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سرمایه گذاری 
در کشتی 
پایه شكوفایی  
می آورد

اعتبارات امسال 
کبودراهنگ
 بیش از 
32 میلیارد 
تومان است

دانشگاه بوعلی 
تنها 
یک سرای 
رتبه یک دارد

طرح 
»مهربانی در مهر« 
در کتابخانه ها
 آغاز شد

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

یادداشت روز

2

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان 

و ضرورت های پیش رو 
 با معرفی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان همدان، هم به مدیریت موقت و سرپرستی...

یادداشت

2

گوش شیطان کر فعاًل روی خوش 
قیمت ها عیان است

 سقوط قیمت ارز و طال در روزهای اخیر شاید 
برای برخی دســت اندرکاران معامــالت این گونه 

کاالهای اعتباری که به افزایش قیمت ها...

یادداشت

3

آغاز فعالیت مجدد کمیسیون 
قاچاق کاال و ارز

 طی حکمی از ســوی اســتاندار همدان "حبیب 
مومیوند"به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز استان منصوب شد...

یادداشت

4

برداشت نادرست 
از مصاحبه ظریف

 ورود وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی 
ــای  ــی و بازتاب ه ــا حواش ــورک ب ــه نیوی ــران ب ای

ــود. .. ــراه ب ــی هم بین الملل

سد خرمرود آب شرب 47 روستا را تامین می کند
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت
جنـاب آقــاي

  امیر فرجی   
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

 مدیریت محترم شعب 
بانک انصار استان همدان 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از 
خداوند منان توفیق و سربلندی روز افزونتان 

را خواستاریم.     

صنایع غذایی گیالنه سامن 
باشگاه فرهنگی ،ورزشی شاهین سامن

تبریک و تهنیت
جنـاب آقــاي

  مهندس رضا خزایی   
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت

 مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان همدان 

تبریک عرض نموده، امید است در پست 
جدید در پرتو عنایت الهی موفق و پیروز 

باشید.     

هیأت مدیره و مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان همدان

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

آیین تکریم و معارفه در غیبت 
مدیرکل سابق ارشاد برگزار شد 

معاون وزیر: 
موازی کاری 

فرهنگ و هنر 
مدیریت شود

■ احسانی: چتر حوزه فرهنگ 
در دوره مدیریت بنده 

گسترده خواهد بود

 معاون خدمات شــهری شهرداری 
همدان با اشــاره به وضعیــت ایمنی 
بازار همدان، گفت: شــبکه آبرسانی و 
جمع آوری فاضالب، شبکه گازرسانی، 
توزیع و مصرف برق، شبکه مخابرات، 
سیســتم های حفاظت در برابر حریق، 
سیســتم گرمایش، ســرمایش و تهویه 
مطبوع و معابر و دسترسی ها از جمله 
مهمترین زیرساخت هایی هستند که به 
منظور ایمنی بازار باید مورد ارزیابی و 

ایمن سازی قرار گیرند.
وحیــد علی ضمیر با توجــه به حادثه 

داد:  ادامه  تبریــز،  بازار  آتش ســوزی 
طی دهه های گذشــته به ایمن سازی 
بازار کمتر توجه شده و درحال حاضر 
ارتقــای ایمنــی آن بــا اهدافی چون 
کاهش سطح آســیب پذیری ، ریسک 
پذیــری و افزایش قابلیت ســرویس 
دهی در دســتور کار شــهرداري قرار 

دارد.
وی گفت: آمــوزش هاي ایمنی و آتش 
نشــانی به منظور افزایش سطح دانش، 
نگرش و مهارت شــاغالن و کسبه بازار 
در کنترل حریق مــی تواند از اقدامات 

پیشــگیرانه جهت تأمین افزایش سطح 
ایمني در شهرها باشد.

وی ضمن انتقاد از برخی سد معبرها در 
بازار، بیان کرد: در این زمینه برخی کسبه 
همراهی مناسبی ندارند و کسانی هم که 
می  خواهند موارد را رعایت کنند، دچار 
مشکل می  شــوند پس جلب مشارکت 
اصناف و شهروندان موجب  حداکثری 

ایمنی بازار می شود.
وی اعالم کرد: ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری در حد توان تذکرهای الزم 
را جهــت رفع نواقص ایمنی به کســبه 

داده و شــهرداري نیز در داخل و خارج 
بازار نسبت به افزایش شیرهای هیدرانت 
اقــدام مي کند تا در مواقــع اضطراری 
امکان تأمین آب مورد نیاز برای خاموش 
کردن آتش در کمترین زمان وجود داشته 

باشد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: برای 
ســامان دهی بازار همدان نیاز اســت 
نهادها و دســتگاه های  با همــکاری 
ذیربط و مشــارکت کســبه ها برای 
اقدام  این مشــکالت و موانــع  رفع 

. کنیم

  معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری همدان در کارگــروه خرید 
تضمینی گندم، گفت: 64 کمیسیون خرید 
گندم با اخذ کد از سازمان غله کشور در 
بیشتر نقاط استان با در نظر گرفتن راحتی 
و دسترســی کشــاورزان، در حال خرید 

گندم هستند.
ظاهر پورمجاهد، افزود: به دستگاه های 
متولی از جمله نیروی انتظامی اعالم شده 
خروج گندم از اســتان با مجوز سازمان 
غله اســتان باید باشــد وگرنــه خروج 
بــه عنوان قاچــاق محســوب و باید به 
نزدیکترین کمیسیون خرید گندم عودت 

شــود.وی  با بیان این که 1600 کمباین 
اکنــون در حال برداشــت گندم اســتان 

هستند، افزود: افزایش قیمت گندم توسط 
دولت به هیچ وجه انجام نخواهد شــد و 

از کشــاورزان می خواهم به موقع گندم 
را برداشــت و در اختیار کمیسیون خرید 
گندم قرار دهند.پورمجاهد اظهار داشت: 
اگر فردی گندم را بدون اطالع ســازمان 
غله در انبار ثبت نشــده در سامانه انبارها 
نگه داری کند، به عنوان احتکار محسوب 
و مباحــث قانونــی آن دنبال می شــود. 
استان  جهادکشــاورزی  سازمان  رئیس 
نیز در این کارگروه گفت: شرایط برای 
برداشت،خرید و حمل و نقل گندم در 
اســتان مهیا است و کشاورزان به موقع 
نســبت به برداشــت و فروش گندم به 

اقدام کنند. کمیسیون های خرید 

طرح غربالگری 
ساختار قامتی ۱۰ 
هزار دانش آموز 
همدانی اجرا شد

 در طرح غربالگری ســاختار قامتی 
و هنجاریابی اســکلتی دانش آموزان پایه 
ششم در سال تحصیلی گذشته، بیش از 
10 هزار دانش آموز دختر و پســر استان 

همدان شرکت کردند.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش همدان در گفت وگو 
بــا ایرنا، گفت: بر اســاس ابالغ وزارت 

آمــوزش و پرورش، ایــن طرح بر روی 
40 درصــد از دانش آموزان پایه ششــم 
انجام شد.عبدا... جعفری، اظهار داشت: 
در این طرح قامت دانش آموز شامل بافت 
های عضالنی، چربی و میزان تناسب سن 
و قد فرد، بر اســاس استانداردهای الزم 
اندازه گیری شد.وی افزود: با اجرای این 
طرح عالوه بر ایــن که نتایج دقیق تری 
از میزان ناهنجاری های ســاختار قامتی 
به دســت آوردیــم، برنامه ریــزی های 
مســتمر و منسجم تر نیز برای مشکالت 
دانش آموزان دارای ایراد قامتی در دستور 

کار قرار گرفت.
جعفری، فقــر حرکتــی را دلیل عمده 
بروز مشــکالت ســاختاری و اندام در 

دانش آمــوزان بیان کــرد و ادامــه داد: 
بی توجهــی دانش آمــوزان بــه ورزش، 
اســتفاده از کیف ســنگین و نامناسب و 
نشستن غیراصولی در پشت نیمکت های 
مدارس در بروز اختالالت ساختار قامتی 

نقش موثری دارند.
وی تاکید کرد: بخشــی از مشــکالت 
ساختار قامتی مربوط به ناهنجاری های 
اسکلتی، مادرزادی است که این دسته از 
افراد تنها با استفاده از پزشکان متخصص 
و تجهیزات پیشــرفته پزشکی درمان می 

شوند.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش همدان، افزود: بخش 
دیگر از مشکالت ساختاری نیز به دلیل 

نشســتن نامناسب در پشــت صندلی، 
نداشتن فعالیت جسمانی الزم و استفاده 
از کیف نامناســب با وزن باال ایجاد می 
شود که این بخش با استفاده از ورزش و 
حرکات اصالحی در دوران کودکی قابل 

درمان است.
جعفری با بیان این که پس از پایان معاینه 
کیفی و کمی، بــرای دانش آموزان دارای 
ناهنجــاری، در قالب بروشــور و لوح 
فشرده، مشــاوره و آموزش تمرینی ارائه 
شــد، افزود: در حاشیه انجام این طرح و 
با حضور اســتادان و پزشکان متخصص 
این رشــته، دو کارگاه آموزشــی برای 
توجیه روش های جدید و به روزرسانی 

اطالعات و دانش معلمان برگزار شد.

همکاری کسبه و مغازه داران
 برای تامین ایمنی بازار همدان ضروری است

خرید صد هزار تن گندم از کشاورزان استان :

نزدیک به صد هزار تن گندم خریداری شده است

دستگاه ها حق ندارنداموال مازاد را پنهان نگه دارند

دستور ویژه 
به حراج 

اموال مازاد
6
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سخنگوی شورای نگهبان:

شایستگی افراد با رای مردم 
و نظر احزاب تعیین می شود
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 ویراستاری

 ساعت ورود:
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یادداشت روز

یادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
و ضرورت های پیش رو 

 با معرفی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، 
هم به مدیریت موقت و سرپرستی در یکی از دستگاه های اجرایی مهم 
در اســتان پایان داده شــد و هم اهالی فرهنگ و هنر امیدوار شدند تا 
بــا آغاز به کار مدیرکل جدید، روند تازه ای از تحوالت مثبت در این 

حوزه آغاز شوند.
اســتعفای مدیرکل سابق و سپردن امور به سرپرست در ماه های اخیر 
باعث شــد تا نوعی بالتکلیفی و نامشخص بودن مسیر حرکت ها و 
برنامه ها فضای حاکم بر حوزه فرهنگ اســتان را تحت الشعاع قرار 

دهد.
البته این به معنای نادیده گرفتن تالش ها و زحمات سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و هدایت این مجموعه توسط وی نیست، 
بلکه مقصود اهمیت و حساسیت مباحث فرهنگی است که ایجاب می 
کند که همواره نوعی ثبات مدیریت در این حوزه وجود داشته باشد.

امروز با آغاز به کار احســانی در جایگاه مدیریت فرهنگ استان، این 
مهم محقق شده و انتظار می رود ضمن رفع موانع و مشکالت موجود 
در کوتاه ترین زمان ممکن، با برنامه های مناسب و تالش های هدفمند 
او و تیم همراهش مســیر تحوالت در این حوزه بیش از پیش هموار 

گردد.  
اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه ما روشن و مشخص است؛ چراکه 
با توجه به ماهیت انقالب اســالمی و اهــداف بلند نظام  پرداختن به 

مباحث فرهنگی در ابعاد گوناگون یک ضرورت حیاتی است. 
این موضوع در اســتانی مانند همدان با توجه به ســوابق تاریخی و 
فرهنگی درخشان و وجود ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در این 
حوزه، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ضمن این که در چارچوب 
اولویت ها و الزامات توســعه استان نیز بحث فرهنگ اهمیت خاص 

خود را دارد.
از این رو ما نیازمند شکل گیری حرکت ها و اجرای برنامه های متعدد 
و در عین حال هدفمند و علمی متناسب با شرایط و مقتضیات فضای 
فرهنگی استان هستیم تا بهتر بتوانیم از ظرفیت های موجود در جهت 

توسعه بهره ببریم.
بــدون تردید مدیرکل جدید بر این ظرفیت ها و شــرایط موجود از 
یکسو و نیازها و ضرورت های استان از سوی دیگر آگاهی و اشراف 
دارد. ازاین رو توقع و انتظار مردم از سکاندار فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آن است که برنامه های خوب و مناسبی در راستای پیشرفت این 
مجموعه صورت گیرد؛ به گونه ای که بخش های مختلف آن رنگ و 
بوی تحول به خود بگیرند و مردم به شــکل ملموس و محسوس آثار 

این حرکت ها و اقدامات را ببیند.
الزمه تحقق این  هدف برنامه ریزی مناسب در ابعاد بلندمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت، استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی،  علمی 
و هنری اســتان، بهره گیری از توان کارشناسی استان و دیدگاهها و 
نظرات ســازنده نخبگان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر و تعامل 
مثبت و سازنده بار رسانه ها و مطبوعات است تا همگان با  جدیت 
و حساسیت به کمک مجموعه مدریت استان در حوزه فرهنگ بیایند 
و در آینده شــاهد تغییر و تحوالت مثبت و توســعه پایدار در این 

حوزه باشیم.

1- یکی از نمایندگان اســتان اصالح طلبان را تهدید به رد صالحیت 
در انتخابات آتی کرده است. گویا پورمختار این اقدام را در واکنش 
به جمع آوری امضا از نمایندگان فراکســیون امید مجلس در ارتباط 
با حکم رضا خاتمی داشــته است. گفتنی است عملکرد امیدی های 
مجلــس این روزها بــه خاطر رای بــه یک حقوقــدان نزدیک به 

پایداری ها برای عضویت در شورای نگهبان زیر سئوال است.
۲- پایان همکاری اجباری دستگاه های دولتی استان با صدا و سیما 
نزدیک اســت. گویا دولت در تالش است مصوبه خود در این باره 
و اجبار دســتگاه ها به پرداخت ســهمی از بودجــه خود به صدا و 
سیمای اســتان ها برای ساخت برنامه مشــارکتی و اطالع رسانی را 
حذف کند. گفتنی اســت، پس از پخش ســریال گانــدو از صدا و 
ســیما رابطه دولت با این نهاد در حال بازتعریف و در نتیجه کاهش 

حمایت های مالی است.
۳- خریداری امتیاز گذرنامه در فضای مجازی استان در حال افزایش 
اســت. گویا از این امتیازها برای رجیســتری گوشــی های وارداتی 
استفاده می شود. گفتنی است، قیمت امتیاز هر گذرنامه برای فروش 

از ۳50 هزار تومان آغاز می شود.

گوش شیطان کر 
فعاًل روی خوش قیمت ها عیان است

مهدی ناصرنژاد  «

 ســقوط قیمت ارز و طال در روزهای اخیر شــاید برای برخی 
دست اندرکاران معامالت این گونه کاالهای اعتباری که به افزایش 
قیمت ها و سود بیشتر چشم دارند، ناخوشایند باشد ولیکن آرامش 
ناشــی از کاهش تدریجی قیمت هــا دامن جامعه کشــورمان را 

هم اینک در بر گرفته و باعث امیدواری هایی شده است. 
صبح روز چهارشــنبه )۲6 تیرماه( اگر چه بسیاری تابلوهای روان 
اعالم قیمت  لحظه ای طال در بازار زرگرهای همدان خاموش بود، 
اما تابلوی برخی از طالفروشان که روشن بود، قیمت هر گرم طال 
را ۳79 هزار تومان نشــان می داد و البته که مشــاهده چنین قیمتی 
روی هــر گرم طال در صبحی به ایــن زیبایی و آرامی هر رهگذر 

مشتاقی را هم خوشحال می کرد و به تعجب وا می داشت.
طــال در همــدان در واپســین ســاعت های روز قبــل یعنــی 
سه شــنبه ۲5 تیرمــاه هــر گــرم 408 هــزار تومــان قیمت گــذاری 
شــده بــود و چنیــن رونــد کاهشــی بــرای طــال از شــب 
گذشــته تــا صبــح امــروز در جامعــه ایــران کــه طــال بــه عنــوان 
اصلی تریــن پشــتوانه ســرمایه و زندگــی مــردم و شــاخص 
ارزش پــول ملــی بــه شــمار می آیــد، واقعــًا گــوش شــیطان کــر 
و چشــمش کــور می طلبــد. البتــه همزمــان بــا کاهــش تدریجــی 
قیمــت طــال در روزهــای اخیــر قیمــت ارزهــای خارجــی نیــز 
بــا ســیر نزولــی روبه روســت و مزیــد بــر خوشــحالی قشــرهای 
ــد  ــر از رون ــال اخی ــی دو س ــه یک ــا و بلک ــه در ماه ه ــردم ک م
بــدون توقــف افزایــش قیمت هــا بســیار اذیــت شــده اند، 
می باشــد. ارزان شــدن قیمــت طــال و ارز در بــازار ایــران 
ــز اســت  ــل برانگی ــیار حســاس و تأم ــای بس ــای واقعیت ه گوی
کــه بایــد از آن درس عبــرت گرفــت. یکــی از ایــن واقعیت هــای 
ــق  ــی و دور از منط ــورد احساس ــاز و برخ ــم و سرنوشت س مه
ــت و دروغ  ــای راس ــار و رویداده ــا اخب ــه ب ــب جامع ــر قال قش
ــه و بلکــه  ــع جامع ــای شــخصی از وقای ــه تحلیل ه اســت و البت

بین الملــل! 
مثاًل تا وقتی بوی کاذبی از تشدید بحران در منطقه و به خصوص 
خلیج فارس منتشر می شود، جامعه بدون توجه به راست و دروغ 
بودن چنین بحران، بیشــترین فشــار روانی خود را در حوزه های 
اقتصادی بروز می دهد و به ذخیره ســازی هر آنچه که فکر می کند 

به درد روزهای مبادا خواهد خورد، می پردازد. 
این چنین بود که مثاًل هجوم بی تعقل مردم، قیمت رب گوجه فرنگی 
از هر قوطی 5 یا 6 هزار تومان در آغاز پاییز گذشته را به ۲6 هزار 
تومــان تغییر داد. یک بنده خدایی در این ارتباط برایمان می گفت، 
قیمت گوجه فرنگی هم اینک در بــازار هر قوطی 10 هزار تومان 
اســت در حالی که من )آن بنده خدا( در خانه هنوز چندین قوطی 
رب گوجه فرنگی کیلویی )شــما بخوانید 700 گرمی( با قیمت 18 

هزار تومان دارم! 
قیمــت ارز و طــال و ســکه نیــز از پاییــز ســال گذشــته تــا همیــن 
چنــد هفتــه پیــش بدیــن طریــق همــواره ســیر صعــودی داشــت 
ــی داشــتند، فکــر  ــه پول ــه مختصــر اندوخت ــردم ک و بســیاری م
می کردنــد اگــر بــه جــای پــول نقــد طــال و ســکه و یــا احیانــًا 
ــازار  ــه ب ــری ب ــن تفک ــا چنی ــت و ب ــر اس ــد، بهت ــه دارن ارز نگ

ــد. ــدت دادن ــا را ش ــودی قیمت ه ــیر صع ــرده و س ــوم ب هج
البته نه این که نگهداری پول نقد بهتر از هر کاالی دیگری باشــد، 
چون تا مادامی که پول در اختیار تولید نباشــد و ایده ســازنده ای 
پشــت آن قرار نگیرد، وارد بی راهه ها خواهد شــد و هرز می رود 
مانند آن هرزآب هایی که به ســیل تبدیل می شود و هر چه را سر 

راه خود باشد ویران می سازد و می برد.
به هر حال هم اینک به برکت انسجام و اتحاد جامعه در ایستادگی 
مقابل تحریم های اقتصادی دشمنان، ثبات نسبی به جامعه اقتصادی 
کشــورمان بازگشته و آن آالینده ها و اضافه های بادکنکی از پیکره 
اقتصادی جامعه به تدریج زدوده می شــود و نتایج شــیرین آن را 
هم اینک مشاهده می کنیم و چنانچه باز هم گوش شیطان کر شرایط 
به همین روال تداوم یابد، دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رســید 

که ارزش پول ایران چندان هم پایین نیست.

اولویت اعتبارات پرداخت مطالبه پیمانکاران 
است

 57 میلیــارد تومان اعتبار برای ۲48 پروژه اســتان همدان اختصاص 
یافته اســت و اولویت اعتبارات امســال پرداخت  مطالبه پیمانکاران در 

پروژه های نیمه تمام است.
فرماندار همدان در جلسه کمیته برنامه ریزی استان، آغاز پروژه جدید را 
منــوط به اخذ مجوز کارگروه ماده ۲۳ با رعایت تبصره 19 قانون بودجه 
در سال جاری دانست و گفت: اعتبارات امسال از ۳ محل استانی، نفت و 

گاز، همچنین اعتبارات متوازن تفکیک و توزیع شــده است که ۳ میلیارد 
و 174 میلیون تومان از محل نفت و گاز و همچنین 40 میلیارد تومان نیز 

از قبل اعتبارات متوازن تخصیص یافته است.  
حسین افشــاری، از توزیع 57 میلیارد تومان اعتبار بین 10 شهرستان و 
68 فصل و بخش خبرداد و افزود: بر اســاس قانون، اعتبارات پروژه ها 
طبق نیاز شهرســتان ها و به پیشنهاد دستگاه ها ابالغ و توزیع شده است 
که اولویت نخست تقسیم اعتبارات، مطالبات پیمانکاران و اولویت دوم 
پروژه های نیمه تمام که پیشــرفت فیزیکــی باالیی دارند در نظر گرفته 

شده است.

فرماندار همدان توازن را یکی از موارد تخصیص بودجه ملی برای استان 
دانست و گفت: در قانون توازن تخصیص اعتبارات، یک سری شاخص 
ها داریم که هر پروژه ای نیاز به مبلغی فراتر از اعتبارات اســتانی داشته 
باشــد، در ردیف پروژه های اســتان قرار نمی گیرد و جزو پروژه های 
ملی تعریف می شــود. در اینجا اگر پروژه ای مد نظر دستگاه ها بوده و 

در ردیف اعتبارات استانی مصوب نشده است، نیاز به اعتبار ملی دارد.
در ادامه مدیران دســتگاه های استان از کاهش اعتبارات، ابراز نارضایتی 
کردند و از فرماندار و نمایندگان  خواســتند نسبت به افزایش اعتبارات 

تجدید نظر کنند.

36۰  برنامه و 
۵3 پروژه برای 
هفته بهزیستی

 در هفته بهزیســتی که امســال شــعار 
شفافیت، توانمند سازی و ارتقای سالمت 
اجتماعی برای آن تعیین شــده است، ۳60 

برنامه اجرا و 5۳ پروژه افتتاح می شود.
مدیرکل بهزیستی استان همدان در نشست 
خبری با اصحاب رســانه استان، گفت: در 
برنامه های امســال 5۲ دســتگاه اداری با 
حضور در جمع مددجویان مشــکالت آن 

ها را حل خواهند کرد.
حمیدرضــا الونــد اظهار کــرد: در حوزه 
پیشگیری از آسیب اعتیاد سوم کشور شدیم 
و در حوزه خدمات اجتماعی رتبه عالی را 

کسب کردیم.
وی با اشــاره به این که در حوزه مشارکت 
ها رتبــه عالی را داریم، افــزود: در بخش 
اشتغال با 1۳4 درصد تحقق وعده داده شده 
از محل اعتبارات داخلی و... رتبه نخســت 

کشور هستیم.

همچنیــن  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
اظهــار کــرد: در زمینــه رســیدگی بــه 
مشــکالت آســیب دیــدگان و کــودکان 
ــد  ــر چن ــم ه ــت را داری ــه نخس ــز رتب نی
ــه  ــا در جامع ــیب ه ــق آس ــم عم معتقدی
ــا همــه ایــن خدمــات نمــی  باالســت و ب

ــرد. ــل ک ــکالت را ح ــوان مش ت
مســکونی،  واحــد   ۳8 افتتــاح  از  وی 
اشــتغالزایی  مرکــز  مهدکــودک، 
ــی  ــالمت اجتماع ــگاه س ــان، پای مددجوی
ــز  ــتین مرک ــت: نخس ــر داد و گف و... خب
روزانــه توانبخشــی ســالمندان مــرد در 

می کنــد. کار  بــه  آغــاز  همــدان 

راه اندازی اداره 
پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری برای 
نخستین بار
 در مالیر

 طبق ماده 55 قانون شــهرداری ها رفع 
سد معبر از وظایف شهرداریست. سد معبر 
در فضای شهری عمومیت دارد و برای رفع 
آن نیاز به حمایت دســتگاه انتظامی و وضع 

قوانین و مقررات جدید وجود دارد.
معاون خدمات شــهری شهرداری مالیر در 
گفت وگو با همدان پیام، با بیان این که برای 
نخستین بار کمیسیون بند ۲0 ماده 55 قانون 
شهرداری ها را در شهرستان مالیر راه اندازی 
کردیم، گفت: وظیفه این کمیسیون برخورد 
اداری بــا مزاحمــت هــا و آالیندگی های 
مشاغل است و از آنجایی که سد معبر نوعی 
مزاحمت تلقی می شود توسط این کمیسیون 

پیگیری می شود.
مجتبــی داوری، با بیــان این که از طریق 
ایــن کمیســیون قــدرت شــهرداری از 

لحــاظ قانونی افزایش یافــت، ادامه داد: 
با مستند ســازی و تشــکیل پرونده رأی 
صادر می شود و در صورت عدم تمکین 
مغــازه دار، مغازه اش به صورت مهلت دار 

پلمپ و بنر زده می شود.
وی با اشــاره به انجام ســد معبــر خیابان 
صفرخانیان و بازار ســنتی، گفت: 44 واحد 
صنفی در بازار همکاری نکردند که به هیأت 
امنای بازار موضوع را جهت پیگیری اعالم 
کرده و در صورت رعایت نکردن مجبور به 
پلمپ مغازه ها هستیم. همچنین آغاز هفته 
آینده رفع سد معبر خیابان شهید وفایی را در 

دستور کار قرار داده ایم.
داوری همچنیــن درباره ســد معبر ســیار 
افزود: جهت ســاماندهی دســتفروش ها و 
بساط گســتران در راستای کنترل و رفع سد 
معبر به این نتیجه رسیدیم که باید روزبازار 
ایجــاد کنیم و اکنــون در مرحله انتخاب و 
معرفی مکان های روزبازار جمعی می باشیم.
وی با اشاره به وجود جمعه بازار و پنجشنبه 
بازار در مالیر، بیان کرد: برای مابقی روزهای 
هفته در نظر داریم ســه مکان مشــخص به 
صورت هر دو روز در یکی از این مکان ها 

روز بازار ایجاد کنیم . 

 تعزیرات حکومتی همدان به دلیل آنچه 
دل مشــغولی و گالیه مندی مردم اســتان 
نســبت به دریافت شــهریه در مدارس و 
تغییر ســاالنه لباس فرم دانش آموزان اعالم 
می شود، نظارت و ســاماندهی این مولفه 
ها را از آغاز ماه جاری در دستور کار قرار 

داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتــی همدان، بیان 
کرد: تهیه لباس فــرم برای دانش آموزان با 
ورود به ســالتحصیلی جدید همواره مورد 
اعتــراض خانواده ها و صنف خیاطان بوده 

است.
علیرضا حســن پور، افزود: خیاطان درباره 
چرایــی اختصاص دوخت پوشــاک فرم 
مدارس تنها به چند تولیدکننده معترض و 
معتقد بودنــد منافع حاصل از این کار باید 

عاید تمامی فعاالن در این صنف شود.
وی در گفت وگــو بــا ایرنــا، اضافه کرد: 
نشســت های مختلفی با حضور دادســتان 

عمومی و انقالب شــهر همــدان برگزار و 
مقرر شد به نمایندگی دادستان جلسه ای در 
کمیسیون نظارت بر قیمت کاالها با عنوان 

ساماندهی پوشاک مدارس برگزار شود.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان 
این که خروجی برگزاری این نشســت سه 
مصوبه بــود، گفت: تمامی مدیران مدارس 
مکلف شــدند از طریق اتحادیه پوشاک با 

تولیدکنندگان قرار داد منعقد کنند.
حسن پور افزود: در این راستا اتحادیه ملزم 
است بر اساس شمار کارکنان فعال در یک 
تولیــدی و تجهیزاتی که هر تولیدکننده در 
اختیار دارد، ســهمیه منصفانــه ای را برای 

خیاطان در نظر بگیرد.
وی اضافــه کرد: بنابراین مدارس را از نظر 
قیمت در نظر گرفته شده برای پوشاک فرم، 
خیاطــی را از نظر کیفیت پارچه و دوخت 
لباس و اتحادیه پوشاک را از منظر رعایت 
ســهمیه بندی اختصاصی بــه خیاطی ها به 

دقت رصد می کنیم.
مدیــرکل تعزیرات حکومتــی همدان بیان 
کرد: نوع پارچــه اختصاصی برای دوخت 
لباس فــرم دانش آمــوزان در کمیســیون 
بازرســی و نظــارت متشــکل از نماینده 
فرمانداری،  ســازمان صمــت،  تعزیرات، 
نماینده اتحادیه پوشاک و حراست آموزش 
و پرورش مشخص شــده و در عین حال 
قیمت یک دست مانتو، شلوار و مقنعه نیز 
با در نظر گرفتن قیمت پارچه و دســتمزد 

خیاط تعیین شده است.
حسن پور اظهار داشــت: نرخ نامه لباس بر 
اساس نوع و اندازه این کاال مشخص شده 
و مورد تأیید قرار گرفته است که باید این 

نرخ نامه رعایت شود.
 لباس فرم مدارس هر ســه سال 

یک بار تغییر می کند
وی گفت: والدیــن دانش آموزان با اعتقاد به 
این که لباس فرم فرزندشــان قابلیت استفاده 

در سالتحصیلی جدید را دارد نسبت به اجبار 
بــرای پرداخت وجهی به منظور خرید لباس 

فرم جدید معترض و گالیه مند بودند.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: 
در این راستا طبق مصوبه کمیسیون نظارت 
مقرر شــد هر سه ســال یک بار نسبت به 

تغییر لباس فرم دانش آموزان اقدام شود.
حســن پور با بیان این که برای جلوگیری 
از دریافــت وجه غیرقانونــی تحت عنوان 
شهریه هشــدارهای الزم داده شده است، 
اظهار داشت: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
هر هفته به منظور نظارت بر شهریه مدارس 
از مــدارس بازدیــد و سرکشــی صورت 

می گیرد.
وی از والدین دانش آموزان خواســت در 
صورت دریافت شــهریه از سوی مدارس 
این تخلف را از طریق شــماره تماس 1۲4 
یا ۳۲5۲۳44۲ به تعزیرات حکومتی همدان 

اطالع رسانی کنند.

 خوشبختانه سرای رتبه 5 نداریم اما رتبه 
یک هم یکی داریم که امیدواریم در سال های 

آینده بهبود یابد.
معاون امور دانشــجویی دانشگاه بوعلی سینا 
در نخستین همایش ملی زندگی دانشجویی، 
فرصت ها و آســیب ها در دانشــگاه بوعلی 
ســینا، اظهار کرد: دانشگاه بوعلی افتخار این 
را دارد که برای نخستین بار دغدغه ای غیر از 
سلف و خوابگاه داشته باشد و آن هم زندگی 

دانشجویی است.
اســدا... نقدی، افزود: زندگی دانشجویی این 
1۲ هزار فرزند ایران که 4، 6 و یا 10 ســال 
از زندگی خود را در خوابگاه های دانشــگاه 
بوعلی مــی گذرانند و در آینده در کشــور 
افتخارآفرینی می کنند، تالش داریم تا سرایی 

روی سر آن ها باشد.
بــه گزارش ایســنا، وی ادامه داد: با حســن 
نیت و اعتماد رؤســای دانشــگاه به زندگی 
دانشــجویی و دانشجوها، در ســال گذشته 
موافقت شــد که این همایش برگزار شود و 
دانشگاه علوم پزشکی، صندوق رفاه سازمان 
امور دانشجویان به گرمی از این ایده حمایت 

کردند.
نقدی عنوان کرد: تصور اســتقبال از همایش 
را نداشــتیم چرا که دوره حضور در همایش 
ها به پایان رسیده اما با این وجود 1۳4 مقاله 
رسید که توسط هیأت داوران 75 مقاله با همه 
سختگیری  ها انتخاب شــد که تعدادی برای 

پوستر و چاپ انتخاب شد.

 بانک اطالعاتی دقیقی از زیســت 
دانشجویی نداریم

رئیس صندوق رفاه دانشــجویی گفت: هنوز 
از بانک اطالعاتــی مدون و دقیق در تجزیه و 
تحول حوزه زیست دانشجویی محروم هستیم 
چرا که هنوز نظام ثبت استاندارد در داده ها و 

اطالعات حوزه های دانشجویی نداریم.
ناصــر مطیعــی، فرصت ها و آســیب ها در 
دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: این همایش 
از ابعــاد مختلــف دارای اهمیت به ســزایی 

اســت  که نخســتین بعد اهمیــت به نفس 
همایش برمی گردد که برخواســته از الزام و 
ضرورت تغییر رویکردی است که در فرآیند 
سیاســتگذاری در حوزه خدمات دانشجویی 

احساس می شود.
وی افــزود: رویکرد ســنتی چــه در حوزه 
مدیریتــی و چه در سیاســتگذاری مبتنی بر 
آزمون و خطا و تصمیم گیری فردی و حدس 
و گمان هایی که ریشــه در گذشــته و آینده 
نداشــته اند، دارد و شاید برخی از کاستی ها 

و آســیب ها در حوزه های مختلف از جمله 
ســراهای دانشجویی برخواســته از رویکرد 

آزمون و خطایی باشد.
رئیس صنــدوق رفاه دانشــجویی ادامه داد: 
سیاســتگذاری های ما زمانی مــی تواند از 
دست آزمون و خطاها خالص شود که مبتنی 
بر نقاط ضعف و قوت تجربیات گذشــته و 
سازگار با شــرایط متغیر و متحول پیش رو و 
عادی باشد و در عین حال واقعیت های روز 

را برتابد.

اهمیت حوزه فرهنگ 
بر هیچ کس پوشیده نیست

 معاون توســعه مدیریت و منابع در شــورای فرهنگی استانداری 
همدان، گفت: اهمیت حوزه فرهنگ بر هیچ کس پوشــیده نیست و 
رسالت مهمی بر عهده شورای فرهنگی، با توجه به جایگاه  استانداری  

به عنوان باالترین نهاد حاکمیتی استان، گذاشته شده است.
میرصفدری، در شورای فرهنگی استانداری همدان اظهار داشت: اگر 
امر به معروف و نهی از منکر  در جامعه کامل انجام شــود از اتفاقات 

بسیاری در سالمت نظام اداری پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان این که نباید در امر به معروف و نهی از منکر فقط به دنبال 
اصالح پوشــش ها بود، گفت: بخش عمــده امر به معروف و نهی از 

منکر، نماز، اعمال و انجام اصول دین و توجه به فروع دین است.
وی با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری است، 
گفت: گستره فرهنگ ما که از شریعت اسالمی گرفته شده است ابعاد 
وســیعی دارد و تمدن ایران از غنی ترین تمدن های جهان است و این 

شاخص ها، گستره فعالیت را وسیع تر می کند.
صفــدری ادامه داد: در حــوزه کارکنان باید معــروف انجام دهیم و 

بهره وری را به نفع عموم جامعه افزایش دهیم.

کشت ۲ هکتار گل محمدی در فامنین

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فامنین از کشت ۲ هکتار گل 
محمدی در سطح شهرستان فامنین خبر داد .

جعفر کاویانی دلشــاد در گفت وگو با ایســنا، افزود: از این میزان 1/5 
هکتار در سه روستای زرقان، قموشانه و طاوه و 0/5 هکتار در اراضی 
فامنین کشت شده است.وی ابراز امیدواری کرد با توسعه باغات گل 
محمدی فرصت های شغلی جدید برای افراد جویای کار ایجاد شود. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین نیاز آبی کم، سازگاری با محیط، 
توســعه صادرات غیر نفتی، ایجاد درآمدزایی و توسعه اکوتوریسم را 
از دیگر مزایای توسعه کشت این گیاه برشمرد و گفت: اگر برنامه ای 
برای توســعه و کشت جایگزین مد نظر اســت باید به موضوع بازار 

فروش نیز اهمیت داده شود.

دانشگاه بوعلی تنها 
یک سرای رتبه یک دارد

نظارت تعزیرات بر شهریه و لباس فرم مدارس همدان
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استفاده از ظرفیت صنایع و معادن مالیر برای توسعه 

 معاون برنامه ریزي و توســعه فرمانداري مالیر با بیان این که این شهرستان ظرفیت ها 
و پتانســیل هاي باالیي دارد و معادن متعددي را در خود جــاي داده که از این نظر داراي 
جایگاه ویژه اي در اســتان است، تأکید کرد: از ظرفیت صنایع و معادن مالیر برای توسعه 

منطقه استفاده شود.
لیــال غفــاری، در آیین تکریم و معارفــه رئیس صنعت، معــدن و تجارت مالیر، 
افزود: دشــمنان نظام به دنبال این هستند که اقتصاد کشور را با تحریم هاي ظالمانه 
فلج کنند اما با مدیریت خوبي که در کشــور وجــود دارد هرگز نمي توانند به این 

کنند. پیدا  امر دست 
به گزارش ایســنا، وی با اشــاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی 
برای رونق تولید، اشــتغالزایی و خودکفائی ملی، افزود: داریوش صفاري در طول 
ســال ها مدیریت در این ســازمان عملکرد خوب و قابل قبولي را در شهرســتان 

داشت. مالیر 
غفاری با اشاره به این که طی 10 سال گذشته ارتباط و تعامل مناسب بین صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق بازرگاني و صنوف مختلف مالیر وجود داشته، اظهارکرد: واحدهاي تولیدي 
در مالیر فعالیت هاي خوبي را دارنــد و امیدوارم که در دوره مدیریت کامران زنگنه این 

پیشرفت و توسعه ادامه داشته باشد.

معاون فرماندار مالیر، ادامه داد: ســازمان صنعت، معدن و تجارت، ســازمان گسترده با 
زیرمجموعه هاي متعدد اســت که امیدوارم با مدیریت جدید گام هاي بیشتري براي حل 

مشکالت شهرستان برداشته شود.
غفاری با بیان این که جابجایي مدیران امري طبیعي است اما هدف خدمت به نظام مقدس 
جمهوري اسالمي و مردم است، افزود: در این شرایط حساس کشور، به طور قطع مدیران 
باید تالش بیشتري داشته باشند تا بتوانیم با خنثي کردن نقشه دشمنان، وضعیت اقتصادي 

مردم را بهبود ببخشیم.
گفتنی اســت؛ در این مراسم با تقدیر از زحمات 10ساله داریوش صفاري، کامران زنگنه 

عهده دار مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان مالیر شد.

آغاز فعالیت مجدد کمیسیون 
قاچاق کاال و ارز

 طی حکمی از سوی استاندار همدان "حبیب مومیوند"به عنوان دبیر 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان منصوب شد.

مومیوند پیش از این فرماندار شهرســتان تویسرکان بود که با توجه 
به توانمندی هایش در ارتقای شــاخص های توســعه ای در این 
شهرســتان، برای فعالیت در این پســت اثرگذار در اقتصاد استان 

منصوب شد.
در شــرایط کنونی اقتصادی و بحران هــای حاکم بر این حوزه و 
نیز تاکیداتی که مقام معظم رهبری به اســتفاده از تولیدات داخلی 
و حمایت از ســرمایه گذاران دارند، بــه طور قطع فعال نمودن این 
کمیسیون در استان که مدتی راکد و خاموش بوده است، می تواند 
راه گشــای حل برخی مشــکالت مربوط به اقتصــاد و به تبع آن 
اشــتغال، که گفته می شود مهمترین مشکل و دغدغه مسئوالن این 

استان است، باشد.
در همین ارتباط، مشــکالت ارزی کشور و سو استفاده برخی افراد از 
مباحث ارزی، مشــکالتی را به وجود آورده است که بازار داخلی و 
حتــی تجارت خارجی را نیز تهدید نموده و باعث نارضایتی مردم از 

بازار داخلی و نبود پیش بینی آن شده است. 
به نظر می رســد نبــود و یا کمبود ناظرانی بــرای کنترل و مدیریت 
ایــن حوزه، خود مبحث پیچیده ای اســت که باعث اختالل در بازار 
صادرات و واردات و نیز مشــکالت به وجود آمده برای ارزآوری به 

کشور و استان شده است.
شــاید به همین دالیــل و در کنار آن، افزایش میــزان اختالس ها و 
قاچاق کاال از سوی افراد سودجو باعث شد که رهبر معظم انقالب در 
سفارشات خود به جدی گرفتن کار این حوزه تاکید داشته و مسئوالن 
را در این ارتباط به دوراندیشی و اتخاذ راه حل عملی دعوت کنند که 
در نهایت در استان همدان به عنوان دروازه ورود کاال به غرب و شمال 
غرب کشــور، فعالیت مجدد کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 

حضور مدیری توانمند و با سابقه استارت خورد .
حال با فعال شدن این کمیسیون باید شاهد اتفاقات مثبت و خبرهای 
مهم از این حوزه که مســئولیت آن به دست "حبیب مومیوند" سپرده 

شده است، باشیم.
الزم به ذکر اســت، دبیر منصوب شــده این کمیسیون پیش از این به 
عنوان فرماندار سابق تویســرکان توانست این شهرستان را در برخی 
جهات و شــاخص ها در کشور رتبه دار کند که امید می رود در این 

حوزه اثرگذار اقتصادی هم بتواند توانمندی خود را به اثبات برساند.

سد خرمرود آب شرب 47 روستا
 را تامین می کند

 استاندار همدان در بازدید از سد خرمرود تویسرکان ابراز امیدواری 
کرد که هر چه سریع تر پروژه ساخت سد خرمرود پایان یافته و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
سید ســعید شاهرخی در بازدید از سد خرمرود تویسرکان، با تشکر از 
تمام متصدیان امور ساخت سد خرمرود، اعالم کرد: وجود هماهنگی 
منسجم بین عوامل دست اندرکار ساخت این سد بسیار ستودنی است 
و حتی می توان این انســجام را الگویی بــرای انجام تمام پروژه های 
استان و کشــور درنظر گرفت و این همدلی و هماهنگی مایه افتخار 

است.
وی ابراز امیدواری کرد: هر چه ســریع تر پروژه ساخت سد خرمرود 
پایــان یافته و مورد بهره بــرداری قرار گیــرد و از هیچ کمکی دریغ 

نخواهیم کرد.
 سد خرمرود پروژه ای با ۱۰۰ درصد مشارکت خصوصی

به گزارش ایســنا، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان، در 
جریان بازدید استاندار همدان از سد خرمرود از سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در اجرای سد خرمرود تویسرکان خبر داد. 
منصور ستوده، گفت: پروژه ســد خرمرود در گذشته به دلیل کاهش 
اعتبارات، عملیات اجرایی آن تعطیل شــده بــود که با پیگیری های 
نماینده محترم مردم تویســرکان در مجلس شورای اسالمی، عملیات 

اجرایی آن از سرگیری شد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان، افزود: هدف از 
اجرای این ســد تأمین آب جهت مصــارف صنعتی با 1/5 میلیون 
مترمکعب در ســال، مصارف شــرب روســتایی بــا 1/۳ میلیون 
مترمکعب، رهاســازی نیاز زیســت محیطی با 1 میلیون مترمکعب 
و تأمین مصارف کشــاورزی حقابه پایین دست به میزان ۳ میلیون 

متر مکعب در سال می باشد. 
وی تصریح کرد: سد خرمرود به عنوان یک طرح پایلوت کشوری 
در حــوزه آب به صورت فاینانس داخلی با ســرمایه گذاری ۳16 
میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرســتان تویسرکان در حال 

اجرا است. 
ســتوده با اشاره به این که عملیات ســاخت این سد از خردادماه 96 
آغاز شده است، اظهارکرد: برآورد هزینه اجرای ساخت این سد 175 
میلیارد تومان است که طبق مجوز ماده 56، سرمایه گذاری طرح توسط 
پیمانکار انجام می شود و پس از ۳ سال دوره ساخت، دولت در مدت 
ســه سال پس از شش ماه دوره تنفس اصل و سود 141 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری را به پیمانکار می پردازد. 
وی گفت: مشــخصات کلی طرح ســد خرمرود شامل ارتفاع 46 
متــر، عرض تاج 9 متر، طول تاج 700 متر، حجم مخزن در رقوم 
نرمــال 8/۲7 میلیون مترمعکب و ســطح دریاچه در رقوم نرمال 

6۳/5 هکتار می باشد. 
نحراف  ا ســیالب،  تخلیه کننده  سیســتم های  فزود:  ا ســتوده 
ز  ا آبگیری شــرب و کشــاورزی  و  تحتانی  تخلیه  موقــت، 
دیگــر اجزای پــروژه در حــال احداث ســد خرمرود به 

می رود.  شمار 
وی با اشــاره به این که این سد ۲4 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
بیان کرد: پیشــرفت فیزیکی پروژه شامل خاکبرداری و سنگبردای 
که 900 هزار مترمکعب اســت که 78 درصد کار انجام شــده و 
خاکریــزی آن ۲/۲ میلیون مترمکعب اســت کــه 5 درصد انجام 

شده است. 

پروانه ساخت محصول شیرنیم چرب شرکت شمیم الوند به 
شماره پروانه ساخت 52/10308 که به تاریخ 96/4/8 صادر 

شده است، مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی 
)اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد 

امالک اجاری(

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان

ــی  ــه مالیات ــی اظهارنام ــه الكترونیك ــت ارائ مهل
ــه  ــات مربوط ــت مالی ــال97 و پرداخ ــرد س عملك
ــا  از طریــق ســامانه www.tax.gov  حداکثــر ت

ــاه ســال جــاری اســت.  ــان تیرم پای

مرکــزی  دفتــر  خبــری  ســتاد   021-35019
حراســت

1526 مرکز ارتباط مردمی
)م الف530(

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : تأمین خودروي استیجاري سبك )سواري/وانت(

مبلغ برآورد اولیه 9/952/376/000 )نه میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار( ریال 
نوع تضمین : مبلغ 497/618/800 )چهارصد و نود و هفت میلیون و ششصد و هیجده هزار و هشتصد( ریال با اعتبار سه ماهه )از زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت( و بصورت یک یا 

ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح اینكه ضمانت نامه پست بانک قابل پذیرش نمي باشد(
* به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

محل دریافت اسناد : شرکت کنندگان در مناقصه الزم است جهت خرید اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 9200030173 بانک ملت 
شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126 به آدرس : همدان ، میدان آرامگاه بوعلي سینا ، جنب بانک صادارت -  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )واحد 

کمیسیون مناقصات( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  98/04/26 لغایت ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 

تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهي : روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/05/09 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاریخ و محل تحویل پاكات پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداري )ساعت 16( روز شنبه مورخ 98/05/12 و به آدرس همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا - جنب بانک صادرات 

- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان - دبیرخانه کمیسیون مناقصات  
تاریخ بازگشائي پاكات : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 98/05/13 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان.)توضیح اینكه بازگشائي پاکات 

با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد(
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است . 

مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 98/06/01 لغایت 99/05/31  مي باشد .
شرایط متقاضي و مدارك الزم : - ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل به همراه پروانه کسب از مراجع ذیصالح )جهت 

شرکتهاي پیمانكاري( و یا ارائه پروانه کسب از اتحادیه و صنف مربوطه جهت موسسات کرایه اتومبیل ، حمل و نقل و یا آژانسها
- ارائه گواهینامه تائید صالحیت معتبر ایمني صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  

-  ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهي تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات آن ثبت شده 
در روزنامه رسمي )جهت شرکتهاي پیمانكاري( و یا ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل )مدیریت آژانس و یا موسسه کرایه اتومبیل(

- ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان در خصوص کیفیت پیمانهاي قبلي و جاري با سایر ادارت و ارگانها )حدأقل 4 مورد( )مضافاً اینكه مناقصه 
گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شرکت کنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتیجه آن در ارزیابي مناقصه استفاده نماید.  همچنین در 

صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با کارفرما الزامي مي باشد(
- احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي کیفي مندرج در اسناد ارزیابي 

-  احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي )HSE( مندرج در اسناد ارزیابي 
- سوابق اجرایي و مالي شرکت کنندگان از جمله : صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتها و توضیحات همراه صورتهاي 

مالي و گزارش حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخیر و گردش حساب بانكي به نام شرکت )آژانس و یا موسسه کرایه اتومبیل( 
- ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي صادره از سازمان امور مالیاتي و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي قراردادهاي قبلي

- ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات ، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي)جهت شرکتهاي پیمانكاري(
- کپي کلیه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذکر مي بایست ضمن مهر شرکت )یا مهر آژانس و موسسه کرایه اتومبیل( و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.   

- ارائه اصل گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمي( مجاز به امضاء 
اسناد تعهدآور مي باشند )جهت شرکتهاي پیمانكاري( و یا براي مدیریت آژانس و موسسه کرایه اتومبیل 

* مسئولیت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده شرکت 
در مناقصه شرکتهایي که در سطح کلیه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید . ضمناً به 

پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . )م الف612(                                
 تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/04/26- تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/04/29

)نوبت دوم(

1398 2398.

 کبودراهنــگ- اکرم حمیــدی- خبرنگار 
همدان پیام: کل اعتبارات امســال شهرســتان 
کبودراهنگ ۳۲ میلیــارد و 500 میلیون تومان 
اســت که به ۳6 دســتگاه اجرایی اختصاص 

می یابد.
رئیس دبیرخانه شــورای برنامه ریزی استان با 
بیان این مطلب در کمیته برنامه ریزی شهرستان 
کبودراهنگ، گفت: ۳۲ میلیارد و 500 میلیون 
تومــان کل اعتبارات شهرســتان کبودراهنگ 
است که از این مبلغ 17 میلیارد و 940 میلیون 
تومان اعتبار سهم ۳ درصد نفت گاز، 7 میلیارد 
و ۲80 میلیون تومان سرمایه استانی، 7 میلیارد 
و ۳۳0 میلیون تومــان نیز مربوط به اعتبارات 

متوازی می باشد.
جواد پیری، افزود: این اعتبار به ۳6 دســتگاه 
اجرایی در شهرستان کبودراهنگ تعلق می گیرد 
که بنیاد مســکن، جهــاد کشــاورزی، راه و 
شهرسازی و راهداری بیشترین سهم را دارند.

نماینده مردم و کبودراهنگ در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این جلســه، اظهارداشــت: 
کبودراهنگ جزو شهرستان های  شهرســتان 
محروم اســت و باید به ســطح شاخص های 
شهرســتان های پیشرفته برسد. بنابراین باید از 
اعتبارات شهرســتان های پیشرفته کاسته شود 
و شهرســتان های محروم از اعتبارات بیشتری 

بهره مند شوند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به برنامه ۳ ساله 
توسعه شهرستان، افزود: مسئوالن باید در این 
مدت برای جــذب اعتبارات و انجام پروژه ها 
تالش کنند و گام های موثری برای توســعه و 

پیشرفت شهرستان بردارند.

وی ادامــه داد: 10 میلیارد تومــان در اختیار 
نمایندگان قرار داده شــده تا طبق اولویت ها و 
بر اساس نیاز در حوزه های مختلف کشاورزی، 
بهسازی روســتاها، آب شرب و... هزینه شود 
که ما 6 الی 6/5 میلیارد تومان برای شهرستان 
امیدواریم  و  داده ایــم  اختصاص  کبودراهنگ 

بخشی از مشکالت مرتفع شود.
پورمختار، افزود: ایجاد اشــتغال، بهداشت و 
درمان، مســائل فرهنگ اســالمی و فرهنگ 
دینی، گردشگری، ورزش و جوانان، آموزش 
و پرورش، بهسازی روستاها، کشاورزی و... از 
مسائل مهم و اولویت داری است که به صورت 

ویژه پیگیری می شود.
وی همچنیــن در این نشســت از اختصاص 
درآمد غار علیصدر به شهرســتان انتقاد کرد و 
افزود: هر چه زودتر این مسأله تعیین تکلیف 

شود و 90 درصد درآمد غار علیصدر در محل 
غار هزینه شود و 10 درصد درآمد آن در محل 
دیگر شهرســتان کبودراهنگ هزینه شود. چرا 
که بیش از 15 میلیارد تومان درآمد سالیانه غار 
علیصدر اســت که متأسفانه کبودراهنگ هیچ 

سهمی از آن ندارد.
فرمانــدار کبودراهنگ نیز در جلســه کمیته 
برنامه ریزی این شهرستان با تاکید بر اعتبارات 
اختصاص یافته به شهرســتان توسط مدیران، 
افزود: مدیــران باید تالش کنند که پروژه های 
نیمــه تمام را به اتمام برســاند و تــا به پایان 
نرســیدن این پروژه ها تقاضای پروژه جدید 

نداشته باشند.
حجــت ا... مهدوی، افزود: بــا توجه به اینکه 
هفته دولت نزدیک است، مدیران پروژه هایی 
که برای هفته دولت آماده است را اعالم کنند 

تا با قوت بیشــتری بتوانیم این پروژه ها را به 
بهره برداری برسانیم.

وی ادامــه داد، از 6 الی 6/5 میلیارد تومان که 
نماینده در اختیار شهرستان قرار می دهد، سعی 
خواهیم داشت با اولویت قرار دادن روستاها و 
رفع بخشی از مشکالت روستاها از این اعتبار 

استفاده کنیم.
مهدوی، خاطرنشــان کرد: متأســفانه پس 
از 40 ســال از پیــروزی انقــالب، هنوز 
هواشناســی  اداره  کبودراهنگ  شهرســتان 
ندارد و به ایــن موضوع باید نگاه ویژه ای 
شــود. همچنیــن در این شهرســتان اداره 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری نیز یک 
باشد، ندارد؛  ساختمان که در شــأن مردم 
که امیدواریم این مشــکل نیــز با حمایت 

شود. مرتفع  استانی  مسئوالن 

افتتاح چهارمین 
مهد شهری 

اسدآباد
 چهارمین مهد کودک شهری شهر اسدآباد 
با حضور مســئوالن این شهرســتان افتتاح و 

راه اندازی شد.
اکبر احمدی منــش اظهارکرد: در حال حاضر 
شهرستان اسدآباد دارای 18 مهد کودک بوده 
که از این تعداد 4 مهد در شــهر و 14 روستا 

مهد در سطح روستاها دارای فعالیت هستند.
به گزارش ایســنا، وی با بیان این که تعداد 
5۳4 نونهال و نوباوه در ســطح  شهرستان 

از خدمات و آموزش های مهدکودک های 
در حال فعالیت شهرستان استفاده می کنند، 
تصریح کرد: افزایش تعــداد مهدکودک ها 
به ویژه در سطح روســتاها از نظر کمی در 
برنامه بهزیســتی این شهرســتان قرار دارد 
که این برنامه در ســال هــای آینده محقق 

خواهد شد.
احمدی منش با بیان این که افزایش کمی مهد 
کودک ها از نقش موثری در ارتقای رقابت و 
کیفیت و ارتقای خدمات و آموزش های آن 
ها دارد، گفت: در حال حاضر در سطح روستا 
مهدها ضمن ارائه یــک وعده غذای گرم به 
کودکان خانواده های بی بضاعت، بخشی از 
شــهریه این کودکان نیز از اعتبارات سازمانی 

پرداخت می شود.

خدمات مددکاری 
در سالمت فرد و جامعه موثر است

 فرماندار بهار بر نقش خدمات مددکاری در ســالمت فرد و جامعه 
تاکید کرد.

احسان قنبری، در بازدید از موسسه و کلینیک مددکاری همای سالمت، 
افزود: پیچیدگی ها و شرایط خاص زندگی امروزی، چالش ها، مشکالت 
و فشــارهای روانی زیادی را برای جوامع بشری ایجاد کرده است که 
برای رفع این مشکالت و حفظ سالمت روحی افراد و داشتن جامعه ای 
سالم، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی امری ضروری و مهم به نظر می 
رسد.رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهار تاکید کرد: مددکاری اجتماعی 
خدمتی است که در آن مددکار کمک می کند مددجو )یک فرد یا گروه یا 
جامعه( مشکل خود را شناخته و به توانایی های خود پی ببرد و با استفاده 

از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.
وی افزود: در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشــکل 
از تدابیر و مشــاوره ها و فعالیت های حرفه ای است که با ایجاد تغییر و 
دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه، زمینه 

رشد و تعالی آنان را فراهم آورد.
منوچهر نوروزی، افزود: بر این اساس مددکاری، خدمتی حرفه ای است 
کــه بر پایه دانش و مهارت های خاص قــرار گرفته و هدف آن کمک 
به مددجو و گروه هایی اســت که بتوانند استقالل شخصی، اجتماعی و 

رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند.
مدیر مرکز همای سالمت از اجرای طرح مانا خبر داد و گفت: این طرح 
برای نوجوانان 1۳ الی 18 سال با هدف ارتقای توانمندی نوجوانان در 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی تحت نظارت دفتر پیشگیری اداره 

بهزیستی شهرستان بهار اجرا خواهد شد.

 ۳5 هزار مترمربع آسفالت ریزی در  معابر 
و خیابان های شهر بهار با اعتباری بالغ بر دو 
میلیارد تومان توسط شهرداری در حال اجرا 

است.
شهردار بهار در گفت وگو با همدان پیام، افزود: 
بــا توجه به خرابی های  آســفالت خیابان ها 
و معابر اصلی مرکز و حاشــیه شهر بهار که 
در برخی نقاط موجب نارضایتی مردم شــده 
بود، شــهرداری در اقدامی مبادرت به ترمیم، 

لکه گیری و آسفالت کرد.

حســن رمضانی، خاطرنشــان کــرد: در فاز 
نخســت بیش از ۳0000 مترمربع پیش بینی 
شــده و قرار شد که توســط فینیشر و پخش 
مکانیکی ترمیم و در بعضی قسمت ها روکش 

کلی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: هزینه انجام برداشت آسفالت 
های معیوب و روکش مجدد آسفالت آن ها، 
هزینه ای بالغ بر یــک میلیارد ریال برآورد 
شده است و باتوجه به اعتبار پیش بینی شده 
در بودجه مصوب عمرانی سال جاری مبلغ 

آســفالت ریزی معابر و خیابان های شهر به 
همراه لکه گیــری و پخش دســتی مبلغ ۲ 
میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت و 
پیش بینی می شــود تا مبلــغ ۳ میلیارد ریال 

افزایش یابد.
رمضانی گفت: کل آسفالت پیش بینی و برآورد 
شده جهت معابر شهری به منظور بهبود عبور 
و مرور و رفاه حال همشــهریان بهاری، بیش 
از۳5 هزار مترمربع با  8 هزار تن آسفالت در 

نظر گرفته شده است.

اعتبارات امسال كبودراهنگ 
بیش از 32 میلیارد تومان است

آسفالت ریزی 35هزار مترمربع در بهار

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های 

استخدامی  می باشید

لطفاً  به كانال تلگرامی 

زیر  مراجعه نمایید

برای عضو 
در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 

عدد 5 را به شماره ۰9۰35۱5735۱ 
ارسال  نمایید.
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آگهي حصر وراثت
آقای علی موسیوند دارای شماره شناسنامه  250 به شــرح دادخواست کالسه 98/82 از این 
حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منتعلی موسیوند 
به شماره شناســنامه  206 در تاریخ 97/6/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به:
 1-علی موسیوند فرزند منتعلی به شــماره شناسنامه 250 پسر متوفی 2-رحمت اله موسیوند 
فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 276 پسر متوفی 3-جالل موسیوند فرزند منتعلی به شماره 
شناسنامه 316 پسر متوفی 4-محمدحسین موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 1 پسر 
متوفی 5-ســهراب موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناســنامه 386 پسر متوفی 6-جلیل 
موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناســنامه 5849590056 پسر متوفی 7-سعید موسیوند 
فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 417 پسر متوفی 8-حمید موسیوند فرزند منتعلی به شماره 
شناسنامه 7 پســر متوفی 9-لیال موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 11 دختر متوفی 
10-اعظم موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 410 دختر متوفی 11-زهرا موسیوند فرزند 
منتعلی به شــماره شناسنامه 416 دختر متوفی 12-صدرا موســیوند فرزند منتعلی به شماره 
شناسنامه 325 پسر متوفی 13-خدیجه موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 317 دختر 
متوفی 14-معصومه موسیوند فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 59 دختر متوفی 15-اختر بانو 
کلی وند  به شماره شناسنامه 3 همسر متوفی 16-گلی زنگنه فرزند برجعلی به شماره شناسنامه 
256 همسر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 124(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسركان
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نظارت بر صرف بودجه توسط دستگاه ها 

از سوی دولت امری الزم است
 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان 
این مهم که هیچ کشوری در جهان به اندازه کشور ما ناظر ندارد، گفت: 
نظارت بر صرف بودجه توســط دستگاه ها از سوی دولت امری الزم 

است که توسط ذی حسابان دستگاه ها صورت می گیرد.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره بر لزوم نظارت قوه 
مجریه بر شــیوه صرف بودجه ای که به دستگاه ها تخصیص می دهد، 
اظهار کرد: ناظرین دولت یعنی ذی حسابان دستگاه ها و ناظران مجلس 
یعنی  دیوان محاسبات در این حوزه نظارت دارند. هنگامی که اعتباری 
اختصاص داده می شود الزم است که نظارتی بر آن وجود داشته باشد 
به همین جهت دولت ذی حسابان دستگاه ها که از سوی وزارت اقتصاد 

و دارایی در ادارات مستقر هستند این نظارت را نجام می دهند.
وی بــا تاکید بر این که دیوان محاســبات و دولت نظارت کافی را در 
چگونگی صرف بودجه توسط دستگاه ها دارند، خاطرنشان کرد: فکر 
می کنم هیچ کشوری در جهان به اندازه کشور ما ناظر ندارد. ذی حسابان 
دستگاه ها، حراســت ها، نظارت قوه قضاییه، دیوان محاسبات همه و 
همه در این حوزه فعالیت دارند. با وجود دیوان محاســبات مجلس و 
ذی حسابان وزارت اقتصاد دیگر نباید شاهد این باشیم که اعتباری در 
جای خود خرج نشده اســت؛ بنابراین الزم است این نظارت وجود 

داشته باشد که هر اعتباری سرجای خود استفاده شود.

کشورهای اروپایی باید 
به تعهدات شان عمل کنند

 وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با یک رسانه روسی به لزوم 
پایبندی کشــورهای اروپایی به تعهدات شــان در عادی سازی روابط 

تجاری ایران تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، محمدجــواد ظریف، به این خبرگزاری روســی 
گفت که کشــورهای اروپایی باید در جهت حفظ توافق هسته ای به 

تعهدات شان در تأمین آزادی تجارت برای ایران عمل کنند.
وی اظهار کرد: ما از آن ها )اروپایی ها( انتظار داریم به تعهدات شــان 
در راستای عادی سازی روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر عمل 

کنند. ما باید نفت مان را بفروشیم.
ظریف افزود: ما با روسیه و چین تجارت می کنیم اما این کافی نیست. 
اروپایی ها، هم کشورهای E۳)فرانسه، انگلیس و آلمان( و هم اتحادیه 
اروپا، عضوی از این ] توافق هســته ای[ بوده و باید به تعهدات شــان 

عمل کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
دیپلماسی اقتصادی برای کاهش فشار 

تحریم فعال شود
 رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلس 
برای  اســالمی، گفت:  شورای 
اقتصادی  فشــارهای  کاهــش 
دیپلماســی  باید  صنعتگران  به 
اقتصادی به  درســتی فعال  شده 
و ســفر مســئوالن اقتصــادی 
و هیأت هــای بازرگانــی بــه 
شــکوفایی و پیشــرفت کشور 

منجر شود.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، افزود: با پویایی دیپلماسی اقتصادی و 
استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه بخش مهمی از مشکالت عرصه 

تولید و صنعت مدیریت می شود.
وی در ادامه بیان کرد: کشــور امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
قــرار دارد که تمــام اصول و ضوابط یک جنگ واقعی را داراســت، 
عده ای هنوز نســبت به در جریان بودن جنگ اقتصادی دشــمن باور 

قلبی ندارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، اضافه کرد: برای پیروزی 
در جنگ اقتصادی و تحریم های دشــمن باید درجه نخست شرایط و 

ضوابط جنگ موجود را به درستی شناخت و به آن پایبند شد.
ذوالنــوری اقتصاد و صنعت کشــور را در خط مقدم جنگ اقتصادی 
دانســت و گفت: در وضعیت جنگی امروز بیشــترین و سنگین ترین 

فشار و هجمه ها روی تولیدکنندگان و صنعتگران است.

سرافراز زندگی کنیم
 نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، گفت: امروز در وضعیتی قرار گرفتیم 
کــه جنگی بدتر از جنگ بین ایران و عراق را تجربه می کنیم، بمب های تحریم 
دشــمن، صنعت، تولید و اقتصاد کشور را مورد اصابت قرار داده و مسیر آن ها 

را با مشکالت مواجه می کند.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان اظهار کرد: اگر دشمن بتواند صنعت و تولید 
ما را زمین گیر کند کل انقالب ما را زیر سوال خواهد برد؛ در حقیقت با چنین 
تصــوری آمریکا تمام تالش خود را به کار می گیرد تا چنین کاری را به نتیجه 

برساند.
وی افزود: اکنون رســالت ما مسئوالن و سیاستمداران در چنین وضعیت حاکم 
در کشور، ایستادگی با قدرت در مقابل دشمن است و باید با سرافرازی زندگی 

کنیم.

آمریکا برای توقف فعالیت یک رآکتور ایران 
احساس خفگی می کند 

 نماینــده تهــران، تاکیــد کــرد: آمریــکا بــرای توقــف فعالیــت یــک رآکتور 
ایــران بــا وجــود برجــام همــه ابزارهــا را بــه کارگرفتــه و احســاس خفگــی 

می کنــد. 
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در صفحه توئیتر خود نوشت: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی آمار راکتورهای هســته ای فعال در جهان را در ســال ۲019 اعالم 

کرده است.
آمریکا در صدر لیســت دارای 97 رآکتور و  ایران در انتهای لیست دارای یک 

رآکتور فعال است.
آمریــکا برای توقف فعالیت یک رآکتور ایران با وجود برجام همه ابزارها را به 

کارگرفته و احساس خفگی می کند.

وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها 
همکاری می کند

 وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری ها در حدود 
مصوبات هیأت وزیران همکاری خواهد داشت.

ســخنگوی وزارت کشور با اشــاره به جزئیات دو مصوبه هیأت دولت مبنی 
بر همکاری وزارت کشــور با شورا و شــهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر 
انتخابات شورایاری ها، گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی 
آحاد مردم یک بار در سال 9۳ و بار دیگر در سال 98 طی مصوبه ای بر همکاری 

وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها تاکید کرده است.
به گزارش مهر، سیدســلمان سامانی افزود: نکته حائز اهمیت این است که این 
مصوبه هیأت دولت از ســوی رئیس مجلس شورای اســالمی در مغایرت با 

قوانین شناخته نشده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت سوم 98/4/29(

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

  اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئی اداره کل و بازداشتگاه ، زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانون اصالح و تربیت ، زندان مالیر ،زندان 
نهاوند  و زندان تویسرکان را برای مدت 10 ماه شمسی از مورخه 1398/4/1 الی 1399/1/31 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از موسسه های واجد شرایط که دارای سوابق 
مرتبط در این زمینه و صالحیت الزم از مراجع رسمی کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 9:30 روز یكشنبه مورخه 

98/5/6 به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
)در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت دستی به آدرس همدان- ابتدای خیابان هنرستان اداره کل زندانهای استان همدان – اداره امور مالی و پشتیبانی مراجعه شود.(

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه بصورت دستی)به دبیرخانه اداره کل( و بارگذاری در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت   ) ستاد (: ساعت 9:30 مورخه 98/5/16 روز چهارشنبه  و زمان 
بازگشائی ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخه 98/5/17 در محل سالن جلسات اداره کل زندانها می باشد.
مبلغ برآورد اولیه: 6.703.260.000 ریال )شش میلیارد و هفتصد و سه میلیون و دویست و شصت هزار ریال(

در صورت هرگونه ابهام در خصوص مبلغ برآورد در میزان تعیین شده و یا هرگونه ابهام دیگری به اداره امور مالی و پشتیبانی مراجعه فرمائید.
خودروهای مورد نیاز : مینی بوس ، خودروی سواری ، خودروی ون و سه نفر راننده )بشرح مورد اشاره در اسناد مناقصه(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 335.163.000 ریال می باشد که بصورت یكی از بندهای ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی از طرف پیمانكار ارائه می گردد.
جهت واریزوجه نقد  حساب جاری شماره 2171315610007 تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان همدان معرفی می گردد. الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست 
به  را  خود  اسناد  و  نمایند  بارگذاری  و  ثبت   http://setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونیكی  تدارکات  سامانه  در  را  الف- ب-ج(  پاکت  هر سه  مناقصه)محتویات  اسناد  کلیه 

دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
■ توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار می باشد.

الزم به ذکر است اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir ثبت شده است.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 08138260752  اداره امور مالی و پشتیبانی اداره کل تماس حاصل  فرمائید.

)م الف 621(

آگهــی تغییــرات شــرکت حامــی ارتبــاط الونــد همــراه شــرکت ســهامی 
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 12762 و شناســه ملــی 14006557902 ب خــاص ب
ــره  ــأت مدی ــاده و هی ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1397/12/8 تصمیم م
ــه  ــرای مــدت 2 ســال و ســمت آنهــا ب ــره ب ــأت مدی ــی هی  1 - اعضــای اصل

ــد:  ــل تعییــن گردی ــرار ذی ق
آقــای فرشــید قهرمانــی بــه شــماره ملــی 4011405671 بــه عنــوان 
مدیرعامــل آقــای محمــد قهرمانــی بــه شــماره ملــی 4011700657 بــه عنــوان 
ــه شــماره ملــی 4011430285  ــم الــدوز شــكری ب رئیــس هیــأت مدیــره خان

ــره  ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــوان نای ــه عن ب
ــمت  ــه س ــی 3874718751 ب ــماره مل ــه ش ــمی ب ــعید قش ــای سیدس 2 - آق
ــه شــماره ملــی 3875762347  ــازرس اصلــی و آقــای جمشــید قاســمی ب ب
ــاب  ــی انتخ ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ب

ــد.  گردیدن
)536506(

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غیرتجاری همدان 

برداشت نادرست از مصاحبه ظریف
مهدی آقایانی «

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام  ورود وزی
ــود.  ــراه ب ــی هم ــای بین الملل ــی و بازتاب ه ــا حواش ــورک ب نیوی
ــرای شــرکت در نشســت  محمدجــواد ظریــف کــه هفتــه پیــش ب
ــدار  ــعه پای ــه توس ــی در زمین ــه سیاس ــی رتب ــالس عال وزرای اج
ــن  ــه پیــش در ای ــود، چهارشــنبه هفت ــورک ســفر کــرده ب ــه نیوی ب
نشســت بــه ســخنرانی پرداخــت. وی در مــورد شــرایط توســعه و 
همچنیــن آســیب پذیر بــودن کشــورها بــه دلیــل ادا نکــردن انتقــال 

توســعه و فــن آوری اشــاره کــرد. 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنیــن آمــاری از توانمندی هــا 
ــه  ــا اشــاره ب ــه داد و ب ــران ارائ ــه، ای ــراد جامع ــان اف ــری می و براب
ــرد  ــوان ک ــران عن ــه ای ــبت ب ــکا نس ــه آمری ــای ظالمان ــم ه تحری
ــده  ــع ش ــکا وض ــط آمری ــه توس ــی ک ــای غیرقانون ــه تحریم ه ک
ــدار اســت.  ــه توســعه پای ــران ب ــد در دســتیابی ای ــن تهدی بزرگتری
ــی،  ــای طبیع ــه بالی ــران از جمل ــش روی ای ــای پی ــه چالش ه وی ب
ــوان  ــه ای و توریســم اشــاره و عن ــی هــای منطق ــود آب، ناامن کمب
کــرد کــه بــا توجــه بــه وجــود ایــن مســائل مــردم ایــران در برابــر 

ــد. ــرار گرفته ان ــادی ق ــم اقتص ــیانه ترین تروریس وحش
ــوری  ــه جمه ــل توج ــرفت های قاب ــه پیش ــف ب ــواد ظری محمدج
ــاره و  ــه اش ــراد جامع ــان اف ــری می ــاد براب ــران در ایج ــالمی ای اس
ــد  ــگاه و ۳7 درص ــجویان دانش ــد دانش ــت: 50 درص ــار داش اظه
ــکیل  ــان تش ــران را زن ــکان ای ــی و پزش ــأت علم ــای هی از اعض

می دهنــد. 
ــور  ــوادی در کش ــرخ بی س ــوزش و ن ــورد آم ــن در م وی همچنی
ــتند  ــواد هس ــور باس ــت کش ــد جمعی ــه 97 درص ــت ک ــران گف ای
ــدگان  ــران و پناهن ــه مهاج ــی ب ــای آموزش ــت ه ــی فرص و حت
ــتانی در  ــوز افغانس ــزار دانش آم ــه 400 ه ــود ک ــه می ش ــز ارائ نی
مــدارس کشــور ایــران تحصیــل می کننــد. وی در پایــان بــا اشــاره 
ــود  ــورها، وج ــه کش ــکا علی ــه آمری ــک جانب ــای ی ــه تحریم ه ب
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــی را م ــتگی جهان ــی و همبس ــد جانبه گرای چن

بین الملــل دانســت.
ــا  همچنیــن ســفر هیــأت دیپلماتیــک جمهــوری اســالمی ایــران ب
ــکا  ــن ســفر، کشــور آمری ــان ای ــود. در جری ــه رو ب حواشــی رو ب
بــرای ظریــف و هیــأت همــراه، محدودیت هــای غیرقانونــی 
ــاز  ــط مج ــی فق ــای ایران ــال آن دیپلمات ه ــه دنب ــد. ب وضــع کردن

ــورک شــدند.  ــد ســاختمان در نیوی ــه چن ــد ب ــت و آم ــه رف ب
ــن  ــزاری CNN ای ــا خبرگ ــو ب ــف در گفت وگ ــواد ظری محمدج
اقــدام را جدید تریــن حرکــت خصمانــه علیــه مــردم ایــران 

ــت.  دانس
پیش تــر وزیــر خارجــه آمریــکا بــا توجــه بــه نبــود تــردد 
ــران  ــأت ای ــد هی ــت و آم ــران، رف ــی در ای ــای آمریکای دیپلمات ه
در نیویــورک را محــدود کــرد. مقامــات آمریکایــی کــه پیش تــر در 
ــا ایــران پــا فشــاری کــرده و پیام هــا و افــراد عالی رتبــه  مذاکــره ب
را بــرای ارتبــاط بــا ایــران روانــه کــرده بودنــد، ایــن بــار نیــز بــا 

در بســته مواجــه شــدند. 
ــود  ــرده ب ــه ک ــورک مصاحب ــبکه NBC در نیوی ــا ش ــف ب ظری
ــخنان  ــوردی از س ــا انتخــاب م ــیتدپرس ب ــزاری آسوش ــا خبرگ ام
ــه  ــر برنام ــر س ــده ب ــر ش ــران حاض ــه ای ــد ک ــی ش ــف مدع ظری

ــد.  ــره کن ــود مذاک ــکی خ موش
ــه  ــرده و در جلس ــتفاده ک ــرایط اس ــپ از ش ــاط ترام ــن ارتب در ای
مــورد  در  مذاکــره  آمــاده  ایــران  کــرد:  عنــوان  اش  کابینــه 
ــه  ــد ک ــی ش ــه مدع ــت. وی در ادام ــتیک اس ــک های بالس موش

ــد. ــره کن ــا مذاک ــا م ــد ب ــران می خواه ای
ــه  ــور خارج ــر ام ــه وزی ــد ک ــرح ش ــی مط ــخنان در حال ــن س  ای
ــر  ــران حاض ــا ای ــود آی ــه ب ــه گفت ــگار ک ــوال خبرن ــه س ــران ب ای
ــره اســت، پاســخ داده  ــه موشــکی خــود در مذاک ــه آوردن برنام ب
ــد  ــد در مــورد موشــک های مــا صحبــت کنن ــود: اگــر می خواهن ب
نیازمنــد ایــن اســت تــا فــروش تســلیحات از جملــه موشــک ها را 
در منطقــه متوقــف کنــد. امــا آمریکایی هــا بــا توجــه بــه برداشــت 
ــه  ــران برنام ــه ای ــد ک ــرده بودن ــا ک ــر ادع ــن خب ــی از ای گزینش

ــت.  ــز آورده اس ــکی اش را روی می موش
در جریــان ایــن تحــوالت نمایندگــی جمهــوری اســالمی ایــران در 
ســازمان ملل متحــد، گــزارش گزینشــی خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
از ســخنان محمدجــواد ظریــف را رد کــرد و اظهــار داشــت کــه 
ــل  ــی قاب ــچ زمان ــه و در هی ــچ وج ــه هی ــران ب ــک های ای موش

مذاکــره نیســت. 

 سیاســت های کلی انتخابات با این ایده 
شــکل گرفت که قوانین انتخابات مصوب 
مجلس باشــد اما بــا توجه بــه این که در 
انتخابــات، مجلس نیز ذی نفع اســت؛ لذا 
شــاید نتواند قانونی در این زمینه تصویب 

کند که تاثیرگذاری الزم را داشته باشد.
ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان این که 
بخشــی از این قوانین باید در شکل قانون 
عــادی به مجلس برود تا الزام آور باشــد، 
گفــت: بخــش ارائه شــاخص های رجل 
سیاســی مذهبی و مدیر و مدبــر بودن، به 
صورت مســتقیم بر عهده شوراســت، به 
همین منظور ورای نگهبان دستورالعملی را 
به تصویب رســاند که از نظر ما نهایی شده 
است اما بخشی از آن نیاز به قانون عادی در 

مجلس دارد.
عباســعلی کدخدایی با تشریح معیار رجل 
سیاسی بودن، عنوان کرد: معیارهای مختلفی 
برای رجل سیاسی مطرح شده است، اما اگر 
بخواهیم رجل سیاسی یا مذهبی را تعریف 
کنیم، تعریف مشــخصی نــدارد و در این 
رابطه نشد به نتیجه برسیم اما شاخص هایی 
بــرای آن اعالم شــد. برای نمونــه این که 
اگر کســی بخواهد در انتخابات ریاســت 
جمهوری ثبت نام کند، کابینه احتمالی خود 
را معرفی کنــد،در نهایت در این حد قبول 
شد که مشاورین او انتخاب و اعالم شوند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان 
عنوان کرد: ما در بررســی صالحیت ها دو 
صالحیت عمومی و رجل سیاسی و مدیر و 
مدبر بودن داریم، در این باره گاهی ما مانعی 
داریم که نمی توانیــم فرد را معرفی کنیم و 
گاهی شــرایط موجود نیست اما در نهایت 
مــالک رای گیری اعضای شــورای نگهبان 
اســت. هر کاندیــدا بایــد 7 رای مثبت از 
اعضای شورا داشته باشد در غیر اینصورت 

معرفی نمی شود.
کدخدایی با اشاره به این که کارآمدی افراد 
و کاندیداها مالک و تاثیرگذار است، گفت: 
این در حالی است که ممکن است این افراد 

سمت هایی در گذشته داشته باشند.
وی بیان کرد: انتخابات در کشورهای دیگر 
به صورت حزبی و درون حزبی اســت که 
ویژگی هایی را لحــاظ می کنند اما اعضای 
حزبی بایــد رای دهند. همه مــوارد را در 
صالحیت ها نمی توانیم به صورت دو دو تا 
چهارتا عمل کنیم و موضوع اســتنباطی هم 

مطرح است.
کدخدایــی اظهــار داشــت: در انتخابات 
ریاست جمهوری برخی وزرا تأیید و برخی 
تأیید نشــدند، این نشان می دهد فقط پست 
وزارت مالک نبــوده و کارآمدی هم دیده 

شده است.
وی بــا بیــان این که هــم ســوابق و هم 
رای اعضــای شــورای نگهبــان در تأیید 
ریاســت  کاندیداهــای  صالحیت هــای 
جمهوری مطرح اســت، تصریــح کرد: به 
هیچ وجه اینگونه نیســت که در بررســی 
صالحیت ها افرادی را از جناح خاصی أیید 

یا رد کنیم.

وی اضافه کرد: ممکن اســت ما ســندی 
داشته باشــیم که منجر به این شود که نظر 
ما عدم تأیید باشــد، حال ممکن است فرد 
ســند محکم تری در دوره بعد ارائه کند که 
تأیید صالحیت شــود. برای نمونه یکی از 
نمایندگان اســبق مورد اخالقی داشت که 
امروز مدرکی را برای من فرســتاد که سند 
ازدواج او بــود و می توانــد این مســأله را 
بپوشاند و بحث صالحیت نداشتن او را رد 
کند. اگر کسی مواضع نظام و قانون اساسی 
را قبول نکند و بــه طور صریح اعالم کند، 
این مالک ما بر رد صالحیت او اســت، اما 

اگر کســی نظر و بحثی 
درباره موضوعی داشــته 
نظری  اختــالف  یــا  و 
مالک  هیچکــدام  دارد، 
نمی شود. اگر موضع فرد 
انتخاباتی،  کاندیداهای  و 
سیاســت های  خــالف 
نظام جمهوری اســالمی 
باشــد، فرد را در بررسی 
مشــکل  با  صالحیت ها 
با  کرد.  خواهــد  مواجه 
صحبت  افــرادی  چنین 
می کنیــم و نظرات او را 
نهایت  می شــنویم و در 
اتخاذ  الزم  تصمیمــات 

خواهد شد.
وی بــا تاکید بــر این که 
قانون انتخابات حداقل ها 
را به عنوان شــرایط ذکر 
در  گفت:  اســت،  کرده 
حداقل ها  هم  موارد  بقیه 

مالک شورای نگهبان است. در قانون فعلی 
هیچ کجا از شایسته سنجی افراد سخن نگفته 
است؛ لذا شــورای نگهبان ارزیابی نمی کند 
که این فرد شایســتگی ورود به مجلس را 

دارد یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که 
»شایستگی افراد با رای مردم و نظر احزاب 
تعیین می شــود، افزود: لذا شورا هیچ نقشی 

در این جهت نمی تواند داشته باشد. برخی 
نمایندگان گفتند نظارت اســتصوابی منجر 
شده افراد شایسته به مجلس راه پیدا نکنند،  
این حرف خوبی برای نمایندگان نیســت 
و به خودشــان برمی گردد، با چنین فرضی، 
اصال چرا در چنین جایگاهی قرار گرفتند؟  
ما که این حرف را قبول نداریم اما اگر نظر 
آن ها این است باید آن را در جای دیگری 
پیگیری کنند. شــورا ابزار شایسته ســنجی 
در بررســی صالحیت ها ندارد، در یکی از 
بندهای سیاســت های کلی، نسبت به احراز 
صالحیت ها مواردی قید شده که امیدواریم 
در انتخابات پیش رو لحاظ 
شود. ما بسیاری از پرونده 
هــا را داریــم کــه برای 
انتخابات  در  کاندیداتوری 
فقط یک اسم نوشته شده 
و حتی آدرس خود را هم 
ننوشته اســت! ما چگونه 
را  فــرد  این  صالحیــت 
هر کجا  در  کنیم؟  بررسی 
وارد  بخواهد  کســی  اگر 
دانشگاه شــود و بخواهد 
باید  بخواند  کارشناســی 
مدرک دیپلم خود را ارائه 
کند، پس اصل برائت اینجا 

مطرح نیست.
این که  از  انتقــاد  بــا  وی 
ضعف هــای  از  یکــی 
قانون دربــاره هزینه های 
است،  ســاکت  انتخاباتی 
عنــوان کــرد: متاســفانه 
انتخاباتی  هــای  هزینــه 
بســیار باال رفته است. در شهرهای کوچک 
هزینه های انتخاباتی بســیار زیادی می شود، 
مگر این پســتی که قرار است شما بگیرید 
چقدر ارزش دارد؟ شــما ایــن پول ها را از 
کجا آوردید؟ ما در شورای نگهبان ابزارهای 
کمی در بحث هزینه های انتخاباتی داریم. 
رصد کردن این موارد بســیار سخت است 
اما تا جایی که بشود بررسی می کنیم. برخی 

افراد به خاطر هزینه هــای غیر متعارف در 
انتخابات رد صالحیت شده اند.

کدخدایی همچنین اظهار داشت: گاهی دیده 
می شــود کاندیداهای انتخاباتی مواد غذایی 
توزیــع می کنند و یا در بین دانشــجویان و 
دانش آمــوزان مواردی توزیع می شــود. در 
صورت احراز غیرصحیح بودن این هزینه ها 
و گزارش آن، بررسی می کنیم و در بررسی 
صالحیت افراد تاثیرگذار خواهد بود. برخی 
کاندیداها حتی رقــم را به ما می گویند که 
مبلغ مشخصی را برای هزینه های انتخاباتی 
کنار گذاشــتیم که ما به آن هــا می گوییم 
برای کمک به صندوق های دانشجویی و یا 
ازدواج جوانان بگذارید و ثواب هم دارد. در 
این دوره نسبت به موضوع هزینه های باالی 

انتخاباتی خیلی حساس تر شده ایم.
وی در همیــن راســتا افــزود: نســبت به 
نمایندگان هم این موارد هست و باید به این 
افراد بیشــتر چنین تذکری داد تا در جهت 
نظام اسالمی تغییر ایجاد نشود. توصیه های 
اخیــر رهبری باید مالک افرادی قرار بگیرد 

که می خواهند در انتخابات شرکت کنند.
سخنگوی شــورای نگهبان همچنین اعالم 
کرد که اگر اســناد و مدارکی درباره فســاد 
به دســت  انتخاباتی  اقتصادی کاندیداهای 
بیایــد، به طور قطع در بررســی صالحیت 
افــراد در انتخابات آینده مالک قرار خواهد 

گرفت.
وی درباره میزان بررسی تخلفات انتخاباتی 
در قوه قضاییه، بیان کرد: این قوه نسبت به 
تخلفات گذشته و ادوار گذشته خیلی خوب 
عمل کرد و گزارش تخلفات خیلی ســریع 

اعالم و رسیدگی شد.
وی با اعــالم این که تخلفات نســبت به 
ادوار گذشته از ســوی قوه قضاییه خیلی 
به  تخلفات  خوب رسیدگی شــد، گفت: 
دلیــل ناکارآمــدی قوانیــن روز به روز 
افزایــش پیــدا می کند. مذاکراتــی با قوه 
قضاییه داریم که تدابیری اندیشــیده شود 
تــا بتوانیم دریافت بهتری در گزارشــات 

باشیم. تخلفات داشته 

سخنگوی شورای نگهبان:

شایستگی افراد با رای مردم 
و نظر احزاب تعیین می شود

در بررســی صالحیت ها 
دو صالحیــت عمومی و 
رجــل سیاســی و مدیر 
و مدبر بــودن داریم، در 
این بــاره گاهی ما مانعی 
فرد  نمی توانیم  که  داریم 
را معرفــی کنیم و گاهی 
شرایط موجود نیست اما 
در نهایت مالک رای گیری 
نگهبان  شورای  اعضای 
باید  اســت. هر کاندیدا 
7 رای مثبــت از اعضای 
شــورا داشــته باشد در 
معرفی  اینصــورت  غیر 

نمی شود
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چند توصیه برای پیشگیری از 
»سرطان کبد« در مبتالیان به هپاتیت سی

 فوق تخصص گوارش و کبد، با اشاره به احتمال بروز سرطان کبد 
در بیماران مبتال به هپاتیت سی، توصیه هایی را در زمینه پیشگیری از 

ابتالی آن ها به سرطان مطرح کرد.
موید علویان در گفت وگو با ایســنا، درباره ارتباط هپاتیت سی با 
ابتال به ســرطان کبد، گفت: محققیــن دریافته اند که یکی از علل 
مهم ســرطان کبد ابتال به هپاتیت ســی است. بر اساس تحقیقات 
پنج درصد از مبتالیان به هپاتیت سی که دچار تنبلی کبد شده اند، 
دچار ســرطان کبد نیز خواهند شــد و این حالت ســال ها طول 

می کشد.
وی با بیان این که بروز ســیروز کبدی یکی از دالیل بروز سرطان 
کبد اســت، افزود: واضح اســت که همه افراد مبتــال به هپاتیت 
ســی دچار ســرطان کبد نمی شوند، بلکه افراد مســن تر، مردانی 
کــه به مصرف مشــروبات الکلی ادامه می دهنــد و یا همزمان به 
هپاتیت بی نیز مبتال می شــوند، بیشــتر در معرض ابتال به سرطان 

هستند. کبد 
علویان ادامه داد: عالئم و نشــانه های سرطان کبد در مراحل اولیه 
غیر اختصاصی بوده و شــامل ضعف، الغری و بی اشتهایی است، 
اما در مراحل پیشرفته زردی و آب آوردن شکم نیز بروز می کند.

وی تاکیــد کرد: توصیه می شــود که بیماران مبتــال به هپاتیت از 
اســتعمال دخانیات بپرهیزند؛ چرا که دخانیات عامل مساعد کننده 
بروز ســرطان است. همچنین مشــروبات الکلی مصرف نکنند و 
از مصرف بادام زمینی و پســته انبار شــده کــه احتمال آلودگی با 
آفالتوکســین در آن ها وجود دارد، خودداری کنند. در عین حال 
درمان هپاتیت ســی را طبق دســتور پزشــک انجام دهند چراکه 
حذف ویروس و کاهش شــدت ضایعات کبدی می تواند از بروز 

سرطان جلوگیری کند.

۵۰۰ هزار دانش آموز همیارمشاور می شوند

 معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان 
این که 500 هزار دانش آموز همیارمشــاور می شوند، گفت: در سال 
تحصیلــی جدید ۲1 طرح را در دســت اجرا داریم کــه ایجاد میز 

خدمت طرح نماد، از جمله این طرح هاست.
بــه گزارش فــارس، علیرضا کاظمی معاون پرورشــی و فرهنگی 
وزارت آمــوزش و پرورش، عنوان کرد: فضــای مجازی به نقش 
و رده نخســت تربیتی تبدیل شده و مدرسه و خانواده در رده های 
بعدی اســت؛ اگر می خواهیم جامعه درست شــود، در آغاز باید 

خودمان را بسازیم.
وی بــا تأکید بر این مطلب که طرح ملــی نماد باید نظام مراقبت 
اجتماعی کشــور ما را شــکل دهد اما االن به صــورت پایلوت 
در آمــوزش و پــرورش اجرا می شــود، ادامــه داد: طرح نماد 
محوری تریــن طرح آمــوزش و پرورش برای توانمندســازی و 
ارتقای مهارت دانش آموزان و همچنین درمان و پییشــگیری است 
لــذا اگر می خواهیم آســیب ها را درمان کنیم باید به ریشــه ها و 

بپردازیم. اجتماعی  نشاط 
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در حوزه 
آسیب های روانی و اجتماعی باید این نماد را داخلی اجرا کنیم سپس 
به بیرون ببریم یعنی اگر یک معاون پرورشــی نتواند این طرح را در 
مدرســه خود اجرا کند، نمی توانــد آن را به مدارس دیگری ببرد و 

در آنجا اجرا کند.
وی با بیان این که باید رئیس اداره مشاوره و رئیس اداره آسیب های 
اجتماعــی مثل دو برادر این کار را پیش ببرند، گفت: باید شــورای 
سیاستگذاری در طرح نماد را به صورت داخلی شکل دهیم؛ وقتی ۲ 
اداره کنار هم قرار نگیرند چطور می خواهیم بقیه دستگاه ها و ادارات 

را کنار هم جمع کنیم؟!
وی بیــان کرد: در ســالتحصیلی جدید ۲1 طرح را در دســت اجرا 
داریــم که یکی از این طرح ها، ایجاد میز خدمت طرح نماد اســت؛ 
یک ساختمانی را تجهیز کردیم که 14 دستگاه حضور دارند و برای 
هرکدام از این دســتگاه ها وســایل موردنیاز بــرای پیگیری، تعیین 
تکلیف متقاضیــان را در اختیار قرار می دهیم تا برای دســتیابی به 

سرانجام رسیدن هدف، تالش کنیم.
معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش، گفت: اگر بخواهیم 
طرح نماد را به 100 هزار مدرسه ببریم باید 100 هزار مشاور تربیت 
کنیــم و میلیاردها تومان پول و ســال ها زمان خواهد برد؛ پس از 4 
ســال یک میلیون دانش آموز و 6587 مدرسه را در این طرح )نماد( 
گنجاندیم و گفتیم هر مرکز مشاوره در 750 منطقه را آموزش دهیم 

تا به طرح نماد وصل شوند. 
وی با اشــاره به فعالیت تشکل همیارمشاور، افزود: باید تالش کنیم 

به 500 هزار همیارمشاور برسیم.

کمک های نقدی به سیل زدگان نرسید

 رئیس جمعیت هالل احمر کشــور، گفــت: به دلیل تحریم های 
اعمال شــده تاکنــون حتی یک ریال از کمک هــای نقدی خارج از 

کشور به سیل زدگان وارد کشور نشده است. 
علی اصغر پیوندی رقم این کمک ها را حدود سه  میلیون یورو اعالم 
و اظهارکرد: این کمک ها نزد فدراسیون جهانی صلیب سرخ محفوظ 
اســت و ما در حال رایزنی و پیگیری هســتیم تا سوئیفت باز شده 
بتوانیم این مبالغ را به داخل کشــور انتقال دهیم و برای سیل زدگان 

هزینه کنیم. 
پیوندی با بیان این که تاکنون پیگیری هایی انجام شده و حتی چندین 
ســفر و مالقات نیز در این زمینه داشــتیم، خاطرنشان کرد: احتمال 
توقیف این مبالغ وجود ندارد و در فدراســیون جهانی صلیب سرخ 

محفوظ است.

همشهری: پیشگیری از خودکشی، با گوگل 
 چه ابتکاراتی 

همدان پیام: چرا جمشیدیان در پاس نمی ماند 
 می خواد پیشرفت کنه 

اعتماد: تکذیب نقل قولی درباره بستنی خوردن بانوان در اماکن عمومی 
 چرا اینقد با خانما مشکل داری؟؟

جمهوری اسالمی: اورژانس گردشگری در همدان ایجاد می شود 
 گردشگرا نگران فشار خود نباشن 

همشهری: مراسم تحویل اسلحه
 بــه نظر میاد از این به بعد برای صبحونه خوردن هم مراســم 

بگیرید!!
ایران: وانت های داخلی همچنان بی کیفیت تولید می شوند

 به وانت آبی توهین کنی بد می بینیا
شرق: کهن سالی با طعم زردآلو و گیالس

 کهنساال ملس می شوند 
همشهری: سرویس پالستیکی مدرسه در ویتنام 

 به این می گن خاله بازی 
همدان پیام: محال است نورمحال بماند 

 نکنه می خواد بره ژاپن؟؟
اعتماد: دولت احمدی نژاد دولت های پس از خود را گروگان گرفت

 احمدی نژاد در کل مدیر بود
کیهان: راهکارهای رفع مشکل ترافیک در کالنشهرهای ایران 

 خرید و فروش اسب و سم طال
اعتماد: تصمیم گیران پوشش زنان 

 حواست باشه زنان خودشون مدیرکل هستن
ایران: افشاگری درباره مافیای لوازم خانگی 

 مافیا نیست می خوان اسباب بازیشو بسازن!!
همدان پیام: تصمیمات غلط فرش را به تاراج هندی و چینی ها داد 

 تو این کشور اصاًل تصمیم نداریم همه نظریه است!!
همشهری: سنگینی وزنه سیاسی بر پرونده 

 حتمًا ترازوش قدیمی که تنظیم نیست؟!

افزایش 4۰ درصدی اقدامات ناجا 
در حوزه عفاف و حجاب

 فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، گفت: 
در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اقدامات سلبی 

و ایجابی ناجا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، حسین اشــتری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور، 
اظهارکرد: نیروی انتظامی وظیفه خود می داند همواره پاســدار ارزش 
هــای انقالب باشــد و در عین حال تأمین امنیت در کشــور یکی از 

وظایف ناجا محسوب می شود.
وی اضافــه کرد: نیــروی انتظامی وظیفه برخورد بــا ناهنجاری ها را 
برعهده دارد اما امروز به دلیل کم کاری برخی دستگاه ها، شاهد افزایش 
این موضوع در جامعه هستیم.اشتری با بیان این که نیروی انتظامی در 
برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در عمل تنها اســت، گفت: ممکن 
است عده ای با صدور برخی اطالعیه ها و یا بیانیه ها از پلیس حمایت 

کنند اما ناجا در عمل تنها است.
وی ادامه داد: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

اقدامات سلبی و ایجابی ناجا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این طرح تاکنون، حدود ۳00 هزار 
پیامک برای افراد متخلف ارســال شده که از این تعداد 150 هزار نفر 
بــرای اخذ تعهد مراجعه کرده اند و با برخورد محترمانه از آن ها تعهد 
اخذ شده و همچنین اعالم شده است در صورت تکرار، خودرو آن ها 

توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
اشــتری با انتقاد از کسانی که مخالف این طرح هستند، گفت: بررسی 
ها نشــان داده افرادی که با این طرح مخالفــت دارند به دلیل آن این 
است که یکی از بستگان آن ها پیامکی از سوی پلیس دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: برخی از افــراد نیز هنگامی که با فرد متخلفی برخورد 
می شــود، آغاز به جوســازی علیه پلیس می کنند کــه این موضوع 
پذیرفتنی نیســت چراکه اگر تیغ مامور ما کند شود، ضرر آن برای کل 

مردم خواهد بود.
فرمانده ناجا بر لزوم مدیریت فضای مجازی تاکید و اظهارکرد: گرچه 
این فضا امروز یک نیاز در جامعه محسوب می شود اما کم کاری برخی 

مسئوالن سبب شده تا مشکالتی در این فضا داشته باشیم.
اشتری به افزایش صددرصدی جرایم در فضای سایبری در سال جاری 
اشاره و خاطرنشــان کرد: امروز مدیریت این فضا، یک نیاز ضروری 

محسوب می شود.

درخواست مجوز درمان برای زنان زندانی
 رئیــس جمعیــت مامایی ایران، از مکاتبه این مجموعه با رئیس قوه قضائیه جهت دریافــت مجوز برای درمان زنان زندانی که به 

درخواست نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس صورت گرفته است، خبر داد.
به گزارش میزان، زهرا عابدی گفت: البته نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز پیش از این درباره همکاری جمعیت مامایی ایران با 
رئیس ســازمان زندان ها صحبت کرده بود، بنابراین ما هم اعالم آمادگی کردیم تا به صورت داوطلبانه در جهت درمان این زنان ورود 

پیدا کنیم. 
وی گفت: جمعیت مامایی ایران این آمادگی را دارد که در تمام زندان های سراسر کشور به زنان زندانی که در حوزه درمان بیماری های 

زنان نیاز به کمک داشته باشند، خدمات ارائه دهد.
رئیس جمعیت مامایی ایران، یادآورشد: جمعیت مامایی ایران در درمان بیماری های زنان و مشاوره در حوزه روانشناسی به زنان زندانی 
خدمات ارائه خواهد داد، چرا که تعدادی از ماماها و پزشکان فعال در این مجموعه در گذشته در رشته روانشناسی نیز تحصیل کرده اند.

از هر ۱۰۰۰ ازدواج 3۱۸ مورد به طالق ختم شد
 سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در سال گذشته، گفت: این 

مسائل باعث شکسته شدن رکورد طالق شد. 
سیده فاطمه ذوالقدر با انتقاد از این که رکورد طالق در سال 97 شکسته شد به خانه ملت، گفت: بر اساس نظر کارشناسان مقایسه تعداد 

طالق های ثبت شده و ازدواج ها بیانگر این است که در کنار هر 1000 ازدواج ۳18 مورد طالق رخ داده است. 
وی گفت: به طور قطع بخش عمده اختالفات خانوادگی به ویژه طالق در ســال 97 ریشــه در بحران های اقتصادی دارد زیرا قیمت 
مسکن، اجاره بها و اقالم اساسی به یکباره سر به فلک کشید و سالمت روان خانواده ها را درگیر کرد که در نهایت افزایش اختالفات 

در برخی خانواده ها را در پی داشت. 
ذوالقدر با بیان این که طالق می تواند زمینه ساز سایر آسیب ها باشد، تصریح کرد: دولت باید برای حل مشکالت اقتصادی و همچنین 

کنترل قیمت سرسام آور اجاره بها و مسکن سریع تر چاره اندیشی کند.

آگهي مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه972963 اجرایي طي رأي صادره از شعبه شورای حل اختالف 
مالیر آقای احسان قربان زاده و امیدامیری محكومند به پرداخت مبلغ 201441500 
ریال به عنوان اصل خواســته در حق آقای رضا جوانی و مبلغ 9930000 به عنوان 
نیمعشر دولتي لذا با توجه به اینكه محكوم علیه- علیهما- علیهم نسبت به برائت 
ذمه خویش اقدامي نكرده است این اجرا به درخواست )محكوم له(، لهما، لهم اقدام 
به توقیف اموالي به شــرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/5/23  ساعت 11 الی 12 
اقدام به برگزاري عملیات مزایده جهــت تأدیه دین محكوم علیه، علیهما، علیهم 
مي نماید معهذا کساني که تمایل به شرکت در مزایده دارند مي توانند در مدت پنج 
روز قبل از روزي که براي فروش معین شــده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه 
نمایند 1- یک عدد ســردخانه کامل به ابعاد 6×4 و ارتفاع 2 متر با مشخصات فنی 
اواپراتور 7/5 اســب بخار و موتور آلمانی 7/5 اسب کندانسور 7/5 اسب و دو تابلو 
برق و حدود 85 متر ســاندویج پنل سه عدد فن همگی دســت دوم و کار کرده 
به قیمت کارشناسی 360000000 ریال می باشــد. بدیهي است برنده مزایده کسي 
تلقي مي گردد که بیشــترین قیمت پیشــنهاد نماید و مي بایست ده درصد في را 

في المجلس و مابقي را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند. 
)م الف126(

مدیر اجراي احكام حقوقی شورای حل اختالف مالیر 

 در حالــی که تمام ادیــان الهی ازدواج را 
امری الزم و ضروری دانسته و برای آن ارزش 
قائل هستند، طالق و جدایی را امری ناپسند و 
نکوهیده می دانند. جوامع مختلف هم معموال 
دید مثبتی نسبت به طالق ندارند. در این بین 
بازگشــت به زندگی مشترک برای افرادی که 
یک بار آن را تجربه کرده اند، در همیشه ایام 

با عالمت سوال مواجه بوده است.
نامش طاهره اســت، ۳5 ســال دارد و شاغل 
است. چشمان درشت و نگاه نافذش نخستین 
چیزی اســت که مجذوبت می کند، قدی بلند 
دارد و چهره ای گندم گون و برای طرح مشکل 
خود به مرکز مشــاوره آمده است. هم کالمش 
می شوم و او که انگار دل پری هم دارد از دلیل 
مراجعه اش می گوید: زن دوم همسرم هستم. 
از دوران کودکی با خانواده همســرم آشنایی 
کامل داشــتم. زمانی که همسرم ازدواج کرد، 
با همســرش ارتباط دوستانه داشتم و به خانه 
آن ها رفت و آمــد می کردم تا اینکــه بچه دار 
شــدند و پس از آن بود که قرار شد من  برای 
پرستاری و آموزش بچه به خانه آن ها بروم و 
وقتی هم که دخترشــان وارد مدرسه شد، در 

مسائل درسی به او کمک کنم.
هر چه رفــت وآمد من به منزل آنها بیشــتر 
می شد، همسرم و خانواده آن با من صمیمی تر 
می شدند. به مرور متوجه شدم همسر شوهرم 
بــه او و فرزنــدش بی توجهــی و بی محبتی 
می کنــد و مدام مشــغول خوش گذرانی های 
فردی و مســافرت با دوستانش است و کمتر 
درگیر زندگی و خانه داری است. همین مسائل 
باعث شد تا همسرم که مرا فردی مورد اعتماد 
می دانست نسبت به رفتارهای زنش به من پناه 
بیــاورد و مدام از رفتارهــای او برای من می 

گفت.
این درد و دل ها ادامه پیــدا کرد تا وقتی که به 
جایی رسید که همسرم به من پیشنهاد ازدواج 
داد و من به خاطر تنهایی و از سر دلسوزی و 
همینطور عالقه به او پاســخ مثبت دادم و زن 

دوم او شدم.
پــس از آن زندگی پنهانی ما آغاز شــد و در 
این دوران من صاحب فرزند پســر شــدم تا 
روزی که همسر شــوهرم از زندگی پنهان ما 
و فرزنددار شدن من با خبر شد و پس از این 

ماجرا مزاحمت های او دامن گیرم شد.
طاهره، می افزاید: مدتها است که دیگر همسرم 
مثل ســابق به من و فرزندش توجه نمی کند 
و آن شــوق و نشاط گذشته هم در زندگی ما 
وجود ندارد. رفته رفته احســاس می کنم که 
گرد غم و اندوه بر زندگی ام پاشــیده شده و 
از طرفی چون زن دوم همسرم هستم برای او 
اهمیتی ندارد و خرجی هم نمی دهد و خودم 
را به خاطر این ازدواج شوم سرزنش می کنم 
امــا به خاطر فرزندم راه بــه جایی نمی برم و 

نمی دانم چه کنم.

 ازدواج مجدد راه حلی مناسب برای 
جبران شکست عشقی نیست

داستان زندگی زنانی مانند طاهره یک تراژدی 
یا قصه شــوم عاشقانه نیست که در داستان ها 
و ســناریو ها به دنبالش باشیم. همین گوشه و 
کنــار، در چند قدمی خانه هایی که در آن روز 
شب می کنیم ممکن اســت مریم ها در طبقه 
طبقه ســاختمان های شهرش در لباس اجبار، 
تن به زندگی هایی دهند که خوشــبینانه ترین 
اتفاق آن همسر دوم مردی زن دار شدن باشد.

یک مشــاور ازدواج در این باره به همدان پیام، 
گفت: تجربیــات تلخ و منفی احساســی و 
عاطفی در زندگی ســبب از بین رفتن حس 
اعتماد و اطمینان به دیگران می شود. بنابراین 
به زنــان و مردانی که این چنیــن دورانی را 
تجربه کرده اند، توصیه می شود تا زمانی که با 
کمک روان درمانگر و مشاور تبعات آن تجربه 
را خنثی نکرده اند، وارد رابطه جدیدی به ویژه 

ازدواج مجدد نشوند.
شقایق رنجبر، با بیان اینکه ازدواج مجدد راه 
حل مناســب برای ترمیم شکست عشقی یا 
مسیری مطمئن جهت برگشت آرزوهای برباد 
رفته نیست، افزود: این افراد باید حداقل برای 
مدت دو سال به خودشان زمان دهند و سپس 
به برقــراری رابطه عاطفی جدیــد یا ازدواج 

مجدد فکر کنند.
وی گفت: گاهی اوقات ممکن اســت فاصله 
بین طالق و ازدواج مجدد، چند ســال طول 
بکشــد و اگر با فردی که در رابطه عشقی و 
عاطفی یــا اقدام برای ازدواج مجدد اســت، 
برخورد کردید و در طول رابطه متوجه شدید 
که آدم شکاکی است، سعی کنید از یک روان 
درمانگر و مشاور خبره برای راهنمایی در این 

زمینه کمک تخصصی طلب کنید.
ایــن در حالی اســت که یک روانشــناس و 
مشــاوره خانواده با احتمالی دانستن موفقیت 

در ازدواج هــای دوم، می گوید: بســیاری از 
ازدواج های مجدد، ممکن اســت موفق باشد 
ولی در کل، احتمال شکســت ازدواج مجدد 
10 درصد بیش از ازدواج نخست خواهد بود 
و با هر بار ازدواج مجدد این درصد بیشــتر 

خواهد شد.
محمد حسینی با بیان اینکه در ازدواج مجدد 
باید به دلیل کســب تجربه و بلوغ بیشتر، از 
همــه مهمتر رابطه عاطفی و زناشــویی بهتر 
شود، عنوان کرد: تا زمانی که فرد مشکالت و 
عیب های خود را نیابد و آنها را به کمک یک 
مشــاور و روان درمانگر به درستی حل نکند 
و تصمیم درســت درباره ازدواج دوم نگیرد، 

رابطه بدتر خواهد شد.
 طالق پایان خط نیست

وی افــزود: اگــر یــک زوج در حال طالق 
فرزندی داشته باشند، باید آگاه باشند قطع این 
ارتباط و تمام شــدن روایت زندگی زوجین، 
تنهــا با جدایی برطرف نخواهد شــد چراکه 
ایــن موضوع ارتباط با فرزند دارد و محصول 
ازدواج، فرزندان هســتند. فرزندانی که پدر و 
مادر واقعی آنها شــما هستید و خانواده او و 
مســائل قانونی او وجود خواهد داشت و به 
ندرت ممکن است که چنین رابطه ای به طور 

کامل قطع شود.
وی با بیان اینکه نقش خانــواده در برقراری 
ارتباط بین مرد و زنی که برای بار دوم یا چندم 
می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، بسیار موثر 
است، عنوان کرد: این جمله که من می خواهم 
بــا تو ازدواج کنم نه با خانواده ات، اگر چه از 
نظر معنایی، حرف درستی است ولی همیشه 
اطرافیــان و نزدیکان در زندگــی زوجین به 
نحوی نقــش ایفا خواهند کــرد، به ویژه اگر 
ازدواج مجدد باشــد. به همیــن دلیل توصیه 
می شــود تا آنجــا که ممکن اســت رضایت 

خانواده ها برای ازدواج مجدد تامین شود.

مشــاور ازدواج، اظهــار داشــت: انتخاب 
همســر یــک مهــارت و علم اســت که 
می تــوان با کمــک گرفتن از یک مشــاور 
را کسب کرد  مربوطه  ازدواج، مهارت های 
و با آماده کردن خــود ضریب موفقیت را 
افزایش داد و حداقل مشکالت احتمالی را 
حدس زد و اقدامات الزم را به عمل آورد 

و به شانس تکیه نکرد.
حســینی افــزود: در ازدواج دوم باید وجود 
فرزندانــی که از ازدواج گذشــته در زندگی 
زوجین هســتند، مورد توجه واقع شود و زن 
و مرد در دوســت داشتن یکدیگر باید بچه ها 
را ســهیم کنند و برحسب شخصیت و میزان 
آگاهی پدر یــا مادر خوانده، ســن کودکان، 
جایگاه و نقش مــادر یا پدر واقعی، وجود یا 
نبود برادر یا خواهر ناتنی، ممکن است رابطه 
نزدیک و تا حدی دوســتانه بیــن کودک و 

ناپدری یا نامادری به وجود آورند.
وی تاکید کرد: افرادی که قصد ازدواج مجدد 
دارند، باید اطالع داشــته باشند این تصمیمی 
ساده نیســت. اگر فکر کنیم کودکان به لحاظ 
انعطاف پذیری به ســرعت به موقعیت جدید 
عــادت می کنند چراکــه کودکان تــا دوره 
نوجوانــی امیدوارند که والدین آنها دوباره به 
زندگی مشــترک خود بازگردند و با ازدواج 

مجدد این امید به یاس تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه ازدواج و انتخاب همســر را 
نمی توان به تقدیر و سرنوشــت نســبت داد، 
تصریح کرد: مردم عامی ازدواج را شبیه خریدن 
هندوانه می دانند که تا بریده نشود و داخل آن 
را نبینی معلوم نمی شــود چه خریده ای. اگر 
شــانس را به عنوان سرنوشت محتوم و جبر 
مطلق در نظــر بگیری، دیگر تفکر در زندگی 
و تصمیمات بی معنی می شــود. بر  این  اساس 
چطور می تواند در چنین تصمیم گیری مهمی 

بی تفاوت عمل کند.

ازدواج را هندوانه نبریده ندانیم

تراژدی بی پایان زن دوم

 بحران میانسالی می تواند برای برخی از 
افراد دوران سختی باشــد که سندرم آشیانه 
خالی نامیده شده است و پس از ترک کردن 

آخرین فرزند از خانه، اتفاق می افتد.
کارشناس ســالمت سالمندان در این باره می 
گوید: هم اکنون بیماری افســردگی در میان 
10 عامل اصلی بار بیمــاری در جهان، رتبه 
چهارم را دارد و تا ســال ۲0۲0 به رتبه دوم 

خواهد رسید.
مینا محمدی، ادامه می دهد: با باال رفتن سن، 
میزان افسردگی افزایش می یابد، چنانچه در 
کودکان و نوجوانان کمترین میزان افسردگی 
و در سالمندان بیشترین میزان یافت می شود، 
لذا افراد میانســال نسبت به عالیم افسردگی 

باید هوشیار باشند.
وی تصریح می کند: با توجه به این که شیوع 
نشانه های افسردگی در میان سالمندان بیشتر 
از جوانان است، این اختالل در دوران پیری 
کمتر تشــخیص داده می شــود زیرا با زوال 
عقل و آلزایمر اشتباه گرفته شده یا به اشتباه 
نشــانه پیری تلقی می شود و تنها 10 درصد 
سالمندان افسرده از درمان های روانشناختی 

بهره مند می شوند.
محمدی می گوید: ممکن است این بیماری 
در پس یک بیماری جســمانی پنهان شود یا 
امکان دارد ســالمندان تمایلی به بیان این که 
احســاس افســردگی می کنند نداشته باشند، 
چون معتقدند افســردگی نشانه ضعف است 
یا فکر می کنند خود به خود برطرف می شود. 
یکی از نشانه های اینکه افسردگی سالمندان 
نادیده گرفته می شود، شیوع باالی خودکشی 

در این گروه ســنی اســت. بررســی های 
صورت گرفته نشان داده است که افسردگی 
در سالمندان ساکن خانه سالمندان به صورت 
معناداری بیشتر از ســالمندانی است که در 
خانه های خود و یا همراه با خانواده زندگی 

می کنند.
وی اضافه می کند: افســردگی سبب تسریع 
نقصان هــای پیری می شــود لذا تشــخیص 
دقیق، پیشــگیری و درمان آن به بسیاری از 

ســالمندان کمک می کند بیشتر عمر کنند و 
فعال تر بمانند.

وی کاهــش انــرژی و تمرکز، مشــکالت 
خواب به خصــوص ســحرخیزی و بیدار 
شــدن های مکرر در طول خواب، کاهش یا 
افزایش اشتها، کاهش وزن و شکایات بدنی، 
اضطــراب و بیقراری، زود از کوره در رفتن، 
کاهش قدرت تصمیم گیری، احســاس بی 
ارزشــی و یا پوچی، احســاس گناه و افکار 
خودکشی را از عالیم افسردگی در سالمندان 

عنوان می کند.
محمدی با بیان این که ســالمندان دوســت 
ندارند احساس شرم و ســرخوردگی کنند، 
تاکیــد می کند: بــه آنان اطمینــان دهید که 
قضاوت شان نمی کنید و تنها هدفتان مراقبت 

از آنان است.
وی تصریــح می کند: بازنشســتگی یکی از 
دالیل بروز افســردگی در دوره میانســالی 
است، مســایلی مانند نداشتن امنیت مالی و 
یا کمبود حمایت اجتماعی نیز باعث بیشــتر 
شدن اثرات افســردگی ناشی از بازنشستگی 

خواهد شد.

افسردگی در میانسالی، بحرانی در عصر نوین
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حذف یارانه ها آغاز شد؟

 یارانه تیرماه در حالی چهارشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که برخی 
آن را دریافت نکردند؛ جریانی که احتمال حذف یارانه بگیران را براســاس تکلیف قانون 

بودجه تقویت کرده است.
به گزارش ایسنا، یکصد و یکمین یارانه نقدی ساعت ۲4 چهارشنبه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز شد اما آنچه برخی یارانه بگیران اعالم کردند، از این حکایت داشت که یارانه 

آن ها به حساب شان واریز نشده است.
گرچه پیگیری ها از ســازمان هدفمندی یارانه ها درباره چرایی واریز نکردن یارانه برخی 

خانوارها تاکنون با توضیحی همراه نبوده و مسئوالن هیچ پاسخی در این باره نداده اند، اما 
به هر صورت می تواند از تکلیف دولت برای غربالگری یارانه بگیران نشأت گرفته باشد.

طبق قانون بودجه و آنچه در تبصره هدفمندی آمده، دولت مکلف شــده برای سال جاری 
سه دهک باالی درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند. آیین نامه این تبصره در روزهای 

گذشته در هیأت دولت به تصویب رسید و در دستور کار قرار گرفت.
البته مشــخص نیســت که عدم واریز یارانه برخی گروه ها به چــه دلیلی بوده و ممکن 
اســت اختالل در حساب یا روند پرداخت، عامل آن باشد، اما در هر صورت آغاز حذف 

یارانه بگیران بسیار محتمل خواهد بود.
در حال حاضر حدود 78 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و طی سال های گذشته 

همواره در قانون بودجه، دولت مکلف به حذف دهک های باالی درآمدی بوده است، اما 
خود به صراحت اعالم کرده بود توانایی اطالعاتی الزم را برای این موضوع ندارد و حتی 

در سال گذشته هیچ یارانه بگیری را حذف نکرده است.
این درحالی اســت که دولت در سه سال پیش اقدام به حذف یارانه بگیران کرد 
کــه طی آن حدود چهار میلیون نفر را کنار گذاشــت که بــا توجه به خطاهایی 
که در شناســایی وجود داشــت، حــدود 900 هزار نفــر بار دیگر به لیســت 

برگشتند. یارانه بگیران 
به هر حال باید منتظر بود و دید که دولت چه برنامه ای را برای غربالگری یارانه بگیران در 

سال جدید در دستور کار قرار داده تا شفاف سازی کند.

وزیر ارتباطات خبر داد: 
ارائه اینترنت با سرعت 4 برابری

 وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در توئیتی، از ارائه اینترنت 
VDSL خبر داد، بر اساس گفته او قرار است اینترنت با سرعت 4 

برابر فعلی ارائه شود.
محمدجواد آذری جهرمی، در توئیت خود اعالم کرد: از جمعه امکان 
تبدیل ADSL خانگی به ســرویس های پرسرعت VDSL فراهم 

می شه،4 برابر سرعت فعلی،  خوبه به نظرتون؟
 Very high bit یا  VDS اینترنت پرســرعت مبتنی بر استاندارد 
rate subscriber line یکــی از اســتانداردهای رایج جهانی 
 ADSL در اغلب موارد مشابه ،VDSL اســت. عملکرد XDSL
است. علی رغم شــباهت های موجود در این باره اختالفات متعددی 

نیز مانند موارد زیر وجود دارد. مانند:
ســرعت دانلود در اســتاندارد VDSL ، 5۲ مگابیت دانلود و 16 
مگابیــت آپلود و در حالت VDSL۲، 100 مگابیت دانلود و تا ۲۲ 

مگابیت آپلود که در هر دوحالت به صورت نامتقارن است.
ارائه سرویس از کافوهای نوری نزدیک به مشترک که باعث افزایش 

کیفیت سرویس و سرعت می شود.
اســتفاده از بستر سیم های مسی مشترک و بدون نیاز به تعویض و یا 

سیم کشی دوباره.
امکان ارائه خدمات ارزش افزوده مختلف به مشترکین مانند خطوط 

تلفن SIP )تلفن بر بستر اینترنت(، ویدئو کنفرانس، IP-Tv و...
 Asymmetric عبــارت  مخفــف   )ADSL( ال  اس  دی  ای 
digital subscriber line بــه معنای "خط اشــتراک دیجیتال 
نامتقارن" بوده و یکی از زیر شــاخه های تکنولوژی DSL اســت، 
تکنولوژی ADSL جدید بوده و به کاربران اجازه می دهد که عالوه 
بــر انتقال صوت از طریق خطوط تلفن، به انتقال داده آن هم با نرخ 

زیاد نیز دست یابند.

یادداشت رئیس کل بانک مرکزی درباره 
تحوالت اخیر بازار ارز

 عبدالناصــر همتی، رئیــس بانک مرکزی در یادداشــتی درباره 
تحوالت اخیر بازار ارز و تحلیل هایی که درباره آن ارائه می شــود،  

چند نکته را به مردم ایران خاطرنشان کرد.
1- بارها تأکید کرده ام نرخ ارز در کنار سایر متغیرهای کالن اقتصادی 
از عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و شــرایط اقتصادی حاکم بر بازار 
پیــروی می کند و بانک مرکزی در چارچوب این شــرایط و قواعد 
اقتصادی بــازار ارز را مدیریت می کند. اقداماتی مانند ســامان دهی 
گــردش ریال، مدیریت تقاضا و تقویت طرف عرضه در یک ســال 

گذشته برای این مقصود بوده است.
۲- عوامل و اخبار سیاســی و نا اطمینانی های ناشــی از آن موجب 
نوساناتی در نرخ ارز می شــود که با عوامل بنیادی اقتصادی ارتباط 
چندانی ندارد و لذا همواره تأکید کرده ام، مردم عزیز به ریسک باالی 

این بازار توجه نموده و با احتیاط کامل با این بازار برخورد کنند.
۳- همانگونه که اطالعات ترازنامه بانک مرکزی سال 97 نشان داده 
اســت، علی رغم تمام مشــکالت، بانک مرکزی سیاست پولی خود 
را، تا حد توان، در جهت کنترل انتشــار شــوک ارزی به متغیرهای 
پولی به کار بســت. این مهم نقش کلیــدی در تحوالت بازار ارزی 

بازی کرده است.
4- اظهارات کارشناســان و برخی مســئوالن در مورد بازار و روند 
نرخ و آینده بازار ارز، نظر و تحلیل شخصی آن هاست و دیدگاه ها و 

نظرات بانک مرکزی نیست.
5- هدف اولیــه بانک مرکزی، بهبود هر چه بیشــتر متغیرهای 
و  مولــد  فعالیت هــای  تشــویق  و  ثبات بخشــی  اقتصــادی، 
اطمینان بخــش به فعــاالن اقتصادی و تامین پایــدار و مطمئن 

نیازهای ارزی کشور است.

قیمت واقعی دالر ۸ هزار تومان است
 بانک مرکزی موفق شــده فارغ از هیاهو تــا حدودی بازار ارز را 
کنترل کند، گرچه هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی دالر که هشت هزار 

تومان است فاصله داریم.
در روزهای گذشــته کاهش قیمت دالر در بــازار ارز امیدهایی را به 
وجود آورده که حداقل برای چند سال آینده قیمت ها در همین کانال 
و حتی کمتر از این می تواند به ثبات رسید. با توجه به اهمیت قیمت 
دالر آمریکا در تعیین نرخ نهایی کاالها در ایران این مسأله طبعاً برای 
مصرف کننده و تولید کننده از اهمیت فراوانی برخوردار است، با این 
همــه نباید انتظارات را به نحوی افزایش داد که امکان رخ دادن آن ها 

ناممکن باشد.
نباید فراموش کنیم که در اواخر ســال 97 مثاًل در روزهای آذر و دی 
قیمــت دالر به 10 و 11 هزار تومان رســیده بــود و هم اکنون نیز با 
وجــود قیمت 1۲ هزار تومانی همچنان نرخ دالر از متوســط پاییز و 
زمستان سال گذشته به مراتب بیشتر است. درنتیجه باید متوجه باشیم 
که کاهش قیمت گرچه می تواند مؤثر باشــد اما هنوز نسبت به 6 ماه 

قبل هم فاصله ها پابرجاست.
این میان نمی توان ادعا کــرد که مدیریت کالن در این بخش بی تأثیر 
بوده، اگر سیاستگذاری های بانک مرکزی نبود، هم اکنون قیمت دالر 

آمریکا تا بیش از 17 هزار تومان نیز رفته بود.
درنتیجه مدیریت قیمت ها مؤثر بوده ولی همچنان تا رسیدن به قیمت 
واقعــی یا تعادلی فاصله داریم زیرا همان طور که وزیر اقتصاد گفتند، 
اگر جلوی قاچاق و فرار سرمایه گرفته شود؛ قیمت واقعی دالر حدود 
هشت هزار تومان خواهد بود و درنتیجه همین قیمت 1۲ هزار تومانی 

نیز 50 درصد بیش از نرخ واقعی است.
البته به نظر برخی از صاحب نظران قیمت واقعی هشــت هزار تومانی 
غیر واقعی است، چرا که عملکرد بازار قیمت واقعی را تعیین می کند. 
جــدا از این که در ایران بازار و ســازوکار، آن طــور که برای برخی 
کشــورها وجود دارد، موجود نیســت ولی باید توجه داشت که اگر 
تقاضای غیر قانونی برای ارز که در راه خروج سرمایه استفاده می شود، 
منتفی شــود، آنگاه در بازار تنها تقاضای رســمی باقی می ماند که به 
کاهش قیمت می انجامد. در حال حاضر نیز نیازهای تجاری کشــور 
هم از طریق ســامانه نیما تأمین شود که تا حدودی تالش کرده هزینه 

تولید را هم کاهش دهد.
این میان مهم ترین عامل در کاهش قیمت ارز، نزدیک کردن قیمت در 
بازارهای مختلف است. به این اعتبار افزایش قیمت ارز در سامانه نیما 
و رســیدن آن تا نزدیک به 11 هزار تومان سبب شده تا بازار آزاد هم 
کاهش نرخ را تجربه کند. افزایش قیمت ارز به گونه ای بوده است که 
در دو سال گذشته روند واردات کشور به شدت متأثر شده، به طوری 
که در سال گذشته کاهش ۲4 درصدی واردات را تجربه کند. جالب تر 
این که وقتی آمار واردات کشور با سال 90 مقایسه می شود، آمارها از 

کاهش 60 درصدی خبر می دهند.
بدون هیــچ تردیدی باید تمام اعتبار کاهــش قیمت ها را برای بانک 
مرکــزی کنار گذاشــت. رئیس کل و مســئوالن این حــوزه در نهاد 
سیاستگذار پول کشور فارغ از تمام هیاهوها و حواشی، توانستند گام 
به گام بازار را مهار کنند. باید در نظر داشت اقتصاد ایران ویژگی های 
خاص خود را دارد و حتی قیمت بازار آزاد را هم بانک مرکزی تعیین 

می کند، چرا که بزرگترین عرضه کننده ارز است.
* مجیدرضا حریری 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

غزل اسالمي «

 اســتاندار در جلســه اقتصاد مقاومتي دو 
موضوع را به مدیران یادآوري و اولتیماتوم داد. 
پس از این که صیدایي، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي اســتان گزارشــي از وضعیت 
اقتصــاد مقاومتــي و واگذاري  برنامه هــاي 
پروژه هاي اســتان به بخش خصوصي را ارائه 
کرد، اســتاندار گفت: هیچ مدیري حق ندارد 
در مقابل فروش اموال مــازاد مقاومت کند و 
اگر موردي پیش بیاید آن را خیانت به حساب 
مي آوریم. شــاهرخي تأکیدش بر این بود که 
ادارات لیست کاملي از اموال مازاد را با کمک 
سازمان برنامه تهیه کنند، یک برنامه زمانبندي 
براي فروش آن ها بنویســند و یک نسخه هم  
به او هم تحویل بدهند. حرف استاندار این بود 
که حفظ ساختمان هاي بالاستفاده که درِ آن ها 
قفل است و اموال و ماشین آالتي که در انبارها 
بالاســتفاده مانده اند و فقط هزینه نگهداري و 
استهالک براي آن ها پرداخت مي شود، بي معني 

است.
وي سپس گفت: به طور مرتب گزارش فروش 
و واگذاري اموال مازاد را به من بدهید چون با 
وضعیت فعلي کشور، باید بودجه را از درون 

کشور تأمین کنیم.
شــاهرخي مورد دوم براي تأمیــن بودجه در 
داخل کشــور را رعایــت صرفه جویي عنوان 
کرد و گفــت که رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزي و مدیرکل امور دارایي اســتان 
بایــد بر این مــوارد نظارت کننــد و جلوي 
هزینه کردهاي اضافه و غیرضروري را بگیرند.

 براي اطالع رساني هزینه کنید
تأکید بعدي اســتاندار بر واگذاري پروژه هاي 
نیمه کاره بــه بخش خصوصي بود که ســد 
خرمرود را یکــي از پروژه هاي مهمي که به 
بخش خصوصــي واگذار شــده و با هزینه 
۳00 میلیارد توماني بخش خصوصي در حال 
فعالیت اســت، عنوان کرد. امــا به مدیر آب 

منطقــه اي انتقاد کرد که چنین پروژه اي با این 
شدت در حال فعالیت است، اما اطالع رساني 
براي آن ضعیف اســت. وي ادامه داد: وقتي 
پــروژه اي با مبلغ ۳00 میلیــارد تومان اجرا 
مي کنید، حداقل باید 100 میلیون تومان براي 
اطالع رســاني آن هزینه تا فرهنگ عمومي و 
اطالع رســاني باال برود. شــاهرخي در ادامه 
صحبت هایــش گفت که یک تور رســانه اي 
براي بازدیــد خبرنگاران از روند کار ســد 

برگزار کنید.
 از منفي بین ها گله مندم

استاندار سپس از برخي ها که به آمار موجود 
اشتغال انتقاد کرده و آن را زیر سؤال برده اند، 
گله کرد و گفت که در بسیاري مواقع قدرت 
پــردازش نقــاط منفي در همداني ها بســیار 
باالســت. برخي ها گفته اند مــا داخل مردم 
رفته ایــم و دیده ایم که بیکاري بســیار زیاد 
است و نرخ 6/1 براي اشتغال واقعي نیست. 
درصورتي که ایــن آمار را من نمي دهم بلکه 

مرکز آمار که یک مرکز رســمي است، آن را 
ارائه مي کند و مراکز جهاني هم به همین آمار 
استناد مي کنند. وي ادامه داد: همین افراد باید 
توجــه کنند که نرخ 6/1 نــرخ بیکاري براي 
فصل بهار است و این طبیعي است که در این 
فصل اشتغال بیشتري ایجاد مي شود و ممکن 
اســت که در فصل هاي بعــدي نرخ بیکاري 

باالتر برود.   
 بیمارستان به انباري تبدیل شده

وي به مســئوالن درماني استان هم انتقاد کرد 
و گفت که حتماً  باید در غرب کشــور قطب 
پزشکي باشیم، با قطب شدن پیوند اعضا هم 
فاصلــه زیادي نداریم اما با این وجود فضاي 
ایــن کار را بالاســتفاده کرده ایم.  الزم براي 
فضاي بزرگي از بیمارستان به انباري وسایل 
اسقاطي تبدیل شــده است. من انتظار داشتم 
زودتر از این ها این مشــکل حل شــود که 

نشده است.
شاهرخي ادامه داد: کارها و پروژه هاي مهم و 

ماندگاري مانند منطقه ویژه فامنین در اســتان 
وجود دارد که روي زمین مانده است. مدیران 
باید کارهاي کــم اهمیت تر را به زیرمجموعه 
بســپارند و پروژه هاي مهم را طبق زمانبندي 

انجام بدهند.
استاندار سپس از متین، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت تشکر کرد و گفت: او یکي از 
مدیران خوب اســتان است. هفته گذشته 1۲0 
میلیارد تومــان براي 5 واحد صنعتي بزرگ از 
منابع ملي تسهیالت گرفت که موجب جهش 

اقتصادي در استان خواهد شد. 
شــاهرخي در پایان ســخنانش گفت: مدیران 
دیگر هم باید به دنبال اعتبارات ملي باشــند، 
چون 85 درصد منابع در وزارتخانه ها است و 
اگر مدیران ما دنبال آن نروند بقیه استان ها این 
اعتبارات را مي برند. کما اینکه ما 1۲0 میلیارد 
تومان از وزارت صنعت براي استان گرفتیم که 
این مي توانست به استان هاي دیگر اختصاص 

بیابد.

دستگاه ها حق ندارنداموال مازاد را پنهان نگه دارند

دستور ویژه به حراج اموال مازاد

 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، گفت: 
جدول دامنه قیمتی بلیــت هواپیما که در آذر 
سال گذشته از ســوی شرکت های هواپیمایی 
مــورد توافق قرار گرفــت، در روزهای اخیر 
برمبنای ارز 1۲ هزار تومانی به روز رسانی شده 

است.
مقصود اسعدی سامانی، درباره مشکالت ارزی 
شــرکت های هواپیمایی، اظهار داشت: دولت 
نمی تواند ارز نیمایی در اختیار شــرکت های 
هواپیمایــی قرار دهد. نــرخ ارزی هم که در 
اختیار شرکت ها قرار می گیرد به 1۲ تا 1۲ هزار 
و 500 تومان می رســد. نرخ دالر در روزهای 
اخیر کاهش یافته و امیدواریم گشایشــی در 
وضعیت هزینه هــای ارزی ایرالین ها و به تبع 
آن در قیمت بلیت ایجاد شود؛ اما تا این کاهش 
نرخ ارز بخواهد اثرگذاری خود را نشان دهد، 

زمان می برد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به ما دالر نمی دهد 
و از ارزهــای دیگر مانند روپیــه هند و یوآن 
چین به ما داده می شــود که نرخ تبدیل آن ها 
15 تا 16 درصد است. مبلغی را هم صرافی ها 
بابــت انتقال ارز دریافــت می کنند که دالر را 
ایرالین ها می توانند بــه قیمت باالی 1۲ هزار 

تومان دریافت کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به 
تعریف دامنه نرخی جدید از سوی شرکت های 
هواپیمایی، به مهر گفت: در حال حاضر کف 
و ســقف قیمتی جدیدی از سوی ایرالین ها 
برای بلیت هواپیما بازتعریف شده تا از سقف 
تعریف شده، کسی باالتر نفروشد. چون برخی 
ســایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، به 
صــورت غیر قانونی بلیــت را با قیمت باالتر 
از آنچه شــرکت هواپیمایی به مسافران عرضه 
می کنــد، می فروختنــد. برای آن کــه امکان 
نظارت و کنترل قیمت ها وجود داشــته باشد، 
دامنــه قیمتی را طراحی و در ســایت انجمن 

شرکت های هواپیمایی بارگذاری کرده ایم.
وی یادآور شد: این دامنه جدید قیمتی در تیر 
امسال طراحی و دامنه قیمتی که در آذر ماه 97 
اعالم شده بود، آپدیت شــده است. البته بازه 
قیمت ها در همان دامنه جدول ســال گذشته 
اســت اما در برخی مســیرها به دلیل طوالنی 
بودن آن ها و شــرایط خاصی که دارد، تا 10 
درصد افزایش قیمت داشته ایم. در مسیر پرتردد 
تهران-مشهد که ســقف قیمتی جدول آذرماه 
سال قبل، 850 هزار تومان بود در جدول تیرماه 
امســال به 750 هزار تومان کاهش یافته است 
که به خاطر تردد باال، شــرکت های هواپیمایی 
تالش داشته اند نرخی را اعالم کنند که زائران 

و مســافران رغبت بیشــتری برای مسافرت 
هوایی به این شهر را داشته باشند.

به گفته اسعدی ســامانی این نرخ ها، ســقف 
قیمتــی اســت و قرار نیســت شــرکت های 
هواپیمایی با نرخ حداکثــری اقدام به فروش 
بلیت کنند. بلکه در بسیاری از ساعات پروازی 
برای این که هواپیما تردد خالی نداشته باشد، 
بلیت ها با قیمت ۲00 تــا 400 هزار تومان از 

سوی ایرالین ها فروش می رود.
وی افــزود: اگر کاهش فعلــی نرخ ارز پایدار 
بمانــد، می تواند در کاهش نــرخ بلیت مؤثر 
باشد، اما در مجموع بلیتی که فروخته می شود، 
بســیار پایین تر از دالر با نرخ 7 هزار تومانی 
اســت. برای نمونه مسیر تهران-مشهد حدود 
60 دالر هزینه دارد، اگر هر بلیتی را 400 هزار 
تومان بفروشیم، نمی تواند هزینه های مورد نظر 

را جبران کند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، تأکید کرد: 
علی رغم آن که شــرکت های هواپیمایی ارز با 
قیمت آزاد تهیه می کنند، امکان افزایش قیمت 
بلیت در ماه های آتی وجود ندارد؛ چون سقف 
نرخی که به روزرسانی شده، بر اساس دالر 1۲ 

هزار تومان است.

چانگان ۶ میلیون ارزان شد

خریدار خودرو 
در بازار نایاب 
است

 گزارش روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته 
قیمت خودرو حکایــت از کاهش یک تا 6 
میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در 

بازار دارد.
در بازار خرید و فروش خودرو، نبود مشتری 
در انواع خودروها باعث شده رکود شدیدی 
در معامالت انجام و روند نزولی قیمت ها در 

خودروها به وجود آید.
به گزارش تســنیم، در حال حاضر چانگان با 

کاهش 6 میلیون تومانی با قیمت 170 میلیون 
تومان، پژو 405 با کاهش یک میلیون تومانی 
با قیمــت 77 میلیون تومان، پــژو پارس با 
کاهــش 4 میلیون تومانی با قیمت 94 میلیون 
تومان، سمند ال ایکس با کاهش یک میلیون 
تومانی با قیمت 77 میلیون تومان و پژو۲07 
اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت 

16۲ میلیون تومان به فروش می رسد.
 ۱۱۱ به کم تر از 5۰ میلیون تومان 

رسید
هر چند از پس ریزش چند روزه قیمت ارز، 
بهای خودرو نیز روندی کاهشی را طی کرد 
اما مقاومت ارزان ترین مدل خودرو در برابر 
ریزش قیمت ها، کاهش محدودی را رقم زد.

 به گزارش خبرآنالین، روز پنجشنبه خودروهای 
گران قیمت بازار با ریزشی قابل توجه روبرو شد. 

اما قیمت پراید 111 با کاهشــی یک میلیون و 
700 هزار تومانی نســبت بــه 10 روز قبل و 
ریزشــی در حدود ۳00 هزار تومانی در قیاس 

با روز چهارشنبه مواجه بود. 
قیمــت پراید هنوز فاصله ای یــازده میلیونی 
در مــدل 111 با قیمت تحویــل کارخانه را 

داراســت. از ایــن رو مانــدگاری قیمت ارز 
در کانــال 11 تا 1۲ هــزار تومان می تواند به 
تخلیه حباب ایجاد شــده در قیمت این کاال 
منجر شــود. جدول زیر تفاوت قیمت مدل 
های مختلف پراید در 10 روز اخیر را نشان 

می دهد.

قیمت 15 تیرقیمت 25 تیرنوع خودرو

49.700.00051.400.000سایپا111 سفید

50.000.00051.۶00.000سایپا 111 تنوع رنگ

44.500.00045.500.000سایپا 131 سفید

45.900.00047.100.000سایپا132 سفید

43.500.00044.۶00.000سایپا151

بلیت هواپیما با دالر ۱۲۰۰۰ تومانی به روز شد

مرکز پژوهش های مجلس:
قدرت خرید مسکن از محل تسهیالت 

به شدت کاهش یافت
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به افزایش فاصله 
بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن، اعالم کرد: سهم وام های مسکن 
در توانمندســازی مالی خانوار به  خصوص در کالن شهرها به  شدت 

کاهش یافته است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات 
زیربنایی این مرکز طی گزارشــی با عنــوان »چالش ها و راهکارهای 
رونق تولید در ســال 1۳98 در بخش مســکن« اعالم کرد: وضعیت 
اقتصادی کشــور در یک سال گذشته سبب شده است که مسکن نیز 
همانند بسیاری از بخش های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل 
شــود. تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملی و سایر 
مشکالت اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و 

عرضه مسکن در کشور شده است.
بر اســاس این گزارش با افزایش قیمت مســکن فاصله بیشتری بین 
استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام های 
مســکن در توانمندســازی مالی خانوار به خصوص در کالن شهرها 
به شــدت کاهش یافته است. بر اســاس مطالعات مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی، فعالیت های بدون محدودیت سوداگران 
مسکن وضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن را وخیم تر کرده که این مسأله 
به دنبال نوســان های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای 

موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
در این گزارش آمده اســت: با شناخت این آسیب ها در حوزه مسکن 
از جمله مهم تریــن راهکارهایی که می تواند مفید باشــد می توان به 
مواردی همچون افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی ها 
در راســتای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری 
در توانمندســازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و همچنین وضع 
مالیات بر عایدی و معامالت مکرر مسکن جهت محدودسازی داللی 

و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی اشاره کرد.

بانك مرکزی اعالم کرد
نرخ ارز برای بازار متشکل ارزی از قبل 

تعیین نشده و نمی شود

 هیچ نرخی از پیش برای بازار متشــکل ارزی تعیین نشده و قرار 
است پس از راه اندازی این بازار، ارز کشف قیمت شود.

به گزارش ایســنا، بانک مرکزی ضمن رد هرگونه نرخ از پیش تعیین 
شــده اعالمی در بازار، متشکل ارزی، اعالم کرد که این بازار در حال 
پایان مراحل نهایی برای آغاز به کار اســت که به موقع اطالع رسانی 
خواهد شد و از ویژگی های این بازار کشف قیمت ارز توسط عرضه 

و تقاضای ارز خواهد بود. 
طبــق آنچه بانک مرکزی اعالم کــرده، هر نوع خبر مرجع به ویژه در 
مورد ارز تنها از طریق ســایت بانک مرکزی به نشــانی cbi.ir قابل 

استناد است.
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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:
تیم داری حرفه ای در راستای وظایف 

شهرداری همدان نیست
 در قوانین شــهرداری ها اختصاص 
بودجه و تیم داری حرفه ای وجود ندارد 
و تیم داری حرفه ای در راستای وظایف 

شهرداری همدان نیست.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر همدان با بیان این مطلب، 
سازمان  اساســنامه  طبق  اظهارداشت: 
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری، این 
سازمان وظیفه افزایش زیرساخت های 
ورزشی شهر در راستای گسترش ورزش برای عموم شهروندان در هر 

رده سنی و در دو بخش آقایان و بانوان را عهده دار است.
رضوان سلماسی با بیان این که در زمان تصویب بودجه از شهرداری 
خواسته بودیم در صورت تمایل به تیم داری راهکارهای قانونی انجام 
این کار را تا پایان اردیبهشــت ماه سال جاری به کمیسیون ارائه دهد 
که علی رغم تذکرات مکرر تاکنون پاســخی به کمیسیون ارسال نشده 
اســت، به هزینه های تیم داری حرفه ای اشــاره کرد و گفت: گسترش 
ورزش شــهروندی در راستای ایجاد ســالمتی و نشاط اجتماعی از 
اصول کاری شهرداری ها بوده و شهرداری ها باید در این حوزه هزینه 
کنند و در صورت تحقق بودجه بیشــتر بــه فعالیت های قهرمانی و 

حرفه ای بپردازند.
وی عنوان کرد: ورزش های حرفه ای در ایجاد تحرک و انگیزه به ویژه 
در بین اقشــار جوانان و نوجوانان جامعه بســیار تأثیرگذار است، اما 
همان طور که اشاره شــد در قوانین فعلی شهرداری این کار با بودجه 

زیادی که به خود اختصاص می دهد جز وظایف شهرداری نیست.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان با بیان این که فعالیت های 
ورزشی حرفه ای نیازمند ساختار حرفه ای و بودجه مناسب است، بیان 
کــرد: در تیم داری حرفه ای باید نگاه حرفه ای در همه زمینه ها ازجمله 
شــرایط مناسب تمرین و استراحت و نیز انتخاب کادر فنی، بازیکنان 

و سرپرست حرفه ای وجود داشته باشد، تا نتایج دلخواه رقم بخورد.
وی عنوان کرد: شــهرداری به دلیل حجــم باالی کاری فرصت کافی 
برای ایجاد این فضای مطلوب ندارد و این خود در مواقع حســاس و 

بازی های خاص در نتایج مسابقات تأثیر منفی می گذارد.
سلماســی با بیان این که نتایج دو فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری 
همدان مناسب نبوده اســت، گفت: با تمام شرایط موجود برای ادامه 
فعالیت تیم داری باید موارد قانونی برای مجوز ادامه تیم داری کســب 

شود در غیر این صورت شهرداری مجاز به تیم داری نخواهد بود.
وی افزود: با اعضای شورای شهر در این باره جلسات متعددی داشتیم 
اما باید تابع قانون باشیم و اگر سازوکار آن وجود نداشته باشد، از ورود 
شــهرداری به تیم داری خودداری کنیم و در مرحله دوم درصورتی که 
شهرداری همدان وارد تیم داری شد، باید مدیریت و سرپرست تیم را 
به ســمت صعود سوق دهند. در غیر این صورت با صرف هزینه باال 
بدون عایدی، اجحاف در حق گسترش ورزش شهروندی خواهد بود.

مسابقات لیگ نونهاالن استان 
امروز کلید می خورد

 مســابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های اســتان یادواره شهید امیر 
فضل الهی در رده ســنی نونهاالن امروز با انجام 6 دیدار در شهرهای 

مختلف آغاز می شود.
در این رقابت ها 1۳ تیم شرکت دارند که در دو گروه مسابقات خود را 
دنبال می کنند.مسابقات نونهاالن قرار بود هفته گذشته آغاز شود که به 

دلیل نقص در مدارک تیم ها با یک هفته تأخیر دنبال می شود.
در مســابقات فوتبال نونهاالن ذوب فلزات بهار نیز شرکت داشت که 

قبل از آغاز مسابقات کنار کشید.
کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان برنامه هفته نخست این رقابت ها 
را اعالم کرد که بر همین اســاس امروز دو بازی از گروه نخست در 
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان برگزار می شود. در آغاز تیم فوتبال 
نونهاالن شــاهین همدان میزبان شهید امینی خواهد بود و سپس پاس 

همدان از پاسارگاد نوین نهاوند پذیرایی می کند.
در اســدآباد نیز تیم فاتح این شهر پذیرای ستاره سرخ تویسرکان در 
ورزشــگاه شهید راحمی خواهد بود. تیم نونهاالن علم و ادب همدان 
این هفته اســتراحت دارد. اما از گروه دوم این مسابقات نیز ۳ دیدار 
برگزار می شود. در همدان در آغاز تیم شهرداری همدان در ورزشگاه 
شهید شمســی پور میزبان شهرداری مریانج است و سپس تیم فوتبال 
اکباتــان همدان از تیم عقاب اســدآباد پذیرایی می کنــد. تیم فوتبال 
نونهاالن یاوران مالیر نیز در ورزشــگاه جهان پهلوان تختی این شهر 

میزبان یاران کوروش نهاوند است. 

بانوی جودوکار همدانی جواز حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب کرد

 مریم بربط، بانوی جودوکار همدانی به آخرین اردوی آماده سازی 
تیم ملی جودو جوانان کشورمان دعوت شد تا راهی مسابقات آسیایی 

شود.

زنگنه در تیم فوتبال نخبگان المپیاد

 محمدرضا زنگنه به اردوی تیم ملی فوتبال نونهاالن منتخبین المپیاد 
نخبگان دعوت شد.

 بنابر اعالم فدراسیون فوتبال اردوی منتخبین نخبگان فوتسال نونهاالن 
کشــور امروز و فردا در شهرستان ساوه برگزار می شود که محمدرضا 
زنگنه دروازه بان مســتعد و خوش آتیه استان نیز به این اردو دعوت 

شده است.

هیأت دوومیدانی استان )مادر ورزش ها( 
 دوومیدانی به عنوان مادر ورزش  ها لقب گرفته است و قدمت این 
رشته به سال های بسیار دور می رسد. دویدن در کنار سایر آموزش های 
رزمــی از دیرباز مورد توجه جوانان بوده و این دویدن کم کم ســر و 
شــکل گرفت تا به عنوان رشــته امروزی درآمد. این رشته بیشترین 

مدال ها را در المپیک دارد.
قدمت دوومیدانی در همدان به ســال های دور می رسد و تقریباً سابقه 
60 ســاله دارد. بنیانگذار ورزش دوومیدانی در کشور احمد ایزد پناه 
اســت و در همدان نیز از این رشته در دهه ۳0 سر و شکل گرفت و 
پیشکسوتانی مانند محمود متین، هادی نیکوسخن، علی اصغر ساده دل، 
علــی احمدی، بیژن ذهــاب و مرحوم علی خضــری از بنیانگذاران 
دوومیدانی همدان در سال 1۳۳6 بودند که متین نخستین رئیس هیأت 

استان می باشد.
همدان قهرمانان بزرگی را در این رشــته پرورش داده است که آوازه 
آن ها حتی از مرزهای کشــور نیز خارج شده است. قهرمانان به نامی 
چون محمود وجدانی زاده، جعفر نادری فر، علی سموات شریف، علی 
احمدی، مرتضی خورشــیدی، سیدحسن حسینی، محمد مومنی. هم 
اکنون نیز جوانان مســتعددی در این رشته فعال هستند و دوومیدانی 

همدان جایگاه خوبی در کشور دارد.
کــرم و مســعود ســهرابی، محمد خزایی، حســن الچینی، ســعید 
میرزایی تبــار، داریوش ولی نیاجو، علی مقدادی پور ، ابراهیم آقاجانی، 
شــهرام زیرکی، ایمان طالبی رسا، فاطمه خیاطی، سهیال مرادی ، سمیه 
شــمس و اکرم اسدی برای استان همدان در میادین ملی و بین المللی 

افتخار آفریده اند.
در حــال حاضر نیــز حمیدرضا زورآوند، علی عالمی، شــاهین 
یزدان، آرمین شــاه ملکی، زهرا کیانی، زهرا بختیاری، مینا سادات 
رحمانــی، پانته آ قلی پور، ســپیده صارمی، ســمیرا زمانی، زینب 
احمدی، محمد حاصلی و پوریــا وطن نواز از دونده های به نام 

می باشند. استان 
در این هیأت ۳60 ورزشــکار حرفه ای در حال فعالیت است که 4۲ 

مربی و 18 داور فعال نیز وجود دارند.
محمد وجدانی زاده را می توان گل سرسبد دوومیدانی همدان و حتی 
ایران دانست و در سال هایی که ایران هیچ امکاناتی نداشت مدال برنز 
10 هزار متر آســیا را در سال 6۲ و مقام چهارم بازی های آسیایی 65 
سئول را کسب کرد. این دونده به مدت 1۲ سال رکورد دار ایران بود.

هم اکنون ریاست هیأت به عهده مرتضی خورشیدی از قهرمانان به نام 
دوومیدانی است و مسعود بنوان به عنوان دبیر، مربی و همه کاره هیأت 

امور دوومیدانی را می چرخاند.

همدان جایگاه ویژه ای در ورزش همگانی کشور دارد

 همدان از دیرباز یکی از استان های فعال در توسعه ورزش های همگانی کشور 
بوده و اکنون نیز جایگاه عالی در ارزیابی کشــوری دارد.

سرپرســت دبیری فدراســیون ورزش های همگانی در جمع اعضای هیأت ورزش 
های همگانی، اظهار داشــت: همدان در ارزیابی فدراســیون دارای رتبه عالی است. 
هادی ســبزواری، رئیس هیأت ورزش های همگانی همــدان یکی از گنجینه های 
طالیی در توســعه راهبردی ورزش در کشــور است و این اســتان از جایگاه ویژه 

برخوردار است.

حســین دهقان، خاطرنشــان کرد: حتی برخی از طرح های پیشــنهادی کارشناسان 
این اســتان مانند جشــنواره ورزش خانواده مورد تصویب قرار گرفته و قرار است 
نخســتین دوره این جشــنواره با پنج میلیارد ریال اعتبار به عنوان آزمونه در تهران 

برگزار شــود و سپس در سطح ملی مورد اجرا قرار گیرد.
وی افزود: ظرف یک ماه آینده سامانه ملی ورزش همگانی کشور به طور کامل راه اندازی 

می شود و فدراسیون ها موظف به ثبت فعالیت های خود در این سامانه هستند.
سرپرســت دبیری فدراســیون ورزش های همگانی، گفت: هم اکنون 51 فدراسیون 
ورزشــی فعال در کشــور دارای کمیته همگانی هســتند و از این پس باید فعالیت 
های این حوزه را در ســامانه ثبت کنند. این ســامانه امکان هر نوع ارزیابی و اطالع 

از میزان برنامه و فعالیت فدراســیون ها در حوزه توســعه ورزش همگانی را نشان 
می دهد.

دهقان با اشــاره به این که رویکرد وزارت ورزش توسعه جمعیتی ورزش همگانی 
در کشــور اســت، گفت: فدراســیون ها برای توســعه ورزش همگانی اعتبار مالی 
دریافت می کنند و به صورت ســاالنه میزان فعالیت آن هــا در این بخش نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان این که در ورزش همگانی باید اعتبار هزینه شــود، خاطرنشان کرد: ورزش 
همگانی همانند قهرمانی نیســت که دارای حامی مالی باشد، بنابراین هر فدراسیونی که 

در توسعه ورزش همگانی برنامه محور باشد، بودجه دریافت می کند.

سلیمان رحیمی «

 اســتعدادیابی و پرورش کشــتی گیران در 
ســنین پایین باعث می شــود که کشتی گیران 
شــکوفا شوند و به سکوهای قهرمانی المپیک 

و جهان برسند.
نشست مطبوعاتی پنج شــنبه گذشته در دفتر 
هیأت کشــتی برگزار شد. رئیس هیأت کشتی 
اســتان در این نشست با اشــاره به عملکرد 
چنــد ماهه هیأت، گفت: تالش کردیم در این 
مدت تمامی داشته های کشتی را جمع کنیم که 

حرکت خوبی بود.
حمیدرضــا یاری، افزود: قصــد داریم پس از 
رکود چند ساله کشتی استان را متحول کنیم و 
در این راه از تمامی سرمایه های کشتی استان و 
قهرمانان شاخص کمک گرفتیم که حاصل آن 

در مسابقات امیدهای کشور ظهور کرد.
وی تصریح کرد: در مسابقات امیدها با کسب 
۳ مدال رنگارنــگ و ۳ عنوان پنجمی به مقام 
دوم تیمی دست یافتیم که این آغاز حرکت رو 

به جلو کشتی استان است.
یاری به اردوی تیم ملــی نونهاالن در همدان 
اشــاره کرد و گفت: در راستای رونق کشتی 
میزبان اردوی تیم ملی کشــتی نونهاالن کشور 
هستیم که این اردوی یک هفته ای روز گذشته 
به پایان رســید و نتایج پرباری برای کشــتی 

استان به همراه داشت.
وی با اشــاره به حضور کشــتی گیران مستعد 
اســتان در این اردو، بیان کــرد: نونهاالن ما با 
ملی پوشان سرشاخ شــدند و بار تجربی خود 

را باال بردند.
رئیس هیأت کشــتی، ادامه داد: بــه دنبال آن 
هستیم تا انگیزه و هیجان را به کشتی برگردانیم 
که باعث رویکرد بیشتر نونهاالن و خردساالن 
به کشتی خواهد بود و شلوغی باشگاه های ما 

حکایت از این روند رو به رشد دارد.
وی بــه حضور قهرمانان ســابق اســتان در 
رأس تیم های کشتی اشــاره کرد و افزود: در 
شــهریورماه میزبان اســتعدادهای برتر کشتی 
کشــور در همدان هستیم که این رقابت ها در 

سالن دانشگاه آزاد همدان برگزار می شود.
نایب رئیس هیأت کشــتی اســتان نیز در این 

نشســت آینده کشتی استان را خوب توصیف 
کرد و گفت: پاشــنه کشیده در خدمت کشتی 
هســتیم تا دوباره کشتی استان را به بام کشور 

برسانیم.
مســعود مصطفی جوکار، افزود: برای رسیدن 
به اهداف خود به ســه سال زمان نیاز داریم تا 
دوباره کشتی استان را به اوج برسانیم و آینده 

خوبی را برای کشتی استان پیش بینی می کنم.
سرپرست تیم ملی کشتی نونهاالن کشور نیز در 
این نشست به نحوه آماده سازی تیم ملی کشتی 
نونهاالن اشــاره کرد و گفت: با درخواســت 
هیأت کشــتی اســتان اردوی تیــم ملی را به 

همدان آوردیم. 
تورج ظفری، افزود: اســتان همــدان پس از 
تهران، خراســان و مازندران چهارمین استانی 
است که بیشترین قهرمانان جهان و المپیک را 
دارد و با این وفاقی کــه به وجود آمده آینده 

کشتی استان را مثبت می بینم.
سرپرست نهاوندی تیم ملی نونهاالن، تصریح 
کرد: با آن که ســال ها در تهران اقامت دارم اما 
قلبم برای کشتی استان می تپد زیرا هر چه دارم 

از این استان است.

وی افزود: کشــتی دقت در آموزش صحیح، 
صبوری و سخت کوشــی می خواهد. همدان 
اســتعدادهای خوبی دارد که باید در شناسایی 

و پرورش آن ها کارکرد.
ظفری به افت کشــتی همدان در ســال های 
اخیر اشاره کرد و گفت: رئیس هیأت استان 
تیــم قدر و خوبــی را در اختیار دارد و این 
پتانســیل در هیأت وجــود دارد که دوباره 
کشــتی اســتان را مطرح کند. مــا مربیان با 
دانش و قهرمــان خوبی در اســتان داریم، 
ابراهیمی،  مســعود مصطفی جوکار، ســعید 
حمید سیفی، صادق گودرزی، محمدحسین 
ســلطانی، عبــاس بیگلربیگــی، علی محمد 
مالمیر، جمــال لطیفی و... از مربیان با دانش 
روز می باشــند که می توانند کشتی استان را 

متحول کنند.
وی با اشــاره بــه حضــور اردوی تیم ملی 
در همدان، گفت: نفــرات تیم ملی نونهاالن 
سال  کشور  قهرمانی  شــاخص  کشتی گیران 
گذشــته هســتند که ۳8 نفر می باشــند و با 
کشــتی گیران همدانی، 50 کشتی گیر در این 
اردو شــرکت دارند. ایــن اردو می تواند به 

کشــتی اســتان همدان کمک کرده و آن را 
متحول نماید.

ظفری وزن کم کردن در رده های پایین را یک 
افت برای کشــتی قلمداد کرد و گفت: مربیان 
بایــد تا حد توان از کاســتن وزن در رده های 
پایه خودداری کنند و از تمرینات پر فشار نیز 
بکاهند تا نونهاالن، با شــادابی و انگیزه بیشتر 

کشتی را دنبال کنند.
وی خواهان تشــکیل تیم آنالیز در استان شد 
و گفت: این تیم می توانــد عملکرد مربیان و 
کشــتی گیران را آنالیز کرده و برای پیشــرفت 

کشتی راهکار ارائه کند.
سرپرســت تیم ملی نونهاالن به تلفیق تجربه 
و دانش و جوانی اشــاره کرد و گفت: مربیان 
سنتی باید دانش خود را ارتقاء دهند و با تلفیق 
با مربیان با دانــش و قهرمان جهان در پویایی 

کشتی تالش کنند.
در پایان این نشســت ســیدمجتبی خسوری، 
مسئول آموزش هیأت به کالس های آموزشی 
برای مربیان اشــاره کرد و گفــت: در تالش 
هســتیم با انجام این کالس ها ســطح آگاهی 

مربیان را ارتقا بخشیم.

 رقابت های مقدماتــی جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر و جــام ملت هــای آســیا ۲0۲۳ چین 
قرعه کشی شد و تیم ملی کشورمان در گروهی 
سخت با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ و 

کامبوج در گروه سوم با هم همگروه شدند.
این رقابت ها که از شــهریورماه آغاز می شود 
برای تیم ملی کشــورمان حکــم بازی های 
تدارکاتی دارد. هر چند نباید از تیم های عراق 
و بحرین غافل شــد که در سال های گذشته 
همواره در مصاف با ملی پوشــان کشــورمان 
ایــران را آزار داده اند و هنوز هواداران فوتبال 
بازی با بحریــن در انتخابی جام جهانی چند 

سال پیش را به خاطر دارند.
عراق نیز همیشــه به عنوان یک فوتبال درجه 
دو آســیا همواره برابر کشــورمان خطرناک 
بوده اســت اما با توجه به تجربه ملی پوشان 
وکالس باالی تیم ایران، بعید است که خطری 
از ســوی این تیم ها کشورمان را تهدید کند. 
اما در دنیای فوتبال هیچ چیز بعید نیســت و 
این رشته جذاب همیشه آبستن حوادث غیر 
مترقبه می باشد. به هر حال ملی پوشان ایران 
راهی سخت و ناهموار را پیش رو دارند و اگر 
غفلت کنند و حریفان را ساده ببینند، می تواند 

عواقب بدی را به دنبال داشته باشد.
با توجه به جدول قرعه کشــی احتمال صود 
تیم های سر گروه سید اول بسیار محتمل است 
و بعید به نظر می رسد تیم های ایران، عربستان، 
کره جنوبی، استرالیا، ژاپن، امارات، قطر و چین 

از سوی حریفان تهدید شوند.
البته این رقابت ها حکم انتخابی مرحله پایانی 
جام ملت های آسیا ۲0۲۳ چین را نیز خواهد 
داشــت و این باعث شــده که تمام بازی ها 
حســاس تلقی شــود.8 تیــم اول گروه های 

هشتگانه به همراه 4 تیم برتر 
دوم گروه هــا به مرحله دوم 
خواهند  راه  رقابت هــا  این 
یافت تا برای رسیدن به جام 
جهانــی ۲0۲۲ قطــر در دو 
گروه 6 تیمی مسابقات نهایی 

خود را دنبال کنند.
چهار تیم برتــر رقابت های 
نهایی راهی مســابقات جام 
جهانــی ۲0۲۲ قطر خواهند 
شد و برنده پلی آف تیم های 
سوم به دیدار نماینده ای قاره 

اقیانوسیه یا آمریکای شمالی می رود تا مسافر 
پنجم جام جهانی در قاره آســیا معرفی شود. 
تیم ملی قطر نیز که میزبان است نیاز به مسابقه 
مقدماتی ندارد و چون میزبان است از تیم های 
حاضر در مرحله پایانی خواهد بود. قطر اگر 
در گروه خود اول یا دوم شــود، این فرصت 
به تیم بعدی گروه داده خواهد شــد تا بخت 
خــود را برای حضور در جمع 1۲ تیم پایانی 

بیازماید.
مرحله پایانی جام ملت های آسیا ۲0۲۳ چین 
نیز با حضور ۲4 تیم برگزار خواهد شد که 1۲ 
تیم صعود کننده از این مرحله به طور مستقیم 
راهی چین خواهند شــد و سرنوشت 1۲ تیم 
باقــی مانده نیز در مســابقات دیگر تیم های 

آسیایی انتخاب خواهند شد.
 مروری بر شانس تیم های آسیایی 
برای حضور در مرحله دوم مســابقات 

مقدماتی جام جهانی قطر 
در گروه اول چین با ســوریه، فیلیپین، مالدیو 
و گوام همگروه اســت که شــانس چین و 
ســوریه برای صعود بیشتر اســت. در گروه 

دوم استرالیا با اردن، تایوان، 
کویــت و نپال در یک گروه 
قرار دارد که از این گروه نیز 
صعود استرالیا متحمل است 
و اردن و کویــت تیــم دوم 
گروه را مشــخص خواهند 
کرد. در گروه سوم که شاید 
ســخت ترین گروه باشــد، 
تیم ملی کشورمان به همراه 
هنگ کنگ  بحریــن،  عراق، 
و کامبــوج حضور دارند که 
کشورمان  ملی پوشان  بخت 
بیشــتر از دیگر حریفان است و جدال عراق 
و بحریــن نیز تیم دوم را مشــخص می کند، 
هر چند ملی پوشان کشورمان نباید از این دو 
تیم غافل باشند. در گروه چهارم عربستان به 
همراه ازبکســتان، فلسطین، یمن و سنگاپور 
حضور دارند که جدال صعود بین عربستان و 
ازبکستان بسیار داغ خواهد بود و این دو تیم 

شانس باالیی برای صعود دارند.
در گروه پنجم قطر، عمان، هند، افغانســتان و 
بنگالدش شــرکت دارند که باید این گروه را 
آسان ترین گروه دانســت. زیرا انتخاب قطر 
قطعی است و بقیه تیم ها جدالی برابر و دیدنی 
بــرای حضور در جمع بزرگان فوتبال آســیا 
خواهند داشــت که شانس عمان و هند پیش 

از افغانستان و بنگالدش است.
در گروه ششــم ژاپن با تیم های قرقیزستان، 
تاجیکســتان، میانمار و مغولســتان همگروه 
است. ژاپن برای صعود راه دشواری ندارد اما 
چهار تیم دیگر برای حضور در جمع برترین ها 

راه سختی را پیش رو خواهند داشت.
در گــروه هفتم تیم امــارات متحده عربی با 

ویتنــام، تایلند، مالــزی و اندونزی همگروه 
است. حضور یک تیم در غرب آسیا با چهار 
تیم درجه سوم از شرق قاره کهن، راه امارات 
را برای صعود هموار کرده است و بخت اول 
صعود اســت اما چهار تیم شرق آسیا رقابتی 

نزدیک برای دوم شدن دارند.
و سرانجام در گروه هشتم تیم ملی کره جنوبی، 
لبنان، کره شــمالی، ترکمنســتان و سریالنکا 
همگروه است. دیدار حساس دو تیم کره در 
این گروه دیدنی است و با رنگ و بوی سیاسی 
شاید حساس ترین مسابقه این رقابت ها باشد. 
کره جنوبی بخت اول صعود است و برای دوم 
شدن کره شمالی و لبنان رقابتی نزدیک خواهند 

داشت.

سرمایه گذاری در كشتی پایه 
شكوفایی  می آورد

شکنجه نونهاالن در آفتاب داغ تابستان 
 هیأت فوتبال اســتان پس از کش و قوس فراوان برنامه مسابقات 
فوتبال نونهاالن را اعالم کرد و این رقابت ها از امروز آغاز می شــود. 
متأســفانه در برنامه اعالم شده از سوی کمیته مسابقات از ساعت 1۲ 
برای تیم ها بازی گذاشته شــده است و نونهاالن فوتبالیست بایستی 
در گرمای تابســتان مســابقه بدهند. انجام مسابقه در ظهر حکایت از 
آن دارد که این بازیکنان نونهال برای هیأت و حتی باشــگاه های خود 
ارزشی ندارند. این مســابقات بروز استعداد نیست بلکه این شکنجه 
قرون وسطایی است، مگر یک بازیکن نونهاالن چقدر توان دارد که در 

این گرمای ظهر به میدان برود.
این برنامه ریزی غلط فقط برای پر کردن تقویم است و هیچ خروجی 
دیگر نخواهد داشت. انجام چهار مسابقه در زمین شهید شمسی پور که 
از ساعت 1۲ استارت می خورد، حکایت از آن دارد که فقط می خواهیم 
مســابقه ای برگزار شود و کیفیت آن و سالمتی بازیکنان نونهال لحاظ 
نشده است. البته شاید کمیته مسابقات در اختیار نداشتن زمین را دلیل 
این نوع برنامه ریزی تلقی کند اما این دلیل قانع کننده نیست. مگر چه 
اتفاقی می افتاد که دو بازی را روز یکشنبه برگزار کنیم؟ چرا باید فصل 
را از دســت بدهیم و حاال چنین فشــرده و در گرمترین ساعات روز 

مسابقه برگزار کنیم؟
دوستان، شــما این نونهاالن را با گالدیاتورها اشــتباه گرفته اید؟ این 
ها آینده ســازان فوتبال استان هستند و باید بهترین برنامه ها و بهترین 
امکانات را در اختیار آن ها قرار بدهیم. مگر این رده سنی چقدر توان 
دارد که در این گرمای ظهر مسابقه بدهند؟ امیدواریم که هیأت فوتبال 
در برنامه ریزی خود برای مسابقات تجدیدنظر کند و زمان مناسبی را 

برای فوتبال نونهاالن و نوجوانان در نظر بگیرد.
ما برگزاری مسابقات متعدد در رده های سنی مختلف را تحسین کردیم 
و هفته گذشته آن را کارنامه درخشان هیأت قلمداد کردیم. اما این دلیل 
نمی شــود که باری به هر جهت برنامه ریزی کنیم و بازیکنان نونهال و 

نوجوان را در گرمای طاقت فرسا مجبور به مسابقه کنیم.

آگهي حصر وراثت
آقای محمد عظیمی دارای شماره شناســنامه  4040217721 به شرح دادخواست 
کالســه 242/98/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رمضان عظیمی به شــماره شناسنامه  4051784932 
در تاریــخ 98/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- معصومه رشیدی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 7508 متولد 1349 همســر متوفی 2-شهناز عظیمی فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 720 متولد1365 فرزند متوفی 3-جالل عظیمی فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 4040088816 متولد1369 فرزند متوفی4-محمد عظیمی فرزند 
رمضان به شماره شناسنامه 4040317721 متولد1372 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 145(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف      

راه سخت و ناهموار ایران برای صعود 

برنامه  کامل بازی های ایران 
در گروه سوم 

سه شنبه 19 شهریورماه 98
هنگ کنگ�������������������������������������  ایران 

پنج شنبه 18 مهرماه 98
ایران������������������������������������������ کامبوج

سه شنبه 23 مهر 98
بحرین������������������������������������������  ایران

پنج شنبه 23 آبان 98 
عراق��������������������������������������������  ایران 

پنج شنبه 7 فروردین 99
ایران�������������������������������������  هنگ کنگ

سه شنبه 12 فروردین ماه 99
کامبوج�����������������������������������������  ایران 

پنج شنبه 15 خرداد 99
ایران������������������������������������������  بحرین 

سه شنبه 20 خرداد 99
ایران ..............................................  عراق
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موشک اسپیس ایکس آتش گرفت
 گزارش های مختلف نشــان می دهد، موشک استارهاپر متعلق 
به شــرکت اســپیس ایکس هنگام آزمایش دچار آتش سوزی شده 
اســت. به گزارش مهر، سه شنبه هفته گذشــته در مقر »بوکاچیکا« 
شــرکت اســپیس ایکس واقع در ایالت تگزاس، زبانه های آتش و 

انفجار رصد شد.
حدود 4 دقیقه پس از روشن شدن موتور موشک، شعله های انفجاری 
کوچک دور آن دیده شــد. این آتش ســوزی به سرعت خاموش شد 
اما هنوز مشخص نیست خسارتی به موشک وارد شده است یا خیر. 
سخنگوی اسپیس ایکس نیز درباره این رویداد هیچ اظهار نظری نکرده 
اســت. همچنین به گفته کارشناســان چنین رویدادی احتماالً برنامه 

مربوط به پرواز موشک استارهاپر را به تأخیر می اندازد.

رنگ پودری شب تاب نانو تولید شد
 محققان در یک شــرکت دانش بنیان با فناوری نانو موفق به تولید 

رنگ هایی شدند که شب تاب است.
رضــا رحمانــی، نماینده یک شــرکت دانش بنیــان تولید کننده 
پوشــش نانویــی در گفت وگو بــا خبرنگار مهر، اظهــار کرد: ما 
ســه مدل رنگ پودری در این شــرکت ثبت اختراع کردیم و به 
عراق صادرات داشــته ایم. رنگ الکترواستاتیک شب تاب نانو با 
خاصیت درخشــندگی در شــب یکی از محصوالت این شرکت 

است که به تولید رسیده است.
این رنگ با بهره گیری از توانایی ذخیره فوتون ها در برخی نانوذرات، 
پس از جذب نور در طول روز، پس از تاریک شدن هوا درخشان بوده 
و کاربرد گسترده ای در لوازم خانگی، خودرو، راهداری و صنایع دارد.

فیس اپ خطرناک است
 با فراگیر شــدن استفاده از یک اپلیکیشــن روسی به نام »فیس اپ« 
کارشناسان درباره امنیت اطالعات کاربران هشدار داده اند. این اپلیکیشن 
می تواند بدون اجازه کاربر به طور دائم به عکس های او دسترسی یابد.

به گزارش مهر، به تازگی اپلیکیشن فیس اپ )FaceApp( طرفداران 
زیادی یافته اســت. این اپلیکیشن از افراد عکس می گیرد و تصویر آن 
ها را 50 سال بعد نشــان می دهد. اما اکنون کارشناسان هشدار داده اند 
این اپلیکیشــن اطالعات کاربران را در اختیار توسعه دهندگان روسی 
خود قرار می دهد. این اپلیکیشــن در ســال ۲017 ابداع شد که با قرار 
دادن فیلتری روی صورت فرد آن را پیرتر می کند. به گفته کارشناســان 
اپلیکیشــن مذکور به طور کامل و دائمی به عکس های فرد دسترســی 

می یابد و این امر نگرانی های امنیتی را ایجاد کرده اند.

سرعت تبادل داده در شبکه های نسل پنجم 
4 برابر می شود

 محققان ایرانی در آمریکا موفق به تولید نوعی گیرنده بی سیم جدید 
شده اند که اســتفاده از آن می تواند ســرعت تبادل داده در شبکه های 
مخابراتی نسل پنجم را تا چهار برابر افزایش دهد.به گزارش مهر، گیرنده 
یادشده توسط پژوهشــگران دانشگاه کالیفرنیا تولید شده و یک تراشه 
ســیلیکونی 4/4 میلیمتری است که می تواند سیگنال های دیجیتال را با 
ســرعتی بیشتر و با مصرف انرژی کمتر پردازش کند. با استفاده از این 
تراشه در شبکه های نســل پنجم تلفن همراه، ارائه خدمات چندرسانه 
ای و ویدئویی از طریق شبکه های نسل پنجم با کیفیت بیشتری ممکن 
می شــود. این محصول می تواند در فرکانس باالتری به کار ادامه دهد و 

لذا ارائه خدمات متنوعی از طریق آن ممکن است. 

تولید خودروی مدل 3 تسال با چسب برق!
 تعدادی از کارگران تســال فاش کرده اند برای تولید خودروهای 

مدل ۳ مجبور شده اند در شرایط سخت کار کنند. 
به گزارش مهر، شرکت تسال با تولید 7۲ هزار و 5۳1 دستگاه خودروی 
»مدل ۳« در ۳ ماهه منتهی به ۳0 ژوئن رکورد تولید خود را شکســته 
اســت. اما کارگران این شرکت ادعا می کنند فشار برای افزایش تولید 
خودروی مدل ۳ سبب شــده آن ها فرایند ساخت را سرسری انجام 

دهند و در شرایط سخت و غیر ایمن کار کنند.
در همین راستا تعدادی از کارگران تسال که در یک واحد تولیدی که 
در چادر برپا شــده )واحد GA۴( کار می کرده اند به شــبکه خبری 
سی ان بی سی فاش کرده اند از چسب برق برای ترمیم سریع ترک ها 

در براکت های پالستیکی استفاده کرده اند. 

انتشار فراخوان جشنواره تئاتر فجر
همزمانی دو جشنواره

 فیلم و تئاتر فجر؟!
 فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر به دبیری نادر برهانی مرند با تغییر دوباره تاریخ 
برگزاری منتشر شد و این بار جشنواره با تاریخ مرسوم 

جشنواره فیلم فجر همزمان شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی، 
فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
منتشــر شد. این جشــنواره از 1۲ تا ۲۲ بهمن 1۳98 
به دبیری نادر برهانی مرند و توسط اداره کل هنرهای 
نمایشــی، انجمن هنرهای نمایشــی ایران و انستیتو 

بین المللی تئاتر )ITI( برگزار می شود.
تاریخ برگزاری جشــنواره ســال گذشته هم به دلیل 
همزمانی با ایام فاطمیه تغییر کرد و در اسفندماه برگزار 
شد و امسال باز هم به دلیل ایام سوگواری این تاریخ 
جابجا شده که البته در اتفاقی قابل تامل با زمان مرسوم 

جشنواره فیلم فجر یکی شده است.
با پیگیری ایسنا، با توجه به تمام شدن ایام فاطمیه در 
روز نهم بهمن ماه، تاریخ جشنواره فیلم فجر تغییری 

نمی کند و مثل هر سال در دهه فجر برگزار می شود.
ســی و هشــتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
در بخش هــای نمایش های صحنــه ای، نمایش های 
خیابانی، دیگرگونه های اجرایی، تئاتر ملل، مســابقه 
نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر 
تئاتر، کارگاه ها و نشســت های تخصصی و بخش به 

عالوه فجر برگزار می شود.
در این فراخوان که بیشــتر موارد جزئی و دقیق ذکر 
شــده پس از بررســی ها، بنا بر این بوده که تغیرات 

کاربردی و در جهت استانداردسازی جشنواره باشد.

طرح »مهربانی در مهر« 
در کتابخانه ها آغاز شد

 طرح »مهربانی در مهر« به منظور جمع آوری لوازم 
التحریر و کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان 
مناطق سیل زده در کتابخانه های عمومی استان همدان 

آغاز شد. 
 بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
کتابخانه های  مدیــرکل  همدان،  اســتان  عمومی 
عمومی اســتان همدان، با اعــالم این خبر گفت: 
صبــح طرح »مهربانــی در مهر« بــه منظور تهیه 
نوشــت افزار اســالمی- ایرانــی و کتاب هــای 
کمک درســی برای کــودکان و دانش آموزان در 
استان های سیل زده، از ۲0 تیر تا ۳0 مردادماه در 
کتابخانه های عمومی سراسر استان اجرا می شود. 
عاطفه زارعی، افزود: همه مردم نوع دوســت همدان 
می توانند هدایای خود را بــه کتابخانه های  عمومی 
سراسر اســتان تحویل دهند تا به دست دانش آموزان 

مناطق سیل زده کشور برسد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان تصریح 
کرد: مردم اســتان همدان از  پویش بهار مهربانی که 
بــا هدف کاهش آالم مردم بــه ویژه کودکان، کاهش 
آســیب های اجتماعــی، پرکردن اوقــات فراغت و 
ســرگرمی کودکان در مناطق ســیل زده اجرا شد، به 

خوبی پشتیبانی کردند.
زارعی با اشــاره به این که آغاز ســالتحصیلی جدید 
برای دانش آموزان مناطق سیل زده بسیار حائز اهمیت 
است و باید مورد حمایت قرار گیرند، ادامه داد: اغلب 
کمک های صورت گرفته به مناطق سیل زده در حوزه 
نیازهای اولیه زندگی بوده و بسیاری از دانش آموزان 
برای آغاز ســالتحصیلی دغدغه تأمین لوازم التحریر 
دارنــد و به همین منظور طــرح »مهربانی در مهر« از 
ســوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تدوین شده 

است.
وی تأکیــد کرد: همانگونه که در پویش بهار مهربانی 
کتاب و اســباب بازی بــرای کودکان آســیب دیده 
جمــع آوری و همراه گــروه فرهنگــی و هنری به 
منظــور اجــرای برنامه های متنوع و شــاد به مناطق 
ســیل زده ارسال شــد و تأثیری ماندگار بر کودکان 
برجای گذاشــت، هدایای »مهربانی در مهر«  نیز دل 

دانش آموزان این مناطق را شاد خواهد کرد.

آفتی به نام »فقیرنویسی«
نویسنده  همتی زاده،  اسماعیل   
و پژوهشــگر ادبیــات کودک و 
نوجوان، می گوید: متأسفانه برخی 
نویسندگان  به ویژه  نویسندگان،  از 
ادبیات کودک و نوجوان، کمترین 
مطالعه را داشته و از ادبیات جهان 
و تنوع آن کم اطالع هســتند، به 
همین دلیل فقیر می نویسند و امروز 
ادبیات  نویســندگان  فقیرنویسِی 
کودک و نوجوان یکی از تهدیدهای مهم پیش روی ادبیات این حوزه 

در کشور است�
اسماعیل همتی زاده 133۴، تا کنون بیش از 50 اثر شامل نمایشنامه، 
شعر و آثار پژوهشی و آموزشــی، در زمینه شاهنامه، ادبیات کهن 
و ادبیات کودک و نوجوان تألیف و منتشــر کرده  اســت� شــرح 

گفت وگوی ایسنا با او را ادامه می خوانید�
 وضعیت ادبیات کودک و نوجوان ما چطور است؟ 

با وجود این که تیراژ کتاب به دلیل گرانی کاغذ پایین آمده، خوشبختانه 
ادبیات حوزه کودک و نوجوان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با وجود 
این که روزبه روز شــاهد کاهش خوانندگان کتاب در کشــور هســتیم، 
وضعیت ادبیات کــودک و نوجوان در قیاس با ادبیــات این حوزه در 
کشورهای دیگر خوب اســت. ضمن این که خوشبختانه ادبیات کودک 
در 10 سال گذشته کاربردی هم شده و از حالت سرگرمی درآمده است.
 کاربردها و مشخصه های ادبیات کودک و نوجوان چیست؟
به  طورکلی برای ادبیات کودک ســه کاربرد تعریف  شــده که شــامل 
ســرگرمی، آموزش و خالقیت برانگیزی است، درصورتی که کتاب های 
بزرگسال می تواند فاقد این سه ویژگی باشد. از نظر تکنیکی هم ادبیات 
کودک باید سه مشخصه آشکار داشــته باشد که شامل جمالت کوتاه، 
زبان ساده و معیار و زبان توصیفی و تصویری بیان مطالب است. وظیفه 
ادبیــات، پرورش ذهــن و درک انواع اطالعات از آن اثر اســت؛ همان 
وظیفه ای که آثار ادبی بزرگان ما علی رغم این که چند ســده از خلق آن 

گذشته، به خوبی از عهده اش برآمده اند.
 ادبیات کودک و نوجوان ما نســبت به دهه های گذشــته 

پیشرفت کرده یا پسرفت؟
نســبت به دهه های قبل پیشــرفت قابل توجهی داشــته و مهم ترین 
پیشــرفت آن، گوناگون شدن این حوزه از ادبیات است. اگر برخی 
از دهه 60  به عنــوان دوره طالیی ادبیات کودک یاد می کنند دالیل 
دیگری دارد. دهــه 60 دورانی بود که تمام بچه های عالقه مند آغاز 
به نوشــتن در این حــوزه و به نوعی آغاز به آزمــودن خود کردند 
و عاملــی که باعث شــد نوشته های شــان از موفقیت و اســتقبال 
چشــمگیری برخوردار باشــد، رقابت نویســندگان بود. از طرفی 
تولیدکننده کتاب کودک در آن دهه محدود بود و فعالیتی که کانون 
پرورش فکری کودکان با آن پیشــینه انجام می داد به چشم می آمد، 
اما امروز تولیدکننده محتوای ادبیات حوزه کودک و نوجوان بســیار 
زیاد شده  و آن هایی که در دهه 60 درخشیدند، افول کرده اند. دلیل 
افول شــان هم این اســت که این افراد برای تولید وابسته به دولت 
و نشــر دولتی شدند و در نهایت به ناشــران رانتی مبدل شدند. از 
طرفی دیدند که هر چه می نویســند چاپ می شود و به این شکل از 

گرفتند. فاصله  خالقیت 
 چرا اثر ترجمه شده برای مخاطب جذاب تر است؟

طبیعی اســت، مخاطب می تواند آثاری از صد کشور را انتخاب کند در 
صورتی که ادبیات خودش فقط از یک کشــور اســت. ما تنها کشوری 
هســتیم که در این حوزه بر اســاس آزمون  و خطا پیش می رویم؛ هنوز 
نمی توانیم از مضامین بنویسیم و هنوز در آموزش بسیاری از مهارت ها 

به کودکان عرف اجازه نوشتن به ما را نمی دهد.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

سه چیز ، سوزاننده و هالکت آورند ؛ فقر پس از توانگری ، خواری پس از سرافرازی ، و از دست 

دادِن دوستان .         
غرر الحكم : 4682
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مریم مقدم  «

 یک ســال پیــش درســت ۲7 تیرماه بــود که 
درویش نژاد به عنوان مدیرکل ارشاد اسالمی همدان 
از هرمزگان آمد تا ســکان فرهنــگ را در پایتخت 
تاریخ تمدن به دست بگیرد، اما سن این مدیریت به 
7 ماه بیشــتر قد نداد. مردی در گرماگرم تابستان به 
همدان آمد، در ســرمای بهمن ماه همان سال گذشته 
استعفا داد و به دیار خود بازگشت. پس از این استعفا، 
سرپرستی فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان  به مدت 5 
ماه به مرادی نور سپرده شد. در این مدت گزینه های 
متعددی روزانه به عنوان گزینه با مدارک و رزومه های 
در دســت راهی وزارتخانه ارشاد، برای تصدیگری 
مدیرکلی ارشاد همدان شدند. در بین آن ها از معاونان 
اداره ارشاد تا شخصیت های متعدد فرهنگی و مدیران 
ســابق مطرح بود تا برخی کارشناسان دارای سوابق 
اجرایی. اما در این میان قرعه به نام احمدرضا احسانی 
افتاد مردی که کمتر نام و نشانی در رسانه ها از او تا به 
حال دیده شده است. احمدرضا احسانی روزگذشته 
در سالن آمفی تئاتر شــهید آوینی شهر همدان حکم 
مدیرکلــی خود را به امضای وزیر ارشــاد از معاون 
وزیر دریافت کرد تا سمت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی وی رسمیت پیدا کند. این مدیر 47 ساله که 
مهر تأیید اســتاندار همدان را نیز برای انتخاب دارد، 
پیش از این کارمند اداره کل و رئیس دانشــگاه علمی 
ـ کاربردی فرهنگ و هنر این اداره کل بوده اســت و 
دارای دکترای مدیریت اســتراتژیک، فوق لیسانس و 
لیســانس علوم سیاسی و همچنین مدرک سطح یک 

حوزه با گرایش حقوق اسالمی را داراست.
از پست های اجرایی وی می توان به مشاور مدیرکل، 
ریاست ارشــاد شهرستان های فامنین و بهار، مسئول 
تحــول اداری، مســئول دفتــر طرح و توســعه و 
برنامه ریزی، مســئول آموزش نیروی انسانی، رئیس 
اداره هنری اداره کل ارشاد همدان اشاره کرد. حاال باید 
منتظر ماند و دید آیا این مدیرکل در جایگاه مدیریتی 
خود عمل به وعده های روز معارفه را سرلوحه کار 
قرار می دهد؟ باید منتظر ماند و دید آیا وی می تواند 
ردپای ملموسی از حمایت جامعه هنری، فرهنگی و 

رسانه ای استان را از خود به جای گذارد؟ 
روز گذشته درحالی جلسه تکریم و معارفه مدیرکل 
ارشاد همدان بود که جای درویش نژاد مدیرکل سابق 
خالی بود و از ســوی مســئوالن حاضر اعالم شد، 
وی به دلیل انجام عمل جراحی قلب در بیمارســتان 
بستری است. در مراسم یاد شده روز گذشته حضور 
حداکثری اصالح طلبــان! جامعه فرهنگ و کارمندان 
اداره ارشاد و اعضای شورای شهر در کنار نمایندگان 

مردم شهر در مجلس شورای اسالمی مشهود بود.
  موازی کاری در عرصه فرهنگ زیاد است

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشاره به تعدد دستگاه های فعال در عرصه 
فرهنگ و هنر کشور گفت: موازی کاری در این زمینه 

باید با شیوه های درست مدیریت شود. 
علی اصغر کاراندیش در آیین تکریم و معارفه مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی همدان، اظهار داشت: ۲6 
دستگاه، نهاد و شــخص حقوقی در عرصه  فرهنگ 

فعالیت می کنند و از بودجه دولتی استفاده می کنند.
وی با انتقاد از این که موازی کاری در عرصه فرهنگ 
زیاد است، خاطرنشان کرد: نمی گوییم یک وزارتخانه 
متولی فرهنگ است چراکه فرهنگ خاصیت تضارب 
آرا دارد و ایــن ها بایــد در جایی تجمیع و مدیریت 
شــود. وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی دستگاه 
حاکمیتی اســت و از نقش اجرایی بیرون بیاید چرا 
که پررنگ شدن این بخش ما را از وظایف و رسالت 

اصلی مان دور می کند.
وی فراهم شدن زیرساخت های الزم برای تسهیل کار 
فرهنگ و هنر را ضروری دانست و گفت: با همکاری 
مجلس و دولت طرح های خوبی در دســت بررسی 
برای تصویب اســت. معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیر ارشــاد به رشد فضائل اخالقی در جامعه اشاره 
کــرد و افزود: وزارت ارشــاد در این زمینه عملکرد 
خوبی دارد که مســتمر اســت.کاراندیش با بیان این 
که دیپلماسی فرهنگی از وظایف مهم وزارت ارشاد 
اســت، اضافه کرد: گســترش و تقویت فرهنگ در 
عرصه بین المللی از اولویت های این وزارتخانه است 

که اقدامات خوبی در این باره صورت گرفته است.
 برای ایجاد امید در بین مردم 

به هنر هنرمندان نیاز داریم
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان نیز ریشه و 
هویت انقالب اسالمی را فرهنگی خواند و گفت: ما 
توانستیم با فرهنگ و ازخودگذشتگی بر رژیمی فائق 

آییم که ژاندارم منطقه بود. 
مصطفی آزادبخت قدرت بی نظیر انقالب اسالمی را 

ناشــی از ایثار رزمندگان، شهدا و 
جانبازان دانست و بیان کرد: هرچه 
بتوانیم فرهنــگ را تقویت کنیم 
به اهداف انقالبی کشــور دست 
خواهیم یافت. دشــمنان با تمام 
توان به میدان آمده اند تا در جامعه 
ناامیدی ایجاد کنند و برای ایجاد 
امید در بین مردم به هنر هنرمندان 
نیاز داریم.معاون سیاســی امنیتی 
استاندار همدان با اشاره به وجود 
وفاق در اســتان همــدان، گفت: 
حاشیه در همدان جایگاهی ندارد 
به طــوری که تمام مدیران تالش 
می کنند خدمت رسانی را سرعت 
بخشند که رســانه ها نیز باید این 

روحیه را تقویت کنند.
 وی ضمن قدردانی از اقدامات علیرضا درویش نژاد 
در دوران مدیریت خــود و علی مرادی نور در زمان 
سرپرستی اداره ارشــاد، گفت: تمام اهالی فرهنگ و 
هنر در این عرصه تالش کردند و کشتی فرهنگ را تا 
اینجا هدایت کردند.آزادبخت با بیان این که احمدرضا 
احســانی از افراد باســابقه و خوش فکر است که از 
امروز به عنوان مدیرکل ارشاد در استان فعالیت خواهد 
کرد، گفت: امسال سال حساسی است و به فرهنگ و 
فرهنگسازی نیاز مبرم داریم که مدیرکل جدید باید با 

این رویکرد پیش رود.

 در حوزه فرهنگ 
سیاسی کاری را جفا می دانم

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان نیز 
با بیان این که توسعه فرهنگی باید در فرآیند توسعه 
یک جامعه دیده شود، اظهار کرد: اگر در یک جامعه 
توســعه اقتصادی و سیاسی باشد و سپس به توسعه 
فرهنگــی برســد، کاری عبث و بیهوده اســت زیرا 

فرهنگ پیشقراول توسعه یک جامعه است.
احمدرضا احســانی با تاکید بر این که توســعه در 
یک جامعه باید از بخش فرهنگ آغاز شــود، گفت: 
نگرش هــا، باورها، اندیشــه ها و طرز فکــر ما باید 
فرهنگی باشــد چراکه هویت انسانی و هویت یک 

جامعه و کشور به مسائل فرهنگی است.
وی اضافه کرد: اگر می خواهیم در مســیر توسعه گام 
برداریــم، باید در حوزه طرز تفکرها کار کرد، در این 
راستا نیز باید با کاهش تصدی گری و واگذاری امور 

به بخش خصوصی پیش رفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان، 
خاطرنشــان کرد: سیاســت کاری ما در حوزه ارشاد 
مدیریت علمی و کارشناس محور 
خواهــد بــود و بــا برنامه پیش 
خواهیم رفت، در این راســتا نیز 
همکاران  کارشناســی  تــوان  از 
بیشتر بهره مند خواهیم شد.وی با 
تأکید بر این که در حوزه فرهنگ 
سیاسی کاری را جفا می دانم، افزود: 
فرهنگ نیاز بــه آرامش و تعامل 
دارد، چتر حوزه فرهنگ در دوره 
مدیریت بنده گسترده خواهد بود 
به طوری که فارغ از هرگونه طرز 
تفکر همه مورد حمایت مدیریت 
یادآور  هستند.احســانی  ارشــاد 
شــد: در حوزه ارتباطات اداری، 
اخالق محوری مدنظر است و در 
این زمینه باورم حفظ حریم شخصی افراد است و این 

مسائل را رعایت خواهم کرد.
 برای تمام متقاضیان 

اجرای موسیقی مجوز صادر شد
علی مرادی نور نیز که پنج ماه مســئولیت سرپرستی 
اداره ارشــاد را بر عهده داشت، در این مراسم اظهار 
کــرد: همه موضوعــات و مفاهیــم در یک جامعه 
زیرمجموعه فرهنگ محســوب می شود و نگاه ما در 
حوزه ارشــاد اســالمی نیز بر مبنای توسعه فرهنگ 
عمومی جامعه است.وی با بیان این که بنده خادم ملت 
هستم و طی پنج ماه مســئولیتی که در ارشاد داشتم 

ســعی کردیم عرصه فرهنگ را پیش ببرم، گفت: از 
حمایت همه مدیران و هنرمندان در مدت مسئولیتم 
قدردانی می کنم. مرادی نور با اشاره به این که در زمان 
سرپرستی ام ۲/5 میلیارد تومان کسری اعتبار داشتیم که 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه کمک بسیاری 
کردند، افزود: در این مدت برای تمام متقاضیان اجرای 
موسیقی مجوز صادر شد و نسبت به برنامه های دهه 

کرامت در قالب هفته رضوی نیز اقدام کردیم.
 نیروهای زبده شناسایی شوند

نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی از مدیرکل ارشــاد همدان خواست در تمام 
رشــته ها آزمون های تخصصی برگزار شود تا ضمن 
شناسایي توانمندی های استان در حوزه نیروی انسانی 

بتوان از آن ها حمایت کرد.
 امیر خجســته در مراســم تکریم و معارفه مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان این که فرهنگ 
و هنر اسالمی ـ ایرانی در 40 سال نقش آفرینی خود 
دستاوردهای بسیاری را نصیب ملت بزرگ ایران کرده 
است، اظهار کرد: دشــمنان با تحریم به دنبال اعمال 
فشــار اقتصادی بر کشور هســتند و از طرف دیگر 

فرهنگ و ارزش های اسالمی ما را هدف گرفته اند. 
خجســته با بیان این که همدان خطه ای مدیرخیز و 
توانمند اســت و این مدیران در سطح استان و کشور 
اثرگذار هستند، خطاب به مدیرکل جدید ارشاد استان 
یادآور شد: باید در همه رشته ها آزمون های تخصصی 
برگزار شــود تا بتوان توانمندی هــا و ظرفیت ها را 

شناخت و از آن حمایت کرد.
 سه پروژه فرهنگی همدان 

نیازمند حمایت وزارت ارشاد
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی، 
گفت: سه پروژه ملی پردیس سینمایی، موزه هنرهای 
معاصر و مجتمع فرهنگی در اســتان همدان نیازمند 
نگاه ویژه وزارت ارشاد اســت که امیدواریم زودتر 
به نتیجه برســد.حمیدرضا حاجی بابایی، اظهار کرد: 
در اســتان همدان فضای وحدت و همگرایی خوبی 
مشاهده می شــود.وی با بیان این که در سطح استان 
نگرانی بابت انتصاب نیرویی خارج از استان در اداره 
ارشاد وجود داشت، گفت: این نگرانی ها تعصبی نبود 
بلکه همدان استانی فرهنگی است و معتقدیم مدیری 

از جنس همدان باید منصوب شود.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان این که همدان 
استانی رو به رشد است، گفت: سه پروژه ملی پردیس 
ســینمایی، موزه هنرهای معاصر و مجتمع فرهنگی 
در اســتان نیازمند نگاه ویژه وزارت ارشاد است که 

امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

آیین تکریم و معارفه در غیبت مدیرکل سابق ارشاد برگزار شد 

معاون وزیر: موازی كاری فرهنگ و هنر 
مدیریت شود

■ احسانی: چتر حوزه فرهنگ در دوره مدیریت بنده گسترده خواهد بود


