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بانوی 51 ساله 
همدانی 
مدير مجموعه 
کودکان شد

انتقاد ازنبود 
مطالعات پژوهشی 
در شوراها 
و جلسات

ويژه  برنامه 
»روز تويسرکان« 
برگزار 
می شود
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دیپلماسی بورکینافاسویی 
آقای نماینده!

 در ســال انتخابات تالش نماینده های 
مجلس برای از دست ندادن فرصت هایی 
که می توانند دیده شوند آنقدر پررنگ است 
که برای حضور در چندین جلسه همزمان، 

زمان سخنرانی را نوبتی کرده اند...

ویروس اختالف جامعه را نابود می کند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

8 ماه از داربست زدگی 
جنانی می گذرد

جنانی 
در حبس 

حصار میله ای

آیا ادارات و بانکها  در این نمره سهم دارند؟

نمره 70 از 100 به رونق تولید در همدان! 

ت
داش

اعتبار تمدن چند هزار ساله یاد
همدان فرهنگ آن است

 با اجازه تمام مفاخر عالم از صاحبان ادب 
و شعر و هنر تا مورخان برجسته دوران تمدن 
بشــری که بر روی زمین بوده و هستند، شهر 

تاریخی همدان نمونه سراسر مستندی...
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سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار کرد

معرفی فرهنگسراهای 
شهرداری همدان 

درتور رسانه ای
مدیرکل ورزش و جوانان استان 

در دیدار با اعضای خانه مطبوعات همدان:

اطالع رسانی ها 
باید به موقع و شفاف باشد
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معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور مطرح کرد

تكميل پرونده بازسازی مسكن های تخريبی کشور تا پايان سال
 معاون امور بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مســکن کشــور گفت: تا پایان سال 
واحدهای احداثی تخریب شــده ناشی از 
بارندگی های سیل آسا اوایل امسال تکمیل 
می شــوند اما در اســتان همدان به علت 
سردســیر بودن پرونده بازسازی مسکن 
های استان همدان تا پایان مرداد ماه انجام 

خواهد شد.

مهدیــان در حاشــیه بازدیــد از روند 
ساخت و ساز منازل مسکونی تخریب 
شــده ناشی از ســیل و بارندگی های 
اوایل ســالجاری در دو روســتای قره 
بالغ و لک لک شهرســتان اســدآباد، 
در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه در بحث بازسازی منازل 
ســیل زده بالفاصله بعد از سیل دولت 

مصوبه اولیه را در 11 فرودین ماه داده 
و کار شروع شد.

 بهسازی و بازسازی 21 هزار واحد 
مسکن روستایی در سطح استان 

به گزارش ایســنا، مدیر کل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اســتان همدان نیز از 
بهســازی و بازســازی 21 هزار واحد 
مســکن روستایی در ســطح استان طی 

سالجاری خبر داد.
حســن ظفری اظهار کرد: امسال استان 
همــدان دارای 2 هــزار واحد ســهمیه 
بازســازی و 12 هــزار واحد ســهمیه 
در ســالجاری خواهد  بهسازی مسکن 
بود که در مجموع 21 هزار واحد مسکن 
روســتایی در سطح روســتاهای استان 

همدان ساخته خواهد شد.

 پس از اینکه هفته گذشته خبری در 
فضای مجازی مبنی بــر اینکه »ابراهیم 
مولوی« بــا رأی هیأت حــل اختالف 
وزارت کشــور بار دیگر به شورای شهر 
بازمی گردد مطرح شــد بســیاری منتظر 
بودند روز گذشته مولوی در صحن شورا 
حاضر می شــود یا بحثی در این زمینه 
مطرح شــود اما در این جلسه صحبتی 
در ایــن باره نشــد. البته پیشــتر رئیس 
شورای اسالمی شــهر همدان هم گفته 
بود صحت این خبر هنوز اعالم نشده و 
دستوری نیز از سوی فرمانداری به شورا 
مبنی بر بازگشت ایشان ابالغ نشده و در 
حال حاضر خبر در حد اعالم در فضای 

مجازی است.
بــا این حــال جلســه روز گذشــته به 
موضوعاتی چون وضعیت آســفالت و 
تاکید بر شــفافیت در خصوص جذب 

نیرو اختصاص یافت.

در این جلســه رئیس کمیسیون خدمات 
شــهری شــهرداری همــدان گفت که 
آســفالت مطالبه اصلی مردم این شهر از 
شهرداری است که تاکنون اقدام رضایت 
بخشــی در این بخش صــورت نگرفته 

است.
علی فتحی در نطق پیش از دستور صحن 
علنی شــورای اسالمی شهر همدان بیان 
کرد: در حالیکه ســال قبل شــاهد اقدام 
بســیار مطلــوب در آســفالت معابر و 
خیابان های شهر همدان بودیم اما امسال 
با وجود ادعاهای مطرح شــده از سوی 
مناطق شهرداری، مشاهدات عینی چیزی 

دیگر را نشان می دهد.
وی بیان کــرد: هم اکنون برخی از معابر 
مناطق سه و چهار شهر همدان همچنان 
خاکی اســت و حتی در مناطق یک و 2 

نیاز به روکش آسفالت دارد.
فتحی افــزود: در تحقیق میدانی صورت 

نامطلوب روند  گرفته شــاهد وضعیت 
آســفالت ریزی در معابــر و خیابان ها 
هستیم. اکبر کاووسی دیگر عضو شورای 
اســالمی شــهر همدان نیز بــا انتقاد از 
آسفالت نشــدن خیابان جنب ورزشگاه 
شهید شمسی پور واقع در سعیدیه گفت: 
گرد و خاک ایجاد شــده ناشی از تردد 
خودروها در این مســیر موجب به خطر 
افتادن سالمت ورزشــکاران نوجوان و 

جوان شده است.
وی اضافه کرد: این ورزشگاه همه روزه 
محل تردد بسیاری از ورزشکاران است 
که مجبور هســتند با وجود گرد و خاک 
های ایجاد شده، از این مسیر عبور کنند.

پاســخ شــهرداری برای جــذب نیرو 
پذیرفتنی نیست

رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
پاســخ و دالیل شهرداری این شهر برای 
جذب نیرو در این ارگان پذیرفتنی نیست. 

کامران گردان در صحن شورای اسالمی 
شهر همدان اظهار داشت: شهرداری باید 
به طور شــفاف اعالم کند که چطور این 

نیروها وارد این ارگان شده اند.
وی اضافه کرد: شــهردار همــدان باید 
پاســخگوی این مطالبه اعضای شورای 

شهر باشد.
عضو شورای اســالمی شهر همدان نیز 
گفت: جذب نیروی انسانی در شهرداری 
هــا طبــق قوانیــن براســاس آزمون و 

شهریورماه هر سال انجام می شود.
جــواد گیاه شــناس افــزود: بکارگیری 
هرگونه نیروی انسانی بدون اخذ مجوز 
از ســازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور ممنوع است.
وی بیان کرد: از شــورا می خواهیم که 
نسبت به پاسخگویی الزم پیرامون جذب 
نیروهای صورت گرفته در شــهرداری 

تذکر داده شود.

هوای همدان 
سالم است

 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان همدان از ســالم بــودن هوای 

همدان خبر داد.
ســید عادل عربی با بیان اینکه همدان 

تنهــا در فصــل زمســتان بــه علت 
آالینده ها  غلظــت  و  هــوا  وارونگی 
آلوده می شــود، اظهار کرد: گردوغبار 
رقیقی در آسمان استان همدان وجود 
دارد که این موضــوع باعث آلودگی 

هوا نمی شود.
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
وضعیت هوای مطلوب به دو دسته پاک 

و سالم تقســیم بندی می شود، افزود: 
امروز هوای اســتان همدان در شرایط 

سالم قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
همــدان وضعیت هوای امســال را در 
مقایســه با سال گذشــته بهتر دانست 
و عنــوان کرد: امســال 2 روز به علت 
گردوغبار به عنوان روزهای آلوده فقط 

برای گروه های حساس به ثبت رسیده 
است.

وی با بیــان اینکه کنترل آلودگی هوای 
کالنشهرها یکی از دغدغه های سازمان 
حفاظــت محیط زیســت اســت که 
خوشبختانه اســتان همدان با آن مواجه 
نیســت، گفت: گردوغبــار تنها عامل 

آلودگی هوا در استان همدان است.

آسفالت معابر همدان رضایت بخش نیست

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نيازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نماييد.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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دیپلماسی بورکینافاسویی آقای نماینده!
 در ســال انتخابات تالش نماینده های مجلس برای از دســت 
ندادن فرصت هایی که می توانند دیده شــوند آنقدر پررنگ است 
که برای حضور در چندین جلسه همزمان، زمان سخنرانی را نوبتی 
کرده اند و آخرین مورد آن همزمان با جلسه اقتصاد مقاومتی، مراسم 
تودیع و معارفه مدیر کل ارشــاد استان بود که در این جلسات زمان 

سخنرانی برای نماینده های حاضر پیش بینی شده بود.
در ایــن رقابت ســخنرانی هــا نیز گویا حاشــیه دعــوای تلفنی 
حاجی بابایی، نماینده همدان در مجلس شــورای اسالمی با گوینده 

خبر شبکه استانی سیما پر رنگ و البته  تمام نشدنی است.
 پس از گذشــت 2 هفتــه از این موضوع کــه در آن حاجی بابایی 
گوینــده خبر را متهم به حمایت از دیگر نماینده همدان در مجلس 
کــرد و عذرخواهی های مکرر گوینده خبر ســیمای مرکز همدان، 
کلیپ کوتاه این مشــاجره در شــبکه های اجتماعــی با تحلیل های 
متفاوت و گســترده ای مواجه شد تا جایی که دامنه آن به رسانه های 
مکتوب اســتان رســید. اما گویا روز پنج شــنبه در جلسه تودیع و 
معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان و در جائی که معاون 
پارلمــان وزیر ارشــاد و تعدادی از مدیران کل ایــن وزارتخانه در 
جلسه حضور داشتند، فرصتی بود که حاجی بابایی با اشاره به اتحاد 
و یکدســتگی در اصحاب رسانه ای اســتان البته استثنایی به آن زده 
و با اشــاره به این که به جز یک عده معدودی که از بورکینافاســو 
آمده اند! بقیه اصحاب رسانه استان با اتحاد و یکدستگی برای توسعه 

استان تالش می کنند.
این اصطالح شــناخته شــده حاجی بابایی که در مورد دیگران هم 
اظهارنظرهایی از جنس کت و شــلوار داشته است، دوباره موجب 

ایجاد حساسیت حاضران و اصحاب رسانه در مراسم گردید.
بورکینافاسو یک کشــور کوچک 17 میلیونی در غرب آفریقا است 
که به عنوان یکی از فقیرترین کشــورهای جهان شــناخته می شود 
و در ادبیات سیاســی ایران نیز به عنوان کشــوری با مردمان فقیر و 
بدبخت با داشــتن معادن غنی طال تعریف شــده است. حال اشاره 
حاجی بابایی به معدود افرادی که از بورکینافاســو به همدان آمده اند 
و همگام با اکثریت رسانه ای اســتان نیستند دو تحلیل را در اذهان 

متبادر می سازد.
1-حاجی بابایی با نگاه ناسیونالیســتی: شــاید یکی از تحلیل ها این 
باشد که از نظر این نماینده مجلس صرفًا کسانی که اصالتی همدانی 
یــا مریانجی دارند در گروه مردمان متمدن و غنی قرار گرفته و بقیه 
افراد در طبقه بورکینافاسویی هستند که از شهرها و روستاهای دور 
و نزدیک اســتان از شهر شیرین سو به عنوان زادگاه ناشران روزنامه 
همدان پیام به عنوان شــمالی ترین شهر استان گرفته تا شهر خزل به 
عنوان جنوبی ترین شهر استان به جمع اصیل مرکز استان پیوسته اند.
2-خود برتر بینی: چنانچه ممکن است این تحلیل در ذهن ها متبادر 
گردد که وی همدان و مریانج را به عنوان مرکز و قطب عالم شناخته 
و بقیه از دیار بورکینافاسوهایی هستند که نمی توانند در زمره گروه 

اول قرار گیرند.
این نماینده شریف مردم در مجلس شورای اسالمی بنا به هر دلیلی 
که از این اصطالح شناخته شــده در ادبیات سیاسی کشور استفاده 
کرده اســت، باید این را در نظر داشته باشد که مهم بیشتر مدیران، 
سردبیران و خبرنگاران رســانه های استان با ریشه و اصالتی غیر از 
همدان و مریانج بوده و اما دل همه آن ها برای توسعه استان و ایران 
می تپد و خیلی درگیر بورکینافاسو و پاریس و واشنگتن نیستند. هر 
چند به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و 
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و تعامل نه چندان موفق 
این نماینده  تراز ملی استان با رسانه های محلی ممکن است موجب 
تکرار و تشدید سوتی هایی باشــد که حاجی بابایی را برای حضور 

مجدد در مجلس شورای اسالمی دچار مشکل نماید.

1- هزینه کرد یونســکو در اســتان همدان برای برگزاری همایشــی 
بین المللی با عنوان بوعلی پیشنهاد شده است. گویا در دیدار استاندار با 
دبیر یونسکو در ایران درباره میزان و چگونگی این پیشنهاد نیز بحث 
شده است. گفتنی است شهرداری قصد دارد با اجرای برنامه هایی در 

سطح بین المللی، همدان را شهر بوعلی معرفی کند.
2- هیأت های بازرسی ســازمان بازرسی استان به شهرداری همدان 
رسیدند. گویا هیأتی از ســازمان بازرسی در شهرداری مستقر شده و 
پذیرای نظرات و اســتنادات شــهروندان درباره تخلف در شهرداری 
است. گفتنی است شــهرداری ها در میان نهادهایی که مردم با آن ها 

سروکار دارند، همواره دارای بیشترین نارضایتی بوده اند.
3- کشاورزان هندوانه کار همدانی ضرر کرده اند. گویا قیمت هندوانه 
در بازار روندی کاهشی داشته و این قیمت هزینه های کشاورز را هم 
جبران نمی کند. گفتنی است سال هاست درباره طرح کشت جایگزین 

هندوانه در استان به عنوان محصولی پر آب بر بحث می شود.

اعتبار تمدن چند هزار ساله همدان 
فرهنگ آن است

مهدی ناصرنژاد  «

 با اجازه تمام مفاخر عالم از صاحبان ادب و شعر و هنر تا مورخان 
برجســته دوران تمدن بشــری که بر روی زمین بوده و هستند، شهر 
تاریخی همدان نمونه سراسر مستندی از حوادث تاریخی و پیشرفت 
علوم گوناگون و دگرگونی سبک های ادب و فرهنگ و هنر می باشد، 
ولیکــن آنگونه کــه باید به دلیل قصــور و بی توجهی و تبعیض های 
مدیریتی در جایگاه واقعی خود در عرصه های مردم شناســی و تعامل 
فرهنگــی و تاریخی بین ملل جهان و همچنین هدایت در محورهای 

اصلی صنعت توریسم بین المللی قرار نگرفته است.
بدون شــک یکی از ارکان اصلــی برای تبیین جایــگاه واقعی اقوام 
گوناگون و هویت ســکونتگاه های بشری در بســتر تمدن ها، وجود 
نهــادی تأثیرگــذار و محوری اســت که در عصر حاضــر به عنوان 
»اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی« در استان های ایران عهده دار انجام  

مأموریت های محوله می باشد. 
بدیهی اســت باالترین نهاد فرهنگی در استان همدان یعنی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با علم به سبقه کهن ترین شهر ایران که به حق پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران نیز لقب گرفته اســت، خود می داند وظیفه دشوار 
به عهده دارد و ضرورت قدرت و محوریت و خودباوری این ارگان، 
اعتماد تشــکل ها و انجمن ها و همچنین دیگر سازمان های اجرایی در 
حوزه فرهنگ و حتی نهادهای مسئول در ساز و کارهای اجتماعی به 

این ارگان می باشد.
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان که در حدود شش 
ماهه گذشته توسط سرپرســتی اداره می شد، روز پنجشنبه 28 تیرماه 
در مراسمی رســمی با حکم وزیر و با حضور علی اصغر کاراندیش، 
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشورمان، 
احمدرضا احســانی را با عنوان مدیرکل جدید خود شناخت و برهه 

جدیدی از سیاستگذاری های فرهنگ ساز خویش را آغاز کرد.
آقای احسانی از جمله مدیران بومی در حوزه فرهنگ و هنر و ادب 
استان است که با تجربه ای نســبی آمیخته با دانایی های آکادمیک و 
اشــراف به موضوع های مربوطه، پا به مرحله عمل گذاشته است و 
انتظــار می رود با توجه به مدیران کارآمد و توانمندی که از ســالیان 
بســیار قبل در این حوزه پرشلوغ و پر رفت و آمد خدمت می کنند، 
بتوانــد قدم های مثبتی بــرای اعتالی فرهنگ و هنر و ادب اســتان 

بردارد. 
واقعیت این اســت که شــاید به دلیل برخی بالتکلیفی ها، بسیاری 
فعالیت ها و گام هــای در حال انجام در این حوزه برای پیشــرفت 
فرهنگ اســتان تاکنون معطل مانده است و اراده ای مصمم و ایده ای 
نــاب و مدیریتی جامع می طلبد تا همدان آنگونه که شایســته نام و 
ســبقه او اســت به جایگاه های واقعی خود در دنیای فرهنگ و هنر 

نزدیک شود!
اســتان همدان در سال های گذشــته باالی سر حوزه فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خود از تجربه مدیران دلســوز و کاربلدی سود برده است 
ولیکن وجود برخی دوگانگی ها و اختالف نظرهای فرهنگی با توجه 
به پیشینه و هویت بسیار غنی مذهبی استان دشواری هایی در اجرا به 
وجود آمده اســت که الزمه تعامل و همسوسازی سیاست های کالن 

فرهنگی در استان، شناخت و تدبیر و دلسوزی و منطق می باشد.
در هر صورت، اعتبار و پیشــرفت و پیشــبرد تمدن چند هزار ساله 
همدان در گرو تأللو حــوزه فرهنگ و هنر و راهکارهای علمی و به 
روز برای معرفی سیمای واقعی همدان در عرصه های بین المللی است.

انتقاد ازنبود مطالعات پژوهشی 
در شوراها و جلسات

 امام جمعه همدان با گالیه از نبود مطالعات پژوهشــی در شوراها و جلسات مختلف 
استان همدان، گفت: باید کارها را با تمام وجود پیگیری کرد.

حجت االســالم حبیب ا... شعبانی در ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با 
تأکید بر اهمیت برگزاری جلســات این ستاد، خاطرنشان کرد: برای نتیجه گیری بهتر در 
این جلسات باید با بررسی یک موضوع خاص در هر جلسه آن را به صورت مسأله محور 
پیگیری کنیم.به گزارش مهر، وی افزود: باید برای هر جلسه یک دستور کار مشخص شود 

و آن را از قبل به اعضا ابالغ کنیم تا زمان کافی برای ارائه طرح ها و بررســی مشــکالت 
موجود در جلســات وجود داشته باشد و در این صورت است که می توان به یک برنامه 
عملیاتی دقیق رسید. امام جمعه همدان با تأکید بر این که امر به معروف همانند اقامه نماز، 
وظیفه تک تک مســلمانان است، یادآور شــد: بنای این ستاد نباید تنها بر ارائه گزارش و 
آمارها باشد چرا که هرگاه به مرحله گزارش دادن می رسیم، آن اثرات اجرایی مد نظر از 

بین می رود و باید کارها را با تمام وجود پیگیری کنیم.
وی با گالیه از نبود مطالعات پژوهشی در شوراها و جلسات مختلف، بیان کرد: اگر بتوانیم 
موضوعات مختلف را به صورت پژوهش محور پیش ببریم و اثرگذاری و آسیب شناســی 

هر موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم، می توان انتظار نتیجه بهتری را داشت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان وظیفه ستاد را ارزش سازی در جامعه عنوان کرد و گفت: 
بســیاری از دخترانی که حجابشان مشــکل دارد، نه بی دین هستند و نه مخالف حجاب. 
بلکه نمی دانند حجاب یک تمدن است، بنابراین باید امروز حجاب را به عنوان یک ارزش 

در جامعه تشریح کنیم.
وی یادآور شد: باید با ارزش سازی، حجاب را به عنوان یک تمدن، ارزش و کالس برای 

جامعه معرفی کنیم و این یکی از وظایف این ستاد است.
شعبانی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تبلیغات میدانی، بیان کرد: نصب یک جمله 
کوتاه روانشناســی شــده در مورد اهمیت حجاب که روی آن فکر شده باشد، می تواند 

اثرگذاری بسیار زیادی در جامعه داشته باشد.

 رئیــس اداره کنتــرل کیفــی و امــور 
آزمایشــگاه های شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان، از انجام 28 هزار آزمایش 
فیزیکی و شیمیایی بر روی 2 هزار و 180 

نمونه آب خبر داد.
جهانگیر ســلگی با اشــاره به این که سال 
گذشــته و امسال در دو فصل خشک و تر، 
پارامترهای فیزیک و شــیمیایی منابع آب 
شرب روستاهای استان با مشارکت دانشگاه 
علوم پزشکی همدان بررسی شد، گفت: در 
این پایش 2 هزار و 180 نمونه آب از آب 
شرب روستاها جمع آوری و مورد آزمایش 

قرار گرفت.
به گــزارش مهر، وی با بیان این که در این 
پایش بیش از 28 هزار آزمایش با توجه به 
پارامترهای فیزیک و شــیمیایی انجام شد، 
بیان کــرد: در مواردی که مردم از وضعیت 
کیفی آب شرب روســتاها ناراضی باشند، 
شــرکت آبفار تمهیداتی از قبیل نصب آب 
شــیرین  کن، اختالط منابع آب، بهســازی 
منابع آب، اصالح شــبکه های آبرســانی و 
جداسازی آب شــرب از آب بهداشتی را 
انجام می دهد که البته برخی از این امور در 
بعضی روســتاها در دست اقدام می باشند. 
ســلگی با بیان ایــن که در راســتای ضد 
عفونی کردن آب شرب روستاها در سطح 
منابع آب استان، ششصد دستگاه کلریناتور 

نصب و راه اندازی شــده است، عنوان کرد: 
با توجه به نصب این تعداد کلریناتور، منابع 
آب شرب روستاهای استان به طور مستمر 

کلرزنی و گندزدایی می شود.
وی همچنیــن بیان کــرد: در حال حاضر 
در سطح استان همدان 8 باب آزمایشگاه 
فیزیک و شــیمیایی پایش و کنترل کیفی 
آب شرب روســتاها را در دســتور کار 

دارند.
امــور  و  کیفــی  کنتــرل  اداره  رئیــس 
آزمایشــگاه های شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان همدان با بیان این که شرکت 
آبفار استان در راستای بهبود وضعیت کیفی 
آب شرب روســتایی تعامل خوبی با مرکز 
بهداشــت شهرستان و اســتان دارد، گفت: 
بر همین اســاس جلســات و بازدیدهای 

مشــترکی به طور منظم از تأسیســات آب 
شرب روستاها انجام می شود.

وی عنوان کــرد: وضعیت کلرزنی و کنترل 
کیفی آب شــرب روســتاها بــا همراهی 
بهورزان، دهیــاران و اعضای شــوراهای 
اســالمی روســتاها و همچنین با دریافت 
ارتباطات  گزارشات مردمی توســط مرکز 

مردمی 1523 پیگیری می شود.

پایش 2 هزار و 180 نمونه آب شرب 
در روستاهای استان 

 شناســایی، آشکارســازی و رفــع نقاط 
پرحادثه از ضروریات ارتقای ایمنی تردد در 

جاده های استان است.
راهــداری  اداره کل  راهــداری  معــاون 
نقــل جاده ای اســتان همدان  و حمل و 
در نشســت هماهنگی امــور حمل و نقل 
آنجایی که  از  اظهار کرد:  اســتان همدان، 
تلفات  در کاهش  نقاط حادثه خیــز  حذف 
دارد،  اساســی  نقش  و تصادفات جاده ای 
نقاطی که تصادف بیشــتری در آن ها رخ 
داده و یا مشــکالتی دارند، شناســایی و 
برای اصالح نقطه مــورد نظر برنامه ریزی 

می شود. انجام 
به گــزارش فارس، حمید پرورشــی خرم از 
شناســایی 70 نقطه حادثه خیز در استان خبر 
داد و بیان کرد: از مجموع بررســی 10۶ نقطه 

دارای تصادف در اســتان همدان، 70 نقطه به 
عنوان نقاط پر تصادف شناســایی شــده و با 
تعیین پیمانکار این نقاط ساماندهی می شوند.

وی با بیان این که بیشــتر نقاط حادثه خیز در 
محورهــای فرعی و روســتایی بوده که تمام 
آن ها آشکارســازی شده است، گفت: نصب 
تابلو، خط کشــی، نصب مانع و عالئم ایمنی 
از فعالیت های اجرا شــده برای آشکارسازی 

این نقاط است.
پرورشی خرم به گشت های منظم شبانه روزی 
و بازدیدهای مســتمر از محورهای ارتباطی 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: هماهنگی های 
الزم درباره فعالیــت اکیپ های راهداری در 
طول سال در دســتور کار است و هم اکنون 
نیز با توجه به سفرهای تابستانی این گشت ها 

افزایش یافته است.

نــاوگان  کنترل  طــرح  اجــرای   
مسافربری و باری در استان 

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان همدان نیز از 
اجرای طــرح کنترل ناوگان مســافربری و 
باری در اســتان خبر داد و گفت: این طرح 
با هدف شناســایی وضعیت حمل و نقل در 
محور هــای مواصالتی اســتان همدان و به 
شــکل ســرزده و بدون هماهنگی و اطالع 

قبلی اجرا می شود.
صفر صادقی راد با ضروری دانستن کنترل بار 
و بارنامه، یادآور شد: این امر به طور جدی و 
با اجرایی کردن کنترل بار و بارنامه در استان 

انجام می شود.
وی بــا بیان این که بــا توجه به قوانین حمل 
و نقل عمومی جــاده ای دربــاره ممنوعیت 

حمل کاال بــدون بارنامه و ضرورت نظارت 
جدی بر ایــن امر، گفت: اقدامــات نظارتی 
و کنترلــی با همکاری پلیس راه اســتان و با 
دقت نظر افزایش یافته تا کنترل بار به شــکل 

مطلوب تری در استان انجام شود.
وی با اشــاره به اهمیت نقــش مراکز معاینه 
فنی خودروها به ویژه خودروهای ســنگین 
در بروز حــوادث محتمل جاده ای، بیان کرد: 
نظارت دقیق و مستمر کارشناسانه بر عملکرد 
این مراکز از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان بازدید 
از شرکت های مســافربری و کاال و بررسی، 
کنتــرل و نظارت فعالیت های این شــرکت 
ها را از دیگر اقدامــات اجرایی این اداره کل 

برشمرد.

بزرگداشت عملیات غرورآفرین 
مرصاد در همدان 

 مســئول روابط عمومی سپاه انصار الحســین)ع( همدان، گفت: 
مراسم بزرگداشت عملیات غرورآفرین مرصاد، پنجشنبه 3 مردادماه 
همزمــان با نماز مغرب و عشــاء در باغ مــوزه دفاع مقدس همدان 

برگزار می شود.
علی اکبر کریم پور با تجلیل از رشــادت های رزمندگان هشــت سال 
دفــاع مقدس، بیان کرد: امروز آســایش و امنیت خــود را مدیون از 
جان گذشــتگی ها و فداکاری های شهدا هستیم و باید بدانیم که حفظ 
استقالل این کشور تنها از راه مقاومت به دست می آید و شهدای عزیز 

ما بهترین آموزگاران درس مقاومت به جوانان هستند.
مسئول روابط عمومی ســپاه انصار الحســین)ع( همدان، افزود: تمام 
عملیات های برگزار شــده در دوران دفاع مقدس نشــانگر جلوه ای 
از اخــالص و توکل جوانــان این مرز و بوم بوده کــه از جمله این 

عملیات ها، عملیات مرصاد است.
وی با اشــاره به نقش رزمندگان همــدان در عملیات مرصاد، گفت: 
منافقین کوردل ســعی داشــتند در اواخر جنگ به داخل کشور نفوذ 

کنند که با امدادهای الهی و هوشیاری رزمندگان این امر محقق نشد.
کریم پور با دعوت از خانواده معظم شــهدا و رزمندگان و مردم غیور 
همدان برای شــرکت در این مراســم، بیان کرد: مراسم بزرگداشت 
عملیات غرورآفرین مرصاد روز پنجشــنبه 3 مردادماه همزمان با نماز 
مغرب و عشــاء در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار می شــود و 
فتح ا... جعفری از فرماندهان هشــت سال دفاع مقدس در این مراسم 

سخنرانی خواهند کرد.

ساخت و بهسازی 25 
واحد مسکونی برای 
سیل زدگان فامنین 
 مســئول بسیج ســازندگی شهرستان 
فامنین از ســاخت و بهســازی 25 واحد 
برای ســیل زدگان شهرستان  مســکونی 
با مشــارکت گروه هــای جهادی  فامنین 

خبر داد.
روح ا... ربانی در گفت وگو با خبرگزاری 
بســیج، با اشــاره بــه بارندگی های آغاز 
ســال جاری، گفت: با توجه به شــدت 
بارندگی ها متأسفانه تعدادی از واحدهای 
مسکونی شهری و روستایی در شهرستان 

فامنین دچار آسیب جدی شدند.
وی خاطرنشــان کرد: نزدیک به 17 هزار 
واحد مســکونی در سطح اســتان دچار 
آســیب جدی شــده اند و نیاز به مرمت 

و بازســازی و در برخی مــوارد نیاز به 
ساخت مجدد دارند.

مسئول بســیج سازندگی شهرستان فامنین 
با اشاره به اجرای طرح جهاد همبستگی، 
گفــت: طبــق تفاهم نامه صــورت گرفته 
بین ســازمان بسیج ســازندگی، بهزیستی 
و کمیته امــداد امام خمینی)ره(، بســیج 
سازندگی متعهد به ساخت 5 هزار واحد 
مســکونی برای ســیل زدگان زیر پوشش 

این دو نهاد شده است.
وی با اشــاره بــه ســاخت و مرمت 500 
واحد مســکونی سیل زدگان در سطح استان 
همــدان، افزود: از این تعــداد 25 واحد به 
فامنین واگذار  بسیج سازندگی شهرســتان 
شده اســت و پس از بررســی های میدانی 
صورت گرفته توســط کارشناسان مربوطه، 
کار ساخت و بهســازی ۶ واحد مسکونی 
سیل زدگان در سطح شهرستان فامنین آغاز 

شده است.

دیدار رئیس و 
اعضای شورا با 
دادستان جدید همدان

 رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر 
همدان با دادســتان جدید همدان به منظور 
شــادباش انتصاب جدید و ایجاد تعامالت 
بیشتر مدیریت شــهری و دادستانی، دیدار 

داشتند.
اسالمی  به گزارش روابط عمومی شــورای 
شــهر همدان، رئیس شورای شهر همدان با 
قدردانی از زحمات حسن خانجانی در کمیته 
انطباق فرمانداری بــرای کمک به تصویب 
مصوبات شورا در این کمیته، گفت: با توجه 
به این که فعالیت دو نهاد شــهرداری و قوه 
قضاییه در حوزه اجتماعی تعریف می شود، 
الزم است مراودات کاری زیادی با هم داشته 
باشند. کامران گردان، افزود: تعامالت دو نهاد 

اجتماعی شهرداری و دادســرا می تواند در 
ایجاد رضایتمندی عمومی و اجرای صحیح 
و قانونمند برنامه های مدیریت شــهری در 
راستای منفعت مردم و توسعه شهری، موثر 
باشد.وی با اشاره به انتصاب حسن خانجانی 
به عنوان دادستان جدید همدان، اظهار کرد: 
جای بسی خرسندی است که سالیان زیادی 
خانجانی در شهر همدان خدمات شایانی را 
به مردم والیتمدار همدان داشــته اســت. به 
همین دلیل اشرافیت الزم بر امور شهرداری 
و شــورا دارند کــه این نقطــه قوتی برای 
مدیریت شهری است تا بتوانیم از این تجربه 
و تخصص بهره مند شــویم.  رئیس شورای 
شــهر همدان همچنین گفت: مقرر شــد با 
تعامل و همکاری درون سازمانی در فواصل 
زمانی مشخص، مسائل و مشکالت شهری 
را با دادســتان در میان بگذاریم تا بتوانیم با 
رایزنی هــای ممکن، برای رفع مشــکالت، 

مطابق قوانین اقدام کنیم.

 فرمانــدار درگزین با بیــان این که بنای 
امامزاده اظهر درگزین مرمت و احیا می شود، 
گفت: امامزاده اظهر به دلیل قدمت باال، نماد 

معرفی شهرستان درگزین در کشور است.
به گزارش مهــر، علی اصغــر ناظری پور به 
همراه بخشدار مرکزی درگزین و سرپرست 

میراث فرهنگی این شهرستان از بنای امامزاده 
اظهر بازدید کردند.

وی با بیــان این که امامــزاده اظهر درگزین 
بــه دلیل قدمت باال، نماد معرفی شهرســتان 
درگزین در کشــور اســت، گفت: تعمیر و 
احیای مقبره امامــزاده باید به صورت جدی 

پیگیری شود.
ــه ایــن کــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــدار درگزی فرمان
برخــی از آثــار در زمــان تعمیــر ایــن بنــای 
تاریخــی توســط افــراد از بیــن رفتــه اســت، 
ــی و کمــک همشــهریان  ــه همراه ــت: ب گف
نیــاز داریــم تــا بــا همــت مــردم شهرســتان 

درگزیــن ایــن بنــا احیــا و در ســطح کشــور 
معرفــی شــود.

ناظری پــور تأکید کرد: بــا احیا و مرمت این 
بنای تاریخــی قدم های بزرگــی در جذب 
گردشــگر با توجه به ظرفیت های باالی این 

منطقه برداشته خواهد شد.

نقاط حادثه خیز استان حذف می شوند

فرماندار درگزین:

بنای »امامزاده اظهر« درگزین مرمت می شود

برگزاری کنگره آیت ا... تألهی اواخر آبان ماه 
در همدان

 مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان، گفت: کنگره آیت ا... تألهی 
اواخر آبان ماه امسال برگزار می شود.

حجت االســالم محمدهادی نظیری در کمیته فرهنگی مردمی کنگره 
آیت ا... تألهی با بیان این که این کنگره قرار اســت هفته پایانی آبان ماه 
برگزار شــود، بیان کرد: برنامه های این کنگره از 25 شهریورماه آغاز 

می شود.
به گزارش فــارس، وی با تأکید بر این که معرفی علمای شــاخص 
در محفل های خرد و توده مردم انجام شــود، ادامــه داد: باید عالوه 
بر برگــزاری کنگره در فرصت ماه محرم و نگاه به هیئات حســینی 

برنامه هایی در این زمینه با محتوای عالی توسط راویان بازگو شود.
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ویژه  برنامه »روز تویسرکان« برگزار می شود

 فرماندار تویســرکان از برگزاری ویژه  برنامه روز تویسرکان در این شهرستان خبر داد 
و گفت: دو مستند از توانمندی های این شهرستان در ویژه  برنامه روز تویسرکان رونمایی 

می شود.
به گزارش فارس، سیدرســول حسینی در جلســه هماهنگی ویژه برنامه پنجم مرداد، با 
گرامیداشت چهلمین سالروز برگزاری نماز جمعه در کشور، بیان کرد: 1۶۶ سال پیش نماز 

جمعه در شهرستان تویسرکان به امامت حاج آقا تویسرکانی برگزار می شد.
وی با اشــاره به قول مســاعد اســتاندار به خبرنگاران در بازدید از پروژه سد خرم رود 
بــرای حضور یک روزه خــود در آیین پنجم مرداد مزین به نام روز تویســرکان، گفت: 

ویژه  برنامه روز تویسرکان در سالن فردوسی با سخنرانی آیت ا... غیاث الدین طه محمدی، 
عضو مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.فرماندار تویسرکان از رونمایی دو مستند از 
توانمندی های این شهرســتان در ویژه  برنامه روز تویسرکان خبر داد و بیان کرد: یکی از 
مســتندهای تولیدی درباره توانمندی های طبیعی، تاریخی و مذهبی و مستند دیگر درباره 
خان گرمز است، که با حضور مسئوالن کشوری، استانی و شهرستانی رونمایی خواهد شد.
وی با اشــاره به پخش ویژه برنامه روز تویســرکان به صورت زنده از شبکه تلویزیونی 
همدان، گفت: توانمندی های شهرستان در قالب نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه اداره 

ارشاد شهرستان برای عموم به نمایش گذاشته می شود.
حسینی برگزاری مسابقه کتابخوانی با هدف شناساندن تویسرکان و قابلیت های آن به نسل  
نوجوان و جوان به بهانه روز تویسرکان و پیاده روی همگانی را از دیگر برنامه های جانبی 

این روز در شهرستان عنوان کرد.
وی روز تویســرکان را فرصتی ارزشــمند برای بالندگی و رشد این شهرستان دانست و 
تصریح کرد: باید در راســتای استفاده بهینه از این فرصت با تعامل و همکاری همه جانبه 
تالش کنیم.امام جمعه تویســرکان نیز با اشاره به این که بیش از 150 سال نماز جمعه در 
تویسرکان برگزار می شــود، اظهار کرد: فعالیت حوزه علمیه برادران تویسرکان با قدمت 

400 ساله نشان از ریشه عمیق مذهب در مردمان تویسرکان دارد.
حجت االســالم مرتضی موحدی از درخشــش ویژه رشــادت و مجاهــدت رزمندگان 
تویســرکانی در عملیات مرصاد و تقدیم 38 شهید به اســالم و انقالب یاد کرد و گفت: 
قدمت برگزاری نماز جمعه و حضور غرورآفرین فرزندان تویسرکان در عملیات مرصاد 

دلیل بر انتخاب روز پنجم مرداد به نام تویسرکان شد.

حادثه تلخ دیگر در جاده کبودراهنگ
 کبودراهنگ- خبرنــگار همدان پیام: چنــد روزی از تصادف 
2 خودرو با 4 کشــته پس از پیچ شاوه نمی گذرد که باز هم در این 

مسیر حادثه تلخ دیگری رخ داد.
مدیر پیش بیمارستانی کبودراهنگ، گفت: روز دوشنبه یک دستگاه 
تاکسی برون شهری در مســیر ورودی کبودراهنگ واژگون شد و 
متأســفانه در این حادثه یــک نفر جان باخــت و 4 نفر دیگر به 

بیمارستان منتقل شدند.
داود مــرادی، افزود: با توجــه به وخامت حال تعــدادی از این 
مجروحان، بالگرد 115 برای انتقال مصدومان به بیمارستان بعثت 

همدان درخواست شد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: 2 خانم 50 و 23 ســاله با استفاده 
از بالگرد اورژانس و یک جوان 27 ســاله با آمبوالنس به صورت 
زمینی به بیمارســتان بعثت منتقل شدند. یک مجروح 38 ساله نیز 
در اورژانس بیمارستان تحت نظر قرار گرفت و سرنشین 40 ساله 
این خودرو در بیمارستان امام رضا)ع( به دلیل جراحت فوت کرد.

مرادی افزود: در مســیر کبودراهنگ به گل تپه نرسیده به سه راهی 
روســتای پیرانبار، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروسواری یک 
نفر جان باخت و یکی دیگر از سرنشینان این خودرو نیز به شدت 
مجروح و توسط آمبوالنس به بیمارستان امام رضا)ع( کبودراهنگ 

منتقل شد.

تسویه حساب آموزش و پرورش 
با اوقاف تویسرکان

 اوایل تیرماه امســال بــود که امام جمعه تویســرکان در 
دیدار با رئیس دادگستری و دادســتان تویسرکان به مناسبت 
فرارســیدن قوه قضاییه به وقفی بودن خانه معلم تویســرکان 

کرد. اشاره 
حجت االسالم مرتضی موحدی ابراز امیدواری کرد، متولیان خانه 
معلم طبق ضوابط قانونی مطالبات اداره اوقاف را پرداخت کنند و 
از دســتگاه قضایی درخواست کرد پیگیر این امر شود تا در اسرع 

وقت این مطالبات پرداخت شود.
داســتان از این قرار اســت که اداره اوقاف شهرســتان تویسرکان 
زمینی را در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان همدان قرار 
داده و مقرر شــده ماهیانه مبلغی به عنــوان اجاره بها به این اداره 
پرداخت کند اما ســه ســال این اجاره پرداخت نشده و همین امر 

مشکالتی را در پی داشته است.
به گزارش ایســنا، به نظر می رسد چندی پیش مطالبه اداره اوقاف 
شهرستان تویســرکان از مجموعه خانه معلم این شهرستان تعیین 
تکلیف شــده و بدهی معوقه توســط اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان همدان به اوقاف پرداخت شده و تســویه صورت گرفته 

است.
رئیس اداره اوقاف شهرستان تویسرکان در این باره در گفت وگو 
با ایســنا، عنوان کرد: با توجه به این که زمین خانه معلم مربوط 
به اداره اوقاف شهرســتان است و ساخت بنا و عایدات حاصله 
از این مجموعــه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اســت، بنابراین موظف است ســالیانه مبلغی را به عنوان اجاره 
بها به اوقاف پرداخت کند که متأســفانه ســه ســال متوالی این 
اجاره پرداخت نشــده بود اما خوشــبختانه با پــا درمیانی امام 

جمعه این بدهی تسویه شد.
مهــدی محمدظاهری ادامه داد: بــا توجه به این که اجاره بهای 
دریافتــی بابت ایــن زمین به حوزه علمیــه تعلق دارد و حوزه 
علمیــه خود تصمیــم گیرنده درباره هزینه کــرد این اجاره بها 
اســت، در زمینه تســویه بدهی آموزش و پرورش، امام جمعه 
وارد عمل شــد و خوشــبختانه کار به محاکم قضایی نکشید و 
بدهی معوقه وصول شــد و خانه معلم تویسرکان همچون سابق 

فعالیت است. به  مشغول 
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان تویســرکان نیز گفت: 
پرداخت اجاره بهای خانه معلم به اداره اوقاف شهرستان به عهده 
اداره کل آموزش و پرورش استان همدان است و کوتاهی از جانب 
آمــوزش و پرورش شهرســتان نبوده که خوشــبختانه این بدهی 

توسط اداره کل پرداخت شد.
جواد اسدبیگی افزود: تمامی عایدات حاصله از خانه معلم متعلق 
به خزانه اداره کل آموزش و پرورش اســتان بوده و به این خزانه 

واریز می شود.
فرماندار شهرستان تویسرکان بهمن ماه سال 97 در شورای آموزش 
و پرورش شهرســتان، با اشاره به این که بر اساس اصل 44 قانون 
اساسی دولت باید تصدی گری در بخش های مختلف را به بخش 
خصوصی واگذار کند، اعالم کرد: بر همین اســاس مدیریت خانه 
معلم تویســرکان که در اختیار آموزش  و پرورش اســت، باید به 

بخش خصوصی واگذار شود.
بنابراین به نظر می رســد تنها راهکار برای حل همیشــگی مشکل 
اوقاف، واگذاری مدیریت خانه معلم به بخش خصوصی است که 
تــا کنون این امر مورد توجه قرار نگرفته و پشــت گوش انداخته 

شده است.

بازسازی و ساخت  پل های روستایی
 تخریب شده در مالیر انجام شد

 رئیــس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان مالیر، 
گفت: ساماندهی گاردریل های شکسته محورهای شهرستان، بازسازی 
پل گنجاب بــا اعتباری معادل 38 میلیون تومان، ســاخت  پل هزار 
جریب و شانه ســازی محورهای اصلی و روستایی در تیرماه صورت 

گرفت.
سیداســماعیل صفوی زاده در گفت وگو با ایســنا، افزود: ساخت  پل 
روســتایی بوربور به قشــالق قباد و تعریض راه و پل های روستایی 
نهنجه با موفقیت انجام شــد و همچنین باکس گذاری راه روســتایی 
بهمن آباد، ایمن سازی گردنه آبدر با نیوجرسی برای جلوگیری از رانش 
کوه و جمع آوری تابلوهای غیرمجاز از جمله فعالیت های این اداره در 

یک ماهه اخیر بوده است.
وی بــا بیان این که بــا حضور معاون اســتاندار و فرماندار مالیر، از 
پروژه های و وضعیت راه های روســتاهای حســین آباد شاملو، دهنو 
و علی آبــاد بازدید به عمل آمد، اضافه کــرد: ادامه پروژه لکه گیری و 
آسفالت محور اراک مالیر، راه برگشت زنگنه تا گردنه ابوالقاسم خانی، 

توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر در حال انجام است.
صفوی زاده با اشــاره به عملکــرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای مالیر در تیرماه، اظهار کرد: برگزاری جلسه کمیسیون ایمنی حمل 
و نقل با حضور معاونان حمل و نقل و جانشــین فرماندهی پلیس راه 
اســتان در مالیر، بازدید از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در 
حال ساخت  با حضور معاون اســتاندار و فرماندار مالیر، لکه گیری 
آسفالت محورهای اصلی و فرعی و روستایی و ترمیم تابلوهای محور 

اصلی شهرستان در ماه گذشته انجام شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیردر بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به این که در سیل فروردین ماه سال جاری، پل های 
سطح شهرستان تخریب شد، اظهار کرد: با به کارگیری 300 متر لوله، 

ساخت  پل های روستایی را انجام داده ایم.
وی یادآورشــد: رفع نقطه حادثه خیز جــوزان، لکه گیری کامل محور 
مالیر- همدان و محور مالیر- اراک، نصب 2 هزار و ۶00 عدد تودلی 
گاردریل، خط کشــی 27 کیلومتر از جاده ها، شانه سازی راه های 99 
روستا، نصب 58 شــاخه گاردریل، نصب 47 پایه گاردریل، نصب 2 
هزار و 200 عدد تابلوی های مسیرنما، انتظامی، اخطاری، ساخت  پل 
های باکســی، ســاخت  پل هزار جریب و... در 3 ماهه گذشته انجام 
شده است. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر با تأکید 
بــر این که حوزه راهداری و حمل و جاده ای نیازمند تأمین اعتبارات 
الزم است تا خدمات بیشتر و بهتری به مردم ارائه دهد، گفت: از سال 
های گذشــته تاکنون آسفالت محور مالیر- اراک از جمله مطالبات به 
حق مردم مالیر اســت که امســال با اعتبار تخصیصی یک میلیارد و 
843 میلیون تومان توانســتیم 13 هــزار و 713 مترمربع از این محور 
را آســفالت کنیم اما اتمام این پروژه نیازمند حمایت جدی نمایندگان 
مالیــر در مجلس، اداره کل راهداری، اســتانداری و فرمانداری برای 

تخصیص بودجه است.
وی بــا بیان این که در حال حاضــر 8 مجتمع خدماتی بین راهی در 
ســطح شهرستان به مســافران خدمات دهی می کنند و از این لحاظ 
در بین ســایر شهرستان های استان حرف اول را می زنیم، از افتتاح 4 
مجتمــع خدماتی بین راهی مالیر در هفته دولت با تالش و به همت 

بخش خصوصی و حمایت این اداره خبر داد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیر به پیشرفت فیزیکی 
90 درصدی پروژه مجتمع خدماتی ایران زمین در حاجی آباد با صرف 
5 میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی 99 درصدی پروژه مجتمع خدماتی 

رفاهی طلوع در حسین آباد با صرف 3 میلیارد تومان اشاره کرد.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی مجتمع خدماتی رفاهی 
اسالم آباد با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی قابل 
توجه مجتمع خدماتی رفاهی آورزمان با 5 میلیارد تومان، خاطرنشان 

کرد: هدف ما ارتقای سطح خدمات دهی به مسافران است.

آغاز حذف قبوض کاغذی برق برای 75 هزار 
مشترک نهاوندی

 رئیس اداره برق شهرســتان نهاوند از آغاز حذف قبوض کاغذی 
برق برای 75 هزار مشترک نهاوندی خبر داد.

رضا شــیردره با اشــاره به اقدام وزارت نیرو در زمینه حذف قبوض 
کاغذی در کشــور، گفت: امور برق نهاوند نیز به تبع شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همــدان در راســتای کاهــش هزینه ها و حفظ 

محیط زیست در نظر دارد قبوض مکتوب را حذف کند.
وی با اشــاره به این که شهرســتان نهاوند دارای 75 هزار مشترک 
اســت، گفت: بنا بر برآورد هزینه هایی که از طریق شــرکت نیروی 
برق اســتان همدان صورت گرفته، هزینــه چاپ قبوض کاغذی در 
یک ســال 2 میلیارد و 200 میلیون تومان است که با جایگزین شدن 
سیســتم های جدید این مهــم می تواند در بحث توســعه و تجهیز 

شبکه ها هزینه شود.
به گزارش ایســنا، شیردره عنوان کرد: مشــترکان در مرحله نخست 
برای ثبت اطالعات و شــماره تلفن همراه صاحب امتیاز باید از طریق 
راه های چندگانه همچون ارســال رمز رایانه منــدرج بر روی قبض 
  ussd  به شــماره پیامک 300073121، شــماره گیری کد دستوری
*۶۶55*21121# و یا مراجعه به وب ســایت شرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان به آدرس www.edch.ir اقدام کنند.
وی در ادامه با اشــاره به بدهی مشــترکان برق نهاوند به شرکت 
توزیــع برق، بیان کرد: در حــال حاضر حدود 13 میلیارد و 500 
میلیون تومان شــرکت برق از مشــترکان نهاوندی کهبیشتر آن ها 
مســکونی و تجاری هســتند، طلب دارد بنابراین امیدواریم مردم 
در راســتای ارائه خدمات مطلوب تر و داشــتن برق پایدار نسبت 
به تســویه بدهی خود اقدام کنند چراکه شــرکت برق بر اساس 
درآمد هزینه می کند و تا زمانی که درآمدی نباشــد امکان توسعه 

و تجهیز وجود ندارد.

 مجید بیــات - خبرنگار همــدان پیام: به 
همت روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری همدان و برنامه ریزی 
مناسب این سازمان، تور رسانه ای خبرنگاران و 
بازدید از فرهنگسراهای موجود در شهر همدان 
به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت فرهنگسراها 
انجام شــد. این تور رســانه ای که با استقبال 
اصحاب رســانه همراه شد، می تواند الگویی 
برای برگزاری هرچه بیشتر تورهایی اینچنینی 
قرار گیرد تا با شناختن بیشتر فضاهای فرهنگی 
و ورزشی شهر، از برنامه های اجرا شده در این 

حوزه نیز استفاده و بهره الزم برده شود.
خبرنــگاران در آغاز از موزه مشــاهیر و خانه 
ریاضی استاد غیور واقع در مجموعه فرهنگی 

عین القضات همدانی بازدید کردند.
خانه ریاضی استاد غیور شــهرداری همدان، 
در راســتای تحقــق اهداف خود بــه منظور 
آماده ســازی نوجوانان و جوانان استان همدان 
و در جهت اهداف فرهنگی آموزشی و ارتقای 
کیفیت آموزش و انجــام پژوهش های علمی 
کاربــردی در زمینه ریاضیات به ویژه همگانی 
کردن این علم، به همت شــهرداری همدان از 
سال 1382 تأسیس شد که حضور در مسابقات 
جدول سودوکو در کشور یکی از نمونه های 

حضور در مسابقات کشوری است.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همــدان با اشــاره بــه برگزاری 
کالس های مختلف در خانه ریاضیات، گفت: 
اتاق بــازی ریاضی در ســال 91 با هزار بازی 

راه اندازی شده است.
سعید خوشــبخت، به شــرکت در مسابقات 
دومینو اشــاره کرد و گفت: در بخش تألیفات 
نیز کتاب های جادوی دومینو و دنیای روبیک 

توسط اعضا تألیف شده است.
 فرهنگسرای تاریخ و تمدن

خانه قدیمي و با ارزش پوســتي زاده در بافت 
تاریخي شهر و در محور توریستي تپه هگمتانه 
در میدان عین القضات، نبش الوند قرار دارد که 
ساخت آن به دوره قاجاریه باز مي گردد و در 

فهرست آثار ملي به ثبت رسیده است.
این بنا با معماري ارزشمند بومي، نمونه اي از 
خانه هاي اصیل مردم همدان محسوب شده و 
ویژگي خاص آن در اصالت، هویت، سادگي 
و معرفت مردم همدان اســت. این بنا در سال 
1383 توسط شهرداري همدان به منظور حفظ 
و احیــاء و ارزش گذاري بــر بناهاي تاریخي 
همدان خریداري و با کاربري فرهنگسرا مرمت 

و تجهیز شد.
خوشــبخت با اشــاره به فعالیت هــای این 
فرهنگســرا، بیــان کــرد: برگــزاری کارگاه 
ســفال گری و نقــش برجســته، طراحــی، 
آبرنگ، نقاشــی، خوشنویسی فارسی و التین، 
کارگاه نقاشــی مینیاتــور و تذهیــب، معرق، 
داستان نویســی، تئاتر و نمایش، کارگروه های 
تخصصی شــامل هنرهای تجسمی، نمایش، 
موســیقی، ادبیات، پژوهش، انجمن های ادبی 
شامل شعر کالســیک و نو، انجمن علمی از 
برنامه های این فرهنگســرا است.وی به وجود 
اتاق  و  کتابخانه تخصصــی همدان شناســی 
مطالعه در این فرهنگســرا اشاره کرد و گفت: 
کالس هــای قرآن، نهج البالغــه، احکام، زبان 
انگلیسی، رایانه و اینترنت و قالیبافی نیز در این 

فرهنگسرا فعال است.
 باشگاه فرهنگی، ورزشی

 شهرداری همدان
بازدید از باشگاه شــهرداری همدان و مدرسه 
فوتبال یکی دیگر از برنامه های تور رسانه ای 

در این روز بود.

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در این بازدید با اشــاره به 
فعالیت مدرســه فوتبال شــهرداری، تیم های 
نونهاالن، نوجوانان و بزرگســاالن، عنوان کرد: 
یکی از برنامه های باشــگاه فرهنگی، ورزشی 
شــهرداری همدان بارور ساختن سرمایه های 

ورزشی شهر در سنین مختلف است.
خوشــبخت به وجود سالن اسکواش، استخر 
فرهنگی، ورزشــی  باشــگاه  چندمنظوره در 
شهرداری همدان نیز اشــاره کرد و گفت: در 
سال 9۶ و 97 این باشگاه در زمره باشگاه های 

برتر کشور قرار گرفت.
پیام حیدری، مشاور ورزشی شهردار همدان نیز 
در این بازدید، عنوان کرد: چمن های مصنوعی 
در فرهنگسراهای شهید مدنی و والیت وجود 
دارد که مسابقات محلی در آن برگزار می شود 
و برگزاری مســابقات شطرنج، دارت، والیبال 
محلی، کشــتی نیز از برنامه هــای دیگر این 

معاونت است.

در حاشیه این بازدید مســابقات دارت در در 
بخش آقایان و بانوان برگزار شد و از افراد برتر 

تجلیل به عمل آمد.
 فرهنگسرا و کتابخانه مهر

فرهنگســراي مهر واقع در کوي ولیعصر)عج( 
)از مناطق محروم و حاشــیه اي شهر همدان( 
پس از تملک و تجهیز در ســال 1384 افتتاح 

شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در بازدید از فرهنگسرا و 
کتابخانه مهر واقع در کوی ولی عصر)عج( با 
بیان این که این فرهنگســرا بسیار فعال است، 

اظهــار کــرد: در این فرهنگســرا کالس های 
مختلف از جمله آموزش شــهروندی برگزار 
می شــود و طرح دورهمی محله بانشــاط با 
شرکت هزار نفر در این فرهنگسرا برگزار شده 

است.
 مجموعه فرهنگی، ورزشی

 شهید مدنی
در ادامــه این تور رســانه ای، خبرنــگاران از 
مجموعه فرهنگی، ورزشــی شهید مدنی واقع 
در کوی شهید مدنی بازدید کردند و از نزدیک 

با فعالیت های آن آشنا شدند.
خوشــبخت در این بازدید، بیان کرد: تفاوت 
این فرهنگســرا با سایر فرهنگســراها، انجام 
اقدامات ورزشی در کنار سایر کالس هاست که 
با استقبال گسترده مردم آن منطقه مواجه شده 
است.وی با اشاره به مشارکت سالمندان، بانوان، 
دانش آموزان و دانشجویان در فعالیت های این 
مرکز،گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی شهید 
مدنی در حوزه فرهنگی، ورزشــی، کتابخانه و 

ادبی فعالیــت دارد و عالوه بر کالس آموزش 
شــهروندی، کالس خیاطی، نقاشی و... نیز در 

این مرکز برگزار می شود.
خوشــبخت، عنوان کرد: کالس های نهضت 
سوادآموزی به صورت سوادآموزی و مهارتی  
بــرای ایجاد شــغل و کارآفرینی نیــز برگزار 

می شود.
 فرهنگسرای کسب و کار والیت به 
عنوان نخســتین فرهنگسرای کسب و 

کار کشور
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در بازدید تور رســانه ای 

از فرهنگسرای کســب و کار والیت واقع در 
کوی خضر درباره این فرهنگســرا، بیان کرد: 
این فرهنگســرا به همت شورای اسالمی شهر 
و شــهرداری همدان راه اندازی شد که مرحله 
دوم فرهنگسرای والیت کوی خضر با عنوان 
فرهنگسرای فکه با هدف توسعه مهارت شغلی 
به عنوان نخستین فرهنگسرای کسب و کار در 

کشور راه اندازی شد.
خوشبخت، عنوان کرد: این فرهنگسرا در تیرماه 
ســال جاری با هدف ارائه راهکارهای توسعه 
مهارت شغلی و پرورش ایده های ناب کسب 

و کار افتتاح شد.
وی اضافــه کــرد: هم زمان با ایــن همایش، 
افتتــاح و کلنگ زنی زمین کشــتی و زورخانه 
فرهنگسرای والیت با حمایت شورای اسالمی 

شهر و پیگیری شهردار در دست اقدام است.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در نشســت خبری که در 
پایان این بازدید برگزار شد، با اشاره به فعالیت 
15 فرهنگسرا در شــهر همدان، گفت:  ما این 
تور رســانه ای را برگزار کردیم تا خبرنگاران 
از نزدیک با فعالیت فرهنگسراها آشنا شوند و 

بدانند که این فرهنگسراها فعال هستند.
خوشبخت، تأکید کرد: رویکرد و سیاست شورا 
و شهرداری، تسهیل گری و حمایت ورزشی، 
گردشگری، امور اجتماعی و فرهنگی و هنری 
برای شــهروندان و توانمندســازی در حوزه 
شهروندی، سالمت، اشتغال و کارآفرینی است.
وی ادامــه داد: ســه راهبرد اجرایــی تعامل 
سازمان ها، پایگاه های بسیج، نهادهای حاکمیتی، 
دولتی، ســازمان های داخل شــهرداری را در 

دستور کار قرار داده ایم.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان به تشکیل شورای اجتماعی 
محالت در چهار محله کــوی کوثر، جوالن، 
شــهید مدرس و محمدیه اشاره کرد و گفت: 
380 میلیون تومان برای آموزش شــهروندی 
هزینه شد و 17 هزار نفر در اردوهای آموزش 
شــهروندی شــرکت کردند که البته هدف ما 

عملکرد کیفی است.
خوشبخت با بیان این که یک صد هزار نفر در 
سال گذشته از فرهنگسراها بازدید و در کالس ها 
شرکت کردند، فعالیت در فرهنگسراهای شهر 
را بسیار گسترده عنوان و تصریح کرد: یکی از 
حوزه های فعال، گردشگری است که در همین 
زمینه تور گردشگری رایگان را برگزار می کنیم.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان هم در این نشست، 
هــدف اصلــی راه اندازی شــورای اجتماعی 
محــالت را افزایش هویت محله دانســت و 
گفت: با راه اندازی این شــورا، به مشــکالت 
محله سریع تر رسیدگی می شود و اولویت بندی 
صورت می گیرد.حسین رضایی،  به برگزاری 
جشنواره شهروند برگزیده اشاره کرد و با اعالم 
این کــه یک هزار و ۶25 نفر در آن شــرکت 
کردند، گفت: پس از بررسی پرونده ها، 12 نفر 
در بخش شــهروند برگزیده و 9 نفر در بخش 
شهروند برتر انتخاب می شوند و اختتامیه آن در 

هفته همدان برگزار می شود.
محمدجواد زارعی، معاون فرهنگی ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان با بیان این که شــهروندان همدانی به 
فرهنگســراها اعتماد دارند، عنوان کرد: مبلغ 
شهریه ها در فرهنگسراها نسبت به آموزشگاه ها 

بسیار مناسب است.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار کرد

معرفی فرهنگسراهای شهرداری همدان 
درتور رسانه ای

■ فرهنگسراها عامل پويايی و نشاط امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر

کارت دانشجويی فاطمه صفری فرزند محمدحسين به شماره ملی 
3860776525 رشته مهندسی کامپيوتر نرم افزار دانشگاه بوعلی 
سينا به شماره دانشجويی 9232161020 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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روحانی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

کمک کنیم پرونده های قاچاق 
حل  و فصل شود

 رئیس جمهور تالش مضاعف در مسیر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
را در سال رونق تولید، برای بهبود شرایط تولید در کشور ضروری و 
بسیار با اهمیت خواند و تاکید کرد: باید از همه ابزارهای فنی الزم به 
ویژه فناوری های جدید از جمله استارت اپ ها برای کنترل و مقابله با 

قاچاق کاال و ارز بهره گرفت.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، تکمیل و راه اندازی ســامانه کنترلی تا پایان سال جاری را 
مــورد تأکید قــرار داد و افزود: کار مبارزه بــا قاچاق باید به صورت 

سیستمی از مبداء تا مقصد باشد.
رئیــس جمهور با اشــاره به موضوع به دســت آوردن قیمت واقعی 
کاالهای خارجی وارداتــی، گفت: قیمت کاالهای خارجی با مراجعه 

به سایت تولید کننده آن کاالها قابل دسترسی است.
روحانی همچنیــن رتبه بندی تجار و فعــاالن اقتصادی را موضوعی 
بسیار مهم دانست و بیان کرد: کسانی که سابقه خوبی در فعالیت های 
اقتصادی دارند و مقررات را رعایت می کنند، باید حمایت شــوند و 
افراد دارای ســوابق خوب در اولویت وزارت صمت قرار گیرند و به 

همین نسبت، فعالیت افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود.
به گزارش ایســنا،  رئیس جمهور با اشــاره به گزارش های ارائه شده 
درمورد دام های وارداتی به کشور در ماه های گذشته، گفت: در مقطعی 
و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت 
گوشت افزایش یافت اما باوجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات 

دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.
روحانی با اشــاره به اظهارات وزیر جهاد کشــاورزی مبنی بر این که 
در حال حاضر حداقل 30 درصد قیمت گوشــت اضافه است، گفت: 
مشخص است که اینجا با مشــکلی مواجه هستیم که باید آن را حل 
کنیــم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامــدار گرفته تا مردم، همه 
متضرر خواهند شــد.رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت مسأله سوخت 
برای کشور، تصریح کرد: اســتان های مرزی باید بتوانند سوخت را 
با مقداری تخفیف به کشــورهای همسایه بفروشــند تا مردم مناطق 
مرزنشین کشور که مهمترین محافظان مرزهای ما هستند از امتیازات 
آن برخوردار شــوند.روحانی با بیان این کــه با اقدامات خوب انجام 
شده از قاچاق 8 میلیون لیتر گازوئیل روزانه از کشور جلوگیری شده، 
خاطرنشان کرد: در زمینه مقابله با قاچاق می توان با استفاده از ظرفیت 
استارت اپ ها در ردیابی، کنترل و هماهنگی گام های خوبی برداشت.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به کسانی که ارز دولتی دریافت کرده 
اما کاالیی وارد نکــرده اند، گفت: بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید 
این موضوع را با دقت بررسی کنند. اگر دریافت کننده ارز، کاالی مورد 
نیاز را وارد نکرده باشــد، تخلف صورت گرفته و ارز را قاچاق کرده 
اســت که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با  متخلفان انجام 
گیرد.روحانی، تأکید کــرد: باید کمک کنیم پرونده هایی که در زمینه 
قاچاق در قوه قضاییه مطرح است، به سرعت حل و فصل شده و پول 

ها سریع تر به خزانه بازگردد.
اعضای ســتاد مرکزی قاچاق کاال و ارز در این جلســه، با مروری بر 
عملکرد این ستاد متشکل از 2۶ دستگاه در سال 97، اهداف آتی ستاد 

در جهت مقابله با قاچاق کاال و ارز را بررسی و نهایی کردند.

شرمنده مردم هستیم
 معــاون اول رئیس جمهور، گفت: مردم ایران در ســال های اخیر متحمل 

فشارهای فراوانی شده اند که شرمنده آن ها هستیم.
به گزارش ایســنا، اسحاق جهانگیری، مردم ایران را مردمی تمدن ساز توصیف 
کــرد و گفت: ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعییــن کننده ای دارند و این 
موضوع قابل تردید نیســت چرا که آثار تمدن مردم ایران در کشورهای دیگر 

نیز مشهود است.
معــاون اول رئیــس جمهــور، اظهــار کــرد: یکــی از رمــوز موفقیــت مــردم 
ــد و  ــرده ان ــزت خــود حفاظــت ک ــواره از ع ــه هم ــن اســت ک ــران ای ای
ــای  ــران ه ــل بح ــد و در ح ــوده ان ــو ب ــق و گفت وگ ــل منط ــواره اه هم
ــه گفت وگــو و منطــق  ــه زور متوســل شــوند، ب جــدی بیــش از آن کــه ب

متکــی بــوده انــد.

آمانو، مدیری با کفایت و تالشگر در عرصه 
برقراری صلح بین المللی بود

 سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو در پیامی توئیتری درگذشت یوکیا 
آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را تسلیت گفت.به گزارش ایسنا، 
ســفارت ایران در ژاپن در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد نوشت: 
درگذشــت یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی که مدیری با 
کفایت، هوشیار و تالش گر در عرصه برقراری صلح بین المللی بود را تسلیت 
عرض می کنیم.یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سن 72 
سالگی درگذشــت.او پس از محمد البرادعی، از ســال 2009 ریاست آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را برعهده گرفت. آمانو تا پیش از تصمیمات اخیر ایران 
برای کاهش تعهدات هســته ای، در 15 گزارش پیاپی، پایبندی تهران به برجام 
را تأیید کرده بود که پنج گزارش آن پس از خروج آمریکا از برجام منتشر شد.

توسعه کشور در گِرو توسعه
 نظام آموزشی است

 عضو کمیســیون آموزش مجلس، گفت: توسعه کشور در ِگرو توسعه نظام 
آموزشی است.

به گزارش فارس، محمد بیرانوندی در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
مشــکالت فرهنگیان، تصریــح کرد: در مأموریت اخیر کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس به کره، به عنوان کشور طراز اول در آموزش، قائم مقام آموزش 
و پرورش کره اذعان داشت که حقوق معلمان کره از بیشتر کشورهای دنیا باالتر 
است که این میزان هم به زودی جبران خواهد شد. آن ها دریافتند توسعه کشور 
در ِگرو توسعه نظام آموزشی است اما ما هنوز موفق به اجرای سیاست های این 
حوزه نشــدیم. این در حالی است که قصه پر غصه معیشت فرهنگیان جز در 

سایه همت و حمایت تمام ارکان نظام تحقق پیدا نخواهد کرد.

آیا عراق نقش میانجی را بازی می کند
مهدی آقايانی «

 نخست وزیر عراق برای دیدار با رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
یک سفر غیر منتظره و دقیقه آخری وارد تهران شد. وی پس از ورود 

به ایران با حسن روحانی دیدار کرد.
 منطقه خلیج فارس در چند ماهه گذشــته با تنش هــا و بحران های 
متفاوتی روبه رو اســت و باعث شده که تنش ها به صورت روزافزون 

بین ایران و ایاالت متحده افزایش پیدا کند.
همچنین در چند روز گذشــته با توجه به توقیف نفتکش ایرانی که به 
صورت غیرقانونی توسط گارد ساحلی انگلستان در منطقه جبل الطارق 
انجام شد، ایران نیز با توجه به اتمام حجت برای آزادی نفتکش خود 
پــس از دو هفته، یــک نفتکش بریتانیایی را در تنگــه هرمز به دلیل 
رعایت نکردن قوانین دریایی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران توقیف و به ســمت ســاحل بندرعباس روانه کرد. با توجه به 
این مســائل، کشــور عراق که روزانه حدود 4/5 میلیون بشکه نفت 
در روز صادرات دارد، بر آن شــده اســت تا با توجه به رابطه ویژه با 
ایران، نقش یک میانجی را بازی کرده و طرح خود را به تهران بیاورد. 
در واقع عراق همیشــه نگران بوده اســت که ایاالت متحده آمریکا با 
توجه به داشــتن پایگاه نظامی در عراق، از ایــن پایگاه ها علیه ایران 
استفاده کند. بغداد همیشــه اعالم کرده است که نمی خواهد کشوری 
باشــد که آمریکا از خاکش علیه ایران اقدام کند. عراق با توجه به باال 
بودن مبادالت تجاری و اقتصادی با ایران یکی از اصلی ترین گزینه ها 
برای میانجی گری دو کشور ایران و آمریکا به حساب می آمده است. 
همان طور که گفته شــد، تنش های به وجود آمده در خلیج فارس به 
ویژه در تنگه هرمز باعث شده که عراق نسبت به این شرایط احساس 
نگرانی کند. نخست وزیر این کشور، پیش از عزیمت به ایران عنوان 
کرده بود، بحران در تنگه هرمز بر اقتصاد عراق تأثیر بسیار خطرناکی 
خواهد گذاشــت و دلیل آن را نیز وابسته بودن اقتصادی این کشور به 

نفت دانسته است.
بنابراین کشــور عراق که از نزدیکترین کشــورها به ایران از لحاظ 
سیاســی و اقتصادی اســت، خود را موظف می داند تا شــرایطی 
را ایجــاد کند کــه حداقل تنش های نظامی بین ایــران و آمریکا را 
غیرفعال کند. ناگفته نماند که وزیر دفاع انگلستان پیش از ورود عادل 
عبدالمهدی به ایران به صورت تلفنی با نخست وزیر عراق گفت وگو 
کرده اســت. این تماس تلفنی باعث شده که برخی از خبرگزاری ها 
ورود ایــن مقام عراقی را پیام بریتانیا بــرای آزادی نفتکش توقیف 
شــده توسط ســپاه بدانند. همچنین رئیس سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا در ســفر چند هفته پیــش خود به عراق، از ایده این کشــور 
برای میانجی گری بین ایران و آمریکا اســتقبال کرده است. در همین 
ارتبــاط پیش از ورود عادل عبدالمهدی به ایران رئیس اندیشــکده 
سیاسی عراق بیان کرد، ورود نخست وزیر این کشور به تهران برای 
حل و فصل بحــران به وجود آمده ما بین ایــران و ایاالت متحده، 
با نظارت اتحادیه اروپا بوده تا در نهایت گفت وگو بر ســر مســائل 
توافق هسته ای صورت پذیرد. در مجموع این گونه پیداست که سفر 
نخســت وزیر عراق به ایران برای ایفا کردن نقش میانجی بین ایران 

و آمریکا و کاهش تنش در منطقه باشد.

آگهی ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : ساخت  شبكه توزيع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتيلن 
استان همدان  گاز  آغاج مالير شرکت  بيش  و  ننج  پهن  روستاهای چشمه  در 
در نظر دارد عمليات اجرايی پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به 

پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/817/923/000  )سه ميلياردو هشتصد و هفده 
ميليون و نهصد و بيست و سه هزار(ريال می باشد.

و  ميليون  نود  و  )يكصد  مناقصه 190/897/000   در  مبلغ تضمين شرکت    -2
هشتصد و نود و هفت هزار( ريال می باشد که بصورت يكی از تضامين قابل قبول 

معتبر در آيين نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 210 روز می باشد.

متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 12 روز مهلت دارند 
ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت اسناد 

ارزيابی کيفی به آدرس اينترنتی ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابی کيفی حداکثر تا ساعت 11 روز شنبه 1398/5/19 

می باشد.
استان  گاز  مرکزی شرکت  ميدان شيرسنگی ساختمان  همدان  تحويل:  محل 

همدان طبقه اول، اتاق 207 ، امور قراردادها می باشد.
تاريخ بازگشايی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

تلفن: 4- 38260571 ، 8 - 38261075
دورنويس: 38256207 - 081

WWW.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره25-98 یک مرحله ای- نوبت اول
شماره مجوز: 2558 . 1398

 وزیر اطالعات با اشاره به این که ویروس 
اختــالف جامعــه را نابود می کنــد، گفت: 
همانطور که فرد مسئولیت هایی برای کارنامه 
مثبت خود دارد یک ملــت هم باید کارنامه 

مثبت داشته باشد.
حجت االسالم ســید محمود علوی با اشاره 
بــه این که جامعه به دلیــل قدرت انتخاب 
مکلف است و اســالم تکالیفی برای فرد و 
جامعه تعیین کرده اســت، گفت: جامعه به 
جهاد خداجویانه و رهایی بخش مستضعفان 
مکلف شــده و جهاد وظیفه جامعه است و 

این جامعه قدرت انتخاب و اراده دارد.
وی با بیــان این که نــوع کارکرد جامعه 
یــک کارنامه به جا می گذارد و حســاب 
و کتاب هر جامعه با این کارنامه اســت و 
ملتــی که کارنامه ای دارد پاســخ کارکرد 
خــود را دارد، بیان کــرد: در نظام دینی 
برای آبروی افراد ارزش قائل می شــویم 
و اجتماعــات هم دارای حیثیت و آبروی 

هستند. جمعی 
علوی افزود: جامعه اگر نسبت به کارکردهای 
منفی بی تفاوت باشــد اثــر آن به کل جامعه 
می رســد و اگر انسان با میکروب و ویروس 
آسیب می بیند جامعه هم آسیب می بیند، لذا 

جامعه باید آسیب شناسی داشته باشد.
وی گفــت: مقاومت، ایســتادگی و صالبت 
مــردم ما در زیر ســایه رهبــری مقام  معظم 
رهبــری هم چنین اقتــدار و هیمنه ای که در 
سطح جهانی شکل گرفته، ریشه در مبارزات 
نسل نخســت انقالب و تعریف آن به نسل 

بعد دارد.
علوی بیان کرد: نسل امروز به تأسی از نسل 
های انقالب راه مقاومت، ایســتادگی و عدم 
کرنــش در برابر ظلم در مقیــاس جهانی با 
هدایت از رهبری را به مرحله اثبات رسانده 

است.

علوی همچنین با اشــاره بــه این که انقالب 
اسالمی هویت بخشــی دارد، تاکید کرد: هر 
نســلی در عقبه خود مبارزاتی با دیکتاتوری 
ظلــم و خفقان می بیند، احســاس هویت و 
ریشه در اعماق تاریخ کرده و خود را متعهد 

به آن مسیر می بیند.

ظریف: مصادره 
نفت ایران

 راهزنی است
 وزیر خارجه ایــران در پیامی توییتری 
ضمن تبریک گفتن به »بوریس جانسون« به 
دلیل انتخابش به عنوان نخست وزیر جدید 
انگلیس، توقیف نفتکش »گریس 1« در جبل 

طارق را »راهزنی« خواند.
بــه گزارش فارس، »محمــد جواد ظریف« 
وزیــر خارجه ایران در یک پیــام توییتری 
به انتخاب جانشــین »ترزا می« در منصب 
نخست وزیر انگلیس واکنش نشان داد و بار 
دیگر توقیف نفتکش »گریس 1« از ســوی 

انگلیسی ها را محکوم کرد.
دقایقی بعد از پیروزی »بوریس جانســون« 
وزیر امور خارجه سابق انگلیس در رقابت با 
»جرمی هانت« وزیر امور خارجه کنونی این 
کشــور برای تصاحب مقام نخست وزیری 
انگلیــس، وزیــر خارجه ایــران در پیامی 
توییتری درباره ایــن موضوع و تنش ها در 
روابط دو کشور پیامی توییتری منتشر کرد.

محمد جــواد ظریف در این پیام نوشــت: 
»مصادره نفت ایران از ســوی دولت )ترزا( 
می  با دســتور آمریکا، راهزنی است. من به 
بوریس جانســون همکار قدیمی ام به خاطر 
نخست وزیر بریتانیا شدن تبریک می گویم«.

وزیر خارجه ایران افــزود: »ایران خواهان 
درگیری نیســت امــا مــا 1500 مایل نوار 
ســاحلی در خلیج فــارس داریــم و اینها 
آب های ما است و از آنها حفاظت خواهیم 

کرد«.
اظهــارات ظریف دربــاره حفاظت ایران 
از نوار ســاحلی خود در خلیج فارس در 
حالی صــورت گرفته کــه مقام های لندن 
در روزهــای اخیر با اشــاره بــه توقیف 
نفتکش »اســتنا ایمپرو« انگلیس، ایران را 

بــه انجام اقدامــات غیرقانونی متهم کرده 
و از تقویت حضــور نظامی در این منطقه 

خبر داده اند.
»جرمــی هانت« وزیر خارجــه انگلیس در 
پارلمــان این کشــور مدعی شــد که لندن 
به دنبــال ایجاد یک نیــروی اروپایی برای 
حفاظت از کشــتی ها در تنگه هرمز خواهد 

بود. 
وی اعالم کرد که سطح درجه هشدار امنیتی 
کشــتی های انگلیسی که از تنگه هرمز عبور 
می کنند به 3 رســیده و از همه آنها خواسته 
شــده پیش از عبور از این تنگه اطالع دهند 

تا از آنها حمایت شود. 
وزیــر خارجــه انگلیس همچنیــن  مدعی 
شــد که توقیف نفتکش گریــس 1 حامل 
نفــت ایران در جبل طارق، به درخواســت 

واشنگتن صورت نگرفته است.

هشدار وزیر اطالعات:

ویروس اختالف جامعه را نابود می کند
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نیش و نوش

خبر

انعقاد قرارداد تسهیالتی ۱۰۰۰ واحد 
طرح اقدام ملی

 مدیر امور اعتباری بانک مسکن از انعقاد قرارداد میان این بانک و 
دولت برای پرداخت تسهیالت به بیش از یک هزار واحد مسکونی در 

قالب طرح اقدام ملی خبر داد.
به گزارش هیبنا، محمدحسن علمداری با اشاره به پیگیری و همکاری 
دوجانبه دولت و شهرداری در راستای اجرای طرح اقدام ملی با هدف 
ســرعت گیری بازآفرینی بافت فرسوده سراســر کشور، اظهار کرد: با 
توجه به تأکید مدیر عامل محترم بانک مســکن در راستای استفاده از 
ظرفیت و توان حداکثری برای پرداخت تسهیالت به این طرح، بانک 

فعالیت خود برای اجرای این طرح را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده مطابق با تفاهم انجام شده با 
وزارت راه و شهرســازی، تاکنون بیش از یک هزار قرارداد مربوط به 
بازآفرینی بافت فرسوده درون شهرها در قالب طرح اقدام ملی منعقد 

شده است.
علمداری با بیان این که بانک مســکن به عنوان تنها بانک عامل تأمین 
کننده منابع مالی طرح مســکن مهر، هم راستا با دولت نقش مهمی در 
تکمیل این پروژه داشته است، گفت: بانک مسکن در سال های گذشته 
از تمامی ظرفیت تسهیالت دهی خود برای تأمین اعتبار الزم واحدهای 

مسکونی در قالب این طرح استفاده کرده است. 
مطابق با جدیدترین اطالعات مربوط به کارنامه تســهیالت دهی این 
بانک به طرح مســکن مهر، مشخص شده است از آغاز اجرای طرح 
مسکن مهر تا پایان خردادماه سال جاری به سه میلیون و 113 هزار و 
808 واحد مسکن مهر به ارزش 53 هزار و 299 میلیارد و 582 میلیون 

و 500 هزار تومان تسهیالت مسکن مهر پرداخت شده است.

سایپا بحران را مدیریت کرده است
 رئیس مجمع عمومی عادی ســالیانه سایپا، گفت: سایپا با توجه به 
اقدامات و تالش های هیأت مدیره و تیم مدیریتی جدید، موفق شــده 

شرایط بحرانی را مدیریت کرده و روند رو به بهبودی پیش بگیرد.
به گزارش اقتصادآنالین، رحیم اسماعیلی دانا بیان کرد: بحران تولید در 
سال گذشــته، وجود تعهدات معوقه پیشین در بخش تحویل خودرو 
به مشتریان، بدهی به قطعه سازان و بانک ها، کمبود نقدینگی مورد نیاز 
تولید و رشد شدید تورم از جمله مسائلی بوده که مدیران ارشد سایپا 

در ماه های گذشته با آن مواجه بوده اند.
وی با بیان این که مدیریت ارشــد ســایپا، حفظ منافع ســهامداران و 
ذی نفعان را تکلیف خود می داند، ادامه داد: برای کمک به ایجاد ثبات 
در امر اشتغال و جلب رضایت ذی نفعان، اقداماتی انجام شده و تا پایان 

امسال نتایج آن آشکار خواهد شد.
رئیس مجمع سالیانه ســایپا، گفت: هیأت مدیره سایپا در سال جاری 
برنامه های گســترده ای در زمینه رونق تولید، داخلی ســازی قطعات 
خودرو، توســعه سبد محصول، طراحی و ساخت خودروهای جدید 
و تجدید ارزیابی دارایی ها در دســتور کار دارد کــه با اجرای آن ها، 
این شــرکت بخش زیادی از مشــکالت و موانع را پشت سر خواهد 

گذاشت.

ماهی تیالپیا در دل کویر پرورش می یابد

 مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با بیان این که پرورش ماهی تیالپیا در شهرستان های فردوس، سرایان، 
قاینات، زیرکوه، طبس و بشــرویه در دســتور کار قرار گرفته است، 
گفت: امســال مجوز پرورش ماهی تیالپیا در چهار اســتان کشــور 
از جمله خراســان جنوبی صادر شــد که توســعه آن پویایی صنعت 

آبزی پروری استان را در پی خواهد داشت.
محمدمهدی سعیدی در گفت وگو با ایرنا، اضافه کرد: عملیات اجرایی 
طرح چهار هزار و 500 تنی پرورش تیالپیا در شهرستان فردوس آغاز 

و برای تکمیل آن 11 میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیر شــیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، 
اظهــار کــرد: این طرح در ســه فاز یــک هزار و 500 تنــی اجرا و 

بهره برداری می شود.
وی گفت: اکنون بیش از 700 استخر پرورش آبزیان با ظرفیت ساالنه 
بیش از 1200 تن در اســتان فعال است که با اجرایی شدن طرح های 
پرورش تیالپیا در خراســان جنوبی با اســتفاده از منابع آبی موجود، 
تولیدات به پنج هزار تن افزایش خواهد یافت. ســعیدی ادامه داد: به 
زودی مطالعات 12 حلقه چاه که آب آن قابل اســتفاده در کشاورزی 
نیست، در شهرستان ســرایان آغاز خواهد شد تا برای پرورش ماهی 

تیالپیا به صورت باز و سالن مورد استفاده قرار گیرد.

همدان پیام: همه چیز درباره حذف قبوض کاغذی برق از 2 ماه دیگر
 بدون شرح 

همشهری: شادی مردم به چه قیمتی
 قیمت ها روی برچسب نوشته شده 

اعتماد: تولید 80 درصد شکر مورد نیاز کشور در داخل 
 مراقب باشید زیادی شیرین نشید

ایران: 51 درصد تهرانی ها صاحب خانه نیستند 
 کانکس با کالس تره!!

ایران: گفت وگو، روزنه ای به اعتماد و امید اجتماعی 
 می خوای با حرف زدن شکم مردم رو سیر کنی 

کیهان: آقای نماینده با ساعت خواب 
 وقت انتخاباته نماینده ها کسری خواب دارن

اطالعات: گوینده ای که شهردار و نماینده شد 
 ندزدنش خوبه!!

اعتماد: بی پولی دامن مجسمه سازی را گرفته است 
 ولی اندازه مجسمه دامن دوخته نشده 

قدس: خیمه شب بازی ترامپ با ماسک تحریم 
 ترامپ رفت تو حوزه هنر!!

کیهان: همدان چهارمین استان سالمند کشور است 
 نه اینطور نیست، مردم از سرمای همدان کمرشون خمیده 
ایسنا: بررسی ماجرای پیاده کردن ۶ مسافر پرواز همدان- مشهد

  اومدن پایین هوا بخورن!!
همدان پیام: دولت توان کنترل قیمت کاالهای اساسی را ندارد 

 کلیدو بده به مردم 
اعتماد: عامل انسانی مهمترین عامل تصادف است یا خودرو؟

 کفش راننده
همدان پیام: راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان شهریور

 نکنه قراره تو افغانستان شاغل بشن!! 
نســیم همدان: کلید اداره فرهنگ همدان به احمدرضا احسانی سپرده 

شد 
 بهتره از این به بعد به کسی کلید ندید

اعالم دلیل تأخیر در صدور 
برخی کارت های پایان 

خدمت
 به دنبال زمانبر شدن ارسال کارت پایان 
خدمت سربازی برای برخی از افراد، رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 

مسلح توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
موســی کمالی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
با اقداماتی که در ســال های اخیر از ســوی 
ستادکل نیروهای مســلح و سازمان وظیفه 
عمومی ناجا انجام شــده است، نه تنها زمان 
صــدور کارت پایان خدمــت افزایش پیدا 
نکرده، بلکه این مدت کاهش نیز داشــته و 
حتــی مواردی بوده که ســرباز طی یکی دو 
روز پــس از پایان خدمت، کارت را دریافت 
کرده است.وی با اشاره به فرآیندی که منجر به 
کاهش زمان صدور کارت پایان خدمت شده 
است، اظهارکرد: سامانه ای طراحی شده که در 
آن، زمان اعزام به خدمت سربازان ثبت شده 
و زمان ترخیص آنان نیز محاسبه می شود. از 
سوی دیگر مراحل صدور کارت پایان خدمت 
از دوماه پایانی خدمت سربازان نیز آغاز شده و 
طی یکی دو روز تا یک هفته پس از ترخیص، 
کارت این افراد صادر شــده و به آدرسشان 
ارسال شود.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستادکل نیروهای مســلح درباره این که چرا 
روند صدور کارت پایــان خدمت برخی از 
افراد طوالنی شده است، گفت: الزم است این 
افراد مطمئن شوند که آیا کارت به آدرسشان 
ارسال شده یا نه؟ چرا که ممکن است هنگام 
ارســال کارت، کسی در خانه و آدرس اعالم 

شده حضور نداشته باشد.

ایجاد درآمد با ثبات؛ برنامه جدید کمیته  امداد برای مددجویان
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشــاره به این که برنامه های آتی کمیته امداد در راستای اساسنامه این نهاد اجرا خواهد شد، 

گفت: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات از مهمترین اقدامات آتی ما خواهد بود.
به گزارش ایســنا، مرتضی بختیاری، با اشاره به گفته بزرگان دینی و علما که باالترین عبادت خدمت به مردم و محرومان است، بیان 
کرد: اگر روایت ها این موضوع را نشان می دهد، پس باید بگویم که نام دیگر کمیته امداد معبد است، چرا که عبادتی باالتر از خدمت 

به محرومان وجود ندارد.
وی با بیان این که برنامه های ما در آینده با بن بست در راستای اجرای اساسنامه کمیته امداد اجرا خواهد شد، ادامه داد: توانمندسازی 

و ایجاد درآمد با ثبات عالوه بر کارهای گذشته از مهمترین اقدامات ما خواهد بود.
بــه گفتــه وی، بهره گیری از جوانان نیز از دیگر برنامه های آتی کمیته امداد و قرار اســت تا در گام دوم و هم تراز با بیانیه مقام معظم 

رهبری در این راه گام برداشته شود.

واردات دستگاه اُزن تراپی ممنوع شد
ــتگاه های  ــت واردات دس ــکی از ممنوعی ــات پزش ــزات و ملزوم ــک اداره کل تجهی ــک و بیومکاترونی ــرگروه بیوالکتری  س
ــد  ــورد تأیی ــن روش م ــاکان اثربخشــی ای ــمی، کم ــی و رس ــات علم ــج تحقیق ــالم نتای ــا اع ــت: ت ــر داد و گف ــی خب ازن تراپ

نیســت.
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــر داد و گف ــی خب ــای ازن تراپ ــت واردات دســتگاه ه ــدوار از ممنوعی ــه امی ــارس، معصوم ــزارش ف ــه گ ب
ــی  ــات علم ــج تحقیق ــالم نتای ــا اع ــاند ت ــالع می رس ــه اط ــی، ب ــتگاه های ازن تراپ ــدن دس ــد نش ــاره تأیی ــانی درب اطالع رس
ــه کشــور  ــی ب ــد نیســت و در حــال حاضــر واردات دســتگاه ازن تراپ ــورد تأیی ــن روش م ــاکان اثربخشــی ای و رســمی، کم

ــوع اســت. ممن
وی یــادآور شــد: ســازمان غــذا و دارو کشــور آمریــکا )FDA( نیــز در آوریــل 201۶ اســتفاده از گاز ســمی ازن را در شــرایط 

و کاربردهــای درمانــی یــا پیشــگیرانه پزشــکی ممنــوع کــرده اســت.

 مدرک تحصیلــی پرطرفدار بــازار کار 
چیست؟ شاید برخی در وهله نخست پاسخ 
این سوال را لیسانس یا فوق لیسانس گویند. 

اما آمارها روایت دیگری دارند.
به گــزارش اقتصادنیــوز، داده های تفصیلی 
مرکز آمار از بازار کار در ســال 97 نشــان 
می دهــد که نــرخ بیکاری بــرای دارندگان 
مــدرک دکتــرای تخصصی و مــدارک زیر 
دیپلم، کمتر از 10 درصد اســت و نسبت به 
باقی مدارک تحصیلــی، در وضعیت بهتری 
قرار دارند. اگــر از مدارک زیر دیپلم فاکتور 
بگیریم، دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نیز 
وضعیت بهتری نسبت به دارندگان لیسانس، 

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای دارند. 
نرخ بیکاری افراد دارای مدرک دیپلم، 12/3 
درصد اعالم شده است. این عدد با توجه به 
جمعیت فعــال قابل مالحظه دیپلمه ها که در 
حدود ۶/3 میلیون نفر بوده، می تواند نشــان 
دهد که دیپلم، مــدرک پرطرفداری در بازار 

کار بوده است. 
نکتــه عجیب این که، اگر فــردی با مدرک 
فوق لیسانس در ســال 97 در جست وجوی 
شــغل بوده، به احتمــال 15/3 درصد بیکار 
مانده است؛ اما اگر فردی با مدرک زیر دیپلم 
به دنبال کار می رفت، احتمال بیکاری اش در 

حدود 7/ 8 درصد  بود. 
 نمای کلی از  دارندگان مدرک

نکته نخســت اینجاســت که نرخ مشارکت 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی، بیشــتر از نرخ 
کشوری است. نرخ مشــارکت در جمعیت 
لیسانســه ، معادل 55/2 درصد اســت که از 
تمامی رده های فوق دیپلم، دیپلم، متوســطه، 
راهنمایی و ابتدایی بیشــتر اســت. همچنین 
بیشــترین نرخ مشــارکت در دانشجویان و 
ارشد،  کارشناسی  دوره های  فارغ التحصیالن 
دکترای حرفــه ای، دکترای تخصصی و فوق 

دکترا وجود دارد. 
 وفور مهندسان

بیشــترین فراوانــی در گــروه تحصیلــی 
بازرگانی و علــوم اداری وجود دارد. تعداد 
فارغ التحصیالن و شــاغالن بــه تحصیل در 
این گــروه، معادل 19 درصد از کل جمعیت 
دانشــگاهی و فارغ التحصیل کشــور است. 
مدیریت  تحصیلی حسابداری،  سررشته های 
و علوم اداری، امور مالی، بانکداری و بیمه، 

بازاریابــی و تبلیغات، منشــی گری و امور 
دفتری در این گروه قرار می گیرند. 

پس از این گروه، بیشترین فراوانی در شاخه 
تحصیلی مهندســی و حرفه های مهندســی 
وجــود دارد کــه معــادل 11/8 درصــد از 
جمعیت دانشــگاهی و فارغ التحصیل کشور 

است. 
به جز دو گــروه علوم اداری و مهندســی، 
فراوانــی گروه هــای دیگر بــه 10 درصد 
نمی رســد. البتــه در این تقســیم بندی باقی 
مهندســان در زیرشــاخه های دیگــر قرار 
گرفته اند. مهندســان عمــران و معماری در 
زیرگروه معماری و ســاختمان، تقسیم بندی 
شــده اند که به تنهایی معادل 8/9 درصد از 
کل جمعیت مورد بررسی را شامل می شوند. 
مهندســان کامپیوتــر و IT در گروه فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات قــرار گرفته اند که 
این گــروه نیز ۶/8 درصــد از کل جمعیت 
فارغ التحصیالن و شــاغالن بــه تحصیل را 

تشکیل می دهند.
 بیکاری در رشته های مختلف

داده های مرکز آمار نشــان می دهد که 57/7 
درصد از کل تعداد فارغ التحصیالن و شاغالن 
به تحصیل، فعال اقتصادی هســتند. این عدد 
می تواند نشــان دهد کــه فارغ التحصیالن یا 
شــاغالن بــه تحصیل، تا چه حــد به یافتن 
شــغل امیدوارند. نرخ مشــارکت اقتصادی 

در رشــته های تحصیلی گوناگــون می تواند 
چشم انداز افراد آن رشــته را نسبت به بازار 

کار نشان دهد. 
بــا توجه به اطالعــات در دســترس، نرخ 
مشارکت اقتصادی در رشــته های گوناگون 
بین 43/3 تا 74/3 درصد متغیر بوده اســت. 
کمترین نرخ مشــارکت مربوط به رشته های 
تحصیلی گروه هنر و باالترین نرخ مشارکت 
مربوط به شــاخه تحصیلی دامپزشکی است. 
جالب این که مشارکت اقتصادی مهندسان، با 
وجود تعداد باالیشان قابل توجه و در حدود 
70/3 درصــد بوده اســت. همچنین عالوه 
بــر مجموعه هنر، نرخ مشــارکت اقتصادی 
رشــته های تحصیلی زبان، علوم زیســتی و 
رشته های مرتبط، جنگلداری و رفاه نیز زیر 

50 درصد بوده است.
اما وضعیت بیکاری در شــاخه های مختلف 
تحصیلی به چه ترتیب اســت؟ در سال 97، 
معادل 12 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 
بیکار بوده اند. اما نرخ بیکاری در رشــته های 
مختلــف تحصیلی از 4/4 تــا 2۶/1 درصد 
متغیر بوده اســت. کمترین نرخ بیکاری در 
اختیار فارغ التحصیالن خدمات امنیتی است. 
فارغ التحصیالن رشته های نظامی و دفاعی و 
حفاظت از اشــخاص و اموال، در این گروه 
قرار می گیرنــد. در چهار گــروه تحصیلی 
دیگر نیز نرخ بیکاری زیر 10درصد اســت: 

بهداشــت، دامپزشــکی، روزنامه نــگاری و 
اطالع رســانی و علوم تربیتی. در رشــته های 
ســاختمان،  و  معماری  مانند  پرطرفــداری 
مهندســی و حرفه های مهندســی و حقوق، 
وضعیت اشتغال مطلوب نیست. نرخ بیکاری 
در معماری و ساختمان معادل 2۶/1 درصد 
اســت که نشــان می دهد بازار کار، ظرفیت 
پذیــرش ایــن میــزان از فارغ التحصیــالن 
رشــته های معماری و ســاختمان را ندارد. 
یا در مهندســی و حرفه های مهندســی نیز 
نرخ بیکاری نزدیک بــه 19 درصد گزارش 
شده اســت و این در حالی است که بخش 
قابل توجهی از مهندسان، از یافتن شغل ناامید 
شده اند و در این جمعیت منعکس نشده اند. 
شاید از بین گروه های محبوب، تنها پزشکی 
اســت که وضعیت خوبی دارد. پزشــکی، 
دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، داروسازی 
و طب ســنتی در زیرمجموعه بهداشت قرار 
دارند. فارغ التحصیالن و شاغالن به تحصیل 
ایــن گــروه، دارای نرخ مشــارکت 58/2 
درصدی بوده اند و نرخ بیکاری 8/7 درصدی 
را ثبت کردند. اما به طور کلی می توان گفت 
که رشــته تحصیلی دامپزشکی، بهترین بازار 
کار را دارد، چــرا کــه با وجود مشــارکت 
اقتصــادی باال )74/3 درصــد( نرخ بیکاری 
اندکی را ثبت کرده است. از بین فعاالن گروه 

دامپزشکی، تنها 7/3 درصد بیکار مانده اند.

نرخ بیکاری مقاطع مختلف تحصیلی اعالم شد

کار و کاسبی کدام رشته های تحصیلی 
در بازار ایران کساد است؟

مفتول برق در بسته بندی استنت قلب

 به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ورود کابل برق به کشور از سوی 
شرکتی که قرار بود با ارز دولتی، استنت قلبی وارد کند، مدیرکل امور 
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با تشریح جزئیات 
این ماجرا،  گفت: متخلفین این ماجرا یکی دو نفر هســتند که تحت 
پیگرد قرار دارند و از کشور خارج شده اند، اما تحت پیگرد هستند و 

بالفاصله که مشاهده شوند، بازداشت می شوند.
سیدحسین صفوی در گفت وگو با ایسنا، در توضیح جزئیات ماجرای 
ورود کابل برق به جای استنت قلبی با ارز دولتی، گفت: چندی پیش 
خبری منتشر شــد مبنی بر این که به جای اســتنت قلبی، کابل برق 
به کشور وارد شده  اســت که البته برخی موضوع را به گونه دیگری 

برداشت کرده اند.
وی درباره اصل این ماجرا، گفت: به یک شرکت مجوز ورود استنت 
قلبی داده بودیم و کاال در بســته بندی استنت قلبی وارد گمرک شده 
است. با بررســی نمونه ای از این کاال، مشخص شد که برچسب کاال 

مغایرت هایی با آنچه که مجوز داده شده، دارد.
 مفتول برق در بسته بندی استنت قلب

صفــوی، ادامه داد: به دنبال این مغایرت، با هماهنگی انجام شــده با 
ارگان هــای نظارتی و مراجعه به گمرک و نمونه برداری مجدد از کاال، 
مشاهده شد که به جای این که داخل بسته بندی استنت، استنت قلبی 
باشد، در آن مفتول است و تخلف به این صورت اتفاق افتاده بود. نه 
این که خود کابل برق را وارد کنند و مفتول ها در بســته بندی استنت 
قلبی بوده اند و می خواستند با کد استنت و در قالب استنت این کاالها 

را وارد کنند، بنابراین می خواستند تقلب انجام دهند.
 پیگرد قانونی متخلفان فراری

وی با بیان این که این مفتول وارد شده ارزش تجاری هم ندارد،  اظهار 
کرد: بنابراین محموله کشــف و توقیف شده و متخلفین تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفتند. افراد متخلف هم یکی دو نفر هســتند که تحت 
پیگرد قرار دارند و از کشور خارج شده اند، اما تحت پیگرد هستند و 

بالفاصله که مشاهده شوند، بازداشت می شوند.
صفوی با اشاره به نظارت های ســازمان غذا و دارو در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی، گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، با توجه 
به این که ارز دولتی داده می شود و پیش از دو نرخی شدن ارز به این 
دلیل که کاالی مرتبط با سالمت مردم هستند، مراحل مختلف بررسی 

و نظارت را از سر می گذراند.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایط فعلی مــا نظارت های دقیق تری را 
هــم انجام می دهیم. این اقدامات نظارتی پیش از واردات و در مرحله 
بررســی اسناد، تا زمان ورود به گمرک، ترخیص، توزیع و رسیدن به 
دســت مصرف کننده، انجام می شوند تا اطمینان حاصل کنیم که اقدام 

خالفی رخ نمی دهد.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلــس، با بیــان این که بدهــی 12 هزار 
میلیارد تومانی ســازمان تأمیــن اجتماعی 
بــه مراکز درمانــی خصوصــی، دولتی و 
داروخانه ها، گفت:۶0 درصد بدهی های این 

سازمان به زودی  پرداخت می شود.
 گراف کمیسیون 

بهداشت و درمان
اکبــر ترکــی در گفت و گو بــا خانه ملت، 
گفت: مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی 
در جلسه کمیســیون، گزارشی از وضعیت 
سازمان، برنامه ها و چالش های پیش رو در 

سال 1398 را ارائه کرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان 
در مجلس دهم، افزود: بر اســاس گزارش 
مدیر عامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
درآمد های این سازمان 8 هزار میلیارد تومان 
و هزینه های آن 9100 میلیارد تومان اســت 
و یکهزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد 
که بیشــتر آن از طریق شرکت شستا تأمین 

می شود.
 بدهی 12 هــزار میلیارد تومانی 
به مراکز  اجتماعی  تأمین  ســازمان 

درمانی و داروخانه ها
ترکی با بیان این که بدهی فعلی ســازمان 
تأمیــن اجتماعی بیــش از 12 هزار میلیارد 
تومان اســت و ســازمان بــه تنهایی توان 

پرداخت آن را ندارد، بیان کرد: در جلســه 
کمیسیون بهداشت مقرر شد، بدهی سازمان 
تأمیــن اجتماعی بــه داروخانه هــا، مراکز 
درمانی و بیمارستان های دولتی و خصوصی 
و خیریه ها ساماندهی شود، به نحوی که در 
آغاز ۶0 درصــد پرداخت قطعی بوده و از 
پانزدهم ماه بعد، پس از تحویل اســناد به 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود و 
40 درصد باقی مانده نیز از منابع دیگر تأمین 

شده و با کمی تأخیر پرداخت شود.
 پرداخــت 40 درصد بدهی های 
از طریق  اجتماعی  تأمین  ســازمان 

فروش امالک شستا
وی با بیان ایــن که 40 درصد بدهی باقی 
مانده ســازمان تأمیــن اجتماعی از طریق 
فروش امالک شستا تأمین می شود، تصریح 
کــرد: برای پرداخت این بخش از بدهی ها 
بهتر اســت با فروش امالک شستا در هر 
اجتماعی  تأمین  بدهی های سازمان  استان، 
بــه مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها و 

داروخانه های همان استان پرداخت شود.
ترکی با اشــاره به سیاســت های شــرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( در 
ســال جاری، گفت: برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز ســازمان تأمیــن اجتماعی نباید 
به راحتی امــوال و امالکی را که متعلق به 
کارگران اســت با اســم خصوصی سازی 

واگــذار کنیم، بنابراین الزم اســت راه های 
مختلفی پیش بینی شود. برای نمونه امهال یا 
ادغام برخی از شــرکت ها و فروش بخشی 
از سهام شرکت ها می تواند منابع مورد نیاز 
را تأمین کند، از طرفی ارزش امالک شستا 
حدود 110 هزار میلیارد تومان است اما تنها 
3 الی 4 هزار میلیارد تومان برای ســازمان 
تأمین اجتماعی درآمدزایی می کند که رقم 
بسیار ناچیزی اســت و باید با مدیریت و 

برنامه ریزی شرایط بهتری ایجاد شود. 
نماینــده مــردم فریــدن، فریدونشــهر و 
چادگان در مجلس دهم، افزود: نمایندگان 
صنــف داروســازان و داروخانــه داران و 
بیمارســتان های خیریــه نیــز در جلســه 
کمیســیون نســبت به تأخیر در پرداخت 
معوقاتشان اعتراض کردند، از این رو رئیس 
ســازمان تأمین اجتماعی قول داد، مطالبات 

آن ها را با رقم بیشتری پرداخت کنند.
ســخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، خاطر نشان کرد: با 
پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی 
مقرر شد، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
با رئیس ســازمان برنامه و بودجه صحبت 
کنند تا با اجازه مقام معظم رهبری، 5 هزار 
میلیارد تومان در اختیار این ســازمان قرار 
بگیرد تا گام های موثری در جهت پرداخت 

بدهی ها برداشته شود. 

پرداخت قطعی ۶0 درصد بدهی های 
تأمین اجتماعی بزودی
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کاغذ از لیست دریافت کنندگان ارز ۴2۰۰ تومانی
 کنار گذاشته شد

 به دنبال حذف کاغذ از لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، بانک مرکزی شرایط 
تازه ای برای ترخیص و واردات این کاال تعریف کرده  اســت. واردکنندگانی که تا خردادماه 
امســال کاالی آن ها ترخیص نشــده، باید مابه التفاوت تا نرخ 9000 تومان سامانه نیما را 

بپردازند.
به گزارش ایســنا، در جریان حذف برخی کاالها از دریافت ارز 4200 تومانی، چهار کاالی 
اساســی کره، حبوبات، چای و کاغذ از دریافت این ارز کنار گذاشــته شدند. بر این اساس 

واردات آن ها از این پس با ارز نیمایی که البته قیمت آن متغیر است، انجام خواهد شد.
این در حالی اســت که طبق دســتوری که بانک مرکزی به شبکه بانکی داشته است و باید 
گمرک ایران طبق آن اسناد حمل را دریافت و ترخیص کاال را انجام دهد، شرایط واردات و 
ترخیص کاغذ و سه کاالی دیگر حذف شده از دریافت ارز با نرخ ترجیهی این گونه اعالم 
شــده که در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله 
ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رســمی 4200 تومان برای هر دالر 

انجام شده، باید اسناد حمل مربوطه با دریافت مابه التفاوت 4800 تومان انجام شود.
بــا توجه به این اعالم بانک مرکزی تمامــی واردات این چهار قلم کاالیی که تا 18 خرداد 
سال جاری از گمرک ترخیص نشده اند، با دالر 9000 تومان محاسبه خواهد شد و اگر ثبت 

سفارش آن ها با ارز 4200 تومان بوده، باید 4800 تومان باقی مانده به بانک پرداخت شده 
و اسناد حمل را به گمرک ارائه کنند.

همچنین طبق شرایط تعریف شده از سوی بانک مرکزی اگر این کاالها با نرخ کمتر از 4200 
تومان وارد شده است، باید عالوه بر 4800 تومان مابقی مبلغ نیز پرداخته شود. این در حالی 
است که تا پایان ســال 139۶ دو ارز مبادله ای و آزاد برای تأمین ارز واردات وجود داشت.  
البته در بخشــنامه بانک مرکزی تأکید شده، کاالهایی که تا 18 خرداد سال جاری از گمرک 
ترخیص نشده اند باید 4800 تومان مابه التفاوت بپردازند که مبلغ 9000 تومانی دالر نیمایی 
را مبنا قرار داده است،  از این اعالم این گونه استنباط می شود که از این تاریخ به بعد واردات 
کاغذ با نرخ روز سامانه نیما که اکنون حدود 11 هزار و 500 و باالتر است، انجام خواهد شد.

تدوین سناریوهای تغییر قیمت نان
با دقت و ظرافت تصمیم خواهیم گرفت

 قائم مقــام وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: ســناریوهای 
مختلفی تدوین شده تا چرخه گندم، آرد و نان کشور اصالح قیمت 
شــود؛ البته این اصالح نرخ به نوعی صــورت خواهد پذیرفت که 

مصرف کننده دچار شوک قیمتی نشود.
حســین مدرس خیابانی از تدوین ســناریوهای اصالح قیمت نان از 
ســوی وزارت صنعــت، معدن و تجارت خبــر داد و گفت: بر این 
اســاس هدف دولت این اســت که کارخانجــات آرد، نانوایی ها و 
آســیابان های کشور به گونه ای در این چرخه اصالحی حرکت کنند 
که اگر نواقصی در آن وجود دارد، برطرف شده و اصالحات قیمت 
به نحوی صورت گیرد که به یک عدد شفاف برای قیمت نان دست 

یابیم که همه تکلیف خود را بر اساس آن بدانند 
وی در گفت گو با مهر، با بیان این که در سناریوهای مختلفی که برای 
این منظور طراحی شــده، همه جوانب موضوع در نظر گرفته شده 
اســت و به طور قطع، منافع مردم، نانوایان، آســیابان و کارخانجات 
آرد در آن به صورت همزمان لحاظ خواهد شد، افزود: هدف دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن اســت که این اصالح قیمتی 
را بــه نحوی انجام دهد که قیمت نهایی نــان با آنچه که هم اکنون 
اعمال می شود، فاصله زیادی نداشته باشد؛ بلکه بتوان با اصالح سایر 
شــاخص های اثرگذار در قیمت نان مانند انرژی و مالیات و ســایر 
شــاخص های مختلفی که ســهم آن ها در قیمت نان، غالب است، 
فشــار کمتری را به مردم وارد کرد و کمترین شــوک قیمتی را برای 
مصرف کنندگان به دنبال داشــت. به هر حال ســناریوهای مختلفی 

مطرح است.
 فضای آرامش بازار را حفظ خواهیم کرد

به گفته مدرس خیابانی، نان یک کاالی متفاوت از ســایر کاالهای 
اساسی است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن 
تصمیــم عقالیی درباره تغییر قیمــت آن، تمام جوانب کار را در 
نظــر بگیرد تا آرامش بازار را حفظ کند. بــه همین منظور باید با 
ســایر دستگاه ها از جمله وزارت کشــور هماهنگی الزم صورت 
گیرد. تالش این اســت از میان ســناریوهای طراحی شــده، آن 
روشی انتخاب شــود که تبعات کمتری برای مصرف کننده داشته 
باشــد و در عین حال، چرخه گنــدم، آرد و نان مصرفی مردم نیز 

اصالح شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشــان کرد: دولت در 
موضــوع نان، گندم و آرد یارانــه هنگفتی را می پردازد و نان کاالیی 
حساس به شمار می رود که چند سال است قیمت آن افزایش رسمی 
نداشته است اما به هر حال همچنان نانوایان آزادپز مشغول به فعالیت 
هســتند و در استان های مختلف، سهم آن ها متفاوت است. بنابراین 
همــه چرخه باید متناســب با هم کار کنند تا بتــوان نتیجه مطلوبی 

گرفت.
وی تأکید کرد: ســناریوهای مرتبط با تغییر قیمت نان تدوین شده و 
اعداد و ارقام در این باره دقیق است. اگر به این جمع بندی برسیم که 
دولت الزم است در این حوزه یارانه بپردازد و شوک قیمتی به اقشار 
متوســط و پایین جامعه آســیب وارد خواهد آورد، به گروه ضعیف 
جامعه یارانه خواهیم داد. باید منتظر جمع بندی نظرات کارشناســی 
درباره قیمت نان بود اما بایــد تأکید کرد که جای هیچ گونه نگرانی 

نیست.

دستاورد دولت در سامان دهی وضعیت 
یارانه ها

 قانــون هدف منــدی یارانه ها کــه در دوره ریاســت جمهوری 
احمدی نژاد اجرایی شد، سنگ بنای کجی را در نظام پرداخت یارانه ها 

در کشور پدید آورد.
بر اســاس این قانون، یارانه ها فقط به دهک های خاصی می بایســت 
پرداخت شــود و بخشــی از پول حاصل از آزادسازی قیمت ها برای 
توسعه اشتغال در کشور هزینه شود. اما دولت پرداخت یارانه ها به همه 
طبقات را آغاز کرد و حتی مجبور شــد برای تأمین مبلغ یارانه ها، از 
سایر ذخایر نیز استفاده کند و در عمل قانون هدف مندی نه تنها محرک 
اشتغال نشد، بلکه بخش بزرگی از درآمدها را به پرداخت نقدی پول 
به اقشــاری که نیازمند نبودند، فراهم کرد و از این رو برخالف عنوان 
قانون، قانونی غیرهدف مند شــد و این رویه متاســفانه در دولت های 

یازدهم و دوازدهم ادامه یافت.
با عنایت به تکلیف مصرح در بند "و" تبصره 21 قانون بودجه ســال 
93 کل کشــور، یارانه نقدی باید به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. 
در حال حاضر بیش از 78 میلیون نفر در کشور یارانه ماهانه را دریافت 
می کننــد. آمارهای زیر گویای حجم بزرگ پولی اســت که بی هدف 

پرداخت می شد.
حدود 95 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی را دریافت می کنند. یعنی 
بی نیازان در کنار نیازمندان و همه دهک های اقتصادی. انصراف ارادی 
از دریافت یارانه ها نیز چندان کارساز نبود. تنها در سال 93 حدود دو 
میلیون و چهارصد هزار نفر انصــراف دادند که این تعداد دهک های 

درآمدی باال را شامل نمی شود.
مجلس در سال 1395 دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک باالی 
جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور و تعدادی دیگر کرده بود. با این 
حال در بودجه سال جاری رقم یارانه نقدی از 33.500 میلیارد تومان 
به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشــان از عزم دولت برای 
حــذف یارانه دهک های باالی جامعه بود که حدود 32 میلیون نفر از 
یارانه بگیران کاسته می شد و یارانه بین 42 میلیون نفر توزیع می شود.

با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه امسال در دولت، 
احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی پردرآمدها افزایش یافته است. بر 
اساس  گزارش سازمان برنامه و بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد 
تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی ســاالنه دولت، به صورت 
یارانه پنهان، یارانه بودجه ای و یارانه فرابودجه ای هزینه می شود. وجود 
همین یارانه هــا کارآمدی اقتصادی را از بین برده اســت و به پدیده 

اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت دامن زده است.
بنابراین دولت نیازمند به یک نظام طبقاتی در پرداخت یارانه ها است 
تا ضمن این که این واقعی ســازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف 
جامعه تحمیل نکند، به رشــد اقتصادی این دهک ها نیز کمک کند. 
جلوگیــری از این مصرف بی هدف به ویــژه یارانه دهک های باال، 
درآمد الزم برای توســعه رفاه و اشتغال در کشور را فراهم می کند و 
حداقل با قطع برداشــت های بی رویه از خزانه دولت، زمینه افزایش 
ذخایر مالی کشور را فراهم می کند و می تواند گام مثبتی برای مقاوم 

کردن اقتصاد باشد.
* محمدجواد سلطانی 
کارشناس اقتصادی 

آگهي مزایده حضوري زمین هاي واقع در کوي حاجیان)نوبت دوم(

محمد حسین پور- شهردار نهاوند  

مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت کل)ریال(قیمت )هرمترمربع(مساحت )مترمربع(مشخصات زمینردیف
)ریال(

آدرس

پالک ثبتی 67 فرعی از 3408 1
اصلی مفروز ومجزی شده از 

4901 اصلی

واقع در کوی حاجيان150/000/000  ريال2/860/000/000  ريال22/000/000 ريال130مترمربع

پالک ثبتی 66فرعی از 3408 2
اصلی مفروز ومجزی شده از 

4901 اصلی

واقع درکوی حاجيان20/000/000 ريال3/437/500/000 ريال22/000/000 ريال 156/25 مترمربع

پالک ثبتی 65 فرعی از 3408 3
اصلی مفروز ومجزی شده از 

4901 اصلی

واقع در کوی حاجيان140/000/000 ريال2/400/300/000 ريال21/000/000 ريال114/30 مترمربع

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي بايست به شماره  تلفنهاي 33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند و يا به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي  شعبه شهرداري )زاگرس ( بنام حساب سپرده شهرداري واريز وفيش 

واريزي را موقع حضور در مزايده به همراه داشته باشند درغير اينصورت شهرداري از حضور وي در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد.
متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويااسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد.

برنده مزايده ميبايست از زمان اعالم کميسيون به وي ظرف مدت 7 روز تمامي وجه نقد زمين را به حساب شهرداري واريز نمايد در غير اينصورت سپرده شرکت در مزايده وي 
به نفع شهرداري ضبط وبانفردوم قرارداد منعقد ميگردد.

شهرداري در رد ياقبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
■ هزينه انتشار آگهي ،هزينه کارشناسي وديگر هزينه ها ي احتمالي برعهده برنده مزايده ميباشد 

■ هزينه هاي ثبتي و هزينه هاي نقل وانتقال برعهده برنده مزايده ميباشد .
■ متقاضيان مي توانند تاپايان وقت اداري مورخ 98/5/13 سپرده شرکت در مزايده را واريز نمايند 

کميسيون عالي معامالت مورخ 98/5/14روزدوشنبه ساعت11در محل شهرداري تشكيل وبا حداقل سه شرکت کننده برگزار وبرنده اعالم خواهد شد.  
آگهی نوبت اول:98/4/25 - آگهی نوبت دوم:98/5/2

)م الف86(

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها ورعايت قوانين و مقررات مالي وبا توجه به بند 2 از 244 جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد سه قطعه زمين 
واقع در کوي حاجيان را از طريق مزايده حضوري وباشرايط ومشخصات ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد :

 ســاز و کار تولید رمزارز قرار است هفته 
آینده در دولت بررســی شــود، حال آن که با 
توجــه به قانون انحصار تولید پول برای بانک 
مرکزی، برخی شــرکت های خصوصی منتظر 
هستند که شــاید بتوانند از طریق این مصوبه، 
رمزارز مــورد نظر خود را بــه مرحله تولید 

برسانند.
ارزهای دیجیتال چند ســالی می شــود که در 
ایران شناخته  شده اند، اما از سال گذشته ورود 
به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج 
بیشتری یافت؛ به طوری که آیین نامه ای نیز از 
سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آن ها 

منتشر شد.
اما این موضوع در حد همــان آیین نامه باقی 
ماند، تا این کــه در ماه های اخیر توجه دولت 
و ســایر نهادهای مســئول به اســتخراج این 
رمزارزها به ویژه بیت کوین جلب شد، چراکه 
واردات دســتگاه های ماینر و استفاده از آن ها 
برای کســب درآمد توســط مردم با افزایش 

چشم گیری روبه رو شد.
با توجه به این که هنوز ســاز و کار مشخصی 
بــرای صنعت ماینینگ وجود نداشــت و این 
دستگاه ها برق بسیار زیادی را مصرف می کند 
و در عیــن حال برخی از افراد نیز از برق های 
صنعتی و کشاورزی برای استخراج بیت کوین 
اســتفاده می کردند، نهادهای مسئول به ماجرا 
ورود کرده و اقــدام به توقیف تعدادی از این 

دستگاه ها کردند.
اما همین موضوع ســبب شد تا دولت در این 
زمینه جدیت بیشــتری به خرج دهد و آن طور 
که گفته می شــود، ساز و کار تولید رمزارز در 

کمیســیون اقتصادی دولت تصویب شده و به 
زودی در دولــت مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.
ایــن موضوع را رئیس کل بانــک مرکزی اعالم 
کرده است. هرچند که در روزهای گذشته فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این 
موضوع اشــاره کرده و گفته بود که ساز و کار 

استخراج رمزارزها در حال نهایی شدن است.
بنابر اطالعات ارائه شــده، استخراج رمزارزها 
در کمیســیون اقتصادی دولت به عنوان یک 
صنعت شــناخته و پیشنهاد شده است که برق 
مصرفی آن با تعرفه متوسط صادراتی محاسبه 
شــود. البته محدودیت هایی برای اســتفاده از 

این دســتگاه ها در زمان اوج مصرف برق نیز 
پیش بینی شده است که گمان می رود این ساز 

و کار تا هفته آینده نهایی شود.
قرار اســت برای این امر مجوزهای مربوطه از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر 
شود و این درحالی است که اکنون استفاده از 
این رمزارزها در بســیاری از کشورها ممنوع 

است.
البته چندی پیــش نیز گمرک ایــران، تعرفه 
واردات ماینرها را اعالم کرد و بنا بر آن، ردیف 
تعرفه آن ها ذیل ردیــف 84719090 گمرکی 
قرار می گیــرد که دســتگاه های کارت خوان، 
پین  پد یا رمزخوان ها و برخی دیگر از ابزارهای 

بانکی قرار دارند.
از گفته مسئوالن اقتصادی کشور پیداست که 
ســاز و کار تولید ارز دیجیتال، هفته آینده در 
دولت مصوب می شود و استخراج بیت کوین 

شکل قانونی به خود خواهد گرفت.
حــال باید دید کــه در این مصوبه ســاز 
و کار ایجــاد رمزارزهــای جدید توســط 
شــرکت های خصوصــی در ایــران نیــز 
مصوب خواهد شــد یا خیــر؟ چراکه در 
طول یک ســال اخیر، شــرکت هایی بودند 
کــه تقاضــای تولید رمزارز در کشــور را 
اما تاکنون مجوزی برای تولید  داشــته اند، 

آن ها صادر نشده است.

 چهار ماه از ســال رونــق تولید در حالی 
گذشــت که رفتارهای مســئوالن استان برای 
روشن نگه داشتن چراغ های به سوسو افتاده 
صنایع همدان بازخوردهای متفاوتی داشــت، 
برخی نام ژســت سیاسی بر آن نهادند، برخی 

همت بلند و برخی هم ...
تقاضاهای ملتمســانه کارخانه دار خوش نامی 
کــه بانک تمام اموالش را به دلیل بدحســابی 
مصــادره کرده، ســرمایه گذاری کــه خط و 
نشان می کشــد اگر حمایت نشود سرمایه اش 
را از همدان خــارج می کند، تولیدکننده ای که 
آالینده محیط زیســت معرفی شده و خواستار 
تعدیل قوانین و مقرراتی می شــد که کارخانه 
اش را پلمــب کــرده، مردی که بــا پای گچ 
گرفته متقاضی وام برای کارخانه اش است که 
مدتهاست برای تأمین مواد اولیه می لنگد و یا 
زن کارآفرینی که مدت ها برای توسعه کسب و 

کارش مجوز می خواهند و نمی دهند.
 حذف واژه های ضد تولید

به گزارش ایرنا، اینها نمونه هایی از 132 واحد 
صنعتی هســتتند که در چهارماهی که از سال 
رونق تولید گذشت، از همه جا رانده و مانده به 
استاندار همدان پناه آوردند تا گره از مشکلشان 

بگشاید.
ایــن گرفتاری های اهالی صنعت در »کارگروه 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید« به ریاست 
شخص استاندار به صورت تخصصی بحث و 
بررسی می شود. اعضای این کارگروه به گواه 
آمار و اطالعات موجود در ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان در چهار ماه گذشــته 

23 بار جلسه تشکیل داده اند.
در این جلسه ها گاه مدیر یک اداره به خاطر 
کم کاری در حق صاحبان صنایع توبیخ شد، 
گاه کوتاهــی رئیــس بانــک در حمایت از 
تولیدکننده به مافوقش گزارش شــد، گاهی 
هم کاری از مسئوالن استانی برای درمان این 
دردمندان برنیامد و دســت به دامن وزیر و 
وزرا شدند، گاهی هم پای نمایندگان مجلس 
به میان می آمد تــا قانونی را کم و زیاد کنند 
بلکــه تولیدکننده ها بیش از این ضرر و زیان 
نکنند، گاهی هم حامیان تولید تشویق شدند. 
اما همیشــه صدای استاندار بر سر آن ها که 
حامی و همراه تولید نبودند، بلند بود و مدام 
از تریبون های مختلف از مدیران و رؤســای 
دســتگاه های اجرایــی می خواســت که در 

ادبیات رونق تولید واژه های »نمی شــود« و 
»نمی توانیم« را خط بزنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
این سختگیری ها را نشــانه دلسوزی استاندار 
می داند، حتیوی هم از تیــر و ترکش انتقاد و 
گالیه های شاهرخی بی نصیب نمانده و تأکید 
می کند، تمام هم و غم مسئوالن استان ُهل دادن 
چرخ صنایع و کارخانه بوده و هســت تا مبادا 

»رونق تولید« تنها در حد یک شعار بماند.
  دست نوازش دولت 

بر سر برادران تولید
به گفته حمیدرضا متین، دســت کم در 132 
واحد یاد شــده یک هزار نفر مشــغول به کار 
هســتند. جلوگیری از بیکاری این کارگران و 
ســرپا ماندن این صنایع از نان شب هم برای 
ما واجب تر اســت و طبق تذکرهای مســتمر 
استاندار، مدیران استان کاری مهمتر از رسیدگی 

به اوضاع و احوال تولیدکننده ها ندارند.
متیــن که او را پدر صنعت همــدان می دانند، 
مدعی اســت که برای فراهم ســاختن کم و 
کســری صاحبان صنایع در چارچوب قانون 
خودمان را به آب و آتش می زنیم اما نه برای 
همــه، برای آن ها که امتحانشــان را در زمینه 
تولید و صــادرات پس داده و برادری خود را 
برای پیشرفت این آب و خاک اثبات کرده اند.

این نه تنها گفته او، بلکه سفارش شاهرخی به 
مدیران زیرمجموعه اش است که صالحیت و 
اهلیت صاحبان صنایع باید ســنجش و پایش 
شده و کســانی زیر چتر حمایتی دولت قرار 
بگیرنــد که دغدغه همیشــگی رونق تولید و 

اشتغال داشته باشند و بس.
صنایعی مانند شــرکت »شوکت« که در تولید 
بخاری های هرمتیک در کشــور پیشتاز است، 
کارخانه »پارت شیمی« که با تولید کربن اکتیو 
)ماده ای کلیــدی که در صنعــت تصفیه آب 
کاربرد دارد( و بخشــی از نیاز وارداتی کشور 
را تأمین می کند و »پتروشــیمی هگمتانه« که 
تحول بزرگی در اقتصاد و اشــتغال این خطه 
به حساب می آید و یا »بتون صنعت بریس« که 
بخشی از زیرساخت های شبکه ریلی کشور را 

تولید می کند.
نمونه هــای مثال زدنی از صنایع صاحب  نام و 
نشان ملی و بین المللی بســیار است، اما مهم 
برطرف کردن مشکالت و هموار کردن مسیر 

این فعاالن اقتصادی است نه سنگ اندازی.

  بانک ها
 بزرگترین عامل رکود تولید

به گواه داده های آماری ثبت شــده در ســامانه 
دبیرخانه »ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید«، از 
مجمــوع 132 کارخانه نیمه کاره و از کارافتاده 
که بررسی شده اند، 91 واحد با بانک های استان 
دست به گریبان بودند، هفت واحد درگیر مسائل 
مالیاتی و تأمین اجتماعی بودند و 44 واحد نیز 
مشکالت زیرساختی و زیربنایی در شهرک های 
صنعتی استان داشــتند. در این میان 12 واحد 
هم خواســته های جور واجوری داشتند که در 
مجموع استاندار، 154 دســتور برای برچیدن 
سنگ و کلوخ های پیش پای تولیدکنندگان صادر 
کرد. دســتورالعمل هایی که شاهرخی قاطعانه 
ســرپیچی و بهانه گیری مدیران دســتگاه های 
اجرایی در عمل به این دستورها را تخلف اعالم 

کرد و خاطیان را محکوم به برکناری.

  ژست های سیاسی
 یا دلسوزی واقعی

هرچند برخی این گونه حرف و سخنرانی ها را 
ادا و اطوار و نمایش های سیاسی می دانند و این 
جلســه ها و دور هم نشینی ها را آب در هاون 

کوفتن می دانند.
به هر حال رونق تولید در همدان بازخوردهای 
متفاوتی دارد و کنش و واکنش های مســئوالن 
و مردم را باید بــه دور از تعصب به قضاوت 
بنشــینیم. نمی دانم شاید تحقق رونق تولید را 
در برخاستن دود از دودکش کارخانه های تازه 
جان گرفته، فهمید یا از شمار جوانان بیکاری 
که دور سفره هایمان افزوده و کاسته می شوند.

متین که اعتقاد دارد، عملکرد اســتان در »ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید« موفقیت آمیز بوده و 
از 100 به این کارگروه نمره 70 می دهد. شما 

به رونق تولید نمره چند می دهید؟

شرط تغییر شماره شبای مشموالن 
سهام عدالت

 در حال حاضر 7/2 میلیون  نفر ســود سهام عدالت نگرفته اند که 
2/4 میلیون نفر آن ها متوفی هســتند و باید ورثه شــان مراجعه کنند. 
طبق اعالم سازمان خصوصی سازی، شماره شبایی که مشموالن سهام 
عدالت در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند قابل تعویض نیست، مگر 

کسانی که شماره شبای آن ها مسدود شده باشد.
به گزارش ایســنا، پیش از این که سازمان خصوصی سازی نسبت به 
واریز سود سهام عدالت اقدام کند، از مشموالن این سهام درخواست 
کرد که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند 

تا سود سهام عدالت به حسابشان واریز شود.
در حال حاضر نیز هنوز سامانه سهام عدالت باز است و کسانی که به 
هر دلیلی اقدام به ثبت شــماره شبای بانکی خود نکرده اند، می توانند 

نسبت به ثبت شماره شبای خود اقدام کنند.
شماره شبای تعدادی از افراد به دالیل مختلف، مسدود است و سازمان 
خصوصی سازی از طریق سایت یا پیامک این موضوع را به اطالع این 
دست از مشموالن رســانده است. این دسته افراد می توانند به سامانه 

سهام عدالت مراجعه کنند و شماره شبای خود را تغییر دهند.
اما افرادی که شماره شبای خود را ثبت کرده اند و این شماره صحیح 
و متعلق به خودشان بوده، امکان تغییر شماره شبا را ندارند اما سازمان 
خصوصی ســازی به تازگی اعالم کرده کــه در حال تعریف برنامه ای 
است که این دسته افراد هم بتوانند در آینده نزدیک در صورت تمایل، 

اقدام به تغییر شماره شبای خود کنند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، پنج میلیون  نفر مشمول زنده 
سهام عدالت هنوز برای اعالم شماره شبای شماره حساب بانکی خود 
مراجعه نکرده و شماره شبا نداده اند. این افراد فرصت دارند که شماره 
شــبای خود را در سامانه ثبت کنند البته پس از راستی آزمایی اصالت 
شماره شبای آن ها، سود ســهام عدالت به تدریج برای این مشموالن 

واریز می شود.
بنا بر آخرین آماری که ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرده، ورثه 
2/4 میلیون  متوفای مشمول سهام عدالت برای گرفتن سود، به سامانه 
مراجعه نکرده اند. در مجموع حــدود 2/7 میلیون  عدم مراجعه برای 

دریافت سود سهام عدالت وجود دارد.

تولید ارز دیجیتال قانونی می شود
■ خصوصی ها منتظر تصميم دولت

آیا ادارات و بانکها  در این نمره سهم دارند؟ 

نمره 70 از 100 به رونق تولید در همدان! 
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سرمربی تیم فوتبال شهرداری:
به دنبال بومی گرایی در شهرداری هستیم

 فوتبــال محــالت همــدان 
ظرفیت و پتانســیل خوبی دارد 
و از این پتانســیل در ترکیب تیم 
فوتبال شهرداری همدان استفاده 

خواهیم کرد.
فوتبال شهرداری  تیم  ســرمربی 
همدان با اشــاره به وضعیت تیم 
بیان  همدان،  شــهرداری  فوتبال 
کرد: امســال سیاســتی که دنبال 
کرده ایم پایین آوردن میانگین ســنی بازیکنان تیم نسبت به سال های 
پیش است و می خواهیم تیمی جوان و بومی وارد مسابقات لیگ دسته 

دوم فوتبال کشور کنیم. 
هــادی گل محمدی، گفت: هر بازیکنی در اســتان همدان که ظرفیت 
بازی در لیگ دسته دوم را در خود می بیند، می تواند در ایام تست گیری 
که به مدت 5 روز برگزار خواهد ش،د در تمرینات ما حضور پیدا کند.
وی افزود: به بازیکنان فوتبال محالت اعتقاد دارم و کار بســیار خوبی 
که از ســال گذشته در فوتبال محالت انجام گرفته، برگزاری مسابقات 
در رده های ســنی پایه برای استعدادیابی بوده و تا جایی که بتوانیم از 

ظرفیت فوتبال محالت استفاده خواهیم کرد.
گل محمدی، خاطرنشــان کرد: امسال از بازیکنان بومی در تیم فوتبال 
شــهرداری اســتفاده می کنیم و تالش داریم از حداقل تعداد بازیکن 

غیربومی استفاده شود.
وی با اشاره به هدف گذاری شــهرداری همدان، بیان کرد: از آنجایی 
که می خواهیم تیم را جوان کنیم اســتفاده از بازیکنان جوان ریســک 
بوده و ممکن اســت تا هفته های آغازین نتایج دلخواه رقم نخورد اما 
به طورقطع به دنبال کســب بهترین نتایج و جایگاه مناســب در پایان 

فصل هستیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان، عنوان کرد: با استفاده از بازیکنان 
جوان و بومی استان و حمایت های خوبی که از طرف شورای شهر و 
شهرداری و هواداران صورت می گیرد، در این فصل می توانیم یکی از 

بهترین فصل های شهرداری همدان را پشت سر بگذاریم.

ایران متقاضی میزبانی جام جهانی 
فوتبال هفت نفره شد

 ایــران کاندیدای میزبانی دوره آتی مســابقات جام جهانی فوتبال 
هفت نفره شده که سال 2021 برگزار خواهد شد.

جام جهانی، معتبرترین رویداد ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی 
فوتبال هفت نفره است. این رقابت ها پیش از این هر چهار سال یکبار 
برگزار می شــد اما با توجه به حذف فوتبال هفت نفره از بازی های 

پارالمپیک، برگزاری آن به صورت دو سال یکبار پیگیری می شود.
بر همین اســاس دوره آتی جام جهانی فوتبال هفت نفره سال 2021 
میالدی برگزار خواهد شــد. ایران برای برگزاری این دوره از رقابت 

های جام جهانی فوتبال هفت نفره، کاندیدا شده است.
درخواست ایران برای میزبانی جام جهانی 2021 فوتبال هفت نفره به 
صورت رسمی از طریق فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن به 
فدراسیون جهانی این رشته اعالم شده است. مسئوالن این فدراسیون 
نیز در پاســخ اعالم کرده اند که درخواست ایران ثبت رسمی شده اما 
پس از بررسی درخواســت دیگر کشورها برای میزبانی، به آن پاسخ 
داده می شود. جام جهانی 2019 فوتبال هفت نفره یکشنبه گذشته در 
سویا اسپانیا به پایان رسید. تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها با 
مجموع 4 برد و 2 باخت به عنوان پنجم دســت یافت. ایران در جام 

جهانی آرژانتین نایب قهرمان شده بود.

پارو زدن برای رسیدن به تیم ملی

 اردوی آماده سازی تیم ملی روئینگ بانوان ایران، در سد شیرین دره 
بجنورد برگزار می شود و این ششمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم 
ملی روئینگ بانوان برای حضوری موفق در رقابت های کسب سهمیه 
المپیک 2020 و قهرمانی آسیا 2019 است که 14 قایقران در آن حضور 
خواهند داشت.ســولماز عباسی، مربی تیم ملی روئینگ بانوان پس از 
برگزاری دو مرحله تست، 14 ورزشکار را برای ششمین مرحله اردو 
تمرینی دعوت کرده که ســه ورزشکار نیز از اســتان همدان در بین 
دعوت شده ها به چشــم می خورد.مریم امیدی پارسا، کیمیا زارعی و 
مریم کرمی از همدان در این اردو که تا 27 مردادماه برگزار می شود، 
حضور خواهند داشت.هر ســه ملی پوش همدانی سابقه کسب مدال 
در مسابقات آسیایی را دارند و اکنون بخت باالیی برای کسب سهمیه 

المپیک و قهرمانی آسیا دارند.

حضور سه کشتی گیر همدانی
 در اردوی تیم ملی امید

 ســه کشــتی گیر همدانی به اردوی تیم ملی کشتی امید کشورمان 
دعوت شدند.

اردوی آماده ســازی تیم ملی کشتی امید به مدت هشت روز در سالن 
عبدا... موحد ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 درخشش کشــتی گیران همدانی در مسابقات کشتی امیدهای کشور 
باعث شد تا سه کشتی گیر مستعد و قهرمان این استان به اردو دعوت 
شــوند.بر این اساس ســجاد چهاردولی در وزن 70 کیلوگرم، جمال 
خدابنده لو در وزن 74 کیلوگرم و دانیال شریعتی در وزن 97 کیلوگرم، 
کشتی گیران استان همدان در اردوی تیم ملی هستند. همچنین مسعود 
مصطفی جوکار، مربی ارزنده کشــتی همدان نیز در این اردو حضور 
دارد.استان همدان پس از ماه ها، صاحب دوبنده تیم ملی کشتی کشور 

خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان:
هدف ما قرار گرفتن در بین ۱۰ استان برتر 

المپیاد است
 همدان ظرفیت خوبی در اکثر رشته های ورزشی دارد و انتظار ما 

این است که همدان در این المپیاد در بین 10 استان برتر قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان درنشست هماهنگی جشنواره 
استعدادهای برتر ورزشی، گفت: همه به این موضوع مهم اذعان داشته 
و معترف هســتند که المپیاد اســتعدادیابی، تحولی بزرگ در ورزش 

کشور است.
محسن جهانشیر با اشاره به این که یکی از مهم ترین اهدافی که المپیاد 
اســتعدادیابی دنبال می کند، بحث به روز نگه داشــتن ورزشکاران در 
برهه های مختلف اســت، تصریح کرد: همدان در سال جاری میزبان 
چهار رشته ورزشی بسکتبال، کشتی آزاد، شطرنج و ژیمناستیک المپیاد 

استعداد های برتر ورزشی کشور خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، گفت: در این راستا و برای میزبانی 
شایســته و بهتر تمامی همکاران اداره کل و هیأت های ورزشــی به 
صورت میدانی وارد کار شده و مقدمات کار برای میزبانی شایسته این 

رقابت ها را فراهم کنند. 
وی با بیان ایــن که برای حضور موفق نمایندگان اســتان در تمامی 
رشته ها باید برنامه ریزی شود، افزود: همدان ظرفیت خوبی در بیشتر 
رشته های ورزشی دارد و انتظار ما این است که همدان در این المپیاد 

در بین 10 استان برتر قرار بگیرد.
جهانشــیر، اظهار کرد: آنچه که امروز به واســطه برگــزاری المپیاد 
اســتعدادهای برتر کشور هستیم، کسب مدال و مقام از این رویدادها 
نیســت چرا که شناسایی یک فرد مســتعد در این جشنواره مهمتر از 

کسب مدال است.

بوکسورهای برتر جوان استان انتخاب 
شدند

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

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

در بخش تیمی این دوره از مسابقات همدان با 2۶ امتیاز عنوان قهرمانی 
را کســب کرد و تیم های اسدآباد و مالیر هرکدام با 9 امتیاز به ترتیب 

دوم و سوم شدند. در پایان نفرات برتر انفرادی معرفی شدند.
در وزن 49 کیلوگرم...........................................  محمد ارج از همدان
در وزن 52 کیلوگرم.................................  حمیدرضا غالمی از همدان
در وزن 5۶ کیلوگرم..........................................  آرش سیفی از همدان
در وزن ۶0 وزن کیلوگرم..........................  ابوالفضل حسنی از مریانج 
در وزن ۶4 کیلوگرم...........................................  امیر روحی از همدان 
در وزن ۶9 کیلوگرم.......................................  محیار عباسی از همدان
 در وزن 75 کیلوگرم.........................  محمدحسین آقاجانی از همدان
 در وزن 81 کیلوگرم........................................  علی بختیاری از مالیر
در در وزن 91 کیلوگرم.............................  علی اسفندیاری از اسدآباد 
....................................  آرش شفیعی از اسدآباد  در وزن 91 +کیلوگرم
نفــرات برتر این رقابت ها به اردوی مشــترک تیــم منتخب همدان 
فراخوانده شدند.تیم منتخب بوکس همدان برای حضور در رقابت های 

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

رقابت های قهرمانی جهان - بحرین

 شکست آرژانتین برابر تیم والیبال جوانان ایران
تیم والیبال جوانان ایران در مرحله دوم رقابت های قهرمانی جهان تیم 

آرژانتین را شکست داد.
رقابــت های والیبال قهرمانی جهان جوانان به میزبانی بحرین در حال 
برگزاری است و تیم والیبال ایران در نخستین بازی مرحله دوم مقابل 

تیم آرژانتین صف آرایی کرد.
والیبالیســت های جوان ایران موفق شــدند با نتیجه 3 بر 1 از سد 
آرژانتیــن عبور کنند تا در یک قدمی صعــود به مرحله نیمه نهایی 

قرار گیرند.

تاســيس موسســه غيــر تجــاری هيئــت ورزشــی ســوارکاری اســتان همــدان درتاريــخ 1398/03/20 بــه شــماره ثبــت 904 بــه شناســه ملــی 14008384954 ثبــت و امضــا ذيــل 
دفاترتكميــل گرديــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی ميگــردد. 

ــر  ــدرن نظي ــاختار م ــاد س ــالش در راه ايج ــه ای( و ت ــا حرف ــه ت ــنين پاي ــوارکاری )از س ــی س ــته ورزش ــی رش ــی  و کيف ــعه کم ــد و توس ــت رش ــزی در جه ــوع : 1 - برنامه ري 1 - موض
آکادمــی ســوارکاری و موسســات آموزشــی رشــته ورزشــی ســوارکاری

 2 - رعايت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسيون آسيا و فدراسيون سوارکاری ج.ا.ا 
3 - تــالش در جهــت تعميــم، گســترش و توســعه پايــدار رشــته ورزشــی ســوارکاری اســتان بــا بكارگيــری مربيــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها و نظــارت و کنتــرل برنامــه 

و جلوگيــری از فعاليــت غيرمجــاز اشــخاص حقيقــی و حقوقــی در امــور رشــته ورزشــی ســوارکاری
 4 - برنامه ريزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولين استان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازی برای جوانان 

5 - نظــارت بــر امــر توســعه باشــگاه داری در ســطح اســتان و تشــويق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمايه گذاری در رشــته ورزشــی ســوارکاری و ايجــاد زمينــه مشــارکت مردمــی 
ــه ــای داوطلبان  و کمک ه

 6 - ايجاد زمينه و بسترسازی مناسب جهت افزايش توان مالی هيئت استان 
7 - تــالش در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش مربيــان، داوران و دســت اندرکاران رشــته ورزشــی ســوارکاری در ســطح اســتان بــر اســاس اســتانداردهای بين المللــی و ملــی از طريــق 

تدويــن برنامــه جامــع آموزشــی و بــا هماهنگــی کميتــه آمــوزش فدراســيون 
8 - کوشــش در بهره بــرداری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پيشــبرد رشــته ورزشــی ســوارکاری و ترغيــب و حمايــت آنــان در حــدود قوانيــن و مقررات"ثبــت موضــوع فعاليــت 

موسســه بمنزلــه اخــذ، وصدورپروانــه فعاليــت نمــی باشــد"
 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

 3 - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، شــكريه ، خيابــان ميــرزاده عشــقی ، خيابــان 20 متــری ورزش ، پــالک 0 ، طبقــه همكــف 
کدپســتی 6516748197

 4 - اوليــن مديــران : آقــای ســيدوحيد برقعــی بــه شــماره ملــی 3873368447 بــه ســمت مديرعامــل و رئيــس هيئــت مديــره )رئيــس هيئــت( خانــم نفيســه فاميــل بختيــاری بــه 
شــماره ملــی 3874540367 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره و عضــو اصلــی )نايــب رئيــس( آقــای محمــد فرزانــه فــر بــه شــماره ملــی 3871052264 بــه ســمت عضــو اصلــی 
هيئــت مديــره )دبيــر هيئــت( آقــای علــی غفــاری بــه شــماره ملــی 3875493966 بــه ســمت خزانــه دار هيئــت اعضــای هيئــت مديــره بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب گرديدنــد. 
5 - دارنــدگان حــق امضــا : امضاهــای مجــاز اســناد بانكــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هيئــت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئيــس هيئــت و در غيــاب رئيــس هيئــت، نايــب 
رئيــس و در غيــاب نايــب رئيــس، دبيــر هيئــت، قابــل اقــدام اســت. ضمنــًا کليــه مكاتبــات عــادی اداری )غيــر تعهــدآور( بــا امضــای رئيــس هيئــت و در غيــاب وی، نايــب رئيــس 

ــرد.  ــام می پذي ــت انج ــر هيئ ــا دبي ي
6 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه

 7 - روزنامه همدان پيام جهت درج آگهی شرکت انتخاب گرديد. 
به استنادمجوز شماره 226/2/3401 مورخ 1398/03/08 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گرديده است. 

)541743(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی مزایده نوبت دوم
ــر  ــالف مالي ــل اخت ــورای ح ــعبه 112 ش ــادره از ش ــی رأی ص ــی ط ــه 971235 اجراي ــده کالس در پرون
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 273279550 ري ــت مبل ــه پرداخ ــد ب ــن محكومن ــی ترکم ــای مجتب آق
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــی ل ــر دولت ــوان 8500000 نيمعش ــه عن ــغ ب ــی و مبل ــی غالم ــای مصطف ــق  آق در ح
اينكــه محكــوم عليــه- عليهمــا- عليهــم نســبت بــه پرداخــت  ذمــه خويــش اقدامــی نكرده انــد ايــن 
اجــرا بــه درخواســت محكــوم لــه- ليهما-لهــم اقــدام بــه توقيــف اموالــی بــه شــرح ذيــل نمــوده کــه 
ــه  ــه محكوم علي ــت تأدي ــده جه ــات مزاي ــه عملي ــدام ب ــی 12 اق ــاعت 11 ال ــخ 1398/5/20 س در تاري
ــدت 5 روز  ــد در م ــد می توانن ــده را دارن ــرکت در مزاي ــه ش ــل ب ــه تماي ــانی ک ــذا کس ــد. مع ه می نماي

قبــل از روزی کــه بــرای فــروش معيــن شــده  امــوال مشــروحه ذيــل را مالحظــه نماينــد:
1- پــژو روا مــدل 1385 نقــره ای گلگيــر جلــو ســمت راســت رنــگ شــده گلگيــر عقــب ســمت راســت 
ــال  ــه 4 س ــف بيم ــث تخفي ــخص ثال ــه ش ــد بيم ــد فاق ــتيک ها 50 درص ــی دارد الس ــپ فرورفتگ و چ
بــه قيمــت کارشناســی 230/000/000 ريــال می باشــد بديهــی اســت برنــده مزايــده کســی اســت کــه 
ــرف  ــی را ظ ــس و مابق ــدی را فی المجل ــت ده درص ــد و می بايس ــنهاد نماي ــت را پيش ــترين قيم بيش

مــدت يــک مــاه تأديــه نمايــد.
)م الف 129(

مدیر اجرای احکام حقوقی 
شورای حل اختالف مالیر

جشنواره اوقات فراغت بانوان در نهاوند برگزار شد

 رئیس هیأت بدمینتون نهاوند، گفت: جشــنواره بانوان با ورزش با حضور مادران و 
دختران بدمینتون باز نهاوندی در ســالن ورزشی شهید عبدا... خدا رحمی نهاوند برگزار 

شد.
ــی  ــم و قدردان ــدف تکری ــا ه ــنواره ب ــن جش ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــهبازی ب ــا ش رض
ــده  ــزار ش ــزان برگ ــن عزی ــات ای ــادران و زحم ــام م ــدی از مق ــازان نهاون بدمینتون ب
ــون و اداره ورزش و  ــأت بدمینت ــت هی ــه هم ــنواره ب ــن جش ــرد: ای ــان ک ــت، بی اس
جوانــان شهرســتان نهاونــد و بــا همــکاری مریــم رســالتی، مربــی توانمنــد بدمینتــون 

ــد اجــرا شــد. ــتان نهاون شهرس
وی بــا اشــاره بــه کســب عنــوان هیــأت برتــر در ســال گذشــته، گفــت: شهرســتان 
ــد  ــته و خواه ــن داش ــرای گفت ــی ب ــور حرف ــون در کش ــته تاکن ــد از گذش نهاون
ــر اســتان توســط  ــی برت ــوان مرب ــم، کســب عن ــن مه ــارز ای داشــت و مصــداق ب
ــد اســت. خوشــبختانه امــروز در شهرســتان  ــد نهاون ــی توانمن ــم رســالتی مرب مری
ــن ورزش  ــمگیر ای ــرفت چش ــاهد پیش ــان ش ــوان و آقای ــش بان ــد در بخ نهاون

ــتیم.  هس
رئیــس هیــأت بدمینتــون نهاونــد، از برگــزاری کالس هــای اوقات فراغــت بدمینتــون 
بــرای عالقه منــدان در فصــل تابســتان خبــر داد و گفــت: هیــأت بدمینتــون شهرســتان 

ــه برنامه هــای موجــود، اقدامــات  ــا توجــه ب در راســتای غنی ســازی اوقات فراغــت ب
خوبــی در دســت اجــرا دارد. 

مریــم رســالتی از مربیــان هیــأت بدمینتــون نهاونــد، بیــان کــرد: موفقیت هــای هیــأت 
ــای  ــون و حمایت ه ــأت بدمینت ــت هی ــات ریاس ــون زحم ــد، مره ــون نهاون بدمینت
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان اســت. چراکــه در بحــث اعزام هــا، ســانس 
ــر  ــره ه ــتان و غی ــن، اســکان در مســابقات خــارج از شهرس ــاده تمری ــای فوق الع ه

ــته اند. ــار گذاش ــته اند در اختی ــوان داش ــه در ت آنچ
گفتنــی اســت، در ایــن برنامــه از دو بدمینتون بــاز برتــر نهاونــد در رده ســنی 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــتان تجلی ــئوالن شهرس ــور مس ــا حض ــان ب نوجوان

مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار با اعضای خانه مطبوعات همدان:

اطالع رسانی ها 
باید به موقع و شفاف باشد

■ رسانه ها مشكالت و نواقص را اطالع دهند

نشست روسای هیأت های ورزش بهار
 جلسه روسای هیأت های ورزشی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار برگزار شد.
جالل لطیفی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان بهار در این جلسه به بیان درخواست ها 
و انتظارات خود از هیأت های ورزشــی شهرستان پرداخت و از هیأت های ورزشی شهرستان 
همکاری و همفکری هر چه بیشــتر در پیشبرد فعالیت ها و برنامه ها را خواستار شد. چند تن 

از روسای هیأت های ورزشی نقطه نظرات، مشکالت و دیدگاه های خود را مطرح کردند.

مهدی طارمی به ریوآوه پیوست 
 مهدی طارمی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران جدیدترین لژیونر 
ایران در لیگ پرتغال است. وبســایت باشگاه ریوآوه پرتغال، اعالم 
کرد با مهدی طارمی 27 ســاله قراردادی دو ساله امضا کرده است. 
طارمــی بازیکن تیم ملی ایران بوده که از مســیر قطر به ســفید و 
سبزپوشــان پرتغالی ملحق شــده اســت و بخت خود را در لیگ 

فوتبال این کشــور آزمایش می کند. ریوآوه بــرای افزایش توان 
هجومی این اســتعداد ایرانی را استخدام کرده است. طارمی خیلی 
زود بــه هم تیمی های جدیــدش ملحق خواهد شــد تا زیرنظر 
کارلــوس کارواخال تمرینات خود را بــا پیراهن جدید آغاز کند.

به جز طارمی در فصــل آینده لیگ پرتغال امیر عابدزاده و مهرداد 
محمدی نیز حضور دارند.ریوآوه در فصل گذشته لیگ پرتغال در 

پله هفتم قرار گرفته بود.

 اعضای هیــأت مدیره خانــه مطبوعات 
همدان با مدیــرکل ورزش و جوانان و مدیر 
روابط عمومی و کارشناسان این حوزه پیرامون 
برنامه های هفته خبرنگار و حوزه اطالع رسانی 

و ارتباطات دیدار و گفت وگو کردند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان در این 
نشســت با اشــاره به لزوم اطالع رسانی های 
صحیح و شفاف، تصریح کرد: یکی از وظایف 
ما پیگیری مباحث فرهنگی و اجتماعی جوانان 
و ســایر آحاد جامعه است و از رسانه ها می 
خواهم اگر نقصانی در این موضوع وجود دارد 

به ما اطالع رسانی کنند.
بــه گزارش روابط عمومــی ورزش و جوانان 
استان، محسن جهانشیر، گفت: روابط عمومی 
به عنوان بخشــی از تشــکیالت دستگاه های 
اجرایی در کنار رســانه ها نقش به سزایی در 

ارتقای سطح آگاهی جامعه دارند.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که از رسانه ها می 
رود، بررســی نقاط ضعف موجود در دستگاه 
اجرایی و انتقادات سازنده در این راستا است 
و ما در حوزه ورزش و جوانان از این موضوع 

استقبال می کنیم.
جهانشــیر با انتقاد از ضعف اطالع رسانی در 
برخی از دستگاه های اجرایی، گفت: در حال 
حاضر اقدامات زیادی در کشور و استان انجام 
شــده اما به درستی اطالع رســانی نمی شود، 
دشــمن فرصت طلب اســت و انگشت روی 

ضعف ما می گذارد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان خواســتار 
توجه رســانه ها به حوزه جوانان شد و افزود: 
همدان از استان های برتر در حوزه مشارکت 
های اجتماعی جوانان اســت و از رســانه ها 
می خواهم همانند حــوزه ورزش، این حوزه 

حساس و آسیب پذیر را نیز حمایت کنند.
وی بــا بیان این کــه کار در حوزه فرهنگی و 
مشارکت های اجتماعی بسیار گسترده است، 
افزود: یکــی از وظایف مــا پیگیری مباحث 
فرهنگــی و اجتماعی جوانان و ســایر آحاد 
جامعه اســت و از رســانه ها می خواهم اگر 
نقصانی در ایــن موضوع وجــود دارد به ما 

اطالع رسانی کنند.
 اجرای برنامه های متنوع تفریحی و 

ورزشی در هفته خبرنگار
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان نیز در ادامه 
این نشســت، گفت: حوزه ورزش و جوانان 
یکی از حوزه های پرچالش هستند و اتفاقات 
زیــادی در آن رخ می دهد که خوشــبختانه با 

تعامل ســازنده ای که بین دســتگاه ورزش و 
رسانه ها وجود داشته است، هیچ گونه مشکلی 

حاشیه ای در این زمینه ایجاد نشده است.
مهــرداد حمزه با تأکید به ایــن که تعامل بین 
ورزش و جوانان و رســانه ها بسیار مطلوب 
است، گفت: مدیر روابط عمومی و کارشناسان 
این حوزه تعامل خوبی با رسانه ها داشته اند که 

امیدواریم این تعامل افزایش یابد.
وی در ادامــه با اشــاره به برنامــه های هفته 
خبرنــگار، افــزود: از آن جا کــه خبرنگاران 
یک ســال در عرصه اطالع رسانی تالش کرده 
و به دنبال رفع دغدغه های جامعه هســتند، به 
منظور پاسداشت این زحمات، برنامه های روز 

خبرنگار در قالب یک هفته برگزار می شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان تدوین 
برنامه هــای تفریحی و ورزشــی را یکی از 
اولویت های خانه مطبوعات در هفته خبرنگار 
دانســت و افزود: همــواره اداره کل ورزش و 
جوانان حمایت خوبی از برنامه های ورزشی 
در هفته خبرنگار داشته و امسال نیز با تعامل و 
حمایت این دستگاه دغدغه در حوزه مسابقات 

ورزشی نداریم.
حمزه، ادامه داد: یکــی از برنامه ها در حوزه 
ورزش، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 
ویژه خبرنگاران است و امسال نیز این همایش 

برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری مسابقات ورزشی 
در رشــته های مهیج و جذاب برای آقایان و 
بانوان خبرنــگار از دیگر برنامــه های خانه 

مطبوعات در هفته خبرنگار است .
 مردم نیاز به نشاط دارند

عضو خانه مطبوعات همدان نیز در این نشست 

با بیان این که مردم نیاز به نشاط دارند، تصریح 
کرد: امروزه بــا عصبیت کالمی و گفتاری در 
سطح جامعه رو به رو هستیم که می تواند زنگ 
خطری برای سالمت روانی جامعه محسوب 
شــود و تولید شــادی برای مردم استان امری 

واجب و ضروری است.
یدا... طاقتی احســن در ادامه بــا بیان این که 
ورزش همگانی باید در استان همدان گسترش 
یابد، تصریح کرد: باید مانند گذشــته همایش 
های پیاده روی و مانند آن در شهر برگزار شود 
تا مردم جذب ورزش شــده و از آسیب های 

اجتماعی به دور باشند.
وی با بیان این که استعداد و ظرفیت خوبی در 
بین جوانان اســتان همدان وجود دارد، افزود: 
بایــد از ایــن ظرفیت عظیم در جهت رشــد 
ورزش استان استفاده شود تا شاهد درخشش 
و مدال آوری ورزشــکاران همدانی در ســایر 

میادین بین المللی و کشوری باشیم.
 رسانه ها نیازمند حمایت هستند

دیگر عضو خانه مطبوعات همدان نیز با اشاره 
به این که ورزش اســتان نبایــد در تیم پاس 
خالصه شود، گفت: رشــته های پرمدالی در 
استان همدان وجود دارد که از سوی رسانه ها 

کمتر به این رشته ها توجه شده است.
سید صدرالدین موسوی با بیان این که رسانه 
ها نیازمند حمایت هســتند، گفت: در شرایط 
فعلی اقتصادی، فعالیت رسانه ای تخصصی و 

مجزا در حوزه ورزش امکان پذیر نیست.
 توســعه گردشــگری ورزشی در 

استان همدان
دیگر عضو خانه مطبوعات نیز در این مراسم 
افزود: اســتان  همدان در بحث گردشــگری 

ورزشی، بوم گردی و طبیعت گردی ظرفیت ها 
و پتانســیل های زیــادی را دارد و می توان از 
ورزش به خوبی برای توســعه گردشــگری 

استان بهره برد.
داره کل  ا مریــم مقــدم، عنــوان کــرد: 
با اجرای  نــد  نــان می توا ورزش و جوا
در  به سزایی  نقش  ورزشــی  مســابقات 
معرفــی ظرفیت هــای ورزشــی همدان 

کند. یفا  ا
وی با تقدیر از پیگیری های مدیرکل ورزش 
و جوانان در حمایت از تیم های ورزشــی، 
گفت: خوشــبختانه با حمایــت و پیگیری 
های مدیرکل ورزش و جوانان استان شاهد 
پیشرفت و مدال آوری های خوبی در برخی 
از رشته های ورزشــی مانند تنیس روی میز 

بوده ایم.
 تعامل ســازنده ورزش و جوانان و 

رسانه های استان همدان
و  ورزش  اداره کل  روابط عمومــی  مدیــر 
جوانان اســتان با اشــاره به حمایت رسانه 
هــای اســتان از حــوزه ورزش، گفــت: 
بین روابط عمومی  تعامل خوبی  خوشبختانه 

اداره کل و رسانه های استان وجود دارد.
حمــد ا... چاروســایی با بیان ایــن که باید 
ارتباط با رسانه و مطبوعات در سایه تعامل 
باشــد، ادامه داد: ما در پی ارتباط دوسویه 
و در تعامل بیشــتر با خبرنگاران و رسانه ها 

هستیم.
وی افزود: هیأت های وزشــی نســبت به 
فعال کــردن روابط عمومی های خود اقدام 
کرده اند و خوشــبختانه امروز بیشتر هیأت 

های ورزشی دارای روابط عمومی هستند.
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تأثیر زایمان سزارین و طبیعی بر رشد 
شناختی نوزادان

 پژوهشــگران اســپانیایی اخیرا دریافته اند، نوزادانی که با زایمان 
سزارین متولد شــده اند نه تنها بهره هوشی کمتری نسبت به نوزادان 
متولد شــده با زایمان طبیعی دارند بلکه رشد شناختی آن ها نیز پایین 
 University( است.به گزارش ایسنا، پژوهشــگران دانشگاه ماالگا
of Malaga( اســپانیا در مطالعه اخیرشــان دریافته اند، نوع زایمان 
می تواند تأثیرات متفاوتی بر رشد شــناختی کودک داشته باشد.رشد 
شناختی )Cognitive development( یکی از شاخه های رشته 
تحصیلی علوم اعصاب و روانشناسی است که در آن پژوهشگران نحوه 
پردازش اطالعات، مهارت ادراکی، یادگیری زبان و ســایر جنبه های 

رشد مغز و رشد شناختی کودک را مورد بررسی قرار می دهند.

فضاپیمای هندی به ماه پرتاب شد
فضاپیمای هندی با نام »چاندرایان2« که هفته گذشــته ارسال آن لغو 
شــده بود، شب گذشته به سمت ماه پرتاب شد. به گزارش مهر، هند 
فضاپیمایی به ماه فرســتاد تا ذخایر آب در قســمت دورافتاده ماه را 

بررسی کند. 
این درحالی اســت که قرار بود فضاپیما هفته گذشــته به فضا ارسال 
شود اما به دالیل مشکالت فنی به تأخیر افتاد. این فضاپیما »چاندرایان 
Chandrayaan( »2-2( نام دارد و قرار اســت طبق برنامه ریزی 
در ماه سپتامبر در قطب جنوب ماه فرود بیاید. البته فضاپیمای مذکور 
با وزن 3/8 تنی شــامل 3 بخش اســت. این بخش ها عبارتند از یک 
مدارگرد ماه، لندر و یک کاوشــگر که در سطح سیاره به جست وجو 

می پردازد.

نخست وزیر آینده انگلیس درباره هواوی 
تصمیم می گیرد

 نخســت وزیر فعلی انگلیس اعالم کرده، تصمیم  گیــری درباره ادامه 
همکاری با شرکت هواوی را به جانشین خود واگذار کرده است. به گزارش 
مهر، ترزا می، نخست وزیر فعلی انگلیس تصمیم گیری درباره آینده همکاری 
با شرکت هواوی را به عهده جانشین خود گذاشته است.جرمی رایت، وزیر 
فرهنگ انگلیس اعالم کرد دولت این کشــور هنوز در وضعیتی نیست که 
درباره همکاری با این شــرکت چینی تصمیم بگیرد. این درحالی است که 
آمریکا در ماه می اعالم کرد هواوی را تحریم کرده است.طبق گزارش های 
جلسه کنسول امنیت ملی انگلیس که در ماه آوریل برگزار شد، ترزا می در این 
جلسه تصمیم گرفته بود تا به هواوی اجازه دهد در مناقصه فعالیت در بخش 

های غیر مرکزی شبکه اینترنت ۵G اینترنت همکاری کند.

کاهش تعرفه ترانزیت اینترنت ایران و عراق 
بررسی شد

 در جریان حضور وزیر ارتباطات کشــور عراق به کشــورمان و 
دیدار با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع کاهش تعرفه 

ترانزیت اینترنت میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش شــرکت ارتباطات زیر ساخت، حمید فتاحی، معاون وزیر 
ارتباطات و مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با نعیم ثجیل 
یســر، وزیر ارتباطات عراق در جریان حضور وی در ایران همزمان با 
برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که با هدف توسعه زیرساخت های دو کشور انجام شد، 
مذاکرات و پیگیری های ویژه برای تســهیل ارتباطات زائران در ایام 

اربعین صورت گرفت.

گوگل موتور جستجوی صوتی 
برای کودکان می سازد

 حق امتیازی جدید نشــان می دهد، گوگل قصد دارد یک موتور 
جست وجوی اینترنتی برای کودکان نوپا ابداع کند که با دستور صوتی 
فعال می شــود. به گزارش مهر، گوگل مشــغول ابــداع یک موتور 
جســت وجوی اینترنتی برای کودکان نوپا اســت که با صوت فعال 
می شود. این شرکت بزرگ فناوری در اروپا حق امتیاز اختراعی به نام 
 Gamifying ( تجربه بازی گونه جست وجوی صوتی برای کودکان
Voice Search Experience for Children( را ثبت کرده 

است.
ایــن حق امتیاز در حقیقت برای کودکانی ابداع می شــود که هنوز به 

مهدکودک می روند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان:

فعالیت ۱5 کتابفروشی همدان 
در طرح تابستانه کتاب

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
از عضویت و فعالیت 15 کتابفروشی استان در طرح 

تابستانه کتاب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همدان، احمدرضا احسانی با اشاره 
به طرح تابســتانه کتاب، بیان کرد: این طرح از طرح 
های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
که با هدف تقویت جریان توزیع و فروش کتاب از 
طریق چرخه حرفه ای و اصولی نشر برگزار می شود.

وی با اشاره به شــعار تابستانه کتاب امسال »کتاب، 
همنشین دلنشین«،خاطرنشان کرد: نخستین دوره این 
طرح در پاییز 94 با شــعار »کتابفروشــی به وسعت 

ایران« برگزار شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان، 
افزود: طرح فروش تابســتانه کتاب امسال از 25 تیر 
آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه دارد. در این طرح 
15 کتابفروشــی از استان همدان شرکت کرده اند که 
14 کتابفروشی در همدان و یک کتابفروشی در مالیر 

فعالیت دارند.
احســانی، تخفیف هــای 15 و 25 درصدی برای 
کتاب هــای ترجمه و تألیفــی را از مزیت های این 
طــرح عنوان کرد و گفت: ســقف خرید برای هر 
فرد بــا ارائه کدملی 120 هزار تومان در نظر گرفته 
شــده که معادل 30 هزار تومان تخفیف به آن تعلق 

می گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: کتابفروشــی های فــروغ، 
فراگیر هگمتانه،  انتشــارات  ابن ســینا،  ایران زمین، 
برگ، دانشجو، دهخدا، شهر کتاب، آرین، انصاری، 
رواق، ناصرخسرو و نارنجی 1 و 2 و 3 میزبان طرح 

تابستانه کتاب در همدان هستند.

»تاریخ عکاسی همدان« چاپ شد

 مســئول واحــد آمــوزش و پژوهش حوزه 
هنــری همدان، گفــت: کتاب »تاریخ عکاســی 
همدان« که بخشــی از دانشــنامه همدان است، 

به چاپ رسید.
خلیل  ا... بیگ محمدی از چاپ کتاب »تاریخ عکاسی 
همدان« که بخشی از دانشــنامه همدان است، خبر 
داد و اظهار کرد: این کتاب توســط ســمیرا سبزی 
نگارش شــده و مربوط به عکاســی همدان از آغاز 

تاکنون است.
وی تصریــح کرد: این کتاب بــه معرفی هنرمندان، 
عکاسی های شــاخص و عکاسخانه ها، آغازگرهای 
عکاسی در همدان و کســانی که در تاریخ عکاسی 

همدان نقش داشتند، پرداخته است.
مســئول واحد آمــوزش و پژوهش حــوزه هنری 
همدان بــا بیان این کــه این کتاب بــه تاریخچه 
عکاسی در همدان پرداخته اســت، افزود: در این 
کتــاب هنرمندان و عکس هایی از همدان به تصویر 
کشیده شــده اســت. در فصل نخست به صورت 
مقدمه به یکی از محققان برجسته کشوری مربوط 
اســت و فصل های بعدی به عکاسی های همدان و 
هنرمندانی که از همدان عکس گرفته و این شهر را 

معرفی کرده اند، پرداخته است.
بیگ محمدی با بیان این که این کتاب در قطع وزیری 
اســت، یادآور شــد: کتاب »تاریخ عکاسی همدان« 
در 388 صفحه و 11 فصل تنظیم شــده است و در 
آن 350 عکــس قدیمی از ایران و همدان به تصویر 
کشیده شده و در حال حاضر یک هزار نسخه از این 

کتاب به چاپ رسیده است.

طرح ویزای الکترونیکی گردشگران 
سن پترزبورگ اجرا می شود

 بازدیدکنندگان »سن پترزبورگ« و »لنینگراد«  به زودی امکان استفاده 
از ویزای الکترونیکی و رایگان را خواهند داشت. به گزارش ایسنا،  این 
امکان پس از آن که والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور روسیه حکم ویزای 

الکترونیکی این مناطق را در نوزدهم جوالی امضا کرد، میسر شد.
بر اســاس این حکم، از تاریخ یکم اکتبر ورود شــهروندان خارجی به 
سن پترزبورگ و لنینگراد  از طریق ویزای الکترونیکی امکان پذیر خواهد 
بود. مــدت زمان اقامت مجــاز در این مناطق بــرای دارندگان ویزای 
الکترونیکی 8 روز  و مدت اعتبار استفاده از ویزای الکترونیکی 30 روز 

پس از اخذ آن تعیین شده است.
روسیه پیشتر در سال 2017 از برنامه خود مبنی بر ارائه ویزای الکترونیکی 
رایگان به مسافران  سن پترزبورگ خبر داده بود و اعالم شده بود که این 
ویزا شامل تمامی کشورها نمی شــود و دارندگان پاسپورت های معتبر 
اروپایی و آمریکایی را شــامل می شود.  پوتین  در ماه مارس 2017 حکم 
دیگری برای تسهیل شرایط اخذ ویزای والدی وستوک امضا کرده بود که 

شرایط تسهیل این ویزا یکم آگوست سال 2018 اجرایی شد.

نمایشنامه خوانی »َدمام« در آستانه ماه محرم
 نمایشنامه خوانی نمایشــنامه »َدمام« با موضوع سوگواری »محرم و 

روایت بچه های یک هیأت مذهبی« برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی حوزه هنری همدان، نخســتین جلســه 
نمایشنامه خوانی نمایشنامه »َدمام« با موضوع سوگواری محرم و روایت 
بچه های یک هیأت مذهبی، به همت واحد نمایش حوزه هنری اســتان 
همدان 30 تیرماه سال جاری در کانون اسالمی خواهران برگزار می شود.

سرپرســت واحد نمایش حوزه هنری همدان، با اشاره به اجرای برنامه 
نمایشــنامه خوانی »َدمام« با همکاری کانون اســالمی خواهران، اظهار 
کرد: نمایشنامه »دمام« نمایشــنامه ای مذهبی است که داستان آن درباره 
ســوگواری محرم است و بچه های تکیه ای شــب قبل از محرم متوجه 
می شوند که دمام هایشان)نوعی ساز کوبه ای( پاره شده است و داستان از 
این جا آغاز می شود...محمدرضا باباخانیان، نمایشنامه خوانی را فرصت 
مناسبی برای نقش خوانان دانست و افزود: هنرجویان تازه وارد به حوزه 
نمایش، با نمایشنامه خوانی می توانند خود را سنجیده و شناختی از روند 
یــک نقش و بازی به دســت آورند و به تدریج پــا به فضای حرفه ای 

بگذارند.
وی نمایشــنامه خوانی را یکی از شیوه های کشف استعدادهای برتر در 
حوزه بازیگری و ارتقای ســطح کیفی و کمــی نمایش های صحنه ای 
عنوان کرد و گفت: در نمایشــنامه خوانی وقتی ذهن بازیگر معطوف به 
حفظ کردن متن و تمرکز بر آن نیســت، زمان بیشتری می تواند صرف 
گسترش شــخصیت و درونمایه نمایشنامه داشته باشد که این امر برای 
بازیگران جدید بسیار مفید است. باباخانیان افزود: با برگزاری جلسات 
نمایشــنامه خوانی فارغ از دورهمی و خواندن متن نمایشی، سعی داریم 
با انتخاب متونی مناسب و گروه هایی منتخب، کیفیت کار را مالک قرار 

داده و اجازه ندهیم کمیت باعث کاسته شدن کیفیت اجراها شود.

■ حديث:
امام علی )ع(:

گواراترين زندگی ، از آِن کسی است که به آنچه خداوند قسمت او کرده ، خرسند 
باشد .         
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■ دوبيتي:
برانی گر بخواری از که ترسی کشيمان ار بزاری از که ترسی  

مو با اين نيمه دل از کس نترسم                                           دو عالم دل ته داری از که ترسی
باباطاهر

سینـما

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

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

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

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

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 8 مــاه از ملی شــدن جنانی می گــذرد و این 
عمارت تاریخی همچنان در گیر و دار داربســت 
های فلزی، تعجب شــهروندان را برانگیخته است. 
سال گذشته پس از آنکه رسانه ها از رها شدن این 
عمارت قجری انتقاد کردند شهرداری به میدان آمد 
و جنانی را به داربست مزین کرد تا ایمن سازی در 
برابر احتمال ریزش ســاختمان رقم خورد . در این 
فاصله هم میــراث فرهنگی همدان پای کار آمد و 
جنانی را کاندیدای ملی شدن اعالم کرد و به مالک 
هشدار داد تا برای حفظ این عمارت از هیچ کاری 
دریغ نکند . اما ماه ها گذشــت و جنانی ثبت شد 
و علی رقم پیگیری های کســبه حوالی جنانی این 
عمارت پشت داربست ها اسیر ماند و حتی با ملی 

شدن هم اتفاقی برای آن نیفتاد. 
برخــی معتقدند به مرور زمــان آنها که از تخریب 
جنانی سود می برند دســت به کار میشوند تا جان 
جنانی را در ســایه بی توجهی هــای متولیان امور 

بگیرند .
8 ماه پیش همزمان با به ثبت ملی رســیدن این اثر، 
مدیرکل میراث فرهنگْی صنایع دستی و گردشگری  
همدان خبر داده بــود که عمارت جنانی همدان یا 
مسافرخانه آبادان، هتل ســنتی می شود اما درحال 
حاضر که سایه داربست بر سر آن سنگینی میکند و 

از هتل شدن خبری نیست .
 ایــن عمارت در گذشــته به عنوان مســافرخانه 
کاربری داشت، و قرار بر این بود مالک بنا عملیات 
مرمت را زیر نظر میراث فرهنگی بر عهده بگیرد. 

»عمارت جنانی« یا همان »مسافرخانه آبادان«، بنای 
تاریخی با بیش از 80 سال قدمت است که معماری 
آن را نمونــه خاص در اواخر دوران قاجار و اوائل 
پهلوی می دانند. این عمارت به عنوان نخستین بنای 
چند طبقه همدان محسوب می شود که در بارندگی 

پاییز امسال در قسمت هایی دچار تخریب شد. 
×  هشدار تخریب یا داربست

نکته مهم این است که این بنا در یک قدمی تخریب 
، آتش سوزی و هر اتفاقی می تواند باشد. 

در همین راســتا شــامگاه 2۶ تیرماه بنای گنبدی 
تاریخی میدان حســن آباد در تهــران که از لحاظ 
معماری بســیار شبیه به میدان مرکزی شهر همدان 

است، در مقابل چشمان بهت زده مردم و مسئوالن 
سوخت و فرو ریخت؛ بنای قاجاری ای که به رغم 
قدمت و ارزش تاریخی، انبار کاال شــده بود. بنای 
تاریخــی میدان حســن آباد به چشــم برهم زدنی 
مانند نخستین آســمان خراش پایتخت -ساختمان 
پالســکو- که از بی توجهی و خالءهــای قانونی 

ایمنی فرو ریخت و داغ بزرگی بر دل  گذاشت.
گاهی برخی از بناهای تاریخی که مالک شــخصی 
دارند، به دالیل مختلف از جمله رضایت نداشــتن 
مالک شــخصی بــرای ایمن ســازی، بی احتیاطی، 
فرسودگی بنا و... درگیر حوادثی مانند آتش سوزی 
می شوند.موضوع آسیب رسیدن ْو  آتش سوزی در 
بناهای تاریخی بحثی جدی است که گاهی صاحبان 
این بناها آن را ســاده تلقی می کنند و به این بهانه 
که عمارت و بنا شخصی اســت، ایمن سازی های 
الزم را انجام نمی دهند و حتی صاحبان اختیار برای 
حفظ بنای تاریخی هم از این مهم ســرباز میزنند 
. امــا آیا برای افرادی که بــا بی احتیاطی یک بنای 
تاریخی را به آتش  می کشــند یا تخریب می کنند، 

جرمی تعریف شده است؟

در این باره یک جرم شــناس، گفت: آســیب زدن 
یا آتش زدن اموال چه مربوط به اشــخاص باشــد 
و چه نهادها، جرم تلقی می شــود و قابل مجازات 
اســت. اما این اقدام ممکن اســت به دو شــیوه 
عمدی یا غیر عمدی انجام شــود. ارتکاب عمدی 
جرم آتش ســوزی مجازاتی در پی دارد که حسب 
ویژگی های آن حادثه، اموالی که آتش گرفته است، 
مالکیــت محل یا اموال آتش گرفتــه که متعلق به 
فردی یا نهادهای عمومی باشد، تاریخی بودن آثار 

و... این مجازات متفاوت است.
علــی نجفی توانا، ادامــه داد: امــا قانونگذار برای 
تخریب امــوال به صورت غیر عمــدی مجازات 
خاصــی را به جز جبران خســارت پیش بینی نمی 
کند. چرا کــه این نوع از جرم به صورت اتفاقی و 
ناشی از غفلت اتفاق می افتد و ممکن است فردی 
به صورت ناخواسته مرتکب آن شود. به بیان دیگر 
درباره تخریب غیرعمــدی یا آتش زدن غیرعمدی 
اماکــن، قانونگــذار مجازات جبران خســارت را 
پیش بینــی کرده اســت، با این حــال در مواردی 

مجازات های شدیدتری اعمال می کند.

وی با بیان ایــن که درباره تخریب اماکن تاریخی، 
مذهبی، فرهنگی و...  بر اســاس ماده 558 به بعد 
قانون کیفری، تعزیرات مجازات های ســنگینی را 
در نظر گرفته است، گفت: اگر شخصی به صورت 
عمدی آثــار تاریخی را تخریب کنــد، قانونگذار 
دربــاره کیفــر تخریب آثــار تاریخی بر حســب 
ویژگی های آن حادثه و با توجه به مجموعه شرایط 
از مجازات های ســنگین نیز اســتفاده می کند که 
گاهــی مجازاتی بین دو تا 5 ســال حبس خواهد 

داشت.
 ایــن مجــازات گاهــی بــا توجه بــه میزان 
خســارت و موضوع جرم، افزایــش یا کاهش 
پیــدا می کند. اما دربــاره تخریب یا آتش زدن 
این نوع اماکن به صــورت غیرعمد، قانونگذار 
مجــازات خاصی را در نظــر نمی گیرد و با در 
نظــر گرفتن نوع خطای شــخص، مجازاتی در 
تعییــن می کند. در حقیقت  زمینه جرم غیرعمد 
می توان گفت که مجــازات تخریب آتش زدن 
آثار تاریخــی به صــورت غیرعمدی مجازات 

نیست. شدیدی 

بانوی 51 ساله 
همدانی 
مدیر مجموعه 
کودکان شد
 بهناز ضرابــی زاده، نویســنده و راوی کتاب 
نام آشــنای »دختر شینا« از سوی مدیرعامل کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان به عنوان 
مدیرکل جدید کانون استان همدان منصوب شد.

این نویسنده برگزیده جشنواره های داستان نویسی 
کشــور و خالق ده ها عنوان اثر داستانی و مؤلف 
بیش از 250 اثر داســتانی و ادبی در نشــریات و 
مجالت برگزیده کشــوری به این سمت منصوب 
و اداره 41 مرکز کانون این استان شامل 28 مرکز 
ثابت، 10 مرکز سیار و 3 مرکز پستی به وی سپرده 

شد.
مدیرعامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان در حکم مدیرکل جدید کانون اســتان 
همدان، اظهــار امیدواری کرده اســت: به همت 
مدیرکل جدیــد و همکاران اســتان همدان و از 
رهگــذر مالحظه راهبردهــای عملیاتی کانون و 
هماهنگی با استاندار و سایر مسئوالن دستگاه های 

مرتبط آن استان و تعامل موثر با همکاران ستادی 
در مســیر تحقق اهداف کانــون گام های موثری 

برداشته شود.
ــه  ــون را ب ــوری کان ــدف مح ــری، ه ــل نظ فاض
ــز  ــاز و متمای ــان ممت ــی از نقش آفرین ــوان یک عن
ــازان  ــی آینده س ــت و تعال ــم و تربی ــه تعلی عرص
ایــران اســالمی، شــکوفایی اســتعدادها و پرورش 
ذوق و خالقیــت کــودکان و نوجوانــان بیــان 
ــر  کــرد و گفــت: تحقــق ایــن اهــداف عــالوه ب
نیــاز بــه وجــود محیطــی پرنشــاط، امیدبخــش و 
بهره منــدی از ظرفیــت دانــش، تجربــه و انگیــزه 
واالی خانــواده ارجمنــد کانــون، مســتلزم تعمیــق 

برنامه هــا و کیفی ســازی فعالیت هــا اســت.
وی بــا تاکیــد بــر توجــه بــه ابزارهــا و روش های 
ــعه  ــت و توس ــت، تقوی ــرورش خالقی ــن پ نوی
همــکاری بــا مــدارس و پرداختــن بــه آمــوزش 
ــی،  ــای فرادانش ــا و مقوله ه ــد مهارت ه هدف من
ــا  ــب ب ــد متناس ــداف بای ــن اه ــرد: ای ــه ک توصی
ــای  ــالمی و اقتضاه ــی اس ــی ایران ــبک زندگ س

ــی باشــد.. فرهنگــی بوم
 برگزاری 38 برنامه پویش »فصل گرم 

کتاب« در همدان
مدیرکل ســابق کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان همدان، گفت: 38 برنامه پویش 
»فصل گرم کتاب« در تابســتان امســال در سطح 

استان برگزار می شود.

محمدرضا جوادی، با بیان این که فصل تابســتان 
از مهمترین زمان های اوقات فراغت دانش آموزان، 
کودکان و نوجوانان اســت که فرصتی مناســب 
برای ارائه برنامه های فرهنگی فراهم کرده است، 
اظهار کرد: کانون به عنوان یک ســازمان متولی در 
غنی سازی اوقات فراغت، وظیفه دارد تا خدمات 
فرهنگــی، هنری و ادبی خــود را در ایام فراغت 
کودکان و نوجوانان عرضه کند. بر همین اساس، 
پویش فصل گرم کتاب در تابستان سال 98 برگزار 

می شود.
ــرم  ــل گ ــش فص ــاز پوی ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
کتــاب از اول تیرمــاه و ادامــه آن تــا پایــان 
ــن پویــش کــه فصــل گــرم  ــزود: ای تابســتان، اف
کتــاب نام گــذاری شــده اســت، بــا هــدف 
بــا  کتابخوانــی  فرهنــگ  اشــاعه  و  ترویــج 
نمایــش  و  قصه گویــی  کودکانــه،  بازی هــای 

می شــود. اجرایــی 
پویــش  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  جــوادی 
بچه هــا  فراغــت  اوقــات  غنی ســازی  را 
دو  بــر  تاکیــد  بــا  و  دانســته  تابســتان  در 
محــور موضوعــی »ترویــج فرهنــگ کتــاب 
و کتابخوانــی بیــن کــودکان و نوجوانــان« و 
ــرد:  ــوان ک ــی«، عن ــای زندگ ــت مهارت ه »تقوی
ــتگاه های  ــال ایس ــتان امس ــی در تابس ــن پویش ای
ــرورش فکــری کــودکان و  ــون پ ــی کان کتابخوان
ــا  ــتان ها، تفرجگاه ه ــه درون بوس ــان را ب نوجوان

ــان  ــا بی ــرده اســت.وی ب ــی ب ــای عموم و فضاه
ایــن کــه 38 برنامــه پویــش فصــل گــرم کتــاب 
برگــزار خواهــد شــد،  امســال  تابســتان  در 
گفــت: مربیــان کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان در ایــن ایســتگاه ها بــا اجــرای 
ــرای  ــذاب ب ــه و ج ــوع، خالقان ــای متن برنامه ه
ــی  ــه معرف ــا، ب ــان و خانواده ه ــودکان، نوجوان ک
کانــون، عرضــه ی خدمــات فرهنگــی، چگونگــی 
برقــراری ارتبــاط موثــر بــا کــودکان و نوجوانــان 

و جــذب عضــو نیــز می پردازنــد.
بهنــاز ضرابــی زاده متولــد ســال 1347 در همــدان 
اســت و پیــش از ایــن به عنــوان کارشــناس 
مســئول آفرینش هــای ادبــی کانــون اســتان 
فعالیــت می کــرد. دختــر شــینا معروف تریــن 
ــر  ــرات قدم خی ــت خاط ــی زاده، روای ــر ضراب اث
محمدی کنعــان همســر ســردار حــاج ســتار 
و  ایــران  جنــگ  شــهدای  از  ابراهیمی هژیــر 
ــوان  ــه عن ــال 1393 ب ــه در س ــت ک ــراق اس ع
ــاب  ــزه کت ــانزدهمین دوره جای ــال ش ــاب س کت
ســال دفــاع مقــدس برگزیــده و در ســال 1395 
نیــز تقریــظ مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن کتــاب 
ــه  ــم، محل ــتان یازده ــاجی، گلس ــد. س درج ش
ــت.  ــار اوس ــر آث ــل از دیگ ــرغ ش ــی و م حاج
ــی زاده  ــاز ضراب ــته بهن ــت؛ روز گذش ــی اس گفتن
جایگزیــن ســیدمحمدرضا جــوادی مدیــرکل 

ــت. ــده اس ــدان ش ــتان هم ــون اس کان

8 ماه از داربست زدگی جنانی می گذرد

جنانی در حبس حصار میله ای  


