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هفته خبرنگار 
و فرصت های پیش رو 

 در هفته ای که به نام خبرنگار اســت، 
مثل همیشــه برنامه هایــی از طرف خانه 
مطبوعات تدارک دیده شــده تا به نحوی 
این قشر آگاه و موثر جامعه که نقش کلیدی 

و بی بدیل در پیشرفت جامعه دارند.

رسانه ها امیدآفرین؛ مسئوالن نقدپذیر باشند
2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

کودکان همدان 
صاحب خیابان می شوند

پذیرش نمایندگی بیمه 
شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان همدان در نظر دارد به منظور توسعه شبکه فروش 
تعداد محدودی نماینده فعال حائز شرایط را در شهر همدان و شهرستان های نهاوند- 

مالیر- رزن و فامنین از طریق مصاحبه حضوری پذیرش نماید.
متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام به صورت حضوری به امور نمایندگان این 

سرپرستی مراجعه کنند.
آدرس: همدان، میدان جهاد، خیابان طالقانی، خیابان بهداشت، پالک 24

شماره تماس: 08138279261

اطالعیه

شرکت امیدآوران سبز هکمتان وابسته به کارخانه قند همدان

شرکت امیدآوران سبز هکمتان وابسته به کارخانه قند همدان 
در شهرستان  واقع  اختصاصی خود  مزارع  در  دارد  نظر  در 
فامنین استان همدان مساحت 4 هکتار گلخانه احداث نماید. 
لذا از شرکت هایی که توانایی فنی الزم )از مرحله طراحی تا 

اجرا( دارند جهت همکاری دعوت بعمل می آید.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل 

فرمائید:
081-34553248

حیدری :09188194073
امام :09134099987

فکس: 081-34553250

به مناسبت فرا رسیدن 17مرداد روزنامه همدان پیام در نظر دارد تا پایان 

تخفیف  هفته خبرنگار تبلیغات بخش خصوصی استان را تا %80 
منتشر کند.

 تولیدکنندگان، صنایع کوچک، کارخانجات و ... می توانند برای استفاده از 
این طرح با دفتر روزنامه واقع در همدان، ابتدای خیابان مهدیه، ساختمان 
09226404490تماس  و   38279011 تلفن  شماره  یا  و  پیام 

حاصل فرمایند.

تخفیف ویژه به مناسبت روزخبرنگار

روابط عمومی روزنامه

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 
09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

فرماندار همدان 
در نشست خبری:

برگزاری 
جشن های شاد 
در دستورکار 

است
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نظارت ها تقویت شود

شبیخون 
به بازارمرغ

■ یخچال های خالی و نمایش کمبودهای بازار همدان
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان خبر داد

برداشت 70 هزارتن 
سیب زمینی و سیر از مزارع استان

www.HamedanPayam.com
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هفته خبرنگار و فرصت های پیش رو 
 در هفته ای که به نام خبرنگار اســت، مثل همیشه برنامه هایی از 
طرف خانه مطبوعات تدارک دیده شــده تا به نحوی این قشر آگاه و 
موثر جامعه که نقش کلیدی و بی بدیل در پیشرفت جامعه دارند، بیش 

از پیش مورد توجه قرار گیرند. 
ایــن هفته فرصتی اســت تا عالوه بــر برگزاری آیین هــای ویژه و 
اجــرای برنامه های متعدد، به مباحثی نیز کــه اتفاقا از اهمیت باالیی 

برخوردارند، پرداخته شود.
یکی از این موضوعات توجه دســتگاه های مختلف به حوزه رسانه 

است که از جهات مختلف باید به آن توجه داشت.
بدون تردید برنامــه های هفته خبرنگار نباید  محدود به همان برنامه 
هایی شود که از سوی خانه مطبوعات تدارک دیده شده است؛ ضمن 
اینکه برنامه های مذکور نیز انتظار می رود نســبت به گذشته تفاوت 

محسوسی داشته باشد. 
بر این اســاس دســتگاه های مختلف به نحوی باید هفته خبرنگار را 
مغتنم بدانند تا از این فرصت برای تجلیل از خبرنگاران و اجرای برنامه 

های مناسب در این زمینه استفاده کنند.
نکته مهمتر اما تبیین و بازخوانی اهمیت موضوعاتی چون لزوم استفاده 
از ظرفیت رسانه ای، تقویت روحیه نقدپذیری در بین مدیران، تعامل 

سازنده و مستمر با رسانه ها و مانند آنها در هفته خبرنگار است.   
الزمه تحقق این مهم تقویت این باور در بین مدیران اســت که رسانه 
بخشی تفکیک ناپذیر از توسعه است و اگر می خواهیم به پیشرفت و 
توســعه پایدار باید حوزه رسانه را تقویت کنیم و اهتمام جدی به این 

حوزه داشته باشیم.
نگاه توسعه محور و تحول خواه ایجاب می کند که براساس یک باور 
و اعتقاد به قدرت تاثیرگذاری رسانه ها و نقش اصحاب رسانه در رفع 
مشکالت و سرعت بخشیدن به روند توسعه، گام های عملی در جهت 

استفاده از ظرفیت رسانه ای برداریم.
امروز اســتان همدان از ظرفیت باالیی در حوزه رســانه و مطبوعات 
برخوردار اســت و با وجود خبرنگاران و فعاالن رسانه ای توانمند و 
مجرب دارای شرایط مســاعدی برای تحوالت مثبت در حوزه های 

مختلف است.
استفاده حقیقی از این ظرفیت و به فعلیت رسیدن توان بالقوه و پتانسیل 
باالی اســتان در این زمینه مســتلزم برنامه ریزی بهتر و اهتمام بیشتر 
دســتگاه های مختلف به رسانه اســت تا آنچه در شان مردم استان و 

شایسته پایتخت تاریخ و تمدن است، رقم بخورد.

1- چند فیلم سینمایی در استان در حال ساخت است. گویا این فیلم 
ها به دلیل نیاز به ســاخت در فضای تاریخی در استان همدان ساخته 
می شوند. گفتنی است ساخت فیلم و سریال در استان یکی از راه های 

معرفی همدان به گردشگران است.
2- دیــدار قالیباف با احمدی نژاد ارزیابی هــای متفاوتی در محافل 
سیاسی داشته اســت. گویا این دیدار برای هماهنگی در دو انتخابات 
مجلس و ریاســت جمهوری آینده انجام شده است. گفتنی است در 
تحلیلی شکل گیری این ائتالف در برابر ائتالف الریجانی - روحانی 

ارزیابی شده است.
3- تخریب یکی از اعضای شورای شهر همدان در فضای مجازی به 
اوج خود رســیده است. گویا انتشار اخبار منفی و نادرست از وی در 
این روزها شــدت یافته است. گفتنی است در جدیدترین خبر از این 
نوع، این عضو بازداشت و از محل کار سابق خود نیز اخراج شده که 

این خبر تاکنون تایید نشده است.

شناسایی 365 انشعاب غیرمجاز در همدان
 سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
روســتایی همدان ازشناسایی 365 فقره انشــعاب غیرمجاز طی سال 
جــاری خبر داد و گفت: از این تعداد 319 انشــعاب تبدیل به مجاز 

شده است.
به گزارش فارس، نفیســه فریدیان ضمن اشــاره بــه هدر رفت آب 
به وســیله انشــعابات غیر مجاز اظهار کرد: با توجه به اینکه مصارف 
غیرمجاز عموماً بخشی از هدررفت آب تولیدی را سبب می شوند، در 

نتیجه افزایش اختالف میان تولید و فروش آب اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه در راســتای کاهش هرچه بیشتر پرت آب همه ساله 
مجموعه اقداماتی در دســتور کار قرار می گیــرد افزود: از جمله این 
اقدامات می توان به ارتقای سطح آگاهی عمومی و فرهنگ سازی هرچه 
بیشــتر ضمن بهره گیری از بورشــورهای توزیعی، برگزاری جلسات 
آموزشی، شناسایی انشــعابات غیرمجاز در قراردادهای خدمات امور 
مشترکین، بررسی و بازدید از مناطقی با حداکثر هدررفت آب و ارائه 

توضیحات الزم به دارندگان انشعابات غیرمجاز اشاره کرد.
سرپرست اداره خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
روســتایی همدان با بیان اینکه در سال 97 تبدیل انشعابات غیرمجاز 
به مجاز با تالش کارشناســان امور آب و همراهی مشترکین روستایی 
به خوبی امکان پذیر شــد عنوان کرد: سال گذشته از یک هزار و 484 
انشــعاب غیرمجاز در سطح استان یک هزار و 387 انشعاب تبدیل به 

مجاز شد.
وی خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری از 365 انشعاب 

غیرمجاز شناسایی شده، 319 انشعاب به انشعاب مجاز تبدیل شد.
فریدیان با تاکید بر اینکه ســاالنه تعداد انشــعابات غیرمجاز کاهش 
می یابد تصریح کرد: کاهش شــمار انشــعابات غیرمجــاز به معنای 
بهره مندی هرچه بیشــتر و بهتر مشترکین روســتایی از خدمات ارائه 

شده است.
وی با اشاره به مطالبات شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
از مشــترکین گفت: متاســفانه عدم پرداخت بدهی و آب بها از سوی 
مشترکان مهمترین عامل افزایش مطالبات است که افزایش مانده بدهی 

بر دوره وصول نیز تاثیر منفی دارد.
سرپرست اداره خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
روستایی همدان با اشاره به اینکه سال گذشته مجموع مطالبات شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان 5 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد 
شــد یادآور شد: در راســتای کاهش میزان مانده بدهی ساالنه ارسال 
پیامک های حاوی شناســه قبض و شناسه پرداخت، چاپ قبوض و 
پرداخت در محل به منظور ســهولت در امور مشترکین، فراهم آوردن 
امکان تقســیط بدهی بدون نیاز به مراجعه حضــوری، ایجاد امکان 
پرداخت الکترونیک و ارتقای سطح آگاهی مردم در دستورکار است.

وی اضافه کرد: اطالع رسانی در خصوص پرداخت های الکترونیک و 
بهره گیری از درگاه های ATM، اپلیکیشن ها و مراجعه به پیشخوان های 

دولت از دیگر اقدامات انجام شده است.
فریدیان با بیــان اینکه بدهی مربوط به مشــترکین با کاربری های 
مخروبه، خالی از ســکنه، کوچ فصلی و بــه اصطالح  الوصل نیز 
در بطن مانده بدهی های ســالیانه اســت گفت: امیدواریم با تالش 
هرچه بیشتر همکاران شــاغل در اداره خدمات مشترکین و درآمد 
شرکت آب و فاضالب بتوان خدمت رسانی به مشترکین روستایی 

را افزایش داد.

برون سپاری خدمات تاکسیرانی 
در همدان اجرایی می شود

 مدیر معاونت تاکســیرانی همدان گفت: برای بهبود ارایه خدمات تاکسیرانی همدان، 
برون  ســپاری خدمات تاکسیرانان همدان در قالب واگذاری ارایه خدمات به شرکت های 

بخش خصوصی در دستور کار داریم.
میالد  کریمی بیان کرد: سال قبل طرح موفق ارایه برخی خدمات به رانندگان تاکسی مانند 
سرویس مدرسه، صدور پروانه و تمدید آنرا با همکاری بخش خصوصی و بیش از 3 هزار 
راننده تاکســی در همدان اجرا کردیم که پیرو این طرح، طرح بعدی یعنی ارایه خدمات 

بخش خصوصی را در 4 منطقه همدان اجرا خواهیم کرد.

وی به تســنیم گفت: اجرایی شــدن این طرح  باید با مصوبه و موافقت شورا باشد که به 
زودی بــا تبیین طرح؛ مصوبه آنرا هم را دریافت خواهیــم کرد. این طرح با موفقیت در 
شــهر های مشــهد و تهران اجرا و مراحل آزمون و خطا را هم پشت سرگذاشته است. از 

روند فعالیت  شرکت های مرتبط در این شهر ها هم بازدید شد.
کریمــی اظهار داشــت: در قالب این طرح همه خدمات مرتبط با تاکســیرانی همدان به 
شــرکت های متقاضی و عالقمند فراخوان می  شود از زمان  و وگذاری وظایف و اجرای 
طرح تاکسیرانی فقط سیاستگذار  و ناظر بر نحوه خدمات رانندگان تاکسی و شرکت های 
وابســته است.وی در پاســخ به این انتقاد و گالیه مردم که بخش عمده رانندگان تاکسی 
در گرمای هوا کولر خود را روشــن نمی کنند نیز تاکیدکرد: به بازرسان خطوط تاکسیرانی 
و مســئوالن خط در این باره تذکر دادیم که نظارت بیشــتری داشته باشند حتی در برخی 

تاکسی ها دستگیره شیشه باال کن را هم برمی داشتند که ملزم به نصب شدند.
مدیر معاونت تاکسیرانی همدان درباره دیگر گالیه مردم همدان که چرا برخی خطوط تا 
اواسط آن خیابان ادامه دارد و مردم باید کلی پیاده  بروند، گفت: در خیابان شهدا که منظور 
نظر اســت فضای کافی به دلیل تعداد زیاد خطوط تاکسی نداریم و به ناچار به این شکل 
خطوط در این خیابان ساماندهی شدند.وی افزود: تقاضا کردیم در محدوده این خیابان به 
مانند پایانه تاکسی سرپل پهلوانان، فضا هایی برای راه اندازی پایانه  های جدید تملک شود تا 
این مشکل حل شود که فعال به دلیل شرایط مالی شهرداری همدان تملک چنین فضایی در 
این محدوده امکا نپذیر نیست.کریمی در این باره که برای رفاه رانندگان تاکسی چه فکری 
شده است، اظهار داشــت: سفر به اثر تاریخی و شگفت انگیز غار علیصدر برای رانندگان 

تاکسی رایگان  و برای خانواده و وابستگان با 40 درصد تخفیف پیش بینی شده است.

 عملکرد دســتگاهها در حوزه های اطالع 
رسانی همزمان با تشکیل شورای اطالع رسانی 
اســتان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .این 
نشست به ریاســت آزادبخت  معاون سیاسی 
و امنیتی اســتاندار در حالی تشکیل شد که در 
عملکرد چهار ماهه دستگاه های اجرایی استان 
در اجرای سند اطالع رسانی استان عنوان  شد 
54 نشســت خبری با رسانه ها؛ 27 تور رسانه 
ای در شهرستان ها ،68 مورد بازدید مدیران از 
رسانه ها، 97 کانال در پیام رسان های مجازی، 
65 مورد حضور در صدا و سیمای مرکز استان 
همزمان با اجرای سند اطالع رسانی استان رقم 

خورده است . 
 مدیران باید اهل رسانه باشند 

معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اطالع 
رسانی استان همدان گفت : 

تأکید استاندار اجرای سند اطالع رسانی استان 
و ارزیابی عملکرد دستگاه هاســت و  در سال 
انتخابات نیاز به امید آفرینی در جامعه توســط 

رسانه ها داریم. 
مصطفــی آزادبخت وضعیت اطالع رســانی 
اســتان را با روند رو به رشــد توصیف کرد و 

گفت :  این اتفاق  بهتر ازگذشته است اما همه 
دســتگاهها باید همکاری کنند . وی همچنین 
افزود : مناسبت های شاخص مثل روز همدان 
و هفته دولت به صورت ویژه برنامه ریزی شود. 
افزایش تور های خبری مورد تاکید اســتاندار 

است و جدی گرفته شود.
 استقبال از نقد دلسوزانه رسانه ها

درجلسه  اســتاندار همدان  سیاســی  معاون 
شــورای اطالع رســانی  همچنیــن گفت :  
دشــمن با جنگ اقتصادی و روانی به دنبال 
ناامید کــردن مردم از حضــور در انتخابات 
اســت اما به نتیجه نخواهد رســید .اســتان 
آمادگی دارد یک انتخابات ســالم، قانونی و 

با مشارکت باال برگزار کند .
آزادبخت همچنین گفت  : رســانه های فعال 
اســتان در جهــت امیدافرینــی  و کمــک به 
مشــارکت حداکثری در انتخابات کمک کنند 
چــرا که همدان بــا وحــدت و همدلی همه 

مجموعه در مسیر پیشرفت است.
وی در ایــن نشســت افــزود :  دغدغه همه 
مسئوالن استان در سه قوه اصلی کشور، توسعه 

استان است.

 رســانه های اســتان فعال و پویا، وحدت و 
همدلی را در جامعه ترویج دهند و  امید آفرینی 
به مردم را در دستور کار قراردهند و  از نقدهای 
رسانه که دلسوزانه و جهت اصالح امور باشد 

استقبال می کنیم
 تعامل خوب رسانه های استان 

با دستگاههای اجرایی 
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری همدان نیز 
در این  نشست گفت : پس از تاکید استاندار و  
اجرای سند اطالع رسانی استان اقدامات حوزه 
اطالع رســانی چون تعامل مدیران با رســانه 
ها، تورها و نشســت های خبــری افزایش 30 

درصدی داشته است.
اســدا... ربانی مهر افزود : عملکرد چهار ماهه 
دســتگاه ها در اجرای سند ارزیابی شده است 
و به دســتگاهها ابالغ شده است . وی گفت : 
60درصد دستگاه ها عملکرد خوبی داشتند 20 
درصد عملکرد متوســطی داشتند و 20 درصد 

عملکرد ضعیفی داشتند.
ربانی مهر همچنین گفت : روند اطالع رسانی 
در استان روز به روز در حال بهتر شدن است و 
همین امروز 4 مدیر نشست خبری با رسانه ها 

داشتند. استانداری همدان، اشتراک 21 روزنامه 
سراسری و  24 نشریه محلی دارد و در ارزیابی 
عملکرد دســتگاهها،6 دســتگاه هیچ اشتراکی 

ندارد وی در این نشست تاکید کرد : 
دســتگاه های اجرایی در هفته خبرنگار به نحو 
شایسته از زحمات خبرنگاران و  فعالین رسانه 

تقدیر کنند.
■ مدیرعامــل خانه مطبوعات نیز در جلســه 
شــورای اطالع رسانی اســتان عنوان کرد : با 
همکاری و تعامل خوب دســتگاه های اجرایی 
اســتان؛  برنامه های خوبی در هفته خبرنگار 

پیش بینی شده است.
مهرداد حمزه همایش روز خبرنگار با حضور 
استاندار ، دیدار اصحاب رسانه با نماینده ولی 
فقیه در استان، همایش پیاده روی خبرنگاران، 
برنامه های فرهنگی ورزشی، مسابقه کتابخوانی، 
تجدید بیعت اصحاب رســانه بــا آرمان های 
شهدا و تور یک روزه خبرنگاران از برنامه های 

شاخص هفته خبرنگار است
وی همچنین افزود : سند اطالع رسانی استان 
اقدام خوب و ابتکاری اســت و دســتگاه های 

اجرایی در اجرای سند همکاری کنند.

تاکید شورای اطالع رسانی استان:

رسانه ها امیدآفرین؛ مسئوالن نقدپذیر باشند
■ استانداری می گوید با اجرای سند اطالع رسانی 30درصد افزایش اطالع رسانی داشته ایم

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي استان 
همــدان به همــراه هیأت همراه به مناســبت 
هفته خبرنگار به دفتر همدان پیام آمد. منصور 
رضواني جالل با اشاره به برداشت محصوالت 
تابستانه این استان گفت: برداشت سیب زمیني 

و سیر همدان آغاز شده است.
رضوانی جالل با بیان اینکه ســطح زیرکشت 
سیب زمیني تابســتانه 9387هکتار است، بیان 
کرد: تاکنون 20هزار تن ســیب زمیني از مزارع 

استان  برداشت شده است.
 وي از ادامه برداشــت سیر در همدان خبر داد 
و افزود: پیش بیني مي شــود بیش از 50  هزار 
تن ســیر از ســطح 3800 هکتار مزارع استان 

برداشت شود.
 محدودیت كشت خیار و صیفي جات 

در فضاي باز در سال زراعي آینده
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
از محدودیت کشــت خیار و صیفی جات در 
مزارع این استان خبرداد و گفت: سازمان جهاد 
کشاورزي اســتان همدان در راستاي اجرایي 
شدن اهداف و سیاست هاي مصوب و ابالغي 
اقتصاد مقاومتي و با اســتناد به بندهاي 6 و 9 
اصل چهل و ســوم قانون اساســي جمهوري 
اســالمي ایران به منظور تأمین نیازهاي غذایي 
کشــور و افزایش کمــي و کیفي محصوالت 
تولیــدي، افزایش بهــره وري صرفه جویي در 
مصرف آب و زمینه سازي براي ایجاد اشتغال 
پایدار، ارزش افزوده و صادرات، موظف است 
از سال زراعي 1400-1399 تولید محصوالت 
خیــار و فلفل در فضاي باز را محدود و تولید 
در محیط هــاي کنترل شــده )گلخانه اي( را 

حمایت کند.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
محترم بخش کشاورزي و فعال در زمینه تولید 
و عرضه محصوالت سبزي و صیفي نسبت به 
برنامه ریزي برای تغییر محیط کشت از فضاي 
باز به گلخانه اقدام  کنند.وي سپس با اشاره به 
افزایش 10 درصدی قیمت مرغ در سالجاری، 
گفت: کارگروه تنظیم بازار کشــور قیمت مرغ 
را 12 هزار و 900 تومان اعالم کرده اســت و 
قیمت مرغ در همدان براساس قیمتی که ستاد 
تنظیم بازار کشور مشخص کرده، خواهد بود.

رضواني جالل با بیان اینکه در کشــور کاهش 
تولید مرغ وجود داشت، اظهار کرد: در استان 
همدان کاهش تولید نداشتیم بلکه کمبود مرغ 
در برخی از استان ها باعث شد بخشی از مرغ 

همدان به سایر استانها برود.
وی تصریح کــرد: در کارگــروه تنظیم بازار 
استان همدان مقرر شد در خروج مرغ از استان 
نظارت بیشــتری صورت بگیــرد به طوریکه 

جلوی خروج مرغ بدون مجوز گرفته شود.
رضواني جــالل بــا تأکید بــر رعایت مصوبه 
تنظیم بازار کشور، بیان کرد: قیمت مرغ نه تنها 
مورد رضایت مصرف کننده نیست بلکه مورد 
رضایت تولیدکنندگان هم نبوده و قرار اســت 

جلوی افزایش قیمت مرغ گرفته شود.
وی با بیان اینکه قیمت مرغ نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 10 درصد افزایش داشته 
اســت، افزود: قیمت مرغ در سال گذشته 11 
هــزار و 500 تومان بود که امســال فقط 10 

درصد افزایش داشته است.
رضواني جالل با بیان اینکه کشت محصوالت 
کم آب بــر به منظور اصــالح الگوي مصرف 
و افزایش بهــره وري درتولید دردســتورکار 
این سازمان اســت، اظهار کرد: کشت گیاهان 
دارویي به عنوان ظرفیــت اقتصادي پنهان در 
بخش کشــاورزي همدان مي تواند جایگزین 
تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي آب بر 

مانند صیفي جات شود.
وي خاطرنشان کرد: کشت گلمحمدي،گشنیز، 
رازیانــه و زعفران عالوه بــر اینکه ارزآوري 
قابل توجهي براي کشــاورزان دارد مي تواند 
به افزایش اشتغالزایي در این بخش از اقتصاد 

استان منجر شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان خبر داد

برداشت 70 هزارتن 
سیب زمینی و سیر از مزارع استان

۴۴ میلیارد تومان به ساخت واحدهای
 آسیب دیده در سیل مالیر اختصاص یافت

 مدیر بنیاد مسکن شهرســتان مالیر گفت: مجموعا برای احداث 
تعمیرات و بازســازی واحدهای آســیب دیده در بارش ها و سیالب 
فروردین ماه امســال مبلغ 44 میلیارد تومــان در مرحله اول به مالیر 

تخصیص یافت.
داوود ســوری با اشــاره به اینکه در بارش ها و سیالب فروردین  ماه 
امسال  به بیش از یک هزار و 650 واحد روستایی و شهری آسیب  50 
تا 80 درصدی وارد شــد، اظهارداشت: پس از ارزیابی و ارائه گزارش 
به مدیریت بحران استان  و تایید این  گزارش ها توسط ستاد مدیریت 
بحران  کشور، مبلغ 44 میلیارد تومان سهمیه  بازسازی مرحله اول برای 
احداث، بازسازی و  تعمیرات واحدهای آسیب دیده این شهرستان به 

بنیاد مسکن ابالغ شد.
وی از تشکیل پرونده  برایواحدهای آسیب دیده از سیالب و معرفی 
آنها به بانک خبر داد و به تســنیم گفت: از تعداد 600 پرونده  معرفی 
شــده به بانک تعداد 350فقره منجر به عقد قرار داد شده و مابقی در 

دست انجام است.
مدیر بنیاد مسکن مالیر بیان کرد: میزان تسهیالت پرداخت شده برای 
واحدهای شهری آســیب دیده از محل  سیل مبلغ 50 میلیون تومان 
با کارمزد 4 درصد و باز پرداخت 15 ســاله اســت که عالوه بر این 
مبلغ، 12 میلیون تومان نیز برای واحدهای شهری به صورت بالعوض 

پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه میزان تسهیالت پرداختی به واحدهای روستایی 
خســارت دیده ناشی از سیالب اخیر مبلغ 40 میلیون تومان با کارمزد 
4درصد و باز پرداخت 15ساله  است، گفت: به این واحدها مبلغ 10 

میلیون تومان نیز به صورت بالعوض پرداخت می شود.
ســوری افزود: به واحدهایی که در بارش ها و ســیل ابتدای امســال 
خســارت دیده و نیاز بــه تعمیر دارند نیز مبلــغ 15 میلیون تومان با 

کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.
مدیر بنیاد مســکن مالیر بیان کرد: در  مجموع برای بازسازی 618 
واحد احداثی، 351 تعمیری، 159 فقره وام معیشــتی و تعداد 340 
مــورد وام 5 میلیون تومانی بالعوض بــرای واحدهای تعمیری و 
معیشــنی  مجموعا 41 میلیارد تومان تســهیالت به شهرستان ابالغ 

شده است.
 وی  بــا تأکید بــر اینکه طی چنــد روز اخیر نیز مبلــغ 2میلیارد و 
120میلیون تومان برای 353 واحدی که نیاز به اســکان موقت داشتند 
در قالب اجاره بهای مسکن به شهرستان تخصیص یافته است، تصریح 
کرد: در مجموع مبلغ 44 میلیارد  تومان در بحث خســارات ناشی از 
ســیل در مرحله اول به شهرســتان مالیر تخصیص یافته که در حال 

معرفی به بانک و عقد قرار داد است.
ســوری افزود: در حال حاضر از مجموع 600 واحد معرفی شــده به 
بانک تعداد 350 فقره منجر به عقد قرار داد شده که از این تعداد 120 
فقره در مرحله پی ریزی، 30 واحد در مرحله اسکلت  و 30 واحد نیز 

سقف آنها اجرا شده است.

هزینه چهلم 
صرف آزادی 
زندانی شد

اســتان  دیــه  ســتاد  مدیرعامــل   
همــدان گفــت: هزینــه برگــزاری آئیــن 
ــدان،  ــهر هم ــادر در ش ــک م ــم ی چهل

ــد. ــی ش ــک زندان ــرف آزادی ی ص
ــو  ــت و گ ــش در گف ــه روحانی من یدال
ــا بیــان کــرد: یــک مــادر پیــش  ــا ایرن ب
از مــرگ، وجــه نقــدی را بــرای 2 
دختــر جــوان خــود کنــار گذاشــته بــود 
تــا آنهــا بــا ایــن پــول مخــارج مراســم 

ــد. ــت کنن را پرداخ

وی اضافــه کــرد: در چهلمیــن روز 
ــا  ــران وی ب ــادر، دخت ــن م ــرگ ای از م
ــغ را  ــن مبل ــه ای ــتاد دی ــور در س حض
ــد. ــی کردن ــک زندان ــرف آزادی ی ص

مدیرعامل ستاد دیه همدان بیان کرد: این 
دو خواهر معتقد بودند که انجام کار نیک 
و خداپسندانه ای نظیر آزادی یک زندانی 
و شاد کردن اعضای یک خانواده بهترین 

هدیه برای مادر مرحومشان است.
ــک  ــا کم ــرد: ب ــان ک ــش بی روحانی من
ــی  ــک زندان ــر ی ــن 2 خواه ــی ای مال
36 ســاله متأهــل کــه بــر اثــر تصــادف 
دســتگاه  یــک  بــا  پیــکان  وانــت 
در  ناتوانــی  و  ســواری  خــودروی 

ــر امســال  پرداخــت خســارت از 22 تی
ــه  ــود، آزاد و ب ــده ب ــدان ش ــی زن راه

آغــوش خانــواده بازگشــت.

تولید ادویه از نان 
خشک در همدان

 کارگاه تولید زرچوبــه و پودر فلفل 
قرمز با استفاده از نان خشک و دیگر مواد 
غیرمجاز و ناشــناخته در جاده همدان - 

مالیر شناسایی شد.
کارشــناس مســئول ســالمت محیط و 
کار شهرســتان همدان بیان کرد: پس از 
دریافت خبری مبنــی بر تولید زردچوبه 
و پــودر فلفل قرمز با مواد اولیه غیرمجاز 

موضوع به فوریت رسیدگی شد.
امیررضا ملکی اضافه کرد: پس از دریافت 
مجوز از دادستانی، به همراه عوامل نیروی 

انتظامی در محل یاد شده حضور یافته و 
با انبار تولید این مواد غیر بهداشتی مواجه 

شدیم.
وی به ایرنا گفت: شــواهد اولیه گویای 
این است که افراد متخلف اقدام به جمع 
آوری نان خشــک کرده سپس آن را در 
این محل آســیاب و به آن رنگ صنعتی 

اضافه کرده اند.
کارشناس مســئول سالمت محیط و کار 
شهرستان همدان بیان کرد: همچنین برای 
تولید پودر فلفل قرمز، فلفل بی کیفیت را 
به صورت قاچاق وارد کشور کرده و آن 
را به همراه نان خشک آسیاب می کردند.
ملکی وزن تقریبی زردچوبه و پودر فلفل 

قرمز کشف شده را بیش از 10 تن دانست 
و بیــان کرد: مواد تولیدی در این انبار در 

کل کشور توزیع و به فروش می رسید.
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مالک ارزیابی مدیران اسدآبادی
 آمار بازدید از خانواده شهدا شد

 فرماندار اسدآباد گفت: از این پس آمار بازدید و سرکشی دستگاه های اداری شهرستان 
از خانواده شهدا در ارزشیابی های آنان لحاظ خواهد شد.

به گزارش ایســنا، مجید درویشی امروز در کمیته ترویج فرهنگ و ایثار، جهاد و شهادت 
شهرســتان اسدآباد، اظهار کرد: بنیاد شهید شهرستان موظف است برای اجرایی کردن این 
اقدام آمار بازدید دستگاه های اداری را در رابطه با سرکشی از خانواده شهدا به فرمانداری 

ارائه  دهد تا بدانیم کدام یک از ادارات در این راستا پای کار هستند.
وی با بیان اینکه در مقابل رشــادت و ایثارگری شــهدا همه ما دارای رســالت و تکلیف 

ســنگینی هستیم، تصریح کرد: باید تکلیف خود را ادا کنیم و حداقل کاری که برای ادای 
تکلیف در قبال شــهدا می توان انجام داد، حرمت برای خانواده های شهدا و سرکشی از 

خانواده شهدای بزرگوار است.
انتظار می رود تقویم مرتبی تدوین کرده تا براساس آن در طول سال از تمام خانواده های 
شهدای سطح شهرستان سرکشی و بازدید به عمل آید چرا که این اقدام حداقل کار ممکن 
برای ادای احترام و حرمت به خانواده های شــهدا اســت که هیچ خواسته و در خواستی 
ندارند و تنها  جان شیرین عزیزان خود را برای صیانت از انقالب و نظام تقدیم کرده اند

وی همچنین با تأکید بر اینکه در رابطه با شــهدا و خانواده شــهدا با تمام وجود هر کار 
و هماهنگی که نیاز باشــد، این آمادگی را دارم، اضافه کرد: هر چه جدی گرفتن یادواره 
های شــهدا، خوانده شدن چند سطری از وصیت نامه شهدا در برنامه های مختلف بویژه 

صبحگاه مدارس و نصب عکس شــهدای شــاخص شهرستان در بلوارهای اصلی سطح 
شــهر از دیگر مواردی اســت که باید به آن توجه ویژه ای توسط ادارات و دستگاه های 

ذیربط شود.
فرماندار شهرستان اسدآباد همچنین با اشاره به سالگرد بازگشت آزادگان به وطن تصریح 
کرد: شهرستان اسدآباد دارای 42 آزاده گرانقدر بوده که به همین مناسبت از این بزرگواران 

تجلیل خواهد شد.
وی در ادامه خواستار نصب عکس آزادگان شهرستان در محالت سطح شهر توسط بنیاد 
شهید شد و عنوان کرد: تجلیل از آزادگان  و دیدار و سرکشی از آزادگان و شرکت آزادگان 
در نماز عبادی سیاســی جمعه از جمله برنامه های پیش بینی شده شهرستان به مناسبت 

سالگرد بازگشت آزادگان به وطن خواهد بود.

فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه عفاف و 
حجاب در تویسرکان اجرایی شود

 امام جمعه تویسرکان گفت: فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه در زمینه 
عفاف و حجاب ضروری اســت اما نباید از وظیفه قانونی دستگاه های 

اجرایی مرتبط در برخورد قاطع با مظاهر علنی بدحجابی نیز غافل شد.
  حجــت االســالم مرتضی موحــدی در شــورای فرهنگ عمومی 
تویسرکان اظهار داشت: عملکرد مســئوالن مرتبط با حوزه عفاف و 

حجاب در شهرستان تویسرکان رضایت بخش و قابل قبول نیست.
وی افزود: برنامه های فرهنگی کشــور و از جمله مقابله با گسترش 
بدحجابی بعد انتخابات دچار تزلزل می شود و سیاست فرهنگی واحد 

و یکسان در این بخش اجرا نمی شود.
به گزارش تسنیم، موحدی با اشــاره به برخی نگرانی های مردمی و 
عمومی در رابطه با گسترش برخی مظاهر بدحجابی در تویسرکان به 
ویژه با حضور بخشــی از گردشگران غیر بومی تصریح کرد: فعالیت 
های فرهنگی و پیشــگیرانه در این زمینه ضروری اســت اما نباید از 
وظیفه قانونی دســتگاه های اجرایی مرتبط در برخورد قاطع با مظاهر 
علنی بدحجابی نیز غافل شویم.وی بیان کرد: در بسیاری از دیدارهای 
مردمی، مردم شهرستان تویسرکان از گسترش برخی ناهنجاری های 
اجتماعی و فرهنگی مانند بدحجابی، ســگ گردانی و فعالیت برخی 
به اصطالح ســفره خانه های ســنتی و کافی شاپ ها که به مشتریان 
دختر و پسر خود در سنین نوجوانی قلیان می دهند، ابراز نگرانی های 
عمیق می کنند. امام جمعه تویســرکان خواستار ایجاد تغییر و تحول 
بنیادین در پیشگیری و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و به ویژه 
بدحجابی در شهرســتان تویسرکان شد و تاکید کرد: وقتی یک منکر 
علنی با جسارت و به صورت عمد در اجتماع صورت می گیرد، نمی 
توان تنها به فرهنگ سازی قناعت کنیم بلکه برخورد قاطع در این گونه 

موارد ضروری است.
 سوئیت های بدون مجوز اجازه فعالیت ندارند

فرماندار تویسرکان نیز در این نشست گفت: برای مواجهه هدفمند و 
اثر گذار در بخش آسیب های اجتماعی و از جمله رواج بدحجابی به 

یک برنامه مدون و دقیق در شهرستان نیاز داریم.
سید رسول حسینی اظهار داشت: بر اساس یافته های علمی، اجتماعی 
و فرهنگــی، 30 بزه اجتماعی وجود دارد که اکنون 17 عنوان از آن در 

شهرستان تویسرکان دیده می شود.
وی گفت: خانه های مسافر، سوئیت ها و سفره  خانه های سنتی بدون 
مجوز حق فعالیت در شهرســتان تویســرکان را ندارند و باید از تمام 
ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف مترقی فریضه امربه معروف 

و نهی از منکر استفاده کرد.

تصمیمات تازه برای کنترل 
بوی نامطبوع در بهار

 از حدود یکسال پیش بوی مشمئزکننده ای موجب سلب آسایش 
مردم شهرســتان بهار در استان همدان شده بود که با مراجعات مکرر 
مردم به فرمانداری و ابرازنارضایتی آنها از بوی بد، پیگیری ها و بازدید 
از شهرک صنعتی بهاران، عامل این بو کارخانه دیانا کاغذ معرفی شد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس جلسه ای در فرمانداری شهرستان بهار 
برای بررسی موضوع و اتخاذ راهکار تشکیل شد. فرماندار شهرستان 
بهار در این جلسه گفت: باد در شهرستان بهار معموالً از سمت شهرک 
صنعتی بهاران به ســمت شــهر می وزد و این امر موجب انتقال بوی 
نامطبوع به مناطق مســکونی می شود بنابراین احداث شهرک صنعتی 
بهاران در این منطقه کار درســتی نبوده و با توجه به بُعد جغرافیایی و 
چشــم اندازی که این شهرک دارد، بهترین مکان برای تأسیس سایت 
گردشــگری بوده اما به هر حال شهرک تأســیس و جهت وزش باد 
و گرمی هوا موجب تشــدید بو به ویژه در ســاعات شب در شهرک 

فرهنگیان شهرستان شده است.
احسان قنبري ادامه داد: بنا نداریم در سال رونق تولید هیچ واحدی را 
تعطیل کنیم و بیکاری حتی یک نفر برای ما ننگ است اما با توجه به 
شکایات متعدد ساکنان شهرک فرهنگیان بهار، وظیفه داریم به مطالبات 
مردم رسیدگی کنیم.معصومه پارچیان، رئیس محیط زیست شهرستان 
بهــار نیز با بیــان اینکه به این کارخانه چند نوبــت اخطاریه دادیم و 
ظاهــراً اقداماتی هم انجام داده اما این اقدامات بر کنترل بوی نامطبوع 
تأثیرگذار نبوده است، گفت: اقدامات صورت گرفته توسط عوامل این 
کارخانه، کارگذاری سیســتم کنترل آلودگی هوا و راه اندازی سیستم 
پیــش تصفیه فاضالب بود اما با توجه به فرارســیدن فصل گرم و باز 
بودن  در و پنجره های منازل، جهت باد و بُعد مسافتی شهرک بهاران 

با منطقه مسکونی تأثیری نداشته است.

 تالش برای نام شهید قدوسی در تقویم
پیام: دادســتان نهاوند از   نهاوند-کمالوند-خبرنگارهمــدان 
برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهید آیت اله قدوسی نهاوندی 
نخستین دادســتان انقالب در نیمه اول شهریورماه سال 98 خبر 

داد.
ســیدهادی مصطفوی در جمع ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت 
شــهید قدوســی گفت؛ با هماهنگی  امام جمعه ، فرماندار ، بنیاد 
شــهید و سایر دستگاه های ذیربط شهرستان ، کنگره بزرگداشت 
شهید آیت اله قدوسی نهاوندی نخســتین دادستان کشور بعد از 
انقالب در نیمه اول شــهریور ماه جاری با حضور یک سخنران 

ملی از حوزه قضایی در نهاوند برگزار خواهد شد.
ســید هادی مصطفوی گفت :با توجه به فرمایشــات مقام معظم 
رهبــری مبنی بر این تاکید که »نگذارند چهره شــهید گرانقدری 
مثل شــهید قدوسی در زیر غبار فراموشــی ها پنهان بماند« و به 
منظور آشــنایی عموم مردم به خصوص نســل جوان با سیره و 
اندیشــه های این شهید گرانقدر در نشستی، کمیته های اجرایی و 
علمی برگزاری کنگره مشــخص و فعالیت خــود را آغاز کرده 

است.
مصطفــوی افــزود: ایــن بزرگداشــت بــا حضــور شــخصیت های 
ــزار  ــی برگ ــش مل ــا همای ــره ی ــب کنگ ــتانی در قال ــی و اس مل
ــه زودی اعــالم و منتشــر  خواهــد شــد و فراخــوان مقــاالت ب

خواهــد شــد.
دادســتان نهاوند هم چنین  از برگزاری نمایشــگاه عکس شهید 
قدوسی و دیگر شهدای گرانقدر شهرستان نهاوند در حاشیه این 

کنگره خبر داد و گفت؛
ثبت ســالروز شهادت شهید قدوســی به عنوان روز دادستان در 

تقویم رسمی کشور از دیگر برنامه های این کنگره است.
آیت اله علی قدوسی در 12 مرداد 1306 در نهاوند متولد و بعنوان 
دادســتان کل انقالب اسالمی در 14 شهریور 1360 بر اثر انفجار 
بمب در یک عملیات تروریســتی منافقین در دفتر دادســتانی به 

شهادت رسید.

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری فامنین

شهرداری فامنین به استناد مجوز شماره 597-2/2 مورخ 98/05/01 شورای اسالمی شهر فامنین بر اساس ماده 13 آئین نامه 
مالی شهرداریها اقدام به فروش 12 قطعه زمین با شرایط و مشخصات ذیل می نماید. 

1- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده  5% مبلغ قیمت پایه)طبق ردیف مبلغ تضمین برای هر قطعه( را 
به حساب 0105755046007 به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده  شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه فامنین واریز 

نمایند.
2- متقاضیان پیشنهادات قیمتی خود را به همراه فیش واریزی مبلغ سپرده در پاکات مخصوص شهرداری قرار داده  و از 
تاریخ انتشار آگهی دوم به مدت 10 )ده ( روزمهلت ارسال پیشنهادات بوده که تا روز پنجشنبه مورخ 1398/05/24  از طریق 
پست سفارشی یا حضوری به آدرس بلوار امام، انتهای خیابان شریعتی، شهرداری فامنین کد پستی 6561617166 ارسال 

نمایند.
3- ذکر قطعه درخواستی و همچنین شرکت در مزایده فروش زمین بر روی پاکت پستی الزامی است.

4- برای شرکت در مزایده شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- در صورت برنده شدن به مبلغ پیشنهادی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
7- به پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- کسورات مربوطه و هزینه آگهی بعهده برنده خواهد بود. 
9- کمیسیون عالی معامالت شهرداری راس ساعت 10 صبح روز 1398/05/26 مورخ در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت 

خواهد شد.
10-  در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده وی 

ضبط و نفر سوم برنده محسوب می شود.
ضمناً جهت مشاهده اطالعیه فوق درسایت شهرداری فامنین به آدرس www.sh-famenin.ir مراجعه فرمائید.

)م الف132(

قیمت هر متر مربع مساحت )مترمربع(نشانی ملکشماره قطعهردیف
پایه)کارشناسی(

قیمت پایه کل 
کارشناس)ریال(

مبلغ تضمین )ریال(کاربری

40.000.000مسکونی800.000.00ندارد18200 متری باغستان 144

42.500.000مسکونی850.000.000ندارد18240 متری باغستان 254

42.500.000مسکونی850.000.000ندارد18240 متری باغستان 364

4

5
کوی ماماهان ، کوچه شهید مومنی ، 

تفکیکی احمد عسگری فروش 4 قطعه 
باهم می باشد

146/1950.000138.795.000

15.000.000مسکونی
6102/1300.00030.630.000

7
200300.000

60.000.000

860.000.000

5

ماماهان ، کوچه شهید مومنی ، تفکیکی 4
احمد عسگری

200/7950.000190.665.000

مسکونی - فروش 3 
قطعه باهم می باشد

39.000.000
30 متری هنرستان تفکیکی حاج 1

احمد بداغی
213

ندارد

290.000.000

30 متری هنرستان تفکیکی حاج 2
احمد بداغی

208280.000.000

68.000.000مسکونی24245/745.500.0001.351.570.00 متری شهیدان شرقی69

زمین های تفکیکی حاج عباس بیات -7
خیابان سی متری شورا

51.200.000مسکونی5122.000.0001.024.000.000

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان جهاد کشاورزی همدان )نوبت اول(

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی همدان

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 
1398/6/10 در محل سالن آمفی تئاتر امام علی )ع( سازمان جهاد کشاورزی همدان به آدرس: میدان بعثت، کوچه مشکی، کوچه عمران تشکیل می گردد. 
بدینوسیله از کلیه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت می گردد در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی خود را با توجه با 

ماده19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، حداکثر 1 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی کتبا معرفی نمایند.
ضمنا از کلیه کسانیکه متقاضی کاندید شدن برای تصدی بازرس شرکت تعاونی می باشند می بایست حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت با در دست 

داشتن شناسنامه و کارت ملی به هیأت مدیره مراجعه و پس از ثبت نام رسید دریافت نمایند.

دستورات جلسه:
1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 1397

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 و تصمیم گیری در خصوص 
نحوه تقسیم سود

3- تصویب بودجه و تعیین خط و مشی شرکت تعاونی در سال 1398

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت تعاونی 

6- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره
7- طرح و تصویب انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی

8- طرح و تصویب عضویت درشرکت تعاونی زنجیره ای تامین و توزیع کاالی 
تعاونی ها

تاریخ انتشار: 1398/5/14

 نماینــده مــردم نهاوند مجلس شــورای 
اســالمی گفت: در حال حاضر بازار خودرو 
در دســت دالالن اســت و دالالن به صورت 
لحظــه ای و دلخواه اقدام بــه قیمت گذاری 

خودرو می کنند.
حســن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس 
شــورای اســالمی درخصوص دالیــل گرانی 
خودرو اظهار داشــت: تمام مسائل باید متکی 
بر منطق باشند؛ یک ســری از قطعات، ورق و 
مواد اولیه تولید خودرو  ارزبر هستند و ارزبری 
موجب افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت تمام 
شده خودرو می شود اما ارزبری حد و حدودی 
در گرانــی ها دارد و مــی تواند حد و حدودی 

متعارف و منطقی را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: در حال حاضر  شــاهد بازار افسار 
گســیخته خرید و فروش خودرو هستیم که 
دالالن در آن حضور دارند و هیچ نظم و نسقی 
ندارد؛ درواقع امروز بازار خودرو در دســت 
دالالن است و دالل هر قیمت دلخواه را روی 
خودرو مــی گذارد درصورتیکه قیمت واقعی 
خــودرو با توجه به ارزبری، تورم، دســتمزد 
نیروی انســانی و سایر مخارج تولید کاال این 

رقم نخواهد بود.  
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
افزود: علت این اســت که متاسفانه دالالن به 
ایــن حوزه ورود پیدا کــرده اند و به صورت 
لحظــه ای و دلخواه اقدام بــه قیمت گذاری 

خودرو می کنند. حتی در ســایت ها و فضای 
مجازی حضــور دارند و قیمت ها را تعیین و 
جابجا و باال و پایین می کنند. این مسائل باعث 
تکدر خاطر مردم و بی اعتمادی و بر هم زدن 
ثبات اقتصادی می شود. الزم است دستگاهای 
امنیتی و قضایی، تعزیرات و وزارت صمت به 
این موضوع ورود و قیمت ها ار متعادل کنند 
چراکه وضعیت فعلی مناســب نبوده و نگران 

کننده است.

ناقص  درخصــوص خودروهای  نیا  بهرام 
کــف کارخانجات و شــائبه دپــو و انبار 
بی  وقتی  هــا گفــت:  در خودروســازی 
اعتمادی در جامعه وجود دارد شائبه های 
گوناگــون به وجود می آیــد لذا به خاطر 
جلوگیری از این شــائبه هــا و جلوگیری 
از آســیب بــه اعتماد عمومــی مردم الزم 
است خودروســازان ورود کنند و قطعات 
را هرطور شــده تهیه کرده و اطالع رسانی 

و شفاف ســازی کنند و به صورت شفاف 
مســتندات را ارائه دهنــد  تا از بروز  این 

آید. عمل  به  ها جلوگیری  شائبه 
وی با اشــاره بــه ضرورت ســرمایه گذاری 
و برنامــه ریزی در زمینــه رونق تولید گفت: 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت به خوبی 
توانسته باتوجه به امکانات و بضاعت موجود 
در کشــور از صنایع به ویژه خودروسازی و 

قطعه سازی حمایت کند

انتقاد نماینده نهاوند از ضعف نظارت ها

خودروسازان مقابل دالل ها
عقب نشسته اند

پیام:  نهاوند-کمالوند-خبرنــگار همدان   
نارضایتی گردشگران سراب گیان از عملکرد 
برخی از غرفه داران این سراب سبب شد تا 
ناصری فرماندار نهاونــد برای دومین بار در 
هفته گذشته برای بازدید به سراب گیان برود 

و از نحوه مدیریت غرفه داران نظارت کند.
ناصری گفت: متولی سراب گیان اجازه ندارد 
ســکو و آالچیق های را که دولت برای رفاه 
و آســایش مهمانان و مسافران احداث کرده 
است، تبدیل به غرفه کنند و به مسافران کرایه 
دهند.فرماندار نهاوند تاکید کرد:  برای احداث 
هر غرفه به مساحت 12 متر مربع مجوز صادر 
شده  ولی در بازدید میدانی مشخص شد،هر 
غرفه ای خودســرانه هر فضایی خواسته را 
اشغال کرده اســت.مراد ناصری گفت: غرفه 
داران اجازه ندارند در محوطه سراب و حریم 
آب اقدام بــه ایجاد تخت های اســتراحت 
مسافران کنند و آنها را با قیمت های گزاف به 

مردم و مسافران کرایه می دهند.
ناصری ادامه داد: از یک طرف ما مردم ایران 
را دعوت می کنیم تا از مراکز گردشــگری و 
سراب های ما بازدید کنند، از طرفی با برخی 
اقدامات خود سر و غیر قانونی کاری می کنیم 

آنها ناراحت شوند.
هزینه 10 میلیــارد تومانی برای   

ایجاد زیر ساخت در سراب ها
مــراد ناصری همچنین در بازدید از ســراب 
های شهرستان نهاوند گفت: توجه به ظرفیت 

ها و پتانســیل نقاط گردشــگری نهاوند به 
خصوص ســراب های نهاوند در سال های 
گذشــته مورد غفلت واقع شده و کمتر به آن 

توجه شده است.
وی ادامه داد: در 16 ماه گذشــته بیش از 10 
میلیــارد تومان اعتبار در ســراب های گیان، 
فارسبان و گاماسیاب نهاوند و برای ایجاد زیر 

ساخت ها الزم هزینه شده است.
ناصری احداث آالچیق، ســکو، ســرویس 
بهداشتی، آســفالت راه دسترسی، روشنایی 
جــاده ورودی و رفع مشــکالت آنتن دهی 
تلفن همراه را از اقدامات انجام شده برشمرد.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه در حوزه سراب 
فارسبان نیز راه دسترسی و ورودی این سراب 
زیر ســازی و آسفالت شــده است، گفت: 
روشنایی ســایت سراب و احداث آالچیق و 
سکو برای رفاه بیشــتر گردشگران و عموم 

مردم مدنظر قرار گرفته است.

فرماندار نهاوند دربازدید از سراب ها:

 غرفه داران سراب گیان 
حق گرفتن كرایه تخت ندارند
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پیامد های تحریم  ظریف  از سوی آمریکا
مهدی آقایانی «

 در روزهای گذشــته ایــاالت متحده آمریــکا وزیرامور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داد .این 
خبر تعجب جامعه جهانی را در پی داشــت.اینگونه می توان گفت که 
با توجه به تحریم های جدید اعمال شده علیه محمدجواد ظریف این 
برای نخســتین است که یک شــخصیت دارای مصونیت سیاسی در 

فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته است.
تحریم محمدجواد ظریف از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به علت 
ارتباط مســتقیم وی با مقام معظم رهبــری و همچنین همکاری او با 
سپاه پاسداران و نیروهای قدس اعمال شده است. این در حالی است 
که آمریکا در ماه های گذشــته شخصیت های مهم ایرانی را در لیست 
تحریم ها قرار داده و با توجه به خبرهای بین المللی این گونه تحریم ها 
ضد شخصیت های ایرانی در روزهای آینده نیز گسترده تر خواهد شد.

این اقدام از ســوی آمریکا قطعــاً محدودیت هایی را برای وزیر امور 
خارجه به دنبال خواهد داشــت هر چند هم اکنون به صورت جزئی 
محدودیت های اعمال شــده از سوی آمریکا اعالم نشده است اما این 
تحریم هــا به احتمال زیاد بر رفت وآمد ظریف به آمریکا تأثیر خواهد 

گذاشت.
SDN تحریم 

با توجه به لیست تحریمی SDN ورود افراد به خاک آمریکا متوقف 
می شــود.مگر آن که وزارت خارجه این کشــور مجوزی برای ورود 
فرد تحریم شــده ایجاد کند.واین اقدام باعث می شود مأموریت های 
دیپلماتیک به ســازمان ملل که مقر آن در خاک آمریکا است با مشکل 
روبه رو  شــود و قرار گرفتن نام وزیر امور خارجه کشــورمان در این 
لیســت تحریمی می تواند از اعطــای ویزا به وی بــرای حضور در 

نشست های بین المللی خودداری کند. 
 كمرنگ شدن فعالیت های دیپلماتیک 

هر چند تحریم های ایجاد شــده فعاًل در آمریکا قابلیت اجرا دارد اما 
ســفر به دیگر کشــورها را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد در واقع 
برخی کشورها با توجه به همکاری های مهم اقتصادی با کشور آمریکا 
سعی می کند که با احتیاط با وزارت خارجه ایران رابطه برقرار کنند به 
شکلی که با توجه به این موضوع همکاری های دیپلماتیک و رفت و 

آمد با گروه های ایرانی را کمرنگ کنند.
 ایجاد محدودیت

به عنــوان مثال تحریم های این چنینی می توانــد از دریافت خدمات 
به مقامات دیپلماتیک در کشــورهای دیگر ،مانند گرفتن هتل و حتی 
سوخت رسانی به هواپیمای مقامات دیپلماتیک ایرانی را با مشکل رو 

به رو کند.  
 از بین بردن حساب كاربری 

با توجه به فعالیت محمدجواد ظریف در حساب توییتر و اینستاگرام و 
همچنین بازخورد پست های وی در سرتاسر جهان ،تحریم های اعمال 
شده می تواند حســاب کاربری وی را حذف کند این در حالی است 
که چندی پیش نیز با توجه به قرار گرفتن ســپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران در تحریم های آمریکا برخی از اعضای این نهاد با حذف 

حساب های کاربری خود مواجه شدند.
در مجمــوع محمدجــواد ظریف یکی از موثرترین افــراد در جامعه 
بین الملل می باشد که توانسته برنامه های آمریکا و اسرائیل در منطقه را 
برمال کند و به صدایی رســا برای جلوگیری از اقدامات ایران ستیزانه 
در جامعه بین المللی باشــد .سفر اخیر وی به آمریکا برای نشست  در 
ســازمان ملل متحد ،باعث شده که خبرگزاری های مهم این کشور با 
ایشــان گفتگو کنند. این مصاحبه  ها با رســانه های آمریکایی به ویژه 
شبکه فارکس نیوز که مورد عالقه ترامپ نیز می باشد باعث عصبانیت 

مقامات این کشور شده است .
 در واقع ایاالت متحده آمریکا با اینگونه اقدامات در تالش اســت تا 
فعالیت هــای ظریف در جوامع بین الملل را از بین برده  و به دنبال آن 

فعالیت های وی در مجامع بین المللی رابه حاشیه براند.
البته باید به این نکته نیز اشاره شود که مقامات مهم بین المللی از جمله 
دبیر ســازمان ملل متحد و مقامات اروپایی از جمله کشورهای آلمان، 
فرانســه و انگلستان از این گونه اقدام آمریکا ضد محمد جواد ظریف 

اظهار تأسف کرده و عنوان نمودند که از این اقدام حمایت نمی کنند.

شاهد کم کاری دولت در نظارت بر بازار و قیمت 
کاالها هستیم

 نماینده مردم دشــتی و تنگستان در مجلس گفت: شاهد کم کاری دولت در 
نظارت بر بازار و قیمت کاالها هســتیم و در جلوگیــری از داللی و... اقدامی 

صورت نمی گیرد.
ســید کمال الدین شهریاری،با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به دولت 
برای رفع مشــکالت معیشتی مردم گفت.ما می دانیم که در شرایط فعلی درآمد 
ارزی مان کاهش پیدا کرده و در این زمینه انتظارات زیادی از دولت نباید داشته 
باشیم، اما انتظاری که داریم و بحق هم هست. به گزارش فارس ،نماینده مردم 
دشتی و تنگستان اظهار داشت: همانطور که گفته شد باید دولت نظارتش را بر 
ایــن امر اعمال کند تا واردکننــده که کاال را با ارز دولتی وارد کرده، با نرخ ارز 

بازار آزاد به مردم بفروشد.

سخنگوی دولت: 5 میلیون نفر از دریافت یارانه 
حذف شدند

 سخنگوی دولت درباره حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: 
بر اساس پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان تاکنون حدود 5 میلیون نفر در سه دهک 
بودند که شناسایی و حذف شدند. علی ربیعی روز گذشته گفت:  وزارت کار 

مکلف به شناسایی دهک های باال برای حذف یارانه است
.بــه گزارش تســنیم، علی ربیعی روز گذشــته در نشســت خبری خود با 
اصحــاب رســانه گفــت:  وزارت کار مکلف به شناســایی دهک های باال 
برای حذف یارانه اســت.وی افزود: در ســال های قبل نیز بر اساس پایگاه 
اطالعاتی رفاه ایرانیان حدود 5 میلیون نفر در ســه دهک بودند که شناسایی 
و حذف شــدند البته تعدادی هم اشــتباه شده بود که اصالح شد، اما تعداد 

زیادی حذف شدند.

شناور خارجی با ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
دربوشهر توقیف شد

 نیروهای منطقه دوم دریایی ســپاه یک شناور خارجی را با 700 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در اطراف جزیره فارسی توقیف کردند.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه اعالم کرد: 
درعملیــات رصد و کنترل ترددهای شــناوری در خلیج فــارس به منظور 
کشــف و مقابله با قاچاق سازمان یافته، گشت های شــناوری این نیرو در 
خلیــج فارس با اشــراف اطالعاتی عملیاتی و اطمینان از قاچاق ســوخت 
توســط یکی از کشــتی های خارجی، در اقدامی غافلگیر کننده این کشتی 
را که حامل 700 هزار لیتر ســوخت قاچاق بــود پس از هماهنگی و حکم 
مراجع قضایی در اطراف جزیره فارسی توقیف کردند. این شناور به بوشهر 

انتقال یافت.

 موسوی: هیچ اتفاق جدیدی
 درباره رژیم حقوقی دریای خزر رخ نداده است

■ فارس : سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هیچ اتفاق 
جدیدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر رخ نداده اســت. »ســید 
عباس موسوی« ، بحث ها و گمانه زنی ها درباره تعیین رژیم حقوقی 
دریای خزر را »نادرســت« توصیف کرد و گفت: تحول جدیدی در 
زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث ها از ســطح 
همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است.موسوی درباره ابراز 
نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: حضور دکتر 
ظریف در صحن مجلس شــورای اسالمی برای پاسخ به سؤال سال 
گذشته نمایندگان مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه 

نهایی نشده است.
 مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی 
خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقســیم حدود بستر 
و زیربستر توافق و نهایی نشده است.وی خاطرنشان کرد که دریای 
خزر پیچیدگی ها و ویژگی های خاص خود را دارد که پنج کشــور 
آن را احاطــه کرده انــد. به همین دلیل تاکنــون بحث رژیم حقوقی 
آن نهایی نشــده است.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر پنج 
کشــور )ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقســتان و روسیه( تالش 
کرده اند به راه حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و 
طاقت فرساســت که در حال پیگیری است و حرف هایی که در این 

زمینه مطرح می شود، فاقد مبنای موجهی است.
 هشدار نخست وزیر پاكســتان به آمریکا درباره اقدام 

علیه ایران
ــاره  ــتباهی درب ــر اش ــت: اگ ــتان گف ــت وزیر پاکس ■ فارس:نخس
ایــران و یــا افزایــش تنــش و حملــه بــه ایــن کشــور رخ 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــدام ب ــن اق ــالن ای ــرای عام ــی ب ــد باتالق ده
عمران خــان نخســت وزیــر پاکســتان در یــک مصاحبــه تلویزیونــی 
ضمــن اخطــار بــه ســران آمریکایــی گفــت: مــن بــه ایــران ســفر 
کــرده ام و از نزدیــک روحیــه شــهادت طلبــی مــردم ایــن کشــور 
را دیــده ام.وی افــزود: بنابرایــن  اگــر اشــتباهی دربــاره ایــران و یــا 
افزایــش تنــش و حملــه بــه ایــن کشــور رخ دهــد باتالقــی بــرای 
ــتان  ــر پاکس ــت وزی ــود می آید.نخس ــه وج ــدام ب ــن اق ــالن ای عام
افــزود: رهبــران دنیــا نبایــد ایــران را بــا دیگــر کشــورهای منطقــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــد کــه حمل ــن مطلــب را درک کنن ــد و ای مقایســه کنن

ــد. ــاک باش ــد خطرن ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــور ت کش
ــش  ــرای کاه ــود را ب ــالش خ ــام ت ــرد: تم ــد ک ــان تأکی عمران خ
تنــش در منطقــه انجــام خواهــد داد.نخســت وزیر پاکســتان پیــش 
ــود ایــن کشــور فقــط در صلــح  ــه ب از ایــن نیــز در ســخنانی گفت
ــتان را  ــد پاکس ــکا بای ــگ و آمری ــه در جن ــت ن ــریک آمریکاس ش

ــه عملــه  خــود. ــد ن دوســت خــود بدان
 گفت وگوی تلفنی جانسون و نتانیاهو درباره ایران

■ تسنیم: نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و نخست وزیر جدید 
انگلیس تلفنــی درباره موضوع ایــران گفت ؤگــو کردند.»بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با »بوریس جانســون« 
نخست وزیر جدید انگلیس تلفنی گفت وگو کرد.توئیتر خود با اشاره 
به این تماس تلفنی گفت که به جانسون گفته که اتخاد موضع جدی 
علیه ایران بسیار مهم است.نخســت وزیر رژیم صهیونیستی اضافه 
کرد که  با نخســت وزیر جدید انگلیس برای ادامه تعمیق همکاری 
های اقتصادی دوجانبه به توافق رسیده است.تماس تلفنی نتانیاهو با 
نخســت وزیر جدید انگلیس، نخستین گفت وگوی تلفنی دو طرف 

پس از انتخاب جانسون به عنوان نخست وزیر به شمار می آید.
 امتناع سناتور آمریکایی از افشای جزئیات 

مذاكره با ظریف
■ تســنیم :ســناتور آمریکایــی کــه چنــدی پیــش بــا وزیــر خارجــه 
ایــران دیــدار کــرده بــود از ارائــه جزئیــات در ایــن باره خــودداری 
کــرد. »رنــد پــال« کــه چنــدی پیــش بــا محمدجــواد ظریــف وزیــر 
خارجــه ایــران در نیویــورک دیــدار و گفتگــو کــرده بــود از ارائــه 
ــه ســوالی  ــرد و در پاســخ ب ــاره خــودداری ک ــن ب ــات در ای جزئی
دربــاره جزئیــات دیــدار اخیــرش بــا ظریــف گفــت کــه نمی توانــد 
ــه  ــوق محرمان ــدار ف ــن دی ــد چــون ای ــزی بگوی ــاره چی ــن ب در ای
بود.امتنــاع ســناتور آمریکایــی از ارائــه جزئیــات دربــاره دیــدارش 
بــا ظریــف در حالــی اســت کــه روزنامــه نیویورکــر بامــداد شــنبه 
در ایــن بــاره نوشــت کــه رنــد پــال ســناتور آمریکایــی در دیــدار 
20 روز قبــل خــود بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر خارجــه ایران، 
از وی دعــوت کــرده اســت تــا بــا دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
آمریــکا در کاخ ســفید دیــدار کند.ایــن روزنامــه آمریکایــی افــزود: 
در حالــی کــه تنــش هــا بیــن واشــنگتن و تهــران بــه شــدت بــاال 
گرفتــه بــود، ظریــف یــک دعوتنامــه غیرمنتظــره بــرای دیــدار بــا 

ترامــپ در کاخ ســفید دریافــت کــرده اســت.
 كره جنوبی: كره شمالی

 هنوز آماده گفتگو با آمریکا نیست
■ باشگاه خبرنگاران :یک مقام بلندپایه کره جنوبی پس از آزمایش 
موشــکی اخیر پیونگ یانگ گفت کره شمالی هنوز آماده از سرگیری 
گفتگو های هســته ای با آمریکا نیست. به نقل از خبرگزاری یونهاپ، 
همزمــان با نگرانی هــا از اینکه قدرت نمایی اخیر کره شــمالی بر 
تصمیم برای گفتگوی بین آمریکا و کره شــمالی تاثیر بگذارد، یک 
مقام بلندپایه کره جنوبی گفت به نظر نمی رســد کره شــمالی هنوز 
آماده از سرگیری گفتگو های هسته ای در سطح کاری با آمریکا باشد.

مقام مذکور این سخنان را جمعه پس از آن اعالم کرد که کره شمالی 
دو موشک کوتاه برد را آزمایش کرد.

 این سومین آزمایش موشکی کره شمالی ظرف حدود یک هفته بود.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره 
شــمالی، در اجالس غیرمنتظره 30 ژوئــن در مرز کره توافق کردند 
گفتگو هــای کاری را که پس از اجالس ناموفق ماه فوریه در هانوی 

متوقف شد، از سرگیرند.

 ســخنگوی دولت با بیــان اینکه تهاجم 
بی ســابقه و تحریم ناشیانه ظریف در حقیقت 
تهاجم به یک شخص نیست، گفت: این اتفاق 

تهاجم به بنیادهای دولت- ملت ایران است. 
علی ربیعی، افزود: بی ســبب نیســت امروز 
همین الگوی دولت - ملتی که شکل گرفت، 
با نخستین انتخابات آزاد و انتخاب های پس 
از آن، دولت - ملتی که بر مبنای قانون اساسی 
است، دائما در معرض تهاجم بی امان آمریکا 

قرار گرفته است.
وی افزود: از کودتــای 28 مرداد تا دهه های 
بعدی مشاهده کردیم که ایاالت متحده آمریکا 
همواره پایه های سیاســت خارجی خود را در 
منطقه ما به تعبیر بر شــن های روان یعنی بر 
سست ترین حکومت های استبدادی و بحران 
زا بنا کرده اســت و اساســا با دولت - ملت 
برخاسته از رای مردم سر به خصومت گذاشته 

است.
ســخنگوی دولت روز گذشــته در نشست 
خبری در جمع خبرنگاران با اشــاره به تاریخ 
انتخابات در ایران، یادآورشد: تهاجم بی سابقه 
و تحریم ناشیانه به ظریف در حقیقت تهاجم 
به یک شــخص نیســت، تهاجم به بنیادهای 
ملت- دولت ایران اســت. آمریکا می خواهد 
القا کند که در ایران یک ملت و یک دولت و 
یک نمایندگی واحد ملی وجود ندارد. اما این 
تهاجم چنان ناشیانه و چنان نسنجیده است که 
جامعه مدنی ما پیشــتازانه پشت سر ظریف و 
در حقیقت پشــت سر دولت-ملت حقوقی و 

قانونی ایران ایستاد و متحد شد.
تهاجم به ظریف تهاجم به بنیادهای دولت - 

ملت ایران است
ربیعی خاطرنشان کرد: تحریم ظریف توسط 
آمریکا نشان می دهد که آمریکا هنوز از اعتیاد 
و بیماری مزمن و جان ســخت کودتا گرایی 
رها نشده اســت و هنوز هم نوع جدیدی از 
کودتاگرایی در هیــأت حاکمه آمریکا جاری  
اســت و امروز دوباره همان ذهنیت کودتایی 
را می بینیم که در پــس تحریم ظریف عمل 

می کند.
به گزارش ایرنا، وی یادآورشــد: خوشحالیم 

که قدرت جامعه مدنی ما به اندازه ای اســت 
کــه حمایت از ظریف، حمایــت از دولت و 
ملــت و حمایت از تمــام نهادهای حاکمیتی 
در برهه های مختلف در مقابل زورگویی های 
آمریکا را به دنبال داشــته اســت و امروز هم 
این جامعه پیشتاز مقاومت در مقابل زورگویی 

آمریکا شده است.
 آمریکا با تحریم ظریف خودش را 

دیپلماسی محروم كرده است
ســخنگوی دولت با بیان ایــن که این اقدام 
آمریــکا خالف همه روندهــای دیپلماتیک 
اتفاق بی ســابقه ای هم در تاریخ دیپلماسی 
جهان است، تصریح کرد: اینکه دولتی دائمًا 
ادعــای مذاکــره کند و بعد وزیــر خارجه 
همان کشــور را که دعوت بــه مذاکره می 
کنند تحریم کنند اگر مضحک نیســت پس 
چیســت؟ در دیــدار با یک ســناتور از او 
دعوت می کنند که به مالقات بیاید و سپس 

او را تحریم می کنند.
وی اضافه کرد: به اعتقاد ما این تحریم نشــان 
می دهد که سیاستمداران کاخ سفید موضوعات 
را قدری هم شخصی کردند، این ادعا از روزی 

کــه این تیم در آمریکا به قدرت رســید و در 
مورد ظریف صحبت هایی را بیان کردند کاماًل 
حســادت های کودکانه و شخصی هم در آن 

نمایان بود.
ربیعــی گفــت:  آمریکا ظریف هراســی و 
همچنین هراس از منطق و ســخنان محکمه 
پســند وی را به نمایش گذاشته که ریشه در 
تــالش آنها برای القــای دو دولتی در ایران 
دارد. اما آمریــکا باید بدانــد از نظر دولت 
جمهــوری اســالمی ایران ظریف مســئول 
سیاســت خارجــی،  دیپلماســی عمومی، 
دیپلماســی امنیتی و هر مســیر دیپلماتیکی 
اســت که باید از مســیر وی بگــذرد. همه 
مســیرها باید از طریق ظریــف بگذرد.  وی 
یادآورشــد: این که آمریکایــی ها ظریف را 
تحریم کردند خودشــان را از گفت و گو و 

دیپلماسی محروم کرده اند
 ظریف معتمد نظام و رهبری است

ســخنگوی دولت افزود: خــالف اظهارات 
تفرقه افکنانه ترامــپ ظریف معتمد نظام و 
رهبری است. ایستادن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش 

و از همه بیشــتر و مــداوم تر رهبری معظم 
انقالب در پشتیبانی ظریف، یکپارچگی ملی 
ما علیه کاخ ســفید را نشان می دهد.ربیعی 
گفت: این اقــدام آمریکا، وحدت داخلی ما 
را تشدید کرده است و واکنش منفی جامعه 
جهانی را هم در پی داشــته و سازمان ملل 
متحد هم این اقدام را نکوهش کرده اســت،  
اتحادیه اروپا و بســیاری از کشورها اعالم 
کــرده اند که این تحریم ها را به رســمیت 
نمی شناســند. داخل هیــأت حاکمه و میان 
احزاب آمریکا هم مناقشه بر سر این تحریم 

شکل گرفته است.
وی یادآورشد: از این پس این تحریم یک نماد 
و ســندی محکم بر ناکامی آمریکا در منزوی 
ســازی ایران هم تبدیل شده و صدای ظریف 
به مثابه زبان گویا و توانمند، قوی تر و پر طنین 
تر از گذشــته شــنیده خواهد شد.سخنگوی 
دولــت خاطر نشــان کرد: اخیرا هم شــاهد 
حمایت مقام معظم رهبری برای چندمین بار 
از ظریف بوده ایم که این حمایت ها هم نشان 
دهنده تحلیل نادرست کاخ سفید از تحوالت 

داخلی ایران است.

سخنگوی دولت: 

تحریم ظریف تهاجم به بنیادهای 
دولت و ملت ایران است

 رئیــس مجلــس افغانســتان در دیدار با 
رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
ایجاد برخی ناامنی ها در افغانســتان از سوی 
گروه های تروریســتی، گفت: آمریکایی ها به 
دنبال ایجاد صلح واقعی در افغانستان نیستند.

علی الریجانی با فضل هادی مسلم یار، دیدار 
و گفت و گو کرد.

الریجانی در این دیدار ضمن تأکید بر حمایت 
جمهوری اســالمی ایــران از تمامیت ارضی 
افغانســتان، گفت: روابط ایران و افغانســتان 
روابطی تاریخی و  بــا پیوندی عمیق بوده و 
حضور شما در ایران توسعه روابط سیاسی و 

اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان 
اینکه از زمانی که افغانستان مورد اشغال واقع 
شد، جمهوری اسالمی در کنار ملت این کشور 
بوده است، اظهار کرد: زمانی که مهاجرانی از 

افغانستان به ایران آمدند، جمهوری اسالمی با 
آغوش باز آنهــا را پذیرفت و امروز فرزندان 
آنها در مدارس و دانشــگاه های ایران تحصیل 
مــی کنند.وی در ادامه با ابراز نگرانی از ایجاد 
برخی ناامنی ها در افغانستان یادآور شد: امنیت 
افغانســتان برای جمهوری اسالمی مهم است 
اما برخی کشــورها با اقدامات تروریستی به 
دنبال ایجاد ناامنی در افغانســتان هســتند که 
هدف نهایی آنها تحت الشــعاع قــرار دادن 
ســرمایه گذاری های اقتصادی در این کشور 

است.
به گزارش فارس ،الریجانی در ادامه با تأکید 
بر اینکــه مذاکره با طالبــان باید با محوریت 
دولت افغانســتان صورت گیرد، عنوان کرد: 
آمریکایی ها مذاکرات متعددی با طالبان داشته 
اند که این مسیر صحیح نیست و اقدامات باید 
با محوریت دولت افغانستان انجام پذیرد.وی 

در ادامه شــرایط فعلی افغانستان را حساس 
دانست و افزود: آمریکایی ها در مناسبات خود 
با افغانستان صادقانه عمل نمی کنند و علیرغم 
اینکه می گویند به دنبال مذاکره هستند، مسیر 
دیگری را در پیش مــی گیرند، چنانکه اخیرا 
با وجود درخواســت مذاکــره از ایران، وزیر 
امــور خارجه کشــورمان را تحریم کرده اند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان سطح 
مبادالت تجاری میان دو کشــور را مناســب 
ارزیابی کرد و ابراز داشــت: الزم است مسیر 
مراودات تجاری میان ایران و افغانستان تسهیل 
شود.رئیس مجلس سنای افغانستان: افغانستان 
تحریم هــای آمریــکا علیه ایــران را محکوم 
می کندفضل هادی مســلم یار، رئیس مجلس 
مشرانو جرگه)ســنا( افغانســتان نیز در این 
دیدار با بیان اینکه برای توسعه روابط برادرانه 
خود با ایران اراده محکمــی داریم، گفت: از 

بابت پذیرایی جمهوری اســالمی از مهاجران 
افغانســتانی و حمایت رهبری معظم برای امر 
تحصیل آنها سپاسگزاریم.رئیس مجلس سنای 
افغانستان در ادامه با اشــاره به مشکالتی که 
آمریکا برای منطقه ایجاد کرده اســت، اظهار 
داشــت: افغانســتان تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اســالمی را که در تمام این سال ها 
در کنار افغانستان بوده است، محکوم می کند.
وی در ادامه با اشاره به پررنگ تر شدن حضور 
داعش در افغانستان عنوان کرد: آمریکایی ها به 
دنبال ایجاد صلح واقعی در افغانستان نیستند 
و دشمن مشــترک ایران، افغانستان، اسالم و 

بشریت هستند.
رئیس مجلس سنای افغانستان در پایان تأکید 
کــرد: پیرامون تعهداتی کــه در حوزه آب و 
حوزه های امنیتی به ایران داشته ایم، همچنان 

متعهد خواهیم ماند.

الریجانی:

 مذاكره با طالبان باید با محوریت دولت افغانستان صورت گیرد

مخالفان ترامپ 
از دولت حذف 

می شوند
 فضای کاخ سفید این روزها بیش از هر 
زمان دیگری سیاه و ســفید است؛ کسانی 
کــه موافق سیاســت های دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا باشند در دولت باقی 
می ماننــد و منتقــدان و مخالفانش حذف 

می شوند.
به گزارش ایرنا، استعفای دن کوتس، مدیر 

اطالعات ملی آمریکا نشــان دهنده فضای 
دوقطبی کاخ ســفید است. ظاهرا او بر سر 
برنامه هســته ای ایران، نحــوه برخورد با 
کره شــمالی و نقش روســیه در انتخابات 
آمریکا بــا دونالد ترامپ اختالف داشــته 
اســت.  ترامپ در ماه ژانویه ارزیابی های 
مدیــر اطالعــات ملــی را از تهدیدهای 
ایران منفعــل و زودباور خوانده بود.رئیس 
جمهور آمریکا خبر کناره گیری دن کوتس 
را با انتشــار یک پست توییتری اعالم کرد. 
مشخص نیســت که که این مدیر 76 ساله 
اطالعات ملی دولت آمریــکا داوطلبانه به 
کار خــود در کادر رهبــری دولت ترامپ 

خاتمــه داده یا اینکه تحت فشــار ترامپ 
ناگزیر به اســتعفا شده اســت. رسانه های 
آمریــکا اخیرا از نارضایتــی ترامپ از کار 

کوتس گزارش هایی منتشر کرده بودند.
ترامــپ از زمانی که نخســتین ارزیابی های 
اطالعاتی، روسیه را به دخالت در انتخابات 
ســال 2016 متهم کرد مخالفــت خود را با 

جامعه اطالعاتی آمریکا آغاز کرد.
تعدادی مقام های اطالعاتی آمریکا در واکنش 
به استعفای کوتس به روزنامه واشنگتن پست 
گفته اند نگران هستند که اقدامات ترامپ به 
سیاســی کاری در جمع بندی های اطالعاتی 
منجر شود و مقامی که به کاخ سفید می رود 

تمایلی بــرای ارائه ارزیابی هــای واقعی و 
مخالف با دیدگاه های ترامپ نداشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا تحمــل هیچ انتقاد و 
یا اظهار نظر مخالفی را ندارد. سیاستمداران 
زیادی قربانی سیاست های غلط او خصوصا 
در مورد ایران شــده اند. اما ترامپ به جای 
تجدید نظر در سیاســت هایــش همچنان 
تغییر افراد در پست های سیاسی و امنیتی و 

اطالعاتی را دنبال می کند.
قبــل از دن کوتس افراد دیگــری در دولت 
ترامپ ســمت های خود را از دست داده اند، 
که به طور مشــخص با سیاست های دونالد 

ترامپ مخالف بودند.

توقیف یک کشتی خارجی حامل ۷۰۰ هزار 
لیتر سوخت قاچاق توسط سپاه

 یک کشتی خارجی حامل ســوخت قاچاق توسط نیروهای گشتی 
پایگاه منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس 

توقیف شد.
به گزارش ایسنا، نیروهای گشتی پایگاه منطقه دوم دریایی سپاه با اشراف 
اطالعاتی یک کشتی خارجی حامل ســوخت را توقیف کردند.روابط 
عمومی منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: طی 
عملیــات رصد و کنترل تردد های شــناوری در خلیج فارس به منظور 
کشــف و مقابله با قاچاق سازمان یافته گشت های شناوری منطقه دوم 
نیروی دریایی ســپاه در خلیج فارس با اشــراف اطالعاتی عملیاتی و 
اطمینان از قاچاق سوخت توسط یکی از کشتی های خارجی، در اقدامی 
غافلگیرکننده این کشــتی را که حامل 700 هزار لیتر ســوخت قاچاق 
بود پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی در اطراف جزیره فارســی 

توقیف کردند.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه در این خصوص گفت: شناور 
حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال پیدا کرده و سوخت 
قاچاق این شناور نیز با هماهنگی مسئولین قضایی به شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی استان بوشهر تحویل داده شد.سردار رمضان زیراهی 
تاکید کرد : یگان های شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طبق روال جاری با اشراف اطالعاتی همه جانبه در راه 
صیانــت از منافع ملی و با تمام توان در حال انجام وظیفه و پاســداری 

می باشد و لحظه ای از این امر خطیر درنگ نخواهند کرد.
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پسران دهه هفتادی در مضیقه ازدواج
 طی ســال های اخیر همواره اخباری در مورد کاهش ازدواج، 
افزایش ســن ازدواج، تجرد قطعی و ... مطرح شــده و بسیاری 
از مســئوالن از روند ازدواج در کشــور ابراز نارضایتی یا حتی 
نگرانی کرده اند. برخی شــهروندان نیــز تحلیل های خود را به 
متولدین دهه های مختلف ربط داده و بدون بررسی آمار و ارقام 
با اســتناد به وضعیت ازدواج افراد در همســایگی یا اقوامشــان 
احــکام کلی در مــورد ازدواج و وضعیت آن در کشــور صادر 

کنند.  می 
 محاسباتی كه نشان از افزایش تعداد ازدواج ها دارد

یک جمعیت شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با ایسنا، جزو افرادی 
است که با استناد به آمار ثبت شده از ازدواج و سن ازدواج در کشور 
معتقد اســت که آمار ازدواج تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته 

است.
شــهال کاظمی پور بــا بیان اینکه دهه شــصتی ها تقریبــا از دهه 80 
ازدواجشان آغاز شده و تا االن هم ادامه دارد، گفت: تعداد ازدواج های 
15 تا 49 ساله ها در سال 85 تقریبا 740 هزار مورد بوده که این تعداد 
در ســال 90 به  826 هزار و در ســال  95 به 660 هزار مورد رسیده 
که این آمار نشــان می دهد تعداد ازدواج ها در مجموع دو جنس در 

حال کاهش است.
وقتی تعداد زنان مجرد در سن ازدواج از تعداد مردان بیشتر می شود

کاظمی پور با بیان اینکه محاســبه زنان 15 تا 45 ساله مجرد در سال 
85 ، رقم 7 میلیون نفری را نشان می دهد، تصریح کرد: تعداد این افراد 
در سال 90 به 6.5 میلیون نفر و در سال 95 به 5.6 میلیون نفر رسیده 
است. آمار نشان می دهد تعداد مجردان با رسیدن دهه شصتی ها به سن 

ازدواج، کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد مردان مجرد 20 تا 50 سال در سال 
85 ، 5 میلیون و 400 هزار نفر بوده اســت، ادامه داد: تعداد این افراد 
در سال 90 به 5 میلیون و 900 هزار نفر رسیده و همچنین تعداد این 
افراد در سال 95 تقریبا ثابت مانده است. به این ترتیب موضوع مضیقه 
ازدواج خودش را اینجا نشــان می دهد، چراکه تعداد مردان 20 تا 50 
ساله که می توانستند در سال 85 با دختران 15 تا 45 ساله ازدواج کنند، 
پنج میلیون و 400 هزار نفر بودند اما تعداد زنان هفت میلیون نفر بود.
 ورق برگشت؛ اینبار پسران دهه هفتادی در مضیقه ازدواج

این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه در ســال 90 این رقم تعدیل شده و 
5میلیــون و 900 هزارنفــر مرد در مقابل 6.5 میلیــون زن مجرد قرار 
داشتند، تصریح کرد: در سال 95 تعداد  پسران 20 تا 50 ساله 5 میلیون 
و 900 هــزار نفر و تعداد دختران نیز بــه پنج میلیون و600 هزار نفر 
رسید. به این ترتیب می توان گفت که موضوع مضیقه ازدواج که برای 
دختران دهه شــصتی مطرح بود این بار برای پسران دهه هفتادی در 

سال 95 مطرح شده است.
 9 درصد مردان در مرز 35 سالگی مجردند

به گفته این استاد دانشگاه میانگین سنی ازدواج دختران و پسران بعد 
از انقالب به مرور افزایش یافته و برای آقایان از 24 ســال به 28 سال 
رسیده است. میانگین سنی ازدواج برای دختران نیز از حدود 20 سال 
به نزدیک 24 ســال رسیده است که این موضوع یک تغییر اساسی را 

نشان می دهد.
کاظمی پور با اشاره به اینکه درصد مجردان در مرز 35 سالگی در سال 
65 ســه درصد بوده اما این رقم در حال حاضر   به 9 درصد رســیده 
است، افزود: در سال 65، 2.7 درصد زنان 35 ساله مجرد بودند که این 
میزان در حال حاضر به حدود 10 درصد افزایش یافته است. این آمار 

در خصوص زنان 50 ساله نیز به حدود سه درصد می رسد
 میانگین اختالف سنی زوجین

به گفته این جمعیت شناس اختالف سنی زوجین در سه دسته تقسیم 
می شــود که شامل بیشتر بودن ســن مردان نسبت به زنان از یک تا 5 
ســال، 6 تا 10 ســال و بیش از 10 سال است. اختالف سنی مردان و 
زنان بین 1 تا 5 ســال از 45 درصد به  41 درصد، اختالف سنی 6 تا 
10 سال از 24 درصد به  27 درصد  و بیش از 10 سال از 6.4  درصد 

به 8.8 رسیده است.
کاظمــی پور ادامه داد: امــا یکی از تغییرات رخ داده این اســت که 
اختالف ســن مردان بزرگتر درحال افزایش است. احتمال می دهم که 
در آمارهــای ازدواج، با توجه به اینکه آمــار "ازدواج مجدد" از آمار 
"ازدواج نخست" تفکیک نمی شود، این افزایش هم به دلیل رایج شدن 

ازدواج مجدد در ایران باشد. البته این یک احتمال است.
 چرا میزان موالید در سال های اخیر افزایش یافت؟

کاظمی پور با بیان اینکه میانگین سن فرزندآوری از سال 85 ثبت شده 
و پیش از آن محاسبه نشده است، گفت: میانگین سن فرزندآوری در 

این سال 26.8 بوده و االن به 28 سال رسیده است. 
 »تجمل زیستی«، عاملی برای تاخیر در ازدواج جوانان

کاظمی پور که معقد اســت میزان ازدواج در کشور پایین نیامده 
و عمومیــت ازدواج همچنان در کشــور وجــود دارد، در ادامه 
افزود: نمی توانیم تاخیر در ازدواج را به عنوان یک مســاله تلقی 
کنیــم. اگر تاخیر در ازدواج ناخواســته باشــد، یعنی فرد دلش 
بخواهد ازدواج کند و شــرایط الزم پیش نیاید، این موضوع در 
این حالت یک مســاله اســت، اما فردی که برای ادامه تحصیل، 
افزایــش توانایی و ... خودش ازدواجش را بــه تاخیر بیاندازد، 

نیست. مساله  این  دیگر 
وی افزود: مثال اگر تاخیر در ازدواج منجر به بی بند و باری شــود این 
یک "مساله" است. اما بین کسانی که ازدواجشان به تاخیر افتاده، حدود 
15 درصد نیاز دارند ازدواج کنند که نشــده است. در مورد بسیاری از 
افراد هم مانع ازدواج، توقعات خود افراد است. دالیل تاخیر در ازدواج 
گاهی فرهنگی و گاهی هم اقتصادی است. گاهی خودمان مضایقی را 
از خانه آنچنانی، مهریه، سفر، مراسم  الکچری و ... ایجاد می کنیم. بعد 
از انقالب ساده زیستی به شعار تبدیل شده و در عمل به تجمل زیستی 
بدل شــده است به همین دلیل معتقدم ازدواج در ایران به دلیل همین 

تجمل زیستی عقب افتاده است.

ایران: هذیان سارق در خواب دستش را رو کرد 
 روشی جدید برای بازجویی !!

شرق: پرونده ادب روی میز سازمان ملل باز می شود 
 یعنی چوب فلک گذاشتن روی میز؟؟

همدان پیام: مطالبه گری؛ انتظار نماینده ولی فقیه از خبرنگاران 
 بهترین تلنگربه مدیران

جمهوری اسالمی: یک گام تا تکمیل شبکه گازرسانی کشور 
 این گام سالهاست بین آسمان و زمین مونده !!

کیهان: تفنگ بی فشنگ تحریم آمریکا این بار ظریف را نشانه رفت 
 توفنگش آبی نگران نباش 

جمهوری اسالمی: نگاه های غلط را تغییر دهید
 عینکش گرونه !!

ایسنا: 192 تاکسی تا پایان امسال به سن فرسودگی می رسند 
 ثبت احوال اطالع دادید؟؟

کیهان: گفتمان جهادی را به گفتمان عمومی تبدیل کنید 
 مواد تبدیلی هنوز کشف نشده 

ایران: در مزرعه های گیالن ویال می روید 
 تخمش چند سال پیش کاشته شده 
همشهری: دوچرخه های بدون خط ویژه

  پیاده رورا بهشون بدید 
ایران: کار پوش ملی ایرانیان رونمایی شد 

 کار که نیست لباس کار رو بزارید پشت ویترین 
همدان پیام: نقشه سه بعدی از کهکشان راه شیری ترسیم شد 

 امکان داره نشان گنج توش باشه 
همشهری: رفوزه های کسب و کار در ترم بهار 

 این مشروطی ها را تو هر فصلی می تونی ببینی 
همدان پیام: هنرمندان موســیقی همدان، مشــکالت را به دوشــمان 

می کشیم
 بعضی اوقات بگیرید دستتون رفع خستگی بشه 

شرق: وجود 140 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور 
  اونا منتظرن  ذهنشون خالق بشه 

خون بندناف 
چه بیماری هایی را درمان می کند؟

 رئیس گروه بانک خون بند ناف و سلول های بنیادی سازمان انتقال 
خون نحوه جمع آوری و استفاده از خون بند ناف، هزینه های نگهداری 

آن و موارد مصرف آن ها را برای بیماران تشریح کرد.
  خون بند ناف برای چه بیماری هایی استفاه می شود؟

مهین نیکوگفتار در گفت وگو با ایسنا،هدف اصــلی تاسیس این بانک 
را تامین ســــلول های بنیادی خون ساز برای بیماران نیازمند به پیوند 
مغز اســتخوان عنوان و اظهار کرد: از آنجایی که خون بند ناف حاوی 
سلول های بنیادی خون ساز است، در صورت رضایت مادران به اهدای 
خون بند ناف، هنگام زایمان خون بند ناف توسط پرسنل آموزش دیده 
جمع آوری، به آزمایشــگاه های بانک  خون بند ناف منتقل و در آنجا 

پردازش شده و سپس ذخیره سازی می شود.
وی گفت: معموال ســلول های بنیادی خون ســاز می توانند در درمان 
بیماری های بدخیم سیستم خون ســاز و بعضی دیگر از بیماری های 
سیستم خون ســاز و همچنین در بیمارانی که دچار انواع بدخیمی ها 
شــده اند و برای بازســازی مغز اســتخوان پس ازشــیمی درمانی و 

پرتودرمانی های شدید استفاده شود.
 هزینه جمع آوری خون بند ناف چقدر است؟

وی عنوان کرد: در بانک های عمومی هیچ گونه هزینه ای از اهداکننده 
خون بند ناف دریافت نمی شــود؛ زیرا نمونه ای که اهداکننده به بانک 
خون بند ناف عمومی اهدا می کند، برای مصرف عموم بیماران است، 
نه صرفا بــرای مصرف خود نــوزاد و خانواده فــرد اهداکننده. این 
درحالی ســت که در بانک های خصوصی هزینه پردازش و نگهداری 
را خانــواده پرداخت می کند. بر این اســاس اهدای خون بند ناف به 
بانک هــای عمومی کامال رایگان اســت. در حــال حاضر یک مرکز 

خصوصی و دو مرکز عمومی برای جمع آوری خون بندناف داریم.
 چرا بهتر اســت خون بندنــاف را به بانک های عمومی 

دهیم؟
رئیس گروه بانک خون بند ناف و ســلول های بنیادی سازمان انتقال 
خون، با اشاره به توصیه  متخصصان رشته خون شناسی در زمینه اهدای 
خون بندناف، افزود: همه متخصصان این رشــته مردم کشور خود را 
تشــویق می کنند که نمونه های خون بند ناف خــود را به بانک های 
عمومــی خون بند ناف اهدا کنند، زیرا زمانی که نمونه ها به بانک های 
عمومی اهدا می شــود، همه نمونه ها با خصوصیات ژنتیکی مختلف 
جمع آوری و در یک مرکز نگهداری شــده و بنابراین هر زمان که این 
نمونه ها با یک بیمار سازگار باشد، برای پیوند در اختیار آن فرد گذاشته 
می شــود. وی ادامه داد: در این شرایط اهداکننده هیچ گونه هزینه ای را 
متحمل نمی شود و ذخایر بانک های عمومی تقویت شده و امکان اینکه 
برای همه بیماران نمونه ای سازگار یافت شود، افزایش پیدا می کند. در 
حالی که در بانک های خصوصی، خانواده متحمل هزینه شــده و در 
بســیاری از این موارد نمونه ها اصال به مصرف فرد نمی رسد و فقط 

ذخیره سازی می شود.
 خون بندناف چند سال قابل نگهداری است؟

وی در پاسخ به این سوال که خون بندناف تا چند سال قابل نگهداری 
است، گفت: در دنیا گزارش شده که نگهداری خون بندناف تا 20 سال 
هم از کیفیت آن نمی کاهد؛ به این معنی که واحدهای ذخیره شــده به 
مدتی بیش از 20 سال، قادر به بازسازی مغز استخوان بیماران نیازمند 

به پیوند مغز استخوان بوده است.

شرط ارائه کارت سوخت به رانندگان تاکسی
 معاون فنی و بهره برداری ســازمان تاکسیرانی تهران گفت: تاکسیرانان برای دریافت کارت سوخت نیازمند پروانه هوشمند معتبر 

تاکسیرانی هستند.
به گزارش مهر، مهدی ابراهیمی در راستای آغاز اجرای طرح کارت سوخت گفت: تمامی تاکسیرانان شهر تهران جهت دریافت، فعال 

سازی و صدور کارت المثنی و حتی تغییر رمز کارت سوخت می بایست دارای پروانه هوشمند معتبر باشند.
وی ادامه داد: با همکاری صورت گرفته فی مابین ســتاد حمل و نقل ســوخت و شــرکت پخش و پاالیش فرآورده های 
نفتی با ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران، تاکســیرانان می توانند برای هرگونه اقدام اداری در خصوص کارت سوخت با 
مراجعه به هریک از دفاتر هماهنگی امور اداری گواهی الزم را دریافت کرده و به شــرکت پخش و پاالیش فرآورده های 

کنند. مراجعه  نفتی 
ابراهیمی تأکید کرد: کارت سوخت تنها برای تاکسیرانانی صادر می شود که فعالیت مستمر دارند و مورد تأیید سازمان تاکسیرانی است.

محکومان حبس ابد نیز از مرخصی استفاده می کنند
 ســخنگوی قوه قضاییه با بیان این که محکومان حبس ابد نیز از مرخصی اســتفاده می کنند، درباره فرار یک محکوم به حبس ابد 

)سعید ملک پور( توضیحاتی داد.
به گزارش قوه قضاییه، غالمحســین اســماعیلی، افزود: در 29 تیر 98 برابر ضوابط و مقررات مربوطه و با اخذ وثیقه الزم به مشارالیه 

مرخصی سه روزه ای اعطا شده که در پایان مهلت مرخصی، خود را به زندان معرفی نکرده است.
وی، این نکته که از ســوی مقامات قضایی به مراجع امنیتی و اطالعاتی نســبت به اعطای مرخصی به این فرد اطالع رسانی شده بود، 

گفت: این فرد ممنوع الخروج بوده و حسب ظاهر از مبادی غیررسمی از کشور خارج شده است.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ بر اینکه آیا مرسوم اســت که به کسانی که حبس ابد دارند چنین مرخصی هایی داده شود، گفت: به 
کسانی که محکومیت حبس ابد هم دارند در نظام قضایی مرخصی داده می شود، خصوصا اگر مدت مدیدی از مجازات حبس آن ها 

گذشته باشد که این فرد بیش از 11 سال از حبس خود را در زندان سپری کرده بود.

 نخستین نشست خبری حسین افشاری به 
عنوان فرماندار جدید همدان با خبرنگاران در 
حالی برگزار شد که در امتداد آن به وضعیت 
بازار مرغ در روز های گذشته و علت کمیاب 

شدن آن اشاره شد.
در ایــن نشســت پاســخ افشــاری درباره 
بازگشت ، عضو سابق شورای شهر همدان 
که خود را با ارائه مدارک پزشــکی مبرا از 
هرگونه اتهامی می داند یکی دیگر از مباحثی 
بود که وضعیت این روز های شورانشینان را 
نشــان می دادو بنا بر نظر فرماندار همدان، 
مراجع قانونی برای بررســی و تأیید نهایی 
بازگشــت ابراهیم مولوی مورد نظر مدارک 
موجود را به شــورای حل اختالف کشــور 
ارائه داده تا مدارک با استعالم از منابع مبنی 
بر خروج بــه منظور درمان و یــا هر دلیل 
مقبــول دیگری مورد بررســی قرارگیرد و 

حکم نهایی صادر شود.
بر این اســاس  حکم دیــوان عدالت اداری 
مبنی بر تأیید یا عدم تأیید بازگشت وی باید 
به فرمانداری ارائه شــود که تا روز گذشــته 
هیچ گونه حکم قطعی در این خصوص صادر 
نشده و یا حداقل به دست فرمانداری همدان 

نرسیده است.
پاســخگویی فرماندار به سواالتی که چاشنی 
آن مســائل گردشگری و مدیریت شهری بود 
جلســه را به سمت وسویی پیش برد که قصه 
عمارت نورمهــال و دست فروشــان خیابان 
اکباتان هم بار دیگر ســوژه خبر های منتشــر 

شده از این جلسه شد.
افشــاری از وضعیت نورمهال ابراز نگرانی 
کرد و گفت: برای ارائه راهکارهای قانونی 
نجات عمارت نورمهــال فرصت یک هفته 
ای به اعضای کمیســیون تصمیم گیری داده 

ایم.
وی اعــالم کرد: منطقه نورمهال با مســاحتی 
افزون بر 2 هکتار با عمارت مســتقر در آن به 
صورت 70 درصد پارک و فضای ســبز و 30 

درصد مالکیت در اختیار شــهرداری و کمیته 
امداد قرار گرفته که این مهم با نظر کارشناسان 
برجسته میراث فرهنگی و شورای شهر همدان 

در سال  96 تأیید شده است.
افشــاری عنــوان کــرد: کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره( اســتان همــدان 30 درصــد 
مالکیــت را بــرای افراد تحت پوشــش به 
تملک درآورده و به اخذ مجوزهای قانونی 
از شــهرداری و سازمان نظام مهندسی اقدام 
کرده که ســازمان میراث فرهنگی نیز آسیب 
نرســیدن به نورمهال را در روند اخذ مجوز 
برای ســاخت و ساز مســکونی تأیید کرده 

است.
فرمانــدار همدان از هزینــه 6 میلیارد تومانی 
کمیته امداد برای مجوزهای ساخت در منطقه 
نورمهال خبر داد و افزود: با توجه به اقدامات 
انجام شده در تالش هستیم زمینی جایگزین 
در منطقــه نورمهال به کمیته امداد پیشــنهاد  
داده و مساحتی 6 هزار متری واقع در خیابان 
سعیدیه جنب ســاختمان کمیته امداد که باغ 
است را با استفاده از ماده 14 قانون در اختیار 
کمیته امداد برای پروژه مسکونی افراد تحت 

پوشش قرار دهیم.
وی ادامه داد: در ارائه طرح مذکور مجوزهایی 
از ســوی شــورای ترافیک و شــرکت های 
سرمایه گذاری نیز نیاز است اما با فرصت یک 
هفته ای کــه در اختیار اعضای تصمیم گیری 
قرار داده شــده باید به نتیجه برد- برد دراین 
حوزه برســیم در غیر این صورت کمیته امداد 
می توانــد روال قانونی کار خود را براســاس 

مجوزهای پیشین پیش ببرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه جا به جایی 
پیاده راه  بــه  دست فروشــان خیابان بوعلی 
اکباتــان عنوان کــرد: به دلیل اینکه بیشــتر 
البســه و پوشــاک عرضه  دست فروشــان 
از طرفی فروشــندگان خیابان  می کننــد و 
اکباتــان هم بیشــتر فروش پوشــاک دارند 
بر این اســاس در این محوطــه دچار یک 

تعارض هســتیم که گروهی از کسبه موافق 
حضور دست فروشــان و برخی هم مخالف 
آن هستند بر این اســاس در صدد هستیم تا 

با هم فکری مساله پیش آمده را حل کنیم.
افشــاری با اشــاره به ســاماندهی وضعیت 
خانه مســافرها در همدان نیز گفت: ظرفیت 
هــای اقامتی مجاز در شــهر همدان شــامل 
هتل ها، مســافرخانه ها، هتــل آپارتمان ها، 
مهمانسراهای ادارات و همچنین ظرفیت هزار 
کالســه آموزش و پرورش در مجموع به 10 
هزار نفر رســیده که این گنجایش در برخی 
ایام پیک مسافر پاسخگوی اسکان گردشگران 

نیست.
وی حضور کارتن به دستان را در برخی ایام 
به منظور هدایت مسافران به محل استراحت، 
مثبت ارزیابی کرد و گفــت: این اتفاق برای 
زنده بودن شــهر مفید اســت اما افت هایی 
از جمله مســائل امنیتــی و همچنین ضعف 

ساماندهی را شامل خواهد شد.
فرمانــدار عــدم تمایل صاحبــان ملک های 
استیجاری را یکی از مســائل مهم دانست و 
گفت: ســامانه ای برای ثبت اطالعات خانه 
مسافرها به منظور باال بردن امنیت موضوع راه 
اندازی شده که هیچ گونه امتیازی از صاحبان 
ملک دریافت نمی شد صرفا به منظور مسائل 
اخالقی به ثبت نیاز بود که هیچ شــهروندی 
تا کنــون همراهی نکرده و درصورت لزوم از 
ظرفیت نیروهای امنیتی در این حوزه استفاده 

می کنیم.
وی همچنین با اشاره به فضای باز شهرستان 
همــدان در اجــرای طرح نشــاط اجتماعی 
خاطرنشــان کرد: بــا همت فرمانــداری در 
روزهای اخیر شــاهد برگــزاری برنامه های 
شهری در راســتای افزایش نشاط اجتماعی 
و جمعی مردم بوده و ســعی براین اســت با 
پذیرش این ریسک بزرگ تقویت نگاه نشاطی 
خانــواده ها را با برگزاری جشــن وجنگ با 

رعایت مسائل شرعی دنبال کنیم.

وی همدان را از جمله شــهرهای با پتانسیل 
باال در حوزه گردشگری خواند و اظهار کرد: 
نصــب چادر در پارک هــای مرکزی، اقامت 
مســافران در مناطق گردشگری بیش از مدت 
سفرهای معمول و حضور متکدیان در سطح 
شــهر از جمله مسائلی است که فرمانداری با 
ورود به آنها درصدد ساماندهی ضربتی خواهد 

بود.
افشاری با اشــاره به کنار گذرغربی و شرقی 
همدان گفــت: احداث کنارگــذر غربی در 
ورودی همــدان به منظور جلوگیری از ورود 
خودروهایی که به مقصد اســتان های غربی 
از همدان عبور می کننــد و همچنین احداث 
مسیری برای اتصال ورودی همدان از سمت 
فرودگاه به جاده مالیر از داخل شهرک مدنی 
جزء طرح های فرمانداری بوده و در دســتور 

کار قرار دارد.
آنچه در این نشســت علت گرانــی مرغ را 
تشریح می کرد به مساله مقاومت تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان مرغ در بازار بازمی گشت به 
طوریکه بر اساس اظهار نظر فرماندار همدان 
گروهی از کســبه این صنف به دلیل کاهش 
یافتــن قیمت مرغ از عرضــه و فروش آن به 
بهانه پایین آمدن حاشــیه ســود فروش خود 

خود داری می کنند.
فرماندار با بیان اینکه عرضه مرغ چند روزی 
اســت بازار را تحــت تأثیر خود قــرارداده 
اســت، گفت: در پی اعتراضات مرغ فروشان 
و همچنیــن قیمت مصــوب 12 هزار و 900 
تومان، شــاهد خروج مرغ از همدان به استان 
هایی بودیم که از ســتاد تنظیــم بازار پیروی 
نکــرده و مــرغ را  به قیمت دلخــواه عرضه 

می کنند.
وی افزود: در همین راســتا طــی یک اقدام 
امنیتی 9 محموله خــروج غیرقانونی مرغ از 
کشتارگاهای همدان شــب گذشته کشف و 
ضبط شده اســت که به زودی شاهد یکسان 

سازی قیمت در بازار خواهیم بود.

فرماندار همدان در نشست خبری:

برگزاری جشن های شاد 
در دستورکار است

62 درصد خدمات درمان سرپایی 
از سوی بخش خصوصی ارائه می شود

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
گفــت: در حال حاضــر 62 درصد خدمات 
درمانی در ســطح یک یعنی سطح مربوط به 
بخش عمومی و سرپایی توسط مراکز درمانی 
و بیمارستانی بخش خصوصی به بیماران ارائه 
می شود.به گزارش ایرنا، محمد جهانگیری در 
نشســت یک روزه توجیهی، تخصصی نظام 
ارجاع به همت معاونت نظارت و برنامه ریزی 
سازمان نظام پزشکی در بیمارستان قلب شهید 
رجایی تهران افزود: خدمات درمانی به بیماران 
در مراکز درمانی و بیمارســتانی در سه سطح 
یک مربوط به بخش عمومی و ســرپایی، در 
سطح دو بخش مربوط به خدمات تخصصی 
و سطح سه خدمات فوق تخصصی ارائه می 
شــود و الزم است با اجرای نظام ارجاع، گام 
های موثری برای این اقدام برداشــته شود که 
بیماران پس از دریافت خدمات در سطح یک 
به پزشکان متخصص و فوق تخصص ارجاع 

داده شوند.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه اشــتراک و 
بکارگیری مولفه هــای بخش خصوصی در 

حوزه نظام ارجاع و پزشــک خانواده چالش 
هــای مرتبط با خود را دارد،  باید مولفه های 
آن به صورت کامل دیده  و در کارگروه های 
نظام پزشکی به عنوان متولی بخش خصوصی 

پیگیری شود.
جهانگیری درباره اهداف برگزاری این نشست 
تخصصی اضافه کرد: به منظور فراگیر شدن 
نظام ارجاع و پزشــک خانواده در کشــور و 
همکاری بخــش خصوصی بــا اقدامی که 
ســازمان نظام پزشکی طبق دســتور رئیس 
کل این ســازمان و مصوبه شــورای معاونان 

انجام داد، امروز یکشــنبه نسبت به فراخوان 
نمایندگان شــورای هماهنگی اســتان ها در 
کمیته فنی نظام ارجاع و پزشک خانواده که از 
قبل تعیین شده بود، اقدام به برگزاری نشست 

تخصصی با مشارکت 31 استان کرد.
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی 
افزود: این نشســت با حضــور انجمن های 
علمی، نمایندگان استان ها، وزارت بهداشت 
درســطوح مختلف و مرکز آمــار و فناوری 
اطالعات و دبیر شــورای عالی سازمان بیمه 
ســالمت در حال برگزاری اســت که ابتدا 

راهکارها و برنامه های وزارت بهداشت اعالم 
و در چهار کارگروه مورد نقد و بررسی قرار 
می گیرد و در حضور معاونان وزیر بهداشت 
این چهار گروه اعالم نتیجه کرده و راهکارهای 

آنان شنیده خواهد شد.
نظام ارجاع خدمات پزشکی نوعی شیوه ارائه 
خدمات درمانی و بهداشــتی است که در آن 
بیماران باید طبق سلســله مراتب مشــخصی 
به مراکز درمانی مراجع کننــد که آغاز آن با 
پزشک خانواده اســت. طرح نظام ارجاع در 
ایران از ابتدای ســال 84 فعالیت خود را در 
مناطق روستایی و شــهری زیر 20 هزار نفر 
آغاز کرد.با اجرای طرح نظام ارجاع در سطح 
اول  تیم سالمت شامل بهورز، پزشک عمومی 
و ماما سلســله ای از مراقبت ها و خدمات را 
به طور سرپایی عرضه می کنند و در صورت 
لزوم شــخص را به ســطح دوم یعنی بخش 
مربوط به خدمات تخصصی ارجاع می دهند،   
در ســطح دوم  پزشــکان متخصص، ارجاع 
شــدگان پزشک خانواده را می پذیرند و پس 
از تشخیص و درمان اعم از سرپایی یا بستری 
نتیجه را به پزشــک خانــواده اعالم می کنند 
و در سطح ســوم یعنی بخش خدمات فوق 
تخصصی پزشــکان فوق تخصص در رشته 
های مختلف، ســرپایی یا بستری خدمات و 

مراقبت های مخصوص را ارائه می کنند.
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توزیع غیرمجاز گوشت دولتی بین رستوران ها

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: متصدی یک واحد صنفی که 2 تن گوشت 
منجمد به قیمت دولتی برای توزیع بین مردم دریافت کرده و آن را بین رستوران ها و تهیه 

غذاها به قیمت گران تر عرضه می کرد، شناسایی و جریمه شد.
علیرضا حسن پور درباره این خبر توضیح داد: در حالی که قیمت گوشت هر روز درحال 
افزایــش بود، دولت بــرای تنظیم بازار اقدام به توزیع گوشــت منجمد به نرخ مصوب 

می کرد.
وی اضافه کرد: بر اســاس گزارش های رســیده یکی از عامالن توزیع، 2 تن گوشــت 

بــرای عرضه عمومی دریافت و به جای عرضــه در بازار مصرف به قیمت گران تری به 
رستوران ها و تهیه غذاها می فروخت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان به ایرنا گفت: شــعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی 
همدان پس از احراز تخلف گرانفروشــی و جری تشــریفات قانونــی متهم را به اتهام 
گرانفروشــی و عرضه خارج از شبکه به پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی در حق 
دولت محکوم کرد. حسن پور بیان کرد: متخلف با تبانی برخی کارشناسان یک نهاد دولتی 
بیش از 10 تن ســهمیه گوشت دولتی را از شبکه رســمی خارج و نظم بازار را بر هم 
زده اند که شــعبه در خصوص این بخش از گزارش با موضوع اخالل در نظام اقتصادی 
قرار عدم صالحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقالب همدان صادر کرد.  

در صورت اجرای حذف چهار صفر از پول ملی
"ریال" پول خرد ایران می شود

 در صورت تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس 
شــورای اسالمی، هر 1000 تومان فعلی معادل یک تومان خواهد شد 
و ریال تبدیل به پول خرد می شــود؛ با این تفاوت که در نظام جدید 
پولی کشور، هر یک تومان نیز معادل 100 ریال جدید خواهد بود، اما 

مهم ترین نکته توجه به آثار مثبت و منفی این الیحه است.
به گزارش ایســنا، طرح جدید اسکناس های 50 هزار تومانی که بانک 
مرکزی در نیمه دوم ســال گذشته منتشر کرد، سبب شد تا گمانه زنی 
برای حذف چهار صفر از پول ملی آغاز شود، اما چند روز پس از این 
موضوع در 16 دی ماه سال گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکــزی با بیان اینکه الیحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت 

ارائه کرده ام، خبر از بررسی این موضوع در دولت داد.
آنطور که همتی گفته بود، پیشــنهاد شــده که هر 10 هزار ریال فعلی 
معــادل یک تومان و هر تومــان معادل 100 ریال جدید باشــد و با 
تصویب دولت و تایید مجلس اقدامات اجرایی این امر آغاز می شود.

هرچند که این موضوع در ماه های اخیر مسکوت مانده و هیچ مقامی 
در رابطه با آن اظهارنظر نکرده بود و به نظر می رسید که چندان جدی 
نباشد، اما دولت طی روزهای گذشــته این طرح بانک مرکزی را در 
دولت تصویب کرد و اکنون الیحه حذف چهار صفر از پول ملی باید 

به تصویب مجلس برسد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.
البته گفته می شــود که این طرح زمان بر بوده و اجرای آن به دو سال 
زمان نیاز دارد و بعد از قانونی شــدن، پول هــای جدید به تدریج با 
جایگزینی آن ها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و 
هزینه آن قابل مقایســه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی 

نخواهد بود.
حــذف چهار صفر از پول ملی تغییراتی در روند پولی کشــور ایجاد 
می کند که ممکن است بسیاری از مردم با آن آشنا نباشند، اما مهم ترین 
نکته این است که هر 1000 تومان فعلی پس از اجرای این طرح برابر 
با یک تومان خواهد بود و در صورت تصویب این طرح، واحد پولی 

ایران به طور رسمی از ریال به تومان تغییر پیدا می کند.
امــا پول خرد نیز در این فرآیند نقش مهمــی دارد و آنطور که بانک 
مرکزی اعالم کرده، به نظر می رســد که قرار اســت هر تومان جدید 
برابر با 100 ریال باشد؛ به عبارت دیگر واحد اصلی پول ایران تومان 
و واحد خرد آن ریال خواهد بود که هر 100 ریال برابر با یک تومان 

خواهد شد.
نمایندگان موافق این الیحه معتقدند که حذف چهار صفر از پول ملی 
هزینه چاپ اسکناس را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر چهره پول 
ایران در صحنه های بین المللی را بهبود خواهد بخشــید، اما با وجود 
اینکه تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، می تواند روند حسابرســی را نیز 

آسان کرده و به طور کلی هزینه ها را کاهش دهد.
اما در مقابل، نماینــدگان مخالف این الیحه می گویند که اکنون زمان 
مناسبی برای این کار نیست و بانک مرکزی بهتر است در این دوره به 
اصالح ساختاری نظام بانکی اهتمام بورزد. البته برخی از کارشناسان 

نیز معتقدند که این کار می تواند تورم زا باشد.
در آخر آنچه مهم است اینکه به اعتقاد کارشناسان، حذف چهار صفر 
از پول ملی، آثار اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشــت و تنها برای 
کاهش هزینه ها و جلوه کار انجام می شــود، اما ممکن اســت بتواند 

تغییراتی را در اقتصاد کشور به صورت غیرمستقیم ایجاد کند.

14مرداد ماه 
روز حقوق بشر اسالمی

 و کرامت انسانی 
گرامی باد

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

کارت شناسایی خودرو پراید به شماره پالک 453ب24 ایران18 به 
شماره موتور 4772867 و شماره شاسی S1412291170671 به نام سید 

محمد جواد کبودرآهنگی فرزند سید ابوالحسن به شماره شناسنامه 
3874386422 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده عمومي )نوبت اول (- شماره 98/1ز

 شرکت آب منطقه اي همدان

 شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز و مستعمل خود را به شرح ذیل و طبق اسناد و شرایط 
مزایده از طریق مزایده عمومي )بصورت کتبي ( به فروش برساند.

 از کلیه متقاضیان دعوت مي گردد جهت خرید اسناد و شرایط مذکور  به مبلغ  300.000)سیصد هزار(ریال از تاریخ 
اینترنتی تا پایان وقت اداري )ساعت14:00(روز یکشنبه مورخ 98/05/20 از سایت  درج آگهي نوبت دوم حداکثر 
www.setadiran.ir  دریافت نموده و جهت بازدید از تاریخ 98/05/15 تا پایان ساعت اداری مورخ 98/05/30 در 
محل سد آبشینه واقع در ابتدای جاده مالیر حضور بهم رسانند و جهت هماهنگی با شماره 38385295-081 و شماره 

)09188148149( تماس حاصل نمایند . 
میزان  سپرده شرکت در مزایده کتبی به ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی 
ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و یا اصل 
ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک مهر و موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان 

تحویل و هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.
 98/05/30 مورخ  شنبه  روزچهار  اداری  وقت  پایان  تا  کتبي  مزایده  قیمت جهت  پیشنهادي  پاکت  ارسال  مهلت   
مي باشد.همچنین بازگشایي مدارک ارائه شده راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه   مورخ 98/05/31 در محل شرکت 

آب منطقه اي همدان مي باشد.
ضمنا پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج 

نمایند. 
9% مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده میباشد.ضمنا هزینه اگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.

م.الف)701(

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  hamedanpayam
کنید پیگیــری  ب  جــذا یر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

 این روزها بازار همدان با گوشت مرغ 
بیگانه شــده و با گذشت یکی دو ساعت 
از آغاز فعالیــت مغازه های فروش مرغ با 
یخچال هاي خالی مغازه ها مواجه می شویم 
و خبری از گوشــت مرغ در بازار همدان 

نیست.
نوســان قیمت گوشــت مرغ در روزهای 
پایانی تیرماه و افزایش قیمت آن تا مرز هر 
کیلو 16 تا 17 هزار تومان منجر به آن شد 
که 31 تیرماه سال جاری قیمت نهایی مرغ 
بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی 
و در راســتای حمایت از تولید کنندگان 
طبق نظر ســتاد تنظیم بازار کشور 12900 
تومان اعالم و بر همیــن مبنا قیمت مرغ 

زنده نیز 8550 تومان تعیین شود.
پس از ایــن مصوبه طبق آنچــه وزارت 
صمت تأکید کرد باید همه کشــتارگاه ها 
قیمــت 12900 تومانــی مــرغ را روی 
بسته بندی های انجام گرفته اعمال کنند به 
این معنا که براســاس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، قیمت مرغ بــرای مصرف کننده 12 
هزار و 900 تومان در سراسر کشور است 
و هیــچ واحد صنفی و فروشــگاهی حق 
عرضه مرغ با قیمــت باالتر از 12 هزار و 

900 تومان را ندارد.
موضوع نوسان قیمت عرضه گوشت مرغ 
در بازارهای کشور و از جمله همدان منجر 
به آن شد که با جدیت بیشتری به موضوع 
پرداخته شود تا آنجا که جلسه هفته گذشته 
ستاد تنظیم بازار استان همدان که با ریاست 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همــدان برگزار شــد به طــور خاص بر 
برنامه ریزی در راستای جلوگیری از بروز 
مشکل در بازار همدان و نظارت جدی بر 
نحوه توزیع و عرضه ارزاق موردنیاز تأکید 

شد.
ظاهر پورمجاهد در کمیسیون تنظیم بازار 
اســتان همدان با تأکید بــر نظارت جدی 
بر بازار همــدان گفت: قانون باید رعایت 
شود و اتحادیه ها، تولیدکننده ها و نهادهای 

مرتبط با بازار قوانین را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه حذف واســطه ها از بازار 
به خصوص در بازار مرغ باید انجام شود 
و نباید شــاهد فشار به تولیدکننده و مردم 
توسط واسطه ها در بازار باشیم، گفت: باید 

نظارت بیشــتری انجام شــود تا تولیدات 
مرغ اســتان همدان در بازار استان همدان 

مصرف شود.
پور مجاهد با بیان اینکه باید واســطه های 
ایجاد اخالل در بازار شناسایی و به دستگاه 
قضائی معرفی شــوند، افزود: باید قیمت 
نهایی مرغ در تابلو روان مرغ فروشــی ها 

درج و به مشتری ها فاکتور ارائه شود.
استان  مرغ  كشــاورزی  جهاد   

همدان را تأمین كند
وی با تأکید بر اینکه انتظار داریم سیســتم 
جهاد کشــاورزی مرغ اســتان همدان را 
تأمین کند، تأکید کرد: حذف واسطه ها در 
اولویت برنامه های ســتاد تنظیم بازار قرار 

دارد.
وی بــا تأکید بر اینکه اتحادیه مرغداران و 
اتحادیه صنف مــرغ و ماهی باید افرادی 
که نقش واســطه گری دارند را از چرخه 
توزیــع مرغ و ماهی حــذف کنند، گفت: 
اتحادیه ها و تشکل ها باید نقش قوی تر و 
مؤثرتری را به عده بگیرند و حوزه کشتار 
و کشــتارگاه ها نیز باید همکاری بیشتری 

داشته باشند.
  كمبــود مرغ زنده در اســتان 

همدان وجود ندارد
وی با بیان اینکــه جوجه ریزی در 4 ماهه 

اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش یافته و کمبود مرغ زنده در استان 
همدان وجود ندارد، گفت: مرغداران باید 
با کمــک تعاونی و اتحادیه هــا مرغ زنده 
را در اســتان تأمین کننــد و با همکاری 
استان  تأمین کاالهای  دستگاه های مسئول 

به شکل مناسب با اولویت انجام شود.
جلســات یکی پس از دیگــری برگزار 
می شــد تا کنترل بازار بــه خوبی انجام 
شــود و حتی تعزیرات حکومتی استان 
همــدان نیــز در اقدامــی4 واحد مرغ 
فروشــی را به دلیل گران فروشــی در 

همدان تعطیل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان 
بــا بیان اینکه تیم های گشــت مشــترک 
تعزیرات حکومتی در سراسر استان همدان 
موظف به پیگیــری و برخورد با تخلفات 
کشــتارگاه ها، توزیع کنندگان مرغ و مرغ 
فروشــی ها شــده اند، گفت: با توجه به 
افزایش غیر قانونی قیمت مرغ در روزهای 
اخیر تعزیرات حکومتی همدان تمام توان 
خــود را به کار گرفته تــا با متخلفین این 
حوزه برخــورد قاطع کــرده و از حقوق 
مصرف کنندگان حمایت کند که در همین 
راستا با همکاری دادستانی دستور تعطیلی 

4 واحد مرغ فروشی صادر شد.

علیرضا حســن پور بابیان اینکه از ابتدای 
ســال جاری تاکنون تعداد 4 واحد دیگر 
مرغ فروشــی تعطیل موقت شده و تعداد 
205 فقــره پرونــده بــا محکومیت یک 
میلیارد و 149 میلیــون و 348 هزار ریال 
در همین راستا رسیدگی شده است، اضافه 
کرد: یکی از کشتارگاه ها نیز به دلیل گران 
فروشــی مرغ به 450 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
ســری به بازار همدان زدیم تا از نزدیک 
در جریان نحوه عرضه گوشــت مرغ قرار 
بگیریم؛ مغازه های ابتدایی خیابان شــهدا 
فروشــگاه های عرضه مــواد پروتئینی و 
گوشــت مرغ و ماهی و میگو است که در 
برخی از آن ها گوشت بوقلمون نیز عرضه 
می شود؛ روی برگه ای سفید با ماژیک آبی 
رنگ نوشــته شده قیمت مرغ هر کیلوگرم 
12 هزار و 900 تومان اما خبری از گوشت 

مرغ نیست.
 یخچال های خالی كه هیچ اثری 
از گوشــت مرغ در آنها دیده نمی 

شود
این صحنه در ســایر مرغ فروشــی های 
خیابان شهدای همدان هم تکرار می شود؛ 
یخچال های خالی که هیچ اثری از گوشت 
مرغ در آنها دیده نمی شود و تنها چند بسته 

بال و کتف و یا پای مرغ را در خود جای 
داده اند تنها چیزی است که در یک مغازه 

بزرگ قابل مشاهده است.
بــرای هر مغازه ســهمیه ای در نظر گرفته 
شــده که همان اول صبــح توزیع و تمام 

می شود
یکــی از فروشــندگان گوشــت مرغ که 
مغازه اش چندتایی با مغازه پلمب شــده 
هفته گذشــته فاصله دارد را به گفتگو وا 
داشــتم و در ســؤالی از وی دلیل نایاب 
شدن گوشت مرغ در بازار همدان را جویا 
شــدم که وی با بیان اینکه برای هر مغازه 
سهیمه ای در نظر گرفته شده که همان اول 
صبح توزیع و تمام می شود، گفت: سهمیه 
مغــازه من حدود 300 کیلوگرم اســت و 
همان یکی دوســاعت اول که بار را تخلیه 

می کنیم فروخته شده و تمام می شود.
وی با بیان اینکه این مشکل فقط مختص 
مغازه من نیست و سایر مغازه ها هم همین 
رویه را دارند، گفــت: قبال توزیع مرغ به 
صورتی بود که تا آخر شب حتی تعدادی 
از مرغ ها هم داخــل یخچال می ماند اما 

در هفته های اخیر این چنین نبوده است.
با وی خداحافظی کردم و راهی یک مغازه 
دیگر شــدم؛ در این مغــازه نیز هیچ اثری 
از گوشــت مرغ نبود و وقتی با فروشنده 
صحبت میکردم جمله ای نظرم را به خود 

جلب کرد.
وی با بیــان اینکه خانوم بی خود وقتت را 
تلف نکن االن مرغ در بازار پیدا نمی کنی 
به فعالیت دو بــرادر در بازار مرغ همدان 
اشاره کرد و ادامه داد: تا وقتی این دو برادر 
در بازارمرغ همدان کار می کنند وضعیت 

بازار همدان همین است.
 بازار مرغ همدان 

روی دست این دو نفر می چرخد
وی با بیان اینکه کل بازار مرغ همدان روی 
دست این دو نفر می چرخد، ادامه داد: مرغ 
گرم که حتی یک قطعه هم در بازار همدان 
وجود ندارد اما شــاید مرغ منجمد دولتی 
را در مغازه های ایــن دو برادر پیداکنید. 
صحبت های این فروشنده مرغ مرا در فکر 
فــرو برد و در حالی که یخچال های خالی 
مرغ فروشــی های همدان را یکی پس از 
دیگری از نظر مــی گذراندم راهی محل 

کار شدم.
این مرتبه از زاویــه دیگری پیگیر چرایی 
این مشکل در بازار همدان شدم چراکه در 
نظرم این شایعه که افزایش قیمت مرغ به 
دلیل عدم وجود واکســن و تلفات باال در 
مرغداری هــا رخ داده چندان بیراه نبود و 
شــاید می توانســتم نایاب شدن گوشت 
مرغ در بــازار همدان را به آن ارتباط دهم 
که به همین علت در تماســی با مدیرکل 
دامپزشکی اســتان همدان پیگیر موضوع 

شدم.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان در همان 
ابتدا بابیان اینکه شایعه افزایش قیمت مرغ 
به دلیل عدم وجود واکسن و تلفات باال در 
مرغداری ها را به شــدت تکذیب می کنم، 
گفت: طی 4 ماهه نخست امسال حدود 8 
میلیون و 960 هزار جوجه ریزی در استان 
همدان انجام شــده است که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال 500 هزار قطعه بیشتر 

است.
محمودرضا رسولی گفت: امنیت بهداشتی 
در زمینــه مرغداری ها در اســتان همدان 

خوب است.
وی با تأکید بر اینکــه کانون های بیماری 
کاهش یافته و بر همین اســاس هیچ گونه 
مشــکلی وجود نــدارد و این موضوع که 
مرغ به دلیل بیماری کم شده باشد صحت 
ندارد و موردی گزارش و ثبت نشده است، 
گفت:  در خصوص تامین واکسن هم هر 
چند واردات و توزیع برخی واکسن های 
خارجی به دلیل تحریم ها ممکن اســت با 
مشکالتی مواجه باشد اما تولیدات داخل 
موجود است و بر اساس سهمیه موجود به 
مرغداری ها داده می شود و از این نظر هم 

مشکلی وجود ندارد.
رسولی در توضیح اینکه دلیل چیست که از 
چند روز قبل گوشت مرغ در بازار همدان 
کم شده و در واقع نایاب شده است، گفت: 
گاهــی اوقات وقتی اتفاقــی رخ می دهد 
برخــی افراد به دنبال فرافکنی هســتند تا 
علت را به گردن جاهای دیگر بیندازند اما 
واقعیت این است به خاطر مباحث تجاری 
و قیمت و این موارد شاهد کاهش گوشت 
مرغ در بازار همدان هستیم که البته توضیح 
در خصوص این اتفــاق به مجموعه های 
جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن 

و تجارت مرتبط است.
وی بــا بیــان اینکه هیچ گونه مشــکل و 
بیماری خاصــی در همدان وجود ندارد و 
حتی تلفات مرغداری ها در سال 98 بسیار 
قابل قبول بوده و نزدیک به 4 درصد است، 
گفت: تلفات عــادی در مرغداری ها باید 
کمتر از 10 درصد باشــد کــه طبق آنچه 
در سیســتم جی آی اس دامپزشکی همدان 
ثبت شــده حــدود 4 درصد اســت و بر 
همین اساس از نظر جوجه ریزی و امنیت 
بهداشــتی تولید و کانون های بیماری هیچ 

مشکلی نداریم.
بررســی موضوع کمیاب شــدن مرغ در 
بــازار همــدان باردیگر نشــان می دهد 
همچنان مدیریت بازار به ســختی انجام 
می شــود و علت اینکه هر از چندگاهی 
شــاهد ناپدید شدن یک کاال یا محصول 
در بازار همدان هستیم را باید در ضعف 

مدیریتی جستجو کرد.

نظارت ها تقویت شود

شبیخون به بازارمرغ
■ یخچال های خالی و نمایش کمبودهای بازار همدان

 4G 3 بهG ارتقا نسل
تلفن همراه اول 
در روستاهاي 
توابع بهار

ــتای  ــل در روس ــاء نس ــگ  ارتق  کلن
گنج تپــه و توابــع آن در شهرســتان بهــار 

ــه زمیــن خــورد. ب
عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
مخابــرات منطقــه همــدان، باافتتــاح ایــن 

ســایت تلفــن همــراه روســتای گنــج تپه 
از توابــع شهرســتان بهــار، امــواج نســل 
ــا  ــه و ب ــاء یافت ســوم تلفــن همــراه ارتق
ــه  ــت 4G در منطق ــه اینترن ــت ارای قابلی

ــد شــد. وســیعی گســترده خواه

ایــن آنتــن BTS کــه بــا همــت 
و تــالش نیروهــای بومــی اســتان 
ــد  ــدازی خواه همــدان نصــب و راه ان
مشــکالتی  حــل  ضمــن  شــد، 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــی بخ آنتن ده

ــن  ــه ای ــای منطق ــتاها و جاده ه روس
شهرســتان باعــث برخــورداری مــردم 
منطقــه از اینترنت 4G خواهدشــد. در 
مراســم افتتــاح این پــروژه، سرپرســت 
ــدار  ــدان، فرمان ــه هم ــرات منطق مخاب

بهــار، مدیــران کل فنــاوری اطالعــات 
نماینــده  و  اســتان  زیرســاخت  و 
در  بهاروکبودآهنــگ  شهرســتان های 
مجلــس شــورای اســالمی و مقامــات 

ــتند. ــور داش ــی نیزحض محل
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لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛
ذوب آهن تنها نماینده ایران 
در مصاف با غول های آسیا

 مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب از 
امروز آغاز می شود و ذوب آهن ایران باید در جمع غول های فوتبال 

قاره کهن مقابل االتحاد عربستان صف آرایی کند.
مرحله یک هشــتم نهایی این مســابقات در منطقه غرب آســیا با 
حضور 4 نماینده از فوتبال کشــور عربستان،   2 نماینده از امارات 
متحــده عربی و یک نماینده از هر یک از کشــورهای قطر و ایران 

برگزار می شود.
ذوب آهن که تنها نماینده باقی مانده ایران در مرحله یک هشتم نهایی 
اســت، در کشور ثالث و در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی مهمان تیم 

االتحاد عربستان است.
»محمدرضا خلعتبــری« و »نیما طاهری« به دلیل مصدومیت و »میالد 
فخرالدینی« به دلیل محرومیت 3 بازیکنی هســتند که ذوبی ها را در 
ســفر به امارات همراهی نکردند. شاگردان »علی منصوریان« که تنها 
ســرمربی بومی این رقابت ها است دیروز نخستین تمرین خود را در 
ورزشگاه آل مکتوم برگزار کرد. آنها امیدوار هستند با برتری در دیدار 
رفت  و پس از آن کسب نتیجه الزم در دیدار برگشت راه خود را برای 

صعود به یک چهارم نهایی مسابقات هموار کنند.
در طرف مقابل تیم فوتبال االتحاد است که اردوی آمادگی خود را در 
کشور انگلستان برپا کرد و زودتر نیز خود را به دبی رساند تا شاگردان 
»خوزه لوییس ســیبرا« سرمربی شیلیایی این تیم روند آمادگی خود را 

پیش از مصاف با ذوب آهن دنبال کنند.
 لوئیس خیمنز)شیلی - فلسطین(، کارلوس ویالنوا )شیلی(، رومارینیو 
)برزیل( و ایمیلیانو )برزیل( چهار بازیکنی هستند که به جمع این تیم 

عربستانی اضافه شدند.
ایــن در حالی اســت که منصوریــان که پیش از این بــا تیم های 
اســتقالل تهران و نفت تهران سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را دارد.   البته او به رغم  داشتن سابقه در این مسابقات کار سختی 
پیش رو دارد. زیرا مربیان کهنــه کار دیگری در این آوردگاه با او 

رقیب هستند.

خوابگاه بانوان نهاوند درحال تجهیز است
 خوابگاه مجموعه ورزشی بانوان نهاوند با اعتبار 160 میلیون تومان 

درحال تجهیز است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی، در حاشیه بازدید 
از 4 پروژه ورزشــی شهرســتان نهاوند که با حضور رئیس اداره 
ورزش و جوانــان برگزار شــد، گفت: شهرســتان نهاوند دارای 
10 پروژه ورزشــی فعال و نیمــه فعال با اعتبار ملی و اســتانی 
اســت که برای بهره برداری از این پــروژه ها 16 میلیارد و 250 
میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است گفت:حسن بهرام نیا با اشاره 
به اینکه پروژه های اســتخر شــرکت نفت با اعتبــار 3.5 میلیارد 
تومان و پیشــرفت فیزیکی 50 درصدی، ســالن باستانی نهاوند با 
پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصد، استخر مجموعه بانوان نهاوند 
با پیشــرفت فیزیکی حدود 60 درصد از پروژه های مهم و حیاتی 
شهرســتان نهاوند در حوزه ورزش محســوب می شوند، گفت: 
طی دیداری که با وزیر ورزش و جوانان انجام شــد ایشــان قول 
مســاعد جهت تامین اعتبار این پروژه هــا و بهره برداری هرچه 

سریع تر را دادند.
 وی افزود: امروز توجه به زیرســاخت های ورزشی و توسعه و 
توزیع این مهم در شهرســتان مورد توجه است به نوعی که در 4 
گوشــه شهرستان استخر، باشــگاه ها و مجموعه های ورزشی در 

دست احداث و یا به بهره برداری رسیده اند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی، در ادامه با اشاره 
به پیشــرفت 50 درصدی احداث خوابگاه ورزشی نهاوند، گفت: 
از آنجــا که خال خوابگاه ورزشــی در شهرســتان جهت برگزاری 
مسابقات کشــوری وجود داشت و همچنین با طوالنی شدن پرسه 
ساخت خوابگاه ورزشــی اصلی شهرستان مبلغ 160 میلیون تومان 
از سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تجهیز اتاق های بال استفاده 
در طبقات دوم و ســوم مجموعه ورزشی بانوان جذب شده که تا 
کنون بخشــی از لوازم مورد نیاز همچون تخت و تشــک تهیه شده 
اســت. وی تصریح کرد: این خوابگاه ظرفیــت پذیرش 200 نفر را 
داراست که امیدواریم با تامین اعتبار به موقع تا پایان ماه جاری به بهره 

برداری برسد.

اکباتان، یاوران پدیده سرخ یکه تاز 
نوجوانان

نوجوانــان  قهرمانــی  فوتبــال  مســابقات  از  ســوم  هفتــه   
ــام  ــا انج ــرگان ب ــر امی ــهید امی ــادواره ش ــتان ی ــگاه های اس باش
ــای  ــد و تیم ه ــال ش ــتان دنب ــف اس ــهرهای مختل ــازی در ش 4 ب
ــاز  ــاوران مالیــر و پدیــده ســرخ همــدان یکه ت اکباتــان همــدان، ی

ــدند. ــابقات ش مس
ــم  ــا تی ــن رقابت ه ــروه A ای ــا در گ ــر م ــزارش خبرنگاغ ــه گ ب
ــر  ــت و مه ــه راه انداخ ــاوال گل ب ــرکان کارن ــرخ تویس ــتاره س س
اللجیــن را بــا 11 گل شکســت داد در ایــن بــازی تیــم تویســرکان 
ــا  ــف گل زد ت ــه حری ــن خــود ب ــان داخــل زمی ــداد بازیکن ــه تع ب
ــر  ــد در دیگ ــود بخش ــدی بهب ــدول رده بن ــود را در ج ــگاه خ جای
ــک  ــر ی ــه 3 ب ــا نتیج ــدان ب ــاس هم ــم پ ــروه تی ــن گ ــدار ای دی

آبی پوشــان را شکســت داد.
ــتراحت داشــت:  ــه اس ــا آنک ــرخ ب ــده س ــم پدی ــروه تی ــن گ در ای
ــم  ــت و تی ــدی اس ــدول رده بن ــتاز ج ــاز پیش ــا 6 امتی ــان ب همچن
ســتاره ســرخ تویســرکان نیــز بــا 5 امتیــاز دوم اســت و تیــم پــاس 
همــدان بــا 4 امتیــاز در رده ســوم قــرار گرفــت.در ایــن گــروه مهــر 

اللجیــن بــدون امتیــاز قعــر نشــین اســت.
در گــروه B رقابت هــا تیــم اکباتــان همــدان، حریــف خــود 
ــت داد و  ــدان را شکس ــاق هم ــا 9 گل میث ــرد و ب ــاران ک را گلب
تیــم یــاوران مالیــر نیــز 4 بــر یــک فاتــح اســدآباد را از پیــش رو 

ــت. برداش
ــا 6  ــان ب ــروه B اکبات ــا در گ ــن رقابت ه ــه ســوم ای ــان هفت در پای

ــاز صدرنشــین اســت. امتی
ــاز در رده دوم  ــداد امتی ــن تع ــا همی ــز ب ــر نی ــاوران مالی ــم ی و تی
ــا 3  ــز ب ــدآباد نی ــح اس ــج وفات ــهرداری مریان ــم ش ــرار دارد و تی ق
ــه  ــم از س ــدان ه ــاق هم ــان میث ــتند.تیم نوجوان ــوم هس ــاز س امتی

ــای دارد. ــدول ج ــای ج ــاز در انته ــدون امتی ــازی ب ب

لیگ جوانان استان امروزکلید می خورد
 مســابقات فوتبــال جوانــان قهرمانــی باشــگاه های اســتان 
ــروز  ــم از ام ــا شــرکت 14 تی ــادواره شــهید محســن حججــی ب ی

دوشــنبه کلیــد می خــورد.
به گزارش خبرنگار ما این رقابت ها در دو گروه و با حضور تیم های 
شهرداری مریانج، شهرداری همدان، آبی پوشان همدان، مهر همدان، 
هالل احمر تویســرکان، میثاق همدان و یاران کــوروش نهاوند در 
گــروه A و تیم ذوب فلزات بهار، علم و ادب همدان، یاوران مالیر، 
پاس همدان، پاســارگاد نوین نهاوند، اکباتان همدان و ستاره سرخ 

تویسرکان در گروه B برگزار می شود.
کمیته برگزاری مســابقات برنامه هفته اول این رقابت ها را به شرح 

ذیل اعالم داشت
دوشنبه 98/5/14

............................................  هالل احمر تویسرکان  شهرداری مریانج
ساعت 17:30 ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج 

داوران: مجید حبیبی،متین مصباح ومجتبی بهرامی
......................................................... میثاق همدان  شهرداری همدان

ساعت 16 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 
داوران: کیانی،صالحی وترکمن

....................................................  اکباتان همدان  علم و ادب همدان
ساعت18 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

داوران: چگینی،امیری وکیانی
...........................................  ستاره سرخ تویسرکان  ذوب فلزات بهار

ساعت 17:30 ورزشگاه جوانان بهار 
داوران: علی نیکو،احمد رضایتی وحسن محمدی

................................................... پاسارگاد نوین نهاوند  یاوران مالیر
ساعت 17:30 ورزشگاه تختی مالیر 
داوران: مجتبی مظاهری،حیدر طالبی ورضا رحمانی

سه شنبه 98/5/15
.........................................  یاران کوروش نهاوند  آبی پوشان همدان 

ساعت 16 ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 
داوران: ابوالفضل بیات،علی وزینی ویوسف جباری

1

2

3

پیشخوان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــت  ــند مالکی ــد س ــک جل ــه ی ــت ک ــی اس ــدان مدع ــدآباد هم ــه 102 اس ــر دفترخان ــه مه ــدق ب ــی مص ــهادیه محل ــرگ استش ــه 2 ب ــا ارائ ــام ب ــطوتی فرج ــمعیل س ــی اس ــای حاج آق
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه شــماره پــالک ثبتــی 47 فرعــی از 70 اصلــی واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان روســتای دهنــوش کــه ذیــل ثبــت 27013 دفتــر 176 
صفحــه 154 بــه شــماره چاپــی 137807 ســابقه ثبــت دارد بــه دلیــل مفقــود شــدن اصــل ســند مالکیــت اولیــه در حیــن جابه جایــی تقاضــای المثنــی نمــوده اســت. لــذا بــه اســتناد 
تبصــره الحاقــی بــه مــاده 120 آیین نامــه قانونــی بدیــن ویلــه آگهــی می شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی طــی مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان  اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه اعتــراض کتبــی خــود را تســلیم 
نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم 

خواهــد شــد. 
)م الف 294(

کامران متقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت کالســه  از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه  آقــای حــاج محمــد آذری آجــل دارای شــماره شناســنامه  6183 ب
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت  ــه شــماره شناســنامه  5209 در تاریــخ 98/5/5 در اقامتــگاه دائمــی خــود ب شــادروان هدایــت حســینی ب
بــه: 1- اقــدس خــوش زارع بــه شــماره شناســنامه 32 متولــد 1337 فرزنــد ســلطانعلی همســر متوفــی 2- محمــد آذری آجــل بــه شــماره شناســنامه 6183 متولــد1330 فرزنــد اکبــر 
بــرادر متوفــی 3- امیــن الــه حمــزه صفــا بــه شــماره شناســنامه 77 متولــد 1340 فرزنــد اکبــر بــرادر متوفــی 4- شــاه ســلطان حمــزه ای صفــا بــه شــماره شناســنامه 5208 متولــد 

1322 فرزنــد اکبــر خواهــر متوفــی
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  اینــک ب

نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 167(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

همدان میزبان دوره آموزشی مدیران مراکز 
ورزش قهرمانی کشور

 دوره آموزشــی مدیران مراکز ورزش قهرمانی سراســر کشور طی 
روزهای 15 و 16 مردادماه ماه به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.

معــاون امور ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان با اعالم این 
خبرگفت : این دوره آموزشــی دو روزه با حضورمدیران مراکز ورزش 
قهرمانی سراسر کشــور و دکتر سعادتمند مدیر کل دفتر اسعدادیابی و 
توسعه آموزش های پایه وزارت ورزش و جوانان بصورت کارگاهی و 

ارائه گزارش عملکردی برگزار خواهد شد.
عباس قهرمانی افزود: هدف از برگزاری دوره آموزشــی توانمندسازی 
و دانــش افزایی مدیران مراکز ورزش قهرمانی کشــور، باالبردن توان 
علمی و عملی افرادی کــه در یکی از مهمترین موضوعات تخصصی 
علمی بدنه وزارت ورزش و جوانان در راستای توسعه ورزش قهرمانی 

فعالیت دارند، صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مراکز ورزش قهرمانی یکی از مهمترین و تخصصی ترین 
موضوعات ورزش اســت که در فرآیند کشــف، شناسایی، پرورش و 

هدایت ورزشکاران نخبه نقش مهمی را ایفا می کند.

معاون امور ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان اضافه کرد: با 
توجه به سیاســت های وزارت ورزش و جوانان بــرای افزایش توان 
علمی و عملی بدنه ورزش قهرمانی کشــور، که مراکز ورزش قهرمانی 
این رسالت را بر عهده دارد، این دوره ها برگزار میشود که خوشبختانه 

همدان میزبان این دوره آموزشی شد.
وی ســرمایه گذاری بر روی سنین پایه را یکی از ارکان توسعه ورزش 
دانســت وگفت : از بطن همین دوره ها و ســمینار ها که با تخصصی 
محوری همراه اســت استعداد های سرشــار ورزشی به جامعه معرفی 

می شوند.

لیگ برتر فوتبال فردا 
قرعه کشی می شود

 ســازمان لیگ فوتبــال اعالم کرد 
کــه نوزدهمین دوره مســابقات لیگ 
 15 باشــگاه های کشور  فوتبال  برتر 

مردادماه قرعه کشی می شود.
حیــدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ 
با تایید این خبر افزود: مراســم قرعه 
روز  برتر  لیگ  دوره  نوزدهمین  کشی 
سه شنبه 15 مرداد 98 در شهر مشهد 
برگــزار می شــود.وی گفــت: آغاز 
مسابقات لیگ به ایجاد الزامات ایمنی 
و امنیتی در ورزشــگاه ها، شماره دار 
شــدن صندلی ها، فروش الکترونیکی 
بلیت مســابقات، نصــب گیت ها و 
دوربین های مداربســته در ورزشگاه 

ها بستگی دارد.
زمــان قرعــه کشــی رقابــت های 
لیــگ در حالی تعیین شــد که هنوز 
ورزشگاه های  در  استانداردســازی 
ایران جوان  قائم شــهر مازنــدران، 
به  پــارس جنوبــی جم  بوشــهر و 
دیگر  اســت. همچنین  نرسیده  پایان 
ورزشگاه ها نیز در حال تکمیل این 

هستند. فرایند 

بانوان شطرنج باز 
استان  ناشنوایان 
قهرمان شدند. نایب 

مســابقات شــطرنج  دوره  اولین   
با حضور  ناشــنوا گروه چهار  بانوان 
20 ورزشــکار از اســتانهای ایــالم، 
کردســتان،  مرکــزی،  خوزســتان، 
همدان، لرستان و کرمانشاه به میزبانی 
هیأت ورزش های ناشــنوایان استان 
کرمانشاه در خانه شــطرنج کرمانشاه 

برگزار شد.
مینــو ترکمن ، فاطمــه وکیلی ، بهاره 
نوری ، اکرم حنیفه با سرپرستی طیبه 
محمــدی و مربیگــری الهــه صامتی 
نفرات اعزامی به این مســابقه بودند 
که موفق شــدند در جایگاه دوم قرار 

بگیرند.
در پایان مســابقات ودر نتایج بخش 
امتیاز   11 بــا  تیــم کرمانشــاه  تیمی 
قهرمان شــد و تیم همــدان با 5/10 
اســتان  و  قهرمان گردید  نایب  امتیاز 

مرکزی با 5/8 امتیاز سوم شد.
■ بخش انفرادی

1-الهام راســتگو از کرمانشاه با 5/4 
امتیاز،2-حبیبــی از کردســتان بــا 4 
با  از همدان  نــوری  امتیاز،3-بهــاره 

امتیاز  5/3

همایش پیاده روی 
خانوادگی 

در روستای پهنه بر
 همایش پیــاده روی خانوادگی و 
پاکسازی محیط روســتایی با حضور 
پرشور و با نشاط اهالی روستای پهنه 
بر از توابع بخــش صالح آباد برگزار 

گردید.
این همایش بــا هدف ترویج ورزش 
همگانــی و جلب مشــارکت عمومی 
در پاکسازی و حفظ محیط زیست به 
همت ربابه ســاعتی عصر دبیر کانون 
 )NGO(علمــی پژوهشــی پویــش
و بــا مشــارکت شــورای اجتماعی 
اســتانداری همــدان و فرمانــداری 
شهرســتان بهار، اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان بهار کانون کهن 
میراث و انجمــن بازتاب و همچنین 
اسالمی  شــورای  صمیمانه  همکاری 
برگــزار گردید و  بر  پهنه  روســتای 
با اســتقبال بی نظیر همه اقشــار این 

روستای مواجه شد.
در ایــن همایش به قید قرعه هدایایی 
به رســم یاد بود اهداء شــد؛ حضور 
پور شور اهالی روستا نشان از عالقه 
برنامه های  بــرای شــرکت در  آنان 
حمایت  با  امیدواریم  اســت؛  جمعی 
مســئولین شهرســتان اجرای اینگونه 

برنامه ها ادامه داشته باشد.

B جدول رده بندی نونهاالن گروه

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

149+-14--33شهید امینی همدان1

226+231--22علم و ادب همدان2

126+1175-32فاتح اسدآباد3

13-267-31پاسارگاد نوین نهاوند4

93-1211-21پاس همدان5

-11-2213--2شاهین همدان6

-27-3229--3ستاره سرخ تویسرکان7

A جدول رده بندی نونهاالن گروه

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

99+-9--33شهرداری همدان1

59+83--33اکباتان همدان2

23-268-31عقاب اسدآباد3

43-2610-31شهرداری مریانج4

21-1235-3یاران کوروش5

51-1249-3یاوران مالیر6

-27-3229--3ستاره سرخ تویسرکان7

A جدول رده بندی نوجوانان گروه

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

36+63--22پدیده سرخ1

115+132-312ستاره سرخ تویسرکان2

24+42-211پاس همدان3

31-1236-3آبی پوشان همدان4

-13-2215--2مهر اللجین5

B جدول رده بندی نوجوانان گروه

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

116+132--22اکباتان همدان1

56+61--22یاوران مالیر2

13+132-21شهرداری همدان3

23-279-31فاتح اسدآباد4

-15-3116--3میثاق همدان5

 هفته ســوم از رقابت هــای لیگ نونهاالن 
قهرمانی باشگاه های استان یادواره شهید امیر 
حســین فضل الهی با انجام 6 بازی دنبال شد 
و 37 بار توپ از خط دروازه ها گذشــت که 
میانگیــن حدود 6 گل در هر بازی را از خود 

بر جای گذاشت.
به گــزارش خبر نــگار ما در ایــن هفته از 
رقابت هــا و در گروه A دو تیم شــهرداری 
همدان و اکباتان بــه روند پیروزی های خود 
تداوم بخشــیدند و با حداکثر امتیاز پیشــتاز 

مسابقات می باشند.
تیم فوتبال نونهاالن شــهرداری در مصاف با 
میهمان خود یاوران مالیر با 3 گل به پیروزی 
رســید تا با 9 امتیاز صدرنشین رقابت ها شود 
شــهرداری در 3 بازی انجام داده خود 9 بار 
اقــدام به گلزنی کرده و هنــوز گلی دریافت 

نکرده است.
دیگــر تیم مدعی این گروه اکباتان همدان نیز 
حریف خود را شکست داد این تیم در مصاف 
با شــهرداری مریانج 3 بر یک بــه پیروزی 
رســید تا این تیم هم با 9 امتیاز شانه به شانه 
شهرداری همدان در صدر جدول قرار بگیرد 
این تیم 8 گل زده دارد و تنها 3 بار دروازه اش 
باز شــد و به دلیل تفاضــل گل کمتر پس از 

شهرداری همدان در جایگاه دوم ایستاد.
در دیگر دیدار این گروه، عقاب اســدآباد در 
مصاف با یاران کوروش نهاوند به برتری 3 بر 

2 رسید تا همراه شهرداری مریانج با 3 امتیاز 
در سکوی مشترک ســوم قرار بگیرند یاران 
کوروش و یــاوران مالیر نیز با یک امتیاز در 
پایان هفته سوم در انتهای جدول جای دارند.

امــا در گروه دوم این رقابت ها شــهید امینی 
همدان به پیشــتازی خود ادامه داد و با 5 گل 
میهمان خود را با شکســت بدرقه کرد تا با 9 
امتیاز به تنهایی در صدر گروه B قرار بگیرد. 
دیگــر مدعی این گروه علــم و ادب همدان 
جشــنواره ای از گل به راه انداخت و میهمان 

خود را با 12 گل شکســت داد و خود را به 
عنوان مدعی جدی قهرمانی مطرح نمود.

تیم فاتح اسدآباد نیز در دیگر دیدار این گروه 
6 بر 2 شاهین همدان را مغلوب ساخت تا این 
تیم هم با 6 امتیاز در تعقیب صدرنشینان باشد 
در این گروه شهید امینی با 9 امتیاز صدرنشین 
است و تیم علم و ادب همدان و فاتح اسدآباد 
با 6 امتیاز دوم می باشند در انتهای جدول نیز 
شاهین همدان و ستاره سرخ تویسرکان بدون 

امتیاز می باشند.

شهرداری، اکباتان و امینی 
پیشتاز فوتبال نونهاالن استان

آغاز مسابقات 
شطرنج 
كالنشهرهای كشور 
در همدان
 مســابقات شــطرنج کارکنان شهرداری 
کالنشهرهای کشور از دیروز به میزبانی شهر 

مریانج همدان آغاز شد.
مدیرعامل ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری همدان با بیان این خبر 
به ایرنا گفت: در این پیکارها یکصد شطرنج 
باز از شــهرداری  های تهران، مشهد، کرج، 

تبریز، شــیراز، اراک، رشت، اهواز و همدان 
حضور دارند.

سعید خوشبخت اظهار داشت: این مسابقات 
بــه مدت 2 روز در هتــل ورزش مجموعه 
ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج برگزار 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: این مســابقات در 2 
بخش آقایان و بانــوان و با همکاری هیأت 

شطرنج استان همدان اجرا می شود.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
شد:  یادآور  همدان  شــهرداری  ورزشی 
ترکیــب مصطفی  با  آقایــان همدان  تیم 
عادل  دســتنبو،  محمدحسن  ســلیمانی، 

بحری، داوود برجــی و مجید صادقی و 
تیم خانم هــا با ترکیب شــیما رحیمی، 
معصومــه بختیاری، مرضیــه قره خانلو، 
نازنیــن بحرینی و نگیــن کرمی در این 

دارند. حضور  مسابقات 
خوشــبخت با بیان اینکه شهرداری همدان 
پیشــگامان ورزش کالنشهرهای کشور  از 
است، افزود: همه ساله میزبانی یکی از رشته 
های ورزشــی کالنشهرها در همدان برگزار 

می شود.
گفتنی است، در یازدهمین دوره  مسابقات 
شطرنج آقایان هشت تیم و در هفتمین دوره 
رقابت های بخش بانوان 6 تیم حضور دارند.

3 مربی و کشتی گیر همدانی در فهرست 
تیم ملی قرار گرفتند

 فهرست نفرات دعوت شده به مرحله جدید اردوی آماده سازی 
تیم ملی کشتی آزاد ایران اعالم شد و سه مربی و کشتی گیر همدانی 
در این ترکیب قرار گرفتند.اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگساالن 
روزهــای 14 تا 25 مردادماه در محل خانه کشــتی عبدا... موحد 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
برایــن اســاس و در وزن 74 کیلوگرم محمــد خدابنده لو 

و در وزن 97 کیلوگــرم دانیــال شــریعتی از همدان به این 
اردو دعوت شــدند.همچنین مســعود مصطفی جوکار نایب 
قهرمان ســابق المپیک و از مربیان مطرح اســتان همدان در 
ترکیــب کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد قــرار گرفت.رقابت 
های جهانی کشــتی آزاد و گزینشــی المپیک روزهای 27 تا 
31 شــهریور در شهر نورســلطان قزاقستان برگزار می شود.

همدان پس از ماه ها در اردوی تیم ملی بزرگســاالن کشتی 
شد. نماینده  صاحب  آزاد 
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استفاده از کارمندان برای بررسی گفتگوها 
در دستیارهای صوتی متوقف شد

 اپل، گــوگل و آمازون اعالم کرده اند از کارمندان انســانی برای 
بررســی و رصد محاورات ثبت شــده در بلندگوهای صوتی شــان 
اســتفاده نمی کنند.به گزارش مهر ، بلندگوهای هوشمند و استفاده از 
دســتیارهای صوتی  در سال های اخیر بســیار محبوب شده اند اما 

همیشه شک و تردیدهایی درباره امنیت آنها وجود داشت.
این در حالی اســت که  چندی قبل  مشــخص شد  شرکت هایی از 
جمله آمازون و گوگل پیمانکارانی را اســتخدام کرده اند تا محاورت 
افراد با الکســا یا دستیار صوتی هوشمند گوگل را گوش کنند . هدف 
از این کار بهبود نرم افزار هابود. اکنون به نظر می رســد این روند در 

حال تغییر است.

وصله امنیتی تسال برای خودروی برقی
 تسال یک وصله نرم افزاری امنیتی برای اصالح یکی از حالت های 
رانندگی در خودروهای برقی خود عرضه کرده است.به گزارش مهر ، 
 dog mode این وصله امنیتی مربوط به حالت رانندگی موسوم به

است که پیش از این به درستی عمل نمی کرد.
با فعال شــدن حالت رانندگــی dog mode ، رانندگان دیگر قادر 
نبودند هیچ یک از تنظیمات جزئی دمای خودرو را به صورت دستی 
انجام دهند و تنها قادر بودند برای کم و زیاد کردن دمای عمومی داخل 
خودرو اقدام کنند. اما یک مشــکل نرم افزاری باعث شده بود حالت 

dog mode عمال در خودروهای برقی تسال فعال نشود.
برخی خریداران خودروهای تســال پیش از این از عدم امکان استفاده 

از حالت dog mode خبر داده و از این مساله انتقاد کرده بودند.

لپ تاپ با فناوری ۵G رونمایی می شود
 یکی از کارمندان لنوو فاش کرده این شــرکت در دســامبر سال 
جاری لپ تاپ مجهز به شــبکه اینترنت5G را رونمایی می کند که 

عمر شارژ باتری آن یک روزه است.
به گزارش مهر ، به زودی بازار لپ تاپ دگرگون می شــود. شرکت 
لنوو قصد دارد لپ تاپ های 5G را در دســامبر سال جاری میالدی 
رونمایی کند. همچنین عمر شارژ باتری های این لپ تاپ یک روزه 
است.  وب سایت ۹۱mobiles به نقل از یکی از کارکنان لنوو این 
 ۵G خبر را منتشر کرده اســت.  لپ تاپ هایی که به شبکه اینترنت
متصل شــوند وضعیت بازار را زیر و رو می کنند.با اتصال به شــبکه 
اینترنت ۵G ســرعت دانلود  افزایش می یابــد و از میزان تاخیر در 

اتصال کاسته می شود. 

۲۰ میلیون کاربر پیام رسان بومی نصب 
کردند

 معاون وزیر ارتباطات گفت: آمار نصب کل پیام رسان های داخلی 
از مرز 20 میلیون کاربر گذشــته است اما تعداد کاربران فعال کمتر از 
این ارقام است.به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، حمید فتاحی 
گفت: آمار و ارقام و میزان ترافیک حضور اپلیکیشن های داخلی نشان 
می دهد که تعداد آمار نصب کل پیام رســان ها از مرز 20 میلیون کاربر 

گذشته است؛ اما تعداد کاربران فعال خیلی کمتر از این ارقام است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: اگر کیفیت فنی، قابلیت 
کاربری و نیز بخشی از خدمات از سوی دستگاه ها و مراکز حاکمیتی 
ثبت شود به طور یقین مردم تمایل بیشتری به استفاده از اپلیکیشن های 

داخلی خواهند داشت.

محل وجود آب یخ زده در ماه مشخص شد
 نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد ذخائر آبی فراوانی در سطح 
ماه به صورت یخ زده وجود دارد که به طور عمده در چند دهانه قطبی 
کره ماه واقع هستند.به گزارش ایسنا ، کشف ذخایر یخ در روی ماه از 
آن جهت اهمیت دارد که زمینه را برای سکونت طوالنی مدت بر روی 
تنها قمر زمین ممکن می کند.این امر نیاز به انتقال حجم زیادی از آب 
به کره ماه را برطرف کرده و موجب کاهش مصرف سوخت و امکان 

حضور طوالنی مدت در کره ماه می شود.
یافته های جدید ناســا در این زمینه مبتنی بر مقایسه سطح کره عطارد 
و ماه اســت که هر دو به میزانی مشابه شــاهد برخورد سیارک ها و 
شــهاب سنگ ها بوده اند و همین مســاله موجب شکل گیری دهانه 

های متعددی در سطح هر دو سیاره شده است.

شرکت61 هزار نفر در جشنواره 
کتابخوانی رضوی

 مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
گفت: در دوره نهم جشنواره کتابخوانی رضوی 
نیز در اســتان همدان 61 هزار و 225 نفر معادل 
3.5 درصــد جمعیت اســتان همدان مشــارکت 

 . جستند
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان اظهار 
کرد: در حال حاضر جلســات کمیتــه برنامه ریزی 
شهرستان ها برگزار و رایزنی برای افتتاح پروژه های 

ضروری انجام شده است.
عاطفه زارعی با اشاره به اینکه برخی از شهرستان ها 
تعهــد خــود مبنی بــر پرداخت نیم درصد ســهم 
کتابخانه های عمومی از محل درآمدهای شهرداری ها 
را محقق نکردند تصریح کرد:  این در حالی است که 
هزینه های جاری کتابخانه های عمومی استان از این 

محل تأمین می شود.
وی در ادامه به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی 
پرداخت و افزود: نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شد و تا نیمه تیرماه ادامه 

یافت.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان همدان 
تصریح کرد: هــدف از برگزاری این جشــنواره 
ترویــج فرهنگ منور رضوی، گســترش فرهنگ 
کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با ســیره پاک 
ائمه معصومین به ویــژه حضرت امام رضا)ع( و 
شناسایی و معرفی کتابهای فاخر مرتبط با فرهنگ 
و ســیره اهل بیــت)ع( از طریق تولید و انتشــار 

گسترده این آثار است.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره 12 عنــوان کتاب با 
موضوعــات حضــرت امــام رضــا)ع(، حضرت 
معصومــه)س(،  حضــرت احمدبن موســی)ع( و 

حضرت امام جواد)ع( معرفی شد.
زارعی با بیان اینکه امکان شــرکت در جشنواره به 
صورت  فردی یا خانوادگی و به دو شــیوه مکتوب 
و  یا الکترونیکی فراهم شــده بود تصریح کرد: در 
سال جاری جشــنواره کتابخوانی رضوی با استقبال 
کم نظیر مردم اســتان مواجه شد به طوری که تعداد 
شــرکت کنندگان نسبت به ســال گذشته 34 درصد 

افزایش یافتند.
وی با بیان اینکه در سال جاری شاهد استقبال بسیار 
خوب مردم در بخش آنالین بودیم خاطرنشان کرد: 
53 درصد شــرکت کنندگان به صورت آنالین و از 
طریف ســایت جشــنواره و 47 درصد به صورت 

مکتوب در این دوره شرکت کردند.

کاغذ نشر چگونه تخصیص داده می شود؟
 »کمیته تخصیص کاغذ نشر« چگونه عمل می کند و کاغذ نشر سهم 
کدام ناشــران می شود؟ این یکی از مهم ترین سواالتی است که از بدو 
راه اندازی کارگروه کاغذ نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر با همکاری این 

معاونت و صنف نشر مطرح شده است.
روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گزارشــی اعالم کرده اســت: »کمیته تخصیص کاغذ نشــر که با 
همکاری صنف نشــر و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تشکیل 
شده در سال 1398 تعداد 19 جلسه تشکیل داده و به درخواست های 

ناشران برای دریافت کاغذ رسیدگی کرده است.
 چه كسانی در جلسه شورا حضور دارند؟

کارگروه تخصیص کاغذ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متشکل 
از نماینده ای از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و نمایندگانی از اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهــران و اتحادیه 

شرکت های تعاونی ناشران کشور )آشنا( است.
 تقاضاهای ناشران چگونه بررسی می شود؟

www.paperds. ناشران با ثبت  درخواســت های خود در سامانه
ir  میــزان و نــوع کاغذ خود را در این ســامانه مشــخص می کنند. 
تمامی اطالعات ثبت شــده ناشران در سامانه ای جمع آوری شده است؛ 
اطالعاتی از قبیل عنوان کتاب،شــمارگان، شابک، چاپخانه و صحافی 

کتاب در سامانه ثبت می شود.
 روند تخصیص كاغذ به چه صورت است؟

در جلســات کارگروه تخصیص کاغذ تقاضاهای ناشــران مرحله به 
مرحله مورد بررســی قــرار می گیرد و اعضای شــورا درباره آن نظر 

می دهند.
در مرحله نخســت میزان و نوع کاغذ درخواستی برای کتاب های در 
دســت انتشار هر ناشر مورد بررســی قرار می گیرد. پس از آن تیراژ و 
کتاب های ناشــر بررســی می شــود. تیراژ هر عنوان کتاب با توجه به 
شــرایط بازار نشر مورد بررســی قرار می گیرد، از این رو به تیراژهای 

نامتعارف درخواستی کاغذ نشر تعلق نمی گیرد.
ــر  ــودن ناش ــاز نب ــه کتاب س ــن مرحل ــا در ای ــر از مالک ه یکــی دیگ
اســت. عناویــن کتاب هــا توســط نماینــدگان صنــف بررســی 
ــاز اســت  ــه ناشــری کتاب س ــه چ ــود ک ــود و مشــخص می ش می ش

ــت. ــاز نیس ــری کتاب س ــه ناش و چ
 میزان مصرف كاغذ هر ناشر در سال زیر ذره بین

هــر ناشــر پــس از گــذر از فیلتــر نخســت بــه دومیــن مرحلــه قــدم 
می گــذارد کــه در آن میــزان مصــرف کاغــذ ناشــر در ســال بررســی 
می شــود. اطالعــات ثبت شــده ناشــران در خانــه کتــاب مــالک ایــن 
ارزیابــی قــرار می گیــرد و بــرای ایــن منظــور مصــرف کاغــذ ناشــر 
در چنــد ســال اخیــر مشــخص شــده اســت کــه عملکــرد مصــرف و 

ــاب را نمایــش می دهــد. ــد کت تولی
با بررســی میزان مصرف کاغذ ناشــر مشــخص می شــود که میزان 
درخواســت ناشر برای چاپ کتاب تا چه میزان واقعی است. همچنین 
برای رعایت عدالت در میان ناشــران، میزان کاغذهای تخصیص یافته 
به هر ناشــر در ســال 1397 و 1398 گردآوری شده  و بر اساس این 
معیارها، تصمیم گیری درباره میزان تخصیص کاغذ به هر ناشــر انجام 

می شود.
 تخصیص نیافتن كاغذ به ناشران متخلف

کمیتــه تخصیــص کاغــذ تــالش می کنــد تــا بــه طــور شــفاف و در 
یــک اتــاق شیشــه ای فعالیــت ناشــر را بــه نمایــش بگــذارد. عملکــرد 
ناشــر در طــول ســال و میــزان تولیــد کتــاب بــر اســاس اطالعــات 
ــص  ــاس تخصی ــر، اس ــی از ناش ــناخت صنف ــا ش ــاب و ی ــه کت خان
ــه  ــذی ب ــچ کاغ ــل هی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــکیل می ده ــذ را تش کاغ

ــد.« ــدا نمی کن ــص پی ــف تخصی ــران متخل ناش

  مدیر اداره میراث فرهنگی گردشــگری و 
صنایع دستی اسدآباد از افتتاح 2خانه بوم گردی 
جدید در هفته دولت در روســتای توریستی 

گردشگری ملحمدره این شهرستان خبر داد.
ــرد: در  ــار ک ــایگان ،اظه ــری ش ــران اکب کام
در  اســدآباد  در شهرســتان  حــال حاضــر 
دو روســتای ترخیــن آبــاد  و  روســتای 
ــردی  ــه بوم گ ــدره 3 خان ــگری ملحم گردش
ــت  ــر فعالی ــت 100 نف ــا ظرفی ــوع  ب در مجم
ــردی  ــه بوم گ ــداد خان ــن تع ــه از ای ــد ک دارن
ــن  ــتای ترخی ــردی در روس ــه بوم گ ــک خان ی
آبــاد و دو خانــه بــوم گــردی در ملحمــدره در 

ــت. ــت اس ــال فعالی ح
ــت دو  ــه دول ــه زودی در هفت ــزود: ب وی اف
ــز در روســتای  ــد نی ــوم گــردی جدی ــه ب خان
ملحمــدره معــروف بــه ماســوله غرب کشــور 
ــید  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــاح و ب افتت
ــردی  ــه بوم گ ــن دو خان ــاح ای ــا افتت ــه ب ک
ظرفیــت خانه هــای بوم گــردی شهرســتان 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــر افزای ــه 145 نف ب
اکبری شــایگان با اشــاره به روستای هدف 

گردشگری حبشــی، تصریح کرد:تاکنون دو 
مــورد متقاضی راه انــدازی خانه بوم گردی  
در روستای حبشــی به اداره میراث فرهنگی 
مراجعه کرده اند که خانه های موردنظر آنان  
بــرای راه اندازی و افتتــاح خانه بوم گردی 
تایید نشــده و منتظر متقاضیــان جدید و یا 
خانه مناســب برای تاییــد جهت راه اندازی 
خانه بوم گردی دراین روســتای گردشگری 

هستیم.
وی گفت: با توسعه و ارتقا خانه های بوم گردی 
زمینه مناســب جذب گردشــگر در شهرستان 
ایجاد می شــود که این امر نقــش موثری در 
افزایش درآمد روستاهای هدف گردشگری و 
مهاجرت معکوس و  ورود و پذیرایی گردشگر 

بیشتر به به روستاهای گردشگری دارد.
اکبری شــایگان یاد آور شــد: در روستاهای 
هدف و روســتاهایی که قابلیت گردشــگری 
داشــته باشــند و در کلیه روســتاهای سطح 
شهرســتان از راه اندازی خانــه بوم گردی در 
راســتای ایجاد اشتغال روســتایی حمایت و 

استقبال خواهد شد.

■ دوبیتي:
که سر پیوسته در پای ته دیرند خوشا آنانکه سودای ته دیرند  

که اندر دل تمنای ته دیرند بدل دیرم تمنای کسانی  
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 

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

خداوند، ابراهیم علیه السالم را دوست خود نگرفت، جز از آن رو که ]مهمانان و بینوایان را[ 

اطعام می کرد و شب هنگام که مردم در خواب بودند، نماز می خواند.         
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 6  دی ماه 1396 بود که  موضوع 
همدان  در  کودک  دوســتدار  شــهر 
مطرح شــد و این برچشــب هم بر 
عناوین شهر همدان افزوده شد اما از 
آن روز تا امــروز هیچ تغییر و برنامه 
جدی در این راستا مطرح نشده است 
. این مهم را پتانسیل های موجود در 
شهر و احیا نشــدن ظرفیتها موافق با 
فعالیتهای کودک و نوجوان در سطح 

شهر نشان میدهد .
کارشناســان میگویند ، تعامل کودک 
اهمیــت فوق العاده ای  از  با محیــط 
برخوردار اســت، به گونه ای که این 
تعامل از شــکل گیری شــخصیت تا 
رشــد جســمی و ذهنی کــودک را 
در بــر می گیرد، لذا تأکیــد بر انجام 
فضاهایــی راحــت، ایمــن، قابــل 

دسترســی، پاســخگو، جذاب، خالق و زمینه ساز 
جهت رشد جسمی و ذهنی کودک از جمله نکاتی 
اســت که با اســتناد به تحقیقات به دست آمده و 
بر اساس واقعیت روان شناختی کودک، طراحان و 
برنامه ریزان می بایست در ساخت فضاهای شهری 
مورد استفاده کودکان مورد توجه قرار دهند. بدیهی 
اســت که تعامل پویای کودک و جستجو و کشف 
قابلیت های محیطی مســتلزم مشــارکت فعال وی 
در شــکل دهی و بهره برداری از محیط خواهد بود. 
کودک از طریق مشــارکت محیطی، حس اجتماع 
محلی، آگاهی محیطی، حــس تعلق و موثر بودن 
را درک خواهــد کرد و خــود را یک بهره برداریی 
تفــاوت محیط قلمداد نخواهد کــرد و به عبارت 
دیگر محیط برای کودک موضوعیت پیدا کرده و به 
صورت جدی مورد ارزیابی او قرار خواهد گرفت

 ایجاد گذر كودک در شهر
حاال رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شهر همدان از ایجاد گذر کودک در شهر خبر داده 
و گفت: پارک دوســتدار کودک در همدان نیز در 

همدان ایجاد می شود.
رضوان سلماســی در جلسه کمیســیون اجتماعی 
فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر همــدان که با 
موضوع بررسی ایجاد شهر دوستدار کودک برگزار 
شد، افزود: گذر کودک برنامه ای است که در یکی 

از خیابانهای شــهرک مدرس به عنوان پایلوت در 
25 مرداد ماه اجرایی شود.

سلماسی در این خصوص توضیح داد: گذر کودک 
برنامه ای اســت که در مــدت زمان معین در یکی 
از معابر شــهر با هدف ایجاد محیطی مناسب و با 
نشــاط برای بازی کودکان اجرا می شود و در این 
مدت زمان کودکان می توانند تجربه  های خالق و 
مفرح را کنار خانواده  ها کســب کنند. سلماسی در 
ادامه با اشــاره به اهمیت نقش کودکان در جامعه 
و ایجاد شــهر دوســتدار کودک تاکید کرد: حوزه 
کودکان با ســایر حوزه ها متفــاوت بوده و نیاز به 

توجه ویژه دارد.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
همدان همچنین از ســاخت پارک دوستدار کودک 
در همدان خبــر داد و افزود: انتظــار می رود در 
احــداث این پارک هماهنگی هــای الزم صورت 

پذیرد .
وی استفاده از ظرفیت های فکری و اجرایی تشکل 
های مردمی در احداث پارک دوســتدار کودک را 
حائز اهمیت دانســت و یادآور شــد: احداث این 

پارک اقدامی نو و بسیار ارزشمند است.
سلماســی با تاکید براینکه پارک های ســطح شهر 
باید موضوعی طراحی شــوند، یادآور شــد: الزم 
است وســایل بازی  کودکان، در پارک های سطح 

شهر بررسی و در صورت نیاز طبق برنامه زمانبندی 
استاندارد سازی شوند.

 ضرورت توجه به ایجاد شــهر دوستدار 
كودک

رئیــس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
شــهر همدان هم در این جلســه ضمن تاکید بر 
ضرورت توجه به ایجاد شــهر دوســتدار کودک 
افزود: اگر پارکی قرار اســت بــا همین موضوع 
احداث شود باید تمامی الزامات و استانداردهای 

الزم را داشته باشد.
جواد گیاه شــناس اضافه کرد: در احداث پارک 
دوســتدار کودک بایــد بازی هــای کودکانه بر 
اســاس ویژگی ها و اســتانداردهای الزم باشد 
و ایمنــی کــودکان را تامین کنــد. وی همچنین 
بر استاندارد ســازی وســایل بازی کودکان در 
پارک های سطح شــهر تاکید کرد و یادآور شد: 
این اســتاندارد ســازی باید بر اساس زمان بندی 

مناسب اجرایی شود.
شــهر دوســتدار کودک، شهری اســت که در آن 
خواســته های کودک در اولویت قــرار می گیرد. 
وضع اجتماعی، فرهنگی و معماری شــهر همسو 
با نیازهای آنان است و حقوق کودکان در سیاست 
ها، قوانین، برنامه ها و بودجه منعکس می شــود. 
رویکرد شــهر دوســتدار کودک این شــهر را به 

سمتی ســوق می دهد که در آن، 
کــودکان نقش مؤثــری در مورد 
شــهر خوددارند و نظــر آنان در 
تصمیمات شــهری ابراز شــود و 
خانــواده و اجتماع نیز موظف اند 
کودکان را مسائل و تصمیم گیری 

ها دخیل کنند. 
عمده متصدیان امور شهری حتی 
طراحــان و برنامه ریزان شــهری 
علی رغــم تأکید ایــن دانش در 
اقشار مختلف  به مســائل  توجه 
بــه هنــگام اتخــاذ تصمیــم به 
کودکان توجه نمی کنند. شــهرها 
بنا بر شرایط خود به خودی پای 
گرفته اند که برای کودکان حالتی 
به وجــود آورده اند.  خشــن را 
بی توجهی به این مســائل محیط 
روانی و اجتماعی کودکان را آشفته ساخته و تأثیر 
نامناســبی بر جریان رشد آنان می گذارد. بررسی 
این مسائل ضروری است که شهرها و محیط های 
شهری، مخاطبان خردسال و تیزبینی دارد که بسیار 
بیشــتر از بزرگساالن از محیط تأثیر می پذیرند اما 
کــودکان دنیا را به صورتــی کاماًل متفاوت درک 
می کننــد. این ادراک، تصویــری از محیط را در 
ذهن کودک به وجود می آورد که با تصاویر نقش 
بســته در ذهن بزرگساالن تفاوت بنیادین دارد. با 
این وجود بســیاری از قضاهایی که برای کودکان 
خلق می شــوند، به ایجاد مختلف وجود کودک 
توجه نداشــته و با نیازهایشــان هماهنگ نیستند 
زیرا این فضاها با توجه به ویژگی ها و اســتنباط 
بزرگساالن شکل گرفته اند نه کودکان. این فضاها 
به دلیل عدم ســرزنگی نه تنها برای رشد کودک 
در ابعاد مختلف مناسب نیستند بلکه در بسیاری 
از موارد باعث پدید آمدن احســاس کسالت در 
کودک و کمرنگ شدن خالقیت های ناب کودکان 

می شوند. 
در حالــی که فضای ســرزنده شــهری فضاهایی 
هستند که مناسب برای همه اقشار جامعه، جذاب 
کارآمد و امن برای کودکان  و افراد مســن مکانی 
برای بازی، گفتگو، مالقات و دسترسی به طبیعت 

می باشند.

کودکان همدان صاحب خیابان می شوند

افتتاح 2خانه جدید بوم گردی 
در ملحمدره اسدآباد


