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به بهانه بدرقه مديركل زحمتكش فرهنگ و ارشاد اسالمي:
اي بي دفاع اهل قلم

مهدي ناصرنژاد »
 بــه پاس تمام همدلي ها و همراهــي و مديريت صادقانه آقاي 
فاضل عبادي در مدت 4 ســال مديريت حوزه فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي اســتان همدان، مختصر آيين گراميداشتي روز چهارشنبه 
هفته گذشــته (27 تيرماه) در دفتر روزنامه همدان پيام برگزار شد. 
اين دورهمي كوچك اما بسيار پربار و پرنكته به بهانه خداحافظي 
آقاي عبادي از حوزه فرهنگ و ارشــاد اسالمي استان و همچنين 
شــروع به كار آقاي عليرضا درويش زاده به عنوان مديركل جديد 
اين حوزه پرمخاطب و پرفرازونشيب تشكيل شد و هر دو عزيز به 
اتفاق جمعي از مديران و فعاالن عرصه رســانه حدود 2 ساعتي را 
به بحث و گفت وگو و ايراد سخن در خصوص مسائل مبتالبه كار 

اطالع رساني و رسانه پرداختند.
فاضل عبادي در نوبت ســخنراني خود در دفتر روزنامه همدان پيام 
مثل هميشــه صادقانه و با طمأنينه مطالب خود را بيان كرد و حتي 
به بسياري نكات ريز و زيرپوستي كه اهل رسانه از آن غافل بودند، 
اشاره داشت و اذعان كرد در طول مديريت خود به اتفاق همكاران 
حوزه فرهنگ و ارشــاد اســالمي همواره از انتقادهاي اهل رسانه 
نســبت به مشكالت و موانع پيشرفت فرهنگ و هنر، استقبال كرده 

و به پيشنهادهاي اصولي و قابل اجرا عمل كرده اند.
بايد اذعان كنيم كه آقاي عبادي از جمله مديران موفق و زحمتكشي 
است كه بخش فرهنگ و هنر و ادبيات استان تاكنون به خود ديده 
است و او مدير بي ريايي است كه همواره دوست داشت مشكالت 
جامعه هنري و هنرمندان اســتان را به طريقي حل وفصل كند و به 

همين دليل مديري صميمي و نزديك و بي حاشيه است.
آقاي درويش زاده نيز حرف هاي خوبــي زد؛ حرف هايي كه بعضًا 
براي جامعه رسانه اي اســتان تازگي داشت و چنانچه ديدگاه هاي 
آقاي درويش زاده ان شــاءا... در عمر دراز مديريتي خود در استان 
همدان جامه عمل بپوشد، روزنه هاي تازه اي براي پيشرفت فرهنگ 

و ادب اين ديار كهن و پرآوازه باز خواهد شد.
نگارنــده با حرف هاي خــوب مديركل جديد فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي اســتان همدان كاري ندارم و زياد به آن نمي پردازم، اما به 
اينكه جامعه بدون مطبوعات مرده است و فضاي مجازي نمي تواند 
در عمل و تأثير، جاي مطبوعات كاغذي را بگيرد، حرفي است كه 
سال ها و بلكه قرن ها مي توان از آن گفت و شنيد؛ چراكه مطبوعات 
ميرايي ندارند و تالش مي كنند جوامع انســاني را نيز در كنار خود 

زنده نگه دارند.
بــا توجه به ايــن واقعيت بــزرگ و در عين حــال مظلوم، آقاي 
درويــش زاده حتمًا به اين نكته خوب واقف هســتند كه خبرنگار 
و هر فعال مرئــي و نامرئي عرصه مطبوعات ركن اصلي و حياتي 
رسانه و بخصوص روزنامه و نشــريه است كه اين مهم نه تنها در 
استان محروم همدان، بلكه در جامعه ايران مغفول و فراموش شده 

است.
خبرنــگاران از كمترين حقوق اجتماعــي برخوردارند و در حالي 
كه خود را ســپر بالي تمام قشــرهاي جامعه در مقابل حوادث و 
گرفتاري هــاي اجتماعي مي كنند، وليكن خــود بي دفاع و از همه 
فداكارترنــد. خبرنــگاران بــا حداقل حقوق و دســتمزد و بدون 
پشــتوانه هاي رفاهــي و ســالمتي و آرامش با زندگي دشــوار و 
انبوه مســائل فردي و اجتماعي و خانوادگي خويش مي سوزند و 
مي ســازند و كســي هم به فكر آنان نيست. گويا تمام مشكالت و 
مصائب اهل رســانه و قلم در جامعه استان همدان با همان كارت 
هديه 100 هزار توماني كه با منت گذاري تمام منابع مالي و اعتباري 
موجود استان ســالي يكبار تأمين مي شود و در اختيار خبرنگاران 
قرار مي گيرد، برطرف مي گردد و غير از آن ماللي نيست جز انتظار 

بي پايان مسئوالن خدمتگزار! از خبرنگار.

به همت آموزشگاه موسيقى چكاوك و براى 
نخستين بار صورت مى گيرد

كنسرت موسيقى سنتى «همراز» 
در تويسركان 

 به همت آموزشــگاه موســيقى چكاوك و براى 
نخســتين بار كنسرت موسيقى سنتى گروه «همراز» با 

حضور استاد حسين پرنيا، در تويسركان اجرا مى شود.
به همت آموزشــگاه موســيقى چــكاوك و براى 
نخســتين بار اجراى صحنه اى موسيقى سنتى گروه 
همراز با حضور استاد حسين پرنيا در تويسركان اجرا 

مى شود.
اين اجرا در 11 مردادماه و در دو سانس 18 تا 20 و 
21 تا 23 در محل مجتمع فرهنگى هنرى فردوســى 

شهر تويسركان برگزار مى شود.
به گزارش فارس؛ در اين كنســرت كه مديريت آن 
را محمد فارسى برعهده دارد، گروه موسيقى سنتى 
«همراز» مالير را هنرمندانى همچون رضا قدســى 
(نوازنده كمانچه)، فرامرز ســپهرى نيا (نوازنده نى)، 
على ميرشــاهولد (نوازنده ســنتور)، منصور مرادى 
(نوازنده تنبك)، پژمان پرنيا( نوازنده سازهاى كوبه 
اى)، سيد شبير مير ســنجرى (نوازنده تار)، حجت 
اهللا عبدلى (نوازنده عــود)و على جبارى ( آواز) به 

سرپرستى رضا قدسى تشكيل مى دهند.
عالقمنــدان براى تهيه بليت ايــن برنامه مى توانند 
به محل آموزشــگاه مســويقى چــكاوك واقع در 
تويســركان، خيابان انقالب، خيابان حافظ شرقى و 
يا نوشــت افزار كسرى ( تويسركان، خيابان انقالب، 

روبروى شهردارى) مراجعه كنند.
استاد حسين پرنيا، نوازنده سنتور  و آهنگساز و متولد 
1350 در خرم آباد است كه تا 14 سالگى و در شهر 
انديمشك نزد مرحوم استاد ندايى نواختن سنتور را 
آموخــت و پس از آن به تهران رفته و گروه همايون 
را در ســال 1373 تشكيل و كنســرت هاى داخلى 
و خارجــى متعددى را از جمله در فرانســه، آلمان، 
اتريش، چك، اسلوواكى، تركيه، هند، قطر، پاكستان، 
امارات و...  با اين گروه اجرا كرد. پس از آن وى به 
تهران مى آيد و از سال 1373 گروه همايون را شكل 
مى دهد. عالقه مندى به آهنگسازى موسيقى ايرانى از 
ديگر تجربه هايى بــود كه پرنيا خود با كنجكاوى و 

عالقه مندى آموخت.
از ديگر آثار اين هنرمند مى توان به همكارى با زنده ياد 
ايرج بسطامى و آهنگسازى براى آلبوم هاى رسواى 
عشــق (بزرگداشت استاد جليل شهناز) و ياد (براى 
خرابه هاى تخت جمشــيد )و كاست «اهورايى» با 
صداى حسن حسنى و همخوانى هوروش خليلى و 
«نگار مهر» با صداى لطيف كاظمى و «نقش ماندگار» 

براى استاد فرامرز پايور اشاره كرد.

10 مجموعه كتاب ايرانى به 
انگلستان سفر مى كنند

 ده مجموعــه كتاب ايرانى با عقــد قراردادى با 
ناشرى انگليسى ترجمه و منتشر مى شوند.

به گزارش مهر، ده مجموعه كتاب ايرانى طى توافق 
 «1۰M Publiction » ميان موسســه انتشــارات
و آژانــس ادبى پل به زبان انگليســى ترجمه و در 

انگلستان منتشر مى شود.
اين آثار به ترتيب شامل مجموعه كتاب هاى چرا خدا 
چنيــن كرد، دوســت دارى...، قصه هاى خوب براى 
بچه هاى خوب، ماجراهــاى ماهى طاليى، قصه هاى 
تصويــرى شــاهنامه، قصه هاى تصويرى گلســتان، 
بوستان، كليله و دمنه، دستانك هاى شنبه تا پنجشنبه و 
مجموعه كتابهاى نارنجى را شــامل مى شود. اين آثار 
توسط ناشرانى چون قديانى، امير كبير، جمال، مدرسه 
و سازوكار در ايران منتشر شده است. آژانس ادبى پل 
اين آثار را با اطالع و توافق با ناشران آنها براى ترجمه 
و انتشار به زبان انگليسى در دستور كار خود قرار داده 
اســت. ترجمه اين آثار همچنين براى دريافت طرح 
حمايتى گرنت در دستور كار دبيرخانه طرح حمايت 
از ترجمه و انتشار آثار ايرانى قرار گرفته است. پيش 
از اين مجموعه قصه هاى خوب براى بچه هاى به زبان 

روسى ترجمه و منتشر شده است.

ابتال به سرطان در زنان ديابتى بيشتر است
 مطالعات جديد محققان دانشــگاه نيوســاوت ولز در استراليا و 
آكسفورد انگليس نشان مى دهد احتمال ابتال به سرطان در زنان مبتال 
به ديابت بيشتر از مردان اســت. به گزارش ايرنا ، محققان با بررسى 
47 مطالعه دريافتند افراد مبتال به ديابت بيشتر مستعد ابتال به سرطان 
هستند و احتمال ابتالى زنان مبتال به ديابت به سرطان، 6 درصد بيشتر 
از مردان ديابتى است.  ادامه اين مطالعه نشان مى دهد احتمال ابتالى 
زنان مبتال به ديابت نوع 1 و 2 به ســرطان 27 درصد بيشــتر از زنان 
سالم است. محققان با بررسى نوع سرطان دريافتند زنان مبتال به ديابت 
نسبت به مردان مبتال، 15 درصد شانس بيشترى براى ابتال به سرطان 
لوســمى دارند. اين آمار در سرطان هاى معده،  دهان و كليه به ترتيب 

14، 13 و 11 درصد است.

ارتباط مصرف گوشت فرآورى شده 
با «شيدايى»

 يافته هاى مطالعه گروهى از محققان در دانشگاه پزشكى جان هاپكينگز 
آمريكا نشان مى دهد نيترات (ماده موجود در گوشت هاى فرآورى شده) 

مى تواند منجر به نوعى بيمارى روانى به نام «شيدايى» شود.
به گزارش ايرنا براساس يافته هاى اين مطالعه، افرادى كه به دليل يك 
دوره شديد بيمارى بسترى شده اند، سه برابر بيشتر از افرادى كه سابقه 
اى جدى از هر نوع اختالل روانى نداشــته اند گوشت هاى فراورى 
شده محتوى نيترات مصرف كرده اند. براساس اين گزارش، آزمايش 
روى نمونه هاى حيوانى نيز نشــان داد فقط چند هفته بعد از مصرف 
مواد حاوى نيترات، اين نمونه ها عالئم بيشترى از بيمارى شيدايى از 

جمله بيش فعالى را دارند.

راه اندازى واحد تجارى سازى فناورى  
و اشتغال دانشجويان

 مســئول مركز تجارى سازى جهاددانشگاهى واحد همدان اعالم كرد: 
به زودى جهاددانشــگاهى اقدام به تأسيس يك مركز نوآورى و شكوفايى 
خواهــد كرد. محمد رضائيان پاكيزه در گفت وگو با ايســنا، از آغاز به كار 
واحد تجارى سازى فناورى و اشتغال دانشجويان در جهاددانشگاهى خبر 
داد و افــزود: در اين واحــد انگيزه الزم به دانشــجويان داده و ايده آنها 
دريافت مى شود و در راســتاى تجارى سازى ايده هاى دريافتى برمى آييم 
البته متأســفانه تــا كنون از ايده هــاى دريافتى به مرحله تجارى ســازى 
نرســيده ايم.  وى شفاف سازى در انتخاب رشــته دانشجويان، برگزارى 
كارگاه هاى مهارت افزايــى و بازديد از كارخانه هــا را از جمله اقدامات 
جهاددانشگاهى در راستاى اقتصاد مقامتى و ايجاد اشتغال دانشجويان خبر 
داد و افزود: تا كنون 1300 دانشجو دوره هاى كارآفرينى و ايده پردازى را 

در قالب واحد تجارى سازى و فناورى اشتغال سپرى كرده اند.

تطبيق حركت كاربران گوگل با 8000 حركت ديگر
 گوگل امروز قابليت جديدى در وب ســايت "موو ميرور" ارائه 
داد كه كاربران مى توانند با استفاده از تكنيك "بينايى رايانه اى"، مقابل 
دوربين رايانه خود حركاتى انجام دهند و سپس سيستم تمام حركات 

مشابه با حركت آن ها را برايشان نمايش مى دهد.
به گزارش ايسنا ، گوگل امروز قابليت "هوش مصنوعى"( AI) سرگرم 
 (Move Mirror  كننده اى را انجام داد كه موسوم به "موو ميرور"(
است. در اين قابليت جديد حركتى كه كاربر انجام مى دهد، با صدها 
تصوير ديگرى كه مانند حركت كاربر بوده است، تطابق داده مى شود.
Move )"زمانى كــه كاربران گوگل به وب ســايت "موو ميــرور
Mirror) مراجعه مى كنند، وب سايت از كاربران اجازه مى خواهد كه 

به دوربين رايانه  آن ها دسترسى پيدا كند.

ربات داروساز ساخته شد
 محققان دانشــگاه "گالسكو" يك ربات داروساز ابداع كرده اند كه 
مى تواند از هوش مصنوعى براى پيش بينى دقيق واكنش هاى تركيبات 
شيميايى استفاده كند و داروها و فرمول هاى انقالبى را پيش بينى كند.

به گزارش ايسنا، دانشــمندان تنها مى توانند با سرعت كمى به دنبال 
كشف واكنش هاى شــيميايى و داروهاى جديد باشند چرا كه يافتن 
داروهاى جديد كه ممكن اســت زندگى افراد زيادى را نجات دهد، 
ســال ها به طول مى انجامد. اما دانشــمندان در دانشــگاه "گالسكو"
راه بهتــرى پيدا كرده اند. آنها مى گويند اجــازه دهيد كه ربات ها كار 
ســخت را انجام دهند. يك تيم تحقيقاتى در دانشــگاه گالسكو يك 
"ربات داروساز" ابداع كرده است كه از يادگيرى ماشين براى سرعت 

بخشيدن به كشف واكنش هاى شيميايى و مولكول ها استفاده مى كند.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

20182018

■ حديث:
امام صادق(ع):

از خدا پروا كنيد و برادرانى نيكوكار باشيد به خاطر خدا يكديگر را دوست 
بداريد، با هم ارتباط داشته باشيد، به هم مهر بورزيد، به ديدار و مالقات يكديگر 

برويد، و در باره قضّيه ما (امامت و واليت) گفتگو كنيد وآن را زنده بداريد. 
الكـافـي : ج 2 ص 175 ح 1

سينـما

سينما ≡
................... تگزاس - به وقت خماري ■ قد  س1
■ قد  س2................. خاله قورباغه - در وجه عامل
■ فلسطين1............................. داركوب - خاله قورباغه
فلسطين 2..........................................................  دشمن زن
■ سينما كانون............ خجالت نكش - لونه زنبور

■بهمن مالير......... .چهارراه استانبول - دشمن 
زن - خجالت نكش

■ فرهنگ كبودراهنگ..................... به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 بازسازى و مرمت ســايت موزه تپه باستانى 
هگمتانه به اتمام رسيد. 

ميــراث  اداره كل  فرهنگــى  ميــراث  معــاون 
فرهنگــى، صنايــع دســتى و گردشــگرى اســتان 
ــار  ــت آث ــه مرم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــت و  ــن اداره اس ــتمر اي ــه مس ــتانى برنام باس
ــدارد،  ــدان 2018» ن ــداد «هم ــه روي ــى ب ربط
گفــت: امســال از اعتبــارات اســتانى و ملــى كــه 
ــده،  ــه ش ــر گرفت ــدان در نظ ــتان هم ــراى اس ب
ــده و  ــه ش ــتانى هزين ــار باس ــت آث ــراى مرم ب
ــاالنه اســت و  ــه مســتمر س ــن بودجــه برنام اي
ــى  ــدان 2018 هزينه اي ــاب هم ــان انتخ در جري

ــت ــده اس ــن اداره پرداخــت نش ــه اي ب
احمــد ترابــى در گفت وگــو بــا ايســنا، در 
تشــريح معرفــى آثــار باســتانى اســتان در ســطح 
جهانــى اظهــار كــرد: بــراى معرفــى ايــن آثــار 
بايــد آنهــا را بــه ثبــت جهانــى برســانيم تــا در 
ــار زيرمجموعــه شناســايى و  كنــار آن ســاير آث

موجــب آشــنايى ديگــر كشــورها شــود.

ــراى  ــر ب ــورد نظ ــاى م ــه بن ــان اينك ــا بي وى ب
ــد،  ــته باش ــارض داش ــد مع ــى نباي ــت جهان ثب
ــا از هــر كشــور  ــا دو بن ــزود: هــر ســاله تنه اف
ــه  ــى را دارد ك ــت جهان ــه ثب ــيدن ب ــازه رس اج

ــتان  ــارى از اس ــچ آث ــون هي ــا كن ــفانه ت متأس
همــدان ثبــت جهانــى نشــده، بــه هميــن علــت 
اســتان همــدان آثــار منتخــب بــراى ثبــت 
جهانــى را بــه ســازمان مربوطــه ارســال كــرده 

ــرمى برد. ــه س ــار ب ــون در ليســت انتظ ــه اكن ك
ميــراث  اداره كل  فرهنگــى  ميــراث  معــاون 
فرهنگــى، صنايــع دســتى و گردشــگرى اســتان 
ــتانى در  ــار باس ــغ آث ــريح تبلي ــدان در تش هم
ســطح اســتان و كشــور يــادآور شــد: ايــن نــوع 
ــاى  ــورد و برنامه ه ــب بيلب ــات در قال از تبليغ

ــه اســت. ــام گرفت ــى انج ــى تلويزيون تبليغات
وى در رابطه با مرمت سايت موزه تپه باستانى 
هگمتانه اعالم كرد: به علت دريافت اعتبار معين 
هگمتانه  موزه  سايت  مرمت  و  بازسازى  براى 
و  بود  سريع  اقدامى  به  مجبور  اداره كل  اين 
خوشبختانه اكنون اين بازسازى به پايان رسيده 
و بازديدكنندگان مى توانند از تمامى قسمت هاى 

اين شهر باستانى كنند.
ترابى در پايان با اشاره به آثارى كه به تازگى از 
ميدان امام خمينى(ره) شهر همدان كشف شده 
اداره كل  تأييد  مورد  موزه  احداث  طرح  گفت: 
ميراث فرهنگى  استان قرار گرفته و براى اجراى 

آن به شهردارى ارسال شده است. 

«همـــدان،  رويـــداد  بـــا  هم زمـــان   
2018» ظهـــر پنـــج شـــنبه دوره بين المللـــى 
گردشـــگرى  راهنمايـــان  مهارت افزايـــى 
بـــا حضـــور راهنمايـــان گردشـــگرى از 
اســـتان هاى مختلـــف در همـــدان آغـــاز 

شـــد.
ـــتى  ـــع دس ـــى، صناي ـــراث فرهنگ ـــركل مي مدي
و گردشـــگرى اســـتان همـــدان گفـــت: 
خوشـــبختانه بـــا توجـــه بـــه برگـــزارى دو 
در   2018 ســـال  در  بين المللـــى  رويـــداد 
همـــدان، تـــالش شـــده تـــا عـــالوه توجـــه 
بـــه  گردشـــگرى،  زيرســـاخت هاى  بـــه 
مســـائل نرم افـــزارى ايـــن حـــوزه نيـــز 

توجـــه شـــود.
ـــار  ـــر اظه ـــى مالمي ـــارس، عل ـــزارش ف ـــه گ ب
كـــرد: توجـــه ويـــژه بـــه مقولـــه آمـــوزش 
ــى  ــراث فرهنگـ ــتور كار اداره كل ميـ در دسـ
اســـتان بـــوده و در ايـــن راســـتا بـــا كمـــك 
غيردولتـــى  و  خصوصـــى  مجموعه هـــاى 
ــده  ــده شـ برنامه هـــاى خوبـــى تـــدارك ديـ
ــيون  ــق كنوانسـ ــزارى موفـ اســـت. وى برگـ

ــال  ــگرى در سـ ــان گردشـ ــى راهنمايـ جهانـ
ــيار  ــه بسـ ــدان را يـــك تجربـ 2017 در همـ
خـــوب دانســـت و اظهـــار كـــرد: ايـــن 
ــروز  ــا امـ ــد تـ ــث شـ ــق باعـ ــه موفـ تجربـ
همـــدان ميزبـــان دو رويـــداد بين المللـــى 

مهـــم در عرصـــه گردشـــگرى باشـــد. در 
ـــى،  ـــد فيض ـــن دوره، محم ـــن اي ـــم آغازي مراس
ـــافرتى،  ـــات مس ـــر خدم ـــن دفات ـــس انجم رئي
عبدالمالكـــى، مديـــر آمـــوزش اتـــاق بازرگانـــى 
اســـتان همـــدان و مهـــرداد حمـــزه، مديرعامـــل 

ــى  ــدان طـ ــتان همـ ــات اسـ ــه مطبوعـ خانـ
ـــث  ـــه بح ـــه ب ـــرورت توج ـــه ض ـــخنانى ب س
آمـــوزش در حـــوزه گردشـــگرى پرداختنـــد 
و از برگزاركننـــدگان ايـــن دوره بين المللـــى 

تشـــكر كردنـــد.

موزه هگمتانه آماده بازگشايى شد

برگزارى دوره مهارت افزايى راهنمايان گردشگرى در همدان

صالح  «اردشــير  نمايشــنامه  نويسنده 
پور» بــوده كه بــه كارگردانى «ســيد 
تيرماه  از 25  كبودراهنگى»  محمدجواد 
تا هشــتم مردادماه همه روزه از ساعت 
19 در محل مجتمع فرهنگى ســينمايى 
شهيدآوينى (تئاتر شهر همدان) در بلوار 

بعثت به روى صحنه مى رود.
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 پديده شوم احتكار
 و ضعف نهادهاى نظارتى 
 در شرايط ناپايدار پس از خروج آمريكا 
از برجام و نوساناتى كه در بازار ارز و طال 
و به دنبال آن به هم خوردن تعادل در بازار، 
بار ديگر شاهد پديده شوم احتكار هستيم 
كه در كنــار اتفاقات ناميمونى چون خريد 
نامتعارف ســكه و وارد كردن خودرو مى 
تواند پيامدهاى بدى براى اقتصاد كشــور 

داشته باشد. 

هوالباقىهوالباقى
t

جناب آقا مهندس
حميد پرورشي خرم 

معاونت محترم راهداري اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان همدان 

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگ گراميتان 
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده از خداوند منان براي آن مرحومه غفران الهي 
و سالمت  صبر  و تمامي بازماندگان  براي جنابعالي  و 

مسألت مي نماييم.
شركت نماسازان همدان - شركت عمران بتن اكباتان 

درويشـي

إناا... وإناإليه راجعونإناا... وإناإليه راجعون
t

جناب آقاى محمد ابراهيم الهى  تبار
معاون محترم سياسى، امنيتى استاندارى كرمانشاه

با اندوه فراوان درگذشت خواهر بزرگوارتان، مادر شهيدان غالمرضا 
و محمدصادق خدرى  را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض 
نموده، براى آن مادر صبور و بزرگ علو درجات و براى بازماندگان صبر 

آرزومنديم. 
روح پاكش در جوار فرزندان و برادر شهيدش مشمول رحمت و 

غفران واسعه الهى باشد.  
در ضمن مراسم تشييع مرحومه يك شنبه 31 تير ماه ساعت 9:30 
صبح از بيت شهيدان واقع در اعتماديه، خيابان توحيد و مراسم 
بزرگداشت نيز از ساعت 17 تا 19 عصر همان روز در مسجد مهديه 

همدان  برگزار مى گردد.

 روزنامه همدان پيام و جامعه رسانه اى استان 

هوالباقىهوالباقى t

جناب آقا مهندس حميد پرورشي خرم برادر ارجمند 
معاونت محترم راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان 

بــا نهايــت تأســف و تأثرمصيبــت وارده را خدمت حضرتعالــي و خانواده محترم تســليت عــرض نمــوده از درگاه 
ايــزد متعــال بــراي آن مرحومــه رحمــت واســعه الهــي و بــراي جنابعالي و تمامــي بازمانــدگان صبر و ســالمتى 

مســألت داريــم. مــا را در غــم خــود شــريك بدانيد.

شركت ايمن تابلو سنندج- احمدي 
آگهي مناقصه

شركت سيمان هگمتان (نوبت دوم)
شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد ســي هزار تــن ســنگ گــچ مصرفــي كارخانــه را بــا عيــار حداقــل 42درصــد SO3 و حداكثر 
ابعــاد 80 ســانتي متــر را بــه صــورت تحويــل در ســيمان هگمتــان (كرايــه حمــل بــه عهــده فروشــنده) از طريــق مناقصــه عمومــي 
 www. خريــداري نمايــد.  عالقمنــدان مــي تواننــد به منظــور دريافــت اوراق شــرايط مناقصــه از تاريــخ 97/4/30 تــا  97/5/8 به ســايت
HegmatanCement.Com و يــا يكــي از آدرس هــاي ذيــل مراجعــه و همچنيــن بــه منظــور هماهنگــي بازديــد از معــدن حداكثر 

تــا تاريــخ 97/5/3 تمايــل خــود را بــه شــركت در مناقصــه كتبــاً روي دورنــگار (36337529-081) منعكــس نماينــد.
1)  دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك(تقوي)، بن بست انوشيرواني، پالك 6 

 تلفن: 66727816-66734893
2)  كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزين، روستاي شاهنجرين 

تلفن: 7316-20  3633  081
روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

بانكى ها مى گويند نرخ سود بانكى افزايش نمى يابد

سود داللى 
بيشتر از 

سپرده گذارى 
گزارشى از روند اجراى نيروگاه خورشيدى تويسركان

چشم بادامى ها
پا پس نكشيدند

با هدف تجليل از 
اهدا كنندگان عضو در استان
بوستان نفس 

در همدان 
ايجاد مى شود

■ معاون علوم پزشكى: مركز پيوند كبد 
بزودى راه اندازى مى شود

نشست با مسئوالن بخش صالح آباد در دفتر روزنامه

استاندار ركود ديار صالحان را دريابد
■ در اجراى طرح انتقال زباله پيشرو استان هستيم

دست استمداد زندانى هفتادساله مهريه بسوى خيرين

اعتمادى بى جا به قيمت يك زندگى
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يادداشت روز

خبـرويژه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان ميزبان اجالس روساى شوراهاى 
كالنشهرها و مراكز استان هاى كشور

 رئيس شوراى اســالمى شــهر همدان از ميزبانى شصت و دومين 
اجالس سراســرى روساى شــوراهاى اسالمى كالنشــهرها و مراكز 

استان هاى كشور و شوراى عالى استان ها در آبان ماه خبر داد.
ابراهيم مولوى زمان برگزارى اين همايش را قبل از برگزارى اجالس 
UNWTO دانست و گفت: زمان برگزارى اجالس سراسرى روساى 
شوراهاى اسالمى كالنشهرها و مراكز استان هاى كشور و شوراى عالى 

استان ها بين 20 تا 30 آبان  ماه خواهد بود.
وى با بيان اينكه در مبحث بازآفرينى شــهرى سياســت هاى وزير راه 
و شهرســازى و دولت اين است كه گســترش شهرها و مسكن مهر 
را ممنوع كرده اســت، ادامه داد: تمام توان و سياست گذاشته شده كه 
بافت هاى قديمى و تاريخى در مراكز اســتان ها با دخالت هاى آگاهانه 
بازســازى، احيا و باززنده سازى شده و به چرخه حيات شهرى اضافه 

شود.
به گزارش فارس ، رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان ميانگين 
بافت هاى تاريخى و قديمى هر مركز اســتان را 800 هكتار  دانســت 
و خاطرنشــان كرد: در صورت تحقق بازآفرينى شهرى در اين مناطق 
به دليل وجود خدمات آب، برق، گاز، آســفالت و دسترســى به نقاط 
مختلف شهر و مركز شــهر باعث عدم توسعه نامتوازن، عدم بى قواره 
شدن شهرها و تخريب اراضى حاصلخيز و باغات حاشيه شهر مى شود.

وى با تأكيد بر اينكه بازآفرينى شــهرى سبب مى شود توسعه درون زا 
داشته باشيم، يادآور شد: اين امر سبب مى شود بافتى كه امروزه تبديل 
به معضل براى مديران شهرى شده با يك حياط مجدد كه در كالبد آن 

دميده مى شود به زندگى شهرى توسعه يافته برگردانيم.
وى به موضوع حذف ســهم شــهردارى ها از ماليات بر ارزش افزوده 
اشــاره كرد و افزود: اگــر اين اليحه در مجلس تصويب شــود تمام 
مديريت شهرى و شــهردارى ها دچار ورشكستى خواهند شد؛ مقرر 
شــده ارزش افزوده به حساب خزانه واريز شــود و از استاندارى به 

شهردارى ها ارائه شود.
مولوى با بيــان اينكه 90 درصد ارزش افزوده در مركز اســتان اتفاق 
مى افتد، تصريح كرد: در تقسيم اين مهم لحاظ نمى شود و به عنوان مثال 
سال گذشته حدود دو تا سه ميليارد تومان به شهردارى همدان داده شد.

وى با بيان اينكه در اين همايش مقرر شــد شــوراى شــهر استان ها 
با نمايندگان اســتان ها در مجلس شوراى شــهر براى توجيه آنها به 
منظور عدم تصويب حذف ســهم شــهردارى ها از ماليات بر ارزش 
افزوده رايزنى كنند، ادامه داد: متأسفانه اين امر در كميسيون اقتصادى 
مجلس مصوب شــده است. رئيس شوراى اسالمى شهر همدان بيان 
كــرد:  مجموع مهمان ها حدود 100 نفــر خواهد بود؛ در نظر داريم 
مباحث و مشكالت شهر را در قالب دستور كار همايش بگنجانيم تا 
بتوانيم به عنوان مصوبه در شورا مصوب كنيم. وى در ادامه سخنانش 
با بيان اينكه هر كارى در شــورا انجام شــده با همدلى، همفكرى و 
رأى اكثريت بوده است، افزود: رضايتمندى نسبى از مديريت شهرى 
و انتخاب شــهردار نتيجه اين همدلى ها بوده اســت در بســيارى از 
موارد منافع شــخصى، حزبى و گروهى كنار گذاشــته شد و به نفع 

شهر رأى داديم.

بـرخبرخبر
فعاليت 33 مدرسه «آموزش از راه دور» در همدان خ

 مديركل آموزش و پرورش همدان از فعاليت آموزشــى 33 مدرسه «آموزش 
از راه دور» اســتان در فصل تابستان خبر داد و گفت: در اين مدارس بيش از 3 
هزار نفر در رشــته هاى نظرى و كارودانش، در دوره هاى متوســطه اول و دوم 

مشغول به تحصيل هستند.
محمــد پورداوود در گفت وگــو با فارس با بيان اينكه مــدارس آموزش از راه 
دور با رويكرد توسعه عدالت آموزشى و ايجاد فرصت هاى برابر آموزشى براى 
بازماندگان از تحصيل كمك شايانى كرده است، اظهار كرد: اميد است بتوانيم با 

بهره گيرى از  عدالت آموزشى دانش آموزان را از نعمت سواد بهره مند سازيم.
وى افزود: در اين مدارس در راستاى ايجاد فرصت هاى برابر يادگيرى از طريق 
به اشتراك گذارى منابع، مواد، رســانه هاى آموزشى و بهبود وضعيت پوشش و 

دسترسى آموزشى گام هاى موثرى برداشته شده است.

امام جمعه موقت همدان:
مردم از اسراف و فرهنگ مصرف دورى كنند

 مردم از اسراف و فرهنگ مصرف غير ضرور و بيش از حد دورى كنند.
امام جمعه موقت همدان در خطبه هاى عبادىـ  سياســى نماز جمعه همدان با اشاره به 
دهه كرامت و تبريك اين ايام به نمازگزاران اظهار كرد: بايد نسبت به تقويت معارف دينى 
و حركت در مسير ســيره نبوى و علوى اقدام كنيم. به گزارش  فارس ، حجت االسالم 
محمد جوادى با بيان اينكه ائمه اطهار(ع) هميشه شيعيان خود را از اسراف و تبذير بر حذر 
مى داشتند، گفت: متأسفانه يكى از موضوعاتى كه در جامعه به آن توجه نمى شود رعايت 
اصل صرفه جويى و دورى از اسراف است. امام جمعه موقت همدان با نكوهش فرهنگ 
مصرف بيش از حد در جامعه و گرايش به تجمل گرايى، اشاره اى به كمبود آب در كشور 
كرد و افزود: در شرايطى كه برخى يك ليوان آب ندارند كه بخورند شستن ماشين و حياط 

خانه با آب شرب بهداشتى واقعا جاى تأسف دارد.

همدانى ها راههاى كاهش توليد زباله را فرا مى گيرند
 براى نخستين بار طرح آموزش در كاهش توليد زباله، تفكيك و استفاده كمتر 

از نايلكس ويژه بانوان خانه دار روز گذشته در همدان آغاز شد.
ــيه  ــدان در حاش ــهردارى هم ــماند ش ــازمان پس ــردازش س ــس اداره پ رئي
اجــراى ايــن طــرح گفــت: ايــن طــرح بــا بكارگيــرى 18 نيــروى توانمنــد از 
شــهرك مــدرس همــدان آغــاز شــده و وظيفــه آنــان آمــوزش بانــوان خانــه 
ــاى  ــتگاه ه ــا ايس ــنايى ب ــه، آش ــك زبال ــه، تفكي ــد زبال ــش تولي دار در كاه
بازيافــت منطقــه و نيــز اســتفاده كمتــر از نايلكــس اســت. اقــدس خداكرمــى 
بــا بيــان اينكــه تمامــى 18 نيــروى اعزامــى بــه ايــن منطقــه را بانــوان تشــكيل 
مى دهنــد كــه داراى كارت شناســايى هســتند بيــان كــرد: در  روزهــاى گذشــته 
ــه  ــور مســاجد ايــن منطق ــرى شــهرك مــدرس و ام ــا همــكارى كالنت ــز ب ني

نســبت بــه اطــالع رســانى پيرامــون ايــن طــرح اقــدام شــده اســت.

1- استان توان تأمين برق مصرفي خود را ندارد. گفته مي شود در حالي 
كه همدان داراي ظرفيت هاي بزرگ در توليد برق مي باشــد، در حال 
حاضر بيشــترين قطعي هاي برق را تجربه مي كند. گويا توليد برق در 
نيروگاه هاي همدان كمتر از ميزان اعالم شده در گذشته مي باشد. گفتني 
است در سال گذشته نيروگاه هاي خورشيدي عالوه بر نيروگاه مفتح، 

به توان توليد استان اضافه شده است.
2- دختران «شــين آباد» بار ديگر خبرساز شــده اند. گفته مي شود در 
تصميمي جديد قرار اســت دختران حادثه آتش ســوزي در مدرسه 
«شين آباد» كه به سن دريافت كارت ملي رسيده اند، به جاي اثرانگشت 
و تصوير چهره، از كد شناســايي و عكس دلخواه به انتخاب خودشان 
كارت هوشــمند دريافت كننــد. گويا اين تصميم به دليل نداشــتن 
اثرانگشــت، گرفته شده است. گفتني اســت در دوران صدارت وزير 
همداني در آموزش وپرورش، حادثه آتش ســوزي در مدرســه، مرگ 

تعدادي دانش آموز و سوختن دختران مدرسه رقم خورد.
3- طرح منع به كارگيري بازنشستگان در آستانه تصويب قرار گرفته 
است. گويا اين طرح كه با حمايت جمع كثيري از نمايندگان مجلس 
بررســي و رأي گيري خواهد شــد، در صورت تصويب از ادامه كار 
نزديك به هزار و 500 مدير در كشــور ممانعت به عمل خواهد آورد. 
گفته مي شود با اين اقدام بسياري از مديران استان در سطوح مختلف 

نيز به افتخار بازنشستگي نائل خواهند شد!
4- آثار جديد دوره تاريخى در حفارى هاى ميدان امام كشف شده است.

گفته مى شــود با كشف آثار جديد از ســاختمان هاى دوره هاى ماد و 
هخامنشــى در محل ميدان مركزى شــهر گويا اجراى پروژه موزه در 
اين منطقه تعطيل شده است. گفته مى شود پيشنهاد تغيير پروژه به آبنما 
از ســوى برخى داده شده است. گفتنى است با كشف آثار تاريخى در 
اين محوطه در زمان پياده راه سازى تصميم به ايجاد موزه با اختصاص 

بودجه گرفته شد.

برداشت غير مجاز ساالنه 350 هزار متر 
مكعب آب در همدان

 مدير پيشگيرى از جرم معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى همدان از برداشت غير مجاز ساالنه 350 هزار 
متر مكعب آب در همدان خبر داد و گفت: اين در حالى است كه 

ساالنه 182 هزار متر مكعب از منابع مجاز برداشت داريم.
حســين عســگرى  در گفت وگو با  فارس اظهار كرد: به همت 
معاونت اجتماعى پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان و به 
منظور بررسى ميزان بازدارندگى قوانين و مقررات مربوط به آب، 

كميته حقوقى بحران آب تشكيل شد.
وى با اشاره به اينكه در استان همدان ساالنه 350 هزار متر مكعب 
از محل منابع غير مجاز آب برداشت مى شود، گفت: اين در حالى 
اســت كه ســاالنه 182 هزار متر مكعب از منابع مجاز برداشت 

داريم.
مدير پيشــگيرى از جرم معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى همدان با تأكيد بر اينكه سال گذشته 507 حلقه 
چاه مسدود شد، عنوان كرد: از سال 93 تا 96 تعداد 2 هزار و 737

حلقه چاه مســدود شده كه در اين زمينه 225 ميليون متر مكعب 
آب صرفه جويى شده است.

وى ادامه داد: در قانون ششم توسعه به مبحث آب پرداخته شده 
كه در قالب سه ماده و سه تبصره و 16 بند در سه ماده قانونى آن، 
دولت را مكلف به اجراى آبيارى قطره اى و انتقال كشت از فضاى 

باز به فضاى بسته كرده است.
عســگرى با بيان اينكه عمده ترين مشكل در مبحث قانونى منابع 
آب، عدم پيش بينى حســاب گرى و انجام رفتار مجرمانه بزهكار 
در مقابل ميزان ارتكابى است، تصريح كرد: همين امر باعث شده 

متهمان سود ارتكاب جرم را بيشتر از ضرر آن بدانند.

مجوز معدن منطقه حفاظت شده 
«آلموبالغ» اسدآباد باطل شد

  استاندار همدان روز گذشته  در جلسه شوراى معادن استان 
همدان عنوان كرد: مجوز معدن سنگ آهن در منطقه حفاظت شده 

آلموبالغ اسدآباد باطل شد.
محمدناصر نيكبخت  با تاكيد بر اينكه حفاظت بى قيد و شــرط 
از مناطق حفاظت شده الزامى است، عنوان كرد: حفظ و حراست 
مناطق حفاظت شده بر انجام عمليات معدن كارى اولويت دارد و 
مجوزهاى معدنى كه بدون مجوز در مناطق حفاظت شده استان 

صادر شده بايد لغو شود.
به گزارش مهر، مدير كل حفاظت محيط زيســت استان همدان 
نيز در اين جلســه عنوان كرد: درخواســت مبنــى بر عمليات 
اكتشــافى و احداث معدن در منطقه حفاظت شده آلموبالغ در 
ســال 1388 به دليل وجود حساسيت هاى باالى زيستگاهى و 
وجود زيســتگاه هاى حيات وحش در معرض خطر با مخالفت 
اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان همــدان مواجه و به 

درخواست كننده اعالم شد.
عادل عربى افزود: با ارتقاى منطقه آلموبالغ از شــكار ممنوع به 
حفاظت شده در سال 1389 به دليل وجود قابليت ها و حساسيت 
هاى باالى اكولوژيكى و تنوع زيســتى ارزشــمند، مطابق قانون 
حفاظــت و بهره بردارى از جنگل هــا و مراتع، قوانين حاكم بر 
مناطق چهارگانه كه قابل واگذارى به غير نيســت نيز به دستگاه 
متولى اعالم شد اما پروانه اكتشافى ماده معدنى بدون استعالم از 

محيط زيست در سال 1390 از سوى سازمان متولى صادر شد.

 پديده شوم احتكار
 و ضعف نهادهاى نظارتى 

 در شرايط ناپايدار پس از خروج آمريكا از برجام و نوساناتى كه در 
بــازار ارز و طال و به دنبال آن به هم خوردن تعادل در بازار، بار ديگر 
شــاهد پديده شوم احتكار هستيم كه در كنار اتفاقات ناميمونى چون 
خريد نامتعارف ســكه و وارد كردن خودرو مى تواند پيامدهاى بدى 

براى اقتصاد كشور داشته باشد.
اين حركت نابخردانه كه بر اســاس آموزه هاى دينى نيز كامال حرام 
و  نوعى دستبرد زدن به بيت المال است، در حالى توسط برخى افراد 
سودجو و فرصت طلب  صورت مى گيرد كه بيش از هر زمان نياز به 

همكارى و همراهى به ويژه از ناحيه فعاالن اقتصادى هستيم.
البته اين اقدام توسط برخى از افراد كه دستى در اقتصاد و بازار دارند، 
صورت گرفته است وگرنه عمده فعاالن اقتصادى به خوبى شرايط را 
درك كرده و از چنين حركت هايى دور هستند. اما اقدام عده اى قليل 
نيز مى تواند وضعيت اقتصادى را با تالطم و نوساناتى مواجه و اقشار 

آسيب پذير را در تهيه كاالهاى مورد نياز خود دچار مشكل  كند.
نكته قابل تأمل تر اما ضعف در نظارت ها و برخوردهاى ناكافى با اين 
افراد است. در حالى كه نهادهاى نظارتى در چنين شرايطى بيشتر بايد 
وارد ميدان شده و زمينه هاى هر گونه سودجويى از جمله انبار كردن 

كاالهاى مورد نياز مصرف كننده و احتكار را از بين ببرند.
چه بســا اين پديده در سطح اســتان نيز هر چند به شكل موردى و 
پراكنده مشــاهده گردد. از اين رو انتظار مى رود دستگاههاى نظارتى 
در استان با جديت بيشتر موارد را شناسايى و برخوردهاى الزم با افراد 

و گروههايى كه دست به چنين اقدامى مى زنند، داشته باشند.
به طور قطع بروز مشكالت اقتصادى در جامعه ريشه در عوامل درونى 
و بيرونــى دارد  كــه در جاى ديگرى بايد به آن پرداخته شــود و به 
ويژه مسئوالن و دست اندركاران امر پاسخگوى افكار عمومى باشند و 
اطالع رسانى الزم صورت گيرد، اما اينكه عده اى از فضاى به وجود 
آمده سوء اســتفاده كنند و بخواهند از آب گل آلود ماهى بگيرند، نه 
تنها با منافع ملى و مصالح نظام ناســازگار است، بلكه بايد با اينگونه 
اقدامات به موقع برخورد شــود تا مشكل ديگرى به مشكالت فعلى 

افزوده نشود.
به هرحال نگرانى هايى كه مردم بابت احتكار اموال و كاالها دارند بايد 
جدى گرفته شود و نهادهاى نظارتى با اقدامات بيشترى در اين زمينه 
داشته باشند تا نه تنها از شيوع اين پديده جلوگيرى شود، بلكه اساسا 
زمينــه هرگونه اقدام نابخردانه كه منجر به بروز مشــكل در بازار مى 

شود، از بين برود و ريشه اين پديده شوم خشكانده شود.  

 به زودى و با پيگيرى هاى انجام شــده 
مركز پيوند كبد در استان همدان راه اندازى 
مى شود تا بتوان عمل پيوند بيماران نيازمند 

به اين عضو را نيز در همدان انجام داد.  
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
روز شنبه در دومين همايش جشن نفس كه 
با هدف تقديــر از خانواده هاى اهدا كننده 
عضو برگزار شد گفت: در حال حاضر پيوند 
كليه و قرنيه در اين استان انجام مى شود و 
با راه اندازى يك مركز جديد، پيوند اعضاى 
حياتى نظير كبد نيزبه زودى در استان همدان 
انجام خواهد شــد تا بيمــاران به خارج از 

استان ارجاع داده  نشوند.
محمدرضا عباديان با بيان اينكه علم و اعتقاد 
الزمه زمينه سازى اهداى عضو است تأكيد 
كرد:  فرآيند كســب رضايــت براى اهداى 
عضو بايد در زمان كوتاهى صورت پذيرد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
ادامه داد: كســب رضايت از خانواده ها طى 
يــك دوره 6 ماهــه و برگزارى جلســات 
آموزشــى متعدد صورت نمــى گيرد بلكه 
برخى خانواده ها تنها در يك ساعت گفت 
و گو راضى به بخشــش عضو عزيزانشان 
شــدند. وى گفت: خاطر نشــان كرد: 61

كارشناس از سال 94 به صورت تخصصى 
و فنى بــراى ترويج فرهنگ اهداى عضو و 
شناسايى خانواده هاى مرگ مغزى با مركز 

اهداى عضو اين استان همكارى دارند. 
عباديان بيان كرد: اين تيم به صورت روزانه 
آمــار افراد مرگ مغزى و افراد بســترى در 
بخش مراقبت هاى ويژه و "آى سى يو" را 
رصد و گزارش مى كنند تا بتوانند رضايت 

خانواده را در اسرع وقت اخذ كنند. 
وى تاكيد كرد: با توجه به اينكه شــمارى از 
خانواده رضايت به اهداى عضو عزيزانشان 
نمى دهنــد بايد علل و عوامل ناموفق بودن 
در جلب رضايت اين خانواده ها بررسى و 

ضعف ها رفع شود. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
تأكيد كرد: بايد به خوبى فلســفه و اهميت 
اهداى عضو توســط بيماران مرگ مغزى را 

براى اين خانواده ها تبيين كرد. 
عباديان افزود: بسيارى از خانواده ها به خاطر 
موافقت نكردن با اهداى عضو فرزندشان هم 
اينك پشيمان هستند و برخى خانواده ها هم 
چــون لحظه آخر رضايت دادند نتوانســتم 

عضو را به بيمار برسانيم. 
در اين مراســم مســئول تيــم فراهم آورى 

اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان نيــز گفت: ترويــج فرهنگ اهداى 
عضو و گرايش خانواده هاى به اين ســمت 
و سو يكى از مطالبات و دغدغه هاى اصلى 

جامعه است. 
مجيد حميدى افزود: اهداى عضو يك نياز 
ضرورى براى نجات بيماران نيازمند اســت 
بنابراين بايد اين فرهنگ را در جامعه نهادينه 
كــرد. وى يادآورى كرد: قانون اســتفاده از 
اعضاى بيماران مرگ مغزى پس از 15 سال 
با تالش پزشــكان، به تأييد رسيد و از سال 
81 اين قانون به دانشگاه هاى علوم پزشكى 
به عنوان متوليان اجراى آن ابالغ شدخ است. 
مســئول تيم فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
همدان اظهار داشــت: مهمترين موانع پيش 
روى اهداى عضو، رضايت ندادن خانواده به 

اهداى عضو عزيزانشان دانست. 
حميدى بيان كرد: برخــى از خانواده هاى 
مرگ مغزى به خاطر ســرزنش بســتگان و 
همســايه هــا و عنوان اينكــه اعضاى بدن 
فرزندشــان را براى به دست آوردن پول به 
فروش گذاشــتند، تن به اين كار نمى دهند 
وبرخى خانــواده ها نيــز معتقدند كه بدن 
عزيزانشــان در صورت اهداى عضو قطعه 
قطعه شده و قطعه اى به خانواده براى دفن 

تحويل داده مى شود. 
مســئول تيم فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
همدان گفت: برخــى از خانواده نيز منتظر 
معجزه هســتند و فرق كمــا و مرگ مغزى 
را نمى دانند. حميدى ادامه داد: از ســال 81

تاكنون با 500 خانــواده براى اهداى عضو 
مذاكره صورت گرفته اســت كــه تاكنون 
120 خانــواده موافقت كردنــد. وى اضافه 
كرد: افرادى كه دچار مرگ مغزى مى شوند 
داراى اعضاى ســالمى هستند و مى توان با 
اهداى آنها از زير خاك رفتن اين سرمايه ها 
پيشگيرى كرده و جان صدها بيمار نيازمند 

را نجات داد. 
مســئول تيم فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
همدان گفــت: 32 مورد اهــداى عضو از 
ابتداى ســال گذشــته تاكنون در اين استان 
صورت گرفته كه منجر به بازگشت 60 تن 

به زندگى شده است. 
حميدى با بيان اينكه 27 هزار بيمار در كشور 
نيازمند عضو هستند افزود: هر 2 ساعت يك 
نفر از بيماران نيازمند جان خود را از دست 
مى دهند. وى تاكيد كرد: هر ســاله 3,5 سه 
هزار و 500 تا چهار هزار نفر به علت بروز 
حوادث به ويژه سوانح رانندگى دچار مرگ 
مغزى مى شوند كه در صورت موافقت حتى 
نيمى از خانواده آنها با اهداى عضو ســاالنه 

20 هزار نفر به زندگى بازمى گردند. 
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهر 
همدان نيز بر ضرورت فرهنگسازى اهداى 
عضــو تاكيد كرد و گفت: جشــن نفس و 
تقدير از خانــواده هاى اهدا كنندگان عضو 
بايد به مثابه همايش شــيرخوارگان حسينى 

بايد جهانى شود. 
آيــت ا... غياث الدين طــه محمدى افزود: 
برخــى به علت احساســات عاطفى اجازه 

اهــداى عضــو را نمى دهنــد در حاليكه 
خانواده ها بايد مد نظر داشــته باشند كه هر 
نفســى كه يك بيمار نيازمند مى كشد براى 
فردى كه عضــوش  را به او اهدا كرده يك 

ثواب است.
 آيــت ا... محمدى ادامه داد: برخى خانواده 
از اهداى يك عضو عزيزشــان به يك فرد 
نيازمند طفره مى روند در حاليكه در دوران 
8 ســال دفــاع مقدس بســيارى از والدين 
فرزندانشان را براى حفظ اين آب و خاك به 

جبهه ها روانه كردند. 
رييس شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز 
گفــت: به منظور قدردانــى از خانواده اهدا 
كنندگان عضو بوستانى به نام "پارك نفس"

نامگذارى مى شود.
ابراهيم مولوى افــزود: در صورت رضايت 
خانواده و فراهم بودن شرايط، تصاوير اهدا 
كنندگان نيز در اين بوســتان نقش مى بندد 
تا زمينه اى براى مانــدگارى اين عزيزان و 
تشــويق ديگر خانواده ها بــه اهداى عضو 
شــود. وى اضافه كرد: خانــواده هايى كه 
در اهداى عضو مشــاركت داشتند به مثابه 

رزمندگان دفاع مقدس عمل كردند. 
در اين مراســم پرچم بــارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) به مناسبت دهه كرامت توسط خدام 
اين امام بزرگوار در سالن به نمايش درآمد.

همچنيــن انجمــن پيوند عضو اســتان 
همدان هزينه سفر2 نفر از خانواده افراد 
اهداكننــده عضو را به مشــهد مقدس تا 

پايان سال متقبل شد.

با هدف تجليل از اهدا كنندگان عضو در استان

بوستان نفس در همدان ايجاد مى شود
■ معاون علوم پزشكى: مركز پيوند كبد بزودى راه اندازى مى شود

 بزرگداشت عمليات رمضان و مرصاد با 
حضور سردار حاج قاسم سليمانى، فرمانده 

سپاه قدس در همدان برگزار مى شود.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
در آئيــن توديع و معارفه مســئول بســيج 
كارگرى اســتان همدان، با اشاره به حضور 
ســردار ســليمانى در همدان، افزود: رأس 
ساعت 10 صبح پنجشــنبه چهارم مردادماه 
بزرگداشــت عمليات رمضــان و مرصاد با 
حضور سردار قاسم ســليمانى در حسينيه 
امام خمينى(ره) شهر همدان برگزار مى شود.

به گزارش ايســنا، مظاهر مجيدى ادامه داد: 

از آنجايى كه سردار سليمانى پس از مدت ها 
ميهمان اســتان همدان اســت، از اين رو از 
همه اقشــار مردم دعوت مى شود در مراسم 

سخنرانى ايشان حضور بهم رسانند.
مجيــدى با اشــاره به تغيير رئيس بســيج 
كارگرى استان، خاطرنشان كرد: برنامه هاى 
داخلى سپاه به نحوى است كه افراد مسئول 
طى دو دوره ســه ســاله در ســمت خود، 
خدمــت مى كنند و اكنون پس از گذشــت 
6 سال سرهنگ شــريعتى جاى خود را به 

سرهنگ برات زاده مى دهد.
وى عملكرد شــريعتى را در مدت خدمت 

مثبــت و موفق ارزيابى و بيان كرد: با توجه 
به شرايط حال حاضر كشور، بسيج كارگرى 
بايد تغيير و تحوالت بسيارى را در مجموعه 

خود داشته باشد.
فرمانده ســپاه اســتان همــدان گريزى به 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى در روزهاى 
اخير زد و اظهار كرد: دشمنان انقالب پس از 
ناكامى در فتنه هاى براندازى نظام و انقالب، 
اكنون از طريق مســائل اقتصادى و امنيتى 

وارد شده اند.
وى بــا تأكيــد بــر شناســايى نقشــه و 
ــح  ــه، تصري ــراى مقابل ــمن ب ــدف دش ه

ــه  ــكار و نقش ــتيم راه ــر توانس ــرد: اگ ك
دشــمن را بشناســيم بهتــر عمــل خواهيــم 
كــرد بــه طوريكــه دشــمن وقتــى فهميــد 
نمى توانــد نظــام را تغييــر دهــد، بــه فكــر 
ــاى مســئوالن را  ــاد و رفتاره ــب افت تخري
زيرنظــر گرفــت و اتفاقــات دى مــاه ســال 
آگاهانــه  ورود  از  نمونه هايــى  گذشــته 

ــت. ــوده اس ــمن ب دش
در پايان از خدمات سرهنگ پاسدار «محمود 
شــريعتى» تقدير و »ابولفضل برا ت زاده» به 
مدت 6 سال به عنوان رئيس بسيج كارگرى 

استان انتخاب شد.

با حضور سردار سليمانى برگزار مى شود
بزرگداشت عمليات هاى رمضان و مرصاد در همدان

محور تهران ـ همدان مجهز به سامانه «توزين در حال حركت» شد
مدير مركز مديريت راه هاى اســتان 
همدان از نصب سامانه هوشمند «توزين 
در حال حركت «WIM» وسايل نقليه 
حمل بار» در الين برگشت محور تهران 

ـ همدان( سه راهى روعان) خبر داد.
ســعيد كريمى در گفت وگو با  فارس ، 
از نصب سامانه هوشمند توزين در حال 
حركت «WIM» وسايل نقليه حمل بار 
در الين برگشــت محور تهران همدان( 
ســه راهى روعان) خبــر داد و گفت: 
اليــن رفت اين محور پيــش از اين به 

بهره بردارى رسيده است.
وى ادامــه داد: اين ســامانه ها عالوه بر 
توزين وســائط نقليه عبــورى و ثبت 

محل  در  لحظــه اى  ســرعت  تخلفات 
سامانه با برداشت پالك خودرو، قابليت 
ثبت تخلفاتى نظير عدم سرعت بارنامه 

با ساير خودروها را نيز دارند.
اســتان  راه هاى  مديريت  مركــز  مدير 
همدان افزود: مهمترين شاخصه سامانه 
توزين در حال حركت «WIM» توزين 
و كنترل وزن وســايل نقليــه در حال 
حركت بدون نياز به توقف آنهاســت، 
ايــن روش مزايايى چون كاهش اتالف 
زمان، صرفه جويى ســوخت و حذف 
نيروى انســانى براى پيشگيرى از تردد 
ناوگان ســنگين حامل بار اضافى را به 

همراه دارد.

وى تصريح كرد: اين ســامانه با استفاده 
از سنســورهاى نصب شــده در سطح 
جاده كه مانيتورينــگ اطالعات آن در 
پاســگاه پليس مربوطه اســت، وسايل 
نقليــه متخلــف داراى اضافــه تناژ را 

شناسايى مى كند.
نگهــدارى  و  حفاظــت  كريمــى 
ديگــر  از  را  راه هــا  آســفالت  از 
شــاخصه هاى ايــن ســامانه عنــوان 
و خاطرنشــان كــرد: بــا توجــه بــه 
اينكــه يكــى از علــل اصلــى تخريــب 
رويــه راه هــا و ابنيــه آن، اضافه بــار 
وســايل نقليــه ســنگين اســت، كنترل و 
شناســايى وســايل نقليــه ســنگينى كــه 

هســتند،  غيرمجــاز  اضافه بــار  داراى 
اهميــت بااليــى در حفــظ راه و كاهــش 

دارد. آن  نگهــدارى  هزينه هــاى 
ــرل  ــور كنت ــه  منظ ــد: ب ــادآور ش وى ي
ــار در  ــل ب ــر حم ــتر ب ــارت بيش و نظ
تنــاژ  اضافــه  شناســايى  و  جاده هــا 
ــات  ــا آن، عملي ــط ب ــات مرتب و تخلف
در  توزيــن  ســامانه هاى  اجرايــى 
حــال حركــت «WIM» تاكنــون در 
دو محــور اســتان انجــام شــده كــه بــا 
نصــب ايــن ســامانه در محــور تهــران 
ــن  ــامانه هاى توزي ــمار س ــدان، ش هم
در حــال حركــت اســتان بــه ســه 

مى رســد. دســتگاه 
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آگهي حصر وراثت
آقاي حسين توكلي اقتدار داراى شــماره شناسنامه  371 
به شــرح دادخواست كالســه 970/316ح112 از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان على نقى توكلى به شماره شناسنامه  150 در 
تاريخ 97/04/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1- حســين 
صادره  متولد 1357  شناسنامه 371  شماره  به  اقتدار  توكلي 
از همدان فرزند متوفي 2- راضيه توكلي اقتدار به شــماره 
شناســنامه 107 متولد 1352 صادره از همدان فرزند متوفي 
3- عباس توكلي اقتدار به شــماره شناســنامه 226 متولد 
1354 صادره از همدان فرزند متوفي 4- نيره توكلي اقتدار 
به شــماره شناســنامه 320 متولد 1362 صادره از همدان 
درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفي.  فرزند 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 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 1716)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم مهريه جواهري اميد داراى شماره شناســنامه  6063 به شرح دادخواست كالسه 248/97ش112ح از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  عزيز ا... جواهرى اميد 
به شماره شناسنامه  420 در تاريخ 1350/12/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر اســت به: 1- وجيه ا... وجيهي فرزند عزيز به شماره شناسنامه 4235 متولد 1315 فرزند 
متوفي 2- ماه سلطان عزيزپور فرزند حمد ولي به شــماره ملي 3309819450 متولد 1323 همسر متوفي 
3- رضا جواهري اميد فرزند عزيزا... به شــماره ملي 4051738991 متولد 1340 فرزند متوفي 4- منور خانم 
عزيزپور فرزند عزيزا... به شــماره ملي 4050909162 فرزند متوفي 5- محبوبه خانم عزيزپور فرزند عزيزا... 
به شماره ملي 4051497137 متولد 1313 فرزند متوفي 6- حشمت ا... جواهري اميد فرزند عزيزا... به شماره 
ملي 4051731413 متولد 1332 فرزنــد متوفي 7- ماه منير جواهري اميد فرزند عزيزا... به شــماره ملي 
4050946335 متولد 1322 فرزند متوفي 8- زينب جواهرى اميد فرزند عزيزا... به شماره ملي 4050937174 
متولــد 1327 فرزند متوفي 9- فرخ لقاء جواهري اميد فرزند عزيزا... به شــماره ملي 4050932857 متولد 
1322 فرزنــد متوفي 10- ولي ا... جواهري اميد فرزند عزيزا... به شــماره ملي 3871368865 متولد 1338 
فرزند متوفي 11- علي جواهري اميد فرزند عزيزا... به شماره ملي 4050968177 متولد 1346 فرزند متوفي 
12- محترم نجفي فرزند - به شماره ملي 4051497100 متولد 1313 همسر متوفي 13- مهريه جواهري اميد 
فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه 6063 متولد 1334 فرزند متوفي 14- معصومه جواهري اميد فرزند عزيزا... 
به شماره شناسنامه 7874 متولد 1342 فرزند متوفي. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 340)
رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي ابوذر شيرمحمدي داراى شماره شناسنامه  4000090542 به 
شرح دادخواست كالسه 114/970207ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
رمضان شيرمحمدي به شماره شناسنامه  371 در تاريخ 96/9/9 
در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-هادي شيرمحمدي فرزند 
رمضان به شماره شناسنامه 280 پسر متوفي 2-ابوذر شيرمحمدي 
فرزند رمضان به شــماره شناســنامه 4000090542 پسر متوفي 
3-بهاره شيرمحمدي فرزند رمضان به شماره شناسنامه 5779 
دختر متوفي 4-فاطمه سرمدي همتي فرزند شاهمراد به شماره 
شناسنامه 165 همسر متوفي 5-مهدي شيرمحمدي فرزند رمضان 
به شماره شناســنامه 1427 پسر متوفي 6-طاهره شيرمحمدي 
فرزند رمضان به شماره شناسنامه 461 دختر متوفي والغير اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 290)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326001000013  هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمدحســين جوادي خواه فرزند حاجي حسين به شماره شناسنامه 28 صادره از 
مالير در سه دانگ يك باب خانه به مساحت 24/72 مترمربع قسمتي از پالك15/19 حومه بخش سه واقع در همدان بلوار شهيد رجايي خريداري با واسطه از مالك 
رسمي آقاي غالمعلي منوچهري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1427)
تاريخ انتشار نوبت اول:16/ 4/ 1397-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/31

علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان

آگهي حصر وراثت
خانم عادله غفار زاده داراى شــماره شناســنامه  1052 به شــرح دادخواست كالسه 
112/970289/97ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان حسين غفارزاده  به شماره شناسنامه  110039 در تاريخ 1387/7/1 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-عادله غفارزاده به شماره شناسنامه 1052 صادره از همدان متولد 1360 دختر 
متوفي 2- صديقه اخضر به شماره شناسنامه 9547 صادره از همدان متولد 1302 مادر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 1705)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بانوان ورزشكار همدان به كيسه هاى پالستيكى
 "نه" گفتند

 همايش "نه به كيسه هاى پالستيكى" توسط بانوان ورزشكار همدانى در بوستان ارم 
اين شهر برگزار شد.

به گزارش ايرنا، در اين همايش 200 بانوى همدانى عالوه بر انجام برنامه هاى ورزشى، 
نسبت به تبليغ جايگزين كردن كيسه هاى پارچه اى به جاى پالستيكى اقدام كردند.

مســئول كميته حمايت از محيط زيســت انجمن گردشگرى ورزشــى كشور در اين 
همايش گفت: اســتفاده از كيســه هاى پارچه اى براى خريد، طرح خريد كاالهايى با 

كمترين پالســتيك، فعاليت هاى داوطلبانه براى تميزكردن مناظر طبيعى، ورودى هاى 
سطح شهر، رودخانه ها، كوهستان، مناطق گردشگرى و نقاط حاشيه شهر از برنامه هاى 

اجرايى در سال هاى اخير بوده است.
زهرا طهماســبى اظهار داشــت: فرهنگ ســازى و اطالع مردم از زيان هاى ناشى از 
اســتفاده كيسه هاى پالستيكى به محيط زيست بايد ســرلوحه برنامه ها قرار بگيرد و 
برگزارى برنامه هاى آموزشــى متنوع در پيشگيرى و كاهش گرايش مردم به اين اقالم 

تاثير بسزايى دارد.
وى بيان كرد: ورزش يكى از مهمترين صحنه ها براى برنامه ريزى آموزشــى پيرامون 
تغيير نگرش هاى مردمى در اســتفاده نكردن از كيسه هاى پالستيكى است كه به طور 

قطــع اين مهم نيز بايد در قالب برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت انجام 
شود.

رئيس هيات ورزش هاى همگانى همدان نيز در اين مراسم گفت: اين هيات با بيش از 
20 هزار ورزشــكار سازمان يافته آمادگى هرگونه همكارى در فرهنگ سازى ضرورت 

استفاده نكردن از كيسه هاى پالستيكى را دارد.
هادى ســبزوارى افزود: همچنين هر هفته توســط كميته هاى زيــر مجموعه به ويژه 
طبيعت گردى و گردشگرى ورزشى شاهد برگزارى برنامه هاى گسترده در طرح هاى 
پاك سازى محيط زيست هستيم. در اين همايش مسئوالن اداره محيط زيست، ورزش 

و جوانان و هيات ورزش هاى همگانى استان همدان نيز حضور داشتند.

اردوى استعداديابى فوتبال غرب كشور در 
همدان برپا شد

 اردوى استعداديابى فوتبال غرب كشور از عصر ديروز (پنجشنبه) 
به ميزبانى شهر همدان برپا شد.

رئيس هيات فوتبال همدان گفت: مرحله چهارم اردوى اســتعداديابى 
فوتبال جوانان غرب كشور با حضور 25 فوتباليست آغاز شده است.

عباس صوفى در گفت وگو با  ايرنا اظهار داشــت: اين اردوى آماده 
سازى زير نظر بابك صمديان سراســتعدادياب منطقه پنج كشور در 

همدان داير شد.
صوفى خاطرنشــان كرد: اين مرحله از اردوى استعداديابى به مدت 2 

روز در همدان پيگيرى مى شود.
وى يادآور شــد: مرحله قبلى اين اردوى آماده سازى در شهر پاوه از 

توابع استان كرمانشاه برگزار شد.
همدان مركزيت اســتعداديابى رده هاى پايه غرب كشور را عهده دار 

است.

مسابقات بسكتبال دانشگاه هاى علوم 
پزشكى در همدان آغاز شد

 مسابقات بسكتبال پسران دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور به 
ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى همدان آغاز شد.

مدير تربيت بدنى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: در اين پيكارها 
16 تيم از دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در چهار گروه چهار تيمى 

رقابت خود را آغاز كردند.
على ثقفى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: در دور نخســت اين 
رقابت ها تيم اهواز 53 بر 51 مقابل بوشــهر پيروز شد و تيم يزد 50 

بر 40 تيم اراك را برد.
مدير تربيت بدنى دانشگاه علوم پزشكى همدان با قدردانى از حمايت 
هاى صورت گرفته از سوى مسئوالن دانشگاه در ميزبانى اين رقابت 
ها گفت: مسابقات بسكتبال پسران دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 

به مدت 6 روز در همدان پيگيرى مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: هشت تيم برتر اين دوره از مسابقات به المپياد 

ورزشى دانشگاه علوم پزشكى كشور راه مى يابند.
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان امسال براى نخســتين بار ميزبانى 

مسابقات ورزشى سطح كشور را عهده دار شده است.

همدان قهرمان مسابقات مسرستينگ 
قهرمانى كشور

 مسابقات قهرمانى مسرســتينگ يا چوب كشى قهرمانى كشور با 
قهرمانى تيم استان همدان به ميزبانى شهرستان مالير به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان مسابقات 
قهرمانى مسرســتينگ كشــور كه به همت هيأت روستايى و بازيهاى 
بومى محلى اســتان همدان و شهرســتان مالير و همكارى اداره كل 
ورزش وجوانان اســتان همــدان، فرماندارى ويــژه و اداره ورزش 
وجوانان شهرستان مالير در سالن ورزشى دانشگاه ملى اين شهرستان 

برگزار شد با قهرمانى تيم استان همدان به پايان رسيد.
23 تيم از استانهاى كشور دراوزان (60,70,80,90,105,125 و +125 
كيلوگرم ) در اين مسابقات شركت كردند و در سالن دانشگاه ملى اين 

شهرستان براى كسب مقام برتر به مصاف هم رفتند .
مديــر كل امــور اجتماعــى اســتاندارى و رئيــس هيــأ ت روســتايى 
ــدم و  ــر مق ــن خي ــدان ضم ــتان هم ــى اس ــى محل ــاى بوم و بازيه
تشــكر از رياســت فدراســيون هيــأت روســتايى و بازيهــاى بومــى 
محلــى كشــور و مســئولين حاضــر در ايــن مســابقات و همچنيــن 
تيــم هــاى شــركت كننــده و كليــه مســئولين اجرايــى اين مســابقات 
گفــت: اوليــن مســابقات قهرمانــى مسرســتينگ كشــور بــه ميزبانــى 
ــزار  ــوب برگ ــيار خــوب و مطل ــى بس ــر در فضاي ــتان مالي شهرس
ــى  ــابقات جهان ــه مس ــابقات ب ــن مس ــر اي ــرات برت ــه نف ــد ك ش

قرقيزســتان اعــزام خواهنــد شــد
نادرى فر با اشاره به اينكه مسابقات چوب كشى ورزشى نوپا در كشور 
مى باشد گفت : اين مســابقات و اين ورزش ريشه در آداب و رسوم 
مردم كشــور دارد و به عنوان يكى از بازيهاى بومى محلى در كشور 

شكوفا شده و در سطح جهانى نيز داراى فدراسيون ميباشد.

 وضعيت قرمزى كه بر كشــتى اســتان 
همدان حاكم اســت، به هيچ عنوان زيبنده 
اين رشــته ورزشى كه دو نشان المپيكى در 

ويترين افتخارات خود جاى داده، نيست.
كشــتى اســتان همدان كه در دهــه 70 و 
به خصــوص 80 ســرى در ســرها بود و 
آقايى مى كرد، از دو سه سال پيش و بعد از 
بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون رو به ورطه 
نابودى رفت و اين روزها ناكامى و خاموشى 
ورزش اول استان به اوج خود رسيده است.

اگر ايــن روزها پاى صحبــت قهرمانان و 
نامداران كشتى استان همدان كه در سال هاى 
نه چندان دور در ايــران و جهان هنرنمايى 
مى كردند بنشــينيم، به خوبــى مى توان از 
البالى حرف هايشان فهميد كه از وضعيت 
حاكم بر كشتى استان همدان رضايت ندارند.  
در اين گــزارش از زاويه هــاى مختلف به 
ناكامى هاى كشتى استان همدان و عملكرد 
ضعيف متوليان اين رشته ورزشى پرداخته ايم 

كه خواندن آن خالى از لطف نيست.
وضعيت  از  ناراضــى  قهرمانان،   

موجود
بهمن ماه ســال 95 بود كــه على رحيمى فر 
عضو شــوراى شــهر همدان با پيروزى در 
مجمع انتخاباتى هيات كشتى استان همدان، 
جايگزين جالل صابريون شد. قريب به 20 
ماه از مديريت رحيمى فر در كشــتى استان 
همدان مى گذرد و با اين حال قهرمانان نامدار 
ورزش اول مادستان به عملكرد مديريت و 

متوليان اين رشته ورزشى منتقدند.
برادران جوكار، مهرداد ســعدى نژاد، محمد 
رضايى، مصطفى يونســى نيا، محمدحسين 
ســلطانى و ... كه همگى جزو افتخارات و 
مفاخر كشتى استان هستند به مديريت كشتى 

نمره قبولى نمى دهند.
رئيس هيات كشتى اســتان همدان در اين 
20 ماه حتى يك جلسه هم با قهرمانان نامى 
استان برگزار نكرده و يكى از رسانه ها در اين 
بــاره حرف نهايى را زده بود كه: اين روزها 
هيچكس از ميثم جوكار خبرى ندارد. مهرداد 
سعدى نژاد، سعيد ابراهيمى و خيلى ديگر از 

مدال آوران به باد فراموشى سپرده شده اند!
 حضور در هيات نه، شهرستان ها 

را هم بيخيال!
 رئيس هيأت كشــتى را شايد هرچند وقت 
يكبار و به زحمت بتوان در هيات كشــتى 
مالقات كرد. در واقع مشــغله كارى فراوان 
عضو شوراى شهر هيچوقت اجازه نداده كه 
رئيس هيات كشــتى روى شغل دوم خود 

تمركز كند و به عبارت ســاده تر، مديريت 
فعلــى برخــالف مدير قبلى عالقــه اى به 
حضــور فيزيكى در هيات ندارد. كار هيأت 
كشــتى در اين 20 ماه هميشــه در دست 
اطرافيان رحيمى فر بوده كه براى پيروزى اش 

در انتخابات از جان مايه گذاشتند!
عدم حضور رحيمى فر در هيات كشــتى تا 
جايــى پيش رفته كه چنــدى پيش يكى از 
قهرمانان كشــتى اســتان همدان مى گفت: 
وقتى براى مالقات رئيس هيات با او تماس 
گرفتم، گفت: اگر كارى دارى به شــوراى 

شهر بيا!
بدتر از ماجراى فــوق، اما وضعيت هيات  
شهرستان هاى مستعدى چون نهاوند و مالير 
اســت. رئيس هيات كشتى در چندماه اخير 
يا از هيات هاى اين دو شهرســتان مســتعد 
سركشــى نكرده يا اگر هم چنين اتفاقى رخ 

داده ما از آن اطالع نداريم!
مالير و نهاوند اين روزها به حال خود رها 
شده و دچار يك از هم گسيختگى بى سابقه 
در هيات كشتى اين دو شهرستان پرظرفيت 
هســتيم. هرروز از كشتى اين دو شهرستان 
اخبار حاشــيه اى به گوش مى رسد و معلوم 
نيســت چه زمانى آتش تند حاشــيه ها در 

كشتى مالير و نهاوند فروكش خواهد كرد.
 نماينده، در جلسات فدراسيون

در چنين وضعيتى طبيعى اســت كه رئيس 
هيأت كشــتى اســتان همدان در جلسات 

فدراسيون هم خيلى حاضر نشود.
رحيمى فر كه در بحبوحه اســتعفاى رئيس 
فدراســيون كشتى و برخالف درصد بااليى 
از روساى هيات هاى اســتانى حاضر نشد 
از رســول خادم، مرد عاشق پيشــه كشتى 
مملكت حمايت كند، در جلسات فدراسيون 
كمتر حاضر مى شــود و ايــن همان چيزى 
اســت كه نايب رئيس هيات و يكى از رأى 
دهندگان به او مى خواهد تا به واسطه حضور 
در فدراســيون رابطه خود با خادم و ديگر 

فدراسيون نشينان را تقويت كند.
 همــدان، محــروم از بازى هاى 

آسيايى 2018
رشته اى كه خود به دســت اهالى سياست 
افتاده رئيس اين رشــته در يك گفت وگوى 
جالب عنوان مى كند كه "دخالت سياسيون 
در ورزش بارهــا ثابت كرده كه نتيجه اى به 

دنبال نداشته است"!
نتايج اخير انتخابى تيم ملى كشــتى آزاد بار 
ديگر ثابت كرد كه كشــتى همدان در برزخ 
بالتكليفى ســير و در يك منجالب عجيب 

دســت وپا مى زند. كشــتى اى كه به دستان 
پرتوان گوش شكســته هاى نامدار خود در 
دو دوره قبلى بازى هاى آســيايى سه نشان 
ارزشــمند طال به دســت آورده بود، حاال 
تنها براى حضــورش در اين رويداد حاضر 
است دســت به هر كارى بزند. اما افسوس 
كه اين خانه از پاى بست ويران است و بايد 
بنشينيم و غيبت بزرگ كشتى استان همدان 

در جاكارتا را با اندوه فراوان تماشا كنيم.
روزگار نه چنــدان دور جمــال ميرزايــى 
در هميــن انتخابى هــا كارهــا مى كرد در 
حــد كارســتان. صادق گــودرزى چندين 
ســال در وزن خود رقيب نداشــت و ميثم 
مصطفى جوكار در 86 كيلوگرم آقايى مى كرد 
و مــا بدون هيچ نگرانى، چشــمان خود را 
قرض به تماشاى مسابقات انتخابى مى داديم. 
حــاال اما كار به جايى رســيده كــه نه تنها 
كشتى گيران استان رنگ ميادين بين المللى را 
به خــود نمى بينند بلكه در انتخابى هاى تيم 
ملى خودمان هم به عناوينى چون سومى و 

چهارمى بسنده مى كنند.
اتفاقات انتخابى تيم ملى كشتى آزاد در حالى 
رخ داد كــه ورزش اول اســتان همدان در 
بازى هاى آسيايى 2010 گوانگجو دو نماينده 
به نام هاى جمال ميرزايى و صادق گودرزى 
را داشــت كه هردو عنــوان قهرمانى را به 
دســت آوردند. در بازى هاى آسيايى 2014 
اينچئون هم ميثم مصطفى جوكار از اســتان 
همدان عنوان قهرمانى را كسب كرد و حاال 
بعد از دو دوره حضور در بازى هاى آسيايى، 
دست كشتى استان همدان از حضور در اين 
رويداد مهم و بين المللى در قاره كهن كوتاه 

خواهد بود.
را  گوش شكسته ها  كه  رئيســى   

نمى شناسد
مديريت فعلى هيات كشتى در 
باب اطالعات كشتى هم خيلى 
نمره قبولى نمى گيرد. رحيمى فر 
حتى در جريان برگزارى مراسم 
تجليل از قهرمانان ورزش استان 
برگزار  پيش  چندى  كه  همدان 
شــد، خبر از اينكه چه نفراتى 
از خانواده كشتى استان همدان 
در اين برنامه مورد تجليل قرار 

خواهند گرفت، نداشت.
سال  كه  نمى دانســت  حتى  او 
مصطفى جوكار  مسعود  گذشته 
مربى تيم ملى كشتى آزاد جوانان 
در چه رده اى و به چه مسابقاتى 

اعزام شده است!
 فرنگى، فعال نياز نيست!

نگارنده چنــد روز پيش با حضور در خانه 
كشتى و محل تمرين كشــتى گيران با يك 
صحنه جالب روبرو شــد. "مهران محسنى" 
فرنگى كار اســتان كه ســابقه قهرمانى در 
مسابقات كشــورى را دارد، در حال تمرين 
با آزادكاران بود و وقتى از او علت را جويا 
شديم، در پاســخ گفت كه از سوى هيات 
فرنگى كاران  تمريــن  براى  سانســى  هيچ 

اختصاص داده نشده است.
مثل روز روشــن اســت كه كشتى فرنگى 
همدان ظرفيت بســيار بااليى دارد و اين را 
چند ســال پيش و وقتى كه هيات كشــتى 
شهرستان همدان اقدام به توجه جدى به اين 

رده كرد، دريافتيم.
 نونهاالن و يك نتيجه مفتضحانه

چند روز پيش مســابقات كشــتى قهرمانى 
نونهاالن كشــور در لرســتان برگزار شد و 
همدان در آن مســابقات عنوان هفدهمى را 

به خود اختصاص داد.
رئيس و اطرافيان هيات كشــتى در 20 ماه 
گذشته همواره سند افتخارات ناچيز كشتى 
همدان را به نام خــود زده اند. براى مثال 
كشور  پيشكسوتان  مسابقات  در  قهرمانى 
را چنان در بــوق و كرنا مى كنند كه انگار 
در آوردگاه المپيك حائز عنوان شــده ايم! 
عناوينى كــه ماحصل زحمات گذشــته 
است و به هيچ عنوان ارتباطى به مديريت 
فعلى ندارد. اما اين وسط رده پايه استاِن 
صاحب ســبك همــدان كه مســتقيم با 
مديريــت فعلى ارتبــاط دارد، در كمال 
ناباورى هفدهم كشور مى شود و آب از 

آب تكان نمى خورد!
 اعضــاى مجمــع؛ پشــيمان يا 

متعجب؟!
در روزهايى كه ســكوت مديركل ورزش 
و جوانان اســتان همدان در قبال كشتى از 
نارضايتى وى حكايت دارد، از گوشه و كنار 
خبر مى رسد كه چند نفر از رأى دهندگان در 
مجمع انتخاباتى هيات كشتى استان همدان 

از انتخاب خود پشيمان هستند.
مشخص نيســت در هيات كشــتى استان 
همدان چه مى گذرد كه رئيس هيات كشتى 
شهرستان همدان تنها چندماه بعد از فعاليت 
عطاى حضور را به لقايش مى بخشد، مزدك 
گيتى رئيس كميتــه داوران بعد از درگيرى 
فيزيكى بــا خبرنگاران، اســتعفا مى دهد و 
مربيان نامدار شهرستان هم ميلى به فعاليت 
ندارند. چيزى كه پيداســت اينكه كشــتى 
همدان مثل رسول خادم يك نيروى پاى كار، 
عاشق، جســور، مسلط به كشتى و مخلص 

كالم از جنس خود مى خواهد.

مرثيه اى براى كشتى كه صداى نفس هاى آخرش بيخ گوش است

پنج توصيه براى ورزش در هواى گرمگوش شكسته هاى بى ادا، متوليان مدعا
 بــا افزايــش  دمــاى هــوا بســيارى از افــراد ترجيــح مى دهنــد 
ــت  ــا رعاي ــند. ب ــته باش ــادى نداش ــى زي ــت فيزيك ــه فعالي ك
نــكات خاصــى مى تــوان انگيــزه بــراى ورزش كــردن در 

ــرد. ــظ ك ــرم را حف ــواى گ ه
بــه  گــزارش  ايســنا ، بــراى راحت تــر شــدن ورزش در هــواى 

ــر باشــد: ــد موث ــر مى توان ــاى زي ــرم توصيه ه گ
1. زمان درستى براى ورزش را انتخاب كنيد:

ســعى  كنيــد در گرم تريــن زمــان روز ورزش نكنيــد، معمــوال 
بيــن ســاعت يــازده تــا پانــزده هــوا گرم تــر اســت.

2. مايعات بدن را تامين كنيد:
يكــى از مضــرات گرمــا بــراى ســالمتى تمــام شــدن آب 
بــدن اســت. اگــر مــى خواهيــد در هــواى گــرم ورزش كنيــد 
ــراى  ــاب ب ــن انتخ ــد. آب بهتري ــرف كني ــى مص ــات كاف مايع
تاميــن مايعــات بــدن اســت. زمانــى كــه زيــاد عــرق مى كنيــد، 
ممكــن اســت دچــار گرمــا زدگــى شــويد، پــس بهتــر اســت 
در ايــن زمان هــا آب مصــرف كنيــد. گرمــا زدگــى باعــث بــى 

ــود. ــديد مى ش ــتگى ش ــى و خس حال
3. در سايه ورزش كنيد:

ــر  ــد بهت ــك ورزش كني ــاى خن ــا ج ــايه ي ــد در س ــر بتواني اگ
اســت.

4. لباس خنك بپوشيد:
ــه  ــراى پوشــش روزان ــا وجــود ايــن كــه لباس هــاى نخــى ب ب
مناســب هســتند بــه دليــل جــذب عــرق بــراى ورزش كــردن 
مناســب نيســتند. بهتــر اســت از لباس هــاى ورزشــى كــه عــرق 
ــد و عــرق ســريع تر بخــار مى شــود،  ــدن خــارج مى كنن را از ب
اســتفاده كنيــد. اگــر در آفتــاب ورزش مى كنيــد عينــك آفتابــى 

اســتفاده كنيــد. از كــرم ضــد آفتــاب اســتفاده كنيــد.
5. برنامه ورزشى را تغيير دهيد:

ــد  ــوازى را نداري ــاى ه ــام ورزش ه ــوان انج ــا ت ــر در گرم اگ
ــن  ــد. اي ــام دهي ــرى انج ــاف پذي ــى و انعط ــاى قدرت ورزش ه
ــما مناســب  ــى ش ــراى ســالمت فيزيكــى و ذهن ــز ب ورزش ني

ــتند. هس

ستاره كره اى 5 سال ديگر 
در تاتنهام ماندنى شد

 ســون هيونگ مين قرارداد خود را با تاتنهام به مدت 5 سال 
ديگر تمديد كرد.

به گزارش ايسنا، باشگاه تاتنهام قرارداد دو بازيكن خود را تمديد 
كرد. بعد از تمديد قــرارداد اريك المال آرژانتينى، اين بار نوبت 
به سون هيونگ مين رسيد تا قرارداد خود را با تيم تاتنهام تمديد 
كند. اين ســتاره كره اى قرار است چندى ديگر در قالب تيم كره 

در رقابت هاى بازى هاى آسيايى جاكارتا به ميدان برود. 
او در جام جهانى 2018 موفق شد دو بار براى تيمش گلزنى كند 
و سال گذشــته در ليگ قهرمانان اروپا عملكرد خوبى داشت و 

توانست عملكرد خوبى براى تيمش داشته باشد.
سون در دو فصل گذشته موفق شده است 26 گل براى تيمش به 
ثمر برســاند تا در كنار هرى كين به اين تيم كمك كرده باشد در 

بين تيم هاى باالنشين جدول رده بندى ليگ قرار گيرد.

آگهي مناقصه مورخ 97/04/23
پروژه طرح مطالعاتى مسيل شهردارى نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات 
مربوطه پروژه  طرح مطالعاتي مسيل را از طريق آگهي مناقصه به شركت هاي پيمانكاري واجد صالحيت
 مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده است و گريد آنها در 

گروه مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت و مهندسي رودخانه مي باشند را با شرايط ذيل واگذار نمايد:
شرح موضوع عملياتي كه پيمانكاران واجد صالحيت مي بايست با هماهنگي اداره فني 

عمراني شهرداري انجام دهند به شرح ذيل مي باشد:
1- نشانه گذاري (رپر گذاري) حد بستر و حريم رودخانه 

2- نقشه برداري وضع موجود به صورت  زميني يا فتوگرامتري و تحويل نقشه (كاداستر) با مقياس مورد نياز با تاييد شهردارى.
3- مطالعــات مرحلــه اول و دوم مســيل و تهيــه نقشــه هــاي اجرائــي و بــرآورد ريالــي بــر اســاس فهرســت بهــاء مربوطــه و رعايــت نشــريه 192 

الزامــي مــي باشــد.
- متقاضيــان جهــت شــركت در مناقصــه مــي بايســت بــه شــهرداري (امــور قراردادهــا) مراجعــه و اســناد شــركت در مناقصــه را اخــذ نمــوده و 

جهــت اطالعــات بيشــتر بــه شــماره تلفــن 7-33237445 داخلــي 105 تمــاس حاصــل نماينــد.
- پيمانــكاران جهــت شــركت در مناقصــه مــي بايســت تأيديــه صالحيــت خــود را از ســايت ســامانه اطالعــات نظــام فنــي و اجرايــي كشــور 

(ساجار ) به همراه اسناد مناقصه تحويل شهرداري نمايند. 
- متقاضيــان شــركت در مناقصــه مــي بايســت داراي شــركت مشــاور (گريــد) مهندســي آب و داراي تخصــص حفاظــت و مهندســي رودخانــه و 

مــورد تأييديــه ســازمان برنامــه و بودجــه و ثبــت اطالعــات در ســامانه ســاجار باشــند.
- متقاضيــان مــي بايســت مبلــغ پنجــاه ميليــون ريــال ( 50/000/000 ريــال )  ســپرده شــركت در مناقصــه را بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب 
0104868466003 بنــام حســاب ســپرده شــهرداري نهاونــد در بانــك ملــي شــعبه زاگــرس شــهرداري واريــز و فيــش واريــزي را در پاكــت الــف 
قــرار دهنــد و يــا اينكــه بجــاي وجــه نقــد از ضمانتنامــه بانكــي و يــا اســناد خزانــه كــه اعتبــار آن از تاريــخ ارائــه پيشــنهاد حداقــل ســه مــاه 

باشــد اســتفاده نماينــد.و درب پاكــت را ممهــور بــه مهــر و امضــاء نمايــد. 
- شهرداري در رد يا قبول هر يك ازپيشنهادها مختار است.

- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- متقاضيــان مــي بايســت پيشــنهاد قيمــت خــود را در فــرم پيشــنهاد قيمــت درج نمــوده و داخــل پاكــت ج قــرار دهنــد و درب پاكــت را 

ممهــور بــه مهــر و امضــاء شــركت نماينــد.
- متقاضيــان مــي بايســت كليــه اســناد شــركت در مناقصــه را مهــر و امضــاء نمــوده و همچنيــن آخريــن تغييــرات اساســنامه شــركت خــود را 
كــه در روزنامــه رســمي قيــد شــده اســت را بــه همــراه فتوكپــي شناســنامه،كارت ملــي ،مديرعامل،رئيــس هيــات مديــره همچنيــن تاييديــه 
صالحيــت از ســامانه ســاجار و رزومــه كاري خــود را در داخــل پاكــت ب قــرار داده و درب پاكــت را ممهــور بــه مهــر و امضــاء نماينــد. در 

مــورد تهيــه طــرح مطالعاتــي مســيل.
- متقاضيــان مــي بايســتي هــر ســه پاكــت الــف،ب و ج را در داخــل پاكــت ديگــري قــرار داده و درب پاكــت را ممهــور بــه مهــر و امضــاء و 
مشــخصات كامــل ، آدرس دقيق،كدپســتي ،تلفــن همــراه و مربــوط بــه كــدام مناقصــه و يــا مناقصــه هــا مــي باشــد را قيــد نماينــد و تــا پايــان 

وقــت اداري مــورخ 97/5/10 تحويــل دبيرخانــه شــهرداري نمــوده و رســيد دريافــت نماينــد.
- اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

- قيمت پيشنهادي بدون تعديل مي باشد.
- هزينه چاپ آگهي مناقصه و ديگر هزينه ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي
 به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين روال مي باشد.

- كميسيون عالي معامالت ساعت 12 مورخ 97/5/11 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه تعداد
 آنها سه  يا بيشتر باشد مفتوح و ظرف مدت هفت روز برنده را اعالم و به وي ابالغ مي گردد.

محــمد حــسين پـور شهردار نهاوندچاپ آگهي نوبت اول : 97/4/23   چاپ آگهي نوبت دوم: 97/4/31
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پايان عرضه ارز دولتى به مسافران
 بانك مركزى رســما اعالم كرد كه مكانيزم عرضه ارز دولتى براى مسافران اصالح 

خواهد شد.
به گزارش مهر، بعد از اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز از سوى دولت و قاچاق 
اعالم شــدن خريد و فروش ارزى دولت تصميم گرفت تا به مســافران براى سفر به 
كشــورهاى نزديك 500 يورو و براى سفر به كشورهاى دورتر هزار يورو آن هم يك 
بار در ســال اختصاص دهد و اين در شــرايطى است كه هر گونه خريد و فروش ارز 
از ســوى دولت نيز مصداق قاچاق عنوان شده و مسافران اجازه نداشتند در بازار آزاد 
ارزى براى سفر خود تامين كنند كه در عالم واقع هيچ گاه اين دستور دولت از سوى 

مسافران اجرايى نشد.
البتــه از ســوى ديگــر دولــت اعــالم كــرده بــود خــروج ارز در هــر ســفر بيــش از 5 
هــزار يــورو ممنــوع بــوده و مســافران نمى تواننــد رقمــى بيــش از آن را كــه از هــر 

منبعــى اعــم از رســمى يــا غيررســمى تاميــن كــرده باشــند از كشــور خــارج كننــد.
بــر ايــن اســاس پنجشــنبه هفتــه گذشــته مهــر از توقــف اختصــاص ارز مســافرتى 
ــا نــرخ رســمى دولتــى خبــر داده و اعــالم كــرده بــود برخــى  از اول مــرداد مــاه ب
ــراى ســفر را  ــا شــعب بانكــى، اختصــاص ارز  دولتــى ب ــگارى ب بانك هــا در نامه ن
متوقــف كرده انــد؛ موضوعــى كــه بــا هيــچ گونــه واكنشــى از ســوى بانــك مركــزى 
ــافرتى از  ــه ارز مس ــه اراي ــت از آن دارد ك ــا حكاي ــون خبره ــا اكن مواجــه نشــد ام

ــه از ايــن پــس صــورت خواهــد  ــازار ثانوي ــرخ دولتــى و ب ــا دو ن ســوى دولــت ب
ــد. ــر اســاس آن نيازهــاى خــود را تاميــن كنن ــد ب ــان مى توانن گرفــت و متقاضي

ــالم  ــزى اع ــك مرك ــررات ارزى بان ــت ها و مق ــركل سياس ــه مدي ــه ك آن گون
ــود  ــده مشــخص مى ش ــد روز آين ــا چن ــرده، نحــوه پرداخــت ارز مســافرتى ت ك
ــا دو نــرخ دولتــى و  ــر ايــن اســاس ممكــن اســت تاميــن ارز مســافرتى ب كــه ب
ــك  ــت و بان ــزم آن از ســوى دول ــد مكاني ــا باي ــرد ام ــه صــورت گي ــازار ثانوي ب
ــى  ــزى ط ــك مرك ــه بان ــت ك ــه اس ــور گفت ــرايى پ ــود. كس ــالم ش ــزى اع مرك
روزهــاى آينــده ضوابــط جديــدى را بــراى نحــوه اصــالح پرداخــت ارز 

ــرد. ــد ك ــالم خواه ــافرتى اع مس

خودرو

رسوب 50 هزار دستگاه خودروى ناقص
 در كارخانه هاى خودروسازى

  دبير انجمن صنايع همگن قطعه ســازى از متوقف شدن 40 تا 50 
هزار دستگاه خودروى ناقص در كارخانه هاى خودروسازى خبر داد.

آرش محبى نژاد افزود: متاسفانه وضعيت صنعت قطعه سازى بحرانى 
است و اين بحران به شركت هاى خودروسازى نيز رسيده است.

وى با بيان اينكه بسيارى از قطعه سازان نتوانسته اند قطعات مورد نياز 
را توليد كنند، بيان كرد: اين موضوع باعث شــده كه هم اكنون شاهد 
انباشــت حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودروى توليدى به صورت 

ناقص در كارخانه هاى خودروسازى به دليل كسرى قطعات هستيم.
دبيــر انجمــن صنايــع همگــن قطعه ســازى ادامــه داد: قطعه ســازان 
بــه دليــل كمبــود نقدينگــى و بــه تعويــق افتــادن دريافــت مطالبــات 
ــودرو  ــتورى خ ــذارى دس ــن قيمت گ ــازان و همچني از خودروس
كــه مانــع از واقعــى شــدن قيمــت قطعــات توليــدى شــده اســت، 
ــار  ــات دچ ــد قطع ــوده و در تولي ــده اى ب ــكالت عدي ــار مش دچ

مشــكل هســتند.
وى با بيان اينكه بسيارى از مواد اوليه صنعت قطعه سازى در گروه هاى 
دوم و ســوم كااليى قرار گرفته اســت، به ايســنا گفت: اين موضوع 
موجب شده قطعه سازان براى دريافت ارز و واردات مواد اوليه، دچار 

مشكل شوند و نتوانند قطعات مورد نياز را توليد كنند.
محبى نژاد افزود: متاســفانه در شرايط فعلى كه صنعت قطعه سازى در 
بحران به سر مى برد، سياستگذارى كالن صنعت خودرو نيز به درستى 
صورت نمى گيرد و بخش هاى مختلف به صورت جزيره اى عمل مى 
كنند. در حال حاضر پرداخت مطالبات قطعه ســازان با تاخير زيادى 
همراه بوده و مشــكل كمبود نقدينگى در اين صنعت را تشديد كرده 

است.
در طول سال گذشــته و دو ماهه نخست امسال توليد انواع خودرو 
بــا روندى صعودى همراه بود با اين حال بررســى جديدترين آمار 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در زمينه وضعيت توليد خودرو 
نشان مى دهد كه در خرداد ماه امسال توليد انواع خودرو 19.6 درصد 

كاهش يافته است.

چگونه مصرف اينترنت همراه گوشى را 
كاهش دهيم؟

 مطالب اين گزارش مى تواند به كاربران گوشى هاى هوشمند كمك 
كند تا بر روى ميزان مصرف اينترنت همراه يا ديتاى گوشى هوشمند 
خود مديريت بيشترى داشته باشــند و از پرداخت هزينه هاى اضافى 

جلوگيرى كنند.
1. كنترل مصرف اينترنت ديتا

كاربران در وهله نخست، بايد برروى ميزان اينترنت همراه گوشى خود 
مديريت داشته باشند تا هزينه هاى گزافى را براى پرداخت هاى مجدد 

و خريدارى بسته هاى اينترنتى گران قيمت متحمل نشوند.
2. اعمال محدوديت در مصرف اينترنت ديتا

به گزارش ايسنا، در تنظيمات گوشى و قسمت مصرف اينترنت ديتا، 
شــما قادر خواهيد بود به منظور عدم تجاوز از مصرف بيش از اندازه 
ديتا براى اپليكيشــن هاى خاص و موردنظر خود، محدوديت اعمال 

كنيد.
3. چك كردن اپليكيشن هاى پرمصرف

يكــى از راه هايى كه به كاربران كمك مى كند هزينه هاى خود را براى 
خريدارى بســته هاى اينترنتى و اينترنت همراه كاهش دهند، مراجعه 
به تنظيمات گوشــى در قســمت ديتا و اينترنت همراه سيم كارت و 
مشــاهده ميزان مصرف اينترنت هر اپليكيشن است. در اين قسمت، 
تمامى برنامه هايى كه با اســتفاده از اينترنت همراه گوشى آن ها را باز 

كرده ايد و ميزان مصرف هر كدام شان به ترتيب قابل مشاهده است. 
4. از اينترنت واى فاى استفاده كنيد

هرجايى كه دسترسى به اينترنت بى سيم واى فاى (wifi) داشتيد، بجاى 
استفاده از ديتاى گوشى از واى فاى استفاده كنيد البته در اينجا بايد توجه 
داشته باشيد كه اتصال به مودم هاى اينترنت واى فاى ناشناخته و عمومى 
هم ممكن است تهديدهاى جدى براى امنيت سايبرى گوشى و دستگاه 
الكترونيكى هوشمند شما ايجاد كنند چراكه ممكن است افراد ناشناخته و 
هكرها با استفاده از آسيب پذيرى و حفره هاى امنيتى موجود در مودم هاى 

واى فاى، به اطالعات گوشى شما نفوذ كرده و دسترسى يابند.  
5. از فيلترشكن استفاده نكنيد

يكى ديگر از عواملى كه ميزان مصرف اينترنت ديتاى گوشى هوشمند 
را به طور قابل مالحظه اى افزايش مى دهد، اســتفاده از اپليكيشن هاى 
فيلترشــكن يا وى پى ان (VPN) است. بنابراين كاربران بايد توجه 
داشــته باشند كه هنگام روشــن بودن ديتاى گوشى، تا حد امكان از 

فيلترشكن استفاده نكنند.
6. زود به زود ميزان مصرف ديتاى خود را چك كنيد

بســيارى از كاربران به منظور جلوگيرى از زود تمام شدن بسته هاى 
اينترنتــى خود با ارســال كدهاى دســتورى (USSD code) به 
اپراتورهاى ســيم كارت و اينترنت خود، همــواره از ميزان مصرف و 
حجم باقى مانده اينترنت ديتاى گوشــى خود مطلع مى شوند و بدين 

ترتيب، بهتر مى توانند مصرف اينترنت همراه خود را مديريت كنند.
7. با اينترنت ديتاى گوشى دانلود نكنيد

در صورتــى كه در محل خانه يا محيط كار خود به اينترنت واى فاى 
دسترسى داريد، صبر كنيد و پس از اتصال به اينترنت واى فاى برنامه 

و اپليكيشن هاى موردنياز خود را دانلود كنيد. 
8. به تماشاى آنالين فيلم نپردازيد

تماشاى آنالين فيلم، سريال و ويديو در كنار بازى هاى آنالين مى تواند به 
ميزان قابل توجهى از حجم بسته هاى اينترنتى شما را بخورد و از بين ببرد. 

نكته

قفلى كه با پول پاشى هم باز نشد!
 تجربه سال هاى گذشته اين موضوع را به اثبات رسانده كه پول پاشى، 
شغل ايجاد نمى كند و اگر چنين بود نبايد هم اكنون با مشكالت بيكارى در 
جامعه مواجه بوديم؛ درنتيجه به نظر مى رسد در نخستين گام بايد مراكز 
خدمات مشاوره با نيروهاى فنى-حرفه اى و متخصص از سوى ارگان هاى 
ذيربط ايجاد شود تا واحدهاى توليدى موفق در سراسر كشور شناسايى، 
راه اندازى و يا احيا شــوند و در پى آن، تسهيالت در جاى مناسب خود 

هزينه و اشتغالزايى به ارمغان آورده شود.
اكنون بزرگترين مشكل صنعت كشور از سوى تحليلگران، عدم ثبات 
بازار و نقدينگى بوده كه پاشــنه آشيل اقتصاد ايران دانسته شده است؛ 
چراكه مشكل نقدينگى مى تواند بالى جان صنعت باشد و در اين ميان 
صنايع كوچك بيشــتر آسيب پذيرند؛ درنتيجه با وجود ثبات است كه 
فعاالن اقتصادى مى توانند با تصميم گيرى هاى كوتاه مدت و بلندمدت 
برنامه ريزى كنند. اما چنانچه فضاى نقدينگى بخش صنعت به درستى 

مديريت نشود، تبعات مختلفى را شاهد خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، طى سال هاى گذشته در ارتباط با نوسازى و به سازى 
صنايع بعضا مشاهده و اعالم شد كه واحدهاى توليدى رغبت چندانى 
نسبت به دريافت تسهيالت در اين بخش نداشتند؛ به عنوان نمونه و بر 
اساس آمار، سال گذشته از 10 هزار ميليارد تومان كه براى نوسازى و 
به سازى 5000 واحد صنعتى در نظر گرفته شد، كمتر از 1000 ميليارد 

تومان توسط واحدهاى توليدى دريافت شد.
علت اين موضوع شايد به اين برگردد كه در گذشته دريافت تسهيالت 
بــا توجه به نرخ تورم و اينكه در كنار انتفاع واحدهاى توليدى، اصل 
و ســود پول نيز پرداخت مى شــد، منطقى بود اما در شرايط كنونى با 
توجه به احتمال تغيير شــرايط تورمى و عــدم ثبات در بازار، فعاالن 
صنعت بر اين باورند كه اگر تســهيالت بگيرند، مبلغى بر بدهى هاى 

گذشته شان مى افزايند.
بر اين اســاس فعاالن اقتصادى به مسئله بازپرداخت تسهيالت بانكى 
توجه ويژه دارند و اگر متوجه شــوند كه پس از نوســازى تجهيزات 
از بازار مصــرف برخوردارند، قطعا در جهت دريافت اين منابع مالى 
حركت مى كنند. از ســوى ديگر منابع مالى و توان پرداخت بانك ها 
و محدودتر شــدن آن نسبت به سال هاى گذشته هم موضوع ديگرى 
است و البته اين را هم  بايد متذكر شد كه بودند واحدهاى توليدى كه 
پس از زمان سررسيد بازپرداخت تسهيالت، طبق وعده عمل نكرده و 

اين مساله به معوقات نظام بانكى بيش از پيش اضافه كرد.
در هر حال فعاالن صنايع مهمترين مشــكالت كنونى بخش صنعت 
را كمبــود نقدينگــى مى دانند؛ با توجه به ســختگيرى بانك ها براى 
اختصاص نقدينگى به صنايع، دولت فعلى در مقطعى با اجراى طرح 
رونق توليد و اختصاص 16 هزار ميليارد تومان درصدد ارائه تسهيالت 
به صنايع كوچك و متوســط مشكل دار و تعطيل برآمد ولى طبق آمار 
اعالمى عمًال 9 هزار ميليارد تومان اختصاص يافت؛ در نتيجه به اعتقاد 
كارشناسان، اين طرح از اهداف خود دور شد و انتظارات را آنطور كه 
بايد برآورده نكرد البته توانست تا حدودى موثر واقع شود و به تثبيت 

شغل در صنايع كمك كند.
بــا اين اوصاف، صرفنظر از اينكه چرا تاكنون و با گذشــت مدت ها، 
برخى وعده و وعيدها درباره حمايت و اختصاص تسهيالت  به صنايع 
كشور كامال عملى نشده و تنها بخشى از آن به واحدها اختصاص يافته 
اســت، اين روزها گاهى به نقل از دولتمــردان اخبارى از عزم دولت 
براى نوسازى صنايع به گوش مى رسد. در آخرين اظهارنظرها، وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى از اينكه دولت براى نوسازى صنايع كه به 
حل بخش زيادى از مشكل اشتغال كشور منجر مى شود، برنامه دارد، 
سخن گفته و تاكيد كرده است كه اعتبارات خوب و قابل توجهى در 

اين زمينه به تصويب رسيده است.
در نتيجه اظهارات مســووالن هم بر اين موضوع كه اكنون بسيارى از 
صنايع كشــور براى وارد شــدن به فضاى رقابت و حفظ يا گسترش 
نيروهاى كار خود به نوســازى و بازسازى نيازمندند صحه گذاشته و 
البته مدام هم تاكيد مى شــود كه اعتبارات خوبى در اين زمينه در نظر 

گرفته شده است.
اخيرا على ربيعى رقم قابل توجه تصويب شــده را براى ســاماندهى 
وضعيت اشــتغال كشــور در بخش هاى مختلف اعالم كرده كه قرار 
اســت بخشى از آن در نوسازى صنايع، قسمتى در تكميل طرح هاى 
كشــاورزى، صنعتى و معدنى نيمه تمام و باالى 60 درصد پيشرفت 
فيزيكــى و همچنين اجراى طرح هاى صنايــع كوچك و حمايت از 
خوشه هاى صنعتى، احياى بافت هاى فرسوده و جايگزينى خودروهاى 

فرسوده صرف شود.
از سوى ديگر در برابر مطالب و حاشيه هايى كه بعضا درباره پرداخت 
نشدن تســهيالت از سوى بانك ها مطرح شــده، وزير تعاون، كار و 
رفــاه اجتماعى اما نظر ديگــرى دارد و مى گويــد  بانك هاى عامل 
همكارى خوبى را در پرداخت تسهيالت اين حوزه انجام مى دهند و 
نبايد بانك ها را به عدم پرداخت تسهيالت متهم كنيم، بلكه جلوتر از 
بانك ها در پرداخت تسهيالت بايد زنجيره اشتغال نظير مهارت آموزى، 
بازاريابى و همچنين صادرات خارجى هدف گذارى شود تا به تناسب 
توان اشــتغال كارگاه ها و واحدهاى توليدى بانك ها نيز در پرداخت 

تسهيالت پيشقدم شوند.
او در عيــن حال ضرورت اصالح رويه غلط پرداخت تســهيالت در 
همان گام اول را يادآور شده و تاكيد دارد كه لزومى ندارد سرمايه گذار 
و يا كارفرما در همان قدم اول تســهيالت را گرفته ســپس بخواهد 
اشتغال ايجاد كند، در حالى كه در گام اول بايد طرح و نيروهاى مورد 
نياز آن مورد ارزيابى قرار گرفته تا زمينه اشــتغال تدريجى در فازهاى 
مختلف ايجاد شــود. در هر حال قرار اســت اهداف اشتغال كشور با 
روش هاى جديد در دولت تدبير و اميد دنبال شــود و الزمه اين امر 
اجماع و كار پيوســته دانسته شــده تا بتوان سياست هاى كشور را در 
زمينه اشــتغال و اقتصاد پويا محقق كرد. هرچند كه ظاهرا فشارهايى 
براى تسريع در پرداخت تسهيالت به دولت وارد مى شود ولى مبناى 
كار لزوما بايد بر كارشناســى و فنى متمركز شود تا در آينده بيكار و 

بدهكار براى جامعه ايجاد نشود.

غزل اسالمي »
 پس از بحــران ارزي و باال رفتن قيمت 
طال تا دو برابــر، زمزمه هاي باال رفتن نرخ 
سود بانكي شنيده شــد اما آنطور كه منابع 
آگاه بانكي عنوان مي كنند هيچگونه افزايشي 

مصوب نشد.
 نرخ ســود بانكي در آخريــن مرحله و در 
اوايل سال 96 به 15 درصد رسيد كه همين 
موجب شــد آنهايي كه در بانك ها ســپرده 
داشتند به دنبال بازار جذابي براي سود بيشتر 
باشند. تا اينكه قيمت هاي طال و دالر دچار 
نوسان شدد و بسياري سپرده هاي بلندمدت 
خود را از بانك ها خارج كردند و ســرمايه 

شان را به اين بازارها آوردند. 
قبل و بعد از نوروز 97 خبرهاي غيررسمي 
حاكــي از آن بود كه چون برخي بانك هاي 
خصوصي و موسســات حتي تا 22 درصد 
هم به مشتريان خود سود پرداخت مي كنند 
و عمده ســپرده ها به اين بانك هــا و بازار 
طال و ارز منتقل شــده، احتماالً درصدي به 
ســودها اضافه شود. يك منبع آگاه در بانك 
خصوصي به همدان پيام گفت كه حدد 2 ماه 
قبل نامه اي به بانك ارســال شد كه «احتماالً 
بعــد از تصويب، براي ســپرده گذاري هاي 
10 ميليــون تومان به باال 18 درصد ســود 
پرداخت شود» اما ما به تأثيرگذاري افزايش 
3 درصدي ســودها خوش بين نيســتيم. در 
اين شرايط افزايش سود فقط هزينه پول در 
بانك ها را اضافه مي كند. ضمن اينكه داللي 
به مردم مزه كرده و فكر نمي كنم 18 درصد 

سودِ جذابي براي اين افراد باشد.
وي ادامه داد: بســياري از مردم كه ســپرده 
بلندمدت در بانك داشــتند را خارج كردند 
امــا گردش مالي به مقــدار زيادي باال رفته 
چون معامالت زيادي در حال انجام اســت 

و مردم ناچارند پولشــان را در حساب هاي 
كوتاه مدت نگه دارند تا پول خريدهايشان 

را پرداخت كنند.
وي گفت: اين اواخر مقدار سپرده گذاري ها 
در بانك هايي كه ســود 15 درصد پرداخت 
مي كننــد به شــدت پايين آمــده اما برخي 
بانك ها كه تا 22 درصد هم ســود پرداخت 

مي كنند جذب بااليي دارند.
يــك منبع آگاه در بانــك دولتي هم گفت: 
ســپرده هاي زيادي از بانك ها خارج شد و 
بــه بازارهاي طال، دالر و مســكن رفت اما 
عده اي از مردم كه بازنشسته هستند و يا تنها 
منبع درآمدي آنها دريافت سود بانكي است 
به حسابشان دســت نزدند چون اغلب آنها 
به دنبال يك منبع درآمدي مطمئن و ماهانه 
هســتند تا بتوانند با امنيت خاطر هزينه هاي 

زندگي شان را بپردازند.

وي افزود: چالش مهم اقتصادي كشــور نه 
قيمت ســكه و طال و نه بــاال رفتن قيمت 
ارز است بلكه پرداخت سودهاي نامتعارف 

برخي بانك هاي خصوصي است.
وي گفت: آمارها نشــان مي داد كه از سال 
94 كه تســهيالت مســكن يكم آغاز شد 
مردم همدان استقبال چنداني از آن نكردند 
اما در ســال 96 و پس از كاهش نرخ سود 
ســپرد ه هاي بانكي مردم تمايــل زيادي به 
ســپرده گذاري بــراي دريافت تســهيالت 
مســكن يكم پيدا كردند. اما جهش قيمت 
مسكن مجدداً تعداد مشتريان در اين بخش 
را هم كاهش داد چون ديگر اميدي نداشتند 
كه اگر 30 ميليون تومان سپرده گذاري كنند 
تا 30 ميليون تومان تسهيالت دريافت كنند 
بعد از يكسال بتوانند آپارتماني بخرند زيرا 
متوجه شدند كه اين مبلغ با تورمي كه وجود 

دارد همخواني ندارند و ديگر نمي توانند با 
آن پول خانه اي بخرند.

يــك منبــع آگاه بانكي ديگر هــم گفت: 
تحقيقات و نظرســنجي ها نشان مي دهد كه 
بخــش عمده اي از بحران ارزي كشــور به 

پايين آمدن نرخ سود بانكي مربوط است.
ــرد:  ــان ك ــدان بي ــع بانكــي در هم ــن منب اي
و  موسســات  برخــي  اينكــه  علي رغــم 
بانك هــاي خصوصــي و عمدتــا نيمــه 
ــا  ــن 18 ت ــاال دســتي بي ــرخ ب خصوصــي ن
ــود پرداخــت  ــتريان خ ــه مش 24 درصــد ب
ــا ايــن روش عمــده ســپرده ها  مي كننــد و ب
ــا  ــد ام ــود جــذب كرده ان ــه ســمت خ را ب
ــرخ  ــردن ن ــاال ب ــار، ب ــول و اعتب ــوراي پ ش
ــي كشــور  ســود بانكــي را در شــرايط فعل
نپذيرفــت، زيــرا ممكــن بــود بحــران 

ــود. ــاد ش ــتري ايج ــادي بيش اقتص

 ميــزان محبوبيت كاالهاى "ســاخت 
ايران" طى سال گذشته در كشور پاكستان 
با 41 درصد، بيشترين و در كشور فرانسه 

با 3 درصد، كمترين بوده است.
به گزارش ايسنا، ويژگى هاى اثرگذار در 
شامل  كشور"  "ساخت  شاخص  محاسبه 
كيفيــت،  اســتانداردهاى ايمنى، قيمت 
مناســب،   منحصر به فرد بودن، طراحى  
عالى، استفاده از فناورى پيشرفته،  اصالت 
كاال، پايدارى و سازگانى با محيط زيست 
و  نيز توليد منصفانه اســت كه با هدف 
بررسى شــهرت و محبوبيت محصوالت 
كشورهاى مختلف جهان در سال 2017

بــراى 49 كشــور و نيز اتحاديــه اروپا 
محاســبه شــده اســت كه به طور كلى 
ايران در ارزيابى كاالهاى 50 كشــور با 
امتياز شــاخص 27 در رتبه 50 قرار دارد 
و محبوبيــت كاالهاى ايرانى براســاس 
ويژگى هاى ارزيابى در مقايســه با ساير 

كشورها كمتر از حد متوسط است.
اين نكته قابل ذكر است كه محدود بودن 
تعداد كشورهاى ارزيابى شده از عواملى 
اســت كــه مى تواند بر رتبه كشــورمان 
اثرگذار باشــد. همچنين وجود نام ايران 
در بين 50 كشــور ارزيابى شده گوياى 
برچسب  مصرف كنندگان  نسبى  شناخت 
"ساخت ايران" اســت كه مى تواند وجه 

مثبتى در اين گزارش باشد.
درصد محبوبيت كاالهاى ســاخت ايران 

در بين 52 كشــور دنيا در ســال 2017
به گونه اى اســت كه كاالهاى ســاخت 
ايران با 41 درصد داراى بيشترين ميزان 
محبوبيت در كشور پاكستان هستند. پس 
از آن ويتنام و بحرين با 35 درصد،  چين 
با 33 درصد، هندوســتان با 29 درصد، 
 مالــزى با 27 درصــد، اكــوادور با 25

درصد، مكزيك با 24 درصد و شــيلى و 
آمريكا با 23 درصد قرار دارند.

پس از اين كشــورها، كاالهاى ســاخت 
ايران در كشــورهاى كنيــا با 22 درصد، 
ســنگاپور، كانادا و ونزوئال با 21 درصد، 
پرتغال و فيليپين بــا 20 درصد،   تركيه، 
آرژانتيــن،  انگلســتان و روســيه با 19

درصد،  مراكش و پرو با 18 درصد داراى 
بيشترين محبوبيت هستند.

همچنين دانمارك، هلند، اندونزى، رژيم 

اشــغالگر قدس با 17 درصــد، برزيل و 
سوئيس با 16 درصد، هنگ كنگ، سوئد و 
نروژ با 15 درصد، عربستان با 14 درصد، 
كلمبيا،  ايتاليا، ژاپن،  تايوان و كره  جنوبى 
با 13 درصد،  اتريش با 12 درصد، ايرلند 
و تايلند با 11 درصد در رتبه هاى بعدى 

قرار دارند.
صنعت،  وزارت  اطالعــات  اســاس  بر 
معدن و تجارت و بنابر گزارش موسسه 
statista  (يكى از موسسه هاى پيشرو 
در حوزه آمار)، در اين بين اما كشورهاى 
فرانسه با ســه درصد،  اسپانيا،  اوكراين و 
الجزاير با چهار درصــد، آلمان، مصر و 
آفريقاى جنوبى با شش درصد، يونان و 
بلژيك با هشت درصد و امارات، استراليا 
و لهستان با 9 درصد كشورهايى هستند 
كــه كمترين درصــد محبوبيت كاالهاى 

ســاخت ايران در آن ها طى سال گذشته 
وجود دارد.

طراحى منحصر به فرد و نگاره هاى زيبا 
و كيفيت و دوام فــرش ايرانى و صنايع 
دســتى، طعم و عطر زعفــران داخلى و 
كيفيت و تنوع پســته ايرانــى از داليل 
گرايش مصرف كنندگان جهانى و داخلى 
به مصرف اين محصوالت است همچنين 
خاويار و خرمــاى ايرانى از محصوالت 
منحصر بــه فرد در بــازار بين المللى به 

شمار مى رود.
ايرانــى  خانگــى  لــوازم  از  بســيارى 
و  سرمايشــى  لــوازم  ازجملــه 
گرمايشــى هماننــد كولــر، بخــارى و 
آبگرمكن هــاى برقــى و گازى، اجــاق 
گاز و چــرخ خياطــى بــه دليــل كيفيــت 
فــروش  از  پــس  خدمــات  و  دوام  و 
در  ايمنــى  اســتانداردهاى  رعايــت  و 
كننــدگان  مصــرف  انتخــاب  ســبد 
ــوالت  ــد و محص ــرار گرفته ان ــى ق ايران
كاشــى،  انــواع  نظيــر  ســاختمانى 
ســراميك و چينــى بهداشــتى، ســيمان و 
ــا مصــارف  ــوالدى عمدت محصــوالت ف
داخلــى دارنــد. از ســوى ديگــر در 
ــاجى،  ــر محصــوالت نس ــى نظي كاالهاي
ــتر  ــل بيش ــودرو تماي ــى و خ الكترونيك
مصــرف كننــدگان بــه خريــد كاالهــاى 
ــازار  خارجــى در صــورت وجــود در ب

ــت. اس

بررسى محبوبيت كاالهاى ايرانى در دنيا

 معمار سامانه جامع امالك و مستغالت 
كــه يكــى از كاركردهاى آن شناســايى 

خانه هاى خالى است، انتخاب شد.
مديرعامل ســازمان ملى زمين و مســكن 
گفت: روز چهارشــنبه معمار سامانه جامع 
امالك و مســتغالت انتخاب شد كه پيش 
بينى مى كنيم حدود شــش ماه اين مقطع 

از كار طول بكشــد. سپس شركتى را براى 
نوشتن برنامه نرم افزار انتخاب مى كنيم و 
بعد خريد تجهيزات و نصب و راه اندازى 

انجام مى شود.
حميدرضا عظيميان با بيان اينكه در انتخاب 
نام اين سامانه تحت عنوان "سامانه امالك 
و مســتغالت" به تصميم نهايى رسيديم به 

ايسنا گفت: براى اينكه سامانه، كارايى الزم 
را داشــته باشد شــركت ها و دستگاههاى 
مرتبط با حوزه امالك و مستغالت بايد به 

آن متصل شوند.
مديرعامل ســازمان ملى زمين و مســكن 
افــزود: همــكارى نهايــى ســازمان ها و 
وزارتخانه هاى مرتبط بــا اين حوزه، ارايه 

اطالعات اســت كه در زمــان الزم انجام 
مى شــود. عظميان روند همكارى برخى 
دســتگاه ها براى اتصال به سامانه امالك و 
مستغالت، مناســب ارزيابى كرد و افزود: 
تاكنون ســازمان ملى ثبت اسناد و امالك، 
شهردارى ها و ســازمان امور مالياتى براى 

همكارى با ما اعالم آمادگى كرده اند.

گام  نخست براى شناسايى خانه هاى خالى برداشته شد

بانكى ها مى گويند نرخ سود بانكى افزايش نمى يابد

سـود داللـى 
بيشتر از سپرده گذارى در بانك
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نظام در جهت خدمت به مردم گام برداشته است
 نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران از ابتداى پيروزى انقالب تاكنون در مسير خدمت 

به مردم به ويژه روستاييان گام برداشته است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در آيين بهره بردارى از طرح تامين آب 
شــرب روستاى كســب مالير از توابع بخش جوكار اين شهرستان، گفت: اين نظام مى 
خواهد مستقل و آزاد باشد و بدون دخالت كشورهاى خارجى كشور را اداره كند، اما اين 

حركت استقالل طلبانه از ابتداى انقالب با مخالفت دشمنان روبرو شده است.
بــه گزارش ايرنا، محمد كاظمى تاكيد كــرد: با وحدت، همدلى و صميميت بين مردم و 
مسئوالن و همچنين با تالش قواى سه گانه زير نظر و هدايت رهبر معظم انقالب، از اين 

گردنه سخت نيز با موفقيت عبور مى كنيم.
كاظمى وفادارى، غيرت و همدلى مردم در تمامى عرصه ها را عاملى اساسى در عبور از 
مشكالت و سختى ها دانست و بيان كرد: امروز نيز براى حل مشكالت نيازمند همراهى 

و كمك مردم هستيم.
وى خواســتار صرفه جويى مردم در مصرف آب و برق شــد و افزود: در شرايطى كه با 
بحران آب مواجه ايم، چاره اى جز صرفه جويى و استفاده درست از آب نداريم و به رغم 

همه كمبودها و تنگناها، در خدمتگزارى به مردم كوتاهى نمى كنيم.
كاظمى با اشاره به مشكالت روستاها به ويژه بهسازى، اليروبى قنات و تامين آب شرب، 
گفت: اجراى فاز دوم بهسازى و طرح هادى روستاهاى اين شهرستان را پيگيرى مى كنيم 

تا سريعتر اجرايى شود.
وى ادامه داد: سال گذشته براى اليروبى قنوات نيز اعتبار خوبى در مجلس پيش بينى شد 

كه جذب اين اعتبارات مستلزم خوديارى و تالش مردم است.
به گزارش ايرنا، مخزن 500 مترمكعبى تامين آب شــرب روستاى كسب مالير با اعتبار 
چهار ميليارد و 500 ميليون ريال با اجراى 2 هزار و 250 متر لوله گذارى براى تامين آب 

شرب 400 خانوار اين روستا به بهره بردارى رسيد.
ــع  ــاد قشــبالق از تواب همچنيــن 2 طــرح بهســازى روســتاهاى افســريه و حســن آب
بخــش جــوكار ماليــر نيــز بــا اعتبــار يــك ميليــارد و 500 ميليــون ريــال و بــه طــول 

900 متــر جــدول گــذارى، افتتــاح شــد.

خبـر

يك كشته و 8 زخمى نتيجه درگيرى مسلحانه 
در ميدان امام نهاوند

زخمى شدن يك پرسنل نيروى انتظامى
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: پنج شنبه شب هفته گذشته  ساعت 
22و چهل دقيقه صداى درگيرى مســلحانه چند جوان از روستاهاى 

بخش گيان ميدان امام شهر نهاوند را ناامن كرد.
درگيرى كه به گفته شــاهدان عينى، مردمى كــه در حال تردد از اين 
ميدان و پياده رو هاى منتهى آن بودند با وحشت از محل دور شدند.

 اين درگيرى  منجر به مجروح شــدن 8 نفر با شليك اسلحه شكارى 
ساچمه اى شد.

فرمانده انتظامى نهاوند درباره  اين درگيرى  گفت: اين نزاع بين چند 
جوان از دو روســتاى بخش گيان  مقابل محل كاسبى يكى از طرفين 
درميدان امام شــهر نهاوند، ســاعت 22:40 دقيقه پنج شنبه 28 تيرماه  

رخ داد.
احمد ســاكى كه هنوز آمدنش بعنوان فرماندهى انتظامى نهاوند يك 
ماهه نشده است و روزهاى پر تنشى را براى تامين امنيت مى گذراند 
اين روزها در حال اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى در شهرستان 
اســت، از مجروح شــدن 8 نفر در اين درگيرى بر اثر شليك اسلحه 

شكارى ساچمه اى 8 خبر داد.
ســاكى از خاتمه يافتن اين درگيرى  با حضور پليس در شب حادثه 
خبر داد و اينكه مجروحان حادثه هم  به براى گذراندن مراحل درمان 

به بيمارستان عليمراديان شهر انتقال داده شدند.
 اگر چه تا  كمتر از  يك ســاعت امنيت و آرامش به ترددها و فضاى 
ميــدان امام نهاوند با تالش پليس بازگشــت ، اما پس از آن نوبت به  
فضاى مجازى و مردمى كــه در حال انتقال ديده هاى ديگران درباره 

درگيرى پنجشنبه شب ميدان امام، و تحليل آن بودند رسيد.
اين  تحليل و گمانه هاى غير مستند به ناامن شدن فضا دامن مى زد و 

گاها هم به افزايش شمار كشته هاى اين حادثه مى رسيد.
 ساكى در پيامى از طريق رسانه هاى رسمى شهرستان تاكيدكرد:مردم 
به شــايعات فضاى مجازى در اين باره دامن نزنند و با شايعه سازانى 

كه اخبار دروغ و غير واقعى منتشر مى كنند برخورد قاطع مى كنيم.
بــه گفته فرمانده انتظامى نهاوند،چند نفر از مجروحان بعلت شــدت 
جراحت وارده به بيمارستان مالير اعزام شدند و  شرايط هم بالفاصله 
عــادى و تحت كنترل پليس درآمد و علت اين درگيرى هم با حضور 

مقام قضايى در دست بررسى قرار گرفت.
به گفته ســاكى در اين حادثه همچنين  يكى از پرسنل نيروى انتظامى 

شهرستان مجروح شد.
يكى از مجروحان درگيرى درگذشت

بامداد جمعــه 29تيرماه يكى از مجروحان حادثه  درگيرى ميدان امام 
نهاونــد به نام (ا-ا) كه براى ادامه مراحل درمان به مالير اعزام شــده 
بود، بر اثر شــدت جراحات وارده بامداد جمعه در اين  بيمارســتان 

جان باخت.
دستگيرى 2نفر از ضاربين اصلى

فرماندهى انتظامى نهاوند درباره آخرين خبر از وضعيت اين درگيرى 
و حال زخمى هاى آن، از دســتگيرى دو نفر از ضاربين اصلى حادثه 
درگيرى ميدان امام نهاوند خبر داد و گفت: با هر فردى كه سالح سرد 

به همراه داشته باشد به شدت برخورد مى شود.
ساكى گفت: 5 نفر از عوامل ناامنى و درگيرى چهارشنبه شب تعدادى 

جوان در ميدان بسيج نهاوند هم دستگير و روانه زندان شدند.

فرماندار فامنين:
 ستاد بحران آموزش هاى  
به روز را از ضروريات بداند

 به دليل حادثه خيز بودن شهرستان فامنين نياز است هماهنگي هاي 
ضروري براي جلوگيري از خسارت در زمان وقوع حادثه انجام شود.

فرماندار شهرســتان فامنين در جلسه ســتاد مديريت بحران خطاب 
به اعضاي اين ســتاد گفت: با توجه به حادثه خيز بودن شهرســتان، 
هماهنگي ستاد بحران در شهرستان قبل از وقوع حوادث جدي گرفته 
شود. زيرا كه  موجب آمادگي بيشتر و عملكرد بهتر اعضا خواهد شد.
مجيد شــماعي از همه اعضاي ســتاد خواست با بررسي تجهيزات و 
به روزرساني امكانات مورد نياز آمادگي داشته باشند و فرمانداري را در 

جريان فعاليت خود قرار دهند.
مديريت بحران شهرستان همچنين آموزش هاي به روز را از ضرويرات 
دانســت و تأكيد كرده كه مردم نســبت به مقاوم ســازي واحدهاي 

مسكوني اهتمام ويژه داشته باشند.

خبرنــگار   - ســليمي  پرويــن   
ــگاه  ــه ن ــاز ب ــاد ني ــح آب ــام: صال همدان پي
اســتاندار دارد تــا از يــك بم بســت در 
ــي  ــود و راه ترانزيت ــارج ش ــده خ ــم تني ه
بيــن 3 اســتان غربــي كشــور بــا بزرگتريــن 

ــد.  ــان باش ــي جه ــار آب غ
پتانســيل هاي  داراي  صالح آبــاد  بخــش 
فــراوان تاريخــي و گردشــگري اســت. كــه 
ــران  ــتاندار و مدي ــگاه اس ــا ن ــد ب مي توان
ــل  ــغلي تبدي ــاي ش ــه فرصت ه ــتاني ب اس
شــود و ايــن خــود بزرگتريــن مانــع بــراي 
ــه  ــي ك ــود در حال ــد ب ــرت خواه مهاج
خيلــي از مشــكالت جامعــه امــروز از 
ــا  ــهر ه ــيني در ش ــرت وحاشيه نش مهاج
ــته  ــد از داش ــي طلب ــرد م ــأت مي گي نش
ــاد  ــراي ايج ــه ب ــر منطق ــود ه ــاي خ ه
شــغل اســتفاده شــود.اما مســئوالن اســتان 
بهايــي بــراي حرف هــاي روســتاييان و 
ــد  ــروم نمي دهن ــاي مح ــران بخش ه مدي
كــه هميــن باعــث گله منــدي مديــران 

شهرســتان ها شــده اســت.
ــه  ــاد ب ــح آب ــهر صال ــوراي ش ــس ش رئي
ــاى  ــاد و اعض ــح آب ــهردار صال ــراه ش هم
ــر  ــته در دفت ــه گذش ــهر هفت ــوراي ش ش
ــور  ــام حض ــدان پي ــه هم ــزى روزنام مرك
ــه  ــى ب ــت صميم ــن نشس ــد و در اي يافتن
ــح  ــش صال ــت بخ ــن وضعي ــان آخري بي
ــى، فرهنگــى  ــاد در حــوزه هــاى عمران آب

و اجتماعــى پرداختنــد. 
رئيــس شــوراي شــهر صالــح آبــاد و عضو 
كميســيون برنامــه و بودجــه و درآمــد 
ــت  ــن نشس ــهر در اي ــوراى ش ــدار ش پاي
ــن  ــه همچني ــان و انديش ــود آزادي بي وج
بهــا دادن بــه قلــم انتقــاد رانشــان دهنــده، 
ــت  ــه اي دانس ــر جامع ــعه ه ــد وتوس رش
ــه  ــتان را ب ــته اس ــام توانس ــدان پي ــه هم ك

ــاند . ــد برس ــن رش اي
تحصيــل  ســطح  بهزادمقــدم  جــالل 
از  بيشــتر  را  آبــاد  صالــح  كرده هــاي 
ــن  ــن اســتاني دانســت و گفــت: اي ميانگي
بخــش بــه ديــار صالحــان معــروف اســت 
و مردمانــي بــا فكــر و انديشــه در منطقــه 
ــراي  ــي ب ــن نعمــت بزرگ ــه اي ــتند ك هس

مى باشــد. صالح آبــاد 
عضــو كميســيون برنامــه و بودجــه شــورا 
شــورا  اعضــاي  مثال زدنــي  اتحــاد  از 
بــا شــهردار گفــت و افــزود: هميــن 
ــات  ــن امكان ــا كمتري ــده ب ــر باعــث ش ام

ــم. ــتري بدهي ــات بيش خدم
بهــزاد مقــدم تصريــح كــرد: مســافت 
ــا همــدان 18 كيلومتــر اســت  ــاد ب صالح آب
كــه بــه اشــتباه ســايت ها 25 كيلومتــر 
ثبــت كرده انــد و ايــن شــهر داراي 8
ــهري  ــت ش ــر جمعي ــد نف ــزار و پانص ه
اســت و 27 روســتا دارد كــه تخريــب 
ــاد  ــه صالح آب ــالق ب ــن قش ــن حس راه بي

ــده و  ــه ش ــادي منطق ــود اقتص ــث رك باع
ــتاندار اســت  ــگاه اس ــار و ن ــتلزم اعتب مس
وي از ادا نشــدن حــق كاميونــداران گفــت 
ــود مواجــح  ــا رك ــق بخشــي را ب ــه رون ك

ــت . ــرده اس ك
ــز در ايــن نشســت  ــاد ني شــهردار صالح آب
ــا حضــور مديــر مســئول  صميمانــه كــه ب
روزنامــه همــدان پيــام صــورت گرفــت از 
پيگيري هــا و زحمــات اصحــاب روزنامــه 
همدان پيــام در رســاندن صــداي مــردم بــه 
گــوش مســئولين قدردانــي كــرد و گفــت: 
ــانه  ــك رس ــا ي ــام معن ــه تم ــام ب همدان پي

منطقــه اي و اســتاني اســت.
عليرضــا فعله گــري صالح آبــاد را يــك 
منطقــه محــروم تلقــي كــرد كــه بــه دليــل 
ــه شــدن شــهرهاي كوچــك  ــده گرفت نادي
در خيلــي مــوارد بــه حاشــيه رفتــه و 
هميــن باعــث بيــكاري و مهاجــرت شــده 

اســت.
وي بحــث كاميون هــاي شــهر صالــح آبــاد 
را بســيار مهــم دانســت كــه اگــر به چشــم 
فرصــت بــه آن پرداختــه نشــود تبديــل بــه 
تهديــد خواهــد شــد وحمايــت مســئولين 
ــك  ــوان ي ــى ت ــت م ــن صنع ــتان از اي اس
ــي را  ــغلي عظيم ــادي و ش فرصــت اقتص

ايجــاد كــرد.
فعلــه گــري افــزود: مــا شــهر را بــه 
قســمت  كرده ايــم  تقســيم  بخــش  دو 
گردشــگري، فرهنگــي و دوم صنعتــي كــه 
اميــد اســت شــهر كاميونــداران كــه بحــث 
صنعتــى اين تقســيم بنــدى اســت در دوره 
خدمــت آقــاي نيكبخــت اســتاندار محتــرم 

ــل تصويــب شــود. ــا حداق اجــرا ي
شــهردار صالح آبــاد گفــت: مــا جــزو اولين 
شــهرهاي اســتان هســتيم كه اجــراى طرح 
زبالــه اســتاني را شــروع كرده ايــم و همــه 
زباله هــاي بخشــي بــه محــل پســماند 

ــد.  ــال مي ياب ــتان انتق اس

.وى در بحــث برنامــه هــاى فرهنگــى 
گفــت: در روزهــاي آينــده نيــز جشــنواره 
ــكاري  ــا هم ــواري را ب ــي دي ــي نقاش مل
ــگاه  ــري دانش ــروه هن ــر گ ــاتيد و مدي اس
ديگــر  و  همــدان  ســيناي  بوعلــي 
دانشــگاه ها اجــرا خواهيــم كــرد كــه ايــن 
ــد  ــان هنرمن ــدام جوان ــرض ان ــت ع حرك
ــد  ــال خواه ــه دنب و زيباســازي شــهر را ب

ــت. داش
در ايــن نشســت مهــدى محمــودي عضــو 
ــوراى  ــازي ش ــران و شهرس ــيون عم كمس
شــهر صالــح آبــاد گفــت: مــا انتظــار داريم 
ــتاندار  ــه خصــوص اس ــتان ب ــران اس مدي
ــك  ــد و از نزدي ــق محــروم برون ــه مناط ب

ــد. مشــكالت را لمــس كنن
ــهردار  ــاون ش ــهاب روشــن مع ــدي س مه
ــت  ــز صميم ــي ني ــي عمران ــئول فن و مس
مــردم شــهر بــا اعضــاي شــهرداري و 
ــا را  ــردم در اجــراي پروژه ه ــراز نظــر م اب
فرصتــي دانســت كــه مديــران شــهرداري 
از ايــن موقعييــت بــراي خدمــات هــر چــه 
ــد.  ــتفاده مي كنن ــهر اس ــرفت ش بهتروپيش
ــو  ــدار عض ــمي بي ــر قاس ــه اصغ در ادام
كمســيون حمــل و نقــل و ترافيــك و يكى 
ــراي  ــاد  اج ــح آب ــورا صال ــاى ش از اعض
پروژه هايــى  از  را  شــهري  فاضــالب 
ــت و 12 ــده اس ــروع ش ــه ش ــت ك دانس

ــارد تومــان هزينــه دارد كــه يــك كار  ميلي
ــت.  ــور اس ــي در كش ــرفته وپايلوت پيش

يادمــان  ســازي  پيــاده رو  اجــراي  وي 
ــنگ  ــد س ــدازي كارگاه تولي ــهداو راه ان ش
مصنوعــي توســط شــورا و شــهرداري را از 
ــراي 20 ــه ب ــا دانســت ك ــر فعاليت ه ديگ

ــرده اســت. ــر شــغل ايجــاد ك نف
ــورا و  ــاي ش ــي از اعض ــي يك ــا امام روي
عضــو كميســيون فرهنگــي آمــوزش و 
ــتعداد  ــود اس ــز وج ــورا ني ــى ش اجتماع
ــيقي  ــعر، موس ــگ، ش ــر فرهن ــردم در ام م

و تئاتــررا از شــاخصه هاي ايــن بخــش 
ــه  ــاد هيــچ گون دانســت و گفــت: صالح آب
امكانــات آموزشــي در امــر هنرى نــدارد و 
نيــاز اســت يــك مجتمــع فرهنــگ هنــري 

ــرد. ــه شــكل گي ــن منطق در اي
مينــا ابراهيمــي عضــو ديگــر شــورا كــه در 
ــراث فرهنگــي گردشــگرى  ــيون مي كميس
و محيــط زيســت شــورا نيــز فعاليــت 
و  فرهنگــى  تاريخــي،  فضاهــاي  دارد 
گردشــگري را فرصتــي دانســت بــراي 
ــراى  ــى ب ــد زاي ــتغال و در آم ــق اش رون
مــردم صالــح آبــاد و افــزود: امــارت حــاج 
ــار در  ــان اعتب ــون توم ــا 90 ميلي ــي ب قيبعل
حــال بازســازي اســت و بــراي تكميــل بــه 

ــاز دارد. ــه ني ــان بودج ــون توم 300 ميلي
همدان پيام  روزنامه  مديرمسئول  پايان  در 
شهردار  و  شهر  شوراي  اعضاي  جمع  در 
بودند  خانم  اعضا  از  نفر  دو  كه  صالح اباد 
در  را  صالح آباد  مسئولين  و  مردم  ديدگاه 
قشر  اين  به  بهادادن  و  بانوان  شأن  حفظ 
از جامعه را ستود كه فعاليت زنان در كنار 
مردان را پذيرفته اند و حضور اين قشر در 

نهادهاي اجرايي را بالمانع مي دانند.
جمع  اين  در  طاقتي احسن  نصرت ا... 
انعكاس  اهميت  بر  تأكيد  ضمن  صميمي 
اخبار بخش ها و شهرستان هاي دور افتاده 
روزنامه  خصوص  به  رسانه ها  در  استان 
همدان پيام گفت: سعي من بر اين است كه 
اخبار و مشكالت مردم مناطق محروم كه 
از مركز استان دور هستند بيشتر انعكاس 
داده شودو اين را به همه پرسنل نيز تأكيد 

مى كنم . 
ــان  ــدي مخاطب ــش 170 درص وى از افزاي
روزنامــه همدان پيــام گفــت: كــه ايــن 
رســانه توانســته مخاطبــان خــود را دو 
برابــر افزايــش دهــد وافــزود ماهمــه ايــن 
ــزرگ  ــاب ب ــون اصح ــا رامره موفقيت ه

همدان پيــام هســتيم.

نشست با مسئوالن بخش صالح آباد در دفتر روزنامه:

استاندار ركود ديار صالحان را دريابد
■ شهردار: در اجراى طرح انتقال زباله پيشرو استان هستيم

 مهنــدس رضا ابرار خرم  مدير منطقه از آغاز 
احداث باغ گل ها در منطقه 2 شهردارى خبر داد. 
بــه نقل از روابــط عمومى منطقه 2 شــهردارى 
همدان مديــر منطقه 2 با اعالم ايــن خبر اظهار 
كرد:همانطور كه شاهديم در كليه شهرهاى مطرح 
جهان انواع پاركها با موضوعات مختلف احداث 
ميشود كه عالوه بر تنوع آفرينى و تبديل شدن به 
جاذبه هاى گردشــگرى آن شهر منجر به كسب 
درآمدهاى پايدار كالن براى آن شــهر ميگردد كه 
توسعه بهينه آن شهر را به دنبال دارد و شهردارى 
منطقه 2 با آگاهى از اين امر پروژه باغ گلها را در 

دستور كار قرار داد .
مدير منطقــه 2 با اعالم اينكه وســعت اين باغ 
18 هزار متر مربع اســت افــزود :  باغ گل هاى 
اطلسى با هدف گرد آوردن مجموعه اى بى نظير 
از گونه هــاى مختلــف در محــل جنب پارك 

بانواندرحال احداث است.
ابرار خرم  با اشــاره به اينكه در باغ گلها  بحث 
زيبايى و خالقيت بيشتر مد نظر است خاطر نشان 
كــرد : در كنار آن با معرفى انواع متفاوت از گونه 
ها ميتوان جنبه هاى آموزشى اعم از معرفى گلها 

نيز در دستور كار قرار دارد . 
وى اعتبار عمرانى اين پروژه را بالغ برا 10 ميليارد 
ريال اعــالم كرد وتصريح كرد : عمليات عمرانى 
از قبيل ديوار كشى ، احداث دمنوش خانه ،مركز 
غذاى سالم ،معابر دسترسى پياده در داخل پارك 
، سرويس بهداشتى و... ازجمله اقداماتى است كه 

انجام خواهد شد .
ابرار خرم افزود : در اين باغ كاشــت گونه هاى 

ممتاز از قبيل باغ رز ، باغ كاكتوس ، گياهان پيازى 
، بــاغ داودى ، ايجاد فرش گل و محلهايى جهت 
عكسبردارى در برنامه كارى قرار دارد و همچنين 
احــداث گلخانه جهت نگهــدارى از گلهايى كه 
بيرون از محيط گلخانه امكان رشــد ندارد تعبيه 
ميشود تا در فصول سرد سال نيز امكان بازديد از 

آن براى عموم شهروندان ميسر باشد .
رضــا ابرار خرم در پايان تاكيــد كرد : اميدواريم 

با اجراى پروژه بــاغ گلها و پروژه هاى ديگر در 
ســطح منطقه دو  گامى در جهت  توســعه شهر 
و خدمت رســانى مطلوب به شــهروندان ميسر 
سازيم وى خاطر نشــان كرد شهردارى منطقه 2
از همه ظرفيتها و توانمندى ها براى انجام توسعه 
در منطقه بهر گيــرى خواهد كرد و انتظار ميرود 
شــهروندان گرامى در اين راه شــهردارى را تنها 

نگذارند .

باغ گلها به زودى در همدان شهر اطلسى ها راه اندازى ميشود 

آغاز ساماندهي و تعرض بلوار سردار 
همداني

 شــهردار منطقه 3 همدان از شروع عمليات تعريض فاز دوم بلوار 
سردار همداني خبر داد.

رحيم الوندي با اشاره به حجم باالي ترافيك در محور خروجي بلوار 
سردار همداني تأكيد كرد: شهرداري در چندين مرحله اقدام به تعريض 
اين بلوار نموده اســت و فــاز دوم عمليات تعريض به طول يك ونيم 

كيلومتر آغاز شده است.
مديــر منطقــه 3 در ادامه افــزود: اين پــروژه شــامل خاكبرداري، 

جدول گذاري، بيس ريزي وآسفالت ريزي مي باشد.
وي اعتبار پيش بيني شــده براي اين طرح را بيش از يك ونيم ميليارد 

تومان عنوان كرد.
رحيم الوندي در پايان اظهار اميدواري كرد با اتمام اين طرح و عريض 
شدن اين بلوار، عبور وسايل نقليه از اين مسير به آساني صورت پذيرد.

كشتارگاه دام تويسركان هفته آينده به طور 
رسمى كلنگ زنى مى شود

 كشتارگاه تويسركان هفته آينده به طور رسمى كلنگ زنى مى شود 
كه همه مجوزهاى الزم گرفته شده و ادارات بايد با همراهى خوب با 

سرمايه گذار نسبت به نتيجه رسيدن اين مهم مبادرت ورزند.
فرماندار تويسركان در جلسه تنظيم بازار شهرستان با اشاره به اهميت 
نظارت بر بازار و توجه به قيمت ها در جلســه تنظيم بازار به صورت 
هفتگى خبر داد و اظهار داشت: قيمت كاالها هر هفته رصد مى شود و 
در صورت باالرفتن نامتعارف قيمت ها با متخلفان برخورد مى شود.

حبيب موميوند خواستار همراهى مردم در اين زمينه شد و افزود:  مردم 
خود مى توانند به عنوان ناظرانى قوى ما را يارى نمايند و در صورت 

ديدن تخلف با اطالع رسانى به ما جلوى هرگونه تخلف را بگيرند.
موميوند بر نظارت بهداشــتى مواد پروتئنى در سطح شهرستان تأكيد 
كرد و گفت: از 16فروردين تاكنون در طى 3400بازرســى توســط 
مركز بهداشــت 3643كيلوگرم مواد غيرقابل مصرف كشف و ضبط 

شده است.
وى با تأكيد بر اينكه در بحث سالمت مردم با هيچكس تعارف نداريم، 

گفت: 65نفر به مراجع قضايى معرفى و 11مورد پلمپ شده است.
موميوند بر تشديد نظارت بر مواد غذايى و پروتئينى با توجه به فصل 
گرما تأكيد كرد و افزود: همه دســتگاههاى ناظر بايد بر مواد غذايى و 

خوراكى نظارت دقيق و بدون اغماز داشته باشند.
فرماندار تويسركان با تأكيد بر اينكه مديران انتقادها و نواقص را پذيرند 
و نسبت به رفع مشكالت مبادرت ورزند، گفت: هيچ كس نمى تواند 

ادعا كند كه هيچ مشكلى ندارد.
وى خواستار توجه شوراى اسالمى شهر و شهردارى به بحث سد معبر 
و دستفروشان شد و افزود: شهردارى بايد نسبت به برخورد با سد معبر 

و ساماندهى دست فروشان اقدامات الزم را انجام دهد.
موميوند تصريح كرد: بايد براى دستفروشــان كارت شناسايى صادر 
شــود تا مردم در خريد در بازار روزهايى كه در سطح شهر و روستا 

برپا مى شود دچار خسران نشوند و قابل پيگيرى باشند.
وى توجه به نظارت و بررســى صنوف و واحدهاى فروشــندگى در 
روستاها را نيز مهم عنوان كرد و افزود: بايد نظارت الزم بر اين صنوف 

نيز انجام شود.

شركت توسعه بازاريابي و فروش ماد با وكالت از بانك ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذيل در استان همدان ار از طريق مزايده 
عمومي شــماره 97/52 به فروش برســاند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشــتر و همچنين دريافت اسناد مزايده از 

تاريخ 97/04/31 لغايت 97/05/10 از ساعت 8:30 الي 16:30 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا پايان وقع اداري روز پنجشنبه مورخه 97/05/11 مي باشد.

ضمنًا جلســه بازگشايي پاكات و اعالم برندگان مزايده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/05/17 در محل دفتر مركزي شركت 
برگزار مي گردد. شركت در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

توضيحات:
الف) در فروش هاي نقدي شرايط پرداخت به صورت 40 درصد پيش پرداخت، 40 درصد حداكثر 2 ماه بعد (همزمان با تحويل ملك) 

و 20 درصد هنگام تنظيم سند در دفترخانه مي باشد.
ب) ساير شرايط مزايده فروش امالك در اسناد مزايده درج گرديده است.

كاربريكد شناسهرديف 
متراژ (مترمربع)

قيمت پايه
مبلغ با احتساب 

تخفيف
شرايط 
توضيحاتآدرسفروش اعيانعرصه

نقد***218/80102800/000/000مسكوني1305752
همدان، اسدآباد، بلوار 22 بهمن، 
پشت بيمارستان اميرالمؤمنين، 

پالك 6690
با وضعيت 
موجود

نقد124/38223/3846/000/000/00041/400/00/000تجاري210562
مالير، خيابان خيام، نرسيده به 

سينما، نبش كوچه حيدري، شعبه 
سابق خيام مالير

با وضعيت 
موجود

نقد1429540007/546/500/0006/791/850/000صنعتي33158
همدان، كيلومتر 40 جاده همدان 
ـ تهران، شهرك صنعتي ويان، 
كارخانه توليدات مصنوعات 

چرمي

با وضعيت 
موجود داراي 
ماشين آالت

آدرس و تلفن دفتر نماينگي استان: همدان،چهار راه عباس آباد، مديريت شعب بانك ملت استان همدان، طبقه سوم، اداره تداركات 
و ساختمان.     تلفن: 081-32520301-4    081-32525008

آدرس و تلفن دفتر مركزي: تهران، بزرگراه آفريقا، نرسيده به چهارراه جهان كودك، كوچه ژوبين
تلفن دفتر مركزي: 021-88872200-88781317
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ايران و جهان

 سازمان بهزيستى يكى از مهمترين نهاد هاى حمايتى و دولتى است كه از طريق بوجه 
عمومى به افراد معلول و زنان سرپرست خانوار خدمات ارائه مى دهد .

امسال اين سازمان با شــعار (بالندگى و صيانت اجتماعى با توسعه به زيستن) خدمات 
شايسته اى رابه جامعه هدف ارائه مينمايد

1- عملكرد سال 97
سرپرست بهزيستى شهرســتان فامنين ضمن تشريح فعاليت ها و خدمات اين موسسه 

گفت : معلولين ، زنان 
بى سرپرست، بهبود يافتگان شهرستان ازخدمات رسانى اين اداره به طور مستقيم و غير 
مستقيم بهره مند مى شوند و بهزيستى شهرستان فامنين داراى 28 مركز غير دولتى است  

كه اين اداره در 4 حوزه به جامعه هدف خدمات مى دهد.
2- حوزه امور توانبخشى  

ــت :  ــرد و گف ــى ك ــوب ارزياب ــى را مطل ــوزه توانبخش ــات ح ــار خدم ــادى بردب ه
معلوليــن شناســايى شــده 1000 نفــر هســتند كــه از ايــن تعــداد بــه 215 نفر مســتمرى 
CBR پرداخــت مى شــود و بهزيســتى شهرســتان فامنيــن داراى 19 صنــدوق شــوراى

اســت و ايجــاد اشــتغال ، ارائــه وســايل توانبخشــى و هــر امــرى كــه بــه بهتــر زيســتن 
معلوليــن كمــك كنــد. انجــام مى دهــد.

معلولين شناسايى شده به شرح ذيل مى باشد. 

معلولين شناسايى شده به شرح ذيل مى باشد.  ■

جمع كل معلوليناعصاب و روان شنوايىبينايىذهنىجسمى
۴۴۲211125128941000

خدماتى به شرح جدول ذيل به جامعه معلولين ارائه مى گردد
شهريه دانشجويى10هزينه دندان پزشكى1
هزينه مراقبين درمنزل11هزينه پروتز2
هزينه فيزيوتراپى ،كاردرمانى12هزينه اياب و ذهاب 3
هزينه تحصيلى دانش آموزان13كمك هزينه نگهدارى4
اردوى معلولين14حق پرستارى به معلولين 5
كمك هاى ضرورى منزل15مناسب سازى منزل6
وسايل توانبخشى16هزينه استاد و شاگردى7
8PKU پرداخت وام اشتغال17هزينه بيماران
هزينه درمان9

بردبار افزود : در كميسيون تشخيص و نوع معلوليت (ICF) تا سال گذشته تعداد 730
نفر از معلولين نوع معلوليت آنها مشــخص شد است باتوجه به ماده 26 قانون حمايت 
از معلوليــن اگر يكى از فرزندان اوليائى كه خــود ناتوان و معلول بوده هردو يا يكى از 

آنها معلول باشد يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت 
وظيفه عمومى معاف مى باشد.

سرپرســت بهزيستى شهرستان فامنين از ساخت تعداد 13 واحد مسكن دو معلولى و 5
واحد تك معلولى در حال تكميل خبر داد و گفت : تعداد 28 معلولى اين شهرستان در 

مراكز شبانه روزى استان نگهدارى مى شوند .
وى حمايــت از معلولين را از يكى مطالبه گرى هاى جامعه معلولين دانســت كه اين 
قانون توســط مجلس شوراى اسالمى درسال 1396 مصوب و براى اجرا به دولت ابالغ 

شده است. 

 حوزه امور اجتماعى
بردبار در ادامه خدمات حوزه امور اجتماعى را ضرورى ترين امر دانست كه در حمايت 
از زنان صورت مى گيرد و اينكه غالب فعاليت هاى اين حوزه به زنان بى سرپرست و بد 

سرپرست همچنين شبه خانواده ،دوقلو ها وچند قلوها و ... شامل مى شود . 
درواحد اموراجتماعى خدماتى به شرح ذيل ارائه داده ميشود.

درواحد اموراجتماعى خدماتى به شرح ذيل ارائه داده ميشود. ■

پرداخت مستمرى به زنان سرپرست خانوار و خانواده هاى 1
چند قلو و زنان امداد بگير

تشكيل گروه هاى هميار8

مشاوره به جامعه هدف9پرداخت كمك هزينه موردى تامين لوازم ضرورى منزل2

پرداخت عيدى به خانواده هاى چند قلو ،مستمرى بگير 3
زنان سرپرست

معرفى متقاضيان به موسسه 10
قلم چى 

برگزارى دوره هاى آموزشى از قبيل مهارت هاى زندگى 4
پيش از ازدواج و دوره كسب و كار

اقدام جهت معافيت سربازى11

بيمه روستايى و عشايرى 12مكاتبات جهت تامين انشعاب رايگان (؛آب ،برق و گاز)5
جامعه هدف

پرداخت وام خود اشتغالى13پرداخت حق بيمه زنان سرپرست خانوار6
توزيع شير خشك رايگانبه 14هزينه دانشجويى هزينه تحصيلى دانش آموزى7

كودكان زير يك سال
بردبارافزود: بهزيستى شهرستان فامنين داراى يك مركز كاهش طالق است. اين مركز با 
دادگسترى و شــوراى حل اختالف همكارى دارد كه مراجعان اين مركز به دو صورت 
ارجاعى از طريق دادگســترى و شوراى حل اختالف و خود معرف براى مشاوره به اين 

مركز مراجعه مى كنند كه بيشتر شرايط اين افراد به صاح و سازش مى انجامد .
وى از افزايــش متقاضيان تحت پوشــش گفت كه تعداد 120 نفــر از معلولين و زنان 

سرپرست خانوار بعنوان پشت نوبتى ثبت شد و در انتظار مستمرى سازمان مى باشد.

 واحد امور پيشگيرى: 
خدمات ارائه شده ازطريق واحد پيشگيرى به شرح ذيل ميباشد  ■

ديف
ر

معلوليت هادفتر مشاورهدفتر اعتياد
تعداد 
جمعيت

تعداد 
تيم هاى 
اجتماع 
محور

پيش از 
ازدواج

مهارتهاى خانواده
زندگى

ارجاع به 
ژنتيك

كودكان 
سنجش 
شده 

بينايى سال 
گذشته

عينك داده 
شده

آگاهسازىشنوايى

258نفر828028تعداد
15كارگاه

292نفر
18كارگاه

122نفر
8كارگاه

7170032202771

عملكرد حوزه اشتغال، درسال 96
كل اعتبارات ابالغ شده براى ايجاد اشتغال افراد تحت پوشش بهزيستى فامنين سال 96

اعتبار نام بانكرديف
ابالغى به 
ميليون ريال

تعداد 
معرفى

تعداد جذب 
شده

مبلغ به ميليون تعداد ماندهمبلغ ميليون ريال
ريال

1900131014003500ملى1
155088155000ملت2
20001111200000تجارت3
23501212235000كشاورزى4
1090636003490رفاه5
12006510001200توسعه6

100905649890071190جمع

سرپرست بهزيستى شهرستان فامنين:

بهزيستى ، بالندگى و صيانت اجتماعى با توسعه به زيستن

 اواخر سال گذشــته سرمايه گذاران 
چينــى قرارداد ســاخت نيــروگاه 60 
منعقــد  را  تويســركان  در  مگاواتــى 
كردند، اما برخي شنيده ها مبنى بر عدم 
ادامه كار از ســوى آنها عنوان شد كه 
البتــه پيگيرى ها نشــان از آن دارد كه 
چشم بادامى ها در انتظار ثبات نرخ ارز 
در كشور هستند و سرمايه گذاري خود 

را انجام خواهند داد.
 اواخــر ســال گذشــته بود كــه خبر 
ســرمايه گذارى خارجى بــراى ايجاد 
نيروگاه خورشيدى در تويسركان منتشر 
شد و مقرر شد نيروگاه 60 مگاواتى با 
350 ميليارد تومان در شــهرك صنعتى 

شماره 2 تويسركان ايجاد شود.
در شــرايطى كــه اين روزها شــاهد 
افزايش مصرف آب و برق هســتيم و 
مســئوالن از مردم مى خواهند رعايت 
الگوى صحيح مصرف آب و برق را به 
صورت جــدى و دغدغه مند در برنامه 
روزمره خود بگنجانند، ايجاد و توسعه 
نيروگاه هاى خورشيدى برق در مناطقى 
مانند تويسركان كه به اذعان كارشناسان 
و مســئوالن مســتعد بهره ورى از اين 
فناورى اســت نه فقط يك مزيت بلكه 

يك ضرورت به حساب مى آيد.
ايجاد نيروگاه خورشــيدى توليد برق 
از سوى مسئوالن تويسركان با حضور 
هيأ تى از شــركت چينى ســازنده اين 
گونه نيروگاه ها رســانه اى شد و مردم 
تويســركان از زبان فرماندار و استاندار 

همدان اين خبر خوش را شنيدند.
با گذشــت چند ماه از انتشار اين خبر، 
هنوز خبرى از راه اندازى و بهره بردارى 
نيروگاه خورشــيدى توليد برق در اين 
شــهر نيست، البته شــنيده ها حاكى از 
اين بود كه شركت چينى طرف قرارداد 
ايــن نيروگاه خورشــيدى از ادامه كار 

منصرف شده است.
اما اين شــايعه با صحبت هاى مسئوالن 

شهرستان رنگ باخت و متوجه شديم 
هنوز شــركت چينى پاى كار است و 

مراحل اجرايى در حال انجام.
 پيگيــرى ســرمايه گذار چينى 
براى ايجاد نيروگاه 60 مگاواتى در 

تويسركان
صنعتى  شــهرك هاى  شــركت  رئيس 
تويســركان در اين خصــوص اظهار 
خورشيدى  نيروگاه  خصوص  در  كرد: 
تويســركان الزم به توضيح اســت كه 
زمين مــورد نظر نيروگاه در شــهرك 
صنعتى تويسركان 2 تخصيص يافته و 

قرارداد منعقد شده است.
كوليونــد بيــان كرد: علــت تأخير در 
اجراى طــرح، مراحل صــدور مجوز 
اتصال به شــبكه سراســرى اســت و 
ســرمايه گذار در حال پيگيرى است و 

اميدواريم به زودى اجرايى شود.
زمين نيروگاه 60 مگاواتى تويسركان به 

سرمايه گذار واگذار شده است
مدير توزيــع برق تويســركان نيز در 
گفت وگو بــا فارس اظهــار كرد: اين 
نيــروگاه قبل از ســال جديد زمين آن 
تهيه و در اختيــار متقاضى قرار گرفته 
و مجوز نيز ابتداى سال گرفته شده اما 

هنوز كار اجرايى شروع نشده است.
رضا جليلوند با بيــان اينكه دليل عدم 
آغاز كار اجرايى اين نيروگاه تاكنون را 
اطالع ندارم، گفت: يك شركت ايرانى 
رابط اين قرارداد با شركت چينى است 

كه پيگير اين پروژه است.
وى در پاســخ به اين ســوال كه گفته 
مى شــود زمين به موقع در اختيار آنها 
گذاشته نشده اســت، گفت: اين گونه 
نيست و زمين قبل از عيد نوروز واگذار 

شده است.
پس  پا  چينــى  ســرمايه گذار   
نكشــيده و در حال اخــذ مجوز از 

دولت چين است
ســهامدار شــركت پادرا نيرو و مدير 

عمليات اجرايى اين شركت نيز ضمن 
رد ايــن موضــوع كه شــركت چينى 
انصراف داده اســت، اظهار كرد: زمين 
اين منطقــه را با هزينه 4 ميليارد تومان 
خريدارى كرديــم و مراحل مطالعاتى 

كار انجام شده است.
هادى صادقى شــجاع با اشاره به اينكه 
اين شــركت خارجى از ابتداى قرارداد 
تاكنون چهار مرحلــه منطقه را بازديد 
كرده  اســت، افــزود: اين طــرح را با 
شركت ها و كشــورهاى ديگر مقايسه 

كرده اند و نظرشان مثبت است.
وى ادامه داد: با وجود اينكه ترامپ بعد 
از سخنرانى باعث شد برخى شركت ها 
از ســرمايه گذارى در ايــران پــا پس 
كشيدند اما ســرمايه گذار چينى بعد از 
ديدار رئيس جمهور كشورمان با رئيس 
جمهــور چين در اجالس شــانگهاى 
همچنان ســر قول خود هست و قبول 

كرد تا ســقف 80 ميليارد دالر در ايران 
سرمايه گذارى كند.

ســهامدار شــركت پادرا نيرو و مدير 
عمليــات اجرايى اين شــركت با بيان 
اينكه اين ســرمايه گذار از باب تأمين 
ســرمايه الزم بــراى اين طــرح هيچ 
مشــكلى ندارد، گفت: كســانى كه از 
طوالنى شدن فرايند اجراى كار حرف 
مى زنند از گرفتن مجوز و تمديد مجوز 
انرژى هاى تجديدپذير اطالعى ندارند.

نيروگاه هــاى  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
خورشــيدى در همدان هفت مگاواتى 
اســت و بزرگتــر از هفــت مگاوات 
نداشــتيم، گفت: حجم سرمايه گذارى 
نيــروگاه هفت مگاواتــى اگر مبنا يك 
ميليون دالر براى هــر مگاوات گرفته 
شــود، 7 ميليون دالر مى شود اما حجم 
ســرمايه گذارى نيــروگاه 60 مگاواتى 
اســت،  پســت  احداث  نيازمند  چون 

حدود 75 ميليون دالر است.
صادقى شــجاع خاطرنشــان كرد: اين 
طرح، طرحــى بزرگ اســت و طرح 
بزرگ نيز نيازمند زمان مناســب براى 

اجرايى شدن است.
وى بــا تأكيــد بر اينكه هيچ شــركت 
چينى انصراف نداده اســت، بيان كرد: 
چندين بار مذاكــره كرده ايم كه هر بار 
ســرمايه گذار چينى گفته مشكلى براى 

سرمايه گذارى در ايران نيست.
ســهامدار شــركت پادرا نيرو و مدير 
عمليــات اجرايى اين شــركت با بيان 
اينكه شركت چينى به دنبال اين است 
كــه وضعيت نرخ ارز در كشــور ما به 
ثبات برســد، افزود: اينكه دالر آنها با 
قيمت هــاى متفاوتى در ايران تبديل به 
ريال شود، محاسبات چينى ها و توجيه 

طرح را به هم مى زند.
وى با اشــاره به اينكه شركت چينى در 

حال اخذ مجوزهاى الزم از ســازمان 
خود در شانگهاى اســت، اضافه كرد: 
اين طــرح پروانه احــداث دارد و در 
آســتانه عقد قــرارداد هســتيم و اگر 
تاكنون اجرايى نشــده، حضور چينى ها 
بــراى اخذ مصوبه و مجــوز از دولت 
چين بوده و هيچ خلل و پشــيمانى در 

كار نيست .
مــردم تويســركان از مســووالن انتظــار 
ــراى  ــا ب ــد پيگيرى ه ــا رون ــد ت دارن
اجرايــى شــدن هــر چــه ســريعتر 
ايجــاد نيــروگاه خورشــيدى توليــد 
تويســركان  شهرســتان  در  بــرق 
بــه  بيشــترى  جديــت  و  شــتاب 
ــان  ــن زم ــا در كمتري ــرد ت ــود بگي خ
ممكــن تويســركان نيــز بــه جمــع 
ــاورى  شهرســتان هاى برخــوردار از فن
ــيدى  ــروگاه خورش ــرق از ني ــد ب تولي

بپيونــدد.

گزارشى از روند اجراى نيروگاه خورشيدى تويسركان

چشم بادامى ها پا پس نكشيدند

گزارش ويژه

ايران چقدر مستاجر دارد؟
  آخرين آمار هاى ارائه شــده از سوى بانك مركزى نشان مى دهد 
در ســال گذشــته 25.9 درصد از خانوار هاى ايرانــى در واحد هاى 
مسكونى اســتيجارى زندگى كرده اند كه نســبت به سال ماقبل آن 

كاهشى اندك را نشان مى دهد. 
بررسى هاى آمارى نشــان مى دهد در حدود يك چهارم خانوار هاى 

ايرانى در واحد هاى استيجارى زندگى مى كنند.
 به گزارش خبرآنالين، آخرين آمار هاى ارائه شــده از ســوى بانك 
مركزى نشــان مى دهد در سال گذشــته 25/9 درصد از خانوار هاى 

ايرانى در واحد هاى مســكونى استيجارى زندگى كرده اند كه نسبت 
به سال ماقبل آن كاهشى اندك را نشان مى دهد. در يك دهه گذشته 
ميانگين تعداد خانوار هاى مستاجران در حدود يك چهارم جمعيت 
بوده اســت اين در حالى اســت كه در ســال 1390 ركورد نسبت 
مســتاجران به نســبت خانوار هاى ايرانى شكست و 28/5 درصد از 

جمعيت ايران مستاجر شدند.
 با توجه به آمار هاى آخرين سرشمارى صورت گرفته در ايران 
يعنى در سال 1395 تعداد خانوار هاى ايرانى برابر با 24 ميليون 
خانوار بوده اســت. به اين ترتيب از جملــه 24 ميليون خانوار 

ايرانى، بيش از 6 ميليون دويســت هــزار خانوار در واحد هاى 
مســكونى اســتيجارى زندگى مى كنند. زندگــى در خانه هاى 
اجاره اى در ايران دشوارى هاى فراوانى را به همراه دارد چرا كه 
تورم باال سبب شده است قيمت اجاره بها در ايران همواره بيش 
از نرخ تورم رشــد مى كند. مسكن سرمايه اى ترين كاالى ايرانى 
است و از اين رو مالكيت مســكن يا عدم مالكيت ان مى تواند 
وضعيت درآمدى خانوار را تحت تاثير شديد قرار دهد. نمودار 
زير نشــان دهنده نسبت مستاجران به كل خانوار هاى ايرانى در 

كشور طى يك دهه گذشته است.

رهبر انقالب در ديدار مسئوالن وزارت امور خارجه: 
رفتار انقالبى با ايجاد هياهو متفاوت است

برخى به غلط، سخن از لزوم جدايى ديپلماسى از ايدئولوژى به ميان 
مى آوردند، در حالى كه ديپلماســى ايدئولوژيك هيچ اشــكالى ندارد 

و القاء تقابل ميان ايدئولوژى و منافع ملى، صحيح و منطقى نيست. 
رهبر انقالب در ديدار ســفيران، كارداران و مســئوالن وزارت امور 
خارجــه، تأمين و حفظ منافع ملى به معنــاى حقيقى را هدف اصلى 
سياســت خارجى خواندند و با بيان بايدها و نبايدهاى ديپلماسى در 
نظام اســالمى افزودند: مى توان با روحيه صحيح انقالبى و ديپلماسى 
هوشمندانه و هدفمند، روابط خارجى را گسترش داد و عناصر قدرت 
نظام را به پشــتوانه اى براى دستاوردهاى سياسى و ديپلماسى تبديل 

كرد.
به گزارش ايلنا، حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه دســتگاه 
ديپلماســى بخش اصلى سياست خارجى كشور و نماى بيرونى نظام 
جمهورى اسالمى است، خاطرنشــان كردند: وزارت امور خارجه و 
به ويژه سفرا بايد عميقاً به ارزشــهاى اسالم و انقالب پايبند باشند و 

رفتار و گفتار آنان، منعكس كننده اين ارزشها باشد.
آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه هدف از تشكيل جمهورى اسالمى 
حفظ منافع ملى، اســتقالل، آزادى، عدالت اجتماعى، قدرت و امنيت 
ملى است، افزودند: ايدئولوژى به دنبال تأمين و حفظ منافع ملى است 

و هويت يك ملت محسوب مى شود.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به وجــود ايدئولــوژى در رفتار و 
سياست هاى دولتهاى غربى، گفتند: آمريكايى ها در سخنان خود بارها 
از عبارت «ارزشهاى آمريكايى» استفاده مى كنند كه همان ايدئولوژِى 
آنها و برگرفته از اعالميه استقالل آمريكا است و در كشورهاى اروپايى 
نيــز تفكرات ايدئولوژيك بر رفتار و فعاليت هاى سياســى آنها حاكم 

است.
ايشان ارتباط خردمندانه، هوشــمندانه، هدفمند و منطقى با جهان را 
برخاسته از نگاه اسالمى نظام و كامًال منطبق با ديپلماسى ايدئولوژيك 

خواندند.
رهبر انقالب اســالمى تحقق و بروز روحيه انقالبى را در تعامالت و 
رويكردهاى ديپلماتيك ضرورى دانســتند و افزودند: ديپلمات ايرانى 
بايد به انقالب افتخار كند و در تعامالت كارى او، «عزت، احســاس 
اقتدار و اعتماد به نفس» به روشــنى مشاهده شود كه البته اين رفتار و 
منش انقالبى با بيان حرفهــاى نامعقول و ايجاد هياهو كامًال متفاوت 

است.
آيت ا... خامنه اى در تبيين ضرورت برخوردارى سفيران و ديپلماتهاى 
ايرانى از احســاس حقانيت، به موضوع جنگ روانى بى وقفه دشمنان 
اشــاره كردند و افزودند: بايد با احساس حقانيت و با آگاهى و تسلط 
در مباحث چالشى، پاسخهاى قاطع و منطقى به اتهامات بيگانگان داد.

راهكارهاى كنترل و مديريت نقدينگى 
بررسى و مصوب شد

در پنجمين جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى به رياست رئيس 
جمهور و با حضور سران قوا، پيشنهادها و راهكارهايى در خصوص 
كنتــرل و مديريت نقدينگى با جهت گيرى رونــق در بخش توليد و 

اقتصاد كشور بررسى و مصوب شد.
به گزارش ايســنا، در اين جلســه كه روز گذشته برگزار شد؛ پس از 
بررســى گزارش رئيس كل بانك مركزى و رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه در خصوص وضع نقدينگى، مقرر شد مطالبات بانك مركزى 
از شــركت هاى تعاونى و مؤسسات غيرمجاز در كوتاه مدت براساس 

روش هاى مصوب تصفيه شود.
در خصوص تصفيه ديون بانك ها به بانك مركزى نيز در دوره زمانى 
محدود و با نظارت هيأتى متشــكل از نمايندگان سه قوه تصميماتى 

اتخاذ گرديد تا بدهى بانك ها به بانك مركزى پرداخت شود.
همچنين براساس مصوب جلسه، وزارت امور اقتصادى و دارايى مجاز 
اســت تمام يا بخشى از ســهام و دارايى هاى تحت مالكيت دولت را 
در چارچوب روش هاى جارى يا در قالب «صندوق ســرمايه گذارى 
معامله پذير» با مكانيزم هاى تشويقى و با رعايت سياست هاى كلى اصل 

44 قانون اساسى در بورس واگذار نمايد.

نگران نباشيد، كانديداى انتخابات رياست 
جمهورى نمى شوم

وزيــر ارتباطات و فن آورى در خصوص اين كــه عده اى مطرح مى 
كنند شفاف سازى ها از سوى وى براى شركت در انتخابات رياست 
جمهورى اســت، گفت: به آن هايى كه نگرانى ايــن مطلب را دارند 

بگويد خيالشان راحت باشد كانديداى رياست جمهورى نمى شوم. 
محمدجواد آذرى جهرمى در گفت وگو با ايلنا ، درباره شفاف سازى كه 
از سوى وى در وزارت ارتباطات صورت گرفت، گفت: مردم سواالتى 
دارند و ذهنيت شان اين است كه شفاف سازى صورت گيرد،  اين كار 

بسيار درست است و ما بايد به اقتضاى ذهنيت مردم پاسخ دهيم.
وزير ارتباطات و فن آورى اطالعات يادآور شد: زمانى كه معاون وزير 
در زيرســاخت بودم؛ يك شبهه جدى به كيفيت وجود داشت، در آن 
زمان من تمامى شاخصه هاى كيفيت را به صورت آنالين منتشر كردم.

وى با بيان اين كه اگر امروز در بحث ارز و يا ســاير حوزه ها ســوالى 
پرسيده مى شود بايد شفاف سازى صورت گيرد،  عنوان كرد: در دنياى 
امروز اگر مى خواهيــم مديريت كنيم، چاره اى جز شفاف ســازى و 

پاسخگويى به مردم نداريم.
آذرى جهرمى خاطر نشــان كرد: در دوره كنونى كه عصر فن آورى و 
تبادل اطالعات است و موضوعات مختلف مطرح مى شود، نمى توان 

چيزى را از جامعه و افكار عمومى پنهان كرد.
وى تاكيد كرد: يكى از انتقاداتى كه همواره به دولت بوده ، اين اســت 
كــه در حوزه اطالع رســانى ضعيف عمل مى كنــد، خب چارچوب 

اطالع رسانى همين شفاف سازى ها است.
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نكتهدانشگاه
منابع گياهى حاوى آهن را بشناسيد

آهــن يكى از مهم ترين مــواد معدنى در رژيم غذايى اســت كه نقش مهمى 
در حفظ ســطح انــرژى ايفاء مى كند. عدم دريافت آهن كافــى مى تواند منجر به 

كم خونى شود.
بــه گــزارش مهــر، جنســيت نقــش مهمــى در تعيين ميــزان نيــاز بــه آهــن دارد. توصيه 
مى شــود مــردان بالــغ روزانــه 8 ميليگــرم آهــن مصــرف كنند، امــا در مــورد زنــان بالغ، 
مصــرف 18 ميليگــرم آهــن در روز (يعنــى بيــش از دو برابــر مــردان) توصيــه مى شــود. 
عــالوه بــر گوشــت، برخــى مــواد خوراكــى گياهــى هم حــاوى آهن هســتند كــه بايد 
در رژيــم غذايــى گنجانــده شــود و شــامل: اسفناج،اســفناج خــام و پختــه، هــر دو منبع 
خــوب آهــن هســتند، نخــود؛ يــك فنجــان نخــود حــاوى حــدود 5 ميليگــرم آهــن 
اســت. همچنيــن غــالت غنــى شــده، ســيب زمينــى، مــالس بلــك اســتريپ، مــالس 
باقيمانــده شــربت حاصــل از تصفيــه نيشــكر يــا چغندرقنــد اســت نيــز جــزء مــواد 

خوراكــى گياهــى حــاوى آهن هســتند.

شهريه دانشگاه هاى غيرانتفاعى
 10 تا 15 درصد افزايش مى يابد

 شهريه موسسات و دانشگاه هاى غيرانتفاعى به ميزان حداقل 10 درصد و حداكثر تا 
15 درصد براى سال تحصيلى جديد افزايش پيدا مى كند.

رئيس اتحاديه دانشــگاه هاى غيرانتفاعى درباره افزايش شهريه دانشگاه هاى غيرانتفاعى 
براى ســال تحصيلى جديــد گفت: وزارت علوم تعيين شــهريه را برعهده هيات امناء 

موسسات غيرانتفاعى قرار داده است.
به گزارش مهر، على آهون منش ادامه داد: برهمين اســاس به دانشــگاه ها و موسسات 
آموزشــى غيرانتفاعى اجازه داده ايم، بين 10 تــا 15 درصد با مجوز هيات امنا، افزايش 
شــهريه داشته باشند. وى با بيان اينكه شهريه ها حداكثر 15 درصد و حداقل 10 درصد 
مى تواند افزايش يابد، خاطرنشان كرد: براى دانشجويان ورودى جديد كل شهريه افزايش 
داشــته است ولى براى دانشجويان سال هاى قبل شهريه ثابت افزايش پيدا نكرده و فقط 

شهريه متغير نسبت به سال هاى قبل افزايش پيدا مى كند.

بهداشت
يك سوم ايرانى ها فشارخون باال دارند
 يك سوم جامعه ما فشارخون باال و 25 درصد چربى خون باال دارند.

نايب رئيس كميته ملــى بيمارى هاى غيرواگير در ارتباط با بيمارى ديابت گفت: برنامه 
اقدام پيشگيرى و درمان بيمارى ديابت طراحى شده و باتوجه به همكارى با معاونت هاى 
بهداشــت و درمان كه در حال انجام اســت اميدواريم بتوانيم كلينيك هاى ديابت را در 
ســطح كشور راه اندازى كنيم و شبكه منسجمى براى پيشگيرى و درمان اين بيمارى در 
سطح كشور ايجاد شود. تفاهم نامه بين المللى هم براى راه اندازى سيستم ثبت بيمارى 
ديابت منعقد شده كه مى تواند كمك شايانى در پيشبرد اهداف كنترل ديابت داشته باشد.
به گزارش مهر، باقر الريجانى ادامه داد: يك چهارم جمعيت كشــور ما چاق هســتند و 
60 درصد افراد جامعه ما فعاليت فيزيكى كافى ندارند. شــيوع ديابت حدود 10 درصد 
جامعه ما اســت. يك سوم جامعه ما فشار خون باال و 25 درصد چربى خون باال دارند. 

اين ريسك مهمى براى سالمتى است و بايد تالش شود اين عوامل خطر را كم كنيم.

سازوكار بيمه  شاغالن مجازى بزودى اعالم مى شود
 مذاكرات ما با صاحبين مشاغل مجازى ادامه دارد و تصور مى كنم به زودى به نتيجه 

برسيم و شرايط را اعالم كنيم.
معاون بيمه اى ســازمان تامين اجتماعى با بيان اين موضوع گفت: تحت هر شرايطى 
شاغلين مجازى بيمه خواهند شد اما اگر با كارفرمايان توافق حاصل شود، كارمان بهتر 
پيش مى رود. به گزارش ايسنا، محمدحسن زدا درباره سرانجام پوشش بيمه اى كسب 
و كارهاى نوين اينترنتى بويژه تاكسى هاى آنالين اظهار كرد: مذاكرات ما با شركت هاى 
مربوط ادامه دارد و تصور مى كنم به زودى به نتيجه برسيم و شرايط را اعالم كنيم. وى 
درباره شــمار مشموالن گفت: آمار تعداد شركت ها را در اختيار داريم، اما هنوز تعداد 

پرسنل را در دست نداريم و هنوز به آن ورود نكرديم. 

مهدهاى كودك بايد تا ساعت 15:30 داير باشند
 هرچند مهدهاى كودك از ساعت 6 صبح فعاليت خود را آغاز مى كنند اما پايان كار 

آنها بايد تا ساعت 15 و 30 دقيقه باشد.
مديركل امور كودكان و نوجوانان بهزيستى گفت: هرچند مهدهاى كودك از ساعت 6 
صبح فعاليت خود را آغاز مى كنند اما پايان كار آنها مانند ادارات دولتى تهران 14 نيست 

و همانند گذشته بايد تا ساعت 15 و 30 دقيقه خدمات ارائه دهند.
بــه گــزارش ايرنــا، محمــد نفريــه افــزود: والديــن بايــد بــراى مــدت بيشــترى كــه 
ــه  ــد؛ چراك ــه پرداخــت كنن ــد، هزين ــد مى مان ــاعت 14 در مه ــد از س ــودك بع ك
پرســنل يــك ســاعت زودتــر (در ســاعت 5 و 30 دقيقــه صبــح) ســركار حاضــر 

ــد. ــرش كنن ــودكان را پذي ــا ك مى شــوند ت

قبولى 330 دانش آموز با نيازهاى ويژه در كنكور
 330 دانش آمــوز با نيازهاى ويژه در ســال تحصيلــى 97ـ1396 در آزمون هاى 

سراسرى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور پذيرفته شدند.
به گزارش شبستان،  يكى از شاخص ترين ارزيابى توسعه يافتگى نظام هاى آموزشى جهان، 
ايجاد فرصت هاى برابر آموزشــى براى تمام افراد جامعه است؛ با توجه به توانمندى هاى 
كودكان و دانش آموزان با نيازهاى ويژه در عرصه هاى مختلف، ضرورى به نظر مى رســد 
كه شرايط مساوى براى دستيابى به سطوح عالى تحصيالت براى آنان فراهم شود.در سال 
تحصيلى 97ـ1396 تعداد 330 نفر شــامل 141 نفر در گروه  آسيب ديده بينايى، 111 نفر 
در گروه آسيب ديده شنوايى و 78 نفر در گروه معلوليت جسمى-حركتى در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالى در سراسر كشور پذيرفته شدند.

ايســنا: رفع سيل آسيب هاى اجتماعى كشور نيازمند اقدامات جهادى 
است 

 سيل آسيب هاى اجتماعى نداشتيم كه اونم اومد
آرمان: تشكيل " اتاق فكر" نوش داروى ديرهنگام
 نوش دارويى و پس از مرگ سهراب آمدى

فارس:نسخه هاى اجتماعى عليه تحريم
 ديگه براى تحريم هم بايد نسخه پيچيد

جوان: كشور چالش دارد، بن بست نه
 اونم چه چاله چوله هايى؟!!

تســنيم: طاليى: تهران تا 20 سال آينده رنگ تغيير و تحول را به خود 
نمى بيند

 مگه ميشه، مگه داريم، از تهران بعيده
همشهرى: دارو نيازمند درمان

 همــه چــى برعكــس شــده ها، قديمــا كــه درمــان نيازمنــد 
دارو بــود 

ايرنا: بازنشستگان مى روند، جوانان مى آيند
خدا كنه با رفتن بازنشستگان كمى جوانان ما وارد فضاى كار 

بشوند
ايرنا: منع ايرانى ها براى ورود به آمريكا در حمايت از آنهاست

بدون شرح
ايسنا: پول هاى زنانه باعث طالق مى شود؟
همش ميگن زنا بالن، اينم نتيجه اش!!
آرمان: از راه خطاهايى كه آمده ايم برگرديم

حاال با چى برگرديم؟
ابتكار: مرگ هديه  هواى آلوده به كودكان

بدون شرح
اطالعــات: وزير بهداشــت: فشــارهاى اقتصادى ناشــى از برخى 

ناكارآمدى هاست
امان از اين فشارهاى اقتصادى و امان از ناكارآمدى ها

ايرنا: جوالن قليان در گردشگاه ها
كار قليان از جوالن گذشته!

خودروهاى فاقد كيسه هوا 
شماره گذارى نمى شوند

 بر اســاس قوانين راهنمايى رانندگى نيروى انتظامى، خودروهاى 
توليد داخل و نيــز خودروهاى وارداتى خارجى فاقد كيســه هواى 

استاندارد شماره گذارى نمى شوند.
رئيــس مركز كنترل ترافيك پليــس راهنمايــى و رانندگى گفت: با 
توجه به اعالم نيروى انتظامى بــه توليدكنندگان خودروهاى داخلى، 
خودروســازان ملزم شــده اند در خودرو هاى توليدى كيســه هواى 

استاندارد را طراحى و تجهيز كنند.
به گزارش ايرنا، نادر رحمانى اظهار داشــت: كيسه هواى نصب شده 
بــر روى خودرو بايد از لحاظ فنى، حجم، گاز موجود در آن، زمان و 

نحوه عملكرد از استاندارد الزم برخوردار باشد.
رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور ناجا اظهار داشــت: شــماره 
گذارى خودرو در صورتى انجام خواهد گرفت كه از نظر پليس تمام 
مراحل كنترل با درنظرگرفتن اســتانداردهاى الزم به انجام رســيده و 

مورد تاييد باشد.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود در خصوص آخرين وضعيت 
جاده هاى كشــور اظهار داشت: مردم مى توانند براى اطالع از آخرين 

وضعيت جاده هاى كشور به سامانه پليس راهور 120 مراجعه كنند.

همه افراد تحصيلكرده
 براى تعليم و تربيت مناسب نيستند

 معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه فرهنگيان همدان گفت: همه 
افراد تحصيلكرده شريف هستند اما همه افراد تحصيلكرده براى تعليم 

و تربيت مناسب نيستند.
به گزارش ايسنا، حبيب صفرزاده، با بيان اينكه آبشخور اصلى فرهنگ، 
هنر است، اظهار كرد: با استفاده از هنر مى توانيم بسيارى از ارزش هاى 

موجود در كتب حكمى و دينى را نهادينه كنيم.
وى با بيان اينكه همه افراد تحصيلكرده شــريف هستند اما همه افراد 
تحصيلكرده براى تعليم و تربيت مناسب نيستند، تصريح كرد: تعصب 
ناشــى از جهل و غيرت توأم با دانايى است به طوريكه هر جا غيرت 
ورزيديم به بار نشســتيم، در نتيجه بايد افرادى باغيرت براى تعليم و 
تربيت انتخاب كنيم. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اســالمى نيز در اين مراســم با بيان اينكه دانشگاه فرهنگيان كارخانه 
انسان ســازى است، گفت: در مجلس فراكسيون دانشگاه فرهنگيان را 
تشــكيل داديم و حمايت هاى ويژه اى نسبت به اين دانشگاه خواهيم 
داشت. امير خجسته افزود: معلمان بايد دانش آموزان را دوست داشته 
باشــند و نوع رفتار با آنها را بدانند در غير اين صورت سبب اتفاقات 

ناگوارى خواهد شد، همانگونه كه در تهران شاهد آن بوديم.
وى با تأكيد بر جايگاه دانشــگاه فرهنگيان اظهــار كرد: امروزه قالب 
مسئوالن از دانشگاه فرهنگيان هستند و اين دانشگاه نبايد جناحى شود 
و بايد به تربيت و پرورش معلم اقدام و در اين زمينه ســرمايه گذارى 
كند به طوريكه افراد مخالف با اين موضوع درك صحيح و درستى از 
اين دانشگاه ندارند. در پايان از برگزيدگان دومين جشنواره فرهنگى 
و هنرى اســاتيد و كاركنان دانشگاه فرهنگيان تجليل شد. 801 نفر از 
سراسر كشور در قالب اساتيد و كاركنان در قالب 117 نفر استاد خانم، 
211 نفر اســتاد آقا و 277 نفر از كاركنان خانم و 196 نفر از كاركنان 

آقا در اين جشنواره شركت كردند.

مهسا پاشائى »
 ســكوت در دفتر روزنامه حاكم بود و 
در حــال خواندن خبرها بــودم كه ناگهان 
مدير تحريريه من را صدا كرد و به ســالن 
جلسات برد و به من گفت كه قرار است با 
يك زندانى مهريه صحبت كنى كه 10 روزى 

است آزاد شده است.
 ابتدا اين آقا شــروع به تعريف كردن ماجرا 
كرد و گفت؛ به علت مهريه همسر دومم به 
زندان افتادم در همين لحظه افكارم به سمت 
افكار فمينيستانه رفت و ته دلم گفتم چوب 
خدا صدا ندارد كمى كه به صحبت ادامه داد 
و ماجرا را كامل شــرح داد متوجه شدم كه 
زود قضاوت كــرده ام. در ادامه ماجرا را از 

زبان خود ايشان مى شنويد.
اين زندانى گفــت: بنّا بودم و هم اكنون 67

سال سن دارم. 4 فرزند؛ 3 پسر و يك دختر 
داشتم، كه متاسفانه دخترم فوت كرده است. 
م. پ. ادامه داد: مدتى بود كه همسرم مريض 
شــده بود و چون يكى از پسرهايم در شهر 
ديگري زندگي مي كرد، سال 86 به آن شهر 
رفتم و متأســفانه همسرم در همان جا فوت 

كرد.
وى افزود: دختري سن باال داشتم كه به ام اس 
مبتال بود يكسال پس از مرگ همسرم براي 
اينكه كسي باشــد تا در كنار دخترم باشد، 
اقــدام به ازدواج مجدد كــردم تا هم خودم 
همدمي داشته باشــم و هم دخترم همراه و 
مراقبي داشته باشد كه متأسفانه در همين جا 
بود كه اشــتباه بزرگم را انجام دادم و 120

ســكه مهر ايشان كردم تا هم همسري براي 
خودم و هم مادري براي دخترم باشد.

اين زندانــى همدانى بيان كرد: متأســفانه 
همســرم از همان روزهاي اول ازدواج، سر 
ناســازگاري با من گذاشت و براي نفقه به 
دادگاه  رفت و از من شكايت كرد و پس از 
مدتي هم طلب مهريه كرد و براي مهريه به 

دادگاه رفت.
م. پ. اظهــار كرد: ســال 93 بــود كه در 
ارديبهشت ماه براي من حكم جلب گرفت 
و من را به زندان آن شــهر بردند. البته قبل 
از بــه زندان رفتن مدتي بــود كه به همدان 
آمــده بودم؛ چــون حال وهواي آن شــهر 
براي دخترم مســاعد نبود و پزشــك گفت 
كه برايش بهتر اســت كه به همدان برويد. 

پس از اينكه همسر دومم حكم جلب من را 
گرفت و من به زندان افتادم، بعد از يك ماه 
به مرخصي آمدم كه متأسفانه دخترم در آن 
مدت مرخصى فوت كرد در حالى كه فقط 

2 سال از فوت مادرش گذشته بود. 
وى افزود: همسرم ابتدا ادعاي نفقه كرد كه 
11 ميليــون و 560 هزار تومان بابت نفقه از 
من گرفت. از ستاد ديه 7 ميليون و 300 هزار 
تومان به ما دادنــد و 3 ميليون و 700 هزار 
تومان براي من تعيين كردند و قرار شــد تا 
من اين مقدار را در مــدت 5 ماه پرداخت 
كنم كه در مدت 5 ماه نتوانستم 3 ميليون و 
700 هزار تومان را جور كنم، فقط توانستم 
2 ميليون و 100  هــزار تومان را تهيه كنم 
كه به شــوراي حل اختالف آن شهر بردم و 
در آنجا همســرم گفت كه كل پول را كامل 
مي خواهم چون من آن مقدار پول را نداشتم، 
دوباره به زندان افتادم و متأسفانه تا 10 روز 
پيش هم در زندان بودم. 10 روزي است كه 

آزاد شده ام ولي هنوز به همسرم بدهكارم.
مرد زندانى ادامه داد: در سال 90 قرار شد تا 
ابتدا 14 سكه بدهم بعد ماهيانه يك سكه كه 
نتوانستم قبول كنم. بعد قرار شد همسر من 
50 ميليون تومان بگيرد و رضايت دهد، من 
هم مى توانســتم 40 ميليون وام بگيرم كه به 
علت مشكالت وثيقه و ضامن نمي توانستم 

قبول كنم.

م. پ. گفــت: در ســال 95 دادگاه رأي 
صادر كرد كه ابتدا 14 ســكه بدهم در 6
ماه هم 2 ســكه آن هم برايم مشكل بود و 
بعد قرار شــد ماه اول 8 سكه بدهم و هر 
سال هم يك ســكه كه با وجود اعتراض 
همسرم و تجديدنظر اين رأي هم رد شد. 
در حال حاضر همســر مــن با گرفتن 25

تا 30 ميليون تومان حاضر اســت رضايت 
دهد تا آزاد شــوم كه اميدوارم بتوانم اين 
مبلغ را جور كنــم و ديگر به زندان نروم 
و زندگــي آرامي را تا آخــر عمر در كنار 

فرزندان داشته باشم.
وى در پايــان گفت: زندگي من از بين رفته 
اســت و جايى كه من زندگــى مى كنم به 
صورت انباري است و وسايل خانه من يك 
طرف اتاق جمع شده است و در همان اتاق 

با پسر26 ساله ام زندگي مي كنم.
از كنار اين آقا كه بلند مي شــوم، در افكارم 
به دنبال راهى هســتم تا به او كمك كنم و 

با خود مى گويم:
 اين ريش هاى ســپيد با دســتانى پينه بسته 

جايشان در زندان نيست...
پدرى كه  آخرين ســال زندگى دخترش در 
كنارش نبوده و داغ دخترى جوان ديده است 
دنيا برايش زندان است نيازى به زندان رفتن 

ندارد... 
مردى كه مرگ دو عزيز را فقط در دو سال 

پياپى مى بيند كه يكى از آنها همدم عمرش 
اســت و ديگرى جگرگوشه اش، جايش در 

زندان نيست.
مردى كه عمرى كار ســخت بنايى داشــته 
است و در ســالهاى بازنشستگى در زندان 
بوده، ديگر نبايــد باقى عمرش را در زندان 

باشد.
چه كارى از دستمان بر مى آيد جز آن كه هر 
چه در توان داريم بدهيم تا شــايد بتوانيم او 
را از اين زندان رفتن ها رها كنيم و به زندگى 

در كنار پسران بازگردانيم.
چقــدر زندانى بــودن، محبوس شــدن و 
اميدوارم  اســت،  ســخت  ماندن  محبوس 
روزي برسد كه ديگر افراد به دليل عجز در 

پرداخت مهريه در زندان نباشد.
 بهتر است قوانين مربوط به مهريه از جمله 
قانون حمايت خانواده و قانون جديد نحوه 
اجراي محكوميت هــاي مالي براي اينگونه 
زندانيــان تدابيري بينديشــند و يا حداقل 
قانونــي مخصــوص بدهــكاران مهريه به 
تصويب برسد؛ چراكه قطعاً ميان بدهكاران 
مهريه به عنوان بدهكار مالي با ساير مجرمان 

فرق است.
اطالعات فرد مذكور در روزنامه همدان پيام 
محفوظ اســت، چنانچه شــهروندان قصد 
كمك به اين زندانى را داشــتند با روزنامه 

همدان پيام تماس بگيرند. 

 دسترسى آزاد اطالعات و ارتباطات 
در ايــران تا حدى اســت كــه بيش از 
95درصد خانوارهاى ايرانى به اينترنت 

پر سرعت دسترسى دارند.
مديــر گــروه مطالعــات فرهنگــى و 
اجتماعى پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اســالمى گفت: اصل توازن بين آزادى 
و اســتقالل يكى از گفتمان هاى اصلى 
در جمهورى اسالمى ايران است. با اين 
حال گفتمان هايى كه بــه آزادى ضربه 
زدند، از ايــن آزادى طورى اســتفاده 
كردند كه به اســتقالل ملى خدشه وارد 

شود.
بــه گزارش مهر، حجت االســالم على 
جعفرى  افزود: به عنوان مثال در داستان 
88 از آزادى كه در جمهورى اســالمى 
وجــود دارد پيرامــون اينكه جمهورى 
اسالمى يكى از آزادترين كشورها براى 

ثبت نام در انتخابات است، افرادى آمدند 
و سوءاســتفاده كردنــد و نتيجه همان 

خدشه در استقالل ملى شد.
وى اظهار داشــت: به دنبال اين بودند 
كه از فضاى آزاد انتخابات سوءاستفاده 

كنند و خدشه به اصل توازن بزنند.
مديــر گــروه مطالعــات فرهنگــى و 
اجتماعى پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اســالم افزود: به عنــوان مثال در قضيه 
كوى دانشگاه، كسانى كه به نظام حمله 
مى كردند مى خواستند از آزادى دانشگاه 
حمايت كنند حتــى بعدها در مجلس، 
اعــالم كردند كه پليس حــق ورود به 
دانشــگاه را ندارد و امروز همان حزب 
نسبت به بازرسى آژانس انرژى اتمى در 
اتاق اساتيد دانشگاه سكوت كردند. اين 
جريان بيست سال پيش در برابر نظام به 

اسم حق آزادى ايستادند.

جعفرى با بيان اينكــه با اين حال هيچ 
گاه جمهورى اسالمى توازن استقالل و 
آزادى را برهم نزده است، گفت: كسانى 
كه بــا تابلوى آزادى اين توازن را برهم 
زدند، در ادامه مواضــع اصلى خود را 

نشان دادند.
وى افــزود: امروز بدون اطالع اســتاد 
دانشگاه، از رايانه شخصى استاد بازديد 
مى كنند و همان حزب از اين جريان و 

اتفاق دفاع مى كند.
جعفرى به فعاليت هاى سياســى پس از 
انقالب اشاره و تصريح  كرد: جمهورى 
اسالمى يك نظام تك حزبى را به نظامى 
با 251حــزب رســمى و 515 انحمن 

صنفى تبديل كرد.
وى از افزايــش عناويــن كتاب هــاى 
گفــت:  و  داد  خبــر  شــده  منتشــر 
افزايــش تعــداد از 1500 عنــوان ســال 

57 بــه 107 هــزار عنــوان در ســال 
96، نشــانه ايــن اســت كــه جمهــورى 
ــاى سانســور، حــوزه  ــر مبن اســالمى ب

ــد. ــى كن ــى را اداره نم ــگ مل فرهن
جعفرى با اشــاره به دسترســى آزاد به 
اطالعــات و ارتباطات در ايران، افزود: 
بيش از 95 درصد خانوارهاى ايرانى به 

اينترنت پر سرعت دسترسى دارند.
دبيــر كميتــه آزادى و حقــوق بشــر 
شــنبه هاى انقــالب بــا بيــان اينكه ســرانه 
ــادى اقليت هــاى مذهبــى در  فضــاى عب
ايــران دو برابــر ســرانه مســلمانان ايــران 
ــران  ــا هــم در اي اســت، گفــت: بهايى ه
ــم  ــه رغ ــد. ب ــهروندى دارن ــوق ش حق
اينكــه در بســيارى از كشــورها بــه 
رســميت شــناخته نشــدند، امــا 24حــق 
ــتان  ــه داشــتن قبرس شــهروندى از جمل

ــد. و...، دارن

95 درصد خانواده هاى ايرانى اينترنت پر سرعت دارند

دست استمداد زندانى هفتادساله مهريه بسوى خيرين

اعتمادى بى جا به قيمت يك زندگى مواظب باشيم مبارزه با گراني به فضاي 
پليسي تبديل نشود

 صحنه تعقيب و گريز مأمروان رفع سدمعبر و انضباط شهري، 
شهرداري همدان با سرنشينان 2 وانت باري ميوه فروش كه مقارن 
ساعت 14 روز چهارشنبه (27 تيرماه) در تقاطع بلوار 15 خرداد 
و شــهيد مدني همدان جريان داشت، بســيار ديدني و به شدت 

خطرناك بود. 
وانت باري هــاي  كــه  اســت  قــرار  ايــن  از  داســتان 
مشــاهده  محــض  بــه  انگورفــروش  و  هندوانه فــروش 
خــودروي مأمــوران گشــت رفــع ســدمعبر و انضبــاط شــهري، 
ــن  ــد. در همي ــرار كردن ــه ف ــدام ب ــه اق ــتپاچگي و عجل ــا دس ب
خــودروي  از  شــهري  انضبــاط  مأمــوران  از  يكــي  حيــن 
خــود بيــرون پريــده و قصــد داشــت تــرازوي ديجيتــال 
هندوانه فــروش را از پشــت وانت بــار بــه چنــگ آورد امــا 
فــرد دوم هندوانه فــروش كــه در همــان حالــت تعقيــب و 
ــود را  ــرازوي خ ــه ت ــار، بدن ــن وانت ب ــتاب گرفت ــز و ش گري
بــه شــدت چســبيده بــود، مانــع اقــدام مأمــور شــهرداري شــد؛ 
ــروش  ــوان هنداونه ف ــر آن ج ــكان داشــت ه ــه ام ــي ك در حال
ــا ســر روي  ــار ب ــال خــود از پشــت وانت ب ــرازوي ديجيت ــا ت ب
آســفالت خيابــان ســرنگون شــود و حادثــه تلخــي رقــم بخــورد.
قضيه هر چه بود به خير گذشــت. ميوه فروش هاي سيار به گريز 
خود ادامه دادند و گشــت ويژه رفع سدمعبر شهرداري هم چون 
شاهيني تيزپا كه از شــكار خود ناكام مي ماند، پر زد و به سويي 

ديگر روان شد.
قبًال نوشته بوديم دســتفروش ها و كاسب هاي دوره گرد در هيچ 
جامعــه اي و با بدنه هيچ اقتصاد ســالمي هارموني و همســويي 
مناســبي ندارنــد و اينگونه فعاليت هــاي پراكنده و خودســر، 
زائده هايي اضافي براي جوامع قلمداد مي شــوند. مگر اينكه تمام 
عوامل كســب وكار و توليدكننده و مصرف كننده در جريان هاي 
ســالم و اشــباع اقتصادي هر يك نقش مثبت به عهده بگيرند و 
توازن منطقي و رو به توســعه در اشتغال و اشتغالزايي و عرضه 
تقاضايي سالم رقم بخورد كه به نظر مي آيد چنين مدينه فاضله اي 
براي جامعه كنوني ما چشــم اندازي بعيد و دست نايافتني باشد. 
اما چاره كار چيســت؟ و در چنين شرايط ناگوار و ناخواسته چه 

بايد كرد؟ 
واقعيــت ايــن اســت كــه در شــرايط فعلــي زمينه هــاي اشــتغال 
در جامعــه مــا بســيار كمتــر و محدودتــر از تعــداد كثيــر نيــروي 
جويــاي كار مي باشــد و ناگزيــر هــر كــس خودســرانه و بــا هــر 
ــا مگــر  ــد ت ــوار مي كوب ــه در و دي ــي ممكــن خــود را ب بضاعت
ــم  ــاز شــود و ســهمي ه ــراي او ب ــاد ب ــن ناكجاآب ــي در اي جاي
برايــش متصــور گــردد. چــاره كار در چنيــن شــرايط ايــن اســت 
ــورت  ــتري ص ــارت بيش ــاماندهي و نظ ــازماندهي و س ــه س ك
ــه اي اضطــراري و ليكــن  ــا برنام ــع ب ــات و مناب ــرد و امكان بگي
مدبرانــه و عادالنــه به گونــه اي تقســيم شــود تــا مگــر عرضــه و 
تقاضــا در حــوزه كســب وكار تــا حــدودي متعــادل گــردد. بايــد 
ــن و  ــه قواني ــا ب ــا مجــاب شــوند ت دســتفروش ها و دوره گرده
ــار  ــه اي در كن مقــررات اضطــراري گــردن نهنــد و فعــًال به گون
ــج فراهــم  ــه تدري ــده آل ب ــا شــرايط اي ــا هــم بســازند ت هــم ب
ــطح  ــده اي در س ــازي ش ــژه و آماده س ــاط وي ــد نق ــود. باي ش
ــا  ــتفروش ها و دوره گرده ــت دس ــع و فعالي ــراي تجم ــهر ب ش
ــاهد  ــدي ش ــه شــب عي ــه اي ك ــه به گون ــه ن ــود. البت ــم ش فراه
ــدان  ــهر هم ــي از ش ــي در نقاط ــي موقت ــم و بازارچه هاي بودي
ــا و  ــدان شــديد ميله ه ــاد نه چن ــك تندب ــا ي ــت و ب شــكل گرف
ــد.  ــم نگردي پرده هــا و بســاط بهــم ريخــت و ديگــر هــم ترمي
ــا منظــم  ــان ام ــليقه خودش ــه س ــا ب ــتفروش ها و دوره گرده دس
و بــا شــماره و پــالك و پروانــه موقــت كســب وكار كنــار هــم 
ــر هم اينــك در نقاطــي كــه اســتقرار  ــد. چــه بهت متمركــز گردن
ــا تيــپ  ــه هــر دليــل ترافيكــي ي وانت بارهــا و دســتفروش ها ب
ــرداد  ــع 15 خ ــن تقاط ــر همي ــد، نظي ــوع مي باش ــهري، ممن ش
ــگان  ــالع هم ــه اط ــته ها ب ــر و پرده نوش ــا بن ــي ب ــهيد مدن و ش

ــود. ــع ش ــا در آن من ــف وانت باره ــد و توق برس
ــش  ــتر از پي ــرف بيش ــر دو ط ــه ه ــت ك ــورت اس ــن ص در اي
ــود و  ــد ب ــف خواهن ــش واق ــي خوي ــل قانون ــدوه و عم ــه مح ب
صــورت  مســأله به گونــه اي رقــم خواهــد خــود كــه دســتفروش و 
دوره گــرد بــه مأمــوران شــهرداري بــه عنــوان دشــمن درجــه يــك 
ــر  ــه دارتر و بزرگ ت ــاد ريش ــن تض ــد و اي ــگاه نكنن ــر ن و ضدبش
نشــود و دســته بندي ها شــكل نگيــرد. چــه بهتــر در امــر مبــارزه 
بــا گرانفروشــي و احتــكار و ســدمعبر و نظيــر آن بيشــتر و اوالتر از 

برخوردهــاي فيزيكــي، فضايــي فرهنگــي بــه وجــود آيــد.


