
C M

 2018 ســـپتامبر    6   1439 ذي الحجـــه   25   1397 شـــهريورماه   15 پنجشـــنبه  
ســـال پانزدهـــم  شـــماره 3282  8 صفحـــه روزنامـــه + 16 صفحـــه ويـــژه نامـــه   1000 تومـــان 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبر

تان
دس

ما

3

امه
يژ ن

و

ضميمه

امه
يژ ن

و

ضميمه

ذخاير سدهاى 
همدان

 به 59 ميليون 
مترمكعب 
كاهش يافت

بررسى ثبت 
جهانى انگور 
از سوي سازمان 
در شهرستان كبودراهنگويژه عملكرد هفته دولت جهاني در شهرستان بهارويژه عملكرد هفته دولت 

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

6

يادداشت روز

2

آمارهاى رسمى مجلس
 و عملكرد نمايندگان استان 
  بر اســاس آنچه هيأت رئيسه مجلس 
شوراى اسالمى اعالم كرده است، نام هيچ 
يك ار نمايندگان اســتان در بين اســامى 
نمايندگانى كه بيشترين و منظم ترين حضور 
و مشاركت را در جلسات علنى و كميسيون 
هاى تخصصى  و نيز رأى گيرى ها داشــته 
اند، به چشم نمى خورد. نمايندگان مجلس 
بــه لحاظ وظايف و اختيارات مهمى كه در 
دو بُعــد قانون گــذارى و نظارت بر عهده 
دارند، از جايگاه ممتازى برخوردار هستند 
و بــه عنــوان وكالى ملــت فرصت هاى 

ارزشمندى را در اختيار دارند...

يادداشت
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66 روزديگرهمدان  ميزبانى 
اجالس جهانى جهانگردى 

 در روزهاى اخير همدان از اجراى يك 
رويداد شــاخص در حوزه گردشگرى آسيا 
فارغ شــد ، رويدادى كه تاثيرگذارى آن در 
عرصه تبليغات گردشــگرى آسيا غير قابل 
انكار است . اما حاال همدان در چند قدمى 
يك اتفاق بزرگتر است ،. اتفاقى كه قطع به 
يقين گردشــگرى جهانى را متوجه ظرفيت 
هاى همدان خواهد كرد .پس از پايان ميزبانى 
همدان از كنفرانس بين المللى همدان2018 
اين روزها ســمت و سوى برنامه ريزى ها 
در حوزه گردشگرى متوجه رويداد جهانى 
پراهميت برگزارى چهلمين اجالس جهانى 

جهانگردى در همدان است...
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 با توجه به گرانى طال ما پيشنهاد عيار را از 18
به 9 يا 14 پيشــنهاد كرديم تا مردم بتوانند قدرت 

خريد داشته باشند.
رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان در خصوص 
بى ثباتى قيمت طال و ســكه اظهــار كرد: از چند 
روز گذشــته هر گرم طــالى 18 عيار خالص با 
قيمتــى بيش از 360 هزار تومان در بازار خريد و 

فروش مى شود.
مهدى غالمى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
به تناسب قيمت دالر قميت طال و سكه در بازار 
افزايش پيدا مى كند، افــزود: در اين ميان قيمت 

انس طال هيچ تغييرى نكرده است.
 خريد طالى ساخته شده براى مشترى 

مقرون به صرفه نيست
رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان با بيان اينكه 
فروشــنده ها با افزايش قيمت طال اصًال فروشى 
ندارند، يادآور شــد: اينكه خريدار براى هر گرم 
طالى ســاخته شــده 450 هزار تومان بپردازد به 

هيچ عنوان مقرون به صرفه نيست.

وى با بيان اينكه مشــترى تمايلى به خريد طالى 
ساخته شــده ندارد، عنوان كرد: در شرايط فعلى 
افراد تمايل به خريد سكه و طالى شكسته دارند 
و اين به بدان جهت اســت كه ارزش پولى آنها 

حفظ شود.
غالمى بــا بيان اينكه اغلب افــرادى كه اقدام به 
خريد طال مى كنند به خاطــر حفظ ارزش پولى 
اســت، عنوان كرد: معتقدم در بى ثباتى ورود اين 
افراد به بازار ممكن اســت ضررهاى سنگينى را 

براى آنها در پى داشته باشد.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شــود قيمت طال از 
اين رقم نيز باالتر رود زيرا در بازار طال، ســكه 
و ارز التهــاب داريم، گفت: ايــن موضوع فقط 
يك پيش بينى اســت و به هيچ عنوان قابل استناد 

نيست.
رئيــس اتحاديه طــال و جواهر همــدان اظهار 
كــرد: با توجه به گرانى طال و باال رفتن ســود و 
اجرت، به جرات مى توان گفت فروش مغازه هاى 
طالفروشــى  ها  كه به صفر رسيده و هيچ فعاليت 

صنفى ندارند و فروش كاهش پيدا كرده است.
تعطيلى 10 مغازه طالفروشى در همدان

وى با بيان اينكه  از ابتداى سال هشت تا 10 نفر 
از همكاران اقــدام به جمع آورى مغازه هاى خود 

كردنــد، تصريح كرد: اگر بازار به همين شــكل 
باشــد قطعًا تعطيلى طالفروشى ها بيشتر خواهد 

بود.
غالمــى در ادامه با بيان اينكه بــه عنوان راهكار 

به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
پيشــنهاد شــده كه اگر ممكن اســت واحدهاى 
اســتاندارد طال را به عيار پايين تــر تقليل دهند، 
ادامه داد: با توجه به گرانى طال ما پيشــنهاد عيار 
را از 18 به 9 يا 14 پيشنهاد كرديم تا مردم بتوانند 

قدرت خريد داشته باشند.
وى با بيــان اينكه گرفتن مصوبه براى تغيير عيار 
طال خود يك پروســه طوالنى مدت است، عنوان 
كرد: استاندارد طال از سال 68 به بعد 18 انتخاب 

شد.
رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان با بيان اينكه 
خريد  با توجــه به باال بودن قيمت طــال قدرت
مردم كاهش پيدا مى كنــد، گفت: مردم در چنين 
زمانــى تمايلى به خريد طــال ندارند و در نتيجه 
واحدهاى صنفى خريد و فروشى نداشته و بازار 

دچار ركود مى شود .
 قيمت طال كاذب است

وى افزود: در شــرايط كنونى گرانى قيمت سكه 
و طال به موضوع گرانــى قيمت دالر برمى گردد 
چراكه قيمت طال و ســكه ارتباط مستقيم با دالر 

دارد.
غالمــى بــا بيــان اينكــه بــاال رفتــن قيمــت طــال 
ــه نظــر مى رســد كاذب  طــى چنــد روز اخيــر ب
باشــد و قيمت هــا پــس از مدتــى كاهــش يابــد، 
ــه مى شــود شــهروندان  خاطرنشــان كــرد: توصي
ــا  ــد ب ــال دارن ــد ط ــد خري ــه قص ــرادى ك و اف

احتيــاط بيشــتر اقــدام بــه خريــد طــال كننــد.

بيش از 3800 كنتور هوشمند  
آب در همدان نصب شد

 معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى همدان از نصب بيش از 3
هزار و 800 كنتور هوشمند آب در استان همدان خبر داد.

داوود شاهسوند اظهار كرد: از ابتداى طرح نصب كنتور هوشمند، 3 هزار و 849
دســتگاه كنتور هوشمند آب در سطح چاه هاى كشــاورزى استان همدان نصب 

شده است.
وى بيان كرد: 2 هزار و 424 دســتگاه كنتور هوشــمند آب و برق، 414 آب و 
فاضالب روســتايى،  223 دســتگاه كنتور نصب آب و فاضالب روستايى، 678

دستگاه كنتور حجمى و 110 دستگاه كنتور الكترومغناطيس نصب شده است.
معاون شركت آب منطقه اى همدان به فارس گفت: از ابتداى طرح تاكنون، 694

دســتگاه كنتور در شهرستان همدان، 341 دستگاه كنتور در نهاوند، 483 دستگاه 
كنتور در مالير، 315 دستگاه كنتور در كبودراهنگ، 296 دستگاه كنتور در فامنين، 
361 دستگاه كنتور در رزن، 294 دستگاه كنتور در تويسركان، 464 دستگاه كنتور 
هوشــمند در شهرستان بهار و 601 دستگاه كنتور هوشمند در شهرستان اسدآباد 

نصب شده است.
وى درباره تعهد نصب كنتور در ســال 96 بيان كرد: براساس هدفگذارى انجام 
شــده بايد 400 دستگاه كنتور هوشمند آب بايد در استان همدان نصب شود كه 
تاكنون 256 دستگاه نصب شده و معادل 64 درصد از هدفگذارى عملياتى شده 

است.
شاهســوند بــا اعــالم اينكــه نصــب كنتــور هوشــمند در چاه هــا جــزو 
ــدان  ــى هم ــاى زيرزمين ــتفاده از آب ه ــى اس ــا و تعادل بخش ــاى احي طرح ه
اســت، اظهــار داشــت: اجــراى ايــن طــرح و توســعه نصــب كنتــور هوشــمند 
در ســطح اســتان همــدان نيازمنــد همــكارى و تعامــل كشــاورزان بــا شــركت 

ــه اى اســت. آب منطق
ــور هوشــمند روى چاه هــاى آب ســبب كنتــرل  ــوان كــرد: نصــب كنت وى عن
و نظــارت بــر ميــزان برداشــت آب هــاى زيرزمينــى اســتان شــده و از اضافــه 

ــد. ــرى مى كن ــه شــدت جلوگي برداشــت از آب هــاى زيرزمينــى ب
شاهســوند بــا بيــان اينكــه كنتــور هوشــمند مزايــاى بااليــى دارد، 
اســت  ايــن  هوشــمند  كنتــور  اهميــت  اساســىترين  كــرد:  اظهــار 
كــه كشــاورزان ديگــر بيشــتر از پروانــه بهرهبــردارى نمىتواننــد از 

كننــد. برداشــت  آب  چاههــا 
وى تاكيد كرد: اگر كشــاورزى بيش از ميزان تعيينشده آب از چاه برداشت كند 
بــرق به صورت خودكار قطع شــده و امكان برداشــت آب از چاه تا زمانى كه 

كارشناسان آب منطقه اى و برق اقدام نكنند وجود ندارد.
معــاون حفاظــت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى همدان بــا اعالم اينكه 
كنتورهاى هوشمند و كارت هاى شارژ همچون كارت سهميه بندى بنزين است، 
عنوان كرد: كشاورزان بايد نسبت به نصب اين كنتورها اقدام كنند چراكه تكليفى 

قانونى است و كار بايد اجرايى شود.

  تــرك اعتيــاد بــه معنــاى واقعــى وجــود 
ــكان  ــودى در بيمــاران ام ــكان بهب ــى ام ــدارد ول ن

دارد.
 مديــركل بهزيســتى اســتان همــدان بــا  اشــاره بــه 
مشــخص نبــودن تعــداد بيمــاران اعتيــاد در اســتان 
همــدان از فعاليــت 44 مركــز اقامتــى ميــان مــدت 
ــرداد و گفــت:  ــاد در ايــن اســتان خب ــان اعتي درم
در اســتان همــدان 44 مركــز اقامتــى ميــان مــدت 

درمــان اعتيــاد فعاليــت دارنــد. 
ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  الونــد  حميدرضــا 
ــز  ــا 8 مرك ــدان ب ــر و هم ــتان مالي ــزود: شهرس اف
فعــال بيشــترين مركــز، ســاير شهرســتان ها بســته 
ــا 4 مركــز و درمجمــوع  ــن 1 ت ــه تعــداد معتادي ب
ــاد در  ــان اعتي ــدت درم ــى ميان م ــز اقامت 44 مرك

ــد.  ــت دارن ــدان فعالي ــتان هم اس
ــپ  ــودن واژه كم ــه ب ــه عاميان ــاره ب ــا اش وى ب
تــرك اعتيــاد بيــن مــردم، اظهاركــرد: كمــپ تــرك 
ــردم  ــن م ــه بي ــتباه و عاميان ــك واژه اش ــاد ي اعتي
اســت درصورتيكــه واژه درســت، مراكــز اقامتــى 

ــاد اســت.  ــان اعتي ــان مــدت درم مي

ــى  ــز اقامت ــع آورى مراك ــر جم ــد ب ــا  تأكي وى ب
ــن  ــر مجــاز در اي ــاد غي ــان اعتي ــان مــدت درم مي
ــز  ــر مراك ــارت ب ــرد: نظ ــان ك ــتان، خاطرنش اس
ــى  ــه متول ــا اداره بهزيســتى نيســت بلك ــى ب اقامت
ــى  ــروى انتظام ــى و ني ــام قضاي ــع آورى مق جم
ــا  ــن اداره ب ــكارى اي ــه هم ــه ب ــا باتوج اســت ام
هنــگام  قضايــى،  مرجــع  و  انتظامــى  نيــروى 
ــاز، وارد  ــز غيرمج ــود مراك ــدن از وج ــه ش متوج

مى شــود.  عمــل 
مديــركل بهزيســتى اســتان همــدان در رابطــه 
ــى  ــز اقامت ــدادى از مراك ــى تع ــل تعطيل ــا دلي ب
ــته،  ــال گذش ــاد در  س ــان اعتي ــدت درم ــان م مي
ــد  ــيوه جدي ــالح ش ــالغ و اص ــا اب ــرد: ب اظهارك
ــد  ــى داده ش ــز اقامت ــه مراك ــى ب ــى، مهلت درمان
ــه تعطيلــى انجاميــد و در نهايــت از  كــه مدتــى ب
ــه  44 مركــز فعــال در اســتان، 40 مركــز موفــق ب
اصــالح شــيوه درمانــى شــدند و 4 مركــز جديــد 
نيــز بــه بهره بــردارى رســيد امــا در ســال جــارى 

ــم.  ــته اي ــتان نداش ــى در اس تعطيل
ــه  ــه فعاليت هــاى صــورت گرفت ــا اشــاره ب ــد ب الون

ايــن ســازمان بــراى كاهــش مصــرف مــواد محرك، 
تصريــح كــرد: در گذشــته مــواد محــرك بيشــترين 
طرفــدار را داشــته اســت كــه بــا اقدامات پيشــگيرانه 
ــته  ــد كاهشــى داش ــواد رون ــن م ــازمان، اي ــن س اي
ــواد  ــه م ــون بيشــترين مصــرف اختصــاص ب و اكن

مخــدر تريــاك و هروئيــن دارد. 
وى افــزود: هرشــخص بهبــود يافتــه اى كــه بتوانــد 
ــد هرگــز  ــودى حفــظ كن خــود را در چرخــه بهب
ــى  ــه هردليل ــر ب ــا اگ ــود ام ــار نمى ش ــاره بيم دوب
شــخص بهبــود يافتــه نتوانــد از خــود محافظــت 
ــر  ــن خاط ــه همي ــده و ب ــار ش ــاره بيم ــد دوب كن
نمــى تــوان آمــار دقيقــى از تعــداد بيمــاران اعتيــاد 

بيــان كــرد. 
مديــركل بهزيســتى اســتان همــدان بــا اشــاره بــه  
ــراى بهبــود يافتــه گان  ارائــه تســهيالت اشــتغال ب
ــه  ــى ك ــود يافته گان ــرد: بهب ــاد، خاطرنشــان ك اعتي
داراى 3 ســال پاكــى ،گواهينامــه فنــى و حرفــه اى  
و ســابقه شــركت در 3 دوره آموزشــى داشــته 
باشــند مى تواننــد از تســهيالت مــاده 16 بــا بهــره 

ــوند.  ــد ش ــد بهره من 4 درص

تعطيلى طالفروشى هاي همدانرئيس اتحاديه طال و جواهر همدان خبر داد

 كتاب كنوانســيون رفع تبعيض عليه زنان از 
منظر فقه اماميه به همت مهناز ســليمى، عضو 
هيات علمى دانشــگاه آزاد اســالمى همدان و 
داراى مدرك دكترى فقه و مبانى حقوق اسالمى 

به رشته تحرير درآمد و منتشر شد.
به گــزارش  ايرنا، در مقدمه ايــن كتاب آمده 
اســت، خانواده اجتماع كوچكى اســت كه بر 
اســاس ازدواج پديد مى آيــد و از آغاز پيدايى 
خود، همچــون حريم امنى زندگى انســان را 
دربــر مى گيرد و موج تازه  اى در درون شــبكه 
خويشــاوندى ايجاد مى كند، با ازدواج حقوق 
و تكاليفــى براى زوجــه ايجاد مى شــود، در 
مواردى بين اين حقوق در فقه اســالمى و ماده 
16كنوانســيون، تمايزاتى وجود دارد كه در اين 
كتــاب به مقارنه حقــوق زن در فقه و ماده 16

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مى پردازيم.
در بخشــى از مقدمه اين كتــاب مى خوانيم از 
ديدگاه اســالم همين كه نكاح به درستى واقع 
شــود، حقوق و تكاليفى بــراى زوجين ايجاد 
مى شــود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبير 

مى كننــد، آثارحقوقى نكاح شــامل دو بخش 
است، بخشى از اين آثار داراى جنبه مالى است 
و بخش ديگرغيرمالى است كه مهم تر از بخش 
اول است؛ زيرا نكاح در درجه اول يك قرارداد 
غيرمالى است و روابط غيرمالى زوجين مهم تر از 

روابط مالى آنها است. 
اين كتاب در 128 صفحه و 2 فصل كلى تدوين 
 شده و در يك هزار نسخه به چاپ رسيده است 
در فصل اول ســاختار شناســى موضوع مورد 
بحث و بررســى قرار مى گيرد و در فصل دوم 
دســتاوردهاى اين مبحث مورد بحث و بررسى 

قرارگرفته است.
مهنــاز ســليمى در حال حاضــر عضو هيات 
علمى گروه الهيات و دبير هيات اجرايى جذب 
استان همدان اســت و در كارنامه اجرايى خود 
مسئوليت هايى همچون رئيس كارگزينى هيات 
علمى، عضو كميته ســنجش و نظارت، دبير و 
عضو شوراى زنان فرهيخته واحد همدان را دارد 
و داراى سه مقاله علمى پژوهشى، هشت طرح 

پژوهشى مى باشد.

كتاب كنوانسيون رفع تبعيض 
عليه زنان در همدان منتشر شد تعداد معتادان همدان مشخص نيست

نشست تخصصى بررسي موانع كار در استان برگزار شد

كار آفرينى نقشه راه مي خواهد

قائم مقام معاونت اجتماعى وزارت بهداشت هشدارداد

همدان، استان پرخطر بى تحركى و چاقى
■كانون هاى سالمت در محالت ايجاد شود

          كارشناسان در استان پيش بيني مي كنند/  تورم مسكن تا 75درصد

خانواده  به عنوان مهمترين نهاد انتقال فرهنگ بايد تكريم شود
■ يك جامعه شناس: استان از نظر نشاط اجتماعى در وضعيت خوبى  قرار ندارد

شيخ مصطفي رستمي مسئول نهاد ولي فقيه در دانشگاهها شد

درخشش همداني ها 
درآموزش عالي

 كارآفرينــى موتــور تحــول و توســعه اقتصــاد، 
فرهنــگ و جامعــه اســت. رشــد و فراگيــرى ايــن پديده 
مــى توانــد بــه تحــول و دگرگونــى اساســى در اقتصــاد 

ملــى منجــر شــود. امــروزه كارآفرينــى بــه عنــوان يــك 
راهبــرد اثربخــش بــراى توســعه اقتصــادى و اجتماعــى 

كشــورها شــناخته شــده اســت. ..
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يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

نقاط حادثه خيز 
در همدان رفع شود

  مردادماه امسال شاهد افزايش تصادفات در شهر همدان بوديم.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان رفع نقاط حادثه خيز همدان را الزم دانســت و گفت: خوشــبختانه 
در مردادماه امســال شــاهد كاهش تصادفات شــهرى بوديم، اظهار كرد: متاســفانه در اين ماه در شهر همدان شاهد 

بوديم. تصادفات  افزايش 
 على فكرى با اشــاره به شناســايى نقاط حادثه خيز اســتان،گفت: كارگروه شوراى ترافيك اســتان برگزار شد و از نمايندگان 

استاندارى، فرماندارى، شهردارى شهرستان ها و مركز استان خواسته شد تا نقاط حادثه خيز احصاء شود.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان به فارس گفت: رفع نقاط حادثه خير به شهردارى شهرستان ها و فرماندارى ها 

ابالغ شده و قول رفع آن را داده اند، افزود: بخشى از نقاط حادثه خيز رفع شده اما بايد بقيه نيز بايد هرچه سريع تر انجام شود.
وى بيان كرد: جلســه  پيشگيرى از وقوع جرم با حضور مسووالن در دادگسترى تشكيل شد كه در آن تاكيد كردم كه بايد رفع 

موانع سريع تر انجام شود.

3 ميليارد ريال ميلگرد و تيرآهن
 احتكار شده كشف شد 

ـــتان  ـــده در شهرس ـــكار ش ـــن احت ـــاخه تيرآه ـــرد و 182 ش ـــن ميلگ ـــف 39 ت ـــدان از كش ـــتان هم ـــى اس ـــده انتظام  فرمان
ـــر داد.  ـــار خب به

ـــاوى  ـــار ح ـــك انب ـــار ي ـــتان به ـــى شهرس ـــان انتظام ـــى كاركن ـــراف اطالعات ـــا اش ـــار داشـــت: ب ـــح اظه ـــعلى كامرانى صال بخش
ميلگـــرد و تيرآهـــن كشـــف شـــد.

ـــن و 39  ـــاخه تيرآه ـــاوى 182 ش ـــه ح ـــرار گرفت ـــار ق ـــهر به ـــه ش ـــه در حوم ـــك محوط ـــه در ي ـــار ك ـــن انب ـــزود: اي وى اف
ـــت. ـــوده اس ـــال ب ـــون ري ـــارد و 300 ميلي ـــه ارزش 3 ميلي ـــاً ب ـــرد جمع ـــن ميلگ ت

ـــه  ـــوص ب ـــن خص ـــم در اي ـــر مته ـــك نف ـــه ي ـــه اينك ـــاره ب ـــا اش ـــت: ب ـــنيم گف ـــه تس ـــدان ب ـــتان هم ـــى اس ـــده انتظام فرمان
ـــرد و گفـــت:  ـــد ك ـــران اقتصـــادى تأكي ـــا اخـــالل گ ـــارزه ب ـــزم جـــدى پليـــس در مب ـــر ع ـــى شـــدند، ب ـــى معرف مرجـــع قضاي
ـــاض  ـــدون اغم ـــع و ب ـــكنان قاط ـــا قانون ش ـــكار كاال ب ـــاق و احت ـــا قاچ ـــارزه ب ـــوزه مب ـــل در ح ـــدار كام ـــا اقت ـــس ب پلي

ــورد مى كنـــد. برخـ

استفاده از اوراق تسويه خزانه 
فرصتي براي طلبكاران دولت 

  معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار همدان اســتفاده از اوراق 
تسويه خزانه براى تسويه بدهى ها و مطالبات دولت به بخش خصوصى 

و پيمانكاران را يك فرصت دانست.
به گزارش مهر، محمودرضا عراقى در جلسه بررسى قوانين و مقررات 
و دستورالعمل هاى صدور اسناد(اوراق) تسويه خزانه براى مديران كل 
دستگاه هاى اجرايى و شهرداران استان؛ استفاده از اوراق تسويه خزانه 
براى تسويه بدهى ها و مطالبات دولت به بخش خصوصى و پيمانكاران 

را يك فرصت دانست.
وى افزود: فرصت خوبى اســت تا دستگاه هاى اجرايى و شهردارى ها 

بخشى از بدهى ها را تهاتر كنند.
محمودرضا عراقى بابيان اينكه پيگيرى اين امور وظيفه دستگاه اجرايى 
است، گفت: البته چون بحث نقدينگى و مطالبات و بدهى هاى دولت 
مهم اســت اداره كل اقتصاد و دارايى در اين امر پيش قدم شــده و در 

حقيقت به عنوان راهنماست اما پاسخگو دستگاه اجرايى است.
وى عنوان كرد: مديران دستگاه هاى اجرايى و شهرداران بايد با مديران 
مالى مجموعه خود جلسه گذاشته و اين موضوع را به بحث و بررسى 
بگذارند و هرگونه سئوال خود را از اقتصاد و دارايى استان همدان پاسخ 

بگيرند.
نماينــده وزير و مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان نيز در 
اين جلســه بر قوانين موجود و فرصت زمانى در اختيار دســتگاه ها و 
شــهردارى ها و همچنين بانك ها تاكيد كرد و گفت: با توجه به اينكه 
در قانون بودجه 97 به دولت امكان اســتفاده از اوراق تسويه كه مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى است داده شده، آيين نامه اجرايى توسط دولت 

تصويب و اجرا شد.
سيد ناصر محمودى افزود: در دو مرحله اوراق تسويه و تهاتر نوع اول و 
نوع دوم اين اقدام صورت مى گيرد كه تهاتر نوع اول مربوط به دستگاه 

هاى اجرايى و نوع دوم مر بوط به بانك هاست.
مديركل امور اقصادى و دارايى اســتان همدان عنوان كرد: اوراق تسويه 
خزانه اسناد تعهد خاصى است كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارايى 
صادر مى شــود و در اختيار اشــخاص حقيقى و حقوقى خصوصى و 

تعاونى طلبكار و متقابًال بدهكار قرار مى گيرد.
وى بابيان اينكه اين اســناد صرفاً به منظور تسويه بدهى اشخاص ياد 
شده به دولت مورد استفاده قرار مى گيرد، عنوان كرد: جمع مبلغ اوراق 
تسويه خزانه كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارايى صادر مى شود و 
در اختيار طلبكاران قرار مى گيرد، به صورت جمعى - خرجى در بودجه 

 هاى سنواتى درج مى شود.

معرفى برترين هاى جشنواره تئاتر استان  
 برگزيدگان سى امين جشنواره تئاتر استان همدان معرفى شدند. 

در اين جشــنواره 120 هنرمند در قالب 11 گروه به مدت 4 روز برنامه 
اجرا كردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در بخش برگزيده نمايش "بيدارى 
خانه نســوان" به كارگردانى محمود غفارى و ابراهيم يمين اسماعيلى 
از شهرســتان بهار و نمايش"پلى از جنس شيشه" به كارگردانى مهدى 
نصراللهى از شهرســتان كبودرآهنگ انتخاب و بــه اداره كل هنرهاى 
نمايش كشــور معرفى شدند.هيات داوران اسامى برگزيدگان اين دوره 

از جشنواره را به اين شرح اعالم كرد :
در بخش كارگردانى آقاى مهدى نصراللهى بخاطر نمايش پلى از جنس 

شيشه
در بازيگرى زن خانم منيژه احمدى بخاطر بازى در بيدارى خانه نسوان 

و خانم سمانه قصابى بخاطر بازى در پلى از جنس شيشه
در بازيگرى مــرد آقاى مهدى نصراللهى بخاطر بازى در پلى از جنس 

شيشه و آقاى شهرام صمدى نيا بخاطر بازى در قهوه قجرى
در بخش موسيقى آقاى مرتضى بختيارى بخاطر موسيقى نمايش قهوه قجرى
در بروشور به طور مشترك آقاى بهروز اصالنى بخاطر بروشور پلى از 

جنس شيشه  و خانم راضيه پاشايى بخاطر سراب
 در بخش نمايشنامه نويســى  و طراحى صحنه هيچ يك از آثار حائز 

رتبه نشدند.

آمارهاى رسمى مجلس
 و عملكرد نمايندگان استان 

  بر اســاس آنچه هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى اعالم كرده 
اســت، نام هيچ يك ار نمايندگان استان در بين اسامى نمايندگانى كه 
بيشــترين و منظم ترين حضور و مشــاركت را در جلسات علنى و 
كميســيون هاى تخصصى  و نيز رأى گيرى ها داشــته اند، به چشم 

نمى خورد.
 نمايندگان مجلس به لحاظ وظايف و اختيارات مهمى كه در دو بُعد 
قانون گــذارى و نظارت بر عهده دارند، از جايگاه ممتازى برخوردار 
هســتند و به عنوان وكالى ملت فرصت هاى ارزشمندى را در اختيار 

دارند تا مسائل مختلف جامعه را پيگيرى نمايند.
از طرفى عملكرد مجلس در ابعاد نظارتى و تقنينى نقش مهم و تعيين 
كننده اى در سرنوشــت كشــور دارند. از اين رو بى جهت نيست كه 

مجلس را در رأس امور دانسته اند.
تعبير ريل گذارى براى دستگاه هاى اجرايى نيز به معناى هموار نمودن 

مسير پيشرفت و توسعه است كه مجلس آن را انجام مى دهد.
پيگيــرى هاى نمايندگان در حوزه نظارتى نيز در ابعاد مختلف اعم از 
سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح، و تذكرات كتبى و شفاهى در رفع 
مشــكالت جامعه و دفاع از حقوق و مطالبات مردم بسيار راهگشا و 

اثربخش است. 
بر اين اساس مشاركت هر يك ار نمايندگان در نشست ها، جلسات و 
برنامه هاى مختلف قوه قانون گذارى از اهميت زيادى برخوردار است. 
بعالوه به هر ميزان تذكرات و نطق هاى نمايندگان با محوريت منافع 
مردم بيشتر باشد، اثربخشــى و نقش آفرينى آنان در اين خصوص و 

انجام بهتر وظابف نمايندگى نمود بيشترى خواهد داشت.
ارزيابى هاى فصلى و يا حتى ماهانه مجلس از فعاليت هاى نمايندگان 
كه بر اساس آمار رسمى صورت مى گيرد، معيار مناسبى براى سنجش 
عملكرد نمايندگان اســتان مى تواند باشد. هر چند در اين زمينه بايد 
منابــع ديگر و فعاليــت هاى آنها در بيرون از مجلــس را نيز در نظر 
گرفت، امــا كانون فعاليت هاى وكالى مردم بــراى انجام وظايف و 

مسئوليت هاى خود همان خانه ملت است.
با توجه به ســطح پايين گزارش دهــى نمايندگان از عملكرد خود به 
مــردم و مبهم بودن ميزان موفقيت آنهــا در پيگيرى مطالبات مردمى، 
آمار رسمى مجلس شوراى اســالمى مى تواند تاد حدود زيادى اين 

موضوع را روشن نمايد.

فيض ا... مظفرپور»
  بــا حكــم مقــام معظــم رهبــري، 
مصطفي  دكتر  والمســلمين  حجت االسالم 
رستمي، مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در 
دانشگاه صنعتي شريف به سمت مسئول نهاد 
نمايندگي ولي فقيه در دانشــگاه هاي كشور 

منصوب شد. 
حــدود يكماه پيش حجت االســالم محمد 
قمي نيز به ســمت رئيس سازمان تبليغات 
اسالمي كشــور منصوب شده بود و حدود 
يكسال پيش نيز حجت االسالم والمسلمين 
حاج علي اكبري به ســمت رئيس شــوراي 
سياســتگذاري ائمه جمعه كشور از طرف 

رهبر معظم انقالب منصوب شد.
رهبر انقالب حتي پيش از انقالب نيز ارتباط 
تنگاتنگي با جوانان و دانشگاهيان داشته اند و 
اين ارتباط بعد از انقالب اسالمي گسترده تر 
شده و خودِ ايشان همواره از ديدار با جوانان 

ابراز خوشحالي مي نمايند.
در زمان دفاع مقدس نيز ارتباط با فرماندهان 
جوان آن دوران بسيار صميمي و نزديك بوده 
است و در حال حاضر علي رغم مشغله هاي 
فراوان، مالقات هايي با جوانان دارند و اعتقاد 
به خالقيت و انگيــزه جوانان براي خدمت 
اسوه حسنه اي براي ساير مسئوالن است. اين 
جوان گرايي و اعتماد و اعتقاد به جوانان در 
انتصاب هاي اخير ايشان به خوبي مشخص 
شــده اســت. 3 روحاني جوان كه هر كدام 
پيــش از اين در ارتباط بــا جوانان بوده اند، 
هم اينك مســئوليت باالتري در سطح كالن 
پيدا كرده اند كه مي توانند در جذب و جلب 
جوانان به آموزه هاي ديني و فرهنگ ايرانيـ  

اسالمي بسيار مؤثر واقع شوند.
چــه در نهاد مقدس نمــاز جمعه و چه در 
سازمان تبليغات اسالمي و يا نهاد نمايندگي 
ولي فقيه در دانشگاه هاي كشور كه هر 3 نهاد 
مقدس نيز پس از انقالب اســالمي روييده، 

جوانه زده و هم اكنون به كمال رسيده اند.
رستمي  والمسلمين  حجت االسالم  انتصاب 
افتخار ديگري در كارنامــه همدان رقم زد. 
پس از رفتــن منصور غالمي از دانشــگاه 
بوعلي  به وزارت علوم، اينك رستمي همكار 
ســابق وي در دانشگاه بوعلي كه مسئوليت 
نهاد نمايندگي ولي فقيه در اين دانشــگاه را 
عهده دار بود، به مســئوليت اين نهاد در كل 

كشور منصوب شدند.

حجت االســالم رستمي حدود يكسال پيش 
مسئوليت نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه 
صنعتي شريف را عهده دار شده بود كه نشان 
از لياقت و شايســتگي اين روحاني جوان و 
تحصيلكرده حوزه و دانشــگاه را دارد. فرد 
روشــن ضميري كه از ديار سيد جمال الدين 
اسدآبادي، بيدارگر مشرق زمين در اين دوران 
خوش درخشيده است. حال انتظار اين است 
زوج غالمي ـ رســتمي از ديار همه دانايان 

تحوالت خوبي در سطح دانشگاه هاي كشور 
و در جوانــان تحصيلكرده ايجــاد نمايند. 
همانگونه كه امام راحل فرمود «دانشگاه منشأ 

تمام تحوالت است».
حجت االسالم والمسلمين مصطفي رستمي 
را از زبان حســين رســتمي بــرادر وى كه 
در حال حاضر كارمند رســمي دادگستري 
اسدآباد و عضو شــوراي اسالمي اين شهر 

مي باشد، ذكر مي كنيم.

وي مي گويد: حجت االســالم والمسلمين 
1351 ســال  متولد  رســتمي  مصطفــي 
در روســتاي پيرشــمس الدين اســدآباد 

مي باشد.
ســال 65 وارد حوزه علميه قم شدند. مدت 
بيش از 6 ماه حضور در جبهه، برادر شهيدان 
علي اكبر و فتحعلي رستمي و فرزند مرحوم 
جانباز حاج عباس رستمي و هم اكنون داراي 

5 برادر ديگر نيز مي باشد. 
همسر مصطفي رســتمي نيز فرزند شهيد 
عليرضــا اختــري و داراي 3 فرزند دختر 
مي باشــد. تحصيــالت را حــوزوي تــا 
ســطح خارج فقــه و اصــول گذرانده اند 
ليسانس  ايشان  دانشــگاهي  تحصيالت  و 
و  بين الملل  حقوق  فوق ليســانس  حقوق، 
دكتراي تاريخ (گرايش انقالب اســالمي) 

مي باشد.
■ مسئوليت هاي نامبرده:

مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه 
اراك، مســئول نهــاد نمايندگــي ولي فقيه 
در دانشگاه علوم پزشــكي همدان، مسئول 
نهاد رهبري دانشــگاه بوعلي و دانشگاه هاي 
اســتان همدان، امام جمعه مريانج، مســئول 
نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه صنعتي 
شريف و همزمان معاونت سياسي و فرهنگي 
نهــاد نمايندگي ولي فقيه در دانشــگاه هاي 

كشور را به عهده داشته اند. 

 قائــم مقام معاونــت اجتماعى وزارت 
بهداشــت با تاكيــد به اينكــه كانون هاى 
ســالمت در محالت ايجاد شــود، گفت:  
همدان، اســتان پرخطر بى تحركى و چاقى 

شناخته شده است.
بــه گزارش فارس ، على اصغر فرشــاد در 
كارگروه ســالمت و امنيت غذايى اســتان 
همدان با بيان اينكه ســالمت تنها به معناى 
نبود بيمارى نيســت بلكــه اگر فردى مثال 
فقير باشــد، مورد تبعيض واقع شود سالم 
نيست، اظهار كرد: سالمت معنوى، روحى، 

جسمى و... حائز اهميت است.
وى با بيان اينكه امروزه توسعه ناهماهنگ 
جامعــه باعــث پيچيده شــدن تهديدات 
سالمت شــده اســت، گفت: مى بينيم كه 
آب به مواد شــيميايى آلوده مى شود چراكه 
كشــاورز از سمومى اســتفاده كرده كه به 
ســفره هاى زيرزمينــى رســيده، در نتيجه 

توسعه ناهماهنگ صورت مى گيرد.
 قائــم مقــام معاونت اجتماعــى وزارت 
بهداشــت بيــان كــرد:  در حــال حاضر 
غذاهايــى را مصرف مى كنيــم كه به علت 
آلودگى به سموم شيميايى ما را در معرض 

بيمارى هايى چون سرطان قرار مى دهد.
وى با تاكيد بــه اينكه مى گوييم چرا ميزان 
ســرطان ها باال رفته اســت، به دليل آلوده 
بودن غذاها و در نتيجه توســعه ناهماهنگ 
است، خاطرنشان كرد: همكارى بين بخشى 
مى تواند در كنترل اين مسائل حائز اهميت 

باشد.
فرشــاد با بيــان  اينكه عامــل 85 درصد 
بيمارى هاى كشور را بيمارى هاى غيرواگير 

دانســته اند، افزود: قبال آمــار بيمارى هاى 
واگير بــاال بود امــا اكنــون بيمارى هاى 

غيرواگير افزايش يافته است.
وى بــا بيان اينكــه عدم تحــرك، تغذيه 
نامناســب، مصرف دخانيــات و ... عامل 
بيمارى هاى غيرواگير است، گفت: بايد به 
ســراغ مردم رفت و دانــش آنها را در اين 

زمينه باال برد.
وزارت  اجتماعــى  معاونــت  مقــام  قائم 
بهداشــت با بيان اينكه همــدان به عنوان 
اســتان پرخطر بى تحركى و چاق شناخته 
شــده اســت، افزود: برنامه تأمين سالمت 

كاركنان دولت اجرايى شود.
وى خاطرنشان كرد: 4 ميليون نفر استخدام 
دولت هســتند و در قانون ذكر شــده كه 
دولت موظــف به فراهم كردن ســالمت 

كاركنان خود است.
فرشاد با طرح اين ســوال كه آيا برنامه اى 
بــراى اينكه كارمندان با رغبت به ســركار 
آيند، وجــود دارد؟، افزود: وقتــى آنها با 
كســالت وارد مجموعه مى شوند در نتيجه 
از نظر روحى و روانى محيط كار مناســب 

نيست.
وزارت  اجتماعــى  معاونــت  مقــام  قائم 
بهداشــت با اهميت به ايجــاد كانون هاى 
سالمت در محالت، گفت: با راه اندازى اين 
كانون ها بخشى از وظايف  تقسيم مى شود 

چيزى كه در دنيا شاهد هستيم.
وى با تاكيد به باال بردن مشــاركت مردم، 
خاطرنشــان كــرد: بــا كمك شــهردارى 
ســاختمان محله ايجاد شــود تــا تقويت 
تشكل ها را در راستاى حفظ سالمتى مردم 

شاهد باشيم.
فرشــاد با بيان اينكه اميدوارم تا پايان سال 
شاهد تشكيل اين كانون ها در استان باشيم، 
افزود: همكارى مردم با مشاركت بخشى و 
نه با دارو، بيمارستان و حتى واكسيناسيون 

راه ارتقاى سالمت است.
وزارت  اجتماعــى  معاونــت  مقــام  قائم 
بهداشــت بيــان كــرد:در هر شهرســتان 
بتوانيم  تا  شــود  شناسايى  شــاخص هايى 

نابرابرى ها را كاهش دهيم.
وى در خصوص  مسئله نشتى پمپ بنزين 
بلوار پژوهش همدان، بــا بيان اينكه گويا 
مردم نســبت به اين مسئله شاكى هستند و 
اگــر مى خواهيم آنها راضى نگه داريم بايد 
به خواســته ها توجه كنيم، خواســتار رفع 

مشكل اين جايگاه سوخت شد.
افزايش قيمت لبنيات صنعتى عامل ابتال به 

تب مالت در همدان
مديرگروه پيشــگيرى با بيمارى هاى واگير 
مركز بهداشــت همدان نيز در اين نشست 
از افزايــش آمار مبتاليان بــه تب مالت به 
دليل گرايش به مصرف مواد لبنى ســنتى و 

افزايش قيمت لبنيات صنعتى خبر داد.
ســيدجالل الدين بطحايــى، با اشــاره به 
وضعيت بيمارى تب مالت در استان، اظهار 
كرد: آخرين آمــار مبتاليان به بيمارى تب 
مالــت در كشــور 15 هــزار و 640 مورد 

گزارش شده است.
وى با اشــاره بــه اينكه آمــار مبتاليان به 
بيمارى تب مالت در اســتان افزايش يافته 
اســت، تاكيد كرد: بايد قبل از اينكه شاهد 
افزايش آمار باشــيم كنترل هاى الزم را در 

دستور كار قرار دهيم.
مديرگروه پيشــگيرى با بيمارى هاى واگير 
مركز بهداشت همدان با بيان اينكه بيمارى 
تب مالت در غرب كشــور بيشترين موارد 
ابتال را داشــته اســت، افــزود:  همدان در 
ســال 95 بعد از استان لرستان، كردستان و 
زنجان چهارمين استان آلوده بود كه در سال 

گذشته سومين استان شناخته شد.
مديرگروه پيشــگيرى با بيمارى هاى واگير 
مركز بهداشت همدان با اشاره به اينكه سال 
93 يك هزار و 685 مورد موارد انسانى در 
اســتان گزارش شده بود،  گفت: اين ميزان 
در سال 94 به يك هزار و 365 رسيده بود 

و در سال 95، بيش از 869 نفر شد.
وى با بيان اينكه از ســال 96 بار ديگر آمار 
افزايش داشــته و در اين سال به 962 نفر 
رســيده و تا پايان مردادماه امســال 444

نفر ثبت موارد داشــتيم، خاطرنشــان كرد: 
اميدواريم امســال شــاهد افزايــش ميزان 

مبتاليان نباشيم.
بطحايى با بيان اينكه در نقاط شهرى افزايش 
مبتاليان را شــاهد  بوديم و ايــن به دليل 
گرايش به مصرف مواد لبنى ســنتى به دليل 
افزايش قيمت لبنيات صنعتى بوده اســت، 
افزود:  در سال گذشته به جز شهرستان بهار 
و مالير ساير شهرســتانها با افزايش موارد 

ابتال به تب مالت مواجه بودند.
وى بيان كرد: در پنج ماهه امسال نسبت به 
مشابه ســال قبل، به جز شهرستان همدان، 
تويسركان، كبودراهنگ، بهار، مالير در بقيه 
شهرســتان ها با افزايش موارد مبتال شاهد 

بوديم.

قائم مقام معاونت اجتماعى وزارت بهداشت هشدار داد

همدان، استان پرخطر بى تحركى و چاقى
■  كانون هاى سالمت در محالت ايجاد شود

ذخاير سدهاى همدان
 به 59 ميليون مترمكعب كاهش يافت 

 برداشت آب از سد اكباتان براى تامين آب شرب افزايش يافت.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان حجم سدهاى استان همدان 
را 59 ميليون مترمكعب اعالم كرد و گفت: در سال آبى 96-97، 390 
ميليمتر بارش برف و باران در ســطح استان رخ داده كه خوشبختانه 

وضعيت ذخاير آبى همدان با اين بارش ها بهبود يافته است.
منصور ستوده افزود: سال آبى 96-95 به ميزان 406 ميلى متر بارندگى 
در سطح استان همدان رخ داد كه اين رقم در سال 93، 302 ميليمتر و 

در متوسط بلندمدت 330 ميلى متر بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان به فارس گفت: در حال حاضر 
ذخيره ســدهاى اســتان به 59 ميليون و 580 هزار مترمكعب كاهش 
يافته است، عنوان كرد: ســد سرابى تويسركان 6 ميليون و 490 هزار 
مترمكعب، سد كالن مالير 31 ميليون مترمكعب و سد اكباتان همدان 

22 ميليون و 90 هزار مترمكعب ذخيره آبى دارند.
وى با بيان اينكه ســد اكباتان وضعيت مناسبى را در مقايسه با ماه هاى 
قبل دارد، تصريح كرد: حجم سد اكباتان در حال حاضر به 22 ميليون 
و 90 هزار مترمكعب رســيده و 65 درصد از ذخيره ســد پر بوده كه 
اين رقم سال گذشته 66 درصد بوده است.ستوده با اشاره به اينكه سد 
اكباتان سال آبى گذشته سرريز كرده است، عنوان كرد: در حال حاضر 
ميزان ورودى سد اكباتان صفر بوده و ميزان خروجى هزار و 115 ليتر 

در ثانيه بوده كه در مقايسه با مدت مشابه قبل افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال آبى تاكنون 33 ميليون و 770 هزار 
مترمكعب آب وارد سد اكباتان همدان شده است، بيان كرد: در مدت 
مشــابه سال گذشته 57 ميليون و 270 هزار متر مكعب آب وارد شده 

بود كه 41 درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى عنوان كرد: از ابتداى ســال آبى امســال 25 ميليون و 880 هزار 
مترمكعب آب از ســد اكباتان خارج شده كه اين رقم سال گذشته 27

ميليون و 380 هزار مترمكعب بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان عنوان كرد: وضعيت منابع آبى 
استان نسبت به سال هاى گذشته با كاهش جدى مواجه بوده كه انتظار 
مى رود صرفه جويى الزم براى جلوگيرى از بروز بحران توســط مردم 

انجام شود.
وى با اعالم اينكه در حال حاضر ورودى سد سرابى تويسركان صفر 
است گفت: سد سرابى تويســركان 6 ميليون و 490 هزار مترمكعب 
ذخيره داشــته و ميزان خروجى از آن 80 ليتر در ثانيه براى شــرب و 

273 ليتر  براى كشاورزى است.
وى حجم ســد كالن مالير را 31 ميليون و 30 هزار مترمكعب اعالم 
كرد و اظهار كرد: ميزان ورود آب به ســد كالن مالير نيز صفر شده و 

90 ليتر در ثانيه آب براى بخش كشاورزى خارج مى شود.
ســتوده با بيان اينكه ميزان بارش سال آبى گذشته در همدان بى نظير 
بوده و در 20 سال گذشته چنين بارشى رخ نداده است گفت: به طور 
متوسط ساالنه 6 ميليارد و 388 ميليون مترمكعب حجم نزوالت جوى 
استان همدان است ولى از سويى با 67 درصد تبخير در استان همدان 

مواجه هستيم.

شيخ مصطفي رستمي مسئول نهاد ولي فقيه در دانشگاهها شد

درخشش همداني ها درآموزش عالي

متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمى به اين شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحيم

جناب حجت االسالم آقاى شيخ مصطفى رستمى دامت توفيقاته
اكنون كه پس از يك دوره فعاليت ارزشمند و پرثمر، جناب حجةاالسالم آقاى محمديان 
از رياست نهاد نمايندگى در دانشگاه ها كناره گيرى كرده اند، ضمن تقدير و تشكر فراوان 
از تالش دلسوزانه و سلوك مهربانانه ى ايشان، جنابعالى را كه از فضالى جوان و پرانگيزه 
و آشنا و مرتبط با محيط دانشگاه مى باشيد، به پيشنهاد شوراى نهاد، به رياست نهاد مزبور 

منصوب مى كنم.
دانشگاه مهمترين مركز توليد و گسترش و افزايش دانش و دانشمند است و همت و تعّهد 
و تالش مبارك استادان و مديران اين مركز حساس، ترسيم كننده ى چشم انداز آينده  كشور 
و رقم زننده  سرنوشــت ملت است. حضور علماى دين و فضالى روشن بين حوزه هاى 
علوم دينى در كنار اســتاد و دانشجو و مدير دانشگاهى، بايد بتواند " به توفيق و هدايت 
الهى " خروجى مطلوب اين تالش مبارك و تعّهد اخالقى را تضمين كند و دانشــگاه را 
پرورشــگاه انســان هاى بزرگ و مديران كارآمد آينده  كشور و دانش آموختگان صالح و 

فرزانه و پُركار و پُرنشاط سازد. ان شاءاهللا.
الزم است مجموعه هاى مرتبط از جمله شوراى عالى انقالب فرهنگى و وزارتهاى علوم 
و بهداشــت و مديران مؤسســات آموزش عالى حمايت و همكارى الزم را با اين نهاد 

معمول دارند.
توفيق همگان را از خداوند متعال مسألت مى كنم.

سّيدعلى خامنه اى

خبـر

1- راى روزگذشــته مجلس به طرح هاى مطرح شده باواكنش منفى 
افكارعمومى مواجه شده است.

گفته مــى شــود درحالى كــه160 نماينده ادعــاى مبارزه با فســاد 
وتاكيدبرشفافيت دارند مخالفت با طرح شفافيت راى نماينده ها برخالف 

حرف هاى قبلى مى باشد. 
گويا پيش ازاين نام برخى از نماينده هاى استان درليست امضاكنندگان 

طرح ديده شده است.
گفتنى اســت مجلس روزگذشته با 3 طرح شــفافيت آرا،تامين كاالى 

اساسى وتشديد مبارزه با فسادمخالفت كرد.
2- ســامانه 137رسيدگى به درخواستهاى شــهروندان بزودى به طور 
رسمى افتتاح مى شود.گفته مى شود شهردارى همدان از سامانه هوشمند 
پاسخگويى به مطالبات مردمى ورصد نحوه ارائه خدمات پرسنل خود 
رونمايى خواهد كرد.گويا بااين اقدام خدمات دهى مديريت شهرى به 
صورت الكترونيكى و با سرعت بيشــترانجام خواهدشد.گفتنى است 
اين سامانه عالوه بر مديريت شهرى  خدمات دهى برخى دستگاههاى 

خدمات رسان راهم پوشش خواهدداد.
3- ســهميه گوشت با قيمت دولتى دراستان پايين است.گفته مى شود 
على رغــم تاكيدبرتامين وتوزيع موادپروتئينى ازجمله گوشــت قرمز 
،ســهميه توزيع شده درهمدان كفاف گونيســت.گويا شهروندان براى 
دريافت گوشــت پيشترنوبت گيرى وايســتادن درصف انتظارراتجربه 
ميكنند.گفتنى است كميسيون تنظيم بازار بارها تاكيدبر تامين ونظارت 

بازاررا دارد.
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رسيدگي به 1800 گزارش مردمى در آبفار استان
 مدير عامل شــركت آب و فاضالب روستايى استان همدان سامانه 1523 را يارى گر 
مشــتركين روستايى دانست و گفت: از ابتداى ســال جارى تاكنون 1800 مورد گزارش 

مردمى از سوى اين پيام رسان دريافت و رسيدگى شده است. 
ســيد مصطفى هاشــمى در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به خدمات ارائه شده از سوى 
مركــز جامــع تماس و پيشــخوان غير حضورى شــركت آب و فاضالب روســتايى، 
اظهاركرد: اين مركز با هدف افزايش رضايتمندى مشــتركين،جلوگيرى ازترددهاى غير 
حضورى،جلوگيرى از اتالف وقت، تسريع در ارائه خدمات و كاهش هزينه هاى مشترى 

و شركت وتوجه به خدمات غير حضورى طراحى شده است . 
وى با بيان اينكه مركز جامع تماس و پيشــخوان غيرحضورى شركت آبفار در حقيقت 
ايجاد كننده كانال ارتباطى واحد اســت، تصريح كرد: پيش از راه اندازى ســامانه 1523، 
مشــتركين مجبور بودند به منظور انتقال مشــكالت به صورت حضورى به همكاران ما 

مراجعه كنند كه در حال حاضر اين مشكل مرتفع شده است. 
هاشمى با اذعان به اينكه در حال حاضر سامانه مذكور براى روستاهاى تمام شهرستانهاى 
اســتان فعال شده اســت، عنوان كرد: مشــتركين مى توانند ازطريق مركز جامع تماس و 
پيشــخوان غير حضورى،گزارش نشتى و قطعى آب، بهره بردارى از انشعابات غير مجاز، 
مشــكالت تأسيسات،افت فشــار آب،فاضالب، افزايش كلر زنى و گل آلود بودن آب را 

به مركز گزارش و حداقل ظرف 3 ســاعت، حداكثر ظرف يك روز پس از اعالم حادثه 
مشكل را از طريق پيمانكاران ما مرتفع كنند. 

وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون، 1800 مورد گزارش مردمى بدون تكرار 
توسط سامانه 1523 دريافت و رسيدگى شده است،گفت: روستاهاى شهرستان همدان و 

پس از آن رزن بيشترين تعداد تماس را با مركز داشته اند. 
مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان با بيان اينكه اين سامانه از اسفند 
ماه ســال 95 به طور رسمى شــروع به فعاليت كرد،خاطرنشان كرد: مشتركين روستايى 
مى توانند ضمن انتقال مشــكالت خود خدمات شــركت را در كوتاه ترين زمان ممكن 

دريافت كنند. 

خبـر

انباشت ضايعات سفال و سراميك 
در جوار رودخانه قورى چاى

 انباشت ضايعات سفال و سراميك در جوار رودخانه قورى چاى در 
اللجين مشكل ساز است، شهردارى به همراه ساير دستگاه هاى متولى 

اقدام جدى داشته باشد.
مديركل محيط زيســت اســتان همدان با اشــاره به انتقال نخاله ها و 
ضايعات سفال و سراميك به حاشيه شهر اللجين و تلنبار آنها در جوار 
رودخانه قورى چاى اظهار كرد: بخشــى از سفال و سراميك شهرك 
صنعتى بازيافت مى شود و قســمتى از ضايعات سراميك كارگاه هاى 
داخل شــهر نيز به همان محل شــهرك صنعتى و بخشى نيز به محل 

سابق و همان جوار رودخانه منتقل مى شود.
سيدعادل عربى  در گفت وگو با  فارس با بيان اينكه برخى از كارگاه ها 
همكارى كرده و بعضى نيز همكارى نكردند، افزود: شــهرك سفال و 
ســراميك اللجين محل مورد تأييدى براى انباشت ضايعات دارند و 

نسبت به بازيافت آن اقدام مى شود.
مديركل محيط زيســت اســتان همدان گفــت: 30 درصد ضايعات 
واحدهاى داخل شــهر به محل مناسبى ريخته مى شود اما 70 درصد 

همچنان در كنار رودخانه قورى چاى دفع مى شوند.
وى ادامه داد: اين موضوع در كارگروه پسماند شهرستان بهار نيز بارها 
مطرح شده است، هرچند كارگاه ها بايد با همكارى شهردارى ضايعات 

را به محل مناسبى منتقل كنند.
 ايجاد واحد بازيافت ضايعات گچى در اللجين اقدامى 

اساسى است
بازيافــت  نخاله هايــى  چــه  اكنــون  اينكــه  خصــوص  در  وى 
مى شــوند؟ گفــت: در حــال حاضــر ضايعــات گچــى ايــن نخاله هــا 

ــوند. ــع مى ش ــز دف ــات ني ــى ضايع ــت و مابق بازياف
ــات مشــكالت  ــن ضايع ــع اي ــا دف ــه آي ــه اينك ــخ ب ــى در پاس عرب
زيســت محيطى بــه همــراه نــدارد، گفــت: در ايــن زمينــه مطالعاتــى 
ــود  ــه خ ــار رودخان ــات در كن ــن ضايع ــا ريخت ــده ام ــام نش انج
مشــكالتى ايجــاد مى كنــد، هرچنــد سال هاســت ضايعــات ريختــه 

مى شــود.
وى بــا بيــان اينكــه تعييــن مــكان جديــد مــورد تأييــد براى انباشــت 
ضايعــات ناشــى از فشــار محيــط زيســت بــوده اســت، گفــت: يكى 
ــا ايجــاد واحــد  از كارهــاى اساســى كــه در حــال انجــام اســت، ب
ــا  ــهر آنج ــات ش ــن كل ضايع ــات گچــى در اللجي ــت ضايع بازياف

ــود. ــت مى ش بازياف
ــر  ــه از نظ ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــدان ب ــت هم ــط زيس ــركل محي مدي
زيســت محيطى انباشــت ضايعــات در جــوار رودخانــه مشكل ســاز 
اســت، افــزود: طــرف حســاب مــا شــهردارى، بخشــى از مــردم و 
بخشــى از كارگاه هــا هســتند، هرچنــد قســمت زيــادى از زمين هــاى 
اللجيــن نيــز اوقافــى اســت و دســتگاه هاى متولــى نيــز بــه خوبــى 

ــد. ــكارى نمى كنن هم
 دستگاه هاى متولى اراده اى براى دفع ضايعات سراميك 

ندارند
وى با بيان اينكه حريم رودخانه بايد توسط شركت آب منطقه اى آزاد 
شــود، گفت: همه كارها را كه ما نمى توانيم انجام دهيم، ما مســؤول 
كارگروه پســماند هســتيم اما آنجا نيز مســؤول دارد و در استان نيز 
پيگير موضوع هستيم هرچند به سهم خودمان كار كرديم و همه بايد 

همكارى كنند.
ــز  ــت ني ــد بازياف ــاخت واح ــا س ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب عرب
ــاد  ــا ايج ــزود: ب ــود، اف ــل نمى ش ــل ح ــورت كام ــه ص ــكل ب مش
واحــد بازيافــت، فقــط ضايعــات گچــى قابــل بازيافــت اســت امــا 

ــد. ــان مى مان ــراميك همچن ــفال و س ــات س ضايع
وى بــا بيــان اينكــه مشــكل اصلــى مــا ايــن اســت كــه 
ضايعــات كنــار رودخانــه دفــع مى شــود، افــزود: هرچنــد 
مشــكالت  امــا  نــدارد  آب  و  اســت  فصلــى  رودخانــه 

مى كنــد. ايجــاد  زيســت محيطى 
مديــركل محيــط زيســت همــدان اضافــه كــرد: موضــوع 
ــت،  ــى اس ــدام خوب ــراميك اق ــفال و س ــات س ــت ضايع بازياف
ــه  ــات در رودخان ــه ضايع ــت ك ــن اس ــى اي ــكل اصل ــا مش ام
ــه  ــكار گرفت ــم پيمان ــهردارى ه ــد ش ــود، هرچن ــار مى ش تلنب
ــى  ــا برخ ــد ام ــل كن ــاز منتق ــل مج ــه مح ــات را ب ــه ضايع ك

نمى كننــد. همــكارى  كارگاه هــا 

برگزاري رزمايش سراسري اقتدار 
عاشورايي كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدي- خبرنگار همدان پيــام: رزمايش 
سراســري اقتدار عاشورايي محمد رســول ا...(2) با حضور بسيجيان 

هميشه در صحنه در شهرستان كبودراهنگ برگزار مي شود.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ با بيان اين مطلب در نشست خبري با 
خبرنگاران شهرســتان اظهار داشت: اين رزمايش از 9 شهريور لغايت 
29 شــهريور با 30 گروه جهادي و با حضور 350 بســيجي برگزار 
مي شــود كه هدف از برگزاري آن خدمات رساني و محروميت زدايي 
در عرصه هاي ســازندگي، پزشــكي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و 

بهداشتي، فعاليت هاي عمراني و محروميت زدايي است.
محمود بداغي خاطرنشان كرد: مرحله دوم رزمايش همزمان با سراسر 
كشور 17 شهريور با حضور گردان هاي بيت المقدس بسيج كار خود را 
آغاز خواهد كرد و با يك سازماندهي گرداني مسير خيابان پاسداران، 
خيابان امام خميني، ميدان امام خميني و بلوار شــهيد بهشــتي را طي 
خواهند كرد و با اجتماع در يك نقطه به ســمت اردوگاه تجرك براي 

اجراي دوره هاي آموزشي اعزام مي شوند.
وي افزود: در طول اين رزمايش توانمندسازي گردان هاي بيت المقدس، 
دوره هــاي عقيدتي نظامي مقابله با ناآرامي ها، كالس هاي تاكتيك و... 

برگزار مي شود.
بداغي ادامه داد: در مرحله ســوم اين رزمايش كه در يكي از روزهاي 
هفته دفاع مقدس همزمان با سراســر كشــور همه بسيجيان در قالب 
گروه هاي بيت المقدس، امام حســين و امــام علي و گردان هاي كوثر 
تجمع باشكوهي تشكيل مي دهند و هدف از اجراي اين رزمايش هم 
ضمن باال بردن توان رزمي بســيجيان با تاكتيك هاي مختلف و نشان 
دادن اقتدار بسيج به عنوان يك شببكه عظيم مردمي مدافع  انقالب كه 
براي دشــمنان اثبات شود كه بسيج از انقالب و نظام و واليت پيروي 
مي كند و نيروهاي بسيج با حضور خود در اين صحنه جواب استكبار 

را مقتدرانه خواهند داد.
وي در پايان افزود: 7 گــردان بيت المقدس به همراه يك گردان امام 
حســين و 6 گردان بيت المقدس بالغ بر هزار و 800 نفر با اولويت 2

گردان بيت المقدس گردان شــهيد بهادربيگي و گردان شهيد نوري به 
صورت ســازمان يافته در هفته فاع مقدس به استان منتقل مي شوند تا 

در تجمع 20 هزار نفري بيسجيان استان همدان حضور داشته باشند.

رزمايش خدمت در مناطق محروم نهاوند
نهاوند-خبرنگار همدان پيام: فرمانده ســپاه شهرســتان نهاوند گفت: 
رزمايش بزرگ اقتدار عاشــورايى سپاهيان محمد رسول اله (ص) در 

نهاوند برگزار مى شود.
كامــران كريمى افزود: رزمايش بزرگ خدمت همزمان با سراســر 
كشور با عنوان ”اقتدار عاشورايى سپاهيان محمد رسول اله (ص)“ 
در چندين مرحله با حضور گســترده بســيجيان شهرستان نهاوند 
برگزار مى شــودو در اين رزمايش كه بــا عنوان رزمايش خدمت 
اجرا مى شــود، هدف خدمت رســانى به مردم و نمايش اقتدار و 

صالبت بسيجيان است.
 فرمانده ســپاه نهاوند افزود: در مرحلــه اول اين رزمايش با حضور 
بســيجيان جهادگر خدمت رسانى در مناطق محروم نهاوند در دستور 

كار قرار خواهد گرفت.

 نهاونــد- معصومــه كمالونــد-
ســاماندهى  پيام:  همــدان  خبرنگار 
تامين  و  فارســبان  ســراب  ورودى 
روشــنايى اين سراب ســال هاست 
بعنــوان مطالبه اصلى گردشــگرى و 
متقاضيان ســرمايه گــذارى در اين 

منطقه بكر محسوب مى شود.
ســرانجام وعده هاى چندين ســاله 
مســوالن و متوليان در اين حوزه اين 
روزها رخت اجرا به تن گرفته است 
و قرار است با تامين اين زير ساخت 
ها راه ورود و فعاليت سرمايه گذاران 
بخش خصوصى براى حضور در اين 

سراب فراهم و هموار شود.
مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشگرى استان در بازديد از روند 
پيشرفت  پروژه ساماندهى ورودى و 
تامين روشنايى سراب فارسبان گفت: 
اين پروژه در حال حاضــر با اعتبار 
حــدود 600ميليون تومــان در حال 

اجرا اســت و كارزيرسازى تقريبا به 
اتمام رســيده و روشنايى سراب هم 
آغاز و تــا پيش از مهرمــاه به اتمام 

خواهد رسيد.
علــى مالميــر تصريح كــرد: هرچه 
زيرساخت هاى گردشگرى را تقويت 
كنيم زمينه هاى ايجاد شــغل در اين 
حوزه درآمــدزا را افزايش داده ايم و 
اصلى  محل  كه  گردشــگرى  اقتصاد 
درآمد زايى در كشــورهاى پرجاذبه  
و توريســم پذير است تحقق خواهد 

يافت.
 رئيس ميراث فرهنگى صنايع دستى 
و گردشــگرى نهاوند هم گفت: در 
حال حاضر سفره خانه سنتى سراب 
توســط  600ميليونى  تســهيالت  با 
بخش خصوصى و آورده 600ميليون 
ســرمايه گذار در حال اجرا است كه 
شامل 2 طبقه با تاالر، پارك تفريحى 
و درياچــه مصنوعــى و امكانــات 

تفريحى توريســتى و اســكان براى 
مسافران مى باشد.

محسن جانجان گفت: در حال حاضر 
اين پروژه  30 درصد پيشرفت دارد و  
تا پيش از نوروز 98 به اتمام خواهد 
رســيد و آماده چذيرش مسافران و 
گردشگرران در اين منطقه خواهد بود 
، اين پروژه زمينه اشتغال براى 12 نفر 

را بصورت مستقيم فراهم مى كند.
امن  و  بكر  موقعيتى  فارسبان  سراب 
براى ســرمايه گذارى گردشگرى و 
توســعه زير ســاخت هاى مربوطه 
اســت كه پس از ســال هــا غفلت 
مــورد توجــه متولين ايــن حوزه 
قرار گرفته اســت تا بعنوان سومين 
جايگاه  شهرستان  پربازديد  ســراب 
واقعى خود را ميان گردشــگران و 
مســافرانى كه در شــرايط فعلى با 
ميهمانان  پذيــراى  امكانات  حداقل 

است ،به اثبات برساند.

مديركل گردشگرى استان دربازديد از پروژه گردشگرى سراب:

حال گردشگرى در سراب فارسبان 
پپپپپپپپپپپپپپپپخوب مى شود

روابط عمومي شركت توزيع نيروى  برق استان همدان

 شركت توزيع برق استان همدان درنظرداردكليه لوازم وتجهيزات شبكه برق ملزومات و اثاثيه ادارى (اموال) اسقاط خود را از طريق مزايده 
عمومى به فروش رساند  .لذا ازكليه متقاضيان خريد وواجد  شرايط اسنادمزايده  دعوت بعمل مي آيد ازتاريخ  انتشار آگهي به مدت 5روز با 
ارائه فيش واريزى به مبلغ 50000ريال به حساب سپهر 0101847694000نزدبانك صادرات  بابت  خريد اسنادبه امورتداركات اين شركت واقع 

درهمدان خيابان مهديه مراجعه و يابا هماهنگى با تلفن 38274632-    081از آدرس سايتهاى ذيل اسناد را دريافت نمايند.

توضيحات :
به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتيب اثر داده نخواهدشد. به 
پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانكى معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصى وشركتى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. اسناد درسايت هاى ذيل قابل دسترس مى باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 38274632- 081 تماس حاصل فرماييد. 
http://www.edch.ir: سايت شركت توزيع نيروى برق استان همدان

http://tender.tavanir.org.ir: سايت  معامالت شركت توانير
http://iets.mporg.ir  سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
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انواع ( كنتور- چراغ الك پشتى- سكسيونر-2
دژنكتور) اسقاط

107/100/000

انواع ( كابل مسى و آلومينيومى- فيوز كاردى- 3
اگنيتور- برقگير وكات اوت) اسقاط

424/900/000

انواع (سيم آلومينيومى –كلمپ – سوكت – 4
مقره ) اسقاط

503/000/000

انواع تابلو و آهن آالت و پايه فلزى– داغى لوازم 5
نقليه) اسقاط

294/000/000

282/500/000انواع پايه سيمانى اسقاط6

8/400/000انواع لوازم و ملزومات ادارى (اموال) اسقاط7

بابت كليه اقالم مزايده رديف 8
(1 الى 6)

1/009/000/000

آگهي فراخوان مزايده عمومى شماره 97/01
نوبت اولشركت توزيع برق استان همدان

 اواخر مهرماه كارشناسان فائو براى بررسى 
ثبت جهانى انگور مالير از منطقه دره جوزان 

اين شهرستان بازديد خواهند كرد.
جلســه  در  ماليــر  ويــژه  فرمانــدار 
هماهنگــى ثبت جهانــى انگور مالير با 
توانمندى هاى  و  ظرفيت هــا  به  اشــاره 
شهرســتان مالير در حوزه هاى مختلف، 
فرهنگ  شــهيدپرور،  را  ماليــر  مــردم 
دوســت و متديــن دانســت و اظهــار 
دومين  عنوان  به   مالير  شهرســتان  كرد: 
شهرســتان بزرگ اســتان بــا 11 واحد 
دانشــگاهى به  عنوان شهر دانشگاهى و 

است. مطرح  استان  فرهنگى 
باب ا... فتحى با اشــاره به پتانسيل هاى اين 
شهرســتان در حوزه كشــاورزى و باغات 
گفت: در شهرســتان ماليــر بيش از 200
هزار تن انگور توليد و برداشت مى شود كه 
عالوه بر مصرف داخلى به خارج از كشور 

نيز صادر مى شود.
فرماندار ويژه مالير با اشــاره به تالش هاى 
صورت گرفتــه در راســتاى ثبت جهانى 
انگور مالير تصريح كرد: جلسات متعددى 
نيز با حضور مسؤوالن در اين زمينه برگزار 

شده است.
بازديــد  مهرمــاه  اواخــر  افــزود:  وى 
كارشناســان فائــو از منطقــه دره جــوزان را 
در شهرســتان ماليــر خواهيــم داشــت كــه 
ــن  ــراى اي ــاى الزم ب ــام زمينه ه ــد تم باي

ــود. ــا ش ــم مهي مه
ــه داد:  ــارس ، فتحــى ادام ــه گــزارش  ف ب
متعــددى  بازديدهــاى  زمينــه  ايــن  در 
صــورت گرفتــه و نواقــص كار نيــز رفــع 
شــده اســت، در زمــان باقى مانــده نواقــص 

ــود. ــرف ش ــد برط ــز باي ــى ني جزئ
وى بــا اشــاره بــه اينكــه كار بزرگــى پيــش 
رو داريــم و وقــت بســيار كــم اســت 

ــتگاه هاى  ــران دس ــام مدي ــرد: تم ــان ك بي
ــاى كار هســتند و از  ــى شهرســتان پ اجراي
ــش  ــتان و بخ ــاى شهرس ــه ظرفيت ه هم
ــه  خوبــى اســتفاده مى شــود. خصوصــى ب
فرماندار ويژه مالير به برگزارى جشــنواره 
مبل و منبت در مالير اشــاره كرد و گفت: 
در ايــن ايــام جشــنواره هاى متعددى در 
شهرستان برگزار شد كه بعضًا از شبكه هاى 
سراسرى و استانى نيز پوشش داده شد كه 

افزايش حضور گردشگر را در پى داشت.
وى اظهار كرد: اميدوارم به  زودى شــاهد 
ثبت جهانى انگور مالير باشيم و بتوانيم از 
اين ظرفيت در جهت توســعه شهرستان و 

استان استفاده كنيم.
مديــر گــروه پژوهــش صنايــع كشــاورزى 
برنامه ريــزى،  پژوهش هــاى  موسســه  و 
ــتايى  ــعه روس ــاورزى و توس ــاد كش اقتص
وزارت جهــاد كشــاورزى نيــز اظهــار 

كــرد: هــدف ســفر كارشناســان فائــو 
ــور  ــوزان و انگ ــه دره ج ــد از منطق بازدي
ــر و تصميم گيــرى و اعــالم گــزارش  مالي
بــراى تاييــد نهايــى و ثبــت جهانــى 

ــت. ــر اس ــور مالي انگ
كــرد:  بيــان  بهزادنســب  جانعلــى   
ــت  ــت ثب ــه درياف ــق ب ــى موف موضوعات
رونــد  يــك   كــه  مى شــوند  جهانــى 
ــند  ــته باش ــر گذاش ــى را پشــت س تاريخ
و بــه  صــورت ســنتى انجــام گيرنــد، 
ــردم  ــى م ــت و زندگ ــن در معيش همچني
ــند. ــذار باش ــور تأثيرگ ــا كش ــه و ي منطق

ــو در  ــان فائ ــرد: كارشناس ــح ك وى تصري
ــا  ــه آي ــد ك ــى مى كنن ــد بررس ــن بازدي اي
ــات،  ــتى، ارتباط ــى، معيش ــت فرهنگ هوي
گفتمــان و ديگــر مــوارد مرتبــط بــا انگــور 

ــه؟  ــا ن ــره  خــورده اســت ي ــر گ مالي
مديــر گــروه پژوهــش صنايــع كشــاورزى 
برنامه ريــزى،  پژوهش هــاى  موسســه  و 
ــتايى  ــعه روس ــاورزى و توس ــاد كش اقتص
كشــاورزى  گفــت:  كشــاورزى  وزارت 
ــتر دارد و  ــود بيش ــر س ــد ب ــى تأكي صنعت
حفــظ محصــول اهميــت چندانــى نــدارد 
ســنتى  كشــاورزى  در  كــه  حالــى   در 

ــت. ــول اس ــظ محص ــر حف ــت ب اولوي
وى بــا اشــاره بــه مهاجــرت جوانــان 
ــرد:  ــح ك ــهرها تصري ــه ش ــتاها ب از روس
ــى انگــور شــاهد حضــور  ــا ثبــت جهان ب
ــود و از  ــم ب ــتاها خواهي ــان در روس جوان
ــل  ــه عم ــرى ب ــز جلوگي ــا ني مهاجرت ه

ــد. ــد آم خواه
ــت  ــس از ثب ــرد: پ ــد ك ــب تأكي بهزادنس
جهانــى انگــور ايــن عنــوان مختــص 
ــراى  ــى ب ــه نام ــود بلك ــد ب ــر نخواه مالي
ــو خواهــد  ــراى فائ ــد ب ــران و يــك برن اي

ــود. ــت ش ــا از آن حماي ــود ت ب

فرماندار ويژه مالير خبر داد

بررسى ثبت جهانى انگور 
از سوي سازمان جهاني

 فرمانده سپاه ناحيه همدان از برگزارى 
همايــش «گروه هاى جهادى» شهرســتان 
همدان در روز 15 شــهريورماه با حضور 
66 گروه جهادى در مسجد المهدى(عج) 

خبر داد.
به گزارش فارس ، حســن برزگر در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگزارى همايش 
همدان»  شهرســتان  جهــادى  «گروه هاى 
اعزامــى بــه مناطق مختلــف در روز 15

شهريورماه، اظهار كرد: اين گروه ها به ويژه 
در مناطق محــروم، مناطق كم برخوردار و 

روستاها خدمات ارائه مى كنند.
وى با بيان اينكه اين همايش در مســجد 
المهدى(عج) كوى كوثر با حضور بخشى 
همدان  شهرســتان  جهادى  نيروهــاى  از 
برگزار مى شود، گفت: گروه هاى جهادى 
در عرصه ســازندگى، عمرانــى و... ارائه 

خدمات خواهند داشت.

فرمانده ســپاه ناحيــه همدان بيــان كرد: 
نمايشــگاه هايى از تالش هــاى گروه هاى 
جهادى ايجاد شــده اســت؛ از استاندار و 
مســؤوالن نيز براى حضور در اين برنامه 

دعوت شده است.
وى با بيان اينكه در اين همايش از بســيج 
مهندسان،  طالب،  دانش آموز،  دانشجويى، 
فرهنگيان، پزشكان، مساجد و محالت و... 
حضور دارند، افــزود: 66 گروه جهادى با 

560 نفر در ايــن همايش حضور خواهند 
داشت.برزگر با تأكيد بر اينكه از مسؤوالن 
نيز دعوت كرده ايم براى ارائه خدمت، «ميز 
خدمــت» را به مســاجد و پايگاه ها ببرند، 
تصريح كرد: در شرايطى كه دشمن با فشار 
ســعى بر ايجاد يأس و نااميدى در كشور 
دارد بايد مســؤوالن بــراى ارائه خدمات 
بيشتر و بهتر تالش كنند و حتى براى ايجاد 

دلگرمى در بين مردم باشند.

15 شهريورماه
همايش «گروه هاى جهادى» شهرستان همدان برگزار مى شود

روز خانواده و تكريم 
بازنشستگان گرامي باد

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان
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 كارآفرينى موتور تحول و توســعه 
اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. رشد و 
فراگيرى اين پديده مى تواند به تحول و 
در اقتصاد ملى منجر  اساسى  دگرگونى 

شود. 
امروزه كارآفرينى به عنوان يك راهبرد 
و  اقتصادى  توســعه  بــراى  اثربخش 
اجتماعى كشــورها شناخته شده است. 
توسعه كارآفرينى نقش شايسته اى براى 
حضور فعال در بازارهاى جهانى، مقابله 
با رقبا، اشــتغال زائى پايدار، توســعه 
مشــكالت  و حل  عدالت، كاهش فقر 

جامعه، دولت و بخش عمومى دارد.
اما موانع و چالش  هاى توسعه كارآفرينى 
در ايران از سه بعد عوامل  بروكراسى، 

محيط  و  قانونى  موانع  عمومى،  فرهنگ 
كسب و كار قابل بررسى است در همين 

راستا نشست تخصصى آسيب شناسى و 
دفتر  در  همدان  استان  كارآفرينى  موانع 

خبرگزارى ايسنا برگزار شد.
در ايــن نشســت ابوالقاســم ســوزنچى؛ 
نماينــده كشــاورزان اســتان همــدان در 
ــر  ــى قربان ف ــاورز، مصطف ــه كش خان
اداره  اشــتغال  و  كارآفرينــى  مديــر 
كل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى؛ 
نصــرت ا... طاقتــى احســن رئيــس 
ــاس  ــتان، عب ــان اس ــون كارآفرين كان
صمــدى عضــو هيــأت علمى دانشــگاه 
فاطمــه  همــدان،  ســيناى  بوعلــى 
عزيــزى هرمــز معــاون فرهنگــى جهــاد 
ــى  ــدان و جمع ــد هم ــگاهى واح دانش
ــه  ــتند ك ــور داش ــگاران حض از خبرن
ــى در  ــاى كارآفرين ــورد چالش ه در م

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــتان بح اس

يادداشت

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

آمريكا همه كارت هاى خود را رو كرده است
 سيد عباس عراقچى معاون سياسى وزيرامورخارجه گفت: آمريكا 
همه كارت هايش را رو كرده اســت. در حال حاضر فشارهاى آمريكا 
به اوج خود رسيده است. به همين دليل، در14 آبان - موعد بازگشت 

تحريم ها هم چيزى بيشتر از اينكه االن هست اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش ايرنا، عراقچى درباره برجام و تعهدات اروپايى ها و عملكرد 
آنها گفت: مذاكرات ما با اروپايى ها بسيار نزديك و فشرده در جريان 
است. بايد مواضع سياسى و راهكارهاى عملياتى اروپايى ها را تقسيم 
كنيم. در مواضع سياسى تا االن اروپايى ها از مواضع محكمى برخوردار 
بودند. تعهد سياسى خود را به حفظ برجام در موقعيتهاى مختلف اعالم 
كردند؛ در جلساتى كه در سطح سران يا وزراى خارجه داشتند و بيانيه 
هايــى كه خانم موگرينى از طرف اتحاديه اروپا داده، مصاحبه هايى كه 

وزيران خارجه آنها داشتند و همين طور در جلساتى كه با ما داشتند. 

اقدامات اروپا هيچ شركتى را به بازگشت به 
ايران مجبور نمى كند

 ژان ايــو لودريــان در پاســخ بــه ايــن ســوال كــه «آيــا بــا خــروج 
آمريــكا، برجــام هنــوز هــم زنــده اســت؟» هيــچ پاســخى نــداد و در 
ارزيابــى تأثيــرات عملــى اقدامــات اروپــا بــراى ترغيــب ايــران بــه 
مانــدن در برجــام گفــت كــه ايــن كارهــا نمى توانــد هيــچ شــركت 

اروپايــى را بــه بازگشــت بــه ايــران مجبــور كنــد.
بــه گــزارش فــارس، «ژان ايولــو دريــان» وزيــر خارجــه فرانســه در 
گفت وگــو بــا يــك نشــريه فرانســوى در خصــوص تأثيــر اقدامــات 
ــل  ــات متقاب ــام و توقع ــران در برج ــتن اي ــگاه داش ــراى ن ــا ب اروپ

ــت. ــخن گف ــا س اروپايى ه
ــى  ــرات طوالن ــران در مذاك ــره اي ــاى مذاك فرانســه يكــى از طرف ه
منجــر بــه انعقــاد توافــق هســته اى بــود؛ ايــن كشــور در مواجهــه بــا 
اصــرار «دونالــد ترامپ»رئيس جمهورآمريــكا بــر خــروج از برجــام، 
بارهــا بــر لــزوم نــگاه داشــتن ايــن توافــق بين المللــى تأكيــد كــرده 

اســت.

مجلس با طرح تامين كاالهاى اساسى 
مخالفت كرد

 نمايندگان با كليات طرح دو فوريتى تامين كاالهاى اساسى مخالفت 
كردند و اين طرح از دستور كار مجلس شوراى اسالمى خارج شد.

به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علنى روز گذشته مجلس به 
بررسى كليات طرح دو فوريتى تامين كاالهاى اساسى پرداختند اما به 

آن راى منفى دادند.
كليات اين طرح تنها 86 راى موافق از مجموع 200 نماينده حاضر در 
جلسه را كسب كرد و به تصويب نرسيد .در اين راى گيرى 96 نماينده 

راى مخالف و هشت نمايده راى ممتنع دادند
محمد باقر نوبخت رييس ســازمان برنامه وبودجه در اين جلسه 
مخالفت دولت را با اين طرح اعالم كرد. براســاس ماده واحده 
ايــن طرح، دولت موظــف بود حداكثر ظرف مــدت دو ماه از 
تاريخ ابــالغ اين قانون، شــبكه توزيع كاالهاى اساســى مورد 
نياز خانوارها را با اســتفاده از تعاونى هــاى مصرف كارگرى، 
كارمندى و روســتايى، فروشــگاه هاى زنجيــره اى، واحدهاى 
صنفــى منتخب و اتحاديه هاى مربوط، به گونه-اى ســاماندهى 
كند كه نيازهاى اساســى خانوارها با قيمت مورد تاييد ســازمان 
حمايــت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بر اســاس نرخ ارز 
ترجيحــى در اختيار آنها قرار دهد، اولويت با تامين كاال از محل 

بود. داخلى  توليدات 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى يكشنبه اين هفته با دو فوريت اين 
طرح موافقت كردند اقشــار كم درآمد و ثابت درآمد مانند كارگران و 
معلمين آسيب پذير هســتند اما دولت برنامه اى براى تامين كاالهاى 

اساسى آنها ندارد بنابراين مجلس بايد در اين زمينه ورود كند.
در ماه هاى گذشته نمايندگان بســيار درخصوص نوسانات نرخ ارز، 
خودرو، مســكن و سكه سخن گفتند اما درخصوص كاالهاى اساسى 
صحبتى نشــده و شــرايط توزيع كاال در جامعه قابل قبول نيســت و 
مديريت ها ناكارآمد است. بايد بستر الزم براى ارائه برنامه هاى دولت 
فراهمشــود، اگر در اين راســتا دولت كوتاهى كــرده مجلس بايد از 

ابزارهاى قانونى خود استفاده كند.

ترامپ، موضوع ايران را به شوراى امنيت 
سازمان ملل مى برد 

 ديپلمات ها و سفير اياالت متحده آمريكا نزد سازمان ملل مى گويند 
كه ترامپ قصد دارد طى ماه جارى ميالدى موضوع ايران را در شوراى 

امنيت مطرح كند. 
به گزارش تســنيم، ديپلمات ها و سفير آمريكا نزد سازمان ملل متحد 
مى گويند كه دونالد ترامپ قصد دارد اواخر ماه جارى ميالدى رياست 
نشســت شــوراى امنيت را به عهده بگيرد و موضوع ايران را در اين 

شورا مطرح كند.
به گفته ديپلمات ها و نيكى هيلى، سفير اياالت متحده نزد سازمان ملل، 
ترامپ قرار است در ماه جارى و در جريان اجتماع رهبران جهان براى 
شــركت در نشست ســاالنه مجمع عمومى سازمان ملل متحد دست 
به اين اقدام بزند. اياالت متحده كه در ماه ســپتامبر رياســت دوره اى 
شوراى امنيت سازمان ملل را به عهده دارد، پيشتر تالشى ناموفق براى 

اقدام اين شورا عليه ايران داشت.
به نوشته رويترز، ديپلمات ها مى گويند كه ايران مى تواند براى سخنرانى 
در نشســت 26 سپتامبر شوراى امنيت ســازمان ملل، در هفته اى كه 
نشست ساليانه مجمع عمومى برگزار مى شود، درخواست بدهد. قرار 
است كه حسن روحانى، رئيس جمهورى ايران در تاريخ 25 سپتامبر 

در مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى كند.

شغل باشد، فرقي ندارد چه كاري باشد
مهدي ناصرنژاد»

 تازگي ها نوشــته هايي چاپي بــا مضمون «همراه بيمــار مرد در 
نوبت شــب» با زيرنويس يك شماره تماس، مقابل ورودي هاي چند 
بيمارستان از جمله بيمارستان امام خميني(ره) همدان نصب شده است 
كه نمايانگر ورود يك شغل جديد به عرصه بازار كسب وكار در استان 
مي باشــد. البته نفس شغل پرســتاري خصوصي و همراهي بيمار در 
بيمارستان ها، هيچ منع عرفي و چه بسا قانوني ندارد، اما اينكه كساني 
با نصب يك تكه كاغذ و بدون هيچ گزينش و كيفيت سنجي، مراقبت 
از يك بيمار ناشــناخته را به عهده بگيرد، مسأله اي قابل تأمل خواهد 
بود. البته نگارنده خوب يادم هســت، آن قديم ترها كه بيمار مي شديم 
و كارمان به بيمارســتان و چند روز بســتري مي انجاميد، همراه بيمار 
اجاره اي اصًال معنا و مفهومي نداشــت؛ چراكه اصًال خود بيمارستان 
اجازه نمي داد در ساعات خارج از وقت مالقات عمومي، كسي باالي 
سر بيمار به عنوان همراه بماند و اگر هم در مواقع استثنا و اضطراري 
كســي اجازه پيدا مي كرد باالي ســر بيمار خود بماند، ســراغ همراه 
اجاره اي نمي رفت. در ســال هاي اخير يا اينكه بيمارستان ها و مراكز 
درماني آنچنان دچار كمبود نيرو بخصوص نيروي پرســتاري شده اند 
كه همراه شخصي بيمار مجاب مي گردد و يا اينكه درآمدزايي در چنين 
مراكزي چنان در اولويت كار قرار مي گيرد كه فروش تخت بيمارستاني 
براي شــخص همراه و محاســبه هزينه هاي مربوطه از جمله 3 وعده 
غذاي صبحانه، ناهار و شام براي اينگونه همراهان در دستور كار قرار 
مي گيرد. حال زياد هم وارد جزييات چنين رويه اي كاســب مآبانه در 
مراكز درماني نمي شــويم و قطعاً مسئوالن مربوطه هم توجيهي براي 
اين كار و مجوزهــاي آن دارند كه قبول افتادن يا نيفتادن آن به عهده 
مردم اســت. امــا اينكه چرا و با چه رويكردي در قرن بيســت ويكم 
شغلي نظير فروش كليه و همراهي بيمار وارد فهرست مشاغل عمومي 
مي شــود، جاي بحث و كندوكاو دارد! البته توي پرانتز هم گفته باشيم 
كه اســتخدام پرســتاران خصوصي براي مراقبت از بيماران بدحال و 
مســن در خانه ها، امري مرسوم از قديم االيام بوده است كه به نسبت 
توانمندي كارفرمايان، كيفيت هاي گوناگون داشــته و هنوز هم دارد. 
واقعيت اين اســت كه امروزه با ديدگاه هاي درست و غلط نوع شغل 
چندان مهم نيســت و كيفيت كار بســتگي به ميــزان درآمد افراد از 

رويكردهاي رنگارنگ به  عنوان شغل دارد.
مي گويند بالغ بر 50 هزار شــغل موجه و نــان آور در دنيا وجود دارد 
كه در جامعه مــا با وجود تمام كارهايي كه بلديم، هنوز يك دهم دنيا 

كارآفريني مي كنيم.
به هر حال عالوه بر قبول مسئوليت همراهي بيمار در بيمارستان ها كه 
تازه تازه دارد ُمد مي شــود، ترفندهاي مختلفي براي كار و كاسبي در 
جامعه ما وجود دارد كه ريشه آن در تحريك احساسات عمومي قرار 
دارد نظير همان كليه فروشــي به روش اطالعيه و معرفي شماره تلفن 
تماس اســتكه بعضاً با پادرمياني عده اي انسان خيرخواه و اختصاص 
مبالغي براي منصرف كردن فروشــنده به پايان مي رسد و بدين طريق 
عده اي ســودجو و عوام فريــب به طور مجرمانــه صاحب پول هاي 

بادآورده و نابجا مي شوند.
شــغل در معناي لغوي خــود داراي مفاهيم گوناگون اســت و قابل 
هضم ترين چنين مفاهيمي، تالش و مشــاركت بــراي توليد و ايجاد 
شــرايطي مناسب براي بهره مند ســاختن جامعه مي باشد. در غير اين 
صورت مي توان گفت بيش از 8 ساعت در هر شبانه روز ايستادن مقابل 
كوره هاي گداخته و آتشفشان كارخانجات فوالد و آهن و شيشه شغل 
اســت و سرمايه گذاري و بيزينس و واســطه گري و انباشت مايحتاج 
عمومي در انبارهاي پرت و بي پالك هم شغلي ديگر. حال تو حديث 

مفصل بخوان از اين مجمل!؟
اين نكته هم جالب اســت كه بدانيم شكل و تعريف يك لقمه نان 
حــالل در هر جامه هم تعريــف خاص خود را دارد. با فردي كه 
صاحب ســرمايه و درآمد خوب در خارج از كشورمان مي باشد، 
بحث نوع شــغل و كيفيت درآمدها بوديــم. عقيده او اين بود كه 
در آن جامعه (آمريكا و اروپا) مهم نيســت چه شغلي داشته باشي 
و مالك قضاوت مردم و موفقيت افراد شــاغل ميزان اصلي درآمد 
است! بدون شك چنين ديدگاهي براي ما مردم ايران چندان قابل 
هضم نيست. ما مي گوييم در يك شغل بايد هم رضاي خداوندي 
در ميان باشــد و هم رضايت ديگــران و آخر هم رضايت و ميل 
باطنــي خودمان كه با يك جمله «الهي شــكر» احســاس آرامش 

باشيم. داشته 

30 هزار ميليارد تومان بودجه براى عبور از شرايط 
اقتصادى داريم

 دولت پنج بسته و 12 برنامه معيشتى براى عبور از شرايط نابسامان اقتصادى با 30 هزار 
ميليارد تومان بودجه تهيه كرده كه در جلسه اى بايد به صورت مفصل به اطالع نمايندگان 

برسد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه محمد باقرنوبخت در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى 
اســالمى در جريان رسيدگى مجلس به رد طرح تامين كاالهاى اساسى، گفت: امضاى اين 
طرح توسط تعدادى از نمايندگان و موافقت مجلس با فوريت رسيدگى به آن نمادى از مردم 

دوستى مجلس است و بنده آن را تقديس مى كنم.
به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: در شرايط ويژه اى هستيم. مطلعيد كه براى گذر از تكانه اى 
كه به اقتصاد وارد شــد و بخشــى از اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، نياز به ساز و كارهاى 
مختلفى داريم، به همين دليل مقام معظم رهبرى شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سه قوه 
را تشكيل دادند. اين شورا مستمرا در حال بررسى مسائل روز كشور است. يكى از مسائلى 
كه اين شورا تشخيص داد يافتن روشى جبرانى براى مردم و مصرف كنندگان، توليدكنندگان 
و پيمانكاران بود.رئيس ســازمان برنامه و بودجه افزود: با تكليف اين شورا، سازمان برنامه 
و بودجه اقداماتش را انجام داد و گزارش خود را براى روســاى كميسيون هاى اقتصادى و 
برنامه و بودجه و مركز پژوهشــهاى مجلس و برخى دستگاه هاى ديگر، فرستاد اما به نظر 

مى رسد نمايندگان هنوز نمى دانند كه دولت پنج بسته و 12 برنامه را براى گذر از اين شرايط 
تهيه كرده است كه بايد در جلسه اى مفصل اين بسته ها و برنامه ها به اطالع نمايندگان برسد.

نوبخت خاطرنشــان كرد: رييس جمهور بنده را موظف كرد در جلســه فوق العاده امروز 
بعدازظهر ستاد اقتصاد مقاومتى اين بسته ها و برنامه ها را بار ديگر بررسى و نهايى كنيم.

وى  گفــت: 13 ميليــارد دالر از اين مبالغ براى 25 قلم كاالى اساســى،  دارو و نهاده هاى 
كشاورزى اختصاص خواهد يافت كه معادل ريالى آن 17هزار و 500 ميليارد تومان است 
كه 7500 ميليــارد تومان اين مبلغ به 5 قلم كاال اختصاص خواهد يافت. دولت در حدود 
29 تا 30 هزار ميليارد تومان بودجه براى اجراى برنامه ها و بسته هاى تهيه شده اختصاص 

داده است.

خروج آمريكا از برجام بايد 
در شوراى امنيت مطرح شود 

 ديپلمات بلندپايه روسيه در ســازمان ملل تاكيد كرد، اين خروج 
آمريكا از توافق هسته اى با ايران است كه بايد در نشست شورايامنيت 
در باالترين سطح بررســى شود و مسكو چنين نشستى را عليه خود 

واشنگتن پيش خواهدبرد. 
پوليانسكى گفت: من مى خواهم در اينجا يادآور شوم كه ما در جريان 
طرح برگزارى نشست  شوراى امنيت در باالترين سطح در تاريخ 26 
سپتامبر(4 مهر ماه) قرارداشــته و آن را درك مى كنيم. ولى اميدواريم 
كه ابعاد مختلف مسائل مربوط به خروج آمريكا از برنامه جامع اقدام 
مشــترك (برجام) در زمينه برنامه هســته اى ايران در چنين نشستى 

بررسى شود.
همچنين تاكيد كرد كه بررســى مســائل مربوط به ايران، تنها بايد در 
چارچوب قطعنامه شماره 2231 شوراى امنيت كه در حمايت از برجام 

تصويب شده انجام شود.

خبـر

نشست تخصصى بررسي موانع كار در استان برگزار شد

كارآفرينى نقشه راه مي خواهد

مديركارآفرينى و اشتغال استان :
همدان در كارآفرينى رتبه 11 را دارد

 مديركارآفرينــى و 
اشتغال اداره كل تعاون، 
اجتماعى  رفــاه  و  كار 
اســتان همدان  در اين 
همدان  گفت:  نشست 
كارآفرينى  بحــث  در 
رتبــه 11 كشــورى را 
داراست كه اين آمار در 
گذشته 22 بوده است. 

قربانفــر  مصطفــى 
اظهاركرد: كســى كه مى خواهد وارد بازار كســب و كار 
شــود در وهله نخست بايد يك سرى اطالعات و آمار از 
حوزه اى كه قصد ورود به آن را دارد، داشته باشد و بازار 

محصول مورد نظر را رصد كند. 
وى عنوان كرد: همواره موانعى هم در راه آغاز به كار و هم 

براى فروش و بازاريابى محصول وجود دارد. 
قربانفر تصريح كرد: رتبه ايران در سال 2013 در پى بهبود 
فضاى كسب وكار 153 بود كه اين رتبه در سال 2016 به 
118 و در ســال جارى به 72 جهان رسيده است، اين در 
حاليست كه كشورهايى همچون گرجستان رتبه نهم جهان 

در مقوله كارآفرينى را داراست. 
وى مشكل بروكراسى را يكى از مهمترين مشكالت كشور 
عنوان و تأكيد كرد: در كشور ژاپن 450 هزار كارمند وجود 

دارد كه اين ميزان معادل كل مديران كشور ما است. 
قربانفر مشــكالت بانكدارى را يكى ديگر از مشــكالت 
در مســير كارآفرينى دانســت و بيان كرد: بانكداران در 
پرداخت تســهيالت به كارآفرينان با حساسيت بيشترى 
وارد مى شوند و نگران بازپرداخت تسهيالت خود هستند. 
مديركارآفرينى و اشــتغال اداره كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان تصريح كــرد: پس از كارآفرينى 
يافتــن بازار فروش به عنوان يكــى از دغدغه هاى اصلى 

كارافرينان مطرح مى شود.

رئيس كانون كارآفرينان استان همدان:
نقشه راه توسعه كارآفرينى 

ترسيم شود
 به اعتقاد رئيس كانون كارآفرينان اســتان همدان ما نياز 
داريم در استان و در كشور نقشه راه توسعه كارآفرينى ترسيم 

كنيم تا از اين طريق كارآفرينى را در جامعه توسعه دهيم. 
نصرت ا... طاقتى احســن در اين نشســت  اظهاركرد: اگر 
بخواهيم كارآفرينى را تعريف كنيم بايد بگوييم ايجاد ثروت 
از ايــده و خالقيت و در تعريف ديگر راه اندازى كســب و 
كار بــا ايده هاى نوين و فكر جديد بر مبناى اينكه محصول 
جديدى خلق شود كه ارزان تر، با كيفيت تر و با هزينه كمترى 
باشد و يا اينكه فرد كارآفرين هزينه هاى توليد را كاهش دهد. 
وى افزود: دامنه بحث كار و كارآفرينى بسيار گسترده بوده و 
مى توان به عنوان يك علم نوين از آن ياد كرد و قدمت و عمر 
آن اگرچه از ابتداى اختراع خط ميخى و حتى چرخ باشــد 

ولى به صورت آكادميك عمر آن كمتر از 100 سال است. 
 رئيس كانون كارآفرينان استان همدان عنوان كرد: كارآفرينى 
اخيراً در كشور ما مورد توجه دانشگاه ها، آموزش وپرورش 
با گنجاندن كتاب كارآفرينى در مدارس، تشكل  ها و نهادهاى 
نوبنيادى كه حتى عمر آنها كمتر از ده سال است، منجر شده 
اســت. وى در پاسخ به اين ســوأل كه مقوله كارآفرينى در 
جامعه ما به چه شكلى بايد صورت بگيرد، بيان كرد: مقوله 
كارآفرينــى در بين جوامــع در دو بعد وظايف حاكميتى و 

وظايف كارآفرينان تقسيم بندى مى شود. 
طاقتى احســن درباره وظايــف حاكميتى، گفــت: ايجاد 
زيرســاخت براى كارآفرينى از وظايف حاكميت اســت 
به طوريكه مجلس قوانين خاص را تنظيم و وزارت كار، قوه 
قضاييه و ساير نهادهاى حاكميتى در راستاى تسهيل سازى و 

ترقى اين مسير قدم بردارند. 
 براى شناســاندن مقولــه كارآفرينى نياز به 

فرهنگ سازى داريم 
وى درباره وظايف كارآفرينان كه 10 درصد جمعيت جهان 
هســتند، نيز بيان كرد: كشف فرصت از وظايف اين قشر از 
جامعه است و از فرصتى كه حاكميت در اختيار آنها گذاشته 

كشــف كرده و در آن 
راستا قدم بردارند. 

رئيس كانــون كارآفرينان 
اســتان با بيــان اينكه به 
و  تخصصى  آموزش هاى 
عمومى نياز داريم، تصريح 
كرد: يكى از نقاط ضعف 
كشور ما نبود آموزش در 

اين حوزه ها است. 
طاقتى احســن عنوان كرد: قوانين بانك ها، بيمه ها، بورس و 
ماليات براى توســعه كارآفرينى نيست و حتى ناخواسته در 

برابر توسعه كارآفرينى در كشور مى ايستند. 
آمايش سرزمينى براى توسعه استان درنظرگرفته نمى شود 

وى افزود: آمايش ســرزمينى در اســتان ما در گنجينه ها و 
كتابخانه هاى ما قرار گرفته اســت و متأسفانه براى نقشه راه 
توسعه در نظر گرفته نمى شود به طورى كه همه استاندارانى 
كه وارد استان ما شدند فارغ از آمايش سرزمينى يك اولويت 
را براى خود تعريف كردند به طوريكه بهروز مرادى صنعت، 
كرمعلى پيريايى هنر را و محمدناصر نيكبخت گردشگرى را 
براى خود تعريف كرده و على محمد آزاد نيز بدون اولويت 
وارد استان ما شــد.  رئيس كانون كارآفرينان استان همدان 
تصريح كرد: سياست خارجى ما هم راستا با مقوله كارآفرينى 
نيست به طوريكه ما تا سياست خارجى درستى نداشته باشيم 

نمى توانيم براى توليدات خود مراوده داشته باشيم. 
وى درباره بروكراسى  ادارى نيز گفت: ما براى راه اندازى يا 
توسعه كسب و كار بايد يك پيوست كارآفرينى در كنارش 
داشته باشــيم به طور مثال براى ايجاد يك سوپرماركت در 
كنار يك سوپرماركت ديگر، اگر داراى ابتكار و نوآورى نبود 

به وى اجازه ايجاد ندهيم. 
طاقتى احسن افزود: مجلس، دولت و قوه قضائيه ما در عمل 
كارآفرين دوست نيســتند و هركدام مشخصاً در چارت و 
برنامه خود ســتادى با عنوان كارآفرينى دارند ولى در عمل 
هيچكدام در راستاى تسهيل كارآفرينى اقدامى انجام ندادند. 
وى تأكيد كرد: ما در كشــور متولى كارآفرينى نداريم هنوز 
مشخص نيست كه وظيفه چه كسى ايجاد كارآفرينى است. 

رئيس خانه كشاورز استان همدان:
بروكراسى ادارى مهمترين مانع كارآفرينى در كشور است

 رئيس خانه كشاورز استان همدان هم  گفت: در يك 
نگاه كلى موانع كســب و كار به شكل عموم، بروكراسى 
حاكم بر سيســتم ادارى ما است كه اين بروكراسى نظام 
را هم متالشــى مى كند و هر قانونى كه مصوب مى شود 
و عملياتى نيز هســت وقتى به دست معماران مى رسد، 

سرنوشت بدى براى آن رقم مى خورد.
ابولقاسم سوزنچى اظهار داشت: كارآفرينى يك تعريف 
علمى است كه هركس باتوجه به رشته و فن خود تعريف 

خاصى از كارآفرينى دارد.
وى با بيان اينكه خود را با عنوان كارآفرين كســب و كار 

نمى دانم، عنوان كرد: وقتى وارد مباحث كارآفرينى مى شــويم بايد با موانع و مشكالت اين 
مسير نيز روبرو شويم.

رئيس خانه كشــاورز استان همدان در ادامه با معرفى چند مورد از سنگ اندازى مسئوالن در 
راه كارآفرينى اســتان، بيان كرد: آقاى اسالمى كارآفرين كبودرآهنگى هستند كه دوره تلقيح 
مصنوعى ملكه زنبور عسل را فراگرفته است به طوريكه ما در گذشته هر ملكه زنبور عسل را 
از خارج كشور 350 هزار تومان خريدارى مى كرديم، كه ايشان با اين كارآفرينى ملكه زنبور 

عسل را خودش پرورش داده و از اين طريق براى 7 نفر اشتغالزايى كرده است.
وى افزود: اين كارآفرين نمونه دانش كافى و امكانات كامل براى كار خود را داشته است و 
اكنون 14 ماه است كه درگير دريافت مجوز از سوى مراجع زيربط بوده و ايراداتى كه بر وى 
گرفته مى شــود هيچكدام در قانون وارد نشده است و همه اشكال تراشى ها به علت جهل و 

نادانى كارشناسانى است كه حقوق كارشناسى دريافت مى كنند.
ســوزنچى ادامه داد: سنگ اندازى هاى زيادى در مسير دادن مجوز به اين كارآفرين صورت 
گرفته است به طوريكه يكى از شروط دادن مجور را داشتن 1000 كندوى عسل دانستند كه 
از عهده ايشان به دور است. سوزنچى گريزى به محصوالت كشاورزى زد و عنوان كرد: ايران 
ظرفيت مصرف 500 هزار تن موسير را دارد كه منابع طبيعى كشت و برداشت اين محصول 
را در كشور ممنوع كرده است و كشاورزان توانسته اند بذر اين محصول را توليد و برداشت 
خوبى از اين محصول داشته باشند.رئيس خانه كشاورزان استان بيان كرد: امسال كشاورزان 
همدانى به دليل كم آب بر بودن محصول ســير به اين محصول گرايش پيدا كردند و توليد 

سير در همدان به دليل بارش بهاره دو برابر شد.
وى با اشاره به اشكاالت نظام مهندسى كشاورزى، بيان كرد: اين بخش براى اين ساخته شده 
است كه مشكالت كشاورزان كم ســواد به واسطه مهندسان تئوريك دان برطرف شود ولى 
قصد اصلى آنها ايجاد اشــتغال براى آن قشــر بوده و به فكر اشكاالت و ايرادات كشاورزان 
نبوده اند و مديران اين نظام از بازنشستگان سابق جهاد كه در گذشته نيز كار خوبى نداشته اند، 
تشــكيل و به نوعى حياط خلوت مديران بازنشسته شده است و اختيار صدور پروانه دام را 

به اين بخش داده شده است.

عضو هيأت  علمى دانشگاه بوعلى سينا:
اولويت كشور ما بيش از اقتصاد، سياست است

 عضو هيأت  علمى دانشگاه بوعلى سينا با تأكيد 
براينكه اولويت كشــور ما بيشــتر از هرچيز، سياسى 
است تا اقتصادى و توليد، گفت: احزاب حاضرند براى 
كم كردن روى همديگر اشــتغال و بيكارى و توليد را 

زيرپاى بگذارند. 
عبــاس صمدى با بيان اينكــه پديده ها به هيچ عنوان 
تك وجهى نيستند، عنوان كرد: در مقوله هاى تحريم، 
دالر، تورم، ركود به هيچ عنوان تك عامل نيســت و 
مجموعه اى از عوامل دســت به دست هم مى دهند تا 
عاملــى به ظهور و بروز برســد و كارآفرينى به دليل 

پيچيدگى كه دارد پيچيده تر است. وى با بيان اينكه عنصرهاى كليدى اقتصاد بيرونى در 
پديده هاى اقتصادى مؤثرترند، تصريح كرد: يك كشاورز و صنعتگر با داشتن مغز اقتصادى 

وارد كار اقتصادى و سرمايه گذارى نمى شوند. 
 فساد موجود در سيستم بانك ها بخشى از موانع كار آفرينى است 

عضو هيأت  علمى دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه موانع اقتصادى، سياسى، فرهنگى در 
راه كارآفرينى وجود دارد، عنوان كرد: كارآفرينى همانند رودخانه اى است كه با زمينه سازى 
بسترهاى آن، به خودى خود اين رودخانه به جلو پيشروى مى كند ولى در صورت فراهم 

نبودن شرايط رودخانه پيشروى نخواهد داشت. 
وى به موانع كارآفرينى در جامعه اشــاره و بيان كرد: بروكراسى، فرهنگ عمومى، فساد 

موجود در سيستم بانك ها بخشى از موانع كارآفرينى به شمار مى روند. 
صمدى تأكيد كرد: عناصر اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، روابط بين الملل و سياســى در 

كارآفرينى تأثيرگذار هستند. 
وى با بيان اينكه مهارت هاى مالى، بازاريابى از نيازهاى كارآفرينى است، خاطرنشان كرد: 
پديده كارآفرينى به آيتم هاى داخلى و بيرونى نياز دارد و در ادبيات جديد، كارآفرينى را 
پديده اى پيچيده عنوان مى كنند به طوريكه از هر 100 شركت كوچكى كه در دنيا تأسيس 

مى شود فقط 30 درصد آنها موفق به ادامه حيات مى شوند. 
 دانشجويان را كارآفرين بار نياورده ايم 

عضو هيأت  علمى دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه دانشجويان را كارآفرين بار نياورده ايم، 
عنوان كرد: دولت فكر مى كند كه حمايت دولت فقط در وام دادن خالصه مى شــود كه 

بانك ها نيز سنگ اندازى هاى خاص خود را دارند. 
وى با بيان اينكه شــش ماه زمان براى ثبت برند و ثبت كارآفرينى نياز است، تأكيد كرد: 
موانع بسيار زياد است كه از مجوز گرفتن آغاز مى شود و از طرفى درگيرى ها براى بيمه، 

بازار فروش، ماليات و غيره در سر راه كارفرينان قرار دارد. 
صمدى تصريح كرد: ايران يك  جامعه سياست زده در همه عرصه ها است و سياست آنقدر 

چنبره اش بر همه مباحث زياد شده كه توليد و اشتغال به عنوان دكور مطرح است. 
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اول مهرماه؛ هيچ كالس دوره ابتدايى بدون معلم 
نمى ماند

 معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش گفت: در آغاز سال تحصيلى جديد 
هيچ كالس دوره ابتدايى بدون معلم وجود نخواهد داشــت.به گزارش ايسنا، رضوان 
حكيم زاده اظهار كرد: حدود 50 هزار معلم در مقطع ابتدايى كمبود وجود داشــت كه 
با هماهنگى هاى الزم و روش هاى متعدد مشــكل برطرف شد.وى با اشاره به اهميت 
دوره ابتدايى و اولويت تحصيل منابع به اين دوره در سند تحول بنيادين اظهار كرد: بر 
مبناى سند تحول بنيادين در دوره ابتدايى معلم متخصص به اندازه كافى وجود ندارد.

معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش گفت: هم اينك دبيران زيادى داريم كه 
از مقطع متوسطه وارد دوره ابتدايى شدند و رشته تخصصى آن ها نيست.

اجاره بهاى خوابگاه ها گران مى شود
 رئيس ســازمان امور دانشــجويان وزارت علوم، گفت: معاونان دانشــجويى بايد 
بتوانند مستقل از گذشته عمل كنند و به منابع مالى مختص خود دسترسى راحت ترى 
داشته باشند به همين دليل پيشــنهاد شد يك مدير مالى در حوزه معاونت دانشجويى 

تعريف شود تا كارها با سرعت بيشترى انجام شود.
به گزارش خبرنگاران جوان؛ مجتبى صديقى گفت: با توجه به پرداخت نشــدن يارانه  
دانشجويان و وضعيت اقتصادى كشور، سازمان برنامه و بودجه و دولت موظف هستند 
عالوه بر اختيارات قبل، تســهيالتى مجزا در اختيار دانشگاه ها قرار دهند. مى خواهيم 
با استفاده از كمك ســازمان اموال تمليكى، تجهيزات خوابگاهى را تهيه و در اختيار 

دانشگاه ها قرار دهيم.

نقل وانتقال ضرورى فرهنگيان از 17 شهريور
 نقل و انتقال اضطرارى فرهنگيان از تاريخ 17 شهريور تا  19 شهريور 97 انجام خواهد 
شد.به گزارش تسنيم، فرهنگيان متقاضى بايست تقاضاى كتبى خود را به كارشناسى امور 
ادارى و تشكيالت منطقه مبدا خدمت ارائه كنند. پيش از اين، يارمحمد حسين بُر مديركل 
امور ادارى و تشــكيالت وزارت آموزش و پرورش گفته بود كه بر اساس آمار و ارقام 
سامانه نقل و انتقاالت بيش از 20 هزار نفر از معلمان، متقاضى انتقال برون استانى بودند 
كه در مرحله اول با درخواســت حدود 30 درصد از متقاضيان از طريق سامانه موافقت 
كرديم.در مرحله دوم نقل و انتقاالت كه خارج از سيستم و به صورت اضطرارى انجام 
مى شــود، پيش بينى مى كنيم با درخواست حدود 10 درصد ديگر از متقاضيان موافقت 

شود؛ بنابراين حدود 40 درصد از فرهنگيان امسال منتقل مى شوند.

نكتهدانشگاه
لزوم مشاركت گروه هاى دانشجويى 

در طرح  مهارت افزايى
 منصور غالمى با بيان اينكه بايد دانشجويان را نسبت به مسؤوليت هاى خود در آينده آگاه 
كنيم و به آن ها ثابت كنيم كه مورد حمايت دستگاه ها و نهادهاى مختلف قرار دارند، گفت: در 
حال حاضر طرح هاى حمايتى مختلفى جهت اشتغال زايى دانشجويان در دولت وجود دارد.به 
گزارش ايسنا، منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، در خصوص اقدامات انجام شده 
در حوزه هاى فرهنگى دانشگاه ها گفت: طى يك سال گذشته با مشاركت تمامى اعضاى مجموعه 
فرهنگى وزارت علوم در اين حوزه اقدامات مؤثرى انجام شده است كه حاصل آن ايجاد فضايى 
آرام و پرنشاط در دانشگاه ها بود. مشاركت گرفتن از گروه هاى دانشجويى در اجراى برنامه هاى 
مختلف به خصوص برنامه هاى مرتبط با مهارت افزايى، مى تواند اثرگذارى آن را در موضوعات 

آموزشى و اميد به آينده افزايش دهد.

تركيب آنتى بيوتيك ها براى مقابله با باكترى هاى مقاوم
 نتايج يك تحقيق نشان مى دهد تركيب چند دارو مى تواند در درمان عفونت هاى ناشى 

از باكترى هاى مقاوم به درمان موثر باشد.
به گزارش ايسنا، بررسى ها حاكيست برخالف باورهاى سنتى در جوامع پزشكى، تركيب 
چهــار تا پنج دارو با يكديگر مى تواند در درمان عفونت هاى ناشــى از باكترى هاى مقاوم 
موثر باشــد. مقاومت آنتى بيوتيكى يا آنتى ميكروبى به شرايطى گفته مى شود كه بر اثر آن 
باكترى يا ويروس جهش ژنتيكى پيدا كرده و به دارو مقاوم مى شــود. ســازمان بهداشت 
جهانى (WHO) اين پديده را تهديد جدى براى ســالمت عمومى در جهان عنوان كرده 
كه مســتلزم اقدامات تمامى بخش هاى دولت و جامعه است. گروهى از متخصصان علوم 
پزشــكى در آمريكا در بررســى هاى خود دريافتند كه تركيب چهار يا پنج آنتى بيوتيك 

مى تواند در از بين بردن يا كند ساختن پيشرفت باكترى هاى مقاوم به دارو موثر باشد.

تحول در آموزش و پرورش 
به شرط قرآن ساالرى

 معاون امور اســتان هاى ســتاد همكارى هاى حوزه هاى علميه و 
وزارت آموزش و پرورش گفت: تا آموزش و پرورش، قرآن ســاالر 

نشود در بحث تحول هيچ اتفاقى نخواهد افتاد.
حجت االسالم والمسلمين حسين درودى به مظلوميت و مهجوريت 
قرآن در قالب ســاحت هاى ششگانه ســند تحول و مبانى پنجگانه 
تربيت آن، اشاره كرد و با توجه به خطبه  158 نهج البالغه كه حضرت 
فرمودنــد«أال إنَّ فيِه ِعلَم ما يَأتِى، و الَحديــَث عِن الماِضى ، و َدواَء 
دائُكــم ، و نَظَم ما بينَُكم» بدانيد كــه در قرآن، علوم مربوط به آينده 
و ســخن از گذشــته و داروى درد شــما و آنچه مايه نظم و سامان 
ميان شماست، وجود دارد، گفت: ساحت تربيت اعتقادى، عبادى و 
اخالقــى حيات طيبه تحت هيچ عنوانى به دور از آيات وحى چهره 
عمــل به خود نخواهد ديد، چرا كه رنج  ددمنشــى از خانه قلب و 

جعبه افكار آدمى بر مى خيزد.
وى ادامه داد: اگر انتظار بر اين است كه با تحول آموزش و پرورش، 
دانش آموزان ماهر و متدين داشته باشيم، گريزى نيست كه بايد قرآن 
در متون درسى و تعليم معلمان و تزكيه روحانيون، اولويت نخست 

را كسب كرده باشد.

چگونه فرزند دانش آموزمان را عادت 
به سحرخيزى دهيم؟

 يك روان شــناس كــودك و نوجوان گفت: بــراى اجتناب از 
شكل گيرى جنگ روانى در فضاى منزل، پيش از آغاز ماه مهر تنظيم 

خواب فرزندتان را مد نظر قرار دهيد.
سيد شهرام عليزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار كرد: 
خواب كافى و مناســب تأثير قابل مالحظه اى در كاهش اضطراب، 

افزايش تمركز و بهبود فراگيرى دارد.
ــاعت 22  ــد از س ــون رش ــح هورم ــه اوج ترش ــان اينك ــا بي وى ب
تــا 23 شــب اســت، عنــوان كــرد: بايــد بــه خــواب فرزندتــان در 
ايــن ســاعت توجــه ويــژه اى داشــته باشــيد؛ بــه موقــع خوابيــدن 
ــر را دشــوار  امــرى دشــوار اســت و تعطيــالت تابســتانى ايــن ام

ــد. ــر مى كن ت
ــوز  ــى، دانش آم ــاه بى نظم ــه م ــس از س ــرد: پ ــريح ك ــزاده تش علي
ــى  ــودكان و حت ــد. ك ــه كن ــدد را تجرب ــحرخيزى مج ــتى س بايس
ــا  ــد. وى ب ــاز دارن ــواب ني ــاعت خ ــه 9  س ــه ب ــان روزان نوجوان
ــه  ــه ب ــى ك ــد كودكان ــج بررســى ها نشــان مى ده ــان اينكــه نتاي بي
ــد،  ــه دارن ــرى در مدرس ــرد بهت ــد عملك ــى مى خوابن ــزان كاف مي
ــت  ــه حال ــد، هميش ــواب دارن ــود خ ــه كمب ــى ك ــزود: كودكان اف
خواب آلودگــى دارنــد و اغلــب بيــش از حــد  فعــال و بى قرارنــد.

ــانه  ــا رس ــيارى از خانه ه ــه در بس ــه اينك ــاره ب ــا اش ــزاده ب علي
تعيين كننــده وقــت خــواب و بيــدارى اســت و بســيارى از 
ــل رســانه ها پهــن مى شــوند، تصريــح كــرد: رســانه  ســفره ها مقاب
گرمــاى عاطفــى روابــط را بــه شــدت كــم كرده اســت، چــرا كــه 
ــه از  ــده ك ــانه ش ــرم رس ــدرى گ ــه ق ــا ب ــيارى از بچه ه ــن بس ذه
ــل  ــود غاف ــى خ ــاى حقيق ــى نيازه ــراف و حت ــاى اط واقعيت ه
شــده اند و چرخــه خــواب كــودك به هــم ريختــه اســت. در ايــن 
شــرايط ســعى كنيــد در مقابــل خواهــش فرزندتــان بــراى تماشــاى 

ــد. ــى شــب مقاومــت كني ــون در ســاعات پايان تلويزي

فروش كتاب هاى درسى آغاز شد
كالس اولى ها تا 20 شهريور فرصت دارند 

 فروش كتاب هاى درسى دانش آموزان از طريق كتابفروشى ها آغاز 
شــد و دانش آموزان كالس اولى تا 20 شهريور براى ثبت نام كتاب 

فرصت دارند.
به گزارش  مهر، از ديروز توزيع كتاب هاى درســى دانش آموزان دوره 
متوســطه اول و پايه هاى دهم و يازدهم دوره متوسطه دوم در استان 

تهران و البرز از طريق كتاب فروشى ها آغاز شد.
همچنين دانش آموزان پايه هاى هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم دوره 
متوسطه به جز شاخه فنى وحرفه اى و كاردانش نيز مى توانند با مراجعه 

به كتاب فروشى ها براى تهيه كتاب هاى درسى اقدام كنند.
دانش آموزان كالس اولى  تا 20 شهريور براى ثبت نام اينترنتى كتاب هاى 
درســى فرصت دارند و كتاب هاى درسى دوره ابتدايى، شاخه فنى و 
كاردانش پس از ثبت نام اينترنتى در ســامانه فروش كتاب هاى درسى، 
اول مهــر از طريق مدارســى كه در ســامانه ثبت كرده اند به دســت 

دانش آموزان مى رسد.

سايه بحران بر سر صندوق بازنشستگى
 مديرعامــل صندوق بازنشســتگى كشــورى گفــت: صندوق 
بازنشســتگى دچار يكى از ابرچالش ها شــده و سايه بحران بر سر 
آن وجود دارد كــه اميدواريم با يك تدبير علمى،  اين كابوس ها از 

بين برود.
به گزارش فارس، جمشيد تقى زاده، گفت: ما دومين صندوق بيمه اى 
در كشــور هستيم كه يك ميليون و 371 هزار نفر را پوشش مى دهيم،  
در واقع يك بنگاه اقتصادى و اجتماعى هستيم كه اداره آن خودگردان 
است، رويكرد اجتماعى دارد و نبايد با يك سازمان اقتصادى صرف يا 

متصل به دولت مقايسه شود. 
وى با اشاره به اينكه صندوق بازنشستگى سعى دارد خدمات اجتماعى 
را بــا حفظ كرامت به بازنشســتگان اعطا كند، گفــت: بهبود رفاه و 
معيشــت، تأمين اشــتغال، ارائه خدمات درمانى و... از جمله اهدافى 
اســت كه صندوق دنبال مى كند و در نيمه دوم سال با قوت بيشترى 

ادامه مى يابد. 
تقى زاده افزود: بحران صندوق هاى بازنشســتگى نيز وجود دارد و به 
عنوان يكى از ابرچالش ها ياد مى شود، اين در حالى است كه صندوق 
بازنشســتگى كاركرد اجتماعى دارد و زمانى كــه صحبت از بحران 

مى شود، منظور بحران هاى مالى است.
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى با اشاره به اينكه سايه بحران 
از روى صندوق بازنشســتگى كنــار خواهد رفت، گفــت: اگر اين 
بحران ها كه نشــان دهنده بر هم زدن تــوازن ميان ورودى و خروجى 
اعتبارات صندوق اســت تداوم يابد، طى چند ســال آينده وضعيت 

دشوارى حاكم خواهد شد. 

طالق در كشور 20 درصد كاهش مى يابد
 طبق ماده 79 و 104 قانون برنامه ششم توسعه با راه اندازى سامانه 
الكترونيكى كاهش طالق (تصميم) اين پديده اجتماعى در كشور 20

درصد كاهش خواهد يافت.
معاون مديركل دفتر امور آســيب ديدگان ســازمان بهزيستى گفت: با 
ساز و كارهاى انجام گرفته اين ســامانه با توافق و همكارى شوراى 
انقالب فرهنگى، سازمان بهزيستى، شوراى اجتماعى كشور و معاونت 

پيشگيرى از جرم قوه قضائيه راه اندازى شده است
به گزارش ايرنا، مجيــد ارجمندى يكى از علت هاى عمده راه اندازى 
اين ســامانه را جلوگيرى از كارهاى تك ســازمانى برشمرد و اظهار 
داشــت: همكارى سازمان هاى متولى به هدفمند شدن فعاليت هاى در 

اين حوزه منتهى مى شود.
ــه  ــامانه، 45 روز ب ــن س ــدازى اي ــا راه ان ــه داد: ب ــئول ادام ــن مس اي
ــان فرصــت داده مى شــود پــس از انجــام مشــاوره هاى الزم  متقاضي

ــدام كننــد. ــا واقعــه تلــخ طــالق اق ــه ســازش ي نســبت ب
ــن  ــده در اي ــاى تعريف ش ــاز و كاره ــق س ــزود: طب ــدى اف ارجمن
ــن متقاضــى طــالق در  ــراى زوجي ــج جلســه مشــاوره ب ســامانه پن
ــازش  ــه س ــد ب ــم مى توان ــن مه ــق اي ــه تحق ــده ك ــر گرفته ش نظ

ــت منجــر شــود. موق
وى اظهــار داشــت: انجــام ايــن كار بــه تنهايــى كار ســنگينى بــراى 
ــه و  ــكارى قوه قضائي ــود و هم ــوب مى ش ــور محس ــتى كش بهزيس
ــق چشــم انداز ترســيم شــده ســهم بســزايى  ــتاندارى ها در تحق اس

دارد.

ايران ورزشي: حمله رنگي به كي روش
 يعني مي خوان سياش كنن!

جوان: برخي مي خواهند با انتقاد از دســتگاه قضايي عمارت سلطاني 
برپا سازند

 خب مي خوان كباب سلطاني بدن مگه بده!
اصالحات: پايتخت جديد 6 ماه ديگر مشخص مي شود

 فقط روستا باشد كه هوا آلوده نشود!
ايران ورزشــي: برانكو: به من بگوييد كي روش چه سمتي در فوتبال 

ايران دارد. نمي شناسمش
 خارجي ها كه با هم خوب بودن؟!

كيهان: روايت جان كري از كاله گشاد برجام بر سر ايران 
 مي ديم خياط كوچيكش كنه!!

خبر ورزشي: درخواست آرژانتين از تيم ملي: با ما بازي كن
 راست مي گه با كالس مي شي!

همشهري: متهمان واقعي تنش قيمت ها در بازار ارز و طال
 حتمًا خانم ها؟!

مردم ساالري: موج سواري خودرو روي نقدينگي
 درياچه ها كه خشك شدن؟

همدان پيام: مشكل مهاجرت پزشــكان با اجراي پزشك خانواده حل 
مي شود

 ولي شايد مهاجرت كنن به اروپا!
همدان پيام: داروخانه ها بيماران را نگران مي كنند

 چون يخچال خونه ها شده داروخونه!
همدان پيام: قطار شفاف سازي در ايستگاه بهارستان

 مگه داريم!
همدان پيام: تحليل چرايي تورم باال در همدان

 انبار كردن مواد غذايي در خانه ها!
همدان پيام: منابع خاك سفال در حال اتمام

 در چين كه زياده!
ايسنا: قيمت گوشي پايين آمدني نيست

 بهتر گوشيامونو مي فروشيم پولدار مي شيم!

 از ســال 86 روز 25 ذيحجــه به عنوان 
روز خانواده و تكريم بازنشستگان در تقويم 
رسمى كشور درج شد  است. علت انتخاب 
اين روز شــأن نزول آيه «هل اتى» در سوره 
االنســان كه راجع به خانواده و اســتحكام 
پايه هاى آن اســت، عنوان شده است. سوره 
هل اتى در روز 25 ذيحجه در شان اهل بيت 
پيامبر (ص) نازل شــد كه پس از ســه روز 
روزه و انفــاق افطار خود، از طرف خداوند 

اطعام شدند.
خانواده مهم ترين نهاد اجتماعى است كه در 
مطالعات جامعه شناختى و سياست گذارى ها 
و برنامه ريزى هاى كالن به آن توجه خاص 
مى شود. ضرورت توجه به اين نهاد اجتماعى 
به اين دليل است كه خانواده عالوه بر اينكه 
خود از تغييــرات جامعه و محيط پيرامونى 
بسيار تأثير مى گيرد، به نحو متقابلى تغييرات 
مثبت و منفى در درون اين نهاد كوچك نيز 
تأثيــرات عميق و گســترده اى را در جامعه 
برجاى مى گذارد. در دين اســالم هدف از 
تشــكيل خانواده را تامين كــردن نيازهاي 
معنوي، عاطفي، روحي، مادي، انسان براي 
رســيدن به آرامش و ســكون مي دانند كه 
دستيابي به اين اهداف، نيازمند توجه جدي 
به خانواده و پياده كردن قوانين مربوط به آن 
اســت كه با رعايت هر يك از اين وظايف 
محيط خانواده، محيطي پر بار و سالم و رو 

به ترقي خواهد بود.
خانــواده نهادى اجتماعى اســت بــا ابعاد 
گوناگــون زيســتى، اقتصــادى، فرهنگى، 
حقوقــى و روانى، متشــكل از افرادى كه 
از طريق پيوند زناشــويى يــا همخونى با 
يكديگر به عنوان شــوهر و زن، مادر و پدر 
و بــرادر و خواهر در ارتبــاط متقابل اند و 
فرهنگ مشتركى پديد مى آورند و در واحد 
خاصى زندگى مى كنند و روابط اعضاى آن 
به صورت شــبكه اى درهم تنيده، بنيان آن را 
حفظ مى كند. در خانواده گونه اى خاص از 
روابط حاكم است؛ به نحوى كه منافع جمعى 
جايگزين منافع شــخصى مى شود و احترام 
به حقوق و تعامل برحسب موازين اخالقى، 

اصل قرار مى گيرد.
 نهاد خانــواده از منظر آموزه هاى 

اسالمى
از منظراســالم، خانواده گروهى متشــكل 
از افــراد داراى شــخصيت مدنى، حقوقى 
و معنوى اســت كه هســته ى اوليه ى آن را 
ازدواج مشــروع زن و مرد تشكيل مى دهد. 
پس از برقرارى عقــد نكاح بين زن و مرد، 
طرفيــن داراى وظايــف و حقوق جديدى 
مى شــوند و ارتباط خويشــاوندى شــكل 
مى گيرد؛ به طورى كه اعضاى آن داراى روابط 

قانونى، اخالقى و عاطفــى مى گردند و در 
قرآن كريم اشارات متعددى به آن شده است: 
«از نشــانه هاى او اين اســت كه از خودتان 
جفت هايى براى شــما آفريد تا نزدشــان 
آرامش يابيد و ميان شما انس و الفت برقرار 
ساخت. اين ها نشانه هايى است براى آنان  كه 
مى انديشــند». در خانواده ى ايرانى، به دليل 
پايبندى به اصول و تعاليم اخالقى اسالمى، 
مهم ترين عامل در تحكيم خانواده، پايبندى 
به ارزش هاى اخالقى و اســالمى اســت. 
ازاين رو روابــط خانوادگى برپايه ى حقوق 
و اخالق اســالمى تنظيم مى شود. به همين 
دليل هيچ جامعه اى چنانچه از خانواده هايى 
ناســالم برخوردار باشــد، نمى تواند ادعاى 

سالمت نمايد.
 تعريف بازنشستگى

 بازنشســتگى در واقع مرحله اى از زندگى 
كاركنان اســت كه ديگر ضرورتى ندارد تا 
كار و فعاليت كنند. سالمندان و بازنشستگان 
به لحاظ ســنّى نيازمند داشتن برنامه اوقات 
فعاليّت  اجتماعــى،  مشــاركت  فراغــت، 
اجتماعى و نيز داشــتن فعاليت ورزشــى 
هســتند. يكــى از مهمتريــن دغدغه ها و 
مشغوليّت ذهنى آنها مسائل اقتصادى است. 
آن ها به دليل كهولت سّن، توانايى انجام كار 
را ندارنــد، در نتيجه بزرگترين منبع در آمد 

خود را از دست مى دهند. 
به مناســبت روز تكريم خانــواده، حميد 
خاورزمينى دكترى جامعه شناســى پيرامون 
حفظ خانــواده و انتقال فرهنگ و ارزش ها 
به نسل آينده در استان گفتگو كرديم كه در 

ادامه مى خوانيد.
خاورزمينــى گفت: اســتان از نظر نشــاط 
اجتماعى در وضعيــت حاد و ضعيفى قرار 

دارد، و ايــن عوامل باعــث افزايش بحران 
در خانواده شده اســت. وى در باره ارتباط 
زوجيــن با فرزندان، هم اظهار داشــت: در 
برخى از موارد زوجين پــس از ازدواج به 
دليل عدم مهارت در برقرارى ارتباط با فرزند 
همسر احساس شكست و ناكامى مى كنند و 
گاه روش هاى خصمانه  و انتقام جويانه اى را 
در جهت حذف فرزندان از زندگى خود در 
پيش مى گيرند. خاورزمينى همچنين ادامه 
داد: در ازدواج بايد همه جوانب ســنجيده 
شــود، در حال حاضر عواملى مانند فضاى 
مجازى، شرايط اقتصاد خانواده ها را دچار 

چالش هايى چون طالق كرده است. 
 وظايــف خانــواده هــا در قبال 

سالمندان و بازنشسته ها
 خانواده ها نيز وظايفى را در قبال سالمندان و 
بازنشستگان دارند. در فرهنگ ما رها كردن 
ســالمندان و بازنشســتگان، امرى زشت و 
ناپسند تلقى مى شود. يكى از آن معانى، نوع 
نگاه جامعه به اين عده مى باشــد كه آنها را 
افرادى بى كس و فاقد سرپرست مى دانند و 
ديگر، نوع نگاه خانواده هاى آنهاست كه آنها 
را افرادى سربار و اضافى محسوب مى كنند 
كه با مرگشان به مشكالت خانواده ها پايان 
مى دهنــد. و البته ضــرورت وجودى خانة 
سالمندان براى كســانى كه فاقد سرپرست 
يا بدسرپرســت هستند، انكار ناشدنى است 
و گريزى از آن نيســت، ولى متأسفانه آنچه 
در جوامع غربى نهادينه شــده و در جوامع 
صنعتى شــده يا در حال صنعتى شدن هم 
در حال شــكل گريزى است، حضور بى قيد 
و شــرط همة سالمندان است، و آنچه براى 
اين فرايند استدالل مى شــود، با پيامدهاى 
زندگى مــدرن بى ارتباط نيســت، چرا كه 

سالمند يا بازنشسته بيش از درآمد خودش 
مخارجــى دارد كه خانواده هــا عهده دار آن 
نيســتند و حال آنكه اين نوع نگاه به انسان 
و خصوصاً ســالمندان در اســالم مطرود و 
همواره به رعايت احترام آنها تأكيد و توصيه 
شده است. پس مى توانيم نتيجه گيرى كنيم 
كه دولت، NGO ها و خانواده در كنار هم 
بايدشــرايط يك زندگى آرام بخش و بدون 
دغدغه چــه در بعد اجتماعى و چه در بعد 
روانى فراهم كرده و موانع اين مناســبات را 

برطرف نمايند.
خانواده، همين ســرپناهى است كه سرشار 
از عطر لبخندهاى من و توســت. خانواده، 
همين شــانه هاى مهربانى است كه تكيه گاه 
دلتنگى هاى ناگهانى من و توست. خانواده، 
آغــوش گرمى اســت كه تمام عمــر، پناه 
لحظه هاى تنهايى اســت.خانواده به عنوان 
مهمترين نهاد اجتماعى در جامعه مى تواند 
بناى توســعه منابع انسانى را پايه ريزى كند 
و تكريــم اين نهاد موجب اســتحكام اين 
واحد اجتماعى شده اســت و اين در حالى 
اســت كه حضــور بازنشســتگان به عنوان 
افــرادى، با تجربه كه ســال ها عمر خود را 
در مسير خدمت به مردم و سازندگى كشور 
صرف كرده اند نبايد فراموش شــوند و بايد 
از تجربيات گران بهاى آنان براى ســاختن 
آينده اى بهتر بهره بــرد و جوانان را بايد با 
ســوق دادن به ســوى اين عزيزان به آينده 

كارى خود اميدوار ساخت.
الگويى مناســب براى زوجهــاى جوان در 
راســتاى تحكيم نظام خانواده و صيانت از 
اين نهاد مقدس تبديل شود. قطعا خانواده به 
عنوان مهم ترين نهاد انتقال فرهنگ و ارزش 

ها بايد مورد تكريم قرار گيرد.

خانواده  به عنوان مهمترين 
نهاد انتقال فرهنگ بايد تكريم شود

■ يك جامعه شناس: استان از نظر نشاط اجتماعى در وضعيت خوبى  قرار ندارد

 سرپرســت وزارت رفــاه از برگزارى 
جلســهاى با حضور وزير بهداشت، رئيس 
مجلس و بانك مركــزى خبر داد و گفت: 
براى تأميــن لوازم بهداشــتى و تجهيزات 
پزشكى كه امروز دغدغه بسيارى شده، 3.5

ميليون دالر تخصيص داده خواهد شدد.
به گزارش فارس، انوشيروان محسنى بندپى 
در پاسخ به اين ســؤال كه در حال حاضر 
برخى اقالم پزشكى و بهداشتى مانند پوشك 
با كمبود مواجه شده، گفت: از دغدغه هاى 

وزير بهداشــت اين موضوع بوده، به همين 
دليل جلســه اى با حضور وزير بهداشت، 
رئيس مجلس و بانك مركزى برگزار و براى 
تأمين اقالم ضرورى بهداشــتى و پزشكى 

بحث شده است. 
وى ادامه داد: در اين جلســه قرار شــد با 
تأييــد وزارت بهداشــت، اقالمــى كه در 
گروه پزشكى قرار گيرند، ارز دولتى به آنها 
تخصيص يابد، به ايــن منظور 3.5 ميليارد 
دالر اعتبار درنظر گرفته مى شود و شايد هم 

رقمى در هفته هاى آينده به آن اضافه گردد. 
وى از دغدغه هاى بازنشستگان را حمايت 
اجتماعى، سفرهاى زيارتى، برخوردارى از 
وام ياد كرد و گفت: براساس تكليف قانون 
بايد  حقوق  همسان ســازى  توسعه،  ششم 
محقق شــود كه به اين منظور برآورد شده 
6 تــا 7 هزار ميلياردتومان پول نياز اســت 
كهبا وضعيت فعلى، چنــد مرحله اى بايد 
انجام شــود. بندپى، تأمين اشتغال را يكى 
از دغدغه هاى ديگر خانواده هاى بازنشسته 

براى فرزندانشان عنوان كرد و گفت: بحث 
صيانت فرزندان اين خانواده ها از آسيب هاى 
رو به رشــد نيز ديگر دغدغه عنوان شده از 

سوى اين خانواده هاست. 
وى در پايان گفــت: وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى يك وزارتخانه اجتماعى بوده 
و صندوق تأمين اجتماعى و بازنشستگى اگر 
به سمت بنگاه دارى رفته، هدف آن مراقبت 
و حمايت اجتماعــى از جامعه هدف خود 

است.

اختصاص 3/5 ميليارد دالر براى تأمين لوازم بهداشتى و پزشكى
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انجمن هاى صنفى عامل دريافت وجه اضافى از رانندگان 
نباشند

 سرپرســت اداره  كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان گفت: انجمن هاى 
صنفــى نبايد خود عامل دريافت وجه اضافــي از رانندگان و موجب اجحاف در حق اين 
افراد باشند. مصطفى پناهنده در نشست بررسى وضعيت حمل و نقل كاالى شهرستان هاى 
رزن، كبودراهنگ و اسدآباد با حضور روساى ادارات راهدارى، مسؤوالن انجمن هاى صنفى 
و مديران شــركت هاى باربرى، با اشاره به اينكه بحث اعالم بار از توجه ويژه اى برخوردار 
است، اظهار كرد: افزودن عناوين غيرمتعارف براى دريافت وجه از رانندگان خالف قانون 
و موجب حق كشــى در حق رانندگان پرتالش است و بايد انعكاس وجه واگذارى بار به 

رانندگان منطبق بر موازين تعيين شده باشد.به گزارش فارس وى افزود: پرداخت به موقع 
كرايه حمل رانندگان نيز از ضرورت امور رعايت حق و حقوق رانندگان است و در حقيقت 

رعايت حق و حقوق رانندگان موجب رضايت خدا و خلق خدا است.
سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان با تأكيد بر اينكه انجمن ها 
در دو بخش رانندگان و شركت ها پل ارتباطى بين صنف خود و نهاد دولتى هستند، يادآور 
شد:  انجمن هاى صنفى نبايد خود عامل دريافت وجه اضافى از رانندگان و موجب اجحاف 
در حق اين افراد باشــند.وى ادامه داد: نظارت انجمن ها بــر عملكرد خود نيز به گونه اى 
حمايت از رانندگان است و اداره كل و مجموعه همكاران تمام توان خود را در جلوگيرى از 

حق كشى در هر زمينه اى به خصوص رانندگان به كار خواهد بست.

پناهنده در ادامه بر ضرورت استفاده از دستگاه كارتخوان(pos) در شركت هاى حمل و نقل 
استان تأكيد كرد و تصريح كرد: بايد همه مبادالت مالى بين رانندگان و شركت هاى حمل  و  
نقل از طريق اين دستگاه انجام  شود.وى اضافه كرد: داشتن اين دستگاه در شركت هاى حمل 

و نقل، ادعاى دريافت كميسيون هاى اضافى را لغو مى كند.
سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان با اشاره به اينكه افزايش 
شــفافيت، اســتفاده از ظرفيت هاى پرداخت الكترونيكى و انجام بهينه امور از قابليت هاى 
شــاخص اين دستگاه است، گفت: تمام مبادالت مالى بين رانندگان و شركت هاى حمل و 
نقل شــامل كارمزد( كميسيون) و ساير كسورات قانونى مطابق مندرجات بارنامه از طريق 

دستگاه كارتخوان(pos) انجام شده و رسيد آن به رانندگان تحويل داده مى شود.

خودرو

كارت دانشجويي علي كردلو فرزند مهدي به شماره ملي 
3860865821 رشته عمران دانشگاه بوعلي به شماره 

دانشجويي 9412980021 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

مديرعامل و اعضاي هيأت مديره 
شركت تعاوني دهياري بخش جوكار

تبريك و تهنيت
جناب آقاي دكتــر

 احمد توصيفيـان 
مدير كل محترم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

جناب آقــاي 
غالمـرضا كارگـر

رياست محترم اداره تعاون، كار  و رفاه شهرستان مالير
فرا رسيدن هفته تعاون را خدمت جنابعالي و تمامي همكاران تالشگر 

و دلسوزتان صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. اميد است 
تمامي شما عزيزان در پناه الطاف حضرت حق در راه سازندگي 

پايتخت تاريخ و تمدن ايران موفق و مؤيد باشيد.

غزل اسالمي »
 6 برابر شدن قيمت سيم بكسل و 3 برابر 
شــدن قيمت ريل (ابزار آسانسور) از اسفند 
96 تاكنون، 4 برابر شــدن قيمت آسانسور، 
2/5 برابر شدن قيمت آهن، 2/5 برابر شدن 
قيمت دروپنجــره upvc و افزايش قيمت 
مصالح ديگر ســاختمان و همچنين افزايش 
نرخ تورم عمومي نشــان مي دهد كه گراني 

مجدد مسكن در راه است.
از اول ارديبهشت ماه سال 96 تا ارديبهشت 
ســال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن قيمت مســكن در همدان 33 درصد، از 
ابتداي سال 97 تاكنون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 24 درصد و تعداد معامالت در 
ارديبهشت ســال 96 تا ارديبهشت سال 97

هم حدود 40 درصد افزايش داشــته است. 
آنطور كه كارشناســان و مسئوالن پيش بيني 
مي كردند سال گذشته افزايش قيمت مسكن 

طبق نرخ تورم پيش رفت.
امــا از پايــان ارديبهشــت تاكنــون بازار 
خريدوفروش بدون اينكه قيمت ها كاهشي 
باشــد، راكد شده اســت. آنطور كه شواهد 
نشــان مي دهد اين ركود تا پايان سال 97 با 

افزايش قيمت ادامه خواهد داشت.
طبق آمار منتشــر شــده و اعــالم اتحاديه 
مشــاوران امالك همدان، رونق مسكن در 
خريدوفروش و افزايش قيمت در فروردين 
و ارديبهشت كمي بيشتر از نرخ تورم پيش 
رفــت اما پس از آن بازار با كاهش عرضه و 
ركود مواجه شد و تاكنون به اندازه نرخ تورم 

عمومي افزايش قيمت داشته است.
از ابتداي خــرداد 97 تاكنون همچنان تعداد 

خريداران نسبت به فروشندگان بيشتر بوده 
و كمتر تمايل به فروش مسكن وجود دارد.

آنچه كه خبرهاي اســتان نشــان مي دهد، 
مســكن يكي از داليل باال رفتن نرخ تورم 
همدان نسبت به استان هاست. اين در حالي 

است كه آمار اين را تأييد نمي كند.
بــازار خريدوفــروش نشــان مي دهد كه 
از ارديبهشــت تاكنــون مســكن تنها به 
اين دليــل با افزايش قيمت مواجه شــده 
كه مصالح ســاختماني گران شــده است. 
مصالح  برخي  نبود  از  انبوه ســازان  برخي 
ســاختماني براي پايان كار خبر مي دهند. 
در برهه هايي عمده فروش ها و شركت هاي 

توليــدي جلوي فــروش را مي بندند و به 
نســبت افزايش نرخ دالر، قيمت ها را باال 
مي برند و پس از آن تعداد و مقدار فروش 

محدود انجام مي دهند.
پارســامهر، رئيس انچمن انبوه سازان استان  
همــدان مي گفت: بســياري مجبورند براي 
اينكه سرمايه شان نخوابد و بتوانند پايان كار 
را بگيرند، مصالح را با هر قيمتي كه عرضه 
مي شود، تهيه كنند و اگر دست دست كنند، 

قيمت آن باالتر مي رود.
آنطور كه برخي كارشناســان درباره گراني 
مسكن تا پايان ســال 97 گفته اند، افزايش 
قيمت جهشــي نخواهد بود بلكه به اندازه 

تورم موجود افزايش صورت مي گيرد.
چنــد روز پيش نادر افشــار، معاون آمار و 
اطالعات ســازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان همدان اعالم كرد كه تورم نقطه به نقطه 
در مردادمــاه 6/3 درصد بوده و اگر تا پايان 
ســال نرخ تورم 6/3 درصد باشد، شاخص 
نرخ تورم سال 97، 75/6 خواهد بود كه عدد 

بسيار بااليي است.
 بنابراين طبق همين آمار و براســاس اعالم 
كارشناسان مسكن، اگر قيمت مسكن همگام 
بــا افزايش نرخ تورم عمومي گران شــود، 
مســكن حدود 75 درصد گران تر از ابتداي 

سال 97 خواهد شد.

يك استاد دانشگاه:
دولت سفته بازان را از بازار خودرو

 بيرون كند
 يك استاد دانشــگاه گفت: دولت بايد با واقعى سازى قيمت هاى 
رسمى خودرو، زمينه خروج دالالن و سفته بازان از اين بازار را فراهم 
كند. در آن صورت مصرف كنندگان واقعى نيز موفق به خريد خودرو 

به قيمت هاى رسمى خواهند شد.
شهرام آزادى بيان كرد: اصرار بر تعيين دستورى قيمت خودرو بدون 
توجه به واقعيت هاى اقتصادى همچون افزايش دو برابرى نرخ ارز و 
همچنين مواد اوليه، نادرســت است و زيان آن هم به مصرف كننده و 

هم به خودروساز مى رسد.
وى ادامه داد: وضعيت فعلى كه قيمت خودرو در كارخانه پايين تر 
از قيمت هــاى واقعى اســت، شــرايط را براى حضــور دالالن و 
سفته بازان فراهم كرده است؛ به گونه اى كه همه به دنبال اين هستند 
كه خودرو را به قيمت رســمى از خودروســاز دريافت و در بازار 

آزاد بفروشند.
عضو هيات علمى دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى به ايسنا گفت: 
چنين وضعيتى از يك سو به ضرر مصرف كنندگان واقعى است كه به 
دليــل هجوم تقاضا نمى توانند خودروى مــورد نياز خود را به قيمت 
رســمى تهيه كنند و از آن سو نيز به ضرر خودروساز است كه باعث 

مى شود سود توليد به جيب دالالن و سفته بازان برود.
وى با بيان اينكه آزادســازى قيمت خودرو هم به نفع مصرف كننده و 
هم خودروســاز خواهد بود، خاطرنشان كرد: در صورت از بين رفتن 
اختالف بين قيمت رسمى و آزاد خودرو، تقاضاهاى سفته بازانه از اين 
بازار خارج شده و با كاهش شــديد تقاضاى خريد از خودروسازان 

مواجه خواهيم شد.
آزادى گفت: در آن صورت مصرف كنندگان واقعى مى توانند خودروى 
مــورد نياز خود را بــه راحتى و با قيمت هايى بــه مراتب پايين تر از 
نرخ هاى فعلى بازار آزاد، از شــركت هاى خودروســازى تامين كنند؛ 
ضمن آنكه از خروج نقدينگى و انتقال ســود توليد از شــركت هاى 
خودروساز و قطعه ساز به جيب دالالن و سفته بازان جلوگيرى شده و 

به نفع اقتصاد ملى خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در چند هفته اخير قيمت خودروهاى داخلى در بازار 

با افزايش شديد و غيرقابل باورى همراه بوده است.

انهدام روزانه سدهاي مقاومتي ارز
سطوح مقاومت شكننده!

 دالر بازهم از يك مرز مقاومتى ديگر عبور كرد، ولى سكه نتوانست 
باالى مرز 4 ميليون و 700 هزار تومان خود را تثبيت كند. روز سه شنبه، 
شاخص ارزى در همان ابتداى روز باالى 13 هزار تومان معامله شد و 
به ســرعت حركت خود را به سوى مرز مقاومتى بعدى يعنى نقطه 14 

هزار تومانى آغاز كرد. 
با اين حال، پس از اينكه در بازار آزاد، قيمت به نقطه ياد شــده نزديك 
شد، كمى فروشــنده ها در بازار بيشتر شدند و همين موضوع موجب 
شد كه دالر زير يك سطح مقاومتى مهم باقى بماند و ساعت 4 بعد از 
ظهر، 13هزار و 800 تومان معامله شود. عده اى از كارشناسان به مرز 14

هزار تومانى لقــب «ابرمقاومت» داده اند؛ در واقع از نظر آنها عبور دالر 
از اين ســطح بسيار مشكل است، ولى در صورتى كه بتواند از آن عبور 
كند، مرزهاى بعدى را راحت تر پشــت سر خواهد گذاشت. در روزى 
كه بازاردالر نوسانات شديدى را تجربه مى كرد، سكه تمام بهار آزادي 
رشد كمترى را تجربه كرد. سكه روز سه شنبه به افزايش 80 هزار تومانى 
اكتفا كرد و روى عدد 4 ميليون و 680 هزار تومان قرار گرفت. به گفته 
فعاالن، در روزهاى اخير تمايل به خريد ســكه در بازار نسبت به دالر 
كاهش پيدا كرده و حتى تمايل به عرضه ســكه نيز در بازار كمى بيشتر 
شــده بود. تحليلگران بازار علت اين اتفاق را ناشى از نزديك شدن به 

عرضه سكه هاى پيش فروش اعالم كرده اند.
بــه گزارش دنيــاي اقتصاد، بيش از 2 ميليون ســكه در دو ماه ابتدايى 
پاييز قرار اســت به خريداران تحويل داده شود. در اين شرايط برخى 
از تحليلگران باور دارند، شمارى از معامله گران در حال تبديل سكه به 
دالر هســتند و همين موضوع موجب شده است كه فشار مضاعفى به 
بازار ارز وارد شود. با اين حال بيشتر فعاالن، دليل اصلى افزايش قيمت 
دالر را ناشى از ورود تقاضاى احتياطى و سفته بازى به بازار دانسته اند. 
برخى از افراد مراجعه كننده به بازار عنوان مى كردند، از اين نگران هستند 
كه اگر ســرمايه خود را به دالر يا ســاير ارزها تبديل نكنند، ارزش آن 
پايين تر بيايد.  برخى از آنها عنوان مى كردند، با رســيدن دالر به قيمت 
10 هزار تومان، تصور مى كردند كه اين ارز به سقف خود رسيده است، 
ولى افزايش روزهاى اخير آنها را بيش از پيش نگران كرد و در پاســخ 
به اين نگرانى تصميم گرفتند كه وارد بازار شوند و اقدام به خريد كنند.

 با اين حال، ورود حجم زيادى از تقاضا موجب شد كه عرضه كنندگان 
نيــز با تصور امكان ثبت قيمت هاى باالتر، دالر خود را دپو كنند. دپوى 
دالر و ورود حجم زيادى از تقاضاى افراد عادى موجب شــد كه دالر 
بــه راحتى از مرز 13 هزار تومانى عبور كنــد و در مجاورت مقاومت 
بلندمــدت عدد 14 هزار تومان قرار بگيرد. به گفته فعاالن، در كنار اين 
در ابتداى روز برخورد امنيتى با برخى از دالالن، در جهش قيمتى دالر 
اثر داشت. اين برخورد موجب شد كه امكان تهيه ارز در بازار سخت تر 

شود، چون دالالن از انجام معامله در مقطعى احساس نا امنى مى كردند.
روند افزايش روزهاى اخير در كنار باال رفتن شــدت دامنه نوســانات 
موجب شد كه در روز گذشته خريد و فروش دالر نيز سخت تر شود. به 
گفته يكى از فعاالن، روز گذشته اختالف نرخ خريد و فروش در بازار 
بسيار زياد شده بود. به عنوان مثال، در بازار آزاد يك بازيگر رسمى عنوان 
مى كــرد كه دالر را 13 هزار و 200 تا 13 هزار و 400 تومان مى خرد و 
باالى مرز 14 هزار تومانى به فروش مى رساند. برخى فعاالن از عطش 
خريداران اســتفاده مى كردنــد و دالر خود را حتى با قيمت 14 هزار و 
400 تومان به فروش مى رساندند.  البته قيمت دالر در حجم عمده زير 
14 هزار تومان باقى ماند و حتى حدود ســاعت 6 بعد از ظهر 13هزار 
و 600 تومان معامله شد. قيمت دالر در روزهاى اخير باالى 25درصد 
رشد كرده و همين موضوع موجب شده افراد زيادى از هراس افزايش 
بيشتر قيمت وارد بازار شوند.  با اين حال، برخى فعاالن بازار باور دارند 
حتى در اوج هيجانات نيز بازار نياز به يك تنفس دارد و احتمال دادند 
در روزهاى آتى معامالت ارز كمى آرام تر شود. برخى بازيگران نيز نبود 
بازارساز در سمت عرضه را عامل مهمى دانستند كه در رشد قيمت اثر 
داشت. از نظر آنها، بازارساز بايد تمام توان خود را به كار بگيرد و مانع 

از شكست ابرمقاومت 14هزار تومانى شود.

كارشناسان در استان پيش بيني مي كنند

تورم مسكن تا 75درصد

شرايط آبى هر روز بدتر از ديروز

  ما در شركت دكوراسيون داخلى ونوس برتر 
به دنبال آن هســتيم تا بتوانيــم همه چيز را خود 
توليد كنيم كه نياز است مشــتريان ما را حمايت 

كنند.
مديرعامل شركت دكوراسيون داخلى ونوس برتر 
در گفتگو با همدان پيام گفت: ما در اين شركت به 
دنبال آن هستيم تا بتوانيم همه چيز را خود توليد 
كنيم و در اين مسير به حمايت مشتريان خود نياز 
داريم تا بتوانيم در شــرايط كنونى جامعه شركت 

را سرپا نگه داريم.
علــى همتــى بيان كــرد: اين شــركت همه نوع 
خدماتــى از قبيــل اجــراى كفپــوش، پاركت، 
لمينت، ديوارپوش، كناف و نورپردازى، نقاشــى، 
دكورتلويزيون، اجراى نمــاى داخلى و خارجى 
ســاختمان، كابينت و كمد درجنس هاى مختلف 
و همچنيــن اجراى انواع و اقســام كاغذ ديوارى 
البته از نــوع فنالندى و ايتاليايــى چرا كه كاغذ 
ديوارى هاى داخلى از كيفيت مناســب برخوردار 

نيستند.
وى افزود: اين شــركت متشكل از يك تيم كارى 
قوى است كه نيروهاى آن يا تحصيالت مرتبط با 

زمينه كارى يا مدارك فنى وحرفه اى دارند.
مديرعامل شركت دكوراسيون داخلى ونوس برتر 

گفت: در اين شركت 5نفر به صورت ثابت دردفتر 
شــركت در خيابان صدف مشغول به كار هستند 
و6نفر نيروى فنى نيز در كارگاه مشــغول به كار 
هســتند و بقيه افراد نيز نيروهايى از قبيل نقاش، 
طراح و نصاب كاغذ ديوارى و... هســتند كه در 
مجموع 30 الى 40 نفر در اين شــركت مشــغول 

به كارهستند.
همتــى عنــوان كــرد: در ايــن شــركت بــه كســبه 
ــه صــورت بخشــى  ــات ب ــز خدم ــدان ني وكارمن
ــود و  ــى ش ــام م ــك انج ــا چ ــى ب ــد و بخش نق
الزم بــه ذكــر اســت در ايــن شــركت بــراى هــر 
ســه قشــر جامعــه (مرفــه، متوســط، زيرمتوســط) 
خدمــات بــا مــواد (متريــال) يكســان ارائــه مــى 
ــر  ــد پايين ت ــا درآم ــراد ب ــراى اف ــى ب ــود ول ش
در  كــه  مى شــويم  قائــل  را  مزيــت  ايــن 
دســتمزدهايمان تفــاوت ايجــاد مــى كنيــم و در 
نــوع مــواد مــورد اســتفاده هيــچ تفاوتــى وجــود 

ــدارد. ن
وى ادامه داد: همچنين با ســازمان صدا و ســيما 
قرارداد داشــتيم، از ساير ســازمان ها هم دعوت 
مى كنيم تا از خدمات ما به صورت بخشــى نقد و 

بخشى به صورت اقساط بهره مند شوند.
 مدير عامل شــركت دكوراســيون داخلى ونوس 

برتر گفت: در شرايط حال حاضر جامعه تعدادى 
از مشــتريان ما نقدينگى ندارند و نبود نقدينگى 
مشــتريان واحتكار اجناس در بازار باعث شــده 
اســت تا مدت تحويل كار به مشتريان طوالنى تر 

شود و موجب نارضايتى مشتريان شود .
همتى ادامه داد: در ماه گذشته اين شرايط باعث 
شد تا تمامى كارها براى ما سودى نداشته باشد 
و فشــار زيادى بر شركت و كاركنان وارد كند. 
به صورتى كه قيمــت كاالهايى كه در تيرماه و 
خردادماه اســتفاده مى كرديم 4 برابر شده است، 
ولــى ما از مشــتريان در طى ماه گذشــته پول 

بيشــترى نگرفتيم واين باعث شــد تا شــركت 
در ماه گذشته سودى نداشــته باشد. هم اكنون 
متوجه شــديم بايد چه قيمتى به مشترى بگوييم 

تا ضرر نداشته باشيم.
وى افزود: مشــتريانى كه در يك ماه گذشته كار 
خود را انجام داده اند يك يا دو برابر سود كردند. 
قابــل توجه اســت كه اگر تمامى شــركت ها در 
شــرايط حال جامعه صبورى به خرج ندهند، بايد 

كار و كاسبى خود را تعطيل كنند.
مديرعامل شركت دكوراســيون داخلى ونوس 
برتر بيان كرد: شــرايط جامعه به گونه اى است 

كه اگر چند نفــر بخواهند كارى را انجام دهند 
موانع بسيارى برسر راه آنها وجود دارد كه مانع 
پيشرفت كار آنها يا حتى شروع كارو انجام دادن 

آن مى شود. 
همتــى اظهار كرد: الزم اســت از چنين افرادى 
حمايت شود و چنين موانعى را از زير پاى آنها 
بردارند، نه اينكه با ايجاد موانع بيشتراجازه كار 

را از آنها بگيرند .
وى در پايــان صحبت هايش از افراد ماهرى كه 
مهارتى در اين حوزه دارند دعوت كرد تا براى 

همكارى در اين شركت به اين تيم بپيوندند.

مدير عامل شركت دكوراسيون داخلى ونوس برتر:

مى خواهيم همه چيز را خودمان توليد كنيم

 وضعيــت منابــع آبــى در كشــور 
ــى از  ــه در برخ ــده ك ــه اى ش ــه گون ب
ــى  ــاى واقعــى بى آب ــردم معن اســتان ها م
ارقــام  و  آمــار  و  كرده انــد  درك  را 
از وضعيــت منابــع آبــى نيــز نشــان 
ــدار  ــداى هش ــر ص ــه ديگ ــد ك مى ده
تشــنگى ايــران بــه صــدا درآمــده اســت.

ــت  ــن وضعي ــزارش ايســنا، آخري ــه گ ب
ايــن  بيانگــر  كشــور  بارندگى  هــاى 
ــته  ــه گذش ــر هفت ــا اواخ ــه ت ــت ك اس
ــه  ــبت ب ــور نس ــاى كش ــزان بارش ه مي
ســال آبــى گذشــته 27 درصــد و در 
ــاله  ــدت 50 س ــار بلندم ــا آم ــه ب مقايس
ــز حــدود 31 درصــد كاهــش داشــته  ني

ــت. اس
البتــه بايــد گفــت كه ايــن اعداد متوســط 
ــق  ــى مناط ــت و در برخ ــورى اس كش

شــمال غربــى كشــور بارندگى هــاى 
مثبتــى را شــاهد بوده ايــم، ولــى در 
غالــب مناطــق پهنــاور كشــور بــه ويــژه 
مناطــق مركــزى و حوضــه آبريــز خليــج 
فــارس و دريــاى عمــان كــه اســتان هاى 
دربرگرفته انــد،  را  كشــور  جنوبــى 
75 تــا   65 بيــن  بارندگــى  كاهــش 

ــوده اســت. ــد ب درص
همچنيــن ايــن ميــزان كاهــش بارندگى 
باعــث شــده تــا ميــزان جريانــات 
ــت  ــه پش ــزان ورودى ب ــطحى و مي س
درصــدى  كاهشــى 33  نيــز  ســدها 
نســبت بــه ســال گذشــته داشــته باشــد 
همچنيــن ورودى بــه مخــازن ســدهاى 
ــته  ــال گذش ــا س ــه ب ــور در مقايس كش
ــه  ــب كاهــش يافت ــارد مترمكع 12 ميلي
و بــا وجــود اينكــه در بخش هــاى 

پــر  ســدها  كشــور  غربــى  شــمال 
ســدهاى  غالــب  ولــى  شــده اند 
ــتان،  ــتان هاى خوزس ــا در اس ــزرگ م ب
كرمــان، فــارس، هرمــزگان، سيســتان و 
بلوچســتان، بوشــهر و حتــى خراســان 
شــديدى  كاهش هــاى  بــا  رضــوى 
اســتان  در  تنهــا  شــده اند.  مواجــه 
75 كاهــش  بلوچســتان  و  سيســتان 

ــا  ــا موجــب شــده ت درصــدى بارش ه
ــن  ــب ورودى اي ــون مترمكع 550 ميلي
ــه ســه  اســتان در ســال آبــى جــارى ب

ــد. ــب برس ــون مترمكع ميلي
ــه در  ــت ك ــد گف ــر باي ــوى ديگ از س
ــزرگ وجــود دارد  كشــور 177 ســد ب
ــم،  ــه تنظي ــى وظيف ــازه هاى آب ــن س اي
تاميــن آب و ذخيــره منابــع آبــى را 
بــراى مناطــق مختلــف كشــور بــر 

عهــده دارنــد. از ايــن تعــداد نيــز 110
ســد بــزرگ وظيفــه تاميــن آب شــرب 
ــر  ــه ب ــد ك ــده دارن ــر عه ــور را ب كش
اســاس درجــه اهميــت ايــن ســدها از 
ــا 80 درصــد آب شــرب  حــدود 30 ت
ــى  ــازه هاى آب ــن س ــط اي ــهرها توس ش

ــود. ــن مى ش ــم و تامي ــره، تنظي ذخي
بــر اســاس برآوردهــاى صــورت گرفته 
ــده آب  ــزرگ تامين كنن ــد ب از 110 س
شــرب كشــور حــدود 46 ســد داراى 
وضعيــت بحرانــى اســت كــه ايــن 
ــا  ــته عموم ــرايط ناخواس ــت ش وضعي
ــش  ــوى و كاه ــرات ج ــى از تغيي ناش
ــت،  ــوده اس ــا ب ــوس بارندگى ه محس
ــه در  ــى  ك ــوى بارندگ ــاس الگ ــر اس ب
ــان  ــا پاي ــا ت كشــور وجــود دارد مطمئن
ســال جــارى اتفاقــى خاصــى نخواهــد 

افتــاد و پرونــده ســال آبــى 97-96
بســته  بارندگــى  ميلى متــر   169 بــا 

ــد شــد. خواه
در ايــن رابطــه ســيف اله آقابيگــى، 
بحــران  مديريــت  دفتــر  مديــركل 
منابــع آب ايــران صراحتــا اعــالم كــرد 
كــه بــا ايــن وضعيــت در طبيعــت 
ــا ماه هــاى  بــراى اكثــر نقــاط كشــور ت
مهــر و آبــان هــم غالبــا بــارش جــدى 
ــواره  ــن هم ــت، بنابراي ــم داش نخواهي
ميــزان مصــرف و خروجــى مــا از 
ايــن  بــه  ورودى  ميــزان  از  ســدها 
ــه  ــود. ب ــد ب ــتر خواه ــازه هاى بيش س
گفتــه وى، در ايــن بيــن بايــد بــه ايــن 
نكتــه هــم توجــه كنيــم كــه بخشــى از 
منابــع تاميــن آب از طريــق ســفره هاى 
زيرزمينــى اســت كــه بــه دليــل كاهــش 
ــر و  ــال اخي ــد س ــاى در چن بارندگى ه
ادامــه خشكســالى در مناطــق مختلــف 
كــه  آمــده  وجــود  بــه  شــرايطى 
ــا كاهــش  ــز ب ــى ني ســفره هاى زيرزمين

ســطح آب مواجــه شــوند، لــذا بــا 
ــت در  ــرط الزم اس ــن ش ــه اي ــم ب عل
ــت  ــن مديري مصــارف خــود و همچني
مصــرف نهايــت دقــت و توجــه را 
كــه  مراقبت هــاى  و  باشــيم  داشــته 

ــم. ــه كار بگيري ــت را ب الزم اس
كــه  حالــى  در  ديگــر،  ســوى  از 
ارتقــا و حفــظ كيفيــت آب يكــى از 
نيــرو  وزارت  اصلــى  سياســت هاى 
تبييــن شــده، امــا هنــوز 40 شــهر 
و 700 روســتا بــا تنــش كيفــى آب 
مواجــه هســتند كــه برخــى مربــوط بــه 
ــنگين  ــزات س ــرات و فل ــكالت نيت مش
مى شــود؛ موضوعــى كــه بايــد زيــر 

ذره بيــن دولــت قــرار گيــرد.
وضعيــت و شــرايط منابــع آبــى در 
ــيده و الزم  ــز رس ــط قرم ــه خ ــران ب اي
ــبت  ــردم نس ــووالن و م ــه مس اســت ك
ــا  ــند ت ــيارتر باش ــاله هوش ــن مس ــه اي ب
از  و  كاهــش  رو  پيــش  چالش هــاى 

ــود. ــته ش ــان برداش مي
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آگهي حصر وراثت
خانم فرحناز بهزادي نيا داراى شــماره شناســنامه  4051246655 به 
شرح دادخواســت كالسه 111/329/97 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالوهاب 
بهزادي نيا به شــماره شناســنامه  12 در تاريخ 97/5/7 در اقامتگاه 
دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن متوفي منحصر 
اســت به: 1- متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر 
متوفي 2-صفات بهزادي مرزبان فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 
4 صادره از بهار متولد 1336 پسر متوفي 3-محسن بهزادي نيا فرزند 
عبدالوهاب به شماره شناســنامه 4051244148 صادره از بهار متولد 
1332 پســر متوفي 4-محمود بهزادي نيا فرزند عبدالوهاب به شماره 
شناسنامه 1355 صادره از بهار متولد 1343 پسر متوفي 5-محمدامين 
بهزادي نيا فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 1757 صادره از بهار 
متولد 1352 پســر متوفي 6-بهناز بهزادي نيــا فرزند عبدالوهاب به 
1 صادره از بهار متولد 1341 دختر متوفي 7-فرخ  شماره شناســنامه 
فرخ پي فرزند بابا به شماره شناسنامه 1108 صادره از بهار متولد 1314 
همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 503)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي مزايده 
در پرونده كالســه950429 اجرايي طي رأي صادره از شــعبه حقوقي 
دادگستري شهرستان اسدآباد محكوم عليه آقاي كمال نقيب فرزند علي 
محكــوم به پرداخت 835/475/204 ريال بابت اصل خواســته و هزينه 
دادرســي در حق محكوم له و مبلغ 12/500/000 ريال نيم عشر دولتي در 
حق صندوق دولت گرديده است لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت 
به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده است اين اجرا به درخواست (محكوم 
له)اقدام به توقيف اموالي به شرح ذيل كه در تاريخ 1397/7/11 ساعت 10 
صبح اقدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم به  نمايد 
معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج 
روز قبل از روزي كه براي فروش معين شــده است اموال مشروحه ذيل 
را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگســتري 
همدان برگزار مي گردد. اموال توقيفي شــامل: 1- يك دســتگاه جوش 
دروازه اي شركت كارا شــامل دو عدد ركتيفاير و ساكشن و دو عدد فك 
جوش با متعلقات همچنين 32 متر ريل با شانه در دو ريف و تعداد 6 عدد 
سازه نگهدار و يك عدد تابلو برق با متعلقات كه توسط كارشناس رسمي 
دادگستري به ارزش 780/000/000 ريال قيمت گذاري شده است. بديهي 
است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد 
و مي بايســت ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه 

تأديه كند.
(م الف 406)

اجراي احكام مدني دادگستري اسدآباد

آگهي حصر وراثت
كالسه  دادخواست  شــرح  به  ولي  فرزند  وفائي  محمدحسن 
970408 از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان ولي وفايي به شــماره 
شناسنامه  28 در تاريخ 1393/7/26 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر است 
به: 1-محمدحسن وفائي فرزند ولي به شماره شناسنامه 1421 
پســر متوفي 2-احمد وفائي فرزند ولي به شماره شناسنامه 
19565 پســر متوفي 3-ميثم وفائي فرزند ولي به شــماره 
شناسنامه 1818 پســر متوفي 4-مهدي وفائي فرزند ولي به 
شماره شناسنامه 71 پســر متوفي 5-محجوبه وفائي فرزند 
ولي به شماره شناسنامه 9472 دختر متوفي 6-طاهره وفائي 
فرزند ولي به شماره شناسنامه 768 دختر متوفي 7-سمن گل 
ونائي فرزند اميدعلي به شماره شناسنامه 248 همسر متوفي 
والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 470)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير

آگهي حصر وراثت
داراى شماره شناسنامه  2038  زارعي  آقاي عباس 
به شــرح دادخواست كالسه 112/97/558ح از اين 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان محمد زارعي به شماره 
اقامتگاه  در  تاريخ 95/6/13  در  شناســنامه  740 
حين الفوت  ورثه  گفتــه  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
فرزند  زارعي  به: 1-عباس  است  منحصر  متوفي  آن 
محمد به شــماره شناســنامه 2038 متولد 1340 
به  محمد  فرزنــد  زارعي  متوفي 2-مليحه  پســر 
شماره شناســنامه 2049 متولد 1349 دختر متوفي 
3-خديجه زارعي فرزند محمد به شماره شناسنامه 
زارعي  متوفــي 4-ربابه  دختر  متولد 1336   1047
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1048 متولد 1336 
دختــر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 500)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم نرگس پيري نژاد فرزند شهمراد داراى شماره 
دادخواست  شرح  به   4060884741 شناســنامه  
كالســه 970518 از اين حوزه درخواست گواهى 
كه  داده  توضيــح  چنين  و  نمــوده  وراثت  حصر 
به  علي  فرزند  اصل  رســتمي  فرشــته  شادروان 
شماره شناســنامه  442 در تاريخ 1396/12/27 
در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته 
به:1-  اســت  منحصر  متوفي  آن  حين الفوت  ورثه 
ملي  شماره  به  شــهمراد  فرزند  پيري نژاد  نرگس 
4060884741 دختــر متوفي 2- الهام پيري نژاد 
فرزند شهمراد به شماره ملي 4061058231 دختر 
متوفــي 3-بك طال ميربك فرزند شــعبانعلي به 
شماره شناســنامه 76 مادر متوفي اينك با انجام 
يك  در  را  مزبور  درخواســت  مقدماتي  تشريفات 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك مــاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 479)

قاضي شوراي حل اختالف شعبه 111 سامن 

آگهي حصر وراثت
آقاي مسعود تمسكي داراى شماره شناسنامه  324 
اين  از  كالســه 970502ح112  دادخواست  شرح  به 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان مهدي تمسكي به شماره 
شناســنامه  98544 در تاريــخ 1330 در اقامتگاه 
دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن متوفي منحصر اســت به: 1-حسين تمسكي به 
شماره شناســنامه 2241 متولد1363 فرزند متوفي 
شناسنامه 3860801201  شماره  به  تمسكي  2-مينو 
متولد1374 فرزند متوفي 3-حســام الدين تمسكي 
فرزند  متولد1365  شناســنامه 6942  شــماره  به 
متوفي 4-مرتضي تمســكي به شــماره شناسنامه 
490 متولد1354 فرزند متوفي 5-مســعود تمسكي 
به شماره شناسنامه 324 متولد1357  فرزند متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 2421)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان
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پيشخوان

باالترين دستمزدهاى فوتبال
 ســتاره آرژانتينى بارسلونا بيشترين دستمزد را در بين ستاره هاى 

مستطيل سبز دريافت مى كند.
بــه گزارش ايســنا و به نقل از ديلى ميل، بازيكنــان فوتبال يكى از 
پر درآمدترين ورزشــكاران به شــمار مى آيند و رقم هاى نجومى و 
باور نكردنى را دريافت مى كنند. روزنامه ديلى ميل در گزارشــى از 
باالترين دستمزدهاى مستطيل سبز سخن به ميان آورده است. ليونل 

مسى در صدر اين فهرست جاى دارد.
ستاره آرژانتينى بارسلونا ســاالنه 40.5 ميليون پوند حقوق دريافت 
مى كند اين در حالى است كه نيمار با 31.7 ميليون پوند در رده دوم 
جاى دارد. در رده سوم نوبت به كريستيانو رونالدو مى رسد تا جايى 
كه اين فوق ســتاره پرتغالى ســال 28 ميليون پوند حقوق از باشگاه 

يوونتوس دريافت مى كند.
رونالدو در تابســتان تصميم گرفت كه رئــال مادريد را ترك كند و 
راهى يوونتوس شــود. بعضى از رســانه ها  دليل اصلى جدايى اين 
ســتاره پرتغالى از رئال مادريد را مخالفت اين باشگاه با برابر شدن 

دستمزد او با ليونل مسى دانسته اند.

هشدار فدراسيون فوتبال ايتاليا به 
كاپيتان ها

 فدراسيون فوتبال ايتاليا در بيانيه اى به كاپيتان هاى تيم هاى حاضر 
در سرى A هشدار داد.

به گزارش ايسنا ، فصل جديد رقابت هاى سرى A  آغاز شده است 
و تيم ها سه ديدار برگزار كرده اند.

فدراسيون فوتبال ايتاليا بعد از گذشت سه هفته از آغاز فصل جديد 
در بيانيه اى  به كاپيتان هاى تيم هاى حاضر در سرى A هشدار داد.

در اين بيانيه آمده است كه همه كاپيتان بايد از يك بازوبند خاص و 
يك رنگ استفاده كنند و در صورت تخلف با آنها برخورد مى شود.

طبق بيانيه فدراســيون فوتبال ايتاليا كاپيتان هاى تيم ها همگى بايد از 
بازوبند ســفيد كه روى آن عالمت سرى A حك شده استفاده كنند 

در غير اين صورت با آنها برخورد مى شود.
دانيله ده روسى، كاپيتان رم و الساندرو گومز، كاپيتان آتاالنتا در فصل 
جارى از چنين بازوبندهاى استفاده نكرده اند و همين باعث شده تا 

هشدار جدى به آنها داده شود.
در فصــل جارى رقابت هاى ســرى A بعد از گذشــت ســه هفته 

يوونتوس با 9 امتياز در صدر  جدول رده بندى جاى دارد.

245 كشتى گير از 40 كشور 
در كشتى آزاد جوانان جهان 

 رقابت هــاى كشــتى آزاد جوانان جهان 2018 بــا حضور 245 
كشتى گير از 40 كشــور جهان به ميزبانى اسلواكى برگزار مى شود، 
اين در حاليســت كه رژيم صهيونيســتى نيز با 3 كشتى گير پا به اين 

رقابت ها خواهد گذاشت.
به گزارش ايسنا، رقابت هاى كشتى آزاد قهرمانى جوانان جهان از دو 
هفته ديگر با حضور 245 كشــتى گير از 40 كشــور به ميزبانى شهر 

تراوانا در اسلواكى برگزار مى شود.
ايــن رقابت ها در 10 وزن برگزار مى شــود و در ميان 40 كشــور 
شــركت كننده در رقابت هاى كشــتى آزاد قهرمانى جوانان جهان، 
آذربايجان،چين،گرجســتان،هند،  آمريكا،روســيه،  ايــران،  تيمهاى 
ژاپن،قزاقستان،كره جنوبى،تركيه  و اوكراين  با تركيب كامل در اين 

رقابت ها حاضر خواهند شد.
تيم هــاى كانادا، مولــداوى و مغولســتان نيز با 9 كشــتى گير، 
8 كشــتى گير، بلغارســتان، لهستان و  بالروس و ارمنســتان با 
اســلواكى با 7 كشــتى گير، ازبكستان با 6 كشــتى گير، آلمان و 
مجارســتان با 5 كشــتى گير،الجزاير با 4 كشــتى گير، جمهورى 
چــك، مصر و تركمنســتان هر كــدام با 3 كشــتى گير، آلبانى، 
اســتونى، فرانســه، آفريقاى جنوبى، ســوييس و چين تايپه هر 
كدام با 2 كشــتى گيــر و مقدونيه و امارات نيز هر كدام با يك 
كشــتى گير در رقابت هاى كشــتى آزاد جوانان جهان به ميزبانى 

شد. خواهند  حاضر  اسلواكى 
رژيم اشغالگر قدس نيز سه كشــتى گير را روانه اين رقابتها خواهد 
كرد. در اين ميان اســراييلى ها با داويد البكوفسكى دارنده مدال برنز 
تورنمنت ساسارى ايتاليا در سال 2018 در وزن 79 كيلوگرم، يورى 
كالشــينكوف دارنده مدال برنز اميدهاى جهان در سال 2017، برنز 
جوانان اروپا در ســال 2018  و ليو آرتشولر كشتى گير سنگين وزن 
و نفر سوم تورنمنت ساسارى در سال 2018  در رقابت هاى جوانان 

جهان حاضر خواهد شد.

226 تيم در ورزش محالت همدان 
فعاليت دارند

226 تيم ورزشى در المپياد فرهنگى ورزشى محالت شهر همدان 
حضور دارند و با يكديگر رقابت مى كنند.

معاون ورزشى سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان گفت: اين 
تعداد تيم ها در رشته هاى فوتبال، واليبال، كشتى مردان و نيز هندبال 

بانوان فعاليت دارند.
اميرحسين اســكندريان اظهار داشت: چهارمين دوره المپياد فرهنگى 
ورزشى محالت شــهر همدان از مردادماه امسال آغاز شده و بيش از 

چهار هزار ورزشكار در اين المپياد شركت دارند.
اسكندريان بيان كرد: اين المپياد در سطح غرب كشور بى نظير است و 

همه ساله به تعداد تيم ها و رشته ها افزوده مى شود.
وى افزود: امســال عالوه بر رده سنى بزرگساالن، در فوتبال به پايه ها 
توجه شده و مســابقات در رده هاى سنى زير 18، زير 15 و زير 12

سال نيز برگزار مى شود.
وى بيان كرد: در بخش بانوان نيز اســتقبال خوبى از بانوان در رشــته 

هندبال شده است و 144 ورزشكار در قالب 12 تيم حضور دارند.
معاون ورزشى سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان خاطرنشان 
كرد: اين رقابت ها تا اواســط پاييز امسال نيز ادامه دارد و به تيم هاى 

برتر جام، مدال و لوح قهرمانى اعطا مى شود.
وى افزود: امســال نيز همانند سال هاى گذشته البسه ورزشى به تيم 
ها اهدا شــد و براى برگزارى منظم مسابقات نيز از زمين چمن هاى 

مصنوعى كوچك براى رده هاى پايه استفاده شده است.
وى يادآور شد: براســاس هماهنگى صورت گرفته استعدادهاى رده 
سنى پايه را در باشگاه جذب مى كنيم و هدف ما شناسايى و پرورش 
استعدادها است. اســكندريان با بيان اينكه تقويت ورزش محالت به 
رشــد و توســعه ورزش ملى مى انجامد افزود: به طور حتم اگر اين 
حركت هاى ارزنده ورزشــى در ســطح محالت مختلف تداوم يابد 
به زودى شــاهد اثرات بســيار مثبت و ســازنده اى خواهيم بود كه 

برخوردارى از پشتوانه هاى توانمند ورزش ملى را به همراه دارد. 

قهرمانان ورزشى همدان حمايت مى شوند
 مديركل ورزش و جوانان همدان بــا بيان اينكه قهرمانان و مدال 
آوران عرصه هاى بين المللى حمايت مى شــوند گفت: توجه جدى 

به نخبه هاى اين عرصه اولويت و هدف مهم دستگاه ورزش است.
بــه گزارش ايرنا رســول منعم در آيين تجليــل از فرود ظفرى نائب 
قهرمان ووشو بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى اظهار داشت: قهرمانان 
بين المللى مشــمول طرح حمايت خاص هســتند و زمينه هاى الزم 
براى آماده ســازى مطلوب آنها در جهت تــداوم افتخارآفرينى ها در 

سطح استان مهيا است.
وى اضافه كرد: قهرمانان و مدال آوران ورزشى هيچ گاه تنها نخواهند 

بود و دستگاه ورزش استان به صورت مستمر پيگير امور آنها است.
منعم با تقدير از مدال آورى فرود ظفرى در بازى هاى آسيايى اندونزى 
گفت: ظفرى براى نخستين بار بازى هاى آسيايى را تجربه مى كرد و 

كسب اين مدال بسيار با ارزش است.
وى خاطرنشــان كرد: ووشــو يكى از ورزش هاى مستعد شهرستان 
نهاوند محسوب مى شود و ساير ووشــوكاران اين شهرستان بايد از 

ظفرى به عنوان الگوى قهرمانى و مدال آورى تجربه كسب كنند.
مديركل ورزش و جوانان همدان افزود: البته ظفرى در شروع قهرمانى 
قرار دارد و سال ها مى تواند در اين عرصه مدال آور باشد و بايد مورد 

حمايت همه جانبه قرار گيرد.
منعم يادآور شد: ظفرى مسابقات مهمى را در پيش دارد و بايد از اين 

پس به فكر مدال آورى در ساير صحنه هاى بين المللى باشد.
در اين مراسم از فرود ظفرى با اهداى جوايزى تقدير شد.

فرود ظفرى در وزن منهاى 65 كيلوگرم بازيهاى آسيايى پس از برترى 
برابر «يودى چايــادى» از اندونزى ، «هوانــگ وان كائو» از ويتنام و 
«گراول نارندر» از هنــد ، در ديدار پايانى با اعمال نظر داوران از «لى 
منگ فان» ووشوكار چينى شكست خورد تا در نخستين حضورش در 

بازى هاى آسيايى به نشان نقره دست يابد.

ممنوعيت فروش مكمل هاى غذايى و
 مواد نيروزا در باشگاه ها

 براى بررســى وضعيت باشــگاه هاى خصوصى سطح شهرستان به 
صورت سرزده از آنها بازديد و مواردى چون بيمه ورزشى ورزشكاران 
تحت پوشش، بهداشت محيط، حضور مديريت و مربى در زمان فعاليت 
را كنترل كرديم.رئيس اداره ورزش و جوانان مالير با تأكيد بر ممنوعيت 
فروش هرگونه مكمل غذايى و مواد نيروزا در در باشــگاه ها، افزود: در 
اين بازديد از مديران باشــگاه هاى خصوصى خواستيم تا با رعايت كليه 

اصول و قوانين ثبت باشــگاهى خدمات نوينى به ورزشــكاران تحت 
پوشش خود ارائه دهند و از هرگونه تخلف باشگاهى جلوگيرى كرده و 
محيطى ايمن و سالم در باشگاه ايجاد كنند.مهدى رضائى در گفت و گو 
با ايسنا، تصريح كرد: مديران باشگاه هاى خصوصى بايد از مربيان داراى 
كارت مربيگرى فدراســيونى و داراى اخالقى شايسته استفاده كنند و با 
رعايت شئونات اسالمى در باشــگاه ورزشكارانى تحويل جامعه دهند 
كه از هر حيث زيبنده جامعه ايرانى اســالمى باشد. رئيس اداره ورزش 
و جوانان مالير هرگونه تخلف باشگاهى را برخالف قوانين و مقررات 
ثبت باشگاهى دانست و متذكر شد با مديريت و باشگاه هايى كه مرتكب 

تخلف شوند برابر قانون برخورد مى شــود. رضائى خاطرنشان كرد: به 
منظور هماهنگى و همكارى بيشــتر جلسه توجيهى با حضور مديران و 
مربيان باشگاه هاى خصوصى شهرستان و نمايندگانى از مركز بهداشت و 
اماكن نيروى انتظامى در سالن اجتماعات اداره كار و امور اجتماعى اين 
شهرستان برگزار مى شــود. رئيس اداره ورزش و جوانان مالير در ادامه 
گفت: كميته توسعه و ايجاد زيرساخت هاى همه جانبه فرهنگى ورزشى 
روســتاها براى نخستين بار در غرب كشــور، در مالير با هدف توسعه 
فضاهاى فرهنگى ورزشــى در روستاها تشــكيل و با بررسى منطقه اى 

شروع به فعاليت كرده است. 

 وزنه برداران همدانى شــگفتى ساز ليگ 
جوانان ايران شــدند و كســب عنوان نائب 
قهرمانــى اين ورزشــكاران در اين دوره از 
رقابت ها بازتاب گسترده اى را در بين مردان 

پوالدين ايران داشته است. 
شاگردان محمدرضا شــيرزاد مربى بى ادعا 
و ســازنده وزنه بردارى مالير در قالب تيم 
نور همــدان توانســتند در پيكارهاى ليگ 
جوانان كشور در حالى كه تيم هاى قديمى 
و با ســابقه حضور داشتند، سكوى دومى را 

تصاحب كنند.
تيمى كه دست پرورده دوره فعلى هيات وزنه 
بردارى و ثمره برنامه ريزى هاى مستمر در 
امر استعداديابى در سطح استان همدان است.

پس از افول هيات وزنــه بردارى و چالش 
هاى ايجاد شده براى اين رشته ورزشى، دى 
ماه سال 95 با روى كار آمدن محمد زارعى 
جــان تازه اى بر پيكره ناتوان اين ورزش در 

سطح استان تزريق شد.
زارعى از همان بدو رياست خود اعالم كرد 
كه به دنبال پشتوانه ســازى و توجه به رده 
هاى ســنى پايه اســت و طولى نكشيد كه 
برنامــه هاى وى در قالــب برنامه اى كوتاه 

مدت ثمربخش واقع شد.
دومى  تا  ها  غيربومى  ســومى  از   

بومى ها
اســتان همدان از ســال 88 در ليگ وزنه 
بردارى كشور صاحب تيم است و در اين 
ســال ها پايگاه شهيد نوژه همدان با عنوان 
تيم "عقــاب" نماينده نيروى هوايى ارتش 
بود و در ســال 90 اين تيم بــا تركيبى از 
وزنه برداران بومى و غيربومى بر ســكوى 
سوم جوانان كشــور ايستاد تيمى كه دوام 
چندانى نداشــت و نتوانست براى پشتوانه 

سازى مثمرثمر باشد.
اما اين بــار جوانان بومى اســتان همدان با 
عنوان تيم " نور" توانستند به موفقيت ارزنده 
دســت يابند و عنوان دومى را براى خود به 
ارمغان بياورند تا ثابت شود نيروهاى مستعد 
بومى مى توانند به آنچه كه هدفگذارى شده، 

دست يابند.
راس  در  ادعــا  بــى  مــردى   

استعداديابى 
بخــش اعظم اســتعدادهاى وزنــه بردارى 
جوانــان همدان را ماليرى ها تشــكيل مى 
دهند شهرستان مالير واقع در جنوب شرقى 
همدان از ساليان گذشته مهد قهرمان پرور در 

ورزش و همچنــن ميعادگاه مديران توانمند 
ورزشى كشور بوده و هست.

شاهين نصيرى، قهرمان ماليرى وزنه بردارى 
آســيا و مدد نصيرى ســرمربى ســابق تيم 
ملى وزنه بردارى كشــور برخواسته از اين 
شهرستان در وزنه بردارى كشور جزو چهره 

هاى ماندگار هستند.
بــه گزارش ايرنــا، اين شهرســتان از قديم 
ميعادگاه وزنه برداران مطرح بوده و اكنون نيز 

در قامت تيم نور همدان، اكثر اعضاى تيم را 
وزنه برداران مالير تشكيل داده اند.

وزنه برداران نخبــه اى كه همگى محصول 
اســتعداديابى مربى با اخــالق محمد رضا 
شيرزاد هستند مردى كه در رقابت هاى نهايى 
ليگ وزنه بردارى جوانان كشور نيز هدايت 
تيم نور همدان را برعهده داشت و توانست 

اين تيم را بر سكوى دومى قرار دهد.
 تيمى متشكل از بهترين ها

شــاكله تيم همدان را وزنه بردارانى تشكيل 
دادند كــه بارها در ميادين ملى و اســتانى 

درخشيده اند.
ساير پيريايى در دســته 56 كيلوگرم، پوريا 
احدى در 62 كيلوگــرم، عليرضا كاردانيان 
در 69 كيلوگرم، اميررضا عســگرى در 77
در 85 شــيرزادى  محمدصالح  كيلوگــرم، 

كيلوگرم، حامد نورى در 94 كيلوگرم، عرفان 
كالهى در 105 كيلوگرم و عليرضا زندى در 
دسته به اضافه 105 كيلوگرم تيم همدان را در 

اين دوره از مسابقات تشكيل دادند.
همچنيــن محمــد زارعــى مديرعامــل و 
اميرحسين حسنى مدير فنى و سرپرست اين 

تيم بود.
 با اســتعداديابى از بومى ها نايب 

قهرمان كشور شديم
سرپرســت وزنه بردارى همدان در اين باره 
گفت: با اجراى طرح استعداديابى از جوانان 
بومى استان توانســتيم عنوان نائب قهرمانى 

باشگاه هاى كشور را كسب كنيم.
اميرحسين حسنى افزود: هيات وزنه بردارى 
همدان در سه سال گذشته طرح استعداديابى 
را اجرا كرد و توانستيم در اين سال با كمك 
مربيان ســازنده رشته وزنه بردارى نسبت به 
شناســايى و پرورش نخبه هاى اين رشــته 

برنامه ريزى تمرينى داشته باشيم.
وى اضافــه كــرد: افتخار مــى كنيم كه 
بــا تيمى 100 درصــد بومى توانســتيم 
در رقابــت با تيــم هــاى قدرتمند ليگ 
نائب  مقام  كشــور  جوانان  بردارى  وزنه 

كنيم. كسب  را  قهرمانى 
حسنى خاطرنشان كرد: ما 2 سال است كه در 
اين مسابقات شركت مى كنيم و امسال باالتر 
از تيم هاى قدرتمندى نظير مناطق نفت خيز 
جنوب، عقاب نيروى هوايى و نيروى زمينى 

بر سكوى دوم قرار گرفتيم.
سرپرست وزنه بردارى همدان اظهار داشت: 
برنامه ريــزى هيات وزنه بردارى و حمايت 
دســتگاه ورزش استان به اين مقام ارزشمند 
كمك شــايانى كرد و برنامــه ميان مدت ما 
تداوم اين موفقيت در رده هاى ســنى باالتر 

است.
حسنى يادآور شد: همدان امسال با عنوان تيم 
" نور" گام به مسابقات ليگ جوانان گذاشت 
و تركيــب تيم را نخبه هــاى وزنه بردارى 

همدان، مالير و نهاوند تشكيل دادند.
وى بــا قدردانــى از مربيان اســتعدادياب 
شهرســتان ها گفت: نائب قهرمانى همدان 
در كشور محصول تالش و زحمات مربيان 
استعدادياب است و بدون ترديد اين موفقيت 

ادامه خواهد داشت.
هفتــه ســوم و فينال ليــگ برتــر جوانان 
باشگاههاى كشور (جام شهداى مدافع حرم) 
با نائب قهرمانى تيم نور همدان در تاالر وزنه 
بردارى مجموعه ورزشى آزادى تهران پايان 

يافت.
تيم نــور همدان كه به تازگى و براى دومين 
ســال سرمايه گذارى گسترده اى را در وزنه 
بردارى ايران داشــته اســت، با 1727 امتياز 

نائب قهرمان شد.

وزنه برداران همدانى 
شگفتى ساز ليگ جوانان ايران

ژاوى در خدمت مدافع 
ايرانى

 مدافع ايرانى پيشــين السد توانست 
در طول دوران حضــورش در اين تيم 
قطرى شش بار با پاس هاى ژاوى دروازه 
حريفان را باز كند و به يك مدافع گلزن 

تبديل شود.
به  گزارش  ايسنا ، ژاوى هرناندز، كاپيتان 
پيشين بارسلونا بعد از جدايى از اين تيم 
با وجود پيشنهادهاى خوب اروپايى كه 
داشــت تصميم گرفت كــه راهى ليگ 
ســتارگان قطر شــود. ژاوى السد را به 
عنوان باشگاه بعدى خود انتخاب كرد و 
عملكرد بسيار خوبى در اين تيم از خود 

نشان داده است.
اين فوق ســتاره اســپانيايى در السد با 
ايرانى  مدافع  گنجــى  پورعلى  مرتضى 
هم بازى شــد. روزنامه اســتاد الدوحه 
در گزارشى از بازيكنانى سخن به ميان 
آورد كه ژاوى بيش ترين پاس گل را به 
آن ها داده و نكته جالب اين كه مرتضى 
پورعلى گنجى در رده دوم اين فهرست 

جاى دارد.
ژاوى بيش ترين پــاس گل را به بغداد 
بونجاح، مهاجــم گلزن الســد داده تا 
جايى كه ايــن مهاجم الجزايرى 10 بار 
با پاس هاى ژاوى دروازه  حريفان را باز 

كرده است.

پشت كردن يزدانى به 
دعوت كادر فنى

 كشتى گيران ايران با هزينه روس ها 
عازم جام كركين شدند

تيــم منتخب كشــتى آزاد ايــران براى 
حضور در رقابت هــاى جام ديميترى 
كركين روســيه، راهى ياكوتسك محل 

برگزارى اين مسابقات شد.
به گزارش ايســنا، تمامــى هزينه هاى 
تيم اعزامى از ســوى برگزار كننده اين 
مســابقات پرداخــت مى شــود و تيم 
كشــورمان با دعوت فدراسيون روسيه 

راهى اين مسابقات شد.
در حاليكــه كادر فنى تيــم ملى از رضا 
يزدانــى آزادكار با تجربه ايران و دارنده 
2 طــالى جهــان كه 2 ســال به علت 
مصدوميت از ميادين به دور بوده براى 
حضور در ايــن تورنمنت دعوت كرده 
بود، وى حاضر نشد عازم اين رقابت ها 
شود. ظاهرا يزدانى قصد دارد در ليگ به 

روى تشك برود.

 تيم ميكس تفنگ جوانان 
ايران صاحب مدال نقره 

جهان شد
 تيم ميكس تفنگ بادى جوانان ايران 
براى نخستين بار به مدال نقره مسابقات 

قهرمانى جهان دست يافت.
به گزارش ايرنا ، مســابقات تيراندازى 
قهرمانــى جهان شــهر چانگــون كره 
جنوبى پيگيرى شد و تيم ميكس تفنگ 
جوانان ايران با تركيب آرمينا صادقيان و 
اميرمحمد نكونــام با 836,2 امتياز براى 
نخســتين بار صاحب مــدال نقره اين 

رقابت ها شد.
تيــم ديگرى از ايران بــا تركيب فاطمه 
كرم زاده و اميرســياوش ذوالفقاريان نيز 
با 830,9 امتياز در جايگاه دهم اين ماده 

قرار گرفت.
در اين ماده تيم ايتاليا اول شد و تيم هند 

پس از ايران در جايگاه سوم ايستاد.

هيات  ريــزى  برنامــه 
وزنه بــردارى و حمايت 
دستگاه ورزش استان به 
اين مقام ارزشمند كمك 
برنامه  و  كرد  شــايانى 
ميــان مدت مــا تداوم 
رده هاى  در  موفقيت  اين 

سنى باالتر است
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رجيسترى تبلتهاى سيم كارت خور آغاز شد
 معــاون وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعــات از اجراى طرح 
رجيســترى براى تبلتهاى سيم كارت خور خبر داد و گفت: تمامى 
تبلتهاى وارداتى ســيم كارت خور بايد قبل از اســتفاده در شبكه 
مخابراتى كشور فعالسازى شوند. حسين فالح جوشقانى در گفتگو 
با خبرنگار مهر، با بيان اينكه اجراى طرح رجيســترى تبلتهاى سيم 
كارت خور از نظر فنى در شــبكه ارتباطى كشور انجام شده است، 
اظهار داشــت: هم اكنون هر كاالى ســيم كارت خــور وارداتى، 
مشمول طرح رجيسترى است. وى گفت: خريداران كاالهاى سيم 
 (IMEI) كارت خور مانند تبلت بايد در زمان خريد كدشناسه كاال
و كد فعالسازى كاال را در سامانه همتا (7777) ثبت كنند تا كاال در 

شبكه شناسايى و رجيستر شود. 

ابزارى كه همه كليدها را هوشمند مى كند
 از اين به بعد به جاى خريدن قفل هاى هوشــمند مى توانيد ابزار 
ساده اى را خريدارى كنيد كه هر كليد ساده اى را به يك كليد هوشمند 
مبــدل مى كند. به گزارش مهر ، اين ابزار كه الكى نام دارد باعث مى 
شود كه ديگر نيازى به صرف هزينه فراوان براى هوشمندسازى منزل 

و تغيير تعداد زيادى از قفل هاى قديمى نداشته باشيد.
دستگاه يادشده داراى مخزنى براى قرارگيرى كليدهاى ساده است 
و با اســتفاده از بلوتوث و چند حســگر و اتصال به گوشى همراه 
شــما را از زمان اســتفاده از كليد براى باز و بسته كردن قفل مطلع 
مى كند. عالوه بر اين اگر در را قفل نكنيد يا كليد را در درون قفل 
جاى بگذاريد، ابزار يادشــده از طريق اپليكيشــن همراه شما را از 

اين موضوع مطلع مى كند.

چادرهاى مشكى نانويى به بازار رسيد
 چادرهاى مشــكى با فناورى نانو و خاصيت آنتى باكتريالى، ضد 
چروك و الكتريســيته به توليد رسيده و اكنون در بازار موجود است. 
به گزارش مهر، برخى از بانوان مســلمان در ايران و ديگر كشورهاى 
اسالمى از چادر مشكى به عنوان پوشش استفاده مى كنند. اين پوشش 
مانند ديگر البســه، ممكن اســت آلودگى هاى محيط را جذب كند و 
فرد را در معرض بيمارى قرار دهد.تشديد گرما در تابستان، خيس و 
گل آلود شــدن در روزهاى بارانى و برفى و چروك شدن از مهم ترين 
مشــكالت چادرها هستند كه اغلب بانوانى كه از اين پوشش استفاده 
مى كنند با آن مواجه اند. فناورى نانو براى رفع برخى از اين مشكالت 
راه حل هايى را ارائه داده است. برخـى از الياف به ويژه الياف سلولزى 

مورد تـجزيه بيولوژيـكى ميكروب ها قرار مى گيرند.

بوئينگ هواپيماهاى رباتيك سوخت رسان 
مى سازد

 شــركت بوئينگ قراردادى را با ارتــش آمريكا منعقد كرده كه به 
موجب آن هواپيماهاى سوخت رسان رباتيك و بدون سرنشين براى 
اســتفاده نظاميان توليد خواهد شــد. به گزارش نيواطلس، بر اساس 
قرارداد يادشده به ارزش 805 ميليون دالر هواپيماهاى سوخت رسان 
پيشرفته اى به نام Stingray ۲۵-MQ براى استفاده نيروى دريايى 
آمريكا توليد مى شوند. اين هواپيماها در سنت لوئيس ميسورى توليد 
مى شــوند و به نيروى هوايى امكان مى دهند تا عمليات سوختگيرى 
-Super Hornet،  EA 18-F/A هواپيماهاى مختلف خود مانند

۱۸G Growlerو  ۳۵C Lightning II-Fرا در هــوا و در حين 
پرواز انجام دهد.

اينستاگرام اپليكيشن خريد مى سازد
 به نظر مى رسد اينســتاگرام تصميم دارد يك اپليكيشن جداگانه 

براى خريد مستقيم از خرده فروشى ها ارائه كند.
به گزارش ورج، به نظر مى رسد اينستاگرام قصد دارد يك اپليكيشن ديگر 
به بازار عرضه كند.  اين شركت متعلق به فيس بوك قصد دارد اپليكيشنى 
 IG Shopping براى خريد مســتقيم ارائه كند. اين اپليكيشــن كه
ناميده مى شود، در راستاى تالش اينستاگرام براى تاثيرگذارى بر صنعت 
تجارت الكترونيك اســت. به هرحال كاربران مى توانند خرده فروشان 
مختلف را در اين اپليكيشــن دنبال كنند و از آنها خريد كنند. البته اين 
اپليكيشن هنوز در حال توسعه است و مشخص نيست چه زمانى ارائه 
مى شــود. اين درحالى است كه كاربران از اينســتاگرام براى برقرارى 

ارتباط با برندهاى محبوب خود استفاده مى كنند.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

2018

■ حديث:
امام علي(ع):

 ناتوان ترين مردم كسى است كه در دوست يابى ناتوان باشد، و از او ناتوان تر كسى 
است كه دوستان خود را از دست بدهد».
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شمارش معكوس براي ميزباني عليصدر آغاز شد 
66 روزديگرهمدان  ميزبانى اجالس جهانى 

جهانگردى 
 در روزهــاى اخير همدان از اجراى يك رويداد شــاخص در حوزه 
گردشگرى آسيا فارغ شد ، رويدادى كه تاثيرگذارى آن در عرصه تبليغات 
گردشگرى آسيا غير قابل انكار است . اما حاال همدان در چند قدمى يك 
اتفاق بزرگتر است ،. اتفاقى كه قطع به يقين گردشگرى جهانى را متوجه 

ظرفيت هاى همدان خواهد كرد. 
پس از پايان ميزبانى همدان از كنفرانس بين المللى همدان2018 اين روزها 
سمت و سوى برنامه ريزى ها در حوزه گردشگرى متوجه رويداد جهانى 
پراهميت برگزارى چهلمين اجالس جهانى جهانگردى در همدان است . 
حاال شــمارش  معكوس در همدان براى ميزبانــى از ميهمانان اجالس 
جهانى جهانگردى آغاز شــده است و 66 روز ديگر تا از راه رسيدن اين 
رويداد بيشتر فرصت باقى نيست . اين نخستين بار است كه ايران ميزبان 
چنين رويداد شاخصى در عرصه بين المللى و حوزه گردشگرى مرتبط با 

سازمان جهانى جهانگردى است . 
از تاريخ 21 الى 25 آبان ماه سال 1397 همدان ميزبان اين اجالس خواهد 
بود ، سازمان جهانى گردشگرى با عضويت 552 شركت خصوصى وابسته 
از 158  كشــور در حوزه گردشــگرى بين المللى فعاليت مى كند و 14 
شــركت خصوصى ايرانى عضو اين سازمان هستند كه شركت سياحتى 
عليصدر همدان يكى از اين14 عضو است كه سال گذشته  به عنوان عضو 

هيات رئيسه اين سازمان نيز انتخاب شد. 
 از دو ســال گذشــته مكاتبات براى ميزبانى اجالس 2018 آغاز شد و با 
توجــه به ظرفيت هاى ويژه همدان در حوزه گردشــگرى و جاذبه هاى 
تاريخى و طبيعى متعدد استان از جمله تپه هگمتانه، آرامگاه بوعلى سينا و 

غار عليصدر، اين ميزبانى به ايران و استان همدان اختصاص يافت. 
اين براى نخستين بار است كه اجالس جهانى گردشگرى در ايران برگزار 
مى شود و ميزبانى همدان در اين دوره از برگزارى اجالس، افتخارى براى 

اين استان محسوب مى شود. 
نام اســتان همدان در اين رويداد بين المللى در سايت هاى جهانى و در 
سطح بين المللى مطرح شده است  و با برگزارى شايسته و مطلوب اين 
اجالس مى توان به ارتقاى سطح تبليغات و ارائه خدمات در تاسيسات و 

واحدهاى گردشگرى استان كمك كرد. 
از زماني كه ســازمان جهاني جهانگردي به صورت رســمي به اعضاي 
وابســته خود برگزاري اين اجالس در همدان را اعالم كرد، به گونه اي 
دعــوت بــه حضور براي ايــن اجــالس و روند چگونگــي ميزباني 
همداني ها رنــگ  و روي جدي تري به خود گرفت.. در حال حاضر در 
حوزه اطالع رســاني، تبليغات و بازاريابي كارشناسان فعال در دبيرخانه 
«همدان2018» كه ميزباني اجالس unwto را برنامه ريزي  مي كند تالش 
مي كنند با ارسال فيلم هايي با محتواي معرفي همدان همچنين تصاويري 
از جاذبه هاي شاخص اســتان و دعوتنامه هاي اختصاصي، ايجاد انگيزه 
براي اعضاي وابسته را در راستاي پاسخ به اين دعوت و سفر به ايران و 

البته شهر همدان افزايش دهند
فرايند ارسال دعوتنامه ها و پاســخ به آنها براي آنكه آمار دقيق ميهمانان 
خارجي اين اجالس كسب شود، تا چند روز قبل از اجالس ادامه خواهد 
داشت و اعضاى وابسته ســازمان جهانى جهانگردى فرصت دارند تا با 
بررسى شــرايط موجود براى ســفر به ايران جهت حضور در چهلمين 
اجالس اعالم آمادگى كنند . اين بدان معني اســت كه همواره در راستاي 
معرفي ظرفيت هاي ايران در حوزه گردشــگري اطالع رساني و تبليغات 
هدفمندتر  براي جذب گردشــگر خارجي به بهانه اين رويداد پر اهميت 

گردشگرى زمان باقيست. 
سازمان جهانى گردشگرى مستقر در شهر مادريد اسپانيا، از نمايندگى هاى 
ســازمان ملل در بخش گردشگرى است كه در رابطه با امور جهانگردى 
سياستگذارى مى كند و امروزه پيشتازترين و شناخته شده ترين سازمان 
بين المللى مرتبط با ســفر و گردشــگرى در جهان است. اعضاى هيات 
رئيسه اين سازمان متشكل از 14 عضو است كه در اوايل مرداد سال گذشته 
براى نخستين بار شركت سياحتى عليصدر همدان به عنوان يكى از اعضاى 

هيات رئيسه اين سازمان انتخاب شد. 
شركت سياحتى عليصدر كه از سال 1370 با همكارى سازمان ايرانگردى و 
جهانگردى، ســازمان هميارى شهردارى هاى استان و شهردارى همدان و با 
هدف ايجاد بسترهاى مناسب براى ارائه خدمات بهتر براى جذب گردشگران 
داخلى و خارجى در منطقه ايجاد شد، اكنون يك كرسى از 14 كرسى هيات 

رئيسه سازمان جهانى توريسم را به خود اختصاص داده است.
 اين شــركت اگرچه در سالهاى اخير درگير حواشى نا خواسته اى در حوزه 
هاى متعدد شد واحساس ميشود برخى همچنان درگير ماهى گرفتن از آب گل 
آلود هستندتا در اين روزهاى پر كار عليصدرى ها مشغول حواشى شوند كه 
از سال پيش كليد خورده است اما براساس شواهد موجود اين ادعاها به نفع 
عليصدر تمام شده و اموربرنامه ريزى اين شركت براى درخششى دوباره در 
عرصه فعاليت گردشگرى استان با انسجام در حال انجام است  تا اين بار استان 

ميزبان ميهماناني از سازمان جهاني گردشگري باشد.

آغاز فعاليت نمايشگاه 
صنايع دستى ايران در مسكو

 نمايشــگاهى از آثار هنرى و صنايع دستى ايران 
با عنوان «ايران اســرارآميز؛ گشتى در باغ خيال» در 
چارچوب هفته فرهنگى ايران در مســكو گشايش 
يافت. ســفير جمهورى اســالمى ايران در مراسم 
افتتاحيه اين نمايشگاه اظهار داشت كه همكارى هاى 
دو كشور در حوزه فرهنگى بايد مانند همكارى هاى 

سياسى و امنيتى گسترش يابد.
 مهدى ســنايى با بيان اينكه توســعه همكارى هاى 
فرهنگــى مى توانــد منجر بــه رشــد روزافزون 
همكارى هاى اقتصادى و سياســى دو كشور شود، 
افزود: «از اينكه چنين نمايشــگاهى همزمان با سفر 
رئيس جمهورى روســيه به تهران در مسكو برگزار 
مى شود، خرســنديم و از دست اندركاران آن تشكر 

مى كنيم.» 
در اين نمايشگاه كه از روز دوشنبه به مدت يك هفته 
در خيابان دلگاتسكايا ترى مسكو داير است، آثارى 
همچون فرش، گليم، خاتم كارى، نقاشى، ميناكارى 
روى كاشــى و بشقاب، سفالگرى، مليله كارى روى 
نقره، قلم زنى روى چرم، خوشنويسى و خطاطى به 

نمايش درآمده است.

نمايشگاه طراحى و نقاشى 
در نهاوند برپا شد

 مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
نهاوند از برپايى نمايشــگاه طراحى و نقاشى در اين 

شهرستان خبر داد.
زينب سيف اظهار داشت:  نمايشگاه طراحى و نقاشى 
با همكارى انجمن هنرهاى تجسمى و  آموزشگاه آزاد 
نقاشــى افرينش و واحد امور هنرى  اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى نهاوند در اين شهرستان برپا شده است.

وى افزود: اين نمايشگاه شامل آثار 8 نفر  از نقاشان 
و 2 نفر از هنرمندان طراح شهرستان مى باشد  كه از 
14 شــهريور ماه به مدت هفت روز در معرض ديد 

عالقمندان قرار مى گيرد
ســيف  با بيان اينكه آثار اين نمايشــگاه با موضوع 
طبيعت، اماكن تاريخى، اشــياء بى جان و … است 
اضافه كرد: آثار نقاشــى به نمايــش در آمده در اين 
نمايشگاه شامل 50 اثر نقاشى در سبك هاى رئاليسم، 
كوبيســم و مدرنيسم در تكنيك هاى آبرنگ، كالژ و 

نقاشى بر روى تخته است. 
مدير اداره ارشاد اسالمى نهاوند يادآور شد: در بخش 
طراحى نيز 20 اثر شــامل طراحى داخلى، صنعتى، 
كارتون و كاريكاتور و طراحى گرافيك چشــم هر 

بيننده اى را به خود وا مى دارد
ســيف خاطر نشــان كــرد در اين نمايشــگاه آثار 
هنرمندان آقايان على شهبازى "محمدعلى نهاونديان 
و حســام الدين صفى منش و خانمها زهرا نادرى" 
زمانيان  بحيرايى-مبينا  شهبازى-نداطاهرى-ليال  آتنا 
"مهتاب ســورى وعطيه ميرزايى مى باشــد كه همه 
روزه در ايام برپايى از ساعت 9 الى 13 و14 الى 19 
در محــل مجتمع فرهنگى و هنرى امام خمينى (ره) 
شهرستان نهاوند واقع در بلوار شهيد بهشتى روبروى 
خانه معلم آماده بازديد عالقمندان و هنردوستان مى 

باشد.

 پرديس سينمايى همدان يكى از مصوبات 
سفر دوم رياست جمهورى دولت نهم در سال 
87 بود كه مبلــغ 6 ميليارد ريال براى احداث 

اين پرديس سينمايى در نظر گرفته شده بود.
يك دهه از سفر دوم رياست جمهورى دولت 
نهم گذشته و اين مصوبه بعد از روى كار آمدن 
دولت هاى دهم و يازدهم و دوازدهم، همچنان 

اجرايى نشده است.
خبرنگارايســنا با مســئوالن مرتبط اســتانى 
مصاحبه هايى انجام داده اســت تا علت اجرا 
نشــدن اين مصوبه بعد از يــك دهه را بيابد 
و مــردم را درباره اين پروژه و مشــكالت، 

ابهامات، آينده و سرانجام آن آگاه كند.
 ارشاد مسئول بررسى فرهنگى پرديس 

سينمايى
ــاره  ــاد درب ــى اداره ارش ــور عمران ــئول ام مس
ســينمايى همــدان گفــت:  پــروژه پرديــس 
ــاركت بخــش  ــا مش ــود ب ــرار ب ــروژه ق ــن پ اي
ــيبا  ــركت "س ــه ش ــود ك ــاخته ش خصوصــى س
ــن  ــوان ســرمايه گذار، احــداث اي ــه عن ــم" ب فيل

ــت. ــده گرف ــر عه ــينمايى را ب ــس س پردي
واليى با بيــان اين كه زمين اين پروژه را تعاونى 
كوثر نيــروى انتظامى تحويل داده، ادامه داد: اين 
زمين از زمان آقاى صفار هرندى،وزير فرهنگ و 

ارشاد اسالمى وقت، مشكل داشته است.
مســئول امور عمرانى اداره ارشــاد در خصوص 
اينكه چرا با وجود گذشــت 10 ســال از زمان 
مصوبه اين پروژه شــاهد هيچ پيشرفتى نبوده ايم، 
اظهاركرد: شوراى شهر زمين را مستقيمًا به بخش 
خصوصــى داده و اين پــروژه در اختيار بخش 
خصوصى است و اداره ارشاد و فرهنگ اسالمى 
تنها مسئول بررسى مشخصات و تأييديه فرهنگى 

نقشه هاى اين پروژه است.
 مشكل امالكى و معارض دارد

معــاون عمرانى شــهردارى همــدان نيز گفت: 
آخريــن بار 2 ســال پيش بخــش خصوصى به 

شهردارى مراجعه كرده است.
مجيد يوسفى نويد با اشــاره به اينكه اين پروژه 
حدود 14 هزار متر مربع اســت، افزود: پرديس 

سينمايى همدان بحث امالكى و معارض دارد.
وى با بيان اينكه متولى اين پروژه اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى است، ادامه داد: طرح اوليه نقشه ها 
كه از ارشــاد تأييديه گرفته بود به شهردارى آمد 
و اين طرح مشــروط به رفع معارض و مالكيت 
تأييد شــد و تأييد نهايى پس از رفع معارض و 

مشكالت مالكيت صورت مى گيرد.
 سينمايى در شورا درحال بررسى است
رئيــس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گــذارى و 
ــان  ــه آب ــدان ك ــهر هم ــوراى ش ــگرى ش گردش
ــرى احــداث  ــر ضــرورت پيگي ــاه ســال 96 ب م
پرديــس ســينمايى در همــدان تأكيــد كــرده 
ــى  ــال بررس ــروژه در ح ــن پ ــت: اي ــود، گف ب
اســت و هفتــه آينــده در جلســه ســرمايه گذارى 

ــرد. ــرار مى گي ــى ق ــورد بررس م
مريم روانبخش با اشــاره بــه اينكه اين پروژه 2 
مشكل براى ســاخت و احداث دارد، ادامه داد: 
مشــكل اول اين اســت كه مدت زمان قرارداد 
واگــذارى بــه بخــش خصوصى تمام شــده 
به طوريكه يك فرصت 18 ماهه به ســرمايه گذار 
داده شده بود و ســرمايه گذار مدعى است چند 
ماه آن باقى مانده و البته اين موضوع در جلســه 

شئوراى شهر بايد بررسى شود.
وى تصريح كرد: دومين مشــكل وجود معارض 
اســت و رفع معارض زمين در اختيار شهردارى 
نيســت و رفع آن با تعاونى نيروى انتظامى بوده 

كه بايد حل شود.
روانبخش در خصوص علت تعلل در ســاخت 
پرديس، گفت: ما به تازگى وارد شــوراى شــهر 
شده ايم و مصوبه اين پروژه در زمانى بوده است 

كه ما مســئوليتى نداشــتيم اما در حال حاضر به 
دنبال رفع مشكالت آن هستيم.

و  ســرمايه گذارى  اقتصــاد،  كميســيون  رئيس 
گردشــگرى شوراى شــهر همدان درباره مكان 
احداث پروژه پرديس سينمايى در حوالى ميدان 
ميوه و تره بار شــهر همدان ، گفــت: زمين اين 
پروژه درسفر استانى داده شده است و حتى اگر 
سرمايه گذار عوض شــود، باز هم بايد در همان 

مكان اين پروژه ساخته شود.
وى بــا بيان اينكــه اين پروژه در حوالى شــهر 
احداث شــده تا اين مناطق رونــق بگيرند، ادامه 
داد: با توجه به پياده راه شــدن خيابان هاى منتهى 
بــه ميدان امام خمينى(ره)، احداث اين پروژه در 
حوالى شــهر موجب تمركز زدايى از مركز شهر 

مى شود.
 پروژه ملى است

معاون هماهنگى برنامه و بودجه سازمان مديريت 
و برنامه ريزى اســتان همدان نيز گفت: پرديس 
سينمايى همدان يك پروژه ملى است كه در سال 
88 مصوب شده و همزمان با اين پروژه، احداث 
8 پرديس سينمايى ديگر دركشور هم شروع شده 

است.
ســيد مهدى وفايى با بيــان اينكه در اين مصوبه 
اشــاره اى به تأمين اعتبارات دولتى نشده، ادامه 

داد: در مصوبه گفته شــده كــه دولت فقط زمين 
پروژه را بايد بدهد و بقيه كار پروژه بايد به بخش 

خصوصى واگذار شود.
وى  با اشــاره به اينكه شهردارى زمين مورد نياز 
بخش خصوصى را داده، افزود: بخش خصوصى 

نيز نقشه هاى اجرايى را گرفته است.
 هنوز اعتبار پروژه  مشخص نشده است

سيد اســكندر صيدايى، رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى اســتان همدان كه تير ماه امســال 
خبــر از اختصاص بودجه 2,5 ميليــارد تومانى 
به پرديس هاى ســينمايى كشور داده بود، درباره 
ســهم پرديس ســينمايى همدان از اين بودجه، 
گفت: هنوز ســهم استان ها مشخص نشده است 
و احتماالً تا يكى دو هفته آينده ميزان بودجه هاى 

استانى مشخص شود.
 ارشــاد پاســخگوى وضعيت همدان 

باشد
معــاون برنامه ريــزى و امــور عمرانــى فرمانــدار 
همــدان كــه در مردادمــاه ســال گذشــته از 
ــند  ــن س ــتاى تأمي ــكالتى در راس ــود مش وج
تــك برگــى زميــن پــروژه مذكــور و تخصيــص 
6 ميليــارد ريــال بــراى شــروع احــداث آن خبــر 
ــذارى  ــوع واگ ــى در ن ــود، گفــت: ابهامات داده ب
ايــن پــروژه بــه بخــش خصــوص وجــود دارد 

كــه بايــد رفــع شــود.
رضا زمانى ادامه داد: اين پروژه از اداره كل ارشاد 
و فرهنگ اسالمى پيگيرى شده و پاسخ هايى نيز 

دريافت كرده ايم كه نيازمند بررسى بيشتر است.
وى با بيان اينكه يا كار بايد دولتى باشــد و يا به 
بخش خصوصى به طور واضح واگذار شــود و 
طبق قانون پيش برود، افــزود: متولى اين پروژه 
اداره ارشــاد و فرهنگ اسالمى است و اين اداره 

بايد پاسخگو باشد.
ــن  ــت، چندي ــار دول يــك دهــه گذشــت و چه
ــوراى  ــده ش ــن نماين ــس، چندي ــده مجل نماين
عــوض  مختلــف  ادارات  مســئوالن  شــهر، 
ــدان  ــينمايى هم ــس س ــروژه پردي ــا پ شــدند ام
هيــچ پيشــرفتى نداشــته اســت. يــك پــروژه امــا 
ــئوليت  ــع مس ــات و رف ــام اطالع ــواع و اقس ان
هــر كــدام از ســازمان ها و ادارات در مــورد 
ايــن پــروژه نشــان از عــدم هماهنگــى مســئوالن 
ــا يكديگــر و عــدم تــالش و توجــه  مربوطــه ب

ــى دارد. كاف
پروژه اى كه به نظر مى رسد در اين شلوغى بازار 
به فراموشى سپرده شده كه البته با مصاحبه هايى 
كه با مســئوالن انجام شد، همگى قول پيگيرى و 

سرپا كردن اين پروژه را دادند.

با گذشت يك دهه از آغاز عمليات اجرايى پرديس سينمايى همدان

پرديس سينمايى در شلوغى بازار گم شد!

عكس روز

عكس: ايسنا تئاتر "قهوه ى قجرى"در شهرستان بهار به روى صحنه رفت
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