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آسیب شناسی استاندار 
از کارگروه تسهیل استان

 ۱-  فعالیــت کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید اســتان به عنوان کارگروهی با 
اختیارات ویژه و مصوباتــی که می تواند 
فراتر از قانون باشــد، اقدامی مثبت و موثر 
در حمایت از تولید و اجرای سیاست های 
مهمترین  اســت.تولید  مقاومتــی  اقتصاد 
راهکار برای مقابله با تحریم ها و توجه به 
امکانات و توسعه ظرفیت های داخلی است 
که در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته و همه موظف به حمایت از تولید و 

تحقق رونق تولید شده اند...

يادداشت
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من حتماً باید یک شهروند 
نمونه همدانی باشم 

 از همین روزها و تــا آخرین روزی که 
شهروند نمونه همدانی معرفی بشود و دستش 
به عنوان قهرمان باال برود، ما آرام و قرار نداریم 
که خدایا، قرعه به نام چه کسی خواهد خورد 
و این شهروند نمونه کیست که ما تاکنون از 
او غافل بوده ایم و نمی شناسیمش!!!آری، در 
یادداشــت قبلی هم از خبر انتخاب شهروند 
نمونه همدانــی و خصوصیات ســلیقه ای 
از شــهروند نمونه نوشــتیم و باور کنید این 
موضوع آنقدر مهم و در سرنوشــت شهر و 

شهروندان ما تأثیرگذار است.

مصیبت ناتمام یک محله
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

حسن 
خانجانی موقر  
انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان

  دادستان همدان 
برجسته شما در صحنه های  و شایستگی های  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که 
خدمت به نظام و میهن اسالمی است را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده 
و گرانقدر جنابعالی  برجسته  با تجارب  توام  توانمند  و  اثربخش  ، مطمئنا مدیریت 

موجبات اعتالی فضای امنیت ، عدل و عدالت استان می گردد.

خدمت به نظام و میهن اسالمی است را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده 
و گرانقدر جنابعالی  برجسته  با تجارب  توام  توانمند  و  اثربخش  ، مطمئنا مدیریت 

موجبات اعتالی فضای امنیت ، عدل و عدالت استان می گردد.

هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 
استان همدان

حضوری دوباره

 در عرصه بین المللی

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور خبر داد:

برگزاری نمایشگاه عکس »بازار کهن همدان« در کاروانسرای گلشن
 مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه 
غرب کشــور گفت: نمایشــگاهی از 
تصاویر خاطره انگیــز مربوط به بازار 
کهن همدان در دهه ۱۳۴۰ شمســی در 

کاروانسرای گلشن دایر می شود.
علیرضــا تکلو در گفت وگــو با مهر 
اظهار داشــت: به همت سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران به مدیریت غرب 
کشور، نمایشــگاهی از تصاویر خاطره 
انگیز مربوط به بــازار کهن همدان در 
دهه ۱۳۴۰ شمســی در کاروانســرای 

گلشن برگزار می شود.
تکلــو افزود: با توجه بــه جمع آوری 
مجموعه ارزشمندی از تصاویر مربوط 
به راسته بازارهای همدان در سال های 
۱۳۴۲ تــا ۱۳۴۶ با همکاری شــرکت 
عمران و مسکن ســازان استان همدان 
و نیــز به دلیل اهمیت ثبت مصور بازار 
کهن همدان در حافظه تاریخی و میراث 
مکتوب کشــور، نمایشــگاهی از این 
برگزار  کاروانسرای گلشن  در  تصاویر 

خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشــگاه ۸۰ قطعه 
بازارهــای مختلف  از راســته  عکس 
از جملــه نجارهــا، صابونی ها، حلبی 
برها، کاه فروش ها،  سازخانه، شیشــه 
ســبزه میدان، راســته پیغمبر و راسته 
حســین خانی به نمایش گذاشته شده 
و ۴۰۰ قطعه عکس از همین مجموعه 
به صــورت دیجیتــال در معرض دید 

عالقمندان قرار می گیرد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب 
کشــور عنوان کرد: معرفی بخشــی از 

تاریخ و فرهنگ مردم همدان در عرصه 
داد و ســتد، شناســایی و جمع آوری 
اسناد و عکس های در اختیار بازاریان و 
کسبه به منظور تدوین کتاب تاریخ بازار 
همدان به روایت اســناد و عکس های 
تاریخی از جمله اهداف برگزاری این 

نمایشگاه است.
تکلو افزود: این نمایشــگاه از ۹ تا ۱۷ 
تیرماه در حجره قصابیان از کســبه نام 
آشــنای سرای گلشــن همدان برگزار 

خواهد شد.
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فرصت ها و چالش های شهر جهانی زیر ذره بین کمیته گردشگری 

اللجین صاحب گذرصنایع دستی شد

استاندار در ستاد تسهیل : 
حق ندارید سرمایه گذاران را فراري بدهید

خط و نشان 
برای سنگ اندازان

جزئیات نشست اعضای کمیسیون اصل 90 
با رئیس قوه قضائیه 

فروش غله و سیلوی همدان 
 باطل شد 
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آسیب شناسی استاندار 
از کارگروه تسهیل استان

 ۱-  فعالیت کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان به عنوان 
کارگروهــی با اختیارات ویژه و مصوباتی که می تواند فراتر از قانون 
باشــد، اقدامی مثبت و موثر در حمایت از تولید و اجرای سیاستهای 

اقتصاد مقاومتی است.
تولید مهمترین راهکار بــرای مقابله با تحریم ها و توجه به امکانات 
و توســعه ظرفیتهای داخلی است که در کشــور بیش از پیش مورد 
توجــه قرار گرفته و همه موظف بــه حمایت از تولید و تحقق رونق 

تولید شده اند.
۲- فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از فراز و نشیب 
برخوردار بوده به نحوی که در مواقعی توانســته کارخانه های تعطیل 
شــده را که همه از فعالیت مجدد آنها ناامیــد بودند، فعال کند و  در 
مواقعی مصوبه آن درباره واحدی تولیدی با بی توجهی مواجه شده و 

کاری پیش نرفته است.
۳- زمانی کارگروه به صورت شهرستانی با حضور مسئوالن شهرستان 
و اســتان تشکیل می شد و در هر جلسه مسائل واحدهای تولیدی آن 

شهرستان بررسی و برای رفع موانع، مصوباتی اتخاذ می شد.
اما اکنون کارگروه برای واحدهای دارای مشکل در سطح استان برگزار 
می شــود و تالش در کارگروه رفع مشــکل واحدها با نگاه وسیع به 

قانون است.
۴- کارگروه تســهیل تولید استان در روز گذشته متفاوت بود و عمده 
تفاوت آن آسیب شناســی صورت گرفته از سوی استاندار برای باال 

رفتن کارکرد و نتیجه حاصل از کارگروه بود.
در حقیقت اســتاندار نه به عنوان رئیس و عضو کارگروه که به عنوان 
یک کارشــناس ، چرایی نتیجه بخش نبــودن کارگروه به صورتی که 
انتظار اســت را بررسی و روز گذشــته این نتایج را در چند شاخص 
کلی مطرح و خواستار توجه همه اعضا به آنها برای افزایش بهره وری 

جلسات کارگروه شد.
5- از نظر استاندار دو آسیب انجام ندادن وظایف ذاتی دستگاه ها در 
قبــال تولید و حواله دادن انجام آن به دارا بودن مصوبه کارگروه و بی 
توجهی و ترس برخی مدیران در اجرای مصوبات کارگروه ، مهمترین 

آسیب هایی هستند که کارگروه را تهدید می کنند.
۶- راهکار استاندار برای این دو آسیب تاکید بر انجام وظایف ذاتی و 
ماموریت های دستگاه ها در قبال تولید و برشمردن امتیاز منفی برای 
مدیران دستگاه ها در صورت طرح این مسائل در کارگروه و پذیرش 
مســئولیت مصوبات کارگروه به عنوان اســتاندار برای رفع نگرانی و 
ترس مدیران و مطالبه شــجاعت از آنــان در اجرای مصوبات به نفع 

تولید استان بود.
۷-در واقع شاهرخی ثابت کرد که به خوبی نقاط آسیب را شناسایی و 

راهکار رفع آسیب را نیز ارائه داده است.
حال باید منتظر ماند که آیا مدیران و دستگاه ها باز هم همه تصمیمات 
را به برگزاری جلســه کارگروه منوط می کنند یا ضمن انجام وظایف 
ذاتی و عمل به ماموریت های دستگاه در قبال تولید با اجرای شجاعانه 
مصوبات کارگروه ، اســتاندار را در رونق تولید استان به خوبی یاری 

می کنند؟
با در نظر گرفتن قاطعیت اســتاندار، نتیجه نمــی تواند به زیان تولید 
استان باشد، به همین دلیل انتظار از استاندار در آسیب شناسی عملکرد 
کارگروه ها و ســتاد های دیگر برای افزایش راندمان و بهره وری آنها 

انتظاری منطقی است.

70 درصد محدوده شهر همدان
 در طرح بازآفرینی

 ستاد بازآفرینی شــهر همدان روز گذشته در حالی در فرمانداری 
همدان تشــکیل جلسه داد که مدیر کل راه و شهرسازی استان خواستار 

حضور فرماندار و شهردار در جلسات این ستاد شد.
حسن ربانی در این نشســت با بیان اینکه ۱۶ میلیارد تومان اعتبار از 
ستاد بازآفرینی به استان همدان اختصاص یافته، گفت: به دلیل گلوبالی 
بودن این اعتبارات اگر شــهرداری همدان تــا تاریخ ۱۰ تیر صورت 
وضعیــت ۱۳ پروژه تعریف شــده خود که به این ســازمان تفویض 
شده اســت را ارائه نکند اعتبارات پروژه شــهرداری همدان به سایر 

شهرستان ها تخصیص خواهد یافت.
وی بــا بیان اینکه کمک های فنی و اعتباری از صندوق توســعه برای 
همدان اعتبار خوبی کســب  کرده است، بیان کرد: با توجه به تعریف 
پروژه های بازآفرینی شــهری در همدان تا کنون ۸۰ درصد از مبلغ ۱۶ 

میلیارد تومان آن مصوب شده است.
ربانــی با بیــان اینکه از ۱۳ پروژه شــهرداری دو طــرح با تصویب 
فرمانداری و شهرداری به بسیج سازندگی تفویض گردیده، تاکید کرد: 
تکمیل ســالن ورزشــی حصار امام)ره( با اعتبار ۸۰۰میلیون تومان و 
دیزج با اعتبار ۴5۰ میلیون تومان به بسیج سازندگی تفویض شده است.
در ادامه این جلســه معــاون عمرانی فرماندار همدان بــا بیان اینکه 
شــهرداری در ســریع ترین زمان ممکن گزارش عملکرد پروژه های 
تفویض شــده را به راه  و شهر ســازی اعالم کند، بیان کرد: نوســازی 
مدارس جوالن و دیزج که به ترتیب ۲ و ۲ ونیم میلیارد اعتبار از محل 
بازآفرینی شهری به آنها اختصاص یافته بدون تفویض اختیار و توسط 

خود این سازمان انجام می شود.
رضا زمانی افزود: به دلیل گلوبال بودن این اعتبارات شهرداری هرچه 
زودتر تفاهم نامه  خود را به نتیجه برساند و نتایج را به ستاد بازآفرینی 
ارائه دهد چرا که به هیچ عنوان نمی پذیریم که اعتبارات جذب شــده 
برای استان به دلیل کاستی در عملکرد ها به استان های دیگر تعلق گیرد.

۱- از نماینده سابق اســدآباد به عنوان سفیر جدید ایران در ایتالیا نام 
برده می شــود. گویا نعمتی قصد شرکت در انتخابات مجلس یازدهم  
را ندارد. گفتنی اســت پیش از این علی الریجانی اعالم کرده بود در 

انتخابات امسال شرکت نخواهد کرد.
۲- رئیس اسبق کمیسیون اصل نود به حاشیه سازی در انتخابات این 

کمیسیون متهم شده است. 
گویــا این اتهام را تنها نامزد این کمیســیون به پورمختار وارد کرده و 
مدعی جمع آوری آرای وی و خط زدن آنها که موجب رای نیاوردن 
وی شده، شده است. گفتنی است رئیس کمیسیون اصل نود به پیشنهاد 

هیأت رئیسه و با رای همه نمایندگان انتخاب می شود.
۳- انتشار اخبار غیر واقعی از استان همدان در صدا و سیما ادامه دارد. 
گویا در جدیدترین اقدام صدا و ســیما در بخش خبری از مشاهده ۳ 
خرس در جنگل های مالیر خبر داده است! گفتنی است انتشار اخبار 
غیر واقعی از استان در سطح ملی،  زیان های بسیاری را تا کنون متوجه 

استان کرده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن  سینا:
۳۸0 میلیارد تومان برای تکمیل 

مرکز جامع سرطان نیاز است
 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: ۳۸۰ میلیارد تومان 
برای تأمین فضای فیزیکی مرکز جامع ســرطان نیاز است که نیاز به 

ورود خیرین احساس می شود.
به گزارش ایسنا، رشــید حیدری مقدم با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باتوجه به ماهیت، اقدامات گسترده و پیچیده ای دارد، اظهار کرد: ۱5 
هزار نیرو در مجموعه علوم پزشکی مشغول به کار هستند که یک فرد 

یا مجموعه نمی تواند آن را به تنهایی اداره کند.
وی با بیان اینکه فرهنگ یک کار چکشــی نیست و نیاز به کار دارد، 
تصریح کرد: رسانه ها باید به ما کمک کنند تا دغدغه های سالمت را 

در جامعه کاهش دهیم.
 رسانه ها شرایط امید را در جامعه فراهم کنند

حیدری مقدم خطاب به اصحاب رســانه، بیان کرد: شرایط کشور در 
جامعه بســیار پیچیده اســت و افراد درصدد افزایش امید در جامعه 

هستند و رسانه ها باید شرایط امید را در جامعه فراهم کنند.
وی بااشاره به افزایش بهداشــت و خدمات درمانی در جامعه، تأکید 
کرد: در ۱۸ سال گذشته یک مورد فلج اطفال در جامعه وجود نداشته 
که این نشــان دهنده اهمیت و توجه به بهداشت و سالمت در جامعه 

است.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا درباره طرح تحول نظام 
ســالمت نیز بیان کرد: استان همدان در تحول نظام سالمت رتبه قابل 
توجهی در کشــور به خود اختصاص داده و به جرأت می توان گفت 

که در غرب کشور رتبه اول است.
وی در ادامــه ســاخت مرکز جامع ســرطان را یکــی از توفیقات و 
افتخارات استان همدان اعالم و تأکید کرد: خانواده مرحوم فرشچیان 
کمــک بزرگی به مردم همدان کردند و همه مردم مدیون این خانواده 
هستند با این وجود ۳۸۰ میلیارد تومان برای تأمین فضای فیزیکی مرکز 

جامع سرطان نیاز است که نیاز به ورود خیرین احساس می شود.
 کم فروشی در علوم پزشکی ممنوع

این مقام مســئول با بیان اینکه در مجموعه علوم پزشکی کوچکترین 
کم فروشــی نخواهیم کرد، ادامه داد: یکــی از مهمترین دغدغه های 
بهداشــت در نظام تحول سالمت بهداشــت است و تالش داریم که 

ورودی بیمارستان ها را کاهش دهیم.
حیدری مقدم باا شــاره به طرح سراسری کنترل فشارخون در کشور، 
عنوان کرد: این طرح از ۲۷ اردیبهشــت آغاز شده و تا ۱5 تیرماه ادامه 
دارد که در این طرح مقرر شد تا زیرساخت های کنترل فشارخون ۴۰ 
هزار نفر را در همدان مشخص کنیم و کلیه افراد باالی ۳۰ سال، کلیه 
مادران باردار و بیماران مزمن کلیوی را تحت کنترل فشــارخون قرار 

داده و 5۰ درصد این جمعیت را پوشش دهیم.
 ۸۵۰ هزار نفر جامعه هدف طرح کنترل فشارخون

وی افزود: جمعیت اســتان همدان به غیر از شهرســتان اسدآباد یک 
میلیون و ۶۱۲ هزار نفر است که ۸5۰ هزار نفر در این سه رده هستند 
که ۳۲۰ هزار نفر روســتایی و 5۳۰ هزار نفر شهری هستند و نگرانی 
ما مردم شــهری است چرا که روستائیان توسط بهورزان مورد بررسی 

قرار می گیرند.
حیدری مقدم با بیان اینکه شهرســتان های همــدان، مالیر و نهاوند، 
دغدغه ما در علوم پزشــکی بوده که اکنون از مرز 5۰ درصد ظرفیت 
ابالغی عبور کرده ایم، گفت: طبق آخرین وضعیت از نظر درصد ۷۳ 
مردم فامنیــن، ۶۷ درصد مردم رزن، ۶5 درصد مردم کبودراهنگ، ۶۱ 
درصد مردم تویسرکان، ۶۰.5 درصد مردم بهار، 5۶.۳ مردم مالیر، ۴۷ 
درصــد مردم نهاوند و ۴۱ درصد مردم همدان در این طرح شــرکت 

کرده اند.
وی عنوان کرد: مشکل ما در شــهرها و مناطق مرفه نشین است 
وگرنه در ســایر مناطق روســتایی همه به طرح کنترل فشارخون 
روی آورده و 5۷5 خانه بهداشــت در سطح استان این وضعیت 

کرده اند. کنترل  را 
سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا خاطرنشان کرد: 
میانگیــن مصرف نمک در کشــور ۱۲ گرم در روز اســت که با 
کاهش ۳ گرمی مشکالت بســیاری از افراد دارای فشارخون را 

کرد. خواهیم  رفع 
وی اضافه کرد: تا کنون۴۳۰ هزار نفر در طرح ملی فشارخون شرکت 

کردند که تا دیروز از مرز 5۱ درصد ظرفیت ابالغی عبور کردیم.

قدرت نظامی ایران در میدان عمل به دشمن
 نشان داده شد

 نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه مقاومت مردم ایران دولت آمریکا را دچار 
سردرگمی کرده است، گفت: قدرت نظامی ایران در میدان عمل به دشمن نشان داده شد.

حجت االسالم  حبیب ا... شعبانی در گفت وگو با تسنیم ، با اشاره به اقدام مقتدارنه سپاه در 
ساقط کردن پهپاد آمریکایی اظهار داشت: حضور این پهپاد آمریکایی در حریم ایران، بیانگر 

خوی تجاوزگرایانه این کشور و عدم رعایت قوانین بین المللی از سوی آنها ست.
وی  با اشاره به اینکه آمریکا باید برای این اقدام زشت از ملت ایران عذرخواهی کند، بیان 

کرد: ساقط شدن این پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی توسط سپاه بیانگر اقتدار باالی نیروهای 
نظامی کشور است.نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه اقتدار و توانمندی نیروهای 
مسلح سبب اعتماد و امیدواری ملت ایران است، گفت: کشور اسالمی ما در عرصه دفاعی 
در حدی توانایی دارد که بتواند از خود دفاع کند کما اینکه این اقتدار سبب افزایش هر چه 

بیشتر اعتماد عمومی به توانمندی نیروهای مسلح نیز می شود.
وی تصریح کرد: دشمن در معادالت و محاسبات خودش به اینجا می رسد که قدرت نظامی 
ما یک شعار نیست و واقعیت دارد چراکه آنچه که گفته می شود را در میدان عمل به دشمن 
نشان دادیم.  رئیس جمهور آمریکا تالش کرد با بیان اینکه قصد داشته جنگ راه بیندازد علیه 
ما یک جنگ روانی ایجاد کند در حالیکه اگر دشــمن توان مقابله با ما را داشت قطعا کوتاه 

نمی آمد بنابراین حرف هایی که می زنند یک شوی تبلیغاتی است.
وی با بیان اینکه مردم ما می دانند که نباید تســلیم جنگ های روانی و تبلیغاتی دشمنان 
شــوند، عنوان کرد: ساقط شدن این پهپاد توســط سپاه برای دولت آمریکا یک افتضاح 
سیاسی اســت و طبیعی است برای سرپوش گذاشتن روی این اتفاق دست به تبلیغات 

و جنگ رسانه ای بزند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید براینکه دشمن در پاسخ به این اتفاق ممکن است 
با جنگ رسانه ای فضا را به سمت جنگ یا مذاکره پیش ببرد، گفت: واقعیت این است که ما 
به فرموده مقام معظم رهبری نه جنگ و نه مذاکره را نمی پذیریم و دشمن نیز توان اینکه وارد 
این عرصه شود را ندارد  برای همین یا عقب نشینی می کند یا دچار تناقض گویی می شوند.

 معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان با 
تأکید بر اینکه از خروج گندم های مرغوب به 
خارج از اســتان جلوگیری شود، گفت: نباید 
فضایی ایجاد شــود که گندم های مرغوب از 

استان خارج شود.
ظاهر پورمجاهد  در کارگروه هماهنگی خرید 
تضمینی گندم استان همدان، با بیان اینکه همه 
باید با هماهنگی و انســجام تالش کنیم خرید 
تضمینی گندم به خوبی در استان انجام شود، 
اظهار کرد: باید سیاستگذاری صورت بگیرد که 

گندم های مرغوب از استان خارج نشود.
وی با تأکید بر اینکه در انتخاب افراد مســتقر 
در کمیســیون های خرید توجه و دقت شــود 
به طوریکــه افراد پای کار در این زمینه حضور 
داشته باشند، خاطرنشان کرد: در صورتی که در 
مراکز خریدی که با ترافیک مواجه می شــوند، 
به منظور سهولت کشاورزان افراد جدید تزریق 
شــوند و چند مرکز تا ســاعت ۱۲ شب فعال 

باشند.
وی تصریح کرد: در ایام خرید تضمینی گندم 
کمیســیون های خرید باید در روزهای تعطیل 
فعال باشند و ســاعات خرید گندم از ساعت 
۷ صبح تا ۹ شب باشــد اما در مراکزی که با 
ازدحــام و صف طوالنی مواجه می شــوند با 
هماهنگی تا ســاعت ۱۲ شب خرید صورت 

بگیرد.
به گــزارش ایســنا، پورمجاهــد با اشــاره به 
جلوگیری از خروج گندم مرغوب استان، تأکید 
کرد: تالش ما این است گندم از استان خارج 
نشــود و هرگونه حمل و نقل گندم با مجوز 

صورت بگیرد.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر 
حذف واسطه ها در روند خرید تضمینی گندم، 
از شــرکت غله و تعاون روستایی خواست تا 
جایی که می توانند مراکز خرید را توسعه دهند 

و گفت: مراکز خرید بویژه در کانون های تولید 
گندم توســعه یابد و در این زمینه سعی شود 

پیشگیرانه عمل شود.
وی بیــان کرد: برای انجمن ها و تشــکل های 
صنفی از طریق سامانه خریدگندم بالمانع است 
اما باید  سیاستگذاری شود که گندم های خوب 

استان به خارج نرود.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه اطالع رســانی و 
ترویج برای کشاورزان صورت بگیرد، افزود: 
در نقاطی که تجمع تولید باالست و روستاهای 
مرزی اســتان در بحث خریــد گندم و آهنگ 

حمل به طور ویژه دیده شوند.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان در پایان 
تأکید کرد: براساس دستورالعمل خریدتضمینی 
گندم  تا حد امکان از ذخیره ســازی گندم در 

فضاهای باز جلوگیری شود.

خرید  بــرای  مرکز  آمادگــی 2۵   
تضمینی گندم در همدان

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۱۳ نیز  از آمادگی مراکز خرید تصمینی 
گندم در اســتان همدان خبــرداد و گفت: ۲5 
مرکز خرید تضمینــی گندم آماده خرید گندم 

از کشاورزان است.
علی رحمانــی فر ، اظهار کــرد: از ۴۱ مرکز 
معرفی شده ۲5 مرکز کاماًل تأیید شده و۹ مرکز 
به علــت نواقص تجهیزات و ... بازدید مجدد 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه 5 مرکز تأیید نشــده اســت، 
تصریح کــرد: آمادگی داریم اگــر این مراکز 
شرایط  را مهیا کنند بالفاصله راه اندازی شوند.

وی با اشــاره به اینکــه قیمت خرید تضمینی 
گنــدم ۱۷۰۰ تومان اســت، ادامــه داد: برای 

ممانعت از ورود دالالن به خرید گندم  خرید 
توافقی نیزدر نظر گرفته شده است به طوریکه 
در ایــن روش خرید گندم فقط تشــکل های 
صنفی و کارخانجــات آرد و ماکارانی باید از 

طریق سامانه و پهنه بندی خریداری کنند.
رحمانی فربا بیان اینکه واگذاری ۳ مرکز خرید 
گندم به بخش خصوصی تصویب شده است، 
افــزود: ۲ مرکز هرکدام با ۳۰ هزارتن  ظرفیت 
در چایان و کرفس و ســیلوی شهیدان زارعی 
به بخش خصوصی واگذار شده که باید با کد 

جدید خرید تضمینی انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۱۳ با اشــاره به آموزش کارشناســان و 
ذی حســابان خرید گندم، گفت: کارشناســان 
آزمایشــگاه آمــوزش دیــده انــد و آموزش 

ذی حسابان نیز طی هفته آینده انجام می شود.

 مدیــرکل دفتر امور سیاســی و انتخابات 
اســتانداری همدان با اشــاره به اینکه هیأت 
اندیشــه ورز جوان در پی شناساندن جوانان 
به عنوان یک ارزش است، گفت: بستر تحقق 

انتظارات جوانان جامعه باید مهیا شود.
ابوالقاسم الماســی در کارگروه سیاسی هیأت 
اندیشــه ورز جوان همدان با اشــاره به اینکه 
هیأت اندیشــه ورز جوان در پی شناســاندن 
جــوان به عنــوان یک ارزش اســت، به بیان 
اهــداف هیــأت اندیشــه ورز و جمع بندی 
عملکرد این کارگروه در سال گذشته پرداخت 
و افــزود: جوان به فراخور شــرایط ســنی و 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه 
خود، در پی آگاهی از جایگاه و وضعیتش در 

جامعه است.

وی بــا بیان اینکه انتظاراتی برای جوان مطرح 
می شود که بر اساس آن انتظارات و کنش های 
اجتماعی، رفتارش تحــت تأثیر قرار می گیرد 
پس باید به مقوالت مطرح شده از سوی آنها و 
نیازهای برآمده از تحلیل رفتارشان که می تواند 
منشــأ اثر باشد، توجه کرد، گفت: باید بستری 

برای رفع این انتظارات فراهم باشد.
به گزارش مهر، الماســی با بیــان اینکه یکی 
از ویژگی هــای مطرح در ایــن زمینه، حضور 
در جامعه و مشارکت اســت که در این میان 
مشارکت سیاسی برای جوانان از رنگ بیشتری 
برخوردار است، عنوان کرد: حضور جوانان و 
مشارکت آنها در احزاب و تشکل های تعریف 
شده سیاسی در دانشگاه و خارج از آن می تواند 
در راســتای پاسخگویی به نیازشــان در این 

حوزه موثر باشد.الماسی از جوانان حاضر در 
کارگروه سیاسی هیأت اندیشه ورز جوان برای 
دســت یابی به اهداف تعریف شده در هیأت 
و ارتقای جایگاه جوانان خواســت مشارکت 

جدی و مستمری در برنامه ها داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه جوانان با تالش می توانند 
جایگاه مطلــوب و مورد انتظــار خود را در 
جامعه بیافرینند، گفت: هیأت اندیشه ورز در 
پی شناساندن جوان به عنوان یک ارزش است.

وی تصریــح کرد: جوان بــا تالش در ارتقای 
جایگاه خــود می تواند، توجه به طیف خود و 
تمرکز بر آنان را به عنوان یک ارزش از سوی 
جامعه و بی توجهی بــه آنها را به عنوان یک 

ضد هنجار، بشناسانند.
مدیــرکل دفتــر امــور سیاســی و انتخابات 

اســتانداری همدان در ادامه یادآور شد: هیأت 
اندیشــه ورز جوان در پی شناساندن و نهادینه 
کــردن جوان به عنوان یــک ارزش در جامعه 
است.الماسی بابیان اینکه جوانان به مثابه نسلی 
پر انــرژی و دارای انگیــزه ای قوی می توانند 
نقشــی بنیادی و ارزنده در ســاختار جامعه و 
اجتماعی ســاختن سیاســت به عنوان نیروی 
محرک اجتماع داشته باشند، گفت: قشر جوان، 
بزرگ ترین سرمایه و چشم امید به آینده تلقی 

می شود.
وی به حضور و مشارکت جوانان در انتخابات 
پیش رو اشاره کرد و گفت: جوان باید محرک 
اصلی انتخابات باشــد و از حــق خود برای 
حضــور در عرصه هــای مختلف سیاســی و 

اجتماعی بهره گیرد.

 رئیس شــورای شــهر همــدان گفت: 
مشکالت مســاکن مهر همدان از سال های 
پیش به دلیل بروکراســی اداری باقی مانده 

که با درایت الزم می توان آن را حل کرد.
کامران گردان در نشســتی بــا مدیر کل راه 
و شهرســازی استان همدان گفت: همراهی 
اداره کل راه و شهرســازی بــا شــورا و 
از مشکالت  بســیاری  شــهرداری همدان 
حوزه مدیریت شهری در خدمت رسانی به 

مردم را حل کرده است.
گردان به مشــکالت مســکن مهر همدان 
اشاره کرد و یادآور شــد: این مشکالت از 
ســال های پیش به دلیل بروکراسی اداری 

باقــی مانده که با درایت الزم می توان آن را 
حل کرد.

بــه گزارش  مهر، گــردان اضافه کرد: افراد 
بســیاری برای رفع مشــکالت مسکن مهر 
به شــورای شهر همدان مراجعه می کنند که 
نیاز اســت با همفکری و همکاری شــورا، 
شهرداری و راه و شهرسازی این مشکالت 

را حل کرد.
رئیس شورای شهر همدان از رفع مشکالت 
مســکن مهر بــا همکاری مدیــر کل راه و 

شهرسازی استان خبر داد.
رئیس کمیســیون نظارت بازرسی و اداری 
شــورای شــهر همدان نیز با تاکید بر رفع 

مشکالت مســاکن مهر، گفت: دو موضوع 
مهم مســکن مهر و تعاونــی کوثر نیروی 
انتظامی از جمله مواردی اســت که نیاز به 
کمک شــهرداری و راه و شهرسازی برای 

حل مشکل دارند.
سید مسعود عســگریان برگزاری جلسه ای 
برای رفع مشکالت مسکن مهر را خواستار 
و یادآور شد: بر اساس این جلسه مقرر شد 
صورت جلسه ای برای رفع مشکالت راه و 
شهرسازی و شهرداری تهیه شود تا این دو 
دســتگاه اجرایی بتوانند مشکالت مدیریت 

امور شهری را حل کند.
عســگریان بــه مشــکالت تعاونــی نیــروی 

انتظامــی کوثــر اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
ایــن تعاونــی مجوزهــای الزم را اخــذ 
کــرده و بایــد بخشــی از مشــکالت جزئــی 
ــازی  ــهرداری و اداره کل راه و شهرس را ش
تــا  هــر چــه ســریع تر مرتفــع کننــد 
اعضــای تعاونــی هــر چــه زودتــر صاحــب 
نیــز  راســتا  ایــن  در  و  شــوند  خانــه 
ــه  ــبت ب ــته نس ــون گذش ــهرداری همچ ش
رفــع موانــع حقوقــی پرونــده اقــدام کنــد.

وی تاکید کــرد: باید با توجــه به مباحث 
حقوقی مشــکالت را با همکاری هم حل 

کنیم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
از توجه شورا و شــهرداری به مشکالت 
بازآفرینی قدردانی و  مردم بویژه مناطــق 
اظهار کرد: شورایی که توجه به محرومین 
را اولویــت کاری خود قرار داده بســیار 
ارزشــمند بوده و باید به این شورا کمک 

کرد.

معاون استاندار همدان:

گندم مرغوب ازاستان 
خارج نشود

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری همدان:

بستر تحقق انتظارات جوانان مهیا شود

رئیس شورای شهر همدان :

مساکن مهر همدان 
درگیر بروکراسی اداری شده است
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تدوین سند توسعه اشتغال رزن

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رزن بیان کرد: ســند توسعه اشتغال شهرستان 
رزن تدوین شــده که بر اساس این طرح سه ساله در هر سال به طور میانگین برای ۷۷5 

نفرشغل ایجاد خواهد شد.
ایوب ســلطانی از تحقق ۳۹ درصدی سهمیه این شهرســتان در ایجاد اشتغال و ثبت در 
ســامان رصد خبر داد و اظهار کرد: تعهد امسال شهرستان ۷۷۱ نفر است که تاکنون برای 

۲۲۶ نفر شغل ایجاد و در سامانه رصد ثبت شده است.
وی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه شهرســتان رزن در پرداخت تســهیالت اشتغال 

توسعه روستایی رتبه دوم استان را دارد گفت: در کل ۳۳۰ طرح به مبلغ 5۷ میلیارد تومان 
برای دریافت تسهیالت بررسی شده که از این تعداد ۱۷۲ طرح به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان 
پرداخت تســهیالت مصوب شده است.رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
رزن ادامه داد: از تعداد طرح های مصوب شــده  ۱5۹ طرح به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان عقد 
قرارداد شــده که برای ۱5۳ طرح به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان تسهیالت توسعه روستایی با 

نرخ ۶ درصد پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این میزان تســهیالت اشتغال ۳۸۰ نفری را به دنبال داشته است 
خاطرنشان کرد: شهرســتان رزن توانست با جذب بیش از ۱۳۶ درصد از سهمیه اشتغال 
توسعه روســتایی و با توجه به وجود ظرفیت ها و عملکرد خوب سهمیه شهرستان را به 

۴۲ میلیارد و  ۷۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.ســلطانی با اشــاره به پرداخت تسهیالت 
اشــتغال فراگیر در شهرســتان گفت: در این حوزه هم بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۳۷ میلیون 
تومان تســهیالت برای ۱۶ طرح با اشتغالزایی ۲۷۴ نفر پرداخت شده است.وی از تدوین 
سند توسعه اشتغال شهرستان رزن خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این طرح سه ساله در 
هر سال به طور میانگین برای ۷۷5 نفر شغل ایجاد خواهد شد.سلطانی افزود: برای تحقق 

این امر ۶۶۰ میلیارد تومان پیش بینی منابع مالی از طریق سرمایه گذاری انجام شده است.
وی از معرفی ۱۴۰ طرح به مبلغ یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان تسهیالت اشتغال مشاغل 
خانگی به بانک های عامل خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۰۸ طرح به مبلغ یک میلیارد  و 

۱۰۰ میلیون تسهیالت پرداخت شده است.

رونق اشتغال اولویت شهرداری اللجین
  شــهردار و اعضای شــورای شــهراللجین در کنار فعالیت های 
عمرانی برای رونق اشــتغال مردم ، جوانان از جمله زنان خانه دار نیز 

تالش می کنند.
شــهردار اللجین با بیان این مطلب در نشســت خبری با خبرنگاران 
گزارشی از عملکرد های عمرانی و جاری شهرداری ارائه کرد و گفت: 
۷۰% بودجــه صرف کارهای عمرانــی و ۳۰% آن صرف امور جاری 

شهر شده است. 
حمید محبــی در ادامه با اشــاره به اینکه برای انجــام امور عمرانی 
وآســفالت معابر )۱۶5 هزار متر مربع با ۱۳۲۰۰۰ تن آســفالت برای  
معابر و زیرسازی معابر پیاده روسازی خیابان توحید و میدان امام)ره( 
صرف شده است افزود: جدول گذاری در معابر سطح شهر بهره برداری 
از ترمینال شــهر در اوایل ســال ۹۸ و احداث ایستگاه آتش نشانی از 

دیگر عملکردهای شهرداری اللجین بوده است.
محبی در ادامه از برگزاری هفته ای دو جلســه برای پیگیری مطالبات 
مردمی این شــهر و تشکیل کمیســیون بانوان برای بررسی مشکالت 

بانوان  خبر داد.
وی  مشــکالت مربوط به با نوان را  کمبود فضای ورزشــی ، برسی 
راهکارهای ایجاد اشــتغال خانگی زنان اللجین،  تالش برای احداث 
پارک و فضای ورزشــی برای این قشرعنوان کرد و افزود: موارد ذکر 
شــده به جد مورد توجه و پیگیری این شــورا بوده اســت.  شهردار 
اللجین این پیگیری ها رادر کنار دیگر تالش هایی دانست که  شهردار 
و شورای اسالمی شهر اللجین برای بهبود فضای کسب و کار جوانان 

و رونق اقتصادی  و تولید مردم این دیار انجام داده اند.

2۸2میلیارد برای مناطق سیل زده 
شهرستان نهاوند

  اعتبار تخصیصی برای بازسازی مناطق سیل زده شهرستان نهاوند 
بالغ بر۲۸۲ میلیارد تومان اســت  که در قالب تسهیالت و کمک های 
بالعوض و با توجه به پیشرفت فیزیکی واحدها پرداخت می شود و  
تاکنون ۴۸۰ نفر به بانک معرفی و ۹۲واحد هم آواربرداری شده است.
رئیس ستاد بازسازی مناطق ســیل زده شهرستان نهاوند با اعالم این 
خبر گفت: تعداد واحدهای ارزیابی شــده در  روســتاها و شهرهای 
نهاوند ۹۳5 واحد بوده که ۴هزارو ۲۳۹ واحد دچار خسارت شده که 
از این تعداد۲هزارو ۴۳۹ واحد بازسازی و هزارو ۸۰۰ واحد تعمیری 

ارزیابی شده است.
بــه گفته علیرضا نثاری با پیگیری های انجام گرفته پس از تخصیص 
اعتبار الزم و ابالغ به بانک های عامل،معرفی این افراد به بانک ها آغاز 
و تعدادی از واحدها آواربرداری شده وپیشرفت فیزیکی تعدادی هم 

در مراحل پی کنی ،فنداسیون،دیوارچینی و سقف است.
همکاری بانک ها در پذیرش و انعقاد قرارداد بسیار حائز اهمیت بوده 

که این مهم موجب تسریع در احداث بناها خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند گفت: با توجه به اینکه شهرستان 
نهاوند  در نقشــه پهنه بندی گســل ها دارای گسل های جوان بوده 
و خطر نســبی رخداد زلزله نیز بســیار باال می باشــد، لذا نوسازی 
واحدهای مســکونی در شهر و روســتاها عالوه بر ایجاد اشتغال ، 
موجب ارتقای ســالمت محیط و  سطح ایمنی ساختمان ها در برابر 

مخاطرات طبیعی می شود.

از 6کارخانه قند  5  واحد به تعهدات خود 
عمل کردند

 نهاوند- خبرنگارهمدان پیام: رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با بیان 
اینکه چغندر نهاوند به ۶ اســتان کشور ارسال شده است و تاکنون 5 
واحد  بجز دزفول هزینه کشــاورزان را پرداخــت کرده اند، تصریح 
کرد: با رایزنی های انجام شــده واحد دزفول هم تا پایان تیرماه وعده 

پرداخت داده است.
ــوش،  ــان، ش ــه اصفه ــد ب ــدر نهاون ــت: چغن ــد گف ــین خردمن حس
چــاالن چــوالن ، قزویــن ، دزفــول و مشــهد ارســال شــده اســت کــه 
امســال بــرای نخســتین بــار ایــن محصــول بــه دزفــول ارســال شــده 
ــه  ــه موقــع هزینــه کشــاورزان هــم ب کــه دلیــل پرداخــت نشــدن ب
گفتــه مســولین ایــن واحــد ، نداشــتن مجــوز فــروش آزاد شــکر و 
اینکــه بایــد بــر کننــد تــا تعزیــرات آن را  توزیــع و هزینــه را بــه این 
شــرکت پرداخــت تــا آنهــا هــم هزینــه کشــاورز را پرداخــت کننــد 
ــون هــم 55درصــد آن پرداخــت و ۴5درصــد دیگــر هــم  ــا کن و ت
باقــی مانــده کــه دزفــول وعــده پرداخــت و تســویه بــا چغنــدرکاران 
نهاونــد را تــا پایــان تیــر بعنــوان آخریــن مهلــت اعــالم کرده اســت.

به گفته خردمند سطح زیر کشت چغندر در نهاوند ۴هزار و ۳۰۰هکتار 
بوده که ۳۰۷هزار تن تولید و برداشت شده است.

شهردار مریانج:
20 هزار بوته انواع گل  فصلی 

در مریانج کاشته می شود
 شــهردار مریانــج بابیــان اینکــه ۲۰ هــزار بوتــه انــواع گل  فصلــی 
ــل  ــوص فص ــای مخص ــت: گل ه ــود، گف ــته می ش ــج کاش در مریان
تابســتان در ســطح میادیــن، بوســتان ها، باغچه هــا و بلوارهــای 

ــج در حــال کاشــت اســت. شــهر میان
محســن معصــوم علیــزاده در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه کاشــت 
گل هــای تابســتان در شــهر مریانــج اظهــار کــرد: ایــن واحــد همــه 
ســاله عــالوه بــر گل کاری بهــاره در شــب عیــد، در فصــل تابســتان 
ــه  ــدام ب ــهری اق ــط ش ــراوت محی ــازی و ط ــدف زیباس ــا ه ــز ب نی
گل کاری بســترهای فصلــی فضــای ســبز شــهری در معابــر و میــدان 

ــد. ــهر می کن ــای ش ه
وی ادامــه داد: گلــکاری فصلــی نیــز در کنــار گلــکاری دایمــی همــه 
ســاله طــی ســه مرحلــه بهــار، تابســتان و پاییــز در شــهر صــورت 

مــی گیــرد.
ــه آغــاز فصــل تابســتان و در  ــا توجــه ب شــهردار مریانــج گفــت: ب
راســتای ارائــه خدمــات هــر چــه بهتــر بــه شــهروندان و مســافران 
ــراوت بخشــیدن  ــا هــدف زیباســازی و ط ــن ب تابســتانی و همچنی
بــه پــارک هــا و میادیــن ســطح شــهر، طــرح گلــکاری تابســتانه در 

فضــای ســبز شــهر اجــرا شــده اســت.
ــورد  ــکات م ــی از ن ــهروندان یک ــالیق ش ــق و س ــزود: عالی وی اف
ــردم  ــات م ــوده و بخــش عمــده مطالب ــج ب توجــه شــهرداری مریان
ــهر  ــی ش ــره آرای ــهری و چه ــازی منظرش ــه زیباس ــوط ب ــم مرب ه
ــش  ــتای افزای ــود را در راس ــالش خ ــام ت ــهرداری تم ــت و ش اس
ــه کار مــی  طــراوت، شــادابی و سرســبزی در جــای جــای شــهر ب
گیــرد و ارتقــای کیفیــت فعالیــت هــا و رضایتمنــدی شــهروندان بــه 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــتمر در دس ــور مس ط

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ایران-وزارت نيرو- شرکت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومی  یك مرحله اي حفاری چاه های پيزومتر )مشاهده ای( در سطح استان همدان )نوبت اول(

شرکت آب منطقه اي همدان

– مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آیین نامه اجرایي بند یاد شده, پروژه اي  شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعایت بند "ج" ماده )12( قانون برگزاري مناقصات 
با اطالعات مشروح ذیل را به شرکت هاي ذیصالح که داراي ظرفیت آزاد ارجاع کار مي باشند، واگذار نماید.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان بیمه- تلفن :9-38220737)81 98+(  و فاکس: 
  )+98 81(38247993

2. عنوان پروژه: حفاری چاه های پیزومتر )مشاهده ای ( در سطح استان همدان
U )مشبک  P V C 3. شرح عملیــات: حفاري 33 حلقه چاه مشاهده ای با قطر حفاري 10 و 16-14 اینچ به عمق مجموع حدود 3400 متر و تهیه و نصب لوله جدار 6 اینچ آهنی یا

و غیرمشبک( با جزئیات کامل در سطح استان همدان با نظر کارفرما )طبق نقشه پیوست(.
4. برآورد اولیه کار: 22,110,667,718 )بیست و دو میلیارد و یکصدو ده میلیون و ششصدو شصت و هفت هزارو هفتصدو هیجده ( ریال بر اساس فهرست بهاي چاه  سال 1398

5. مدت اجراي کار: 30ماه
6. محل اجرا: در سطح استان همدان

7. پایه و رشته مورد نظر: پیمانکاران باید داراي ظرفیت خالي در پایه 5 رشته کاوش های زمینی  و نیز  دارای پروانه صالحیت حفاری با وسایل موتوری از وزارت نیرو  باشند .
8. نوع و مبلغ تضمین : 1,106,000,000 )یک میلیاردو یکصدو شش میلیون (ریال  است که باید به یکي از صورت هاي مشروحه زیر و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسلیم و همچنین درسامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت بارگذاری شود.
الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ب: ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامۀ شمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم 
وزیران(

■ الزم به ذکر است که چک شخصي ، چک مسافرتي ویا چک پول قابل قبول نمیباشد.
مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق 

فرم هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود .
9. قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ هفتصد هزار )700,000( ریال از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت به حساب جاري سیبا به شماره 

4001116404020914 بانک مرکزی  بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند 
10. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/04/06 لغایت پایان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 98/04/10

w کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا  w w .s e t a d i r a n .i r 11.  محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق این سامانه انجام می گیرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
12.  تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت درمناقصه  ندارند حداکثر تا تاریخ 98/04/16 

مي باشد.
13. تاریخ و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 98/04/22 اسناد مربوط را تکمیل و به شرح ذیل  
بصورت الکترونیکی و فیزیکی تحویل نمایند  محل تحویل نسخه فیزیکی  :   دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان  و محل تحویل نسخه الکترونیکی سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد 
14. تاریخ بازگشایي پاکات : پیشنهادات واصله در ساعت 11صبح روز یک شنبه  مورخ 98/04/23 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد (در کمیسیون مناقصه)سالن 

شهید یوسف صنعتی شرکت آب منطقه ای ( بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان بالمانع است.     
15. ضمنا هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

)م الف479(

– الف شماره 97/3

آگهي مزایده

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در نظر دارد کلیه اقالم مصرفی 
تعاونی مصرف را بصورت کلی واگذار نماید. منتقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

اداره دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی )آقای حسینی( مراجعه نمایند.

زمان شرکت مزایده از 5 تير ماه تا ساعت  14 روز 9 تيره ماه می باشد.
شماره تماس: 09183163800

آگهي مزایده

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در نظر دارد یک واحد آپارتمان 
به متراژ 177 مترمربع واقع در انتهای بلوار شهید زمانی را بفروش برساند. متقاضیان جهت دریافت 

اسناد شرکت در مزایده به اداره دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی )آقای حسینی( مراجعه نمایند.

زمان شرکت مزایده از 5 تير ماه تا ساعت  14 روز 9 تيره ماه می باشد.
شماره تماس: 09183163800

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

شماره مناقصه تضمین شرکت در مناقصه کار قابل واگذاری ماهیانه موضوع مناقصه ردیف

495/914/52798/3 ریال 5157 ساعت خرید خدمات مراقبین سالمت )27 نفر( 1

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در نظر دارد خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مناطق شهری را در سال 1398-99 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های دارای تأیید صالحیت از سازمان کار و امور اجتماعی و 
نیز دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه  می باشد و تمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ 98/4/6 تا 98/4/13 جهت دریافت 
اسناد شرکت در مناقصه به آدرس اسدآباد،میدان امام )ره( ساختمان معاونت توسعه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تماس 33117451-081 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارائه قیمت پیشنهادی و تحویل پاکت های الک و مهر شده الف- ب- ج از تاریخ 
98/4/15 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/4/24 به دفتر حراست دانشکده به آدرس اسدآباد میدان امام )ره( ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم 
پزشکی، بوده )تحویل پاکات مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر می باشد( و به پیشنهادات واصله پس از 
ساعت و تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در دفتر سرپرست محترم 

دانشکده برگزار خواهد شد.

* مدت موضوع قرارداد: یکسال شمسی می باشد.
*تضمین شرکت در مناقصه: یک طغری ضمانت نامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشکده علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسدآباد )دقیقاً بنام موضوع مناقصه( یا ضمانت  نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک 
مرکزی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 22591978 بانک رفاه شعبه اسدآباد و کد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 و 

کد پستی 6541843186 می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه باید دریافت اسناد مبلغ 400/000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 2178065768005 با شناسه ملی 121000015310092 

واریز نمایند.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دریافت اسناد شرکت در مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر است.
)م الف 231(

 کارشــناس نگهداری و تعمیر شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان همدان اعالم کرد: 
در خرداد امسال در ۳۴ روستای استان ۴5۸۳ 
خانوار تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند که از 
این تعداد ۸۸۷ خانوار به صورت دائم آبرسانی 

شدند.
  محمــد رنجبرکرمی در گفت وگو با ایســنا، 
تصریح کرد: در سومین ماه از سالجاری ۱۰۸ 
سرویس آب با ۱۰5۲ مترمکعب حجم به ۳۴ 

روستای مذکور انتقال داده شد.
وی با اشاره به شمار آبرسانی های سیاردر سه 
ماه نخست سالجاری، اظهار کرد: در فروردین 
ســالجاری در مجموع ۴۱ روستا به صورت 
سیار آبرسانی شدند که از این تعداد ۱۱ روستا 
جزو روســتاهای غیر تحت پوشــش و ۳۰ 
روستا جزو روستاهای تحت پوشش شرکت 

آبفار بوده اند.
وی با ایــن توضیح که البته تعــدادی از این 
روستاها به صورت دائم و تعدادی به صورت 
موقت نیازمند آبرسانی سیار بوده اند و آبرسانی 
بر این اساس انجام شــده است، عنوان کرد: 
در فروردین امسال از ۴۱ روستای مذکور تنها 
۲ روســتا در شهرســتان همدان و ۱۴ روستا 
در شهرســتان فامنین به صورت دائم نیازمند 
آبرســانی ســیار بودند و مابقی روستاها در 

شرایط بحرانی و آبرسانی دائم قرار نداشتند.
رنجبرکرمــی ادامه داد: بر همین اســاس در 
فروردیــن امســال، ۷۱۹۷  خانــوار در ۴۱ 
روستای  استان توسط  ۱۲۹ سرویس با حجم 
یک هــزار و ۴۲۲ متر مکعب آب به صورت 

سیار آبرسانی شدند.
وی خاطرنشــان کرد: بر همین اساس در بازه 
زمانی مذکور ۸۸۷ خانوار از ۷۱۹۷ خانوار ذکر 

شده به صورت دائم تحت آبرسانی سیار بودند 
و مابقی روســتاها بدون نیاز به آبرسانی دائم 
تنها براســاس ضرورت تحت آبرسانی سیار 

قرار گرفتند.
کارشــناس نگهداری و تعمیر شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان همدان در ادامه ضمن 
اشاره به آبرسانی سیار در اردیبهشت سالجاری 
گفت: همچنین در دومین ماه از سالجاری، ۳۶ 
روستا به صورت ســیار آبرسانی شدند که از 
این تعداد ۹ روستا جزو روستاهای غیر تحت 
پوشش و ۲۷ روســتا جزو روستاهای تحت 

پوشش شرکت آبفار استان بودند.
وی افزود: از ۳۶ روســتای مذکــور تنها ۱۶ 
روســتا به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار 

بودند و مابقی تنهــا در زمان های مورد نیاز و 
بر حسب ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار 

گرفتند.
وی با بیان اینکه در اردیبهشــت ســالجاری 
۶۰۸۴ خانــوار در ۳۶ روســتای مذکــور به 
صورت موقت و دائم تحت پوشش آبرسانی 
ســیار شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان قــرار گرفتند، یادآور شــد: بر همین 
اســاس ۸۴ ســرویس آب در اردیبهشت ماه 

امسال به روستاهای مذکور انتقال داده شد.
رنجبرکرمــی عنــوان کرد: در دومیــن ماه از 
ســالجاری نیز تنها ۱۶ روســتا از روستاهای 
تابعه دو شهرستان همدان و فامنین، به صورت 
دائم نیازمند آبرســانی سیار بودند که این نوع 

از خدمت رسانی نیز دربازه زمانی یادشده به 
انجام رسید.

وی دربــاره آبرســانی ســیار درخردادمــاه 
ســالجاری نیز گفت: بر اساس اطالعات ثبت 
شده در سومین ماه از امسال ۳۴ روستا تحت 
آبرسانی سیار قرار گرفتند که از این تعداد ۲۷ 
روستا جزو روستاهای تحت پوشش و مابقی 

جزو روستاهای غیر تحت پوشش بودند.
رنجبرکرمی با این توضیح که از ۳۴ روستای 
مذکور تنها تعــدادی نیازمند آبرســانی دائم 
بودند، اظهــار کرد: از این تعــداد در خرداد 
سالجاری فقط ۱۶ روستا تماماً تحت آبرسانی 
ســیار بودند و مابقی روستاها بر اساس نیازبه 

صورت موقت آبرسانی شدند.

به دنبال طرح های 
توسعه معدن سرمک 
هستیم 
 در جمهوری اســالمی ایران نگاه ویژه و 
حمایتی از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و 
مدیران شهرستان وظیفه دارند تا حمایت های 
الزم را از تولید و سرمایه گذاران داشته باشند.

فرماندار مالیر در بازدید ۳ ساعته از شرکت 
معدن ســرمک کــه معــاون برنامه ریزی و 
توسعه فرمانداری، بخشدار زند و تعدادی از 

مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان حضور 
داشتند، بیان داشــت: در جمهوری اسالمی 
ایران نگاه ویــژه و حمایتی از تولیدکنندگان 
داخلی وجود دارد.قدرت ا... ولدی ادامه داد: 
استاندار همدان نیز توجه ویژه ای به تولید و 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف استان 
دارد. وی عنوان داشت: در شرایط اقتصادی 
سختی که دشمنان این نظام ایجاد کرده اند، با 
مدیریت مناسبی که در معدن سرمک وجود 
دارد به دنبال طرح های توســعه ای در معدن 
هستند.ولدی تصریح کرد: وظیفه همه مدیران 
حمایت از تولید و سرمایه گذار برای توسعه 

و پیشرفت شهرســتان است. فرماندار مالیر 
تأکید کــرد: مدیران بانک هــا رعایت موارد 
قانونی را برای دادن تســهیالت بنمایند و از 
نمایند. وی  سخت گیری های بی مورد پرهیز 
تصریــح کرد:  واحدهــای تولیدی و معادن 
رعایت موارد زیســت محیطی و دیگر موارد 
مرتبط با حوزه بهداشــت و سالمت روانی 

جامعه را بنمایند. 
ولدی ادامه داد: همه مدیران وظیفه دارند در 
دادن مجوزهای قانونی برای آغاز تولید که به 
توسعه شهرستان می انجامد نهایت همکاری 

را داشته باشند. 

وی خاطرنشــان کــرد: شهرســتان مالیــر 
ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی دارد و قدرت 
جذب سرمایه گذار را درزمینه های مختلف 
نیز دارد. فرماندار مالیر با اشــاره به اینکه در 
شهرستان مالیر تعامل، وفاق و همدلی خوبی 
بین مدیران دســتگاه های اجرایی وجود دارد 
بیان داشت: مدیران شهرستان مالیر مدیرانی، 

فعال، پویا و پای کار هستند.
ولــدی در پایان تأکید کرد: همه وظیفه داریم 
شــرایط را برای حضور ســرمایه گذاران و 
کمک به ادامه کار آن ها در شهرســتان مهیا 

کنیم.

در خردادماه امسال در استان انجام گرفت

آبرسانی سیار به 34 روستا
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اینفوگرافیک: ایرنا

دولت با تمام توان
 در مسیر خدمت به مردم است

 رئیــس جمهور خدمت به بیمار را وظیفه ای انســانی و نه صرفا 
اداری دانست و با تاکید بر اینکه نشاط، امیدواری و حفظ روحیه مردم، 
بخش مهمی از پیشــگیری و درمان است، اظهارداشت: ارتقا دقت در 
تشخیص، بهبود خدمات سالمت و کاهش هزینه های مردم سه رکن 

اصلی خدمات بهداشتی و درمانی است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی گفت: 
همه پزشکان، پرستاران و مراکز بهداشتی در کنار دولت در طرح بزرگ 

تحول سالمت سهیم هستند.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از آغاز حرکت بسیار ارزشمند در نظام 
سالمت و کاهش زمان و هزینه خدمت رسانی به مردم، افزایش دقت 
و جلوگیری از مفاسد، گفت: امروز هزینه های غیرضرور برداشته می 

شود و سالمت مردم بهتر تأمین خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه هنگام تشــخیص از وضعیت بیمار با آثار سویی 
نیز مواجه خواهیم بود، افزود: زمانی ابوعلی سینا با گرفتن نبض بیماری 
را تشــخیص می داد و آثار جانبی نیز وجود نداشت، اما االن سیستم 
تشــخیص یک اثر جانبی ناگوار نیز در سالمت فرد خواهد داشت که 

ممکن است مرتفع شود و یا برای همیشه باقی بماند.

راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئوالن 
ظرف دو ماه آینده

 طراحی ســایت سامانه ثبت اموال مســئوالن رو به اتمام است و 
ان شاءا... ظرف دو ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: امروزه فناوری 
ارتباطات و اطالعات یک ابزار اصلی برای مبارزه با فساد و شناسایی 
شــبکه های فساد است و نظارت های انســانی به تنهایی برای کشف 

مجاری فساد کافی نیست.
به گزارش ایســنا، حمید شــهریاری با بیان اینکه نقــش فناوری در 
پیشگیری از فساد اهمیت بسیاری دارد، گفت: یکی از اهداف سامانه ها 
که باید در ســازمان ها تأسیس شود ایجاد بانک های اطالعاتی است و 
این کار برای شناسایی کسانی که سندی را به نام چند نفر می زنند و یا 
خودرویی را به چند نفر می فروشند نقش مهمی دارد، چرا که فساد در 
کشور ما سیستماتیک نیست و ما از چند نفر ضربه می خوریم که باید 
به دقت رصد شوند و در لیست زرد بانک های اطالعاتی قرار بگیرند.

شــهریاری تصریح کرد: تبادالت پولی، مالی و ملکی در این سامانه ها 
و بانک های اطالعاتی خوشه بندی می شود و این امر برای جلوگیری 
از قاچاق و فرار مالیاتی مؤثر اســت، در واقــع برای مبارزه با قاچاق 
باید دنبال فرد قاچاقچی بگردیم، رصد فیزیکال اجناس و کانتینر ها به 
تنهایی مشکل را حل نمی کند، ما باید روی افرادی که عادت کرده اند 
پایشــان را کج بگذارند تمرکز کنیم، لذا ما در ســامانه ای این افراد را 

نشانه دار کرده ایم.
شهریاری تاکید کرد: بودجه الزم برای تقویت سامانه ها در قوه قضائیه 

به ما اختصاص داده نشده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: طراحی سایت 
ســامانه ثبت اموال مسئوالن رو به اتمام است و ان شاا... ظرف دو ماه 

آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: قبل از راه اندازی ابالغ الکترونیک بیش از ۶۰ درصد 
از ابالغ ها به دست مردم نمی رسید در حال حاضر ۸۰ درصد ابالغ ها 

الکترونیکی است. 
رئیــس مرکز آمــار و فناوری اطالعات قــوه قضائیه بــا بیان اینکه 
شهروندان باید در دسترس حاکمیت باشند گفت: ۳ سال است سامانه 
ثنا راه اندازی شــده است و شــهروند را در دسترس دستگاه قضائی 
قرار داده است و شهروندان می توانند در بالغ بر ۲ هزار دفتر خدمات 
الکترونیک قضائی ثبت نام را انجام دهند و حتی اگر شماره موبایلشان 
تغییر کرد می توانند این تغییر را در سامانه ثبت کنند حدود ۲۰ میلیون 

نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

تخت روانچی: 
این آمریکا بود که تنش علیه ملت ایران را 

آغاز کرد
 ســفیر ایران در ســازمان ملل پیش از آغاز نشست غیرعلنی 
شــورای امنیت گفت: آمریکا نشــان داد به قوانین جامعه جهانی 

نیست. پایبند 
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی اعالم کرد: شرایط کنونی برای 
گفت وگو مهیا نیست، نمی توان در سایه تهدیدات دور میز مذاکرات 
نشست. این آمریکا بود که تنش علیه ملت ایران را آغاز کرد، آنان باید 

نیروهایشان را از منطقه خارج کنند.
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملــل متحد ادامه داد: مــا تهدید را 
نمی پذیریم، شــرکای اروپایی ما باید جبران کنند و بر اســاس توافق 
هسته ای به تعهداتشان پایبند باشــند. ما به توافقنامه پایبندیم، تمامی 
تدابیری هم که تا به االن اتخاذ کردیم نقض هیچ یک از مفاد توافقنامه 

نبود.
تخت روانچی گفت: اقدام ایران نقض برجام نیست بلکه در چارچوب 
آن است. اگر ما به آنچه که درخواست کردیم برسیم، سریعاً می توانیم 

روند را به عقب بازگردانیم.
وی گفت: هیچ عقل ســلیمی نمی تواند مذاکره با کسی را بپذیرد که 

تهدید به تحریم های بیشتر می کند.
ســفیر ایران در ســازمان ملل خواهان گفت وگو در خصوص امنیت 
منطقه ای شــد و از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل خواست در 

این زمینه نقش آفرینی کند.
 تخت روانچی ادامه داد: ما خواهان بروز تنش در خلیج فارس نیستیم؛ 
اما برخی طرف ها برای این منطقه بحران می خواهند تا بتوانند برخی 

از کشورهای منطقه را به خرید سالح ترغیب کنند.

آرامشی که داریم در بستر مقاومت است
 نه مذاکره

 رئیس قوه قضاییه با اشــاره به گزارش عملکرد دستگاه قضا گفت: با همه 
تالش هایی که تا کنون انجام شده در گام دوم الزم است تحول پیدا کنیم.

به گزارش ایســنا حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رئیسی از ابر چالش های 
دســتگاه قضائی را افزایش های ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی داشتند و 
تصریح کرد: این افزایش ورودی ها مشــکل افزایش قاضی، افزایش کارمند و 
افزایش ساختمان و محیط کار را به دنبال خود دارد ما به نیروی انسانی کارآمد 
و ابزار کار نیاز داریم.رئیســی با بیان اینکه ما در کشور مسئولیت داریم، اظهار 
کرد: ظرفیت بســیاری در کشــور وجود دارد آن جای که از ظرفیت ها استفاده 
کردیم آثارش را دیدیم. آرامشی که دیده می شود در بستر مقاومت است نه در 

بستر مذاکره و چیز دیگر. امروز شاهد ظرفیت سپاه در منطقه هستیم.

ظریف در حال تبدیل شدن به ماندالی ایران است
 مشاور رئیس جمهور با اشاره به اقدام اخیر دولت ایاالت متحده آمریکا در 
زمینه قرار دادن وزیر امور خارجه کشــورمان در لیست تحریم های این دولت، 

تاکید کرد: ظریف در حال تبدیل شدن به ماندالی ایران است.
به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش 
به قرار گرفتن نام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در لیست 

تحریم های دولت ایاالت متحده آمریکا، نوشت:
»هــر ایرانی با خواندن خبر تالش تیم ب برای تحریم دکتر ظریف به شــدت 
عصبانی می شود، اما از طرف دیگر این بهترین فرصت برای اثبات صلح دوستی 

اوست.
ظریف در حال تبدیل شدن به ماندالی ایران است، او علیه آپارتاید داخلی می 

جنگید و این علیه آپارتاید بین المللی.

قوه قضائیه مجرمان عقیدتی و سیاسی را از 
یکدیگر جدا کند

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که »باید رئیس قوه 
قضائیه در میان مردم حضور داشــته باشد« افزود: نباید از حضور در میان مردم 
ترسید لذا باید رئیس قوه قضائیه تالش کند که مجازات جایگزین های حبس را 

در نظر گیرد تا شاهد کاهش جمعیت زندانیان باشیم.
حجت االســالم حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت نظارت 
بیشتر بر وضعیت زندان ها گفت: باید زندان ها طبقه بندی و دسته بندی شوند و 
مجرمان عقیدتی، سیاسی، پولی و بانکی و مواد مخدر از یکدیگر تفکیک شوند.

این عضو فراکسیون والیی مجلس همچنین بر لزوم ادامه برگزاری دادگاه های 
مفاســد اقتصادی با قدرت هر چه تمام تر تاکیــد کرد و گفت که این دادگاه ها 

باید بیشتر به صورت علنی برگزار شود تا مردم از شرایط اطالع داشته باشند.

 تاکید فرانسه، آلمان و انگلیس بر حفظ برجام
■ باشگاه خبرنگاران : پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس 
گزارش داد فرانســه، آلمان و انگلیس نســبت به افزایش تنش ها در 
خلیج فارس که پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران در ۲۰ 
ژوئن تشدید شده است، به شدت ابراز نگرانی کردند.این سه کشور 
اروپایی اعالم کردند این تحوالت خطر محاسبه غلط و مناقشه را به 
همراه دارد. ما تنش زدایی و گفت وگو ضمن احترام کامل به قوانین 
بین الملل را خواســتاریم. فرانسه، آلمان و انگلیس با در نظر گرفتن 
نشســت قریب الوقوع شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱، بر تعهد 
کامل به اجرای این قطعنامه و حفظ برجام تاکید کرده و اعالم کردند: 
مــا معتقدیم اجرای کامل این توافق به کاهــش تنش ها در منطقه و 

همچنین منع اشاعه هسته ای جهانی کمک می کند.
 آژانس اطالعات دفاعی آمریکا: کره شمالی آماده خلع 

سالح اتمی نیست
■ ایسنا:مدیر آژانس اطالعات دفاعی آمریکا گفت: جامعه اطالعاتی 
ایاالت متحده باوری بر آمادگی رهبری کره شمالی در راستای خلع 
سالح اتمی ندارد. رابرت اشلی، در گفت وگویی با شبکه خبر فاکس 
نیــوز گفت: ما همچنان در حال ارزیابــی داده های جامعه اطالعاتی 
هســتیم که کیم جونگ اون، رهبری کره شــمالی آماده خلع سالح 
اتمی نیست.نشست فوریه سالجاری میالدی بین رهبری کره شمالی 
و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شکســت خورد چون دو 
طرف نتوانســتند اختالفات بین خود را درباره خلع سالح و کاهش 

تحریم ها حل و فصل کنند.
 ایران دوست نزدیک روسیه است

■ تســنیم : دبیــرکل شــورای امنیــت ملــی روســیه در نشســتی بــا 
مقامــات رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا تصریــح کــرد ایران دوســت 
نزدیــک روســیه اســت. شــبکه الجزیــره مباشــر نشســت مشــترک 
ــغالی در  ــدس اش ــیه در ق ــکا و روس ــی آمری ــت مل ــاوران امنی مش
ــن  ــه بنیامی ــتی از جمل ــم صهیونیس ــه رژی ــات بلندپای ــار مقام کن
ــالم  ــبکه اع ــن ش ــش کرد.ای ــده پخ ــورت زن ــه ص ــو  را ب نتانیاه
کــرد مقامــات شــرکت کننــده در ایــن نشســت بــه گفت وگوهــای 
ــه ادامــه می دهند.دبیــرکل شــورای امنیــت  ــاره خاورمیان خــود درب
ملــی روســیه در ایــن نشســت تاکیــد کــرد ایــران دوســت نزدیــک 
ماســت و اهتمــام مشــترکی در بســیاری از امــور داریم.مائیــر بــن 
شــبات مشــاور امنیــت داخلــی رژیــم صهیونیســتی و جــان بولتــون 
مشــاور  امنیــت ملــی آمریــکا هــم بــار دیگــر ادعاهــا و اتهامــات 

بــی اساســی را  علیــه جمهــوری اســالمی ایــران تکــرار کردنــد.
 ترامپ: برای حمله به ایران 

نیازی به تایید کنگره ندارم!
تصمیم گیــری  اســت  مدعــی  آمریــکا  مهر:رئیس جمهــوری   ■
ایــران در حــوزه  اقــدام نظامــی علیــه  بــه  دربــاره توســل 
ــد ترامــپ  ــدارد. دونال ــه کنگــره ن ــارات او اســت و ربطــی ب اختی
رئیس جمهــوری آمریــکا بــه خبرگــزاری هیــل گفتــه اســت 
ــدارد.وی در  ــره ن ــد کنگ ــه تایی ــازی ب ــران نی ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
ــار آن را دارد  ــد اختی ــا فکــر می  کن ــه آی ــن ســوال ک ــه ای پاســخ ب
کــه بــدون تاییــد کنگــره  بــه ایــران حملــه کنــد؛ مدعــی می شــود: 
ــره  ــا کنگ ــد: م ــود می افزای ــای خ ــه ادع ــپ در ادام ــه دارم.ترام بل
را در جریــان آنچــه انجــام مــی دهیــم، قــرار می  دهیــم امــا قانونــاً  
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــن کار ندارم.ای ــام ای ــرای انج ــاری ب اجب
ــه  ــی علی ــدام نظام ــرای اق ــا ب ــه تنه ــپ ن ــد ترام ــره می گوی کنگ
ایــران بلکــه بایــد پیــش از عملــی کــردن تصمیــم خــود بــه اعــزام 
ــا ایــن نهــاد مشــورت کنــد. ــز ب ــه نی ــه خاورمیان نیــروی بیشــتر ب

 ایران را به میز مذاکره برمی گردانیم
■ مهر: ســفیر موقت ایاالت متحده در سازمان ملل متحد اعالم کرد 
که به اعضای شورای امنیت اطمینان داده که فشارهای دیپلماتیک و 

اقتصادی آمریکا، ایران را به میز مذاکره بازمی گرداند.
ــه نقــل از رویتــرز، »جاناتــان کوهــن« ســفیر موقــت آمریــکا در  ب
ســازمان ملــل بــا اشــاره بــه ادامــه اقدامــات سیاســی و دیپلماتیــک 
ــه ۱5  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــگاران اع ــه خبرن ــران ب ــال ای ــکا در قب آمری
عضــو شــورای امنیــت گفتــه ایــاالت متحــده شــواهدی در دســت 
ــن  ــی و ژوئ ــاه م ــالت م ــران در حم ــد ای ــان می ده ــه نش دارد ک
بــه نفتکش هــا در آبهــای منطقــه خاورمیانــه مقصــر اســت و 
ــه  ــد ب ــران بای ــار ای ــن رفت ــه ای ــش ب ــان در واکن ــورهای جه کش
ــتر  ــکا پیش ــالم کنند.آمری ــرش اع ــل پذی ــت آن را غیرقاب صراح
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــی ش ــت غیرعلن ــزاری نشس ــان برگ خواه
ــای  ــا در دری ــه نفتکش ه ــالت ب ــاد حم ــی ابع ــرای بررس ــل ب مل
ــا  ــت ب ــورای امنی ــت، ش ــن نشس ــان ای ــود.در پای ــده ب ــان ش عم
ــن  ــادی، ای ــا نه ــور ی ــردن از کش ــام ب ــدون ن ــه ای ب ــدور بیانی ص
ــر  ــه خط ــم در ب ــی مه ــا را عامل ــرد و آنه ــوم ک حمــالت را محک

ــت. ــی دانس ــت جهان ــح و امنی ــن صل انداخت
 روسیه بار دیگر به ونزوئال 

هواپیمای نظامی اعزام کرد
■ ایرنا:رســانه هــای خارجــی بــه نقــل از شــاهدان اعــالم کردنــد 
ــاک  ــیه در خ ــی روس ــروی هوای ــای نی ــد هواپیم ــک فرون ــه ی ک
ــش  ــاه پی ــه ســه م ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــرود آم ــال ف ونزوئ
نیــز دو هواپیمــای نظامــی دیگــر روســیه وارد ونزوئــال شــده بــود.

دو هواپیمــای نظامــی روســیه پیشــتر در مــاه مــارس )فروردیــن( 
ــیه و  ــی روس ــات دفاع ــه مقام ــود ک ــده ب ــرود آم ــال ف در ونزوئ
ــث  ــئله باع ــن مس ــتند. ای ــور داش ــی درآن حض ــروی نظام ۱۰۰ نی
ــال  ــا در ونزوئ ــش ه ــدید تن ــه تش ــیه را ب ــکا، روس ــا آمری ــد ت ش
ــه دنبــال بحــران سیاســی در ایــن کشــور متهــم کنــد.در همیــن  ب
ــای  ــک هواپیم ــه ی ــد ک ــالم کردن ــرز اع ــه رویت ــاهدان ب ــال ش ح
ــال  ــی در ونزوئ ــن الملل ــرودگاه بی ــک ف ــدل ایلوشــین -۶۲ در ی م
بــه زمیــن نشســت کــه بــه نیــروی هوایــی روســیه تعلــق داشــت.

دونالــد ترامــپ پیشــتر از روســیه خواســته بــود تــا تمامــی 
ــد. ــارج کن ــال خ ــش را از ونزوئ نیروهای

مهدی آقایانی »

 چند ماهی اســت که در منطقه خاورمیانه 
با تنش هایی روبه رو هستیم گاه این تنش های 
به وجود آمده ما بین ایران و آمریکا با افزایش 
و کاهش روبه رو می شود. اما در این چند ماه 
هنوز ســایه تنش از سر این منطقه رفع نشده 
اســت. اگر بخواهیم به صورت کوتاه نگاهی 
بــه رخدادهای به وجود آمده در این چند ماه 
،در منطقه خاورمیانــه بویژه در خلیج فارس 
بیاندازیم ،می توانیم بــه انفجار نفتکش ها در 
دو مرحله، یکی حادثه آتش گرفتن ۷ نفتکش 
در بندره فجیره امارات در اردیبهشــت ماه و 
دیگری حمله بــه دو نفت کش بزرگ و غرق 
شــدن یکی از نفتکش ها در خرداد ماه ، اشاره 

کنیم.
ایاالت متحده آمریکا در ادعاهای خود حمله 
به ایــن نفت کش هــا در خاورمیانه را متوجه 
ایران کــرده و دائماً عنــوان می کند که ایران 
پشت سر این حمالت بوده است. در صورتی 
که جمهوری اســالمی ایران بالفاصله پس از 
انفجار در دو نفتکش در دریای عمان ۴۴ نفر 
از خدمه  و سرنشــینان این کشتی  را نجات 
داده و البته جهانیان نیز با توجه به نبود مستند 
از طــرف آمریکا این گونه اتهامات عیله ایران 

را رد می کنند.
در واقــع آمریکا پس از خروج از پیمان جامع 
مشترک}برجام{ توســط دونالد ترامپ، این 

پیمان را نیمه جان کرد.
بعــد از انفجــار نفت کش هــا و تنش هــای 
روزافــزون در منطقه، بار دیگــر آمریکا پس 
از ورود غیرقانونی هواپیمایی بدون سرنشین 
خــود به حریم هوایی ایران و ســرنگونی آن 
توسط ســامانه های دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران عنوان کرد که این هواپیمای ســرنگون 
شده توسط ایران در آب های بین المللی مورد 

اصابت قرار گرفته است.
 حادثه سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه 
پاسداران بسیار سریع نقل رسانه های جهانی 
قرار گرفت.رئیس جمهوری آمریکا پس از این 
حادثه عنوان کرد ،ایــران مقصر حمله به این 
پهپاد اســت و ایران را به صورت غیر مستقیم 
،نسبت به این سرنگونی تهدید کرد. به گزارش 
نیویورک تایمز ترامپ پس از انهدام هواپیمای  
بدون سرنشــین خود در خلیج فارس، دستور 
حمله به برخی از نقاط ایــران را داده بود.اما 
۱۰دقیقه قبل از دســتور حمله این واکنش را 
لغــو کرد. ترامپ در گفت وگو با یک شــبکه 
آمریکایی گفت که در صورت حمله به خاک 
ایران ۱5۰ ایران کشته می شدند و به این خاطر 

این عملیات را لغو کرده است.
این تصمیم در حالی صورت گرفته که ترامپ 
پیش از رســیدن به ریاست جمهوری آمریکا 
تعدادی از  روسای جمهور آمریکا بویژه اوباما 
را مقصر هزینه های هنگفت در افغانســتان و 
عراق می دانســت. به گزارش فایننشال تایمز، 
هزینه حضور آمریکا در عراق و افغانستان،طی  
۱۲ سال ،چیزی حدود ۳ تریلیون دالر بوده که 
این مبلغ دو ســوم کل بودجه سالیانه آمریکا 
را در بر می گیرد. حال با توجه به ســرنگونی 
پهپاد آمریکایی توســط ایــران، ترامپ دیگر 
به دنبــال هزینه های اضافــی طبق وعده های 
خود در کارزار انتخاباتیش نیســت. هر چند 
ایران نیز کشــوری همانند عراق و افغانستان 
نیست، ایاالت متحده آمریکا از لحاظ ادوات 
نظامی نســبت به ایران برتری دارد اما وجود 
موشــک های پیشــرفته ایران این مجال را از 
کشور خارجی نسبت به حمله مستقیم به ایران 
گرفته است ،چون در صورت حمله به ایران، 
کشورهای غربی نمی دانند که با چه واکنشی از 
طرف  ایران روبه رو خواهند شد. البته یکی از 
مقامات پنتاگون  به گزارش نیویورکر در مورد 
حمله آمریکا به ایران گفته اســت که با توجه 
به قدرت موشــکی باالی ایــران در صورت 
درگیری بین دو کشور، واکنش ایاالت متحده 
همانند حمله به افغانستان و عراق نخواهد بود 
ودر صورت حمله، دستور اینگونه خواهد بود 
کــه هر چه را می توانیــد از نیرو های  قدس 
گرفته تا برنامه هسته ای، نیروهای دریایی و... 

را نابود کنید.
البته این موضوع باعث خواهد شــد که تنگه 

هرمز که به شــاهراه انرژی جهــان معروف 
اســت به طور کلی بســته شــود و در واقع 
چرخ اقتصادی جهان به دلیل کمبود نفت ، از 
حرکت  باز ایستد و یک بحران بزرگ جهانی 
را به دنبال داشته باشد.بنابراین به همین خاطر 
است که کنگره آمریکا اجازه درگیری سر خود 

را به دولت ترامپ نمی دهد.
بنابراین آمریکا با توجه به این موضوعات به 

دنبال مذاکره با ایران می باشد.
 در چند ماه گذشــته کشورهایی مانند عمان، 
آلمان، فرانسه، ژاپن، حامل پیام هایی از طرف 

آمریکا برای ایران بوده اند.
در سفر نخست وزیر ژاپن به ایران،شینزو آبه 
،حامل پیامــی از طرف آمریکا برای ایران بود 
کــه به دلیل نقض یک بــاره آمریکا و خارج 
شدن از برجام، این پیام مورد اهمیت مقامات 
جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفت. این در 
حالی است که مقامات اروپایی با وعده ایجاد 
کانال مالی ســعی در نگه داشــتن یک طرفه 
ایــران در این عهدنامه دارنــد،در صورتی که 
هنوز وعده های آنها بعد از گذشــت بیش از 

یک سال عملی نشده است. 
 به دنبــال آن جمهوری اســالمی ایران یک 
مهلت ۶۰ روزه را بــرای آنها)اتحادیه اروپا( 
تعیین کرده که در صــورت عملیاتی نکردن 
وعده های گفته شــده، ایران به صورت گام 
به گام از این توافق خارج خواهد شد و سطح 
غنی سازی و اورانیوم خود را افزایش خواهد 

داد.
اروپا با توجه به افزایش تنش در خاورمیانه به 
دنبال این است تا به هر صورت به وعده های 

خود برای عملی کردن اینستکس)کانال مالی( 
جامه عمل بپوشاند. 

در این ارتباط مســئول سیاست خارجی اروپا 
گفت که با تمــام تالش ،به دنبال ایجاد کانال 
مالــی بین ایــران و اروپا با کمک فرانســه و 
انگلستان و آلمان هستیم و می دانیم که ایران 
اکنون عصبانی است اما از ایران می خواهیم که 

از برجام خارج نشود.
به طور کلی ایاالت متحده آمریکا با توجه به 
اقدامات یک جانبه گرایی که در دســتور کار 
خود قرار داده اســت.به دنبال فشار حداکثری 
برای به صفر رساندن نفت جمهوری اسالمی 
ایران است و حتی کشور های اروپایی را برای 
ایجاد اینستکس }کانال مالی{که برای تسهیل 
روند اقتصادی ایران ،ایجاد شده است تهدید 

به تحریم می کند.
ایاالت متحده آمریکا با توجه به این اقدامات 
به دنبال این موضوع است تا با فشار حداکثری 
ایران را پای میز مذاکره بکشــاند. اما به جای 
اینکه حرکات خود را در راســتای دیپلماسی 
عرضه کند و در شــرایط مذاکــره پیش رود 
،تحریم ها را به صــورت روز افزون افزایش 

می دهد. 
به هر حال آمریکا  به دنبال این است که یک 
ائتالف در جهان ضد ایران ایجاد کند تا به این 
وسیله فشار خود را بر روی جمهوری اسالمی 
ایران افزایش دهد.حال با توجه به تنش های 
به وجود آمــده، در می یابیم در صورت نبود 
صبر و خویشــتن داری از طرف کشورهای 
منطقه، احتمال افزایش هر چه بیشتر تنش در 

خاورمیانه وجود دارد.

خاورمیانه،آبستن حوادث
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خبر

امکانات مناسبی برای گذران اوقات فراغت در اختیار جوانان نیست
 مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان از نبود  امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت جوانان گالیه مند است.

امیرحســین آل اســحاق با بیان اینکه،  اگر بتوانیم اهمیت موضوع سرمایه گذاری اوقات فراغت و مهارت آموزی و سودآور بودن این 
موضوع را برای صاحبان سرمایه روشن کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد،گفت: نکته قابل تمرکز امسال این وزارت خانه مهارت آموزی 
در اوقات فراغت است. اوقات فراغت زمانی برای کارهای غیرآموزشی معمول است و فرصتی است که می توان از آن بهترین استفاده 
را برد.وی ادامه داد: مشکل اصلی کشور ما بحث اشتغال است. این درحالی است که بازار کار عالوه بر دانش آکادمیک نیاز به مهارت 

هم دارد تا جوان ها زودتر جذب کار و بازار کار شوند.
مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان تصریح کرد: حوزه اقتصاد و صنعت اوقات فراغت و اشتغال اوقات فراغت مورد توجه نیست.

وی، بیان کرد: هر سال با از راه رسیدن تابستان برخی از دستگاه های دولتی درباره بودجه اوقات فراغت صحبت می کنند که در دست 
وزارت ورزش و جوانان است.

آغاز به کار »اورژانس اجتماعی مدارس« از مهر
 مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درباره استقرار »اورژانس اجتماعی« و ارائه خدمات فوریت های اجتماعی 
در مدارس گفت: این طرح شبیه به همان اورژانس اجتماعی است؛ اما ویژه و اختصاصی آموزش و پرورش است. بخشنامه مربوط را 
صادر کردیم و از مهرماه اجرا می شود.مسعود شکوهی در گفت وگو با ایسنا، با توجه به منفک شدن اداره امور آسیب های اجتماعی از 
معاونت تربیت بدنی و پیوستن آن به معاونت پرورشی و فرهنگی، درباره طرح نماد )نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( که از جمله 
مهمترین برنامه های آموزش و پرورش در حوزه آسیب های اجتماعی به شمار می رود اظهار کرد: در حال حاضر ۶5۷۸ مدرسه تحت 
پوشش طرح نماد قرار دارند.وی با اشاره به دایر شدن »میز خدمت نماد« مراکز مشاوره در تمام استان ها گفت: دستگاه های عضو طرح 
نماد پای میز خدمت نماد حضور دارند. در هســته های مشــاوره مناطق نیز میز خدمت منطقه ای نماد دایر شده است.شکوهی درباره 
استقرار اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات فوریت های اجتماعی در مدارس نیز گفت: فوریت های اجتماعی برای همه مدارس است؛ 

این طرح را هم در دستورکار داریم و فوریت های اجتماعی ـ روانی را به تمام مناطق ابالغ کردیم که در حال انجام است.

من حتماً باید یک شهروند 
نمونه همدانی باشم 

مهدی ناصرنژاد  »

 از همیــن روزها و تا آخرین روزی که شــهروند نمونه همدانی 
معرفی بشود و دستش به عنوان قهرمان باال برود، ما آرام و قرار نداریم 
که خدایا، قرعه به نام چه کســی خواهد خورد و این شهروند نمونه 

کیست که ما تاکنون از او غافل بوده ایم و نمی شناسیمش!!!
آری، در یادداشــت قبلی هم از خبر انتخاب شهروند نمونه همدانی 
و خصوصیات ســلیقه ای از شهروند نمونه نوشــتیم و باور کنید این 
موضوع آنقدر مهم و در سرنوشــت شهر و شــهروندان ما تأثیرگذار 
اســت که نمی توانیم بی تفاوت باشیم و فقط به یک یادداشت و چند 
یادداشت اکتفا کنیم. قطعاً اگر آدم های یک شهر همه خوب باشند، در 
بیابان برهوت هم بنام شهر، می توانند کنار هم خوشبخت و رضایتمند 
زندگی کنند. و خدای ناکرده اگر بیشتر مردم یک شهر بد باشند، باید 
نیمی از شهر را به دادگستری و پاسگاه  کالنتری و زندان تبدیل کرد! 
در یک شــهر و یک کشور، خروجی های فرهنگی و هویت منطقه ای 
و ملی، فرآیندی از واکنش های ارادی مردم آن شهر و کشور در مقابل 
رفتارهای فردی و اجتماعی دیگران اســت. به عبارتی دیگر هویت و 
فرهنگ عمومی و ملی یک شــهر و یک کشور از نوع تربیت و بینش 
مردم آن شــکل می گیرد. وقتی کسی با معلومات و اطالعات سنتی و 
بومی خودش بر می گیرد و مثاًل می گوید، همدان مردمان خوبی دارد و 
یا مردمان بدی دارد، برداشت کلی خود از هویت چند هزار ساله مردم 
یک شــهر را به زبان آورده است، در حالی که یک هویت و شناسنامه 
جمعی و منطقه ای حاصل رفتار و بینش میلیون ها انســان است که در 
یک تاریخ سه هزار و چند هزار ساله شکل گرفته و در وجود نسل ها 
نهادینه شــده است. در صورتی که ســه هزار سال تاریخ یک شهر و 
مردم آن در خلوت زندگی ساده و بی آالیش گذشتگان بوده و همه اش 
در شــلوغی و زندگی ماشــینی و ترافیک و رواج هزاران رفتار غلط 
اقتصادی و تمایالت شخصی نبوده است! یعنی اینکه شلوغی و تراکم 
و شــتاب خطاآمیز آدم ها در جوامع به ظاهر پیشرفته امروزی، ضریب 
اشــتباه و ناهنجارها و خالصه دوز و کلک و بزهکاری های ناخواسته 
را هم باال می برد و بدون شک یک هویت اجتماعی برای مردمان یک 
شــهر و یک کشــور که در عصر کهن، در یک پروسه چند صد ساله 
و هزار ســاله شکل می گرفت، در چنین عصری از ارتباطات و دنیای 
اینترنتی با وســائل مدرن ارتباط جمعی آن، به ۱۰ سال هم نمی کشد 
و به قــول معروف )این( بت عیار هر روز بــه نوعی دل برد و نهان 
شــد! حال اینکه عوامل متعددی در سرعت بخشیدن به شکل گیری 
تمدن های جدید دخالت دارند و حکومت ها نیز در هیچ فرآیندسازی، 
بی تأثیر که نیستند هیچ، بلکه صددرصد مقصر هستند. با این شرط که 
هر تقصیری هم لزوماً بد نیست و می تواند در خدمت اصالح هویت 

تمدن ها باشد.
بنابراین و با در نظر گرفتن مجموع عوامل تأثیرگذار در شــکل گیری 
فرهنگ عمومی در شهری نظیر همدان با بیش از سه هزار سال تاریخ 
و تمدن، می تــوان امیدوار بود که رفتار هر شــهروندی و واکنش او 
در مقابل رفتار دیگران و مشــاهدات شــخصی اش، در تغییر بسیاری 
مســیرهای غلط، اثر گذار است، هر چند ممکن است در هیچ جایی 
هم دیده و نوشته نشود، ولیکن حداقل برای خود انسان آرامش بخش 

است.
فرق اســت بین آن شهروند محترم و با اصل و نسبی که پشت فرمان 
هنگام گذر از چهارراه یا گذرگاه های شلوغی که فاقد عالئم راهنمایی 
رانندگی اســت، با صبر و حوصله ایست می کند تا عابران بگذرند و 
قدرشناس باشند، تا آن عالیجناب گوش درازی که حتی هنگام ورود 
از خیابان به کوچه یا مســیر فرعی، بدون توجه به عابران پیاده و حق 
مسلم عابر در حریم پیاده رو یک نیش ترمز هم نمی زند و بی تفاوت و 

طلب کارانه باعث رنجش دیگران می شود!!!
حاال نمونه چنین افرادی چه نقشــی در شکل گیری فرهنگ عمومی 
و خلق و خوی مردمان یک شــهر می تواند داشــته باشد و در کجای 

شهروندان نمونه باید قرار بگیرند؟!!

تامین منابع همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

 سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم دولت از محل 
بودجــه عمومی اعتبار مــورد نیاز برای ایــن کار را تأمین کند و این 

موضوع را با جدیت تمام پیگیری می کنیم.
به گزارش مهر، محمدحسن زدا در همایش اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری، اظهار داشت: برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ســازوکار مشخصی تعریف شده است که اجرای آن در سال نخست 
نیازمند تأمین ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار اســت که بایستی از سوی 

دولت انجام شود.
وی با اشاره به مطالبه بازنشستگان برای همسان سازی حقوق، گفت: 
همسان سازی حق بدیهی بازنشستگان است و طرحی که با مشارکت 
نمایندگان بازنشستگان برای این موضوع تهیه شده است را با جدیت 

دنبال می کنیم.
زدا افزود: بازنشستگان جوانی و عمر خود را برای سربلندی کشور و 
نظام اســالمی صرف کرده اند و وظیفه داریم که زحمات این عزیزان 

را جبران کنیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان 
در سال جاری در کوتاه ترین زمان ممکن و از اردیبهشت ماه انجام شد، 
مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در خرداد پرداخت شده و از این 
نظر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در سالجاری بسیار مطلوب است.

زدا پرداخت حقوق بازنشستگان را اولویت شماره یک سازمان تأمین 
اجتماعی دانست و گفت: پرداخت منظم حقوق بازنشستگان به موقع و 
بدون تأخیر انجام می شود و ایفای تعهدات سازمان در قبال این عزیزان 

را بر هر کار دیگری ترجیح می دهیم.

مهر: ۳ فضانورد به زمین باز می گردند 
 همون جا بمونن ، زمین خبری نیست 

ایسنا: استفاده از دوربین هوش مصنوعی برای مقابله با دزدان فروشگاه 
 برای دوربیناتون  هوش بخرید!!

همدان پیام: کنترل اتوبوسی دیابت و فشار خون 
 اول بگو نگران سرعت اتوبوسی؟ یا فشار مردم؟!

همدان پیام: دهه هشتاد دهه طالیی ورزش استان 
 حسرت خوردن برگذشته روحیه رو خراب می کنه 

تسنیم: مذاکره پرسپولیس در استانبول با ۳ مربی 
 با این همه مذاکره وقتی برای فوتبال دارن ؟

همدان پیام: مسابقه فرش بافی در نمایشگاه 
 منظورش اینه که اگه  فرش بافی بلدید برید نمایشگاه 

ایرنا: لیست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی منتشر شد 
 به اونا کار نداشته باشید به مردم خدمت می کنن 

مهر: ۶/5 میلیون موتور سیکلت سوار فاقد گواهینامه هستند 
 اونا میرن صحرا چکارشون داری 

فارس: ۱۴ درصد از جمعیت هدف همدان فشار خون باال دارند 
 تو بازار فشارشون می ره باال 

مهر: هکرها 5۰۰ مگابایت اطالعات حساس ناسا را دزدیدند 
 شما رو زمینید چرا نگرانید اطالعاتو از ناسا می برن تو ماه یا خورشید 

اعتماد: وحدت واجب تر از نان شب 
 قیمتش چی؟ به گرونی نان شب هست؟!

اعتماد: همه چیز در ایران می تواند سیاسی شود 
 راست می گن حتی مواد بازیافتی که می گن به خاطر تحریم!!

ایران: گامی رو به جلو در دفاع از حقوق زنان 
 بســتگی داره این گام رو با چی بــرداری با کفش مهمونی یا 

ورزشی 
ایران: پرچم گفتگوی ملی در دست وزیر سابق 

 به نظرت تا حاال رنگش نرفته ؟!
اعتماد: نوه نخست وزیر بر بام فوتبال سلطنتی 

  لباس فوتبال فقرا و پولدارا که یه شکله  

استفاده از سلول های بنیادی برای 
درمان۱20 بیمار فلج مغزی

 مدیرعامــل شــرکت بــن 
یاخته هــای رویان با بیان اینکه 
سلول های بنیادی مشتق از بافت 
بند نــاف را جمع آوری و برای 
حــدود ۱۲۰ بیماری که مبتال به 
فلج مغزی بودند استفاده کردیم، 
گفت: نتایج اولیه این اقدام کامال 

رضایت بخش بوده است.
با  در گفت وگو  مرتضی ضرابی 
فارس با بیان اینکه سلول درمانی 

همانطور که از نام آن پیداست، اســتفاده از سلول های بنیادی برای 
درمان بیماری هاست، گفت: سلول های بنیادی می توانند جایگزین 
ســلول های آســیب دیده در بخش هــای مختلف بدن شــوند. در 
بیماری هایی با منشاء عصبی که درگیری سیستم عصبی وجود دارد، 

این سلول ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
وی در خصــوص آخریــن اقدامــات درمانــی بــرای درمــان بیمــاران 
ــت  ــتق از باف ــادی مش ــلول های بنی ــح داد: س ــزی توضی ــج مغ فل
ــی  ــز طب ــکاری مرک ــا هم ــم و ب ــع آوری کردی ــاف را جم ــد ن بن
ــه فلــج مغــزی  ــال ب ــرای حــدود ۱۲۰ بیمــاری کــه مبت کــودکان ب
بودنــد، ایــن ســلول ها مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. خوشــبختانه 
نتایــج اولیــه کامــال رضایــت بخــش بــود  و نشــان دهنــده بهبــود 

ــی بیمــاران اســت. شــرایط حرکت
ضرابــی ادامــه داد: اکنــون تجــارب خوبــی در دنیــا برای اســتفاده از 
ســلول های بنیــادی در بیمــاران »اس ام ای« کــه دچــار اختــالالت 

حرکتــی بــوده و عضالتشــان درگیــر اســت، وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت بــن یاخته هــای رویــان تأکیــد کــرد: بــر همیــن 
ــا اعــالم آمادگــی کردیــم در صورتــی کــه مرکــز طبــی  اســاس م
ــرا  ــی را اج ــاران »اس ام ای« طرح ــرای بیم ــد ب ــودکان بخواه ک
ــته  ــل را داش ــکاری کام ــادی هم ــلول های بنی ــن س ــد، در تامی کن
باشــیم. ســلول های بنیــادی مــورد اســتفاده نیــز ســلول های 
ــازی و  ــد از جداس ــه بع ــت ک ــاف اس ــد ن ــتق از بن ــادی مش بنی
خالــص ســازی بــه شــکل داخــل نخاعــی حداقــل در ســه نوبــت 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــاران می توان ــرای بیم ب
وی اضافــه کــرد: امیدواریــم بــا آغــاز ایــن طــرح بتوانیــم حداقــل 
شــرایط حرکتــی را بــرای ایــن بیمــاران بهبــود بخشــیم و ســرعت 

پیشــرفت بیمــاری را کنــد کنیــم.
ضرابی ابراز کــرد: این طرح در مرحله تحقیقات اســت و یکی از 
مهم ترین مسائل در این بخش بحث هزینه های تامین سلول خواهد 
بود. اگر قرار باشــد برای هر بیمار حداقل سه نوبت تزریق صورت 
گیرد، حدود ۲۰ میلیون تومان اعتبار برای هر بیمار مورد نیاز خواهد 

بود.
وی گفت: پیش بینی ما این اســت که حــدود ۲۰۰ تزریق برای این 
بیماران نیاز باشــد که رقم قابل توجهی می شــود. امــا با توجه به 
مســاعدت های صورت گرفته به نظر می رســد بتوانیم ظرف مدت 
ســه تا چهار ماه آینده این طرح را با همــکاری مرکز طبی کودکان 

آغاز کنیم.

مصیبت ناتمام یک محله

بــرای ایجــاد عدالــت 
باید  شــهر  در  اجتماعی 
تمامی خدمات شهری در 
نقاط مختلف یک شهر به 
صورت مساوی ارائه شود 
در حالیکــه نبود امکانات 
از جمله  اولیه شهرنشینی 
خیابان کشــی و معابــر، 
پیاده رو، فاضالب و فضای 
مشکالت  جمله  از  ســبز 
شهید  حصار  محله  عمده 
مطهــری شــهر همدان 

است

تولید کنند فرش تبریز در نمایشگاه همدان 
می گوید

ورود جوانان به صنعت 
 فرش راه نجات 

اشتغال کشور

 به ســمت منطقه ای در نزدیکی شهر که 
امروزه به یکی از شهرک های همدان تبدیل 
شده است، رهسپاریم اما از وضعیت مناسبی 
در زمینه خدمات شهری برخوردار نبوده و 
وقتی وارد این محله می شــوی انگار وارد 

روستایی کوچک در دل شهر شده ای.
به گزارش ایسنا،حصار قصابان، پیاز کاران و 
مطهری نام های محله ای است که در گذشته 
روســتا بوده و با توسعه شهر  اکنون به شهر 
همدان ملحق شــده اســت. این محدوده 
شهری در حد فاصل چارباغ آیت ا... نجفی 
و کوی دیزج یا ولیعصر و مقابل بیمارستان 
ارتش در مجاورت تقاطــع رو گذر آیت ا... 
نجفی)سردار شهید سعید قهاری( قرار دارد.

نکته قابــل توجــه در بــدو ورود به این 
منطقه آشــفتگی در ســاخت و ساز منازل، 
خیابان کشــی و معابر آن است که آدم را به 
فکر فرو می برد که مگر اینجا روستاست که 
بدون نظم و قاعده و قانون ســاخت و ساز 
در آن انجام شــده؟ هرچند امروزه روستاها 
با اجرای طرح هــادی زیباتر و قانونمندتر 

شده اند.
از وضعیت آسفالت معابر که بهتر است هیچ 
نگوییم چرا کــه مردم همدان خود می دانند 
تا وقتی در بخش های مرکزی شهر و حتی 
باالی شهر وضعیت آسفالت معابر اسف بار 
اســت دیگر وضع این بخش از شهر کامال 

واضح است و انتظاری نیست!!
درست اســت که این منطقه یکی از نقاط 
حاشیه ای و روستایی شــهر همدان بوده و 
ساخت و سازها در آن بدون حساب  کتاب 
انجام می شده اما پس از گذشت بیش از یک 
دهه از طرح موضوع توانمندسازی محالت 
حاشیه ای شــهر و الحاق این منطقه به شهر 
همدان آیا نباید شاهد وضعیت بهتری از این 

محله می بودیم؟
برای ایجاد عدالت اجتماعی در شــهر باید 
تمامی خدمات شهری در نقاط مختلف یک 
شهر به صورت مساوی ارائه شود در حالیکه 
نبود امکانــات اولیه شهرنشــینی از جمله 
خیابان کشــی و معابر، پیاده رو، فاضالب و 
فضای سبز از جمله مشکالت عمده محله 

حصار شهید مطهری شهر همدان است.
موضوع دیگری که مــردم این منطقه از آن 
رنج می برند، فرسودگی منازل آنهاست که با 
کمترین فشار ناشی از بارش دچار ریزش و 
تخریب شده که البته بیشترین فشار به قشر 
محروم و تحت پوشــش نهادهای حمایتی 

است.
پس از اطالع از تخریب چند منزل مسکونی 
در حصار مطهری به همراه رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و امور مالی شــورای شــهر 
همدان و شــهردار منطقــه ۴ و تعدادی از 

مســئوالن به این محله رفتیــم تا از نزدیک 
مشکالت خانواده هایی که منازلشان تخریب 

شده، بررسی شود.
 مشکالت حصار مطهری

مسئول پایگاه مقاومت حصار شهید مطهری 
همدان درباره مشــکالت این محله گفت: 
آســفالت، معابر نامناسب، فاضالب و بافت 
فرســوده و وجــود داالن های خطــرزا از 

مشکالت عدیده این منطقه است.
مسعود نوروزی با اشــاره به فرسوده بودن 
بافت این محله، اظهار کرد: کســانی که در 
بافت فرســوده سکونت دارند نمی توانند از 

شهرداری مجوز نوسازی بگیرند.
وی معابر تنگ و نامناســب 
مشــکالت  دیگــر  از  را 
حصار شهید مطهری عنوان 
کرد و افــزود: معابر تنگ از 
مشــکالت عمده ســاکنان 
و  اســت  مطهری  حصــار 
متأســفانه تــا کنــون هیچ 
هزینه ای در این زمینه در این 
منطقه صورت نگرفته است.

نوروزی با اشاره به تعریض 
محله،  این  معابر  از  تعدادی 
شد: خدمات شهری  یادآور 
منطقه ۴ شــهرداری همدان 
سال گذشــته فعالیت خوبی 
داشت به طوریکه چند مورد 
تعریــض معابــر و تخریب 
بافت فرســوده انجام گرفته 

شد.
وی نبود فضای سبز و فضای ورزشی را از 
مشکالت ســاکنان این منطقه عنوان کرد و 
گفت: فضای سبز، آســفالت معابر و ایجاد 
شبکه فاضالب از مطالبات اصلی مردم کوی 

مطهری است.
 »مسکن« یکی از مقوله های مهم 

مناطق محروم شهر همدان

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی 
شــورای شــهر همدان نیز با بیان اینکه در 
مناطق محروم شهر همدان یکی از مقوله های 
بسیار مهم »مسکن« است، گفت: تا زمانی که 
مســکن مردمان مناطق ضعیف شهر تأمین 
نشود هیچ گونه توانمندی و رشدی در این 

مناطق اتفاق نمی افتد.
اکبــر کاووســی امید اظهــار کــرد: تمامی 
ســازمان ها و ارگان های متولــی باید اتحاد 
رویه و تصمیم مشترکی بگیرند تا در مناطق 
محروم شــهر همدان خانه هایی که با فشار 
حداقلی امکان ریزش دارند، ترمیم شوند تا 

شاهد اتفاقات ناگواری نباشیم.
تمهیدات  درباره  وی 
برای  شــهر  شورای 
در  وســاز  ســاخت 
توانمندسازی  مناطق 
تصریح  همدان،  شهر 
کرد: شــورای شــهر 
صــدور  همــدان 
مناطــق  در  پروانــه 
تا  را  توانمندســازی 
۲/5طبقه رایگان کرده 
توانســت  و  اســت 
تــا جایی کــه امکان 
داشته هزینه های نظام 
این  در  را  مهندســی 
مناطق به صفر رسانده 

است.
مید  ســی ا و و کا
خاطرنشان کرد: درخواست شورای شهر به 
عنوان نمایندگان مردم این اســت که دولت 
بخشی از هزینه های بازآفرینی مناطق محروم 
را به نظام مهندســی بدهد کــه هزینه های 
نظارت نظام مهندسی در این مناطق به صفر 
برسد تا ساخت و سازهای قانونی و مقاومی 

در این محالت صورت بگیرد.
وی درباره کمک رســانی بــه چند واحد 

تخریب شده در سیل و بارندگی های اخیر، 
گفت: براساس مکاتباتی که با مدیرکل ستاد 
بحران اســتانداری همدان صورت گرفته، 
قرار شده پس از بررسی های فنی کارشناسان 
شــهرداری و گزارش ارائه شده تصمیمات 

مقتضی در این رابطه صورت بگیرد.
 برای خانه هــای ناپایدار باید فکر 

عاجلی شود
ــدان  ــهرداری هم ــار ش ــه چه ــر منطق مدی
نیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه خانه هــای 
خســارت دیــده در بارش هــای ســالجاری 
خشــتی و ناپایــدار هســتند، گفــت: بــرای 
ــد  ــری بای ــوی مطه ــدار ک ــای ناپای خانه ه
ــود و  ــی ش ــر عاجل ــت فک ــرع وق در اس
ــع  ــز از مناب ــاخت نی ــح و س ــرای مصال ب
دولتــی کمــک یــا اعتبــارات دولتــی گرفتــه 

شــود.
مجید یوســفی نوید اظهار کرد: در محالت 
محــدوده هــدف بازآفرینــی کــه یکی از 
ســکونتگاه های غیررسمی است، ساخت و 
ســازهای صورت گرفته به علت ناپایداری 
در اثــر بارندگی های اخیر فروریخته که اگر 
زلزله بود شدت خسارات و صدمات بیشتر 

می شد.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس مصوبــه 
ــاخت  ــه س ــدور پروان ــهر ص ــورای ش ش
در محــالت هــدف بازآفرینــی همــدان تــا 
۲/5 طبقــه رایــگان اســت، گفــت: در کــوی 
ــالت  ــد مح ــز همانن ــدان نی ــری هم مطه
هــدف بازآفرینــی صــدور پروانــه ســاخت 

ــگان شــده اســت. ــه رای ــا ۲/5 طبق ت
وی بــا اشــاره بــه خســارات ناشــی از 
شــد:  یــادآور  ســالجاری،  بارش هــای 
ریــزش ایــن ســاختمانها ممکــن بــود 
عــالوه بــر ســاکنان، بــرای رهگــذران 
خطــر ایجــاد کنــد کــه بــا همــکاری مالــک 
توانســتیم رفــع خطــر کــرده و دیــوار 

جمــع آوری شــد.

 نیاز اســت دســت اندرکاران فرش فکر 
اساسی بر مطابقت نظر مشتری، بازار و بافت 
فرش داشته باشند و برای حل مشکل  اشتغال 
جوانان روش های تشــویقی رابر سوق دادن 

این قشر به سمت صنعت فرش اعمال کنند.
تولید کننده فرش های ابریشــم،  مرینوس و 
تبریز  بازرگانی  تولیدی  مدیرغرفه شــرکت 
در نمایشــگاه بین المللی ازایجــاد ۳۸۰ دار 
قالــی در زیرمجموعه خود خبر داد و گفت: 
بافنده های ما در اســتان های غربی کشــور 

فعالیت دارند.
زکریا اســدی ضمن معرفــی فرش هایی که 
به نمایشــگاه آورده است، عنوان کرد: کار ما 
در ردیف تبریز و گره ترکی تولید می شــود 
و اغلب در فرش هــای ما مصالح مرینوس و 

ابریشم به کار رفته است.

اســدی ردیف تولید فرش هــای موجود در 
نمایشگاه را 5۰ رج به باال معرفی کرد و گفت: 
این کارها جزو فرش های ریز بافت هستند و 
۸۰ درصد قالی های موجود ما در نمایشــگاه، 
تولید بافندگانمان در اســتان های آذربایجان 
شــرغی و غربی، تبریز،ورزقان ،احرو خوی، 

مرند است.
وی در ادامه  از خارج شــدن مقوله فرش از 
حالت صنعتی ابراز نگرانی کرد و خواســتار 
حمایت دولــت از بافندگان شــد چراکه به 
عقیده وی  در صورت بیمه شدن همه فرش 
بافان قشر جوان تمایل بیشتری برای فعالیت 

در حوزه صنعت فرش خواهند داشت.
اسدی خاطرنشــان کرد: نیاز است برای حل 
مشکل رکود تولید و بازار فرش این صنعت با 
مدیریت وزارتخانه مجزا رونق یابد و از زیر 

مجموعه صنعت معدن تجارت خارج شــود 
تا صاحب نظــران وعالقه مندان با فراقت بال 
بیشــتری به مقوله فرش و اجرای یک برنامه 
مدون سالیق مشتری و نیاز بازار  راساماندهی 

کنند.
ایــن  دکتری حقوق بین الملــل، تأکید کرد: 
امروزه فــرش ایران با بازار و نظر مشــتری 
مطابقت نــدارد بــه همین دلیل اســت که 
نمی توانیم از فرش برای بهبود اقتصاد کشور 

کار سازنده ای انجام دهیم و بانک های ما نیز با 
تجار هماهنگ نیستند. 

وی پیشــنهادی هم برای  تشویق جوانان بر 
حضــور در عرصه صنعت فرش داشــت و 
گفت: مدیران مربوطه روش هایی اتخاذ کنند 
تا قشر پویا و فعال جامعه با ورود به صنعت  
فرش،اشــتغال پایدار برای خود ایجاد کنند.

چرا که فرش یک صنعت آبرومندانه و بسیار 
پردرآمد است.
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بازار

خداحافظی با کیلوگرم ملی!

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــی س ــز اندازه شناس ــس مرک   رئی
ــی  ــطح بین الملل ــی در س ــری و اندازه شناس ــد اندازه گی ــاخص های جدی ــری ش پیگی
ــرای عقــب  ــد و تــالش ب ــن مســیر جدی ــه ای ــرای پیوســتن ب ــران ب ــزی ای از برنامه ری

ــر داد. ــن تحــول خب ــادن از ای نیفت
ــوان  ــه عن ــه ب ــتاندارد ک ــی اس ــازمان بین الملل ــرد: س ــار ک ــور اظه ــرو معدنی پ خس
ــا و  ــبه کمیت ه ــازی در محاس ــد استانداردس ــک فرآین ــی ی ــه جهان ــتین مؤسس نخس
ــه ســمت یکسان ســازی  ــل ب ــدی قب ــا گذاشــت، از چن کیفیت هــای اســتانداردی را بن

ــوع  ــن موض ــز از ای ــان نی ــورهای جه ــیاری از کش ــرده و بس ــت ک S حرک I ــای  یکاه
پیــروی کرده انــد.

وی دربــاره چگونگــی اجــرای ایــن فرآینــد بــه ایســنا توضیــح داد: در گذشــته کشــورها 
یــک شــاخص اســتاندارد را بــر اســاس برخــی عوامــل ســاخت بشــر یعنــی مســائل 
قــراردادی تعییــن می کردنــد و شــاخص اظهــار کــرد: اســتفاده می شــد، امــا در 
ــا قــرار می گیــرد و از  ــادی فیزیــک مبن برنامه ریــزی جدیــد، هفــت اصــل ثابــت و بنی
ایــن پــس همیــن موضــوع در تعییــن اســتانداردها در ســطح جهانــی مطــرح خواهــد 

شــد.
رئیــس مرکــز اندازه شناســی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ادامــه داد: بــرای مثــال مــا 

در ایــران یــک شــاخص کیلوگــرم ملــی داشــتیم کــه بــر اســاس محاســبات موجــود 
بــه ایــن عــدد دســت یافتــه و پــس از آن اســتانداردها را طبــق ایــن شــاخص تعییــن 
می کردیــم. در ســاختار پیشــین بــرای آنکــه کیلوگــرم ملــی ایــران بــا اســتاندارد جهانــی 
یکســان شــود، ایــن شــاخص بــه فرانســه فرســتاده می شــد و در جریــان مقایســه بــا 
کیلوگــرم جهانــی میــزان صحــت آن مشــخص شــده و بــه کشــور بــاز می گشــت، امــا 

در چارچــوب جدیــد تمــام مبناهــا یکســان خواهنــد بــود.
ــنبه  ــح دوش ــم صب ــتاندارد - ه ــی اس ــازمان مل ــس س ــت، رئی ــادات پیروزبخ ــره س نی
)ســوم تیرمــاه( ابــراز امیــدواری کــرد کــه مقیاس هــای جدیــد اندازه شناســی در جهــان 

تــا پایــان ســالجاری میــالدی مقدمــات فعــال شــدن در ایــران را طــی کنــد.

کوچ تقاضا از بازار دالر
 روز یکشنبه قیمت دالر نوسان چندانی را تجربه نکرد تا برای دهمین 
روز متوالی در یک بازه مشــخص حرکت کند. روز یکشنبه شاخص 

ارزی ۷۰ تومان افزایش یافت و به بهای ۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان رسید.
با وجود این افزایش، بیشتر تحلیلگران باور داشتند تقاضای عمده ای در 
بازار در روزهای اخیر حضور نداشته؛ عاملی که موجب شده است ۱۰ 
روز قیمت در دامنه ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی نوسان کند. خروج دالر 
از این وضعیت به رفتار آتی معامله گران بزرگ و سطح عرضه بازارساز 

بستگی خواهد داشت.
در دومین روز هفته، قیمت دالر و سکه نوسان چندانی نکردند و خبری 
از فروش و خریدهای سنگین در بازار نبود. روز یکشنبه، دالر ۷۰ تومان 
افزایــش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان رســید. 
سکه نیز با افزایش جزئی ۲ هزار تومانی به بهای ۴ میلیون و ۶۷۲ هزار 

تومان رسید.
این کمترین میزان تغییرات مقداری روزانه سکه در سال ۹۸ بود و عدم 
تناسب رشد این فلز گران بها با افزایش بهای دالر منجر به افزایش حباب 
سکه به حدود منفی ۹5 هزار تومان شد. در نخستین روز تابستان حباب 

سکه در محدوده  منفی۷۰ هزار تومانی قرار داشت.
در بازار ارز نیز همچون بازار سکه نوسان قیمتی محدود و دالر در بازه 
۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی میانگین شده است. تغییرات محدود 
قیمتی در یک بازه مشــخص موجب شده است افرادی که ریال دارند، 
تمایل چندانی برای حضور در بازار و خرید ارز نداشته باشند. در واقع 
بیشــتر معامله گران عنوان می کنند که در روزهای اخیر »ریال« در بازار 
برای خرید ارز نبوده است. به نظر می رسد یکنواختی بازار در هفته های 

اخیر جذابیت بازار را برای این دسته از فعاالن پایین آورده است.
همزمان البته فروشنده ها نیز محتاط هستند و به دلیل وجود ریسک های 
غیراقتصادی تمایلی برای ورود به بازار از خود نشــان نداده اند. به این 
ترتیب می توان گفت باتوجه به کاهش حضور فروشندگان و خریداران، 
حجم معامالت در بازار پایین آمده است. در بازار سکه آرامش معامالتی 
بیشتر از بازار ارز به چشــم می آید؛ چراکه بیشتر فعاالن انتظار داشتند 
به واســطه افزایش رکوردی قیمت طالی جهانی، سکه نوسان زیادی را 
تجربه کند، ولی این فلز گرانبها با کاهش نوســان مواجه شده است و 
دیــروز برخی از صرافی ها عنوان می کردند حتی متقاضیان خرد حاضر 
نبودنــد با قیمت های پایین تر از معامالت عمــده، اقدام به خرید کنند. 
به عنوان مثال، یکی از صرافی ها گفت: زمانی که قیمت سکه در معامالت 
عمده حدود ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، به چند مشــتری قیمت 
۴ میلیون و ۶5۰ هزار تومان را برای فروش ســکه پیشــنهاد کرد، ولی 

متقاضیان خرد حاضر به خرید نشدند. 
 دیدگاهی که فرسودگی نوسان گیران را رقم زد

بــه گفته تحلیلگران، بازارســاز در ۴۰ روز اخیر دو تاکتیک را در بازار 
بــه اجرا در آورد: اولــی افزایش عرضه ارز به قصد ســورپرایز کردن 
نوسان گیران و ضرری کردن آنها و دومی، محدود کردن دامنه نوسان در 
یک بازه مشخص. بررسی روند قیمتی ۱۰ روز اخیر نشان می دهد شیوه 
دومی که بازارســاز به اجرا درآورده موجب شده است که نوسان گیران 
از بازار حداقل به طور موقت کناره گیری کنند. این موضوع از آن جهت 
بیشتر به چشــم می آید که قیمت دالر در روزهای اخیر با وجود اخبار 
منفی نتوانست تحت تاثیر جوسازی معامله گران با نوسانات غیرمنتظره 
مواجه شود. در ۱۰ روز اخیر قیمت دالر نه توانسته به زیر مرز ۱۳ هزار 
تومانی برود و نه توان عبور از محدوده ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی را داشته 
است. به گفته فعاالن، این تغییرات محدود توان نوسان گیران را تحلیل 
برده اســت و فرسودگی بیشــتر آنها، می تواند در میان مدت زمینه ساز 

آرامش بیشتر در بازار شود.
 دسته بندی وضعیت معامله گران ارزی

در بازارهای جهانی بعضا معامله گران را بر اساس نوع رفتارشان در سه 
دسته ماهی های کوچک، وال ها و کوسه ها قرار می دهند. در شرایط فعلی 
در بازار داخلی نیز برای ترسیم بهتر شرایط بازار می توان معامله گران را 
در این مقوله بندی قرار داد. با توجه به وضعیت بازار می توان گفت که 
ماهی های کوچک که معموال رفتار پیرو دارند، از بازار خارج شــده اند، 
چراکه به دلیل رنج شدن بازار، الگوی خاصی برای تنظیم موقعیت خرید 
یا فروش ندارند و به همین علت ترجیح می دهند، فعال در بازار حضور 
خاصی نداشته باشند. نوسان گیران نیز در روزهای اخیر فعالیت خاصی 
در بازار نداشــته اند؛ چراکه حضور بازارساز موجب محدود شدن دامنه 
حرکتی قیمتی شده است. در این میان آنچه در شرایط فعلی برای روند 
آینده بازار اهمیــت دارد، رفتار آینده وال ها یا همان معامله گران بزرگ 
بازار است. در حال حاضر مشــخص نیست که کناره گیری این دسته 
به دلیل کمین برای خرید در قیمت های پایین است یا گوشه نشینی که تنها 

به واسطه عدم انتظار برای قیمت های باالتر ایجاد شده است.

بالتکلیفی از تصمیم بد هم بدتر است
 هنــوز بحث و گفت وگو بر ســر اف ای تی اف در ایران به پایان 
نرسیده اســت، در حالیه که تعیین شــیوه عمل ما در اقتصاد جهانی 

وابسته به اتخاذ این تصمیم خواهد بود.
در حالی سیاســتمداران درباره اف ای تی اف صحبت می کنند و این 
موضوع به عرصه مانور جناح های سیاســی بدل شده است که حتی 
اقتصادی ها نیز متخصص صحبت در این حوزه نیستند. شاید بهتر بود 
بانکداران وارد عمل می شــدند و درباره جوانب این موضوع توضیح 
مــی دادند. در این صورت بهتر می شــد درک کــرد اف ای تی اف 
چه محدودیت هایــی را برای عضو به همراه دارد و کارکرد آن برای 

کشورهایی که آن را می پذیرند چیست.
ماجرا اما اصال محدودیت ناشی از عضویت یا عدم محدودیت ناشی 
از نپذیرفتن نیســت. به هر روی هر پذیرشی با خود محدودیت هایی 
دارد و هر نپذیرفتنی نیز محدودیت هایی مجزا به همراه خواهد داشت. 
وقتی قواعد بین المللی حکم می کند که کشورها درچنین چارچوبی 
کار کنند، طبیعی اســت نپذیرفتن این قواعد خود محدودیت هایی را 
برای کشــوری که آن را قبول ندارد به همراه خواهد آورد. ساده ترین 

محدودیت نیز در حقیقت کاهش سطح روابط اقتصادی خواهد بود.
 با این حال آنچه مســلم اســت اینکه باید درباره تعیین تکلیف ایران 
در مجامع بین المللی صحبت کنیم. طوالنی شــدن بحث مشــکالت 
متعددی را برای کشور ایجاد می کند. ما سال هاست درباره پیوستن یا 
نپیوســتن صحبت می کنیم حال آنکه چنین بحثی در سطح کالن باید 
در دوره ای کوتاه انجام شــود نه در محدوده زمانی طوالنی، آن هم در 

سطح سیاستمداران و جناح های سیاسی و ... 
 باور کنیم تصمیم بد حتی از بالتکلیفی و بی تصمیمی بهتر است چرا 
که تکلیف کشور در قبال پدیده ها روشن می شود و می توان با پذیرش 
مشــکالت ناشی از تصمیم اتخاذ شــده برای برون رفت از بحران ها 

برنامه ریزی کرد.  
نکات روشــن و مشــخص در این میان چیست؟ بررسی ها نشان می 
دهد اگر می خواهیم در این دنیا به شــبکه بانکی متصل باشــیم، باید 
قواعد این سیستم را بپذیریم. باز هم تاکید می کنم مصالح مملکت را 
باید متخصصان بگویند. از منظر اقتصادی اگر بخواهیم صحبت کنیم، 
نمی شود عضو سازمان بین المللی نباشید، اما جهانی بشوید. نمی توانید 

به برونگرایی برسید؛ مگر با قوانین برونی تطبیق یابید.
مثال معروفش قوانین فدراســیون فوتبال اســت که تاکید دارد دولت 
حق ندارد در امور فدراســیون دخالت کنــد. حاال اگر دولت دخالت 
کرد، بازی فوتبال ممنوع نمی شــود، بلکه فیفا می گوید حق ندارید در 
بازی هایی که من ترتیب می دهم و در اشل جهانی است شرکت کنید، 
این محدودیت مانع از بازی فوتبال در خانه نیست اما مانع از حضور 
کشوری که قواعد را رعایت نکرده، در مسابقات جهانی خواهد بود.  .

در چنین شرایطی باید پذیرفت که ممکن است پیوستن به اف ای تی اف 
مضراتی داشته باشد. 

من به عنوان کسی که موافق مشروط پیوستن به اف ای تی اف هستم 
می توانم به روشنی تشریح کنم پیوستن به اف ای تی اف چه مضراتی 
برایمان دارد، اما مــی دانم مضرات این تصمیم برای اقتصاد ما هم از 

پیوستن و هم از نپیوستن بیشتر است.  
* مجیدرضا حریری
 فعال اقتصادی

معاون وزیر کشاورزی:
قیمت منطقی گوشت کیلویی 75 هزار تومان 

است؛ دالالن اجازه نمی دهند!

 معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امــور دام اعالم کرد: زمانی 
که قیمت گوشــت افزایش پیدا می کند، دالالن و واســطه ها به آن 
دامن می زننــد اما اجازه کاهش قیمت ایــن محصول پروتئینی در 

بازار را نمی دهند.
به گزارش ایسنا، مرتضی رضایی اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش 
تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار و کاهش قیمت آنها نسبت 
به ماه های اخیر و سال گذشته هستیم اما زمانی که قیمت محصوالت 
پروتئینــی پایین می آید، دالالن اجازه کاهش بیش تر آن را نمی دهند و 

وقتی که باال می رود به آن دامن می زنند.
وی ادامه داد: با توجه به این که قیمت دام زنده، کیلویی حدود ۳5 
هزار تومان اســت، قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشــت گوسفندی 
تازه نباید بیش از ۷5 هزار تومان باشــد و در این زمینه تشکل های 
تولیدکننده گوشــت قرمز و بخش خصوصی می توانند ایفای نقش 

مناسبی داشته باشند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور دام درباره تولید بازار گوشت 
اظهار کرد: ماهانه بیش از ۲۲5 هزار تن گوشــت مرغ در کشور تولید 
می شود که حداکثر ۲۰۰ هزار تن آن برای نیاز داخلی مصرف می شود 
و در همین راستا، اجازه صادرات گوشت مرغ را البته به شکل محدود 
و کنترل شــده داده ایم و امیدواریم روند تعادل قیمت در محصوالت 

پروتئینی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ ادامه داشته باشد.

کارت دانشجویی نسرین شاه محمدی فرزند حشمت به شماره 
ملی 3240024179 رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9215311015 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

بیمه نامه رازی موتورسیکلت  به شماره بیمه نامه 31210545/97/000054 
و شماره پالک 76187/137 و شماره موتور 23215112 به نام علیرضا 
ابراهیمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3860888218 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی همدان

 دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همــدان  جهــت 
ــع در  ــکی واق ــک داندانپزش ــدازی کلینی راه ان
ســایت دانشــگاه از دندانپزشــکان محتــرم 

ــد. ــی نمای ــکاری م ــه هم ــوت ب دع
 بــرای اخــذ اطالعــات بیشــتر ودریافــت 
فرمهــای مزایــده تــا تاریــخ 98/4/16 بــه 
ــگاه آزاد  ــالت  دانش ــیون معام ــه کمیس دبیرخان
ــن   ــا تلف ــا ب ــه  وی ــدان  مراجع ــالمی هم اس

فرماییــد. حاصــل  تمــاس   34481257

غزل اسالمي »

 مصوبات دیروز استاندار در جلسه ستاد 
تسهیل آب پاکي را روي دست دستگاه هایي 
ریخت کــه برخي از کارکنانشــان مانع کار 
تولیدکننــدگان و پیمانــکاران هســتند. این 
نخســتین باري بود که شــاهرخي از زمان 
اســتاندار شــدنش  با چنیــن عصبانیتي به 
دولتي ها اولتیماتوم مي داد. او در این جلســه 
تحمل نداشت که یکي از دستگاه ها حتي یک 
مورد مانع جلوي پاي تولیدکننده اي بگذارد. 
خانمي که از سال ۱۳۶۰ به پرورش ماهي و 
مزرعه داري مشغول بود به خاطر تغییر کاربري 
و استفاده از منابع آبي به مشکل برخورده بود 
درخواست حضور در این جلسه را داده بود. 
حرف این ســرمایه گذار این بود که بتواند از 
پســاب آبي که براي پرورش ماهي استفاده 
مي کنــد در آبیــاري مزارعش اســتفاده کند 
اما ظاهراً با برخي دســتگاه ها با یک ســري 
موانع مواجه شــده بود و اصرار داشــت که 
در همین جلســه مصوبــه مربوطه را بگیرد، 
حتي در جلســه اعالم کرد که اگر مشکلش 
در این جلسه حل نشود با او کنار نیایند تمام 
دارایي اش که به 5۰ میلیارد تومان مي رسد را 
بــه دالر تبدیل کرده و ایران را ترک مي کند. 
اســتاندار نیز پس از مشاهده مدارک موجود 
که این ســرمایه گذار ارائه کرده بود و پس از 
شنیدن صحبت معاونان چند دستگاه مرتبط، 
تصویب کرد که تیمي متشــکل از کارشناس 
اقتصادي اســتانداري و کارشناسان امور آب 
و نظارت و بازرســي در عــرض یک هفته 
موضوع را بررسي کرده و نظراتشان را اعالم 
کنند اما تا زمان حصول نتیجه، مزرعه دار طبق 
مصوبه قبلي از آب موجود اســتفاده کند و تا 
اعالم نظرکمیته کارشناســي کسي براي وی 

هیچگونه مزاحمتي ایجاد نکند.
اما شــاهرخي پس از اینکه دیــد نمایندگان 
مدیران غایب دستگاه هاي مرتبط در مواجه با 
مصوبات ستاد تسهیل مقاومت نشان مي دهند 
واکنش شــدیدي بــه حضور نداشــتن آن 
مدیران و سوءتفاهم هاي پیش آمده نشان داد 
و آنان که از قوانین قدیمي اســتفاده مي کنند 
را ناآگاه دانســت و گفت: مصوبات ســتاد 
تسهیل قابلیت اجرا دارند و اگر در جلسه اي 
مدیران و رؤسا حاضر نشدند و به جاي خود 
معاون یا کارشــناس فرستادند دستور جلسه 
مربوطه را حذف کنیــد؛ من فقط مدیران را 

مي شناسم زیرا برخي از نمایندگان اطالعات 
کافي ندارند.

استاندار تأکیدش بر این بود که حاضران در 
جلسه با آمادگي کامل حضور بیابند.

را  نداریــد ســرمایه گذاران   حق 
فراري بدهید

از طاهر انوریــان تولیدکننــده آســفالت و 
پیمانکار جاده ها کــه 5۰۰ میلیون تومان به 
ســازمان تأمین اجتماعي بدهي داشــت نیز 
دعوت شــده بود تا براي حل مشکلش در 
این جلســه حضور بیاید. پس از اینکه این 
تولیدکننــده عنوان کرد کــه به جاي بدهي، 
اوراق به ســازمان تأمین اجتماعي داده ، اما 
مدیران شهرســتاني این سازمان مي گویند تا 
این اوراق نقد نشوند مفاسا حساب نمي دهیم 
و همچنین ۱۸۰ میلیون تومان بابت بدهي از 
برداشته اند  راه وشهرسازي  اداره کل  حساب 
و ایــن اداره هم از طلب این تولیدکننده کم 
کرده است، استاندار واکنش تندي نشان داد 
و گفت که این پیمانــکار بابت اقدامات که 
براي اســتان انجــام داده ۴۰ میلیارد تومان 
از دولت طلــب دارد بااین حــال همچنان 
پروژه هــا را انجام مي دهد. اما برخي مدیران 
بدسلیقه به خاطر 5۰۰ میلیون تومان براي او 
موانع زیادي ایجاد مي کنند و حســاب او را 
مي بندند. شــاهرخي افزود: در بازدید هفته 
قبــل وزیر راه به همــدان از این تولیدکننده 

قول گرفتیم که جاده سامن بروجرد که کشته 
زیادي مي دهد را تا پایان شــهریور امســال 
به پایان برســاند در صورتي کــه این پروژه 
نه بودجه اســتاني دارد و نه قرار اســت به 
این زودي ها به او پولي پرداخت شــود اما 
ایشــان قول انجام آن را داده است. چگونه 
مي توانید با سرمایه گذاراني که به این شکل 
با ما کار مي کنند چنین برخوردهایي داشــته 
باشــید؟ آنها لنگ 5۰۰ میلیون تومان نیستند 
که نتوانند بدهي تأمین اجتماعي را پرداخت 
کنند، بلکه به خاطر طلب هایشان است که در 
برخي مواقع با مشــکالتي مواجه مي شوند. 
نتیجه این نوع برخوردها در نهایت همکاري 
نکردن آنها با ما مي شود و کسي که مانع آنها 

بشود به استان و کشور خیانت کرده است.
در ادامه جلســه وقتي برخي قوانین در برابر 
این مشکل پیش کشیده شد استاندار واکنش 
تندي نشــان داد و گفت که در استان حرف 
اول و آخــر را من مي زنم، قرار نیســت من 
بروم بخش خصوصي را جذب اســتان کنم 
و شما براي چند میلیون تومان آنها را فراري 
بدهیــد. وي تأکیدش بر این بود که ســتاد 
تســهیل اختیاراتي دارد که روي دست همه 
قوانیــن موجود مي زنــد و ضمانت اجرایي 

دارد.
شــاهرخي البته به خاطر حضــور میهمان در 
نیمه دوم جلســه حضور یافت و در ابتداي 

ورودش تذکــري بــه اعضاي جلســه داد. 
وي گفت در مســیر که مي آمدم تعدادي از 
تولیدکنندگان که از این جلســه خارج شده 
بودنــد را دیــدم. ۳ نفر از آنها بیم داشــتند 
کــه مصوبات این جلســه اجرایي شــوند. 
درصورتیکه کسي که مي آید اینجا باید آنقدر 
امیدوار بشــود که مطمئن باشــد مشکلش 
حل مي شــود. وي افزود: بایــد به برخي از 
مدیــران به صــورت خصوصــي بگویم که 
کمي رویه شــان را تغییــر بدهند. چون یک 
وقت هایي همه امور متقاضي یا سرمایه گذار 
انجام مي شود اما براي مرحله نهایي یک سال 

معطل مي شود که این خیانت است.
اســتاندار ادامه داد: هیچ کسي حق ندارد در 
تفسیر قانون مته به خشــخاش بگذارد، من 
باید از ســتاد تســهیل و ابزار موجود براي 
تسهیل امور استفاده کنم و اگر من که نماینده 
دولت هستم نتوانم مشکالت را حل کنم پس 

چه کسي باید حل کند؟
شاهرخي گفت: هیچ ماموریتي باالتر از انجام 
امور مربوط بــه تولیدکنندگان نداریم و اگر 
مدیري نگاهش طوري باشد که آیین نامه ها و 
بخش نامه هایي را پیدا کند تا مچ گیري کند به 

درد استان نمي خورد.
اســتاندار در پایان جلسه گفت: همه ما باید 
۲۴ ساعت شبانه روز فکروذکرمان کار کردن 

و خدمت به مردم باشد. 

استاندار در ستاد تسهیل مدیرانی که مانع ایجاد می کنند را ناآگاه خواند

خط و نشان برای سنگ اندازان

 عضــو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 
۹۰ مجلس درباره جزئیات جلســه اعضای 
کمیســیون اصل ۹۰  با رئیس قــوه قضائیه 
گفت: این جلسه خبرهای خوشی برای مردم 
داشت و به حساب برخی مفت فروشی ها و 
بذل و بخشــش ها از کیســه مردم رسیدگی 
شــد. امیر خجســته بیان کرد: هیأت رئیسه 
کمیسیون اصل ۹۰ جلسه ای با حضور رئیس 
قوه قضائیه جلســه اي برگزار کرد که در آن 
به برخی تخلف ها در زمینه واگذاری اموال 
دولتی و عمومی به بخش خصوصی خارج 

از ضوابط رسیدگی شد.

عضــو هیأت رئیســه کمیســیون اصل ۹۰ 
مجلس افزود: یکــی از این موارد واگذاری 
شــرکت غله و ســیلوی همــدان به بخش 
خصوصــی به مبلغی برابــر یک دهم ارزش 
واقعی آن بود که با دستور صریح رئیس قوه 

قضائیه باطل شد.
وی تصریح کرد: ســازمان خصوصی سازی 
بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساسی باید اداره 
شــرکت ها و بخش هایی که امکان واگذاری 
آن به بخش خصوصی هســت را به مزایده 
بگــذارد تا ضمن کاهش تصدی گري دولت 

به افزایش بازدهی این مراکز کمک شود.

نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
بیان کرد: بااین حال شــرکت غله و سیلوی 
همدان که ۱۶۰ میلیارد تومان ارزش دارد ۱۶ 
میلیارد تومان که تنها معادل یک دهم ارزش 
واقعی آن اســت به بخش خصوصی واگذار 

شده است.
خجسته تأکید کرد: جالب تر اینکه قرار شده 
خریــدار تنها ۱۰ درصــد کل مبلغ توافقی 
یعنــی یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان را 
در ابتدای کار پرداخته و بقیه را با قسط های 

۱۰ ساله بپردازد.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اداری و 

اقتصادی مجلــس اعالم کرد: از همه مهم تر 
اینکه بنا بر اصل ۴۴ باید این نوع شرکت ها 
با برگزاری مزایده واگذار شــود درحالی که 
هیچ مزایــده ای برای شــرکت غله همدان 
انجام نشــده و رفاقتی و بــا مذاکره واگذار 

شده و رانت بازی شده بود.
خجسته بیان کرد: به دنبال مطالبه مردم، تیم 
رســیدگی به این پرونده تشکیل و موضوع 
به قــوه قضائیــه ارجاع شــد و رئیس قوه 
قضائیه هم با تخلف دانستن این کار، دستور 
واگــذاری این شــرکت بر اســاس مزایده 

قانونی را داد.

جزئیات نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه 

فروش غله و سیلوی همدان  باطل شد 

سقوط قیمت خودرو ادامه دارد
 براســاس مشــاهدات میدانــی قیمت 
خودروهــای داخلی با کاهش یــک تا دو 

میلیون تومان مواجه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس 
مشاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی 
با کاهش یک تا دو میلیون تومان مواجه شد، 
L کد ۱۸ با یک  X بــه طوریکه پژو پــارس 
میلیــون تومان کاهش به مبلــغ ۱۱۷ میلیون 
تومــان و دنا پالس )تیــپ ۲( با دو میلیون 
تومان کاهش به مبلــغ ۱55 میلیون تومان و 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با مبلغ ۸۶ میلیون تومان در 
بازار معامله شــد. البته چند خودرو از جمله 
هایما اس 5 توربو با مبلغ ۲۷۸ میلیون تومان 
G ۴۰5 با مبلغ ۸۱ میلیون تومان با  L X و پژو 

افزایش نسبی قیمت همراه شد.

در بازار محصوالت ســایپا؛ کیا سراتو ۲۰۰۰ 
- اتوماتیک با ۳ میلیون کاهش به مبلغ ۳۱۰ 
میلیــون تومان، ســایپا ۱۱۱ )تنوع رنگ( به 
مبلغ 5۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چانگان 
CS۳۵ با یک میلیون تومان کاهش به مبلغ 
۱۸۶ میلیون تومان و سیتروئن C۳ )گرمکن 
صندلــی( با ۳ میلیون کاهــش به مبلغ ۳۸۳ 

میلیون تومان خرید و فروش شد.
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جانمایی دوربین های تلویزیونی برای 
V مشخص شد A R راه اندازی 

 دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال با ارائه نقشــه ای، جانمایی 
V را مشخص  A R دوربین های تلویزیونی برای راه اندازی سیســتم 

کرد.
به گزارش ســایت رسمی فدراسیون فوتبال، رئیس دپارتمان داوری 
فدراســیون فوتبال با توجه به تأکید ریاست فدراسیون بر ضرورت 
راه انــدازی کمک داور ویدئویی نقشــه جانمایــی دوربین های این 

سامانه را منتشر کرد.
داود رفعتی با بیان این خبر گفت: با توجه به ضرورت اجرای سیستم 
کمــک داور ویدئویی در فصل جدید لیگ برتر، دســتور ریاســت 
فدراســیون فوتبال و همچنین مصوبه کارگروه راه اندازی سیســتم 
کمک داور ویدئویی، کلیه ورزشــگاه های مورد استفاده در لیگ برتر 
می بایستی براساس نقشه دوربین های این سامانه، نسبت به جانمایی 
V اقــدام کنند. طبیعتًا  A R دوربین های صداوســیما و دوربین های 
اســتقرار صحیح دوربین ها بر اســاس همین نقشه می تواند موجب 

اجرای این سامانه در هر ورزشگاه شود.

حضور پر رنگ ملی پوشان والیبال ایران 
در جمع ترین های لیگ ملت ها

 با پایان هفته چهارم لیگ ملت های والیبال، ســتاره های تیم ملی 
همچنان در جمع ترین ها حضور پر رنگی دارند.

امیر غفور با کســب ۱۸۲ امتیاز در صدر امتیاز آورترین بازیکنان در 
پایان مســابقات هفته چهارم قرار دارد و با موفقیت 5۷ درصدی در 

حمالت، بهترین حمله کننده در این مسابقات است.
محمد موســوی مدافع با تجربه تیم ملی والیبــال ایران در رده دوم 
بهتریــن مدافعان قرار گرفته تا همچنــان با عملکرد خوب خود، در 

جمع ترین های مسابقات حضور داشته باشد.
سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در ادامه درخشش خود 
در صدر رده بندی بهترین پاســورها قرار دارد و همچنان این عنوان 

را از آن خود کرده است.
محمدرضــا حضرت پور در جــدول ترین هــا در رده دوم بهترین 
دریافت کننده هــا قرار دارد و میالد عبادی پور نیز رتبه ســوم را از 
آن خود کرده اســت تا ملی پوشان والیبال ایران همچنان چهره های 

درخشان جدول ترین ها باشند.

تخلف سنی بشار رسن، همام 

 در لیســت بلندباالیی از بازیکنان عراقی کــه مظنون به تخلف 
سنی هستند، نام هافبک های پرسپولیس و استقالل هم دیده می شود.

به گزارش تســنیم، بر اساس گزارش  های منتشر شده در رسانه های 
عراقی، ۷۲ بازیکن عراقی مظنون به تخلف ســنی و جعل ســند در 
این زمینه شــده  اند که در این بین نام بازیکنانی همچون بشار رسن 
هافبک پرســپولیس، همام طارق هافبک استقالل و مهند علی ستاره 
تیم ملی عراق در مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ دیده می شود.

 بر اســاس این گزارش ها کمیســیون صداقت عراق از فدراســیون 
فوتبال عراق خواســته تا ۷۲ بازیکن عراق را به ظن تخلف سنی و 

جعل سند به طور موقت از فعالیت های فوتبالی محروم کند.
گفته می شــود ملی پوشان این لیســت بلند باال از همراهی تیم ملی 
فوتبال عراق به طور موقت محروم می شــوند که اگر این اتفاق بیفتد 
عراق که خود را آماده حضور در مســابقات مشترک مرحله انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ و مرحله انتخابــی جام ملت های ۲۰۲۳ می کند، 

ضربه بدی خواهد خورد.
سرچکو کاتانتس، سرمربی اســلوونیایی تیم ملی فوتبال عراق گفته 
در صورتی که ۱۲ بازیکن کلیدی اش محروم شوند، حاضر به تمدید 

قراردادش با فدراسیون فوتبال عراق نخواهد بود.

امروز لیگ برتر فوتبال استان
 قرعه کشی می شود

 مسابقات فوتبال لیک برتر استان امروز قرعه کشی می شود.
بنا بر اعالم روابط عمومی هیأت فوتبال استان رقابت های لیگ برتر 

امروز در محل هیأت فوتبال استان قرعه کشی می شود.
میثــم فتاحی گفــت: در ایــن رقابت ها ۸ تیم گرین کشــاورزی و 
پاســارگاد از نهاوند، علــم و ادب و مهر از همــدان، هالل احمر و 
ذوالفقار از تویســرکان، خانه جوان و شهدای سامن از مالیر شرکت 
دارنــد که عصر امروز در هیأت فوتبال این مســابقات قرعه کشــی 

می شود و تیم های حریفان خود را خواهند شناخت.
وی یادآور شــد که آغاز این رقابت ها از اوایل مردادماه خواهد بود 
و تیم ها به صورت رفت و برگشت مسابقات خود را دنبال خواهند 
کرد. تیم قهرمان مســابقات لیگ برتر استان به رقابت های لیگ دسته 

سوم کشور راه خواهند یافت.

مدیرکل ورزش وجوانان استان:
در حد توان تیم فوتسال ازندریان را 

حمایت می کنیم

 مدیرکل ورزش و جوانان استان به منظور هم اندیشی درباره مسائل 
ورزش و جوانان منطقه با امام جمعه و شــورای شهر ازندریان دیدار 

کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در دیدار خود با حجت االسالم 
امیدی امام جمعه و حجت االســالم عبدالملکی رئیس شــورای شهر 
ازندریان در خصوص مسائل و مشکالت ورزش ازندریان هم اندیشی 

کرد همچنین مشکالت ورزش شهر ازندریان بیان شد .
محسن جهانشیر با بیان این نکته که تیم فوتسال شهر ازندریان سهمیه 
حضور در لیگ دسته یک کشور را کسب کرده افزود: تمام تالش خود 
را می کنیم تا این تیم را در حد توان حمایت کنیم و از هر تالشــی در 

خصوص ورزش شهر ازندریان فرو گذار نیستیم.
مدیر کل ورزش و جوانان خاطر نشــان کــرد: اولویت اول ما تکمیل 
زمین چمن مصنوعی شــهر ازندریان اســت و در نخستین فرصت به 
پروژه های دیگر ازندریان می پردازیم و ســعی بر آن داریم که پروژه 

های نیمه تمام را به بهره برداری برسانیم .
در پایان وی با حضور در زمین چمن و پروژه های شــهر ازندریان از 

روند این پروژه بازدید کرد.

همدان قهرمان مسابقات والیبال جوانان 
استان شد

 مسابقات والیبال جوانان اســتان با قهرمانی تیم همدان به میزبانی 
شهرستان مالیر به پایان رسید.

مسابقات والیبال انتخابی جوانان استان همدان به همت هیأت والیبال و 
همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان مالیر و هیأت والیبال استان 

در سالن پوریای ولی به مدت دو روز برگزار شد
در این رقابت ها شــش تیم از شهرستان های همدان , مالیر ,نهاوند , 
فامنین , رزن و کبودراهنگ شرکت داشتند و در دو گروه الف و ب در 
سالن های شماره یک و دو پوریا ی ولی این شهرستان با هم به رقابت 
پرداختندپــس از انجام بازی های دیدارهای مقدماتی چهار تیم مالیر , 

همدان , کبودراهنگ و نهاوند به دور نهایی صعود کردند
در مرحلــه نیمه نهایــی تیم های همــدان ومالیر با غلبــه برنهاوند 
وکبودراهنگ به دیدار پایانی راه یافتند.در دیدار رده بندی این مسابقات 
تیم های کبودراهنگ و نهاوند مقابل هم قرار گرفتند که تیم کبودراهنگ 
توانســت تیم نهاوند را شکست دهد و مقام سومی این مسابقات را از 
آن خــود کندتیم های همدان و مالیر نیز دیدار پایانی را برگزار کردند 
که در پایان تیم همدان توانســت میزبان خود را در یک بازی سخت و 
نفس گیر شکست دهد و قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود 
کند و تیم مالیر به مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات بسنده کرد

همدان، میزبان اردوی تیم ملی 
تکواندوی ناشنوایان

ــدو  ــی تکوان ــم مل ــازی تی ــاده س ــه اردوی آم ــتین مرحل  نخس
ــال  ــدان در ح ــی هم ــه میزبان ــه ، ب ــش پومس ــنوایان ، در بخ ناش

ــت . ــزاری اس برگ
ــردان،  ــی پومســه م ــم مل ــاده ســازی تی ــه اردوی آم نخســتین مرحل
ــیا ، در  ــنوایان آس ــابقات ناش ــن دوره مس ــور در نهمی ــرای حض ب
ــن  ــی همــدان درحــال برگــزاری اســت .ای مجموعــه ورزشــی تخت

ــت. ــد داش ــه خواه ــر ادام ــا ۱۱ تی اردو ت
شــاهین ایســیوند از اصفهــان، حســین کرمــی، مرتضــی رضاصفــت و 
تیمــور میرزایــی از گیــالن و محمــود اکبــری از همــدان ورزشــکاران 
دعــوت شــده بــه ایــن اردو هســتند کــه زیــر نظــر مهــدی صمدیــان 
تبــار ســرمربی همدانــی تیــم ملــی پومســه مــردان تمریــن مــی کنند.

نهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی ناشنوایان آسیا ، ۱۰ تا ۲۱ آبان در 
هنگ کنگ برگزار می شود.الزم به ذکر است روز گذشته زیوری رئیس 
هیأت ناشــنوایان استان به همراه اعضای هیأت ورزش های ناشنوایان 
، از اردوی آماده ســازی تیم ملی پومسه تکواندو آقایان برای حضور 
در نهمین دوره بازی های آســیایی ۲۰۱۹ هنــگ کنگ بازدید کردند 
در این بازدید از ورزشــکاران حاضر در اردو و سرمربی تیم تقدیر و 

قدردانی کرد.
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پیشخوان

آگهی مزایده نوبت اول 
اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف بخــش جــوکار در نظــر دارد از طریــق مزایده 
ــه بفــروش  ــه شــرح ذیــل را ب ــا مشــخصات کارشناســی ب ــاب منــزل مســکونی ب یــک ب
ــالع  ــه اط ــد ب ــده را دارن ــرکت در مزای ــه ش ــل ب ــه تمای ــانی ک ــه کس ــذا از کلی ــاند ل برس
می رســاند مبلــغ پیشــنهادی خــود را تــا تاریــخ 97/4/13 در وقــت اداری تحویــل دفتــر 
ــه تاریــخ فــوق رأس ســاعت 10 صبــح در محــل دادگاه  اجــرای احــکام نماینــد مزایــده ب

ــردد. ــزار می گ ــوکار برگ ج
ــان  ــان خیاب ــانی ازندری ــه نش ــکونی ب ــزل مس ــاب من ــک ب ــک: ی ــخصات مل مش
ــف  ــر همک ــراژ 34/13 مت ــه مت ــف ب ــه همک ــاس 2 طبق ــه ی ــی کوچ ــهید مومن ش
ــد  ــال می باش ــا 8 س ــت بن ــه قدم ــن ک ــرق و گاز و تلف ــازات آب و ب دارای امتی
ــد  ــرامیک می باش ــا س ــزی و نم ــاختمان فل ــکلت س ــکونی اس ــری مس دارای کارب
ــده  ــرآورد گردی ــال ب ــت 234/780/000 ری ــه قیم ــوده ب ــی ب ــند ثبت دارای س

اســت.
 )م الف100(

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف جوکار- اکبری 

آگهي حصر وراثت
آقــای حمیــد عمرانــی امیــد دارای شــماره شناســنامه  2 بــه شــرح دادخواســت کالســه 
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح  ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراث 111/152/98ش از ای
داده کــه شــادروان امامعلــی عمرانــی امیــد بــه شــماره شناســنامه  660 در تاریــخ 98/3/10 
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

منحصــر اســت بــه:
 1-متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

 2- فرنگیــس براتــی فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه 700 صــادره از بهــار متولــد 1342 
همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 
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۸ تیم به مرحله حذفی کوپا آمه ریکا 
صعود کردند

 بــا انجــام آخریــن دیدارهــای مرحلــه گروهــی کوپــا آمــه ریــکا 
ــم  ــت تی ــره هش ــی( چه ــکای جنوب ــای آمری ــت ه ــام مل ۲۰۱۹)ج

ــه مرحلــه حذفــی مشــخص شــدند. صعــود کننــده ب
چهــل و پنجمیــن دوره جــام ملت هــای آمریــکای جنوبــی بــا 
حضــور ۱۲ تیــم از ۲۴ خردادمــاه تــا ۱۶ تیرمــاه بــه میزبانــی برزیــل 

ــری اســت. در حــال پیگی

تیم هــای ملــی فوتبــال قطــر و ژاپــن کــه فینالیســت جــام ملت هــای 
ــه عنــوان میهمــان در ایــن رقابت هــا حضــور  ــد ب آســیا ۲۰۱۹ بودن

رند. دا
بــا پایــان دیدارهــای مقدماتــی هشــت تیــم برزیــل، ونزوئــال، پــرو، 
ــک  ــه ی ــه مرحل ــیلی ب ــه و ش ــه، اروگوئ ــن، پاراگوئ ــا، آرژانتی کلمبی
چهــارم نهایــی جــام ملــت هــای آمریــکای جنوبــی صعــود کردنــد.

ــم  ــه تی ــود مقتدران ــابقات صع ــن مس ــه در ای ــب توج ــه جال نکت
ــا  ــا ب ــه ۷ تیــم دیگــر صعــود کننــده اســت. کلمبی ــا نســبت ب کلمبی
ــی  ــم مل ــابق تی ــرمربی س ــی روش« س ــوس ک ــرمربیگری »کارل س

فوتبــال ایــران، بــا ۳ پیــروزی برابــر تیــم هــای آرژانتیــن، پاراگوئــه 
و قطــر و ۹ امتیــاز، تنهــا تیمــی بــود کــه بــا اقتــدار بــه دور بعــدی 

ــت. ــابقات راه یاف مس
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی ایــن مســابقات بامــداد جمعــه هشــتم 
تیرمــاه بــا دیــدار دو تیــم برزیــل و پاراگوئــه آغــاز مــی شــود و در 

دیگــر دیــدار آرژانتیــن بــه مصــاف ونزوئــال مــی رود.
تیــم ملــی فوتبــال کلمبیــا نیــز بامــداد شــنبه نهــم تیــر بــه مصــاف 
شــیلی مــی رود و دو تیــم اروگوئــه و پــرو نیــز دیگــر دیــدار مرحلــه 

ــد. یــک چهــارم نهایــی را برگــزار می کنن

کاروان تیم ملی والیبال 
سه شنبه به بلغارستان 

سفر می کند
 تیــم ملی والیبال کشــورمان برای 
حضور در هفته پایانی مرحله مقدماتی 

لیگ ملت ها عازم بلغارستان شد.
ملی پوشــان والیبال ایران امروز راهی 
کشور بلغارستان شــدند تا برای آغاز 

هفته پنجم مسابقات آماده شوند.
بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته، ملی  
پوشان به کشور بلغارستان سفر کردند 
تا در دیدارهای هفته پنجم مســابقات 

حاضر شوند.
تیم ایران در این هفته با تیم های میزبان، 

صربستان و آمریکا دیدار خواهد کرد.

طرح نشاط و شادابی
 با بدمینتون

 درجهت غنی سازی اوقات فراغت 
طرح نشاط و شــادابی با بدمینتون در 

استان همدان اجرا می شود.
ــا  ــتان ب ــون اس ــأت بدمینت ــس هی رئی
ــور  ــه منظ ــت : ب ــن خبرگف ــالم ای اع
ــته  ــی رش ــی و قهرمان ــعه همگان توس
بدمینتــون در ســطح اســتان ایــن هیأت 
در نظــر دارد طــرح نشــاط و شــادابی 
بــا بدمینتــون را در تابســتان اجــرا 

ــد. نمای
هادی تیــپ افزود :هــدف از اجرای 
این طرح غنی سازی اوقات فراغت و 
کشف اســتعداد های این رشته در بین 
نونهاالن و نوجوانان دختر و پسر سطح 

استان می باشد
وی افــزود :در جهــت اجــرای این 
نظر داریم کل شــهرهمدان  طرح در 
را پوشــش دهیم و سالن های مدنظر 
این طرح سالن ابن سینا شکریه،سالن 
تختی  پهلــوان  ها،جهان  آموزشــگاه 
اعتصامی  ،پروین  بهشــتی  ،شــهرک 
دانش  پاســتور،پویندگان  راه  چهــار 
شــهرک مدنــی ،دبیرســتان رحمان 
زمین  مهدی  مدنی،حضرت  شــهرک 
خیابان  مقصــودی  ،شــهید  شــهری 
شــهرک  هــای  ،ســالن  خضریــان 
هــای  ســالن  ســایر  و  فرهنگیــان 
با بررســی هیأت استان و  پیشنهادی 

شهرستان همدان می باشد .
تیپ یاد آورشــد: اجرای طرح درسایر 
شهرســتانها از طریق معرفی ســالن از 
طرف مربیان و تایید هیأت شهرستان ها 

صورت می گیرد.
رئیس هیأت بدمینتون اســتان داشــتن 
کارت مربیگری و بیمه ورزشــی را از 
شرایط اختصاصی مربیان جهت اجرای 

این طرح دانستند .

توپ فوتسال 
هم تحریم شد!

 با توجه به تحریم هــای ظالمانه و 
کامال غیر ورزشــی آمریکا، توپ های 
نیز در لیســت تحریم ها قرار  فوتسال 

گرفت.
 به گزارش خبرنگار ورزشی فارس ،

تصمیــم  فوتســال  لیــگ   ســازمان 
گرفــت بــرای فصــل جدیــد لیگ هــای 
فوتســال بــه فکــر اســتفاده از توپ هــای 
جدیــد بیفتــد. امــا خبرهایــی بــه گوش 
می رســد کــه گویــا بــا توجــه بــه 
ــه  ــی و ظالمان ــن الملل ــای بی تحریم ه
آمریــکا علیــه  مــردم ایــران اینبــار 
شــاهد تحریــم توپ هــای فوتســال 
ــده  ــث ش ــا باع ــن تحریم ه ــدیم  ای ش
تــا واردات ایــن توپ هــا بــه کشــور بــا 

ــود. ــه رو ش ــکل روب مش
عــالوه بر این ما در داخل کشــور نیز 
برای ورود توپ های فوتبال و فوتسال 
مشکل وجود دارد چرا که اداره گمرک 
توپ را در تعرفه کاالهای لوکس قرار 
داده و فدراســیون بــرای وارد کردن 
این توپ ها بایــد مالیات چند برابری 

پرداخت کند.

 ابهام در خرید امتیــاز لیگ یک برای تیم 
پاس که پیشتر از سوی برخی دست اندرکاران 
فوتبال همدان تایید شــده بود، اکنون با امروز 
وفردا شدن آن هواداران را عصبانی کرده است.

خرداد ماه گذشــته مســئوالن فوتبال همدان 
خبر از خرید امتیاز لیگ دســته اول را رسانه 
ای کردند و تیم شهرداری تبریز نیز مقصد این 

خرید بود.
همین مســاله باعث شد تا شبکه های مجازی 
مملــو از اظهارنظرهای متفــاوت که اغلب با 
رویکرد مثبت به این خرید بود، بازتاب گسترده 

پیدا کند.
فشار برای روشن شــدن تکلیف خرید امتیاز 
لیگ یک تا حــدی بود که کانــون هواداران 
باشگاه پاس نیز اقدام به نشست های مختلف با 

مسئوالن ورزش همدان کرد.
با این حال دست اندرکاران فوتبال از هواداران 
پاس خواستند تا صبوری به خرج داده و آستانه 
تحمل خود را باال ببرند تا بهترین تصمیم برای 

خرید امتیاز اتخاذ شود.
عده ای خرید امتیاز را بازی رســانه ای دانسته 
و عنــوان کردند که پاس حتی بــرای خرید 
مایحتاج ضروری فصل قبل خود مشکل مالی 
داشــته و اکنون چطور می خواهند امتیاز لیگ 
یک که حداقل ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، 

خریداری کنند.
شــماری از کاربران فضای مجازی نیز ضمن 
تایید این مشــکل، خرید امتیــاز را هدر دادن 

بودجه استانی عنوان کردند.
اما خیل گســترده هواداران پاس با استقبال از 

این اقدام، خواستار سرعت بخشیدن به خرید 
امتیاز شدند و دلیل آن را استفاده بهینه از زمان 
برای تشکیل تیمی قدرتمند و حضور موفق در 

مسابقات عنوان کردند.
آنها معتقدند پاس جایگاهش فراتر از لیگ یک 
اســت و با توجه به برخورداری از زیرساخت 
های خوب فوتبالی نباید در لیگ ۲ فعالیت کند.

به گزارش ایرنا هیأت فوتبال همدان با ارسال 
نامه ای به طور رســمی خواستار خرید امتیاز 
لیگ یکی شهرداری تبریز شده اما هنوز پاسخی 

دریافت نشده است.
شــهرداری تبریز دیگر قصد تیمداری در رده 
فوتبال لیگ یک ندارد و این مهم نیز رسانه ای 

شده است.
حضور در لیگ یک هر چند خوشایند هواداران 
پاس اســت اما بــه لحاظ عقالنــی با چالش 
های روبه رو اســت که فرصت تصمیم گیری 

احساسی را نمی دهد.
پــاس هم چنان با بدهی های مالی فصل های 
قبل مواجه اســت و خوابگاهی که این تیم در 
ســال های اخیر تحت اختیار داشــت، امسال 
از سوی دســتگاه ورزش و جوانان به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
از سوی دیگر بودجه ای برای این تیم تعریف 
نشده و در مجموع تیمی که در راس مشکالت 
مالــی قرار دارد، چگونه می تواند در لیگ یک 

تیمداری کند.
از آنجا که مدیران ارشد استانی به دلیل ضوابط 
پیش رو مبنی بر منع دولت در حمایت از تیم 
های فوتبال، نمی توانند حمایت اساســی از 

تیم داشته باشــند و از سوی دیگر حامی مالی 
برای اداره این تیم تضمین شده نیست، بنابراین 
خرید امتیاز لیگ یک مشکلی بر مصایب این 

تیم خواهد افزود.
با این تفاسیر برخی از دست اندرکاران فوتبال 
اصرار بر خرید امتیاز دارند هر چند گزینه لیگ 
یک روی اعصاب هواداران فوتبال همدان قرار 

دارد.
هواداران در این روزها مدام کلمه امروز و فردا 
را از زبان مسئوالن می شنوند اما در عمل هیچ 
اقدام امیدوار کننده برای خرید امتیاز دیده نمی 

شود.
بهتر اســت مسئوالن اجرایی اســتان به جای 
فرصت ســوزی و دلخوش کردن هواداران، به 
حضور در لیگ ۲ متمرکز شوند و از هم اکنون 
به دنبال بستن تیمی قدرتمند در این سطح از 

لیگ شوند.
بدون تردید حضور در لیگ یک فوتبال کشور 
دست کم 5۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و با 
توجه به اوضــاع و احوال پاس در فصل های 

گذشته، تامین این رقم بسیار دشوار است.
تنها امید بــرای خرید امتیاز و حضور در لیگ 
یک مــی تواند ورود حامیان مالی و ســرمایه 
داران بخش خصوصی باشــد کــه تاکنون نیز 

عملی نشده است.
با این اوصاف آغاز به موقع فعالیت در جذب 
بازیکن و آغاز تمریــن در عرصه لیگ ۲ می 
تواند بهترین تصمیم تلقی شود و بیش از این 
نیز هــواداران را درگیر بازی های احساســی 

نکنند.

گزینه لیگ یک 
روی اعصاب هواداران 

تالش بسکتبال 
برای جذب اسپانسر 
 هیأت بسکتبال استان به دنبال جذب اسپانسر برای 

نمایندگان استان در لیگ های کشوری است.
رئیس هیأت بســکتبال اســتان با اعالم ایــن خبر به 
همدان پیام گفت: تیم بســکتبال بانوان اســتان که سال 
گذشته در لیگ دسته دوم بود با کسب مقام دوم به لیگ 
دسته اول صعود کرده و در تدارک حضور قدرتمند در 

لیگ دسته اول است.

پرویز ریحان در ادامه افزود: بسکتبال بانوان 
تمرینــات خود را آغاز کــرده و با یارگیری 
خوب، خود را برای حضور در مســابقات 

آماده می کند.
وی همچنین از حضور بســکتبال مردان در 
لیگ دو خبر داد و گفت: در صدد هســتیم 
تا یک تیم از اســتان در رقابت های لیگ دو 

کشور شرکت بدهیم.
ریحانی ادامه داد: به دنبال جذب اسپانســر 

برای نمایندگان استان در لیگ دسته دوم و اول هستیم و 
امیدواریم که اسپانسرها بسکتبال را حمایت کنند.

وی از تشکیل هیأت شهرستان همدان خبر داد و گفت: 
در تدارک برنامه ریزی برای رقابت های استان هستیم.

 ماه تیر ماهی شلوغ و پرکار برای هیأت 
سوارکاری استان همدان است. 

رئیس هیأت ســوارکاری استان با اعالم این 
خبر به همدان پیام گفت: در تیرماه برنامه ها و 
مسابقات متفاوتی را در پیش رو داریم و ماه 

شلوغی برای سوارکاری است.
ســیدوحید برقعی افــزود: از ۹ الی ۱۳ تیر 
کالس های مربیگری درجه ۳ و ارتقاء درجه 

۲ را در همدان برگزار خواهیم کرد.
وی همــدان را بــه عنوان اســتان معین از 
سوی فدراسیون ســوارکاری معرفی کرد و 
گفت: به همین خاطر چون از نظر آموزشی 
استان معین هســتیم این کالس در همدان 

شرکت  با  و 
از  مربیانــی 
ســتان های  ا

قزوین، کرمانشاه ،مرکزی، لرستان، کردستان، 
ایالم و همدان برگزار می شــود و نزدیک به 
۲۰ نفــر برای حضور در این کالس ثبت نام 
کرده اند.برقعی از برگزاری مسابقات آزمون 
در تهران خبر داد و گفت: این رقابت ها در 
بزرگســاالن،  نوجوانان،  نونهاالن،  رده های 
مالکیــن غیرحرفه ای و اســب های جوان 
برگزار می شــود و تیم هایی از اســتان های 
تهران، البرز، اصفهان، خراســان، قزوین و 

زنجان در آن شرکت دارند.

وی افــزود: ایــن رقابت هــا در رتکینگ 
سوارکاران تأثیر دارد و امیدوارم که گرمای 
تیرماه تأثیر منفی روی ســوارکاران اســتان 

نگذارد.
رئیس هیأت ســوارکاری استان همچنین از 
تشــکیل کالس های بازآموزی برای داوران 
خبر داد و گفت: این کالس ها برای داوران 
درجه یک، دو و سه در ۱۳ تیرماه در همدان 
برگزار می شــود همچنین مسابقات پرش با 

اسب نیز در این کالس برگزار خواهد شد.

روزهای پرکار 
برای سوارکاران
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خودسوزی در وزارت ارتباطات
 فردی با ورود به ســاختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به 

خودسوزی کرد. 
به گــزارش مهر، ســاعتی پیش فردی با ورود بــه درب اصلی 
ســاختمان وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات در خیابان 
شــریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودکشی 
کرد. پیگیــری خبرنگار مهر درباره دالیل ایــن اقدام، حاکی از 
آن اســت که این فرد پیمانکار یکی از شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنت بوده که به نشانه اعتراض، اقدام به خودسوزی 

است. کرده 
گفته می شود که پس از این اقدام و دخالت حراست وزارت ارتباطات، 

این فرد به بیمارستان منتقل شده و تا کنون زنده است.

حمله هکری دسترسی به خدمات عمومی را 
در هلند مختل کرد

 مردم هلند روز گذشته به علت اختالل فنی ناشی از حمله هکری 
نتوانســتند به بســیاری از خدمات عمومی و از جمله شــماره تلفن 
عمومی پلیس دسترسی داشته باشند.به گزارش مهر ، اختالل گسترده 
مخابراتی در هلند در روز دوشــنبه به مدت چند ســاعت شماره سه 
رقمی تماس عمومی با پلیس این کشور را از کار انداخت. این اختالل 
تماس با آتش نشــانی، بیمارستان ها و دیگر مراکز خدمات عمومی را 
 KP N هم ناممکن کرد. اختالل یادشــده مربوط به شرکت مخابراتی 
هلند بوده اســت.اگر چه در مورد علت دقیق این حادثه هنوز اطالعی 
وجود ندارد، اما کارشناسان امنیتی حمله هکری و نقص نرم افزاری را 

اصلی ترین عامل آن قلمداد کرده اند.

ناسا هواپیمای مافوق صوت
 بدون پنجره می سازد

 ناســا هواپیمایی مافوق صوت طراحی کرده که در جلوی آن هیچ 
پنجره ای وجود ندارد در عوض داخل آن نمایشگرهایی با کیفیت باال 
قرار دارند که تصاویر دوربین های خارجی هواپیما را نمایش می دهند.

به گزارش ایسنا  ، ناسا مشغول ساخت یک هواپیمای مافوق صوت و 
شبیه مداد است که جلوی آن هیچ پنجره ای وجود ندارد. هرچند در نگاه 
اول این طرح اولیه عجیب به نظر می رسد اما طبق اطالعات موجود یک 
نمایشگر با وضوح باالی ۴K در اتاق خلبان نصب می شود و تصاویری 
را نمایش می دهد که دوربین های نصب شده جلوی هواپیما آنها را ثبت 
e نام  X t e r n a l  V i s i b i l i t y  S y s t e m  - X V S می کنند.این سیستم 

دارد و اطالعات زمینی را همراه با اطالعات بصری ترکیب می کند.

تولید ماده اولیه داروی تبخال 
توسط محققان کشور

 محققان کشــور موفق به تولید آزمایشگاهی ماده اولیه داروی ضد 
ویروس تبخال به نام آســیکلوویر شده اند که در درمان تبخال کاربرد 

دارد.
اسماعیل صابرفر، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری 
پردیس به خبرنگار مهر گفت: ما در این شرکت در زمینه تولید کیت و 
دارو فعالیت می کنیم که موفق به تولید آزمایشگاهی ماده اولیه داروی 

ضد ویروس به نام آسیکلوویر شدیم.
وی با بیان اینکه این محصول در درمان تبخال کاربرد دارد، بیان کرد: 
این ماده در تولید دارویی که برای تبخال لب، تبخال دســتگاه تناسلی 

و... استفاده می شود کاربرد دارد.

۵G ارزان قیمت می سازد سامسونگ گوشی 
 سامسونگ قصد دارد یک موبایل ارزان قیمت مجهز به استاندارد 
اینترنت ۵G بســازد. دستگاه مذکور یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی نیز 

خواهد داشت.
بــه گزارش مهر ، یکی از بزرگترین ســواالت کاربران موبایل درباره 
گسترش اینترنت ۵G مربوط به زمان عرضه دستگاه هایی ارزان است 

که همه کاربران بتوانند از آنها استفاده کنند.
در حــال حاضر موبایل هایــی مانند »وان پــالس ۷Pro« و »اوپو 
۵G R« قیمت باالیی دارند. اما به نظر می رســد سامسونگ به  e n o

زودی موبایلی ارزان مجهز به فناوری ۵G عرضه می کند.
G سامســونگ مشــغول  a l a x y  Cl u b طبق گزارش وب ســایت 

G است. a l a x y  A ساخت موبایل ۹۰

فراخوان نهمین دوره تئاتر 
صاحبدالن منتشر شد

 کانون تئاتــر دینی اداره کل هنرهای نمایشــی 
فراخوان نهمین دوره تئاتر صاحبدالن را منتشر کرد.

این جشــنواره از شــهریور تا  آبان ۱۳۹۸ به همت 
کانــون تئاتر دینــی اداره کل هنرهای نمایشــی با 
همــکاری ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان های کشور و انجمن هنرهای نمایشی برگزار 

خواهد شد.
نهمین دوره تئاتر صاحبدالن در راســتای ترویج و 
تقویت بنیان های تئاتر دینی و گســترش زمینه های 
تولید و اجــرای عمومی نمایش هایــی با مضامین 
مذهبی در سراسر کشور با اهدافی چون ایجاد انگیزه 
و فرصت برای تولید نمایشــنامه و آثار نمایشــی با 
محتوای دینی، تقویت بنیان های تئاتر دینی و استمرار 
آن در پیکره  تئاتر کشــور، بهره گیری از شــیوه های 
خالقانــه در ارتقای نمایش دینــی و توجه ویژه به 
اجرای عمومی نمایش و ارتباط مســتمر با مخاطبان 

در سراسر کشور برگزار می شود.
اولویت های موضوعی نهمین دوره تئاتر صاحبدالن 
عبارت اســت از: داستان های قرآنی )قصص قرآنی، 
مفاهیــم و مضامیــن آن(، زندگانی و ســیره عملی 
چهارده معصوم )ع( بویژه پیامبر اسالم )ص( مطابق 
با اسناد معتبر تاریخی، مضامین فاطمی )موضوعات 
برگرفته از شخصیت و زندگی حضرت فاطمه زهرا 
)س((، مضامین عاشــورایی )آثار مبتنی بر وقایع و 
آموزه های حماسه عظیم عاشــورا و تأثیرات آن در 
زندگی معاصــر(، مضامین و فرهنــگ مهدوی در 
ایران اسالمی، شــخصیت های شناخته شده و موثر 
در تاریخ اسالم )دانشــمندان، شاعران، نویسندگان 
و سیاســت مدارانی که تأثیراتی ارزشمند در جریان 
پیشرفت اســالم داشــته اند( و تأثیر شخصیت ها و 

مفاهیم دینی بر زندگی معاصر.
نهمیــن دوره تئاتــر صاحبــدالن در ســه بخش  
نمایش هــای صحنه ای، نمایش های خارج از صحنه 
و مســابقه نمایشنامه نویســی برگزار می شود.ستاد 
برگزاری در بخش نمایش هــای صحنه ای پذیرای 
آثاری است که با توجه به اولویت ها و رویکردهای 
موضوعی اعالم شــده و با نگاه خالقانه و مبتنی بر 

اصول زیباشناسی تولید شده باشند.
ستاد برگزاری در بخش نمایش های خارج از صحنه 
به منظــور بهره مندی عموم مردم و شــهروندان از 
نمایش های دینی و ارتباط بی واســطه و نزدیک تر با 
مخاطبان، پذیرای تولیدات خارج از صحنه در اشکال 
مختلف تئاتر بیرونی )تئاتر خیابانی، محیطی و دیگر 

گونه های اجرایی( خواهد بود. 
بخش مســابقه نمایشنامه نویسی به منظور ترغیب و 
تشویق نمایشنامه نویسان کشور به تولید آثاری مبتنی 
بر مضامین مذهبی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید 
متون نمایشی با مضامین و رویکردهای مطرح شده 
 w o r d برگزار می شــود.متقاضیان می تواننــد فایل 
P نمایشــنامه خود را بر روی لوح فشــرده به  d f یا 
همراه مدارک عمومی تا پایان شهریور ۱۳۹۸به ستاد 
برگزاری ارســال کنند. آثار ارسالی نباید پیش از این 

در مسابقات نمایشنامه نویسی برگزیده شده باشند.

اما و اگرهای مسئوالن همدان 
برای جاده راه آهن

 در حالی که جاده همدان، رباط شــورین به دلیل احداث ایســتگاه 
راه آهن در این مسیر به جاده ای پر تردد و در عین حال خطرناک تبدیل 
شده، تعریض و ساماندهی آن از سوی شهرداری منوط به تعیین قطعی 

محل ایستگاه راه آهن شده است.
روستای رباط شورین روستایی از توابع بخش مرکزی همدان است. این 
روستا با مرکز شــهر همدان ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و براساس آخرین 
سرشــماری مرکز آمار ایران در ســال ۹5 در حدود ۳۸۰ خانوار در آن 

زندگی می کنند.
ایســتگاه راه آهن همدان در ادامه مســیر همدان به روســتای رباط 
شــورین قرار دارد و در ۲ سال گذشــته بسیاری از مسافران همدانی 
که قصد ســفر با قطار را داشــتند و مســافران دیگر شهرها که قصد 
ســفر به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین را داشتند به دنبال نشانی 
ایســتگاه راه آهن همدان، در موتورهای جســتجوگر اینترنتی به نام 

این روستا برخوردند.
 جاده رباط شورین، جاده ای کم عرض و خطرناک

با وجود احداث ایســتگاه راه آهن در نزدیکی این روســتا و افزایش بار 
ترافیکی جاده همدان به رباط شورین و ادامه آن تا ایستگاه، این جاده کم 
عرض، پرخطر و کم برخوردار از عالئم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای 
راهنمای مسیر است که ضریب احتمال تصادف در این جاده را افزایش 

داده و بعضاً نیز باعث سرگردانی مسافران شده است.
همچنین در مســیر جاده همدان به رباط شــورین ســایت جمع آوری 
نخاله های ساختمانی متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
واقع شــده که از یک سو باعث افزایش تردد ماشین های سنگین در این 
جاده پرخطر و حادثه خیز شــده و از سوی دیگر از زیبایی بصری این 

مسیر پر رفت و آمد کاسته است.
 احتمال انتقال ایستگاه به داخل شهر همدان

بر اســاس اعالم مسئوالن استانی و کشــوری وزارت راه و شهرسازی، 
ایستگاه راه آهن همدان در آینده  به داخل شهر منتقل و ایستگاه فعلی به 

ایستگاه قطارهای باری تبدیل می شود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی چندی پیش در بازدید خود از راه آهن 
همدان ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت: با احداث ایستگاه راه آهن 
در داخل شهر همجواری بین ترمینال مسافربری، فرودگاه و راه آهن به 

صورت ترکیبی به وجود خواهد آمد که این پروژه در دست اجراست.
وی عنــوان کــرد: مهمترین کاری کــه در زمینه راه آهــن همدان باید 
انجام شود انتقال ایســتگاه راه آهن به نزدیکترین محل برای مردم یعنی 
داخل شــهر است.اگر چه احتمال تغییر محل ایستگاه راه آهن در آینده 
نزدیک زیاد اســت، اما این ســؤال به ذهن متبادر می شود که مدیریت 
شهری در شرایط فعلی، به منظور کاستن از خطر تصادف در این مسیر 
با تعریض جاده و نیز انتقال ســایت جمع آوری نخاله از این مســیر به 
جایی دیگر به منظور افزایش ایمنی مسافران راه آهن همدان و نیز اهالی 

روستای رباط شورین چه تدابیری اندیشیده  است؟
 تعریض جاده در دستور کار نیست

 رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان در گفت 
وگو با خبرنگار تســنیم در همدان با بیان این که بر اســاس شــنیده ها 
جابجایی ایستگاه راه آهن همدان از محل فعلی قطعی است اظهار داشت: 
تعریض جاده رباط شــورین منوط به باقی ماندن ایستگاه قطار در مکان 
فعلی است.علی رحیمی فر افزود: عملیات تعریض این جاده با توجه به 
هزینه  ســنگین آن زمانی باید انجام شود که محل فعلی ایستگاه به محل 

قطعی ایستگاه راه آهن همدان تبدیل شود.
وی عنوان کرد: با اینحال شورا و مدیریت شهری در قبال وضعیت جاده 
فعلی بی تفاوت نبودند و با انجام یک سری اقدامات از جمله لکه گیری، 
تعریــض برخی پیچ های خطرنــاک و پیگیری بــرای نصب تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی و عالئم هشــدار دهنده تالش کرد تا ایمنی مسیر 
فعلی را افزایش دهد.رحیمی فر در ارتباط با وجود ســایت جمع  آوری 
نخاله در مســیر جاده رباط نیز با بیان اینکه تغییر محل این ســایت در 
دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: مکانی برای انتقال این سایت با فاصله 

تقریبی 5 کیلومتر با سایت فعلی در نظر گرفته شده است.
این عضو شــورا با اشــاره به این که مطالعات این پروژه توسط مشاور 
انجام شده و به تأیید کارگروه پسماند هم رسیده گفت: البته مکان جدید 

معارض دارد که در حال حل این مشکل هستیم.
 انتقال سایت جمع آوری نخاله تا یک سال دیگر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان هم در گفت و گو 
با خبرنگار تســنیم در همدان در رابطه با وضعیت سایت فعال در جاده 
شــورین گفت: این ســایت بر خالف تصور برخی از افراد سایت دفن 
زباله نیست و صرفا نخاله های ساختمانی به این سایت منتقل می شوند.

حســین ســیبی با تاکید براینکه این ســایت در بحث فاصله با مناطق 
مســکونی شامل قوانین ســایت های دفن زباله نمی شود، عنوان کرد: با 
این وجود به دنبال جابجایی و انتقال این سایت هستیم و مکانی را برای 

احداث سایت جدید جمع آوری نخاله های شهری در نظر گرفته ایم.

■ حدیث:
امام سجاد )ع(:

)خداوندا( مرا چنان غمناک و اندیشناک مگردان که بر فریضه  هایت مواظبت نکنم و سّنت  هایت 

را به کار نبندم.       
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■ دوبیتي:
که می نالید وقت صبحگاهی دیم یک عندلیب خوشنوایی  

که یارا بی وفایی بی وفایی بشاخ گلبنی با گل همی گفت  
باباطاهر

 اعضای کمیته گردشــگری مرکز پژوهش ها و 
مطالعات شورای اسالمی شهر همدان با حضور در 
شهرداری اللجین به ارائه راهکارها و پیشنهادات در 
زمینه تکمیل شدن ظرفیت گردشگر پذیری اللجین 

پرداختند  
اردیبهشت سال ۹5 رخداد مهمی دراستان همدان به 
وقوع پیوست وآن اعالم شهر اللجین با قدمتی۷۰۰ 
ســاله به عنوان شهر جهانی سفال بود. جهانی شدن 
شهر سفال اللجین نوید بخش تحولی بزرگ در این 
شهر بود و بسیاری از امیدها را در این شهر و استان 

دو چندان کرد.
ایــن رویداد مهم می تواند فرصــت های زیادی را 
پیش روی توســعه شهراللجین و استان بگشاید که 
افزایش آمار جذب گردشگر و صادرات سفال و به 
تبع آن رونق صنایع دستی از جمله مهم ترین فرصت 
های پیش روی انتخاب اللجین به عنوان شهر جهانی 

سفال است.
   3۰۰فروشگاه و یک هزار کارگاه

شــهردار اللجین در این نشست عنوان کرد :  در 
حال حاضر ۳۰۰ فروشــگاه سفال و سرامیک در 
اللجین فعال هســتند و هزار کارگاه صنایع دستی 
نیــز در این شــهر به خلــق آثار صنایع دســتی 
می پردازنــد. حمید محبی یادآور شــد: »اللجین 
در شمال اســتان همدان قرار گرفته و ۹۰ درصد 
شهر در ارتباط با تولید و توزیع مواد اولیه سفال 
مشــغول به کار هســتند. قدمت ســفالینه اللجین 
بیش از ۷۰۰ ســال و بی شک این شهر از مراکز 
عمده ساخت سفال و سرامیک جهان است.« وی 
خاطرنشان کرد: » بخش عمده تولیدات این شهر 
در شــهرهای مختلف ایران و خارج کشــور به 
فروش می رســد وساالنه صدها هزار دالر ارز از 
این طریق وارد کشور می شود. « شهردار اللجین 
بــا بیان اینکــه هنر ســفالگری در اللجین باعث 
افزایش سطح اشــتغال در این شهر شده، افزود: 
»ظرفیت و پتانســیل ویژه و هنری اللجین باعث 
شــده اللجین به عنوان قطب گردشــگری استان 
تبدیــل و به تصویب هیأت دولت برســد.« وی 
گفت ؛ با تصویب و جهانی شــدن اللجین شاهد 
افزایش کیفیت در صنایع دســتی این شــهر شده 
ایم  وامروز اغلب  کشــورها هنر سفالگری  این 

را می شناسند. شهر 
  تغییرزیرساختهای اللجین به سمت بهتر 

بودن
رئیس  کمیته گردشــگری دفتر مطالعات و پژوهش 
های شورای اسالمی شهر همدان  با اشاره به اینکه 
زیرســاخت های اللجین باید تغییرات را به سمت 

بهتر بودن ادامه دهند ، گفت: معماری شهر اللجین 
و کارگاه ها عالوه بر جذب توریســت هنری، باید 
سالمت هنرمندان سفال را نیز تامین کند که نه تنها 
در معرفی پتانسیل این شــهر تاثیرگذار است بلکه 

سبب ارتقا جذب گردشگر خارجی  نیز می شود.
 مســعود ملکی بزرگترین مشکل اللجین را کمبود 
زیرساخت های یک شــهر جهانی دانست و اظهار 
داشت: باید تالش کنیم  در زمینه فستیوال هنری در 

اللجین اتفاق فاخری رخ دهد 
ملکی  جایگاه اللجین را در کشور بی مثال دانست 
و ابراز داشــت: بسیاری از شــهرها، امکانات بسیار 
ابتدایی با کوره های ســنتی و فاقد اســتاندارد الزم 
هســتند که  اللجین در کشور از شهرهای پیشرو در 

هنر سفال است.
به اعتقاد وی  وضعیت امروز اللجین توانایی حفظ 
و انتقال این هنر به نســل آینده و ایجاد گردشگری 
پایدار در تعریف های جامع و بلندمدت را به دالیلی 
همچون زیرســاخت ضعیف شــهری، عدم ورود 
نخبگان هنری به مســائل مختلف این حوزه، هزینه 
ها و آموزش تخصصی را به شکل حرفه ای ندارد. 
ارتقا شناســاندن    برند جهانی موجب 

همدان
رئیس کمیسیون گردشــگری شورای اسالمی شهر 
همدان نیز در این نشست گفت : کسب عنوان شهر 
جهانی سفال برای اللجین و تبدیل شدن آن به برند 
جهانی موجب ارتقای شناساندن همدان به ایران و 
جهان اســت .وی گفت : یکــی دیگر از مهم ترین 
فرصت های پیش روی این جهانی شــدن ، ایجاد 

فرصت های شغلی جدید در منطقه است .
حسین قراباغی تاکید کرد شهراللجین با ۱۸ هزار نفر 
جمعیت تنها شهر استان است که هیچ بیکاری در آن 
وجود ندارد و این یک الگو بر ای شــهرهای دیگر 
اســتان می تواند باشد یکی از فرصت های دیگری 
که جهانی شدن ســفال بر روی مردم استان و شهر 
اللجین گشــوده است به موضوع گردشگری بازمی 
گردد.وی یاد آور شد ؛  مطرح شدن اللجین به عنوان 
شــهر سفال ، بسیاری از مردم ایران و سایر کشورها 
را به این منطقه می کشاند تا از نزدیک با جاذبه ها و 
جذابیت های این شهر جهانی آشنا شوند.گردشگران 
نیز البته جدای از خرید سوغاتی های این شهر حتما 
برای یک یا چند روز در این شــهرهای دیگر استان  
اقامت خواهند کرد که همین امر در رونق بسیاری از 
کســب و کارهای مرتبط با هتل داری و سکونت و 
تغذیه و حمل و نقل آنها و در نتیجه ارز آوری برای 

مردم استان نقش زیادی خواهد داشت.
قراباغی تاکید کرد : همچنین از آنجایی که اســتان 

همدان قدمت باالیی در صنایع دســتی دارد ، مطرح 
شدن ســفال می تواند به طور غیر مستقیم موجب 

مطرح شدن سایر صنایع دستی استان نیز بشود.
وی گفت : در کنار فرصت هایی که جهانی شــدن 
اللجین برای شهر اللجین و استان ایجاد کرده و می 
کند اما این شهر در راستای موقعیتی که در آن قرار 

گرفته است با برخی چالش ها هم روبروست .
یکی از مهــم ترین چالش های موجود در مســیر 
تولیدات ســفال شهر جهانی ســفال بحث کیفیت 
کارهای تولیدی اســت.به عبــارت دیگر توجه به 
کیفیت تولیدات ســفال ضامن بقا و رونق اقتصادی 
این شــهر اســت ، موضوعی که جای بحث و کار 
زیــادی دارد. در واقــع کیفیت نســبتا پایین برخی 
تولیدات ســفال موجب شده تا برخی این موضوع 
را تهدیــدی جــدی برای رقابت ســفال اللجین با 

سفال های مشابه داخلی و خارجی بدانند. 
 اهمیت نقش عمرانی شهر 

یکی از اساتید حوزه معماری شهری نیز با تاکید بر 
اینکه معماری شهری و کارگاه های  اللجین نیازمند 
تغییرات اساسی اســت گفت: فرایند توسعه پایدار، 
الزام استفاده از انواع گرایش های هنری نوین در کنار 
سفالگری را ضرورت بخشیده و افقی در شکل دهی 

جاذبه های نو قرار داده است.
صاحــب محمدیان منصور با اشــاره به اینکه نقش 
عمرانی شهر بسیار حائز اهمیت است، افزود: باید بر 
اساس اســتانداردهای تعریف شده گام هایی موثری 
در عمران شــهری اللجین برداشته شود و عهده دار 

مسئولیت تاریخی هنر سفال ایران باشیم.
محمدیان منصور  در ادامه افزود: اســتفاده از جایگاه 

قدرت سایر هنرها و ترکیب آن با سفال برای هنرمندان 
و صنعتگران هنوز مشخص نشده است در صورتیکه 
آینده به دنبال تغییر تمام معادالت هنری است و ایزوله 
کردن اللجین کنونی از سایر رقبای هنری، نوآوری در 
سبکهای این شهر را به چالش خواهد کشید چراکه به 
نظر می رسد  در تقویت مولفه هایی چون آموزش و 
فرهنگسازی و اهمیت تغییر سیمای شهری در راستای 

معرفی شهر جهانی  ضعیف عمل کرده ایم.
  اللجین و گذر جهانی 

گفتنی اســت در حاشــیه این نشســت از تابلوی 
گذر صنایع دســتی اللجین که  مهرداد ضیائی مهر 
دبیــر کمیته گردشــگری مرکزمطالعات و پژوهش 
های شــورای اسالمی شــهر همدان و فعال حوزه 
گردشگری پیشنهاد نصب آن  رابه شهرداری اللجین 

داده بود رونمایی شد .
در حالی این اتفــاق در همدان رقم خورد که پیش 
از این  تهرانی ها به بهانه روزجهانی صنایع دســتی 
خرداد ماه ۱۳۹۸ صاحب گذر صنایع دستی شده بود 
ضیائــی مهــر  پیــش ازایــن پیشــنهاد نصــب 
تابلوگذرراهنمایان گردشگری رادر پیاده راه بوعلی و 
اکباتان داده بود که این گذر در پیاده راه بوعلی سینا 
سال گذشته تعیین شد.شهر اللجین در ۲۴کیلومتری 
مرکز اســتان، یکی از ســه قطب گردشگری استان 
همدان محسوب می شود که با جمعیت ۱۷ هزار نفر 
در مرکز بخش 55 هزار نفری قرار گرفته است. ۸۰ 
درصد از جمعیت شــهر اللجین به پیشه سفالگری، 
ســرامیک کاری و شغل های وابسته همچون نقاشی 
سفالینه ها، بســته بندی، خرید و فروش محصوالت 

سفالی اشتغال دارند.

 عاشــیق حیــدر محمــودی از نوازندگان و 
هنرمندان شناخته شــده موسیقی عاشیقی همدان 

در سن ۷5 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، 
عاشیق حیدر محمودی از نوازندگان و هنرمندان 
شناخته شــده موسیقی عاشــیقی منطقه همدان 
در سن ۷5 ســالگی دار فانی را وداع گفت. این 
هنرمنــد یکی از تأثیرگذارترین و برجســته ترین 
هنرمندان عرصه هنر عاشیقی در سراسر ایران بود.

زنده یاد حیدر محمودی متولد روستای نوآباد از 
توابع شهرســتان کبودرآهنگ استان همدان بود و 
هفتمین نســل از سلسله یک خانواده عاشیق پرور 
به شــمار می آمد. پدر این هنرمند »عاشیق موال« 
نام داشــت که حدود 5۰ ســال عاشیق بود. پدر 
بزرگش »عاشــیق حســین« نام داشت و جدش 
»عاشــیق محمود انصاری« که حدود ۴۰ ســال 

عاشیق بود.
عاشــیق حیــدر محمــودی هنر عاشــیقی را از 

هجده ســالگی آغاز و نزدیک به ۷5 ســال چون 
ستونی استوار هنر عاشــیقی را در استان همدان 
و نواحی مرکزی ایران زنده و پویا نگه داشــت. 
حیــدر محمودی نه تنها در محیط عاشــیقی قم-

ســاوه-همدان بلکه در سراســر ایران هنرمندی 
استثنایی به شمار می رفت. او ضمن تسلط به ۳۶ 
داستان عاشیقی و کلیه مقام های عاشیقی همدان، 
از منظــر متانت و ادب یک الگــوی کامل برای 

هنرمندان منطقه به شمار می رفت.

فرصت ها و چالش های شهر جهانی 
زیر ذره بین کمیته گردشگری 

اللجین صاحب گذر 
صنایع دستی شد

در سن ۷۵ سالگی

عاشیق حیدر محمودی درگذشت


