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مطالبات 
معيشتی مردم 
جدي گرفته 
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راه اندازی 
فرهنگسرای 
کسب وکار و 
کارآفرینی در 
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رتبه ایران در 
رنکينگ بعدی 
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یادداشت روز
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مسسولیت عمومی جامعه
 در قبال فقر و ناامنی

 افزایش ناگهانی قیمت ها در کنار آسیب 
بزرگی که به فعاالن کسب و کار می زند، قشر 
فقیــر و طبقات بیکار را هم زیر پای خود له 
می کند. اقشار فقیر به دلیل سطح نازل درآمد 
این روزها شرایط خوبی ندارند. گرانی حاصل 
از افزایش قیمت ارز، طال و مسکن به تدریج 
فقرا را مورد هدف قرار می دهد. موج شدید 
افزایــش قیمت ابتدا بنیان تولیــد را متزلزل 
می کند. سپس با طبقه متوســط وارد جدال 
می شــود و بعد به تدریج به سمت مایحتاج 

عمومی حرکت می کند...

یادداشت

3

آب در کوزه و 
ما تشنه لبان مي  گرديم

 خیلي از مشکالت اعصاب شکن زندگي 
امروزي به راحتي با استفاده از امکانات ساده 
دوران مادربزرگ ها و پدربزرگ ها قابل حل 
است.دنیا خیلي پیشرفت کرده است و هر 
روز یك خبر تازه از پیشــرفت هاي علمي 
و دستاوردهاي عظیم صنعتي دنیا را تکان 
مي دهد، غافل از اینکــه اجداد و نیاکان ما 
با ســاده ترین ابزار و سامان زندگي، بسیار 
راحت تر و بي دغدغه تر مي زیستند ولیکن 
برخي از کمبودهاي آن دوران نیز با فعالیت 
بیشتر و همکاري و تعاون بي پیرایه آدم ها با 

هم جبران مي شد...

3 معبر حادثه خيز همدان جزو مسيرهای گردشگری

استخدام

افراد واجد شرايــط مـي توانند از ساعت 8 الي 16 با شماره 09186054887 تماس حاصل فرمـايند.

يك شركت فــعال و معتبر در صنعت بيمه استان همدان جهت تكميل 
سرمايه انساني خود از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

سوابق كاري و رشتهمدرك تحصيليعنوان شغلرديف

پزشك عموميدكتراي حرفه ايپزشك معتمد1

ليسانس/ فوق ليسانسكارشناس حقوقي2
رشته حقوق داراي تجربه كافي  در طرح دعوي 
حقوقي و مسلط به قوانين مرتبط با امور بيمه اي

3
كارشناس فروش 

رشته مديريت و اقتصاد ليسانس/ فوق ليسانسبيمه عمر و سرمايه گذاري

فروش فوق العاده امالک و مستغالت )مزایده شماره یک امداد(آگهی مزايده
دفتر فروش امالک منطقه  غرب در نظر دارد 6 واحد ازآپارتمانهای باقيمانده  مسكونی  متعلق به خود را از طريق برگزاری مزايده كتبی با شرايط نقد و اقســـاط و بــــدون دريــــافــت كــــارمــــزد 
به فروش برساند. لذا متقاضيان خريد می توانند برای بازديد از امالک مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزاری مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و اسناد مزايده
 از تاريخ 12 /1396/4 لغايت 1397/4/24 همه روزه   به جز ايام تعطيل از ساعت 8لغايت 16 به دفتر فروش امالک امدادمنطقه واقع دربلواربعثت باالتراز استخــر آبياران مراجعه 

فرمايند و يا مدارک و فرم های مربوطه را از سايت معرفی شده اخذ نمايند.
مالحظات : 1( متقاضيان برای شركت در مزايده می بايست سپرده ای به ميزان 5% قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طی چك بانکی در وجه مجتمع اقتصادی كميته امداد تهيه و تحويل اداره فروش امالك منطقه نموده و رسيد 

دريافت نمايند.
2(متقاضيان می بايست رسيد سپرده ماخوذه ) قرمز رنگ ( را به همراه فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی 

متقاضی بر روی آن پاكت داخل صندوق پيشنهادات انداخته شود.
3( فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.

4( پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکميل و رعايت مفاد فرم های شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است.
5( متقاضيان دارای شخصيت حقوقی می بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.

6( حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايی از طرف آنان نخواهد بود.
7( مذكوراً توصيه می شود متقاضاين محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتما" بازديد بعمل آورند.

8( دريافت اقساط طی چك های صادره از سوی بانك ها ) بجز صندوق قرض الحسنه ( قابل دريافت بوده و از دريافت چك های مربوط به حسابهای قديمی و سفته معذور می باشيم.
9( درصورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 15% درصد تخفيف به ماخذ سال خواهد شد.

10( درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضی حداكثر ظرف مدت 5 روز كاری عودت داده خواهد شد.

مهــــم : .دفتر فروش امالک امداد به نشانی : همدان "بلواربعثت "باالتراز استخر آبیاران دفتر مجتمع اقتصادی  تلفن های تماس :38385596-38386991  آدرس اينترنتی:
 http://www.emdadimam.ir زمان برگزاری :  دو شنبه 1397/4/25 ساعت 10 صبح محل برگزاری مزايده :  . بلوار بعثت "باالتراز استخر آبیاران دفتر مجتمع اقتصادی امداد

 قيمت پايه  )ريال (نحوه  انتقال  شرايط پرداختكاربری ملكسطح بنا  آدرسشهررديف

1،154،200،000بعد  از تسويه 30% نقد وعقد قرارداد، بقيه در30قسط يکماهه وتحويل  پس از اخذ 40% ثمن معاملهمسکونیآپارتمان 79،60شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه كوچه شهيد بالغی بلوك6 واحد10همدان1

1،157،680،000بعد از تسويه 30% نقد وعقد قرارداد، بقيه در30قسط يکماهه وتحويل   پس از اخذ 40% ثمن معاملهمسکونیآپارتمان79،84شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه كوچه شهيد بالغی بلوك6 واحد11همدان2

901،260،000بعد از تسويه 30% نقد وعقد قرارداد ،بقيه در30قسط يکماهه وتحويل   پس از اخذ 40% ثمن معاملهمسکونیآپارتمان66،76شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه كوچه شهيد بالغی بلوك6 واحد12همدان3

1،232،616،000بعد از تسويه30% نقد وعقد قرارداد ،بقيه در30قسط يکماهه وتحويل   پس از اخذ 40% ثمن معاملهمسکونیآپارتمان80،04شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه  كوچه شهيد بالغی بلوك7 واحد10همدان4

1،234،464،000بعد از تسويه30% نقد وعقد قرارداد ،بقيه در30قسط يکماهه وتحويل   پس از اخذ 40% ثمن معاملهمسکونیآپارتمان80،16شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه  كوچه شهيد بالغی بلوك7 واحد11همدان5

 974،160،000بعد از تسويه 30% نقدوعقد قرارداد،بقيه در30قسط يکماهه وتحويل  پس ازاخذ 40% اخذثمن معاملهمسکونیآپارتمان67،65شهرك شهيد بهشتی خيابان رفاه كوچه شهيد بالغی بلوك7 واحد12همدان6

مدیریت امالک منطقه غرب

مجتمع اقتصادی کميته 
امداد امام خمينی )ره(
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 در راســتاي تحقق راهبردهاي شوراي 
کالن  سیاســت هاي  و  شــهر  اســالمي 
شــهرداري همدان و نیل به آرمان »همدان؛ 
شهر دوســتدار کسب وکار«، توسعه و بهبود 
فضاي کســب وکار و کارآفریني در شهر و 
توانمندسازي شــهروندان همداني در حوزه 
کســب وکار و کارآفریني با اولویت اقشــار 
آســیب پذیر، طرح »راه اندازي فرهنگسراي 
کسب وکار شهر همدان )فّکه(« از سوي این 

مرکز پژوهشی مطرح شد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اســالمی شهر همدان در جمع خبرنگاران با 
تأکید بر اینکه امروزه مدیریت شهری نقش 
مهمی را در توســعه اقتصادی کشورها ایفا 
می کنند، گفت: مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــورای شهر به استناد قوانین کشور و با در 
نظر گرفتــن عواملی چــون منبع محوری، 
کارآفرینــی،  فرهنــگ  محله محــوری، 
استراتژی محوری و ساختار مدیریتی مبتنی 
بر شاخص های کارآفرینی شهری به تدوین 

این طرح، اقدام کرده است.
به گــزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و 
پژوهش های شــورای اسالمی شهر همدان، 
حمیــد بادامی نجات  اظهار داشــت: انتظار 
مــی رود شــهرداري همدان بــرای ارتقاي 
فرهنگ کار و اشــتغال و حمایت از توسعه 
کسب وکارها عالوه بر راه اندازي فرهنگسراي 
کسب وکار شــهر همدان، در مراحل آتي بر 
اساس طرح تفصیلي، فرهنگسراهاي بعدي 

را در سایر نقاط شهر تأسیس کند.
 تبدیل شهرداري همدان از سازمان 

خدماتي به نهاد اجتماعي
بادامی نجــات با بیــان اینکــه کارآفریني و 
کسب وکارهاي شهري به عنوان یك رویکرد 
اساسي، پایه اي براي تقویت بخش خصوصي 
و تأمین زیرســاخت هاي مناسب این بخش 
محســوب مي شــود، افزود: ارائه فرصت و 
امکانات اولیــه و کم هزینه به شــهروندان 
برای بروز ایده هاي کســب وکار خالقانه و 
کارآفرینانه، یکــي از رویکردهاي مدیریت 
شــهری همدان در نقش تســهیل گر حوزه 
کارآفریني شهري اســت، همچنین استفاده 
از ظرفیت هاي محلي برای توســعه فرهنگ 
افــراد محلي  توانمندســازي  و  کارآفریني 
به منظور ارتقا و توســعه خدمات همه جانبه 
و هم راستایي برای تبدیل شهرداري همدان 
از ســازمان خدماتي به نهــاد اجتماعي از 

رویکردهاي اساسي این طرح است.
وی؛ محور فعالیت فرهنگسرای کسب وکار 
والیت شــهر همدان را آمــوزش، ترویج، 
مشاوره، پژوهش، حمایت، توانمندسازی و 
مهارت آموزی برای رشد و توسعه خالقیت 
در شــغل و زمینه سازی کارآفرینی و اشتغال 

حداکثری و بهره ور دانست.
بادامی نجــات اظهار کرد: شــهر همدان به 
دلیل شــرایط اقلیمي و موقعیت جغرافیایي 
مناسب، قرارگیري در شاهراه ارتباطي ایران 
و دسترســي به منابع طبیعــي، خدادادي و 

تاریخــي و همچنین مطرح بــودن به عنوان 
قطب علمي غرب کشــور، داراي پتانسیل 
بالقوه و مزیت هاي رقابتي فراواني نســبت 
به ســایر استان هاي کشور در حوزه ایجاد و 
توسعه کسب وکارهاي شهري است؛ با این 
حال به منظور توانمندسازي و بالفعل کردن 
این تــوان نهفته و کمبودهاي فعلي شــهر، 
پیشــنهاد ایجاد فرهنگســراي کسب وکار و 

کارآفریني شهر همدان مطرح شد.
وی با اشــاره به طرح جامع فرهنگســرای 
کسب وکار و کارآفرینی شهر همدان )فّکه( 
گفت: این طرح در سازمان شهرداری همدان 
به عنوان واحد توانمندســازی کسب وکار و 
کارآفرینی با هدف ســاماندهی، توســعه و 
ارتقای فرهنگ کارآفرینی شــهر همدان به 

تصویب رسیده است.
بادامی نجات، جامعه هدف این طرح کارآفرینی 
را تمامی شــهروندان همدانی با اولویت افراد 
آسیب دیده یا در معرض آسیب های اجتماعی 
و افراد خاص )توان یابــان، خانواده زندانیان، 
مددجویان و...( اعالم کرد و افزود: فرهنگسازی، 
اطالع رسانی و آگاهسازی، پیگیری و کاهش 
آســیب های اجتماعی از طریق توانمندسازی 
جامعه هدف سازمان، توســعه و حمایت از 
مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، صاحبان 
کســب  کار، شــرکت های دانش بنیان و... و 
همچنین توسعه کارآفرینی اجتماعی و سازمانی 
در مجموعه شهرداری همدان از دیگر اهداف 

طرح »فّکه« است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر تأكيد كرد:

راه اندازی فرهنگسرای کسب وکار و کارآفرینی 
در شهر همـدان  

 ســخنگوی وزارت کشــور از دستور 
وزیر کشور به اســتانداران برای پیگیری 
و نظارت بــر اجرای طرحهای اســتاد-

شــاگردی، اشتغال روســتایی و نوسازی 
بافت های فرســوده توســط دستگاههای 

مسئول خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی افزود: 
بــا توجه به اهمیت اقــدام هماهنگ کلیه 
دستگاه های اجرایی در جهت سیاست های 
دولــت و تاکید دولت در بحث اشــتغال 
زایی، اســتانداران مکلف شدند با جدیت 
طرح هــای مصوب دولــت را پیگیری و 
گزارش اقدامات انجام شــده در سراســر 

کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.
ســخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: از 
وزارتخانه های مرتبط خواسته شده است 
که اختیارات خود را به ادارات کل استانی 

متقاضی تفویض کنند.
ســامانی با تاکید بر حکم ماده ۹۵ قانون 
شــوراها گفت: به موجب قانــون، عقد 
هرگونه قرارداد بین شهرداریها با اعضای 
شوراها و بســتگان درجه یك آنها ممنوع 
بوده و در صورت مشــاهده در هر یك از 
شهرداری ها عضو متخلف شورا به سلب 
عضویت دائم از شورا محکوم خواهد شد.

وی با موثــر خواندن نظارت های مردمی 

بر عملکرد دستگاه های اجرایی یادآور شد: 
در این خصوص فرمانداری های سراســر 
کشــور آماده دریافت گزارشات مردم از 

تخلفات دستگاه ها هستند.
ســخنگوی وزارت کشــور از ارسال ۵٤ 
اقتصادی استانها توسط  گزارش وضعیت 
رحمانی فضلــی وزیر کشــور به رییس 
جمهــوری در ۹ ماهه گذشــته خبر داد و 
گفت: در پی ارســال ایــن گزارش ها نیز 
٦٤ دستور توسط رییس جمهوری خطاب 
به دســتگاه های مختلف صادر شــده که 
موجب تســریع در امور مورد نظر شــده 

است.

ماموريت وزير کشور به استانداران برای نظارت بر 
اجرای 3 طرح اقتصادی و اشتغالزايی دولت
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معاون وزير جهاد كشاورزی درنهاونداعالم كرد

همدان پيش رو در اجرای سيستم آبياری نوين
■ كلنگ زنی كارخانه قند نهاوند به 2ماه ديگر موكول شد

در نشست خجسته با مردم عنوان شد

تيم اقتصادی دولت 
باید تغيير کند

اجرای آسفالت 
شهرک صنعتی بهاران

 با 5/6 میلیارد ريال اعتبار
آغاز خرید گنـدم و جـو
 از کشـاورزان همداني
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همدان قطعی آب ندارد
 معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان با بیان اینکه تمام تمهیدات الزم برای تأمین آب شرب استان در 

سال گذشته پیش بینی شده است، گفت: هیچ یك از شهرهای استان همدان قطعی آب ندارد.
حمیدرضا نیکداد در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه موضوع اصلی استان تأمین آب شرب شهر همدان است، اظهار کرد: 
بیش از 71 درصد از آب این شــهر از ســد اکباتان تأمین می شود که به علت کاهش ٤٤ درصدی بارندگی نگرانی درباره تأمین 
آب این شهر وجود داشت.وی با بیان اینکه سد اکباتان و ٦0 حلقه چاه منبع تأمین آب شرب شهر همدان است، تصریح کرد: 
میزان مصرف آب در همدان 1٦۵0 لیتر در ثانیه است در حالیکه میزان تولید آب از سد اکباتان و ٦0 حلقه چاه 370 لیتر در ثانیه 

است بنابراین کاماًل باید در مصرف آب صرفه جویی شود.
نیکداد بیان کرد: مدیریت فشــار آب در شــهر همدان همچنان ادامه دارد تا ذخایر سد اکباتان حفظ شود اما تا کنون قطعی در 
هیچ یك از شهرهای استان رخ نداده است.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان همدان با تأکید بر اینکه برنامه های 
مدیریت مصرف آب به خوبی اجرایی شــده اســت، یادآور شد: با اقدامات مدیریت مصرف آب در سالجاری نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته توانستیم 3.7 درصد صرفه جویی در مصرف داشته باشیم.

آغاز خريد گندم و جو از کشاورزان همداني
 رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان از خرید گندم شهرستان همدان در چهار مرکز خبر داد و اظهار کرد: تعاونی روستایی 
امســال در چهار مرکز خرید امزاجرد، قهاوند، پیروز در روستای کوزره و تعاونی تولید روستای عبدالرحیم گندم مازاد بر نیاز 

کشاورزان را خریداری می کند.
مسعودعلی سعیدی  در گفت وگو با  فارس  خرید امسال گندم از کشاورزان را ٦0 هزار تن پیش بینی کرد و ادامه داد: با توجه 
به افزایش نزوالت جوی و به علت مبارزه با ســن و آفات از سوی جهاد کشاورزی، این میزان خرید گندم نسبت به سال قبل 
افزایش یافته است.رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان با بیان اینکه خود سیلو نیز چند مرکز خرید گندم دارد، خاطرنشان 

کرد: کارخانه آرد ممتاز، سیلوی شهیدان زارعی، سیلوی شهید مفتح و سیلوی کوریجان نیز خریدار گندم خواهند بود.
وی با بیان اینکه از روز گذشته خرید گندم آغاز شده است، افزود: از دیروز خرید گندم شروع شده و تا آبان ماه ادامه دارد و 

در روزهای تعطیل نیز برای رفاه کشاورزان خرید خواهیم داشت.
سعیدی با اشاره به تغییرات امسال خرید گندم خاطرنشان کرد: امسال خرید گندم از کشاورزانی صورت می گیرد که نام آنها در 

سامانه ثبت شده باشد و اگر کشاورزی ثبت نام نکرده به مراکز خدمات تعاونی روستایی مراجعه کرده و ثبت نام کند.

1- خاســتگاه دیگری ازســفال دراســتان شناســایی شــده است.
گفته می شــود ســفالگری درفرسفج تویســرکان که قدمتی طوالنی 
دارد درحــال احیا می باشــد.گویا دراین زمینه اســتادکاران قدیمی 
شناســایی ودرحال ایجادکارگاه های سفال دراین شهرهستند.گفتنی 
است باوجودشــهرجهانی ســفال اللجین فرصت احیا هنرمردم این 

منطقهازسوی متولیان صنایع دستی جدی دیده نشده است.
2- مطالبات نماینده ها ازدولت تبلیغاتی تحلیل شــده است.گفته می 
شــود درحالی که انتظارتغییردر ترکیب مدیریتی استان وپایان دادن به 
وضع موجود جزو مطالبات مردم پس از انتخابات ۹٦ بود این خواسته 
درســایه برخی البی های پشــت پرده موردتوجه واقع نشده است. 
سکوت ویا درخواســت تغییرات درشرایط امروزبرخی نماینده ها به 

ماهی گیری ازآب گل آلود تشبیه می شود.
3- کمیته شناســایی واحدهای تعطیل شــده دراستانهاشکل میگیرد.

گفته می شود با پیشنهادبرخی اســتانداران درجهت راست آزمایی و 
جلوگیــری از افزایش نرخ بیکاری کمیته شناســایی واحیا واحدهای 
تعطیل دراستانهاتشــکیل می شــود.گویا این کمیته با مدیریت بخش 
خصوصی فعالیت خواهدکرد.گفتنی اســت پیــش ازاین دولتمردان 
بارهااماروارقام احیاویاجلوگیری از تعطیل شدن واحدهای صنعتی را 

اعالم کرده اند.

سفر وزير تعاون به همدان 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تیم اقتصادی آن به 

استان همدان  سفر می کند.
 این سفر در تاریخ 2۵ و 2٦ تیرماه انجام  می شود

ــس و ام.آر. ــاح اورژان ــی همچــون افتت ــن ســفر پروژه های در ای
آی تأمیــن اجتماعــی همــدان بــه بهره بــرداری می رســد 
همچنیــن تعــدادی از اعضــای کمیســیون اجتماعــی وزیــر را در 

ایــن ســفر همراهــی خواهنــد کــرد.

مسسولیت عمومی جامعه
 در قبال فقر و ناامنی

امير بختياريان «

 افزایش ناگهانی قیمت ها در کنار آسیب بزرگی که به فعاالن کسب 
و کار می زند، قشر فقیر و طبقات بیکار را هم زیر پای خود له می کند. 
اقشار فقیر به دلیل سطح نازل درآمد این روزها شرایط خوبی ندارند. 
گرانی حاصل از افزایش قیمت ارز، طال و مســکن به تدریج فقرا را 
مورد هدف قرار می دهد. موج شــدید افزایش قیمت ابتدا بنیان تولید 
را متزلزل می کند. سپس با طبقه متوسط وارد جدال می شود و یعد به 
تدریج به ســمت مایحتاج عمومی حرکت می کند و دستش را داخل 

جیب فقرا می کند.
 قشر میلیونی فقرا نه دغدغه اجناس لوکس و خارجی را دارند نه در 
آرزوی مسکن مناســب هستند. آنها با این مقوالت غریبه اند. چندین 
میلیــون فقیر ایرانی نگران نیاز روزمره خود هســتند و موج افزایش 
قیمت توان آنهــا را برای خرید نازل ترین اقالم ضروری خوراکی نیز 
با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی وظیفه دولت بسیار پر 
رنگ اســت. دولت همچنان که در قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران آمده اســت وظیفه دارد اقتصاد کالن را به گونه ای تنظیم کند که 
تمام ایرانیان برای تامین نیاز اساســی خود در زمینه مسکن، خوراک، 

پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش لنگ نمانند.
 اینکه دولت تا چه حد می تواند و همین طور تمایل دارد که در زمینه 
پاســخ گویی به این نیازها پیش قدم باشد، موضوعی است که در آینده 
روشن خواهد شــد. اما در کنار این وظیفه قانونی که بر عهده دولت 

است جامعه نیز مسئولیت سنگینی در قبال فقرا بر عهده دارد. 
متاســفانه نهادهای خیریه در ایران متناســب با گستره فقر رشد پیدا 
نکرده اند و نتوانســته اند تمــام فقرا را یا الاقل طیــف قابل قبولی از 
جمعیت فقیران را زیر پوشــش خدمات خود قرار دهند. بخش عمده 
خدمــات خیریه  ها محدود به دریافت کمــك از مردم و توزیع نقدی 
آن میان جمعیت فقرا بوده اســت و آموزش موثر به فقرا در این حلقه 
مفقود شده است. به همین دلیل چرخه  فقر به جای برچیده شدن در 
حال رشد است و فرایند فقرزدائی جای خود را به فقرزائی داده است 

و خانواده های فقیر در حال تکثیر فقر به نسل بعدی خود هستند.
واقعیت این اســت که میان گســترش فقر با افزایــش جنایت رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد و جامعه نمی تواند و نباید در برابر گسترش فقر 
بی توجه و سهل انگار باشد. سهل انگاری طبقات متوسط و برخوردار 
در قبال فقرا دیر یا زود دامان آنها را می گیرد و ناامنی مقوله ای اســت 
که اگر تکثیر شود همه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. رخداد جنائی 
کودک ربائی که اخیرا در همدان اتفاق افتاد زنگ خطری از این جنس 
است. باید جامعه احساس مسئولیت کند و طبقه متمول و متوسط برای 
تامین معاش طبقه فقیر به صورت جدی احساس مسئولیت کند. نباید 
تردید داشته باشیم که اگر ناامنی تکثیر شود هیچ کس در امان نخواهد 

ماند. چه فقرا و چه متمولین و آنها که دستشان به دهانشان می رسد.

آگهـي منــاقصه عمـومي                                                 )نوبت اول(
ـــت  ـــد صالحي ـــکاران واج ـــه پيمان ـــي ب ـــه عموم ـــق مناقص ـــر را از طری ـــدول زی ـــدرج در ج ـــاي من ـــروژه ه ـــر دارد پ ـــدان در نظ ـــتان هم ـــي اس ـــهرکهاي صنعت ـــرکت ش ش
ـــد  ـــراي خری ـــا 97/04/24( ب ـــدت 3روزکاري )ت ـــه م ـــي دوم ب ـــخ درج آگه ـــد از تاری ـــي آی ـــل م ـــوت بعم ـــت، دع ـــنهاددهندگان داراي صالحي ـــذا از پيش ـــد. ل ـــذار نمای واگ

ـــد. ـــه نمایي ـــه آدرس www.setadiran.ir مراجع ـــتاد( ب ـــت )س ـــي دول ـــدارکات الکترونيک ـــامانه ت ـــه س ـــناد ب اس

روابط عمومی  شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان  

برآورد اوليهنام پروژه
)ميليون ريال(

مبلغ تضمين 
شركت درمناقصه     

)ميليون ريال(

ن 
ما

 پي
ت

مد
ه(

رشته و پايه مورد )ما
نياز

فهرست بهاي پايه 
برآورد اوليه

مبلغ فروش 
اسناد 

)پرداخت 
درسامانه(

آخرين مهلت نوع مناقصه
بارگذاري اسناد 

تاريخ 
بازگشايي 

اسناد

اجراي عمليات زيبا سازي ميدان،تهيه 
و نصب تابلو راهنما وترافيکي وحصار 
كشي)فنس( در شهركهاي صنعتي 

استان همدان

يك500/000ابنيه و راهداري 597 ابنيه197098.53
97/05/0797/05/09مرحله اي

اجراي شبکه توزيع آب ناحيه صنعتي 
توزيع آب روستايي 5 آب29001454قهاوند

يك97500/000
97/05/0797/05/09مرحله اي

خالصه شرايط شرکت در مناقصه :
کلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد .
نوع تضمین شرکت در مناقصه: به استثناء تضمین هاي معتبر موضوع آئین نامه تضمین براي معامالت دولتي ، هیچگونه سند و اوراق ديگري از قبیل چك عادي و بین بانكي و سفته و ..... بابت سپرده 

شرکت در مناقصه مورد قبول  نمي باشد و در صورت عدم رعايت ، پیشنهاد رد مي شود.
درصورت واريز نقدي سپرده شرکت در مناقصه ، حساب به شماره 4101107953180851 بنام شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان نزد بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران معرفي مي شود.

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشائي پاکات مناقصه با ارائه معرفینامه کتبي، آزاد است .  
ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
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 کشــور نیاز به یك تیم اقتصادی دلسوز 
و خالق دارد.

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس شورای اسالمی در نشست عمومي 
با مــردم حــوزه انتخابي خــود گفت: از 
رئیس جمهور درباره موضعــي که در برابر 
سیاست آمریکا گرفت، تشــکر مي کنم اما 
تیم اقتصــادي دولت باید عوض شــود و 
کشــور نیاز به یك تیم اقتصادي دلســوز و 
خالق دارد؛ کسي که آقازاده اش هلند است، 

نمي تواند به فکر مردم باشد.
امیر خجسته ادامه داد: به دنبال مسائل فساد 
اقتصادي در کشــور هســتم چرا که مفاسد 
اقتصادي باید تعیین تکلیف شــوند و منتظر 

اعدام سران مفاسد اقتصادي هستم.
وي با بیــان اینکه نماینده مردم باید انقالبي 
باشــد، گفت: آقازاده هایي که در خارج از 
کشور هستند و دوتابعیتي هایي که در هر دو 
کشــور خانه دارند و 1٤7 میلیارد دالر را به 
آمریکا و اروپا برده اند، نمي توانند نمایندگان 

خوبي براي مردم باشند.
نماینــده مردم همدان و فامنیــن ابراز کرد: 
مبارزه با مفاســد اقتصادي خرج دارد ولي 
وقتي به مــردم لبیك مي گوییم، باید جان و 
خانــه و زمین را کنار بگذاریم و براي مردم 

کشورت بایستي.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس گفت: تغییر رویکرد حرف اســت 
و باید به داد مردم رســید و نیازهاي آنها را 

تأمین کرد.
خجســته بیان کــرد: رهبري در مســائل 
اقتصادي بیشــترین خون دل را مي خورد و 
به گفته خود ایشــان بیشترین وقت را براي 

مسائل اقتصادي مردم مي گذارند.
 مردن ارباب نمایندگان هستند

 وی بیان کرد: مسئوالن باید در مقابل مردم 
پاسخگو باشند و نمایندگان مجلس هم باید 
بدانند که مردم ارباب نمایندگان و آنها نوکر 

مردم هســتند؛ چراکه مردم در زمان جنگ 
دفاع خوبي از کشــور کردنــد و امروز هم 
نوبت مردم اســت. رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاســد اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه امن ترین کشــور جهان هستیم، 
گفت: آمریکا از تمام توان خود براي آسیب  
رساندن به جمهوری اسالمی استفاده کرد و 
ترامپ دیوانه  و مجنون است و همانطور که 

می بینیم جهان را بهم ریخته است.
خجسته با اشــاره به اینکه سه قوه باید در 
مقابل مفسدان اقتصادي مبارزه کنند، گفت: 
31 نفر از مفسدان اقتصادي را معرفي کردم 

و امیدوارم با آنها قاطعانه برخورد شود.
 مدرس ها در مجلس باید حرکت 

کنند
نماینده مــردم همدان و فامنین با بیان اینکه 
حالت ســردرگمي در اقتصــاد وجود دارد 
و وضــع اقتصادي و معیشــتي مردم خوب 
نیست، گفت: 2 کارت زرد به وزیر اقتصاد 
داده ایم که یکي از آنها براي مدیریت ارزي 

و بانك ها بوده است.
خجســته اضافه کرد:  اگر افراد آلوده باشند 
نمي توانند حرف هــای الزم را بزنند، امروز 

نیاز اســت مدرس هایي در مجلس باشند تا 
خدمتگزار واقعی مردم باشند.

وي با اشاره با اینکه در پس گراني هاي دالر 
نارضایتي ایجاد شده است، گفت: به همین 
دالیل اعتراضات صنفي مردم ایجاد شــده 
اســت و به اعتراض رانندگان در این اواخر 

اشاره کرد.
 ليست السي ها را بدهيد

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
درباره قاچاق در کشــور اظهار کرد: لیست 
السي ها را بدهید چرا که کاالها داخل کشور 
نیامده اســت و در چنین شرایطي به وزیر 

اقتصاد باید یك کارت زرد دیگر داد.
خجسته ادامه داد:  ۵0 نفر از مسئوالن گمرک 
را دســتگیر کردند و باید اجناس از مبادي 

رسمي وارد کشور شود. 
وي بیان کرد: از 100 درصد )LC(هاي باز 
شده شــاید 2۵ تا30 درصد به واردات کاال 
اختصاص یافته و بسیاري از کاالها احتکار 
شــده اســت و اگر اقدامي انجام نشود، در 
ماه هاي آینده با کمبود کاال مواجه مي شویم.

نماینده مردم همــدان و فامنین عنوان کرد: 
3٤ هزار خودرو ثبت ســفارش شده است 

و فقط ٤ خانواده در کشــور این خودروها 
را وارد کرده اند.

 انقــالب ریلی در همدان رخ داده 
است

خجســته در ادامه گفت: راه آهن  ســاوه به 
همدان باالي هزار میلیارد تومان هزینه داشته 
اســت و برقي شدن قطار نیز تصویب شده 
است و در کل انقالب ریلي در همدان رخ 
داده اســت.  وی ادامه داد: قطار همدان به 

مالیر 2 هفته دیگر کلنگ زني مي شود.
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن درباره 
زمین خواري رانت خواران در همدان گفت:  
پیگیري کرده ایــم تا زمین ها بــه صاحبان 
برگردد؛ چراکه این افراد با در دست داشتن 
رانت اطالعاتي این زمین هــا را خریداري 

کرده اند.
تکرار  ارز،  نــرخ  کــردن  ثابت   

اشتباهی از سياست دولت قبل بود
یك کارشــناس اقتصادي نیز در این مراسم 
اظهار کرد: از سال ۹1 تا حاال فشار و شوک 
اقتصادي به مردم وارد شده و دولت برنامه 
از پیش آماده شده اي براي این فشار رواني 

نداشته است.
رحمان نــادي اظهار کرد: هنــوز تحریم ها 
شروع نشده اســت و فقط با اعالم آمریکا 
بــه اینکه از برجام خارج می شــود، تالطم 

اقتصادي در کشور ایجاد شده است.
وي افزود: یکي از اشتباهات دولت که تکرار 
اشتباه دولت قبل بود، این است که نرخ ارز 
را ثابت کرد و با پول هایي که وارد بازار کرد، 
حجم نقدینگي را باال برد و باعث تورم ٤۵ 

درصدي در کشور شد.
این کارشناس افزود: در  آینده نزدیك بازار 
به تثبیت مي رسد، واردات هزار و  33۹ قلم 
کاال ممنوع شده است و هزینه هاي هنگفتي 
در ایــن زمینــه دادیم ولی بــا ورود قوای 
سه گانه سیاســت هایی اعمال شد که سبب 

تثبیت بازار می شود.

 ســه معبــر حادثه خیز همــدان جزو 
مسیرهای گردشگری اســت که باید این 

مشکل رفع شود.
رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان 
همدان در کارگروه گردشگری و خدمات 
سفر شهرستان همدان با بیان اینکه راهنمایی 
و رانندگی وظیفه ارائه خدمات در تسهیل 
عبــور و مرور را برای گردشــگران دارد، 
اظهار کرد: متاسفانه ســه معبر حادثه خیز 
همدان شــامل بلوار کوالب، بلوار شــهید 
احمدی روشــن و قطعه دوم بلوار شــهید 

همدانی جزء مسیرهای گردشگری است.
به گزارش  فارس ، نعمت ا... زنگنه افزود: 
در یکی دو هفته گذشــته با توجه به شیب 
و پیچ های تند مســیر بلوار کوالب چندین 
فقره واژگونی خودرو، تصادف و برخورد 
با تیرهای برق صورت گرفته که کسبه این 

بلوار خواستار حل مشکل را داشتند.
رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان 
همدان ادامه داد: ناآشــنایی مســیر برای 
مســافران در بســیاری از موارد منجر به 
خســارات قابل توجهی شــده است و در 
محور گنجنامه نیــز با توجه به اینکه جزء 

حوزه اســتحفاظی راهنمایــی و رانندگی 
نیست وضعیت استقرار پارکینگ در محور 

گنجنامه مناسب نیست.
وی گفت: امسال عالوه بر آرامگاه بوعلی 
در آرامــگاه باباطاهــر تدابیــر الزم برای 
رضایت و استقرار مسافران در این میادین 
توسط راهنمایی و رانندگی همدان در نظر 

گرفته شده است.
زنگنــه خاطرنشــان کرد: نصــب تابلو و 
هدایت مســافران بــه پارکینگ های داخل 
شهر درخواســت راهنمایی و رانندگی از 
شــهرداری همدان بخصــوص در مراکز 

گردشگری است.  

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه در ایام تعطیل 
شــاهد بار ترافیکی خاصی در خیابان های 
همدان هستیم پلیس راهنمایی و رانندگی 
بــا تمام توان در مســیر خدمات خوب به 

مسافران این آمادگی را داراست.
رئیس اداره بازرســی و نظارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز 
با بیان اینکه عید امســال وضعیت بازار و 
ســطح عمومی قیمت های همدان نسبت 
به اســتان های دیگر بهتر بــود، بیان کرد: 
بایــد به بازار فرصت داد تا در زمان وجود 
مســافر)ایام عید نوروز( کــم  کم فرهنگ 
بــاز بودن بازار در ایــام تعطیل به فرهنگ 
تبدیل شود. علیرضا شجاعی اضافه کرد: با 
توجه به تحوالت اخیر اقتصادی در کشور 
معاونت بازرســی و حمایت از مصرف در 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت دوباره 

احیا می شود.
وی یادآور شــد: سازمان صنعت، معدن و 
تجارت در مورد کنترل، ســهمیه، تشدید 
بازرســی ها بخصــوص در تامین اولویت 
کاالهــای اساســی و پرمصــرف در حال 

پیگیری و فعالیت است.

3 معبر حادثه خيز همدان جزو مسيرهای گردشگری

در نشست خجسته با مردم عنوان شد

تيم اقتصادی دولت بايد تغيير کند

واگذاری امور 
پیشگیری از تخلفات 
شهری شهرداری  
به بخش خصوصی
 شورای شــهر همدان با برون سپاری 
بخشی از فعالیت و امور پیشگیری و رفع 

خطر شهرداری همدان موافق است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و 
نقل و ترافیك و محیط زیســت شورای 
شهر همدان در کمیسیون خدمات شهری 
حمل و نقل و ترافیك شــورای شــهر به 
ساماندهی دستفروشــان پیاده راه بوعلی 
و حــذف آنهــا از میــدان امــام خمینی 
)ره( و جلوگیری از ســاخت و سازهای 

غیرمجازاشاره و عنوان کرد: تجربه در امر 
برون سپاری مدیریت گنج نامه به شرکت 
خصوصی نشــان داد که بخش خصوصی 

می تواند در این زمینه بهتر عمل کند.
به گزارش مهر، کامران گردان گفت: باید 
در امر برون ســپاری؛ وظایــف نظارتی 
شــهرداری و متقاضیان بخش خصوصی 

برای شرکت در مناقصه مشخص باشد.
وی با بیان اینکه برای اجرای موفق طرح 
و رفع شبهات باید ماموریت، زمان اجرا، 
تعداد نیروهای اجرای طرح، شــرکتهای 
متقاضی و مبلغ مناقصه مشــخص باشد؛ 
گفت: شورای شهر همدان با برون سپاری 
بخشی از فعالیت و امور پیشگیری و رفع 
خطر شــهرداری همدان موافق است اما 
بایــد تمامی جوانب در امر واگذاری باید 
در نظر گرفته شــود تا از بروز مشکالت 

بعدی پیشگیری به عمل آید.
گردان به اجرای طــرح بلیط الکترونیکی 
در همدان نیز اشــاره کرد و یادآور شــد: 
موفقیت این طــرح در همدان 80 درصد 
بوده و مــردم در پرداخت کرایه اتوبوس 

مشکل پول خرد ندارند.
رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای 
شهر همدان با اشاره به مصوبات شورا در 
خصــوص ارائه تخفیفات ویژه برای اخذ 
پروانه ســاختمانی و تشــویق مردم برای 
ساخت وســازهای اصولی، اظهار کرد: با 
این اقدام تا حدودی ســاخت و سازهای 

غیرمجاز کنترل شده است.
 نایب رئیس شورای شهر همدان نیز برون 
سپاری را شامل تهدیدها و فرصت هایی 
دانست و گفت: باید در این زمینه با دقت 
وارد شــد و تهدیدها را احصاءکرده و از 

فرصت ها به خوبی بهره گرفت.
علی فتحــی تاکید کــرد: تمامی جوانب 
باید در برون ســپاری بخشــی  حقوقی 
امور پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری لحاظ شود تا شبهه ای وجود 

نداشته باشد.
رئیــس کمیســیون نظــارت حقوقی و 
بیان  با  نیز  اداری شورای شــهر همدان 
اینکه برون ســپاری ســازمان پیشگیری 
و رفــع تخلفات شــهرداری با موفقیت 
اجرا می شــود، افزود: بخش خصوصی 
با انگیزه بیشــتر و جدی تری وارد شده 
و بهتر عمل می کند اما در اجرای طرح 

نباید از آسیب ها غفلت کرد.
 ســید مسعود عســگریان تاکید کرد: در 
اموری که قابلیت واگذاری تصدی گری 
به بخش خصوصی داشته موفق بوده ایم.

راهیابي 6 پروژه دانش آموزی از همدان 
به جشنواره جابربن حیان

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان از معرفی ٦ 
پروژه منتخب دانش آموزی استان در جشنواره جابربن حیان به دبیرخانه 

کشوری خبر داد.
یاســر نانکلی در گفت وگو بــا فارس با بیان اینکه جشــنواره جابربن 
حیان باعث تعمیق یادگیری می شــود و آن را مادام العمر می کند، اظهار 
کرد: با بررســی ۹2 پروژه راه یافته به مرحله اســتانی، ٦ پروژه منتخب 
دانش آموزی اســتان در جشــنواره جابربن حیان به دبیرخانه کشوری 

معرفی شدند.
وی افزود: این پروژه ها شــامل چاله یاب از شهرســتان مالیر، عصای 
جادویی از منطقه سردرود، مچ بند هوشمند از منطقه سامن، گاز پیازگیر 
از فامنین در قسمت طراحی و ساخت و دو طرح مایع جادویی و اعجاز 

درخت سبز از ناحیه یك و 2 در قسمت آزمایش است.

انتصاب درروابط عمومی استانداری
 معاون مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان  

معرفی شد.
رضا ولیان تابش کارشناس  روابط عمومی سیاسی استانداری همدان 
به عنوان معاون مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 

همدان  معرفی شد.
تغییر درهیات رئیسه خانه مطبوعات استان

 به دنبال اســتعفای محمدرضا عارف عضو رســمی هیأت مدیره 
خانه مطبوعات استان همدان مهرداد حمزه سخنگوی خانه مطبوعات، 

مدیرعامل شد.
محمدرضا عارف عضو رســمی هیأت مدیره خانه مطبوعات استان 
همدان از مســئولیت های خود در هیأت مدیره خانه مطبوعات استان 
همدان )رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل خانه مطبوعات( استعفا کردتا 

به عنوان عضودراین تشکل صنفی حضورداشته باشد.
بر این اســاس انتخابات جدید برای انتخــاب رئیس و مدیرعامل با 
حضور اعضای هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان برگزار 

شد.
در جلســه هیأت مدیره خانه مطبوعات، بر اســاس نتایج آرا، مجید 
ملکیــان به عنــوان رئیس هیأت مدیــره و مهرداد حمــزه به عنوان 

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان انتخاب شدند.
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تكمیل بام مالير و مینی ورد اولويت شهرداری است

 تکمیــل طرح های نیمه تمام همچون بام مالیر و مینی ورد که اجرای آن حدود پنج 
سال تعطیل شده بود، در اولویت شهرداری است.

شهردار مالیر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام با 
همکاری شورای اسالمی شهر در اولویت قرار دارد و در حال حاضر طرح جدید عمرانی 
آغاز نمی شود.حســین بابایی افزود: طرح هایی همچون بــام مالیر، مینی ورد و پارک 
کوهســار که برای شهرداری انتفاعی است و نقش مهمی در توسعه گردشگری و اقتصاد 

شهری دارد، به مرور تکمیل می شود.

بابایی بیان کرد: تا اتمام طرح های عمرانی نیمه کاره شــهرداری طرح جدیدی را شروع 
نمی کنیم، بلکه آنچه ضرورت شهر و مردم است، در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح های عمرانی شــهرداری قصد عوام فریبی نداریم، ادامه 
داد: مجموعه مینی ورد به دلیل شرایط بد جوی و تعطیلی روند عملیات اجرایی آن، رو به 
نابودی بود که با وجود مشکالت مالی در صدد افزایش پیشرفت فیزیکی در تکمیل این 

طرح مهم گردشگری شهر هستیم.
شــهردار مالیر همچنین به آغاز فعالیت کارخانه آسفالت اشــاره کرد و افزود: کارخانه 

آسفالت مدتها تعطیل بود که دوباره به چرخه تولید بازگشت.
بابایی بیان کرد: در حوزه بازآفرینی اعتباراتی را از دولت گرفتیم و در حال احیای محله 

ها به ویژه در حاشیه شهر همچون شمس آباد و سرجو هستیم.
وی یادآور شد: 2 منطقه ای شدن شهرداری مالیر غیر قانونی بود و وجهه قانونی نداشت 

که به همین دلیل مجبور به ادغام این 2 منطقه شدیم.
بابایی با بیان اینکه شهرداری مالیر از نظر شهرداری الکترونیك عقب مانده است، گفت: 
به همین منظور مدتی اســت این طرح را شــروع کرده ایم و اجرای کامل آن کمی زمان 

بر است.
وی تکمیل نقشه هوایی شــهر، جدا کردن آب فضای سبز از آب شرب شهری، تقویت 
واحد حمل و نقل و ترافیك، اجرای سیستم آبیاری نوین در فضای سبز شهری و ایجاد 

محل جدید جمع آوری و دفن زباله را از دیگر اقدامات برشمرد.

خبـر

آب در کوزه و ما تشنه لبان مي  گرديم
مهدي ناصرنژاد «

 خیلي از مشــکالت اعصاب شــکن زندگي امروزي به راحتي با 
اســتفاده از امکانات ساده دوران مادربزرگ ها و پدربزرگ ها قابل حل 

است.
دنیا خیلي پیشرفت کرده است و هر روز یك خبر تازه از پیشرفت هاي 
علمي و دستاوردهاي عظیم صنعتي دنیا را تکان مي دهد، غافل از اینکه 
اجداد و نیاکان ما با ســاده ترین ابزار و سامان زندگي، بسیار راحت تر 
و بي دغدغه تر مي زیســتند ولیکن برخي از کمبودهاي آن دوران نیز با 
فعالیت بیشتر و همکاري و تعاون بي پیرایه آدم ها با هم جبران مي شد.

نمونه کوچك و به ظاهر بســیار بي اعتنا از وسایل زندگي و آسایش 
گذشــتگان ما »کوزه« یا همان »ســبو«ي آب اســت که تا سال هاي 
نه چندان دور در خانه و بیابان و مســافرت  و گردش هاي دسته جمعي 
همراه خانواده ها و کارگر و کشــاورز و مسافر بود و نوشیدن جرعه، 
جرعه هاي زالل آب از سبوي خیس و عرق کرده، دل و جان و جگر 

هر تشنه اي را جال مي داد.
چند روز پیش جایي در گوشه باغي همراه دوستي بسیار عزیز نشسته 
بودیم و موتور آب و اســتخر پر و مــواج، عطش و میل به آب را در 
آدمي بیدار مي کرد. دوستم که به تشنگي ام پي برده بود، پیشنهاد کرد از 
کوزه آبي که در سایه و به کنده درخت تکیه دارد، آب بنوشم. خنکي 
مطبوع و جان نواز آب آن کوزه آنقدر لذتبخش بود که تمام خاطرات 
دوران کودکي و کوزه هاي ردیف سایه ســار مهتابي خانه پدربزرگ را 
در من زنده کرد. به دوستم گفتم: »هیچ نعمتي در این باغ و بیابان بهتر 
از این کوزه آب نیســت«. پاسخ داد که »اتفاقاً کوزه بزرگ تري هم در 
خانه شــهري خود دارد و تمام خانواده نیاز، آب آشامیدني خود را از 

آن کوزه تأمین مي کنند.«
به راستي که در قرن بیست ویکم هم مي توان به شیوه زندگي گذشتگان 
راحتي خیال بیشتري داشت. آنهم در این بحران کمبود آب و هشدارها 
و توصیه دانشــمندان و کارشناسان و مسئوالن که تا فرصت هست به 
فکر نسل هاي آینده و بچه هاي خودمان که نسل هاي آینده را تشکیل 

مي دهند، باشیم.
در عادي ترین و پیش بینانه ترین حالــت در زندگي امروز، یخچال و 
فریزرهاي 1۵ میلیون توماني در گوشه خانه و کاشانه آپارتماني است 
که آب ســرد و تگري بــراي هر لحظه از شــب و روزمان را تأمین 
مي کنــد، اما اغلب جرأت نداریم لیوان هاي بلورین را پر از قالب هاي 
خوش ترکیب یخ کنیم و با آب ســرد جگر خود را جال بدهیم؛ چون 
دکترها تأکید مي ورزند آب سرد و بلورهاي یخ براي کبد انسان مضر 
اســت و چنین آب ســردي در کبدهاي چرب تبدیل به سم مي شود. 
بســیاري خانواده ها هم که به دلخواه خویش یا به توصیه پزشکان از 
آب یخچالي پرهیز دارند، براي یك لیوان آب خنك آنقدر شــیرهاي 
آب را باز مي گذارند و ده ها لیتر آب کمیاب و گرانبها را هدر مي دهند 
تا به مقصود خود برسند. در حالي که چاره کار بسیار ساده و کم هزینه 
و خاطره انگیز است و یك کوزه آب در کنار پنجره یا گوشه آشپزخانه 

به تمام مشکالت اینچنیني پاسخ مي دهد.
این بیت شــیرین از غزل بلند و منظم خداوندي است که آب و سبو 
را به گونــه اي با هم جور و همنــوا مي کند تا در هر حالتي آب خنك 
بماند و هوش انســان آنهم انسان هاي عهد دیرین به این بیت شیرین 
و نغز رســیده اســت و کوزه هاي زالل آب اصلي ترین وسیله و نیاز 
خانوارهاي قدیمي بود. هوا که گرم باشــد کــوزه پر از آب با توجه 
بــه میزان دماي محیط خود عرق مي کنــد و آب درون خود را خنك 
مي سازد. خنکي مطبوعي که از هر آب سرد و یخچالي خوش گوارتر 
و لذتبخش تر اســت، اما به هنرمندان و صنعتگران محترم ســفال در 
همدان و اللجین توصیه مي شــود با هنر و شناخت خود، کوزه اي در 
اختیار مشتریان و خریداران بگذارند که از انتخاب و منطق گذشتگان 
خویش دلزده نشــوند. و این فرهنگ دیرپا و تجربه گرانسنگ در نزد 
نیاکان ما و نگهبانان راستین میراث آب، باري دیگر در باور نسل هاي 
امروزي خوش بنشــیند. انصافاً چنانچه از تتمه میراث گذشــتگان و 
فرهنگ رو به زوال نیاکان خود، خوب و خداپســندانه استفاده کنیم و 
آفت منفعت جویي و فرصت طلبي را از آن بزداییم، قشرهاي بیشتري 
از نسل هاي امروز به باورهاي شــیرین و بي پیرایه و سازنده فرهنگ 

ایراني خواهند رسید.
خوشــبختانه در همین ارتباط برخي نقل قول هاي موثق حاکي است 
بسیاري از کارمندان ادارات و شرکت هاي دولتي در همدان در فصول 
گــرم همواره یك کوزه پر از آب در گوشــه اي از اتاق کار خود نگه 
مي دارند و از آن آب گوارا به همکاران و بعضاً ارباب رجوع هم تعارف 

مي کنند. چه بهتر از این!

رئيس حوزه علميه استان :
مطالبات معیشتی مردم جدي گرفته شود

 از همه قواي 3گانه می خواهیم  امر معیشت مردم  را جدي بگیرند 
و از مجلس نیز تقاضا داریم  اســتیضای وزرای  اقتصادي را یك امر 

مهم تلقي کنند و به طور رابطه اي از وزرا حمایت نکنند.
آیت ا... ســید مصطفي موســوي اصفهاني روز گذشــته در  نشست 
خبري با خبرنگاران گفت: من این ســؤال را از مسئوالن دارم که چرا 
مطالبات ولي فقیه از سوی مسئوالن جدي گرفته نمي شود و با وجود 
اینکه رهبري تأکید مي کنند  که روي تقویت استعدادها و پتانسیل هاي 
تولیدی و اقتصادي داخلي تکیه شود و اینکه خارجي ها بیایند با برجام، 
مشکالت اقتصادي کشور ما را حل کنند، یك خواب هست که تعبیر 
ندارد و لی برخي از مدیران کشوري این امر را در حد حرف به اتمام 

مي رسانند.
مدیر حوزه علمیه اســتان و نماینده مردم همدان، با اشاره به جایگاه 
رسانه ها در حل مشکل مردم گفت: درخواست مقام معظم رهبري از 
مســئوالن کشور بها دادن به مطالبات معیشتي مردم است که رسانه ها 

مي توانند مهمترین نقش را ایفا کنند.
نماینده مردم همــدان در مجلس خبرگان رهبري افزود:  حوزه علمیه 
همدان در تالش اســت با نشست هایي که با نمایندگان اصناف استان 
برگزار مي کند، مشــکالت ضروري مردم را بررسي و به طور جدي 

براي نیازهاي اساسي مردم چاره اندیشي کند.
موســوي اصفهاني با اشاره  به نماد انقالب در میدان امام خمیني شهر 
همدان تأکید کرد بر حفظ این نماد در وسط میدان؛ زیرا که وجود این 

اِلمان ملي براي استان و مردم همدان  ارزشمند است.
رئیس حوزه علمیه همدان رویداد 2018 در همدان را فرصتي طالیي 
براي مردم اســتان  دانســت و گفت: باید از این موقعیت براي تولید 
اشــتغال و درآمدزایي مردم همدان بیشترین استفاده را به عمل آوریم 
ولي در کنار این امر مهم فرهنگي، کشــورمان و انقالب اسالمي را به 
میهمانان خارجي معرفي کنیم و با هزینــه 10 میلیارد توماني بودجه 
2018 عــالوه بر تولید 100 میلیارد ی که باید برای اســتان به ارمغان 
داشــته باشــد بســته اي معنوي نیز در اختیار توریست و گردشگران 
خارجــي قرار دهیم که با خود ببرند و مراقب باشــیم از بي بندوباري 

جلوگیري شود.
موســوي اصفهاني افزود: حوزه علمیه همدن 12 مدرسه  سطح یك 
دارد  در این مدارس طلبه ها با ادبیات عربي، منطق و فصاحت آشــنا 
مي شوند. در ضمن اســتان همدان داراي هزار و ۵۵1 طلبه هست که 
3۵0 نفر از آنان در ســطح عالي 2، 3 و ٤ هســتند و در این راستا 1٦ 
مدرسه با 80 استاد اداره مي شود و 7۵ نفر نیروي کادر با یك مدیر و 3 

معاون این مجموعه علمی  استانی را پوشش مي دهند.
وي ازفعالیت 32۵ مبّلغ در سراســر استان خبر داد و گفت:1۵0 نفر از  
مبلغین در طرح هجرت فعالیت مــی کنند  و ٦0 نفر روحاني نیز در 

مناطق دورافتاده مشغول به تبلیغ هستند.

فرماندار تويسركان: 
میز خدمت در فرمانداری تويسرکان

 تشكیل شد
 میز خدمت در فرمانداری و سایر ادارات تویسرکان تشکیل شد تا 

خدمت به مردم شهرستان به سهولت انجام شود.
فرماندار شهرســتان تویســرکان با اعالم این خبر گفت: میز خدمت 
موجب دسترسی آسان شهروندان به مدیران و حل مشکالت آنان در 

کمترین زمان ممکن می شود.
حبیب مومیوند در ادامه با اشــهره به مباحث و مشکالت اقتصادی که 
جامعه امروز را درگیر کرده اســت بیان کرد: دولت با تمام توان خود 

درصدد حل این مشکالت است.
 وی ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته  با مدیران کل مرتبط، تا 1۵ 
تیرماه طی ۵ مرحله بیش از 11۵00  کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی 
با کیلویی متوسط 3٤700تومان در شهرستان توزیع شد که خوشبختانه 
رضایتمندی مردم را به دنبال داشــت. وی هچنین در حوزه اقتصادی 
از برگزاری جلسه ای با شورای مرکزی جوانان کار آفرین شهرستان و 
بررسی مباحث جلسات هفتگی ) سه ماهه اول (شورا پیرامون مسائل 

اقتصادی و اشتغالزا  و طرح موضوعات  جدید خبر داد.
فرماندار شهرستان تویسرکان اظهار کرد: هدف اصلی ما تعامل با تمام 
گروهها به نفع مردم شهرستان است تا بتوانیم با وحدت شهرستان را 

به توسعه برسانیم.

پیش بینی 14 مرکز خريد گندم در رزن

 امســال در راستای خرید گندم از کشــاورزان 1٤ مرکز خرید در 
شهرستان رزن پیش بینی شده است.

رئیس تعاون روســتایی رزن با بیان اینکه ظرفیت انبارهای مســقف 
و روباز این شهرســتان 180 هزار تن است، افزود: ظرفیت انبارهای 
مسقف و روباز شهرستان رزن در سال جاری به 100 هزار تن افزایش 
یافته اســت. رضا وثاقتی در گفت وگو با فــارس افزود: برای خرید 
گندم و جو از کشاورزان 1٤ مرکز خرید پیش بینی شده که به صورت 

شبانه روزی کار خرید گندم از کشاورزان را انجام خواهند داد.
رئیس تعاون روستایی شهرستان رزن گفت: از این تعداد مراکز خرید 
گندم هشت مرکز اصلی و ٦ مرکز فرعی در سطح شهرستان پیش بینی 
شده است.وی اظهار کرد: چینش مراکز خرید گندم به نحوی است که 
اکثر کشاورزان در کمترین زمان به این مراکز دسترسی خواهند داشت.

وثاقتی با بیان اینکه کمیسیون جداگانه ای نیز برای خرید جو در سطح 
شهرســتان تشکیل خواهد شد، افزود: از دهم تیرماه کار برداشت گندم 
در رزن آغاز شده که همزمان نیز عملیات خرید تضمینی  این محصول 
در مراکز فروش در دست انجام است. وی با بیان اینکه سال گذشته ۹2 
هزار تن گندم از کشاورزان شهرســتان خریداری شد، ادامه داد: گندم 

خریداری شده در سال گذشته بهترین نوع گندم در سطح استان بود.

کمـــالوند- معصومــه  نهــــاوند-   
خبرنگارهمدان پیام: روز گذشته معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی برای بررســی مشکالت 
کشاورزان شهرستان وکلنگ زنی یك پروژه 
کارخانه قند ۵هزار تنی که قرار است دو ماه 
آینده با حضور وزیر کشاورزی کلنگ زنی 

شود به نهاوند آمد.
کارخانه قــرار بود همزمان با حضور معاون 
وزیــر کلنگ زنی شــود که بــروز برخی 
مشکالت در روند اجرای قانونی این پروژه، 
ســبب به تعویق افتادن و موکول شدن این 
کلنگ زنی به 2مــاه آینده و با حضور وزیر 

کشاورزی شد.
 ســرمایه گذاری 1ميليارد دالری 

در اجرای سيستم نوین
معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی در جمع 
کشــاورزان شهرســتان بــا بیــان اینکه تا 
کنون حــدود 210 هزار هکتــار از اراصی 
کشور به سیســتم توین ابیاری مجهز شده 
اســت،افزود:بیش از 130 هــزار هکتار از 

اراصی کشور نیز در دست اجزا است.
اکبری گفت: بیــش از 300 هزار هکتار از 
سال ۹٦ تا کنون به بهره برداران کشاورزی 
تحویل شده است،که کنون بیش از 1 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: در سال جاری 2۵0 میلیون دالر 
نیز از صندوق توســعه ملی و 800 میلیارد 
تومان از بودجه عمومی در اختیار این حوزه 

قرار گرفته است.
همچنین 32 هزار هکتار سیستم آبیاری نوین 
سال جاری در کشور انجام شده است که در 
استان همدان به نسبت میزان اراضی موجود 
در مقایسه با استان  فارس در بحث توسعه 
سیســتم های نوین ابیــاری اقدامات قابل 

توجهی انجام شده است.
علیمراد اکبری با اعالم اینکه سال گذشته در 
اســتان همدان 8 هزار و ۵00 هکتار ابیاری 
مدرن انجام شده است،گفت: استان همدان 

در حوزه اجرای سیستم های  آبیاری نوین 
پیش رو است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۵۵ میلیارد تومان 
اعتبار برای ســال جاری در نظر گرفته شده 
است که این اعتبار نسبت به سال گذشته 13 

میلیارد افزایش داشته است.
تامين  کشور  شکر  نياز  80درصد 

است
همچنین در سال گذشــته 1 میلیون و 700 
هزار تن شکر علی رغم کاهش بارش باران 
در کشور تولید شد که 80 درصد نیاز کشور 

را رفع کرده است.
وی با اشــاره به اینکــه کارخانه قند نهاوند 
می تواند فرصتی بســیار مهم برای توســعه 
و رونق کشــاورزی در کشور است، گفت: 
بهره برداری از این کارخانه میتواند در تحقق 
اقتصاد مقاومتی حرکت مهمی به شمار آید.

 کلنگ زنی کارخانه با حضوروزیر 
جهاد دو ماه دیگر

نماینده نهاوند در مجلس شــورای اسالمی 

گفــت: با حضور معاون وزیــر و در جمع  
کشاورزان شهرســتان مسائل مرتبط در این 
حــوزه، از جملــه )مشــکالت زمین های 
کشــاورزی و احداث، بهســازی و توسعه 
کانال های آب رســانی(مورد بررسی قرار 

گرفت.
حســن بهرام نیا اظهــار داشــت:کارخانه  
قنــد)۵000 تنی(نهاوند)با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی( دو مــاه دیگر با حضور 

وزیر کشاورزی کلنگ زنی خواهد شد.
بهرام نیا تصریح کرد: هرســاله٤هزار هکتار 

چغندر در شهرستان کشت می شود.
و کشاورز برای فروش محصول خود هزینه 
و مشقات بسیاری را برای  حمل به خراسان، 
اصفهان، بروجرد و همدان متحمل می شود.

به گفته بهرام نیا ایجاد کارخانه قند در نهاوند 
بار سنگینی از دوش کشاورز بر می دارد و با 
تامین امنیت خاطر محصول را برداشت و به 
فروش می رساند و هزینه دست رنج خود را 

در حدت کمتری دریافت می کند.

نماینده نهاوند گفت: این شــرایط منجر به 
ایجاد اشتغال و مشغول بکار شدن تعدادی از 
جوانان آماده اشتغال شهرستان هم می شود.

نهاوند دارای ندار است
فرماندار نهاوند هم گفت: شهرستان نهاوند 
با دارا بودن مجمــوع ٦2۵00 هکتار زمین 
کشــاورزی و حاصلخیزی فــراوان زمین 
های کشــاورزی و وجود منابع آبی زیاد و 
ســراب های متعدد کم نظیر و پرآب، قطب 
کشــاورزی اســتان همدان می باشد ولی 
علیرغم همه ظرفیت هــا و توانمندی های 
این بخش، مشــکالت فراوانــی در حوزه 

کشاورزی دارد.
مراد ناصــری افزود: بــرای بکارگیری این 
ظرفیت ها بصورت یکپارچه، نیازمند تامین 
اعتبارهای الزم هســتیم. لــذا امیدواریم با 
حضور معاون وزیر کشــاورزی و پیگیری 
های نماینده،مشــکالت حوزه کشــاورزی 
شهرســتان که دغدغه همه مردم بخصوص 

کشاورزان است، حل شود.

 مدیر عامل سازمان عمران و باز آفریني 
بافتهاي  فضاهاي شــهري همدان گفــت: 
فرسوده شهري از معضالتي همچون تراکم 
ســاختمان هاي بي دوام و کم دوام، معابر 
کم عرض ، تراکــم باالي جمعیتي ، کمبود 
خدمات و زیر ســاختها رنج مي برند که در 
قالب شاخصهاي سه گانه فرسودگي تدوین 
شده و به تصویب شوراي عالي شهر سازي 
و معماري ایران رسیده است ، اما در حقیقت 
این نمودهاي عیني یا همان شاخصها حاصل 
عواملي بنیادي تر مي باشد که مي توان آنها 
را تحت عنوان ))فقر اقتصادي(( و ))کاهش 
ســرمایه هاي اجتماعي(( دانست به عبارت 
دیگر، فقر کالبدي )ناپایداري( معلول ریشه 
هاي عمیق تري است و باید  بمدت )دالیل 
پیدایش و تداوم( بعنوان هدف اقدام و تغییر 

در نظر گرفته شود و نه معلول آن.
محمدرضا نشــهری راه حل مساله نوسازي 
را تعریف رویکــرد مداخله اي در بافتهاي 
فرسوده عنوان کرد و ادامه داد: قبل از اتکا به 
راهکارهاي کالبري باید بر پایه راهکارهاي 
اجتماعي و اقتصادي و با مشــارکت جامعه 

محلي تعریف ، برنامه ریزي و اجرا گردد.
وی با اشــاره به نیاز به تقویت و بکارگیري 
ظرفیتهــاي اجتماعــي و مدیریتي موجود 

محــالت در عرصه نوســازي 
اظهار داشــت: نظارت بر دفاتر 
تســهیل گري به عهده معاونت 
بازآفریني فضاهاي شهري واقع 
در ســازمان عمران و باز آفریني 
فضاهاي شهري مي باشد که در 
این راستا ســازمان عمران و باز 
آفریني فضاهاي شهري در نظر 
دارد تا بــا راه اندازي این دفاتر 
گامي مهم در جهت تســهیل در 
در  واقع  مراجعات شــهروندان 
بافتهاي فرســوده انجام دهد لذا 
با هماهنگي هاي صورت گرفته 
طي روزهاي آتي مناقصه مربوطه 
جهت تأســیس دفاتر تســهیل 
گري توسط این سازمان برگزار 

خواهد شد.
نشــهری با بیان اینکه در فرسودگی دو نوع 
تهدید بالقــوه و بالفعل وجود دارد، تصریح 
کرد : آســیب های اجتماعی، کیفیت پائین 
توانمندی  بــودن ســطح  پائین  زندگــی، 
اقتصادی و ... از جمله تهدیدهایی است که 
هم اکنون بــه صورت بالفعل در بافت های 
فرسوده شاهد آن هستیم و مخاطرات ناشی 
از وقوع بالیای طبیعی همچون زلزله، تهدید 

بالقوه ای اســت که همواره در کمین بافت 
های فرسوده سطح شهر است .

مدیــر عامل ســازمان عمران بــا تأکید بر 
نقش مهم شــورای اسالمی شهر همدان در 
حمایت از نوسازی بافت های فرسوده شهر 
خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکردهای مناسب 
برای نوسازی، شناســایی دستگاه های ذی 
مدخل، تدوین بســته های تشویقی جهت 
نوسازی، الگوسازی هویت معماری اسالمی 
ایرانی و در نهایت تحقق جریان نوســازی 

مردمی اصلی ترین هدف این ســازمان در 
فرآیند نوسازی است.

نشــهری در خصوص محــدوده عمل این 
دفاتــر گفت: این دفاتــر در محدوده بافت 
های فرسوده شهری و ســکونت گاههای 
غیر رســمی اســت که به تصویب مراجع 
ذیربط رسیده باشــد و مجوز فعالیت دفاتر 
توسط شــهرداری صادر می شود .و مرجع 
نظارت برفعالیت دفاتر نیز سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان 

است.
وی این دفاتر را در راســتای ایجاد ارتباط 
با مــردم و نمایندگان آنان و تشــکل های 
محلی به منظور اســتفاده بهینــه از توانایی 
های ساکنان محله و باال بردن سطح آگاهی 
آنان از تســهیالت و امتیازات و بخشودگی 
های قابل دریافت از طریق اطالع رســانی، 
آموزش و ترویج و فراهــم آوردن زمینه و 
بستر مشارکت دربین مالکان، ساکنان و سایر 
اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از توسعه 
گران و مجریــان از طریق اعتمادســازی، 
ظرفیت سازی و توســعه انواع روش های 
مشارکت متناسب با ویژگی های خاص هر 

محله و محدوده عنوان کرد. 

معاون وزير جهاد كشاورزی درنهاونداعالم كرد

همدان پيش رو در اجرای سيستم آبياری نوين
■ كلنگ زنی كارخانه قند نهاوند به 2ماه ديگر موكول شد

دفاتر خدمات نوسازي
در شهر همدان راه اندازی می شود

 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای 
اســالمی از کلنگ زنی راه آهــن همدان- 
مالیر طــی روزهــای آینده خبــر داد و 
تکمیل چهاربانده شــدن محورهای سامن 
بــه بروجــرد و آورزمان بــه نهاوند یکی 
از ضرورت های شهرســتان برشــمرد که 
اعتبارات خوبی برای این محورها پیش بینی 

شده است
آزادیخواه  احد  والمسلمین  حجت االسالم 
در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: کارگاه فاز 

دوم محور سامن به بروجرد که تعطیل شده 
و قبال ٦ کیلومتــر آن زیر بار ترافیك رفته 
است، باید هر چه سریع تر ادامه این مسیر 

تکمیل شود.
وی پرداخت مطالبات مالکان محور توره - 
مالیر را از دیگر درخواست های مسئوالن 
مالیر از وزارت راه و شهرســازی عنوان 
و تأکید کــرد: هر اقدامی برای تکمیل این 

طرح نیاز است، باید سریع تر انجام شود.
آزادیخواه با اشــاره به وجود نیازمندی ها 

در مســاکن مهر مالیر، وجود ترانشــه ها، 
نشــدن  تعیین تکلیــف  محوطه ســازی، 
تســهیالت بانکی و نداشــتن ســند را از 
عمده ترین مشــکالت ساکنان این مساکن 
عنــوان کرد کــه باید هرچه ســریع تر به 

مطالبات مردم پاسخ داده شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود 
70 درصد از زیرســازی راه های روستایی 
مالیر انجام شــده، آســفالت راه های این 
روستاها باید تکمیل شود، در همین رابطه 

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان نیز قول 
مساعد داده است که آسفالت تمامی راه های 
روســتایی باالی 20 خانوار مالیر و تکمیل 
محور توره به مالیر تا پایان امســال انجام 
شود. نماینده مالیر در مجلس از اختصاص 
٤/۵ میلیارد تومــان اعتبار برای چهار بانده 
کردن محور ســامن به بروجرد خبر داد و 
یادآور شد: راه اندازی مرکز جراحی- قلب 
و عــروق و آنژیوگرافــی مالیــر، انجام و 

مجوزهای الزم أخذ شده است.

آتش سوزی در انبار تاسیسات 
کارخانه روغن نگین نهاوند

 نهاوند- خبرنگارهمدان پیام:این دومین بار است که در کشت و 
صنعت خزل حادثه آتش سوزی رخ می دهد.

عصر روز یکشنبه نقص فنی در انبار تاسیسات کارخانه روغن نگین 
نهاوند سبب آتش سوزی شد.

بخشــدار خزل درباره این حادثه گفت: این آتش ســوزی تقریبا 
ساعت 1٦و30دقیقه روز یکشنبه به علت نقص فنی در تاسیسات 
کارخانه رخ داده اســت. بــه گفته روح اله ســلگی 2نفر به دلیل 
استنشاق مونوکسید کربن مســموم شدند که در حال حاضر حال 

عمومی شان مساعد است.
سلگی گفت: آتش با اســتمداد از اتش نشان های برزول فیروزان 
نهاوند در 20دقیقه مهار شد. اسفند سال۹۵هم  انبار شرکت کشت 

و صنعت خزل نگین نهاوند  آتش گرفت.
روغــن نگین نهاوند بزرگترین کارخانــه تولیدی روغن در غرب 

کشور است که در حال حاضر در بورس کشور فعالیت دارد.

ضرورت تکمیل چهاربانده شدن محورهای سامن- بروجرو و آورزمان- نهاوند
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آگهي حصر وراثت
آقاي سيد نورالدين فاضل زاده همداني دارای شماره شناسنامه  2433 متولد 1342 به شرح دادخواست كالسه 127/970262ح از اين حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان منصوره خدري فرزند قربانعلي به شــماره شناســنامه  411 متولد 1320/7/1 در تاريخ 
97/03/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است به يك پسر و يك دختر به شرح زير: 1- سيد نورالدين 
فاضل زاده همداني فرزند سيد مجدالدين به شماره شناسنامه 2433 صادره از همدان فرزند متوفيه 2- طاهره فاضل زاده همداني فرزند سيد مجدالدين 
به شماره ملي 3874808157  صادره از همدان فرزند متوفيه. ارزش ماترك متوفيه بيش از سي ميليون ريال مي باشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )
م الف 1551(

رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي محســن مرادجوي همداني دارای شــماره شناســنامه  35 به شرح 
دادخواســت كالســه 112/970286/97ح از اين حوزه درخواســت گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فــردوس رعنايي به 
شماره شناســنامه  86382 در تاريخ 1395/08/20 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1-  اشرف 
مرادجوي همداني به شــماره شناسنامه 4204 متولد 1334 صادره از همدان 
فرزند متوفيه 2- محســن مرادجوي همداني به شماره شناسنامه 35 متولد 
1347 صادره از همدان فرزند متوفيه 3- منيره مرادجوي همداني به شــماره 
شناســنامه 2920 متولد 1345 صادره از همدان فرزنــد متوفيه 4- مرضيه 
مرادجوي همداني به شــماره شناســنامه 105332 متولــد 1342 صادره از 
همدان فرزند متوفيه 5- عباس مرادجوي همداني به شــماره شناسنامه 31 
متولد 1340 صادره از همدان فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 1536(
رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم كبري قدمي دارای شــماره شناسنامه  479 به شرح دادخواست كالسه 
112/970240/97ح از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان هاجر ســليماني شکور به شماره شناسنامه  1892 
در تاريــخ 1397/02/08 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1- كبري قدمي به شماره شناسنامه 
379 متولد 1339 صادره از همدان فرزند متوفيه 2- مرضيه قدمي به شماره 
شناسنامه 530 متولد 1349 صادره از همدان فرزند متوفيه 3- راضيه قدمي 
به شماره شناسنامه 310 متولد 1352 صادره از همدان فرزند متوفيه 4- پري 
قدمي به شماره شناسنامه 1916 متولد 1357 صادره از همدان فرزند متوفيه 
5- مرتضي قدمي به شــماره شناسنامه 6228 متولد 1348 صادره از همدان 
فرزند متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 1537(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم منيره روزبهانی فرزند احمدحسين  به شرح دادخواست كالسه 970245 
از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسين مراد روزبهانی به شماره شناسنامه  2 در تاريخ 1397/3/20 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه 
منحصر اســت به : 1- منيره روزبهانی فرزند احمدحسين به شماره شناسنامه 
568 )همســر متوفی( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 300(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير

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

برابــر رأي شــماره 139760326002000337-1397/3/29 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــاي رحمانعلي نقي ئي فرزند محمدصادق 
به شــماره شناســنامه 1908 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين 
مزروعي آبي به مســاحت 63033/41 مترمربــع پالك 1585 فرعي از 9 
اصلي بخش 4 همدان واقع در كوريجان خريداري از مالك رسمی آقايان 
براتعلی اجاقی، حســينعلی عباسی و علی مهاجرانی محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 60(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/20
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالک 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك همدان ـ ناحیه يك
هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660326001001521 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدانـ  ناحيه يك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضلعلي 
شعباني فرزند علي به شماره شناسنامه 618 صادره از كبودراهنگ در يك باب 
ساختمان به مساحت 193/50 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده 7 اصلي واقع 
در همدان، شــهرك الوند، بلوار آزادگان، كوچه سلحشور خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاي حسين قادري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. )م الف 1546(
رئيس ثبت اسناد و امالك 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/04

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد بهرامي حســين زاده دارای شــماره شناسنامه  31 به شرح 
اين حوزه درخواست گواهی  از  دادخواســت كالســه 112/97/352ح 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسمعلي بهرامي 
حسين زاده به شماره شناســنامه  68 در تاريخ 88/09/10 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است 
به: 1- محمد بهرامي حســين زاده فرزند اسمعلي به شماره شناسنامه 31 
متولد 1362 پســر متوفي 2- جواد بهرامي حسين زاده فرزند اسمعلي 
به شماره شناســنامه 1933 متولد 1346 پسر متوفي 3- عباس بهرامي 
حســين زاده فرزند اسمعلي به شماره شناســنامه 5 متولد 1359 پسر 
متوفي 4- اعظم بهرامي حسين زاده فرزند اسمعلي به شماره شناسنامه 
2291 متولد 1354 دختر متوفي 5- پروانه بهرامي حســين زاده فرزند 
اســمعلي به شــماره شناســنامه 1934 متولد 1345 دختر متوفي 6- 
گل اندام غفاري فرزند اروجعلي به شــماره شناسنامه 815 متولد 1319 
همســر متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 305(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم رها قاسمي فرزند عباس دارای شــماره شناسنامه  4360167342 به 
شــرح دادخواست كالســه 248/97/ح135 از اين حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان علي عباس سيلواري 
فرزند علي مردان به شماره شناســنامه  10 در تاريخ 94/10/18 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی منحصر اســت به: 
1- ولي سيلواري فرزند علي عباس به شــماره شناسنامه 496 متولد 1353 
صادره از همدان فرزند متوفي 2- محســن ســيلواري فرزند علي عباس به 
شــماره شناســنامه 5794 متولد 1356 صادره از همدان فرزند متوفي 3- 
حسين ســيلواري فرزند علي عباس به شماره شناسنامه 6280 متولد 1359 
صادره از همدان فرزند متوفي 4- مهدي سيلواري فرزند علي عباس به شماره 
شناسنامه 8 متولد 1362 صادره از همدان فرزند متوفي 5- هادي سيلواري 
فرزند علي عباس به شماره شناسنامه 67 متولد 1367 صادره از همدان فرزند 
متوفي 6- مژگان ســيلواري فرزند علي عباس به شماره شناسنامه 15 متولد 
1364 صادره از همدان فرزند متوفي 7- حليمه هاشمي آراء فرزند يارعلي به 
شــماره شناسنامه 303 متولد 1334 صادره از همدان همسر متوفي. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م 

الف 1545(
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف شهر مريانج

برای آزادی ايرانیان دربند از ظرفیت ديپلماسی 
استفاده می کنیم

 دستگاه دیپلماسی برای آزادی ایرانیان دربند که به بهانه تحریم های ظالمانه و نامشروع 
در کشورهای مختلف به طور غیرقانونی بازداشت شده اند از همه ظرفیت های حقوقی و 
دیپلماتیك استفاده می کند.به گزارش ایرنا جمعی از خانواده های زندانیان ایرانی که به بهانه 
تحریم های ظالمانه و نامشروع و بنا به درخواست دولت آمریکا در کشورهای مختلف 
به طور غیرقانونی بازداشــت و زندانی شدند، با وزیر امور خارجه دیدار و در خصوص 
آخریــن وضعیت پرونده آنان و پیگیری های به عمل آمده گفتگو کردند.در این دیدارها 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه  با غیر قانونی و سیاسی خواندن دستگیری های 
انجام شده و تقاضای بالوجه استرداد آنها به آمریکا اظهار داشت: وزارت امور خارجه با 
همه توان و ظرفیت های خود این پرونده های بازداشت که کامال نامشروع و ظالمانه و 

نوعی گروگانگیری برای باجگیری است را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

از تصمیم روحانی برای ترمیم کابینه خبری ندارم
 معــاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای ترمیم کابینه 
مختص حسن روحانی است، تاکید کرد: ما از تصمیم آقای رئیس   جمهور برای ترمیم 
کابینه هیچ خبری نداریم. حسینعلی امیری در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به طرح 
استیضاح و عدم کفایت رئیس   جمهور از سوی چند تن از نمایندگان مجلس گفت: 
شــرایط کشور به شکلی است که همه به این جمع بندی رسیده اند که کشور وارد 
شرایط جدیدی شده است. هر روز صهیونیست   ها و آمریکایی ها توطئه های بیشتری 
را علیه نظام جمهوری اسالمی ایران طراحی می کنند.وی ادامه داد: در چنین شرایطی 
همدلی ها و همراهی      ها در تقویت کلیه نهادهای سیاسی کشور یك اصل است.این 
عضو دولت تدبیر و امید بر ضرورت همدلی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هر 
روز در مجلس طیف ها و فراکسیون های مختلف سیاسی همه به صورت همسو از 

رئیس      جمهور حمایت می کنند و معتقدند دولت باید تقویت شود.

بايد روی موضوع شفافیت پارلمان کار شود
 امروز دچار سرمایه داری رفاقتی شده ایم که بر مبنای روابط تنظیم شده است.

 نماینده مردم تهران درباره فســاد سیســتمی در کشور گفت: گاهی در تعریف 
اختالف به وجود می آید که وقتی می گوییم فســاد در کشور سیستماتیك شده 
اســت، فکر می کنند که یعنی سرتاپای نظام را فساد گرفته که منظور این نیست 
و این نیاز به مطالعه تخصصی دارد.به گزارش ایلنا، محمود صادقی با اشــاره به 
مجموعه مقاالتی درباره فســاد گفت: آمار و ارقام فساد در ایران زیاد است و ما 
متاسفانه جایی نداریم که از این فسادها آمار دهد.نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در قوه قضائیه سال ها طول می کشد که به یك 
پرونده رسیدگی شود. مثال همین پرونده بابك زنجانی دائما دچار اطاله دادرسی 
می شود یا درباره پرونده مربوط به فرهنگیان، اطاله آن مشهود است و این نشان 

از آن دارد که این سیستم در برخی موارد دچار ضعف شده است.

پ

آگهي مزايده حضوري

  محمد حسین پور- شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند 2 از يکصد و يکمين جلسه 
شوراي محترم اسالمي شهر و رعايت قوانين و مقررات آهن آالت و ساير منصوبات چرخ فلك به استشناي تأسيسات و 
تجهيزات موتوري چرخ فلك موجود در پارك وليعصر)عج( ) پارك شهر( كه بصورت متسهلك و غير قابل استفاده مي 

باشد را با شرايط ذيل و از طريق آگهي مزايده حضوري به فروش مي رساند:
■ شركت كنندگان در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال ) پنجاه ميليون ريال ( به منظور سپرده شركت 
در مزايده به حساب 0104868466003 شهرداري نزد بانك ملي پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را زمان برگزاري 

مزايده  تحويل اعضاي كميسيون عالي معامالت نمايند در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد.
■ قيمت پايه براي مزايده حضوري طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري براي هر كيلوگرم آهن موجود در چرخ فلك 

مبلغ هفده هزار ريال     ) 17/000 ريال ( مي باشد.
■ برنده مزايده در هنگام جمع آوري چرخ فلك مي بايست كليه موارد ايمني و فني و استاندارد سازي را رعايت نموده و 

در غير اينصورت در هنگام بروز هرگونه حادثه شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد.
■ در حين انجام موضوع مزايده و جداسازي قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالي و جاني مسئوليت آن بر عهده 

برنده مزايده مي باشد.
■ برنده مزايده مي بايست در اسرع وقت نسبت به جمع آوري چرخ فلك اقدام نموده در غير اينصورت سپرده وي به نفع 

شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي گردد تا نفر سوم به همين منوال مي باشد.
■ متقاضيان جهت بازديد از چرخ فلك مي توانند همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل با اداره عمران،حراست و زيباسازي 

هماهنگ نمايند.
■ واگذاري آهن آالت موجود در چرخ فلك بصورت مرحله اي به برنده مزايده تحويل مي گردد.

حساب  به  نقد  وجه  بصورت  تعهدات  انجام  حسن  سپرده  ريال  ميليون  دويست  مبلغ  بايست  مي  مزايده  برنده   ■
0104868446003 واريز و يا از ضمانتنامه بانکي و اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد و حداقل سه ماه مي 

باشد استفاده نمايند.
■ جمع آوري و تحويل آهن آالت موجود در چرخ فلك به برنده مزايده مي بايست توسط نماينده شهرداري مسئول اداره 
فني و عمراني و حراست ( شهرداري صورت گيرد و در هنگام باسکول  نمودن آهن آالت قبض باسکول مي بايست به 

تاييد مسئول واحدهاي مذكور گردد.
■ هزينه انتشار آگهي،هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي و هزينه جمع آوري چرخ فلك بر عهده برنده مزايده 

مي باشد.
■ آهن آالت و منصوبات مستهلك قابل واگذاري با تأييد و تشخيص شهرداري نهاوند تعيين مي گردد.

■ كليه كسورات قانوني ) ماليات بر ارزش افزوده ( بر عهده برنده مزايده مي باشد.
■ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

■ مزايده رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/4/01 در محل شهرداري و با حضور اعضاء كميسوين عالي معامالت 
برگزار مي گردد.

چاپ آگهي نوبت اول: 97/4/11 
چاپ آگهي نوبت دوم: 97/4/20    

مزایده عمومي واگذاري بهره برداري از مجموعه تاالر پذیرایي 
سالن ورزشي، آمفي تئاتر و واحدهاي اقامتي مؤسسه ایثار 

استان همدان براي مدت 24 ماه )نوبت اول(

مدیریت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ایثار استان همدان

نام و نشاني مزايده گذار:
مؤسسه فرهنگي ورزشي ايثار استان همدان به نشاني:  انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص، ساختمان مجتمع 

توانبخشي ايثار
نوع، كيفيت خدمات )موضوع مزايده(:

برون سپاري جهت بهره برداري از تاالر پذيرايي، سالن ورزشي، آمفي تئاتر، واحدهاي اقامتي )به صورت يکجا( و به 
آدرس:  همدان، بلوار جانبازان، مجتمع فرهنگي ورزشي ايثار

1- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
مبلغ 420/000/000 )چهارصدوبيست ميليون( كه الزم است به صورت ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط يا رسيد 
واريز نقدي به حساب شماره 0203545567000 نزد بانك دي، شعبه مركزي همدان به نام مؤسسه فرهنگي ورزشي و 

توانبخشي ايثار استان همدان قابل واريز در كليه شعب بانك دي ارائه گردد.
2- مهلت و دريافت اسناد مزايده:

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 1397/04/23 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1397/04/30 به آدرس: انتهاي بلوار 
ارم، جنب استخر شهداي غواص، ساختمان مجتمع توانبخشي ايثار

3- مهلت و محل تسليم پيشنهادها:
تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1397/05/09 به آدرس: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص، ساختمان 

مجتمع توانبخشي ايثار، واحد حراست
4- تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي:

ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخه 1397/05/11 به آدرس: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص، ساختمان 
توانبخشي ايثار، طبقه دوم

هزينه درج آگهي و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تلفن پاسخگويي به سؤاالت: 09124620414 - 09188182527

دهياری روستای ترميانک شهرستان تويسرکان

دهیاری روســتای ترمیانک شهرستان تویسرکان 
درنظــردارد یک دســتگاه بیل بکهــو دهیاری 
را ازطریــق مزایده عمومی بــه باالترین قیمت 
پیشنهادی بفروش برساند باتوجه به قیمت گذاری 
کارشناس رسمی دادگستری و وضعیت ظاهری 
بیــل بکهو قیمت پایه وســیله مذکور ۴۵میلیون 
درمزایده  شرکت  جهت  میباشد،متقاضیان  تومان 
وکسب اطالعات بیشتر تاپایان وقت اداری روز 
ترمیناک مراجعه  به دهیاری  دوشــنبه ۹۷/۴/۲۵ 
نمایند ویا باشــماره تلفن ۰۹۱۸۵۴۷۶۲۳۷تماس 
حاصــل فرمایند ، قابل ذکراســت هزینه آگهی 

وکارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.

آگهی مزايده 

 مهمترین هــدف آمریکایــی ها در 
مقطع فعلی زمین گیر کردن اقتصاد ایران 
و آســیب جدی است تا زندگی را برای 
مردم سخت و دامنه نارضایتی ها توسعه 
پیدا کرده و به اهداف خود دســت پیدا 

کنند.
معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: با 
اعالم رئیس جمهــور آمریکا تحریم ها 
باید برگردد ما با کشــورهای باقی مانده 
در برجــام مذاکره کرده ایم که اگر منافع 
ایران تامین شود به برجام ادامه می دهیم.
به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری 
افزود: برداشــت ما این اســت که آنها 
مصمم هســتند نظرات ایران تامین شود، 
ولــی آنچه در عمل اتفــاق می افتد باید 
منتظــر بمانیم و ببینیــم مهمترین هدف 
آمریکایی ها در مقطــع فعلی زمین گیر 
کردن اقتصاد ایران و آسیب جدی است 
تا زندگی را برای مردم ســخت و دامنه 
نارضایتــی ها توســعه پیدا کــرده و به 

اهداف خود دست پیدا کنند.
وی اظهــار کرد: ما به عنوان مســئوالن 
جمهوری اسالمی و ملت ایران در مقابل 
این راهبرد، راهبــردی اتخاذ کرده ایم با 
مقاومــت و برنامه ریــزی دقیق و دقت 
نظر در اجــرا برنامه های طرف مقابل را 
به شکست بکشــانیم و زندگی مردم را 
از آســیب مصون نگه داریم، ولی هم ما 
می دانیم و هم مردم که شــرایط جدید 

دشواری پیش رو است.
جهانگیــری ادامه داد: برنامــه ریزی ما 
نقطه مقابل آمریکا اســت که نفت را در 
حداکثر ممکن صادر کنیــم برنامه های 

مختلفی تامین شده است باید این برنامه 
ها را شــفاف به مــردم بگوییم موضوع 
کاالهای  از صــادرات  بعدی جلوگیری 
مهــم صنعتی ایران اســت در این بخش 
فوالد مبارکــه باید در خط مقدم تولید و 
صادرات باشــد مدیران فوالد در مقاطع 
مختلف از خود شایســتگی های درجه 
یك نشــان داده اند امروز شایستگی در 
صنایع بزرگ این اســت که در ســالی 
که آنها اعالم کرده انــد هم تولید و هم 
صــادرات را افزایش دهید ایــن انتظار 
دولت و ملت از شماســت مردم انتظار 

دارند.
وی با بیان اینکه فرزندان این ســرزمین 
می تواننــد تولیــد و صــادرات خود را 
افزایــش دهند، تاکید کرد: اگر بتوانیم در 

بحث صادرات موفق شویم، آمریکایی ها 
نظام بانکی دنیا را در فشار قرار خواهند 
داد و پول صادراتمان را اجازه نمی دهند 
که دریافت کنیم همچنین در مرحله بعد 
مــی خواهند تالش کننــد مانع واردات 
مورد نیاز ما شــوند. کشتیرانی و بنادر ما 
را تحریم کردند کــه به هرحال موضوع 
جدی اســت و به عزم و اراده جدی نیاز 

دارد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید 
در این جنگ ناخواســته و ظالمانه علیه 
کشــور و ملت ما ایســتادگی کنیم، اینها 
نظام جمهــوری اســالمی را در هدف 
گذاری اصلی قرار داده اند سعی می کنند 
این هدف را اعالم نکننــد، ولی ما باید 
محکم در این زمینه بایستیم این شرایط، 

ســختی ها  و فرصت هایی دارد فرصت 
هایی که وجــود دارد را باید به صورت 
جدی در نظر بگیریم، نگاهی به ظرفیت 
هــای داخلی و تولیدات داخلی کشــور 
داشــته و دســتورالعمل خودکفایی در 
کشــور را به عنوان راهکار جدی مدنظر 

قرار دهیم.
جهانگیــری اضافــه کرد: بــا قیمت و 
کیفیت خــوب می توانیم بســیاری از 
کاالها را در کشور تامین کنیم کاالهایی 
کــه نمونه آن در کشــور وجود دارد یا 
ظرفیت تولید آن در کشــور وجود دارد 
وارد نمــی کنیم. متاســفم که یك عده 
منتظرند ببینند چطور می توانند ملت را 
غارت کنند، ولی ما حتما آنها را به موقع 

ادب خواهیم کرد.  

جهانگيری:

آنهايی که ملت را غارت کردند ادب می کنيم
بسته پیشنهادی 1+4 بايد 
ضمانت اجرايی داشته باشد

 یك کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر این که بسته پیشنهادی 
1+٤ باید ضمانت اجرا داشــته و مجازات هایــی را برای طرف هایی 
که روابط اقتصادی را محــدود می کنند،  در نظر گیرد،  گفت: اتحادیه 
اروپــا باید برای کشــوری که توافــق را نقض کــرده مجازات ها و 
محدودیت هایی را پیش بینی کند نه اینکه منتظر باشد آن کشور برایش 

محدودیت هایی در نظر گیرد. 
مهدی ذاکریان در گفت وگو با ایســنا درباره بســته پیشنهادی اروپا و 
مذاکرات  وزیران خارجه کشورهای 1+٤ و ایران، گفت: ایران همواره 
به مواردی که در بســته اشاره شده عمل کرده و نیازی به بسته ندارد، 
بلکه رژیم ترامپ است که نیاز به بسته  دارد.  ما به چنین بسته ای عمل 
کرده ایم و همه موارد را به درســتی، صحت و به شــکل کامل انجام 
دادیم. اگر مواردی مربوط به تعهد اروپا در مورد حفظ روابط سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و ... است، اتحادیه اروپا باید فورا شرکت هایی که 
بنا به فشارهای دولت آمریکا و تحریم های یکجانبه تعهدات خود را 

نقض می کنند مشمول جرایم و مالیات های سنگین کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشــان کرد:  در واقع در صورت نقض توافق 
از ســوی اتحادیه اروپا باید مجازات های ســنگینی پیش بینی شود. 
شــرکت های آمریکایی که در ایران قرارداد داشــتند اما پس از اینکه 
ترامپ روی کار آمد نقض قرارداد کرده و خارج شــدند باید مشمول 
جرایم اتحادیه اروپا شــوند،  نمونه آن تعهدات بوئینگ با ایران است. 
همچنین برخی بازیگران بین المللی مانند هند، چین، پاکســتان، ترکیه 
و ... که خریدهایی از ایران داشــته اند اگر خواسته باشند تخلف کنند 

اتحادیه اروپا باید در روابط خود با آنها تجدیدنظر کند.
وی در ادامــه اظهار کرد: از آنجا که ما بــه همه تعهدات خود عمل 
کرده ایــم، باید ببینیم ما به ازای این عمل چیســت، ما به ازای انجام 
تعهدات باید روابط اقتصادی منطقی، غیرســلطه جویانه و حرف های 
غیریکجانبه گرایانه باشــد در حالی که دولت ترامپ و شخص پمپئو 
علنا جمهوری اسالمی ایران را تهدید به سرنگونی می کنند، اما مطابق 
ماده یك منشور ملل متحد هیچ کشوری در روابط خودش حق تهدید 
کشــور دیگری را ندارد، مخصوصا کشــوری که در موضوعی مانند 
هسته ای تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و  مورد تایید آژانس 

بین المللی انرژی اتمی هم است.

افزايش 10 وزير به دولت 
طرحی برای حل مشكالت مناطق

 طرح تشکیل وزیران منطقه ای که در کمیسیون شوراهای مجلس 
در حال بررســی اســت در صورت تصویب نهایی آن 10 وزیر برای 
رســیدگی اختصاصی به مشکالت مناطق و استان ها به دولت اضافه 

می شود.
به گزارش ایرنا، ٤۵ نماینده مجلس شورای اسالمی اخیرا طرح تشکیل 
وزیران منطقه ای را در مجلس شــورای اســالمی کلید زده اند که بر 
اســاس آن و در راســتای به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع 
جغرافیای مناطق و همچنین حل مشکالت استان های مختلف، کشور 
به 10 منطقه تقسیم می شــود و در هر منطقه یك وزیر به مشکالت 

مناطق رسیدگی می کند.
بر اســاس این طرح، رئیس جمهوری وزیران منطقه ای مورد نظر را 

به مجلس معرفی می کند و آنها از نمایندگان رای اعتماد می گیرند.
طــرح 2 مــاده ای تشــکیل وزیــران منطقــه ای در جلســه 20 خــرداد 
ــه  ــی ب ــرای بررس ــول و ب ــالم وص ــالمی اع ــورای اس ــس ش مجل
کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در مجلــس بــه عنــوان 
کمیســیون اصلــی ارجــاع شــد، در کنــار ایــن کمیســیون، کمیســیون 
ــادی و  ــی، اقتص ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــی، امنی ــای اجتماع ه
برنامــه و بودجــه و محاســبات بــه عنــوان کمیســیون هــای فرعی در 

حــال رســیدگی بــه ایــن طــرح هســتند.
بر اساس ماده 1 این طرح، دولت موظف است سه ماه پس از تصویب 
این قانون، با محور قراردادن رشــد بهــره وری در اقتصاد با تقویت 
عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، 
ایجاد بســتر رقابت بین مناطق و اســتان ها و به کارگیری ظرفیت و 
قابلیت هــای متنوع در جغرافیای مزیت هــای مناطق مختلف ایران 

نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند.
در تبصره یك ماده واحده این طرح نیز پیشــنهاد شده است: برای هر 
منطقه یك وزیر از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسالمی 

برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.
در تبصره 2 ماده واحده این طرح آمده اســت: وزیر منطقه ای مکلف 
به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئوالن محلی، ایفای کمك رسانی 
و نجات عمومی در برابر حوادث و بالیا در حوزه نفوذ منطقه خود و 

حل و فصل مشکالت مشترک استان ها در پهنه مناطق است.
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نکتهدانشگاه

اثرات ضدمیكروبی "عنبر نسارا"
 اثر ضدمیکروبی "عنبر نسارا" به اثبات رسیده است.

مدیر طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت: چندین کار تحقیقاتی 
درباره اثرات عنبر نســارا )پشــگل االغ ماده( در ایران انجام شده و اثر ضدمیکروبی آن 
به اثبات رســیده است و از آن می توان به شکل دود و فرآورده هایی که از آن تهیه شده، 
اســتفاده کرد. به گزارش ایسنا، مامك هاشــمی حبیب آبادی اظهار کرد: عنبر نسارا برای 
مداوای عفونت های تنفســی، سینوزیت، سرماخوردگی و حتی عفونت عضوی کاربرد 
دارد. به عضوی که دچار عفونت شده است می توان دود عنبرنسارا رساند تا با خاصیت 

ضدمیکروبی خود موجب بهبود عضو عفونی شود .
وی کاربرد مهم عنبر نسارا را مربوط به درمان عفونت های زنان و عفونت رحم دانست و 
تصریح کرد: دود تنها دارویی است که به راحتی به حفره رحم راه پیدا می کند و عفونت 
آن را بهبود می دهد به طوری که باید عنبر نســارا را مانند اســپند دود کرد و با احتیاط و 

حفظ فاصله مناسب به محل مورد نظر رساند .

همكاری دانشگاه صنعتی همدان با وزارت دفاع
 دانشــگاه صنعتی همدان پروژه هایی را در حوزه صنایع زیر دریایی با بخش دفاعی 

کشور منعقد کرده است.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان گفت: این دانشگاه ارتباط خوبی با صنایع نظامی کشور 

دارد و در حوزه های ساخت زیر دریایی  ها پروژه هایی در دست انجام داریم.
محمود نیلی گفت: دانشــگاه صنعتی همدان پروژه هایی را از ٤ ســال گذشته در حوزه 
صنایع زیر دریایی با بخش دفاعی کشور منعقد کرده است که تاکنون 2 پروژه به مرحله 

محصول رسیده و تحویل داده شده است.
به گزارش مهر، وی افزود: این دانشگاه با صنایع نظامی کشور چند قرارداد منعقد کرده 

است که درحال انجام آنها هستیم و برنامه داریم این قراردادها افزایش یابد.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان عنوان کرد: به زودی جلسه ای با معاونت صنایع وزارت 
دفاع خواهیم داشــت و امیدواریم بتوانیم آزمایشــگاه مشــترک با وزارت دفاع در این 

دانشگاه راه اندازی کنیم.

بهداشت
300 میلیون دندان پوسیده در دهان ايرانیان

 حداقل 300 میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان وجود دارد واگر همه دندانپزشکان 
دو شیفته هم کار کنند درمان این دندان ها 10 سال به طول می انجامد.

عضو کمیته ســالمت دندان انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران اظهار داشت:  20 هزار 
داندانپزشك در کشور و80 میلیون نفر جمعیت در کشور داریم و این سؤال مطرح است 
که این تعداد دندانپزشك پاسخگوی چند درصد جامعه هستند. بسیاری از مردم از لحاظ 

مالی نمی توانند در حوزه دندان هزینه صرف کنند.
به گزارش فارس، جالل پورهاشمی با بیان اینکه موضوع سالمت دهان در کشور مغفول 
مانده گفت:  حداقل 300 میلیون دندان پوســیده در دهان ایرانیان وجود دارد و اگر همه 
دندانپزشکان دو شیفته کار کنند 10 سال طول می کشد تا درمان این دندان ها انجام گیرد 

و فقط با توجه به فعالیت مطب ها مشکل حل نمی شود.
وی عنوان کرد: ۹0 درصد مراجعات به دندانپزشکی به دلیل درد است در حالی که برای 

حفظ سالمت دندان مردم باید به دندانپزشك مراجعه کنند.

تعهد 200 میلیاردی برای اشتغال زايی مددجويان 
کمیته امداد

 یکی از بانك ها با امضای تفاهمنامه ای در سال جاری با هدف اشتغال زایی مددجویان 
کمیته امداد 200 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می کند.به گزارش مهر، رئیس کمیته امداد 
از ایجاد 13 هزار و ۵00 فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت در بهار امسال خبر 
داد و اعالم کرد: خروج مددجویان از چرخه حمایتی کمیته امداد پس از دریافت تسهیالت 
اشــتغال زایی از این بانك و رسیدن به خودکفایی، موجب صرفه جویی ساالنه 30 میلیارد 
تومانی به نفع نیازمندان می شود.پرویز فتاح با اعالم اینکه از سال ۹1 تا ۹٦ این بانك هزار 
و ٤00 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرده است، 

گفت: نتیجه این امر خودکفایی ده هزار و 700 خانوار تحت حمایت بود.

گل و حشیش بیشترين کشفیات موادمخدر 
دراطراف مدارس

 در ســال های اخیر شاهد افزایش محسوس تجربه مصرف گل و حشیش در بین 
دانش آموزان بودیم.

سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدرگفت: براساس ارزیابی سال 80 ، نیم درصد از 
جمعیت دانش آموزی مقطع دوم متوسطه تجربه مصرف داشتند. در سال ۹0 این عدد 

به یك درصد و در سال ۹۵ به حدود دو درصد رسید.
به گزارش مهر، پرویز افشار با اشاره به دالیل افزایش میزان مصرف گفت: افزایش در 
پنج ساله اخیر بیشتر ناشی از توسعه مصرف گل است که با تبلیغات اغواگرانه توانست 

جای خود را تا حدودی باز کند. 

شهريه مدارس غیردولتی خالء قانونی ندارد 
 در شــهریه مدارس غیردولتــی خالء قانونی وجود ندارد ولی مشــکل فرهنگی 
داریم و خانواده ها حاضر به شکایت نیستند. سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات 
مجلس شورای اسالمی درباره شهریه باالی مدارس غیردولتی گفت: تا زمانی که مردم 
همکاری نکنند دولت نمی تواند به تك به تك مدارس سر بزند و تخلف شهریه آنان 
را محرز کند.به گزارش شبستان، میرحمایت میرزاده افزود: تمام شهریه مدارس در هر 
منطقه مشخص شده است، اسم هر مدرسه در هر منطقه و هر استان  مشخص وجود 
دارد که چقدر باید شــهریه دریافت کنند. ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: شهریه مدارس غیردولتی از سرویس تا فوق برنامه 

مشخص شده است و اگر مدرسه ای تخلف کند خانواده ها باید گزارش دهند.

همدان پیام: فرش مهربان هنوز در نوبت ثبت
 مهربان بودن بعضی جاها خوب نیست!!

ایسنا: منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی هستم
 فعال نوبتشون نشده، اول باید به مجرمان اینستا،تلگرام و فضای 
مجازی بپردازن بعد اگه فرصت شد اونا هم اعالم هویت می شن!!

ایرنا: چین به بازسازی فلسطین کمك خواهد کرد
 اگه بازسازیشون هم مثل کاالهاشون نباشه خوبه!!

همدان پیام: ٦0درصد بافت فرسوده شهر، زنِگ خطِر مدیریِت بحران 
است

 صدای مدیرا به این زنگها عادت کرده !!
تنسیم: آیا وضعیت ایران بحرانی است؟!

 بدون شرح!!
همدان پیام: دولت براي ترک اعتیاد دست به دامن خیران شد

 دولت کم کم باید همه جوره دست به دامن خیران بشه!!
همدان پیام: بحران حتمی نیرو در آموزش و پرورش

 با این کمبود و بحران نیرو اونوقت یه عده جوون تحصیل کرده 
باید تو خیابونا بچرخن!!

مهر: بي عدالتي در تعرفه گذاري برق
 کجا عدالت هست که اینجا باشه؟!

تسنیم: افزایش پذیرش زنان معتاد در تهران
 احتماال سهم ۳۰ درصدی اینجا لحاظ شده..!
مهر: دستگیری عامالن قطعی برق در شرق تهران

 پاشون رو گذاشتن رو سیم برق؟!
همدان پیام: کارتن خواب بدون پا سرگردان در خیابانها

 با کدوم پا سرگردان خیابانها شده!!
تسنیم: کالهبرداری هکر 1۵ ساله با کانال صیغه یاب

 بدون شرح!!
مهر: اسراف در مصرف خانگی علت اصلی بی آبی است؟

 یعني فقط مصرف خانگی علت اصلی بی آبی است؟!!
کیهان: جایگزین فردوسی پور انتخاب شد

 حیف شد ها.....

هكر تلگرامی حساب های بانكی دستگیر شد
 دانش آموز ساوه ای که با یك ربات تلگرامی به 2۵0 حساب مالی 

دسترسی پیدا کرده بود، توسط پلیس فتا همدان دستگیر شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات همدان اظهار داشت: این 
جوان با بار گذاری یك ربات تلگرامی در فضای مجازی تحت عنوان 

"صیغه یاب" جوانان را به دانلود آن سوق می داد.
فیروز سرخوش نهاد اضافه کرد: این فرد هزینه عضویت در این کانال 
را 20 هزار ریال در نظر گرفته بود که رقم اندک موجب وسوسه عده 

ای برای استفاده از این ربات شده بود.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: کاربران برای عضویت در این کانال باید 
وارد یك صفحه جعلی شده و مشخصات حساب بانکی خود را وارد 
می کردند؛ غافل از اینکه بــا این اقدام اطالع بانکی خود را در اختیار 

این نوجوان قرار می دهند.
رئیس پلیس فتا همدان ادامــه داد: این نوجوان برای جذب مخاطب 
ابتدا اقدام به ســرقت عکس دختران از دیگر صفحه های اجتماعی و 

فضاهای مجازی کرده و آنها را به عنوان گزینه صیغه معرفی می کرد.
ســرخوش نهاد ادامه داد: پس از بررسی صفحات جعلی توسط تیم 
های فنی پلیس فتا، این فرد شناســایی و با دستور مقام قضایی عوامل 

پلیس فتا همدان وی را که در ساوه ساکن بود، دستگیر کردند.
وی اظهار داشــت: این جوان به مقر انتظامی همدان منتقل شــد و در 
بازجویــی های اولیه اعتراف کرد که موجودی تمامی حســاب های 

بانکی را بررسی و تاکنون ٦0 میلیون ریال سرقت کرده است.
سرخوش نهاد بیان کرد: با این وجود بررسی دقیق درباره میزان سرقت 
از حساب های بانکی در حال انجام است و متهم با حکم قاضی راهی 

کانون اصالح و تربیت شد.
 عامــالن 30 فقره ســرقت داخل خــودرو در همدان 

دستگير شدند
2 تن از افراد که در 30 فقره ســرقت داخل خودرو دســت داشــتند 

شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان همـــدان نیـــز بیـــان کـــرد: پـــس از 
وقـــوع ســـرقت های متعـــدد داخـــل خـــودرو در شـــهر همـــدان 
تحقیقـــات پیرامـــون ایـــن ســـرقت ها و شناســـایی و دســـتگیری 

ســـارقان در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
ـــق  ـــه دقی ـــا مطالع ـــوران ب ـــزود: مام ـــح اف ـــی صال ـــعلی کامران بخش
ــیوه و  ــا شـ ــرقت ها بـ ــی از سـ ــه بخشـ ــد کـ ــا دریافتنـ پرونده هـ
ـــن  ـــته و ای ـــوع پیوس ـــه وق ـــب ب ـــابه در ش ـــاص و مش ـــگرد خ ش

ـــت. ـــد اس ـــك بان ـــه ی ـــوط ب ـــرقت مرب ـــوع س ن
وی بیـــان کـــرد: مامـــوران مبـــارزه بـــا ســـرقت بـــا همـــکاری 
ـــابقه  ـــره س ـــد فق ـــه دارای چن ـــرد ک ـــك ف ـــی، ی ـــراد محل ـــی از اف یک
کیفـــری بـــود را شناســـایی و بـــه صـــورت غیرمحســـوس زیـــر 

ـــد. ـــرار دادن ـــر ق نظ
کامرانـــی صالـــح ادامـــه داد: ایـــن فـــرد بـــه همـــراه شـــخصی 
دیگـــر هنـــگام ســـرقت دســـتگیر و بـــه اداره آگاهـــی همـــدان 

منتقـــل شـــدند.
ـــدازی  ـــا راه ان ـــارقان ب ـــت: س ـــدان گف ـــتان هم ـــی اس ـــده انتظام فرمان
یـــك بانـــد حرفـــه ای اقـــدام بـــه ســـرقت محتویـــات داخـــل 
خـــودرو می کردنـــد و در بازجویی هـــای فنـــی و تخصصـــی بـــه 
ـــف  ـــق مختل ـــودرو در مناط ـــل خ ـــایل داخ ـــرقت وس ـــره س 30 فق

ـــد. ـــراف کردن ـــدان اعت ـــهر هم ش

اعطای پروانه تخصصی ازدواج 
به يك هزار مشاور تا پايان سال جاری

 پیش بینی می شــود که تا پایان ســال به بیش از 1000 نفر پروانه 
تخصصی ازدواج اعطا کنیم.

 معاون ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: بنا داریم با 
همکاری وزارت ورزش و جوانان به کسانی که واجد شرایط هستند 
پروانه تخصصی ازدواج بدهیم و پیش بینی می شود که به بیش از 1000 

نفر پروانه تخصصی ازدواج اعطا کنیم.
محمد حاتمی معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره 
به تفاهم نامه همکاری بین وزارت ورزش و جوانان و ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشــور اظهار کرد: در چند سال گذشته تعامل 
دوطرفه ای بین این ســازمان و وزارت ورزش و جوانان وجود داشته 
است که منجر به دستاوردهای زیادی در این زمینه شده است و نتیجه 

آن ساماندهی امور مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج است.
وی افزود: در مورد مجوز مراکز خدمات مشــاوره، همیشــه وزارت 
ورزش و جوانان پیشــگام بود اســت و مجوز مراکــز را جهت امور 
مشــاوره ازدواج و خانواده این وزارتخانه صادر می کرد. اکنون حدود 
200 مرکز زیر نظر این وزارتخانه فعال هســتند و گزارش کارشناسان 
به معاونت امور جوانان ارسال می شود. هرسال میزان مشاوره ازدواج 
و خانواده به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرده است و این موضوع 
را مدیون تعامل دو طرفه بین سازمان نظام و وزارت ورزش و جوانان 

هستیم.
بــه گزارش فــارس، حاتمی در مــورد صدور مجــوز مراکز گفت: 
امیدواریم بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن مجوز بیش از 130 مرکز 

که تقاضای صدور مجوز کرده اند و در نوبت هستند را صادر کنیم.
معاون سازمان نظام روانشناسی کشور افزود: امسال هم نزدیك به 200 
مرکز مشاوره ازدواج و خانواده زیر نظر وزارتخانه، فعالیتشان را شروع 
میك نند و ما اصرار داریم این تعامل فی مابین بیشــتر شده و فعالیت 
این مراکز تحت نظارت و برنامه ریزی این وزارتخانه برای ساماندهی 

بهتر و بیشتر، صورت گیرد.
وی در مــورد بحــث نظارت بر مراکــز افزود: این نکتــه از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که براساس تفاهم با معاونت جوانان، نظارت 
تخصصی بر عهده ما و نظارت عمومی و کمی بر عهده وزارت ورزش 
و جوانان اســت که به صورت مستمر انجام می گیرد. براساس قانون 
ســازمان نظام روانشناسی کشــور، نظارت تخصصی بر این مراکز بر 
عهده این سازمان است و این سازمان برنامه ریزی وسیعی برای نظارت 

دارد و هیچ ارگان و نهادی از این نظارت مستثنی نیست.
حاتمی در مورد مبحث آموزش این مراکز بیان کرد: کسانی که فعالیت 
مشاوره ای انجام می دهند چه مشاوره ازدواج و چه روانشناسی، نیازمند 
به روز شدن اطالعات هستند به همین خاطر در اولین گام قرار است 
بســته های آموزشی تهیه شود و بین تمام فعالین مشاوره و این بخش 
بســته ها تدریس شود و آزمون گرفته شــود و درنتیجه اگر در آزمون 

قبول شدند کار مشاوره ازدواج را انجام دهند.
وی در پایان اشــاره کرد: براســاس تعاملی که وجــود دارد، با 
وزارت ورزش و جوانان به طرحی رســیدیم که عالوه بر مراکز 
تخصصی ازدواج و خانواده، پروانه های تخصصی به روانشناسان 
و مشــاورینی که در حوزه ازدواج و خانواده پروانه فعالیت و کار 
دارنــد، اعطا کنیم. در حال حاضر بیش از ۵000 روانشــناس در 
کشــور فعالند و بنا داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان به 
کســانی که واجد شرایط هســتند پروانه تخصصی ازدواج بدهیم 
تــا در همه مراکز افــراد واجد صالحیت مجاز به ارائه مشــاوره 
تخصصی باشــند. پیش بینی می شــود که تا پایان سال به بیش از 

1000 نفر پروانه تخصصی ازدواج اعطا کنیم.

 مشــکالت و تخلفات »پاســاژ ایران« 
چندی پیش تیتر یك برخي از رســانه هاي 
همدان شــد و پاي مسئوالن را به این مرکز 
تجاري باز کرد، اتفاقــي که وعده پیگیري 
و حل مشــکالت را به دنبال خود داشت، 
هرچند این وعده ها در حد همان وعده باقي 

مانده و تاکنون عملیاتي نشده است.
موضوع پاساژ ایران، تخلفات صورت گرفته 
از ســوی  مالك و شکایت های کسبه پاساژ 
مبنــی بر وضعیــت آن و تخلفات صورت 
گرفته طی گزارش هایی مورد پیگیری قرار 
گرفت که تا حدودی توجه مســئوالن امر 
را در این خصــوص برانگیخت و موجب 
پیگیــری از ســوی برخی از آنها شــد تا 
جایی که پس از پیگیری های مجدد، کســبه 
اظهار کردند مسئوالن وعده مساعدت رفع 
مشکالت و رسیدگی به پرونده تخلفات را 

داده اند.
تا اینکه تعداد زیادی از کســبه پاساژ ایران 
و دو تــن از مالکان آن برای رســیدگی به 
وضعیت این پاساژ و وعده های عمل نشده 

در ساختمان شورا حضور یافتند.
 مالک پاساژ ایران: دادستان دستور 

داده کانال فاضالب پاساژ اجرا شود
به گزارش فارس، ســعید پوربخش یکی از 
مالکان و کسبه پاساژ ایران در توضیح دلیل 
حضور کسبه پاساژ در ســاختمان شورای 
شهر، اظهار کرد: دادستان دستور داده کانال 
فاضالب پاساژ و موضوع ستون های پاساژ 

به واسطه شهرداری انجام شود.
وی بــا بیان اینکــه طبق قانون مــاده ۵۵، 
شهرداری به مالك دســتور داده مشکالت 
پاساژ برطرف شــود، گفت: مالك این کار 
را انجام نداده و طبق این قانون شــهرداری 
موظف اســت این کار را انجــام داده و هر 
هزینه ای داشــت 1۵ درصد آن را از مالك 

دریافت کند.
این مالك بیان کرد: قرار اســت در زیرزمین 
کانال فاضالب ایجاد شــود که شــهرداری 
انجام نمی دهد و عنوان می کند کل پاســاژ 

باید دو ماه تخلیه شود.
وی با تأکید بر اینکــه عماًل وقتی صحبت 
این دو ماه می شــود یعنی بــه گونه ای این 
کار انجام نمی شــود، بیان کرد: کسبه سایر 
طبقات پاساژ با این شرایط اقتصادی موافق 
تخلیه دو ماهه نیســتند؛ البته کسبه زیرزمین 
موافق هستند اما شهرداری عنوان می کند کل 
طبقات باید تخلیه شــود در حالی که تخلیه 
سایر طبقات ربطی به ایجاد کانال فاضالب 

در زیرزمین ندارد.
پوربخش با بیان اینکه دادســتان دستور 72 
ساعته بابت این کار داده بود، افزود: چیزی 

حدود دو ماه از ایــن موضوع می گذرد اما 
هنوز کاری انجام نشده است و به این دلیل 
به شورای شهر و شهرداری مراجعه کردیم.

وی با اشــاره به حضور شهردار منطقه یك 
در جمع کسبه در یکی از مراجعات، تصریح 
کرد: شــهردار منطقه یــك در همان جمع 
حضور یافت و وعده داد طی سه چهار روز 
آینده در پاساژ حضور می یابد و صورتجلسه 
می کننــد که اقدامات الزم طی یکی دو روز 
انجــام شــود؛ از آن روز منتظریم اما هنوز 

مراجعه نکرده اند.
شــهردار منطقه یك همدان نیز طی تماس 
تلفنی به منظور بررســی ایــن موضوع، با 
بیان اینکه در پاساژ ایران دو موضوع مطرح 
اســت، ادامه داد: بحــث رفع خطر و بحث 
ایجاد فاضالب موارد قابل ذکر در این پاساژ 

است.
 شــهرداری تعهدی در خصوص 

ایجاد فاضالب پاساژ ایران ندارد
امیر فتحیان نســب بــا تأکید بــر اینکه در 
خصــوص ایجاد فاضالب در پاســاژ ایران 
شــهرداری تعهدی ندارد، خاطرنشان کرد: 
ایجاد فاضالب در پاساژ به مالك و نهادهای 
مربوطه مرتبط است و شهرداری تعهدی در 

این خصوص ندارد.
وی در خصوص موضوع رفع خطر در این 
پاســاژ نیز یادآور شــد: در مورد رفع خطر 
نیز باید نظام مهندســی به شهرداری در این 
خصوص ابالغ کند که هنوز ابالغی به دست 
ما نرسیده و در صورت دریافت ابالغیه کار 

انجام خواهد شد.
شــهردار منطقه یك همدان اظهار کرد: در 
خصوص بحث مطرح شــده از سوی کسبه 
پاســاژ مبنی بر تخلیه تمام طبقات نیز برای 

رفع خطر در صورت نیاز باید تمام طبقات 
پاســاژ تخلیه کنند تــا کار رفع خطر انجام 

شود.
وی در خصوص بازدید از پاســاژ ایران نیز 
گفت: طبق وعده داده شده بازدید از پاساژ 
نیز انجام شــده و بررسی های الزم صورت 

گرفته است.
در ادامه به منظور آگاهی از وضعیت پرونده 
پاساژ ایران در کمیسیون ماده 100 شهرداری 
موضــوع را از حمیــد بادامی نجات عضو 
کمیســیون ماده 100 شهرداری جویا شدیم 
که او نیز گفت: پرونده پاســاژ ایران چندین 

بار در این کمیسیون مطرح شده است.
وی بــا بیان اینکه در این پرونده موارد اولیه 
همچون نقشه پاســاژ وجود نداشته است، 
افزود: به دلیل اینکه این پرونده بسیار قدیمی 
است ممکن اســت مواردی از جمله نقشه 
پاساژ در شهرداری مفقود شده باشد و روند 
رســیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 100 

نیز به این دلیل طوالنی شده باشد.
عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان 
تصریح کرد: بررسی این پرونده و تخلفات 
صورت گرفته در کمیســیون مطرح است و 
طی چندین جلسه این موضوع بررسی شده 

و خواهد شد.
وی در خصوص صحبت های مالك مبنی بر 
عدم انجام کار توسط شهرداری نیز، یادآور 
شــد: ایجاد فاضالب با شــهرداری نیست 
چراکه این مکان یك پاساژ خصوصی است 
و مالکی دارد که باید این کار را انجام دهد.

بادامی نجــات با تأکید بر اینکه شــهرداری 
تعهــدی در ایجــاد فاضالب برای پاســاژ 
ایران ندارد، خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
صحبت های مالــك، این موضــوع را نیز 

پیگیــری کرده و نتیجه را اعالم خواهم کرد 
هرچنــد تا آنجا که اطالع دارم شــهرداری 

تعهدی در این خصوص ندارد.
امــا با توجــه به صحبت های مســئوالن و 
مدیران شــهری این طور به نظر می رسد که 
این مورد، موضوعی پیچیده نیســت و طبق 
وعده های داده شده باید طی یك فرآیند به 
وضعیت پاساژ رسیدگی و تخلفات صورت 
گرفته نیز بررســی و نتیجه مشخص می شد 
اما طبق صحبت های کســبه و مالکان پاساژ 
این وعده ها محقق نشــده و کسبه با وجود 
مشکالت بسیار به منظور رسیدگی مسئوالن 
مجبورند هر چند روز یك بار برای یادآوری 
به مسئوالن مربوطه یك تجمع اعتراضی در 

یکی از سازمان ها داشته باشند.
آیا رســیدگی به مشــکالت، تخلفات و 
وضعیت کنونی این پاســاژ آنقدر سخت 
اســت که باید رونــدی طوالنی را طی 
کند، یا اینکه در این شــهر مرجعی برای 
اجــرای تصمیمات و دســتورات اتخاذ 
شــده وجود ندارد و یا اینکه دست های 
پشــت پرده ای مانع از انجــام اقدامات 
الزم می شــوند تا با از دست رفتن زمان 
شــاهد وقــوع حادثه ای در این پاســاژ 
باشــیم و پس از آن مســئوالن به دنبال 
مقصر اصلی حادثه باشند تا این موضوع 

فراموشی سپرده شد. به دست 
اگر مسئوالن می خواهند فردا روزی به عنوان 
یکی از متهمان وقوع حادثه در این پاســاژ 
انگشت اشاره یك شهر به سمت آنها باشد 
باید هرچه سریع تر در خصوص این پاساژ 
تصمیمات اتخاذ شده را اجرایی کنند و کار 
امروز را به فردا موکول نکنند چراکه گاهی 

بسیار زود دیر می شود...

» پاساژ ايران« و وعده پشت وعده!

سوق اعتیاد 
به سمت 
زنانه شدن
 زنان در گروه ســنی زیر 30 سال، به 
مصرف مواد مخدر گرایش بیشــتری پیدا 

کرده اند.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور با اعالم 
آمارهایی از وضعیت اعتیاد زنان در کشور 
گفت: با توجه به ایــن آمارها، اولویت ما 
بر افزایش مراکز نگهداری زنان و کودکان 

معتاد قرار گرفته است.
انوشــیروان محســنی بندپی گفت: بنا بر 

شــیوع شناسی اعتیاد در سال ۹٤ در دامنه 
سنی 1۵ تا 2۵ سال  به ازای هر ٦/٦ مرد، 
یك زن و در دامنه سنی 2۵ تا ٤٤ سال به 

ازای هر 1٦ مرد 1 زن معتاد وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در گروه سنی ٤۵ تا 
٦0 سال نیز در برابر هر 17 مرد معتاد 1 نفر 
زن با مشکل اعتیاد دست به گریبان است و 
بر همین اساس  در سنین پایین تر مشکل 
اعتیاد به سمت زنانه شدن سوق پیدا کرده 
است و با افزایش زنان در معرض آسیب 

مواجه هستیم.
محسنی افزود: با توجه به این آمار؛ در سال 
۹٦ اولویت ما بر افزایش مراکز نگهداری 
زنان و کودکان معتاد قرار گرفت و با توجه 
بــه اینکه بیش از ۵1 درصد کودکان معتاد 

از طریق اعتیاد مادر به این دام گرفتار شده 
اند؛می توان به نقش حســاس و کلیدی 
زنان در خانواده پی برد.به گزارش فارس، 
رئیس سازمان بهزیستی عدم کنترل رشد 
آسیب اعتیاد در زنان را موجب هم افزایی 
در دیگر گروه های سنی و اعضای خانواده 
دانست و گفت: در حال حاضر با افزایش 
قابل توجه تعداد کــودکان کار و خیابان، 
کودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت، 
مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه نشینی و...

مواجهیم کــه همه محصول معضل اعتیاد 
هستند.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم که معضل 
اعتیاد، به عنوان یك معضل اجتماعی تنها 
با رویکردی تحت عنوان گفتمان اجتماعی 

و اجتمــاع مدارانه قابل حل خواهد بود و 
معضالت اجتماعی با مشارکت اجتماعی 
مردم در قالب ســازمان هــای مردم نهاد 

کاهش می یابد.
رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: ۵ 
هزار تیم فعال بــا رویکرد اجتماع محور 
و ارایه خدمات تســهیل گری با حضور 
افرادی در قالب تســهیل گران اجتماعی، 
ارائــه کتابچه، بروشــور و همچنین ارائه 
الگوهای پیشگیرانه برای گروه های پرخطر 
مثل سربازان و کودکان، اجرای طرح های 
پیشگیری به صورت خانه به خانه در صدد 
کاهش و رفع آسیب های اجتماعی از جمله 

اعتیاد هستیم.
به گزارش فارس، در آخرین شیوع شناسی 

اعتیاد، فقط 3.8 درصد از مصرف کنندگان 
زن تحت پوشش درمان اعتیاد هستند که 
این مسئله نشان دهنده مالحظات فرهنگی 
و اجتماعــی زنان در گزارش اعتیادشــان 
اســت و نشــان می دهد که بایــد درمان 
اختصاصی زنان را در جامعه افزایش دهیم؛ 
زیرا اکنون درمان در این گروه بسیار سخت 
است و به علت مالحظات اجتماعی برای 
درمان مراجعه نمی کنند و الگوهای درمان 

آن ها نیز محدود است.
حــدود 2.3 درصد از زنانــی که تجربه 
مصرف مواد داشته اند، تزریق را نیز تجربه 
کرده اند؛ این در حالی است که 7۵ درصد 
آن ها از سرنگ نو و استریل استفاده کردند 
و 2۵ درصد تجربه تزریق مشترک داشتند.

براساس این پیمایش، تریاک بیشترین ماده 
مصرفی در زنان است و پس از آن شیشه 
بوده و ســوخته تریاک در رتبه سوم قرار 
دارند. به این ترتیب مصرف مواد مخدر در 

میان زنان در رتبه اول است.
سن شروع مصرف مواد مخدر در دهه 1۵ 
تا 2۹ سال تغییر کرده و زنان در این گروه 
سنی بیشتر به مصرف مواد مخدر گرایش 

پیدا کرده اند.
در واقع سن شروع مصرف در زنان کمتر 
از 30 ســال، کاهش یافته است و میانگین 
کلی سن شــروع مصرف مواد در کشور 
2٤.3 سال اســت و تجربه افراد مصرف 
کننده در مردان 2٤.1 سال و در زنان 2.2٦ 

سال است.
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افزايش14 درصدی مستمری مددجويان بهزيستی و کمیته امداد
 رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد را از منابع هدفمندی یارانه ها برای دستگاه های حمایتی ابالغ کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، در مکاتبه با رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، شیوه نامه اجرایی ماده ٤ آیین نامه اجرایی 
تبصره 1٤ قانون بودجه سال ۹7 کشور را ابالغ کرد.

در این شیوه نامه، خطاب به سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان بهزیستی و کمیته امداد آمده است: در اجرای ماده 7۹ قانون برنامه ششم توسعه 
و با هدف ترمیم مســتمری خانوارهای تحت پوشش دســتگاه های حمایتی، تا مبلغ ٤۵ هزار و ۵00 میلیارد ریال از محل ردیف سه جدول 

مصارف هدفمندی تبصره 1٤ به صورت ماهانه، از سوی سازمان برنامه به دستگاه های حمایتی ابالغ و اختصاص داده می شود.
بر این اساس سهم کمیته امداد از این مبلغ 3٤ هزار و 370 میلیارد ریال و سهم سازمان بهزیستی 11 هزار و 130 میلیارد ریال تعیین شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مکاتبه با رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها یادآور شده است: ترتیبی اتخاذ شود تا پرداخت مستمری 

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در تیر ماه، بر اساس این شیوه نامه انجام و مابه التفاوت سه ماه اول سال نیز پرداخت شود.

چرا مردم ديگر طال نمی خرند؟
 رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور با اشاره به زیان طالفروشان از نوسان قیمت ها، گفت: رکود در بازار طال به حدی است 

که خرید و فروش مصنوعات طال به صفر رسیده است.
آیت محمدولی با اشاره به رکود موجود در بازار طال، افزود: در خصوص خرید و فروش مصنوعات طال از ابتدای سال در حد 
صفر بوده است.وی به خبرآنالین گفت: با این تعداد طالفروشی ای که در کشور وجود دارد، از ابتدای سال 13۹7 تا به االن خرید 
و فروشــی که باید وجود داشــته باشد و از مصنوعات طال استقبال شود و همکاران ما بتوانند از این خرید و فروش هزینه های 

خود را تامین کنند، وجود نداشته است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران توضیح داد: در این نوســانات قیمت طال، قدرت تصمیم گیری از مردم گرفته شــده و نیز از 
نظر اقتصادی و مالی قدرت خریدشان پایین آمده است. همچنین مردم در مسیری رفتند که طالهای آب شده یا سکه می خرند 

تا کار اقتصادی کنند.

نگاه

سیاست های ارزی، بازار ثانويه و چند نكته
 به نظر می رســد دولت برای اعمال سیاســت های جدید ارزی 
چنــد نکته را باید مد نظر قرار دهد. به نظر می رســد برنامه ای برای 
وادار کردن صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی به عرضه ارز حاصل از 
صادرات به قیمت ٤200 تومان مد نظر اســت در حالی که  صنایع 
پتروشــیمی و صنایع فوالد و صنایــع معدنی در صورت عرضه ارز 
صادراتی به قیمت ٤200 تومان با مشکالت فراوانی روبرو می شوند.

بیراه نیست اگر از این سیاســت تحت عنوان" فاجعه" یاد کنم چرا 
که تمرکز بر وضعیت این صنایع نشــان می دهد مضرات اتخاذ این 

تصمیم چیست.
واحدهای بزرگ فوالد سازی ایران طرح های توسعه ای مهمی را در 
دســت دارند. در گروه فوالد مبارکه بالغ بر یك میلیارد و دویســت 
میلیون یورو پروژه در دســت اجراســت و در این راستا فاینانس از 
کشــورهای خارجی با ارز ناشــی از صادرات فوالد مبارکه بایستی 
تامین بشود. فوالد خوزستان نیز با چنین وضعیتی دارد. پس از سال 
ها با تالش فراوان ، طرح های توسعه ای این دومین تولید کننده فوالد 
ایران و صادر کننده نمونه کشــور  از بایگانی خارج شده و  با آمدن 
تیم مدیریتی جدید در فوال خوزســتان ، قرارداد افزایش ظرفیت از 

3/2 میلیون تن فعلی به ۵/2 میلیون تن امضا شده است.
در عین حال فوالد خوزســتان می خواهد ســهم خودش را در افق 
1٤0٤ حفظ کند و  این امر به معنای 2 میلیارد یورو سرمایه گذاری 
اســت. حاال وضعیت ذوب آهن اصفهان را بررســی کنیم. می بینیم 
فعالیت واحدهای  زیر ۵ میلیون تن با ذغال سنگ، اقتصادی نیست 
و در نتیجه ظرفیت این واحد تولیدی و صنعتی نیز باید به ٦ میلیون 
تن برسد. این سه شرکت غول پیکر در گذشته ارز مورد نیاز خود را 

از طریق صادرات تامین می کردند.
در فوالد مبارکــه نیز که موفق ترین بنگاه اقتصادی کشــور، پس از 
شرکت نفت، محسوب مي شــود، ارزش محصوالت در حدود 3/۵ 
میلیارد دالر اســت و این شرکت بدون دریافت وام از بانك یا اعتبار 
دولتی توانسته است ظرفیت خود را از 2/٤ میلیون تن به 7/2 میلیون 
تن برساند. طرح های توسعه ای چنین مجموعه هایی بدون استفاده 

از ارز ناشی از صادرات امکان پذیر نیست.
 نکته اینجاست که بر اساس برنامه ریزی ها قصد داریم تولید خودمان 
را در حــوزه فوالد از حدود ٦0 میلیون تن فعلی به 120 میلیون تن 
برســانیم که این رقم با ظرفیت کنونی عربستان برابری می کند. در 
ضمن عربســتان قصد دارد ظرفیت خود را در ســال 2030 به 2٤0 
میلیون تن برســاند. همین نکته ضرورت توجــه به این صنعت را 

آشکار می کند.
به نظر می رســد با توجه به برنامه 1٤0٤ ، ضرورت دارد مالحظاتی 
برای شــرکت هــای دارای طرح های توســعه و نیازمند به واردات 

تکنولوژی و ماشین آالت پیشرفته در نظر گرفته شود. 
در این شــرایط ضمن اســتقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در بورس، 
امیــدوارم  تبدیل ارز صنایع فوالد، پتروشــیمی و صنایع معدنی در 
ایران الزام نشــود چرا که این اقدام خروج ســرمایه ســنگینی را از 

کشور رقم می زند. 
کسانی که به دولت دارند فشــار می آورند تا برای تنظیم بازار، ارز 
حاصل از صادرات پتروشــیمی و فوالد را وارد بازار کنند تا التهاب 
فروکش نکند، رهنمود اشــتباهی می دهند چرا که  ارز صادرات این 
واحدهــا که رقمی در حــدود 20 میلیارد دالر را تشــکیل می دهد 

مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه گذاری می شود.
باید توجه داشــت ســرمایه گذاری در این واحدهــا مصداق عملی 
اجرای فرمان مقام رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اســت زیرا نباید 
فراموش کنیم این دو گروه تقریبا ٦0 درصد بازار سهام ایران را غیر 
مستقیم و مســتقیم در اختیار دارند . به این ترتیب اگر نتوانند با ارز 
ناشی از صادرات خودشــان طرح های توسعه اجرا کنند، بیکاری و 
کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات غیر نفتی ارمغان سیاســت 
اشــتباه و زودگــذر تنظیم بازار ارز با ارز ناشــی از صادرات این ها 

خواهد بود.
* بهمن آرمان- تحليل گر اقتصادی

آب يعنی زندگی

رشکت آب وفاضالب

استان همدان
)سهامی خاص(

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يک مرحله ای

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

خـــرید لــوله های چــدن داکتیل آبی از سایز50 تا 
400 میلیمتر و واشرآالت الستیکی  به شمـاره ع/97/132-1

ريال  مناقصه در سامانه ستاد:1397/04/19 هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300/000  آگهی  انتشار  تاريخ 
است كه  ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكی موجود در سامانه تداركات الكترونيكی دولت واريز گردد. مهلت دريافت  اسناد مناقصه 
در  پيشنهاد  ارائه  مهلت   آخرين  اداری.  وقت  1397/04/19لغايت1397/04/24تاپايان  تاريخ  از  سامانه:  از 
سامانه: تاپايان وقت اداری 1397/05/08 ) مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.( تاريخ بازگشايی پيشنهادات: 
مورخ1397/05/09ساعت 11 سالن جلسات مناقصه گذار. پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع 
به شماره123402/ دولتی  معامالت  تضمين  نامه  ماده 5آيين  الف  بند  طبق   را  ريال  مبلغ 480/000/000  كاربه 

ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزاری در سامانه 
ميبايست در پاكت الک و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ 1397/05/08 

به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

شركت آب و فاضالب استان همدان)سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خریدلوله های چدن 
داكتیل آبی از سایز  150 تا 400 میلیمتر و واشرآالت الستیکی مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طریق 
سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(اقدام نماید . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 
200977001000007 انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان
 و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

  بــرای جلوگیــری از افزایش قیمت ها 
و کاهش التهــاب بازار، کاالهای اساســی 
با قیمت تنظیم بازار عرضه می شــود و در 
این راســتا توزیع برنج در فروشــگاه های 

زنجیره ای معتبر سراسر استان آغاز شد.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان گفت: این برنج ها در ٦ نوع مختلف 
و با قیمــت هرکیلوگرم 3۹ هــزار ریال تا 
۵2 هزار ریال در بســته بندی های پنج و 10 

کیلویی عرضه می شود.
حمیدرضا متین اضافه کرد: فروشــگاه  های 
زنجیــره ای به ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت مراجعه کرده و براســاس ســابقه، 
برای دریافــت حواله برنــج و توزیع بین 

مصرف کنندگان اقدام کنند.
ورود  بــرای  الزم  آمادگــی  از  متیــن 

محموله های های مــرغ منجمد به بازار خبر 
داد و گفــت: به محض افزایش قیمت، مرغ 
منجمد برای رفاه شهروندان توزیع می شود.

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت 

توسط بازرسان این سازمان رصد و ارزیابی 
می شــود، بیان کــرد: پیرو تاکید اســتاندار 

همدان، نظارت بر بازار شدت گرفته است.
وی به ایرنا گفت: نظارت بر اصناف و کسبه 
به صورت 2٤ ســاعته و در 2 شیفت کاری 

با همــکاری و همراهی تعزیرات حکومتی 
انجام می شود.

متین افزود: عالوه بر قیمت کاالهای اصلی 
برنــج، گوشــت و روغن، اقــالم مصرفی 
دیگری همچون لوازم خانگی، الســتیك و 

قطعات یدکی نیز به شدت کنترل می شود.
دبیر کارگروه تنظیــم بازار عنوان کرد: بازار 
میــوه و تره بار نیز از دید بازرســان مغفول 
نمی مانــد و قیمت ورود میــوه و تره بار به 
میادین و قیمت خرید و فروش مقایســه و 

به موارد تخلف رسیدگی می شود.
رئیس ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
همدان گفت: با اقدامات در حال اجرا برخی 
التهابات بــازار به زودی فروکش می کند و 
امیدواریم بازرگانان و کسبه با همراهی خود 

جو آرامی را ایجاد کنند.

 روکش آســفالت مســیر اصلی شهرک 
صنعتی بهاران با هزینه ای بالغ بر ٦ میلیارد و 

پانصد میلیون ریال اجرا شد.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
بهاران گفت: با مســاعدت شهرداری بهار 
روکش آسفالت مسیر شهرک صنعتی بهاران 
با مســاحتی بالغ بر 27۵00 مترمربع انجام 

شــد.  طبی خرم اضافه کرد: برای تســطیح 
بخشی از این مسیر نیز بالغ بر پانصد میلیون 
ریال توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی 

بهاران هزینه شده بود.
وی با اشــاره به اینکه مساحت کل شهرک 
صنعتی بهاران بالغ بر 13٦ هکتار می باشــد 
به فعالیت 1٤3 واحد در این شــهرک اشاره 

کرد و گفت: فاز دوم این شهرک بزودی راه 
اندازی و به بهره برداری می رسد.

طبی خرم با اشــاره به شــعار سال با عنوان 
حمایت از کاالی ایرانی ادامه داد: در مجموع 
حــدود 2۵00 نفر در این شــهرک در حال 

اشتغال می باشند.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی 

بهاران با تقدیر از مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان، فرماندار شهرستان بهار 
و شــهردار بهار از حمایت هیــأت مدیره 
شــهرک صنعتی بهاران ابراز امیدواری کرد 
تا این شــهرک به عنوان نزدیکترین شهرک 
صنعتی به همدان بتواند از حداکثر ظرفیت 

برای تولید و اشتغال استفاده کند.

اجرای آسفالت شهرک صنعتی بهاران 
با 5/6 ميليارد اعتبار

توزیع برنج تنظيم بازار در همدان آغاز شد

 معاون توســعه مدیریت 
مالیاتی  امور  منابع سازمان  و 
کشــور با اشــاره بــه اینکه 
ســازمان  این  فعالیت هــای 
عمدتــا حول محــور مودی 
مداری اس، گفت: ســازمان 
باید از ممیزی محور بودن به 
سمت مودی محوری حرکت 
کنــد چرا که اســاس وجود 
سازمان براساس وجود مؤدی 

تعریف می شود.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل امور 
مالیاتی استان همدان، محمد ابراهیم طریقت 
ضمن تبریك هفته مالیات گفت: فعاالن حوزه 
کســب و کار صاحبان اصلی ســازمان امور 

مالیاتی کشور هستند.
وي با بیان این که این سازمان مامور دریافت 
مالیات حقه و واریز آن به خزانه دولت برای 
تامین بودجه مورد نیاز در قالب قوانین بودجه 
است بیان کرد: بر این اساس سازمان هم دنبال 
آن است که برای تامین اعتبارات و تنظیم آن 

در اقتصاد کالن کشور تالش کند.
طریقــت با تاکید بر راهبــردی بودن وظیفه 
ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: در کشور 
ما تامین اعتبار متکی به منابع نفتی، عوارض، 

گمرکات و درآمدهای مالیاتی است.
طریقت با اشــاره به اینکه پایدارترین درآمد 

برای دولت ها منابع مالیاتی هســتند گفت: 
حوزه هایی مثل فروش نفت و گاز نمی توانند 
به عنوان یك منبع پایدار تلقی شود چرا که این 
منابع سرمایه اصلی آیندگان هستند پس باید 
در این بخش با احتیاط بیشتر وارد عمل شد و 
از این منابع در سرمایه گذاری پایه ای استفاده 
کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
امور مالیاتی کشور با اشــاره اینکه متاسفانه 
هنوز نتوانسته ایم یك نسبت مناسبی را برای 
تامین اعتبارات ایجاد کنیــم، ادامه داد: البته 
خوشبختانه طی سال های اخیر منابع گمرکات 
تا حدی از وضعیت مطلوبی برخوردار شده 
است به گونه ای که در این بخش شاهد پیشی 

گرفتن از منابع نفتی هستیم.
طریقت با اشاره به اینکه ایجاد نسبت مناسب 
نیازمند همت بیشتر در حوزه های اقتصادی 
کالن در کشور هست  عنوان کرد : تالش ما 
براین اســت که بتوانیم برنامه دولت را برای 

تحقق این مهم که در حوزه اقتصاد مقاومتی 
معنا پیدا میکند پیاده سازی کنیم.

طریقت با اشــاره به اینکه فعالیت ما عمدتا 
حول مــودی محوری اس، گفت: ســازمان 
باید از ممیز محوری به سمت مودی محوری 
حرکت کند چرا که اســاس وجود سازمان 

براســاس وجود مودی تعریف 
می شود.

وی با بیــان اینکه این مهم باید 
در همه دستگاه مورد توجه قرار 
گیرد عنوان کرد: خوشبختانه این 
امر دردولــت تدبیر وامید مورد 
عنایت وتوجه  قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که مودی محور 
شــدن نیازمند اخالق مداری و 
استفاده از ظرفیت های مورد نیاز 
اســت، افزود: ایــن ظرفیت در 
قالب ظرفیت ساختاری، فناوری 
و نیروی انسانی معنا پیدا می کند.

طریقت با اشــاره به اینکه طی 
ســال های اخیر بــا ایجاد زیر 
ساخت الزم توانسته ایم بخشی 
از اطالعات را به صورت موثق 
دنبال کنیم اظهار کــرد: در این 
وادی توانســته ایم اعتماد واتکا 
به اظهار نامه های ارائه شــده به 
مودیان را افزایش داده  و در واقع 
اصل را به صحت اعالم مؤدیان 

مالیاتی قرارداده ایم .
وي با اشــاره به اینکه امسال به 
دنبــال ایجاد ســامانه یکپارچه 
مالیاتی در کشور هستیم گفت: 
اتکای مــا به بانــك اطالعاتی 

موجود با رکورد 1/2 میلیارد است لذا تالش 
می شــود با ظرفیت قانونی موجود مبادالت 
بانکــی، اعتباری و تجــاری را رصد کنیم تا 
از این طریق بخشی از فرار مالیاتی را کنترل 
کرده ایم، که در این راســتا نیز شاهد افزایش 

عدالت مالیاتی در کشور خواهیم بود.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتی كشور:

مؤدی مداری اصلی ترين راهبرد 
امور مالیاتی کشور 

هزار میلیارد تومان برای گذر از تنش آبی
 از میان 11۵7 شــهر ایران 33٤ شهر با جمعیتی بالغ بر 3٤ میلیون 
نفر با مشــکالت کم آبی مواجه هستند. به همین دلیل دولت دو هفته 
گذشــته حدود 1020 میلیارد تومان به منظور اجرای 11۹۵ پروژه در 

280 شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است.
برنامه نخست وزارت نیرو در این بین مربوط به اجرای 101 پروژه در 
1٦٤ شهر با اعتباری بالغ بر ٤32 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
تامین آب شرب اضطراری است که خرید چاه های کشاورزی، اجرای 
خطوط انتقال در کرمان، حفر و تجهیــز چاه و ارتقای تصفیه خانه ها 
در مشــهد، ارتقای وضعیت تصفیه خانه ها در شهر میناب، طرح های 
آبرسانی به مناطق مختلف سیســتان و بلوچستان و... پیش بینی شده 

است.
همچنین برنامه دوم این طرح اجرای ۵٤ پروژه در ۵7 شــهر به منظور 
بهبود کیفیت آب شرب با اختصاص اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان 
و طرح ســوم این برنامه نیز به موضوع آبرسانی روستایی و سیار در 
میان پنج تا ٦000 روستای کشور با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان 

اختصاص پیدا کرده است.
عالوه بر این تکمیل ٤0 پروژه در ۵۹ شــهر با اختصاص 288 میلیارد 
تومان از محل اعتبار مصوب شــده از سوی دولت چهارمین برنامه ای 
اســت که برای کاهش تنش آبی در کشور در نظر گرفته شده است بر 
این اساس در مجموع 11۹۵ پروژه در 280 شهر کشور و آبرسانی به 
بیش از ۵000 روستای کشــور به منظور کاهش تنش آبی در دستور 

کار قرار گرفته است.
بر اســاس گفته های شــاهین پاکروح، معاون هماهنگی و پشــتیانی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور امسال شرایط منابع آبی کشور 
به واســطه کاهش جدی بارندگی چــه در قالب باران و چه در قالب 
پوشش برفی شرایط ســختی پیش بینی می شود و در تمام حوزه های 
آبی به ویژه در حوزه آبریز فالت مرکزی شرایطی را تجربه می کنیم که 

طی ۵0 سال گذشته سابقه نداشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســرانه مصرف آب شرب در بخش 
خانگی 1۵0 لیتر در شبانه روز است، به ایسنا گفت: با توجه به سرانه 
مصرف مشترکان در شهرها و روستاها معتقدیم که اگر تنها 20 درصد 
ســرانه مصرف در بخش خانگی  کاهش یابد می توانیم تابستان را به 

راحتی پشت سر بگذاریم
رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز معتقد اســت کــه اگر بتوان حدود 10 
درصد بهره وری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد اطمینان کامل 
داریم که حقابه های زیست محیطی به خوبی تامین خواهد شد و برای 
مصارف بخش آب شرب و صنعت دو برابر جمعیت فعلی کشور هم 

منابع آب کافی وجود خواهد داشت.

وام مسكن + وام جعاله
 11 تا  17 میلیون تومان

 در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانك 
مسکن از حدود ٦8 تا 70 هزار تومان است در نتیجه زوج ها با توجه 
به اینکه در کجای ایران سکونت دارند باید برای گرفتن وام مسکن به 

عالوه وام جعاله از 11 تا 17 میلیون تومان هزینه اوراق کنند.
به گزارش ایســنا، با توجه به داد و ســتدها در فرابورس ایران قیمت 
اوراق تسهیالت مســکن در طی روزهای اخیر چندان فراز و نشیب 
زیادی نداشــته است به طوری که در آخرین روز معامالتی فرابورس 
قیمت هر بــرگ از اوراق خرداد ماه ســال 13۹7، 70 هزار تومان و 
قیمت هر بــرگ از اوراق فروردین ماه ســال 13۹7 حدود ٦۹ هزار 

تومان است .
مابقی اوراق تســهیالت مسکن بانك مسکن در رنج قیمتی ٦8 تا ٦۹ 
هزار و ۵00 تومان در نوســان است عالوه بر این به تازگی بانك ملی 
نیز اقدام به انتشــار اوراق تسهیالت مسکن کرده که قیمت نمادهای 
مربوط به فروردین و اردیبهشــت آن ۵۹ هزار تومان و قیمت اوراق 

خرداد ماه ۵8 هزار و 100 تومان است.
اگر قیمــت اوراق ٦۹ هزار تومانی را مبنا قــرار دهیم زوج های غیر 
تهرانی که در شــهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا ســقف 80 میلیون تومان وام بگیرند که 
بــرای گرفتن این مبلــغ باید 1٦0 ورق بهادار خریــداری کنند که با 
این حســاب باید 11 میلیون و ٤0 هزار تومان بابت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتساب 2 میلیون و 7٦0 هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعالــه، در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 13 

میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های ســاکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 
هزار نفــر می توانند برای گرفتن ٦0 میلیون تومان وام مســکن 120 
برگ بهادار خریداری کنند که باید 8 میلیون و 280 هزار تومان بابت 
خرید اوراق بپردازند که بــرای دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت 
وام جعاله باید 2 میلیــون و 7٦0 هزار تومان بپردازند. این زوج ها در 
مجموع برای دریافت وام 80 میلیون تومانی باید 11 میلیون و ٤0 هزار 

تومان پرداخت کنند.
مجردهایــي که در مراکز اســتان های باالی 200 هــزار نفر جمعیت 
زندگي مي کنند تا ســقف ۵0 میلیون تومان و غیر زوج های ساکن در 
سایر مناطق تا سقف ٤0 میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب 
هر کدام باید 100 و 80 برگ بهادار اوراق تســهیالت مســکن را از 
فرابورس ایران خریداری کنند. با این حســاب مجردهای ســاکن در 
مراکز اســتان باالی 200 هزار نفر جمعیت مبلغ ٦ میلیون و ۹00 هزار 
تومان و افراد گروه ســوم مبلغ ۵ میلیون و ۵20 هزار تومان پرداخت 
کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام 20 میلیون تومانی جعاله 

باید مبلغ 2 میلیون و 7٦0 هزار تومان دیگر هم بپردازند.
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 هم اکنون هیأت پزشــکی ورزشــی در 
ســطح اســتان نقش پر رنگی در سالمت 
ورزشکاران دارد و در این راستا نیز 2 کتاب 
پیرامون بیماری های غیر واگیر و ورزش و 
نیز پروتکل های ورزشی در زانو منتشر شد.

رئیس هیأت پزشــکی ورزشــی استان در 
مجمع انتخابات هیأت پزشــکی ورزشــی 
همدان گفت: آمار بیمه شــدگان استان در 
سال ۹٦ نسبت به مدت مشابه خود در سال 

۹۵ رشد 18 درصدی داشته است.
رشــید حیدری مقدم گفــت: در حالی که 

به تعداد ورزشــکاران استان همدان در سه 
سال گذشــته افزوده شده اما با انجام برنامه 
های آموزشی توانستیم مصدومیت و عمل 
جراحی ورزشکاران همدان را 100 درصد 

کاهش دهیم.
وی  خاطرنشان کرد: امروزه فعالیت هیأت 
پزشــکی تنها ارائه کارت بیمه ورزشــی و 
تشــکیل پرونده برای مصدومان نیســت و 
توانســته ایم با همکاری سایر ارگان ها به 
ویژه دانشــگاه علوم پزشکی استان همدان 
در برنامه های آموزشــی فعالیت چشمگیر 

داشته باشیم.
رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان افزود: 
در سال گذشــته نیز 1٦ برنامه آموزشی با 
همکاری صدا و ســیمای مرکز همدان در 
قالب پزشکی ورزشــی انجام شد و امسال 

نیز 30 برنامه را در دستور کار داریم.
وی گفت: هم اکنون هیأت پزشکی ورزشی 
در سطح اســتان نقش پر رنگی در سالمت 
ورزشکاران دارد و در این راستا نیز 2 کتاب 
پیرامون بیماری های غیر واگیر و ورزش و 
نیز پروتکل های ورزشی در زانو منتشر شد.

وی بــه فعالیت مطلوب کلینیك پزشــکی 
ورزشــی همدان اشــاره کرد و افزود: این 
کلینیك خدمات دهی بســیار مناســب به 

ورزشکاران دارد.

همدان میزبان مسابقات تیراندازی با کمان 
کشور شد

 میزبانی رقابت های تیراندازی با کمان رنکینگ نوجوانان و جوانان 
کشور از سوی فدراسیون به این استان سپرده شد.

دبیر هیــأت تیراندازی با کمان همدان گفــت: در ادامه میزبانی های 
شایســته اســتان همدان از رویدادهای تیراندازی با کمان کشور و در 
راســتای ایجاد انگیزه و تجربه اندوزی نوآموزان این رشته در استان، 
میزبانی رنکینگ نوجوانان و جوانان را درخواست کردیم که با موافقت 

فدراسیون همراه شد.
ساســان رضوی مشــعوف اظهار کرد: از آنجا که توجــه به رده های 
ســنی پایه سیاســت اصلی هیأت تیراندازی با کمان همدان اســت، 
این رقابت ها می تواند الگوی مناســب برای کسب تجربه کمانداران 

نوجوان و جوان استان باشد.
رضوی مشعوف خاطرنشان کرد: مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ 
نوجوانان و جوانان کشور از 21 ماه جاری و به مدت 2 روز به میزبانی 

دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار می شود.
وی با اشــاره به برگزاری این رقابت هــا در 2 بخش آقایان و بانوان 
گفت: رشته ریکرو رده سنی نوجوانان در 2 مسافت ٦0 متر و جوانان 

70 متر و رشته کامپوند نیز به مسافت ۵0 متر اجرا خواهد شد.

قدرت های نوظهور رقابت های تیراندازی 
آسیا را سخت کرده است

 هرچند اکثر قهرمانان جهان از قاره آسیا هستند اما رشد قابل توجه 
تیراندازانی در هندوستان، ژاپن و حتی تایلند باعث شده تا مسابقات 

سختی را در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا پیش رو داشته باشیم.
عضو تیم ملی تیراندازی کشــورمان گفت: اکنــون در کنار قهرمانان 
جهان از چین و کره جنوبی، باید با پدیده های تیراندازی از این ســه 
کشور آسیایی در کنار قزاقستان، قرقیزستان و مغولستان که از قبل جزو 

مدعیان بودند نیز رقابتی سخت در بازی های آسیایی داشته باشیم.
مه لقا جام بزرگ اظهار کرد: رقابت های امســال قابل مقایسه با دوره 
گذشته بازی های آســیایی و حتی مسابقات سال های قبل نیست و 

باید نهایت تالش را برای کسب مدال داشت.
وی خاطرنشان کرد: قوانین ستاد برگزاری مسابقات در محدود کردن 
تعداد ورزشکاران در مواد مختلف نیز کار را برای کسب مدال سخت 
تر کرده است. جام بزرگ با اشاره به استمرار اردوهای تیم ملی گفت: 
این اردوها به آماده سازی ما کمك شایانی می کند و امیدوارم شرایط 

برپایی اردوی خارجی نیز مهیا شود.
عضو تیم ملی در المپیك عنوان کرد: امیدوارم با بهترین شرایط ممکن 

در بازی های آسیایی جاکارتا حضور یابم و بتوانم مدال کسب کنم.
وی خاطرنشان کرد: فدراسیون نیز در حد امکان شرایط خوبی را برای 
ملی پوشان مهیا ساخته و به صورت روزانه تمرینات را ادامه می دهیم.

اعتراض خبرنگاران زن حاضر
 در جام جهانی 2018 به آزارهای جنسی

 زنان خبرنگار جام جهانی 2018 در اعتراض به آزارهای جنســی 
و توهین هــای صورت گرفته به آنها در جریان برگزاری این رقابت ها 

اعتراض کرده و کمپین تشکیل دادند.
بــا توجه به اینکــه پیش از این زنان در عرصه های مختلف شــروع 
به اعتراض به آزارهای جنســی کرده اند، زنان خبرنگار ورزشی نیز با 
رســانه ای کردن آزار جنسی صورت گرفته در جریان جام جهانی، به 

این مساله اعتراض کردند.
زنان خبرنگار برزیلی کمپینی برای این منظور تشکیل داده اند.

زنان خبرنگار ورزشــی در جام جهانی اعالم کرده اند که به توهین ها 
و آزارهای جنســی اعتراض دارند. پست های مختلف در شبکه های 

اجتماعی با هشتك Lether work در این باره منتشر شده  است.
خبرنگاران زن حاضر در جــام جهانی 2018 اعالم کرده اند، با توجه 
به این که پلیس شــاهد توهین های جنسی هواداران به آنها بوده، هیچ 

عکس العملی نشان نداده است.
پلیس بیشتر برای مقابله با حمالت نژاد پرستانه آمده بوده است. 

حكیمی از آب طال می خواهد

 کمتر از ٤0 روز دیگر به آغاز بازی های آسیایی 2018 جاکارتا زمان 
مانده و ورزشکاران استان همدان در معیت تیم های ملی مراحل پایانی و 

دشوار آماده سازی خود را طی می کنند.
آرزو حکیمی یکی از ورزشــکاران استان همدان است که برای دومین 
دوره متوالی حضور در بازی های آسیایی را تجربه خواهد کرد. قایقرانی 
که در بازی های آسیایی 201٤ اینچئون کره جنوبی مدال برنز را به گردن 
آویخت و حاال به دنبال کسب مدالی خوش رنگ تر در کشور اندونزی 

است.
 نخستين دانش آموز المپيکی ایران

حکیمی متولد 2۹ فروردین ماه ســال 137٤ است. قایقرانی را زیر نظر 
نســرین عابدین فیروز مربی خوب نوشهری آغاز کرد و سال 88 به تیم 
ملــی راه یافت. یولداش مربی خارجی تیم ملی هم در موفقیت های او 
نقش مهمی داشت، تا جایی که سال 13۹0 و در مسابقات قهرمانی آسیا 
سه مدال طال و یك مدال برنز به دست آورد و همان سال در رقابت های 
جوانان جهان عنوان چهارمی را کسب کرد تا قایقرانی ایران از ظهور یك 

پدیده خوش آتیه به خود ببالد.
اوج کار حکیمی اما به المپیك 2012 لندن بازمی گردد. آخرین ســهمیه 
قایقرانی ایران در المپیك لندن توسط آرزو معتمدی به دست آمد اما او 
نتوانست سهمیه اش را حفظ کند و آرزو حکیمی بلیت 200 متر کایاک 

بازی های لندن را از او گرفت.
معتمدی در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران در شرایطی که در جایگاه 
چهارم قرار گرفت به دلیل حضور سه نفر اول در المپیك لندن موفق به 
کسب سهمیه شد اما در مسابقه انتخابی داخلی نتوانست نتیجه خوبی 
بگیرد و جایش را با آرزو حکیمی جوان 17 ساله ایرانی عوض کرد تا 
لقب نخستین دانش آموز المپیکی ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی به ورزشکار همدانی متعلق شود.
حکیمی در فاصله چند ماه به المپیك عازم رقابت های جهانی شــد و 
نتایج قابل قبولی نیز کسب کرد و در لندن به جنگ رکوردهایش رفت، 
اما طبیعی بود که فاصله او با مدال المپیك در سن 17 سالگی زیاد است.

 سکوی اینچئون، کار بزرگ آرزو
آرزو حکیمی توانسته برای نخســتین بار یك کایاک سوار دختر ایرانی 
باشد که به  طور همزمان در دو مسافت این رشته به فینال A مسابقات 

جهانی راه یابد.
یکی از افتخارات بزرگ این قایقران اما کســب نشــان برنز بازی های 
آسیایی است. چهار سال پیش و در اینچئون حکیمی در  مرحله مقدماتی 
رقابت های کایاک ۵00 متر زنان به عنوان نفر سوم در گروه خود به فینال 
رسید و در کایاک تك نفره مسافت 200 متر هم در رقابت با حریفانی 
از ژاپن، اندونزی، قزاقســتان، قرقیزستان، ماکائو و هند توانست با قرار 

گرفتن در جایگاه سوم راهی فینال شود.
در این دو فینال کار سختی در پیش داشت. در کایاک ۵00 متر با اختالف 
سه ثانیه و 78 صدم ثانیه نسبت به نفر نخست جایگاه چهارم را به خود 
اختصاص داد. حکیمی اما  در مســابقات کایاک یك نفره 200 متر زنان 
بازی های آسیایی اینچئون به مدال برنز رسید و در فینال این رقابت ها به 
مصاف هشت قایقران دیگر رفت و با زمان ٤1 دقیقه و 807 صدم ثانیه 

به جایگاه سومی دست یافت.
 حضور مداوم در کاپ های جهانی، قهرمانی آسيا و ...

حکیمی ظرف چند سال گذشته که پای ثابت حضور در اردوهای تیم 
ملی آب های آرام بوده، در انواع و اقسام مسابقات بین المللی پارو زده و 
حاال در 23 سالگی کوله باری از تجربه را همراه خود می بیند. تجربه ای 
که می تواند به موفقیت او در جاکارتا و حتی المپیك 2020 کمك کند.

در ویترین افتخارات رنگارنگ او می توان به درخشــش در مسابقات 
قهرمانی آسیا در شانگهای چین و کسب چهار نشان رنگارنگ که همین 

پارسال به دست آمد، اشاره کرد.
این قایقران در کایاک چهار نفره بانوان 200 متر بزرگســاالن آسیا مدال 
برنز کسب کرد و در ماده 200 متر دونفره نیز به نشان طال دست یافت. 
در کایاک یك نفره 200 متر بانوان بزرگساالن هم با اختالف هزارم ثانیه 

صاحب مدال نقره شد و در کایاک چهارنفره هزار متر هم برنز گرفت.
 روزهای درخشان آرزوی قایقرانی

پنج ســال پیش و درســت در روزهایی که برخی رسانه ها به حاشیه 
خداحافظی آرزو حکیمی از تیم ملی دامن زدند، هیچکس فکر نمی کرد 
که دختر ســختکوش آب های آرام ایران به قدری باصالبت بازگردد که 
حــاال او را در صف مدعیان کســب مدال در المپیــك توکیو هم قرار 

می دهند.
حتی بسیاری از کارشناسان وقتی او در المپیك 2012 با 17 سال سن پارو 
زد به این موضوع اشاره کردند که حکیمی می تواند در المپیك های بعدی 
نیز روی ســکو برود؛ اما فراموش نکنیم که موفقیت چه در بازی های 
آســیایی و چه در المپیك برای آرزو حکیمی مثل بقیه ورزشــکاران 
حرفه ای مســتلزم برآورده کردن یکسری انتظارات و خواسته هاست که 

در برهه ای برای حکیمی محقق نشد.
خیلی ها بر این عقیده اند که دختر 23 ســاله قایقرانی ایران با افتخارات 
بی شــمار می توانــد در 2018 جاکارتــا مــدال 201٤ اینچئونش را 

خوش رنگ تر کند.
حاال همه نگاه ها به حکیمی است. او رویاهای تازه خود را در آب های 
جاکارتا جست وجو می کند و فاصله اش با مدال طالی معتبرترین رویداد 

ورزشی قاره کهن کمتر از چیزی است که تصورش را داشته باشیم.

 رنکینــگ بعدی فیفا حــدود یك هفته 
دیگر اعالم می شــود و تیم ها منتظر تعیین 

جایگاه های آینده خود هستند.
رقابــت های جــام جهانی 2018 روســیه 
روزهــای آخر خود را ســپری می کند. در 
طول برگزاری این رقابت ها، 32 تیم شرکت 
کننده بهترین فرصت را داشتند که با توجه 
به ضریب باالیی که دیدارهای جام جهانی 
دارد، امتیاز و شرایط خود را در جدول رده 
بندی فیفا بهبود ببخشــند. آخرین رنکینگ 
فیفا در تاریخ هفتم ژوئن اعالم شد و حدود 
یك هفته بعد از آن، رقابت های جام جهانی 

آغاز شد.
حــاال در فاصله یك هفته تا اعالم رســمی 
رنکینگ ماهانه بعدی از ســوی فدراسیون 
جهانــی فوتبال، بررســی احتماالت و رتبه 

های بعدی تیم ها، جالب توجه است.
در راس همه تیــم ها، به تیم ملی ایران می 
پردازیم. ایران امســال توانست با کسب ٤ 
امتیــاز، بهترین نتیجه تاریــخ خود در جام 
هــای جهانی را به دســت آورد و کارلوس 
کی روش در انتظار یك صعود جالب توجه 

برای تیمش در رنکینگ فیفا خواهد بود.
دیدار دوســتانه با لیتوانی و سه بازی مرحله 
گروهی جــام جهانــی، دیدارهایی بود که 
تیم ملی ایران در این ماه انجام داده اســت. 
بــا توجه بــه احتماالتی که وجــود دارد و 
سیســتمی که فیفا بــرای امتیازدهی تعیین 
کرده، ایران از پیروزی تدارکاتی برابر لیتوانی 
20٤ امتیاز می گیرد. تیم کی روش از باخت 
خفیف مقابل اسپانیا امتیازی کسب نمی کند، 
امــا حاصل کار ایــران در برابر پرتغال یك 
تساوی بود که 721 امتیاز به ارمغان آورده و 
پیروزی ارزشمند برابر مراکش 1٦22 امتیاز 

برای تیم ایران داشته است.
مجموع این امتیازات و اضافه شدن آن طبق 
سیســتم موجود به امتیازات قبلی، مجموع 
امتیــاز تیم ملی ایران در رنکینگ بعدی فیفا 
را به 802 می رساند؛ امتیازی که در ماه اخیر 

برای ایران 708 بوده است.
 سبقت از ایسلند، آمریکا و دیگران

اما برای محاسبه اینکه این نتایج تا چه حدی 

ایــران را در رده بندی فیفا باال می برد، باید 
نگاهی به تغییرات تیم های باالتر و پایین تر 
از ایــران بیاندازیم. در بین تیم های باالتر از 
ایران، بهترین تیمی که در ماه بعدی از ایران 

جا می ماند، ایسلند است.
وایکینگ ها که اولیــن حضور تاریخ خود 
در جــام جهانی را تجربه کردنــد و اولین 
امتیازشان را هم از آرژانتین گرفتند، در رده 
بنــدی ماه بعد افتــی 11۵ امتیازی خواهند 
داشت و با 783 امتیاز، پایین تر از ایران می 
ایستند. ایســلند در ماه قبل در رتبه 22 رده 

بندی قرار داشت.
پــس از ایســلند، تیم های آمریــکا )2۵(، 
اتریش  )2٦(، اسلواکی )28(، ایرلند شمالی 
)2۹(، رومانی )30(، جمهوری ایرلند )31(، 
ونزوئــال )33(، اوکراین )3۵( و اســترالیا 
)3٦( تیم هایی هســتند که احتماال در روند 
صعودی یوزهای ایرانی، از تیم ملی ایران جا 

خواهند ماند.
بدین ترتیب ایران می تواند تا رتبه بیســت 

و هفتم فیفا در رده بندی آینده صعود کند.
 نيجریه و ژاپن نمی رسند

این صعود به شــرطی باقی خواهد ماند که 
تیم های پایین تر از ایران نتوانند بیش از این 

تیم پیشــرفت کنند و رتبه 27 شاگردان کی 
روش را به خطر بیاندازند. نکته مثبت برای 
ایران این است که به خاطر برگزاری رقابت 
های جام جهانی، ســایر تیم های دنیا بازی 
خاصی انجام نداده اند که باعث پیشــرفت 

چشمگیرشان شود.
تیم های 38 تــا ۵0 رنکینگ فیفا هیچ کدام 
چنین صعودی نداشــته انــد و در بین تیم 
های پایین تر از رتبه پنجاهم نیز پاناما، کره 
جنوبی، ژاپن، عربســتان و روسیه به واسطه 
حضور در جام جهانی این شانس را داشته 
اند که البته امتیاز هیچ یك از آنها نیز به 802 

نخواهد رسید.
 بازگشت ایران به صدر آسيا

از اعداد و ارقام فوق مشــخص است ایران 
در رنکینگ بعدی فیفا رتبه اول آســیا را از 
استرالیا پس خواهد گرفت و حتی عملکرد 
فوق العاده ژاپــن و برتری خیره کننده کره 
مقابل آلمان هم باعث رســیدن آنها به ایران 
نمی شود. تنها نکته این خواهد بود که ژاپن 
جای کره را در رده ســومی آســیا خواهد 

گرفت.
 پایان سلطه مانشافت

در بین برترین تیم های جهان هم مهم ترین 

اتفاق، از دست رفتن صدر جدول رده بندی 
برای آلمان اســت. ژرمن ها که یکی از تلخ 
ترین جام های جهانی را ســپری کردند، با 
افت نزدیك به 300 امتیاز روبرو می شوند و 

جای خود را به سایر رقبا خواهند داد.
در شرایطی که نتایج تا پایان مرحله گروهی 
برای اکثر تیم های برتر رده بندی محاســبه 

شده، امتیازات آنها بدین شرح است:
برزیل )1٦27(، بلژیك )1٤٦8(، کرواســی 
)1331(، فرانســه )131٤(، آلمان )1271(، 
سوئیس )12۵2(، اروگوئه )12٤۹(، انگلیس 

)1237(، اسپانیا )1232(، پرتغال )1208(.
این 10 تیم احتمــاال برترین های رنکینگ 
بعدی فیفــا خواهند بود. البتــه با توجه به 
صعــود بلژیك و فرانســه به نیمــه نهایی 
احتماال دو تیــم در رده بندی اول خواهند 
بود. همچنین انگلیس و کرواسی هم پتانسیل 

رسیدن به جمع ٤ تیم برتر را دارند.

می توان گفت صعود اروگوئه به یك چهارم 
هــم در حدی بوده که از لحاظ امتیازی این 
تیم را باالتــر از آلمان قرار دهــد و با این 
حســاب باید مانشــافت را در حدود رتبه 

ششم رنکینگ بعدی دید.

رئيس هيئت اسكيت استان همدان:
اسكیت باز همدانی پديده مسابقات جهانی فری 

استايل هلند شد
 اســکیت باز جوان همدانی با درخشش در مســابقات جهانی فری 

استایل در هلند به عنوان پدیده این مسابقات انتخاب شد.
رئیس هیئت اسکیت استان همدان گفت: با اشاره به درخشش اسکیت باز 
همدانی در مســابقات جهانی اسکیت فری استایل اظهار داشت: سجاد 
محمدی ساسان تنها نماینده استان همدان در تیم ملی در مسابقات جهانی 

اسکیت فری استایل که در کشور هلند برگزار شد بود موفق ظاهر شد.

مهدی مجیدی در گفتگو با مهر افزود: این اســکیت باز همدانی ســال 
گذشــته در این مسابقات رتبه پنجم جهان را کســب کرده بود. رئیس 
هیئت اســکیت استان همدان با اشاره به درخشش وی در مسابقات سال 
جاری گفت: وی امســال در این مسابقات با غلبه بر حریفان صاحب نام 

خود به جمع نفرات نهایی این مسابقه صعود کرد. 
مجیدی عنوان کرد: محمدی ساسان در مرحله نیمه نهایی این مسابقات 
با بدشانسی نتوانست مدالی را کسب کند و در رتبه چهارم جهان ایستاد 
که ســایت جهانی اسکیت این اسکیت باز را به عنوان پدیده این دوره از 

مسابقات معرفی کرد. 

وی بابیان اینکه کسب این رتبه در تاریخ اسکیت کشور بی سابقه است، 
بیان کرد: رتبه چهارم ســجاد محمدی ساسان بهترین عملکرد تیم ملی 
فری اســتایل ایران بود که باعث افتخار اسکیت استان و ورزش همدان 
اســت. رئیس هیئت اسکیت استان همدان عنوان کرد: با توجه به جوانی 
این اسکیت باز به طورقطع آینده بسیار درخشانی پیش روی این ورزشکار 
خواهد بود و ما با تمام توان از این اســکیت باز خوب اســتان حمایت 
خواهیم کرد. مجیدی بابیان اینکه هیئت اسکیت استان همدان در این چند 
ســال رشد بی سابقه ای داشته اســت، گفت: سال گذشته هیئت اسکیت 

استان همدان رتبه هفتم هیئت های ورزشی استان را کسب کرد. 

رتبه ايران در رنكينگ بعدی فيفا چند است؟

در انتظار صعود 10 پله ای پس از جام جهانی

 ســتاره های لیگ ایران پس از درخشش در جام 
جهانی با پیشنهادهایی از لیگ های خارجی روبرو 

شده اند و فاصله چندانی با لژیونر شدن ندارند.
پس از اتمــام کار ایران در رقابت های جام جهانی 
2018 روســیه، برخی از بازیکنان با پیشــنهادهای 
مختلف از خارج کشــور روبرو شده اند. عملکرد 
بســیار خوب تیم کارلوس کی روش در فاز دفاعی، 
کمك زیادی کرد تا بعضــی نفرات به خوبی دیده 
شــوند و رویای رســیدن به اروپا پس از تورنمنت 
بزرگ جام جهانی برای آنها در آســتانه تحقق قرار 

بگیرد.
طبیعی اســت که این اتفاق برای بازیکنان شاغل در 
لیگ داخلی، پیشرفت بزرگتری محسوب می شود 
و مــی تواند آنها را حتی تا آخر دوران بازیگری در 
سطوح باالی فوتبال دنیا نگه دارد. از بازیکنان لیگ 
ایران علیرضا بیرانوند، روزبه چشــمی، سیدمجید 
حسینی، امید ابراهیمی و وحید امیری در جام جهانی 
فرصت بازی پیدا کردند و همگی هم نمایشی عالی 
از خود به جا گذاشــتند. جالب اینجا است که هر 

۵ نفر، نمایندگان تیم های سرخابی پایتخت هستند.
حاال در شرایطی که حدود دو هفته از آخرین بازی 
ایــران در جام جهانی می گذرد، بازیکنان مشــغول 
بررسی پیشنهادهای خود هستند و اصال نمی خواهند 
از این فرصت به دست آمده به سادگی عبور کنند. از 
بین ۵ بازیکن استقالل و پرسپولیس که در جام جهانی 
برای تیم ملی به میدان رفتند، 2 ستاره تیم استقالل در 

مراحل جدی تری برای ترنسفر قرار دارند.
امید ابراهیمی، هافبك توانمند استقالل که به خاطر 
محرومیت سعید عزت اللهی در تیم ملی فیکس شد 
و پــس از آن 3 بازی بســیار خوب در جام جهانی 
انجام داد و تحسین همگان را برانگیخت، سرانجام 
به طور رسمی با االهلی قطر قرارداد امضا کرد و به 
حضور چهارساله خود در جمع آبی پوشان پایتخت 
پایان داد. درباره ابراهیمی سال های قبل هم خبرهایی 
مبنی بر پیشنهاد از فوتبال قطر و حضور در یکی از 
تیم های لیگ ستارگان شنیده می شد اما او در مقاطع 
قبلی استقاللی ماند تا پس از جام جهانی اولین تجربه 

بازی در خارج ایران را آغاز کند.

سید مجید حسینی هم یکی دیگر از بازیکنانی بود 
که به لطف مصدومیت دو هم باشــگاهی اش یعنی 
امید ابراهیمی و روزبه چشمی، فرصت بازی در جام 
جهانی را به دســت آورد. حســینی با 22 سال سن 
بدون کوچکترین لغزشــی توانست 2 بازی خوب 
در برابر اســپانیا و پرتغال انجام دهد و نمره قبولی 
بگیــرد. او که به خاطر عملکرد خوبش در لیگ هم 
مــورد توجه چند تیم خارجی قرار گرفته بود، حاال 
پیشــنهادی بســیار جدی از ترابوزان اسپور ترکیه 
دریافت کرده و این تیم به شدت پیگیر جذب مدافع 
جوان استقالل است. با وجود اینکه باشگاه استقالل 
اعــالم کرده برای ماندن حســینی همه تالش خود 
را خواهد کــرد، اما در هر صورت باید این بازیکن 
را یکی از گزینه های خروج از جمع آبی پوشــان 

دانست.
در شــرایطی مشــابه این دو بازیکن، ســتاره های 
ارزشمند تیم پرسپولیس هم نزدیك به خروج از این 
تیم هستند. علیرضا بیرانوند، گلر شماره یك تیم ملی 
و پرسپولیس که با فشار خیلی زیاد وارد جام جهانی 

شــد، یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی در 3 بازی 
این رقابت ها بود. بیرانوند در دیدار مراکش چند بار 
تیم را در بازی نگه داشــت و مقابل اسپانیا هم کم 
نقص و ایده آل کار کرد. اوج هنرنمایی او هم مربوط 
به بازی ســوم بود. مهار پنالتی بهترین بازیکن سال 
جهان، بیرانوند را در ســطح رسانه های دنیا مطرح 
کرد. حاال این گلر جوان و آینده دار با پیشنهادهایی 
روبرو اســت که گفته می شود برخی از آنها از تیم 

های سطح اول اروپایی هستند.
البته از قرارداد او با پرسپولیس چند سال باقی مانده 
و این مسئله باعث شــده که نظر باشگاه ایرانی در 
جدایی این بازیکن کامال دخیل باشــد. محرومیت 
پرســپولیس از نقل و انتقاالت تابستانی هم یکی از 
مهم ترین دالیلی است که بیرانوند هنوز تصمیم نهایی 
برای لژیونر شدن را نگرفته، اما نکته اینجاست که در 
نیم فصل بسیار بعید به نظر می رسد یك تیم از لیگ 
های معتبر اروپایی حاضر به خرید دروازه بان باشد 
و این ممکن اســت بیرانوند را تا تابستان سال بعد 

بالتکلیف نگه دارد.

دیگر ســتاره تیم ملی در جام جهانــی که از لیگ 
داخلی نمایندگی داشت، وحید امیری بود. وینگر تیم 
پرســپولیس در هر سه دیدار تیم ملی در گروه دوم 
جام جهانی در ترکیب اصلی قرار گرفت و در تیمی 
که عمده تمرکزش روی مسائل دفاعی بود، یك مهره 

ارزشمند در فاز تهاجمی به شمار می رفت.
امیری هم پس از عملکرد خوبی که در جام جهانی 
داشت با پیشنهادهای خارجی مواجه شده است. او 
هم مانند بیرانوند به دلیل بســته بودن پنجره نقل و 
انتقاالتی باشگاه پرسپولیس و تاکید برانکو بر ماندنش 
در تیــم، هنوز تصمیم قطعی و نهایی نگرفته، اما به 
نظر می رســد با توجه به شرایط سنی، سرانجام از 
لیگ ایران رفتنی شود تا چند سالی را در لیگ های 
خارجی توپ بزند. می توان گفت شرایط امیری در 
پرسپولیس به امید ابراهیمی شبیه است. چراکه او هم 
از نظر سنی نمی تواند حساب ویژه ای روی پیشرفت 
در ســال های آتی باز کند و هم اینکه قراردادی با 

باشگاه خود ندارد.
در دیگر ســمت ماجرا، علیرضا بیرانوند مثل مجید 
حسینی، از نظر سنی می تواند برای خروج از ایران 
کمی صبر کند و البته اینکه با باشــگاه خود قرارداد 
دارد و باید حتما رضایت مدیران را برای لژیونر شدن 

جلب کند.

جام جهانی و ضرباتی که استقالل و پرسپولیس می خورند

رئيس هيأت پزشكی ورزشی استان 

هيأت پزشکی ورزشی استان نقش پر رنگی 
در سالمت ورزشکاران دارد



C M Y K

 

خبـر

گزارش   

فرهنگخبـر

عکس روز

عکس: ايسنا

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا کمي ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  20 تيرماه 1397  27 شوال 1439  11 جوالي 2018  شماره 3236

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:27 
خورشيد         06:09                   طلوع 
اذان ظهر                      13:21
غروب خورشيد              20:32

اذان مغرب                   20:53 
نيمه شب شرعي           00:30

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

32 37 38 37 38 37 37 37 36 37 37
15 12 13 15 15 15 15 19 19 19 14  
20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان خبر داد
تخصیص 2/5 میلیارد تومان اعتبار 

برای پرديس های سینمايی کشور

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان همدان با بیان اینکه ردیف 
ملی اعتبار پردیس های ســینمایی کشور در بودجه ۹7 دیده شده است، 
گفت: 2/۵ میلیارد تومان اعتبار برای پردیس های سینمایی سراسر کشور 

دیده شده است.
سیداسکندر صیدایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هنوز سهم 
استانی ابالغ نشده اســت، اظهار کرد: اینکه چه میزان از این بودجه به 
پروژه پردیس سینمایی همدان اختصاص یابد توسط وزرات فرهنگ و 
ارشاد مشخص خواهد شد. وی تصریح کرد: نماینده همدان در مجلس 
شــورای اســالمی تالش کرده برای این طرح اعتباری دیده شود و در 

تالش است سهم بیشتری برای استان همدان بگیرد.
صیدایی بیان کرد: برای اینکه سهم بیشتری از بودجه برای استان بگیریم 
باید بتوانیم استدالل داشته باشیم و مزیت های استان را مشخص کنیم و 

به طور هدفمند بگوییم کجا می خواهیم برسیم.

امكان پرداخت اقساطی حق بیمه 
اعضای صندوق اعتباری هنر

 امکان پرداخت اقســاطی حق بیمه درمان تکمیلی مشــمولین طرح 
تکریم و مستمری صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و 

روزنامه نگاران )هنر( فراهم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اطالعیه صنــدوق اعتباری حمایت از 
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران )هنر(، در اطالعیه این صندوق 
در خصوص ثبت نــام بیمه درمان تکمیلی مشــمولین طرح تکریم و 

مستمری آمده است:
»به منظور خدمات رســانی هرچه بیشــتر به عزیزان مشــمول طرح 
تکریم و مســتمری صنــدوق اعتباری هنر، برای اولیــن بار ترتیبی 
اتخاذ شــده تا این عزیزان با مراجعه به وب سایت صندوق به  نشانی 
www.honarcredit.ir تــا پایان روز پنج شــنبه 21 تیرماه از 

مزایای پرداخت اقســاطی حق بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند.
مشمولین طرح تکریم و مستمری می توانند حق بیمه ساالنه خود و افراد 
تحت تکفل را به صورت تقسیط از محل مقرری ماهانه پرداخت نمایند. 
چنانچه مبلغ حق بیمه بیشتر از دریافتی تا پایان سال باشد مابه التفاوت 
آن در ابتدا نقداً دریافت می شود و مابقی به صورت ماهانه کسر می شود.

شــرح خدمات و ســقف هزینه پرداختی بیمه تکمیلی امسال اعضای 
صندوق اعتباری هنر همانند ســال گذشــته در قالب سه طرح »امید«، 
»آرامش« و »رفاه« ارائه شــده و هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران 

می توانند از بین این طرحها نسبت به انتخاب یك طرح اقدام کنند.
این نکته را باید در نظر داشــت که طرح انتخابی فرد اصلی برای افراد 
تحت تکفل نیز یکسان است. همچنین مبلغ طرح انتخابی برای هر نفر 

تحت پوشش به صورت مجزا خواهد بود.
خدمــات بیمه تکمیلی این دوره از تاریــخ 1/٤/۹7 تا 31/3/۹8 برقرار 
خواهد بود. همچنین مدت زمان ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای صندوق 

اعتباری هنر به هیچ وجه تمدید نخواهد شد«.

ابعاد برگزاری هشتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی تبیین شد

 در جلســه انجمــن کتابخانه هــای عمومــی 

جشــنواره  هشــتمین  برگــزاری  ابعــاد  اســتان 
کتابخوانــی رضــوی تبییــن شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه هــای 
انجمــن  جلســه  همــدان،  اســتان  عمومــی 
ــا حضــور  کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان ب
ســید ســعید شــاهرخی؛ معــاون اســتاندار همــدان، 
اجتماعــی  امــور  مدیــرکل  نادری فــر؛  مهــرداد 
اســتانداری، عاطفــه زارعــی؛ مدیــرکل کتابخانه هــای 
عمومــی اســتان همــدان و ســایر اعضــای انجمــن 
ــی و  ــی، امنیت ــت سیاس ــات معاون ــالن جلس در س

ــد. ــزار ش ــدان برگ ــتانداری هم ــی اس اجتماع
ــدان  ــتان هم ــی اس ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
در ابتــدای ایــن جلســه بــه تبییــن ابعــاد برگــزاری 
هشــتمین جشــنواره کتابخوانــی رضــوی و معرفــی 
ــئولین و  ــت و از مس ــنواره پرداخ ــن جش ــع ای مناب
ــب مشــارکت  ــه جل ــا نســبت ب ــردم خواســت ت م
عمومــی در ایــن جشــنواره باشــکوه، اهتمــام 

ــند. ــته باش ــژه ای داش وی
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــه ای ــی در ادام ــه زارع عاطف
ــا بودجــه  ــه دســتگاه های و نهاده ــر هم اینکــه »اگ
ــترش  ــی در گس ــرای هم افزایی ــژه ای ب ــه وی و برنام
ــه  ــطح مطالع ــاء س ــته، ارتق ــه داش ــگ مطالع فرهن
در کشــور شــتاب چنــد برابــری خواهــد داشــت«، 
ــش  ــك اندی ــران نی ــی مدی ــر برخ ــا تدبی ــت: ب گف
ســرمایه گذاری خوبــی در راســتای ترویــج فرهنــگ 
ــه  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــاب و کتابخوان کت
البتــه امیدواریــم بــه یــك نهضــت همگانــی تبدیــل 

شــود.
زارعــی، بــا بیــان اینکــه »زنگنــه تنهــا شــهر بــدون 
کتابخانــه اســتان همــدان در انتظــار ســرعت عمــل 
ــت«،  ــی اس ــات اجرای ــام عملی ــرای اتم ــاد ب ارش
ــه  ــده ن ــا در آین ــتیم ت ــدوار هس ــرد: امی ــوان ک عن
ایــن  افتتــاح  بــرای  چنــدان دور شــرایط الزم 
کتابخانــه فراهــم آیــد تــا آخریــن شــهر همــدان نیز 

ــود. ــه دار ش کتابخان
ــدان،  ــتان هم ــی اس ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
کــه  برنامه ریزی هایــی  طبــق  داشــت:  اظهــار 
توســط ایــن اداره کل در خصــوص توســعه زیربنــای 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان در راســتای ســاخت، 
تکمیــل، بهســازی، توســعه و حــق انتفــاع  صــورت 
گرفتــه، بــر اســاس برنامه ششــم توســعه، رشــد 7.8 
ــی  ــای عموم ــای کتابخانه ه ــرای زیربن ــدی ب درص

ــده اســت. ــی ش ــتان پیش بین اس
ــا  ــال ۹7 ب ــزی س ــرد: در برنامه ری ــان ک ــی بی زارع
توجــه بــه تجربــه ســال های گذشــته، برنامــه 
ــن  ــه ای تدوی ــه گون ــف ب ــای کاری مختل حوزه ه
ــی و  ــه از هماهنگ ــر اینک ــالوه ب ــه ع ــده ک گردی
شــفافیت الزم برخــوردار بــوده و همچنیــن قابلیــت 
اجــرای حداکثــری را داشــته باشــد، بتوانــد پشــتیبان 
برنامــه بلندمــدت و نیــز برنامــه میــان مــدت باشــد.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان بــا 
ــش  ــال ۹7در بخ ــه در س ــه »٤٤32 برنام ــان اینک بی
ــرد:  ــح ک ــا پیش بینی شــده اســت«، تصری کتابخانه ه
ــوان،  ــت های کتاب خ ــامل نشس ــا ش ــن برنامه ه ای
ــی،  مســابقه فرهنگــی شــامل مســابقات کتاب خوان

نویســندگی، و غیــره اســت.
وی افــزود: طبــق برنامــه ششــم توســعه، رشــد ۹.3 
درصــدی بــرای اعضــای کتابخانه هــای اســتان 
ــاء  ــداد اعض ــه تع ــت ک ــر اس ــد نظ ــال ۹7 م در س
ــر  ــزار نف ــش از 71 ه ــه بی ــال جاری ب ــان س در پای

می رســد.

آرامبخشی که اعتیادآور نیست
 پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، یك داروی آرامبخش 
آزمایشــی را معرفی کردند که عالوه بر تسکین دادن درد، عوارضی 
مانند اعتیاد را در پی ندارد. به گزارش ایســنا با رواج بحران اعتیاد در 
جوامع، یافتن آرامبخش های غیرمخدر، از اهمیت بسیاری برخوردار 
 )WUSTL( "است. پژوهشگران "دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس
دریافته اند داروی غیرمخدری موســوم بــه "EMA401" می تواند 
سلول های مورد نظر را خارج از سیستم عصبی هدف قرار دهد. پس 
از مــرگ حدود ٦٤ هزار نفر بر اثــر مصرف بیش از حد مخدرها در 
 ،)HHS( "ســال 201٦، "وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا
شرایط را بحرانی اعالم کرد و تنها راه حل این مشکل، ابداع یك روش 

درمانی و داروی جدید بود.

اگر احساس جوانی می کنید
 مغز سالم تری داريد

 محققان کره ای معتقدند اگر فردی خود راپیرتر از سن واقعی اش 
می پندارد، باید در شیوه زندگی خود تغییر ایجاد کند و افرادی که خود 

را جوان تر از سن واقعی شان می دانند، بدن و ذهن سالم تری دارند. 
به گزارش ایسنا مغز انسان پیچیده ترین عضو بدن است و عصب پژوهان 
همه به این نتیجه رسیده اند که نیم کره های مغز دقیقا چه فعالیتی می کنند 
و مســئولیت چه وظایفی را بر عهده دارند. ولی بقیه موارد مرتبط با مغز 
هنوز یك راز باقی مانده اســت.این در حالی است که سالم و جوان نگه 
داشتن مغز امری حیاتی است.این در حالی است که افرادی که جوان تر از 
سن واقعی خود احساس می کنند، خود را بیشتر درگیر فعایت های ذهنی 

و فیزیکی می کنند و زندگی بهتری دارند.

ساخت نوعی آنتی بادی  
برای درمان سرطان  پستان

 پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
تبریز، آنتی بادی های مونوکلونال تك زنجیره ای )SCFV( جدیدی را 
برای درمان سرطان پستان عرضه کردند؛ این محققان در فاز توسعه ای 
درصدد هستند تا با اتصال نانوذرات مغناطیسی به این آنتی بادی های 
منوکلونال تك زنجیره ای، از آنها برای تشخیص تومورها نیز استفاده 
کنند. مرتضی مطلب نژاد سردهایی، مجری طرح در گفت وگو با ایسنا، 
سرطان پستان را یکی از شایع ترین سرطان ها در میان زنان دانست و 
 Insulin-like Growth یا IGF گفت: در این بیماری سیســتم
Factor  نقش مهمی در رشــد، متاستاز و مقاومت نسبت به درمان 

ایفا می کند.

ترمیم بافت های استخوانی 
به کمك صمغ کندر

 محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی توانست برای 
نخستین بار داربست های ژالتین، کیتوســان و میکروکره های حامل 

دارو را با استفاده از پلیمر طبیعی صمغ گیاه کندر، سنتز کند.
به گزارش ایسنا، پرستو نامداریان با بیان اینکه بخش سفت استخوان 
را بافت اســتخوانی تشــکیل داده و نگهدارنده بافت همبند در بدن 
است، گفت: از جمله مسائل قابل توجه در ارتباط با بافت استخوانی، 
نقص های آن به دنبال آسیب دیدگی استخوان به دالیلی نظیر تصادف، 
ســرطان و... است.وی ادامه داد: در سال های اخیر پیشرفت های قابل 
توجهی در ارتباط با جایگزینی اعضاء، اندام و بافت های بدن صورت 

گرفته است.

تنهايی ژنتیكی است!
 یك مطالعه جدید از محققان دانشــگاه کمبریج نشان می دهد که 
تنهایی در ژن فرد یافت می شــود و همچنین تنهایی می تواند با اضافه 
وزن مرتبط باشد. به گزارش ایسنا دانشمندان دانشگاه کمبریج وجود 
ارتباط بین اضافه وزن و انزوای اجتماعی را کشــف کرده اند. تحقیق 
جدید آنها نشان می دهد که تنهایی یك بیماری همه گیر خاموش است 
که می تواند از ژنتیك شــخص که با چاقی نیز مرتبط اســت، حاصل 
شــود. محققان این مطالعه ادعا می کنند که اگر یك فرد وزن خود را 

از دست بدهد، می تواند احساس تنهایی را نیز در خود کاهش دهد.
این اولین مطالعه ای اســت که ارتباط بیــن چاقی و تنهایی را دریافته 
است و می تواند به متخصصان ســالمت اطالعات بیشتری در مورد 

نحوه درمان این دو شرایط مشترک ارائه دهد.
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■ حديث:
امام علي)ع(:

برای پی بردن به كمال مرد ، تو را همين ] نشانه [ بس كه آنچه را پسنديده نيست ، 
ترك می كند... و در خوش خويی اش همين بس كه آزارش به كسی نمی رسد .
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■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 یکی از مهمتریــن ابزار ارتباط با کودکان 
زبان اســت، اما گاهی این زبان با قلم روانه 
بازار می شــود، البته این نوع ارتباط گیری با 
کودک اصول خاص خــود را دارد، اصولی 

چون سادگی تا مناسب و قابل فهم بودنش.
آشنایی نویســندگان و شاعران با رشد زبانی 
کودک در نگاشتن کتبی با مضمونی قابل فهم 
برای کودکان بسیار پراهمیت است و نباید به 
بهانه اینکه اینان کودک هستند، در مطالب آنها 

سهل انگاری شود.
با مهدی طراوتی توانا یکی از نویســندگان و 
شــاعران کودک و نوجوان که سه مجموعه 
آماده به چاپ دارد، گــپ و گفتی در حوزه 
اهمیت نگارش برای این قشــر داشتیم که در 

زیر می خوانید.
 شما به عنوان یک نویسنده حوزه کودک 
و نوجوان بيشتر در چه حوزه ای قلم می زنيد؟
طبیعت، خداشناســی و مســائل تربیتی بیشترین 

موضوعاتی است که در آثارم به آن می پردازم.
 چرا این موضوعات را انتخاب کرده اید؟

ــودکان  ــه ک ــه جامع ــازی ک ــه واســطه نی بیشــتر ب
امــروز بــه ایــن موضوعــات بــرای مســائل تربیتــی 
ــرای  ــم، ب ــو رفت ــمت و س ــن س ــه ای ــد، ب دارن
ــی  ــای دین ــود و آموزش ه ــون خ ــناختن پیرام ش

ــودکان. ــم و درک ک ــا فه ــط ب مرتب
 به نظر شــما تاکنون چقــدر در معرفی 
فرهنگ و آئين ایرانی ـ اسالمی به کودکان 

و نوجوانان موفق بوده ایم؟
حــرف از میــزان موفقیــت ادبیــات کــودک و 
نوجــوان را بایــد برعهــده جامعــه منتقــدان شــعر 
ــرا خــود شــاعر  ــم زی ــودک و نوجــوان بگذاری ک
نمی توانــد هــم در جــای منتقــد بــرای اثــر خــود 

ــر شــود. ــده ظاه ــم پدیدآورن و ه
شــاعر با الهاماتی که دارد به کشــف اثر می پردازد 
و قضاوت را افــراد متخصص تر در حوزه ادبیات 

کودک و نوجوان، انجام خواهند داد.
خود شاعران نمی توانند منتقدان راستین آثار حوزه 
خود باشند و باید دایره ای فراتر از دایره های ذهنی 
شــاعر به این موضوع بپردازد اما باید گفت هر چه 
قدر بتوانیم فرهنگ ایرانی اســالمی را به کودکان 
در اشعار و نوشــته ها بشناسانیم صد درصد موفق 

عمل کرده ایم.

 آیــا تحصيــالت دانشــگاهی بــرای 
نویسندگان این حوزه ضروری است؟

اینکه تحصیالت دانشگاهی موجب افزایش علم در 
اشاعه ذوق هنری به آثار می شود، قابل قبول است 
اما اینکه تنها با اتکا به علوم دانشــگاهی بتوان در 
این عرصه قلم زد، شاید کافی نباشد، بنابراین ذوق 

هنری و تحصیالت هر دو مکمل هم هستند.
ادبیات کودک و نوجوان دارای اقبال اســت اما در 
حوزه دانشــگاهی آن چنان که باید به صورت یك 
رشته مســتقل هنوز توجهی نشده است و حل این 
مشکل نیازمند آن است که جامعه آموزش عالی این 
رشــته را به عنوان یك رشته اثرگذار مورد بررسی 

قرار دهد.
 وضعيــت ادبيات کــودک و نوجوان را 

چگونه ارزیابی می کنيد؟
در حوزه همدان ادبیات کودک و نوجوان وضعیتی 
به مراتب بهتر نسبت به کشور دارد، دلیل آن نیز این 
اســت که همدان خاستگاه شاعران مطرح کشوری 

است.
در این عرصه آقایان رحماندوست، بکتاش، محقق 
و... پرچم همدان را باال نگه داشــته اند و همدان به 
عنــوان داعیه دار ادبیات کــودک و نوجوان در این 

زمینه مطرح است.
 به نظر شما نبود نویسندگان متخصص 
در حوزه ادبيات کودک و نوجوان نيز می تواند 

خالئی در این حوزه ایجاد کند؟
نویســندگان بر مبنای نیازهای درونی و اجتماعی 
خــود آثــاری را پدیــد آورده و متخصص حوزه 
خود هســتند و هرکســی در حوزه خود کار خود 
را انجام می دهد، بنابراین مسووالن باید توجه کنند 
هرچنــد اهمیتی که باید قائل باشــند، چندان قابل 

توجه نیست.
برای مثال مسائلی چون آموزش صرفه جویی آب را 
باید از کودکی و نوجوانی آغاز کنیم تا کار ریشه ای 
پیــش رود، اما باید گفت بــرای آموزش تنها ابزار 
ادبیات و شــاعر نمی تواند بلکه برنامه ریزان کشور 

باید این خأل را پر کنند.
 امــروزه کتاب هــای ترجمــه شــده 
نویســندگان خارجی در بازار زیاد شــده و 
مورد اقبال نيز قرار گرفته است، به نظر شما 
این کتاب ها چقدر بایــد در حوزه کودک و 

نوجوان به کار گرفته شود؟
وجود کتاب های ترجمه شــده و کتاب های داخل 
باید ارتباطی دوسویه داشته باشد، همچنان که ما از 

یك فرهنگ پیشــرو غربی آثاری را ترجمه کرده و 
برای مطالعه قرار می دهیم باید برای کودکان دیگر 
نیز آثــاری را ارائه دهیم و تنهــا پذیرنده آثار آنها 

نباشیم.
باید ما نیز داشته هایی از فرهنگ خود را به صورت 
ترجمه شــده در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم 
تا در این زمینه به صورت همســو پیش رفته و این 

مسئله یك طرفه نباشد.
با وجود اینکه بیشــتر آثار ادبیات کودک و نوجوان 
تولیدی داخل اســت اما در صورت غفلت ممکن 
است، سهم نابرابری هم این آثار باهم داشته باشند.

 نکته پایانی...
بخشی در ادبیات کودک و نوجوان وجود دارد که 
از آن به عنوان ادبیات بازاری کودک و نوجوان یاد 
می شود و سهم زیادی هم در حوزه نشر پیدا کرده  

که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
برخی کتاب ها مانند)کدو قل قل زن(، )حسنی نگو 
بال بگو( و ... امروزه فــروش باالیی هم دارند، نه 
اینکه نباید باشند، بلکه باید با ارتقای ادبی و علمی 
ذهنیت افراد را به ســمتی ببرد که کارهای فاخر به 
کودکان و نوجوانان معرفی شود، کارهایی اثرگذار 
و ماندگار همراه با طراحی و تصویرسازی مناسب.

يك نويسنده كودک و نوجوان خواستار شد

ايجاد رشته مستقل ادبيات کودک و نوجوان
■ ادبيات بازاری كودك و نوجوان بازنگری شود

بعد از 32 سال
شهید محراب آمد...

 مراســم تشییع پیکر شهید محراب سهرابلویی با حضور مردم 
شهیدپرور و والیی مردم همدان برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر شهید محراب سهرابلویی صبح امروز با حضور 
مردم شهیدپرور و والیی مردم همدان از میدان امامزاده عبداهلل)ع( 

برگزار شد.
شــهید سهرابلویی از شهدای غواص عملیات کربالی ۴ از لشگر 
انصارالحسین)ع( استان همدان است که پیکر این بزرگوار بعد از 
۳۲ سال شناسایی شده است، این شهید واالمقام در گلزار شهدای 

همدان آرام خواهد گرفت.
مردم ایران به برکت خون شهدا آزادترین مردم جهان هستند

به گزارش  فارس ، امام جمعه همدان در مراســم تشــییع شهید 
سهرابلویی با بیان اینکه ما مدیون شهدا هستیم، تأکید کرد: ملتی 

که شهادت دارد، اسارت ندارد.
آیت ا... غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه مردم ایران اســالمی 
امروز آزادترین مردم جهان هستند که این نعمت به برکت خون 
شهدا به دست آمده است، اظهار کرد: چشم انتظاری پدر و مادران 

شهدا آنقدر دردناک است که برای کسی قابل درک نیست.
وی با اشاره به دشمنی های اســتکبار جهانی علیه مردم ایران و 
آزادیخواهان جهان گفت: تنها راه آزادگی، عزت و سربلندی در 
ایستادگی برابر دشمنان است بنابراین باید همواره این منش شهدا 

را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.


