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مدیریت منابع انرژی 
نیازمند برنامه عملیاتی است 
 مدیریت منابع انرژی در فصل تابستان با 
توجه به افزایش دما و به دنبال آن باال رفتن 
میــزان مصرف به ویژه در خصوص آب و 

برق از اهمیت زیادی برخوردار است.

کشتی نهاوند در خواب زمستانی
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت حضرت معصومه)س( 
و روز دختر را تبريک می گوييم

آگهي مزايده 

شرکت سیاحتی علیصدر

شــرکت خدمــات مســافرتی و جهانگــردی علیصــدر مهــر در 
نظــر دارد مدیریــت بهــره بــرداری از آژانــس علیصــدر مهــر 
ــای  ــع دارای مجوزه ــتاد مترمرب ــد و هش ــک ص ــراژ ی ــه مت ب
ــای  ــروش توره ــی ف ــار و نمایندگ ــد ب، قط ــف، بن ــد ال بن

ــه آدرس: ــا ب ــو یات ــوری و عض ــتگی کش بازنشس
ــید را  ــه رش ــوار خواج ــینا، بل ــی س ــگاه بوعل ــدان، آرام هم
بصــورت اجــاره ســه ســاله بــه افــراد واجــد شــرایط )حقوقــی 
یــا حقیقــی( واگــذار نمایــد، فلــذا متقاضیــان دارای شــرایط 
مــی تواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر و دریافــت اوراق 
ــخ  ــی از تاری ــار آگه ــس از انتش ــه پ ــک هفت ــا ی ــارکت ت مش
98/4/13 لغایــت 98/4/20 بــه واحــد امــور حقوقــی و قــرارداد 
ــید،  ــه رش ــوار خواج ــع در بل ــدر واق ــرکت علیص ــای ش ه

ــد. ــه نماین ــماره40 مراجع ش

بررسی جایگاه نویسندگان و نوشته هایشان به مناسبت روز قلم

گرفتار نان شب، محدود در کار 
و کم اثر در جامعه

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زيرمراجعه نمايید

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

ارسال  نمایید.
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 امــام جمعه همدان بر لــزوم تدوین 
پیوست فرهنگی برای پروژه های شهری 
همدان تاکید کــرد و گفت: توجه به این 
مقوله از آسیب های بعدی ناشی از اجرای 

طرح پیشگیری می کند.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی در دیدار 
اعضای انجمن سمن های استان همدان با 
اشــاره به حیطه فعالیت های سازمان های 
مردم نهاد یادآور شد: فعالیت های موفقی 
که در ســمن ها رخ می دهد نشان دهنده 
حضور فعال مردم در عرصه فعالیت های 

اجتماعی است.
وی خطاب به اعضای ســمن ها افزود: 
حضور همه شــما در ایــن عرصه قابل 
تقدیر اســت اما نبایــد فراموش کنیم که 
بایــد از ســمن هایی کــه دارای فعالیت 
بیشتری نســبت به دیگر سمن ها هستند 
بیشــتر حمایت کرد و آنها را در رسیدن 

به اهدافشان یاری داد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه نباید به 
این حد اکتفا کنیم که همه کارها را دولت 
انجام دهد، خاطر نشان کرد: نقطه مثبتی 
که اعضای ســمن ها نسبت به برخی از 
مدیران و مســئوالن دارند این اســت که 
به صورت مستقیم با مردم مواجهند و از 
نزدیک با مشکالت موجود آشنایی دارند.

دغدغه های اعضای سمن ها به مسئوالن 
نیز منتقل شود

امــام جمعه همدان این کــم کاری برای 
مســئوالن را نقطه ضعف آنها دانســت 
و گفــت: امیدواریــم روزی برســد که 
دغدغه های اعضای سمن ها به مسئوالن 
نیــز منتقل شــود و آنها نیز بــرای رفع 

مشکالت باتمام وجود به میدان بیایند.
وی وجود هدف در ســازمان های مردم 
نهاد را بســیار مهم خواند و گفت: گاهی 
اوقــات توجه به اهداف فرعــی ما را از 
رســیدن به اهداف اصلی بــاز می دارد و 

نباید در مسیر تحقق اهداف به هدف اولیه 
اکتفا کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان 
کرد: متاسفانه بسیاری از پروژه هایی که در 
زمینه های شهرســازی و در راستای رشد 
شهرها اتفاق افتاده دارای پیوست فرهنگی 
نیست و همین موضوع سبب شده نه تنها 
مشکالت از بین نرفته بلکه گاهی باعث 
بیکاری و ایجاد مشکالت دیگر نیز شده 

است.
وی با اشاره به اینکه سمن ها در این زمینه 
بایــد ورود کنند و در قســمت مطالعه و 
تحقیقات، برنامه ریزی های دقیقی انجام 
دهند، اظهار داشت: در کمک به نیازمندان 
گاهی اوقات باید پولی به فقرا داده شود 
و گاهی اوقات نیاز است تا شغلی را برای 
آنها ایجاد کنیم که این تشخیص به عهده 

سمن ها و خیرین است.
امام جمعه همدان خاطر نشــان کرد: از 

آن جایی که ســمن ها دارای شاخه های 
متفاوتــی هســتند، در زمینــه مســایل 
تخصصی از حقوق حیوانــات گرفته تا 
آسیب های اجتماعی و موضوعات دیگر 
نیازمند تعامالت و همکاری های بیشتری 

هستیم.
لزوم همفکری در زمینه رفع مشکالت

وی با اشــاره به اینکه خدمت به جوامع 
مختلف همچون جامعــه معلوالن دارای 
اجر باالیی اســت، تاکید کــرد: همه ما 
مشــکالت را می دانیم و با آنها آشــنایی 
داریــم اما باید در زمینه رفع مشــکالت 
بــا همفکــری یکدیگر همراه شــویم و 

مشکالت را از بین ببریم.
امام جمعــه همدان گفت: نقطه مثبتی که 
ســمن ها نســبت به برخی از مدیران و 
مســئوالن دارند این است که به صورت 
مستقیم با مردم در ارتباطند که باید از این 

امتیاز به نحو مطلوب بهره برد.

برگزاری۶۰ 
ویژه برنامه 
همزمان با دهه 
کرامت در استان 
 مدیر ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان همدان 
از پیش بینی برگــزاری ۶۰ ویژه برنامه 
همزمان با دهه کرامت در استان همدان 

خبــر داد. حمیدرضا ناهیــدی فرد در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۳ تا ۲۳ 
تیر دهه کرامت نامگذاری شده و شعار 
محوری این دهــه »خدمت کریمانه« و 
شعار اختصاصی »مهربانی به رسم اهل 
بیت )ع(« است، گفت: امسال نیز جشن 
دختران آفتاب در دهــه کرامت برگزار 

خواهد شد.
به گزارش مهر، وی با اشــاره به برنامه 
ریزی هــای صورت گرفتــه ۶۰ ویژه 

برنامــه برای برگــزاری در دهه کرامت 
افزود: برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری 
مســابقات فرهنگی و برپایی جشــن و 
سرور به صورت شاخص در ۱۶ کانون 
اســتان همدان از جمله برنامه های دهه 

کرامت است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان همدان در ادامه به 
اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت 
در کانون های فرهنگی هنری مســاجد 

اشاره کرد و گفت: افتتاحیه طرح اوقات 
فراغت در شهرستانهای بهار، اسد آباد، 
رزن، نهاوند و تویســرکان برگزار شده 

است.
فعالیت های کانون های  اینکه  بابیان  وی 
مســاجد در تابستان امســال با ۶ محور 
اجرایی می شــود، گفت: قرآن و عترت، 
آموزش و توانمندسازی، شبکه سازی و 
فضای مجازی، کتاب و کتابخوانی و هنر 

متعالی ۶ محور فعالیتی کانون ها است.

امام جمعه همدان تاکید کرد:

لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه های شهری همدان

همدان 
بزرگ تر شد

■ مخالفت  کارشناسان مانع الحاق روستاها به شهر نشد
■ خطر بزرگ تر شدن همدان وجود دارد
■ حضور سودپرستان شهر را تهديد مي کند

بررسی جایگاه دختران 
در گفت و گو با کارشناسان

هویت گمشده
 درد اصلی 

دختران جامعه
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نم کمبود و گرانی کاغذ یاد
به اسناد مالکیت هم رسید

 این روزها موضوع کمبود و گرانی قیمت 
کاغذ به یک چالش بزرگ در کشورمان تبدیل 

شده است. 
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در نشست بررسی وضعیت اصالح طلبان مطرح شد

اصالح طلبان 
در بن بست قرار گرفته اند 
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مدیریت منابع انرژی
 نیازمند برنامه عملیاتی است 

 مدیریت منابع انرژی در فصل تابستان با توجه به افزایش دما و به 
دنبال آن باال رفتــن میزان مصرف به ویژه در خصوص آب و برق از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
براساس اعالم مسئوالن امر و مراجع ذیربط چنانچه این منابع مدیریت 
و میزان مصرف از سوی شهروندان کنترل شود، احتمال قطعی آب و 

برق به حداقل یا حتی صفر خواهد رسید.
با این حال با توجه به گرمای تابستان و مصارف باالی آب و برق  در 
بخش های مختلف، این نگرانی وجود دارد که با مشکل کم آبی و یا 

قطعی برق مواجه شویم. 
این موضوع در ســطح استان نیز با توجه به تجارب سال های گذشته 
و مشــکالتی که در مواقعی بروز داشته و نگرانی هایی را ایجاد کرده 
اســت، باید مورد توجه قرار گیرد، هرچند اوایل امسال بارندگی های 
خوبی داشتیم و منابع آبی استان رشد خوبی داشت، اما این بدان معنا 
نیست که فاصله ایجاد شده با حدنصاب بارش ها و میزان آب در سال 

های اخیر کامال پر شده و دیگر مشکلی نیست.
مــا همچنان بایــد چالش کم آبی را مورد توجه قــرار دهیم و جدی 
بگیریم  و تالش کنیم براساس یک برنامه حساب شده و قابل اجرا، به 

سمت مدیریت صحیح منابع حرکت کنیم.
در خصوص برق و دیگر منابع انرژی نیز همین موضوع صادق است 

و باید به دنبال حرکت و اقدام برنامه محور باشیم.
این برنامه صرفا محدود به صرفه جویی و کنترل مصرف منابع انرژی 
نیست، بلکه شامل مباحث مختلفی می شود که باید در جهت کنترل 

منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.
شرایط اقتصادی امروز نیز ایجاب می کند که چنین برنامه ای در سطح 
اســتان اجرا شود و دســتگاه های مختلف ملزم و موظف به رعایت 
نکاتی شــوند که در بحث مدیریت منابع انــرژی از اهمیت خاصی 

برخوردارند. 
باید بپذیریم که امروزه بسیاری از این منابع به دالیل مختلف هدر می 
روند و  نه تنها امکان استفاده بهینه از آنها نیست، بلکه حتی نمی توانیم 

این منابع را حفظ کنیم.
ایــن موضوع به ویژه در خصوص آب و منابع آبی کامال نمود دارد و 

بارها شاهد آن بوده ایم که بخش عمده ای از منابع هدر رفته است.
این مشــکالت ریشــه در عوامل گوناگونی دارد که نبــود برنامه ای 

منسجم و کاربردی از جمله آنهاست.
ما اگر برنامه ریزی درســتی در این زمینه داشته  باشیم و تالش کنیم 
برنامه محور پیش رویم ، نه تنها بســیاری از مشکالت مرتفع خواهد 
شد، بلکه شرایط برای کنترل بهتر منابع انرژی و استفاده معقول و بهینه 

از آنها در جهت پیشرفت استان به خوبی فراهم خواهد شد.

۱- پرداخت مزایای کارمندان اســتان با مشکالتی همراه است. گویا 
بسیاری از کارکنان دستگاه های اداری استان هنوز اضافه کار دریافت 
نکــرده اند و در ماه گذشــته نیز کمتر از میزان هــر ماهه اضافه کار 

دریافت کرده اند. 
گفتنی اســت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مصوبه دولت، در 

لیست  پرداختهای اولویت دار حتمی  قرار گرفته است.
۲- معتادی متجاهر در شــهر همدان رویت شده است. گویا حضور 
وی شعار همدان شهری بدون معتاد متجاهر را زیر سئوال برده است. 
گفتنی است بارها مسئوالن از اهدای جایزه به کسی که معتادی متجاهر 

در همدان مشاهده کند ، سخن گفته اند
۳- هدف گذاری اصفهان در گردشگری کسب درآمد 4 هزار میلیارد 
تومانی است. گویا اصفهانی ها قصد دارند با اجرای برنامه هایی مانند 
اصفهان ۲۰۲۰ محور توســعه اســتان خود را به گردشگری و صنایع 

دستی که از صنایع پاک هستند ، تغییر دهند. 
گفتنی اســت اصفهانی ها در نتیجه رشد صنعتی از  مشکالت کم آبی 
و آلودگــی هوا رنج می برند و راه بــرون رفت از این وضعیت را در 

توسعه گردشگری یافته اند.

رزن کمترین آمار جرائم استان همدان
 را داراست

 دادستان شهرستان رزن گفت: شهرستان رزن کمترین آمار جرم را 
در بین شهرستان های همدان دارد.

علي محمدي در گفت وگو با ایســنا، ،با بیان اینکه مجموعه دادســرا 
و دادســتانی با توجه به وظایف ســنگین و متعددی کــه که قانون 
محول کرده است، اظهار کرد:خوشبختانه دربین شهرستانهای همدان 

شهرستان رزن کمترین آمار جرم را دارد.
وی تصریح کرد: در یک ســال گذشــته بیش از 59۱۳ فقره پرونده 

قضایي در شهرستان رزن مختومه شده است.
وی با اشــاره به اینکه از تیر ماه سال 97 تا تیرماه سال 98 در دادسرا 
578۲ فقره ورودی پرونده داشــته ایم، افــزود:در این مدت عالوه بر 
رســیدگي پروندهاي سال 9۲ بیش از ۲۰۰ پرونده از پرونده هاي سال 

گذشته مختومه شده است.
محمدی با بیان اینکه موادمخدر جزو جرائم نخســت شهرستان رزن 
اســت، گفت : در این ارتباط در ظرف یکسال بیش از 84 کیلو 88۱ 
گرم تریاک ،۱۱۲ کیلو ۶45 گرم گراس و گل ، ۲کیلو 44۱گرم شیشه 

و هروئین در سطح شهرستان رزن کشف و ضبط شده است. 
وی خاطرنشان کرد: مواد مخدر با 744پرونده جزو رتبه اول تخلفات 
شهرســتان رزن اســت که پس از آن ضرب و جــرح عمدی با ۳۶9 
پرونــده، توهین ۱95 فقره پرونده ،تهدید با ۱57 فقره،تخریب ۱۲9 و 
ترک انفاق 8۳ فقره به ترتیب بیشــترین پرونده هاي قضائي شهرستان 

رزن است.
دادستان شهرســتان رزن متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعبه 
دادیاری و تحقیقات را کمتر از 7۱ روز عنوان کرد و ادامه داد: در شعبه 

بازپرسی هم متوسط زمان رسیدگی ۱۰۶روز است.
وي با اشــاره به آمــار زندانی ها شهرســتان رزن گفــت: ۲5۰ نفر 
درخصــوص مواد مخدر ۲نفر پرونده قتل، 8نفر ادم ربایی و ۱7 نفر از 

بابت جرائمي همچون توهین در زندان به سر مي برند.

مالیر کمترین بهره مندی را در مجتمع های آبرسانی دارد

 ویژه مالیر گفت: با توجه به تعداد باالی جمعیت روستایی و وجود ۲۰8 روستای 
دارای ســکنه، این شهرستان کمترین بهره مندی را در مجتمع های آبرسانی روستایی 

دارد.
قــدرت ا... ولدی در دیدار با مدیر عامل آب و فاضالب روســتایی همدان با اشــاره به 
فعالیت تنها مجتمع آبرســانی دهلق در این شهرســتان افزود: با کمک نمایندگان مجلس 
پیگیری های الزم برای احداث پنج مجتمع آبرســانی روستایی انجام و مجوز احداث این 

تعداد مجتمع اخذ شد.

وی بیان کــرد: در زمینه احداث مجتمع های آبرســانی با بخشــداران، دهیاران و اهالی 
روستاهای این شهرستان رایزنی می کنیم تا تبعات آن صفر برسد.

فرماندار ویژه مالیر تاکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، باید تالش شود نارضایتی 
مردم در حوزه تأمین آب شرب روستایی به حداقل برسد.

ولدی ادامه داد: این شهرستان نیاز به شبکه های آبرسانی بیشتری دارد تا در آینده روستاییان 
با مشکل تأمین آب شــرب مواجه نشوند.وی بر لزوم کیفی سازی و بهداشتی بودن آب 

شرب به ویژه در روستاها تاکید کرد و بیان کرد: این امر باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تقدیر از زحمات شرکت آب و فاضالب روستایی استان و شهرستان گفت: انتظار 
می رود گام های موثرتری در راســتای رفع مشــکالت آب شرب روستایی برداشته شود.

ولدی با اشــاره به ترویج آمــوزش در خانواده ها برای صرفه جویی در مصرف آب ادامه 
داد: باید با آموزش و اطالع رســانی در خانواده هــا مدیریت صحیحی از مصرف آب در 

حوزه های مختلف داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی همدان نیز بیان کرد: در حال حاضر میزان بهره 
مندی مردم در سطح روستاهای این استان بیش از 77 درصد است که وضعیت خوبی را 
در کشور داریم.سید مصطفی هاشمی افزود: در تالش هستیم میزان بهره مندی روستاییان 
از نعمت آب شرب را به 84 درصد برسانیم. وی با اشاره به فعالیت مجتمع آبرسانی دهلق 
در مالیر گفت: در حال حاضر مطالعات اولیه پنج مجتمع آبرسانی در این شهرستان انجام 

شده است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

 معــاون فرهنگی نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در همدان از برگزاری »جشــن بزرگ 
امام رضا )ع(« در پیــاده راه میدان امام )ره( در 

روز ۲۳ تیرماه خبر داد.
محمدصالح یوسفی در نشســت خبری »زیر 
ســایه خورشــید« با بیان اینکه بعد از تشکیل 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان ها 
برنامه های ویژه ای تدارک دیده شد، اظهار کرد: 
محرومیت زدایــی به عنوان یکی از موضوعات 

مهم محورهای فعالیت این نمایندگی است.
وی با اشــاره به حضور خادمــان و خادم یاران 
آستان قدس رضوی در اســتان های سیل زده، 
گفت: خادمان و خادم  یاران جزو نخستین نفرات 
حاضر در این مناطق بودند و خدمات فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی و حتی مشاوره ای ارائه کردند.

معاون فرهنگــی نمایندگی آســتان قدس در 
همدان بیان کرد: کانون های ورزشــی، تبلیغی، 
قــرآن، کتاب، شــعر، هنر، مداحــی، خانواده، 
خانواده شهدا، جوانان، وقف کتاب، نوجوانان، 
ترویــج فرهنگ زیارت و بانــوان فعال در این 
نمایندگی در دهه کرامت برنامه های شاخصی 

ارائه می کنند.
وی افــزود: اجرای برنامــه »رواق رضوی« از 
جمله برنامه های شاخص در دهه کرامت است؛ 
برنامه ای نیز به مناسبت سالروز قیام گوهرشاد 

پیش بینی شده است.
یوسفی تصریح کرد: امسال با توجه به سی امین 
ســال انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان ولی 
امر مسلمین و آرایش جنگی دشمنان ضرورت 

بر ایجاد اتحاد است.
وی با بیان اینکه امسال برنامه های دهه کرامت 
در مرکز استان، 9 شهرستان و برخی روستاها به 
صورت ویژه اجرا خواهد شد، ادامه داد: در نظر 
داریم برنامه ها با جشن، سرور و شادی مومنانه 

همراه باشد.
معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی 
با اشــاره به اجرای برنامــه »رواق رضوی« با 
ایجاد غرفه ها و پاتوق عمومی در ســالن شهید 
آوینی در دهه کرامت، یادآور شد: غرفه کتاب، 
ایســتگاه های هنری با اجرای ســرود و تئاتر 
خیابانی، ایستگاه های تبلیغی با استقرار طالب 
جوان به منظور پاســخگویی به شبهات، غرفه 
کودکان و غرفه خدمت رسانی پزشکان خادم یار 
از جمله غرفه های پیش بینی شده در این برنامه 

است.
به گزارش فارس، یوسفی با اشاره به برنامه های 
ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت، اظهار کرد: 
اجرای برنامه »معصومه های بهشــتی«، نشست 

برهان با هدف نقش حضور بانوان در جامعه و 
اجرای جشنواره کارآفرینی بانوان از برنامه های 

ویژه این حوزه است.
وی برنامــه اصلی دهه کرامت را اجرای برنامه 
»زیر سایه خورشید« دانست و گفت: این برنامه 
بــه همت یکی از کانون های فرهنگی آســتان 

قدس برگزار می شود.
معاون فرهنگی نمایندگی آستان قدس رضوی 
در همدان اضافه کــرد: همچنین در این ایام با 
هماهنگی خادم یــاران حقوقی قضات و وکال، 

مشاوره رایگان قضایی ارائه می شود.
معاون هماهنگ کننده نمایندگی آســتان قدس 
در همدان تشکیل دفتر نمایندگی آستان قدس 
را با نیت گســترش خدمات از مشهد به سایر 
نقاط کشور عنوان و خاطرنشان کرد: نمایندگی 
استان همدان نیز از دی ماه سال 95 آغاز به کار 

کرده است.
مجتبــی کمالی بــه چهار حــوزه  فعالیت این 
نمایندگی اشاره و تصریح کرد: نمایندگی آستان 
قدس در حوزه های فرهنگی، محرومیت زدایی، 

خادم  یاری و وقف و نذر فعالیت دارد.
وی افــزود: در حــوزه محرومیت زدایــی در 
اســتان همدان تا کنون ۶۰ هزار و 495 مورد 
خدمت از جمله اعزام 7 هزار و ۲74 زائر اولی 
و محروم، ۶۲ مورد اشــتغال، ۲4 هزار و ۲75 
مورد اطعام ایتام و مواردی از این دست انجام 

شده است. 
دبیر اجرایی جشن های زیرسایه خورشید استان 
همدان نیز گفت: دهه کرامت ۱4۲ عنوان برنامه 

در اســتان همدان با حضــور خادمان و پرچم 
متبرک حرم امام رضا )ع( برگزار می شود.

رضا مرتضایی با اشاره به اینکه شبکه جوانان  آستان 
قدس رضوی ۱۲ ســال در دهه کرامت در سطح 
کشــور فعالیت فرهنگی می کند، اظهار داشت: 5 
سال است که این که به این برنامه ها در دهه کرامت 
به صورت جدی تر پرداخته می شــود و عالوه بر 
استان، شهرســتان و شهرها برنامه های فرهنگی 

آستان قدس در روستاها نیز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه برنامه های دهه کرامت تحت 
عنوان زیرســایه خورشــید در اســتان برگزار 
می شــود، افزود: بالغ بر ۱۰ ســال اســت که 
جشــن های دهه کرامت با ایــن عنوان برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه خادمانی که ۱8 تیرماه به همدان 
می آیند متشکل از دو گروه هستند، عنوان کرد: 
دو خادم حامــل پرچم حرم امام رضا )ع( یک 
ُمبلغ و یــک مداح در دهه کرامت در اســتان 

همدان حضور دارند.
دبیر اجرایی جشن های زیرسایه خورشید استان 
همــدان تأکید کرد: حضــور خادمان و پرچم 
متبرک امام رضا )ع( در دهه کرامت در استان ها 
بهانه است چرا که خود امام رضا )ع( هستند که 
به دیار ما می آیند و برنامه های این دهه مبارک را 

رنگ و بویی امام رضایی می بخشند.
مرتضایــی با تأکیــد بر اینکه بــرای برگزاری 
برنامه هــای دهه کرامت در اســتان و حضور 
خادمــان بارگاه ملکوتی امام رضــا )ع( دراین 
برنامه ها ســه ماه است که برنامه ریزی می شود، 

تصریــح کرد: پرچم حرم مطهر امام رضا)ع( و 
خادمان حرم در 9 شهرســتان، ۳ بخش و ۲5 

روستای استان حاضر می شوند.
وی با اشــاره بــه اینکه عالوه بــر حضور در 
شهرســتان ها و روســتاها حضور در برخی از 
ســازمان ها از جمله زندان مرکــزی همدان از 
دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای حضور 
خادمان در همدان است، ابراز کرد: سال گذشته 
اتفاق مهمی با حضــور خادمان امام رضا ع در 
زندان مرکزی رقم خورد که به نیت امام هشتم 8 

نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شدند.
دبیر اجرایی جشــن های زیر ســایه خورشید 
اســتان همدان با اشاره به اینکه برنامه های دهه 
کرامت رســما از روز ۱8 تیرماه با اســتقبال از 
خادمان در فرودگاه توســط مســئوالن استانی 
آغاز می شود، بیان کرد: دیدار با حجت االسالم 
شــعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان و 
آیت اهلل موسوی اصفهانی نماینده مردم همدان 
در مجلس خبرگان از برنامه های اولیه حضور 
خادمان در همدان است.وی بیان کرد: به اهتزاز 
در آوردن پرچــم مزین به نام امام رضا )ع( در 
چهــار راه پژوهش، برگزاری ویــژه برنامه ای 
در مزار شــهدای گمنام دشت میشان، حضور 
خادمــان در نماز جمعه و ســخنرانی پیش از 
خطبه توسط مبلغ کاروان، برگزاری جشن میالد 
امام رضا ع در میدان امام خمینی ره و برگزاری 
همایش خادمیاران در حسینیه امام خمینی )ره( 
برنامه های اســت که با حضــور پرچم متبرک 

امام رضا )ع( و خادمان حرم برگزار می شود.

 به دنبال سلســله نشست های حزب 
اتحــاد ملت منطقــه همــدان اینبار این 
نشست با بررسی وضعیت اصالح طلبان 

برگزار شد.
در این نشســت علی مهرآبادی از اساتید 
دانشگاه و عضو شــورای مرکزی حزب 
توســعه ملی و دکتر محمد رضا افخمی 
رئیــس حــزب اتحاد منطقــه همدان به 
بررســی چالش های پیش روی اصالح 
طلبان و مشــکالتی که در سالهای اخیر 

مانع فعالیت آنان شده است پرداختند.
رئیس حزب اتحاد ملــت همدان هدف 
اصلی این حزب را حل مشــکالت مردم 
و بهتر کردن شــرایط زندگــی برای آنان 
دانســت و افزود: متاســفانه وضع مردم 
خوب نیســت آنها نمی تواننــد به آینده 
امیدوار باشــند و برای حتی یک ماه بعد 
برنامه ریزی کنند و در این شــرایط آنچه 
مشاهده می کنیم افزایش نرخ مهاجرت و 
سایر مسائل و مشکالت اجتماعی است 
که خود باعث فروپاشــی اجتماعی و از 
بین رفتن پیوســت هــای اجتماعی و ... 

شده است.
محمد رضا افخمــی بیان کرد: مردم و به 

ویژه جوانان به جایی رسیدند که خود را 
آنها می بینند چرا که پیوند و پیوست بین 
خانواده های ایرانی رو به افول رفته است.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکالت به 
حاکمیت بر می گردد که متاســفانه نیاز به 
تغییر را در خود نمی بیند و بخشی هم از 
روابط سیاسی ما با سایر کشورها بوجود 

آمده است.
وی با بیان اینکه مردم در این شــرایط 
و با وجود محدود شــدن احزاب دیگر 
این گروهها را به عنوان پیشــرو در حل 
افزود:  نمی شناســند  مردم  مشــکالت 
بعد از ســال 88 گروههــای موازی با 
اطالعات نیز زیاد شــدند اگر در زمان 
اصالحــات، اطالعــات 5۰ درصــد با 
مــا بود االن به ۲5 درصد رســیده و به 
دلیل سخت گیری های فراوان به ویژه با 
جوانان کار حزبی را بسیار محدود کرده 
است در همین راستا هم فعاالن سیاسی 

از دادن هزینه خسته شده اند.
وی چندگانه شــدن تیپ سیاست مداران 
اصــالح طلب و برخورد آنها را که باعث 
ایجاد مشــکل شده اســت را در اعتماد 
و جذب مــردم به اصالحــات بی تاثیر 

ندانست و گفت: متاسفانه کسانی که حتی 
در زمره سیاسیون نبودند بنام اصالح طلب 
در موقعیت های خاص آمدند و با قدرت 
طلبی و یا فســاد مالی باعث بدنام شدن 

اصالح طلبان شدند.
افخمی با بیان اینکه اصالح طلبان واقعی 
که در دوره خاتمی روی کار آمدند ثابت 
کردند که هیچ نوع فســاد مالی نداشتند 
افزود: دولــت احمدی نژاد دولت اعتدال 
دچار فساد بیشــماری در بین کارگزاران 
شــد که مردم را نســبت به سیاسیون نا 
امید کرد. وی خاطر نشــان کرد: با وجود 
اینکه روحانی در دور اول توانست تورم 
را کاهــش داده، فضای مجــازی را باز و 
برجام را به سرانجام برساند ولی در دور 
دوم عملکرد ضعیفی داشــت که با تکیه 
بر قدرت نتوانست مشکالت پیش روی 
دولت خود را شفاف ســازی و مردم را 
آگاه کنــد اما با این حال اصالح طلبان بنا 
بر مالحظاتی، مسئولیت منتخب خود را 

پذیرفتند.
رئیس حزب اتحاد ملــت منطقه همدان 
اظهار کرد: در شــرایطی که دولت گفت 
وگــو را نمی پذیرد، اصالحــات را نیاز 

کشــور نمی دانــد و از طرفی مــردم با 
مشکالت عدیده اقتصادی مواجه هستند 
رفتن به ســمت حزب و فعالیت سیاسی 

بسیار سخت می شود.
وی بیان کــرد: گروه مقابل مــا از قدیم 
االیام، پایگاه خود را در بین مردم به سبب 
انجام برخی کارهای عام المنفعه باز کرده 
است و االن حتی اگر کار خیری هم ما به 
نام حزب انجام دهیم نردم فکر میکنند از 

جانب اصولگرایان است.
افخمی گفــت: رعایت نکــردن حقوق 
اقلیت هــا و ملی گرایــی افراطی مردم را 
خواهان تجزیه طلبی کرده و در این راستا 

ما شاهد شکل گیری فاشیسم هستیم.
وی گفــت: بــا این توصیــف، اصالح 
طلبــان در یک بن بســت قــرار گرفته 
اند کــه حاکمیت هم اجــازه تحرک و 
اصالحات نمی دهد و اگر وضع اینچنین 
ادامــه یابد اصالح طلبان به حاشــیه و 

سکوت میروند.
در این نشســت همچنین عضو شورای 
مرکزی حزب توســعه ملی گفت: عمده 
مشــکلی که جامعه ما اصــالح طلبان با 
آن دســت و پنجه نرم می کنند احساس 

ناامیدی مردم اســت که پس از اتفاقات 
اخیر بوجود آمد.

مهــر آبادی گفــت: قرار بــود گفتمان 
اصــالح طلبی چهره جدیــدی از ایران 
را در جهان نشــان دهد امــا علی رغم 
سختی های برجام با وجود اینکه دولت 
قصد برداشتن قدم های بزرگتر را داشت 
امــا با کارشــکنی های مختلف خارجی 
امیــد مردم به یاس مبدل شــد البته در 
داخل کشــور هم با سنگ اندازی های 
مختلــف بر برجــام ســعی کردند آنرا 
ضعف دولت بنامند و مردم را نســبت 

به دولت ناامید کنند.
وی ادامه داد: مشــکل بعدی که احزاب 
با آن مواجه هســتند بــی اعتمادی مردم 
بــه گروههــای مرجع اســت. کســانی 
کــه زمانی تنظیــم کننــده حرکت های 
اجتماعــی مردم بودند امــروز مرجعیت 
خود را از دســت داده اند.وی گفت: هم 
اینک حرف چهره های علمی، سیاســی، 
فرهنگی، اقتصــادی و ... خریدار ندارد و 
حتی چهره ای چــون محمد خاتمی هم 

اثرگذاری خود را از دست داده است.
مهرآبادی افزود: در این شرایط جامعه به 
سمت بی هدفی بی تصمیمی و سرگردانی 
پیش می رود و اگــر احزاب قدرتمند در 
برابــر اتفاقات اعالم موضــع نکنند دیده 

نخواهند شد و حذف می شوند.
وی دور شدن رفتارهای برخی سیاسیون 
از اخالق و گرایش به قدرت صرف را نیز 
باعث بی اعتمادی مردم به آنان دانســت 
و گفــت: گاهی مردم مدیــران را افرادی 

قدرت طلب، بی اخالق و فاسد می دانند 
که این خود ضربه به سیاست است.

مهر آبــادی فاصله گرفتــن از عدالت را 
نیــز در جامعه عامل بی اعتمادی مردم به 
سیاسیون و بویژه اصالح طلبان دانست و 
افزود: فاصله طبقاتی مردم زیاد شده و این 

شرایط برای آنان آزار دهنده شده است.
رئیس حزب اتحاد ملــت منطقه همدان 
ادامه داد: دولت بــه عنوان منتخب مردم 
عمال نه مســئول تنظیم سیاستهای مالی 
و کنتــرل تورم اســت و نه در ســرمایه 
گذاری خارجی دخیل است اما مشکالت 

اقتصادی به عملکرد دولت باز می گردد.
وی اظهــار کــرد: زبان دولــت در بیان 
موضوع اختیارات قاصر شــده و این نیز 

دیگر مشکل جامعه ما است.
مهر آبادی گستردگی طیف اصالح طلبان 
از میانــه رو تا برانــدازان و نبود تعریف 
مشــخص از اصالح طلبــی را مهمترین 
مشــکل پیش روی آنان دانست و افزود: 
با ایــن توصیف اصــالح طلبــان باید 
پاســخگوی هر نوع عملکرد این طیف 
عظیم باشــند که این خود گاهی ناامیدی 

را به وجود می آورد.
وی توهمات بسیاری را که جامعه با آن 
مواجه شــده است را نیز مشکل اساسی 
سیاسیون دانســت و گفت: اینکه ما در 
جهان ســرآمد علمی هستیم ویا دارای 
قدرت اقتصادی باالیی می باشــیم توهم 
اقتصادی بیش نیســت کــه باید از آن 
فاصله بگیریم و واقعیات را مطرح کنیم 

که این شرایط آسیب زا خواهد بود.

در نشست بررسی وضعیت اصالح طلبان مطرح شد

اصالح طلبان در بن بست قرار گرفته اند 
■ فعاالن سیاسی از دادن هزینه خسته شدند

 »جشن بزرگ امام رضا )ع(« 
در میدان مرکزی همدان برگزارمی شود

آراء نمایندگان متأثر از رانت است
 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی آراء 

نمایندگان مجلس را تحت تأثیر فشارهای بیرونی دانست.
امیر خجســته در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به طرح شفافیت آراء 
نمایندگان مجلس، بیان کرد: مردم خواهان شفافیت مجلس و مسئوالن 
هســتند به طوریکه مشخص بودن و شفافیت در آراء از جمله حقوق  

مردم جامعه است.
وی با بیان اینکه برخی از عوامل خارجی و پیشــنهاد های بیرونی بر 
رأی نمایندگان مجلس اثرگذار اســت، مطرح کرد: رأی نیاوردن طرح 
شفافیت آراء از سوی نمایندگان آن هم در صورتی که خود آنها مطرح 
کننده این طرح بوده اند، نشــان از وجود یک رانت و افرادی در پشت 
درهای صحن مجلــس دارد که باعث تغییر نظــر و رأی نمایندگان 

می شود.
خجســته خطاب به نمایندگان مخالف با شفاف سازی آراء گفت: این 
دســته از نمایندگان باید در صورتی که تمایلی بــه اجرای این طرح 
ندارند، پشــنهاد مناســبی برای جایگزین کردن آن ارائه دهند چرا که 
حق طبیعی مردم اســت که بدانند کدام یک از نمایندگان نســبت به 

F چه رأیی می دهند. A T F موضوعات مهم کشوری اعم از 
وی اجرایی شــدن شــفافیت آراء در مجلس بعــدی را در برنامه و 
پیشــنهاد های این دوره از مجلس دانست و مطرح کرد: امید است در 
مجلس بعدی چهره صادقانه تری از خانه ملت به مردم نشان داده شود 
و نمایندگان باید در یک اتاق شیشــه ای فعالیت کرده و حقوق مردم 

را مطالبه کنند.

سدنعمت آباد امسال افتتاح می شود

  سرپرســت فرمانداری اسدآباد از افتتاح و بهره برداری سد نعمت 
در سال جاری خبر داد.

لیال امیدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر 
برای تکمیل و به اتمام رســیدن به اعتباری افزون بر ۲5 میلیارد تومان 
نیاز دارد که در صورت تأمین اعتبار این طرح ملی سرانجام پس از ۱۶ 

سال انتظار افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: افتتاح ســد نعمت آباد برای ۱5۰ نفر به صورت مستقیم و 

4۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.
امیدی با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه ملی مهم شهرستان افزون بر 
۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: کمبود اعتبار مصوب 
و تخصیص یافته از دالیل به تأخیر افتادن هر ساله افتتاح و بهره برداری 
این پروژه ملی بوده است. وی یاد آورشد: طرح مطالعه دو سد تغذیه 
مصنوعی هلور و آجین با اعتباری افزون بر 5۰۰ میلیون تومان در این 

شهرستان طی سال جاری آغاز می شود.
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پرورش نیروی متعهد و متخصص یکی از رسالت های 
مهم آموزش و پرورش است

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: پرورش نیروی متعهد و مومن انقالبی و متخصص 
رسالت بزرگ و در عین حال آرمانی نظام آموزشی است.

فرماندار شهرســتان کبودراهنگ در شــورای آموزش و پرورش بخش گل تپه با بیان این 
مطلب افزود: شــورا مجمعی برای ارائه نظر و رأی برای تعالی کارکرد آموزشی و تربیتی 
نهاد تعلیم و تربیت است و همیاری و توان و کمک فکری علمی و جمعی این مجموعه 

می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

حجت ا... مهدوی به اهمیت نقش شــورا و جلســات اشــاره کرد و افزود: شورا یکی از 
نهادهای قوی اســت که با بهره مندی از فکر و اندیشــه و خرد جمعی و سازنده می تواند 
کمک شــایانی به پیشــبرد اهداف این نهاد کرده و با برنامه ریزی، هدایت راهبری و... راه 
صحیح و مسیر رشــد و رویش بهتر علمی و تحصیلی میهن و نسل های امروز و فردا را 
فراهم کرد.وی با بیان این که بستر و شالوده اعتال و پیشرفت و سازندگی جامعه دستگاه 
آموزشی است افزود: این ارگان اجرایی همواره محور تحول فرهنگ سازی و دانش ورزی 
اســت و پرورش نیروی متعهد مومن انقالبی و متخصص برای آتیه جامعه ایران اسالمی 

یکی از رسالت های بزرگ و در عین حال آرمانی این نهاد است.
وی همچنین با تشــریح  فعالیت های تابستانی و اوقات فراغت دانش آموزان افزود: ایجاد 

نشــاط و شادابی مهارت ورزی در دانش آموزان از جمله رویکردهایی مهم تلقی می شود 
چرا که تشــکیل کمیته منســجم برای مدیریت و بهینه  ســازی  کارها و اقدامات بسیار 
ضروری است و قطعاً با وحدت رویه وهم افزایی گسترده تر می توان برنامه های این عرصه 
را پیش برد. مهدوی در پایان ضمن تشریح  توسعه پدافند غیرعامل گفت:  پدافند غیرعامل 
طرحی برای مصون ســازی جانی، مالی و امنیتی برای کشــور و مردم به شمار می رود و 
آموزش و آگاهی بخشــی و ارتقای توانمندی در این باره  الزم است روشی باز دارنده از 
آســیب های اجتماعی همچنین آگاهی در امر مقابله و تمهیدات مختلف در بعد نظامی و 
یا غیرنظامی در این پروســه شکل بگیرد.  و آموزش و پرورش مهمترین و شاخص ترین 

مرجع در این فرایند است.

بازسازی واحد آسیب دیده مددجویان 
بهزیستی کبودراهنگ 

 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیــام: واحدهای آســیب دیده 
مددجویان بهزیســتی شهرستان کبودراهنگ در اثر بارندگی های اخیر 

بازسازی و تعمیر می شوند.
رئیس بهزیستی شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: از بنیاد 
مسکن تقاضا داریم که جهت ثبت توانخواهان خسارت دیده جا مانده 
در سامانه پایش بنیاد مسکن با ما همکاری کنند تا مشکل این افراد نیز 

به زودی مرتفع شود.
رضاجعفری نیکو افزود: مقرر شد مددکاران در نخستین فرصت نامه 
درخواست و تأییدیه خسارت رخ داده شده برای مددجویان جا مانده 
را از دهیاری ها تهیه کنند و برای تجمیع و ارســال توســط بهزیستی 

شهرستان به واحد مسکن ارائه کنند.
وی ادامه داد: در صورت امکان و تأیید مهندسان بنیاد مسکن وضعیت 
احداث یا تعمیر منازل مددجویان شناسایی و تأیید شده مورد بازبینی 

مجدد قرار می گیرد.
جعفری نیکو در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبات جلسات مشترک 
ســال های اخیر با بنیاد مسکن شهرستان مقرر شــده ارائه نقشه های 
احــداث حداکثر ۶۰ متر و خانواده های دو عضو معلول و بیشــتر به 

صورت رایگان باشد.

فاز دوم مرمت حمام تاریخی داق داق آباد 
یک ماه دیگر به پایان می رسد 

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: فاز دوم مرمت حمام تاریخی 
روستای داق داق آباد که از آثار دوره قاجاریه است آغاز شد.

مســئول اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
کبودارهنگ با بیان این مطلب افزود: فاز نخست این حمام که مرمت 
فضای داخلی تاریخی را شــامل در سال 97 انجام شده  است مرمت 
فضای بیرونی نیز شامل سبک سازی بام، اصالح دیواره بیرونی حمام 
و فــاز دوم قرار دارد که مرمت این پــروژه آغاز و تا یک ماه آینده به 

اتمام خواهد رسید.
مهدی غالمی افزود: حمام داق داق آباد مربوط به دوره قاجاریه است 
و در مورخه ۲5 اســفند ۱۳8۰ به شــماره 5۶9۶ در فهرست ملی به 
ثبت رســیده اســت و حمام در موقعیت مرکز روســتا قرار گرفته و 
در مجاورت مســجد قدیمی و راســته بازار روســتا بوده که یکی از  

هسته های اصلی روستا را شکل می دهد .
وی خاطرنشــان کرد: حمام داق داق آباد همانند گونه های حمام ها از 
فضای هشــتی ورودی، ســردبینه یا رختکن، هشتی میانی، گرم بینه، 

خزینه آب سرد و گرم و تون تشکیل شده است.
غالمی افــزود: خزینه های آب گرم و ســرد حوضچه هایی بودند که 
برای اســتحمام از آب پر می شــدند و در مجاورت فضای گرم بینه 
قرار داشتند و به دالیل مسائل بهداشتی و احتمال شیوع بیماری ها در 
آب ایــن دو خزینه از فضای حمام حذف و دوش و لوله کشــی  آب 

اضافه شده است.
وی ادامه داد: بنا به مســاحتی بالغ بر ۲8۰ مترمربع ، ارتفاع متوســط 
از معابر به میزان دو متر و 7۰ ســانتیمتر  در فضای پیرامونی با نمای 
آجری مرمــت گردیده و فضای داخلی نیز با بندکشــی و اندود گچ 
آهک پوشش داده شــده که بنا فاقد تزیینات بوده اگر چنانچه دارای 
تزئینات بوده  در طول تعمیراتی که طی 5۰ ســال گذشته اتفاق افتاده 

از بین رفته است.
غالمی در پایان افــزود: بنای حمام داق داق آباد به واســطه فضاهای 
داخلی و موقعیت قرارگیری دارای پتانســیل های بالقوه  اســت که با 
مطالعه بر روی شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی منطقه می توان 

برای آن  کاربری های جایگزین مناسب تعیین کرد.

تا پایان امسال هشت باب خانه عالم 
در مالیر به بهره برداری می رسد 

 رئیس اداره تبلیغات اسالمی مالیر گفت: با کمک و مساعدت بنیاد 
برکت هشــت باب خانه عالم در این شهرستان در دست اجرا است و 

تا پایان سال بهره برداری می شود.
حجت االسالم حسین گروسی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 
روستاهای کِسب، بی غش، بهاره، دهنو علی آباد، انوج، داویجان، دهلق 

و علوی صاحب خانه عالم می شوند.
وی همچنین به ســاخت پنج باب مســجد در روســتاهای نهنجه، 
دهنوآورزمان، لولوهر، آشــمیزان و قشــالق دهنو اشاره کرد و افزود: 
برای ســاخت خانه های عالم و مساجد روســتایی ۶ میلیارد و 8۰۰ 

میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
به گزارش ایســنا، رئیس اداره تبلیغات اسالمی مالیر با بیان اینکه این 
شهرستان با وجود هفت حوزه علمیه در اعزام مبّلغ رتبه نخست استان 
را دارد ادامه داد: بیش از ۲۲5 مبّلغ روحانی در قالب مســتقر، بومی، 
طرح هجرت و اعزامی و 45 مبّلغه جزء برنامه های فرهنگی مالیردر 

فصل تابستان است.
گروســی بیان کرد: امســال برای نخســتین بار با کمک آموزش و 
پرورش بیش از ۲۲۰ گفتمان دینی در ســطح مدارس این شهرستان 

برگزار شد.

اختصاص 115 میلیاردتومان برای بازسازی 
خانه های روستایی کبودراهنگ 

 کبودراهنگ-  خبرنگار همدان پیام: بیش از ۱۱5 میلیارد تومان برای 
بازسازی و مقاوم سازی خانه های  روستایی آسیب دیده از سیل و آب 

گرفتگی کبودراهنگ اختصاص یافته است.
فرماندارشهرســتان کبودراهنگ درکمیته برنامه ریزی این شهرستان با بیان 
این مطلب گفت: هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیالت حوادث ناشی از 
سیل و آب گرفتگی در شهرستان نداریم و بیش از ۱۱5 میلیارد تومان اعتبار 
برای بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی آسیب دیده از این حوادث 
اختصاص داده شده  و دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها وظیفه دارند با 

ترغیب و تشویق مردم برای دریافت این تسهیالت اقدام کنند .
حجت ا... مهدوی باتشــریح  وضعیت اشتغال و بیکاری در شهرستان 
کبودراهنگ گفت: نرخ بیکاری شهرستان ۱۰ درصد است که طبق سند 
راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه شهرستان تا پایان سال ۱4۰۰ در طول 
سه سال اخیر باید برای بیش از ۱58۶ نفر اشتغال جدید ایجاد شود که 
بیش از ۲۲ درصد آن در حوزه کشاورزی ۲۶ درصد در حوزه صنعت و 

5۲ درصد در حوزه گردشگری باشد.
مهدوی ادامه داد: این تعهد در سند راهبردی برای شهرستان کبودراهنگ 
در ســال 98، ۱5۰9 نفر اشــتغال در سال 99 برای ۱5۲9 نفر و در سال 
۱4۰۰ برای ۱548 نفر مشخص شده است که ۱8 نهاد و اداره شهرستان 

متعهد ایجاد این میزان اشتغال در طول ۳ سال شده اند.
دبیر شــورای برنامه ریزی شهرســتان نیز در این جلسه گفت: بودجه 
مشــخص شده  استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بسیار 
خوبی داشته است که اعتبارات استانی سال 97 برای همدان ۶9 میلیارد 
ریال بوده است که این رقم در سال 98 به 99 میلیاردریال  با 4۰ درصد 
رشــد همراه بوده اســت. جوادپیری اظهار داشت: اعتبارات از محل ۳ 
درصد نفت گاز سال 97 از ۶۳ ملیارد ریال به ۶8 میلیارد ریال با 7 درصد 
رشــد و اعتبارات از محل توازن ملی از 78 به 9۰ و از توازن استانی از 

۱85 میلیاردریال  به ۲۱۱ میلیاردریال  به ۱4 درصد رشد رسیده است.
و اعتبارات شهرستان ها نیز با همین روند رشد همراه خواهد بود که هنوز 
اعتبارات اختصاصی به شهرستان ها مشخص نشده و به زودی در کمیته 
برنامه ریزی استان بر اساس نخستویت ها و نیازها و پروژه های شهرستانی 

مشخص خواهد شد.

شرکت 5۰ دختر و پسر سرکانی 
در مهرواره آب 

 اعضای کانون پرورشی فکری کودکان  و نوجوانان سرکان با نقاشی 
در مســابقه مهر واره آب، فرهنگ صرفه جویی را به همســاالن خود 

آموزش دادند 
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و  
نوجوانان استان همدان مهرواره آب  به همت واحد هنری  مرکز سرکان 
و با همکاری اداره آب و  فاضالب شهرستان تویسرکان برگزار شدکه 
5۰ عضو دختر و پســر مرکز کانون پرورشی فکری سرکان در مسابقه 
نقاشــی "مهرواره آب" شــرکت کردند. الزم به ذکر است این برنامه با 
همکاری اداره آب و فاضالب شهرســتان تویسرکان در محوطه فضای 
ســبز کنار مرکز کانون پرورشی فکری  برگزار شد و اعضا به نقاشی با 

موضوع صرفه جویی و مصرف بهینه آب پرداختند. 
در پایان به ۳ نفر از برگزیدگان مسابقه هدایای ارزشمندی اهدا شد.

امالك مازاد قابل فروش مديريت شعب بانك صادرات استان همدان در مزايده شماره98/4)نوبت دوم(

بانک صادرات ايران - مديريت شعب استان همدان

 شناسهردیف
ملک

زمین، ساختمان، آپارتمان، پالك ثبتيآدرس و نشاني دقیق 
 مغازه، سالن، سوله، کارگاه،

 کارخانه، باغ، ویال،،
پاساژ ، خانه، گاراژ

 مسكوني، اداري، 
بانک، تجاري، رفاهي، آموزشي، 

ورزشي، کشاورزي/مزروعي، 
انبار، کارگاه، صنعتي

 دانگ / سهم / شعیر/
)کامل ، مشاعي(

سپرده تودیعي جهت شرایط فروشقیمت پایه )به ریال(اعیانعرصه
شرکت در مزایده 

)به ریال(

توضیحات

فروش با وضع موجود598.250.000نقد-اقساط121.524629.650.000.000ششدانگتجاري - بانکساختمان894/6/3/7همدان - خیابان شهدا12212
اسدآباد- روستاي  22222

جنت  آباد
فروش با وضع موجود263.390.313نقد - اقساط1303085.267.806.250ششدانگمسكونی - تجاریساختمان49/417

فروش با وضع موجود651.658.000نقد - اقساط283.52276.6240.331.600.000ششدانگتجاري - بانکساختمان3817/15نهاوندخیابان پیروزي 32225
فروش با وضع موجود615.653.500نقد - اقساط34131633.130.700.000ششدانگتجاری-بانکساختمان67/2/67اسدآباد- میدان مطهری42232
فروش با وضع موجود681.805.000نقد - اقساط44565446.361.000.000ششدانگتجاري - بانکساختمان16/625-16/622همدان-  خیابان کشاورز 52234
-217/2659همدان- میدان فلسطین62245

209/2659
فروش با وضع موجود685.000.000نقد - اقساط20627047.000.000.000اعیانیتجاري - بانکساختمان

نهاوند-میدان قیصریه-72276
خیابان شهدا-محله کاریا

34 متر ششدانگ-38 مسكونيزمین 1740/5
متر مشاعي

فروش با وضع موجود6.142.500نقد - اقساط720122.850.000

فروش با وضع موجود33.500.000نقد - اقساط36050670.000.000ششدانگمزروعي-کشاورزيزمین 7/4مالیر- جاده بروجرد85747

کبودراهنگ- اراضي 96701
روستاي بابان بخش 4 

همدان

43/72 شعیر از 96 مسكونيساختمان229/485
شعیر

داراي متصرف- فروش 22.645.000نقد - اقساط1093.35240452.900.000
با وضع موجود

نرسیده به رزن -اراضی 109523
روستای جامیشلو

88
اصلی

92.675.000نقد 46008451.853.500.000ششدانگصنعتیکارگاه

همدان - کبودراهنگ 116703
روستاي قباق تپه

داراي متصرف-به 21.370.000نقد - اقساط25/51297.44400427.400.000 شعیر از 96 شعیرمسكونيساختمان245/674/4
انضمام دوباب مغازه- 
فروش با وضع موجود

تو ضیحات و شرایط :
1- مبلغ سپرده تودیعي  شرکت در مزایده مربوط به هر ملک در آگهــي منـدرج میباشد که طبق مفاد 
اسناد مزایده الــزاماً مــي بایست به حساب شماره 0102490440003 به نام دایره تدارکات و ساختمان نزد 
شعبه همدان کد 51 واریز شود یا ضمانت نامه بانكي به غیر از بانک صادرات ایران . ضمناً جهت دریافت اسناد 

و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزي به مبلغ  400/000ریال به حساب یاد شده الزامي است .
2- مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازدید از امالك ، قبل از شرکت در مـزایده براي تمامي 

شرکت کنندگان در مزایده ضروري است .
3- بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادات خرید به هر دلیل ودر هر مرحله مختار است .

4- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف ، مسئولیت تخلیه و 

کلیه هزینه هاي متعلقه به عهده خریدار میباشد و اخذ رضایت مالک )پرداخت حق مالكانه ( در امالك 
اوقافي ، سرقفلي، حق کسب و پیشه و سایر موارد فریضه و متصوره و پرداخت هزینه هاي مربوطه تمامًا 

به عهده خــریدار مي باشد .
 )شرکت کنندگان هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمودند (ضمناً متقاضیان تا 

تاریخ  98/04/22فرصت گرفتن اسناد مزایده را دارند

بانک صادرات ایران -مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طریق مزایده عمومي و به صورت نقد و اقساط حداقل 10% مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و الباقي حداکثر طي اقساط 60 ماهه با نرخ مصوب بانكي  به فروش برساند متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت 
اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تـاریخ انتشار آگهي )غیر از ایام تعطیل ( از ساعت 08:00 صبح لغایت 16:00 به دایره تدارکات و ساختمان واقع  در : همــدان ابتداي خیـــابان شریعتي نبش کوچه شهید یوسفي مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 32510709-32524061 تماس 
حاصل نمایند و پــاکت هاي حاوي پیشنهادات را تا ساعت 16:00 روز  یكشنبه مورخ   98/04/23به دایره روابط عمومي مدیریت شعب همدان تسلیم و رسید اخذ نمایند . پاکات پیشنهادات ارائه شده روز  دوشنبه مورخ 98/04/24 رأس ساعت  9:00 صبح در طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت 

کنندگان در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط به ارائه رسید و تسلیم پاکات به بانک مي باشد.

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار 
همدان پیام: با آغاز تعطیالت تابستانی بزرگترین 
دغدغــه  والدیــن و دانش آمــوزان گذراندن 
اوقات فراغت اســت اگر برای اوقات فراغت 
برنامه ریزی درســتی صورت نگیرد و در این 
زمینه بی توجهی شــود زمینه آســیب پذیری 
دانش آمــوزان و بیــکاری و وقت گذرانی آنان 
فراهم می شــود و این فرصت ســوزی آینده 

دانش آموزان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
کبودراهنگ شهرستانی اســت که بیش از ۱۶ 
هزار 5۰۰ دانش آموز دارد که در مقاطع مختلف 
در حال تحصیل اند و اتمام فصل مدارس و آغاز 
فصل تابستان بهترین فرصت برای برنامه ریزی 
خانواده ها و والدین و مسئوالن برای گذراندن 

اوقات فراغت این جمیع است.
مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای شــکوفایی 
اســتعدادهای که فرصت شــکوفایی آنها در 
سیستم آموزشی امتحان محور مدارس به وجود 
نیامده اســت و تقویت و پرورش خالقیت و 
تربیت روحیه شاد زیست و کسب مهارت های 
درســت زندگی کردن در جوامــع امروزی را 
می توان در اوقات فراغت دانش آموزان گنجاند 
و استعدادیابی و رشد و شکوفایی استعدادها و 
خالقیت، توجه به ســالمت جسمی و روحی، 
توجــه به ارتباط با خانــواده و اطرافیان آزادی 
عمل برای کودکان و نوجوانان، تقویت قدرت 
تصمیم گیری درســت، می تواند از محورها و 
شاخصه های اصلی برای برنامه ریزی غنی سازی 
اوقات فراغــت دانش آموزان باشــد تا عالوه 
بر بهره منــدی از زمان حال آینــده کودکان و 

نوجوانان نیز تأمین شود.
آموزش و پرورش، ســازمان فنی و حرفه ای، 
ادارات فرهنگی، ســازمان تبلیغات اســالمی،  
انجمن های علمی فرهنگــی و مردمی، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی هیأت های 
ورزشی و سازمان ورزش و جوانان و بسیاری 
از نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی در راستای 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ها 
و اهداف آموزشی مختلفی را دنبال می کند که 
آموزش و پرورش در رأس تمام این سازمان ها 
قرار دارد و رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
کبودراهنــگ در گفت وگو بــا همدان پیام در 
خصوص غنی ســازی اوقات فراغت ۱95۰۰ 
دانش آموز این شهرســتان می گوید: با توجه به 

سند تحول ۶ گانه آموزش و پرورش رویکرد 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان بر مبنای 
این ســند محورهای تربیتی دینی و اعتقادی، 
زیستی، اقتصادی و اجتماعی، علمی و فن  آوری 
و آموزشی می باشد که در شهرستان کبودراهنگ 
نیز برنامه های غنی سازی اوقات فراغت حول 

این محورها خواهد بود.
رضا عســگری با اشــاره به اینکه تمام مراکز 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فعالیت 
خــود را از اوایل تیرماه آغاز کرده اند گفت: در 
حال حاضــر ۱۶ کانون اوقات فراغت مدارس 
شهرســتان در حال فعالیتند که در شاخه های 
ورزشــی، هنری، فرهنگی، علمی و آموزشی، 
تحقیقــات و پژوهش، اردوهای جهادی و.... و 
فوق برنامه های درسی فعالیت خواهند داشت 
که سال گذشــته بیش از 8 هزار دانش آموز از 
برنامه های اوقات فراغــت کانون های مدارس 
بهره مند شــدند و امســال با مبانی سند تحول 
آموزشــی و افزایــش کمی و کیفــی برنامه ها 
بهره منــدی دانش آمــوزان از برنامه ها افزایش 

خواهد یافت.
معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش 
شهرســتان نیز گفت: بیــش از 5۰ درصد از 
دانش آموزان شهرســتان از برنامه  های اوقات 
فراغــت کانون مدارس اســتفاده می کنند که 
شــامل کالس های آموزشی، قرآنی، ورزشی، 
هنری فوق برنامه درســی، اردوهای جهادی 

و... است.
علی جعفری عنوان داشت: کسب رتبه های برتر 
کشوری و استانی توسط دانش آموزان شهرستان 
در مسابقات آوایی، هنرهای تجسمی، هنرهای 
دســتی، فیلم کوتاه، مقاله نویســی، نماهنگ، 

بازی های  نقالی خوانی،  نمایش های صحنه ای 
رایانه ای و نشریات الکترونیکی و... همه نتیجه 
و حاصل بهره منــدی دانش آموزان از دوره های 
آموزشــی مراکز اوقات فراغت تابستانی بوده 
است که کبودراهنگ را در سطح استان مطرح و 
در رتبه های باالی علمی و فرهنگی هنری قرآنی 

قرار داده است.
ارشــاد اســالمی  اداره فرهنــگ و  رئیــس 
کبودراهنگ نیز از برنامه های غنی سازی  اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان شهرســتان گفت 
و خاطرنشان ســاخت: کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان، کتابخانه های عمومی، 
آموزشگاه های  مســاجد،  فرهنگی  کانون های 
هنــری فرهنــگ و ارشــاد مجتمــع جوان، 
آموزشگاه های آزاد هنری و... از جمله مراکزی 
هســتند که برای اوقات فراغت دانش آموزان 
برنامه های مختلف آموزشی، هنری و فرهنگی 

اجرا می کنند.
ناصر قره باغی با اشــاره بــه اینکه کبودراهنگ 
بیشترین تعداد کانون های مساجد را در استان 
دارد گفت: ۱۲ باب کتابخانه عمومی شــهری 
و روستایی، 5 آموزشــگاه آزاد هنری ۳ کانون 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 4۳ کانون 
فرهنگی مســاجد از جملــه مراکزی اند که در 
رشــته های مختلف هنــری از جمله هنرهای 
تجســمی، نقاشــی، طراحی، خوشنویســی، 
حجم سازی، موسیقی، نمایش، مجسمه سازی، 
دینــی، آموزشــی، احــکام اصــول و عقاید، 
برنامه های ورزشــی، مقاله نویســی و... برای 
اوقات فراغت دانش آموزان برنامه های آموزشی 

محور دارند.
قره باغی ادامه داد: ســال گذشــته بیش از ۱۰ 

هزار کودک و نوجوان شهرستان از برنامه های 
اوقات فراغــت کانون های فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی بهره مند شدند که بیش از ۲5۰۰ نفر از 
برنامه های کانون های مســاجد و ۳ هزار نفر از 
برنامه ها و کالس های آموزشی اداره فرهنگ و 

ارشاد و مجتمع جوان این نهاد استفاده کردند.
اجرای بیش از 75۰ عنوان برنامه اوقات فراغت 
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان با محوریت 
تعالی انقــالب در گام دوم، اجرای بیش از ۶۰ 
عنوان برنامه آموزشــی کمیته امداد و برگزاری 
اردوهای سیاحتی و زیارتی برای دانش آموزان 
تحت پوشش، برگزاری دوره های آموزشی فنی 
و مهارتی ســازمان فنی و حرفه ای برنامه های 
اوقات فراغت بســیج دانش آمــوزی و اجرای 
دانش آموزی  جهــادی  اردوهای  برنامه هــای 
و دانشــجویی ســپاه و آمــوزش و پرورش، 
برنامه های غنی ســازی اوقات فراغت سازمان 
اوقاف و امور خیریه شهرستان و... همه و همه 
از جمله مراکز و نهادهایی هســتندکه دست به 
دست هم داده اند که هیچ دانش آموزی اوقاف 

فراغتش را به بطالت سپری نکند.
عسل دانش آموز کالس ششــم ابتدایی است 
او می گوید: در کالس های آموزشــی و هنری 
ثبــت نام کرده ام و هفته ای 4 تــا ۳ روزم را به 
آموزش نقاشــی و زبان انگلیسی می گذرانم و 
بقیه روزهــا را هم به کتاب خواندن، تلویزیون 
تماشا کردن، میهمانی رفتن و نقاشی کردن در 
خانه می گذرانم. او می خواهد بعد از تعطیالت 
تابستان نمایشگاهی از نقاشی هایش در مدرسه 
دایر کند. امیرحســین ۱4 ســاله نیز می گوید: 
تابستان و تعطیلی مدارس بهترین فرصت برای 

پول درآوردن است.
او می گوید: من همراه برادر بزرگتر و دوستانم به 
کشاورزی و خیار چینی می رویم و پول خوبی 

هم از این راه در می آورم.
به عــالوه در کنار کار کشــاورزی ورزش و 
تفریح، سفر و اســتراحت در خانه نیز اوقات 
فراغتم را پر کرده و خالصه اینکه تابستان خوبی 

دارم و خوشحالم.
صحبت های دانش آموزان کبودراهنگ نیز نشان 
می دهد کــه برنامه های اوقــات فراغت مراکز 
مربوطه توانســته نیاز دانش آموزان را برطرف 
کند تا هیچ دانش آموزی فراغت تابستانیش را 

نسوزاند.

اوقات فراغت دانش آموزان 
فرصتی برای شکوفايی استعداد است 
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صبح کنکور 
چه بخوریم و چه نخوریم؟

 مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشور با اشاره به مواد غذایی مفید برای بهبود و ارتقای یادگیری افراد، 
گفت: عالوه بر خــوردن صبحانه خوب در صبح روز امتحان، پرهیز 
از مصرف شــام سنگین و پُرچرب و داشــتن خواب کافی و آرامش 

در شب قبل از امتحان هم در بهبود کیفیت امتحان مؤثر خواهد بود.
مینا کاویانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه داشتن برنامه غذایی 
درســت و فراهم کــردن مواد مغذی کافی برای بــدن، از ارکان مهم 
تندرستی اســت، اظهار کرد: از این رو عالوه بر سالمت تن، سالمت 
مغز و در پی آن یادگیری بهتر و داشــتن حافظه قوی نیز تحت تأثیر 
تغذیه مناســب قرار می گیرد. بنابراین چنانچه برنامه غذایی شــامل 
ســه وعده غذایی اصلی و حداقل دو میــان وعده و دربرگیرنده همه 
گروه های غذایی با رعایت اصول تعادل و تنوع باشد، می تواند موجب 

برآوردن نیازهای بدن به مواد مغذی، شود.
البته یادآوری می شود عالوه بر داشتن تغذیه سالم، انجام فعالیت بدنی 
مناســب به همراه داشــتن آرامش و خواب و استراحت کافی هم در 

حفظ شادابی، بهبود یادگیری و تقویت حافظه مؤثر هستند.
 نقش صبحانه در یادگیری

این کارشناس انستیتو تغذیه کشور با اشاره به یافته های پژوهش های 
علمی، گفت: این پژوهش ها نشــان داده که صبحانه یکی از مهمترین 
وعده های غذایی اســت که با تأمین سوخت برای مغز و پیشگیری از 
افت قند خون، موجب یادگیری بهتر و بهبود وضعیت تحصیلی دانش 
آموزان می شــود. به ویژه اگر خــوردن صبحانه در جمع خانواده و با 
حضور مادر و پدر باشــد، موجب الگوبرداری و ایجاد عادات غذایی 

صحیح نیز خواهد شد.
 تأثیر کیفیت صبحانه روز امتحان در ارتقای عملکرد فرد

وی با طرح این ســوال که آیا کیفیت صبحانــه روز امتحان می تواند 
نقشی در بهتر امتحان دادن داشته باشد؟، عنوان کرد: بله، صبحانه روز 
امتحان می تواند در کیفیت امتحان مؤثر باشــد، البته به شرط آنکه از 
قبل از لحاظ درسی برای امتحان آماده شده باشیم! با خوردن صبحانه 
مناسبی که بتواند تأمین کننده قند مورد نیاز برای سلول های مغز بوده 
و قند خون را بــرای مدت طوالنی تری باال نگه دارد و به این ترتیب 
با ایجاد حس سیری، احساس گرسنگی را به تعویق بیندازد، می توان 
عملکــرد مغز را برای حضور ذهن، یــادآوری و انتقال مطالب بهبود 
بخشید.وی ادامه داد: به این منظور گنجاندن منابع پروتئینی با کیفیت 
باال مانند تخم مرغ و شیر کم چرب به همراه کربوهیدرات های پیچیده 
مانند انواع نان سبوسدار در وعده صبحانه مفید خواهد بود. همچنین 
می تــوان از پنیر کم چرب به همراه مغــز دانه ها مثل گردو که حاوی 
اسیدهای چرب ضروری برای مغز هستند و نان های سبوسدار استفاده 

کرد.
 مواد غذایی ممنوع برای صبح روز امتحان

کاویانی با بیان اینکه بهتر اســت مواد حاوی قندهای ساده مانند مربا 
بــرای صبحانه روز امتحان مصرف نشــوند، تصریح کرد: با توجه به 
فاصله بین صرف صبحانه تا امتحان، ممکن است فرد دچار افت قند 
خون و احساس ضعف شود. بنابراین به منظور پیشگیری از افت قند 
خون در جلســه امتحان به ویژه وقتی ســاعت امتحان بین دو وعده 
اصلی غذایی قرار دارد، مثاًل ســاعت ۱۰ صبح، پیشنهاد می شود یک 

میان وعده مغذی پیش از امتحان مصرف شود.
مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور 
در این رابطه به چند نمونه از میان وعده های غذایی سالم اشاره کرد و 
گفت: ساندویچ های سالم خانگی مانند نان و پنیر و گردو، خشکبار و 
انواع آجیل، میوه ها و دانه ها مثل شاهدانه و عدس برشته برخی از این 

میان وعده های مفید است.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی »

 در ستون رویداد هفته ،تالش خواهیم کرد اخبار مهم حوزه سیاسی 
و بین المللی را در هفته ای که گذشت به صورت مختصر بررسی کنیم

اینستکس در حال پردازش
در این هفته کمیســیون مشترک برجام با معاونان وزرای خارجه ۱+4 
نشستی را در وین  برگزار کردند.در این جلسه اعضا بر سر مسائل رفع 

تحریم ها و مسائل هسته ای مذاکره کردند.
این جلسه به ریاست معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
برگزار شد سه کشور اروپایی حاضر در برجام اعالم کردند که ساز و 
کار مالی موســوم به اینستکس عملیاتی شده است و در دسترس همه 

کشور های عضو اتحادیه اروپا قرار دارد.
همچنین اعضای این نشست بر نقش کلیدی آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای به عنوان یک نهاد ناظر بر فعالیت های هسته ای ایران تاکید 
کردند. همچنین معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
این نشست حضور داشت و بر عملیاتی شدن اینستکس تاکید کرد اما 

شرایط آن را برای ایران کافی ندانست.
عبــاس عراقچی در این ارتبــاط عنوان کرد که تــا زمانی که خرید 
نفت از ایران انجام نشــود، و یــک کانال مالی قدرتمند آن را تضمین 
نکند،نمیتوانیم که بگوییم که انتظارات ما از اینســتکس برطرف شده 
است.وی با توجه به سوالی که ایران با توجه به نتیجه این جلسه،کاهش 
تعهدات خود را متوقف میکند پاسخ داد، من نتایج را به تهران میبرم و 
آنها تصمیم خواهند گرفت ولی با توجه به دستاورد های این جلسه، 

شرایط برای ادامه برجام کافی نیست.
G  برگزاری نشست گروه20

G یا گروه  در این هفته،بیســت کشور جهان در ژاپن دیدار کردند. ۲۰
بیست گروهی اســت که از وزیران اقتصاد و مسئوالن بانک مرکزی 
بیست کشــور قدرتمند اقتصادی دنیا تشکیل شده که در مجموع 85 

درصد اقتصاد کل دنیا را در اختیار دارند تشکیل میشود.
در این نشست بر اقتصاد آزاد بر پایه صلح و امنیت تاکید شد.همچنین 
جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در نشست 
گروه بیســت بود. صدر اعظم آلمان،با توجه به طرح حمله به ایران و 
لغو آن توسط آمریکا عنوان کرد،جامعه بین الملل باید به دنبال یک راه 

حل سیاسی در رابطه با ایران باشد.
آنگال مرکل در ادامه گفت که ما در حال کار کردن روی این موضوع 

هستیم.
همچنین رئیس جمهوری آمریکا که در این نشســت حضور داشت 
برای اعضا  سناریو و لغو حمله به ایران را تعریف و ادعا کرد که ایران 

تمایل دارد تا به یک توافق با آمریکا دست پیدا کند.
نخســت وزیر انگلستان نیز در حاشــیه این نشست عنوان کرد که با 
توجه به باال رفتن تنش در خلیج فارس،از اتحاد مابین کشورها استقبال 
می کند و ادامه داد که تنش در خلیج فارس به نفع هیچ کس نیســت.
ترزا می بر توافق هســته ای تاکید کرد و گفــت این توافق جهان را 

امن تر می کند.
 دیدار رهبر کره شمالی با ترامپ

در این هفته رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شــمالی دیدار کرد.
دونالــد ترامپ که به دیدار رئیــس جمهور کره جنوبی رفته بود طبق 
صحبت هایی که از قبل داشــته اند ،به دیدار رهبر کره شمالی دریک 

منطقه غیر نظامی ما بین  مرز دو کره  نیز رفت .
ترامپ برای نخستین بار پس از صحبت با رهبر کره شمالی به صورت 
نمادین پای در خاک کره شــمالی گذاشت . این موضوع برای ترامپ 
بسیار افتخار آمیز بود ،چرا که نخستین رئیس جمهور آمریکایی است 
که پای در خاک کره شمالی می گذارد.آنها وعده دادند که تیم هایشان 
برای مذاکره طی چند روز آینده برای حل و فصل مشــکالت تشکیل 
جلسه خواهند داد، ترامپ ضمن امیدواری از این دیدار عنوان کرد که 

تحریم ها به خودی خود پا برجا خواهند ماند.
 عبور ایران از میزان اورانیوم غنی شده

در این هفتــه مدیر کل آژانس انرژی اتمی به اطالع شــورای حکام 
رســاند که ایران از ۳۰۰ کیلو گرم اورانیوم ذخیره شده،گذشته است 
و در واقع عبــور از محدودیت های برجــام را تایید کرد.در جریان 
این موضوع، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،عبور از ۳۰۰ 
کیلوگرم اورانیوم را تأیید کرد و اظهار داشــت کــه این اقدام بر پایه 
برنامه ریزی های قبلی صورت گرفته اســت. محمدجواد ظریف بیان 
کرد: که اقدام اروپایی ها کافی نبوده است آنها در یک سال پیش تعهد 
کرده بودند که فروش نفت ایران، حمل و نقل و بازگشت دارایی های 
ایران را تضمین می کنند، اما اروپایی ها بعد از ۱4 ماه به وعده های داده 
شده عمل نکردند و حتی اینستکس که مقدمه تعهدات است هنوز به 
صورت کامل اجرا نشــده است.این موضوع واکنش کشور های جهان 
را نیز به دنبال داشت.کشــور های اروپایی از جمله آلمان ،انگلیس و 
فرانســه از ایران خواستند تا به برجام پایبند باشد.به دنبال آن سازمان 
ملل نیز از این اقدام ایران، ابراز نگرانی کرد و بر ادامه برجام از سوی 
همــه طرفین تاکیــد کرد.همچنین دونالد ترامپ نســبت به این خبر 
واکنش نشان داد و مدعی شد که ایران با آتش بازی میکند.این واکنش 
ها در حالی اســت که اتحادیه اروپا ۱4 ماه اســت به وعده های داده 
شــده عمل نکرده اســت و از ایران می خواهنــد که به صورت یک 
طرفه با امتیازات بســیار بی ارزش در غالب اینستکس در این توافق 

نامه باقی بماند.

آغاز فرایند آزمون سراسری از امروز
 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه مهلت دریافت کارت شرکت 
در آزمون سراســری به پایان رسید گفت: این آزمون امروز و فردا در حوزه های امتحانی 

سراسر کشور برگزار می شود.
حســین توکلی در گفت وگو با ایسنا ضمن اعالم این خبر گفت: امسال برای رشته های 
تحصیلی با آزمون کنکور سراسری سال 98 تعداد یک میلیون و ۱۱9 هزار و ۱5 داوطلب 
ثبــت نام کرده اند که از این تعداد ۱۶4 هزار و ۲4۱ نفــر در گروه ریاضی و فنی، تعداد 
۶۳7 هــزار و ۲4۶ نفر در گروه علوم تجربی، تعداد ۲8۲ هزار و ۳۰۶ نفر در گروه علوم 
انســانی، تعــداد ۲5 هزار و ۱۳5 نفر در گروه هنر و تعــداد ۱۰ هزار و 87 نفر در گروه 
زبان های خارجی آزمون می دهند.وی افزود: با توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱9 هزار و 

۱5 داوطلب کنکور سراسری امسال و با احتساب تعداد عالقه مندان به گروه های آزمایشی 
دوم و سوم )هنر و زبان های خارجی( برای برگزاری آزمون سراسری سال 98 تعداد یک 
میلیون و ۳5۳ هزار و ۳۲4 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده که این کارت به همراه 
برگه راهنمای آزمون سراســری از ساعت ۱5 روز یکشنبه، 9 تیر بر روی سایت سازمان 
سنجش قرار گرفت .مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: آزمون 
سراسری برای داوطلبان نوبت صبح رأس ساعت 8 و برای داوطلبان نوبت بعد از ظهر، 
رأس ســاعت ۱5 آغاز می شــود، لذا داوطلبان باید نیم ساعت قبل از بسته شدن درهای 
حوزه امتحانی در جلسه حاضر باشند.گفتنی است در استان همدان نیز  ۲8 هزار و 585 

نفر داوطلب در قالب 5 گروه آموزشی در استان همدان با هم رقابت می کنند.
در کل استان مجموعا 8 شهرستان مجری برگزاری آزمون کنکور کارشناسی امسال هستند 

و دانشگاه بوعلی سینا، پیام نور، آزاد اسالمی و همچنین سازمان آموزش و پرورش استان 
همدان از جمله دستگاه های برگزار کننده محسوب می شوند. 

در کل استان در سال جاری ۲8 هزار و 585 نفر در 5 گروه آزمایشی به رقابت با یکدیگر 
می پردازند که از این میان، 5 هزار و 94۱ نفر در آزمون علوم انسانی، ۱4 هزار و 5۲۲ نفر 
در آزمون علوم تجربی، ۳ هزار و ۲۲۳ نفر در آزمون ریاضی، هزار و 9۳7 نفر در آزمون 
هنــر و ۲ هزار و 9۶۲ نفر نیز در آزمون زبان به رقابت با یکدیگر می پردازند و بیشــتر 
این تعداد داوطلب در اســتان با اختالف بسیار زیاد از سایرین، رشته علوم تجربی است. 
همچنین بیشترین تعداد داوطلبین با ۱4 هزار و ۲۱5 نفر در شهر همدان و کمترین تعداد 
نیز با 8۶۳ نفر داوطلب به شهرستان بهار اختصاص دارد. عالوه بر این حدود 55 درصد 

داوطلبین خانم و 45 درصد نیز آقا هستند.

 داوطلبــان کنکور 98 با توجه به وســایل 
ممنوعه باید از بردن هر گونه وسیله اضافه به 

جلسه آزمون سراسری خودداری کنند.
آزمون سراســری ســال 98 برای رشته های 
تحصیلی با آزمون دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالی بــرای پذیرش دانشــجو در 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، 
غیرانتفاعی، دوره های نیمه حضوری، مجازی، 
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالی و رشــته های 
تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار 

می شود.
 کارت شــرکت در آزمــون تمامی گروه های 
آزمایشــی به همــراه برگه راهنمــای آزمون 
سراســری از 9 تیرماه برای مشاهده و پرینت 
کارت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر 
شده است. کلیه داوطلبان الزم است نسبت به 
دریافت پرینت کارت و برگه راهنمای آزمون 

در مهلت مقرر اقدام کنند.
از تعداد یک میلیون و ۱۱9 هزار و ۱5 داوطلب 
ثبت نام کننده تعداد ۶48 هزار و 845 نفر زن 
)معادل 57.98 درصد داوطلبان( و 47۰ هزار و 
۱7۰ نفر مرد )معادل 4۲.۰۲ درصد داوطلبان( 
هســتند. با توجه به داوطلبان واقعی و تعداد 
عالقمندان به گروه های آزمایشی دوم و سوم، 
تعداد یک میلیــون و ۳5۳ هزار و ۳۲4 کارت 

ورود به جلسه آزمون صادر شده است.
آدرس حــوزه امتحانی داوطلبــان گروه های 
آزمایشــی مختلف بر روی کارت ورودی هر 
داوطلب درج شــده اســت و داوطلبان الزم 
است چنانچه در چند گروه آزمایشی متقاضی 
شرکت در آزمون هســتند، کارت ورودی را 
در هر گروه آزمایشــی جداگانه پرینت گرفته 
و نســبت به شناسایی حوزه امتحانی خود در 

هر گروه آزمایشی اقدام کنند.
 هشدار به داوطلبان 

داوطلبــان باید بــا لحاظ قرار دادن مســیر و 
ترافیک خیابان ها زودتر از وقت مقرر راهنما 
و قبل از بســته شدن درهای ورودی در محل 

حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
به گزارش مهر،با توجه به برنامه ها و اقدامات 
شــهری در شــهرهای بزرگ و لزوم به موقع 
رســیدن داوطلبان، داوطلبان باید با شناسایی 
مســیر رســیدن به محل آزمون خود سریع تر 

خود را به محل آزمون برسانند.

 بســته شــدن درهای حوزه های 
امتحانی رأس ســاعت ۷ صبح و دو و 

نیم بعدازظهر
آزمون گروه آزمایشــی علــوم ریاضی و فنی 
ســاعت 7:۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۱۳ تیر 98 
برگزار می شــود و درهای ورود به حوزه های 
امتحانی در صبــح روزهای امتحــان، رأس 

ساعت 7 صبح بسته خواهد شد.
آزمون گروه آزمایشــی علوم انسانی ساعت 
7:۳۰ دقیقه صبح پنجشــنبه ۱۳ تیر 98 برگزار 
می شود و درهای ورود به حوزه های امتحانی 
در صبــح روزهای امتحان، رأس ســاعت 7 
صبح بسته خواهد شد.آزمون گروه آزمایشی 
هنر ســاعت ۱5 یا ۳ بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ 
تیر 98 برگزار می شــود و درهــای ورود به 
حوزه های امتحانی در صبح روزهای امتحان، 
رأس ســاعت ۱4:۳۰ دقیقه )۲:۳۰( بعدازظهر 
بسته خواهد شد.آزمون گروه آزمایشی علوم 
تجربی ســاعت 7:۳۰ دقیقه صبح پنجشــنبه 
۱۳ تیر 98 برگزار می شــود و درهای ورود به 
حوزه های امتحانی در صبح روزهای امتحان، 

رأس ساعت 7 صبح بسته خواهد شد.
آزمــون گروه آزمایشــی زبان هــای خارجی 
ساعت ۱5 یا ۳ بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ تیر 98 
برگزار می شــود و درهای ورود به حوزه های 
امتحانی در صبــح روزهای امتحــان، رأس 

ســاعت ۱4:۳۰ دقیقه )دو و نیــم( بعدازظهر 
بسته خواهد شد.

درهــای ورود به حوزه های امتحانی در صبح 
روزهــای امتحان، رأس ســاعت 7 صبح در 
بعدازظهر رأس ســاعت ۱4:۳۰ دقیقه )دو و 
نیم( بعدازظهر بسته خواهد شد. لذا داوطلبان 
باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل 

حوزه امتحانی حاضر باشند.
 وسایل الزامی 

در جلسه آزمون سراسری
داوطلبان بــرای حضور در جلســه آزمون 
الزم اســت پرینت کارت شرکت در آزمون 
گروه آزمایشــی مربوط )که در نصف کاغذ 
A۴ باید تهیه شــود و از تغییر اندازه آن به 
ابعاد مختلف خــودداری کنند( کارت ملی 
یا شناســنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم 
پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق 

همراه داشته باشند.
داوطلبان کم بینا می توانند دستگاه به دید و یا 

درشت بین بدون حافظه همراه داشته باشند.
 وسایل ممنوعه 

در جلسه آزمون سراسری
داوطلبان باید از آوردن وســایل اضافی از 
جمله کیف دســتی، ســاک دستی، وسایل 
محاســباتی و هرگونــه وســایل ارتبــاط 
الکترونیکــی و دســتگاه حافظــه دار )از 

قبیــل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، 
انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت 
هوشــمند و( ...، جــزوه، کتاب، ماشــین 
حســاب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر 
آن و همچنین وســایل شــخصی به جلسه 

کنند. خودداری  اکیداً  آزمون 
در صورت همراه داشــتن وسایل ذکر شده و 
تحویــل آنها به هنــگام ورود به محل حوزه، 
حوزه برگــزاری هیچ گونه مســئولیتی برای 
مفقود شدن یا آســیب دیدن وسایل مذکور، 

نخواهد داشت.
ارتباط  داشــتن هرگونه وســایل  همــراه 
الکترونیکــی و دســتگاه حافظــه دار )از 
قبیــل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، 
انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت 
هوشــمند و( ... در جلسه آزمون حتی در 
حالــت خاموش، عالوه بــر اینکه موجب 
محرومیت از گزینش در آزمون می شــود، 
بــه عنوان تقلب و تخلف تلقی شــده و با 
داوطلبان ذیربط بر اســاس قانون رسیدگی 
بــه تخلفــات و جرایــم در آزمون هــای 
سراســری کــه بخشــی از آن در بند »و« 
اطالعیــه تاریخ و نحوه پرینت کارت آمده 

رفتار خواهد شد. است، 
گفتنی است: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 
98 در نیمه دوم شهریورماه 98 منتشر می شود.

مهدی ناصرنژاد »

 این روزها موضوع کمبود و گرانی قیمت 
کاغذ به یک چالش بزرگ در کشورمان تبدیل 

شده است. 
کاغذ به لحاظ نقش و کارایی غیرقابل انکاری 
که در حوزه هــای گوناگون فرهنگی دارد به 
عنوان کاالی اساسی در جامعه ایران شناخته 
می شــود، به نحوی که نبــود این کاالی مهم 
بســیاری از فعالیت ها و روند معمول اجرایی 
در کشــورمان را مختل ساخته و دولت چند 
وزارتخانه را مأمور حل و فصل مشکل کمبود 

کاغذ ساخته است. 
یکی از مشــکالت لحظه ای و حیاتی کمبود 
کاغذ، تغییر برنامه منظم انتشــار بســیاری از 
مطبوعات سراسری و محلی است که کاهش 
تعداد صفحات نشــریه به این دلیل می باشد 
و بدون شــک تأثیــر سرنوشت ســازی در 
نگرش های فرهنگی جامعه دارد و آسیب های 
غیرقابــل جبرانی در چرخه اطالع رســانی و 
آگاهی افکار عمومی نســبت به رویدادهای 
مهــم در عرصه های داخلــی و بین المللی بر 
جای می گــذارد و یکی از این آســیب های 
رایج همانا پیشــی گرفتن جریان شــایعه و 

شایعه سازی از نشر اخبار واقعی است.
مشــکل دیگر که اهمیت آن کمتر از اخالل 
در کار منظم مطبوعات نمی باشــد، گرانی و 
بــه صرفه نبودن چــاپ کتاب های با کیفیت 
و پرخواننده اســت و افتادن فاصله در انتشار 
کتاب و همچنین کنارکشــیدن ناشران معتبر 
و متعهد، بنیان فرهنــگ کتابخوانی را ویران 

می سازد!
یکی دیگر از مشــکالت محسوس و بسیار 

حیرت انگیز در این بســتر ســخت، وقفه در 
صــدور کارت شناســایی ملی و هوشــمند 
میلیون ها هموطن ایرانی اســت کــه اعتبار 
کارت های قدیمی آنان ســاقط شده و منتظر 
دریافــت کارت ملی جدید خود هســتند و 
این خأل بزرگ می تواند آسیب هایی بر پیکره 
فعالیت هــای عادی و روزمره مردم برســاند 
از ســویی دیگر روزانه دهها هــزار نوزاد در 
کشــورمان پا به عرصه وجود می گذارند که 
بایــد ماه های طوالنی منتظر نخســتین هدیه 
اجتماعی و سرنوشت ساز خود یعنی کارت 

ملی هوشمند بمانند. 
اخبار ضد و نقیض منابع فرهنگی کشورمان 
همچنیــن حکایــت دارد، در آســتانه آغاز 
ســال تحصیلی جدیــد هنوز چــاپ کتب 
درســی مقاطع مختلــف به لحــاظ کمبود 
کاغذ مخصــوص در صف انتظار باقی مانده 
و می تواند بــه یک چالش بــزرگ در آغاز 

سالتحصیلی جدید باشد.
از این دست مشکالت بزرگ و تأثیرگذار به 
لحاظ کمبود گرانی کاغذ در کشورمان فراوان 
داریم تا برسیم به مشکالت به ظاهر کوچکی 
که فقط توسط قشرهای خاص دیده می شود 
و ممکــن اســت در آن واحد مشــکل تمام 

قشرهای جامعه نباشد.
و اما اگر دوباره بخواهیم به مشکالت اساسی 
در ارتباط با کمبود کاغذ بپردازیم باید سراغ 
ســازمان ها و نهادهای مهم مرتبط با صدور 
اسناد و مدارک قانونی و هویتی را بگیریم که 
شــامل چاپ و نشر یک برگ چک بانکی، یا 
سفته و نظیر آن یعنی برگه های خرید و فروش 
سهام شرکت ها و امالک پایه ای و صدها گونه 

اوراق بهادار و باالخره اینکه اســناد مالکیت 
اموال منقول و غیرمنقــول خواهد بود. نظیر 
همین سندهای یک برگی مالکیت ششدانگ 
خانه ناقابل که منجر به حیرت و بی اعتمادی 
شــهروندان کنجکاو همدانی ما شده است. 
یکی از این شهروندان سند مالکیت ششدانگ 
خانه خــود را البه الی چند بــرگ روزنامه 
پیچیده و به دفتر همدان پیام آمده است. ابتدا 
خیلی تعارف می کنیم که بنشیند و هر چه از 
دل تنگــش برمی آید برایمــان بگوید اما این 
شــهروند عزیز همچنان متحیر و بی حرکت 
باالی ســر ما ایستاده و از نشستن امتناع دارد 
و اصرار می کند که یک کلمه حرف حســاب 

بگوید و برود.
او یــک برگ کاغــذ A۴ ماننــد از البه الی 
روزنامه بیرون می کشــد و می گوید: این سند 
قطعی و دائمی خانه ششــدانگ من است که 
بعد از حــدود ۲ ماه دوندگــی و پیگیری و 
انتظار امروز یکشــنبه )9 تیرماه( با پست به 
در خانه ارســال شده است. می پرسیم خوب 
اشــکال این کار چیســت؟ پاســخ می دهد: 
برای هر ملک با هر ســطح بزرگ یا کوچک، 
آپارتمانی یا ویالیی بــا هر قیمت معمول یا 
کهکشانی یک برگ از این کاغذهای A۴ به 

عنوان سند صادر می شود.
می گوید این برگ کاغــذ وقتی داخل پاکت 
پســتی قرار می گیرد هیچ وزن و نشانه ای از 
یــک ورق با ارزش نــدارد و به همین دلیل 
بسیار امکان دارد هنگام باز کردن لبه چسبی 
پاکت، همراه جلد پاکت پاره شود و از درجه 

اعتبار ساقط گردد.
او در همیــن حــال یک مجلــه جدول 

کــه روی میز ما قــرار دارد برمی دارد و 
می گویــد: مالحظه کنیــد کاغذ جلد این 
نفیس تر،  بســیار  تومانــی   5۰۰۰ مجلــه 
مقاوم تــر و گالســه و باکالس تر از این 
برگه ســند دو میلیارد تومانی می باشــد، 
در صورتــی که اداره محترم ثبت اســناد 
و امــالک در قبال تمام هزینه ای که برای 
صدور یک ســند از مراجعه کنندگان خود 
دریافــت می کند، می توانــد الاقل آن را 
در یــک لفافــه نایلونی قــرار دهد تا از 
آســیب های احتمالی در امــان بماند. در 
واقــع کیفیت کاغذ اســناد ملکی که این 
روزها صادر می شــود آنقدر نازل اســت 
کــه قابل قیــاس با ســندهای یک برگی 
که حداقل دو ســال پیش توســط همین 
در  نیســت.  می شــد،  ســازمان ها صادر 
صورتی که احتمال می رود چنین اســناد 
بــدون حفاظ با دو قطره آب ناقابل دچار 

شود. آسیب 
در این ارتباط ممکن هم هســت مســئوالن 
محترم ســازمان ثبت اســناد با این استدالل 
که در دولت الکترونیک اصل هر گونه ســند 
و ورقه مالکیتــی در پایگاه های الکترونیکی 
نگهداری می شــود، بگویند، برگه هایی که در 
اختیار صاحبــان امالک قرار می گیرد صوری  
و تشــریفاتی اســت! اما ما می گوییم همان 
برگه های صوری و تشریفاتی هم آنقدر باید 
با کیفیت و با ظاهری معتبر باشــد که مالک 
آن را مجــاب به حفظ و پاکیزگی آن حداقل 
برای یک دوره بیست وپنج ساله نماید و مانع 
مراجعه های تکراری به سازمان ها برای صدور 

اسناد المثنی باشد.

داوطلبان توجه کنند

تمام وسايل ممنوعه درکنکور

نم کمبود و گرانی کاغذ به اسناد مالکیت هم رسید

توسط پژوهشگران انجام شد
نقش رسانه ها در انتخاب سبک های زندگی 

سالمت محور
 نتایج یک پژوهش داخلی نشــان می دهد افرادی که اخبار و مطالب 
سالمتی را فعاالنه و پیگیرانه در رسانه های های مورد عالقه خود دنبال 

می کنند، از سبک زندگی سالم تری برخوردارند.
به گزارش ایسنا، رسانه های جمعی یکی از نخستین  بسترهای ارتباطی، 
برای رســیدن به مخاطــب انبوه و تالش برای اصــالح، بهبود و تغییر 

رفتارها و سبک های زندگی سالمت محور هستند.
رســانه های جمعی عالوه بر حضور گسترده در زندگی افراد، به عنوان 
منبع اصلی اطالعات مربوط به سالمتی، اثرات مهمی بر سالمت عمومی 
جامعه دارند و بی تردید، در سرتاسر جهان، نقش بسیار مهمی در سالمت 
فردی و عمومی؛ همچنین پیشــگیری از انواع بیماری ها ایفا می کنند؛ به 
همین دلیل نیز منبع مهمی برای ارتقای ســالمت به شــمار می روند. با 
توجه به اینکه امروزه با وضعیت کاماًل متفاوتی روبه رو هستیم، وضعیتی 
که در آن اکثر مردم انتظار دارند تا ســنین بــاال عمر کنند در حالی که 
آحاد جامعه بیش از گذشته در معرض بیماری های مزمنی قرار گرفته اند 
که با ســبک زندگی آنان در ارتباط اســت. بیماری هــای مزمنی چون: 
نارسایی های قلبی، انواع سرطان، فشار خون و دیابت را صرفاً نمی توان 
از طریق درمان های پزشــکی معالجه کرد بلکه برای پیشگیری و درمان 

قطعی آنها باید انتخاب های صحیحی در مسیر زندگی داشت.

یادداشت 
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شهرسازی و معماری جدید تهی هستند
 رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها با انتقــاد از وضعیت 
شهرســازی و معمــاری جدید آن را تهی دانســت و گفت: این یک 

بحران جدی است.
به گزارش ایســنا، مهــدی جمالی نژاد در نخســتین اجالس مجمع 
مشــورتی رؤسای کمیســیون های شهرســازی و معماری شوراهای 
اسالمی کالن شــهرها و مراکز استان ها با بیان اینکه در سال های اخیر 
پروژه های عمرانی زیادی شکل گرفت اما با وجود اجرای پروژه های 
هزینه بر همچنان مشــکالت به قوت خود باقی مانده اند، گفت: پل و 
تونل های زیادی ســاخته شــد اما آیا ترافیک حل شد؟ فرهنگسرا و 
پردیس های فرهنگی و ورزشی زیادی در این مدت ساخته شد اما آیا 

معضالت فرهنگی کم شد؟
وی بــا بیان اینکه ســوال من این اســت که چرا با وجــود همه این 
زیرساخت ها هنوز معضالت به قوت خود باقی است،اظهارکرد: همه 
مسئوالن از گذشته تاکنون زحمت کشیده اند تا مشکالت حل شود اما 

می بینیم که موفقیتی حاصل نشده است.
جمالی نژاد اضافه کرد: بســیاری از چالش ها به این دلیل اســت که ما 
در توسعه عمرانی سال های اخیر به جنبه های روحی، درونی و روانی 
جامعه توجه نکرده ایم. متأسفانه شهرسازی و معماری اخیرمان بیشتر 
به فضاهای مادی وصل و ما را از فضاهای معنوی و درونی دور کرده 
است و می بینیم با اینکه اقدامات زیادی انجام شده اما آسایش و حفظ 

آسایش را ایجاد نکرده است. 
وی با بیان اینکه شهرسازی و معماری جدید متأسفانه تهی است و این 
یک بحران جدی اســت، گفت: در گذشته معماری ما مبتنی بر دانش 
بومی، سازگاری با محیط زیست، ویژگی های منحصربه فرد هر منطقه 
… بود اما حاال بیشــتر از آنکه ما به معماران شهری، شهرسازان و  و
یا مهندســان عمرانی نیاز داشته باشیم به حکیمان شهری نیازمندیم تا 

شاهد توسعه صرف شهرسازی و معماری نباشیم.
جمالی نــژاد در پایان گفت: دبیرخانه شــهرهای ایران فعال شــده تا 
تجارب موفق شــهرهای مختلف جمع آوری شود. این دبیرخانه پیش 
از این وجود داشــت اما حاال فعال تر شده است تا بتوانیم شاخص ها 
و عناصر شــهرهای ایرانی-اســالمی را احصا کنیم و در راستای حل 

مشکالت شهرهای فعلی اقدام کنیم.
     

باید با هر نوع هنجارشکنی برخورد شود

 دادستان کل کشور گفت: نیروی انتظامی با اقتدار در میدان امنیت 
حضور داشته باشد و انتظار ما و مردم این است با هرنوع هنجارشکنی 

از هرنوع در چارچوب قانون و مقررات برخورد شود.
به گزارش مهر، حجت االسالم و المسلمین محمد جعفرمنتظری افزود: 
امنیت برای مردم بســیار مهم است و وظیفه دستگاه قضائی و نیروی 

انتظامی است که امنیت مردم را از هر جهت تأمین کنیم.
دادســتان کل کشــور تصریح کرد: وضعیت امنیت در سراسر کشور 
از جهــات مختلــف و حوزه های گوناگون قابل قبول اســت، اما در 
حوزه ســرقت به دالیلی باید بیشتر کار شود و حضور این جمع برای 
بررسی جهات مختلفی است که بتواند برای ایجاد امنیت بیشتر برای 

شهروندان مؤثر باشد.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: ما باید هم آسیب ها را بررسی کنیم و 
هم اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم و امیدواریم محصول این همایش 

و خروجی آن بتواند برای شهروندان مؤثر باشد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با حمایت دادستانی از پلیس در بحث 
مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی، اظهار کرد: وظیفه قانونی 
پلیس برخورد با جرایم مشهود است و دستگاه قضائی نیز وظیفه دارد 
هرجایی که پلیس به عنوان ضابط مراجعه می کند و مجوز می خواهد، 

حتماً ما باید مجوز دهیم.
دادســتان کل کشور ادامه داد: نکته بعدی این است که دستگاه قضائی 
از یــک نیروی انتظامی و پلیس مقتدر حمایت کرده و خواهد کرد، ما 
نمی توانیم امنیت اخالقی و اجتماعی را به خاطر بعضی از حرف هایی 
که گفته می شود و یا بعضی از اقداماتی که بدخواهان در فضای مجازی 
انجام می دهند یا جوســازی هایی که می کننــد را فدای این حرکات 

مذبوحانه کنیم.
وی افزود: بنابراین نیروی انتظامــی با اقتدار در میدان امنیت حضور 
داشــته باشد و انتظار ما و مردم این اســت با هرنوع هنجارشکنی از 

هرنوع در چارچوب قانون و مقررات برخورد شود.

بلعیدن باتری
 خطری جدی که کودکان را تهدید می کند

 عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به بلعیدن باتری ســکه ای به عنوان یکی از مشــکالتی که در بخش 
اورژانس کودکان زیاد مشــاهده می شود، گفت: این باتری ها در ابزار 
خانگی مثل ســاعت و اسباب بازی های کودکان وجود دارد و کودک 

می تواند به راحتی آن ها را از محل خود خارج کرده و ببلعد.
به گزارش ایســنا، علی اکبر ســیاری  اظهار کرد: شایع ترین سنی که 
کودکان جســم خارجی را بلع می کنند معموال در سنین زیر پنج سال 
اســت؛ زمانی که کودک راه می رود، آغاز به جستجو می کند و تقریبا 

در بیشتر موارد از راه دهان و حس چشایی به دنبال شناسایی است.
فوق تخصص گــوارش و کبد کودکان ادامه داد: کودکان در ســنین 
نوپایی تعداد زیادی از اجسام خارجی را قورت می دهند، این اجسام 

پس از ورود به معده دفع نشده و هیچ کسی هم خبر دار نمی شود.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار داشت: 
اگر مطمئن هستید کودک باتری بلعیده، فورا به پزشک مراجعه کنید؛ 
چرا که این مورد بســیار خطرناک است و حتی می تواند باعث مرگ 
کودک شود، باتری ولتاژ الکتریکی و مواد شیمیایی دارد و حرارت نیز 
ایجاد می کند؛ با این ســه روش می تواند در عرض چند ساعت مری 

یا معده را سوراخ کند.

اعتماد: نسخه خروج صنایع معادن از رکود 
 عجب باالخره به نسخه رسید؟! 

همدان پیام: نباید از ظرفیت های توریسم ورزشی استان غافل شد 
 توریسم ها را به زور ببرید باشگاه

اعتماد: نقشه راه جذب سرمایه در معدن 
 هر کی نقشه رو پیدا کرده پولدار می شه !

اعتماد: حل مشکل کم آبی اصفهان در گروی اتهام سامانه 
 آب بره تو سامانه  اتصال ایجاد می شه 
شرق: نخستویت آمریکا حمله به ایران نیست 

 می خواد بیاد تفریح!! 
اعتماد: مشکل کاهش مصرف لبنیات ربطی به قیمت ندارد

 راست می گه به آقا گاوه ربط داره !!
همدان پیام: اورانیوم ایران از ۳۰۰ کیلوگرم گذشت 

 بخاری ها تونو اورانیوم سوز کنید 
همدان پیام: ساعت شماطه دار اوقات فراغت به کار افتاد 
 مهم اینه عقربه هاش سمت پول بچرخه یا آموزش!!

همدان پیام: گردشگران خارجی درباره ایران چه می گویند؟
 تو ایران جز گل و بلبل چیزی نمی بینند!!

ایسنا: کشاورزان رغبتی به فروش محصول ندارند 
 خواب  گاو چاق و الغر حضرت یوسف رو دیدن!! 

شرق: تشدید برخورد با غایبان سربازی 
 همه راه رفتناشون می شه سینه خیز 

همدان پیام: صادرات به عراق پس از آفریقا 
 به جاش گردو خاک می گیریم 

شرق: فوت ۱4 هزار تهرانی از آغاز سال 
 به این نتیجه رسیدن  اون دنیا بیشتر بهشون خوش می گذره 

همدان پیام: گنجنامه را دریابید
  سنگاشو بشورید  

همدان پیام: کنفرانس بین المللی راه ابریشم 
  به سرنوشت فرودگاه دچار نشه خوبه 

آسیب شناس اجتماعی:
هدف از کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی 

جذب مشتری بیشتر است

 یک آسیب شــناس گفت: مافیای خطرناک مواد مخدر صنعتی با 
ارزان کردن ماده مخدر شیشــه، قصد جذب و جلب مشتری بیشتری 
دارد و قطعاً با افزایش مشتری قیمت آن نیز به نقطه قبلی و حتی باالتر 

خواهد رسید.
مجید ابهری در گفت و گو با مهر درباره کاهش قیمت برخی از مواد 
مخدر صنعتی از جمله شیشه، اظهار کرد: تولید و توزیع مواد مخدر بر 
اساس طرح حساب شده ای در ارتباط با جنگ نرم از سوی اتاق فکر 
دشمن هدایت می شود. تغییر سبک و الگوی مصرف از مواد سنتی به 
مواد صنعتی و حتی گیاهی موجب شده است تا مصرف گل و شیشه 

در جایگاه نخست مصرف مواد مخدر قرار گیرند.
وی ادامه داد: متأســفانه منحنی ســنی مصرف گل رو به کاهش بوده 
اســت و تبلیغات دروغ و غلط در فضای مجازی که این ماده مخدر، 
نشاط آور و اعتیاد آور نیســت، مورد استقبال برخی از جوانان ساده 
لوح شــده اســت در حالی که گل موجود در بازارهای ایران بســیار 
خطرناک تر از نوع مشابه خود است، زیرا این گل از بذر اصالح شده 
آمریکایی و افغانی است که با یکبار مصرف، سلولهای مغزی وابستگی 

عمیق با آن می یابد.
این آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی با اشاره به برخی از اقدامات 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در مبارزه اساسی و گسترده با تولیدکنندگان 
و فروشندگان مواد مخدر حتی در فضای مجازی، اعالم کرد: متاسفانه 
در حال حاضر مافیای مواد مخدر برای آلوده ســازی جوانان و تحقق 
اهداف شــوم خود اقدام به توزیع گسترده مواد مخدر صنعتی شیشه 
کرده است و علت ارزان کردن قیمت این مواد مخدر صنعتی در بازار 
مواد مخدر دو دلیل دارد؛ نخســت اینکه 9۰ درصد شیشه موجود در 
بازار تغلبی و ســمی و خطرناک است که مواد نخستیه آن لوله بازکن 
شیمیایی و قرص های اسیدی هستند که بسیار خطرناکند و دوم اینکه 
ارزان شــدن قیمت به خاطر کم شــدن مصرف کننده با آگاه سازی و 
اطالع رســانی رسانه ها اســت. مافیای خطرناک مواد مخدر صنعتی 
با ارزان کردن این ماده مخدر قصد جذب و جلب مشــتری بیشتری 
دارد و با افزایش مشــتری قیمت آن نیز بــه نقطه قبلی و حتی باالتر 

خواهد رسید.
ابهری درباره سیاســت کلی پلیس مبارزه با مــواد مخدر برای طراح 
کاهش قیمت شیشه، اظهار کرد: سیاستگذاری در این موضوع به دلیل 
تعدد مراکز برنامه ریزی و آموزشی با روشهای گوناگون ادامه می یابد. 
با وجود صرف هزینه های میلیاردی و شهادت بیش از سه هزار مامور 
نیروی انتظامی در مقابله با قاچاقچیان و وجود ۶5 درصدی زندانی ها 
در ارتباط با مواد مخدر، متاسفانه تمامی فشارهای مبارزه به این مافیاها 

بر عهده پلیس مبارزه با مواد مخدر است.
به گفته ابهری تا زمانی که سیاســتگذاری در مواجه با معتادان توســط 
سازمان های مختلف یک کاسه و تجلی نشود و امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری در یک جا متمرکز نگردد و از سیاســت های ســلیقه ای و 
جزیره ای خودداری به عمل نیاید، شاهد ضعف موفقیت در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر خواهیم بود زیرا تجارت مواد مخدر بعد از فروش سالح و 
خودفروشی، سومین تجارت سودآور دنیا جهان است و سودهای کالن در 

این تجارت باعث ادامه کار مافیای موادمخدر می گردد.

دیه زنان و مردان برابر شد
 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی از برابری دیه زنان و مردان خبر داد.

ــر  ــی ب ــی کشــور مبن ــوان عال ــی دی ــأت عموم ــر هی ــه رأی اخی ــاره ب ــا اش ــا ایســنا، ب ــو ب محمدکاظمــی در گفت وگ
ــغ  ــن رأی مبل ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــان ک ــال جاری، بی ــت ماه س ــخ ۳۱ اردیبهش ــان در تاری ــردان و زن ــه م ــری دی براب
ــی َدم اختصــاص داده  ــه ول ــان ب ــور یکس ــرده و به ط ــری ک ــردان براب ــه م ــا دی ــال ب ــان از بیت الم ــه زن پرداخــت دی

می شــود.
و  نســـت  ا د ا  الجـــر ا الزم  نـــون  قا به موجـــب  ا  ر ی  رأ یـــن  ا ملـــت  نـــه  خا در  مالیـــر  مـــردم  ینـــده  نما
ن  ــا نـ ز ــه  یـ د ــاوت  لتفـ به ا ما ــت  خـ ا پرد ــه  بـ ــزم  ملـ ــی  بدنـ ــارت های  ــن خسـ میـ تأ ــدوق  ــت: صنـ گفـ

ـــت. س ا ن  ا ـــرد م و 
وی ادامه داد: برابری دیه زنان و مردان تنها شامل اعضا نبوده و نفس را نیز در برمی گیرد.

1۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم
 مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران گفــت: ۱4۰ هــزار هکتــار بافــت فرســوده در قالــب ۲7۰۰ محلــه در کشــور 

ریم. دا
بــه گــزارش ایســنا، محمــد پژمــان بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه مشــترک شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران و ســازمان 
شــهرداری ها بــا موضــوع حضــور موثــر مدیریــت شــهری در فراینــد بازآفرینــی، گفــت: موضــوع بازآفرینــی شــهری بــه دلیــل 
ابعــاد گســترده و پیچیــده ای کــه دارد دســتگاه های مختلفــی را درگیــر کــرده اســت. در حــال حاضــر شــهرداری ها به عنــوان 
مدیریــت شــهری، اســتانداری ها، معــاون عمرانــی و مدیــران شــهری بیشــترین ارتبــاط حضــور و همــکاری را بــرای نظــم و 

تــدارک و پشــتیبانی شــهرداری ها بــر عهــده دارنــد.
ــی  ــن عمران ــا معاونی ــتان ب ــهرها و اس ــی ش ــث بازآفرین ــورد مباح ــری در م ــارات تصمیم گی ــام اختی ــرد: تم ــه ک وی اضاف
ــم. ــرار داده ای ــا ق ــار آنه ــع را در اختی ــام مناب ــز تم ــا نی ــت م ــی اس ــته های اجرای ــب هس ــران کل در قال ــهرداران و مدی ش

شكوفه رنجبر »

 هرساله با رسیدن تیر به نیمه راه، روزی در 
تقویم نشانه گذاری شده که با والدت حضرت 
معصومه) س( مصادف شده و نام دختر بر آن 

گذاشته شده است.
نام قشری که ریشه های آینده جامعه  هستند و 
تمام اما و اگرها، شدن و نشدن ها را چه خوب 
و چه بد به تربیت مادرانه شان نسبت می دهند.
دخترانــی کــه پیامبر مهربانی هــا از خاک و 
زنده به گورشــدن آنها را به معراج زنانگی و 
قدرتمندی کشــاند تا به همگان بیاموزد دختر 
و دخترانگی نخســتین سر مشق ساخت یک 

جامعه سالم است.
امروزه شاهد هســتیم که دختران ایران زمین 
با موضوعات مختلفی سطر خبرها را به خود 
اختصاص داده اند،از مساله کودک همسری تا 
خیابان انقالب، از دوچرخه ســواری تا بنگ 
بنــگ گل و...، از همین رو روز دوشــنبه در 
روزنامه همدان پیام میزبان ربیعه علیمحمدی 
مدیــرکل امور بانوان اســتانداری و حســین 
رضایی جامعه شــناس بودیم تــا روزی را با 

چاشنی دخترانگی سر کنیم.
از جمله مهم ترین مباحثی که در این نشست 
مطرح شد مبحث کودک همسری، بلوغ روانی 
دختران بــرای ازدواج، اعتیاد دختران، هویت 
گمشده شــان و... می باشد که در زیر به آنها 

به طور تفصیلی اشاره شده است.
 بلوغ روانی مهم ترین مولفه 

برای ازدواج
در این نشست مدیر کل امور بانوان استانداری 
با بیان اینکه مهم ترین مسأله دختران امروزی 
ما سرگشتگی دنیای درون و گم کردندهویت 
اصلی خود اســت، گفت: دختــران نوجوان 
و جــوان امروزی ما از درون تهی شــده و از 
حقیقــت معنایی خلقت خــود فاصله گرفتند 
کــه این زایده مدیریت نادرســت و غفلت از 
خوراک های فکری مسمومی است که به این 

قشر تزریق شده است.
ربیعــه علیمحمدی با بیــان اینکه کانون های 
تربیتی ما بــرای پرورش دختــران قدرتمند 
جامعه تغییر کرده، عنوان کرد: در جامعه کنونی 
کانونی برای نوجوانان ما جذابیت دارد که در 
آن رها شــدگی حاکم باشد به عبارتی کانونی 
که با خط قرمزهای دنیای جوانی آنها برابری 
کند اما متاسفانه در ایجاد این کانون های تربیتی 
ضعیف عمل کردیم و جوانان بویژه قشر دختر 

را به حال خود رها کردیم.
وی افــزود: ما فراموش کردیم که ارزشــهای 
ایرانی اسالمی بر جامعه ما حاکم است و باید 
روش پرورشــی ما نیز مصــداق این فرهنگ 
باشــد، بر این اســاس قشــر نوجوان بویژه 
دخترانمــان تحت تاثیــر فرهنگ غرب زدگی 
امروزه هویت خود را در شبه باربی ها جستجو 

می کنند.
وی همچنیــن به بحث کودک همســری در 
دخترانی با ســن پایین اشــاره کرد و افزود: 
مساله ازدواج در سن پایین برای دختران فقط 
در حاشیه شهر و روستاها نیست که با اصرار 
خانواده و تحمیل سنت ها باشد بلکه در نقاطی 
از شــهر که سکونت قشرمرفه  و تحصیلکرده 
را پوشش می دهد نیز شاهد این مساله هستیم.
علیمحمدی ادامه داد: دختران نوجوان ما تحت 
تاثیر قلیان درونی و هورمون های خود ادعای 
عاشقی در ســنین پایین می کنند و خواستار 

ازدواج با فرد مورد نظرشــان هســتند که در 
این مورد بلعکس خانــواده های نه تنها نقش 
مصــر بودن ندارند بلکه این مبحث را یکی از 
مشــکالت خود با دختران نوجوان عنوان می 

کنند.
 وی با بیــان اینکه بلوغ روانــی از هر مولفه 
دیگری برای ازدواج مهم تر است، تاکید کرد: 
برخی از دختــران جامعه ما شــاید به لحاظ 
ظاهری موجه ازدواج از منظر جسمی و جنسی 
باشــند اما بلوغ روانی که شرط اصلی تشکیل 
زندگی مشــترک است را متاســفانه ندارند و 
همین سبب بروز آسیب های اجتماعی جدی 

مانند طالق و خیانت می شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری 
واکنش  بــه  همچنین  همدان 
هــای اعتراضی دختــران به 
حجاب اشــاره کرد و گفت: 
متاسفانه راویان و مبلغان دین 
اسالمی و حجاب  ما، حجب 
را بــه قدری ضعیف و با ابزار 
قدرت بــه زنــان و دختران 
معرفی کردند که زنان ما دچار 
دین زدگی شــده و به واکنش 
های عجیب و غریبی نسبت به 

آن دست زده اند.
تاکید کــرد: عزت نفس  وی 
دختران ما نیاز به پرورش دارد 
چرا که تنهــا با تقویت عزت 
نفس اســت که ما می توانیم 

در آینــده جامعه خود زنــان قدرتمندی دارا 
باشیم، زنانی که مصداق بارز مدیریت و تدبیر 
هستند، زنان و دخترانی مانند مرحومه مرضیه 
دباغ)بانوی مبارز و انقالبی خستگی ناپذیر( که 
اگرچــه در ۱7 ســالگی ازدواج می کند اما با 
چنــان روان قدرتمندی وارد جهاد زندگی می 
شود که امروز از بارزترین زنان مقاومت جهان 

به شمار می رود.
علیمحمــدی همچنین به نقــش الگو پذیری 
دختران اشــاره کرد و افزود: متاسفانه امروزه 
باربی و شخصیت های سلبریتی غرب الگوی 
دختران ما به شمار می رود، الگویی که تزریق 
کننده فرهنگی تحریف شــده اســت چرا که 
متاســفانه ما روی پرورش و معرفی الگوها و 
اســوه های زنانه جامعه خودمان هیچ برنامه 

ریزی و مدیریتی نداشتیم.

 آشنایی دختران با لذت های واقعی 
پیش از لمس لذت های کاذب

در ادامه این نشســت یک کارشــناس جامعه 
شناســی با بیان اینکه امــروزه خانواده قدرت 
جذابیت خود را برای نوجوانان از دست داده 
است، گفت: در جامعه امروز توجه نوجوانان 
بویژه دختران بیشــتر به ســمت کانون های 
تربیتی اســت که برای آنها بیشــترین لذت را 
داشته باشد بر این اســاس تقویت این کانون 
ها که متاسفانه تعدادشان در مقابل نقاط جذبی 
چون سلبریتی ها، فضای مجازی، مدیا و گروه 
پر قدرت دوســتان کم اســت باید مهم ترین 
و  غدغه جامعه شناسان 

مسئوالن ما باشد.
حســین رضایی با بیان 
اینکــه بــازی نقش، در 
ما ضعیف شده  دختران 
اســت، اظهار داشــت: 
اتاق هــای فکر در نظام 
ســرمایه داری به دنبال 
واژگونــی  ارزش های 
خانــواده کار می کند و 
این هدف را از دختران 
و زنــان جامعه که بنیاد 
اصلی خانواده محسوب 

می شود آغاز کردند.
وی با بیان اینکه دختران 
امروز مــا تبدیل به یک 
نسل رها شده، گردیدند 
افــزود: متاســفانه تحت تاثیر یــک فرهنگ 
وارداتی، دختران ما تبدیل به قشر مصرف گرا 
شده اند که ارزش و ضد ارزش ها را در عمل 
های زیبایــی و اندام های تراش خورده دنبال 
می کنند چرا که ذائقه مردانه ما دچار تغییر شده 
و زنان برای جذاب بــودن وادار به انجام این 
رفتارها هســتند که متاسفانه در دختران سنین 
پاییــن این فقر فرهنگی بیداد می کند. رضایی 
بــا بیان اینکه حل مشــکالت جامعــه بویژه 
موضوعــات زنان نیاز به تحلیل کارشناســان 
اجتماعــی دارد نه روانشناســان، عنوان کرد: 
مسائل اجتماعی باید وارد گود کارشناسان این 
حوزه باشــد نه روانشناسان تا بتوان آسیب را 

کالبد شکافانه بررسی کرد و به نتیجه رساند.
وی با اشاره به موضوع ازدواج دختران زیر سن 
قانونی، عنوان کرد: کودک همسری در دختران 

با سن پایین هنوز یک مساله اجتماعی نیست 
که آسیب محسوب شود اما اگر رها شود قطعا 

تبدیل به یک آسیب حاد خواهد شد.
رضایی تاکید کرد: متاسفانه سنت های کلیشه 
ای و غلط در حاشــیه شهر و روستاها، فرزند 
ســاالری و تحمیل نظر نوجوانان در خانواده 
های مرفه  یکی از عوامل مهم ازدواج در سنین 

پایین دختران نوجوان به شمار می رود.
این جامعه شناس افزود: برای زندگی پیچیده 
امروز باورها و سنت های غلط کارکردی ندارد 
و دختران ما باید با آمــوزش های امروزی و 
تکمیل بلوغ شش گانه، روان،جسم،جنسیت، 
اقتصاد، فرهنگ، اجتماع وارد زندگی مشترک 

شوند.
وی بــا بیــان اینکه در کودک همســری تنها 
بلوغ جنســی اتفاق می افتد، تاکید کرد: بلوغ 
جنسی شرط الزم ازدواج است اما شرط کافی 
آن نیســت بر این اســاس دختری که در سن 
پایین ازدواج می کنند زود بازده می شــوند و 
با نداشــتن مهارت های جنسی کافی و بدنی 
کــه هنوز در حال رشــد اســت وارد چرخه 

بزرگسالی و نقش مادرانه می شوند.
رضایی افزود: مادر شدن در سن پایین دختران 
با بدنی که هنوز در مرحله رشــد است باعث 
بروز بیماری های جســمی و روحی مختلفی 
در بین این قشــر می شود که پوکی استخوان، 
افســردگی، خیانــت و اعتیاد مــی تواند تنها 

نمونه ای کوچک از آن باشد.
وی همچنین به گرایــش دختران به مصرف 
مواد مخدر چون گل، اشاره کرد و گفت: مواد 
مخــدری مثل گل چنان لذتــی را در مصرف 
کننده ایجاد می کند که تقریبا ۱۰۰۰ برابر لذت 
خوردن یک شام در یک رستوران خیلی خوب 
را برای آن دارد بنابر این باید به مصرف کننده 
لذتی را چشاند که برابر یا فرابرابری با مصرف 

مواد مخدر کند.
این جامعه شناس به آشــنا کردن دختران در 
ســنین پایین و قبــل از ورود چرخه اجتماع  
به ورزش اشــاره داشــت و تصریح کرد: اگر 
نوجوانان ما در سنین کم با ورزش و لذت های 
واقعی و نه کاذب آشــنا شوند کمتر گرایشی 
نســبت به مواد مخدر پیدا می کنند بنا بر این 
الزم است نوجوانان بویژه قشر دختر را تا قبل 
از لمس کاذب لذت های مخدر با چشــیدن 

لذت های واقعی آشنا کنیم.

بررسی جایگاه دختران در گفت و گو با کارشناسان

هويت گمشده
 درد اصلی دختران جامعه

پیچیده  زندگــی  برای 
ســنت  و  باورها  امروز 
هــای غلــط کارکردی 
نــدارد و دختران ما باید 
با آموزش های امروزی و 
گانه،  شش  بلوغ  تکمیل 
روان،جسم،جنســیت، 
اجتماع  فرهنگ،  اقتصاد، 
مشــترک  زندگی  وارد 

شوند

۳۰ درصد فضاهای آموزشی کشور نیازمند نوسازی اند
 رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: حدود ۳۰ درصد فضاهای 

آموزشی کشور نیاز به نوسازی دارند که با افزایش اعتبارات در پی رفع این مشکل هستیم.
به گزارش ایسنا، مهرا... رخشــانی مهر عنوان کرد: در سال ۱۳85 حدود 7۰ درصد فضاهای 
آموزشــی کشور فرسوده بودند که طی سال های گذشته بهسازی، نوسازی و در برابر بالیای 

طبیعی مقاوم شدند.
وی ادامه داد: نخستویت ما تکمیل طرح های نیمه تمام است چنانکه هم اینک 7 هزار و ۶4۰ 
طرح نیمه تمام آموزش و پرورش در کشــور در دست اجراست که تکمیل آن به ۱۳۰ هزار 

میلیارد ریال نیاز دارد.
رخشانی مهر افزود: ســال 9۶ اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 5۲۰ میلیارد تومان 
و امســال سه هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد ۶ برابری و عزم دولت برای ساماندهی 

این طرح هاست.
وی اظهار کرد: هم اینک میانگین ســرانه فضاهای آموزشی در کشور به 5.۲ مترمربع افزایش 

یافته اما فضاهای فیزیکی ۱۱ استان کشور از این میانگین کمتر است.

یک آزمایش امیدبخش برای مقابله با ویروس ایدز
 گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا اظهار داشتند که برای نخستین بار موفق به 

D موش های آلوده شدند. N A H از  I V پاک کردن ویروس 
به گزارش ایسنا، این متخصصان بر اساس آزمایشات خود اعالم کردند: در بررسی های خود 
D موش های آلوده به این ویروس حذف  N A H را از  I V توانستیم برای نخستین بار ویروس 

H نزدیک تر شویم.   I V کنیم و یک گام به درمان انسان های آلوده به 
در این بررســی متخصصان توانســتند این ویروس را با کمک ترکیبی از تکنولوژی اصالح 

D موش های آزمایشگاهی پاک کنند. N A ژنی و پخش تدریجی داروهای ضد ویروسی از 
متخصصان آمریکایی بر اساس یافته های جدید خود اظهار داشتند که امکان درمان افراد آلوده 

H وجود دارد. I V به ویروس 
در ایــن آزمایش متخصصان از شــکل جدیدی از درمان ضد رتروویروســی موســوم به  
L روی ۲۳ موش اســتفاده کردند کــه تحت اصالحات ژنتیکی قرار گرفته  A S E R  A R T
بودند تا واکنش مشابهی با سیستم ایمنی انسان داشته باشند. همچنین آنان پخش و متابولیسم 

دارو را که مانع از تکثیر ویروس برای مدت زمان طوالنی می شود تحت کنترل داشتند.  
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قیمت ارز حج ۹۸ اعالم شد

 بانک مرکزی نرخ ارز بــرای حجاج را ۱۲ هزار و 79۰ تومان تعیین 
کرده و زائران از روز )چهارشــنبه( می توانند نســبت به دریافت این ارز 

اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، ارائه ارز مسافرتی برای زائران حج تمتع از دیروز آغاز 
شده و شــعب ارزی بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل ارائه کننده ارز 

حجاج، نسبت به تشکیل پرونده و ارائه ارز به آن ها اقدام می کنند.
بر اســاس اعالم این بانک، پرداخت ارز بــه زائران حج تمتع در تمامی 

شــعب ارزی بانک ملی ایران و حداکثر بــرای هر زائر ۲۰۰ دالر آمریکا 
انجام می شــود.میزان ارز پرداختی به زائران حج تمتع در ســال گذشته 
نیز ۲۰۰ دالر بوده که نســبت به ســال ۱۳9۶ به میزان ۱۰۰ دالر کاهش 
داشته است، به طوری که در سال های پیش از آن ۳۰۰ دالر به عنوان ارز 

مسافرتی به حجاج پرداخت می شده است.
بنا بر تأکید بانک ملی ایــران، دریافت ارز زائران تنها پس از ارائه کارت 
ملی و احراز هویت امکان پذیر اســت، بنابراین افــرادی که کارت ملی 
هوشــمند ندارند باید با اصل شناسنامه و رسید پیگیری کارت هوشمند 

خود به شعب ارزی بانک ها مراجعه کنند.

همچنین در صورتی که مدیر کاروان از سوی سازمان حج و زیارت کتبًا 
به عنوان نماینده زائران به بانک معرفی شــده باشد، پرداخت ارز زائران 
کاروان مربوطه به وی و به شــرط ارائه فرم ها و اســناد تکمیل شده نیز 

امکان پذیر است.
فــروش ارز به زائران حج تمتع در ســال جاری فقط به بانک ملی ایران 

محول شده است.
این در حالی اســت که قیمت فروش دالر در صرافی های ملی امروز ۱۲ 
هزار و 8۰۰ تومان اســت؛ در واقع به نظر می رسد که بانک مرکزی رقم 

ارز حجاج را در سال جاری در نزدیکی بازار آزاد در نظر گرفته است.

اخذ مالیات از ثروتمندان برای تولید
 اخذ مالیات به صورت مستقیم و تصاعدی، به کاهش و جذب بخش 
بزرگی از درآمد و دارایی طبقات ثروتمند و دهک نخست منجر می شود، 

زیرا این نوع اخذ مالیات بر سرمایه گذاری مولد تأثیر می گذارد.
بر اســاس سند چشم انداز ۱4۰4، اقتصاد ایران باید معادل 9۰ درصد از 
درآمدهای دولت و بودجه آن را از طریق منابع غیرنفتی به دست آورد؛ 
در این میان بیشــترین ســهم نیز به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد؛ 
ازاین رو سیاســت های مالیاتی که در سال 95 اخذ و طی سال های بعد 

اجرا شده است بر این مهم تأکید می کنند.
این مهم اســت که کاالی تولیدشده خریداری و مصرف شود تا ضمن 
ایجاد درآمد، چرخ اقتصاد نیز بچرخد؛ از سویی دیگر هم زمان با افزایش 
تولید ملی و رفاه اجتماعی، درآمدهای قابل تصرف خصوصی و تقاضا 
بــرای کاالهای مصرفی نیز افزایش خواهد یافت. این زمان اســت که 
اخذ مالیات های مســتقیم از طریق جذب بخشی از درآمدهای اضافی 
صاحبان درآمدهای باالتر، مصرف آن ها را برای خرید کاالهای لوکس 
کاهش می دهد و بخشــی از درآمد مردم به عنوان مالیات توسط دولت 
اخذ می شــود؛ بنابراین پول کمتری صرف خرید کاالهای غیر مصرفی 
می شود و تولید به سمت تولید کاالهای مصرفی می رود و درآمد دولت 

از مالیات نیز به دست می آید.
در تعاریف اقتصادی، مالیات به عنــوان ابزاری برای مقابله و مدیریت 
تقاضای کاالی لوکس به شمار می رود؛ برای مثال اگر مالیات بر بنزین 
)کاالیی غیر مصرفی و لوکس( افزایش یابد، بخش متوســط جامعه که 
از اتومبیل خود جهت انجام امور روزمره استفاده می کند، مبلغ بیشتری 
از درآمد خود را صرف خرید بنزین خواهد کرد. در این شرایط درآمد 
قابل تصرف این بخش کاهش می یابد و قدرت خرید آن ها نیز کاســته 
خواهد شــد؛ بنابراین خودبه خود پول خرید بنزین از سبد خانوار آن ها 

حذف می شود.
اخذ مالیات به صورت مســتقیم و تصاعدی، به کاهش و جذب بخش 
بزرگی از درآمد و دارایی طبقات ثروتمند و دهک نخست منجر می شود؛ 
زیرا این نوع اخذ مالیات بر سرمایه گذاری مولد تأثیر می گذارد؛ ازاین رو 
باید برای بخش تولیدکننده نیز معافیت هایی در نظر گرفت تا اثر معکوس 

مالیات بر سرمایه گذاری مولد را کاهش دهد.
این مهم به مدیریت بســیار باال نیاز دارد. در کشــورهایی که اقتصادی 
پیشرفته دارند، مالیات تنها ابزار انتقال سرمایه به دولت و هدایت آن ها 
به تولید مولد اســت. از این روست که مردم تأکید می کنند باید سرمایه 
و ثــروت دولت افزایش یابد تا بتواند برای آن ها رفاه ایجاد کند. دولت 
با تزریق این سرمایه به فعالیت های تولیدی از سفته بازی، برج سازی و.. 
دور می شــود و به حمایت از طرح های تولیدی روی می آورد؛ بنابراین 
مالیات ابزاری برای انتقال منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش مولد 

توسط دولت با سرمایه های عمومی تلقی می شود.
مالیات اشکاالت را در حوزه ســرمایه گذاری ترمیم می کند؛ سوای آن 
مالیات مشــوقی برای سرمایه گذاری اســت که دولت با استفاده از آن 
می تواند برای بنگاه هــای اقتصادی بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند. 
زمانی که مالیات در طرح های پایین و باالدســتی اجتماعی و اقتصادی 
مانند حمل ونقل و بهداشت صرف شود، مشکالت زیربنایی سرمایه گذار 
بخش خصوصی را مرتفع می سازد و مقدمه توسعه اقتصادی را فراهم 
می کند.تخفیف و معافیت های مالیاتی را نیز می توان برای برخی موارد 
مانند نوع ســرمایه گذاری و میزان و نوع استهالک ماشین آالت در نظر 
گرفت. البته سیاســت های جدید و اخیر مالیاتی به شــکلی است که 
در صورت داشــتن فعالیت اقتصادی مناسب، عالوه بر سود و توسعه 
کسب وکار، پس انداز چشمگیری نیز عاید سرمایه گذار بخش خصوصی 
خواهد شد. توسعه اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی یک زنجیر است 
و از حلقه هایی تشکیل شده است که با متصل نبودن یکی از این حلقه ها، 
زنجیر پاره خواهد شد؛ در نتیجه مالیات مردم و بخش خصوصی همراه 
با مصرف مناسب دولت در طرح های زیربنایی می تواند توسعه، رونق 

اقتصادی و رفاه عمومی را برای کشور به وجود آورد.
* عباس ُهشی
۵۰ واحد صنعتی راکد کارشناس مسائل اقتصاد کالن

همدان در آستانه 
بازگشت به تولید
 معاون امور اقتصادی استاندار همدان گفت: با 
تاکید مقام ارشد استان برای بازگشت کارخانه ها و 
صنایع راکد به چرخه تولید طرح بازرسی از تمام 
شهرستان ها از ابتدای امســال آغاز و مشکالت 
5۰ واحد مورد رسیدگی قرار گرفته و در آستانه 

بازگشت به تولید هستند.
ظاهر پور مجاهد بیان کرد: به دســتور استاندار 
همــدان روزهای دوشــنبه برای رســیدگی به 
وضعیت صنایــع و کارخانه های تعطیل و نیمه 
تعطیل به شهرســتان ها ســفر کرده و به سراغ 
صاحبان ایــن واحدها می رویــم و از نزدیک 
گرفتاری ها و مشکالتشــان را بــا گوش جان 

می شنویم.
وی اضافه کرد: از آغاز امســال تــا پایان خرداد 
وضعیت 5۰ واحد تولیدی در سراسر استان مورد 
رسیدگی قرار گرفته و هر کدام مشکالت متفاوتی 

دارند که تصمیم های الزم برای بازگشت آنها به 
چرخه تولید گرفته می شود.

معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان بدهکاری 
و معوقه های بانکی را بیشترین مشکل واحدهای 
از کارافتاده اســتان اعالم کرد و بــه ایرنا گفت: 
محصــول برخی دیگــر از ایــن واحدها توجیه 
اقتصادی نداشته و باید خط تولید جدید احداث 

و مطابق با دانش روز تولید کنند.
وی ادامه داد: بعضی هم به دلیل ضعف مدیریتی 
و اختالف با شرکا کارشــان به جدایی کشیده و 
تعدادی هم بــرای تأمین مواد نخســتیه کمبود 

نقدینگی دارند، برخی هم مشکالت زیر ساختی 
مانند تأمین برق و ســوخت دارند، که برای هر 

کدام نسخه های جداگانه ای پیچیده می شود.
پورمجاهد گفت: روند مــداوای این واحدها در 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید که با حضور 
۱۰ مدیرکل و کارشناســان مربوطه و رؤســای 
بانک های اســتان به ریاســت اســتاندار هر ماه 
تشکیل می شــود، به صورت موشکافانه و جز به 
جز بررســی و راهکارهای قابــل اجرا و منطقی 

برایشان ارائه می شود.
به گفته وی از آغاز امســال جلســه ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید ۲۰ بار تشــکیل شــده و ۱8۰ 
مصوبه خروجی این نشســتهای تخصصی بوده 
که حکم قانون برای مدیران دستگاه های اجرایی 
داشــته و بنابر تاکید استاندار ســرپیچی از آنها 

تخلف محسوب می شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه 
عزم و اراده دولت برای حمایت از تولید کنندگان 
بســیار جدی اســت، ابراز امیدواری کرد: در ۶ 
ماهه نخست امســال صنایع از کار افتاده یادشده 
به چرخه تولید بازگردند و شاهد رونق اشتغال و 

اقتصاد در این کارخانه ها باشیم.

قابل توجه موديان محترم مالیاتی 
)اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد 

امالک اجاری(

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان

ــی  ــه مالیات ــی اظهارنام ــه الكترونیك ــت ارائ مهل
ــه  ــات مربوط ــت مالی ــال97 و پرداخ ــرد س عملك
ــا  w  حداکثــر ت w w .t a x .g o v از طریــق ســامانه 

ــاه ســال جــاری اســت.  ــان تیرم پای

مرکــزی  دفتــر  خبــری  ســتاد   021-35019
حراســت

1526 مرکز ارتباط مردمی
)م الف530(

آگهی مناقصه عمومی تك مرحله ای 

روابط عمومی شهرداری دمق 

شهرداری دمق به استناد مجوز شماره 96/778ش5 مورخ 98/4/6 شورای محترم اسالمی شهر و بر اساس بودجه عمرانی سال 1398 در نظر دارد پروژه 
آسفالت ریزی معابر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانكاران واجدالشرایط از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکت ها و پیمانكاران محترم دعوت می شود از تاریخ 98/4/15 به مدت هفت روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه 

تدارکات دولت مراجعه نمایند.

1-محل تأمین اعتبار:منابع داخلی و تملک  دارائی های سرمایه ای )نقد و اسناد خزانه( اعتبارات استانی 
2-شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3-سپرده نمرات نخست تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. در صورت انصراف به نفع شهرداری به ترتیب به استناد 
ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط خواهد شد.

4-شرکت کنندگان در مناقصه عالوه بر تكمیل اسناد مناقصه در سامانه الكترونیكی ستاد یک نسخه کامل اسناد مهر شده را به آدرس: استان همدان- 
شهرستان رزن- شهرداری دمق کد پستی 6567161677 واحد امور مالی از طریق پست سفارشی ارسال نمایند. 

)م الف32(

مبلغ تضمین سپرده )به ریال( اعتبار پروژه به ریال نام پروژهردیف

12/000/000/000600/000/000آسفالت معابر 1

اطالعیه

هیأت نظارت و شورای اجرايی پنجمین دوره انتخابات 
نظام پرستاری شهرستان نهاوند

در اجــرای قانــون انتخابــات پنجمیــن دوره انتخابــات هیــأت مدیــره 
ــان  ــت آن ــه صالحی ــتان نهاوندک ــتاری شهرس ــام پرس ــازمان نظ س
مــورد تأئیــد هیــأت محتــرم نظــارت و شــورای اجرایــی قرارگرفتــه 

اســت بــه شــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد. 
ضمنــا فعالیــت هــای انتخاباتــی نامزدهــا از تاریــخ 98/4/11 
ــه  ــذ رای خاتم ــاز  اخ ــل از آغ ــاعت قب ــاز و 24س تا98/4/20آغ

. د یــر می پذ
نامزدهــای محتــرم بــا الــزام و احتــرام بــه قانــون و نصــب العیــن 
قــردادن اخــالق مــداری مصالــح پرســتاران  و بــا هــدف برگــزاری 
انتخاباتــی بــا شــكوه در روزجمعــه بــه خوبــی ایفــا خواهنــد کــرد.

1-مصطفی کاویانی                        2- فرهنگ سلگی
3-زهرابحیرایی                             4-حسام حیدری
5-نجمه بحیرایی                           6-فاطمه مظفری

7-کامران سلگی                           8-عباس خیشوند
9-ایرج امرایی                              10- مرادمومیوند

11-محمدمهدی دارابی                  12-عباس خزایی
13-سعیدرئیسی                           14-شهاب مرادی

15-مریم نثاری                              16- ملیحه محسنی
17-لیال زنگنه                                18-مرضیه سیف

19-لیال زمانی                               20- زینب محبی حسن ابادی
21-فرزاد امیرسرداری گودرزی

غزل اسالمي »

 طبــق مصوبه هیأت دولت، شــهر همدان 
بزرگ تر شد. سه روستاي علي آباد، قاسم آباد و 

حسن آباد به شهر همدان ملحق شدند. 
الحاق این ســه روســتا به عالوه روســتاي 
رباط شــورین پیش از این در جلسه شوراي 
برنامه ریزي بهمن ســال 9۶ توســط مسئوالن 
استاني مصوب شــده بود، اما مخالفان زیادي 

داشت.
 همیــن مخالفت ها موجب شــد تــا پس از 
تصویب در جلسه شوراي برنامه ریزي برخي 
مسئوالن در این باره سکوت کنند و اظهارنظري 
نکننــد. اما برخي کارشناســان حتــي پس از 
مشخص شدن مشــاور مطالعات طرح جامع 
شهر همدان و بســتن قرارداد با او و در مدت 
مطالعه دو ســاله اش همچنان بر مخالفت خود 

پافشاري مي کردند. 
شوراي شــهري ها هم مخالف مصوبه شوراي 
برنامه ریزي بودند اما بیشتر حرف آنها این بود 
که وقتي هنوز چنین موضوعي به تأیید شوراي 
معماري و شهرســازي شــوراي شهر نرسیده 
مصوبه شوراي برنامه ریزي وجهه قانوني ندارد. 

 مشاور تحت فشار بود
مشاور طرح جامع شهر همدان بیش از دو سال 
اســت که با همدان قرارداد بسته تا مطالعات 
شــهري همدان را انجام بدهد. طبق گفته هاي 
مســئوالن، وي یکي از برجسته ترین مهندسان 
کشــور اســت و به خاطر اعتبــار خود تحت 
هیچگونه فشــاري نظر علمي خــود را تغییر 
نمي دهد اما شــنیده هاي دیگر حاکي از آن بود 
که وي تحت فشار سیاسیون است و هرکسي 
ممکن است در چنین شرایطي از نظرات خود 

چشم پوشي کند. 
در جلســات متعدد طرح جامع کارشناسان و 
اعضاي فني کارگروه نظرشــان بر این بود که 
الحاق روستا به شــهر در هیچ استان و کشور 
توســعه یافته اي آثار مثبتي نداشته و اگر مشاور 
نظرش بر الحاق اســت باید مطالعات دقیق و 
جامعــي از ایــن الحاق ها در دنیــا انجام داده 
و آنها را به اعضا ارائه کند اما طبق شــنیده ها 
وي ایــن کار را انجام نداد و قبل از اینکه روند 
مطالعات مشاور به صورت رسمي خبري شود 

به تصویب هیأت دولت رسید. 
هرچنــد کــه همدان پیام در این مــدت روند 
مطالعات و نفوذ سیاســیون بر این مطالعات را 

در گزارش ها و تحلیل هایي ارائه کرد و همین 
اتفاقات را پیش بیني کرد اما اخبار منتشر شده 
هیچ گاه به طور رسمي از سوي مسئوالن تأیید 

و یا رد نشد.
 کارشناسان جایگاهي ندارند

پس از اینکه ۲ سال قبل الحاق این 4 روستا به 
شهر همدان در جلسه شوراي برنامه ریزي سال 
9۶ مطرح شد ذینفعان منتظر واکنش ها شدند تا 
الحاق روستاهاي بعدي را هم مطرح کنند. البته 
الحاق روستاهاي دیوین و حیدره به شهر همان 
زمان عنوان شد و اکنون مریانج و گرا چقا براي 

الحاق به شهر همدان مطرح هستند.
دیروز در جلســه طرح جامع که طبق معمول 
بدون حضــور خبرنــگار برگزار شــده بود 
کارشناســان با الحاق گرا چقا و رباط شورین 
شــدیداً مخالفت کرده اند اما درباره شــورین 
نظرشان بر این بوده که مطالعه بیشتري توسط 
مشــاور طرح جامع صورت بگیــرد. مریانج، 
دیوین و حیدره نیز باوجود مخالفت کارشناسان 
اما در دست مطالعه قرار دارد و احتمال به یقین 
ذینفعان مصوبه همه آنها را از اســتان و دولت 

خواهند گرفت.
گفته مي شــود مخالفت کارشناسان نسبت به 
الحاق همه روستاهاي نامبرده به شهر به مذاق 
برخي ها خوش نیامده است و احتمال مي رود 
پس از این کارشناســان دربــاره این الحاق ها 

سکوت اختیار کنند.
پیش از این هم تعدادي از کارشناســان طرح 
جامع در گفت وگو با همدان پیام مخالف الحاق 
حتي یک روستا به شهر همدان بودند و نظرشان 
بر این بود که تاکنون الحاق هیچ روستایي نه در 
همدان و نه در اســتان هاي دیگر به نفع شهر 
و روســتاها نبوده و تاکنون هرتعداد که الحاق 
روستا به شهر در کشور صورت گرفته تبعات 
اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي منفي داشــته 
است و اگر قرار است روستایي به شهر الحاق 
شــود باید نمونه هاي آن در کشورهاي توسعه 
یافته مورد مطالعه قرار بگیرد و مشــاور طرح 
جامع تحقیق جامعي ارائه بدهد. اما آن طور که 
شواهد و شــنیده ها نشان مي دهد مشاور طرح 
جامع نتوانسته در برابر فشار سیاسیون مقاومت 
کند، بنابراین الحاق روستاهاي موردنظر را تأیید 

و اعالم کرده است.
 قانون کار را تمام کرد

 اکنون با تصویب هیأت دولت براي الحاق سه 

روستا به شهر همدان دیگر حرفي براي گفتن 
باقي نمي ماند. اما از حاال به بعد مي توان فشارها 
را براي ملحق نشدن روستاهاي رباط شورین، 
گراچقا، دیوین، حیدره و شــهر مریانج بیشتر 
کرد. زیرا اضافه کردن دو روستاي دره مرادبیگ 
و فقیره در چند سال گذشته نه تنها هیچ نکته 
مثبتي براي شهر همدان نداشته که حتي منفي 

هم بوده است.
 کالنشهري بهانه است

برخي سیاسیون پیش از این عنوان کرده اند که 
این روستاها باید به شهر همدان ملحق شوند تا 
جمعیت شهر همدان به یک میلیون نفر افزایش 
بیابد تا بتوانیم همدان را به کالنشهر تبدیل کنیم. 
اما تعداد جمعیت این سه روستا فقط ۱8 هزار 
نفر است و هرتعداد از این روستاها به همدان 
ملحق شوند به جمعیت موردنظر آنها نخواهیم 

رسید.
براساس سرشماري ســال 95، جمعیت شهر 
همدان 554 هزارو 4۰۶ نفر، روستاي حسن آباد 
۳هزارو 7۰۲ نفر، علي آباد 7 هزارو 759 نفر و 
قاسم آباد 8 هزار و ۱۲5 نفر است که جمعاً 57۳ 

هزار و 99۲ نفر مي شود. 
جمعیت روســتاي گراچقا نیز ۲ هزار و ۲99 
نفر، رباط شورین هزارو ۲55 نفر و مریانج ۱۰ 
هزار و 848 نفر اســت که اگر اینها هم به شهر 
الحاق شوند کل جمعیت همدان به 588 هزارو 

۳94 نفر مي رسد. 
اگر همین طور پیش برویم ممکن اســت براي 
کالنشهر شــدن مجبور شوند تمام روستاهاي 
تابعه همدان و شــهرهاي فامنیــن، رزن، بهار، 
اسدآباد و روستاهاي تابعه را هم به شهر همدان 
اضافه کنند تا جمعیت را به بیش از یک میلیون 
نفر برسانند. بنابراین ظاهر قضیه نشان مي دهد 

که رساندن جمعیت شهر همدان به یک میلیون 
نفر براي اســتفاده از بودجه کالنشهري بهانه 

است.
 سودپرستان سیرایي ندارند

در شــوراي برنامه ریزي بهمن ماه ســال 9۶ 
کــه با ریاســت اســتاندار وقــت برگزار و 
الحاق 4 روستاي قاســم آباد، علي آباد، رباط 
شــورین و حسن آباد به شهر همدان مصوب 
شــد، محمودرضــا عراقي معــاون عمراني 
اســتاندار اعالم کرد که »به دلیل مشــکالتی 
که در حاشیه شــهر همدان وجود دارد سال 
گذشــته قرارداد طرح جامع همدان بســته 
شد و در اردیبهشــت ماه سال 97 محدوده 
شهر مشــخص و بسیاری از مشکالت ما در 
این زمینه حل می شــود. محدوده بر اساس 
اما  کارکردها و کاربری ها تعریف می شــود 
دغدغه روســتاهایی که به شهر متصل است 
ســال ها است که باعث ســاخت و سازهای 
غیر مجاز در این روســتاها شده و بی نظمی 
را در روستاها به وجود آورده است.« از این 
گفته ها و بسیاري گفته هاي دیگر پیداست که 
منفعت طلبان، روســتاهاي نزدیک به شهر را 
هدف قرار داده و به امید الحاق آنها به شــهر 
و گران شــدن، زمین ها و باغاتي خریداري 
کرده و ساخت وســازهایي انجــام داده اند تا 
پس از تــالش و پیگیري براي الحاق آنها به 
شهر و تصویب آن نه تنها به سودهاي کالن 
دست بیابند که نفوذي بیش از پیش در استان 

به دست بیاورند.
اگــر همین طور پیــش برویــم تصمیم گیران 
مجبورنــد مــدام شــهرها و روســتاها را به 
شــهر همدان ملحق کنند زیــرا طمعکاران و 

سودپرستان سیرایي ندارند.

همدان 
بزرگ تر شد

■ مخالفت  کارشناسان مانع الحاق روستاها به شهر نشد
■ خطر بزرگ تر شدن همدان وجود دارد

■ حضور سودپرستان شهر را تهدید مي کند

چند نفر از مردم ایران یارانه می گیرند؟
 پرداخت صدمین مرحله از یارانه نقدی به حســاب سرپرســتان 
خانوار در خرداد ماه ســال جاری صورت گرفت و در این میان، اما و 
اگرها و مشکالت بسیاری برای پرداخت یارانه پیش روی دولت وجود 
دارد و در هر مرحله پیشنهاد جدیدی برای حذف دهک های پردرآمد 

جامعه از لیست یارانه بگیران مطرح می شود.
در هر مرحله پرداخت یارانه پیشنهاد جدیدی برای حذف دهک های 
پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران مطرح می شود که هیچ یک از این 
موارد با توجه به نبود ساز و کار برای شناسایی دهک های باال قابلیت 
اجرایی نــدارد و با وجود واریز ماهیانه میلیاردها تومان به حســاب 

سرپرستان خانوار دولت مقروض تر می شود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی  مرکز آمار 8۱ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر جمعیت داریم که از این میزان به 77 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانه 

دریافت می کنند.
این در حالی اســت که تعدادی از افراد یارانه بگیر بعد ازدواج اقدام به 
جدا کردن یارانه خود کردند که پس از این اقدام هنوز یارانه شــان بعد 
از چندمین ماه واریز نشــده و به عالوه نوزادانی که در چند ماه اخیر 

متولد شدند نیز هنوز وارد لیست دریافت یارانه نشده اند.
براســاس اظهارات مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها، ثبت نام 
افراد جدید برای دریافت یارانــه نقدی نیاز به قانون و منابع و احراز 

شرایط متقاضیان دارد.
اکبر ایزدی درباره ثبت نام جدیــد یارانه بگیران بیان کرد: این موضوع 
برای قانون بودجه سال 9۶ بود و در بودجه 97 وجود ندارد. طبق آمار 
مرکــز آمار 8۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت داریم که از این میزان 
بــه 77 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانــه می دهیم که ماهانه نیز افزایش 

)متولدین در خانواده افراد یارانه بگیر( می یابد.
با این وجود اگر سامانه باز شود همه یارانه می خواهند یعنی از طریق 
ثبت نام فایده ندارد، بلکه از طریق حذف و اضافه باید پیگیری صورت 

بگیرد.

اتفاق عجیب بازار ارز

  دالر در بــازار آزاد ارزان تر از صرافی های بانکی شــد. ماندگاری 
قیمت دالر در کانال ۱۲ هزار تومان سبب کاهش قیمت دالر در بازار 

آزاد نسبت به قیمت فروش صرافی های بانکی شد.
 به گزارش خبرآنالین، دیروز هر دالر در صرافی ها به قیمت ۱۲ هزار 

و 8۰۰ تومان عرضه می شد.
 تــداوم ماندگاری قیمت دالر در صرافی ها ســبب کاهش قابل توجه 
فاصله قیمت بازار آزاد و صرافی شــده است، بررسی ها نشان می دهد 
برخــی دالالن دالر را حتی به قیمت کمتــر از ۱۲ هزار و 8۰۰ تومان 
می فروشند. هر  دالر در حال حاضر در بازار آزاد به قیمت ۱۲ هزار و 
75۰ فروخته می شــد. در عین حال صرافی ها هر دالر را به قیمت ۱۲ 

هزار و 7۰۰ تومان خریداری می کردند.
 قیمــت یــورو در صرافی ها نیز دیروز به ۱4 هــزار و 7۰۰ تومان 
رسید. هر یورو توســط صرافی ها به قیمت ۱4 هزار و ۶۰۰ تومان 

خریداری می شد.
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 ورزش همــدان با تغییرات موثردر چند 
ماه اخیر روح تازه ای گرفته است.

و  ورزش  وضعیــت  بررســی  نشســت 
پروژه های عمرانی ورزشــی شهرستان های 
همدان و فامنین با حضور حمیدرضاحاجی 
بابایــی نماینده مردم همــدان و فامنین در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در 
ابتدای این نشســت گزارشــی از وضعیت 
ورزش استان ارائه کرد و افزود: با تخصیص 
اعتبــارات صورت گرفته و سیاســت هاي 
ابالغي دولت، تکمیل طرح هاي نیمه تمام 
ورزشــي در همدان شــتاب زیادي گرفته 
است.بســیاري از طرح هاي ورزشي استان 
همدان ســالهاي متمادي بــه صورت نیمه 
تمام رها شده بودند اما با حمایت و پیگیری 

مســئوالن و نمایندگان پرتالش استان چند 
پروژه در ماه های اخیر به بهره برداری رسید 
و چندین پروژه دیگر نیز تا پایان ســال به 

بهره برداری می رسد.
نماینده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی با تمجید از تــالش ها و 
پیگیری های محســن جهانشــیر در ورزش 
استان گفت: ورزش همدان با تغییرات موثردر 
چند ماه اخیر روح تازه ای گرفته است. توسعه 
زیرساخت ها امر بسیار خوبی است اما نباید از 
توسعه ورزش و کمک به هیأت های ورزشی 

و باشگاهها غافل شد.
وي دربــاره اقدامات صــورت گرفته برای 
ورزش بانــوان تصریح کرد: در حال حاضر 
چهار استخر ویژه بانوان در همدان و مریانج 
تکمیل شــده و آماده بهره برداري است که 

دو استخر از پروژه های آموزش و پرورش 
و دو پروژه از پروژه های ورزش و جوانان 
استان است که می تواند نام همدان را در این 

زمینه در کشور درخشان کند.
حاجــی بابایــی بــا تمجیــد از بازیهای 
درخشــان پاس در فصل گذشــته گفت: به 
غیر از نتیجه گیــری فصل پیش؛ پاس تیمی 
بسیار خوبی داشــت و با تالش و تعصب 
جمشــیدیان یکی از بهترین های سال های 
حضور خود در همدان را رقم زد.وی ادامه 
داد: پاس نباید فرصت ها را از دست بدهد 
و بهتر است تا قطعی شدن خرید امتیاز لیگ 
یک؛ این تیم با احمد جمشــیدیان تمرینات 
خود را برای حضور در لیگ دو آغاز کند تا 
مانند فصل گذشته در آغاز فصل امتیازات را 

به راحتی از دست ندهد.

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱4:۱5

 ساعت خروج: ۱4:۳5

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
در استان برگزار می شود

 در راستای توسعه ورزش همگانی، سه همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی با پخش زنده تلویزیونی در ماه های آینده در شهرستان های 

استان برگزار خواهد شد.
رئیس هیأت همگانی استان با اشاره به هدف ورزش همگانی در افق 
۱4۰4 گفت: برای رســیدن به مشارکت 5۰ درصدی مردم در ورزش 
همگانی باید کمیته های تخصصی فعال شوند تا برنامه ریزی مطلوب 

برای رسیدن به این خواسته تحقق یابد.
هادی ســبزواری با اشــاره به اینکه در راستای رشد و توسعه ورزش 
همگانی کارهای خوبی صورت گرفته اســت، افــزود: نباید تنها به 
برگزاری شورا ورزش همگانی اکتفا کنیم و مصوبات شورای ورزش 

همگانی باید اجرایی شود.
وی تصریح کرد: در راســتای توســعه ورزش همگانی، سه همایش 
بزرگ با پخش زنده تلویزیونی در ماه های آینده در شهرســتان های 

استان برگزار خواهد شد.

5۰ خانه ورزش روستایی 
در استان تجهیز می شود

 توجه ویژه ای به توســعه ورزش در روستاهای استان داریم و به 
زودی در همین راستا 5۰ خانه ورزش روستایی در روستاهای استان 

تکمیل و تجهیز می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در شــورای ورزش همگانی استان 
گفت: اساســنامه ورزش همگانی استان دچار تغییراتی شده و برخی 

افراد به این شورا اضافه و برخی دیگر حذف شده اند.
محســن جهانشــیر گفت: ورزش همگانی تنها مختص یک رشــته 
ورزشی نیست و همه دستگاههای عضو شورای ورزش همگانی باید 

پای کار بیایند و از ورزش همگانی استان حمایت کنند.
وی با اشاره به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان گفت: تعامل خوبی با 
آموزش و پرورش استان برای اوقات فراغت فصل تابستان نوجوانان و 
جوانان وجود دارد و آمادگی داریم در همین راستا با سایر دستگاههای 
اجرایی مشــارکت داشته باشــیم. توجه ویژه ای به توسعه ورزش در 
روستاهای اســتان داریم و به زودی در همین راستا 5۰ خانه ورزش 

روستایی در روستاهای استان تکمیل و تجهیز می شود.

آغاز رقابت های تنیس روی میز دختران 
در همدان 

 رقابت های قهرمانی تنیس 
روی میز هوپس دختران کشور 
موسوم به تور ایرانی به میزبانی 

همدان آغاز شد.
در این پیکارها ۱4۳ بازیکن و 
مربی از ۲7 استان کشور حضور 

دارند.
این رقابت ها در ۲ رده ســنی 
۱۰ و ۱۱ ســال از دوازدهــم 
تیرماه جاری و به مدت ۲ روز به میزبانی شهر همدان برگزار می شود.

هوپس به معنای آینده نگری برای رشــد و پرورش بازیکنان مستعد 
اســت. این رقابت ها تحت عنوان گرامیداشت دهه کرامت و والدت 

حضرت معصومه )س( در حال برگزاری است.

بانوی همدانی رکورد پرتاب وزنه را شکست

 بانوی دو ومیدانی کار استان موفق به شکستن رکورد ملی پرتاب 
وزنه در رده سنی نوجوانان دختر کشور شد.

مســابقات دوومیدانی دختران نوجوان ایران با معرفی نفرات برتر در 
مجموعه ورزشی شهدای آموزش و پرورش شهرکرد پایان یافت.

در ایــن دوره از مســابقات و در ماده پرتاب وزنــه زهرا بختیاری از 
همــدان با پرتابی به طول ۱۳/7۶ متر رکــورد ملی این ماده را در رده 

سنی نوجوانان بهبود بخشید.
رکورد ملی این ماده پیش از این با ۱۳/۰۲ متر در اختیار کیانا تقی پور 

بود که پرتابگر همدانی موفق به ارتقا آن شد.
مســابقات قهرمانی دوومیدانی دختران نوجوان به میزبانی شهرکرد با 

حضور ۲۰۰ ورزشکار در ۱۰ ماده برگزار شد.
در این رقابت ها همدان با ۲ طال و ۲ نقره در کنار اســتان های یزد، 
تهران، کردستان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین مدال ها 

را کسب کردند.

برزیل به فینال کوپا آمه ریکا رسید

 تیم ملی فوتبال برزیل با برتری ۲ بر صفر مقابل آرژانتین به فینال 
کوپا آمه ریکا راه یافت.

در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آمریکای جنوبی، برزیل میزبان این 
مسابقات به مصاف رقیب دیرینه خود آرژانتین رفت و به پیروزی ۲ بر 

صفر دست یافت تا به دیدار پایانی قدم بگذارد.

آمریکا فینالیست 
جام جهانی فوتبال زنان شد

 تیم فوتبال زنان آمریکا با شکســت انگلیس، به مرحله نهایی جام 
جهانی فوتبال زنان صعود کرد.

مرحلــه نیمه نهایــی رقابت های جام جهانی فوتبــال زنان ۲۰۱9 در 
فرانســه؛ تیم های انگلیس و آمریکا به مصاف هم رفتند.در این دیدار 

تیم آمریکا با برتری ۲ بر یک برابر انگلیس راهی مرحله نهایی شد.

ممنوعیت پاس و شهرداری
 از ثبت قرارداد بازیکنان

 فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای ثبت قرارداد بازیکنان، کادرفنی، 
کادر اجرایی و کادر پزشکی تیم های پاس و شهرداری نمایندگان این 

استان را ممنوع کرد.
دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
با ارســال نامه ای به سازمان لیگ و هیأت فوتبال استان همدان نسبت 

به منع این ۲ باشگاه دستور الزم را صادر کرد.
مهدی بوجاریان به ایرنا اظهار داشــت: براساس این نامه هرگونه ثبت 
قرارداد بازیکنان، کادرفنی، کادر اجرایی و کادر پزشــکی باشــگاه ها 

منوط به تسویه کامل بدهی باشگاه ها است.
وی افــزود: در این نامه آمده اســت هر گونه ثبــت قرارداد باید پس 
از صدور برگه تســویه حســاب کامل از سوی کمیته تعیین وضعیت 
صورت بگیرد در غیر این صورت هیچ قراردادی در هیأت فوتبال ها و 

سازمان لیگ ثبت نمی شود.

مارک ویلموتس:
ایران از اروپا هم امن تر است

 سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران ازتجربه حضورش در تهران 
و زندگی در یک کشــور جدید گفت: ایــران حتی از اروپا هم امن تر 

است.
مــارک ویلموتس که چند ماه پیش هدایت تیــم ملی فوتبال ایران را 
s« به تجربه  p o r z a بر عهده گرفت، اخیراً در گفتگویی با ســایت »
زندگی در تهران پرداخت و از امنیت و تمیزی این شهر تمجید کرد. 

در آغاز برای کار در ایران یک مقدار مردد بودم و مذاکرات را متوقف 
کردم اما آنها در مذاکرات پافشاری کردند تا مرا جذب کنند. وقتی به 
تهران رسیدم، دهانم باز ماند و شگفت زده شدم. استادیومی با ظرفیت 
۱۰۰ هزار تماشاگر، زمین چمن با کیفیت و یک مرکز ورزشی شبیه به 

توبک که همه چیز دارد.
من حضور در کشورهای دیگر و کشــف کردن آنها را دوست دارم. 
پیش از این در آفریقا و اروپا کار کرده بودم و االن با فوتبال آسیا آشنا 
می شــوم. درست است زنان در ایران روسری به سر دارند و از مردان 
در ساحل جدا هستند اما این فرهنگ اینجاست و باید با آن هماهنگ 
شــد. همه چیز در تهران تمیز است. همه جا می توانید گل ببینید. فکر 
می کنم اینجا یک شهر اروپایی است. نمی خواهم درباره مسائل سیاسی 
صحبت کنم زیرا من برای کار ورزشــی در ایران هســتم. ایران شاید 
حتی از کشــورهای اروپایی هم امن تر باشد زیرا همه چیز به شدت 

کنترل می شود. همه قوانین اینجا روشن است.

همدان میزبان 5 رشته ورزشی المپیاد

 اســتان همدان از سوی دبیرخانه ســتاد المپیاد استعدادهای برتر 
ورزش کشور در 5 رشته ورزشــی پذیرای ورزشکاران دختر و پسر 

شد.
دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از ۳۰ مرداد تا ۱۰ 
شهریور در رده سنی زیر ۱۶ سال در ۱9 استان کشور و با حضور ۳8 
رشــته ورزشی برگزار خواهد شد.  اســتان همدان یکی از ۱9 استان 
میزبان در این رقابت ها می باشــد که پذیرای ورزشــکاران 5 رشــته 

ورزشی در المپیاد و استعدادهای برتر خواهد شد.
همدان ها در بسکتبال، کشتی، شطرنج دختران و پسران و ژیمناستیک 

پذیرای حدود ۲۰۰۰ ورزشکار مربی و داور خواهد بود.
همدانی ها در روزهای ۳۰ الی نخســت شــهریور ماه میزبان رشــته 
ژیمناســتیک دختران خواهند بود ســپس در روزهای ۳۰ مرداد تا 5 
شــهریور از تیم های بسکتبال 5 نفره دختران پذیرایی می کند آنگاه در 
روزهای دوم تا هشــتم شهریور شطرنج بازان دختر و پسر به همدان 
می آیند و در نهایت در روزهای 5 الی 8 شهریور ماه کشتی گیران آزاد 

کار پسر در همدان با هم سرشاخ می شوند.
دبیرخانه ستاد المپیک استعدادهای برتر ورزش کشور اعالم کرد استان 
همدان با ظرفیت پذیرش ۱87۱ نفر ورزشــکار، داور، مربی و عوامل 
فنی و اجرایی در بخش پســران و دختران پذیرای 5 رشــته ورزشی 

خواهد بود.

لیگ برتر فوتسال استان از مرداد ماه

  جلســه هماهنگی لیگ برتر فوتســال اســتان روز گذشته انجام 
شد.در این رقابت ها ۶ تیم وحدت مالیر، سروش مالیر، اندیشه سازان 
تویسرکان، میثاق اسدآباد و فاتح اسدآباد شرکت دارند که رقابت های 
خود را به صورت رفت و برگشت از نخست مرداد ماه آغاز می کنند.

قهرمان این رقابت ها به لیگ مناطق کشور صعود می کند.

1

2

3

4

پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــای ســیدجواد نیک ســیر دارای شــماره شناســنامه  589 بــه 
ــی  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 217/98 از ای ــت کالس ــرح دادخواس ش
ــیدخلیل  ــادروان س ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
در   98/3/21 تاریــخ  در   948 شناســنامه   شــماره  بــه  نیک ســیر 
ــوت آن  ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه: 1-متقاضــی گواهــی حصروراثــت بــا 
ــیر  ــین نیک س ــیدامیر حس ــی 2-س ــدر متوف ــر پ ــخصات فوق الذک مش
ــادره از  ــنامه 4040426381 ص ــماره شناس ــه ش ــیدخلیل ب ــد س فرزن
ــد  ــیر فرزن ــه نیک س ــید فاطم ــی 3- س ــر متوف ــد 1382 پس ــار متول به
ســیدخلیل بــه شــماره شناســنامه 4040332695 صــادره از بهــار متولــد 
1377 دختــر متوفــی 4- شــهال حســنی منظــر فرزنــد علــی اوســط بــه 
ــی  ــر متوف ــد 1356 همس ــار متول ــادر از به ــنامه 473 ص ــماره شناس ش
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
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 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه تقدی
)م الف 125(

رئیس حوزه شماره 125 شوراي حل اختالف
 صالح آباد

مدیرکل اموراجتماعی استانداری:
معلمان ورزش 

مروج توسعه ورزش همگانی باشند
 آمــوزش و پرورش در پیشــرفت ورزش همگانی نقش موثری در 
جامعه دارد و معلمان ورزش می توانند مروج توســعه ورزش همگانی 

در مدارس باشند.
مدیرکل اموراجتماعی اســتانداری همدان در شورای ورزش همگانی 
استان گفت: امروزه با توجه به فقر حرکتی به ویژه در بانوان باید نسبت 

به ایجاد انگیزه مضاعف در بین این قشر مهم جامعه برنامه ریزی مدون 
صــورت گیرد و فعالیت های ویژه و اثرگذار در ســالمت آنها به اجرا 

گذاشته شود.
وی با اشــاره به توجه به امر ورزش در قانون ششــم توســعه گفت: 
سرانه های فضاهای ورزشی استاندارد و میزان توسعه زیرساخت ها در 
قانون ششم مشخص شده و باید برای بهره برداری طرح نیمه تمامی که 
امروز وجود دارد پیگیری صورت گیرد تا در اسرع وقت به بهره برداری 
برسد. وزارت ورزش و جوانان امکانات بسیار مطلوبی را برای تجهیز 
و توسعه ورزش روستاها اختصاص داده است و نمایندگان مجلس به 

همراه فرمانداران با مراجعه به معاونت توسعه ورزش همگانی، نسبت 
به دریافت اقالم و وسایل ورزشی پیگیری و اقدام کنند.

مهرداد نادری فربا بیان اینکه سال گذشته ۶8 خانه ورزش روستایی در 
اســتان تجهیز شــده اند اظهار کرد: تا پایان امسال نیز 5۰ خانه ورزش 
روســتایی تکمیل و تجهیز می شــود که با تکمیل این پروژه ها 5۰۰۰ 

هزار متر مربع به فضای سرپوشیده استان اضافه می شود
وی گفت: آموزش و پرورش در پیشرفت ورزش همگانی نقش موثری 
در جامعــه دارد و معلمــان ورزش می توانند مروج توســعه ورزش 

همگانی در مدارس باشند.

تابعیت مضاعف یک 
رئیس فدراسیون

 احراز شد
رئیس یک فدراســیون ورزشــی که 
دارای تابعیت مضاعف اســت، باید از 
سوی وزیر ورزش وجوانان برکنار شود.

به گزارش تســنیم، در بررسی هایی که 
صورت گرفتــه، تابعیت مضاعف یک 
رئیس فدراسیون در ماه های اخیر احراز 
شده است. اسناد افشا شده نشان دهنده 
قطعیــت آمریکایی بودن این شــخص 

است.
بــا توجه به قوانین کشــور، این رئیس 
فدراسیون باید استعفا و وزارت ورزش 
فرد جدیــدی را جایگزیــن کند. نکته 
قابل توجه این اســت کــه این فرد در 
اداره فدراســیون نیز ناموفق بوده و این 
مجموعه را دچار شــرایط بحرانی کرده 

است.
 در صــورت عدم کناره گیــری، وزیر 
ورزش و جوانــان بایــد ایــن مدیــر 
دوتابعیتــی را کنار گذاشــته و قانون را 
اجرایی کند که در موارد مشابه نیز انجام 

شده است.

دانشگاه آزاد همدان بر 
سکوی سومی کشتی 

پهلوانی کشور
 تیم دانشگاه آزاد اسالمی همدان بر 
سکوی سومی  مسابقات کشوری کشتی 
پهلوانی و هنرهای فردی دانشــگاه آزاد 

اسالمی در قائم شهر تکیه زد.
تیم کشــتی پهلوانــی و هنرهای فردی 
دانشگاه آزاد اســالمی همدان با کسب 
یک مدال طال، دو مدال نقره ویک مدال 
برنز بر ســکوی ســومی این مسابقات 

تکیه زد.
برای تیم دانشــگاه آزاد اسالمی همدان 
در رشته میل بازی سید سجاد موسوی 
دانشــجوی مقطــع دکتــری مدیریت 
ورزشــی  واحــد همدان  بر ســکوی 
قهرمانی ایســتاد، امید جانــی پور  در 
رشته ســنگ به مقام  نقره دست یافت 
در رشته چرخ چمنی سید محمد سعید 
حوائجی مقام دوم را کسب کرد و همین 
ورزشــکار در رشــته چرخ تیز به مقام 

سومی بسنده کرد.
مســابقات کشوری کشــتی پهلوانی و 
هنرهای فردی دانشگاه آزاد اسالمی به 
مناسبت هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای، جام والیت یادبود شــهید 
مدافع حرم شهرســتان قائم شهر شهید 
محمد به لباسی واحد قائم شهر با حضور 

9 تیم در حال برگزاری است.

دبیرخانه فضای مجازی 
وزارت ورزش و جوانان 

به همدان واگذار شد
 در نشست وزیر ورزش و جوانان 
با اعضای مجمع سمن های استان های 
خراســان رضوی، همــدان و یزد، به 
پــاس میزبانــی مطلوب همــدان در 
مجازی  فضای  ســازی  توانمند  دوره 
مقرر شــد از این پس دبیرخانه فضای 
مجــازی ایــن وزارتخانه بــه همدان 

واگذار شود.

همایش پیاده روی 
بانوان در شهرستان 

اسدآباد
 همایــش پیــاده روی بانــوان به 
مناسبت میالد حضرت معصومه )س(

و دهه کرامت در شهرســتان اسدآباد 
برگزارشد.

همایش پیاده روی بانــوان با همکاری 
بسیج ورزشکاران,ســمن خادمین اهل 
بیــت )ع( و اداره ورزش و جوانــان 
اســدآباد به مناســبت میــالد حضرت 
معصومه )س( و دهه کرامت درب اداره 
ورزش تا مقصد روســتای حسین آباد 

برگزار شد.
دراین همایش جمع کثیــری از بانوان 
ورزشکار بســیجی, سرپرست و بانوان 
اداره ورزش و جوانان حضور داشــتند. 
کــه در پایان به قید قرعــه به چند نفر 
از بانوان و کســانی که نامشان مزین به 
نام حضرت معصومه )س(بود هدایای 
نقدی از طــرف اداره ورزش و جوانان 

اهدا شد.

سلیمان رحیمی »

 این روزها حال و روز کشتی در شهرستان 
نهاوند خوب نیســت و دچار بیماری شــده 
اســت این شهر که مهد کشــتی در سال های 
اخیر بوده اســت و قهرمانــان بزرگی را در 
عرصه جهانی داشت حاال در خواب زمستانی 
به سر می برد و در مسابقات کشتی جوانان و 
امیدهای استان نشان داد که حرفی برای گفتن 

ندارد و از بیماری مهلکی رنج می برد.
نهاوند که مهد کشــتی اســتان بود و یک تنه 
جور کشــتی اســتان را در میادین آسیایی و 
جهانی می کشــید این روزها در آتش تفرقه 
گرفتار آمده و دیگر آن ابهت گذشته را ندارد 
این شــهر که با قهرمانانی چون سعدی نژاد 
کولیوند، ابراهیمی، سیفی، درویشی، رضایی، 
صفاری. بهنام نژادها و... نه تنها در کشور بلکه 
در آســیا و جهان نیز مدعی بود ،حاال چنان 
افت کرده که در مســابقات داخلی استان نیز 

حرفی برای گفتن ندارد.
در ماه گذشته شاهد ۳ مسابقه قهرمانی استان 
بودیم که در خردســاالن نهاوندبه لطف رنگ 
مدال در رقابتی میلیمتری قهرمان شــد اما در 
نوجوانان و امیدها حرفی برای گفتن نداشت 
و بــا اختالف فاحش میدان را برای کشــتی 
همدان خالی کرد اوج ضعف نهاوند در کشتی 
جوانــان و امیدها نمایان شــد و اکثر عناوین 
نخست تا سوم را همدان ودیگر شهرستان ها 
کسب کردند و نهاوند با اختالف باال میدان را 

به همدان واگذار کرد.

ضعف کشــتی نهاوند در حالی عیان اســت 
که ســکان هدایت ورزش این شهرستان در 
دســتان گوش شکســته ها می باشد، هدایت 
اداره ورزش و جوانــان را مهرداد ســعدی 
نــژاد یکی از قهرمانان بلنــد آوازه نهاوند به 
عهده دارد و هیأت کشــتی نیز در دســتان 
فرامرزسموات یکی از مربیان سازنده کشتی 
در نهاوند اســت ،حال چرا با داشتن چنین 
مهره هایی کشــتی نهاوند حرفی برای گفتن 
نــدارد؟ ایا باید دلیل آن را در اختالف اهالی 

کشتی پیدا کرد؟
سعدی نژاد و سموات باید در خصوص این 
افت فاحش برای اهالی کشتی نهاوند پاسخگو 
باشــند که یک مقام نخستی در کشتی امیدها 
شایسته نام نهاوند نیست و اختالف نزدیک به 
صــد امتیاز حکایت از بیماری این ورزش در 

مهد کشتی استان دارد.
نهاوند مربیان بزرگی را پرورش داده اســت 
عزیز ســیف، تورج ظفری، فرامرز سموات، 
داریــوش کمروند و جوانانــی چون محمد 
قیاســوند و ســعید ابراهیمــی از جمله این 
خاک خورده های تشک کشتی هستند که اگر 
هم دلی وجود داشته باشــد باز هم می تواند 
کشتی گیران شاخص را معرفی کنند چرا این 
بزرگان کشتی کمتر در سالن های نهاوند دیده 
می شود و آتش این نفاق و چند دستگی کجا 

قرار دارد.
سموات که تجربه ســال ها خاک خوردن در 
کشــتی را دارد باید تمام تــوان خود را برای 

آشتی کشــتی نهاوند به کار ببندد و اگر واقعًا 
توانایی جمع کردن بزرگان کشتی را دور هم 
ندارد برای اعتالی کشــتی صندلی ریاســت 
هیــأت را رها کرده و دوباره در ســالن های 
کشتی به آموزش کشــتی گیران بپردازد چرا 
از بزرگان کشــتی نهاوند تقدیر نمی شود؟ و 

مسابقاتی به نام آنها برگزار نمی شود؟
چرا سموات از این گوش شکسته ها در بدنه 
هیأت اســتفاده نمی کند؟ به راستی داریوش 
بــرادران مومیوند   کمروند، محمد دهفولی، 
چقدر می توانند چرخ  کشــتی نهاوند را به 
حرکت در آورند مدیریت ورزش نهاوند که 
از قهرمانان بزرگ کشــتی است باید دست 
روی دســت بگذارد و اجــازه دهد خانواده 
کشــتی در نهاونــد متفرق شــوند مهرداد 
ســعدی نژاد که خود گوش شکسته می باشد 
باید از رئیس هیأت خود بخواهد که وفاق را 
در کشتی نهاوند گسترش دهد و دل های آنها 

را به هم نزدیک نماید.
نهاوند افراد کار بلد در کشتی فراوان دارد اما 
چرا داریوش کمروند، سعید ابراهیمی، محمد 
قیاســوند، برادران مومیوند، محمد دهفولی، 
علیرضا صفــاری و... دل به کار نمی دهند و 

انگیزه ای برای کار کردن ندارند.
امیدواریم دوباره این اهالی کشتی نهاوند یک 
دل و یک زبان برای اعتالی کشتی نهاوند به 
پــا خیزند و با رفتار قهرمانی منشــانه فرامرز 
سموات دوباره شاهد شکوفایی کشتی در دیار 

قهرمان و پهلوانان باشیم.

کشتی نهاوند 
در خواب زمستانی

2۴ شهریور
 آغاز 
لیگ دسته دوم

 از ســوی فدراســیون فوتبال زمان آغاز 
رقابت لیگ دســته دوم قهرمانی باشگاه های 

کشور جام آزادگان اعالم شد.
بنــا بر اعالم کمیته مســابقات فدراســیون 
فوتبال لیگ دســته دوم ۲4 شــهریور آغاز 
می شــود و هفته نخست شــهریور نیز این 

رقابت ها قرعه کشی می شود.
تیم های پاس و شــهرداری همدان نمایندگان 

استان در این رقابت ها هستند.
در حالــی که حدود دو ماه تا آغاز رقابت ها 
باقی اســت اما دو تیم پاس و شــهرداری 
همچنان در خواب هســتند، پــاس درگیر 
شــایعات خرید امتیاز دسته نخست است و 
شــهرداری نیز هنوز برای بودن و یا نبودن 
مردد اســت. پاس داســتان خرید امتیاز را 
بیــش از حد کش می دهــد و زمان را تلف 
می کند. در حالی که اکثر تیم های شــرکت 
کننده در لیگ دســته دوم خــود را مهیای 

حضور در این رقابت ها می کنند نمایندگان 
اســتان هنوز تکلیــف خــود را نمی دانند.

بازیکنــان دو تیم یکی پــس از دیگری به 
تیم های دیگر محلق می شوند.

شــهرداری هنوز در خصوص شرکت در این 
رقابت ها تصمیم نگرفته و شــایعاتی مبنی بر 
کناره گیــری از لیگ به گوش می رســد گویا 
شــهرداری نمی خواهــد در ورزش حرفه ای 

حضور داشته باشد.
امیدواریم که متولیان این دو تیم زودتر تصمیم 
بگیرند و هواداران فوتبال را از دلواپسی خارج 

کنند.

ورزش همدان روح تازه ای گرفته است
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فولکس واگن قورباغه ای برقی می شود
 فولکــس واگن خــودروی برقی مفهومی جدیدی بــه نام تایپ 
۲۰ عرضــه کرده که از نظر ظاهری شــباهت زیادی با فولکس های 

قورباغه ای قدیمی ساخت این شرکت دارد.
به گزارش مهر ، نمونه مفهومــی این خودرو در بلمونت کالیفرنیا به 
نمایش گذاشته شــده که طراحی آن برگرفته از فولکس قورباغه ای 
تولیدی سال ۱9۶۲ اســت.البته انبوهی از فناوری های جدید در این 
خودرو گنجانده شــده اند که از جمله آنها می توان به موتور برقی و 
باتری اشــاره کرد. باتری ۱۰ کیلووات ساعتی این خودرو برای تامین 
برق موتور ۱۲۰ اسب بخاری آن به کار می رود و یک نمایشگر لمسی 
نیز برای دسترســی به فناوری های چندرسانه ای و خدمات تفریحی 

در این خودرو گنجانده شده است.

تولید اسپری های ضد عفونی کننده هوا 
توسط محققان کشور

 محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری هایی شدند 
که فضای یک محیط را عاری از هر گونه باکتری می کند.

محمدرضــا بیک وردی، مدیر یک شــرکت دانش بنیان از واحدهای 
فناور در پژوهشــگاه شیمی و مهندســی ایران اظهار کرد: ما در این 
شــرکت موفق به تولید ماده ضد عفونی کننده ارگانیک آنتی باکتریال 
شدیم.وی با بیان اینکه این فرموالسیون جدید تحت عنوان ماده ضد 
عفونی کننده ارگانیک اســت، بیان کرد: این ماده کاماًل گیاهی است و 
با توجه به تحقیقات گســترده، تست ها و آنالیزهای مختلف که انجام 
گرفته عالوه بر خواص چشمگیری که در راستای ضد عفونی کنندگی 

دارد هیچ گونه ضرری برای انسان ندارد.

فیس بوک آگهی های سیاسی را 
حذف می کند

 فیــس بوک آگهی هایی که افراد را تشــویق می کند در انتخابات 
شرکت نکنند را از پلتفرم خود حذف می کند. این بخشی از سیاست 
جدید شرکت برای حذف پســت هایی با اطالعات نادرست درباره 
انتخابات اســت.به گزارش مهر ، فیس بوک قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در ۲۰۲۰ آگهی هایی را مســدود می کند که مردم را 

تشویق به رأی ندادن می کند.
این در حالی است که از ســال گذشته فیس بوک سیاست های خود 
را برای مســدود کردن پســت هایی که درباره روش های رأی دهی، 
تاریخ برگزاری انتخابات، زمان و مکان رأی اطالعات نادرست منتشر 

می کنند را گسترده تر کرد.

رکورد سریع ترین سفر دور دنیا 
شکسته می شود

 یکی از فضانوردان کهنه کار ناسا قصد دارد رکورد سفر دور زمین 
را بشــکند. او قصد دارد با ســرعت 5۱۶ مایل برســاعت از 9 تا ۱۱ 
جوالی دور زمین ســفر کند و با اختالف ۲۳ دقیقه رکورد پیشین را 
بشکند.به گزارش مهر »تری ویرتس« یکی از فضانوردان کهنه کار ناسا 
که تاکنون سه بار به فضا سفر کرده قصد دارد رکورد سریع ترین سفر 
دور زمین را بشکند.او همراه »همیش هاردینگ« )موسس یک شرکت 
مشاوره تجاری به نام »اکشن آویشین«(تالش دارند از 9 تا ۱۱ جوالی 
دور زمین مدار بزنند. در حال حاضر رکورد ثبت شــده به سریع ترین 
سفر دور زمین به یک جت بمباردیر گلوبال اکسپرس تعلق دارد که با 

سرعت 5۱۱ مایل برساعت پرواز می کرد.

خطر نابینایی در سیگاری ها دو برابر 
دیگران است

 محققان انجمن اپتومتری انگلیس در یک نظرسنجی دریافتند تنها 
یک پنجم از شهروندان از خطر نابینا شدن در اثر مصرف سیگار اطالع 
دارنــد؛ این در حالی اســت که خطر از دســت دادن بینایی در افراد 

سیگاری دو برابر افراد غیرسیگاری است.
به گزارش ایرنا ، دود ســیگار حاوی ترکیبات سمی است که موجب 
تحریک و آسیب به چشم می شــود. برای مثال فلزات سنگینی مانند 
ســرب و مس درون عدسی چشــم تجمع کرده و موجب هم گرایی 
پرتوهای نور و در نتیجه ابتالء به آب مروارید می شوند. عالوه بر این 
مصرف سیگار با آسیب زدن به رگ های خونی شبکیه، موجب تشدید 

مشکالت بینایی ناشی از دیابت می شود.

۴ عنوان کتاب کودک و نوجوان 
در مرحله آماده سازی

 مســئول واحد آفرینش های ادبــی حوزه هنری 
همدان گفــت: چهار عنوان کتاب مجموعه شــعر 
کودک، مجموعه شــعر نوجوان، چهــار مجموعه 
داســتان تصویری کودک و یک مجموعه داســتان 

نوجوان در حال آماده سازی هستند. 
مریم زندی با بیان اینکه طی ســه ماه گذشته کتابی 
چاپ نشده اســت اظهار کرد: در حال حاضر چهار 
عنوان کتاب مجموعه شــعر کودک، مجموعه شعر 
نوجوان، چهار مجموعه داســتان تصویری کودک و 
یک مجموعه داســتان نوجوان در حال آماده سازی 
هســتند.وی ادامه داد: کتاب »امروز من شاعر شدم« 
مجموعه شــعری از چندین شاعر کودک و نوجوان 
همدانی از جمله مصطفی رحماندوست است که با 

استقبال به چاپ دوم هم رسیده است.
مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری همدان 
یادآور شــد: »موســیقی دیوارها«، »کاشکی اجازه 
داشتم«، »فرشته های برف«، »مجموعه رباعی استان«، 
»غمگسار فرمانروا« و »داستان تصویری خردسال« از 
دیگر کتاب هایی است که توسط نویسندگان همدانی 

در حال تولید است.

تحلیل گاردین درباره رشد گردشگری جهانی

 بــر اســاس اعــالم ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال ۲۰۱8 در 
ــرای تعطیــالت خــاک کشــور خــود را  ــارد نفــر ب مجمــوع 4/ ۱ میلی
تــرک کردنــد کــه رشــد ۶ درصــدی را در مقایســه بــا ســال گذشــته 
آن نشــان می دهــد. بــه گــزارش »گاردیــن«، نیکــودم زومیلــو، اســتاد 
اقتصــاد و امــور مالــی از دانشــگاه لنــدن معتقــد اســت رشــد صنعــت 
جهانــی گردشــگری تــا حــدی مرهــون افزایــش ســرویس های 
ــن  ــایت های رزرو آنالی ــه س ــوان ب ــه می ت ــی اســت. از آن جمل جهان
ــدی  ــش رضایتمن ــا و افزای ــش قیمت ه ــه کاه ــه ب ــرد ک ــاره ک اش

مســافران منجــر شــده اســت.
بر اساس اطالعات منتشرشده از سوی سازمان جهانی گردشگری، چهار 
پنجم از توریست ها در منطقه خود سفر می کنند و بر این اساس اروپا از 
نظر میزبانی  از توریست ها همچنان پیشتاز است و سال گذشته پذیرای 

7۱۳ میلیون توریست بوده است. 
در ســطح جهانــی نیــز به ترتیــب کشــورهای فرانســه، اســپانیا، آمریکا، 
ــان بیشــترین تعــداد گردشــگر خارجــی  ــا ســاالنه میزب ــن و ایتالی چی
هســتند. گردشــگری در دیگــر مناطــق جهــان نیــز رو بــه رشــد اســت 
ــش ۱۰  ــاهد افزای ــا ش ــمال آفریق ــته ش ــال گذش ــال س ــوان مث و به عن
درصــدی ســفر مســافران خارجــی بــود. ورود گردشــگران بین المللــی 
ــا محبــوب  ــه نیــز ب ــه جنــوب صحــرای بــزرگ آفریقــا و خاورمیان ب

شــدن ســفر بــه مقاصــد غیرمتعــارف، افزایــش یافتــه اســت. 
شــرکت تاکســی اینترنتی اوبر که در بیش از ۶۳۳ شهر جهان فعالیت 
دارد اعالم کرد در ســال ۲۰۱8 و بر اساس سفر کاربران خود به ترتیب 
 CN ساختمان امپایر اســتیت نیویورک، تندیس آزادی نیویورک، برج 
در تورنتــو، طاق نصرت و برج ایفل در پاریــس، پنج مقصد پربازدید 

جهان بوده اند.
 از طرفی افزایش روزافزون ثروت چینی ها موجب شده آنها بزرگترین 
منبع گردشــگر در جهان باشند و تنها در سال ۲۰۱7، ۱4۳ میلیون سفر 
از مبدا چین به ســایر نقاط جهان انجام شــده است و پس از آن آلمان 
)9۲ میلیون سفر(، آمریکا )88 میلیون سفر( و بریتانیا )74 میلیون سفر( 

قرار گرفتند.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

ما را حرمی است و آن »قم« است، و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن 
خواهد شد. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود ..       
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■ دوبیتي:
ته که یارم نه ای پیشم چرایی ته که نوشم نه ای نیشم چرایی  
نمک پاش دل ریشم چرایی ته که مرهم نه ای بر داغ ریشم  

باباطاهر

بازار قدیم همدان

 برای کســانی که به 
تاریخ همدان عالقه دارند 
بازار  عکس  نمایشــگاه 
قدیم فرصت خوبی است 
تا یک بار دیگر ســفری 
به گذشته داشته باشند و 
بازار را به شکل سنتی اش 
اش ببیننــد. بازار همدان 

یکی از زیباترین بازارهای کشــور است که بخش های مختلف در آن 
به مشــاغل و کسب و کارهای مشخصی مشغول هستند. گذر زمان اما 
اصالت این بازار را کم کرد و در هم ریختگی مشــاغل و جایگاهشان و 
همچنین رونق کسب و کارهای جدید شکل قدیمی بازار را کمی تغییر 
داد. با این حال بخش اصلی بازار همدان همچنان حال و هوای ســنتی 
خود را حفظ کرده است. عکس هایی که در این نمایشگاه خواهید دید 
مربوط به ســال 4۲ تا 4۶ است. نمایشــگاه از 9 تیرماه آغاز شده و تا 
دوشــنبه ۱7 تیر ادامه دارد. برای دیدن عکس های نمایشگاه صبح ها از 
ســاعت 9 تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱7 تا ۲۰ به خیابان اکباتان، سرای 

گلشن و حجره آقای جعقر قصابیان بروید.

شبی که ماه کامل شد
 

فیلم  ایــن  دیدن 
که  کســانی  بــرای 
فیلمهای قبلی نرگس 
آبیار مثل شــیار ۱4۳ 
یا نفــس را دیده اند 
یک غافلگیری بزرگ 
است. آبیار با ساخت 

این فیلم قدم بزرگی در دوران کارگردانی اش برداشــته است. او داستان 
واقعی عشــق عبدالحمید ریگی برادر تروریست معروف، عبدالمالک را 
به دختری از جنوب تهران نشــان می دهد، عشقی که پایانی جز نابودی 
و خــون ندارد. جدا از داســتان واقعی و کارگردانی بســیار قوی آبیار، 
بازی های بازیگران این فیلم همگی از بهترین بازی های چند سال اخیر 
سینمای ایران هستند. الناز شاکردوست بعد از سال ها فیلم های گیشه ای 
و ســطح پایین بازی کردن در این فیلم درخشان است. هوتن شکیبا هم 
که در تئاتر چهره ای بسیار شناخته شده است، حیرت آور بازی می کند. 
عالوه بر آن بازی فرشته صدر عرفایی و آرمین حمیدیان هم واقعا دیدنی 
است. این فیلم برای نخستین بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فجر به 
نمایش درآمد و با نامزدی در ۱۳ رشته این جشنواره، توانست ۶ سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش نخست مرد، 
بهترین بازیگر نقش نخست زن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین 

چهره پردازی را به خود اختصاص دهد.

کافه نشینی

کافــه نشــینی یک 
فرهنگ اســت. یعنی به 
خــودت بقبوالنی که به 
جای نشستن در خانه و 
خوردن چای مجانی، به 
کافه بروی و چند دقیقه 
ای بنشینی و چای چند 
هزارتومانی بخوری. این 

فرهنگ چند سالی هست که در همدان هم پا گرفته است. کافه ها، به 
نوعی کارکرد پاتوق در جوامع سنتی را دارند. در زمان قدیم، قهوه خانه 
ها همان کافه هایی بودند که مردم )مردها( می توانستند چند ساعتی در 
آن بنشینند، چایی بخورند و تنباکویی دود کنند. امروز کارکرد کافه، کم 
شباهت به همان فرهنگ قدیمی نیست با این تفاوت که جنسیت در آن 
نقشی ندارد و تنوع انتخاب ها نیز در آن بسیار است. پیشنهاد امروز ما 
به شما کافه نشینی است. اگر دوست دارید با خانواده تان کافه بروید، 
سعی کنید کافه هایی را انتخاب کنید که فرهنگی تر باشند و از دود و 
دم هم در آن ها خبری نباشد. رفتن به یک کافه خوب، تجربه جذابی 

برای یک آخر هفته تابستانی است.

گاندو

در ســال های اخیر کمتر پیش آمده پخش ســریالی از 
تلویزیون با این همه حاشــیه همراه بوده باشــد. اما پخش 
ســریال گاندو از شــبکه ســه، از همان قســمت نخست 
حاشــیه های زیادی به وجود آورد. ســریال »گاندو« یک 
مجموعه ضدجاسوسی است و فیلمنامه این سریال براساس 
مستندات و وقایع تاریخی که در کشور رخ داده به نگارش 
درآمده است. قسمت های مهمی از سریال گاندو در خارج 
از ایران روایت شــده و سکانس های از آن هم در ترکیه و 
در شهر های استانبول و همچنین آنتالیا تصویربرداری شده 
اســت. همچنین بازیگران دو تابعیتی و ترک در مجموعه 
تلویزیونی گاندو حضور دارند. شــاید بد نباشد که بدانید 
G« نــام گونه ای از کروکودیــل در ایران  a n d o گانــدو »
اسـت. وی را شکارچی کمین گر نامیده اند کـه قدرت باالیی 
دارد. کارگردان سریال، جواد افشار کـه پیش از این سریال 
کیمیا از او بـه نمایش درآمده گفته اسـت داستان سریال بر 
اساس یک داستان جاسوسی ساخته شده اسـت. گاندو هر 

شب از شبکه ۳ پخش می شود.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

از همدان گردی تا کافه نشینی
سینما

همدان گردینمایشگاه عکس

تلویزیون

افت 2۸درصدی گردشگران ایرانی 
ترکیه

 7۰۰ هزار و 7۱۱ ایرانی در پنج ماه نخست سال 
۲۰۱9 به ترکیه ســفر کردند. این عدد در مدت زمان 
مشــابه سال گذشته 98۰ هزار و ۱۰۳ نفر بوده است 
و به معنای کاهش ۲8 درصدی اســت. با این حال 
اتحادیه آژانس های مسافرتی ترکیه از هدف گذاری 
برای جذب 5/ ۲ میلیون ایرانی تا پایان ســال ۲۰۱9 
خبر داده است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه 
در گزارشــی وضعیت ســفر به این کشور در 5 ماه 
نخست سال ۲۰۱9 را درحالی تشریح کرده که ارزش 
لیر در چند ماه اخیر با افت مواجه بوده است و انتظار 
می رود این شرایط که کاهش هزینه خدمات را برای 
گردشــگران خارجی به دنبال دارد، تا حدی برنامه 

جذب گردشگر در ترکیه را پیش براند.
بیش از ۱۲ میلیون و 75۰ هزار نفر در پنج ماه نخست 
سال ۲۰۱9 به ترکیه سفر کرده اند که ۳/ ۱۱ درصد رشد 
را نســبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱8 نشان 
می دهد. »طرح جامع و صندوق توسعه گردشگری« 
ترکیه پیش بینی کرده این کشــور امسال میزبان 5۰ 
میلیون گردشــگر خارجی باشــد و سطح درآمد آن 
از این صنعت به ۳5 میلیارد دالر برســد. بیشــترین 
گردشــگران ترکیه از روسیه بوده که با جمعیتی بالغ 
بر یک میلیون و ۶7۰ هزار نفر همچنان پیشتاز است. 
روس ها در این 5 ماه به نســبت دوره مشابه گذشته 
حدود 5/ ۲۰ درصد بیشــتر به ترکیه سفر کرده اند. 
آلمان نیز با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در رده 
دوم کشورهایی که گردشگر به ترکیه می فرستند قرار 
دارد و پس از آن به ترتیب گردشــگران بلغارستان، 
ایران و گرجستان در رده های پایین تر جای گرفته اند. 
هرچند گزارش 5 ماهه وزارت فرهنگ و گردشگری 
ترکیــه، ۲8 درصد افت در ســفر ایرانی ها را به این 
کشور نشان می دهد؛ اما آمار گردشگران ایرانی در ماه  
»می« )خرداد و اردیبهشت 98( از حدود ۱۶ درصد 
رشد حکایت دارد. در همین مدت حدود ۱4۲ هزار 
ایرانی به ترکیه سفر کرده اند؛ درحالی که این عدد در 
مدت زمان مشــابه سال ۲۰۱8 حدود ۱۲۲ هزار نفر 

بوده است.

حسین پارسا »

 امروز روز ملی »قلم«است. ابوریحان بیرونی در 
کتاب »آثارالباقیه« نوشته است در زمان هوشنگ که 
از پادشــاهان افسانه ای ایران بود ۱۳ تیر روز جشن 
آتش بود و چهاردهم تیر هم جشن نویسندگان. در 
آن روز مردم ایران به نویســندگان هدیه می دادند و 

لباس نویسندگان را بر تن می کردند.
پــس از پیروزی انقالب این روز به عنوان روز قلم 
نام گرفت و هر ســال از مقامــات دولتی گرفته تا 
نویسندگان و از شاعران تا روزنامه نگاران برای آن 
می نویســند و از آن می گویند. اغلب این نوشتارها 
و گفتارها بر اهمیت قلم و قلم به  دســتان اشــاره 
دارد و اینکه باید بیش از گذشته این روز را گرامی 
بداریم و نویسندگان به عنوان صاحبان اصلی قلم را 
تکریم کنیم. روز قلم، روز کتاب، هفته نشــر، هفته 
ترویج مطالعه، روز شعر و ادب و... همه در تقویم 
ما جــا خوش کرده اند اما اگر با هــر یک از اهالی 
این حوزه کمی دم خور باشــیم متوجه خواهیم شد 
که حجم مشــکالت و سختی ها بســیار است. اما 
به راســتی جایگاه فعلی نویســندگان ما در جامعه 
چقــدر با نفس کاری که انجــام می دهند مطابقت 
دارد؟ آیا نویسندگان قلم درستی دارند و می توانند 
مخاطبانشــان را آنطور که باید جذب و تحت تاثیر 
قرار دهند؟ چه عواملی در ســاخِت شــرایط فعلی 
موثر اســت و فضای مجازی قلم نویســندگان را 

چطور تغییر داده است؟
 قلم در جامعه کم اثر شده است

استاد ادبیات دانشگاه بوعلی سینا اعتقاد دارد جایگاه 
فعلی نویســندگان و روشــنفکران " آن هایی که با 

قلم سرو کار دارند " در شــان کاری که انجام می 
دهند نیست. مهدی شریفیان می گوید: »ارزش قلم 
و نوشتن آنچنان است که خداوند در قرآن کریم به 
آن قســم خورده است. اما امروزه به دالیل مختلف 
جایگاه قلــم در جامعه ما تحت تاثیــر قرار گرفته 
اســت. برای نسل جدید آنچه مهمتر از جایگاه قلم 
و نویسنده است، مشــغله های اقتصادی و سیاسی 
اســت. اگر چنین نبود می بایست آثاری که منتشر 
و نوشته می شــوند تاثیر حداقلی در جامعه داشته 

باشند در حالیکه که چنین به نظر نمی رسد.«
این استاد دانشــگاه چند عامل اساسی را در شکل 
گیری ایــن وضعیت موثر می دانــد: »عامل اصلی 

تصدی گری دولت است.
 نویســندگان نیاز بــه حمایت دارنــد و باید بر 
کارهایشــان نظارت شــود ولی این نظرات اگر 
شــکل تصدی گری بگیرد قطعا آثار خوبی خلق 
نخواهد شــد و شــاهد تحول چشــم گیری هم 
نخواهیــم بود. بحث دوم درباره داشــتن فضای 
مناســب برای کار اســت. این بدان معنی نیست 
که هر کس هرچه دوست داشت بنویسد و چاپ 
کند ولــی محدودیت ها باید در چارچوب قانون 
باشند تا نویسندگان با سلیقه های مختلف امکان 
حضور داشته باشــند. اگر فضای تضارب آرا به 
وجود بیاید جوان ها شــکوفا می شــوند. یادمان 
نرود پیامبر اســالم )ص( می گوید اختالف علما 

در جامعه موجب رحمت است.« 
جایگاه نویسندگان متاثر از چه عواملی است و چه 
موضوعاتی در آن نقش دارند؟ شــریفیان در پاسخ 
به این ســوال می گوید: » امروز جایگاه اجتماعی 

بازیگر و مجری و ســلبریتی از نویسنده باالتر رفته 
است. خیلی از نویسندگان هم مشکالت اقتصادی 
زیادی دارند، بیمه ندارند و درگیر مسائل زندگی و 
نان شب هســتند. اگر بخواهیم جریانی در جامعه 
راه بیفتد و قلم بــه جایگاه واقعی اش برگردد باید 
نویســندگان قدر ببینند و کتاب هایشــان چاپ و 

خوانده شود.«
 ذائقه دنیای مجازی فرهنگی نیست

سال ها پیش اهل قلم، نویسنده و شاعر و روزنامه نگارِ 
تحلیل گر بودند اما حاال شــرایط عوض شده است. 
دنیای مجازی قلمی مجازی به دســت همه داده و 
همه را نویسنده کرده اســت. هر کسی اجازه دارد 
از هرچه دوســت دارد بنویسد و نظر دهد. حاال ما 
هفتاد هشتاد میلیون نفر اهل قلم داریم. شریفیان اما 
اعتقاد دارد فضای مجازی مشکالت خاص خودش 
را دارد: » فضای مجازی در ایران مخاطبان میلیونی 
دارد. هر متنی که آن جا منتشر شود هم ممکن است 
خیلی خوب دیده شــود. ولی مشکل آنجاست که 

بسیاری از نویسندگان ما به ویژه قدیمی ترها با این 
فضا بیگانه اند یا اصال آن را قبول ندارند. در نتیجه 
آمار افرادی که میانه ای با خواندن ندارند در فضای 
مجازی خیلی بیشتر از روشنفکران و نویسندگان و 

عالقه مندان به این حوزه است.«
این اســتاد دانشــگاه می گوید ذائقه بیشتر افراد در 
دنیــای مجازی فرهنگی نیســت: »کســانی که در 
شبکه های اجتماعی می نویسند و می خوانند اغلب 
ذائقه سیاسی و اقتصادی دارند. از طرفی همین فضا 
هم دچار محدودیت های زیادی اســت. در حالی 
که می شــود به جای محدود کــردن روی فرهنگ 
ســازی در آن کار کنیم. چنیــن محدودیت هایی 
علمی نیستند چون حتی می بینیم خود مقامات هم 
با وجود فیلتر بودن بعضی شــبکه ها در آن حضور 
دارند. در چنین شرایطی نمی شود انتظار زیادی از 
فضای مجازی به عنوان جایی که نویسندگان و اهل 
قلم در آن بنویسند و نوشته هایشان خوانده شود و 

تضارب آرا صورت بگیرد داشت.«

بررسی جایگاه نویسندگان و نوشته هایشان
 به مناسبت روز قلم

گرفتار نان شب
 محدود در کار 
و کم اثر در جامعه


