میزان 99.5 

درصد از فیلترهای تعیین شده رد شده اند.
وی با اشــاره به اینکه ســازمان بازرســی حتما نســبت به تخلف 
ســرویس های مدارس ورود خواهد کرد افزود: ســال گذشته برخی 
از ســرویس های مدارس بیش از حد ظرفیت دانش آموزان را جابه جا 
می کردند که به آنها تذکر داده شد و امسال نیز کنترل آنها مد نظر است.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
از افزایش ۲9 درصدی کرایه ســرویس مدارس طی امسال خبر داد و 
افزود: اردیبهشــت ماه امسال مجوز افزایش کرایه سرویس مدارس از 

شورای شهر اخذ و اطالع رسانی انجام شد.
وی بــا بیان اینکــه در نحوه نرخ گــذاری کرایه ســرویس مدارس 
نمایندگانی از شورای شــهر، انجمن اولیا و مربیان و مدارس حضور 
داشتند گفت: سال گذشــته یک هزار و 500 دستگاه سرویس مدرسه 

ساماندهی شد که امسال امیدواریم تعداد آنها به ۲ هزار مورد برسد.
پوروخشــوری بیان کرد: ۳ هزار و 500 خودرو در حوزه ســرویس 
مــدارس خدمات ارائه می دهند اما تعدادی از آنها زیر نظر ســازمان 

نیستند و ساماندهی نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با همکاری مدیران مدارس، 
انجمن اولیا و مربیان و پلیس راهور تعداد بیشــتری از سرویس های 

مدارس ساماندهی شوند.

گندم نمایی و جو فروشی
 شکل های گوناگون دارد

مهدی ناصرنژاد  «

 در پی ارســال قبض های آب  با بهای سرسام آور برای مشترکان 
همدانی در تابســتان امســال، گویا شــرکت برق نیز در یک رقابت 
تنگاتنگ با ســازمان آب، تازه ترین قبض هــای خود را با چند برابر 
قیمت قبلی برای مشــترکان صادر کرده اســت که حیرت همگان را 

برانگیخته است. 
افزایش چند برابری تعرفــه مصرف آب و برق در همدان در حالی 
به اجرا گذاشــته می شــود که پیش از این دولت هر گونه تغییر در 
تعرفه های آب و برق را برای ســال جاری منتفی دانسته و فقط هر 
گونه اضافی پرداخت در این ارتباط را متوجه مشترکان پرمصرف و 
آن هم به عنوان نوعی جریمه برای آن دسته مشترکانی که ضرورت 

صرفه جویی را رعایت نمی کنند، دانسته است. 
البتــه ســازمان آب بــرای افزایــش چنــد برابــری تعرفه هــای 
ــد  ــری دارد و می گوی ــل قانع کننده ت ــود دالی ــن خ ــه ظ ــرف ب مص
بــه هــر نســبت کــه مصــرف آب توســط مشــترکان بی محابــا بــاال 
ــای  ــود و هزینه ه ــتر می ش ــز بیش ــالب نی ــال فاض ــار انتق ــرود، ب ب
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ــد ب ــترکان خواه ــه مش ــری متوج اضافه ت
در قامــوس ســازمان آب، بایــد بــرای پــر کــردن یــک لیــوان آب 
ــای  ــز به ــوان نی ــان لی ــردن هم ــی ک ــرای خال ــه و ب ــای جداگان به
ــه پرداخــت شــود! ولیکــن  ــه ای توســط مشــترکان مربوط جداگان
بــرای کــم یــا زیــاد مصــرف بــرق نمی تــوان چنیــن اســتداللی را 
مطــرح ســاخت اال اینکــه شــعار بدهیــم، المــپ اضافی خامــوش!!!

موضوع دریافت اضافی و چند برابری بهای خدمات عمومی از خود 
مردم به همین جا منتهی نمی شــود و گویا ســازمان های دیگر نظیر 
آموزش و پرورش که به نوعی مســتقیمًا با قشرهای جامعه سروکار 
دارند، راه هــای گران  کردن قیمت های خود و بــه بیانی »چالندن« 
گوش خلق ا... را می دانند و برایشان هم اصاًل مهم نیست این بریدن 
و دوختن  های سلیقه ای آنان در آیین نامه های قانونی محلی از ارعاب 

دارد یا ندارد!
نظیر همین رفتار دوگانه ســازمان های آب و برق با مردم که از زبان 
وزرای مربوطه بارها می شــنویم هیچ گونه افزایش قیمتی ندارند اما 
در عمل قبض هایی که به دســت مردم می رســد واقعیت دیگری را 

نشان می دهد! 
نوع رفتار آموزش و پرورشــی ها هم هنــگام ثبت نام در مدارس به 
همین گونه اســت، به این شــکل که وزارت آموزش و پرورش و 
ادارات کل آن در اســتان ها اعالم می کنند، هر گونه دریافت اضافی 
از دانش آموزان هنگام ثبت نام در مدارس دولتی غیرقانونی اســت و 
با متخلفان برخورد می شــود، اما در عمل مسئوالن مدارس به دالیل 
مختلف و به نام کمک به مدرســه دهها قلــم پول از والدین مطالبه 
می کنند و هیچ گریزی هم از آن نیست چرا که دست دانش آموزان و 
والدین آن زیر سنگ مدیران مدرسه برای ثبت نام در مدارس دلخواه 
قــرار دارد و صورت های گوناگونــی از محظوریت های اخالقی که 

نگو و نپرس!

۱- انتصــاب غیر بومی ها بــه مدیریت های اجرایی اســتان ادامه 
دارد. گویا برخی دســتگاه ها چندان در انتصابات به فضای استان و 
خواست مردم  به اســتفاده از نیروهای بومی توجهی ندارند. گفتنی 
است واکنش مدیریت ارشد استان به این نوع انتصابات که باز هم از 

سر گرفته شده ، هنوز روشن نیست.
۲- انتصابات در پست های سیاسی استان هنوز پایان نیافته است. گویا 
برغم نزدیکی به زمان اجرای انتخابات ، تغییراتی در این پست ها انجام 
خواهد شــد. گفتنی است شائبه دخالت نمایندگان در این تغییرات و 
تالش برای انتصاب نزدیکان خود در پســتهای سیاسی استان افزایش 

یافته است.
۳- معامالت انتخاباتی در استان آغاز شده است . گویا برخی نمایندگان 
اســتان به سراغ داوطلبان احتمالی قوی حوزه انتخابیه خود رفته اند تا 
شاید با رایزنی و معامله بتوانند آنها را از حضور در انتخابات منصرف 
کنند. گفتنی اســت انتصاب مدیریتی در شهرســتان یا استان از جمله 

موارد معامالتی در ازای انصراف از داوطلبی انتخاباتی است.

کارت بلیت اتوبوس رایگان در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد

 آیین رونمایی از برچســب سرویس مدارس شهر همدان در سال 
تحصیلی جدید با حضور رئیس و برخی از اعضای شــورای اسالمی 
شــهر، شــهردار و برخی مدیران شــهری، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی همدان و جمعی از رانندگان ســرویس مدارس در تاالر فجر 

برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات واموربین الملل؛ عباس صوفی شهردار 
همدان در این مراســم عنوان کرد:  در سال های گذشته و در روز اول 
آغاز سال تحصیلی استفاده از اتوبوس برای دانش آموزان رایگان بود که 
امســال در اقدامی جدید و جالب توجه و در راستای تردد ایمن و نیز 
ارتقای فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی تعداد ۱0 هزار 
عدد کارت بلیت اتوبوس رایگان از سوی مدیریت شهری همدان تهیه 

و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

اکرم چهاردولی «

 استان همدان از دیرباز برای 
مدیران نهادها و دســتگاه های 
مختلف یک معبر پر پیچ و خم 
و گذرگاهی پر حاشــیه بوده 
است تا آنجا که عموم معتقدند 
هر مدیری بتوانــد در همدان 
منصوب شــود و دوام بیاورد 
در هر جای ایران می تواند به 

راحتی اشتغال پیدا کند.
این باور از آنجا نشــات گرفته 
که سازوکار مدیریتی و روابط 
پنهان قدرت در دســتگاه های 
مختلف آنچنان بر این انتصاب 
ها ســایه انداخته اســت که 
شایسته ســاالری و توانمندی 

همواره در درجه دوم اهمیت قرار داشــته 
است.

در ادامه انتصاب های اخیر در دستگاه قضایی 
سال گذشــته در چنین روزهایی سرانجام 
توکل حیدری به عنوان رئیس کل دادگستری 
منصوب شد و تغییرات آشکاری در بدنه این 

دستگاه آغاز شد. 
اما این مدیریت دیری نپایید و دستگاه قضایی 
استان روز گذشته شاهد یک تغییر و تحول 
در بدنه اصلی خود بود. توکل حیدری پس 
از 11 ماه مدیریت این مجموعه جای خود 
را به محمدرضا عدالتخواه داد. مراسم تودیع 
و معارفه مدیر کل دادگســتری همدان روز 
گذشــته در تاالر معلم همدان و با حضور 
غالمحسین اژه ای معاون اول و چهره ثابت 

قوه قضاییه برگزار شد. 
حیدری که مدت مدیریتش در استان کوتاه 
بود اصالتا زنجانی بود، زاده روستای سریش 
بــار از توابع بخش بزینه رود شهرســتان 

خدابنده استان زنجان.
پســت هایی همچون رئیس دادگســتری 
معاون قضایی رئیس  شهرســتان خدابنده، 
کل دادگســتری اســتان زنجان، رئیس کل 
دادگستری استان آذربایجان غربی از جمله 
ســوابق اجرایی و مدیریتی حیدری بود. که 
گویا قرار اســت از این پس در دیوان عالی 

کشور فعالیت کند.
محمدرضا عدالتخواه که اینک به عنوان مدیر 
کل جدید دادگســتری منصوب شده است 
از ســال 93 و به مدت شش سال رئیس کل 

دادگستری استان کرمانشاه بود.
عدالتخواه رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر 
استان مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.

تکریم ارباب رجوع، توجیه اشــخاص در 
زمینه پرونــده، مقابله جدی با مظهر تخلف 
هــای اداری و غیره، اســتفاده از مجازات 
های جایگزین حبس، ارایه خدمات عمومی 
رایگان، اتقان و اســتحکام آرا، استفاده از 
قضات انقالبی و جوان برای کادرسازی از 
جمله مواردی اســت که مدیر کل جدید بر 

اجرای آن تاکید دارد.
حال که مدیریت کوتاه مدت توکل حیدری 
در عین حال که مورد اقبال عموم مردم استان 
واقع شده بود و اعتدال و توسعه گرایی وی 
زبانزد عام و خاص بود؛ به پایان رســیده، 
مردم اســتان منتظرند تا در انتصاب جدید 

شاهد ویژگی های بارزی باشند.

از دیگر سو حال که حجت االسالم رئیسی با 
قاطعیت بیشتری به دنبال ترمیم بدنه دستگاه 
قضایی است و بدون هیچ تعللی صراحتا به 
تمامی مدیــران مجموعه خود اتمام حجت 
کرده است که همسو با سیاست های جدید 
وی گام بردارنــد؛ همدانی هــا منتظرند تا 
عدالتخواه که از وی نیز به به عنوان مدیر اهل 
تعامل نام برده می شود در این راستا حرکت 

کرده و اعتماد عموم را به خود جلب کند.
 قوه قضاییه دولت را در ایجاد اشتغال 

کمک می کند
معاون اول قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس 
کل دادگستری اســتان گفت: این قوه در کنار 
مبارزه جدی با فساد، دولت را در ایجاد اشتغال، 
رونق تولید و فعالیت صحیح اقتصادی کمک 
می کند. حجت االســالم غالمحسین محسنی 
اژه ای اظهار داشــت: رفع مشکالت جامعه در 
جلسات مغفول مانده در حالیکه باید از وقت 

جلسات به بهترین نحو بهره گرفت.
وی تاکید کرد: مقابله با فساد و برقراری عدالت 
به عنوان ضرورت نظام و ماموریت اصلی انبیا 

الهی، نیازمند اتحاد و همدلی است.
معــاون اول قــوه قضائیه بیان کــرد: ایجاد و 
توسعه عدالت نیازمند قانون متناسب با زمان، 
برنامه، تشریک مساعی در عمل و همکاری و 

هماهنگی همه دستگاه ها است. 
اژه ای گفت: تصور دشــمن این است که راه 
هایــی را در چهار دهه گذشــته طی کرده و 
شکســت خورده بنابراین هم اینک با فشــار 
حداکثری بر روی معیشــت مردم، دنبال این 
هســتند که ملت ایران را بعــد از چهار دهه 

مقاومت تسلیم کنند.
قضائیه  قــوه  اول  معاون 
گعــت: وظیفــه مهم ما 
با فســاد  مبارزه  کنار  در 
حمایــت از رونق تولید، 
تمرکــز در تقویت تولید 
موانــع  رفــع  داخلــی، 
تولید، فراهم کردن زمینه 
خودکفایــی در نیازمندی 
ها و مایحتاج و نیازمندی 

ها عمومی مردم است. 
اژه ای تاکیــد کرد: برای 
علنــی کــردن برخی از 
پرونــده هــا از جملــه 
مفســدانی که مشــمول 
اقتصادی  نظام  در  اخالل 

هســتند در مرداد 9۷ اجازه گرفته شــد تا در 
حد ضرورت و با مکانیزمی که پیش بینی شد، 
اقداماتی صورت گیــرد و اگر این اجازه نبود، 

امکان پخش دادگاه را نداشتیم. 
وی از رئیــس کل جدید دادگســتری همدان 
خواســت منافذ فساد را بررســی و شناسایی 
کند و اظهار داشــت: مانده پرونده در همدان 

باال است باید علت این موضوع بررسی شود.
امنیت و سالمت انتخابات در اولویت است

اســتاندار همدان اظهار نیز داشــت: برقراری 
امنیت و ســالمت انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی مهمترین اولویت دولت و مسئوالن 

استانی است.
سید سعید شاهرخی بیان کرد: ستاد انتخابات 
در ابن استان تشکیل شده و هماهنگی خوبی 
در اســتان و شهرســتان ها بــرای برگزاری 

انتخابات وجود دارد. 
وی اضافــه کرد: تمامی برنامــه ریزی صرف 
افزایش مشــارکت حداکثری، ایجاد رقابت و 
فراهم کردن فضای باز سیاسی برای طیف های 

مختلف است.
 برخورد با فساد الزمه تحقق عدالت 

است
به گــزارش ایرنا، امام جمعه همدان هم گفت: 
برخورد با مســاله فساد یکی از محوری ترین 
مولفه ها برای تحقق عدالت از جمله در حوزه 
اجتماعی و اقتصادی اســت.حجت االســالم 
حبیب ا... شــعبانی افزود: مدیریت جامعه در 
عرصه تربیتی به دســت خواص است و امام 
حســین)ع( ســکوت در برابر ظلم را گناهی 

بزرگ دانستند. 
وی افزود: شاخصه مسئولیت 
پذیــری در نظام اســالمی، 
حرکت در جبهه حق و خط 
فریاد  امام حسین)ع(،  فکری 
علیه ظلم، پرهیــز از قدرت 
طلبــی و دنیا طلبی اســت و 
مســئوالن باید خود را با این 

ترازو بسنجند.
نماینده ولی فقیه در اســتان 
همدان اضافه کرد: مسئولیت 
ها ســراب هســتند و نباید 
فریب اینهــا را بخوریم بلکه 
باید برای اجرای احکام الهی 

در جامعه تالش شود. 
شعبانی با طرح این سوال که 
چه کســی باید امنیت خاطر 

به مردم بدهد و در مقابل فساد بایستد 
گفت: رفع موانع در دســت مسئوالن 

قضائیه است. 
وی بیان کرد: برای دستیابی به عدالت 
اجتماعــی و اقتصادی که حکومت ها 
دنبال آنها هســتند بایــد مظلوم امنیت 
خاطر پیدا کند و در این راســتا باید با 

فساد مقابله و موانع فساد رفع شود. 
رئیس دادگستری شهرستان همدان نیز 
گفت: استان همدان از نظر کادر اداری 
و قضایــی با کمبود نیرو مواجه بوده و 
49 درصد کادر این مجموعه در حوزه 

اداری فعال است. 
حجت االســالم پیرمحمــد احمدوند 
افزود: مشــکل کمبود نیــرو در مرکز 
استان چشمگیر است که امید می رود 
این مشکل با تدبیر مسئوالن قضایی رفع شود. 
معاون فرهنگی دادگســتری همدان ادامه داد: 
ورودی هر قاضی ستادی و صف ماهانه ۱۲0 

پرونده است که بسیار زیاد است.
احمدوند ادامه داد: همچنین در هر شعبه مرکز 
استان همدان حوزه حقوقی ماهانه ۱80 پرونده، 
کیفــری ۲۱0 و در حوزه خانــواده باالی ۲00 

پرونده وارد می شود.
 مقابله با مظهــر تخلف های اداری 

مورد توجه خواهد بود
مدیر کل جدید دادگســتری استان نیز در این 
جلسه گفت: مسئولیت ها اعتباری است با این 
وجود امید می رود در راستای اهداف انقالب 

از جمله عدل و قسط تالش کرد.
محمدرضا عدالتخــواه افزود: باید برای تحقق 
اهداف بیانیه گام دوم تالش کرد و سند تنظیم 
شده توسط رئیس قوه قضاییه در راستای گام 

دوم، کاهش پرونده ها است.
رئیس کل دادگســتری استان همدان بیان کرد: 
نباید اختالف جزیی از محله ها خارج و وارد 
دستگاه قضائیه شود، همچنین باید پرونده هایی 
که یکســال از ثبت آنها گذشــته سریع تعیین 

تکلیف شود. 
به اعتقاد عدالتخواه تکریم ارباب رجوع، توجیه 
اشخاص در زمینه پرونده، مقابله جدی با مظهر 
تخلف های اداری و غیره، استفاده از مجازات 
های جایگزین حبــس، ارایه خدمات عمومی 
رایگان، اتقان و استحکام آرا، استفاده از قضات 
انقالبی و جوان برای کادرســازی مورد توجه 

است.
ــرای  ــت ب ــراری امنی ــت: برق ــار داش وی اظه
ــی  ــرار م ــت و از اش ــم اس ــیار مه ــده بس بن
ــه  ــد و ب ــرارت بردارن ــت از ش ــم دس خواه
آغــوش اســالم برگردنــد چــرا کــه مجــازات 
ســخت در انتظــار محــارب اســت. رئیس کل 
دادگســتری اســتان همــدان بیــان کــرد: اجــازه 
ــد  ــی بای ــم ول ــی دهی ــن را نم دور زدن قوانی
راهکارهایــی بــرای ســرمایه گــذاری و رفــع 

موانــع تولیــد ارایــه شــود. 
عدالتخــواه اضافه کرد: همــه در زمینه احیای 
فرایض الهی مسئول هســتند چرا که انقالب 
ما شــعبه ای از انقالب امام حســین)ع( است 
و محور حرکت ایشــان امر به معروف و نهی 

منکر است. 
وی گفــت: معنا ندارد که فــرد متدین امر به 
معــروف کند بعد مورد هجمــه قرار بگیرد و 

مسئوالن نیز در برابر آن سکوت کنند. 

 

جعفری نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان همدان شد

 طی حکمی از ســوی عیسی کالنتری 
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، محسن جعفری 
نژاد بســطامی به سمت مدیر کل حفاظت 

محیط زیست استان همدان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان وی که پیش از این 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
کهکیلویه و بویر احمد بود، متولد آبان ماه 
5۲ گرگان و کارشناس ارشد علوم محیط 

زیست ازدانشگاه تربیت مدرس است.
از ســوابق شغلی جعفری نژاد می توان به 

معاون محیط زیست انسانی استان گلستان، 
معاون محیط زیست طبیعی استان گلستان، 
معاون محیط طبیعی استان فارس، معاون 
نظارت و پایش اســتان فارس و مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان کهگیلویه 

وبویراحمد اشاره کرد.
جعفری نژاد که به زودی با انجام مراســم 
تودیع و معارفه فعالیت خود را در همدان 
آغاز خواهــد کرد، بیان کرد: اولویت های 
محیط زیســت اســتان همدان منطبق با 
شــرایط کشــور و دولت، ضمن توجه به 
اهداف حفاظتی ســازمان حفاظت محیط 

زیســت از مناطق تحت مدیریت و حیات 
وحش تعیین خواهد شد.

وی به مشــکالت ناشی از استفاده بیش از 
حد از منابع آبهای زیرزمینی استان همدان 
اشــاره کرده و افزود: اســتان همدان در 
زمره استان های بحرانی در این خصوص 
قرار دارد و مسئله بعدی مدیریت اصولی 
پسماندها است که می بایست برنامه ریزی 
گردد.جعفر نژاد اضافه کرد: استان همدان 
و به خصوص شــهر همدان دارای قدمتی 
دیرینه هست و اســاتید و مشاهیر بزرگی 

درآن زندگی کرده اند.

ایجاد و توســعه عدالت 
نیازمند قانون متناســب 
برنامه، تشریک  زمان،  با 
و  عمــل  در  مســاعی 
همکاری و هماهنگی همه 

دستگاه ها است
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مانیزان میزبان دهمین آیین سنتی 
شیره پزی

 دهمین آیین سنتی شیره پزی در روستای هدف گردشگری مانیزان 
در روز چهارشنبه، دهم مهرماه امسال برگزار می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان 
مالیــر در این باره افزود: صورتجلســات الزم در این زمینه تنظیم و 
مقرر شد در ششمین روز از هفته گردشگری این آیین سنتی با حضور 
نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی، معاون استاندار و 
فرماندار مالیر، مدیر کل میراث فرهنگی و جمعی از مسئوالن استانی 
و شهرستانی، گردشگران و اهالی روستا از ساعت ۱5 تا غروب آفتاب 

دهمین آیین سنتی شیره پزی در مانیزان برگزار شود.
ابراهیم جلیلی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هرساله مستندسازی 
الزم از این آیین سنتی انجام می شود، افزود: با توجه به آن که برداشت 
انگور و شیره پزی در فصل خاصی صورت می گیرد بنابراین این آیین 

هر ساله در مهرماه برگزار می شود.
جلیلی با اشاره به قرارگرفتن در ماه صفر و لزوم حفظ حرمت عزاداری 
اباعبدا...الحســین)ع(، تصریح کرد: برنامه های فرهنگی تدارک دیده 
شده در این آیین همسو با ماه صفر بوده و شامل تواشیح، نقالی، اجرای 

مدح های زورخانه ای، شاهنامه خوانی و ... است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری مالیر از 
برگزاری مســابقه شــیره برتر و تجلیل از نفرات اول تا سوم، بازدید 
مردم از 4 کارگاه فعال پخت شیره و برپایی بازارچه عرضه محصوالت 
محلی و باغی چون انگور، کشــمش، شیره، نان و آش محلی و سایر 
محصوالت مرتبط تولید شده توسط اهالی روستا به همت دهیاری و 

اعضای شورای اسالمی روستا خبر داد.
جلیلی به حضور هرســاله حدود ۷ هزار نفر گردشــگر و مسافر در 
روستای مانیزان و شرکت در این آیین سنتی اشاره و خاطرنشان کرد: 
این حجم حضور نشــان دهنده این است که آیین سنتی شیره پزی به 
عنوان یک میــراث ناملموس ملی جای خود را در دل ملت ایران باز 

کرده است.
وی امر را یک فرصت مغتنمی در راستای رونق اقتصادی، فرهنگی و 
گردشگری منطقه دانست و افزود: مقرر شده است بازارچه محصوالت 
محلی تا ۱۲مهر ماه در نقاط مختلف روستا با مشارکت اهالی مانیزان 

دایر باشد و مسافران و گردشگران با فراغ بال به خرید بپردازند.
جلیلی با بیان اینکه ســازمان میراث فرهنگی تکمیل زیرساخت های 
گردشــگری این روســتا را از اولویت های کاری خود و جزو ســند 
راهبردی شهرســتان اعالم کرده اســت، اظهار کرد: طرح گردشگری 

روستای مانیزان سال گذشته کلید خورد.
جلیلی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های میراث فرهنگی طی سال های 
اخیر ایجاد زیرساخت های الزم در این روستا بوده است، گفت: سال 
9۶ افزون بر ۶00 میلیون تومان اعتبار در این زمینه تخصیص یافت و 
فاز اول جایگاه و پروژه انتقال آب شــرب روستای مانیزان، ساخت 5 
چشمه سرویس بهداشتی زنانه و مردانه و آسفالت ۳500 مترمربع معابر 

ورودی روستا انجام شد.
وی خاطرنشــان کرد: در ســالجاری نیز از محل اعتبارات شــاخص 
توسعه، استانی و ملی با اعتبار ۷۳0 میلیون تومان ادامه فرآیند تکمیل 
زیرساخت های روستای مانیزان به پیمانکار واگذار شد که شامل انجام 
۱800 مترمربع آســفالت معابر روستایی و ۲500 مترمربع کف فرش 

سنگ است و در هفته دولت به بهره برداری رسید.

فعالیت 138 پرورش دهنده زنبور عسل 
در بهار

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه در شهرستان بهار 
۱۳8 پرورش دهنده زنبور عسل وجود دارد گفت: از هر کلونی زنبور 

عسل به طور میانگین 9 کیلو عسل برداشت می شود.
هوشــنگ کرمی با بیان اینکه طرح سرشماری کلونی های زنبور عسل 
از تاریخ ششــم مهرماه آغاز خواهد شد اظهار کرد: این سرشماری تا 

تاریخ ۱9 مهرماه ادامه دارد.
وی با اشــاره به اینکه هر ســاله در مهرماه از کلونی های زنبور عسل 
در سطح استان سرشــماری می شود ادامه داد: در شهرستان بهار ۱۳8 

پرورش دهنده زنبور عسل با ۷ هزار و 4۲4 کلونی وجود دارد.
به گزارش فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه از 
۷ هزار و 4۲4 کلونی زنبورعسل 408 کلونی از نوع جدید و ۱۶ مورد 

از نوع قدیمی است بیان کرد: کندو های نوع جدید چوبی هستند.
وی با اشــاره به اینکه تولید عسل در شهرســتان بهار ساالنه ۶۳ تن 
اســت افزود: از هر کلونی زنبور عسل به طور میانگین 9 کیلو عسل 

برداشت می شود.
کرمــی با بیان اینکه کالس های آموزش در زمینه مشــاغل خانگی و 
زنان روستایی در رابطه با پرورش زنبورعسل برگزار شده است ادامه 
داد: پرورش زنبور عســل را می توان در انــدازه کوچک و خانه های 

روستایی انجام داد.
وی معرفــی تولیدکنندگان عســل بــرای دریافت شــکر را یکی از 
حمایت های جهاد کشــاورزی دانســت و افزود: تولیدکنندگان عسل 

شکر را با قیمت دولتی دریافت می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در ادامه به موضوع برداشت سیب 
زمینی در شهرستان بهار اشاره کرد و با بیان اینکه امسال ۶ هزار هکتار 
زیر کشت سیب زمینی قرار داشت افزود: سیب زمینی شهرستان بهار 

بیشتر مصرف تازه خوری دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 90 درصد برداشــت ســیب 
زمینی در بهار انجام شده است تصریح کرد: امسال ۲50 هزار تن سیب 

زمینی تولید کردیم.

مهار آتش سوزی در اراضی منطقه حفاظت شده 
»خانگرمز« تویسرکان 

 هفتــه جــاری در گزارشــی وقــوع یــک فقــره حریــق در منطقــه حفاظــت شــده 
خانگرمــز بــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان گــزارش شــد و بــا توجــه 
ــانی،  ــش نش ــا آت ــای الزم ب ــی ه ــاعات اول هماهنگ ــوع در س ــیت موض ــه حساس ب
ــی منطقــه صــورت  ــه طبیعــت و اهال ــدان ب ــه من ــع طبیعــی و عالق بســیج، اداره مناب

گرفــت.
مهــدی صفــی خانــی معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان 

بــا بیــان اینکــه ابعــاد ایــن حریــق در دســت بررســی اســت، اظهــار داشــت: پرســنل 
یــگان منطقــه مذکــور اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان تویســرکان و 
ــن  ــن همچنی ــای معی ــتان ه ــوان شهرس ــه عن ــد ب ــدآباد و نهاون ــای اس ــتان ه شهرس
اکیــپ واکنــش ســریع اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان نیــز در رونــد کنتــرل 

و مهــار آتــش ســوزی منطقــه حضــوری فعــال داشــتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت همــدان، بــا بیــان اینکــه عوامل 
ــت  ــال دخال ــه داد: احتم ــت، ادام ــی اس ــت بررس ــوزی در دس ــش س ــعت آت و وس
عوامــل انســانی در موضــوع آتــش ســوزی در منطقــه خانگرمــز دور از ذهــن نیســت 
زیــرا تجربــه حریــق مناطــق نشــان مــی دهــد عمــده دالیــل اینگونــه حــواث تاکنــون 

انســانی بــوده اســت.
ــا  ــه ب ــدان در ادام ــتان هم ــت اس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
ــاری  ــال ج ــدای س ــزود: از ابت ــاری اف ــال ج ــق در س ــار حری ــه آم ــاره ب اش
تاکنــون قریــب بــه ۱8 هکتــار از اراضــی مناطــق حفاظــت شــده اســتان 
همــدان دچــار حریــق شــده کــه بــا توجــه بــه وجــود برنامــه عملیاتــی کنتــرل 
ــا کاهــش  ــق در مناطــق حفاظــت شــده اســتان همــدان، ب و پیشــگیری از حری
ــای  ــال ه ــت در س ــط زیس ــت محی ــت حفاظ ــت مدیری ــق تح ــق در مناط حری
ــن  ــی در کمتری ــن اراض ــق در ای ــه حری ــن اینک ــم ضم ــوده ای ــه ب ــر مواج اخی

ــت. ــده اس ــرل ش ــن کنت ــان ممک زم

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، کاشی و سرامیک

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی 
ساختمان و کاشی و سرامیک شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط 
آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز دوشنبه مورخ 98/7/8 لغایت روز چهارشنبه مورخه 98/7/17 به مدت 10 روز کاری )بدون احتساب ایام 
تعطیل( با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های 
صنفی( نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ 

کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحادیه ها  اختیارات  و  وظایف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاریخ انتشار:98/6/26 - نوبت اول

آگهي مزایده عمومی  )نوبت دوم ( 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد مقدار 18 
هکتار زمین دیم واقع در داخل مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان را به قیمت 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان برای یک 

سال زراعی از مهرماه 1398 لغایت مهرماه 1399 از طریق مزایده  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
1- متقاضیان میبایست مبلغ 10/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه 
شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی، تأیید و مهر و امضاء فرم 
آگهی مزایده و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز بعد از درج آگهی مزایده بجز ایام تعطیل پایان وقت اداری روز 

پنج شنبه مورخ 1398/7/4 به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به پیشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده 

و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت 

برنده شدن حق هر گونه اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول 
مزایده سپرده ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر 

اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
5- کل مبلغ اجاره سالیانه در هنگام عقد قرارداد از برنده مزایده وصول خواهد بود.

6- کلیه هزینه های شخم ، کاشت ،نگهداری ، برداشت و .. برعهده برنده مزایده می باشد و کشتارگاه در این خصوص هیچ مسئولیتی 
ندارد.

7- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.
8- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 1398/7/6 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/7/7 اعالم می گردد. 
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 تولیدکننــدگان قطعات خــودرو، موتور 
ســیکلت و صنایع وابســته از ســه شنبه ۲۶ 
الی جمعــه ۲9 شــهریور در محــل دائمی  
نمایشــگاه های بین المللی همدان به مدت 4 

روز پذیرای همشهریان همدانی هستند. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
پیام نگاران  استان همدان، مشارکت شــرکت 
فاطــر در یازدهمین دوره نمایشــگاه قطعات 
یدکــی خودرو، موتــور ســیکلت و صنایع 
وابسته را فرصتی مناسب برای بازدید عموم از 

جدیدترین تولیدات داخلی عنوان کرد.
حمیــد گلی پور در گفت وگو بــا همدان پیام، 
حضور تولید کنندگان در محل دائمی  نمایشگاه 
بین المللی از  ۲۶ تا ۲9 شهریورماه را فرصت 
خوبی دانســت و گفت: همشــهریان در این 
مدت می تواننــد عالوه بر آشــنایی و خرید 
جدید ترین قطعات خــودرو، از خودرو های 
قدیمی، خارجی و موتور سیکلت های مدرن 
و پیشــرفته در فضایی بالغ بر ۳ هزار مترمربع 

دیدن کنند.
گلی پــور اظهار کــرد: در این دوره شــاهد 
حضور ۶5 مشــارکت کننده از تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان قطعات یدکی از اســتان های 
آذربایجان شــرقی، البــرز، اصفهــان، تهران، 
خراسان رضوی، قزوین، گیالن، مازندران و... 

هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر نمایش 
خودرو های قدیمی  و خارجی، تولید کنندگان 
آخرین محصوالت و دستاوردهای خود شامل 
تجهیزات تعمیرگاهی، قطعات یدکی، تزیینات، 
لوازم بدنه، ایمنی، برق خودرو، شــوینده های 
خودرو، رادیاتور و دیگر محصوالت مرتبط را 

در معرض دید عموم قرار داده اند.
گلی پور افزود: عمده محصوالت آورده شــده 
به نمایشگاه تولید داخل هستند و البته قطعات 
خارجی نیز به چشــم می خورد. سال هاست 
نمایشگاه خوردو در همدان برگزار می  شود و 
عمده محصوالت خارجی بوده اند اما امسال به 
دلیــل اعمال تحریم، همگی به تولید و عرضه 

اجناس داخلی روی آورده اند.
تولید کنندگان   نمایشگاه خودرو90 درصد  در 
قطعات خودرو از بی اعتنایی دولت نســبت 

به تولید کنندگان ابراز نارضایتی داشــتند و از 
ســنگ اندازی و بهانه جویی برای دادن مجوز، 
همچنیــن دیگــر حمایت های جانبــی ابراز 
گله مندی می  کردند. غرفه داران نیز با اشاره به 
اینکه معادن متعدد مربوط به مواد اولیه قطعات 
خودرو در ایران وجود دارد اما همچنان وارد 
کننــده این نیاز از خارج هســتیم و همچنین 
درباره تولید نشدن برخی قطعات خودرو در 

ایران ابراز تأسف کردند. 
در این بین یکی از تولید کنندگان که 50 سال 
در کار تولید قطعات خودرو در تهران است، 
گفــت:  دلیــل ضعف تولید برخــی قطعات 
ناتوانی نیروها و متخصصین ایرانی نیست زیرا 
جوانان تحصیل کــرده ایرانی ۱00 برابر دیگر 
کشــورها توانمند هســتند. دلیل آن تعصبات 
منفعت طلبانه دســت اندرکاران این حوزه در 
دولت اســت که به دلیل نفــع وارداتی خود، 
در مقابل تولید کنندگان داخلی و متخصصین 
تحصیل کرده و جوان، مقاومت کرده و اجازه 

تولید در داخل را نمی  دهند.
  dvdو lcd   مدیــر غرفه نمایندگی نصــب
داخل خودرو که ۱۲ ســال در کار واردات و 
نصب قطعات تصویری خودرو است، گفت: 

ما کار واردات قطعات تصویری، سنسور دنده 
عقب، دوربین دنده جلو، تلویزیون خودرو را 

انجام می  دهیم. 
آرش احمــدی فعالیت مســتقیم 4 نفر و غیر 
مســتقیم ۱۲ نفر در شــرکت وارداتــی را از 
موفقیت های این مجموعه دانســت و گفت: 
تمامی افراد مشــغول در شرکت در رشته های 
مرتبط و مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

تحصیل کرده اند.
موضوعــی که در این ســری از نمایشــگاه 
خودرو بیشــتر مشــاهده می  شــود، حضور 
جوانــان تحصیل کرده در نمایشــگاه خودرو 
اســت و مهم تر از آن نارضایتی این قشر پویا 
و تحصیل کــرده و همچنیــن متخصص؛ از 
دست اندرکاران حوزه حمایت از تولید است 

که خود را بیشتر نشان می  دهد. 

نمایش خودرو های قدیمی  و 
موتور سیکلت های مدرن در نمایشگاه بین المللی

آتش سوزی در سراب گیان
 ۲ساعته مهارشد

  شامگاه  گذشته حوالی ساعت ۲۱ مراتع نزدیک سراب و جنگل گیان آتش گرفت.
شــهردار گیان با اعالم این خبر گفت: با اطالع یافتن از موضوع نیروهای شــهرداری، بســیج و 
نیروهای مردمی به محل رفته و حدود دوساعت در مهار این آتش سوزی تالش شد. علی جاللی 
با بیان این مطلب که در این آتش سوزی  به جنگل گیان خسارتی وارد نشده است، عنوان کرد : 
بعلت شــرایط محیطی و صعب العبور بودن امکان استفاده از خودرو اتش نشانی مقدور نبود و 
از پشتیبانی آتش نشانی شــهر برزول، شهروندان گیانی ، بسیج مردمی، پرسنل شهرداری، منابع 

طبیعی و شورا نسبت به خاموش کردن به موقع آتش سوزی یاری رساندند قدردانی می کنیم.
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آیا آمریکا در آستانه اقدام نظامی 
علیه ایران است؟

 اظهــارات ضد و نقیض مقامات امریکایــی در کنار اعالم صریح 
رئیس جمهور این کشــور در خصوص ضرورت اعالم نظر عربستان 
سعودی در مورد عامل حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی این کشور، 
نشان می دهد که آمریکا بدنبال انتقال توپ بازی به زمین عربستان بوده 

و حاضر نیست خود را درگیر بحران نظامی در منطقه نماید.
به گزارش ایســنا، روز گذشته اخبار متعدد و مستمری از به اصطالح 
شــواهد به دست آمده در مورد مشارکت ایران در حمله به تاسیسات 
ارامکو در عربستان سعودی از سوی رسانه های آمریکایی منتشر شد 
کــه جهت گیری اصلی آن تحت تاثیر قرار دادن آرامش روانی جامعه 

ایران و نمایش حمایت از عربستان سعودی است.
در حالی که شــبکه خبری سی بی اس آمریکا از قول یک مقام مطلع 
دولتی، محل حمله انجام شده به عربستان را شمال خلیج فارس اعالم 
کرد، یکی از مقامــات پنتاگون تصریح نمود:” کارشناســان در حال 
بررسی دقیق شواهد موجود در عربستان و بازرسی اطالعات راداری 

از منطقه هستند”
پنــس معاون رئیس جمهــور آمریکا نیز ضمن اعالم ســفر پمپیو به 
عربستان اظهار داشت:” که سازمان های اطالعاتی آمریکا در حال مرور 

شواهد حمالت به تأسیسات نفتی آرامکو هستند.”
ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری مشترک با ولیعهد 
بحرین در پاســخ به پرسشــی در مورد اینکه “آیا او ایران را مسئول 
حمالت پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان می داند گفت: “من چنین 
حرفی نزده ام و فقط گفته ام فکر می کنم می دانیم چه کسی بوده است”

او در پاســخ به پرسشی دیگری در مورد احتمال جنگ با ایران گفت 
:”به دنبال جنگ با هیچ کسی نیستیم”

اظهارات ضــدو نقیض مقامات امریکایی در کنار اعالم صریح رئیس 
جمهور این کشور در خصوص ضرورت اعالم نظر عربستان سعودی 
در مورد عامل حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی این کشور، نشان می 
دهد که آمریکا بدنبال انتقال توپ بازی به زمین عربستان بوده و حاضر 

نیست خود را درگیر بحران نظامی در منطقه نماید.

ترجیح می دهم با روحانی دیدار نکنم

 بر خالف اظهار تمایل چند باره ترامپ و سایر مقامات آمریکایی 
برای دیدار با رئیس جمهور ایران با پیش شــرط و بدون پیش شــرط، 
ایــن بار رئیس جمهور آمریکا گفته اســت که تمایلــی برای دیدار با 

رئیس جمهور ایران ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که قصد ندارد با حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

که در هفته آینده در نیویورک برگزار خواهد شد، دیدار کند.
ترامپ در جمع خبرنگاران در این باره گفت: من هیچ وقت چیزی را 

رد نمی کنم اما ترجیح می دهم که با روحانی  دیدار نکنم.
بــه گزارش ایســنا، ترامپ همچنین در پاســخ به پیــام توییتری 
لیندســی گراهام، سناتور آمریکایی که »پاســخ با مالحظه دونالد 
ترامپ به ســرنگونی پهپاد آمریکایی به وضوح از سوی حکومت 
ایران، نشــانه ضعف تلقی شــد«، در صفحه توییتر خود نوشت: 
نه لیندســی، این یک نشــانه قدرت بود که برخی از افراد قادر به 

درک آن نیستند.
به گزارش ایسنا، تمایل نداشتن ترامپ برای دیدار با روحانی در حالی 
مطرح می شــود که دولت آمریکا پیش از سخنان دیروز رهبر انقالب 
اســالمی ایران مبنی بر این که ایران در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره 
نخواهــد کرد، در موارد مختلفی برای دیــدار با مقامات ایرانی تمایل 

نشان داده بود.

راه پیمایی اربعین در تاریخ نظیر ندارد
 راه پیمایی اربعین حقیقتاً یک حادثه  بی نظیری است؛ نه فقط در دوران 
خودمان بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماع و حرکتی که 

هر سال گرم تر از سال قبل اتفاق بیفتد.
رهبر انقالب اســالمی در مراســم تکریــم و تقدیــر از مهمان نوازی 
موکب داران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین، ضمن تشکر صمیمانه از 
رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی اربعین را موضوعی بی نظیر 
و جهانی و زمینه ســاز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین 
اسالمی خواندند و گفتند: راهپیمایی بزرگ اربعین، آیت عظمای الهی و 

نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسالمی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی رفتار و کرامت 
اســالمی و عربی مردم عراق افزودنــد: از صمیم قلب و از طرف ملت 
ایران از همه شما موکب داران که در ایام اربعین، کرامت و مودت را در 
باالترین حد بروز می دهید و از همه ملت بزرگ عراق و از مســئوالن 
دولــت آن که با تأمین امنیت، زمینه های ایــن حرکت عظیم را فراهم 

می کنند، و از علما و مراجع عظام عراق، تشکر می کنم.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای خاطرنشــان کردند: عشــق به امام 
حســین)ع( موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته 
و نخواهد داشت و حرکت و اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت 
اربعین در عراق بخصوص در مســیر نجف به کربال شکل می گیرد، 
اکنون ابعاد بین المللی پیدا کرده و امام حسین)ع( و معرفت حسینی 

جهانی شده است.
ایشان افزودند: دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پَستی شده است، 
به شدت نیازمند معرفِت آزادگی حسینی است و اگر امام حسین)ع( به 

درستی معرفی شود، در واقع اسالم و قرآن معرفی شده است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه منطق و پیام امام حســین)ع( 
نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و اســتکبار خواهد بود، گفتند: 
منطق امام حســین)ع(، منطق دفاع از حق و ایستادگی در مقابل ظلم و 
طغیان و گمراهی و اســتکبار است و جوانان دنیا و ملتهای بی غرض، 
امروز تشنه و نیازمند این منطق هستند و حرکت عظیم راهپیمایی اربعین 

می تواند معرفت و منطق حسینی را به دنیا معرفی کند.

ایران در حال تصمیم گیری 
برای سفر به نیویورک

 مقامات کشورمان برای انجام سفر به نیویورک به منظور شرکت در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در حال تصمیم گیری هستند.

ــا توجــه بــه ایــن کــه دولــت آمریــکا هنــوز بــرای  بــه گــزارش ایســنا ، ب
ــادر  ــزا ص ــورک وی ــه نیوی ــفر ب ــرای س ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــم جمه تی
ــرای انجــام  نکــرده اســت و بایــد هیــأت مقدماتــی ایــران پیــش از ایــن ب
مقدمــات ســفر عــازم نیویــورک شــده باشــد، بــه علــت صــادر نشــدن ویــزا 
تاکنــون چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت و ایــران در حــال تصمیــم گیــری  در 

مــورد انجــام ایــن ســفر اســت.
بر اســاس اطالع ایسنا ، دولت آمریکا در اقدامی خصمانه تاکنون برای اعضای 

هیأت ایران برای سفر به نیویورک ویزایی صادر نکرده است.

رد نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو 
از سوی وزیر دفاع

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی 
آرامکو عربستان را رد کرد.

به گزارش ایســنا، امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در مورد حمالت 
نیروهای یمنی به تاسیســات نفتی آرامکو ضمــن رد اظهارات برخی در مورد 
نقش ایران در این عملیات گفت: موضوع بسیار روشن است یک درگیری بین 
دو کشور اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: یک طرف درگیری یمنی ها هستند که 

به صراحت اعالم کردند این کار را انجام داده اند.
وی خاطرنشان کرد: منطق کار هم روشن است کشوری که سالیان سال تحت 
حمالت شــدید بوده و تعداد زیادی تلفات داده و همین طور در اثر محاصره 

کامال وضعیت اش مشخص است این عملیات را انجام داده است.

ایران و روسیه دالر و سوئیفت را دور می زنند
 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکره روسای جمهوری اسالمی ایران 
و روسیه گفت: ما به این سو حرکت می کنیم که سوئیفت را دور زده و مبادالت 

از طریق پیام رسان های مالی و پول های ملی دو کشور انجام شود.
عبدالناصر همتی در حاشــیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
به مذاکرات رئیس جمهوری اســالمی ایران با مقامات روسیه و ترکیه، افزود: 
در مذاکرات رئیس جمهوری اســالمی ایران با مقامات روسیه و ترکیه، بحث 
اصلی این بود که دو کشــور تالش دارند تا از مبادله از طریق سوئیفت و دالر 

اجتناب کنند.
وی خاطر نشــان کــرد: اکنون بخش قابل توجهی از مبادالت با روســیه و 
ترکیــه از طریق پول ملی اســت. مبادالت با عراق نیــز از طریق پول ملی 

انجام می شود.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
اتحادیه محصوالت فرهنگی

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه محصوالت فرهنگی شهرستان همدان 
برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از 
 iranianasnaf.ir روز شنبه مورخ 98/6/30 لغایت روز شنبه مورخه 98/7/13 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه
)در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و 
بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن 

مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحادیه ها  اختیارات  و  وظایف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پارســا صبــا بوعلــی درتاریــخ 1398/05/28 بــه شــماره ثبــت 13821 بــه شناســه ملــی 14008555405 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده که 
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.

ــی و تجــارت و تولیــد و تهیــه و توزیــع و پخــش وارادت و صــادرات کاالهــای مجــاز و گشــایش اعتبــارات و ال ســی واخــذ وام و اعتبــارات  ــه خدمــات بازرگان موضــوع فعالیــت :ارائ
بانکــی بصــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا و ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و اخــذ و اعطــای نمایندگــی و ایجــاد شــعب و دفاتــر 
نمایندگــی ، بازاریابی)غیرهرمــی وغیرشــبکه ای وغیراینترنتــی( و ارائــه خدمــات برپایــی غرفــه وشــرکت در کلیــه نمایشــگاههای داخلــی وبیــن المللــی و شــرکت در کلیــه مناقصــات و 
پیمانهــا ومزایــدات دولتــی وخصوصــی و انعقــاد قراردادهــای همــکاری و مشــارکت بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی وحقوقــی داخلــی و خارجــی ، نصــب و راه انــدازی سیســتمهای حفاظتــی 
و نظارتــی و دوربیــن هــای مداربســته ، تعمیــر بردهــای الکترونیکــی ، تعمیــر وتولیــد ونصــب تابلــو بــرق هــای صنعتــی ، ارائــه کلیــه خدمــات اینترنتــی از قبیــل طراحــی- اجــرا و 
مشــاوره در امــور ســایت- بازاریابــی غیــر شــبکه ای و غیــر هرمــی تولیــد و طراحــی و پشــتیبانی نــرم افزارهــای غیــر هنــری و غیــر فرهنگــی- انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی- شــرکت در نمایشــگاه هــا ، طراحــی و ســاخت و نظــارت فنــی ، نصــب ، نگهــداری ، بهــره بــرداری ، پشــتیبانی خطــوط انتقــال نیــرو و پســتهای زمینــی و هوایی و سیســتمهای 
روشــنایی معابــر وچراغهــای راهنمایــی و محفــاظ بــرق و سیســتمهای حفاظتــی امنیتــی شــبکه بــرق ســاختمان و کارخانجــات صنعتــی و نیروگاههــا و لوازمــات و ادوات برقــی صنعتــی 
و الکترونیکــی .بــه اســتناد مجــوز شــماره 3845/7/98/1/1 مــورخ 1398/05/26 پلیــس پیشــگیری فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت. درصــورت لــزوم پــس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، 
چمــن کبابیــان ، کوچــه عدالــت ، کوچــه رضــوی ، پــالک 19 ، طبقــه همکــف کدپســتی 6516673441 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000 ریــال نقــدی منقســم 
بــه 100 ســهم 100000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 98/3700/96مــورخ 1398/4/2نــزد بانــک بانــک 
توســعه تعــاون شــعبه شــعبه مرکــزی بــا کــد 3700 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیــأت مدیــره خانــم اعظــم رجبلــو بــه شــماره ملــی 
0385041128و بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای ســعید رجبلــو بــه شــماره ملــی 0385946538و بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
آقــای علــی ســلیمی صــدر بــه شــماره ملــی 3875591887و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : 
حــق امضــاء مجــاز درکلیــه مــوارد اعــم از چکهــا و ســفته هــا و بــروات و اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور بانکــی و قراردادهــا و عقــود بعهــده آقــای علــی ســلیمی صــدر رئیــس هیأت 

مدیــره و مدیــر عامــل بتنهایــی کــه همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد. 
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم معصومــه نــادی بــه شــماره ملــی 0370533992 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای علــی 
عزیــزی بــه شــماره ملــی 5710052116 بــه ســمت بــازرس اصلــی 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. 
)600476(

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

 ایاالت متحده
 به تعهدات خود 

در میز مذاکره برگردد
 اگر ایاالت متحده آمریکا می خواهد در میز مذاکره 
جایگاهی داشته باشد باید به تعهدات خودش برگردد و 

نشان بدهد کشوری قابل اعتماد است.
وزیــر امور خارجه در پاســخ به این ســوال که ۲ تن 

از اعضای بســیار تندروی تیم بــی از این گروه خارج 
شده اند چقدر امید داریم که اعضای تندرو دیگر هم کنار 
بروند، اظهار داشت: واقعیت این است که سیاست های 
تندروانه و افراطی ایاالت متحده و رژیم صهیونیســتی 
محکوم به شکســت بوده و ما این شکست ها را یکی 

پس از دیگری مشاهده می کنیم.
محمدجواد ظریف افزود: سیاســت جمهوری اسالمی 
همواره سیاست ثابتی اســت و ما این سیاست را ادامه 
می دهیم.  مــا متعهد به تعهــدات بین المللی خودمان 

هستیم.
وزیــر امور خارجه بیان کــرد: همانطور که مقام معظم 
رهبری هم فرمودند این تعهد ما نشــان دهنده این است 
که اگر دیگران می خواهند با ما تعامل کنند باید آنها هم 
متعهد به تعهدات بین المللی شان باشند. یعنی اگر ایاالت 
متحده آمریکا می خواهد در میز مذاکره جایگاهی داشته 
باشــد باید به تعهدات خودش برگردد و نشــان بدهد 
کشوری قابل اعتماد است و اگر نتوان اعتماد هم به وی 

نکرد بتوان با این کشور توافق کرد.

 مذاکره با فشــار حداکثری ناممکن است؛ 
آمریکایی ها اگر دنبال مذاکره اند همه فشارها 

علیه ایران را متوقف کنند
.رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در مسائل 
منطقه شاهد دو نقطه متضاد، یکدیگر هستیم، 
گفت: از طرفی برخی کشــورهای منطقه قرار 
دارنــد که تالش می کنند، صلــح و امنیت را 
مستقر و با ناآرامی ها و تحرکات تروریست ها 
مبارزه کنند و از ســویی در گوشه ای دیگر از 
منطقه شــاهد آتش افــروزی و جنگ افروزی 

هستیم.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی روز چهارشــنبه در جلســه هیأت 
دولت، با اشــاره به برگزاری پنجمین اجالس 
ســران ایــران، ترکیه و روســیه بــه عنوان 
کشورهای ضامن روند آستانه و آتش بس در 
ســوریه در آنکارا، گفت: هــدف از برگزاری 
این جلســات و تالش هایی که در چارچوب 
روند آستانه انجام می شود ایجاد صلح و ثبات 
در منطقه بویژه در سوریه، بازگشت آوارگان 
و زندگــی عادی مردم و مبــارزه با باقیمانده 
تروریست های منطقه است که نشان می دهد 
یک تالش جمعی در راستای صلح و آرامش 

منطقه شکل می گیرد.
رئیس جمهوری ادامه داد: از طرفی در گوشه 
دیگری از منطقه عده ای به دنبال آتش افروزی 
هســتند و این در حالی اســت که با گذشت 
سالیان زیاد باید برای همگان روشن شده باشد 
که مقاومت ملت های بیدار و هوشیار منطقه، 

شعله خاموش ناشدنی است.
روحانــی با بیــان اینکه امکان پذیر نیســت 
ملت هایی را که خــود را برای مقاومت آماده 
کرده  و ســال ها از کشــور خود حراســت و 
حفاظت کرده اند ، از مقاومت بازداریم، خاطر 
نشان کرد: عجیب این است که دشمنان منطقه 

هنوز قدرت این مقاومت را درک نکرده اند.
اینکه پشــتوانه ملت های  بیــان  با  روحانی 

مقــاوم و فداکار منطقــه رحمت و نصرت 
خداوند اســت، خطاب به بدخواهان مردم 
منطقه گفت: باید قدرت ملت ها را باور کنیم 
و به جای اینکه همواره به دنبال این باشــید 
که کدام دولت را متهم کنید، بدانید که هیچ 
دولتی در کار نیست و این ملت ها هستند که 

به پا خاسته اند.
رئیــس جمهوری با اشــاره به کشــتار مردم 
بی گناه یمن و بمباران بیمارستان ها، خانه ها و 
مدارس در این کشــور، گفت: دشمنان منطقه 
می خواهند در برابر این آتش افروزی هایی که 
ایجاد کردند، هیچ ملتی نباشد که پاسخ آنها را 
بدهد و این در حالی است که ملت یمن، ملتی 

بزرگ، هوشیار و بیدار است.
روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی 

ایران هرگــز خواهان درگیــری در منطقه 
نبــوده و نخواهد بود، تصریــح کرد: باید 
بدانیم کــه ملت یمن آغازگــر درگیری ها 
نبودند، بلکه عربســتان ســعودی، امارات، 
آمریکایی ها، برخی کشــورهای اروپایی و 
رژیم صهیونیستی بودند که در منطقه جنگ 

را به راه انداخته و یمن را ویران کرده اند.
روحانــی اظهارداشــت:  ایــران هیچ گاه 
آغازگــر قطع روابط و برهم زدن ها نبوده و 
همان هایی که پا را پس گذاشــته اند، بیایند 
و پا پیش بگذارنــد، چرا که ما عالقمندیم 
با همه ملت های منطقه و همســایگان خود 

روابط خوبی داشته باشیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: در ســفر به 
ترکیه و در حاشــیه اجالس ســران ایران، 
ترکیه و روســیه مذاکرات بســیار خوبی 
با روســای جمهور روســیه و ترکیه انجام 
شــد که در آن، روند پیشــرفت روابط و 

همکاری ها در ماه های اخیر مرور شد.
 روحانــی ادامه داد: امروز خوشــحالیم 
با برخی کشــورها  ایران  بانکــی  روابط 
بدون اســتفاده از سوئیفت انجام می شود؛ 
زمانی غربی ها تصــور می کردند بانک و 

روابط بانکی به معنای ســوئیفت اســت و 
اگر زمانی کشــوری را از این محروم کنند، 
روابط و تســهیالت بانکی برای آنها از بین 
خواهد رفت اما امروز جایگزین ســوئیفت 
پیــدا شــده و روابط ما با روســیه و ترکیه 
و در آینده با کشــورهای اورآســیا و دیگر 
کشــورها می توانیم از این طریق، همکاری 

ها را تقویت کنیم.
رئیس جمهور خاطر نشــان کــرد: برقراری 
روابط تجاری و اقتصادی با اســتفاده از پول 
ملی با ترکیه و روســیه و دیگر کشورها مانند 
عراق می تواند بســیاری از مشــکالت را در 

توسعه مناسبات از میان بردارد.
روحانی بــا بیان اینکه ملت ایران ملت صلح، 
دیپلماســی و مذاکره اســت، افزود: آن کسی 

که می خواهد از طریق فشــار روانی، سیاسی 
و اقتصاد به ملت ایــران زور بگوید باید این 

فشار را متوقف کند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: ایران هنوز هم به 
تعهدات خود در برجام پایبند بوده و هنوز هم 
ناظران آژانس در مراکز هسته ای ایران حضور 

داشته و به نظارت ادامه می دهند.
 روحانــی افزود: ایران گام ســوم خود را در 
کاهش تعهدات برجام آغاز کرده، اما دنیا باید 
بداند که ما در چارچوب مقررات بین المللی، 
پادمان و ان پی تی در حــال ادامه فعالیت های 
خود هســتیم و امیدواریم ســایر کشورها و 
طرف های ایــران در مذاکرات نیز به تعهدات 
خود عمل کرده و شرایط امن تر و بهتری را در 

کل منطقه و جهان شاهد باشیم.

رئيس جمهوری:

 مذاکره با فشار حداکثری ناممکن است
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نگاه

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  694 ب ــماره شناس ــک دارای ش ــه آذر پی ــم وجی خان
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/384/98ش از ای کالس
ــماره  ــه ش ــرم ب ــلیمی اک ــی س ــادروان غالمعل ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/5/12 در اقامت ــنامه  29 در تاری شناس
ــای  ــه: 1- متقض ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث گفت
ــا مشــخصات فــوق الذکــر همســر متوفــی 2- ام البنیــن  گواهــی حصــر وراثــت ب
ــار  ــادره از به ــی 4040449061 ص ــماره مل ــه ش ــی ب ــد غالمعل ــرم فرزن ــلیمی اک س
ــماره  ــه ش ــی ب ــد غالمعل ــرم فرزن ــلیمی اک ــا س ــی 3- نس ــد 1383 دخترمتوف متول
ــا انجــام  ــر متوفی.اینــک ب ــد 1386 دخت ــی 4040508874 صــادره از بهــار متول مل
ــد  ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي دبیاتبیرخواس ــریفات مقدمات تش
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــا هــر کســي اعتراضــي دارد و ی ت
ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد  ــاه تقدی ــک م نشــر نخســتین آگهــي ظــرف ی

ــف 224( ــد. )م ال ش
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

 15 درصد از تاکسی ها غیرفعال هستند
 در حال حاضر ۳۲0 هزار تاکسی در کشور داریم که ۱5 درصد آنها غیرفعال هستند 
یا اینکه فعالیت آن ها در سطح مورد انتظار نیست.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: پروانه فعالیت راننده تاکســی و خودرو آن ها به طور میانگین سالی 
یک بار مورد بررسی قرار می گیرد و تمدید می شود.مرتضی ضامنی، گفت: حدود سه 
سال پیش مصوبه در دولت داشتیم که وزارت کشور تاکسی های غیرفعال را شناسایی 
و تعیین تکلیف کند و بر این اساس بود که درصدی از تاکسی های غیرفعال به چرخه 
فعالیت تاکسیرانی بازگشتند.وی افزود: در سال های گذشته تاکسی به افرادی داده شده 
بود که راننده تاکســی نبودند و در ناوگان حمل و نقل عمومی هم فعالیت نمی کردند 

که روش برخورد با آن ها، لغو پروانه فعالیت آنهاست.

احتمال الحاق سازمان زندان ها به وزارت دادگستری 
 ۱۲ شــهریور امسال طرح انتزاع ســازمان زندان ها از قوه قضاییه در مجلس اعالم 
وصول شــد. سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسالمی  در این باره 
گفت: احتمال اینکه این کمیســیون با الحاق ســازمان زندان ها به وزارت دادگستری 

موافقت کند بیشتر از الحاق آن به وزارت کشور است.
به گزارش ایرنا، طراحان این طرح با اشاره به »گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه« و با 
تاکید بر »اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی«، خواستار تفکیک سازمان زندان ها 
از دســتگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده اند. این در حالی است که برخی 
نمایندگان اجرای آن را تقریبا غیرممکن دانســته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این 

طرح را تصویب کند، به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.

آمار شیوع ایدز باالست
 روند شیوع ایدز در منطقه و ایران متاسفانه باالست. 

رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه تهران در ارتباط با توانمندي هاي ایران در حوزه 
مقابله با ایدز گفت: چندین ســال اســت که ما فوق تخصص و فلوشیپ ایدز تربیت 
مي کنیم که بتوانند در شهرســتان هاي مختلف به پیشگیري و کنترل بیماري ایدز اقدام 
کنند. این مرکز پیشــرفته ترین مرکز منطقه است و تمام برنامه ریزي هاي مقابله با ایدز 
براي ایران و حتي منطقه در این مرکز انجام مي شود. بي   تردید در مقابله و درمان ایدز 
در منطقه ایران حرف اول را مي زند. مینو محرز با بیان اینکه روند شیوع ایدز در منطقه 
و ایران متاســفانه شیوع باالیي دارد، افزود: تنها منطقه هایي که کنترل ایدز هنوز انجام 

نگرفته است خاورمیانه و شمال آفریقا است که ایران را هم در بر مي گیرد. 

تاثیر فضای سبز شهری بر ذهن شهروندان
 موضوع ایجاد فضاي ســبز شــهري در کالنشهرهایي که هر روز 
ســاختمان ها و دیوارهاي بتني آن ســر به آســمان مي کشد، یکي از 
موضوعات مهم در ترویج نشاط اجتماعي و کاهش تاثیرات رواني در 
جامعه است. فضاي سبز و مبلمان شهري تاثیر مستقیم بر روي ذهن و 
روان شهرونداني دارد که هر روز با حجم بسیار باالیي از ترافیک، دود 
و سروصدا در کالنشهري مانند تهران دسته و پنجه نرم مي کنند و این 
امر در کاهش تنش هاي اجتماعي در کوچه و خیابان تاثیرگذار اســت 
و ایجاد فضاي ســبز و با نشاط مانند پادزهر در شور و نشاط در میان 
اقشار جامعه و بداخالقي هاي اجتماعي عمل مي کند. ایجاد فضاهاي 
ســبز، مزایاي اجتماعي زیــادي براي جامعه دارد کــه فراهم آوردن 
فرصت هاي تفریحي، زیبایي شناختي بصري، به زیستي، سالمت روان 
و جســم و تقویت روابط اجتماعي و ارتقاي کیفیت زندگي از جمله 

این مزایا به شمار مي روند. 
بي تردید حجم ترافیک آخر هفته در مسیرهاي منتهي به شمال کشور 
و بوســتان هاي بزرگ پایتخت بیانگر این موضوع است که جامعه مي 
خواهد ســاعاتي را از فضاي خاکستري کالنشهر فاصله بگیرد و باید 
براي آغاز یک هفته پرتنش، ذهن خود را آماده کند. کارشناسان دیگر 
نیز این موضوع را تایید مي کنند و بر لزوم ایجاد باغ  شهرها و بوستان ها 
در محالت تاکید دارند، آنها بــر این باورند ایجاد عرصه هاي طبیعي 
تحت اســتقرار درختان، گل ها، چمن ها براي بهبود شرایط زیستي و 

کاهش آسیب هاي رواني شهروندان موثر است. 
در ســال هاي اخیر اقدامات پرشماري از سوي دولت و مجلس براي 
کنترل آســیب هاي اجتماعي صورت گرفته و ایــن روزها در حالي 
نماینــدگان مجلس ، دولت را مکلف مي کنند کــه طرح جامع کنترل 
و کاهش آســیب هاي اجتماعي را تهیه کند، به گونه اي که آسیب هاي 
اجتماعي در انتهاي برنامه ششم به ۲5درصد میزان کنوني کاهش یابد، 
که در آن کمترین توجهي به نقش فضاي سبز و با نشاط در محله هاي 
کالنشهرهاي صنعتي همچون تهران، قزوین، اراک و... نشده است، چه 
بسا این موضوع در پیشگیري از بروز آسیب هاي اجتماعي موثر باشد؛ 

امري که همواره کارشناسان و روانشناسان به آن تاکید دارند. 
در عین حال نباید فراموش کرد که گســترش فضاهاي ســبز شامل 
پوشــش گیاهي و دریاچه ها نیاز به مدیریت شــهري دارد و در کنار 
آن مــردم نیز مي توانند با ســبز کردن خانه خــود از طریق قرار دادن 
گلدان هاي زیبا در تراس یا کاشتن چند درخت در باغچه هاي جلوي 
خانه هاي خــود و نگهداري از این باغچه ها در حفظ و گســترش 

فضاهاي سبز کوشا باشند.
*محمد کیانی راد 
ج امعه شناس شهری

ایران: مطالبات جوانان با نه گفتن حل نمی شود 
 بله، گفتن ها همه بدون عمل است !!

ندای ابهر: چرا نباید با پا داخل استخر پرید؟
 چون رد پات می مونه تو استخر  برات دردسر ایجاد می کنه

شرق: مجلس اسفندیار را ندید 
 عینک مجلس شکسته!!

همشهری: صندوق اعتبار هنر درباره پرداخت هزینه بیمه و عملکردش 
توضیح داد 

 با وجود جرم گیر همه چیز شفاف است 
ندای ابهر: ویراژهای پسرانه مقابل مدارس دخترانه ممنوع

 معلومه جوانی خودت رو فراموش کردی؟!!
شرق: آمار کل گدایان کشور ثبت می شود.

 نشماریدشون کم میشن
همشهری: اعزام 5 هزار نیروی کار به خارج 

 این افتخار رو دیوار کدوم سیاره باید نوشت ؟؟!
جمهوری اسالمی: قرارداد افزایش تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز 

 بدون شرح
صدای زنجان: مدیری نداریم که ساکن زنجان نباشد 

 زنجانی ها مدیر به دنیا اومدن
جمهوری اسالمی: سکه به کانال ۳ میلیون تومان سقوط کرد 

 رفته ته چاه هویت خودشو پیدا کنه 
شرق: روحانی: ایران، روسیه، ترکیه ضامن آتش بس سوریه بودند 

 ولی قبل تر ها  با یک ضامن وام می دادن 
ندای ابهر: روی دیگر سکه انتخابات مجلس 

 دادن شام به همراه چادر و روسری
کیهان: افزایش سه برابری تولید پسته در سال جاری 

 عید خوبی خواهیم داشت!!
صدای زنجان: بوی مردانه فوتبال زنانه 

 ادکلن بگیری حله 
همشهری: از نقد به دموکراسی می رسیم 

 اینم بگو از چی به پول 

اهتمام مرزبانان ایران و عراق بر تأمین 
امنیت و تسهیل تردد زائران اربعین

 فرمانده مرزبانی ناجا بر اهتمام مرزبانان دو کشــور ایران و عراق 
برای حفظ نظم، امنیت و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

به گزارش فارس، هشتمین اجالس مشترک مرزی فرماندهان مرزبانی 
ایران و عراق با حضور ســردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا و 
سپهبد حامد عبدا... ابراهیم الحسینی فرمانده مرزبانی کشور عراق در 

بغداد برگزار شد.
فرمانــده مرزبانی ناجا در این اجالس با بیان اینکه ایران و عراق نقطه 
تماس جغرافیایی مشترک دارند، گفت: سرود ملی دو کشور نشان از 

اتفاق نظر برای طی کردن مسیر عاشورا را دارد.
رضایی ادامه داد: از واقعه محرم و عاشورا باید درس بگیریم و کسانی 
را که باعث تفرقه دو کشور در گذشته شدند را با بصیرت عاشورایی 

کنار زد.
وی با اشــاره به اینکه دو دولت ایران و عــراق به دنبال آرامش، رفاه 
و بهبــود زندگی برای دو ملت منطقه هســتند، افزود: اجالس امروز 
می تواند پیامی بسیار بزرگ برای دو ملت و بدخواهان دو کشور باشد 

و مرزبانی، می تواند طالیه دار این پیام گسترده در منطقه باشد.
فرمانــده مرزبانی ناجا بــا تأکید بر برخورد بــا قاچاقچیان و اجرای 
رزمایش ها و گشت های مشترک در مرز، اظهار داشت: کنترل مرزهای 
مشترک از اهمیت باالیی برخوردار است که برای جلوگیری از ورود 
قاچاقچیان، معاندان و اشرار مسلح به مرزها، رصد نقاط صفر مرزی را 

باید دو طرفه افزایش دهیم.
رضایی حل مشــکالت مرزی را منوط به مرزبانان دو کشور دانست 
و تصریح کرد: ارتباط کالنتران در مرز باید مســتمر باشد تا اقدامات 

مشترک، تضمین کننده توافقات و امنیت پایدار مرزها شود.
وی بر آمادگی مرزبانان جمهوری اسالمی در تأمین امنیت مرزهای 
چهارگانه خســروی، مهران، شلمچه و چذابه در ایام اربعین تأکید 
کرد و بیان داشــت: با توجــه به حذف ویزا، پیش بینی می شــود 
امســال از کنگره عظیم اربعین استقبال ویژه ای شود که مرزبانان دو 
کشــور باید عالوه بر حفظ نظم و امنیت، در تســهیل تردد زائران 

نیز کوشا باشند.
فرمانده مرزبانی کشور عراق نیز در این دیدار با اشاره به روابط حسنه 
ایران و عراق، اظهار داشت: تالش داریم اقدامات مرزی را برای امنیت 
زائران در ایام اربعین افزایش دهیم و توافقات گذشــته مرزی را بیش 

از پیش اجرایی کنیم.

گواهینامه موتورسیکلت ارزان می شود

 رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش تعداد آموزشگاه های ارائه دهنده 
گواهینامه موتورسیکلت و کاهش هزینه دریافت این گواهینامه خبر داد.
کمال هادیانفر در گفت وگو با مهر با اشــاره به طرح های پلیس راهور 
برای ساماندهی موتورسیکلت سواران اظهار کرد: در رابطه با ساماندهی 
موتورسیکلت ســواران، دو کار اساســی باید انجام دهیم که با این دو 
کار می توانیم بحث گواهینامه موتورسیکلت ســواران و همچنین پالک 

موتورسیکلت ها را تا حدود زیادی ساماندهی کنیم.
وی افزود: ۱۳۶ مرکز آموزشــگاهی در کشور گواهینامه موتورسیکلت 
صادر می کنند که این آمار در حالی اســت که ما در کشــور ۶ میلیون 
موتورسوار فاقد گواهینامه داریم و این دو عدد با هم همخوانی ندارند 

و باید تعداد این آموزشگاه ها را بیشتر کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: قرار است مرکز صدور پلیس 
راهنمایی و رانندگی طرح آمایش جدیدی ارائه کند که آموزشگاه هایی 
کــه گواهینامه موتور صادر می کنند، توســعه یابند؛ همچنین شــرایط 

جدیدی را برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت اتخاذ کنیم.
هادیانفر با اشاره به شــرایط جدید برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت 
گفت: یکی از شــرایط جدیدی کــه می توانیم برای اخــذ گواهینامه 
موتورســیکلت ارائه دهیــم، کاهش قیمت گواهینامه موتورســیکلت 
است. اگر بتوانیم به یک شرایطی با توافق آموزشگاه هایی که گواهینامه 
موتورسیکلت می دهند، برسیم، سعی می کنیم هزینه دریافت گواهینامه 
موتورسیکلت را کاهش دهیم تا عالقه  برای موتورسیکلت سواران جهت 

اخذ گواهینامه بیشتر شود.
طرح ویژه برای شماره گذاری موتورسیکلت در دست تدوین است

وی ادامه داد: موضوع دوم، بحث شماره گذاری موتورسیکلت ها است 
در گذشته شماره گذاری موتورسیکلت ها خیلی صحیح و اصولی نبوده 

و نقص دارد.
رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: همزمان که طرح تعویض پالک های 
خودرو را انجام می دادیم، باید طرح تعویض پالک های موتورسیکلت ها 
هم انجام می شــد که وضعیت نقل و انتقال یا مالکیت موتورسیکلت ها 

ساماندهی شود اما متأسفانه این کار انجام نشد.
وی گفت: همچنین باید موتورهایی که فاقد پالک بودند را منقوش 
بــه پالک می کردیم یا موتورهایی کــه از طریق کارخانه به صورت 
کارتکســی واگذار شــده بودند را باید به نام مالــک می کردیم که 
متأســفانه این کارها در گذشــته انجام نشــده و االن سعی داریم 
تمهیداتی برای ســرعت بخشــیدن بــه شــماره گذاری و مالکیت 

باشیم. داشته  موتورسیکلت ها 

  در اســتان همدان کارگاه های زیادی در 
صنعت مبل و منبت مشغول به کار می باشند. 
نگاه به آثار هنرمندان این رشته که زیبایی های 
طبیعت را به صورت طرح ها و نقوش مختلف 
روی چــوب کنــده کاری کرده اند مؤید این 
واقعیت اســت که هنر منبت کاری در همدان 

پیشینه ای به وسعت تاریخش دارد .
اســتان همدان به علت دارا بودن منابع خوب 
چــوب و درختان فــراوان ازجملــه گردو ، 
صنعــت منبــت کاری در شهرســتان های 
تویســرکان ، مالیر و نهاونــد قدمتی کهن و 

جایگاهی ویژه دارد 
 80 درصد از منبت کاران اســتان را 

روستاییان تشکیل می دهند 
 هنرمندان منبت کار با حضور در نمایشگاه های 
تخصصی می توانند بازار فروش مناسبی برای 
تولیدات خود بیابند و یکی از نتایج ارزشمند 
این اقدام جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 

شهرهاست. 
روستاهای حاجی آباد ، ثامن ، اشترمل ، دهنو 
آورزمان ، عین آباد ، مبارک آباد ، سید شهاب 
و کاج بسیاری از هنرمندان منبت کار استان را 
در خود جای داده اســت. استان همدان برای 
ساخت مبلمان و منبت پتانسیل های فراوانی 
دارد و با توجه به قدرت تولید این رشــته در 
اســتان و سوابق و مستندات، این رشته به نام 
همدان در فهرست آثار صنایع دستی کشور به 

ثبت ملی رسیده است.
در ســال های اخیر صنایع چوبی بخصوص 
در حوزه مبلمان با روند رو به رشــدی همراه 
بوده اســت. در این میان بســیاری از کارگاه 
ها برای اینکه از قافله پیشــرفت عقب نمانند 
مجموعه خود را به جدیدترین تجهیزات روز 
دنیا مجهز می کنند. برخی از کارگاه ها نیز که 
پیش از این تنها به تولید دستی اعتقاد داشتند 

برخی از ماشین آالت سی 
ان سی را به مجموعه خود 
اضافه کرده اند. البته باهمه 
این تفاسیر هنوز برخی از 
کارگاه هــا به شــیوه های 
قدیمی اقدام به تولید انواع 

مبلمان می کنند. 
هر  در  پیشــرفت  بــرای 
مبلمان  از جملــه  صنعتی 
بایــد به نکاتــی همچون 
برندسازی، جذب سرمایه، 
مدیریــت صحیــح، بهره 
گیــری از تکنولوژی های 
نوین در کنــار نیروی کار 
ماهر، تنــوع در مواد اولیه 
مــورد اســتفاده، توجه به 
طراحــی هــای نویــن و 

تبلیغات را همواره مد نظر قرار داد
 برند سازی شناسنامه دوم شما در 

بازار
برندســازی یکی از اصول مهــم حرفه ای در 
دوره حیات یک ســازمان به حساب می آید 
و کســی نمی تواند اهمیت برندینگ را انکار 
کند. زیرا برند موجــب افزایش میزان اعتماد 
مشتریان، تسهیل موفقیت فرآیند های بازاریابی 
و فروش سازمان، برند های قوی، به کسب و 

کار شما اعتبار ویژه می بخشند.
 برندینگ یا برندسازی چیست؟

برندیگ یا برندسازی یعنی تالش برای رسیدن 
به معروفیت و محبوبیت، این موارد می تواند 
برای یک کســب و کار بوده، یا برای شخص 
و یا هر چیز دیگری که در آن شهرت و اعتبار 
مدنظر اســت. در مراحل نخستین تالش می 
شود همه مخاطبان، یک برند را بشناسند و در 
مراحل دیگر سعی می شود این برند محبوبیت 
باالیی در بین مخاطبان داشته باشد. این مراحل 
باید بصورت پیوســته تا بی نهایت ادامه یابد. 

توقف در اینکار یعنی آسیب جدی به برند!
 چگونه برندسازی کنیم؟

برندسازی یکی از اقدامات مهم و اساسی در 
راه اندازی، مدیریت و توســعه کسب و کار 
اســت اگر هدف بزرگی داریم و می خواهیم 
نام و محبوبیت کســب و کارمان بر سر زبان 
ها باشد باید اصول و قواعد برندینگ را بدانیم 

و آنها را بدرستی و با دقت باال بکار بگیریم.
قبل از طرح موضوع آموزش برندینگ الزم است 
بدانیم که معموال برندسازی بخصوص در مراحل 
اولیه هزینه باالیی دارد. تبلیغات یکی از کارهای 
غالبا پرهزینه ای می باشــد که برای برندینگ 

کامال ضروری اســت. اما باید توجه داشت که 
اگر تبلیغات با اصول و قواعد صحیحی صورت 
پذیرد پس از مدتی و یا بالفاصله، نه تنها هزینه 
تبلیغات را بازگشــت خواهد داد بلکه موجب 
افزایش سود نیز خواهد شد.

ساخت نام و نشان تجاری، 
زیرساخت ها،  نمودن  مهیا 
مهیــا کردن مزیــت های 
خــاص، تبلیغات و جذب 
مشــتری، بررسی و تحلیل 
به  رفتار مشــتریان، توجه 
ایده  بازخوردها،  نظرات و 
ارزش  و  نوآوری  پردازی، 
و  مداوم  توســعه  آفرینی، 
تعامــل ســازنده، فعالیت 
اجتماعی  و  فرهنگی  های 
از جمله اصــول و قواعد 

برند سازی است.
تمامــی زیرســاخت های 

ضروری را مهیا کنید
برای اینکه بتوان فعالیت یا 
ابراز وجود کرد باید زیرساخت ها مهیا باشد. 
مواردی مانند محل فعالیت، تامین محصوالت 
و خدمات، تیم فروش و فنی، ابزارهای تعاملی 
و مانند آنها باید بدرســتی آماده و مهیا شــده 
باشند. این زیرســاخت ها برای آغاز فعالیت 

جدی و تبلیغات بسیار ضروری است. 
تبلیغات را آغاز کنید و تا همیشه ادامه دهید

تبلیغات باید بصورت هدفمند و هوشمندانه 
انجام شود به عبارتی باید طوری سازماندهی 
کنید که تبلیغات را بصورت مســتمر و پایدار 
ادامه دهید. تبلیغــات کوتاه مدت، بی نظم و 
بدون هدف تاثیر مثبتی بر روی کســب و کار 
شما نخواهد داشت و موجب از دست رفتن یا 

محدودیت منابع مالی نیز خواهد شد.
 نظــرات و بازخوردهای کاربران را 

جدی بگیرید
بازخوردها را از مشــتریان خود بگیرید و در 
مواقعــی نظرخواهی کنید. توجــه به نظرات 
مخاطبان، کاربران و مشــتریان کســب و کار 
موجبات باال رفتن محبوبیت را فراهم می کند. 
توجه داشته باشید که مخاطبان افرادی هستند 
که مشتری فعلی ما نیستند و با یکسری کارها 

می توان آنها را به مشتری تبدیل کرد. 
 ایده پردازی کنید و خدمات بهتر و 

متفاوت ارائه کنید
یکی از اقدامات مهم در برندینگ این اســت 
که همواره ایده های نابــی را برای مدیریت 
و توسعه برند خود بکار بگیرید. ایده ها باید 
در جهت ارائه خدمات بهتر و بیشــتر باشد تا 
بتواند تاثیر مناسبی بر کسب و کار داشته باشد.

یکنواخت نباشید!
در عصر حاضر تجربه به خصوص در کسب و 

کارهای آنالین ثابت کرده است که یکنواختی 
مانند داستان قورباغه و آب داغ است. به این 
معنی که به تدریج نابودی کسب و کار فرا می 
رسد و عوامل کســب و کار متوجه آن نمی 

شوند.
 جذب سرمایه

جذب ســرمایه گذاری می توانــد به موفقیت 
شرکت ها و حفظ جایگاه موجود کمک کند. 
صنایع کوچک به تنهایی نمی توانند در بازار 
رقابت کنند اما اگــر در قالب یک برند تولید 
شوند و بازاریاب حرفه ای داشته باشند توان 
رقابت خواهند داشت. برای این منظور میتوان 
از طریــق ادغام کارگاه های کوچک و تبدیل 
آنها به یک شرکت کوچک و متوسط، نسبت 
بــه پذیرش و عرضه ســهام آن در فرابورس 
اقدام کرد که این امر عالوه بر کمک به تسهیل 
تامین مالی شرکت، موجب شناخته شدن آن 
به دلیل ذکر نام شرکت در سایت های بورسی 
و رســانه های گروهی می شود که این خود 

میتواند کمک مهمی به برند سازی کند.
 بهره گیری از تکنولوژی های نوین 

در کنار نیروی کار ماهر
امروزه شــرکت ها کمبود نیــروی کار را با 
افزایش سرمایه گذاری روی اتوماتیک سازی 
و تکنولوژی های نوین جبران می کنند. زیرا 
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا موجب می 
شود تا بهره وری تا حد بسیار زیادی افزایش 

یابد. 
 توجه به طراحی های نوین

طراحی می تواند نقش بسیار موثری در جذب 
مشتری و حفظ جایگاه شرکت در بازار داشته 
باشــد. امروزه به غیر از مســاله مواد اولیه با 
کیفیــت و کنترل کیفیت آن چیزی که بیش از 
سایر موارد در حفظ و ترویج برند یک شرکت 

موثر است مبحث طراحی است. 
 تبلیغات در فضای مجازی 

و مزایای آن
میزان ضریب نفوذ و اثرگذاری شــبکه های 
اجتماعی در زندگی انسان مدرن تا بدان حد 
شده که هر تولید کننده کاال یا خدمات را برای 
ترغیب مخاطبان به سمت خود جلب می کند. 
گرچه بسیاری از شبکه های اجتماعی و برنامه 
های فضــای مجازی، مختــص دنیای مدرن 
ســاخته شــده و در این جوامع رشد و رونق 
دارد، لیکن حضور شــبکه های اجتماعی در 
قشر شهرنشــین ایرانی نیز به حد قابل تاملی 
باال رفته است؛ تا حدی که طبق برخی از آمار، 
ساعتها از زندگی شهرنشینان ایرانی در شبکه 
های اجتماعی اینترنتــی و موبایلی می گذرد 

در حالی که بسیاری از اســتفاده کنندگان از 
شــبکه های اجتماعی،که نسل دهه ۶0 به بعد 
هستند، بخش پیشرو و آوانگارد اجتماع بوده 
و تاثیرات زیادی روی سالیق، عالیق، انگیزه 
ها و شیوه های خرید مابقی جامعه و خانواده 

خود دارند.
 مشکالت صنعت مبل در استان

هــم اکنون تولیــد مبل و صنایع وابســته در 
شــهرک های صنعتی استان به دو شکل سنتی 
و صنعتی با اســتفاده از ماشــین آالت انجام 
می شود. آن دســته از مبلمانی که به  اصطالح 
کار یدی روی آنها انجام می شــود، از ارزش 
افزوده بیشــتری نســبت به تولیدات ماشینی 
برخوردار هســتند و مشــتریان ویژه خود را 
دارند. مهم ترین مشــکل ایــن صنعت نبود 
آموزش در ســطوح گوناگون می باشــد. در 
کنار این مشکل، نبود وجود شهرک تخصصی 
نمایشــگاهی جهت صنعت مبــل و منبت، 
افزایــش قیمت مواد اولیه و هزینه های باالی 
حمل و نقل ، بازاریابی، بیمه هنرمندان صنعت 
مبل و منبت، نبود سرمایه در گردش و کمبود 
نقدینگی کارگاههای تولیدی، کم کاری بانک 
ها در ارائه تسهیالت بانکی و... را می توان از 
دیگر مشکالتی نام برد که واحدهای تولیدی 

مبلمان استان با آن روبه رو هستند.
یکی دیگر از مشــکالت صنعت مبل و منبت 
اســتان، نبود برند سازی و جمع شدن فعاالن 
این صنعت و ارائه یک برند واحد می باشــد. 
زیرا هم اکنون  صنایع کوچک به تنهایی نمی 
توانند در بازار گســترده مبل و منبت رقابت 
کنند؛ اما اگــر اقدام به برندســازی نموده و 
تولیدات خــود را تحت نام برند عرضه کنند 
میتوانند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند.

■ برای حل این مشکالت، راه حل های زیر 
پیشنهاد می شود:

ایجاد و توسعه کارخانه های چوب که ظرفیت 
های آن در استان وجود دارد، تامین و توسعه 
زیرســاخت ها برای ایجاد شهرک تخصصی 
مبل و منبت، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
اشتغال روستایی و دیگر منابع اعتباری موجود 
برای کســانی که اقدام بــه راه اندازی واحد 

تولیدی در این صنعت نمایند.
بر طــرف کردن مشــکل تامین مــواد اولیه 
و چــوب، حمایت و تقویت شــرکت های 
صادراتی، گردهم آمــدن فعاالن این صنعت 
و ارائــه برند جهت تولیــدات خود، ایجاد و 
توسعه رشته های دانشگاهی وابسته به صنعت 
مبل و منبت، استفاده کاربردی از پایان نامه ها 
و مقاله های علمی و پژوهشــی در دانشگاه ها 

برای توسعه این صنعت و...
در پایان بیان این نکته بسیار مهم است که هیچ 
مشکلی نیست که با مدیریت کارامد و استفاده 
از مشاوران و افراد خبره قابلیت رفع را نداشته 
باشــد .صنعت مبلمان اگر با صادرات و پیدا 
کردن بازرارهای خوب جهانی مواجه شود از 
چنان اقبالی برخوردار میگردد که قابل تصور 
نیســت.ارز اوری خوب و معرفی ان در سایر 
بازارهای هــدف جهانی از مهمترین مواردی 
است که نمی توان از ان غافل بود و به سادگی 

از کنار ان گذشت
و حرف پایانی هرگز نمایشگاههای خارجی 

در کشورهای هدف را از دست ندهید.
به امید رشــد شــکوفای صد چندان این هنر 

صنعت
* علی اسکندری

استان همدان مهد تاریخ و هنر

یکی دیگر از مشــکالت 
صنعــت مبــل و منبت 
سازی  برند  نبود  استان، 
و جمع شدن فعاالن این 
برند  یک  ارائه  و  صنعت 

واحد می باشد

اســتان همــدان برای 
ســاخت مبلمان و منبت 
فراوانی  های  پتانســیل 
دارد و بــا توجــه بــه 
قدرت تولید این رشــته 
و  سوابق  و  اســتان  در 
به  رشته  این  مستندات، 
فهرست  در  همدان  نام 
آثار صنایع دستی کشور 
به ثبت ملی رسیده است
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تب ماینینگ، تعرفه برق را باال برد
 با باال گرفتن تب ماینینگ ارزهای دیجیتال، بســیاری از افرادی را 
که با ارزهای دیجیتال آشنا نبودند را به سمت استخراج آنها کشانده و 
مصرف فراوان برق دستگاه های استخراج کننده کدها)ماینر( و استفاده 
از چند دســتگاه به طور همزمان به عنوان ضرری به شبکه برق کشور 

مطرح است.
بــا توجه به اینکه اســتخراج ارزهــای دیجیتال در ایــران وضعیت 
نامشــخصی دارد و قانون شــفافی برای آن وجود ندارد، مدتی پیش 
دولت اســتخراج ارزهای دیجیتالی را به عنوان یک صنعت پذیرفت 
اما وضعیت تعرفه برق ماینرها و وارادات آنها هنوز مشخص نیست و 
خبر جمع شــدن مزارع ماینینگ در نقاط مختلف کشور به گوش می 
رســد، به تازگی اخباری مبنی بر جدا کردن تعرفه برق ماینرها منتشر 

شده که فعال در حد یک طرح است و مصوبه خاصی ندارد.
ارزهای رمزنگاری شــده و بالکچین در ایران کاربران زیادی دارد، از 
طرفی فعالیت در حوزه فناوری های مالی و بانکداری در هر کشوری 
نیازمند قانونگذاری و تأیید دولتی اســت و بانک مرکزی ایران نیز از 
دی ماه ســال 9۶ بررســی این حوزه را آغاز کرده و در حال تصویب 

قوانین صنعت ماینینگ است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان در این باره در گفت وگو با 
ایسنا، از تشکیل ۱5 پرونده در زمینه فعالیت های تجارت الکترونیک 
بالک چین در اســتان خبر داد و مطرح کــرد: پرونده های مرتبط با 
فعالیت دســتگاه های ماینر شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته 
است.علیرضا حسن پور درباره عملکرد دستگاه های ماینر اظهار کرد: تا 
کنون دستورالعملی مبنی بر نحوه استفاده از دستگاههای ماینر و تولید 

بیت کوین صادر نشده است.
وی با بیان اینکه برخی از شرکت ها نیاز دارند از این دستگاهها استفاده 
کنند، گفت: برخی افراد برای کسب درآمد از دستگاههای ماینر استفاده 
می کنند و با توجه به اینکه عمل استفاده از دستگاههای ماینر تخلفی 
محسوب نمی شود و مصرف غیرمتعارف برق اینگونه دستگاهها را می 

توان به عنوان بار اضافی صرف برق کشور محسوب کرد.
حســن پور با اشاره به اینکه تولید دستگاههای ماینر در کشور وجود 
ندارد، عنوان کرد: دســتگاههای ماینر کاالهای خارجی هستند که به 
صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند و مجوزهای رسمی را دریافت 
نکرده اند و تا کنون هیچ شــرکتی به صورت رسمی این کاال را وارد 
نکرده است. یکی از مهندسان کامپیوتر بخش خصوصی استان درباره 
استفاده از دستگاههای رمزیاب گفت: بیت کوین یک روش پرداخت 
دیجیتال است که بر مبنای رمزنگاری و با شبکه ای از کامپیوترها ممکن 
می شــود و ارزی نیست که بانک مرکزی داشــته باشد و تمام نقل و 

انتقال ها با تأیید در شبکه ممکن می شود.
قاسم سماواتیان افزود: این ارز غیرمتمرکز که بیش از ۱0 سال از تولد 
آن می گذرد، متعلق به کشــور یا شرکت خاصی نیست و هر کس در 
هر جای دنیا می تواند با وصل شــدن به شــبکه اینترنت، جزئی از آن 
شود و روی یک پایگاه داده غیرمتمرکز به اسم بالک چین فعالیت  کند.

وی دســتگاه ماینر را سخت افزاری مانند سی پی یو، کارت گرافیک 
یا دســتگاه معرفی کــرد و گفت: ASIC از این ســخت افزار، یک 
مســأله رمزنگاری را حل و اعتبار تراکنش را تأیید می کند و نخستین 
دســتگاهی که این کار را تکمیل کند، نتایج را به شــبکه گزارش می 
دهد و توسط نودهای کامل تأیید می شود و یک بالک به بالک چین 

موجود اضافه می کند و جایزه می گیرد.
سماواتیان با بیان اینکه قیمت بیت کوین مانند هر کاال یا پول دیگری 
با توجه به عرضه و تقاضا نوســان دارد، اظهار کرد: امکان دستکاری 
مصنوعــی در بازار بیــت کوین وجود دارد و این موضوع ریســک 
ســرمایه گذاری را افزایش می دهد و الزم است افراد عالقمند به این 
حوزه قبل از آغاز فعالیت خود اطالعات و دانش خود را در این زمینه 
افزایش دهند چراکه درســت است ماینینگ سودآور است اما ممکن 
است در مراحلی ماینینگ دیگر سودآور نباشد و برای آن که بخواهید 
نخســتین نفری باشید که هش)تراکنش( را حدس می زنید، باید هش 

ریت )دستگاههای ماینر( زیادی داشته باشید.

پیگیری  بازگشت سیلوی همدان به سیستم دولتی 
نتیجه بخش نبود

 پیگیری  بازگشــت ســیلوی همدان تاکنون نتیجه بخش نبوده امــا واگذاری آن به بخش 
خصوصی به قوت خود باقی است.

سرپرســت شــرکت بازرگانی دولتی ایران ـ نمایندگی همدان اظهار کرد: واگذاری سیلوی 
همدان به بخش خصوصی به قوت خود باقی اســت و پیگیری ها نســبت به بازگشت آن به 

بخش دولتی هنوز نتیجه بخش نبوده است.
علی رحمانی فر با بیان اینکه این معامله باید توســط شرکت سازمان خصوصی  سازی ابطال 
شود به فارس گفت: هنوز پیگیری های استاندار، نمایندگان استان و... در بازگشت آن نتیجه ای 

نداشته و منتظر بازخورد آن هستیم.
سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران ـ نمایندگی همدان در ادامه با اشاره به تهیه کاالهای 

اساسی در بازار اظهار کرد: برنج، شکر و روغن به مقدار کافی وارد بازار شده است.
وی با بیان اینکه تزریق اقالم ضروری مورد نیاز مردم به بازار از ســال گذشــته آغاز شده و 
هر ماه نیز ادامه دارد گفت: دولت حمایت خود را از تامین کاالهای اساســی به منظور تنظیم 

بازار خواهد داشت.
رحمانی فر خاطرنشان کرد: محرم امسال تامین شکر در بازار بسیار خوب پیش رفت و حتی 

سهمیه هایی را تعیین کرده بودیم که برای دریافت آن مراجعه نکردند.
وی تاکید کرد: تصمیمات کالن در خصوص تامین اقالم ضروری در بازار از ســوی دولت 

گرفته می شود که همچنان ماه های بعد این کاالها در بازار توزیع می شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 359 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان-
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای دوســتعلی تــرک شــوند فرزنــد عزیزعلی بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره از همــدان در یک بــاب خانه بــه مســاحت 223/43 
مترمربــع قســمتي از پــالک 13  اصلــي واقــع در شــهرک الونــد، کوچــه حافــظ 7 خریــداری بــا واســطه از مالــک رســمی آقــای لطــف ا.. باشــباغی محــرز گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 

بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الــف 982(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/13

علی زیوری، رئیس ثبت اسناد و امالک 

ــه  ــی ب ــرکت تعاون ــدان ش ــاورزی هم ــاد کش ــرف جه ــرکت مص ــرات ش ــی تغیی آگه
ــأت  ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10861106869 ب ــه مل ــت 1256 و شناس ــماره ثب ش
مدیــره مــورخ 1397/07/05 وتاییدیــه شــماره 18/20356 مــورخ 1397/9/6 اداره تعــاون 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــدان تصمیم ــتان هم ــی شهرس ــاه اجتماع کارورف
1- ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بقرارذیــل تعییــن گردیــد: آقــای حمیــد گرجــی بــه 
ــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای یوســف عســگری  کــد ملــی 3871184357ب
ــم فاطمــه  ــره خان ــأت مدی ــب رئیــس هی ــه ســمت نای ــی 3871390046ب ــد مل ــه ک ب
یــزدی بــه کــد ملــی 3871382248بــه ســمت منشــی وعضــو هیــأت مدیــره آقــای 
ــأت  ــی هی ــو اصل ــوان عض ــه عن ــی 0059903988 ب ــه کدمل ــرحدی ب ــوش س داری
ــل  ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 3933738814 ب ــه کدمل ــی ب ــادی ملک ــای ه ــره آق مدی

ــره ــأت مدی وعضوهی
 2-کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی ، از قبیــل چــک ، بــرات ، ســفته 
و اوراق بهــادار بــا امضــاء آقایــان هــادی ملکــی )مدیرعامــل( و حمیــد گرجــی )رئیــس 
ــره(  ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــگری )نای ــف عس ــان، یوس ــاب ایش ــره( ودر غی ــأت مدی هی
ممهوربــه مهــر تعاونــی معتبرمــی باشــد همچنیــن اســناد عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء 

مدیــر عامــل همــراه بــا مهرتعاونــی معتبــر خواهــد بــود. 
)600482(

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

ــه  ــخ 1397/11/3 ب ــارا درتاری ــراه ت ــکا هم ــاص رای ــهامی خ ــرکت س ــیس ش تاس
شــماره ثبــت 13590 بــه شناســه ملــی 14008101758 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل 
ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک گردی
ــی  ــواع گوش ــع ان ــه و توزی ــادرات تهی ــروش واردات ص ــد ف ــت :خری ــوع فعالی موض
تلفــن همــراه ،تبلت،قطعــات ولــوازم جانبــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 

ــت : ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب الزم از مراج
ــتان  ــدان ، شهرس ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب  از تاری
ــدان  ــی ، می ــینا جنوب ــی س ــان بوعل ــدان، خیاب ــهر هم ــزی ، ش ــش مرک ــدان ، بخ هم
ــتی  ــف کدپس ــه همک ــالک 546 ، طبق ــی ، پ ــینا جنوب ــی س ــان بوعل ــاد ، خیاب جه
ــال  ــغ 1000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش 6515693168 س
نقــدی منقســم بــه 5 ســهم 200000 ریالــی تعــداد 5 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 
ــماره 18/97/1239235  ــی ش ــی بانک ــی گواه ــین ط ــط موسس ــال توس 350000 ری
ــت  ــد 24000 پرداخ ــا ک ــزی ب ــعبه مرک ــارت ش ــک تج ــزد بان ــورخ 1397/9/17 ن م
ــأت  ــا هی ــد اعض ــی باش ــهام م ــان س ــد صاحب ــی در تعه ــت والباق ــده اس گردی
ــب  ــمت نای ــه س ــی 0013337981و ب ــماره مل ــه ش ــری ب ــیم صف ــم نس ــره خان مدی
ــماره  ــه ش ــا ب ــی نی ــر وحدت ــای امی ــال آق ــدت 2 س ــه م ــره ب ــأت مدی ــس هی رئی
ملــی 3873448807و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو 
هیــأت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای افشــین ابراهیمــی طالــب بــه شــماره ملــی 
4011751987و بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق 
ــفته ،  ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی امض
بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا 
امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامل 
: طبــق اساســنامه بازرســان آقــای یوســف دهقانــی بــه شــماره ملــی 3874013820 
ــکندرلو  ــد اس ــای مجی ــی آق ــال مال ــک س ــدت ی ــه م ــی ب ــازرس اصل ــمت ب ــه س ب
ــک  ــدت ی ــه م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــی 3874665941 ب ــماره مل ــه ش ب
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت 

ــد. ــن گردی تعیی
 ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

)600480(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

کارت دانشجویی علی عادلی نیا فرزند غالمحسین به شماره ملی 
3860800035 رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9312340018 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

شرکت معدن کار باختر

شرکت معدن کار باختر در نظر دارد عمليات بارگيری و حمل 
70هزار متر مکعب باطله  تيل مرطوب داخل سد کنسانتره خود 
را با فاصله حمل  2/5 کيلومتر )شيب ده درصد(در واحد شهرک 
واگذار  شرایط  واجد  پيمانکار  به  بيجار(  یاسوکند  آباد  )حسن 

نماید.
از متقاضيان محترم دعوت به عمل می آید تا پس از هماهنگی 
با آقای بابایی 08138370235 داخلی 4 و 09183189823 
نسبت به بازدید از محل اقدام و حداکثر 5 روز پس از درج این 

آگهی اسناد مناقصه را از سایت
  www.madankarbakhtar.ir 
دریافت و پس از تکميل تحویل فرمایند.
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غزل اسالمي «

 افتخار ما در چند ســال گذشــته این 
بوده که ایران داراي شبکه ریلي مي شود و 
تاکنون بسیاري از استان ها ریل کشي شده اند 
و راه آهن بقیه استان ها هم در حال ساخت 
هســتند. همدان نیز در مسیرهاي مشهد و 
تهران داراي خط آهن اســت و اتصال به 
کردســتان و کرمانشــاه نیز در حال انجام 
است. اما از چند ســال گذشته که برخي 
مسیرهاي راه آهن  و ایستگاه هاي قطار در 
استان هاي مختلف از جمله همدان، تبریز، 
شیراز، یزد و اصفهان بهره برداري شده اند، 
از وزیــر راه وقت گرفته تا کارشناســان 
قطــار، همه گفتند که تمام ایســتگاه هاي 
راه آهن  که در اســتان هاي مختلف ساخته 
شــده اند خارج از شــهر و غیرکارشناسي 
هســتند. زیرا با فاصلــه ۱۲ کیلومتري یا 
حتي در اصفهان که با فاصله ۲5 کیلومتري 
از شــهر ساخته شده قابل اســتفاده براي 
مســافران نیست و مردم تمایلي ندارند که 
مختلف  ســاعت هاي  در  خانواده هایشان 
شبانه روز مســیري طوالني را تا خارج از 
شهر بپیمایند تا به ایستگاه راه آهن برسند. 
زیرا هم امنیت مسافران به خطر مي افتد و 
هم به لحاظ اقتصادي و زمان براي آنها به 
صرفه نیست. بنابراین باید هزاران میلیارد 
تومان دیگر هزینه شود تا ایستگاه راه آهن 

در داخل این شهرها ساخته شود.
ایــن صحبت ها درســت بــوده و اکنون 
مي بینیم که مردم همدان فقط از قطار مشهد 
استفاده مي کنند و قطار تهران در یک سال 
فقط یک مســافر داشته است. کارشناسان 
عنوان مي کنند که اگر ریل همدان سنندج 
و همدان کرمانشــاه هم راه بیفتد همانند 
قطار همدان تهران بالاســتفاده مي ماند به 
این دلیــل که همین مســیر را مي توان با 
اتوبوس یا سواري با صرف زمان و هزینه 

کمتر بپیماییم.
حاال خط آهن دیگري هم قرار اســت به 
شبکه ریلي اضافه شود که از نزدیکي هاي 
سنندج آغاز مي شود و به بیجار مي رسد که 
مسیر بعدي آن حتي به زنجان هم نزدیک 
نیست و از وسط مســیر به ریل زنجان- 
تبریز متصل مي شــود. البته همان طور که 
پیش از این کارشناسان همدان پیام مطرح 
کردند این مسیر یک مسیر اشتباهي است 
و همدان را از اتصال به شبکه طالیي ریل 
دور مي کند و به جاي آن باید ریل فامنین- 

تاکســتان ســاخت شــود، تا در دوراهي 
قزوین یک ریل از همدان به سمت گیالن 
و از مسیر دیگر به سمت تبریز و سپس به 
ترکیه برود. این خط کوتاه ترین مسیر براي 
رســیدن به استان هاي نامبرده است و اگر 
ساخت شود بر خطوط جاده اي ارجحیت 

خواهد داشت.
با طرح این مقدمه به موضوع راه ابریشــم 
مي پردازیم. بررســي همه مسیرهاي ریلي 
موجود، که همدان یک ســر آن اســت، 
نشــان مي دهد که اغلب این ریل ها براي 
مردم و جابجایي مسافر ساخته نشده بلکه 
ظاهراً هدفي اســت که چیني ها آن را در 
راه ابریشــم جدید دنبــال مي کنند. وقتي 
نقشه جاده ابریشم جدید را نگاه مي کنیم، 
مي بینیم کــه اغلب مســیرهاي ریلي که 
ســاخت شده و یا در حال ساخت هستند 
بسیار نزدیک به جاده ابریشم قدیم هستند. 
اصلي ترین راه جاده قدیم ابریشم در ایران 
از مشــهد به قزوین مي رسیده که در این 
شهر یک راه به سوی شمال غرب یعنی به 
سمت سراب، تبریز، مرند و سپس خوی 
و از کشور خارج می شده است و راه دیگر 
از قزوین به ســمت غرب یعنی به سوی 
همدان و بعد کرمانشــاه و از کشور خارج 
می شده اســت. یعني این راه از همدان به 
گردنه اســدآباد، کنگاور، صحنه، بیستون، 

فرمیس )کرمانشــاه(، مازورستان، حلوان، 
قصر شــیرین، جلوالء، دســکره الملک 
)دستگرد ساسانی(، نهروان و سپس وارد 
بغداد می شده است و در کرانه رود فرات 
ادامــه می یافت و به حدیثه می رســید و 
سپس در ســاحل دریای مدیترانه به شهر 
انکاکیه می رسید که آخرین منزل راه زمینی 

بود. 
حاال اگر مســیر ریلي ایجاد شده در چند 
ســال اخیر را بررســي کنیم به این شکل 
است؛ مشــهد به همدان، اسدآباد، صحنه 
و کرمانشــاه که ســپس به عراق مي رود. 
اما اگر بخواهیم مسیر دیگر را هم بررسي 
کنیم، که اکنون از نقشه ریلي حذف شده 
و دیگر مطالعه نمي شــود، بسیار شبیه به 
جاده ابریشــم قدیم خواهد بود که کاربرد 

زیادي هم براي جابجایي مســافر دارد؛ از 
تاکستان که در مسیر ریلي قزوین قرار دارد 
خط آهني به همدان متصل شــود. از این 
طریق همدان هم به ترکیه، هم به عراق و 
هم به کشــورهاي شمالي متصل مي شود. 
یعني با ســاخت این ریل در این نقطه هم 
چین به مقصود خود رسیده و هم همدان 

بــه مقاصد اقتصادي و گردشــگري خود 
دست یافته اســت. اما اگر این خط ریلي 
کوتاه ایجاد نشود همدان بازنده راه ابریشم 
اســت. به طوري که از شمال و ترکیه دور 
مي شویم و نمي توانیم منافع اقتصادي خود 
را آن طور که باید دنبال کنیم و دستیابي مان 
فقط به عــراق خواهد بود که هدف چین 

نیز همین است.
تمام این شواهد نشان مي دهد که شی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین پیش از ســال 
۲0۱۳ که طرح »یک کمربند، یک جاده« را 
مطرح کرد دســت به اقدامات عملي خود 
زده و به بخشي از اهداف خود در برخي 
کشورها رسیده است. لیوجن تانگ سفیر 
چین نیز در ســال 85 در همدان حضور 
یافــت و همان زمان اعــالم کرد که چین 

قصد سرمایه گذاري در همدان مخصوصًا 
در بخش ریل کشي را دارد. 

مواضع سیاســي و اقتصادي چین از طرح 
این موضوع این اســت که بــه ابرقدرت 
اقتصاد جهان تبدیل شــود و امریکا را جا 
بگذارد و بتواند از این طریق مانع هایي که 
امریکا پیــش روي چین مي گذارد تا مانع 

رســیدن به این هدف شــود را دور بزند. 
با ارایه این طرح کشــور چین بزرگ ترین 
طــرح اقتصــادي دنیا را مطــرح کرد که 
تاکنون سابقه نداشته است. قطعاً این طرح 
مي تواند به صورت بُرد بُرد اجرا شــود اما 
مي توانــد بُرد باخت هم باشــد که ظاهراً 
حداقل در استان همدان تاکنون به صورت 
بُرد باخت اجرا شــده اســت. در صورتي 
که شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
وقتي در اجالس راه ابریشم جدید در سال 
۲0۱۷ در تهران حضور یافت از کشــورها 
خواســت که حمایت گرایی را رد کنند و 

روند جهانی شدن را بپذیرند.
حاال کشورها و استان هاي در مسیر جاده 
ابریشم جدید هستند که باید اجازه ندهند 
چین بازي بُرد باخــت راه بیندازد. همان 
طور که مي بینیم تاکنون کشورهایي مانند 
روسیه، استرالیا و ایتالیا با اجراي این طرح 
در کشور خود موافقت نکرده اند و نگران 
مواضع سیاسي و اقتصادي خود با اجراي 
این طرح هســتند. اما بسیاري از کشورها 
از جمله ایران تالش مي کنند تا در مســیر 
احیاي جاده ابریشــم جدید قرار بگیرند، 
کــه در این صورت باید منافع خود را هم 

دنبال کنند.
همــدان قطعــاً مي تواند از طریــق قرار 
گرفتن در مسیر جاده ابریشم جدید ذینفع 
باشد به شــرط اینکه خود نیز برنامه ریزي 
کارشناسانه داشته باشد و اجازه ندهد باقي 
ماجرا همانند ایســتگاه راه آهن که در ۱۲ 

کیلومتري شهر ساخته شد، اجرا شود.
در واقع اگر قرار اســت ریلي در همدان 
کشیده شود و قطاري به همدان بیاید باید 
دومنظوره باشد، یعني هم مسافربري و هم 

باربري. اگر به مردم وعده راه اندازي قطار 
در استان شان داده مي شــود باید در زمان 
بهره برداري، مردم هم از آن ذینفع شــوند. 
اما در حال حاضــر ریل هاي موجود و یا 
در حال ساخت، بیشــتر به درد جابجایي 
بار مي خورند و براي مسافران کمتر قابلیت 

استفاده دارد.

حاال که ریل هایي که در اســتان ها ساخت 
شده اند قابلیت جابجایي بارشان بیشتر از 
مسافربري اســت نباید اجازه بدهیم بقیه 
آن هم یک منظوره ساخته شوند. همچنین 
پیش از اینکه چین بــه اهداف بلندمدت 
خود در جاده ابریشــم برسد دستگاه هاي 
اقتصــادي با مشــورت بخش خصوصي 
باید دســت به کار شوند. زیرا بخش عمده 
این جاده در غرب کشــور ســاخته شده، 
بنابراین براي بهره بــرداري به موقع از آن 
و رســیدن به مقاصد دادوستد و صادرات 
باید از هم اکنون برنامه ریزي هاي دقیق را با 
همفکري با بخش خصوصي انجام بدهیم.

چین پیش از این برنامه ریزي خود را براي 
اســتفاده از ریل و منابع کشــور ما کرده، 
به طوري که این ریل هــا با بودجه اي بالغ 
بر هزار و ۲00 میلیارد تومان براي همدان، 
ساخته شده و براي اینکه ایستگاه راه آهن 
را به داخل شــهر بیاوریم تا قابل استفاده 
عموم شــود احتماالً بایــد ۲ هزار میلیارد 
تومان دیگر هزینه کنیــم. بنابراین این ما 
هســتیم که باید منافع خود را در ساخت 

راه ها و خط آهن برنامه ریزي کنیم.
حاال اگر قرار است همایش راه ابریشم در 
همدان با محوریت گردشگري ایجاد شود، 
مســئوالن با آگاهي و اطالعات کافي آن 
را مدیریت کنند و اجازه ندهند مســئوالن 
بین المللي که وارد همدان مي شوند از آن 
تنهــا به نفع خود بهره بــرداري کنند و ما 

صرفًا  میزبان باشیم. 
وقت آن رســیده که تیم اقتصادي همدان 
براي ســاخت خط ریلي فامنین تاکستان 
نیز اقدام کنند. چراکه این مســیر ما را به 
شبکه طالیي ریلي کشور متصل مي کند و 
البته راه ابریشــم را در غرب کشور کامل 
مي کند هرچند که ممکن اســت با وجود 
خط آهن همدان مشهد، کشور چین دیگر 
به آن نیازي نداشــته باشد. اما این ریل و 
خط آهن همدان مشــهد تنها راه آهن هایي 
هستند که مورد اســتفاده مسافران همدان 
و شــهرهاي مرتبط خواهند بود. بقیه خط 
آهن ها مربوط به حمل بار هستند که اگر ما 
کوتاهي کنیم کشور چین در آینده بیشترین 
بهره را براي دادوستد تجاري و صادرات 

محصوالت خود مي برد.

با ساخت راه آهن فامنين- تاکستان جاده  ابریشم در غرب کشور کامل مي شود

خطوط ریلی همان جاده ابریشم است

تاکنون همدان بازنده بازي بوده اما از این پس مي توانیم برنده باشیم

اجازه ندهیم کشور چین براي ما برنامه ریزي کند خودمان هم تصمیم بگیریم

همدان هم در کنارچین از جاده ابریشم جدید بهره ببرد

اشتباه نکنیم

همدان از جاده ابریشم بهره برداري کند

مدیر بورس منطقه ای همدان:

۷0 میلیون و ۲۱۳ هزار 
سهم در بورس همدان 

مبادله شد
 طی هفته جاری تعــداد ۷0 میلیون و ۲۱۳ هزار 
و 5 ســهم متعلق به ۲۶4 شرکت در بورس همدان 

مبادله شد.مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی 
هفته جاری نزدیک به ۳8 میلیارد سهم و حق تقدم 
به ارزش تقریبی ۱۱۷ هزار  میلیارد ریال در تاالرهای 

بورس اوراق بهادار در کل کشور معامله شد.
علی اســکندری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این 
هفته در بورس منطقه ای همدان نیز تعداد ۷0 میلیون 
و ۲۱۳ هزار و 5 سهم متعلق به ۲۶4 شرکت به ارزش 

۲۳۲ میلیارد و ۱89 میلیون و 80۱ هزار و 8۶0  ریال 
مبادله شد.مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: 
49 درصــد از معامالت ایــن هفته مربوط به خرید 
ســهام و 5۱ درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده 
اســت.وی افزود: همچنین طی این هفته 58 نفر در 
دوره های آموزشی بورس که برای عموم عالقمندان 
برگزار می شــود شــرکت کردند و با مفاهیم بازار 

سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در بورس آشنا شدند.
اسکندری اضافه کرد: چهارشنبه شرکت های فوالد 
مبارکه اصفهان ، پاالیش نفت تهران و پاالیش نفت 
اصفهان بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس 

داشتند.
وی گفــت: همچنین بانک تجارت، ســایپا و ایران 

خودرو پربیننده ترین شرکت های بورس بودند.

مدیر بورس منطقه ای همدان یادآور شــد: شاخص 
کل بــورس در هفته جاری معادل ۲94 هزار و ۱۶۶ 
واحد بود که نســبت به هفته گذشته 5 هزار و ۷۶4 

واحد کاهش یافت.
اســکندری اضافه کــرد: همچنین شــاخص کل 
فرابورس هم با یک واحــد افزایش به رقم ۳ هزار 

و 88۶ واحد  رسید.
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مسابقه با تراکتور نابرابر اما جذاب
 رویارویی با تیم مطرح تراکتورتبریزدر مرحله چهارم جام حذفی 
کشور جدال نابرابر اما به طور قطع جذاب و تماشاگرپسندخواهد بود.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پاس بابیان این مطلب گفت: به هر حال 
قرعه کشــی جام حذفی قابل پیش بینی نیست و خوشحالیم که پس از 

سالها میزبان یکی از تیم های مطرح کشور هستیم.
محمــد مظهری اظهار داشــت: تراکتور با برخــورداری از بازیکنان 
ملی پوش و مطرح فوتبال کشــور تیمی قدر وقابل احترام اســت و با 
پاس که در لیگ ۲ بازی می کند قابل قیاس نیست اما ما نیز مقابل این 

تیم دست و پا بسته نیستیم.
وی اضافه کرد: البته حضور پاس در جام حذفی فقط جنبه دیدارهای 
تدارکاتی را دارد چرا که قبل از آغاز لیگ ۲ نتوانستیم آنطور که باید و 

شاید بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشیم.
سرپرست باشگاه پاس خاطرنشــان کرد: در مراحل قبلی جام حذفی 
توانســتیم از سد ۲ تیم شهرداری بردسکن خراسان رضوی ورضوانی 

اصفهان عبور کنیم  اما قابل قیاس با تراکتور پرستاره نیستند.
وی با اشــاره به اینکه این مسابقه فرصت طالیی برای بازیکنان پاس 
برای بروز اســتعدادهای فردی و گروهی است، گفت: هنرنمایی در 
این مســابقه به سود هر بازیکنی است بنابراین با تمام انگیزه به میدان 

می رویم.
مظهری یادآور شــد: به طور قطع شاهد پرشدن ورزشگاه حاج بابایی 
بــرای این بازی باشــکوه خواهیم بود و دیداری جــذاب به نمایش 

خواهیم گذاشت.
وی افزود: هراسی از این تیم لیگ برتری نداریم و با تمام قوا به میدان 

خواهیم رفت.
تیم پاس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور روز 

یکشنبه هفتم مهر ماه میزبان تراکتورسازی تبریز است.

جهانشیر در اردوی تیم ملی هندبال 
نوجوانان

 روز گذشته مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور در شهرستان 
درگزین از روند برگزاری اردوی تیــم ملی هندبال نوجوانان بازدید 

کرد.
دومین اردوی آماده ســازی تیم نوجوانان به منظور اعزام به مسابقات 
آســیایی از ۲۲ شــهریور ماه و با حضور ۳0 بازیکن در شهر درگزین 

همدان برگزار شد.
محسن جهانشیر در این بازدید، ضمن خیرمقدم به اردونشینان گفت: 
ورزش اســتان ســعی و تالش دارد تا با گرفتن میزبانی های خاص و 

اردوها به ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران کمک کند.
وی در این بازدید از هیأت هندبال استان و مجموعه مدیریتی درگزین 

به واسطه ی پیگیری هایشان برای این میزبانی تقدیر و تشکر کرد.

تجلیل از قهرمانان و مدال آوران هیأت گلف

 در مراســمی از قهرمانان و مدال آوران مسابقات المپیاد استعداد 
های برتر مینی گلف تقدیر و تجلیل به عمل آمد .

در مراسمی که توسط هیأت گلف استان برگزار گردید ، از قهرمانان و 
مدال آوران و همچنین مربیان و سرپرستان تیم های اعزامی به مسابقات 
المپیاد استعداد های برتر مینی گلف در هر دو بخش پسران و دختران 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد .
با توجه به درخشــش و عملکرد بســیار خوب بازیکنان هیأت گلف 
همدان در مســابقات المپیاد اســتعداد های برتر با اهدا جوایز و لوح 
ســپاس از ســوی علی اصغر ســالوند رئیس هیأت گلف استان از 
ورزشــکاران و مدال  آوران مســابقات مذکور تقدیر و تشکر به عمل 

امد .
پریا سادات حسینی راد و آیدا جهانی به ترتیب مقام قهرمانی و نایب 
قهرمانی رشته مینی گلف در بخش دختران در شهر اصفهان و آریابد 

مرعشی مقام سوم بخش پسران در شهر ساری را کسب نمودند.
رئیس هیأت گلف در این مراســم گفت: اهدا جوایز و لوح ســپاس 
عالوه بر تقدیر از بازیکنان مدال آور باعث ایجاد انگیزه برای ســایر 
بازیکنان نیز می گردد و آنها با تالش بیشتر کوشش خواهند نمود که 

در مسابقات آینده بهتر از قبل ظاهر شوند و کسب مقام کنند.

سنگنورد تهرانی قهرمان بلدرینگ کشور شد

 حامد حیدری دوالبی از باشگاه سنگنوردی داودی تهران قهرمان 
سنگ نوردی بلدرینگ باشگاه های کشور در همدان شد.

برترین های مسابقات ماده بلدرینگ بخش مردان دومین دوره مسابقات 
ســنگ نوردی باشگاه های کشور با برگزاری رقابت های پایانی معرفی 

شدند.
در ایــن پیکارها که به میزبانی ســالن ســنگنوردی زنــده یاد فرهاد 
میرزاجانی همدان برگزار شد، ۶۱ سنگنورد در بخش بلدرینگ رقابت 

کردند.
حامد حیدری دوالبی از باشــگاه ســنگنوردی داودی تهران توانست 

عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.
همچنین حمیدرضا کالسنگیان از باشــگاه تربیت مدرس تهران دوم 
شد و داود رکابی از باشگاه سنگنوردی ساسان کرمان بر سکوی سوم 

قرار گرفت.
باشــگاه سنگنوردی داوودی تهران، دانشــگاه تربیت مدرس تهران، 
هیأت اســتان همدان، هیأت استان خوزســتان، باشگاه کوهنوردی 
آذران زنجــان، نومرز، باشــگاه کوهنــوردی آزادی آمل، باشــگاه 
کوهنوردی ساســان کرمان و باشــگاه کوهنوردی راسخ اصفهان در 

بخش بلدرینگ حضور یافتند.
دومین دوره جام ســنگنوردی باشگاه های کشور در ۲ بخش مردان و 

زنان و در رشته های سرطناب و بولدر برگزار میشود. 

لیگ زاگرس در ایستگاه سوم
 مسابقات فوتبال پیشکسوتان غرب کشور لیگ زاگرس به ایستگاه 
سوم رسید. در این رقابت ها 9 تیم شرکت دارند که مسابقات خود را 
به صورت دوره ای برگزار می کنند. این رقابت ها فردا با انجام 4 بازی 
در شهرهای ایالم، مالیر، کرمانشــاه و قزوین دنبال می شود در ایالم 
پیشکسوتان این شــهر میزبان پیشکسوتان بیجار هستند. در کرمانشاه 
تیم جامعه پزشکی این شــهر پذیرای اسالم آباد است و پیشکسوتان 
قزوین نیز از ساینا زاگرس ســنندج پذیرایی می کند اما در مالیر تیم 

پیشکسوتان دیار انگور میزبان تیم مریوان است.
در این هفته تیم پیشکسوتان شدیدی همدان استراحت دارند.

در جدول رده بندی این رقابت ها تیم های مالیر، مریوان و اســالم آباد 
با 4 امتیاز پیشتاز هستند و قزوین با ۳ امتیاز تیم پیشکسوتان شدیدی 
همدان نیــز با یک برد و یــک باخت ۳ امتیــاز اندوخته در تعقیب 

صدرنشینان هستند.

درشطرنج اوپن بین المللی ابن سینا 
مصدق پور صدرنشین تازه مسابقات

 در حســاس ترین بازی دور هفتم مســابقات جدول A اوپن ابن 
سینا، مسعود مصدق پور برابر مهدی غالمی اوریمی به پیروزی رسید 
و با 5/۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی باقی ماند و آراد نظری و علی 

راستبد با 5/5 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
در حســاس ترین بازی دور هفتم مسابقات جدول A اوپن ابن سینا، 
مســعود مصدق پور برابر مهدی غالمی اوریمی به پیروزی رسید و با 
5/۶ امتیاز در صدر جــدول رده بندی باقی ماند و آراد نظری و علی 

راستبد با 5/5 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
امیر مســعود مرادی با کســب 5/4 امتیاز موفق ترین نماینده اســتان 
همدان اســت که در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است. 
در مهمترین بازی دور هفتم مسابقات جدول B اوپن بین المللی ابن 
سینا، حسین امیر وردستیان از آذربایجان شرقی، برابر سبحان زحمتی 
از خراسان رضوی پیروز شــد و با امتیاز کامل ۷، به تنهایی در صدر 
جدول ایســتاد. بــر روی میزهای ۲ و ۳، صادق اســدی از همدان و 
محمد رضا امجد یزدان دوست از گیالن برابر حریفان خود به تساوی 
رسیدند و با ۶ و 5/5 امتیاز، در رده های دوم و سوم جدول ایستادند.

در پایان دور نهم مســابقات جدول C شطرنج بین المللی ابن سینا، 
شایان احمدی از گلســتان. محمد مبین اسماعیلی از همدان و عماد 

روشن از تهران در صدر جدول قرار گرفتند.

حاشیه های نشست هماهنگی فوتبال 
نوجوانان آسیا در همدان

 نشست هماهنگی مسابقه های مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶سال 
آسیا با حضور مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال 

ایران در هتل باباطاهر همدان با حاشیه هایی همراه بود.
در این نشست مقرر شد تیم ملی فوتبال کشورمان به ترتیب در برابر 

تیم های ملی مالدیو و فلسطین با پیراهن سفید به میدان برود.
دیدار پایانی ملی پوشان کشورمان برابر تیم ملی افغانستان است که با 

لباس قرمز به میدان خواهند رفت.
در این نشســت آخرین قوانین مربوط به برگزاری، داوری، رسانه ای، 

پزشکی و سایر موارد به تفکیک برای حاضران تشریح شد.
نشست هماهنگی مسابقات نوجوانان آسیا با حضور دکتر بشیر از لبنان 
و شــین جایمن از کره جنوبی به عنوان ناظران مسابقات ای  اف سی 

)AFC( برگزار شد.
در نشست خبری پیرامون محرومیت دروازه بان تیم ملی ایران به دلیل 
درگیری در دیدار دوســتانه مقابل عراق ســوال شد که حسین عبدی 

سرمربی تیم ملی به این سوال پاسخ نداد.
۲00 بلیت وی آی پی برای این دوره از مسابقات چاپ شده است.

در حالی که گفته می شود مشکالت جایگاه خبرنگاران ورزشگاه شهید 
حاجی بابایی مریانج برطرف شــده است اما همچنان رسانه ها نگران 

این وضعیت هستند.
ورزشگاه ۱0 هزار نفری شــهید حاجی بابایی مریانج محل برگزاری 

مسابقات است.
پوشش رسانه ای این دوره از مسابقات تاکنون در حد مطلوب نبوده و 
کمتر رسانه ای اقدام به بازتاب خبری این رویداد ورزشی کرده است.

لیدرهای فوتبال همدان از اینکه حتی لباس تیم ملی برای پوشــیدن و 
تشویق ملی پوشان به آنها داده نشده، انتقاد کردند.

تبلیغ مسابقات در سطح شــهر همدان بسیار ضعیف است و پوشش 
اطالع رسانی خوبی صورت نگرفته است.

ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال قرار است تا پایان 
مسابقات در همدان حضور یابد.

حسین عبدی سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان در نشست خبری 
به ۲ زبان فارسی و انگلیسی مقابل خبرنگاران صحبت کرد.

مترجمان نشست خبری بســیار ضعیف عمل کردند که با انتقادهایی 
همراه شد. مسابقات گروه سوم از مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 
۱۶ ســال آسیا از ۲۷ تا ۳۱ شــهریور جاری به میزبانی همدان برگزار 
می شــود. برترین تیم های ۱۱ گروه این مسابقات به صورت مستقیم 
راهی مرحله نهایی می شوند و از میان برترین تیم های دوم گروه ها نیز، 

چهار تیم به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.

المپیاد کوچک ورزشی در همدان

 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان با بیان اینکه شــاهد رقابت یک هزار ورزشکار در 
چهار رویداد ورزشــی در همدان هستیم گفت: این اتفاق المپیک کوچک ورزشی را در 

این استان ایجاد کرده است.
محســن جهانشیر با اشاره به برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی در استان اظهار کرد: از 
بدو ورود خود به همدان، تأکید فراوانی بر توسعه گردشگری ورزشی داشتم و در همین 

مسیر نیز پیش رفتم.
وی گفت: در چهار سال اخیر ورزش همدان یکی از حوزه های فعال در جذب توریست 

بوده که این امر باید بعد از کیفی سازی، رونق بخشیده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: همدان جزو معدود شهرهای ایران است 

که ارتفاع باالیی از سطح دریا دارد و از طبیعت و جغرافیای خوبی هم بهره مند است.
وی با بیان اینکه در کنار این مباحث وجود زیرساخت های مناسب و تخصصی می تواند 
شــرایط خوبی را برای میزبانی از مسابقات ورزشــی مهیا کند ادامه داد: همین امر باعث 

می شود دست ما در قبول میزبانی و مسابقات مختلف باز باشد.
جهانشــیر بیان کرد: این روزها مســابقات مختلف ورزشــی ملی و فراملی و اردو های 
آمادگی تیم های ملی در اســتان همدان در حال برگزاری است که نشان از ظرفیت باالی 

زیرساخت های ورزشی آن دارد.

وی این اتفاق را زمینه  رونق اقتصادی و رشــد صنعت توریســم ورزشی و گردشگری 
در همدان دانســت و تأکید کرد: بدون شــک مردم مهمان دوست همدان به شایستگی از 

ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی میزبانی می کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در حال حاضر شاهد رقابت حدود یک هزار 
ورزشکار در چهار رویداد ورزشی در سطح استان هستیم که یک المپیک کوچک ورزشی 

را در این استان ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: رویکرد ما در قبول میزبانی ابتدا منفعت ورزشــی اســتان و سپس جذب 
توریسم ورزشــی است که آن را در تمام رشته های ورزشــی فعال کرده ایم تا در سطح 

بین الملل با میزبانی های مهم بتوانیم ظرفیت های استان را بیش از پیش معرفی کنیم.

 هفته ســوم رقابت های فوتبال لیگ دسته 
سوم کشور جام آزادگان امروز و فردا با انجام 
۶ بــازی در گروه دوم دنبال خواهد شــد و 
نمایندگان استان در این هفته به دنبال کسب 

نخستین امتیاز و نخستین پیروزی هستند.
تیم فوتبــال ذوب فلزات امروز در قزوین به 
میهمانی صدرنشین رقابت ها برق آرای استان 
البــرز می رود. ذوب که در هفته نخســت با 
نمایشی ضعیف مقابل شاهین زنجان شکست 
خورد امروز با روحیه ای نه چندان مطلوب به 

مصاف حریف کرجی می رود.
متأســفانه در دیــدار نخســت ذوب فلزات 
مســائل متعددی دست به دســت هم داد تا 
این تیم علی رغم آنکه چهــار بار از حریف 
پیش افتاد در نهایت ناکام شــود و بازی برده 

را ببازد. 
نخستین شوک را به ذوب مدیرعامل این تیم 
وارد کرد و ســرمربی تیم را مجاب کرد تا از 

دروازه بان اصلی استفاده نکند و با میدان دادن 
به دروزاه بان جوان زمینه باخت تیم را هموار 
کرد ضعف مدافعان میانی، نا آمادگی بازیکنان 
تعویضی و سردرگم بودن بازیکنان نشان داد 
که این تیم برای تیم شــدن راه طوالنی را در 

پیش دارد.
ذوب برای جبــران این شکســت در بازی 
امروز محکوم به برد است و تنها کسب امتیاز 

می تواند این تیم را به آینده امیدوار کند.
حمید شــانه ای ســرمربی ذوب فلزات اگر 
استقالل رأی داشته باشد و بتواند اندیشه های 
خود را بدون دخالت افراد غیرفنی پیش ببرد 

می تواند ذوب را به قله افتخار برساند.
تلنگری  می تواند  نخســت  هفته  شکســت 
بر این تیم باشــد تا تمــام بازی ها را جدی 
بگیرند و باتوان دو چندان در میدان حاضر 
شوند. تیم برق آرای البرز که با دو پیروزی 
برابر آریونجم تهران و ســتاره کاسپین بابل 

صدرنشــین رقابت ها است در بازی امروز 
نیز بــا روحیه ای مضاعف از حریف بهاری 
خــود پذیرایی خواهد کــرد و برای تداوم 
صدرنشــینی در اندیشــه شکســت ذوب 

فلزات است.
شاگردان حمید شــانه ای اگر از باخت هفته 
نخســت درس گرفته باشــند در این بازی با 
برطرف کردن ضعف ها می توانند فوتبال قابل 
قبولــی ارائه دهند و با کســب امتیاز به ادامه 

لیگ خوشبین باشند.
اما دیگر نماینده استان شهرداری مریانج فردا 
جمعه در ورزشگاه شهید مفتح همدان میزبان 

آبیدر سنندج است.
شهرداری مریانج که ورزشگاه خانگی خود را 
به دلیل برگزاری مســابقات فوتبال نوجوانان 
آســیا در اختیار ندارد بــه ناچار این بازی را 
خارج از ورزشــگاه خــود و در مفتح بازی 
می کند. محمود الماسی سرمربی تیم مریانجی 

شناخت نســبی از حریف دارد و در ساعات 
آخر با تکمیل اسامی خود با آمادگی مطلوب 
از میهمان خــود پذیرایی می کند. این تیم نیز 
در هفته نخست مقابل سولدوز نقده بازی را 
با حواشــی فراوان واگذار کــرد و فردا برای 
کســب نخســتین پیروزی به میدان می رود. 
این دیدار نیز می تواند نقطه آغاز شــهرداری 

مریانج در لیگ دسته سوم باشد. 
در دیگر دیدارهــای این هفته تیــم فوتبال 
آریونجم تهران میزبان شهروند رامسر است.
تیم کیمیای تهران از تیم دماوند آمل پذیرایی 
می کند و در نهایت کاســپین بابل به میهمانی 
فرهنگ البرز می رود ودر نقده تیم سولدوز از 

تیم اذراب اراک پذیرایی می کند.
در پایــان هفته دوم این رقابت ها تیم برق آرا 
البرز با ۶ امتیاز به تنهایی صدرنشین است و 
تیم های آبیدر سنندج، سولدوز نقده و دماوند 
آمل با 4 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

 هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر 
قهرمانی باشــگاه های اســتان یادواره شهید 
علیرضا شمســی پور امروز و فردا با انجام 4 
بازی در شهرهای نهاوند، همدان و تویسرکان 
دنبــال می شــود و مدعیان قهرمانــی در دام 

نمایندگان تویسرکان قرار دارند.
ــد  ــان نهاون ــگاه علیمرادی ــروز در ورزش ام
ــان  ــهر میزب ــن ش ــن ای ــارگاد نوی ــم پاس تی
ــم  ــر دو تی ــت. ه ــامن اس ــهدای س ــم ش تی
شــرایط یکســانی دارنــد و بــا یک بــرد و دو 
ــد ایــن  ــه جــدول قــرار دارن باخــت در میان
ــر دو  ــرای ه ــی ب ــدار از حساســیت باالی دی
تیــم برخــوردار اســت و تیــم پیــروز میــدان 
می توانــد خــود را در نیمــه اول جــدول بــه 
ــه  ــده ب ــم بازن ــد و تی ــک کن ــان نزدی مدعی
ــه خواهــد  ــه دســتان اضاف ــوس ب جمــع فان

شــد.
شــرایط جدول هــر دو تیــم را محکوم به 
پیروزی می کند و مربیــان دو تیم احتیاط را 
کنار خواهند گذاشــت و به فوتبال تهاجمی 

روی خواهند آورد.
قضاوت این دیدار به عهده حســین عارفی، 

ابوالفضل بیات و علی ورزینی است.
همزمان با این دیدار یک بازی هم در همدان 
برگزار می شــود و دو تیم نگون بخت علم و 
ادب همدان و وحــدت مالیر به مصاف هم 
می روند. دو تیم در حســرت امتیاز هستند و 
با ۳ شکســت در انتهای جدول حال و روز 

چندان مناسبی ندارند.
دو تیم برای جدایی از انتهای جدول محکوم 
به پیروزی و کسب ۳ امتیاز هستند و باید این 

بازی را دوئل فانوس به دستان نامید.
این بازی را محمد امیرنژاد سوت خواهد زد 

و علی نیکو و مجید حبیبی کمک وی هستند.
امــا این رقابت ها فردا نیز بــا انجام دو بازی 
دنبال خواهد شــد. در ورزشگاه علیمرادیان 
نهاوند تیم فوتبال گرین کشاورز صدرنشین 
رقابت ها و مدعی شماره یک قهرمانی میزبان 
تیم ســتاره ســرخ تویسرکان اســت. گرین 
کشــاورز که با 9 امتیاز به لطف تفاضل گل 
در صــدر جدول قرار دارد بــرای تداوم این 
صدرنشینی به ۳ امتیاز این بازی فکر می کند 
در آن ســوی میدان نیز تیم ستاره سرخ که ۶ 
امتیازی است و سایه به سایه مدعیان حرکت 
می کنــد برای آنکه خــود را به صدر جدول 
نزدیــک کند به دنبال پیــروزی در این بازی 
خارج از خانه اســت. قضاوت این دیدار را 
بهروز عالمی روشن به همراه رضا احمدی و 

سامان سحاب منش به عهده دارند.
ودر آخرین بــازی هفته چهــارم دیگر تیم 

صدرنشــین مســابقات مهر همــدان راهی 
تویســرکان می شود تا در ورزشــگاه شهید 
فرشــید هرمزی مقابل هالل احمر این شــهر 

صف ارایی کند.
مهر با مصطفی امیری نیک از ۳ بازی 9 امتیاز 
ذخیره کرده است و در صدر جدول قرار دارد 
برای آنکه از دیگر مدعی قهرمانی عقب نماند 
در این دیدار محکوم به برد است. هالل احمر 
نیز بــا 4 امتیاز در میانه میدان برای کســب 
امتیاز به میدان می آیــد و برای آنکه خود را 
به باالی جدول برساند در این بازی محکوم 

به برد است.
این دیــدار را علی اصغر گوهــری قضاوت 
خواهد کرد و در امر داوری رســول صالحی 
و مسعود امیری وی را همراهی خواهند کرد.
با انجام ایــن بازی پرونده لیگ برتر در هفته 

چهارم بسته خواهد شد.

شطرنج امروز 
رئیس دار می شود
 انتخابات هیأت شطرنج استان امروز برگزار 
می شود و اعضای مجمع رئیس جدید هیأت را 

انتخاب می کنند.
انتخابات هیأت شطرنج با حواشی همراه است 
و گویا برخی کاندیداها نســبت به برگزاری 
ایــن انتخابات به ذی نفع بــودن یکی دیگر از 
کاندیداها در هیأت معترض هستند. آنها مدعی 
هســتند که اعضای مجمع از میان افراد بدون 
صالحیت چیده شــده اند تا سرپرست فعلی 
رأی بیاورد. گویــا کاندیداهای معترض قصد 
تحریم انتخابات را دارند و آن طور که شنیدیم 
قرار اســت به صورت مکتوب اعتراض خود 

را اعالم کنند.انتخابات هیأت شطرنج امروز 4 
کاندیدا دارد و اعضای مجمع ۱۷ نفر می باشند.

در آیین نامه انتخابات آمده است که دبیر هیأت 
مجری انتخابات اســت و چون صاحب رأی 
نیســت امور انتخابات را مدیریت می کند اما 
با توجه به اســتعفای احمد بابایی رئیس اسبق 
هیأت در عمل حکم دبیری پورمســلمی نیز 
باطل اســت ولی وی می تواند امور انتخابات 

را مدیریت نماید.
گزینش اعضای مجمع خــود قوانین خاصی 
را دارد و ســلیقه ای نمی توان افراد را گزینش 
کرد. در انتخابات امروز هیأت شطرنج دو نفره 
نماینده مربیان حق رأی دارند که باید باالترین 
حکم و درجه مربیگری را داشته باشند که یکی 

از آنها نماینده بانوان خواهد بود.
نماینده داوری نیز چنین است و دو داور فعال 

که صاحــب باالترین درجه اســت حق رأی 
خواهند داشــت که یکی از آنهــا نیز از بانوان 

خواهد بود.
نماینده ورزشکاران ۳ نفراست که یکی از آنها 
نماینده بانوان خواهد بود و باید ساکن همدان 

و باالترین عنوان کشوری را داشته باشد.
دو نفر نماینده باشــگاه های فعال 5 نماینده از 
شهرســتان ها و یک نماینده نیز از آموزش و 
پرورش در این انتخابــات حق رأی خواهند 

داشت.
همچنین رئیس مجمع که رئیس فدراســیون 
می باشــد به همراه مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان از دیگر کسانی هستند که در انتخابات 

امروز صاحب رأی هستند.
ظاهراً دالیل کاندیداهای معترض زیاد مستند 
نیســت و باید انتخابات امــروز را انتخاباتی 

پرحاشــیه قلمداد کرد. مجمع انتخاباتی هیأت 
شطرنج اســتان همدان امروز ۲8 شهریورماه 

برگزار می شود
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان گفت: مجمع انتخاباتی هیأت شطرنج 
استان همدان از ساعت۱۷ امروز پنجشنبه ۲8 
شــهریور ماه در سالن کنفرانس شهید شمسی 

پور همدان برگزار می شود.
عباس قهرمانی افــزود: در این مجمع مهرداد 
پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج، محسن 
جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان و 

اعضای مجمع حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد: حسین ترابی، عرفان هاشمی، 
غالمرضا زاهری و علیرضا حمیدی نور چهار 
کاندیــدای ثبت نامی، جهت احراز ریاســت 

هیأت شطرنج استان هستند.

در هفته سوم ليگ دسته سوم کشور

نمایندگان استان به دنبال کسب امتیاز

در لیگ برتر باشگاه های استان

مدعیان قهرمانی در دام نمایندگان تویسرکان

در فوتبال نوجوانان آسیا
افغانستان و فلسطین 

امتیازات را تقسیم کردند
 مســابقات مقدماتــی فوتبــال قهرمانی 
نوجوانان آسیا در گروه ســوم رقابتها که به 
میزبانی همدان در ورزشگاه شهید حاج بابایی 
مریانج برگزار می شود در اولین بازی دو تیم 
افغانســتان و فلسطین به تســاوی رضایت 

دادند.

 روز گذشته با انجام دو بازی این رقابتها آغاز 
شد در این رقابتها چهارتیم ایران ،افغانستان، 

فلسطین ومالدیو حضور دارند.
ابتدا دو تیم فلســطین و افغانستان مقابل هم 
صــف آرایی کردنــد دوتیم فوتبــال خوبی 
را ارائــه دادند در این دیــدار ابتدا تیم ملی 
نوجوانان افغانســتان در دقیقه ۳0 توســط 
مجتبی امیری به گل رســید ام تیم فلسطین 
پس از این گل بر شدت حمالت خود افزود 

و موفق شــد در دقیقه 40 به گل تســاوی 
دست پیدا کند.ارسال یک توپ توسط عبدا... 
شریعتی با شــوتی یکضرب و زیبا بازی را 
مساوی کرد تا دو تیم نیمه اول را یک بر یک 

به پایان ببرند.
با شروع نیمه دوم دو تیم فلسطین و افغانستان 
تالش کردند تا به گل برســند و بارها خطر 
ناک ظاهر شدند. بازیکنان فلسطین در دقیقه 
۶9 از برتری خود نهایت سود را برد و توسط 

کاپیتان خود احمد شادی به گل برتری رسید 
اما این گل دیری نپایید و شــادی گل به کام 
فلســطین تلخ شــد زیرا مجتبی امیری یک 
دقیقه بعد با شــوت ســرکش از فاصله  ۳0 
متری توپ را در کنج دروازه فلسطین جای 
داد تا بازی باز هم مساوی دنبال شود در ادامه 
بازی تغییری در نتیجه بدست نیامد ودو تیم با 
تقسیم امتیاز به تساوی رضایت دادند تا بخت 

خود را در دیدارهای آینده جستجو کنند.
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با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر مردید برای شما اشک بریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق 
به سوی شما آیند                 

نهج البالغه، حکمت 10

درمان آرتروز مفصل زانو از طریق 
سلول های بنیادی

 عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از دریافت مجوز 
دانش بنیان برای دستاورد درمان بیماری صعب العالج آرتروز مفصل زانو 
از طریق تزریق سلول های بنیادی، از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خبر داد و گفت: در صدد هستیم دو بیماری العالج از جمله 
فلج مغزی و بیماری ALS )اختالل در سیســتم عصبی مرکزی( را نیز 
از طریق سلول های بنیادی درمان کنیم و در حال گذراندن فاز تحقیقاتی 
این موضوع هستیم.حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا زمینه فعالیت 
این شرکت دانش بنیان را فرآوری و تولید سلول های بنیادی عنوان کرد و 
گفت: چند بیماری العالج و صعب العالج را هدف گذاری کردیم تا آن ها 

را به وسیله سلول های بنیادی مزانشیمی درمان کنیم.

باید تفاوت ریاضی با سایر رشته ها 
به رسمیت شناخته شود

 یک پژوهشــگر شاخه ریاضی با تأکید بر آن که باید تفاوت بین 
رشته ریاضی و سایر رشته ها به رسمیت شناخته شود، گفت: اساتید 
ریاضی در دانشــگاه های مطرح دنیا به طور متوسط سالی یک یا دو 
مقاله ارائه می دهند، در حالی که در کشــور ما از دانشــجوی دکتری 
انتظار می رود عمال ظرف ۲.5 تا ۳ ســال مقاله ریاضی  تز خود را به 

نتیجه برساند که این موضوع کیفیت کارها را پایین می آورد.
ســلمان ابوالفتح بیگی دزفولی در گفت وگو با ایســنا، چالش اصلی 
پژوهش در حوزه علوم پایه، به ویژه رشــته ریاضی را، به رســمیت 
شــناخته نشــدن تفاوت های پژوهش در ریاضی و دیگر شاخه های 

علوم پایه یا شاخه هایی همچون مهندسی و پزشکی و ... دانست .

شبیه سازی تخمدان مصنوعی در مدل حیوانی

 عضو هیأت علمی پژوهشــگاه رویان درباره میزان پیشرفت طرح 
تحقیقاتی ســاخت تخمدان مصنوعی در پژوهشــگاه رویان گفت: 
ما توانستیم ســاختار تخمدان مصنوعی و رشد تخمک را تا مرحله 
بلوغ در مرحله آزمایشــگاه و حتی در بدن هم شبیه سازی کنیم ولی 
این شبیه ســازی در موش رخ داده و برای مدل انسانی هنوز در دنیا 

شبیه سازی انجام نشده است.
روح ا... فتحــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که در ســاخت 
تخمدان مصنوعی به وسیله مهندسی بافت، شرایط و ساختار تخمدان 
شبیه ســازی می شود گفت: این شبیه سازی به گونه ای است که همان 
ســاختار بافت تخمدان در محیط آزمایشــگاه از طریق مواد دیگری 

بازسازی می شود و در درون آن تخمک نابالغ، بالغ می شود.

دوچرخه برقی که یک ثانیه ای تا می شود

 "ایکس-فریم")x-frame( نام یک دوچرخه الکتریکی تاشــو 
است که به راحتی و تنها طی یک ثانیه جمع می شود.

به گزارش ایســنا، در حال حاضر دوچرخه های الکتریکی ســریع 
تاشویی وجود دارند که جمع کردن آنها فقط چند ثانیه طول می کشد، 
اما دوچرخه"ایکس-فریم" تنها دوچرخه برقی است که در یک چشم 

به هم زدن جمع می شود.
این پروژه ابتدا در ماه ژوئن توســط شــرکت "iMiró" مستقر در 
تایوان راه اندازی شــد و اکنون برای دریافت کمک به تولید انبوه در 

کیک استارتر قرار گرفته تا سرمایه گذار پیدا کند.
طراحی و ســاخت این دوچرخه شــش ســال طول کشیده و برای 

سفرهای شهری طراحی شده است.

دفاع دقیقه نودی ممنوع

 معاون علوم، مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد تاکید کرد: 
همان طــور که ثبت نام در دانشــگاه را نباید به روز آخر موکول کرد، 
دفــاع از پایان نامه یا تز دکتری هم نباید به روزهای آخر ترم موکول 
شود.معاون علوم، مهندســی و کشاورزی دانشگاه آزاد در گفتگویی 
با ایســنا، با اشاره به عواملی همچون باال بودن حجم کار دانشجو یا 
تمایل به چاپ مقاله در ژورنال های معتبر که ممکن است به طوالنی 
شــدن زمان انجام پژوهش و الزام به تمدیــد مهلت دفاع بیانجامد، 
گفت: سیســتم پایش دانشگاه آزاد اســالمی که از اول مهر ماه سال 
جاری الزم االجراســت، مرزها را برداشــته و این امکان را به وجود 
 آورده که دانشــجویان حق انتخاب استاد راهنما از تمامی واحدهای 

دانشگاه آزاد اسالمی را داشته باشند.

کدام کشورها در جذب گردشگر
 برنده هستند؟

 بر اساس گزارش 
رقابت پذیری  جدید 
ســفر و گردشگری 
مجمع  توســط  که 
اقتصــاد  جهانــی 
منتشر می شود، ایران 
مقصد  ارزان تریــن 
گردشــگری در بین 
۱40 کشور جهان است. سهم ایران از گردشگری خارجی، در حدود هفت 

میلیون و 800 هزار نفر در سال ۱۳9۷ بوده است.
ســازمان جهانی گردشــگری می گوید تعداد گردشگر ورودی در سطح 
جهان در ســال ۲0۱8 به یک میلیارد و 400 میلیون نفر رســیده است. 
همچنین این هفتمین سالی اســت که در آن، رشد صادرات گردشگری 
بیشتر از رشد صادرات کاالهای تجاری بوده است. گردشگری خارجی 
از آنجایی اهمیــت اقتصادی پیدا می کند کــه ارزش پرداخت های این 
گردشگران در کشورهای مقصد را بررسی کنیم. در سال ۲0۱۷ این رقم 

به ۱۳۳۲ میلیارد دالر رسیده است. 
ارزش اقتصادی گردشگری، کشورها را در رقابتی برای جذب گردشگر 
قرار داده اســت. آمارهای سازمان جهانی گردشــگری نشان می دهد تا 
بــه اینجا، اروپا برنده این رقابت بوده، به طوری که کشــورهای اروپایی 
توانســته اند در ســال ۲0۱۷، ۳8 درصــد این مخــارج را جذب کنند. 
کشورهای منطقه آسیاپاســیفیک با ۲9 درصد و آمریکا با ۲4 درصد در 
رده بعدی قرار دارند. کمترین سهم نیز مربوط به خاورمیانه با پنج درصد 

و آفریقا با سه درصد است.
 کدام کشورها در جذب گردشگر، برنده هستند؟

در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد هم مانند سه گزارش قبلی، اسپانیا، 
رتبه اول رقابت پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده است. 
در ۱0 کشــور اول این فهرست، کشورهای اروپایی سهم بیشتری دارند. 
بعد از اسپانیا، کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، انگلیس، استرالیا، 

ایتالیا، کانادا و سوئیس، در رتبه های بعدی قرار دارند.
 برگ برنده ایران در گردشگری چیست؟

ایران هشــتاد و نهمین کشور رقابت پذیر در زمینه گردشگری و سفر در 
جهان اســت و رتبه یازدهم کشورهای منطقه منا در بین ۱5 کشور را به 
خود اختصاص داده اســت. یکی از شــاخص هایی که در سیاست های 
سفر و گردشگری، بررسی می شود، شاخص رقابت پذیری قیمت هاست. 
تغییرات نرخ ارز در کشــورمان موجب شده ایران در این شاخص، رتبه 
اول جهان را داشــته باشــد. عوارض پایین فرودگاهی، سوخت ارزان و 
قــدرت خرید باالی گردشــگر خارجی در ایران، کشــورمان را از نظر 
رقابت پذیــری قیمتی در رتبه اول قرار داده اســت. عالوه بر این، منابع 
طبیعی و فرهنگی، دیگر نقطه قوت ایران در جذب گردشــگر خارجی 

هستند.

ترور خاموش
 ترور خاموش 
ســریالی است به 
احمد  کارگردانی 
هر  کــه  معظمی 
شــب از شبکه و 
شبکه  اول تماشا 
پخش می شــود. 
این سریال  پخش 
شهریورماه   ۲۲ از 
آغاز شــده است. 

تــرور خاموش هر شــب به جز پنج شــنبه ها کــه مختص خالصه 
قســمت های هفته است ســاعت ۲۲:۱5 از شــبکه یک روی آنتن 
می رود.ســاعات بازپخش این مجموعه در شبکه یک هم ۱ بامداد، 
9:۳0 صبح و ۱5 بعد از ظهر اســت. ترور خاموش همچنین هر شب 
ســاعت ۲4 به صورت HD از شبکه تماشا پخش می شود. موضوع 
این ســریال امنیت نرم اســت و بر مبنای واقعیت و یکی از پرونده 

های حساس چند سال اخیر نوشته شده است. 
در ایــن ســریال ســعید راد، پریــوش نظریــه، پرویــز فالحــی پــور، 
ســتاره اســکندری، رضــا موالیــی، شایســته ایرانــی، علیرضــا 
ــه  ــا حواشــی ک ــد. ب ــی کنن ــازی م ــی ب ــم بوبان ــار و مری ــی تب جالل
مدتــی قبــل پخــش ســریال گانــدو بــه راه انداخــت، بــه نظــر مــی 
رســد اقبــال تماشــاگران و ســازندگان ســریال هــا بــه موضوعــات 
ــدن  ــوع دی ــن موض ــده و همی ــل ش ــتر از قب ــی بیش ــی و امنیت پلیس

ــر کــرده اســت. ــن ســریال را جــذاب ت ای

قصه های مجید
  قصــه های مجید بــه عقیده منتقدان 
ســینما و تلویزیون یکی از بهترین سریال 
های تلویزیونــی بعد از انقالب اســت. 
قصه هــای مجیــد عنــوان مجموعــه ای 
تلویزیونــی، بــر پایه کتابی بــا همین نام 
)قصه هــای مجیــد( از هوشــنگ مرادی 
کرمانی است. این سریال به لهجه اصفهانی 
نگارش شده است و روایت گر لحظه های 

کودکی به نام مجید است که با مادربزرگش )بی بی( زندگی می کند. مجید ویژگی هایی داشت که هنوز 
هم آن را دیدنی نگه داشــته اســت: کارگردانی و قصه های دقیق، بازی های درخشان دو بازیگر اصلی 
و فضای ساده روایت. اما بهترین توصیف از این سریال را شهید آوینی نوشته است: » روایت سینمایی 
آقای پوراحمد از »قصه های مجید« نه تنها چیزی از اصل داســتان نکاسته است بلکه اساساً از حد یک 
»داســتان مصور« فراتر می رود. او با نزدیک شدن به روح داستان ها، مجید و بی بی و دیگر شخصیت ها، 
فضاها و وقایع را آن سان که در وجود خود می یافته، باز آفریده است و حاصل کار، یک زندگی است، 
واقعی تر از آنکه بتوان در وجود آن تردید کرد. اکنون دیگر هیچ کس دوست ندارد باور کند که مجید و 
مادربزرگش وجود خارجی ندارند؛ آنها وجود دارند، اما نه در زیر این آسمان و نه درون این خانه های 
دلگیر. نمی گویم در کجا، اما بی بی واقعاً هســت و هنگامی که مجید ـ که او هم واقعا وجود دارد ـ در 
سفر دچار مشکلی می شود و کالغ ها قارقار می کنند، با نگرانی به آسمان نگاه می کند.« در روزهای ابتدای 

مهر، تماشای دوباره قصه های مجید پیشنهاد جدی ما به شماست.

راهنمای مردن با گیاهان دارویی
 اگر تحمل خواندن داستانی سورئال با فضایی 
منزجرکننده و تلخ را ندارید، خواندن این کتاب را 
به شما پیشنهاد نمی کنیم! عطیه عطارزاده با نخستین 
داستانش که چندان هم بلند نیست به موفقیتی بزرگ 
دست پیدا کرده و همزمان مورد توجه منتقدان و هم 
مخاطبان قرار گرفته است. راهنمای مردن با گیاهان 
دارویی داســتان دختری است که از کودکی بینایی 
اش را از دســت داده و حاال بــا رفتن پدر در کنار 
مادرش به درست کردن گیاهان دارویی می پردازد. 
قصه از زبان این دختر تعریف می شــود و روایت 
نوع زندگی و گذشــته و آینده این دختر است. در 
بخش هایی از داســتان بوعلی سینا هم کنار دختر 
است. ســاختار وهم گونه ی داستان راهنمای مردن 

با گیاهان دارویی و موجود نبودن هر نوع دیالوگ مســتقیم بین شخصیت ها و همچنین اتفاقاتی 
که راوی از آنها همچون خاطره ای محو در پس ذهنش یاد می کند، ســبب شــده دنیای سورئال 
شخصیت ها بر پایه هایی قوی استوار شود. دخترک نابیناست و در گوشه ای اشاره می کند که از 
وقتی بینایی اش را از دست داده نمی داند کی بیدار است و کی خواب؟ و همین نشان می دهد که 
این رمان ودیعه دار بزرگترین خصلت رمان سورئال است. این کتاب را نشر چشمه منتشر کرده 

و حاال به چاپ شانزدهم رسیده است.

تپه نوشیجان
 ارگ باســتانی نوشــیجان از آثار منحصر منسوب به آغاز دوره 
تاریخی واوایل دوره مادی می باشــد. ایــن ارگ بر فراز تپه ای به 
بلندی حدود 40متر در دشــت گســترده شــورکات ودر نزدیکی 
جــاده همدان به مالیر در ۱0کیلومتری شــمال مالیر قرار دارد .تپه 
باستانی نوشــیجان در سال ۱۳4۶ به شــماره ۷۶۳ درفهرست آثار 
ملی کشــور به ثبت رسید.این اثر درسالهای ۱9۶۷تا ۱9۷8 از سوی 
موسسه ایرانشناســی بریتانیا وتوسط دیوید استروناخ طی دو فصل 
مورد کاوشــهای باستان شناسی قرار گرفت. دستاورد فعالیتهای این 
هیأت، شناسائی سه دوره معماری باستانی متعلق به ماد ، هخامنشی 
واشــکانی است که مهمترین واساســی ترین الیه باستانی متعلق به 
ســکونت اقوام ماد در این تپه در نیمــه دوم قرن 8تا نیمه اول قرن 
۶قبل از میالد اســت. معماری تپه نوشــیجان در چند بخش تقسیم 
بندی می شود: بنای قدیمی جبهه غربی موسوم به نخستین آتشکده، 
تاالر ستوندار، معبد مرکزی یا دومین آتشگاه، اتاق ها و انبارها، تونل 
وحصار و دژاست. پیشنهاد جدی ما به شما درحالیکه فقط چند روز 
به آغاز مدارس و درگیر شــدن خانواده ها باقی است، دیدن این تپه 

تاریخی است.

نوستالژی

سریال

کتاب 

گردشگری

 ســه پاتوق فرهنگی هســتند که مردم 
می توانند با مراجعه به آنها گاهی با کمترین 
هزینه از خدمات آن بهــره ببرند و اوقات 

فراغت خود را در آن سپری کنند.
یکی از شاخصه های ارزیابی رشد، توسعه 
و پیشــرفت فرهنگی هر کشوری در عصر 
حاضر میــزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن 
مرز و بوم اســت و با فیلم های ســینمایی 
و نمایــش های تئاتر می تــوان به صورت 
غیرمســتقیم با مردم صحبــت و دقایقی با 
محتواهای متفاوت آنها را سرگرم کرد که از 
این راه می توان فیلم هایی با ژانر اجتماعی 
و فرهنگی ساخت و معضالت اجتماعی و 
مشکالت جامعه را با نگاهی متفاوت نشان 
داد و حتی محتواهای آموزشــی را در آنها 

گنجاند.
اما با توجه بــه برنامه ریزی مســئوالن و 
تشویق رسانه ها جمعی به بهره گیری از این 
سه نهاد، ســرانه کتابخوانی در سال گذشته 
۱۳ دقیقه و سرانه مطالعه رسانه ها ۲0 دقیقه 
ارزیابی شد همچنین طی نظرسنجی ایسپا 
۳0 درصد مردم ایران به ســینماها و 88.۶ 

درصد تا کنون به تئاتر نرفته اند.
مسأله کتابخوانی در کشــوری چون ایران 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت تا جایی 
که رهبر معظم انقالب در ۲9 تیرماه ســال 
90 در رابطه با این مهم به مسئوالن مربوط 
هشــدار داده اند اما با ایــن وجود و حتی 
تسهیل دسترســی به کتابخانه ها همچنان 
ســرانه مطالعه کتاب افزایش چشــمگیری 

نداشته است.
همچنین تماشای فیلم ها در سینما و نمایش 
ها در تئاتر در کنار کمکی که به شــکوفایی 
اســتعدادهای هنری می کند و مســائل و 
مشکالت جامعه را به تصویر می کشد، می 
تواند موجب پیشرفت و ارتقای حوزه های 

مختلف هنر در کشور شود.

اســتان همدان نیز با توجه اینکه اســتانی 
فرهنگی است، از پیشــنیه های تاریخی و 
تمدن بزرگ آن انتظار مــی رود به مراتب 
نســبت به سایر اســتان های کشور در این 
گونه مســائل فعال تر باشد اما با این وجود 
به تازگی گیشه های فروش بلیط در همدان 
خلوت تر از همیشــه به چشم می خورد و 
صندلی های خالی ســینما هنگام ورود بر 
ســالن بر ذوق مخاطب مــی زند از طرفی 
هنوز در جمعیتی از مردم شــناخت درستی 
از تئاتــر و نمایش هــای آن وجود ندارد و 
کتابخانه ها بیشتر به قرائت خانه تبدیل شده 
است بنابراین در جهت بررسی هر چه بیشتر 
این امر در گزارش زیر تالش به عمل آمده 
تا رغبت و اســتقبال مردم در این سه پاتوق 

فرهنگی بررسی شود.
مردم  جمعیت  عضویــت 4.۷۲   

استان در کتابخانه های عمومی
مدیرکل کتابخانه عمومی های استان همدان 
گفت: در سطح استان همدان ۱۱5 کتابخانه 
عمومی مشغول به فعالیت هستند که از میان 
۶9 کتابخانه شهری بوده و 45 کتابخانه در 

روستاها قرار دارند.
عاطفه زارعی با اشاره به اینکه ۱4 کتابخانه 
به صورت مشــارکتی اداره می شود، افزود: 
کتابی وجود دارد که با استقبال یکسانی در 
همه نقاط استان و حتی کشور مواجه باشد 
اما برخی از مناطق از کتاب های خاصی که با 
زندگی آنان در ارتباط است نیز بهره می برند. 
مدیرکل کتابخانه عمومی های استان همدان 
بیان کرد: افرادی که کتاب امانت می گیرند 
در طول سال ثابت هســتند اما اقشاری از 
جامعه هســتند که در فصــول مختلف بنا 
به ضرورت به بخش هــای دیگر کتابخانه 
از جمله مخزن و یا ســالن مطالعه مراجعه 

می کنند.
 حضور حدود 400 هزار نفر برای 

تماشا نمایش تئاتر در استان
معاون امــور هنری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان نیز 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آمار 
بازدید فیلم های ســینمایی در سطح استان 
کاهش داشــته است؟ عنوان کرد: این روند 
کاهشــی نه تنها در اســتان بلکه در سطح 
کشــور نیز به چشــم می خورد و علت آن 
به عواملی چون نبود تاثیرگذاری فیلم های 
بخش خصوصی، فقر فیلــم نامه ها، تغییر 
ذائقــه مردم، قیمت بلیط های ســینما و دل 

مشغولی مردم با فضای مجازی برمی گردد.
هادی فیض منش ادامه داد: متأسفانه سینما 
امروز از فیلم های قوی سطح جهان بهره ای 
نبــرده و گاهی نبود تاثیرگذاری فیلم نامه و 
جذب مخاطب باعث استقبال نکردن مردم 

از برخی فیلم ها شده است.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل ارشاد 
اســتان همدان اظهار کرد: در سال 9۷  در 
سطح استان همدان ۱۶8 عنوان نمایش، هزار 
و 500 نوبت اجرا بر صحنه تئاتر برای ۳۲۶ 

هزار و 850 نفر به نمایش درآمد.
 تماشــای ۱8۲ هزار همدانی از 

فیلم های اکران شده سینما
مدیر امور ســینمایی حــوزه هنری همدان 
نیز گفت: مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن 
سبز حوزه هنری استان همدان با در اختیار 
داشتن سه سینما یعنی قدس و فلسطین در 
همدان و بهمن مالیر و پنج سالن نمایش و 
حدود ۱۱0 صندلی در استان مشغول فعالیت 

است.
سعید شرفی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا 
۲۲ شهریورماه مصادف با روز سینما حدود 
۱8۲ هزار نفر از همشــهریان به تماشــای 
فیلم های اکران شــده از سوی حوزه هنری 
پرداختند و در این مدت به ترتیب فیلم های 
تگزاس ۲، رحمان ۱400 و متری شــیش و 

نیم بیشــترین مخاطب و فروش را به خود 
اختصاص دادند.

 عدم محتوای مناسب و جذابیت 
فیلم نامه های سینمایی

خانم 50 ســاله همدانی نیز گفت: چندین 
ســال در کتابخانــه عمومــی محله خود 
عضو هســتم و حتی فرزندان خود را از 
همــان کودکی در این محل عضو کردم و 
در ایام ماه رمضان و ماه محرم بیشــتر از 
کتاب های مذهبی کتابخانه ها بهره بردم و 
فصل تابستان به علت اینکه وقت بیشتری 
برای مطالعه دارم برای امانت گیری کتاب 
بیشــتر به این نهــاد مراجعــه می کنم اما 
متأسفانه سالن آرامش الزم برای مطالعه را 
ندارد و همچنین کتاب های حوزه مذهبی 

محدود بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه همراه با خانواده ام 
در زمان اکران فیلم های خانوادگی به ویژه با 
ژانر طنز به سینما می رویم، اضافه کرد: به نظر 
من یکی از دالیلی که باعث کاهش مخاطبان 
سینما می شــود عدم انسجام محتوای فیلم 
نامه ها است، در بیشتر فیلم هایی که به تازگی 
تماشا کردم، در ابتدا آغاز قوی داشتند اما به 

تدریج جذابیت خود را از دست می دهند.
این خانم همدانی خاطرنشــان کرد: اطالع 
رســانی نمایش ها بر صحنه تئاتر در استان 
ضعیف اســت و شاید به همین علت است 
که تا االن موفق نشــدم تئاتری که مناسب 

گروه سنی بزرگساالن باشد را تماشا کنم.

وی یکی از دالیل استقبال نکردن  جوانان از 
کتاب و سینماها را گسترش فضای مجازی 
دانست و اظهار کرد: جوانان و خانواده های 
ما نیازهای خود را دیگر از طریق شبکه های 
مجازی که در کشور نیز بسیار فراگیر شده، 
رفع می کنند، با یک موبایل در دســت خود 
آنقدر سرگرم می شــوند که دیگر نیازی به 

کتاب یا تماشای فیلم ندارند.
یک دانشجو ۲۲ ساله همدانی نیز به گفت: 
از کودکــی عضو کتابخانــه محله خود و 
همچنیــن کتابخانه مرکــزی همدان عضو 
هستم اما بیشتر زمان امتحاناتم برای دریافت 
کتاب های کمک درســی و استفاده از سالن 
مطالعه به این مراکز مراجعه می کنم. در کل 
بیشتر کتاب های حوزه روانشناسی، جامعه 
شناسی و تربیتی به امانت می برم البته مدت 
زیادی اســت به علت دسترسی سخت به 

کتابخانه مرکزی مراجعه نکرده ام.
وی با اشاره به اینکه عالقه ای به تماشای 
نمایش های تئاتر ندارم، ادامه داد: در زمان 
اکــران فیلم های کمدی و اجتماعی همراه 
با دوستانم که دانشــجو هستند، بیشتر به 
ســینما می روم اما چیزی که به تازگی در 
فیلم ها بیشــتر به چشم می خورد و باعث 
افت مخاطبین نیز می شود باز شدن روابط 
جنسی و تشویق مردم بر رفتارهای دور از 
اخالق اســت که بی بند و باری را ترویج 

می دهد.
یک خانم دانشجو نیز اظهار کرد: در همان 

دوران کودکــی به واســطه مــادرم عضو 
کتابخانه منطقه زندگیمان شــدم و به عقیده 
من کتابخانه ها بهترین محل برای رشد بچه 
ها و گذران اوقات فراغتشان است اما خود 
من چند سالیست که دیگر به علت تکراری 
بودن اغلب کتاب ها و نبود فضای مناسب 
در کتابخانــه ترجیح می دهــم به جای به 
امانت گرفتن کتاب ها، از فروشگاه ها کتاب 

مورد نظرم را خریداری کنم.
وی ادامــه داد: کتابخانه مرکزی از ســالن 
مطالعه مناســب و آرامی برخوردار اســت 
اما در کتابخانه هــای عمومی دیگر آرامش 
کمتری بر این فضا حاکم اســت و رفت و 
آمد مکرر مردم باعث بهم ریختن تمرکز فرد 

در هنگام مطالعه خواهد شد.
یکی از شهروندان همدانی نیز بیان کرد: در 
گذشته عضو کتابخانه عمومی شهر بودم اما 
بعد از آشنایی با شبکه های فضای مجازی 
به علت اینکــه نیازهایم را برطرف می کرد، 
دیگر برای تمدیــد عضویت خود مراجعه 

نکردم.
وی ادامــه داد: اغلب ســینما می روم اما 
خانوادگی،  فیلم های  تماشای  برای  بیشتر 
حوزه دفاع مقدس و ژانــر طنز که مردم 
و یا تیزرهــا معرفی کرده اند، به ســینما 
رفته ام و گاهی فیلم ها با آنچه تیزر نشــان 
می داد بسیار متفاوت بود و جذابیت الزم 

را نداشت.

پیشنهادات فرهنگی آخر هفته

لذت دیدن دوباره قصه های مجید در روزهای آغاز پاییز

کتابخانه، سينما و تئاتر پاتوق های فراموش شده شهر

ذوق های کور شده


