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اطالع رسانـى 
رمـز موفقيت

باغ موزه دفاع مقدس همدان در انتظار همراهى مسئوالن

آگهـي 
مزايده فروش
 آپـارتمـان

سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان

 يكي از مواردي كه باعث هدررفت آب ها در حوزه 
كشاورزي مي شود استفاده از منابع آب به صورت سنتي 

است كه اين روش ها ديگر جوابگو نيست.
معــاون برنامه ريزي و امور عمرانــي فرماندارى مالير 
گفت: فرهنگســازي و آمــوزش اســتفاده صحيح از 
آبياري هاي نوين مي توانــد از هدررفت منابع آب هاي 
زيرزميني كه ســرمايه ملي است، جلوگيري كند و اين 

امر بايد در دستور كار جهادكشاورزى قرار گيرد.
حسين فارسى در گفت وگو با ايســنا،با تأكيد بر اينكه 
بايد قبل از بروز هر گونه بحران مواردي را كه منجر به 
بروز بحران مي شود را مديريت و كنترل كنيم، افزود: با 

وجود بارش هاي بهاره اى كه داشتيم، متأسفانه همچنان 
در كشور با مشكل و كمبود آب مواجه هستيم.

فارســى ادامه داد: بر اثر اســتفاده هاي كارشناسي نشده 
از منابع آب، ســطح آب هاي زيرزميني در بســياري از 
نقاط كشور و همچنين در شهرستان مالير كاهش داشته 

است.
معاون عمرانى فرماندار مالير تصريح كرد: اســتفاده 
از روش هــاي آبيــاري نوين و حــذف روش هاي 
ســنتي، راندمان انتقال و توزيــع آب را باال برده و 
باعث مى شود با مصرف ميزان آب كمتر محصوالت 

بيشتري را توليد كنيم.

وى بــا بيــان اينكه بايد تالش شــود تا بــا ترغيب و 
آموزش هــاي الزم به كشــاورزان به ســمت كاشــت 
محصــوالت كم آب بــر پيــش برويم، گفــت: تعامل 
و هماهنگــي بيشــتر بيــن دســتگاه هاي متولــي و 
برنامه ريزي هاي ساالنه و بلندمدت راه را در رسيدن به 

اهداف هموارتر مى كند.
فارســى در بخش ديگرى از سخنانش با تأكيد بر لزوم 
انجام كار كارشناسي شده در زمينه احداث سرعتكاه ها، 
بيان كرد: دور برگردان ها و ســرعتكاه هايي كه در سطح 
شهرســتان زده مي شــود، براي امنيت و آسايش مردم 

است.

 بر اساس بررســى صورت گرفته از وضعيت مالى 
كودكان كار، مشخص شــد همه اين كودكان مشكالت 
مالى ندارند بلكه برخى در خانواده هاى بدسرپرســت 

زندگى مى كنند 
ــتان  ــتى اس ــى اداره كل بهزيس ــور اجتماع ــاون ام .مع
ــودك كار در  ــايى 40 ك ــه شناس ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ســالجارى در ســطح اســتان اظهــار كــرد: ســال 
اســتان  در  كــودك كار   135 مجمــوع  در  گذشــته 
شناســايى شــد كــه رنــج ســنى اغلــب ايــن كــودكان 

ــود . ــالگى ب ــا 18 س ــن 5 ت از س
جمشيد شيران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شمار 
اين كودكان با تعطيل شدن مدارس و آغاز فصل تابستان 
در ســطح شــهر افزايش مى يابد، اعالم كرد: بر اساس 
بررسى هاى صورت گرفته، بيش از نيمى از اين كودكان 
اهل همدان نبوده و از اســتان هاى كرمانشاه، كردستان، 
اهواز و حتى خوزستان براى دستفروشى به شهر همدان 

آمده اند .

شــيران با تأكيد بر اينكه بهزيســتى مجوز قانونى براى 
دســتگيرى و يا جمع آورى اين كودكان را ندارد، ادامه 
داد: شهردارى وظيفه شناسايى و جمع آورى اين كودكان 
را دارد كه پس از آن افرادى كه داراى مشــكالتى چون 
معلوليت باشند به بهزيستى معرفى شده و اين اداره كل 

خدمات الزم را به آنها مى دهد .
معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيســتى استان همدان 
تصريح كرد: مددكار اجتماعى و روانشــناس بهزيستى 
مشــكل كودك موردنظر را بررسى و كمك هاى الزم را 

به او ارائه مى كند .
وى اظهار كرد: بهزيســتى به افرادى كه نياز مالى داشته 
باشند تسهيالت بانكى بدون بهره ارائه مى كند و يا ساير 
مشــكالت مالى آنها را رصد كرده و درصدد حل آنها 

برمى آيد .
سخنگوى شوراى اسالمى شهر همدان نيز در گفت وگو 
با ايسنا، خنكى هواى شهر همدان را عامل اصلى ورود 
كودكان كار به همراه خانواده هايشان به اين شهر دانست 

و اظهار كرد: به جــز خنك بودن هوا عامل ديگرى در 
تعيين مقصد اين كودكان تأثير گذار نيست.

كامران گردان تصريح كرد: شهردارى در زمينه كودكان  
كار وظيفه جمع آورى و تحويل آنها به بهزيستى را دارد 
اما هيچ دســتورالعمل قانونى در زمينه ســاماندهى آنها 

براى شهردارى تعريف نشده است.
وى بــا بيان اينكه شــهردارى نمى تواند اين كودكان را 
بــه كار بگيرد و يا بازار كارى بــراى آنها تعريف كند، 
خاطرنشــان كرد: شــمار كودكان كار كه در سطح شهر 
فعاليت مى كنند زياد نيست اما اغلب در مطب ها شاهد 

فعاليت آنها هستيم.
گــردان با اشــاره بر اينكــه اغلب اين كــودكان از 
اســتان هاى گرمســير وارد اســتان همدان مى شوند، 
يادآور شــد: شــهردارى در صورت مشــاهده اين 
كودكان آنها را جمع آورى كرده و تحويل بهزيســتى 
مى دهد و اداره كل بهزيستى نيز در راستاى ساماندهى 

آنها گام برمى دارد.

 با دســتور دكتر قاسم جان بابايى معاون درمان وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى، 20 ميليارد ريال 
اعتبار براى تكميل اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) 

مالير اختصاص يافت.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
اختصــاص اين ميزان اعتبار بــراى اورژانس مالير يكى 
از مصوبات ســفر هفته گذشــته دكتر جان بابايى به اين 

شهرستان بود.
محمد كاظمى در گفت و گو بــا ايرنا تكميل اروژانس 
بيمارســتان امام حســين(ع) مالير را يكــى از نيازهاى 

اساسى مردم در حوزه بهداشــت و درمان عنوان كرد و 
افزود: بر اساس ضرورت معاون وزير بهداشت و درمان 
امروز دســتور پرداخت مبلغ مورد نياز براى تكميل اين 

طرح را صادر كرد كه قايل تقدير است.
كاظمى با اشــاره به مصوبات اين ســفر، آن را استمرار 
خدمت رسانى به شهروندان ماليرى در حوزه بهداشت 
و درمان برشــمرد و بيان كرد: با اجراى طرح تحول نظام 
سالمت خدمات دولت در حوزه بهداشت و درمان بسيار 

چشمگير است.
وى به برگزارى نشســتى با معاون درمان وزير بهداشت، 

درمــان و آموزش پزشــكى طى هفته آينــده با حضور 
نمايندگان مالير، مسئوالن استانى و شهرستانى اشاره كرد 
و افزود: در اين نشســت بسترها و الزامات اجراى مابقى 
مصوبات ســفر دكتر جان بابايى به مالير مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
كاظمى ادامه داد: همچنين در اين نشســت به طور ويژه 
احداث و راه اندازى مركــز آنژيوگرافى مالير به عنوان 
يكى از مهمترين مصوبات اين ســفر، بررسى و تصميم 
هاى الزم براى اجراى اين طرح و ســاير طرح ها اتخاذ 

مى شود.

هدررفت آب با كشاورزى سنتى

20 ميليارد ريال اعتبار براى اورژانس مالير اختصاص يافت

همـدان، مقصد كودكان  كار

آيين نامه اجرايى تسويه مطالبات و بدهى هاى 
دولت تصويب شد

رئيس سازمان صمت خبر داد

صادرات فرش 
براي نخستين بار از استان

استان در تدارك رويداد 2018

28 سفير امروز 
به همدان 
مي آيند
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فرماندار تويسركان در نشست 
اختصاصى با همدان پيام تاكيد كرد

تويسركان 
در مسير 

تحول و توسعه
■ سرمايه گذار را با قاطعيت 
حمايت مى كنيم و مشكلى 

در پرداخت تسهيالت 
نداريم

 هيأت وزيران در جلسه روز چهارشنبه، به رياست، رئيس 
جمهور يكــى از آيين نامه هاى اجرايى قانون بودجه ســال 
1397 كل كشور درخصوص تسويه مطالبات و بدهى هاى 

دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه پرداخت را مورد 
بررسى و تصويب قرار داد.به گزارش ايسنا، در اين جلسه، 
هيــأت وزيران به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داد 

نســبت به تســويه بدهى هاى دولت از طريق صدور اسناد 
تســويه خزانه نوع اول تا مبلغ 20 هزار ميليارد ريال و نوع 

دوم تا مبلغ يك ميليون ميليارد ريال اقدام كند...
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تا 31 تيرماه دستگاه هايى 
و  اوراق  نتوانســته اند  كه 
خود  دســتگاه  اعتبارات 
طى  بايد  كننــد  جذب  را 
جلســاتى كه با هماهنگى 
و  بودجــه  و  برنامــه 
مى  برگزار  اســتاندارى 
كننــد اين اعتبــارات را 

جذب كنند

يادداشت روز

خبـرويژه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
عدالت براى سرمايه گذاران رعايت شودخ

 عضو شــوراى اســالمي شــهر همدان با تاكيد بر رعايت عدالت در قبال 
سرمايه گذاران گفت: سرمايه گذاران سرمايه خود را وارد شهر كرده و آن را هزينه 
كنند.به گزارش فارس ، اكبر كاووســى اميد در صحن علنى شوراى شهر همدان 
اظهار كرد: پروژه سرمايه گذارى خشنودان در خيابان ميرزاده عشقى پروژه مهمى 

است كه بايد در اجراى آن تسريع شود.
وى با اعالم اينكه ميزان عوارض پروانه ساختمانى اين پروژه حدود 215 ميليارد 
تومان است، گفت: براساس دفترچه 60 درصد به اين پروژه تخفيف تعلق گرفته 
اســت ولى وقتى اين تخفيف معتبر خواهد بود كه به صورت نقدى عوارض را 
پرداخت كند.اين عضو شــوراى شهر همدان با بيان اينكه سرمايه گذار بايد براى 
شهر سرمايه اى بياورد و نبايد فقط به دنبال تخفيف باشد، تصريح كرد: آن چيزى 

كه با شهردار همدان براى اين پروژه توافق شده عملى شود.

ابزار و امكانات الزم براى شناسايى كاالى قاچاق 
نداريم

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مالير گفت: ابزار و امكانات 
الزم براى شناســايى كاالى قاچاق نداريم.به گزارش ايسنا، دارويش صفارى در 
همايش قاچاق كاال و ارز شهرستان مالير،به انجام 639 فقره بارزسى از اصناف 
طى سال گذشته به منظور شناسايى كاالى قاچاق اشاره كرد و گفت: در بازرسى 
كارشناسان اين اداره 136 پرونده به ارزش 185 ميليون تومان تشكيل و تحويل 
تعزيرات حكومتى شــد. وى با بيان اينكه امسال نيز 115 مورد بازدى داشتيم كه 
منجر به تشكيل 10 پرونده شد، افزود: ابزار و امكانات الزم براى شناسايى كاالى 
قاچاق نداريم. صفارى خواستار كنترل  كليه مراكز عرضه كاال شد و اظهار كرد: 
عدم پشــتيبانى از نيروها اين اداره در زمان بارزسى گاهى سبب بروز مشكالتى 

براى آنها مى شود كه نيازمند پيگيرى و حمايت بيشتر است.

تنها 2/8درصد زنان همدانى خون مى دهند
 مديركل انتقال خون استان همدان با اشاره به كاهش ميزان اهداى خون زنان 
همدانى به 2/8 درصد گفت: متأسفانه ميزان اهداى خون در ميان خانم ها بسيار 

پايين است چرا كه تصور مى كنند با اهداى خون دچار كم خونى مى شوند
افشــين محمدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شاخص اهداى خون 
زنان در برخى كشــورهاى اروپايى حتى به 40 درصد هم مى رسد، افزود: 
شــاخص اهداى خون زنان در كشور فقط 5 درصد است چرا كه زنان بر 
اين باور غلط هســتند كه چون عادت ماهيانه دارند، با اهداى خون دچار 

مى شوند. كم خونى 
محمدى ادامه داد: پزشك پيش از اهداى خون هر شخصى وضعيت جسمانى او 
را كنترل مى كند بنابراين خانم و يا آقايى كه دچار كم خونى و يا مشكل ديگرى 

باشد، اجازه اهداى خون به وى داده نمى شود.

1- تغيير مديران كل در اســتان ها كليد خورده اســت. گفته مي شود 
براي مديران تعدادي اســتان ها حكم انتصاب صادر شده است. گويا 
اين پست هاي مديريتي در اقدام دولت در پاسخ به درخواست ترميم 
كابينه بوده است. گفتني اســت بسياري از مديران بازمانده 2 دولت 

پيش از اين هستند.
2- بدهي هاي پاس بار ديگر خبرســاز شده است. گفته مي شود در 
حالي كه تيم پاس از اذهان فوتبال دوســتان مدت هاست حذف شده 
است، ادعاهاي جديد درباره پرداخت بدهي هاي اين تيم مطرح شده 
اســت. گويا مديرعامل تيم خواستار پرداخت بدهي هاي گذشته اين 
تيم شده اســت. گفتني است مديرعامل اسبق تيم از تسويه بدهي ها 

خبر داده بود.
3- خودروهاي كالســيك به ايران آمده اند. گفته مي شــود نخستين 
گروه از كاروان خودروهاي كالسيك روز گذشته وارد ايران شده اند. 
گويــا اين خودروها از مبدأ هلند تــا تبريز را طي كرده اند. گويا اين 
كاروان بــه دعوت تبريزي ها به بهانه رويــداد «تبريز 2018» به اين 

شهر آمده اند.

بيش از 2 هزار چاه غيرمجاز در همدان 
مسدود شد

 2 هزار و 600 حلقه چاه غير مجاز در اين اســتان مسدود شد كه 
اين انسدادها موجب صرفه جويى 222 ميليون مترمكعب از آب هاى 

زيرزمينى شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: بيشترين چاه هاى غيرمجاز در كبودرآهنگ با 795حلقه، رزن با 

486 حلقه و همدان با 331 حلقه مسدود شده است.
منصور ستوده با بيان اينكه سال گذشته روند انسداد چاه هاى غيرمجاز 
تسريع پيدا كرده و مماشاتى در اين زمينه صورت نمى گيرد، اظهار كرد: 
همچنين با چاه هاى مجاز اســتان همدان كه برداشت بيشتر از پروانه 
بهره  بردارى دارند نيز برخورد مى شود تا در راستاى حفاظت از منابع 

آبى استان همدان گام هاى اساسى و جدى برداشته شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان اظهار داشــت: وضعيت 
منابع آبى استان همدان رضايت  بخش نيست و بايد حفاظت جدى 
از منابع موجود صورت گيرد.ســتوده با اعالم اينكه يك هزار چاه 
غيرمجاز براى انســداد در استان همدان شناسايى شده است گفت: 
گروه هاى گشــت و بازرسى به طور شبانه  روزى دشت هاى استان 

را بازرسى مى كنند.
وى ادامه داد: 24 گروه گشت و بازرسى در راستاى نظارت بر چاه هاى 
مجاز، جلوگيرى از حفر چاه هاى غيرمجاز و برداشــت شن و ماسه از 

رودخانه هاى استان به طور شبانه  روز دشت ها را كنترل مى كنند.

وعده اي كه سيركاران منتظر انجامند
مهدي ناصرنژاد »

 بعضي وقت ها چنانچه هيچ قصد خريد هم كه نداشــته باشــيم، 
يك گشــت وگذاري در بازار چندان بد نيست! حداقل اينكه خيلي از 
قيمت هاي روز دستمان باشد، در خريدهاي احتمالي روزهاي بعد به 

كارمان مي آيد.
من از آن دســته آدم هايي هســتم كه زياد اين كار را مي كنم، البته نه 
اينكه آدم بيكار و بي عارودردي باشم، اما چون شغلم ايجاب مي كند، 
عادت دارم اين طرف و آن طرف ســرك بكشــم و پرس وجو كنم و 
از مســئوالن و مديران محترم حتماً جوياي علت ها باشــم و توضيح 
بخواهم. بنابراين از حدود نيم قرن پيش كه اين كاره تر شده ام، كامًال و 
با اطمينان مي گويم كه «با رشد قيمت ها بزرگ شده ام» و خوب مي دانم 
يك قندان پر از قند ســفيد شازند كه 50 سال پيش يك ريال بود، در 

زمان حال چند تمام مي شود.
روز پنجشــنبه (14 تيرماه) قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ در همين 
همــدان خودمان بين 6 هزار تا 6 هزار و 500 تومان بود و 2 روز بعد 
از آن يعني 16 تيرماه به هر كيلوگرم 8 هزار و 300 تومان اوج گرفت. 
تازه آقاي مرغ فروش مي گفت، «چنانچه ناراحتي برو فردا بيا؛ چون از 
هم اينك قيمت مرغ سفارشــي براي فروش فردا حدود 8 هزار و 600

تومان محاسبه شده است.»
در اين بــاره هيچ ســؤال و جواب اضافه الزم نيســت؛ چرا كه به 
دليل نوســان هاي ويران كننده قيمت ارز در بازار آزاد كشــورمان، 
قيمــت دان مرغ نيز روز به روز گران تر مي شــود و توليدكنندگان 
مرغ مستأصل شــده اند كه آيا به اصطالح براي يك دوره پرورش 
جديد، جوجه بريزند يا نه؟!؛ چون معلوم نيست تا پايان يك دوره 
45 روزه يا 2 ماهه چه بر ســر قيمت گوشت مرغ بيايد! از سويي 
ديگر افزايش شديد گرماي هوا، اغلب مرغداري هاي كشورمان را 
وادار به تعطيلي كرده اســت. از اين نظر كه در گرماي شــديد هوا 
جوجه ريزي براي مرغداري ها واقعًا يك ريســك خطرناك است. 
در اين ارتباط خبر مي رســد نه تنها مرغداري هاي نقاط گرمســير 
ايران، بلكه تعداد غالب مرغداري هاي استان همدان نيز براي دوره 
تابســتانه جوجه ريزي نكرده اند و به تعطيــالت رفته اند. هم اينك 
تعدادي از مرغداري هاي استان هاي شمالي و كردستان و كرمانشاه 
نسبت به اســتان همدان و البته استان هاي گرمسير، فعال تر هستند. 
خدا كند كارگزاران محترم دولت با توجه به كمبود رشــد گوشت 
مرغ در بازار و افزايش عنان گســيخته قيمت هــا، براي جبران اين 
كمبود به موقع اقدام كنند و باليي كه ســر گوشــت قرمز آمد، سر 

گوشت مرغ نيايد.
در خصوص گراني و كمبود گوشــت قرمز حتي واردات گوشــت 
گرم از خارج نيز چندان چاره ســاز نشــد؛ چون اغلــب خانواده ها از 
گوشــت گرم وارداتي استقبال نكردند و اين سرمايه عظيم حداقل در 
همدان مضمحل شــد. دليل اســتقبال نكردن مردم همدان از گوشت 
گرم وارداتي اين بود كه مي گفتند چگونه ممكن اســت چند ماه پيش 
گوســفند در آنسوي دنيا ذبح شود و زماني كه به دست مصرف كننده 
در ايران مي رســد، باز هم گرم و تازه باشد!!! (احتمال مي رود استفاده 
از مواد نگهدارند، گوشــت استراليايي را تازه و گرم به شهرهاي ايران 

رسانده باشد)
به هر تقدير ســرم به قيمت جديد گوشــت مرغ گرم بود كه يكي 
از دوستان رســيد و گفت:  «فالني، چه نشسته اي كه داد سيركاران 
همداني به آســمان بلند اســت و خيل عظيم سيركاران همداني به 
علت افت شــديد قيمت اين محصول پرخاصيــت، دارند بيچاره 

مي شوند.»
گفته مي شود به علت قيمت بسيار باالي سير در سال گذشته كه هر 
كيلوگرم به حدود 60 هزار تومان نيز رســيد، بسياري از زمين داران 
و ســرمايه گذاران ايراني نه تنها در همدان، بلكــه در خيلي از نقاط 
كشــورمان به فكر كاشت و پرورش ســير افتاده اند و در اين زمينه 
گفته مي شــود كارگر و كشــاورز و مهندس و دكتري كه دستش به 
مختصر زميني و پولي مي رســيد، بيكار نمانــده و باغچه هاي خود 
را به (سيرســتان)  تبديل كرده اند. هم اينك در مزارع همدان ســير 
تازه با قيمت 2 هزار و 500 تومان نيز مشــتري ندارد و كشــاورازن 
مي گويند دستمزد باالي كارگر و هزينه برداشت براي استحصال سير 
مقرون به صرفه نيست و محصول سير در همان زمين بماند و بگندد 

باصرفه تر از برداشت آن مي باشد.
در اين ارتباط يكي از كشــاورزان و توليدكننده خوش لهجه ســير به 
خبرنگار ما گفته است، «جايي شنيده ام آقاي نماينده همدان قول داده 
است براي صدور محصول سير كشاورزان همداني به كشورهاي ديگر 

تالش خود را به عمل آورد».
كشــاورز ديگري مي گفت: «گويا روسيه مقصد صادرات سير همدان 
باشــد و انتظار مي رود نماينده مردم همدان كه خود نيز از خانواده اي 

كشاورز مي باشد، درد سيركاران را درك كند!!!» 
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 بــراى تــداركات دو رويــداد بــزرگ 
گردشــگرى 2018 در همدان امروزهمدان 
ميزبان ســفراى كشورهاى آســيايى مقيم 
تهران در همدان اســت و تاكنون نيز براى 
شركت در اين جلسه 28 سفير اعالم آمادگى 

كرده اند.
اســتاندار همدان در جلسه كارگروه اقتصاد 
مقاومتى با اشــاره به اينكه ديوان محاسبات 
اســتان با ديد باز و افزايش توســعه استان 
تاكنون راهكارهاى خوبى را به دســتگاه ها 
براى جذب اعتبارات ارائه داده است، اظهار 
كرد: تا 31 تيرماه دستگاه هايى كه نتوانسته اند 
اوراق و اعتبــارات دســتگاه خود را جذب 
كنند بايد طى جلساتى كه با هماهنگى برنامه 
و بودجه و اســتاندارى برگزار مى كنند اين 

اعتبارات را جذب كنند.
به گزارش  فــارس ، محمدناصر نيكبخت 
افزود: هدف شــخص من و مسئوالن استان 
اين اســت كه به دنبال كار و رضايت مردم 
باشــيم چراكه اگر نتوانيم اين مسئوليت را 
به درســتى انجام دهيم حق معطلى كار را 
نداريم اما اگر مسئوليتى را پذيرفته ايم آن را 
بايد به درستى انجام دهيم. استاندار همدان 
با بيان اينكه در خيلى از جاها و شــرايط از 
مديران استان دفاع كرده ام، ادامه داد: اما اگر 
مديرى وظايف ذاتى خــود را انجام ندهد 
بايد روبروى او بايســتم و بايد به شخص 

بنده حق بدهيد كه از اين مدير دفاع نكنم.
وى گفت: در هر حال اجازه نمى دهم هيچ 
فرد و تشكيالتى در حق مديران استان ظلمى 
و يا پاپوشــى درســت كند چراكه من آدم 
بى مرامى نيستم اما همين مرام حكم مى كند 
كه همين امانت مردم صرف هزينه و توسعه 
استان شود و براى انجام اين وظيفه خود به 

هيچ وجه كوتاهى نمى كنم.
وى اضافه كرد: با تمام ندارى ها دولت اين 
اعتبارات را در اختيار دستگاه ها قرار داده اما 
اگر اعتبارات جذب نشود اين چنين مديرانى 

به درد استان نمى خورند.
استاندار همدان با اظهار گله مندى از معاون 
اقتصادى استاندارى در عدم جذب اعتبارات 
اختصاص يافته به اســتاندارى تصريح كرد: 
بايد زودتر از همه جا استاندارى بتواند اين 

اعتبــارات را جذب كند چــون در غير اين 
صورت چنين كوتاهى هايى قابل گذشــت 

و چشم پوشى نيست.
در  همدان  دستگاه هاي  كم كاري   

جذب 130 ميليارد تومان اعتبار
مديركل ديوان محاســبات اســتان همدان 
نيــز در اين  كارگروه گفــت: مجموع 422
ميليارد تومان اعتبارات تعيين شــده 120 تا 

هنوز  تومان  ميليارد   130
جذب  دستگاه ها  توسط 
نيكخو  است.حاتم  نشده 
اظهــار كرد: دســتگاه ها 
براســاس ضوابــط بايد 
30 درصــد از اعتبارات 
درصــد   70 ازاى  در  را 
پرسنل  به  كه  هزينه هايى 
ارائــه مى شــود، جذب 

كنند.
وى در خصوص مشكلى 
كــه در حــال حاضــر 
اجرايــى  دســتگاه هاى 
دارند،  همــدان  اســتان 
گفــت: از مجموع 422
ميليارد تومان اعتبار 120

تا 130 ميليارد تومان هنوز توسط دستگاه ها 
جذب نشــده اســت و طبق بند(و) به هيچ 
وجه ديوان محاسبات سند و صورتحساب 

صورى را قبول نمى كند.
نيكخو در ادامه اضافه كرد: براساس بند(و) 
تبصــره 16 بايد ديوان محاســبات در حل 
مشــكالت دســتگاه ها همــكارى الزم را 
انجام دهد. وى خاطرنشــان كــرد: اداراتى 
كه اين صورت جلسه و 
آمادگى را دارند مى توانند 
اعتبــارات باقيمانــده را 
جذب و اين جابجايى را 
انجام دهند و دستگاه هايى 
هم كه به پيمانكاران خود 
از  مى توانند  دارند  بدهى 
بدهى  اين  بند(و)  طريق 

را به آنها بپردازند.
و  اقتصــاد  مديــركل 
همدان  اســتان  دارايــى 
نيــز در خصوص جذب 
اعتبارات و مهلت قانونى 
آن توســط دستگاه هاى 
جذب  كرد:  بيان  مربوطه 
اعتبارات دســتگاه ها در 

مرحله نخست تا 24 تيرماه و در مرحله دوم 
تا 31 تيرماه سال جارى است.

كــرد:  اضافــه  محمــودى  ســيدناصر 
دســتگاه هايى كــه قســمتى از اعتبارات 
را جــذب كرده انــد اما مقــدارى از آن 
باقى مانده است شــامل اداره كل ميراث 
فرهنگى، بنياد مســكن انقالب اســالمى، 
اداره ورزش و جوانان، ســازمان نوسازى 
مدارس، جهاد كشــاورزى، سازمان برنامه 
و بودجــه و شــهرك هاى صنعتى همدان 
بوده كه تا تاريخ 8 مردادماه امسال مهلت 

جذب باقى مانده اعتبار را دارند.
وى تصريح كرد: اداره كل ثبت احوال، اداره 
كل زندان ها، سازمان تبليغات اسالمى، حوزه 
علميه همدان و دانشــگاه سيدجمال الدين 
اسدآبادى جزو دستگاه هايى هستند كه كامال 

اعتبارات خود را جذب كرده اند.
مديركل اقتصــاد و دارايى اســتان همدان 
افزود: پــارك علم و فنــاورى، آموزش و 
پرورش همــدان، اداره كل ميراث فرهنگى 
و ســازمان فنى و حرفه اى از جمله اداراتى 
هستند كه جذب اعتبارى نداشته و ضعيف 
عمل كرده اند و تا 31 تيرماه مهلت دارند تا 

اعتبار مورد نظر را جذب كنند.

استان در تدارك رويداد 2018

28 سفير امروز به همدان مي آيند

ساخت
 پارك گردشگرى 

در«يلفان»
 مديركل بنياد مســكن استان همدان 
از احداث پارك گرشگرى در شهرستان 
همدان خبر داد و گفت: پارك گردشگرى 
در روستاى يلفان از توابع بخش مركزى 

شهرستان همدان در حال احداث است.
حسن ظفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه كارهاى اوليه اين پروژه آغاز شــده 
است، افزود: اعتبار اوليه پارك گردشگرى 
850 ميليون تومان برآورد شــده است اما 

اعتبار آن قطعى نيست.
وى با اشــاره به اينكه كار ابنيه اين پروژه 
ظرف چند روز آينده انجام خواهد شــد، 
ادامه داد: در اين پارك فضاى سبز، فضاى 
بهداشــتى و تفريحــى و آالچيق درنظر 
گرفته شــده اســت.ظفرى با بيان اينكه 
اين پروژه امسال به بهره بردارى مى رسد، 
يادآور شد: در صورتى كه براى اين پروژه 
تأمين اعتبار شود، امسال به اتمام مى رسد.

وى بــا تأكيد بــر اينكه بــه دليل علت 
قــرار گرفتن روســتاى يلفان در مســير 
گردشــگرى، اين پارك احداث مى شود، 
اظهار كرد: روســتاهايى كه  در مســير 
گردشــگرى و در محــدوده طرح هادى 
قرار دارند، مى توانند فضاى گردشــگرى 
احداث كنند كه در مســير ســد اكباتان 
به غير از يلفان، روســتايى كه داراى اين 

ويژگى باشد، وجود نداشت.
مديركل بنياد مسكن استان همدان با اشاره 
به اينكه در روســتاهاى ديگر هنوز پارك 
گردشــگرى ايجاد نشده است، بيان كرد: 
فعًال چنين فرصتى در روســتاهاى ديگر 
شناسايى نشده اســت اما در صورتى كه 
روســتاهايى كه مزيت گردشگرى داشته 
باشــند و منابع طبيعى زمين تعيين كند، 

انجام خواهد شد.

 معاون خدمات شهرى شهردار همدان از احداث 
مركز جامع گل و گياه در شهر همدان خبر داد.

 به گزارش  فارس ، وحيد على ضمير در كميسيون 
خدمات شهرى شوراى شــهر همدان اظهار كرد: با 
توجه به اينكه در بحث آبيارى فضاى سبز بر استفاده 
از پساب ها تاكيد شده استفاده از پساب كارخانجات 
خوشــنوش و كيوان پس از تصفيه در دســتور كار 
ما قرار گرفته اســت. وى  با بيان اينكه قنوات شهر 

ظرفيت خوبى براى تامين آب فضاى ســبز اســت، 
افــزود:  اين موضوع در دســتور كار ما قرار گرفته 
كه در اين راســتا مطالعات قنوات را امسال عملياتى 
خواهيم كرد. معاون خدمات شهرى شهردار همدان 
همچنين از احداث مركز جامع گل و گياه در آينده اى 
نزديك خبر داد و اضافه كرد: براى اجراى اين مركز 

با تمام امكانات و تجهيزات الزم ديده شده است.
وى از جمع آورى سه هكتار چمن از سطح شهر خبر 

داد و يادآور شد: كاشــت گونه هاى دائمى و پايدار 
جايگزين اين چمن ها شده كه اين اقدام در مديريت 

و صرفه جويى آب بساير تاثير گذار بوده است.
رئيس كميسيون شهرسازى معمارى شوراى اسالمى 
شهر همدان نيز با تاكيد بر اجراى طرح بهنام توسط 
شهردارى، اظهار كرد: شهردارى در اين راستا عالوه 
بر حمايت از توليدكنندگان در اســتفاده از فضاهاى 

تبليغاتى بايد توليد محتوا نيز داشته باشد.
نرگس نورا...  زاده به نامگذارى سال جارى به عنوان 
سال حمايت از توليد ايرانى گفت: مديريت شهرى 
در حــوزه وظيفه خود براى حمايت از توليد داخلى 
و بومى در زمينه اطالع رســانى نيز بايد وارد  شده و 

با توليد محتوا درزمينه فرهنگســازى مصرف كاالى 
داخلى گام بردارد چراكه در اين راســتا به صورت 
غير مســتقيم از توليدكننده و كاالى داخلى حمايت 
مى شــود. مديرعامل سازمان ســيما منظر و فضاى 
سبز شــهردارى همدان در ادامه به ارائه گزارشى از 
اقدامات صورت گرفته در حوزه سيما منظر و فضاى 
سبز شهرى پرداخت و گفت: مراحل بهره بردارى از 
طرح بهنام توسط واحدهاى توليدى همدان تدوين 

شده و تاكنون 50 واحد متقاضى بوده است.
بابك آزاد افزود: تعدادى سازه تبليغاتى در سطح شهر 
براى اجراى طرح بهنام در سطح شهر در اختصاص 

داده شده است.

مركز جامع گل و گياه 
در همدان احداث مى شود

مديران كانال هاى تلگرامى فروش طال 
بازداشت شدند

 هشت تن از گردانندگان كانال هاى تلگرامى كه اقدام به فروش 
طال و زيورآالت در فضاى مجازى مى كردند، دستگير شدند.

رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى همدان با بيان 
اينكه خريد و فروش طال در فضاى مجازى جرم تلقى مى شــود، 
افزود: پس از شــكايت 239 تن از اعضاى اتحاديه طال فروشــى 
همدان، شناسايى كانال ها و گروه هاى تلگرامى كه اقدام به خريد 
و فروش مجازى زيورآالت مى كردند در دستور كار قرار گرفت.

فيروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا ادامه داد: در اين راســتا 
19 گروه و پنج كانال تلگرامى كــه براى خريد و فروش زيورآالت 

راه اندازى شده بود، توسط كارشناسان پليس فتا همدان رصد شدند.
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سمانه جهانگيري عرش»
 از شــواهد و گزارشات پيداست 
كه تغييرات آرام امــا رو به جلويي 
كه از درون بر شهرســتان تويسركان 
نويدبخش  اســت،  شــده  حاكــم 
حركت رو به رشــدي اســت كه با 
تغييــر مديريت هاي قبلي و در رأس 
آن فرمانــدار تويســركان به عنوان 
ســكان دار اصلي برنامه هاي اجرايي 

دولت به وجود آمده است.
اگر در گذشــته مردم اين شهرستان از 
بسيارى امكانات زيربنايى و زيرساختى 
چون حمل ونقــل و راه هاي مواصالتي 
محروم بودند، امروز اين شهرســتان با 
اصالح نقاط حادثه خيز، راه هاي اصلي 
و اخــذ مجوز از هيــأت دولت براي 
پيوستن به راه هاي شــرياني كشور و 
نيز پيگيري براي راه آهني كه براي اين 
شهرستان حذف شده بود، توانسته است 

مسير توسعه را هموار سازد.
دسترسي به آب مورد نياز در آينده اي 
نه چنــدان دور با ايجاد ســدهايي كه 
عالوه  دارند،  توجهي  قابل  پيشــرفت 

بر حل مشــكل آب شــرب و سالم، 
تأمين كننده آب باغات و محيط زيست 
خواهد بود كه تويســركان را به معناي 
كامل نگين سبز ايران و شهر توريستي 

استان و كشور خواهد كرد.
اگر تا چندي پيش در تويسركان ناقوس 
كاهــش جمعيت به دليــل مهاجرت و 
بيكاري بــه صدا درآمده بــود، به نظر 
مي رســد با تأكيــدات و حمايت هاي 
فرماندار شهرستان بر سرمايه گذاري هايي 
كه صد درصد سرمايه هاى آنان شخصي 
بوده اســت، در آينده شــاهد اصالح 

جمعيت شهرستان خواهيم بود.
خوشبختانه با توجه به قابليت تويسركان 
در محصوالت باغي از جمله گردو به 
عنوان محصولي كه بخشــي از اشتغال 
مردم به آن وابسته است، اصالح باغات 
كه  سرشاخه كاري  چون  برنامه هايي  و 
گفته مي شود به «گفتمان مردمي» تبديل 
شده است، مي توان ماندگاري مردم در 

اين شهر سبز را تثبيت كرد.
همايش  برگزاري  نيز  ارتباط  اين  در 
گردو با حضور مســئوالن كشوري 

كه چند ســالي اســت تويسركان 
را بــه روي آنتن هاي كشــوري و 
جهانــي مي برد به همــراه همايش 
مبل  همايــش  و  تويســركان  روز 
و منــب مي تواند اين شــهر را از 
برهاند  گذشــته  عقب افتادگي هاي 
كه خوشــبختانه با نگاه باز مسئوالن 
شهرســتان به اين نــوع برنامه هاي 
تبليغي و صرف هزينه دراين ارتباط 
قطعًا اين مهم به تحقق خواهد رسيد.

گذشــته از مباحث بــاال آنچه باعث 
اعتالي يك منطقه مي شود، تعامل بين 
سياسى  جريانهاى  از  فارغ  مســئوالن 
اســت كه در اين خصــوص پس از 
تصدي پســت فرمانداري به دســت 
نوانديش،  و  بومــي  نيروهاي  از  يكي 
شــاهد تعامل دوجانبه بين فرماندار و 
نماينده اي بوديم كه بارها با نفوذ خود 
توانسته است مسئوالن وزارت را براي 
رفع مشكالت به اين شهرستان دعوت 
و اعتبارات و يا تعهدات الزم را از آنها 

اخذ كند.
در هر حال آنچه به نظر مي رســد اين 

است كه مسئوالن تويسركان؛ شهر سبز 
ايران، همت گمارده اند تا شهرستان را 
به آنچه حق مردم ساكن در آن است، 
اقدامات  اين  نتيجه  البته  كه  برســانند 
منوط بــه در تالش و اســتمرار اين 

اقدامات اســت كه در آينده شاهد آن 
خواهيم بود.

مباحث باال بخشــي از مشــاهدات و 
شنيده هايي بود كه تيم خبري همدان پيام 
در ســفري به اين شهرستان و نشست 

اختصاصي با فرماندار، آنها را گزارش 
كرد.

با اين توصيــف ماحصل گفت وگو با 
شهرســتان  فرماندار  موميوند،  حبيب 

تويسركان را در زير مي خوانيم:

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

چغندر نهاوند را با التماس به كارخانه ها مي دهيم 
كشاورزان ضرر نكنند

 در نهاوند 4 هزار هكتار چغندر كشت مي شود كه اين مقدار با التماس در كارخانه هاى 
كشور توزيع مى شود تا موجب ضرر كشاورزان نشود.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى در بازديــد از پروژه هاى حوزه جهاد 
كشــاورزى نهاوند كه با حضور معاون وزير جهاد كشــاورزى انجام شــد، اظهار كرد: 

شهرستان نهاوند پتانسيل و استعداد هرگونه سرمايه گذارى را دارد.
به گزارش فارس، حســن بهرام نيا ادامه داد: سراب هاى شهرستان نهاوند به  طور متوسط 

روزانه داراى 20 مترمكعب آب خروجى هستند كه متأسفانه آن  چنان كه شايسته است در 
حوزه كشاورزى مصرف نمى شود و هدر مى رود.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به وجود طرح ساماندهى يك هزار 
و 39 كيلومتر از 40 ســال گذشته تاكنون، گفت: متأســفانه در اين راستا تاكنون پس از 
گذشــت چندين سال تنها 203 كيلومتر آن انجام شده و 809 كيلومتر ديگر آن باقى  مانده 

است.
وى با اشــاره به لزوم پيگيرى و حمايت مســووالن كشــورى در حــوزه آب  و خاك 
كشــاورزى، گفت: امروز كشــور با بحران بى آبى مواجه است و ما به  عنوان شهرستانى 
مستعد نبايد بگذاريم اين آب ها كه مى توانند زمينه اشتغال، توليد و توسعه را فراهم كند 

را از دست بدهيم.
بهرام نيا در ادامه با اشــاره به ســاخت كارخانه قند 5 هزار تنى نهاوند كه مقرر بود امروز 
كلنگ زنى شــود اما به زمانى ديگر موكول شد، گفت: در شهرستان نهاوند 4 هزار هكتار 
چغندر كشت مى شود، اين مقدار چغندر توليدى با التماس در كارخانه هاى كشور توزيع 

مى شود تا موجب ضرر كشاورزان نشود.
وى افــزود: چرا بايد كشــاورزان مطالبات چغندر تحويلى ســال گذشــته خود را 
دريافت نكرده باشــند؟ در گذشــته سياســت هاى حمايتى نظير تحويل قند و تفاله 
چغنــدر در ازاى تحويــل چغندر به كارخانه ها صورت مى گرفت كه متأســفانه در 

حال حاضر انجام نمى شود.

يادداشت روز

اطالع رسانى رمز موفقيت
اكرم چهاردولى»

  اين روزها مشكالت كشور در حاشيه برگزارى جام جهانى فوتبال در 
روســيه، فشار كمترى بر ملت گذاشت چرا كه بسيارى از مردم ناراحتى و 
نگرانى خود را در پاى تلويزيون ها براى 90 دقيقه هم كه شده فراموش مى 
كردند اما اين رويداد در برخى لحظات از يك بازى و ورزش خارج شده و 

مردم را به تحليل و نقد بازيكنان و مربى ها مشغول كرد.
از ســوى ديگر اين رويداد ورزشــى به عنوان پر بيننده ترين اتفاق در هر 
چهارســال به همه ما يادآور مى شود كه يك رسانه چگونه مى تواند چند 
ميليارد جمعيت كره زمين را مخاطب خود كرده و تا چه ميزان قدرت يك 

رسانه را به رخ مى كشد.
مــردم ما هنگامــى كه با مديران ناتــوان و ناكارآمد مواجه مى شــوند و 
خبرنگاران ما هنگامى كه با مديران بيگانه با رسانه برخورد مى كنند، متوجه 
مى شــوند كه چرا و چگونه مردم از دولت فاصله گرفته و نابسامانى ها را 

پررنگ مى كنند.
ايــن روزها مردم از دولت مى خواهند كــه در دقايق آخر نيمه دوم بازى 
دولت، تعويض هاى خود را انجام دهد، به وزيران و مديرانش هشدار دهد 
كه با جــان و دل كار كنند و بدوند تا مبادا نتيجه بازى را به رقيب واگذار 
كنند. مردم همزمان با تماشاي بازى هاى سرد و بى رمق برخى از تيم ها كه 
چيزى براى از دست دادن ندارند، ياد تيم دولتمردان خود افتاده و اشتباهات 
پى درپى و ضعف هاى مديران ميانى و نارســايى خط دفاع را معلول اين 
مى دانند كه برد يا باخت براى اين تيم كابينه تفاوتى ندارد و فقط مى دوند 

كه دويده باشند.
مردم از دولت انتظار دارند حاال كه قرار نيســت در بازى بعدى شــركت 
كنند، با تمام قوا و جســارت الزم، به حمله هاى بى امان خود ادامه دهند 
و ثانيه هاى باقي مانده عمر كابينه را غنيمت بشــمرند شايد ورق برگردد و 
قضــاوت ناظران واقعى تغيير كند. حــال در يك گزاره خبرى مى توان به 
اين نكته اشاره كرد كه فرصت آزمون و خطا در سالهاى پايانى عمر دولت 
وجود ندارد و اگر مديران سياســى در قامت فرماندار و بخشدار تمام بار 
مســئوليت را بر عهده استاندار گذاشته و براى انعكاس مطلوب تالش ها 
و زحمات كارگزاران دولت، از ورود به عرصه رسانه اجتناب كنند؛ مسلما 

نبايد از مردم توقع داشته باشند كه حمايت كنند.
از سوى ديگر گاه براى حصول نتيجه بهتر و سريعتر، همدلى و وفاق بين 

مجريان و قانونگذاران، مطمئن ترين راه است. 
اگر از منافع شــخصى و بده بســتان هاى مرسوم چشم پوشى كنند و اگر 
مديران ارشد شهرستان ها و استان الگوى كارآمدى باشند، قطعا بدنه دستگاه 
هاى ادارى به آنها اقتدا كرده و تحرك و نشاط در يك شهرستان به وضوح 
مشــاهده خواهد شد. بى شك اگر استاندار را مربى يك تيم تصور كنيم و 
فرمانداران را بازيكنان آن، بايد بپذيريم كه براى نتيجه بهتر يا بايد از تعويض 
هاى محق اســتفاده كرد يا اينكه ســرانجام داور اين رقابت به اخراج يك 

بازيكن مبادرت خواهد كرد.
صدالبته در شهرستان تويسركان با استفاده از ظرفيت موميوند به عنوان يك مدير 
بومى با تجربه 30 سال مديريت در حوزه مديريتي اميد آن خواهد رفت كه چند 
شاخص از الگوهاى مديريتى لحاظ شده و دست آخر با يارى رسانه ها، مراحل 

توسعه و پيشرفت يك شهرستان محروم با سرعت طى خواهد شد.

مشــكالت  عمــده  از  يكــي   
شهرســتان، راه هاي مواصالتي آن 
اســت، براي رفع اين مشكالت چه 
اقدام اثرگذاري انجام شده است؟

اقدامات خوبي در شهرســتان انجام شده 
است، هرچند اين اقدامات بايد زماني كه 
پول بود، انجام مي شد اما تا سال 93 حتي 
يك گرم آسفات هم در راهها توزيع نشده 
و آســفالت راه هاي اصلي مربوط به پيش 
از انقالب بود كه با پيگيري هاي مكرر در 
اين دولت 4خطه كردن تويسركانـ  كنگاور 
محقق شد و علي رغم كمبود اعتبار، اعتبار 
ملي براي آن دريافت شد. همچنين بخشى 
از كارهاي مربوط به مســير تويســركان 
ـ  جوكار به پايان رســيد كه براي آنهم از 
اعتبارات استاني و ملي استفاده شده است.

 در خصوص بهســازي روستاها 
براي ماندگاري مردم و اســتفاده از 
امكانات چه كارهايي انجام شــده 

است؟
اساس كشور نگه داشتن جمعيت روستايي 
در روستاهاســت به همين لحاظ بيشــتر 
زيرساخت ها را فراهم كرديم. از دهه فجر 
سال 96 به بعد گاز به تمام روستاهاي باالي 
20 خانوار رسيد و حاال قرار است جشن 
تويسركان  روستاهاي  در  گازرساني  اتمام 

برگزار شود.
تا قبل از سال 94 تنها 33 روستاي شهرستان 
بهسازي شــده بود كه پس از تصدي اين 
پست با توجه به اهميتي كه به روستاها و 
روستاييان قائل هستم، اين رقم به 60 روستا 
رسيد و پيش بيني مي كنم تا پايان سال 97

به حداقل 70 روستا برسد. در حقيقت هر 
چقدر تا سال 94 كار شده بود، برابر با آن 
در مدت 3 سال كار انجام شد. خوشبختانه 
هم اينك همه روستاييان شهرستان به دنبال 
بهسازي هستند كه اين مي تواند دستاورد 
خوبي در تحول روستايى باشد. همچنين 
چندين راه روستايِي براى روستاهاى زير 
20 خانوار هم به پايان رســيده و ديگر راه 

روستايي نامناسب نداريم.
چگونه  تويسركان  آب  وضعيت   

است؟
آنچه مشخص اســت اين است كه پروژه 
آبرســاني در شهرستان تويسركان با قوت 
پيش مي رود چنانچــه 500 ميليارد تومان 

پروژه آبي در دستور كار و در دست اقدام 
داريم. بــا توجه به اينكه تأكيد اســتاندار 
همدان بــر واگذاري پروژه هــا به بخش 
خصوصي اســت كه اين مهم در اســتان 
كمتر عملياتي شده اســت، در تويسركان 
تصفيه خانه سد سرابي و سركان به بخش 
خصوصــي واگذار شــده كــه هم اينك 
30 ميليــارد تومان ســرمايه گذاري بخش 
خصوصي بدون ريالي كمك دولتي براى 

اين پروژه صرف مى شود.
همچنين سد خرمرود به عنوان بزرگ ترين 
پروژه شهرستان هم با يك شركت خصوي 
با 200 ميليارد تومان سرمايه كه 100 درصد 
آورده شخصي است، با جدول زمان بندي 

آغاز به كار كرده است.
در خصــوص مجتمع هاي آبرســاني هم 
پيگيري هــاي زيادي شــد، چنانچه از 19

مجتمع آبرساني روستايي استان، 3 مجتمع 
به شهرستان تعلق گرفت كه البته يكي هم 
اخيراً به نتيجه رسيده كه 4 مورد خواهد شد 
تا روستاييان از اين نعمت بي بهره نشوند.در 
حوزه تأمين آب همچنين 350 رشته قنات 
در شهرستان شناسايي و با توجه به اينكه 
مردم متقاضي اليروبي آنها بودند، 17 رشته 
قنات اليروبي شــد كه اگر اين اقدام براي 
همه آنها انجام شــود، آب ارزان در اختيار 

كشاورزان قرار خواهد گرفت.
احداث 15 كانال بتُني كشــاورزي، ترويج 
و تشويق كشــاورزان به استفاده از آبياري 
تحت فشار كه 85 درصد اعتبار آن دولتي 
است (هم اينك هزار هكتار باغ با آبرساني 
لوله اي انجام مي شــود و اگر ادامه يابد به 
2 هــزار هكتار خواهد رســيد)، از جمله 
اقدامات براى مديريت آب شهرستان است.
 از فعاليت هــاي عمرانــي اين 

شهرستان بگوييد
مهمترين فعاليت كه در اين خصوص انجام 
شد، كلنگ زني ايســتگاه قطار «بابا كمال» 
بــود كه پيش  از اين حذف شــده بود اما 
با پيگيري و حمايت نماينده شهرســتان با 
10 ميليارد اعتبار مصوب شــد و براي راهِ 
دسترســي به آن نيز اعتباري لحاظ گرديد. 
اگر اين ايســتگاه در تويسركان نبود، اين 
شهرســتان كامــًال از حمل ونقــل ريلي 
حذف مي شود كه اين اجحاف بزرگي در 
حق مردم اين شهرســتان بود؛ چراكه همه 

شهرستان ها اين امكان را دارند.
 در بخش مديريت فرهنگي چه 
دستاوردي براي شهرستان داشتيد؟

شهرستان آثار ارزشمند تاريخي و طبيعي 
دارد كه براي جلوگيــري از تخريب آنها 
امســال بيش از هر ســال اعتبــار لحاظ 
كرديم. تويسركان شهرستان گردشگري با 
جاذبه هاي بكري اســت كه نياز به معرفي 
دارد و مــا در ايــن ارتباط بــا برگزاري 
جشــنواره هايي چون «روز تويســركان» 
دنبــال اين مهم هســتيم و از هزينه تبليغ 
ملــي و جهانــي هم دريــغ نمي كنيم. در 
شهرستان غذاخوري هاي خوبي داريم كه 
اشباع شده اند و ايجاد فضاي جديد صرفه 
اقتصادي ندارد اما ســاخت هتل مهمترين 
نيازي اســت كه براي ســاخت آن ضمن 
دعوت از سرمايه گذاران، همه نوع حمايت 

را خواهيم كرد.
تويســركان شهرستاني اســت كه نياز به 
معرفي دارد و قطعاً اگر توريســتي به اين 
شــهر بيايد و امكانات الزم برايش فراهم 

شود، قطعاً ماندگار خواهد شد.
 يكي از مهمترين مشكالت استان 
و به تبع آن شهرســتان، اشــتغال 
است. در اين زمينه چه راهكار عملي 

ارائه داديد؟
وضعيــت نســبي ما بــراي اشــتغال در 
شهرستان «كشــاورزي» است. حدود 14

هزار بهره بــردار براي كشــاورزي داريم 
كه مي توانند اشــتغال خوبي ايجاد كنند. با 
توجه به اين مهم، تغيير كشاورزي از سنتي 
به صنعتي، توســعه گلخانه ها كه هم اينك 
يك پنجم گلخانه ها (20 درصد كل استان) 
در تويسركان واقع شده است، رشد اشتغال 
را به دنبال خواهد داشت كه اصالح باغات 
توسط خود مردم و ميل به ايجاد گلخانه ها 

اين رشد را محقق خواهد كرد.
 بــا توجه به اينكه تويســركان 
شهرستان كشاورزي است، آيا براي 
توسعه صنعت هم گامي برداشته ايد؟

زماني كه به شهرستان آمدم، تنها 2 صنعت 
با 800 نفر شاغل در شهرستان فعال بودند 
كه امســال اين رقم 2 برابر شده است. اگر 
3 شركت داروسازي «فاران شيمي»، «تدبير 
دارو» و «هگمتان دارو» هم به نتيجه برسند، 
با صنايع وابسته به آن، در صنعت شهرستان 

تحركي ايجاد خواهد شــد. همچنين در 
بخــش صنعت واحد «الياف ســازان» با 6

ميليارد تومان و «صنعت كاغذ» با 50 ميليارد 
تومان در دست اقدام است.

مهمترين اقــدام ما تمركــز روي صنايع 
كوچك و توسعه آن بود كه خوشبختانه در 
اين ارتباط بيشترين پرداختي ها را نسبت به 

استان داشتيم.
هم اينــك بــراي ناحيه صنعتي فرســفج 
متقاضيــان خوبــي جذب شــده اند و ما 
تسهيالت الزم براي تقويت واحدها را از 
صندوق كارآفريني «اميد» پرداخت كرديم. 
متقاضياني كه طرح ارائه دهند را حمايت 
مي كنيم و با قاطعيت اعــالم مي داريم كه 

مشكلي در پرداخت تسهيالت نداريم.
در صنعت مبــل و منبت هــم طبق آمار 
ميراث فرهنگي 4 هــزار و 700 كارگاه با 
8 هزار شاغل فعال هستند كه از تسهيالت 
روســتايي هم به اين بخش به مبلغ 100

ميليون تومان پرداختي داشتيم.
صنايع كوچك و دســتي در شهرســتان 
به خوبي پا گرفته انــد و ما با آموزش هاي 
فني وحرفــه اي بــه دنبال آمــوزش براي 
توليــد هســتيم. در همين ارتبــاط براي 
تقويت اشــتغال شهرســتان شــورايي از 
جوانان كارآفرين را تشــكيل داديم كه با 
ايده پردازي هاي خود كمك حال اشــتغال 

باشند. آينده اين تشكل خوب است.
در بخش صنعت، از گذشته هاي دور سفال 
فرسفج را داشتيم كه از اين شهر آغاز شد 
اما اللجين را جهاني كرد؛ چراكه متأسفانه 
توليد سفال در فرســفج به صفر رسيد و 
هم اينك ما دنبال احياي اين صنعت مهم با 
ايجاد كارگاهي هستيم كه بتوانيم از اين راه 

در آينده اشتغال را رونق ببخشيم.
 بــا توجه به گردشــگري بودن 
تويســركان آيا به دنبــال صنعِت 
گردشگري و اشتغال از اين راه هم 

بوديد؟
امسال تويســركان عمًال شــاهد افزايش 
گردشگر بود اما مالك ما اسكان گردشگري 
در شهرستان است. به همين سرمايه گذار 
بــراي ايجاد هتــل را حمايت مى كنيم كه 
اين خود اشتغال خوبي ايجاد خواهد كرد. 
در ســال 93 تعداد 600 نفر در تعطيالت 
نوروزي در شهرستان اسكان داده شدند كه 

ســال 96 به 3 هزار و 18 نفــر و در عيد 
97 به 10 هزار نفر رسيد كه قطعاً چرخش 

اقتصادي خوبي داشت.
آنچه مسلم است اين است كه گردشگري 
مناســب  راه  مي خواهــد.  زيرســاخت 
اصلي ترين نياز است.اگر جاده گنجنامه كه 
44 كيلومتر با همدان فاصله دارد و داراي 
چشــم انداز زيبايي اســت، اصالح شود، 
بهترين زيرساخت گردشگري فراهم شده 

است. 
ســركان در شهرستان تويسركان يك "باغ 
شهر" زيباست. اگر كسي به اين شهرستان 
پا بگذارد، چند روزي ماندگار مي شــود. 
روستاي خرمرود، دره گزنده، شهر فرسفج، 
220 اثرتاريخى شهرســتان، بازار قديمي، 
حوزه علميه اي كه مربوط به دوره صفويه 
اســت اماكن خوبي براي جذب گردشگر 
و توســعه اقتصاد حاصل از آن اســت كه 
در گذشــته خوب معرفي نشده اما رويداد 
2018 فرصتي را فراهم آورده كه ما هم با 
3 برنامه مهم شهرستاني در تراز ملي، دنبال 

معرفي شهرستان به دنيا باشيم.
 اقدامات شهرســتان در بخش 
كشاورزي و توليدات حاصل از آن را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مهمتريــن اقدام ما در بخش كشــاورزي 
سرشاخه كاري درختان گردو بود. سال 94

تويسركان دچار مشكل جدي سرمازدگي 
باغات شد كه بيش از 90 درصد محصول 
گردو با 5 هزار و500 هكتار باغ آســيب 
ديدند و معاش و درآمد مردم از بين رفت. 
با توجه به اينكه بيمه كشاورزي نيز حمايت 
چنداني نكرد و يا اينكه برخي كشاورزان 
بيمه نبودند، عمًال چيزي عايد مردم نشد. 
بعد از مذاكره بــا وزارت و پيگيري مفتح 
سرشاخه كاري  طرح  شهرســتان،  نماينده 
با هدف اصالح باغات، آبياري مناســب، 
نگهــداري باغ هــا در دســتور كار قرار 
گرفــت و 3 هزار هكتــار از باغات گردو 

سرشاخه كاري شد.
وزارت نيــز براي اجراي ايــن طرح "باغ 
مادري پيوند" را به تويسركان داد تا پيوند 
از طريق سرشاخه هاى اين باغ انجام شود. 
هم اينك 4 هزار كشــت انجام شده است. 
عالوه بر اين امســال تويسركان در بحث 
كشت ســير هم وارد شــد و كشت اين 

محصول را به 6 برابــر يعني 560 هكتار 
رساند. هم اينك نگران فروش اين محصول 
هســتيم كه در اين ارتباط هم از چند ماه 
پيش وارد مذاكره با دســتگاه هاي مربوطه 

شده ايم.
 چشــم انداز شهرستان به كدام 

سمت است؟
علي رغم همه مشكالت و تنگناهاي مالي، 
شهرســتان به سمت توســعه در حركت 
است. به همين دليل تالش كرديم با حضور 
در ميان مردم و تعامل با نماينده شهرستان 
به فكر حل مشــكالت باشــيم. هرچند 
معتقديم تا رســيدن به آنچه مدنظر است 
فاصه هاي زيادي باقيســت اما آنچه مسلم 
است اين است كه به عنوان نماينده دولت 
در صدد كم كردن فاصله زيرســاخت ها و 
امكانات شهرســتان با مركز استان بوديم. 
تويســركان در راه يك تحول خوب است 
به تعبير اســتاندار محترم، اين شهرســتان 
يــك عقب ماندگي تاريخــي دارد كه طي 
چند سال گذشته به سمت تحقق عدالت 
و كاستن از اين عقب ماندگي برآمده است. 
ما با تالش مجموعه هاي مديريتي اقتصاد 
مقاومتي را در عمل محقق ساختيم. توسعه 
سالن هاي ورزشي، ايجاد بيمارستان جديد 
با پيشــرفت مطلوب، تعامل ســازنده با 
دســتگاه ها و دعوت از وزرا و نمايندگان 
آنها به شهرســتان چنانچه حتي روزهاي 
پنجشنبه و جمعه هم ما را به كار و تالش 
وامي دارد، از جمله اقداماتي است كه براي 
احقاق حق مردم شهرستان انجام مي دهيم و 
معتقديم در اين برهه مشكالت زياد است و 
بايد با صبر و تحمل رو به جلو پيش برويم.

توجه به نيروي انساني نيز به عنوان يك 
سرمايه براي ما بسيار مهم بوده است. به 
همين دليل با اقدامات اساسي در جهت 
رشد نيروي انســاني برآمديم. نسبت به 
ســال 1390 كه جمعيت شهرستان منفي 
و رو به كاهش بود، امســال توانســتيم 
در مرحلــه اول به تثبيت جمعيت كمك 
كنيم. كاســتن از حاشيه ها، درگيري هاي 
سياسي و خدمت به مردم باعث خواهد 
شد كه ما در سال 1400 تثبيت جمعيت 
شاهد  نخســتين بار  براي  را  شهرســتان 
باشــيم و آهنگ مهاجرفرستي شهرستان 

را خاموش نماييم.

فرماندار تويسركان در نشست اختصاصى با همدان پيام تاكيد كرد

تويسركان در مسير تحول و توسعه
■ سرمايه گذار را با قاطعيت حمايت مى كنيم و مشكلى در پرداخت تسهيالت نداريم

جوابيه
موضوع: درج توضيحات در روزنامه همدان پيام

در پي درج مطلبي با عنوان  "هشــدار به حوادث تانكرهاي حمل نفت 
در جاده ها"  در صفحه 3 روزنامه محلي همدان پيام، اقتضا دارد مراتب 
ذيل حاوي توضيح بيشتر موضوع -و نه ضرورتا جوابيه - توسط روابط 
عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان در همان صفحه 

در اولين تاريخ انتشار انعكاس يابد.
■ شكي نيست تالش ارزشمند آتش نشانان خدوم و از خود گذشته 
هميشــه جلوي ديدگان هم ميهنان عزيــز وصد البته در اذهان مردم 
قدردان و فهيم اســتان همدان قرار دارد و همه آحاد جامعه بر اين 
مهم اذعــان دارند اما در كنــار اين عزيزان، سزاســت، يادي كنيم 
از تالش ســوخت رســانان خدمتگزار در تامين سوخت مورد نياز 
بخــش هاي مختلف مصرف از حمل و نقل گرفته تا صنايع كوچك 
و بزرگ، كشــاورزي، نيروگاه و غيره در شرايط مختلف جوي و در 
اقصا نقاط شهري و روستايي اســتان. اما درمورد تيتر انتخاب شده 
براي اين گزارش بايد يادآوري كرد، صرف نظر از غلط دســتوري 
آن، فقــدان تناســب الزم با حجم مطالب مختلــف و گزارش هاي 
آماري و عملياتي ارايه شده در جلسه كارگروه ايمني و آتش نشاني 
و كمــي توام با جهت دهي به چشــم مي خورد كــه از متوليان آن 
جريده وزين انتظار دقت بيشــتري در اين خصوص مي رود. از اين 
رو توضيحات اشــاره شده در باال و در ادامه - نه به تعبير جوابيه- 

را به استحضار مي رساند.
پر واضح است كه واحد ايمني و آتش نشاني يكي از پر مسئوليت ترين 
واحدهاي عملياتي انبارهاي نفت به شــمار مــي رود و الزامات قانوني 
ورود نفتكش ، تردد در تاسيســات و بارگيري محموالت ســوختي در 
صنعت پااليــش و پخش فرآورده هاي نفتي از مقررات و حساســيت 
خاصي برخوردار است و كاركنان ايمني و آتش نشاني فعال در تاسيسات 
نفتي همواره بر فرآيند بارگيري، رســيد و انتقال چهار فرآورده اصلي ( 
بنزين موتور- نفت گاز - نفت سفيد و نفتكوره) نظارت كامل دارند چرا 
كه شــعار- ايمني حرف اول است- ركني اصلي وهميشه سرلوحه امور 
جاري انبارهاي نفت مي باشد. سرمايه هاي ملي و انساني اين مراكز مهم 
بعنوان امانتي ارزشــمند الزم به صيانت و حراست بوده و خطر حريق  
هميشه همراه و در كمين تاسيســات و تجهيزات و عمليات نفتي قرار 
دارد. از اين روســت كه همه ساله به منظور تقويت آمادگي اين نيروها 
مانورهاي ايمني و آتش نشــاني در انبارهاي نفت با جديت برگزار مي 
شــود اما اين پوشش گسترده در اولويت نخســت، محدوده انبارهاي 
نفت را دربردارد و در مســيرهاي مواصالتي آتش نشــانان منطقه، در 
هنگام بروز حوادث، ياريگرآتش نشــانان شهري هستند بديهي است 
مسئوليت ديگر مخازن سيار و تانكرهاي حامل مواد قابل احتراق خارج 
از چهار فرآورده اصلي اشــاره شده در باال مانند هر وسيله نقليه حامل 
مواد خطرناك ديگر ، عهده ديگر سازمان هاست. كه اميدوارم با رعايت 
قوانين حمل و نقل جاده اي هرگز شاهد بروز حوادث و شرايط ناايمن 

در سطح جاده ها نباشيم. 
* امين روستايى 
مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

كمپ
 گردشگرى اللجين 
در انتظار
 تأمين اعتبار

 شــهردار اللجين بــا تأكيد بر اينكه 
كمپ گردشــگرى اللجيــن در انتظار 
تأمين اعتبار اســت، گفت: يك ميليارد 
تومان براى كمپ گردشــگرى اللجين 
مصوب شده كه با تأمين اعتبار از سوى 

ميــراث فرهنگى عمليــات اجرايى آن 
امسال شروع مى شود.

حميــد محبى در گفت وگــو با  فارس 
در خصوص نبود برنامه براى ســالروز 
جهانى شــدن اللجين اظهار كرد: نبود 
برنامه بــراى اين روز، به اين علت بود 
كه به دنبال ادغام برنامه هاى ســالروز 

جهانى شدن با رويداد 2018 هستيم.
وى به برگزارى جشنواره ملى عكاسى 
اشاره كرد و ادامه داد: اين برنامه يكى از 
رويدادهايى است كه درباره اللجين اما 

همزمان بــا برنامه هاى رويداد «همدان، 
2018» است.

ــا  ــن ب ــى اللجي ــهر جهان ــهردار ش ش
تأكيــد بــر اينكــه اللجيــن چهــار 
ســال عنــوان جهانــى خواهــد داشــت، 
گفــت: از زمانــى كــه اللجيــن جهانــى 
شــده، كارهــاى عمرانــى در ايــن شــهر 
ــات  ــون اقدام ــد و تاكن ــاز ش ــز آغ ني
زيباســازى،  راســتاى  در  زيــادى 
فضــاى ســبز و عمــران شــهرى انجــام 

ــده اســت. ش

وى توسعه ســفره خانه ها، سوئيت هاى 
اقامتــى و اماكن تفريحــى را از ديگر 
اقدامات در شــهر اللجين برشــمرد و 
افزود: كمپ گردشگرى اين شهر براى 
امســال مصوب شده و قول اختصاص 
يك ميليارد تومان به آن نيز داده شده كه 
با تأمين اعتبار از سوى ميراث فرهنگى 

امسال شروع مى شود.
محبى با اشــاره به اينكه شــهر جهانى 
اللجيــن هــم اكنــون فاقــد كمــپ 
گردشگرى است، بيان كرد: پروژه هايى 

كه در حال اجراســت تعدادى در هفته 
دولت و تعــدادى در دهه فجر و ديگر 

ايام به بهره بردارى مى رسد.
وى به پروژه هاى شــاخص شهردارى 
براى سال جارى اشاره كرد و گفت:  با 
توجه به اينكه بسيارى از معابر اين شهر 
خاكى اســت، در حال حاضر به شدت 
انجام  معابــر  آســفالت ريزى  عمليات 
مى شود كه تاكنون 10 هزار تن آسفالت 

نيز توزيع شده است.
شــهردار اللجين به زيباســازى محيط 

شهرى اللجين اشاره كرد و يادآور شد: 
در بخش فضاى ســبز نيــز ايجاد چند 
پارك مدنظر قرار دارد كه بتوان فضاى 

مطلوب شهرى را ايجاد كرد.
المان هاى  نصــب  خصــوص  در  وى 
سفالين در سطح شهر جهانى نيز گفت: 
فراخوان مبنــى بر المان ميادين و بلوار 
داده شده و چند طرح نيز رسيده است 
كــه با تشــكيل كميته فنــى طرح هاى 
منتخب انتخاب شده و وارد فاز اجرايى 

مى شوند.



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  21 تيرماه 1397  شماره 3237

4

خبـر

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

لتخبر
دو

س
مجل

ايران و جهان

آگهي حصر وراثت
سيمين كريمي داراى شماره شناسنامه  1652 به شرح دادخواست كالسه 
113/264/97 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نبي كريمي به شماره شناسنامه  908 در تاريخ 
1389/02/02 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 

آن متوفى منحصر است به:
 1- ســيمين كريمي به شماره شناســنامه 1652 دختر متوفي 2- عذرا 
كريمي به شــماره شناســنامه 1888 دختر متوفي 3- مهري كريمي به 
شماره شناسنامه 1653 دختر متوفي 4- منير كريمي به شماره شناسنامه 
1650 دختر متوفي 5- علي كريمي به شماره شناسنامه 1024 پسر متوفي 
6- احمد كريمي به شــماره شناسنامه 1222 پســر متوفي 7- محسن 
كريمي به شماره شناسنامه 1651 پسر متوفي 8- هادي كريمي به شماره 
شناسنامه 6 پسر متوفي 9- حســين كريمي به شماره شناسنامه 1654 
پسر متوفي 10- عشرت سادلجي فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 5951 
همســر دائمي متوفي مي باشد و به غير از نامبردگان وارث ديگري ندارد. 
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 نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 (م الف 84)

رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
خانم مريم صادق قول داراى شــماره شناسنامه  4020122539 به 
شرح دادخواست كالســه 346/97ش112ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بيرامعلي 
صادق قول به شماره شناســنامه  100424 در تاريخ 92/07/16 در 
اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن 
متوفى منحصر اســت به: 1- مريم صادق  قول به شماره شناسنامه 
4020122539 فرزند بيرامعلــي متولد 1370 فرزند متوفي 2- ربابه 
صادق  قول به شماره شناسنامه 1532 فرزند بيرامعلي متولد 1363 
فرزند متوفي 3- فاطمه خدابندلو به شــماره شناسنامه 847 فرزند 
سيف ا... متولد 1333 همســر متوفي 4- محمدعلي صادق  قول به 
شماره شناسنامه 3874481905 فرزند بيرامعلي متولد 1355 فرزند 
متوفي 5- حســن صادق  قول به شماره شناســنامه 4032102041 
فرزند بيرامعلي متولد 1359 فرزند متوفي. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 311)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم محبوبه علميان داراى شــماره شناســنامه  102803 به شرح 
دادخواست كالسه 112/970292/97ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان منيره رحمتي 
به شماره شناسنامه  1024 در تاريخ 1394/12/22 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: 
1- محبوبه علميان به شماره شناسنامه 102803 متولد 1338 صادره 
از همدان فرزند متوفيه 2- جواد علميان به شــماره شناسنامه 593 
متولد 1333 صادره از همدان فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 1562)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

پاسخ ما به تهديدات نفتى آمريكا
 بستن تنگه هرمز است

 اقــدام ما براى مقابله بــا تهديدات نفتى آمريكا مبنى بر به صفر رســاندن 
صادرات نفت ايران، بستن تنگه هرمز است.

 نايب رئيس مجلس با اشــاره به تهديد تلويحى نفتى آمريكا از ســوى رئيس 
جمهور اظهار داشــت: اقدام ما براى مقابله با تهديدات نفتى آمريكا مبنى بر به 

صفر رساندن صادرات نفت ايران، بستن تنگه هرمز است.
بــه گزارش  مهــر به نقل از خانه ملت، على مطهرى نــوع بيان رئيس جمهور 
را تدبير خوبى در تهديد آمريكايى ها دانســت و خاطرنشــان كرد: آمريكايى ها 
آمادگــى جنگ جديد در خليج فارس را ندارند، از اين رو ســخن آقاى رئيس 
جمهور تهديد خوبى بود كه آثار مثبتى خواهد داشت و عامل بازدارنده اى براى 

ممانعت از صادرات نفت ايران خواهد بود.

آمريكا در بدترين شرايط نظامى قرار دارد
 در زمان كنونى آمريكا در بدترين شرايط نظامى قرار دارد و اين يك واقعيت 

غير قابل انكار است.
سخنگوى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى گفت: قدرت نظامى آمريكا مانند 
گذشــته نيست كه ناو آبراهام لينكلن هر كجا دلش خواست برود، بلكه ورزيده 
ترين تفنگداران دريايى آمريكا وقتى اسير مى شوند، جلو رزمندگان ايران زانو 

مى زنند و از تعرض به حريم دريايى ايران عذرخواهى مى كنند.
به گزارش ايرنا، به گفته رمضان شريف روز امروز ايران بيشتر از گذشته مقتدر 

شده و اين اقتدار حاصل جانفشانى رزمندگان در دفاع مقدس است.
شــريف افزود: دشــمن تمام تالش خود را انجام مى دهد تا ملت را مقابل هم 
قرار دهد و نســبت به آينده بدبين كند اما در اين زمينه دشمن نيز راه به جايى 

نخواهد برد.

اتهامات آمريكا عليه ايران
 تحريك آميز است

 اتهامـــات آمريـــكا بـــه ايـــران مبنـــى بـــر اســـتفاده ايـــن كشـــور از 
ـــز  ـــك آمي ـــدام تحري ـــتى اق ـــال تروريس ـــراى اعم ـــود ب ـــاى خ ـــفارتخانه ه س

ـــت. اس
ـــكا  ـــور دفاعـــى مجلـــس دومـــاى روســـيه اعـــالم كـــرد: ادعـــاى آمري معـــاون ام
ـــاى  ـــفارتخانه ه ـــرا س ـــت زي ـــز اس ـــك آمي ـــدام تحري ـــا اق ـــران صرف ـــه اي علي

ـــد. ـــى بين ـــدارك نم ـــتى ت ـــه تروريس ـــه حمل ـــچ وج ـــه هي ـــران ب اي
بـــه گـــزارش ايرنـــا، «آلكســـاندر شـــرين» افـــزود : ايـــران يـــك كشـــور 
ـــفاف دارد و  ـــه و ش ـــارى صادقان ـــاى تج ـــكارى ه ـــه هم ـــت ك ـــى اس مترق
ـــارت  ـــن تج ـــيه و چي ـــه روس ـــان از جمل ـــورهاى جه ـــيارى از كش ـــا بس ب

ـــد. ـــى كن م

كارت دانشجويي محمدمهدي فيروزي فرزند سليمان 
به شماره ملي 0590321072 رشته مهندسي صنايع 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9322175001 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

رماه  رماه ت و یکم  ی بادت و یکم  ا ی باد  ا جاب  جاب  فاففاف و و  روز روز 
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برقروابط عمومى شركت توزيع نيروى برق

 استان همدان استان همدان

مناقصه پايگاه شكاري شهيد نوژه (مرحله اول)

پايگاه شكاري شهيد محمد نوژه

پايگاه شكاري شهيد محمد نوژه در نظر دارد نظافت و نگهداري فضاي سبز منازل سازماني خود را از 
طريق مناقصه عمومي از تاريخ 97/06/01 به مدت يكسال شمسي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
شركت هاي داراي شماره ثبت مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز اداري از پايگاه بازديد و 

پيشنهادهاي خود را ارائه نمايند (3 مرحله)
- هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه است.

- پايگاه در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
حساب  به  نقدي  صورت  به  را  ريال   200/000/000 مبلغ  بايستي  مناقصه  در  شركت كننده  نفرات   -

5151575618002 دارايي پايگاه واريز يا ضمانتنامه بانكي را همراه پيشنهاد ارائه نمايند.
*مدارك مورد نياز: اسناد شركت در مناقصه، اسناد ثبت شركت، مجوز فعاليت از وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعي و رزومه كاري
تلفن تماس: 35553277-081 و 081-35533078

آگهي مزايده فروش آپارتمان

سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان

ــوك 13  ــدان در نظــر دارد 1 واحــد مســكوني از بل ــاري شــهرداري هاي اســتان هم ســازمان همي
واحــدي خــود (واقــع در همــدان، كــوي پرديــس، مقابــل پــارك پرواز بــه پــالك ثبتــي 10/47777) 
در طبقــه ســوم (ضلــع شــرقي) بــه متــراژ تقريبــي 109/26 ســانتيمتر بــر مبنــاي قيمــت پايــه هــر 
مترمربــع 32/300/000 ريــال (مجموعــاً 3/529/098/000 ريــال) از طريــق مزايــده بــه فــروش 
رســاند. متقاضيــان مي تواننــد جهــت دريافــت فــرم شــركت در مزايــده و هماهنگــي بازديــد بــه 
دفتــر مركــزي ســازمان واقــع در چهــارراه ســعيديه مراجعــه فرماينــد و در صــورت نيــاز بــا تلفــن: 

38220873 ـ 38220875 تمــاس حاصــل نماينــد.
1- متقاضيان براي شركت در مزايده مبلغ 5 درصد مجموع قيمت پايه (177/000/000 ريال) را به 
عنوان سپرده به حساب 0101966666003 بانك صادرات يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور در وجه 
سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان واريز و به انضمام فرم درخواست تكمل شده در پاكت 

الك و مهر شده تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97/04/28 به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.
2- به درخواست هاي فاقد سپرده، مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- جلسه بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت 11 روز پنجشنبه 97/04/28 با حضور اعضاي كميسيون 
معامالت سازمان تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در 

جلسه بالمانع مي باشد).
4- هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

5- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده اول ظرف مدت 
5 روز از تاريخ اعالم نتيجه مزايده همزمان با عقد قرارداد فروش، ملزم به واريز 90 درصد با احتساب 
سپرده واريزي از قيمت پيشنهادي به حساب سازمان مي باشد و 10 درصد مابقي همزمان با انتقال سند 

حداكثر تا تاريخ 97/02/31 با ارائه يك فقره چك دريافت مي گردد.
6- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

 هيأت وزيران در جلسه روز چهارشنبه، به 
رياست، رئيس جمهور يكى از آيين نامه هاى 
اجرايى قانون بودجه سال 1397 كل كشور 
درخصوص تســويه مطالبات و بدهى هاى 
دولت از طريق صدور اســناد تسويه خزانه 
پرداخت را مورد بررسى و تصويب قرار داد.

به گزارش ايســنا، در اين جلســه، هيأت 
وزيران بــه وزارت امور اقتصادى و دارايى 
اجازه داد نسبت به تسويه بدهى هاى دولت 
از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول 
تا مبلــغ 20 هزار ميليارد ريال و نوع دوم تا 

مبلغ يك ميليون ميليارد ريال اقدام كند.
اســناد نوع اول شامل اسناد تعهدى خاصى 
اســت كه به منظور تســويه بدهى قطعى 
دولت بــا مطالباتش از اشــخاص متقاضى 
مشمول صادر مى شود و اسناد نوع دوم نيز 
آن دسته از اســناد تعهدى خاص است كه 
براى تسويه بدهى قطعى دولت به اشخاص 
متقاضى مشــمول با بدهى اشخاص مذكور 
به بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى 
از طريق تســويه بدهى آنها به بانك مركزى 

صادر مى  گردد.
همچنيــن به موجــب آيين نامه ياد شــده، 
بدهى هاى قطعى دولت به اشخاص متقاضى 
كه تا پايان ســال 1396 ايجاد شــده اند، از 
طريق صدور اسناد تســويه خزانه نوع اول 
و بدهى هاى ايجاد شده تا پايان سال 1395، 
از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم 

قابل تسويه است.

حداقل تهاتر بدهى براى اشــخاص حقيقى 
و حقوقى خصوصــى و تعاونى 500 هزار 

ميليارد ريال مى باشد.
نهاد هاى  بدهى هــاى  تهاتــر  همچنيــن 
عمومى غيردولتى، بانك ها، شــركت هاى 
دولتى تابعــه وزارتخانه هاى نيرو، جهاد 
كشاورزى، آموزش و پرورش و شركت  
ملى نفت ايران، اتحاديه ها و آســتان هاى 
حسابرسى  مطالبات  اولويت  با  مقدســه، 
شده و قطعى ســازمان تامين اجتماعى تا 
مبلغ 500 هزار ميليارد ريال، تا سقف 5

هزار ميليارد ريــال از منابع اين جزء به 
امام (ره)  حضرت  فرمان  اجرايى  ســتاد 
و شــركت هاى وابســته و تابعــه آن كه 
حداقل 30 درصد از ســهام و يا مالكيت 
آنهــا متعلــق به ســتاد مذكور باشــد، 

مى يابد. اختصاص 
هيأت وزيــران همچنين بــه وزارت امور 
اقتصادى و دارايى اجازه داد تا بدهى دولت 
به شــهردارى ها با مطالباتــش از آنها را تا 
ســقف 2 هزار ميليارد ريال از طريق اسناد 
تســويه خزانه نوع اول و تسويه بدهى ها و 

مطالبات اشــخاص حقوقى كه بيش از 50
درصد ســهام و يا مالكيت آنها به صورت 
مستقيم متعلق به اشخاص متقاضى باشد، از 
طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول يا 

دوم (حسب مورد) تسويه نمايد.
درخصوص  دولــت  نظر  اعــالم   
تعدادى از طرح هاى نمايندگان مجلس

هيــأت وزيران در ادامــه، ضمن اعالم نظر 
درخصوص تعدادى از طرح هاى نمايندگان 
مجلس شــوراى اســالمى، نماينده خود را 

براى پيگيرى موضوع تعيين كرد.

رابطه جهانگيرى و نهاونديان صميمى است
 دبيرخانه شوراى اطالع رسانى دولت با تكذيب انتخاب نهاونديان 
بــه عنوان رئيس بانك مركــزى اعالم كرد كه روابــط جهانگيرى و 

نهاونديان، هميشه بر پايه همكارى نزديك و صميمانه بوده است. 
به گزارش ايســنا، در پى انتشار مطلبى در روزنامه اعتماد به تاريخ 19 
تيرماه تحت عنوان «پشت پرده انتشار شايعه كناره گيرى جهانگيرى از 
دولت؛ آيا نهاونديان جايگزين سيف مى شود؟» توضيحات ذيل جهت 

تنوير افكار عمومى ارائه مى شود:
1- اصل خبر پيشنهاد رياست بانك مركزى به  دكتر نهاونديان صحت 

ندارد
2-آقاى دكتر نهاونديان در چند نوبت، شــخصا شايعه استعفاى دكتر 

سيف و قبول مسئوليت خود را تكذيب كرده اند
3-روابــط آقاى دكتر جهانگيرى و دكتر نهاونديان ، هميشــه بر پايه 

همكارى نزديك و صميمانه بوده است
4- جايگاه و كيفيت رابطه آقاى جهانگيرى با رئيس جمهور ، نيز هرگز 
به گونه اى نبوده است كه ايشان نياز داشته باشد با تهديد به استعفاء ، 

نظر خود را به كرسى بنشاند
5- الزم اســت همه رسانه ها و جناح هاى سياسى در شرايط تهديد 
خارجى، هم و غم خود را در مسير تحقق  وحدت و  انسجام ملى و 

حمايت از دولت ، قرار دهند

شكايت از صدا و سيما درباره 
مستند بيراهه بررسى مى شود

 شكايت از اقدام صدا و سيما در پخش مستند بيراهه و نشان دادن 
اعترافات، در جلسه دوشنبه هفته آينده اين شورا بررسى مى شود.

عضو ناظر مجلس در شوراى نظارت بر صدا و سيما در گفت وگو با 
افزود: اقدام صدا و ســيما در پخش مستند بيراهه و نمايش اعترافات، 
اقدامى غيرقانونى و غيراخالقى بود كه موجب به وجود آمدن فضاى 

بسيار منفى در جامعه شد.
غالمرضا كاتب ادامه داد: شكايت هاى متعددى توسط انجمن حمايت 
از كودكان و گروه هاى اجتماعى گوناگون از صدا و ســيما به شــورا 
رســيده كه در جلسه هفته آينده به اين شكايات و آثار بسيار منفى به 

وجود آورده در داخل و خارج از كشور رسيدگى مى كنيم.
عضو ناظر مجلس در شــوراى نظارت بر صدا و سيما اظهار داشت: 
در جلســه هفته آينده مديران صدا و سيما به ويژه مدير شبكه يك و 
ساير شبكه هايى كه احتماال اين مستند توسط آنها پخش شده است را 

دعوت مى كنيم تا از آنان درباره اين اقدام توضيح بخواهيم.
به گزارش ايرنا، اخيرا مســتندى با عنوان بيراهــه در مورد اعترافات 
دختــرى كه در فضاى مجازى حركات نامتعارفى انجام مى داد پخش 

شد كه مورد اعتراض بسيارى افراد قرار گرفت.

شفاف سازى در اقتصاد 
به معناى رسوا سازى نيست

 رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى و شفاف سازى مجلس 
شوراى اسالمى، بر لزوم راه اندازى سامانه ثبت حقوق مديران و تعيين 

تكليف امالك نجومى تاكيد كرد.
امير خجسته در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه كشور در شرايط 
جنگ اقتصادى قرار دارد، گفت:آمريكايى ها و دشمنان به مانند گذشته 
عليه جمهورى اســالمى ايران كارشــكنى مى كنند بنابراين در جنگ 
اقتصادى، فرماندهان بايد در خط مقدم جنگ باشند و عالوه بر گفتار 

با عمل خود نيز به الگوى مردم تبديل شوند.
رئيس فراكســيون مبارزه با مفاســد اقتصادى و شفاف سازى مجلس 
شوراى اســالمى، ادامه داد:مسئوالن بايد از تجمل گرايى دورى كنند 
و با فساد اقتصادى بدون تعارف مبارزه كنند.شفاف سازى در اقتصاد 
به معناى رسوا سازى نيســت. نماينده مردم همدان و فامنين مجلس 
شــوراى اســالمى، با تاكيد بر لزوم نيل به اهــداف اقتصاد مقاومتى، 
گفت:شفاف سازى باعث ارتقاى اعتماد مردم مى شود.بايد مشخص 
شود چه كسانى ال سى اخذ كرده اند؟همچنين بايد مشخص شود چه 

كسانى ثبت سفارش و واردات صورى انجام داده اند.
خجســته ادامه داد:اينكه مشخص شود چه كسانى با ارز دولتى به چه 
ميزان كاال وارد كشور كرده اند و نحوه توزيع كاالهاى وارداتى با كدام 

نرخ و با چه ساز و كارى بوده انتظار زيادى از مسئوالن نيست.

بى برنامگى عامل اصلى مشكل در توليد و 
صنعت است

 بى برنامگى عامل اصلى مشــكل در توليد است و الزم است كه از 
كارخانه ها بازديد و به دغدغه هاى صنعت گران نيز اهميت داده شود. 

نماينــده مــردم اردل و فارســان گفت: الزم اســت درون كشــور 
شفاف سازى، وحدت رويه و هم صدايى مسؤوالن انجام پذيرد.

به گزارش ايســنا، على كاظمى ، اظهار كرد: صنعت گران خط اول هر 
كشورى در تمام شرايط هستند و مزيت كشور ما وجود انرژى است 
كه بايد در صنعت به روز، به كار گرفته شده و صنعت گران بايد تالش 

خود را در راستاى رسيدن به توسعه به نحو مطلوب انجام دهند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در جلسه 
كميسيون تلفيق بودجه، پيشــنهاد طرح ارزش افزوده نهايى داده شد 

اما در صحن علنى مجلس، توسط دولت مورد موافقت قرار نگرفت.

ايران نقش كليدى در ثبات سوريه دارد
 ايران نقشى كليدى در ثبات وضعيت سوريه ايفا كرده و يك بازيگر 

مهم در منطقه است. 
وزير دفاع روســيه تاكيد كرد: ايران و همچنين تركيه در طول تاريخ 
از بازيگران اصلى در منطقه بوده اند و نقشــى مهم در ايجاد ثبات در 

سوريه ايفا مى كنند.
به گزارش ايســنا ، سرگئى شويگو با بيان اينكه آمريكا يك استراتژى 
مشــخصى براى سوريه ندارد، گفت كه واشــنگتن تاكنون هيچگونه 
كمــك مالى براى حمايت از غيرنظاميانى كه در ســوريه تحت تاثير 

جنگ قرار گرفته اند، اختصاص نداده است.
وزير دفاع روســيه در ادامه خاطرنشــان كرد: ده ها غيرنظامى سورى 
كماكان به دليل بمباران هاى گســترده ائتالف بين المللى تحت رهبرى 

آمريكا در رقه سوريه جان خود را از دست مى دهند.

ممكن است سوال ازرئيس جمهور 
را مطرح كنيم

 ممكن است روزى بخواهيم از رئيس جمهور سوال كنيم اما طرح 
اســتيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور به هيچ وجه، در دســتور كار 

فراكسيون اميد نبوده است.
رئيس فراكسيون اميد مجلس گفت: مســلما به استناد قانون اساسى، 
كشور بايد به سمت تحزب برود و راهى جز اين نداريم، خوشبختانه 

مجموعا اين مساله جا افتاده است.
به گزارش مهر، محمدرضا عارف اظهار داشــت: برخى جريانات كه 
مقطعى هستند، در انتخابات راى مى گيرند اما پاسخگو نيستند، برخى 
جبهه ها هم كه تشــكيل مى شــوند، چنين هستند، زيرا شرايط براى 
تشكيل احزاب فراگير وجود ندارد، فعال موضع جبهه اى را به رسميت 

مى شناسيم اما جبهه ها بايد پاسخگو باشند.
عارف گفت: پس از بررسى فعاليت ها، به طور طبيعى به شوراى عالى 
سياســتگذارى رســيديم كه در دو دوره موفق بوده و البته هر بار، با 
آسيب شناسى سعى كرديم مشكالت را برطرف كنيم اما نهاد باالدستى 

اين شورا بايد چه باشد؟
رئيس فراكسيون اميد خاطرنشــان كرد: ما مرجعى باالدستى در كنار 
مديريــت اجرايى الزم داريم كه پارلمــان اصالحات در همين زمينه 
مطرح شده است. آنچه آقاى حجاريان گفته، اين است كه چنين ثباتى 
بايد حفظ شــود و هســته اى باثبات تشكيل شــود كه اين پروسه را 
پيگيــرى كند، البته در هيچ محفلى، ايده آقاى حجاريان تا االن مطرح 
نشده اســت.عارف تاكيد كرد: بايد بپذيريم كه نمايندگان مجلس به 
استناد قانون اساسى، حق دارند در همه امور اظهار نظر كنند. متاسفانه 
آستانه تحمل ما پايين آمده اســت. نماينده اى به جاى اينكه صحبت 
برادرش را نقد كند، مى گويد اينها ســربازان ترامپ هســتند. آيا اين 
اخالق اســت؟رئيس فراكســيون اميد اضافه كرد: شما در روزنامه اى 
هستيد كه بايد دولت را نمايندگى كنيد. نبايد به چنين مسائلى بپردازيد. 

اگر هركدام از نمايندگان صحبتى كردند، ما پاسخ مى دهيم.
وى گفت: فراكسيون اميد فعال است. رويكرد ما آرامش و تاثيرگذارى 
و به نتيجه رســيدن است. يك راه اين است كه از تريبون ها براى شما 
تيتر درست كنيم و فردايش به قهرمان تبديل شويم اما رويكرد ديگر، 

تاثيرگذارى است.

آيين نامه اجرايى تسويه مطالبات و 
بدهى هاى دولت تصويب شد

بازاريان در مسائل مختلف آگاهانه و با تدبير عمل كردند
 رئيس مجلس شــوراى اسالمى گفت: بازاريان در مسائل و مقاطع مختلف آگاهانه و با 

تدبير عمل كرده اند.
به گزارش ايسنا، على الريجانى با اشاره به اينكه بايد مشكالت اصناف را حل كرد، افزود: 
بازاريان در مسائل مختلف آگاهانه و با تدبير عمل كرده اند و اين روند بايد ادامه پيدا كند.

بررسى مستند «بيراهه» در هيات نظارت بر صدا و سيما 
 مشــاور رئيس جمهور از ورود شوراى نظارت بر صدا و سيما درخصوص مستند پخش شده 
از دختران نوجوان خبر داد. حسام الدين آشنا در گفت وگو با ايلنا،  در خصوص رسيدگى به مستند 
پخش شده از صدا و سيما در خصوص فعاليت دختران نوجوان در اينستاگرام به عنوان بيراهه گفت: 
به زودى اين مسئله در جلسه هيأت نظارت بر صدا و سيما مطرح و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
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حوادث

نكتهدانشگاه
توصيه هاى تغذيه اى براى جلوگيرى از گرمازدگى

 يكــى از توصيه هاى اصلى براى مقابله با گرمازدگى نوشــيدن 10 تا 12 ليوان آب 
در روز است.

يك پزشك و متخصص تغذيه گفت: گرمازدگى هنگامى اتفاق مى افتد كه بدن در هواى 
گرم در معرض كم آبى قرار بگيرد. افرادى كه فعاليت بدنى زيادى دارند و يا بيشــتر در 

فضاى آزاد هستند، بيشتر به گرمازدگى دچار مى شوند. 
به گزارش سالمت نيوز، «سارا حسن لو» ادامه داد: يكى از توصيه هاى اصلى براى مقابله 
با گرمازدگى نوشيدن حداقل 10 تا 12 ليوان آب در روز است. مصرف ميوه و سبزيجاتى 
كه آب فراوانى دارند همچون خيار، هندوانه، طالبى و...  به تأمين آب بدن كمك مى كند. 
مصرف شربت ها مثل خاكشير، سياه دانه، آبليمو و... در جلوگيرى از گرمازدگى نيز موثر 
است.وى افزود: از عادت هاى خوب تغذيه اى در اين فصل مصرف سبزيجات و ساالد با 
آبليمو همراه غذا است. مصرف كردن چاى، قهوه، نوشابه و ساير نوشيدنى هاى كافئين دار 

به دليل اينكه دفع آب بدن را افزايش مى دهد توصيه نمى شود. 

مرحله نهايى المپياد علمى دانشجويى 28 و 29 تير 
برگزار مى شود

 مشاور عالى سازمان سنجش از برگزارى مرحله نهايى بيست و سومين المپياد علمى 
دانشجويى كشور در سال 97 در روزهاى پنجشنبه 28 و جمعه 29 تيرماه خبر داد.

به گزارش مهر، حسين توكلى افزود: مرحله نهايى بيست و سومين المپياد علمى دانشجويى 
كشور براى منتخبين المپياد (متمركز و نيمه متمركز) در روزهاى پنجشنبه 28 و جمعه 29 تير 
97 در پرديس فنى و مهندسى شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتى برگزار مى شود.وى گفت: 
كارت ورود به جلسه آزمون هاى المپياد از روز يكشنبه 24 تيرماه در دسترس داوطلبان قرار 
مى گيرد و داوطلبان مى توانند تا روز سه شنبه 26 تير بصورت اينترنتى و از طريق سايت واحد 
المپياد دانشجويى كشور به آدرس http://Olympiad.sanjesh.org كارت خود را 
دريافت كنند.مشاور عالى سازمان سنجش يادآور شد: برنامه آزمونها و آدرس خوابگاهها و 
اسامى منتخبين المپياد از طريق همين سايت در اختيار داوطلبان قرار گرفته است و خوابگاهها 

از صبح روز چهارشنبه 27 تير 97 پذيراى دانشجويان است.

بهداشت
افزايش حمالت قلبى بعد از 40 سالگى

 رئيس بيستمين كنگره بين المللى تازه هاى قلب و عروق ايران، نسبت به افزايش بروز 
حمالت قلبى از سن 40 سالگى به بعد هشدار داد. 

به گزارش مهر،  مســعود قاســمى با بيان اينكه مصرف دخانيات، چربى و فشار خون 
احتمال حمالت قلبى را افزايش مى دهد، گفت: معموالً اين عارضه در آقايان از سن 40

سالگى به باال و در خانم ها نيز پس از سن يائسگى بيشتر مشاهده مى شود لذا بايد در اين 
سنين به تغييرات در قفسه سينه توجه بيشترى شود.

وى گفت: از جمله عالئم اين بيمارى مى توان به احســاس درد، فشار و سنگينى 
بر روى قفسه ســينه در هنگام راه رفتن اشــاره كرد همچنين تعريق غيرمعمول، 
تغييــر حال عمومى و خســتگى زودرس از جمله عوامل براى آغاز ســكته هاى 

مى رود. شمار  به  قلبى 
قاســمى افزود: كاهش وزن، ترك مصرف دخانيات و داشتن يك سبك زندگى مناسب 

مى تواند از بروز اينگونه حمالت بكاهد.

طرح تحول سالمت بدون مقدمات اجرا شد
 طرح تحول سالمت 4 مقدمه داشت كه اجرا نشد.

معاون اجتماعى سازمان برنامه و بودجه گفت: پزشك خانواده، سيستم ارجاع، پرونده  
الكترونيك ســالمت و راهنماهاى بالينى مقدمه شــروع چنين  حركت بزرگى بود كه 

فراهم نشد و يكى از كاستى ها در شروع اين برنامه بود. 
به گزارش ايرنا، سعيد نمكى افزود: طرح تحول سالمت، درمان محور شد و نه سالمت 
محور. متاسفانه پيشگيرى محور نشد و  پزشك محور شد. بخش خصوصى لطمه ديد 

و در طرح تحول سالمت به آن پرداخته نشد. 
وى اضافه كرد: حدود 5 هزار  ميليارد تومان براى پزشك خانواده پرداخت شده است، 

اما وقتى ديديم كه در جاى درستى هزينه نمى شود، ترمز آن كشيده شد.

نيمى از پزشكان عمومى به كارهايى 
جز طبابت مى پردازند

 40 هزار نفر از پزشكان عمومى كشور به كارهاى غير از پزشكى روى مى آورند.
رئيس انجمن پزشكان عمومى گفت: از جمعيت 80 هزار نفرى پزشكان عمومى كشور، 40 
هزار نفر به كارهاى ديگر  مى پردازند و از طرفى چرخه پر شتاب و معيوب تربيت پزشك 
نيز ادامه دارد.  پزشــكان عمومى براى تامين معيشت به سراغ زيبايى، درمان اعتياد و طب 
كار مى روند.به گزارش ايرنا، عباس كاميابى افزود: از لحاظ تشكيالتى بحث هويت جامعه 
پزشكان عمومى مد نظر است. بايد جايگاه پزشكان عمومى در نظام سالمت و نقش آنها 
 را بررسى كنيم. وى اضافه كرد:  رشته هايى داريم كه حيطه صالحيت پزشكان  عمومى را 
تهديد مى كند. تكثر رشته هاى تخصصى و فوق تخصصى نيز در حال حاضر وجود دارد. 

اختصاص 6,2 ميليارد تومان براى آموزش دهياران 
در سراسر كشور 

 براى نخســتين بار در ســال جارى 6 ميليارد و 200 ميليون تومان براى آموزش 
دهياران سراسر كشور اختصاص يافت.

معاون امور دهيارى هاى سازمان شهردارى ها و دهيارى ها گفت: از محل اين اعتبارات 
دهياران و شوراهاى اســالمى مناطق روستايى آموزش هاى الزم درباره قوانين، شرح 
وظايف، مقوله توسعه روستاها و شناسايى توانمندى ها و ظرفيت مناطق روستايى فرا 

مى گيرند.
به گزارش ايســنا، سعيدرضا جندقيان تصريح كرد: 103 ميليارد تومان براى طرح هاى 

كارآفرينى روستايى تصويب شده است.

اطالعات: دولت با موفقيت كشور را از شرايط سخت عبور خواهد داد
 اين بار دولت قانون عبور و مرور رو قراره اجرا كنه!! 
جمهورى اسالمى: اتوبوس تهران- مريوان در آتش سوخت 

 افسوس كه هر دم از اين باغ برى مى رسد!!
اطالعات: ترامپ خطاب به پوتين: مشــاورانم احمق هستند كه مانع 

برقرارى تماس ميان ما شدند 
 كشيدن به خودت ديگه!!

ايسنا: حجتى: صرف خريدارى تعداد زيادى سكه جرم نيست 
 بدون شرح!!

ايرنا: نفس زمين به شماره افتاده است 
 مگه نفس ما از شماره نيوفتاده؟؟

تسنيم: چرا برق اين روزها بيشتر قطع مى شود؟
 مثال صرفه جويى مى كنيم!

جام جم: مراقب استرس هاى سرطان زا باشيد
 اينجور كه معلومه همه كِم كم در آينده يه سرطان رو دارن!!

جمهورى اسالمى: افغان ها براى ترك ايران صف كشيدند 
 قبال واسه اومدن صف مى كشيدند

ايسنا: كشور به اتحاد همه نيروها نيازمند است
 مسئوالن تازه به اين نتيجه رسيدين!!

جمهورى اسالمى: شمار قربانى هاى گرما در كانادا به 70 نفر رسيد
 باالخره هر كى بايد يه جورى بميره ديگه!! 

جام جم: تورم به بهشت زهرا رسيد
 مرده هامون هم از گرونى در امان نيستن!!

جمهورى اسالمى: تهران خنك تر شد 
 كولر خدا راه افتاد!!

ايسنا: كالهبردارى در سايت هاى جعلى پيش فروش كاال 
 كالهبردارى تو اين روزا كجاها نيست؟

جمهورى اســالمى: دســتگيرى كالهبردارى كه طالى قالبى را جاى 
اصل مى فروخت 

 يبار جســتى ملخك...دوبار جســتى ملخك..اخر به دستى 
ملخك

تصادف مرگبار اتوبوس و تانكر سوخت 
در سنندج 

 سه شنبه شب يك دستگاه اتوبوس مسافربرى با يك تانكر سوخت 
در سنندج تصادف كردند.

مديــر روابــط عمومــى اســتاندارى كردســتان گفــت: تصادف شــديد 
ســه شــنبه شــب در شــهر ســنندج 18 نفــر كشــته و مصــدوم برجــا 

گذاشت.
ــر  ــك تانك ــرد: ي ــار ك ــى اظه ــرش رضاي ــنا، هي ــزارش ايس ــه گ ب
ــنندج-  ــافربرى س ــوس مس ــتگاه اتوب ــك دس ــا ي ــت ب ــل نف حام
تهــران در بلــوار دكتــر حســينى ســنندج برخــورد و منجــر بــه آتــش 

ــد. ــافران ش ــل مس ــوس حام ــوزى اتوب س
وى افــزود: طبــق آمــار فعلــى، ايــن حادثــه 18 نفــر كشــته و مصدوم 
برجــا گذاشــت كــه از ايــن تعــداد 11 نفــر فــوت و 7 نفــر مصــدوم 
شــده , مصدومــان در مراكــز درمانــى شــهر ســنندج بســترى 
ــاى  ــوط خودروه ــر مرب ــده 3 نف ــدوم ش ــر مص ــده اند. از 7 نف ش

ــوده اســت. ــه اتوبــوس ب ــه و 4 نفــر هــم مربــوط ب اطــراف حادث
ــال  ــخ فع ــه تل ــن حادث ــى اي ــر اصل ــرد: مقص ــان ك وى خاطرنش

مشــخص نيســت.
ــن  ــوده و چندي ــق ب ــى فاجعــه بســيار عمي ــه شــاهدان عين ــه گفت ب
ــه  ــار حادث ــار دچ ــن تصــادف مرگب ــز در اي ــوارى ني ــودروى س خ
ــردم  ــزارش شــده اســت تجمــع گســترده م ــن گ شــده اند، همچني
ــا مشــكل مواجــه كــرده اســت. طــى  عمليــات امــداد رســانى را ب
دو روز گذشــته ايــن دوميــن مــورد از آتــش ســوزى اتوبــوس در 

ــوده اســت. ســنندج ب
 تانكــر ترانزيتــى حادثه ديــده حامــل مــازوت از 

ــود ــام ب ــه بندرام ــراق ب ع
ــى هاى  ــس از بررس ــت: پ ــش گف ــى پخ ــركت مل ــخنگوى ش س
ــده  ــى حمل كنن ــر ترانزيت ــد، تانك ــخص ش ــه مش ــورت گرفت ص
ســوخت از مبــدا عــراق بــه ســمت بندرامــام در حركــت بــود كــه 

ــادف رخ داد.  ــه تص حادث
ــى هاى  ــه بررس ــاره ب ــا اش ــى ب ــه كاه ــارس، فاطم ــزارش ف ــه گ ب
ــته  ــب گذش ــه ش ــوختى ك ــر س ــه از تانك ــورت گرفت ــد ص جدي
موجــب كشــته شــدن تعــدادى از هموطنــان كــرد در ســنندج شــد، 
ــه مشــخص شــد ايــن  گفــت: پــس از بررســى هاى صــورت گرفت
تانكــر ترانزيتــى بــوده اســت و مبــدا حركــت ايــن تانكــر از كشــور 

ــوده اســت. عــراق ب
ــا  ــازوت ي ــن تانكــر حمــل مى كــرد م ــه داد: آنچــه كــه اي وى ادام
همــان نفــت كــوره بــود كــه بــه ســمت بنــدر امــام نيــز در حركــت 

ــوده اســت كــه ايــن تصــادف رخ مى دهــد. ب
كاهــى خاطرنشــان كــرد: ايــن تانكــر متعلــق بــه بخــش خصوصــى 
بــوده و بــه هيــچ وجــه متعلــق بــه شــركت ملــى پخــش فــراورده 

هــاى نفتــى نيســت.
ــه مســئوالن كردســتان دســتور بررســى   روحانــى ب

ــه ســنندج را داد دقيــق حادث
رئيــس جمهــورى نيــز در پيامــى بــا ابــراز همــدردى و تســليت بــه 
ــال  ــخ و تأســف بار در ترمين ــه تل ــگان حادث ــاى جان باخت خانواده ه
مســافربرى ســنندج از مســئوالن اســتان كردســتان خواســت نســبت 
ــه  ــيدگى ب ــه و رس ــن حادث ــوع اي ــت وق ــق عل ــى دقي ــه بررس ب

ــد. ــدام كنن ــكين آالم اق ــده و تس ــاى داغدي خانواده ه

 سالهاست كه خبرهايى از كودك ربايى 
در سراســر كشور مى شــنويم و در اين 
اواخر شنيدن اين اخبار بسيار نگران كننده 
و غم انگيز اســت چرا كه مــواردى از 
كودك ربايى هــاى اخير منجر به تعارض 

جنسى و بعضا مرگ شده است.
امسال در استان همدان نيز دو كودك ربايى 
اتفاق افتاد كه يكى از آنها مربوط به نوزاد 
دو روزه اى بود كه از بيمارســتان فاطميه 
همدان دزديده شــد كه خوشبختانه ختم 
به خير شــد و نوزاد به آغوش خانواده 

برگشت.
ديگرى نيز؛ مربــوط به 11 تيرماه بود كه 
كودك 5 ســاله اى ساعت 20 و 30 دقيقه 
شــب از مقابل درب خانه دزديده شد و 
درخواست  كودك  خانواده  از  ســارقين 

114 سكه طال كردند. 
لذا بروز چنين حوادثى ســبب شــد تا 
به ســراغ يك حقوقدان برويم و درباره 
مباحث حقوقى آدم ربايى با وى مصاحبه 
كنيم، افشين ابراهيمى وكيل دادگسترى در 
گفتگويى به سواالت ما پاسخ داد كه در 

ادامه مى خوانيد.
 از بعــد حقوقــى،آدم ربايى چه 

تعريفى دارد ؟
آدم ربايى از جمله جرائمى اســت كه بسيار 
نام آن را مى شنويم جرمى خشن كه بر عليه 

تماميت جسمى فرد رخ مى دهد. 
در تعريف حقوقى به انتقال يك شــخص 
بدون رضايــت او، از محلى به محل ديگر، 
با استفاده از زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايى 

مى گويند.
كه در واقــع هدف اكثــر آدم ربايى ها اخذ 
وجه در قبال آزادى فرد ربوده شــده است 
گرچه در مــواردى ربايش به قصد دريافت 
اطالعات يا به قصــد تالفى خصومت هاى 
ســابق هم ممكن اســت رخ دهــد اما در 
اكثريت موارد آدم ربايى به قصد تحت فشار 
قرار دادن بســتگان فرد ربوده شــده براى 
پرداخــت و دريافت پول انجام مى شــود . 
از اين منظــر جامعه هدف اين جرم جامعه 
مرفه و متمول است يعنى مجرمين در زمان 
طرح ريزى نقشــه آدم ربايى هدف خود را 
در اقشارى جستجو مى كنند كه امكان اخذ 
بيشــترين باج از آنها فراهم باشد . به غير از 
مواردى كه آدم ربايان به صورت كور و بدون 
برنامه ريــزى اقدام به ربودن فرد مى كنند در 
اكثر موارد تمامى جوانب را مورد بررســى 
قرار مى دهند. مثال ســاعت ورود و خروج 
فرد مورد نظر براى ربودن ، مسير تردد وى، 
مناســب ترين لحظه براى اقدام به ربودن و 
اگر مجنى اليه كودك باشــد منهاى توجه به 
وضعيت مالى خانواده كودك، زمان خروج 
كــودك از منــزل يا مواقعى كــه كودك به 
تنهايى در منزل به سر مى برد نكاتى است كه 

مورد رصد آدم ربايان قرار مى گيرد .
 چرا كودكان ربوده مى شوند؟ 

بــه جز مــواردى كه ربودن بــه قصد اخذ 
اطالعــات يا جبــران خصومت هاى فردى 
صورت مى گيرد در اكثر مــوارد آدم ربايان 
تمايل به ربودن كودكان دارند كه علت اين 

تمايل هم كامال مشخص است .
 كــودك در زمان ربــودن راحت تر فريب 
مى خورد و مى توان بدون توســل به زور با 

يك فريب ساده او را همراه كرد. 

توســل به زور براى ربودن كودك بســيار 
راحت تر امكان پذير اســت تا يك فرد بالغ. 
تصور اينكه يك دختر بچه با بيســت كيلو 
وزن توسط يك نفر به داخل خودرو منتقل 
شــود را با تالش چند نفر در برابر مقاومت 
و هياهوى يك فرد بالغ در كشاكش با چند 

مجرم را خودتان در ذهن تصور كنيد .
كــودكان پــس از ربوده شــدن بــه علت 
محدوديت هــاى ذهنى و غلبه ترس بر آنها 
امكان طرح ريزى نقشه براى فرار يا ارتباط 

با خارج را از دســت مى دهند و مراقبت از 
كودك ربوده شده براى آدم ربايان راحت تر 

است .
ربــودن كودكان احساســات بيشــترى را 
برمى انگيزد و در بســيارى از موارد خانواده 
بــه جهت همين غلبه احساســات با پليس 
همــكارى نمى كنند و حاضر بــه معامله با 

آدم ربايان هستند .
جوانــب فوق و جوانب ديگر باعث شــده 
اســت كه كودكان طعمه هــاى جذاب ترى 

براى آدم ربايان باشند .
 از لحاظ كيفرى براى اين جرم چه 

مجازاتى در نظر گرفته شده است؟
جرم آدم ربايى از جرايمى است كه قانونگذار 
براى مجازات مرتكــب آن به تعيين حبس 
سنگين توســل جسته اســت و ماده 621
كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمى براى 
مجازات مرتكبين آدم ربايى تصويب شــده 
است بر اســاس اين ماده، هركس به قصد 
مطالبــه وجه يا مال يا به قصــد انتقام يا به 
هر منظور ديگر بــه عنف يا تهديد يا حيله 

يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگرى 
شخصى را بربايد يا مخفى كند، به حبس از 

5 تا 15 سال محكوم خواهد شد. 
همانگونه كه مشــخص است هدف آدم ربا 
از ارتــكاب جرم اهميتى براى مجازات وى 
ندارد. مهم نيست كه به قصد دريافت وجه 
فردى را ربوده باشد يا به قصد انتقام، همين 
كــه فرد را بدون رضايــت وى از محلى به 
محــل ديگر منتقل كنند يا فــردى را بدون 
رضايــت وى در محلى مخفــى كنند جرم 

ايجاد شــده اســت. فرضا اگــر در آزمون 
اســتخدامى رقابت فقط بين دو نفر باشد و 
يك نفر رقيب خود را به قصد آنكه به محل 
برگزارى آزمون نرســد براى مدتى هر چند 
كوتاه بربايد يا مخفى كنــد جرم آدم ربايى 

محقق شده است .
مدل ربودن هم اهميت ندارد. مهم نيست با 
فريب مجنى عليه را از محل مورد تمايل او 
بــه محلى كه تمايلى به حضور در آن ندارد 
بكشانند يا به زور يا با استفاده از بى هوشى 
و سلب اختيار او را از محل خود به محلى 

ديگر منتقل نمايند .
 به نظر شما آيا با توجه به افزايش 
ســخت گيرى  به  ربايى  كودك  آمار 
بيشــترى در مجازات اين جرم نياز 

هست؟
قانونگذار در ســه حالت مجازات آدم ربايى 
را تشــديد كرده است در زمانى كه سن فرد 
ربوده شــده كمتر از 15 سال تمام باشد. در 
زمانى كه ربودن توســط وسايل نقليه انجام 
پذيــرد و در زمانى كه به فرد ربوده شــده 

آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود.
در ايــن موارد آدم ربا بــه حداكثر مجازات 
تعيين شده محكوم خواهد شد  يعنى به 15

سال حبس .
با توجه به ضعف جسمى زنان و آسيب هاى 
حيثيتى كه به ايشــان وارد مى شود جاى آن 

داشت كه قانونگذار ربودن زنان را نيز يكى 
از موارد اعمال باالترين ميزان حبس در نظر 

مى گرفت .
 آدم ربايى به چه شكل هايى اتفاق 

مى افتد؟
در كنار جرم آدم ربايى با تعريف خاص خود 
كه در فوق به آن اشــاره شد انواع ديگرى 
از جرم آدم ربايى در قانون مجازات اسالمى 

مورد نظر قرار گرفته است.
نوع اول: جرم ربودن نوزاد تازه متولد شده 

است .
اســاس ماده 631 كتاب تعزيــرات قانون 
مجازات اســالمى هر كس طفلى را كه تازه 
متولد شده است، بدزدد يا مخفى كند يا او را 
به جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى 
غيــر از مادر طفل قلمداد كند، به 6 ماه تا 3 

سال حبس محكوم خواهد شد. 
در اين جرم هــم هدف مجرم هيچ اهميتى 
ندارد اما مســئله مهم در ايــن جرم ميزان 

مجازات ناچيز اين جرم است .
معلوم نيست قانونگذار در جرمى كه آسيب 
جبران ناپذيــرى به خانواده نــوزاد و تغيير 
سرنوشت مبهمى براى نوزاد در پى خواهد 
داشت چرا مجازات نسبتا سبك شش ماه تا 

سه سال حبس در نظر گرفته است ؟
ــورد  ــه م ــى ك ــرم آدم رباي ــر ج ــوع ديگ ن
نظــر قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت ربودن 
ــوع  ــت و ن ــده اس ــوت ش ــرد ف ــد ف جس
ديگــر جــرم آدم ربايــى ربــودن اتبــاع ايرانى 
ــا گروه هــاى  توســط كشــورها خارجــى ي
ــه  ــديد مقابل ــون تش ــق قان ــتى طب تروريس
مصــوب 10  تروريســتى  اقدامــات  بــا 
ــوع و  ــه وق ــد ك ــال 1368 مى باش ــان س آب
مجــازات آن شــرايط خاص خــود را دارد .

ــى داراى  ــى از لحــاظ حقوق جــرم آدم رباي
مشــخصاتى اســت: 

ايــن جــرم از جرايــم آنــى بــه شــمار 
ــدام  ــه اق ــان لحظ ــى در هم ــى رود يعن م
مــادى بــه ربــودن فــرد جــرم واقــع 

 . د مى شــو
ــت و از  ــه اس ــه نتيج ــد ب ــرم مقيّ ــن ج اي
ــوب  ــت محس ــل گذش ــر قاب ــم غي جراي
در  مجــرم  پيگــرد  حتــى  و  مى شــود 
ــاكى  ــكايت ش ــه ش ــازى ب ــرم ني ــن ج اي
ــدارد و دادســتان راســا حــق  خصوصــى ن
ــه  ــالوه آنك ــوع را دارد بع ــرى موض پيگي
ــق  ــل تعلي ــر قاب ــرم غي ــن ج ــازات اي مج

ــت. اس

عوامل اصلى طالق
4 دسته عوامل فردى، بين فردى، عامل هاى مرتبط پيش از ازدواج 
و فقدان مهارت هاى اساسى زندگى و مهارت هاى اجتماعى زوجين از 

عوامل اصلى وقوع طالق در كشور است.
يك روانشناس و مدرس دانشــگاه با بيان اينكه كمرنگ شدن روحيه 
گذشــت و چشم پوشى از خطاهاى ديگرى از عوامل افزايش طالق در 
جامعه است، گفت: پايبندى به باورهاى مذهبى و معنوى، چتر مطمئنى 

براى محافظت از ساختار خانواده و كاهش طالق است. 
به گزارش تسنيم، شــهريار عبدالملكى با اشاره به عوامل اصلى وقوع 
طالق در بين زوجين اظهار داشــت: با توجه به پيچيدگى هاى روابط، 
ساختارشكنى هاى متعدد و اختالل در روابطى كه به شكل هاى مختلف 
در جامعه به طور ناهنجار تعريف مى شود مى توان 4 دليل عمده را براى 

افزايش طالق نام برد.
وى گفت: اين عوامل به 4 دسته فردى، بين فردى، عامل هاى مرتبط پيش 
از ازدواج و فقدان مهارت هاى اساسى زندگى و مهارت هاى اجتماعى 
زوجين تقســيم مى شود كه هريك از آن ها هم به نوبه خود شاخه هايى 
دارند. عبدالملكى با اشــاره به مهم ترين عوامل فردى افزود: نوع تلقى 
فرد از ازدواج، ناپختگى هاى شــناختى و عاطفى، نبود شاخص و معيار 
صحيــح براى انتخاب، ناتوانى در درك هــدف از ازدواج پس از آغاز 
زندگى مشترك و انتخاب نادرست از مهم ترين عوامل به شمار مى رود.

وى مطــرح كــرد: در حوزه عوامل بين فردى هم وجود نبود هشــت 
اصل در زندگى مشــترك يــا كمرنگ بودن و كاهــش آن ها مى تواند 
بســتر نامناسب را براى زندگى مشترك رقم زده و زندگى را به سمت 
آشفتگى هاى رفتارى، اخالقى و عاطفى سوق دهد و اى بسا نتيجه اين 

آشفتگى ها طالق باشد.
مشاور امور خانواده و مدرس دانشگاه افزود: اين عوامل شامل نبودن يا 
كمرنگ شدن محبت، مهرورزى و عالقه بين زن و شوهر كه البته داليل 
زيادى را براى آن مى توان يافت و نبود صداقت، شفافيت و روشن بودن 
فرآيند رابطه بين زن و مرد مى شــود و به نظر مى رسد امروزه به داليل 

مختلف، شفافيت الزم بين ارتباطات زن و شوهر وجود ندارد.
عبدالملكى تصريح كرد: وفادار بودن به پيمان ها و عهدهايى كه بين زن 
و مرد بسته مى شود مى تواند از داليل ايجاد شكاف بين رابطه زن و مرد 

باشد كه به نوبه خود از عوامل جدايى محسوب مى شود.
وى گفت: نبود گذشــت يا نداشــتن آن و چشم پوشــى از خطاها و 
اشتباهات طرفين از داليلى است كه با جمع داليل ديگر مى تواند عامل 
تشــنج در خانواده باشد و فداكارى و ايثار هم از مفاهيم زيباى اخالقى 
است كه امروزه در خانواده ها به هر دليل كمرنگ شده و نبود آن مى تواند 

سامان زندگى را به سمت از هم پاشيدگى هدايت كند.
عبدالملكى بيان كرد: وجود تفاهم، درك صحيح از رابطه، درك صحيح 
از يكديگر، پاسخ دادن منطقى به نيازهاى يكديگر و توجه به عالئق و 
ســليقه ها هم عامل هاى بازدارنده اى براى جدايى است كه در صورت 
نبود آن ها ممكن است آســيب هاى جدى، زندگى مشترك زوجين را 

تهديد كند كه يكى از اين آسيب ها طالق است.
 عوامل اقتصــادى و اجتماعى در احتمال افزايش طالق 

مؤثر است
مشاور امور خانواده تأكيد كرد: احترام و حرمت قائل شدن براى زندگى 
مشترك، عامل محافظت كننده اى در بين زوجين است در صورت نبود 

آن، جدايى عاطفى و درنهايت فيزيكى رخ مى دهد.
عبدالملكى با اشــاره به عامل سوم افزايش طالق در جامعه اعالم كرد: 
عوامل مرتبط با پيش از ازدواج از ديگر مواردى اســت كه مى توان به 
آن اشــاره كرد كه شامل انتخاب هايى كه مبناى آن اضطرار يا هيجان يا 
مسائل احساسى و عاطفى است، نبود شناخت صحيح از طرف مقابل، 
شناخت سطحى، در نظر نگرفتن معيارها و شاخص هاى صحيح انسانى 
و اسالمى، بى توجهى به پيشــينه زندگى فرد، توجه نكردن به ساختار 
فرهنگى و اجتماعى فرد، ازدواج هاى اينترنتى و مجازى و ازدواج هاى 
ســنتى صرف هريك مى تواند يك عامل بــراى به هم ريختگى زندگى 

زناشويى در آينده باشد.
وى با بيان اينكه نبود مهارت هاى اساسى زندگى و اجتماعى زوجين از 
ديگر عوامل مهم وقوع طالق است، مطرح كرد: ناتوانى در تصميم گيرى، 
ناتوانى در كنترل هيجان ها به ويژه خشــم، ناتوانى در مديريت استرس 
ناشى از زندگى مشــترك، نداشتن مهارت الزم در برقرارى يك رابطه 
مناســب و مؤثر و بى توجهى به مهارت هاى اجتماعى هم مى تواند از 

داليل بروز آشفتگى هاى خانوادگى مانند طالق باشد.
عبدالملكى گفت: مسائل اجتماعى هم عامل مهمى در افزايش جدايى 
زوجين از يكديگر بوده و به طور مستقيم و غيرمستقيم در اختالل روابط 
يا بهينه ســازى ارتباطات مؤثر اســت كه از مهم ترين آن ها مى توان به 

ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه اشاره كرد.
عبدالملكــى تأكيد كرد: هرگز نبايد از يــاد برد كه پايبندى به باورهاى 
مذهبى و معنوى، چتر بســيار قابل اطمينانى براى محافظت از ساختار 

خانواده و حفظ كيان آن و كنترل و كاهش طالق است.

كودكان طعمه هاى جذاب ترى 
براى آدم ربايان
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مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان خبرداد؛
برگزارى نمايشگاه لوازم خانگى و وسايل آشپزخانه 

در همدان
 مديرعامل شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان از برگزارى هجدهمين 
نمايشگاه لوازم خانگى ونمايشگاه سيستم هاى صوتى و تصويرى نهمين نمايشگاه وسايل 

آشپزخانه در همدان خبرداد.
حســين رجبيان افزود: اين نمايشــگاه از 24 تا 29 تير با حضور 85 شــركت كننده از 
اســتانهاى خراســان رضوى، آذربايجان شــرقى، اصفهان، قم، قزوين، تهران، اردبيل، 

كرمانشــاه، كردســتان و همدان در فضاى 5000 مترمربعى شركت نمايشگاه هاى استان 
همدان برگزار خواهدشد.

وى ادامــه داد: تنــوع اجنــاس و قيمت هــا، كيفيــت مناســب و ارائــه خدمــات پــس 
از فــروش مطلــوب از مزايــاى ايــن نمايشــگاه اســت كــه ميتوانــد خريــداران را در 

انتخــاب كاالى مناســب و دل خــواه يــارى دهــد.
ــى  ــى رقابت ــاد فضاي ــث ايج ــگاه باع ــن نمايش ــه اي ــد براينك ــا تأكي ــان ب رجبي
ــن نمايشــگاه  ــه ايســنا گفــت: اي ــدگان خواهــد شــد، ب ــان شــركت كنن در مي
ــا بــه پــاى تكنولــوژى روز  ــا پ توليدكننــدگان داخلــى را ترغيــب مــى كنــد ت
ــن  ــواره در باالتري ــود را هم ــوالت خ ــت محص ــته و كيفي ــدم برداش ــا ق دني

ــد. ــظ كنن ســطح ممكــن حف
 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان خاطرنشان كرد: ارائه شيوه هاى 
نوين بازاريابى و توزيع ميز از مواردى است كه نام هاى معتبر جهانى را وامى دارد كه در 
نمايشــگاه هايى اين چنينى شركت كرده و بازار ايران را براى عرضه كاالى خود مناسب 

و مطلوب بدانند.
وى با اشــاره به اينكه هجدهمين نمايشــگاه لوازم خانگى ونمايشگاه سيستم هاى 
صوتى و تصويرى و نهمين نمايشــگاه وسايل آشپزخانه از روز 24 تير آغاز به كار 
خواهد كرد، افزود: ســاعات بازديد از اين نمايشگاه 16 تا 22 و در روز جمعه 10 

تا22 است.

دالر

ريزش قيمت ارز در معامالت غيررسمى
 بــا راه اندازى بــازار ثانويه ارز، اگرچــه معامالت هنوز وارد 
فضاى عملياتى نشــده، اما نرخ در بازار غيررســمى رو به كاهش 
است؛ شــايد وقت آن رســيده كه معامله اســكناس ارز هم در 

صرافى ها آزاد شود.
به گزارش مهر، از روز سه شــنبه بازار ثانويه ارز در كشور راه اندازى 
شده است. آنگونه كه مقامات مســئول بانك مركزى اعالم كرده اند، 
ايــن بازار محلى براى تبــادل دالر حاصل از صادرات آن دســته از 
صادركنندگانى اســت كه ارز حاصل از صادراتشان از شمول ارايه در 
سامانه نيما مستثنى شده است. البته اين طرف گود، هم عرضه محدود 
اســت و هم تقاضا، چراكه دولت تصميم گرفتــه كه تنها اجازه دهد 
كاالهايى از ارز حاصل از صادرات اســتفاده كنند كه در اولويت سوم 

كااليى قرار مى گيرند.
 مقاومت دالالن در برابر نرخ دالر شكست

روز سه شــنبه كه خبر آغاز به كار بازار ثانويه ارز اعالم شد، اگرچه 
معامالت به صورت آزمايشــى در بازار ثانويه صورت گرفت و در 
عمل، معامله اى به شكل رسمى آنگونه كه انتظار مى رفت انجام نشد، 
اما همين انتشــار خبر باعث شد كه قيمت در بازار غيررسمى اندكى 
كاهش يابد و به كانال 7000 تومانى برگردد. البته از روزهاى قبل از 
راه اندازى بازار ثانويه و تنها با انتشــار خبر مربوط به آن، قيمت رو 
به كاهش گذاشــت و برخى دالالن نگران شــدند كه مبادا طعم تلخ 
كاهش سود ناشــى از سوداگرى خود را بچشند، بنابراين وارد بازار 

شده و اندكى تزريق را بيشتر كردند.
بر اين اســاس، طى سه تا چهار روز، قيمت دالر حدود 400 تا 500
تومان كاهش يافته است و نرخ اكنون در وضعيت متعادل ترى به سر 
مى برد. البته در روزهاى اولى كه خبر راه اندازى بازار ثانويه ارز اعالم 
شــد، نرخ بين كانال 7000 تا 8000 تومانى در نوسان بود، اما اكنون 

در همان كانال 7000 تومانى نيز، نرخ رو به كاهش است.
 بازار ارز در انتظار معامالت رسمى اسكناس

اكنون صرافى ها نيز مطابق با اعالم دولت، در معامالت مرتبط با بازار 
ثانويه فعال شده اند و آنگونه كه بانك مركزى اعالم كرده، صرافى ها 
بــا توجه به درخواســت هاى خريد، ارز موجــود را بابت واردات 

ثبت سفارش شده، فقط به كاالهاى اولويت سوم تحويل مى دهند.
البته پيش تر نيــز، صرافى ها مجاز به ورود بــه خريد و فروش ارز 
در ســامانه نيما شــده بودند، به اين ترتيب كه بانكها ارز حاصل از 
صــادرات را براى فروش در اختيار صرافى ها قــرار دهد تا آنها به 
واردكنندگانــى كه از دولت مجــوز الزم براى دريافت ارز دولتى را 
گرفته بودند، تخصيص دهند؛ موضوعــى كه البته هيچگاه عملياتى 

نشد.
اكنــون اما بســيارى از صرافان بر اين باورند كــه اگر دولت اجازه 
دهد كه معامله رســمى اسكناس نيز براى تامين نيازهاى خرد و البته 
شناسنامه دار و تائيد شــده از سوى دولت اختصاص پيدا كند، بازار 
آزاد مى توانــد وضعيت بهترى را تجربــه كرده و نرخ هاى داللى در 
بازار بشــكند. اين در شرايطى است كه اكنون بسيارى از مردم براى 
تامين نيازهاى خرد خود، در تامين اســكناس ارز با مشــكل مواجه 
هستند و مجبور به تهيه نيازهاى خود از بازار داللى و غيررسمى آن 
هم با قيمتهاى گزاف هستند كه به طور قطع، سود آن از جيب مردم 

مستقيم به جيب دالالن مى رود.
بــا  مى توانــد  دولــت  كــه  باورنــد  ايــن  بــر  كارشناســان 
ــقف و  ــه س ــر اينك ــالوه ب ــخصى، ع ــفاف و مش ــاى ش مكانيزم ه
ــا  ــازار را ب ســهميه اى بــراى نيازهــاى عــادى مــردم قــرار دهــد، ب
نظــارت بــر كار صرافــان مجــاز تحــت ســلطه خــود درآورد و از 
ــن اســت  دســت دالالن و ســودجويان نجــات دهــد. موضــوع اي
ــاز خــود را  ــورد ني ــه ارز م ــرار باشــد ك ــردم ق ــر م ــى اگ ــه حت ك
ــى  ــن نيازهــاى واردات ــر از تامي ــا قيمتهــاى باالت ــى ب ــازار دالل از ب
كشــور تاميــن كننــد، بــه مراتــب بهتــر آن اســت كــه از كانــال هاى 
ــن كار را  ــت اي ــوى دول ــد از س ــل رص ــوزدار و قاب ــمى، مج رس
انجــام دهنــد، آنجــا اســت كــه دولــت هــم مى توانــد عــالوه بــر 
ــته باشــد،  ــاى رســمى كشــور تســلط داش ــه نيازه ــر هم اينكــه ب

ــد. ــودجويى را برچين ــى و س ــازار دالل ب
 روش هاى معامله ارز در بازار ثانويه

آنگونه كه بانك مركزى اعالم كرده اســت، ســاز و كار الزم براى 
انجام معامالت ارز بين صادركنندگان گروه 20 درصدى، بر اســاس 
تقســيم بندى وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، صرافان مجاز و 
واردكنندگان كاالهاى داراى اولويت سوم وزارت صنعت نهايى شده 
و فعاليت بازار دوم ارز آغاز شــده است. اين معامالت به دوطريق 
قابل انجام اســت؛ در روش نخســت خريد و فــروش ارز و امتياز 
واردات به صورت توافقى و در روش دوم نيز خريد و فروش ارز و 

امتياز واردات در سامانه نيما انجام مى شود.
در روش اول كــه خريــد و فــروش ارز و امتيــاز واردات بــه 
ــى، ارز  ــورت توافق ــه ص ــده ب ــت، صادركنن ــى اس ــورت توافق ص
ــا اســتفاده از ســامانه جامــع تجــارت  ــاز واردات خــود را ب و امتي
ــاى  ــده كااله ــد و واردكنن ــى كن ــذار م ــده واگ ــه واردكنن ــران ب اي
ــكيل  ــفارش، تش ــت س ــل ثب ــى مراح ــس از ط ــوم پ ــت س اولوي
ــه  ــبت ب ــرك، نس ــه گم ــار كاال ب ــل و اظه ــك عام ــده در بان پرون
واردات اقــدام مــى كنــد. ايــن روش از روز چهارشــنبه 13 تيرمــاه 

ــده اســت. ــى ش اجراي
در روش دوم نيــز كــه خريــد و فــروش ارز و امتياز واردات در ســامانه 
نيمــا انجــام مى شــود، صادركننــده بــه عرضــه ارز حاصــل از صــادرات 
خــود در ســامانه نيمــا اقــدام مــى كنــد و در طــرف مقابــل، صــراف بــا 
توجــه بــه درخواســت هــاى خريــد ارز موجــود بابــت واردات ثبــت 
ســفارش شــده بــا اولويــت ســوم، بــه خريــد ارز بــا نــرخ اعــالم شــده 
ــا صادركننــده، صــراف  اقــدام مــى كنــد. پــس از خريــد و تســويه ب
ــد ارز  ــه متقاضــى خري ــده ب ــدارى ش ــروش ارز خري ــه ف ــتى ب بايس
(واردكننــده) بــراى واردات ثبــت ســفارش شــده اولويــت ســوم اقــدام 
كنــد. ايــن امــكان نيــز از امــروز در ســامانه نيمــا فراهــم شــده اســت.

چرا با وجود دالر 4200 تومانى
 قيمت ها باال مى رود؟

 نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران معتقد اســت كه فاصله زياد نرخ 
ارز دولتى و آزاد در بازار عامل افزايش قيمت كاالها و خدمات است. 
به گفته وى اختصاص يارانه نقدى براى اقشــار آسيب پذير مى تواند 

بسيارى از اين مشكالت را حل كند.
پدرام سلطانى توضيح داد: هنگامى كه فاصله زيادى بين نرخ ارز آزاد 
و دولتى در بازار وجود دارد، قاعدتا قيمت ها به سمت باال چسبندگى 
پيدا مى كند؛ به اين معنى كه در صورت دو يا چند نرخى شــدن ارز، 
بازار باالترين نرخ را در نظر مى گيرد كه داليل آن مشــخص است و 
مى توان به افزايش تقاضا براى كاالها با اهداف مختلف اشاره كرد كه 
سبب مى شــود قيمت آنها افزايش يابد. به همين دليل است كه گفته 
مى شود اگر دولت مابه التفاوت آن را براى اقشار آسيب پذير به صورت 

يارانه نقدى و افزايش آن جبران كند، بهتر است.
وى افزود: بهترين كارى كه دولت مى تواند براى جلوگيرى از رشــد 
نقدينگــى و مهار تورم انجام دهد، ايجاد انضباط پولى، مالى و بانكى 
و تعيين تكليف هر چه ســريع تر موسسات مالى و اعتبارى است كه 
در اين زمينه دولتمردان هر چه ســريع تر بايد همه موسسات مالى و 

اعتبارى غير مجاز را تعطيل كنند.
نايب رئيــس اول اتاق بازرگانى ايران همچنين در خصوص عملكرد 
تيم اقتصادى دولت همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
اقتصاد، بانك مركزى و ... به ايسنا گفت: قطعا مسئوالن اقتصادى بهتر از 
امروز مى توانستند عمل كنند اما نمى توان همه مشكالت و چالش هاى 
حوزه اقتصاد را به پاى تيم اقتصادى گذاشت؛ چرا كه بسيارى از اين 
تصميم ها از سوى برخى از اعضاى دولت يا شايد با موافقت شخص 
رئيس جمهور اتخاذ و اجرايى مى شود. به عنوان مثال اختصاص دالر 
4200 تومانــى و تخصيص آن براى همه كاالهــا نظر اقليتى در تيم 
اقتصادى دولت بوده اســت و به نظر مى رسد رئيس جمهور نظر آنها 
را ترجيح داده اما تصميم گيرى هاى اخير براى ساماندهى منابع ارزى 
بخشى از مشــكالت گذشته در اين حوزه را جبران خواهد كرد و به 

نظر مى رسد اوضاع در حال اصالح شدن است.

600 ميليارد تومان پول مردم كجاست!؟

 يك كارشــنارس اقتصاد گفت: بايد مشــخص شود 600 ميليارد 
تومــان يارانه پرداختــى دولت از بيت المال به شــركتهاى واردكننده 

خودرو، كجا رفته و چه سرنوشتى داشته است.
امرا... امينى افزود: متاسفانه در شرايط جنگ اقتصادى كه حتى واردات 
خودرو با ارز آزاد نيز نادرســت است شــاهد بوديم كه ارز يارانه اى 
4200 تومانــى براى واردات خودرو بــه واردكنندگان اين محصول 

پرداخت شد.
وى با بيان اينكه اين 600 ميليارد تومان رانتى است كه به شركت هاى 
واردكننده خودرو داده شده است، بيان كرد: در اين شرايط دولت بايد 
موضوع را پيگيرى و از واردكنندگان خودرو سوال كند كه ارز يارانه اى 

اختصاص يافته را چه كرده اند.
اين كارشــناس اقتصاد به ايســنا گفت: حال كه پول بيت المال 
صــرف واردات خــودرو شــده و كارى هم نمى تــوان كرد 
حداقل وظيفه دولت اين اســت كه نظارت كند شــركت هاى 
واردكننده، خودروهاى وارد شــده بــا ارز يارانه اى دولتى را 

نفروشند. آزاد  ارز  نرخ  به 
وى افزود: هرچند كه متاسفانه مى توان پيش بينى كرد كه شركت هاى 
واردكننده خودرو طبق روال گذشــته، خودروهاى وارد شــده با ارز 
دولتى را با نرخ ارز آزاد فروخته و 600 ميليارد تومان يارانه پرداختى 

را تصاحب كنند.
امينى تصريح كرد: وظيفه دولت اســت كه از اين اتفاق جلوگيرى و 

نظارت كند كه اين پول كجا رفته است.
بانك مركزى چندى پيش ليســت شــركت هاى واردكننده خودروى 
دريافت كننده ارز ارزان دولتى را منتشــر كرد. براين اساس با توجه به 
تفاوت نرخ ارز دولتى و آزاد، حدود 600 ميليارد تومان يارانه در قالب 

ارز دولتى به واردكنندگان خودرو پرداخت شده است.
شــركت هاى رامك خودرو، بهمن موتور، ياران خودروى الوند، 
ابراهيمى شــادمان محمد، ايران خودرو ديزل، جهان نوين آريا، 
ايرتويا، نادران كار موتور، كوشــا خــودرو نگين، آرين موتور 
پويا، نگين خودرو، نوشــه تجارت ســپهر، پاكرو ســبز قشــم، 
مامــوت خودرو، ايمن تجارت جام جم، آرين موتور تابان، آپام 
خودروى الوند، نگين خودرو، آژمــان نگين كارا، ملينا تجارت 
آركا و كرمــان موتــور دريافت كننده ارز دولتــى براى واردات 

هستند. خودرو 
طبق اعالم رئيس انجمن واردكنندگان خودرو، برند خودروهاى وارد 
شده با ارز دولتى شامل برندهاى نيسان، ميتسوبيشى، رنو، سانگ يانگ، 

دى اس، هيونداى، تويوتا، هاوال و فولكس واگن بوده است.

 رئيــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت همدان از ســهم 14/2 درصدى 
صــادرات صنايع دســتى از كل صادرات 
همدان خبر داد و گفت: صادرات صنايع 
دستى از ابتداي سال تا پايان خردادماه از 

همدان به بيش از 3 ميليون دالر رسيد.
حميدرضا متين با اشــاره به اينكه همدان 
يكى از استان هاى مطرح كشور در زمينه 
توليد صنايع دســتى محســوب مى شود 
اظهار كرد: اقدامات متعددى براى حمايت 
از صنعتگران استان همدان براى توليدات 
صادرات محور شده كه خوشبختانه نتيجه 

مناسبى داشته است.
رئيس ســازمان صنعت و معدن همدان با 
اشــاره به اينكه توسعه صادرات غيرنفتى 
يكى از اولويت هاى اســتان بوده و تمام 
تالش بر افزايــش ميزان صادرات صنايع 
دستى به كار گرفته شــده است بيان كرد: 
صادرات صنايع دســتى همــدان بايد در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 
يابد كه هماهنگى الزم در اين زمينه ايجاد 

شده است.
وى با بيان اينكه اللجين پايتخت سفال و 
ســراميك جهان محسوب مى شود عنوان 
كرد: ســفال به عنوان يكــي از مهم ترين 
كاالى صادراتــى اين بخش محســوب 
مى شود كه تاكنون 2 ميليون و 691 هزار 
دالر ســفال از همدان به ســاير كشورها 

صادر شده است.
متين با اعالم اينكه ســفال سومين كاالى 
صادراتــى اســتان همدان بــوده و 11/4

درصــد از كل صادرات همدان را به خود 
اختصاص داده است گفت: بخش صنايع 
دستى شامل 11 قلم كاالى صادراتى بوده 
كه به كشــورهاى آمريــكا، هلند، چين، 
كويت، افغانســتان و عراق صادر شــده 

است.
وى فرش را يكــى از مهم ترين كاالهاى 
توليــدى همدان دانســت و گفت: فرش 
دســتباف همدان بــا توجه به ســابقه و 
كيفيت بااليى دارد در بازارهاى جهانى نيز 
شناخته شده است ولى به سبب تحريم ها 
در سال هاى اخير ميزان صادرات كاهش 

يافته بود.
رئيس ســازمان صنعت و معدن اســتان 
همدان با بيان اينكه پس از اجراى برجام 

تحريم هاى فرش دســتباف ايران نيز لغو 
شده اســت، افزود: خوشبختانه صادرات 
فرش دستباف از همدان به ساير كشورها 
آغاز شده و نخستين محموله صادراتى در 

هفته گذشته از گمرك همدان صادر شد.
وى بــه فارس گفت: يكى از مشــكالت 
در حوزه صادرات صنايع دســتى مربوط 
به نبود بســته بندى مناســب براى سفال 
اللجين است كه به دنبال اين هستيم توليد 
بسته بندى مناسب براى سفال را در دستور 
كار قرار دهيم تا بتوان در بازارهاى جهانى 

رقابت كرد.
متين بيان كرد: 79 قلم كاال در ســه ماهه 
اول ســال جديد از اســتان به  20 كشور 
جهان شامل آمريكا، آلمان، ايتاليا، رومانى، 
بلژيك، اكراين، بلغارســتان، ارمنســتان، 
قزاقستان، آذربايجان، روسيه، تركيه، اردن، 
كويت، امارات، عراق، سريالنكا، سودان، 
پاكستان و افغانســتان صادر شده كه اين 
ميزان در مدت مشــابه سال قبل 56 قلم 

كاال و 16 كشور بوده است.
اجرايــي  دســتگاه هاي   

صادركنندگان را ترغيب كنند 
مدير كل گمرك استان همدان هم با بيان 
اينكه جذب حداكثرى صادركنندگان براى 
انجــام صادرات از گمــرك همدان يكى 
از اولويت هاى تعيين شــده گمرك استان 
همدان اســت، گفت: توصيه مى كنيم آن 
دسته از صادركنندگان بزرگ استان كه در 

گذشته از ســاير گمركات امور صادراتى 
خــود را پيگيرى مى كردنــد؛ براى انجام 

صادرات از گمرك همدان اقدام كنند.
جمال خشــوعى افــزود: افزايش تعداد 
گمركــى  درآمدهــاى  صادركننــدگان، 
از  را  صادراتــى  كاالهــاى  ارزش  و 
برشــمرد  همدان  گمرك  موفقيت هــاى 
و گفت: روند تســهيل امــور گمركى به 
شــدت ادامه داشته و در تالش هستيم تا 
به صــادرات حداكثرى از گمرك همدان 

دست پيدا كنيم.
خشــوعى بــا اعــالم اينكــه گمــرك 
رشــدى  بــه  رو  رونــد  نيــز  ماليــر 
در  قبــل  ســال هاى  بــه  نســبت  را 
كــرد:  بيــان  اســت،  گرفتــه  پيــش 
از  صــادرات  انجــام  زيرســاخت هاى 
گمــرك ماليــر بــه شــكلى فراهــم شــده 
تــا صادركننــدگان كشــمش و ســاير 
اقــالم ديگــر حضــورى در همــدان 

نداشــته باشــند.
وى بيان كرد: همدان ظرفيت هاى بااليى 
در زمينــه صــادرات كاال دارد كه بايد 
صادركنندگان  تالش شــود با تقويــت 
اين  صادراتى  زيرســاخت هاى  تامين  و 

ظرفيت بالقوه را بالفعل كرد.
تصريح  همدان  اســتان  گمرك  مديركل 
كرد: مســير صادرات كاال بــراى تجار 
و صادركننــدگان مى توانــد هموارتر از 
وضعيت فعلى باشــد ولى براى رسيدن 

به اين وضعيت نياز است تا دستگاه هاى 
موثر و ذينفع ورود پيدا كنند در غير اين 
صورت نمى توان انتظار رفع مشــكالت 
و بهبــود وضعيت صــادرات همدان را 

داشت.
وى عنوان كرد: گمرك استان تمام تالش 
خود را بر اين داشــته تــا صادركنندگان 
بــدون دغدغه صادرات خــود را انجام 
دهند و براى رضايــت تجار اقداماتى از 
جمله راه اندازى پنجــره واحد گمركى، 
اعزام كارشــناس به محــل دپوى كاال و 
كاهش زمــان ترخيص كاالهاى وارداتى 

انجام داده است.
خشوعى گفت: انتظار مى رود دستگاه هايى 
اجتماعى،  تاميــن  مالياتى،  امــور  همچون 
صنعــت، معــدن و تجــارت و بانك ها به 
گونه اى عمل كنند تا تجار و صادركنندگان 
بيشترى ميل و رغبت براى صادرات كاال از 

گمرك همدان داشته باشند.
وى اظهار داشــت: از سوى ديگر انتظار 
اســتان  صادركنندگان  تجــار و  مى رود 
همدان نيز تنها به بازار برخى كشورهاى 
همسايه تكيه نكرده و نسبت به شناسايى 
و كشــف بازارهاى جديــد و بكر اقدام 
كنند چراكه مابقى اســتان هاى ايران در 
گوى  همســايه  كشــورهاى  با  تجارت 
سبقت را از همدان ربوده اند و نياز است 
بازارهاى جديــد صادراتى براى همدان 

ايجاد كرد.

 ســهميه همدان از تســهيالت مشاغل 
خانگي در بين بانك ها تقسيم شد. متقاضيان 
براي راه اندازي مشــاغل خانگي مي توانند 
نسبت به رشته شغلي و تعداد ايجاد اشتغال، 
بين 5 تا 20 ميليون تومان تسهيالت دريافت 
كنند. اين تســهيالت به 352 رشــته شغلي 
از جمله قالى بافى، صنايع دســتى، خياطى، 
طرح هاى جهاد كشــاورزى، پــرورش دام 
سبك و شورى و ترشى جات تعلق مي گيرد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان در كميته ســاماندهى و حمايت از 
مشاغل خانگى گفت كه سهميه امسال اين 
اداره كل بــراى ايجاد مشــاغل خانگى 26 
ميليارد تومان اســت كه بين بانك ها توزيع 
شــده و بايد براى 2 هزار و 600  نفر شغل 

ايجاد كند.
ســيد احمد توصيفيان افــزود: از اين مبلغ 

8 ميليارد و 500 ميليون تومان ســهم بانك 
صــادرات، 8 ميليارد تومان بانك ســپه، 5
ميليارد تومان پست بانك و 4 ميليارد و 500

ميليون تومان سهم بانك مسكن است.
به گزارش تســنيم، رئيس اداره اشــتغال و 
هدايــت نيــروى كار اداره كل تعاون، كار 

و رفــاه اجتماعى اســتان همدان هم گفت: 
تســهيالت اشــتغال زايى با هــدف ايجاد 
فرصت هاى شغلى و رونق توليد به متقاضيان 
واجد شرايط داده مى شود و هر فرد بين 5 تا 

20 ميليون تومان دريافت مى كند.
اســماعيل قهرمانى افزود: اين تسهيالت به 
352 رشته شغلى تعلق مى گيرد كه قالى بافى، 
صنايع دســتى، خياطى، طرح هــاى جهاد 
كشــاورزى، پرورش دام سبك و شورى و 

ترشى جات بيشترين استقبال را داشته اند.
وى ادامه داد: ســهميه تســهيالت مشاغل 
خانگى در ســال 96 هم 13 ميليارد و 800 
ميليون تومان بوده كه براى هزار و 857 نفر 

اشتغال زايى داشته است. 
قهرمانى در پايــان گفت: از اين مقدار هزار 
و 235 نفــر از متقاضيــان دريافــت وام را 

خواهران تشكيل مى دهند.

رئيس سازمان صمت خبر داد

صادرات فرش 
براي نخستين بار از استان

26 ميليارد تومان تسهيالت ايجاد مشاغل خانگى به همدان اختصاص يافت

5 تا 20 ميليون تومان سهم هر متقاضي

جريمه 8 ميلياردى 
قاچاقچيان گوشى

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
از جريمه 8 ميلياردى قاچاقچيان گوشى در 
همدان خبرداد و گفت: قاچاقچيان گوشى 
در تعزيــرات حكومتى همدان به دام قانون 

افتاده و نقره داغ  شدند.

عليرضا حســن پور اظهار كرد: قاچاقچيان 
گوشى ها را از شــهرهاى مرزى به سمت 
تهــران حمل مى كردند كــه پس از تعقيب 
و گريز و دســتگيري عــالوه بر ضبط كاال 
و خــودرو حمل قاچاق به پرداخت جزاي 

نقدي نيز محكوم شدند.
وى تصريح كرد: دو نفركه 1591 دســتگاه 
گوشــى تلفن همراه و 70 دستگاه تبلت به 
ارزش 8 ميليارد و371 ميليون و 615 هزار 

و 827 ريال را به صورت جاسازى به وسيله 
دو خودرو سوارى از شــهرهاى مرزى به 
سمت تهران حمل مى كردند پس از تعقيب 

وگريز دستگيرشدند.
وى ادامه داد: شعبه ويژه رسيدگى به قاچاق 
كاال وارز مســتقردرگلوگاه شــهيد زارعى 
همــدان پس ازجرى تشــريفات قانونى و 
تحقيقات كافى محكومين را عالوه بر ضبط 
كاال و خودرو حمل قاچاق به نفع دولت در 

به پرداخت8  پرونده هاى جداگانه مجموعاً 
ميليــارد و502 ميليون و200 هــزار ريال 

جزاي نقدي محكوم كرد.
حســن پور در پايان ضمن تاكيد مجدد بر 
رعايت قانون، از مردم شريف تقاضا كرد در 
صورت مواجهه با هرگونه تخلف مراتب را 
از طريق تلفن 32523442 اداره كل، سامانه 
پيامكــى 1000127 اتاق اصناف و تارنماى 

t۱۳۵.ir اعالم كنند.
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پيشخوان
رئيس هيأت ژيمناستيك همدان: 

هزار نوآموز همدانى در رشته ژيمناستيك 
آموزش مى بينند 

 در راستاى جذب استعدادها در رشته ژيمناستيك كالس هاى تابستانى 
در سراسر استان از نيمه دوم خرداد ماه شروع به كار كرده است و پيش بينى 

مى شود امسال 3000 نوآموز در اين كالس حضور يابند.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، رئيس 
هيأت ژيمناســتيك همدان با اعالم اين مطلب اظهار كرد: در سال هاى 

گذشــته اين هيأت موفق به جذب اســتعدادهاى ورزشــى در رشته 
ژيمناستيك با برگزارى كالس هاى تابستانى شد و از اين رو امسال نيز 

نگاه ويژه اى به برپايى اين كالس ها داريم.
مهدى جعفرى با اشــاره به اســتقبال بيــش از 3000 عالقه مند از 
كالس هــاى ژيمناســتيك طرح اوقات فراغت در ســطح اســتان ، 
تصريــح كرد: بــا بهره منــدى از تبليغات عمومى، ايــن دوره هاى 
آموزشــى از 15 خرداد ماه سال جارى شــروع شده است و تا پايان 

تابستان ادامه دارد.
رئيس هيأت ژيمناســتيك همدان موفقيت اين رشته را در سايه توجه 

به رده هاى سنى پايه دانست و بيان كرد: با همين نگرش اين كالس ها 
براى رده  سنى 4 ســال به باال، در دو بخش دختران و پسران زير نظر 

مربيان با تجربه هيأت ژيمناستيك استان برگزار مى شود.
وى افزود: در حدود 70 مربى كار آموزش به اين نونهاالن را در استان 
همــدان بر عهده دارند كه از اين تعــداد 30 نفر مربى خانم و 40 نفر 

مربى آقا هستند.
جعفرى اظهار كرد: در پايان فصل تابســتان از بين نوآموزان تستى به 
عمل مى آيد و افرادى كه در اين تســت موفق شوند در سطح حرفه اى 

جذب هيأت مى شوند.

كشتى نهاوند به روزهاى اوج برمي گردد
 رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاونــد گفت: براي 
بازگشت كشتي نهاوند به روزهاي اوج برنامه هاي خوبي تدارك ديده 

شده است.
مهرداد ســعدى نژاد با بيان اينكه به زودى براى رونق بيشــتر ورزش 
شهرستان نشستى را با روساى هيات هاى ورزشى برگزار خواهيم كرد، 
اظهار كرد: براى اينكه بتوانيم هيات هاى ورزشــى موفق را شناسايى 
كنيم هر ماه عملكرد آن ها رصد و ميزان موفقيت و فعاليت هاى آن ها 

را بررسى خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه امســال از مســابقات قهرمانى ووشــو، كشتى و 
اتومبيل رانــى در نهاونــد ميزبانى خواهيم كــرد و رايزنى هاى اين 
مســابقات صورت گرفته اســت، افزود: يكى از راه هاى موفقيت 
ورزش نهاوند، قبول ميزبانى مسابقات قهرمانى كشور در رشته هاى 
مختلف اســت كه اين امر موجب مى شــود ورزش شهرستان پويا 
شده و ورزشكاران با شــركت در اين مسابقات تجربيات بيشترى 

را كسب كنند.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نهاونــد در ادامــه بــا بيــان 
اينكــه بــه زودى خوابــگاه 100 نفــره ورزشــى در نهاونــد راه انــدازى 
ــرش  ــت پذي ــگاه ظرفي ــن خواب ــرد: اي ــح ك ــد، تصري ــد ش خواه
ــاه جــارى  ــان م ــا پاي ــتيم ت ــكار را دارد و درصــدد هس 100 ورزش
آن را تجهيــز و بــه مرحلــه بهره بــردارى برســانيم. وى در ادامــه بــا 
اشــاره بــه وضعيــت ورزش بانــوان در ايــن شهرســتان عنــوان كــرد: 
خوشــبختانه ورزش بانــوان نهاونــد بــه ســرعت در حــال پيشــرفت 
بــوده و چهــار ســهميه بازى هــاى آســيايى 2018 جاكارتــا در 

اختيــار بانــوان نهاونــدى قــرار گرفتــه اســت.
ســعدى نژاد كــه خــود از قهرمانــان نامــدار كشــتى كشــور اســت، در 
پايــان بــا اشــاره بــه وضعيــت ايــن رشــته ورزشــى در نهاونــد بيــان 
كــرد: از ابتــداى كار در نهاونــد وضعيــت كشــتى را بررســى كرديــم 
ــه اى در خصــوص  ــتيم، برنام ــته داش ــه از گذش ــى ك ــا تجربيات و ب
اعتــالى ايــن رشــته طراحــى شــده و قدم هــاى خوبــى هــم در ايــن 

ــته ايم. ــه برداش زمين

آگهـي مزايـده مرحلـه اول

علي جاللي- شهردار گيان

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 330 مورخه 96/12/03 شوراي شهر گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 
13 آيين نامه مالي شهرداري ها اقدام به فروش يك دستگاه سواري سمند LXEF۷ مدل 1391 دوگانه سوز به رنگ سفيد روغني با شرايط زير 

اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيان كه تمايل دارند، مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 97/04/14 لغايت1397/04/20 با واريز مبلغ 4/500/000 ريال به شماره حساب سپرده 
686896516 نزد بانك كشاورزي و با ضمانتنامه بانكي و با اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشتن قيمت 

پيشنهادي مكتوب و فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه (مزايده) به عهده برنده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزي سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري 90/000/000 ريال مي باشد.

7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.
تماس  شماره  با  يا  مراجعه  گيان  شهرداري  مالي  واحد  به  جايگاه  موقعيت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مي توانند  شركت كنندگان   -8

33423223-081 تماس حاصل نمايند.
9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1394/04/21 مي باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 33423523-081 و 33423450-081 و 33423060-081 مي باشد.

12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/04/28 ساعت 11 در  محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد 
شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم، سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي 

عقد قرارداد مي شود.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/4/14
تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/4/21

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري از مجموعه تاالر پذيرايي سالن ورزشي، 
آمفي تئاتر و واحدهاي اقامتي مؤسسه ايثار 

استان همدان براي مدت 24 ماه (نوبت دوم)

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

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

نوع، كيفيت خدمات (موضوع مزايده):
برون سپاري جهت بهره برداري از تاالر پذيرايي، سالن ورزشي، آمفي تئاتر، واحدهاي اقامتي (به صورت يكجا) و به آدرس:  همدان، بلوار 

جانبازان، مجتمع فرهنگي ورزشي ايثار
1- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:

مبلغ 420/000/000 (چهارصدوبيست ميليون) كه الزم است به صورت ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب 
شماره 0203545567000 نزد بانك دي، شعبه مركزي همدان به نام مؤسسه فرهنگي ورزشي و توانبخشي ايثار استان همدان قابل واريز در 

كليه شعب بانك دي ارائه گردد.
2- مهلت و دريافت اسناد مزايده:

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

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

واحد حراست
4- تاريخ برگزاري جلسه بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي:

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

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

 فدراســـيون كوهنـــوردى و صعودهـــاى 
ورزشـــى كشـــور نســـبت بـــه انتشـــار 
ـــر  ـــى ب ـــا مبن ـــانه ه ـــار در رس ـــى اخب برخ
مختلـــط بـــودن اردوى تيم هـــاى ملـــى 
ـــدان  ـــان در هم ـــردان و زن ـــنگنوردى م س
واكنـــش نشـــان داد و تاكيـــد كـــرد كـــه 

ـــتند. ـــط نيس ـــا مختل ـــن اردوه اي
ـــا اردوى  ـــانه ه ـــى رس ـــنبه برخ ـــه ش س
ـــردان  ـــنگنوردى م ـــى س ـــاى مل ـــم ه تي
ـــط  ـــدان را مختل ـــور در هم ـــان كش و زن
ـــر  ـــن خب ـــاب اي ـــه بازت ـــرده و ب ـــوان ك عن

ـــد. پرداختن
ــز  ــازى نيـ ــاى مجـ ــن در فضـ همچنيـ
عنـــوان  بـــه  تصاويـــرى  انتشـــار 
و  خانم هـــا  مختلـــط  ســـنگنوردى 
آقايـــان ورزشـــكار در همـــدان بـــا 

واكنـــش هايـــى همـــراه بـــود.
بـــا  كوهنـــوردى  فدراســـيون 
ـــت:  ـــوان داش ـــه اى عن ـــدور بياني ص
آنچـــه كـــه بـــه عنـــوان حضـــور و 
ــاى  ــاى تيم هـ ــوام اعضـ ــن تـ تمريـ
ملـــى مـــردان و زنـــان تصويـــر 
هماهنگـــى  اســـاس  بـــر  شـــده، 
عوامـــل  بـــا  گرفتـــه  صـــورت 
تيم هـــاى ملـــى جهـــت ســـرعت 

تهيـــه  رونـــد  بـــه  بخشـــيدن 
ــود. ــرى بـ ــزارش تصويرى-خبـ گـ

ـــا  ـــذا بن ـــت: ل ـــده اس ـــه آم ـــن بياني در اي
ــراى  ــا بـ ــت، تنهـ ــن درخواسـ ــر ايـ بـ
دقايقـــى و فقـــط جهـــت تهيـــه خبـــر 
ـــن  ـــان اي ـــورت همزم ـــه ص ـــس ب و عك

موقعيـــت در ســـالن محقـــق مى شـــود 
ــود اردوى  ــان مى شـ ــر نشـ ــا خاطـ امـ

مختلطـــى برقـــرار نبـــوده و نيســـت.
ايـــن بيانيـــه مـــى افزايـــد: فدراســـيون 
كوه نـــوردى و صعودهـــاى ورزشـــى 
ــوزش از  ــف و پـ ــراز تأسـ ــن ابـ ضمـ

ايـــن كـــه ايـــن موضـــوع بـــه عنـــوان 
«اردوى مختلـــط» پديـــدار و عنـــوان 
ـــروه  ـــه كارگ ـــى دارد ك ـــح م ـــده، تصري ش
ــوان  ــوزه بانـ ــى و حـ ــاى ملـ ــم هـ تيـ
رعايـــت  در  همـــواره  فدراســـيون، 
مالحظـــات  و  اســـالمى  شـــئونات 

ورزشـــى،  اماكـــن  در  فرهنگـــى 
تيم هـــاى  اردوهـــاى  و  مســـابقات 
ملـــى، حساســـيت و تأكيـــد داشـــته و 

دارد.
اميـــد اســـت بـــا تشـــريك مســـاعى، 
ــل  ــه عوامـ ــى همـ ــى و همراهـ همدلـ
ــانه ها» و  ــژه «رسـ ــه ويـ ــذار، بـ تأثيرگـ
ـــت  ـــب تقوي ـــز»، مرات ـــگاران عزي «خبرن
جســـمى، روحـــى و روانـــى، اعضـــاى 
ــد و  ــر اميـ ــه پـ ــى را كـ ــاى ملـ تيم هـ
پرتـــوان در صـــدد كســـب افتخـــار 
بـــراى ميهـــن عزيـــز اســـالمى در 
اوليـــن حضـــور «ســـنگ نوردى» در 
و  جاكارتـــا»  آســـيايى  «بازى هـــاى 
در آينـــده «المپيـــك توكيـــو» هســـتند، 

فراهـــم آيـــد.
ـــى  ـــم مل ـــه از اردوى تي ـــن مرحل پنجمي
ســـنگنوردى كمبايـــن كشـــور هـــم 
ــاد  ــالن فرهـ ــى سـ ــه ميزبانـ ــك بـ اينـ

شـــهر همـــدان دايـــر اســـت.
بـــه  ســـازى  آمـــاده  اردوى  ايـــن 
ـــى  ـــم مل ـــد تي ـــور قدرتمن ـــور حض منظ
ــيايى  ــاى آسـ ــازى هـ ــورمان در بـ كشـ
2018 جاكارتـــا اندونـــزى برپـــا شـــده 

اســـت.

تيم ملى در جام جهانى 
نتيجه اى تاريخى رقم زد

 وزيــر ورزش و جوانــان گفــت: 
خوشــبختانه تيم ملى فوتبــال ايران با 
تدابير و هماهنگى و هدايت مناســب 
توانســت نتيجه اى تاريخــى در جام 

جهانى رقم بزند.
مسعود سلطانى فر عنوان كرد: در سال 
جارى رويدادهاى مهمى براى ورزش 
كشور برگزار مى شود. اين رويدادها با 

جام جهانى فوتبال آغاز شد.
وى افزود: خوشبختانه تيم ملى فوتبال 
ايران با تدابيــر و هماهنگى و هدايت 
مناسب توانســت نتيجه اى تاريخى در 
جام جهانــى رقم بزند و موجب عزت 
و سربلندى ايران اســالمى در سراسر 

جهان شد.

پوگبا و تقديم پيروزى 
به بچه هاى نجات يافته 

در تايلند
 پل پوگبا، هافبك تيم ملى فرانسه، 
پيروزى تيمش را به تيم فوتبالى كه از 
غــارى در تايلند نجــات يافتند تقديم 

كرد.
12 پســر نوجوان كه بيــن 11 تا 17 
سال سن داشــتند به همراه مربى شان،  
17 روز در غــارى در زيــر زمين گير 
افتاده بودند. پس از تالش هاى بســيار 
و جهانى شدن اين موضوع، در نهايت 

تمام تيم و مربى اش نجات يافتند. 
گفته مى شــود وضعيــت تمامى افراد 
نجات يافته خوب اســت و مشــكلى 
برايشــان پيش نيامده اســت. پس از 
پيروزى فرانسه مقابل بلژيك، پل پوگبا، 
صعود اين تيم به فينال جام جهانى را به 
كودكان نجات يافته از اين فاجعه تقديم 
كرد. او با انتشــار عكس اين بچه ها در 
اينســتاگرام نوشــت: اين پيروزى به 
قهرمانان امروز تقديم مى شــود، خيلى 
خوب بوديد بچه ها، شــما بسيار قوى 

هستيد.

فدراسيون كوهنوردى واكنش نشان داد

اردوى تيم هاى ملى سنگنوردى 
مردان و زنان در همدان مختلط نيست
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 به مناســبت فصل تابســتان و فرا رسيدن اوقات 
فراغت، نمايشگاه و فروشگاه كتاب در مالير برپا شده 

است 
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، اين نمايشگاه كه با همكارى 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى و نمايندگى انتشارات 
داريوش تهران  برپا شده تا پايان تيرماه پذيراى بازديد 

عالقمندان است.
در اين نمايشگاه، بيش از 3 هزار عنوان كتاب در قالب 
12 هزار جلد با موضوعات متفاوتى شــامل: فلسفه و 
روان شناســى، تاريخى، دين و مذهب، ادبيات، رمان، 
كودك و نوجوان و... به معــرض نمايش و فروش با 

تخفيف 50 درصد گذاشته شده است.
اين نمايشگاه تا 30 تير، همه روزه حتى ايام تعطيل، از 

ساعت 8 تا 22 در خيابان شهداء ـ جنب دبستان شهيد 
رجايى برپاست.

 

خبـر

گزارش   

فرهنگگردشگري

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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هنرمند سفال اللجين:
رويداد همدان 2018 موقعيت مناسبى براى 

معرفى سوغات اللجين است
 رويداد همدان 2018 موقعيت مناســبى براى به تصوير كشــيدن و 

معرفى ظرفيت نهفته سوغات شهر جهانى اللجين است.
يكى از هنرمندان سفال اللجين صنايع دستى را در توسعه گردشگرى و 
همچنين رويداد همدان 2018 پررنگ دانســت و اظهار كرد: هنر امروز 
اللجين مجموعه اى اســت از اصالت، فرهنگ و احساس يك ايران كه 
اين تعريف بايد در جهانى بودن محيط زندگى افراد نيز قابل لمس شود.
ايرج گلزارى در گفت وگو با  فارس ادامه داد: رويدادها و فستيوال هاى 
بين المللى ســهم بزرگى در معرفى و حمايت از كاربردى كردن هنر در 
زندگى جوامع دارند و شــهر جهانى اللجيــن نيز بارها توان و ظرفيت 
خود را در درآمد ارزى و جذب گردشــگر داخلى و خارجى نشان داده 

و تثبيت كرده است.
اين هنرمند سفال اللجين بيان كرد: كارگاه هاى سفال و نحوه توليد سنتى 
به عنوان يك ميراث زنده هزاران ساله محسوب شده كه عالوه بر ايجاد 
اشتغال به توسعه پايدار استان نيز كمك مى كند.وى با بيان اينكه تقويت 
و رونق صنايع دســتى موجب طوالنى كردن زمان ماندگارى گردشگر 
مى شــود، تصريح كرد: رويداد همدان 2018 موقعيت مناسبى براى به 

تصوير كشيدن و معرفى ظرفيت نهفته سوغات اللجين است.
گلــزارى با تأكيد بر اينكه با اتكا به ايــن موقعيت زيبايى هاى هنر اين 
شــهر بيش از پيش در كانون توجه قرار خواهد گرفت، افزود: اللجين 
كه مفتخر به عنوان جهانى است در رويداد 2018 نيز مى تواند با معرفى 

بيشتر جذب گردشگر كرده و خود را در قالب جهانى بشناساند.
وى با اشــاره به وضعيت محيط زيســت اللجين نيز گفت: تغيير نگاه 
ســفالگران به آينده و مسوليت پذيرى آنها به ادامه اين هنر در شهر بايد 
هر چه سريع اتفاق بيافتد زيرا دامنه از بين رفتن خاك سفال هر روز در 
حال تشديد اســت.اين هنرمند سفال اللجين با تأكيد بر اينكه حفاظت 
محيط زيســت اين شهر با فناورى روز و فرهنگ سازى قابل پيشگيرى 
اســت، يادآور شد: بايد هنرمندان و متوليان شهر جهانى اللجين در اين 

زمينه ورود كنند.

تبليغات همدان 2018
 در مسير ريلى كالنشهرها 

 مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان از 
تبليغات داخل استانى و كشورى رويداد همدان 2018 خبر داد و گفت: 
قطارهاى رجاء در مسير كالن شهرها براى نخستين بار ميزبان تبليغات 

همدان 2018 خواهند بود.
على مالمير با اشاره به تبليغات كشورى رويداد همدان 2018 اظهار كرد: 
پس از طراحى پوســتر همدان 2018 توســط سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان و همكارى سازمان زيباسازى، 

بيلبوردهاى شهر ميزبان اين اثر شدند.
وى در گفت وگو با  فارس، ادامه داد: پس از اجراى تبليغات همدان2018 
در 82 نقطه مترو تهران، به زودى و به همت ســازمان ميراث فرهنگى 
قطارهاى رجاء در مســير كالن شهرهاى مشــهد، تبريز، اهواز، شيراز، 
يزد و همدان نيز براى نخســتين بار در تاريخ گردشگرى همدان ميزبان 
تبليغات همدان 2018 خواهند بود.مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى همدان يادآور شــد: بيلبوردهاى تبليغاتى رويداد همدان 
2018 به منظور تبليغات گردشــگرى و معرفى اين رويداد در ســطح 
گسترده كشورى در كالن شهرهاى بزرگ كشور همانند، تهران، مشهد، 

رشت، انزلى، تبريز و اصفهان از هفته آينده به اجرا در خواهند آمد.
وى اضافه كــرد: با تبليغات گســترده  اميدواريم بتوانيــم اين رويداد 
و جاذبه هاى گردشــگرى همدان را در ســطح كشــور معرفى كنيم تا 

گردشگرى همدان بتواند در مسير اصلى خود قرار گيرد.

«گل زخم» در كبودراهنگ 
روى صحنه مى رود 

 نمايش «گل زخم» به نويســندگى ســيد صادق 
فاضلــى و با كارگردانى مصطفى كرمى راســخ در 

شهرستان كبودراهنگ بر روى صحنه مى رود 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى استان ، اين نمايش با موضوع دفاع مقدس 
اســت و صبر، اســتقامت و ايثار مادران شهدا را به 

نمايش مى گذارد.
زينب حيدرى و سجاد خمسه بازيگران نمايش «گل 

زخم» هستند.
اين نمايش از 19 تا 23 تيرماه ســاعت 18 در سالن 
آمفــى تئاتر جــوان، واقع در پارك الله شهرســتان 

كبودراهنگ اجرا مى شود.

ترويج فرهنگ مطالعه با اجراى 
طرح جام باشگاه هاى كتابخوانى 

كودك و نوجوان 
 رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مالير با 
اشاره به نياز جامعه به كار فرهنگى در زمينه گسترش 
و ترويج كتابخوانى، گفت: در بحث مطالعه، تا كنون 
طرح هاى متعددى در ســطح كشور اجرا شده و هر 

كدام توفيقاتى داشته است 
غالمرضا جمالى زاده در جلسه ستاد شهرستانى جام 
باشــگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان مالير كه 
به منظور هماهنگى و گســترش فعاليت باشگاه هاى 
كتابخوانى تشــكيل شــد، افــزود: در طــرح جام 
باشــگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان كه دومين 
ســال از اجراى آن در شهرستان است، با همكارى 
اعضاى ستاد و باشــگاه هاى تشكيل شده در سطح 
شهرستان توانستيم با رقابتى كردن و توسعه فرهنگ 

مطالعه به نتايج خوبى دست پيدا كنيم.
وى با بيان اينكه با اســتفاده از تجربه سال گذشته، 
ســعى مى كنيم كم و كاســتى ها و ضعف هاى سال 
گذشــته را براى اجراى بهتر طــرح بر طرف كنيم، 
اظهار كرد: گروه هاى ســنى تا 16 سال اعضاى اين 
باشــگاه ها را تشــكيل مى دهند و از اهداف مهم آن 

ترويج كتابخوانى گروهى است.
وى از اضافه شــدن طرح دوشنبه هاى كتابخوانى در 
مهدهاى كودك در كنار طرح جام باشگاه هاى كتاب 
خبر داد و افزود: امســال با همكارى بهزيستى، اين 
طرح را در سطح مهدهاى كودك شهرستان نيز اجرا 

مى كنيم.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير ادامه داد: 
هدف از طرح جام باشــگاه هاى كتابخوانى كودك 
و نوجــوان، همه گير كردن كتــاب و كتابخوانى به 
ويژه در كودكان و نوجوانان اســت و وظيفه اصلى 
باشــگاه هاى كتابخوانى، بسترســازى براى جذب 
كودكان و نوجوانان به كتاب و مطالعه با اســتفاده از 
روش هايى همانند معرفى كتاب، مطالعه گروهى، نقد 
و بررسى، مبادله كتاب، خالصه نويسى كتاب و نامه 

به نويسندگان است.

شناسايى مجرمان با فناورى هوش مصنوعى 
 طى سال هاى اخير فناورى هوش مصنوعى تشخيص چهره به پليس ها 
در شناســايى مجرمان كمك زيادى كرده است. به گزارش ايسنا "مايكل 
كسينســكى" محقق دانشگاه استنفورد ســال گذشته يك فناورى هوش 
مصنوعى ابداع كرد كه مى توانست جنسيت افراد را با ديدن تصاويرشان 
شناسايى كند.  اكنون او معتقد است كه چنين فناورى تشخيص چهره اى 
مى توانــد روزى همراه با دوربين هاى مدار بســته مكان هاى عمومى به 
شناسايى افراد مجرم نيز كمك كند. هوش مصنوعى كه وى توسعه داده بود 
مى توانست باورهاى سياسى، جنسيت و ميزان بهره هوشى افراد را بر اساس 
ويژگى هاى صورت آنها شناسايى كند.اكنون دكتر كسينسكى در حال كار بر 
روى برنامه هاى كامپيوترى است كه همه چيز افراد از قبيل باورهاى سياسى 

و بهره هوشى را تنها از روى عكس آنها تشخيص مى دهند.

توليد برق از گرماى زايد
 محققان دستگاهى ابداع كرده اند كه مى تواند گرماى زايد ناشى از 

فعاليت تجهيزات برقى را بگيرد و به جريان مستقيم برق تبديل كند.
به گزارش ايرنا ، گرماى زايد ( Waste heat) به حرارتى اطالق مى 
شود كه در انواع وسايلى كه كار انجام مى  دهند يا در آنها فرايند تبديل 
انرژى صورت مى گيرد، ايجاد مى  شــود، مانند يخدان و انواع سردكن 
كــه مى  توانند هواى محيط اطــراف را گرم كنند؛ همچنين موتورهاى 
احتراقى گرماى زايد زيادى توليد مى  كنند.تبديل مستقيم انرژى برق به 
گرما آسان است اما برعكس اين جريان يعنى تبديل گرما به برق چندان 
آسان نيست. اكنون محققان آزمايشــگاه ملى "سانديا" در آمريكا يك 
وسيله كوچك مبتنى بر سيليكون ساخته اند كه مى تواند آنچه را گرماى 
زايد ناميده مى شود، بگيرد و به جريان مستقيم برق (DC) تبديل كند.

دانستن زمان مرگ تنها با يك آزمايش!
 دانشــمندان دانشگاه ييل مدعى شــدند اخيرا يك آزمايش خون 
توســعه داده اند كه توسط آن مى توانند دريابند كه يك فرد چند سال 

ديگر از عمرش باقى مانده است.
به گزارش ايسنا شــده اند كه آنها تنها با انجام يك آزمايش مى توانند 

دريابند كه يك فرد چند سال ديگر از عمرش باقى است.
به گفته محققان نتايج آزمايشات آنها بسيار دقيق تر، عملى تر و آسان تر 

از هر مطالعه اى است كه تا به امروز محققان ديگر ارائه داده اند.
"مورگان لوين"(Morgan Levine) پزشك آسيب شناس دانشگاه 
ييل گفت: هدف او شناســايى عوامل موثر بر پيرى ســلول است و 
بنابراين پزشــكان مى توانند به بيماران خود كمك كنند كه طول عمر 

خود را با رژيم هاى غذايى مناسب و عادات ورزشى افزايش دهند. 

انسان مى توانست چند دهه قبل
 به مريخ برود

Chris Hadfield) فضانورد   به گفتــه "كريــس هدفيلــد"(
كانادايى ناســا، اعزام انسان به سياره ســرخ مى توانست در دهه هاى 
گذشــته به واقعيت مبدل شود. به گزارش ايســنا "كريس هدفيلد"( 
Chris Hadfield) فضانورد كانادايى ناســا مدعى شده است كه 
امكان اعزام فضانورد به مريخ دردهه هاى گذشته نيز وجود داشت ولى 
با خطر زيادى همراه بود.كريس هدفيلد كه فضانورد بازنشســته ناسا 
اســت، اولين فضانورد كانادايى بود كه در فضا راه رفت.اين فضانورد 
مدت زمان 166 روز را در مدار زمين و در ايستگاه فضايى بين المللى 
ســپرى كرده است.وى اخيرا تجربيات و اطالعات فضايى خود را در 

يك دوره آنالين پيشرفته به اشتراك گذاشته است.

جهش 10 پله  اى ايران در رتبه بندى شاخص 
جهانى نوآورى

 بر اســاس تازه ترين گزارش ســازمان جهانــى مالكيت فكرى 
(WIPO) براى رتبه بندى كشــورها در شــاخص جهانى نوآورى، 
جمهورى اسالمى ايران در سال جديد ميالدى، جهش 10پله اى داشته 

است.
به گزارش ايســنا، امروز رتبه  بندى شاخص جهانى نوآورى در سال 

2018 منتشر شد. 
بر همين اساس، جمهورى اسالمى ايران با جهشى قابل توجه از رتبه 
75 در ســال 2017 به جايگاه 65 در ســال 2018 رسيده است. اين 
در حالى اســت كه رتبه ايران در اين شــاخص در سال 2015، 106

بوده است.
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 مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان از 
حضــور مبلغان 30 كشــور در رويــداد «همدان، 

2018» خبر داد.
حجت االســالم على دشــتكى در كميته فرهنگى 
رويداد گردشگرى «همدان، 2018» با اشاره حضور 
مبلغــان در اين رويداد اظهار كــرد: برگزارى اين 
نشست نقش مهمى در معرفى استان خواهد داشت 
چراكه مبلغان بيش از سياســيون با مردم در ارتباط 

هستند.
وى با بيان اينكه مبلغانى با 30 مليت از 30 كشور 
در اين نشســت حضور خواهند داشــت، گفت: 
نظام شيعى حيات مذهبى را در جهان پرچمدارى 

مى كند.
به گزارش فارس مديركل تبليغات اسالمى استان 

همدان با تاكيد بر اينكــه بايد از هر فرصت براى 
بيان حقانيت نظام توحيدى استفاده كنيم، تصريح 
كرد: انقالب اســالمى در اوج مظلوميت قرار دارد 
كه بايد در راســتاى معرفى اين انقالب بزرگ به 

جهانيان كوشا باشيم.
وى با بيان اينكه اســتفاده از هر فرصت براى رفع 
مظلوميت از اين نظام بهترين رســالت است، اداره 
كل ميــراث فرهنگــى بايد هدف نهايــى رويداد 
همدان، 2018 را عنوان كند تا برنامه ريزى ها انجام 

شود.
دشــتكى بــا بيــان اينكه بايــد در كنــار معرفى 
ظرفيت هاى استان نظام را نيز براى همگان معرفى 
كنيم، افزود: بسته پيشنهادى پيوسته فرهنگى 2018 

ظرف هفته آينده ارائه خواهد شد.
وى با بيان اينكه گردشگرى مذهبى 2018 برعهده 
اوقــاف خواهد بود، ادامــه داد: پيشــنهاد كميته 
گردشــگرى مذهبى زيارتى اربعين نيز بايد مورد 

توجه قرارگيرد.

 باغ مــوزه دفاع مقدس همــدان كه اجراى آن 
21 ســال قبل در 6 فاز آغاز شــد تاكنون در4فاز 
اجرايى شــده و اجراى 2 فاز ديگر ازاين مجموعه 
ماندگار از ايثار و مقاومت نيازمند اعتبار و همراهى 

مسئوالن است.
از ميدان امام خمينى(ره) همــدان كه وارد خيابان 
شريعتى مى شويم تاكسى هاى ايســتاده در ابتداى 
اين خيابان گردشــگرانى را به مقصد باغ موزه دفاع 
مقدس همدان سوار خودرو مى كنند و راهى ميدان 

قائم(عج) مى شوند.
باغ موزه دفاع مقدس همدان ظرفيتى گردشگرى

از همــان ميدان قائم ســر كه به ســمت راســت 
مى چرخانى المانى از دوران دفاع مقدس نظرت رو 
جلب مى كند و تابلويى بزرگ مردم و گردشــگران 

را به باغ موزه دفاع مقدس همدان هدايت مى كند.
چند متر باالتر از ورودى بلوار كوالب همدان يك 
درب كوچك بازديد كننــدگان اين موزه عظيم را 
به داخل حياط مجموعه هدايت مى كند و درســت 
از هميــن ورودى باغ موزه نمادهايــى از دوران 8 
سال دفاع مقدس به چشم مى خورد و انسان  را به 
دورانى مى برد كه كتاب ها و روايات بسيارى از آن 

خوانده و شنيده است.
باغ موزه دفاع مقدس همدان در ســمت راســت 
ورودى بلوار كوالب همدان ساخته شــده اســت 
اين موزه عظيــم كه در منطقــه عباس آباد همدان 
و در سمت راســت ورودى بلوار كوالب همدان 
ساخته شــده شامل يك حياط بزرگ است كه خود 
به تنهايى يك باغ موزه ارزشمند و قابل توجه را ارائه 

مى دهد.
محوطــه بيرونى باغ موزه دفــاع مقدس همدان نيز 
با تجهيــزات نظامى، تنديس تعدادى از فرماندهان 
شــهيد و آب نما به گونه خاصى طراحى شده و در 
مســير منتهى به ورودى موزه و در قسمت مركزى 
باغ تنديس ســرداران جنگى ديده مى شــود كه در 
انتهاى اين راهرو اسامى 8 هزار شهيد استان همدان 
بر روى ديوارة قســمت فوقانى مــوزه، هركدام بر 

روى تكه سنگى نوشته شده است.
اســامى 8 هزار شهيد استان همدان بر روى ديوارة 

قسمت فوقانى موزه
سمت ديگر و در ورود به سالن باغ موزه راهرويى 
وجــود دارد كه در اطراف آن اســنادى از جنگ و 
نوشــته هايى در رابطه با آن از بزرگان قرارگرفته و 

در ادامه جايگاه شهيد گمنام قرار دارد.

در ادامه مســير مخاطب ناگاه با تاريخ چند هزاره 
ايران به شكلى كوچك مواجه مى شود به طورى كه 
نقشــه كشــورش را در دوران هخامنشيان كه اوج 
اقتدار تاريخى ايران بوده مى بيند و در ادامه نقشــه 
كشــور در دوره هــاى مختلف و نحــوه زوال آن 

بخصوص در دوران قاجاريه را مشاهده مى كند.
درنهايت و در ادامه روند تاريخى نيز شاهد جنگ 
تحميلى هســتيم و اينكه عراق چطور حريم مرزى 
ايران را شكســت و رزمندگان در 8 سال كمترين 

امتيازى به اين دولت ندادند.
بازســازى كوچه اى از خرمشــهر كه بر روى يكى 
از ديواره هــاى آن به زبان عربى نوشــته «آمده ايم 
كــه بمانيم» و يــك كالس درس پس از بمباران و 
بازسازى آن دوران از طريق صدا و نور براى انتقال 
پيــام بخش ديگرى از باغ موزه دفاع مقدس همدان 
است كه نظر هر بيننده اى را به خود جلب مى كند.

قدم به قــدم ايــن مجموعــه فرهنگــى به گونه اى 
ساخته شده كه يادآور دوران جنگ و جبهه است

در هميــن خصــوص مديركل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس همدان بــا تأكيد بر اينكه 
بــاغ موزه دفاع مقدس همــدان مجموعه اى فاخر 
اســت، يكى از دغدغه هاى اصلى  را نگهدارى از 
مجموعه باغ موزه دفاع مقدس همدان دانســت و 

گفــت: نگهدارى و اجراى طرح توســعه باغ موزه 
همدان نيازمند برنامه ريزى و همكارى مســئوالن 

استان است.
ظفرى بابيــان اينكه باغ موزه دفاع مقدس نه تنها در 
سطح كشــور بلكه در دنيا مطرح است به طورى كه 
170 نماينده از كشورهاى مختلف از اين مجموعه 
ديدن كرده اند، گفت: باغ موزه دفاع مقدس همدان 
در چند فاز اجراشــده و هنوز اجــراى دو فاز از 
آن باقى مانــده كه اين دو فاز شــامل دو بخش از 
موزه پانوراما است كه متناسب با نيازهاى امروزى 

نسل هاى جديد ايجاد مى شود.
مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
همدان با تأكيد بر اينكه براى اجراى كامل باغ موزه 
دفاع مقدس همدان تالش شده به طورى كه مصمم 
هستيم تا طرح توسعه باغ موزه دفاع مقدس را اجرا 
كنيم، گفت: متأســفانه به دليل مشكالت اعتبارى و 

اقتصادى اين فازها باقى مانده است.
ظفرى با اشاره به اينكه تالش شده تا باغ موزه دفاع 
مقدس از برخى مسائل و ساليق دور شود، گفت: 
ســاالنه 170 هزار نفر از اقشار مختلف از باغ موزه 
دفاع مقدس همدان بازديــد مى كنند و بايد تالش 
كنيم كه دفاع مقدس به ابزار تبديل نشود و ساليق 
در آن دخالــت نكنند و براى اينكه دفاع مقدس را 

حفظ كنيم بايد نهادها را حفظ كنيم.
ظفــرى با تأكيد بــر اينكه انتظــار داريم مجموعه 
مديريتى اســتان همدان در نگهدارى اين مجموعه 
بيشــتر تالش كند، عنوان كرد: فقدان يك حسينيه 
در باغ موزه دفاع مقدس احســاس مى شــود كما 
اينكه برخى مصوبات در مورد نگهدارى مجموعه 

باغ موزه دفاع مقدس همدان اجرايى نشده است.
يادمان شــهداى دشــت ميشان از 6 ســال پيش 

معطل مانده است
وى به وضعيت يادمان شهداى دشت ميشان اشاره 
كرد و بابيان اينكه اين پروژه از شــش ســال پيش 
معطل مانده اســت، گفت: شــهداى گمنام مظلوم 
نيســتند بلكه عظمت بااليى دارند و تكليف ما اين 
اســت كه اين محل به يــك پناهگاه معنوى تبديل 

شود.
ناگفته پيداست باغ موزه دفاع مقدس استان همدان 
از آثــار منحصربه فــرد و حركتى جدى و فرهنگى 
درزمينه به تصوير كشــيدن دوران جهاد و حماسه 
در اين كشــور اســت كه بايد باهمت مسئوالن و 
متصديان براى تكميل دو فاز باقى مانده از آن تالش 
شود تا مجموعه اى كامل كه گوياى آنچه در دوران 
دفاع مقدس سپرى كرديم باشد و نسل جديد را با 

اين واقعيت ها آشنا كند.

اعتبارات تكميلي هنوز نرسيده است

باغ موزه دفاع مقدس همدان 
در انتظار همراهى مسئوالن

برپايى نمايشگاه كتاب در مالير حضور مبلغان 30 كشور در رويداد «همدان2018»


