
 به هيچ عنوان پرونده حقوق هاى نجومى بسته نشده 
اســت و به زودى گزارش جامعــى در اين خصوص 

منتشر خواهد شد.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى اظهار 
داشــت: با توجه بــه اينكه كميســيون برنامه و بودجه 
مجلس به عنوان كميســيون اصلــى در مجلس پيگير 
پرونده حقوق بگيران نجومى بوده است،  ما هم به عنوان 
يك نماينده و كسانى كه دغدغه مند هستند اين موضوع 
را پيگيرى مى كرديم.محمدرضا پورابراهيمى افزود: البته 

به هيچ عنوان پرونده حقوق هاى نجومى بســته نشــده 
است، آن زمان كه ما پيگير اين موضوع بوديم خواستيم 
گزارش كاملى به ما ارائه كنند كه بخشى از اطالعات را 
دادند، البته آن گزارش كامل نبود و ما مجدد درخواست 
گــزارش كامل ترى كرديم.رئيس كميســيون اقتصادى 
مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با فارس، ادامه 
داد: كميسيون بودجه مسئول پيگيرى پرونده حقوق هاى 
نجومــى بود چرا كه اعداد و رقــم بودجه در آن بود و 

پرداخت ها بر اساس آن انجام مى شود.

پورابراهيمى با اعالم اينكه كميسيون برنامه و بودجه قرار 
است گزارش جامعى آماده كرده و به ما ارائه كند، گفت:  
كميسيون اصل نود به جهت تخلفات صورت گرفته در 
اين رابطه و كميسيون برنامه و بودجه به جهت اعداد و 

رقم دريافتى،  اين موضوع را پيگيرى مى كند.
وى در خاتمــه عنوان كرد كه گــزارش نهايى حقوق 
بگيران نجومى قرار است از سوى دو كميسيون مذكور 
به زودى در اختيار درخواســت كنندگان و افرادى كه 

پيگير اين موضوع بودند،  قرار بگيرد.
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پيكر شهيد 
جواهرى

 پس از 36 سال 
شناسايى شد

580ميليارد ريال 
تسهيالت اشتغال 
به تويسركان
 اختصاص يافت

پروژه مهر 
طرحى در راستاى 
تحول نوين 
در نگرش 
دانش آموزان

اسكيت بازان 
همدانى 
صاحب طالى 
آسيا شدند
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گره هاي كور ترافيكي را 
خودمان ايجاد مي كنيم

  در خبرهــا آمــده بــود كه شــوراي 
هماهنگي ترافيك شهرســتان با رياســت 
آقــاي علي تعالي، فرمانــدار همدان براي 
حــل مشــكل ترافيك ميــدان پژوهش و 
چند نقطه شــلوغ شــهر از جمله محدوده 
هتل «اميــران» در بلوار بعثــت، تمهيداتي 
را در نظــر گرفته اســت. در اين زمينه به 
نظر مي آيــد راه حل هايي كه براي كاهش 
ترافيك در تقاطع هاي شــلوغ شهر همدان 
اتخاذ مي شود، موقتي است و در درازمدت 

نمي تواند...

يادداشت

3

جوانان عاشورايي
 در طول تاريــخ نظير ندارد كه در يك 
جنگ نابرابر زنان و كودكان و نوجوانان از 
طرف فرماندهان جنگ به صحنه نبرد اعزام 
شوند و يا در كنار بزرگ ترها و دوشادوش 
آنان به نبرد بپردازند.شــايد يكي از داليل 
عظمــت و ماندگاري قيام عاشــورا همين 
موضوع باشد كه دشمنان كينه توز اهل بيت 
در صحنه كربال به كودكان شــيرخوار نيز 
رحم نكردند و با قساوت تمام آنان را آماج 
تيرها قرار دادند.حضرت علي اصغر(ع) كه 
اين روزها مراسم شيرخوارگان حسيني به 
يــاد آن طفل معصوم و تشــنه لب در نقاط 

مختلف جهان برگزار مي شود...

106 نقطه حادثه خير در همدان شناسايى شد
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان
(همدان ليبل)(همدان ليبل)

پانـزدهميـنپانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

 عليرضا محمدي فروغ و علي محمودي 
شركت بازرگاني محمودي

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي
 استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
است در سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت موفق و 

سربلند باشيد.

 اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي
 استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
پيشبرد  و  خدمت  راه  در  الهي  الطاف  سايه  در  است 

اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

فروشــى، تخلفــات بهداشــتى و 
دريافت عوارض غيرمجاز مشاهده 
و براى بررسى بيشتر، پرونده اى به 
ارزش تقريبــى 2 ميليارد ريال در 

تعزيرات استان تشكيل شد.
همچنين نتايج بررسى ها گوياى اين 
بود كه ميوه پيش از رسيدن به دست 
مغــازه دار، در ميدان ميوه و تره بار 

همدان چند دست مى چرخد.
پس از اين بازديد سرزده، نشستى با 
مســؤوالن ميوه و تره بار همدان در 
تعزيرات حكومتى تشكيل و به گفته 
مديركل اين نهاد، ضرب األجل يك 
هفته اى براى رفع نابسامانى ها به اين وضعيت تعيين شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عليرضا حسن پور 
در اين باره گفت: وجود دالل و واســطه هاى متعدد در 

ميدان بار يكى از عوامل گرانى ميوه در همدان است.
وى ادامــه داد: برخى افراد بدون مجــوز در ميدان بار 

فعاليت دارند و عده اى هم با دستكارى دستگاه توزين 
كم فروشى مى كنند.مديركل تعزيرات حكومتى همدان 
اظهار كرد: براى اســتاندارد كردن دستگاه توزين تفاهم 

نامه اى با اداره كل استاندارد همدان منعقد شده است.
حسن پور درباره نتيجه نشست با مديران ميدان ميوه  و 
تره بار همدان گفت: آنها متعهد به مناسب كردن يكسرى 

شرايط ظرف يك هفته شدند.
وى ايجاد نظم و انضباط در داخل ميدان ميوه و تره بار، 
حذف واســطه ها، بهبود وضعيت بهداشــتى و صدور 

فاكتور قانونى را از جمله اين تعهدات دانست.
مديركل تعزيرات حكومتى همدان بيان كرد: جريمه اى 
بــراى مديريت مجموعه به علت وضعيت بهداشــتى، 
فعاليت دالل ها و نقش آن در گرانى ميوه در نظر گرفته 
شــده اما هنوز قطعى نشــده است. حســن پور اظهار 
كــرد: صادر نكردن فاكتور يا تخلــف در صدور آن از 
ديگر موارد تخلف است كه براى رفع اين مشكل همه 
واحدهاى موجود در ميدان ميوه و تره بار رصد مى شوند.

پـرونده «حقـوق هاى نجـومى» بستـه نشده

عامل گرانى ميـوه  در همدان دالل بازى است

تاملي بر ساخت و سازهاي 
شهرداري و برنامه هاي 
توسعه شهري

چهره شهر 
دگرگون 
است

با تورم باالي استان قدرت خريد كارگران حداقل800 هزار تومان كمتر از از سال گذشته شد

سفره كارگران كوچكتر از هميشه

انتقاد معاون پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى در همدان

بيمه سالمت درمان معتادان را پوشش نمي دهد
■ در همدان خانواده ها اجازه نمى دهند زنان معتاد در كمپ ها درمان شوند

كمبود 100 معلم تربيت بدنى
 در همـدان
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

گسترش رشته هاى كاربردى اولويت 
پيام نور همدان است

ايرنا: رئيس دانشــگاه پيام نور مركز همــدان گفت:  مهارت افزايى و 
افزايش رشته هاى كاربردى منطبق با نياز بازار كار اولويت اين دانشگاه 

است.
صفــى ا... صفايــى با بيان اينكه گرايش پيام نور بيشــتر به ســمت 
رشته هايى اســت كه بازار كار بهترى دارند اضافه كرد: تقويت رشته 
 هاى كارآفرينى و كسب و كار و افزايش رشته هاى كاربردى، مهمترين 

رويكرد دانشگاه پيام نور است. 
وى ادامه داد: با در پيش گرفتن اين شــيوه، دانشجويان ديگر دغدغه 

اشتغال نداشته و به راحتى مى توانند در بازار كار جذب شوند.

دانش آموزان در حفظ و نگهدارى مدارس 
كوشا باشند

ايسنا: مديــر كل توسعه، تجهيز و نوســازى مدارس استان همدان از 
افتتاح 13 فضاى آموزشى جديد همزمان با آغاز سالتحصيلى جديد در 
ســطح استان خبر داد و از دانش آموزان خواست در حفظ و نگهدارى 

مدارس كوشا باشند.
فرزاد تيمورى در گفت وگو با ايســنا، افزود: خوشبختانه امسال شاهد 
افتتاح پروژه هايى هستيم كه كليد آغاز عمليات اجرايى آنها در سال هاى 

قبل بوده و امسال سالى پر از افتتاح پروژه هاى بزرگ و مهم است.

خدمات بسيجيان به 139 هزار نفر از اقشار 
مستضعف همدان

باشگاه خبرنگاران جوان: مسؤول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين 
(ع) گفت: بسيج در رزمايش اقتدار عاشورايى سپاهيان محمد رسول ا...

(ص) 2 به 139 هزار تن از اهالى محروم و حاشــيه نشين اين استان 
خدمات ارائه كرد.

پاســدار شــهرام صادقى با بيان اينكه اين خدمات شامل برنامه هاى 
آموزشى، فرهنگى، بهداشــتى و عمرانى مى شود، بيان كرد: بر اساس 
برنامــه قرار بود به 50 هــزار نفر در جريان برگــزارى اين رزمايش 
خدمات ارائه شــود اما با حضور و استقبال چشمگير بسيجيان سطح 

خدمات به 2,5 برابر اين عدد رسيده است.

نجات 10 نفر طى عمليات هاى
 آتش نشانان همدان 

روابط عمومى آتش نشــانى: رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى همدان با اشــاره به انجام 26 مورد عمليات توسط آتش نشانان 
همدان در چهارشــنبه گذشــته گفت: تعداد 10 نفر نجات يافته طى 

عمليات هاى مذكور گزارش شده است. 
محمدرضا بياناتى  رئيس ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
همدان اظهار داشــت: طبــق اعالم مركز پيام و كنتــرل فرماندهى 
عمليات در 21 شــهريور مــاه، 14 عمليات اطفــاى حريق و 12
عمليات امداد و نجات حاصل تالش فرشــتگان نجات همدان در 

24 ساعت گذشته بوده است.

گره هاي كور ترافيكي را خودمان 
ايجاد مي كنيم

مهدي ناصرنژاد»
  در خبرها آمده بود كه شــوراي هماهنگي ترافيك شهرستان با 
رياســت آقاي علي تعالي، فرماندار همدان براي حل مشكل ترافيك 
ميدان پژوهش و چند نقطه شــلوغ شــهر از جملــه محدوده هتل 

«اميران» در بلوار بعثت، تمهيداتي را در نظر گرفته است. 
در ايــن زمينه به نظر مي آيد راه حل هايي كــه براي كاهش ترافيك 
در تقاطع هاي شلوغ شــهر همدان اتخاذ مي شود، موقتي است و در 
درازمدت نمي تواند راهگشاي مشكل ترافيك فزاينده شهر باشد. از 
جمله همين زيرگذر ميدان پژوهش كه از ابتدا بر پايه تفكر و طراحي 
درست، ساخته نشده به نحوي كه برخي از افراد صاحبنظر مي گويند 
چنانچــه زيرگذر از ابتــدا با 180 درجه چرخش طراحي مي شــد، 
كارآمدتر مي بود و در حال حاضر نيز بهتر است با روگذرهاي فرعي 
حداقــل از دو جهت پررفت وآمد، ســنگيني ترافيك در اين تقاطع 

كليدي را روان تر ساخت.
در همين حال به نظر مي آيد يكي از علت هاي شلوغي و گير ترافيكي 
مقابل هتل تازه تأسيس اميران، ناشي از خرده فرهنگي هاي غلط خود 
مردم باشــد كه در بسياري از اوقات گريبانگير نقاط ديگري از شهر 
از جمله محدوده ســالن «ســينا» در بلوار خواجه رشيد نيز مي شود. 
بعضًا هتل هاي «باباطاهر» و «خاتم» نيز به چنين مشكلي برمي خورند.

 ايــن خرده فرهنگ غلط همان گپ وگفت هــاي اضافي هنگام ترك 
مراســم ميهماني در رســتوران ها و هتل هاســت كه موجب تراكم 
جمعيت و ســرريز آن به حريم خيابان و بلوار و در نتيجه مزاحمت 
براي رفت وآمد روان خودروهاي عبوري مي شود. براي هيچ ايراني 
مشــخص نيست كه چرا فاميل و دوستان و آشنايان كه به يك سالن 
براي ميهماني و مراســم دعوت دارند، تمــام حرف ها و گاليه ها و 
واگويه هاي چند ماهه و شــايد چندين ســاله خود را به لحظه هاي 
طوالني  ترك ســالن  موكول مي كننــد و در چنين هنگامه هايي تمام 
افرادي كه با خودروهاي شــخصي به ســالن آمده اند و به ظاهر هم 
براي برگشــت عجله دارند، با پارك هاي نامنظم و دوبله و سوبله و 
در عين حال بوق  زدن هاي ممتد، همراهان خود را مي خوانند كه «ياال 

(يااهللا) سوار شويد تا زودتر برويم».
 قاعدتــًا چنين اوضاع و احوال و لحظه هاي داغ و پرســوزوگداز و 
احساســي ديدوبازديدهاي پاياني، دقايق طوالني به درازا مي كشد، 
غافل از اينكه ترافيك شــلوغي در محل ايجاد شده و مردمي ديگر 
كه ارتباطي با ميهماني ندارند و در حال تردد عادي خود مي باشــند، 

درگير ترافيك شده اند و مرتب غرولند مي كنند.
 البتــه اداي چنين خرده فرهنگ هاي غلــط تبعات اقتصادي و چه 
بســا زيســت محيطي هم دارد كه پيامد همان ترافيك بي جهت و 
بي ربط در چنين مواقع و مكان هاســت. شايد اگر مسئوالن چنين 
اماكــن و صاحبان مراســم و ميهماني در همــان اوان پذيرايي و 
آرامش قبل از طوفان سالن، از ميهمانان و نزديكان خود بخواهند 
تا هنــگام صرف غذا تمام حرف هاي ناگفتــه خود را خالي كنند 
و در هنگام ترك ســالن موجب معطلي بزرگان و ســالخوردگان 
و همچنين عبوري هاي بيگناه نشــوند، ســود و ثواب و منزلتش 

بود. خواهد  بيشتر 

دوره هاى مهارت آموزى در روستاها و 
مناطق كم برخوردار همدان برگزار شد

 مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان از برگزارى 
دوره هاى مهارت آموزى در روستاها خبر داد و گفت: 650 حرفه 
در در مراكز دولتى و خصوصى وابســته به فنى و حرفه اى استان 

همدان آموزش داده مى شود.
به گزارش تســنيم ، وهب مختاران در جمــع خبرنگاران اظهار 
داشت: برگزارى دوره هاى آموزش مهارت در مناطق كم برخوردار 

مانند روســتاها، حاشــيه شــهرها، عشايران و ســكونتگاه هاى 
غيررســمى از اولويت هاى محورى فنى و حرفه اى به شمار مى 
رود. وى گفت: هر ســال نزديك به 150 روســتا زير پوشــش 
آموزش هاى فنــى و حرفه اى قرار مى گيرند كه اين آمار ســال 
گذشــته به 162 روستا رســيد و گروه هاى سيار فنى و حرفه اى 
با حضور در مناطق محروم، دوره هاى آموزشــى را متناســب با 

نيازهاى مردم هر منطقه برگزار مى كنند.
مديركل  آموزش فنى و حرفه اى استان  همدان بيان كرد: نزديك 
به 100 گروه ســيار روزانه 4 تا 6 ساعت به مدت 2 تا 4 ماه در 

روســتاهاى و مناطق محروم براى برگزارى دوره هاى آموزشى 
حضــور مى يابند.مختاران با بيان اينكــه 150 حرفه به متقاضيان 
آموزش داده مى شــود، اعالم كرد: از بين اين دوره ها مى توان به 
طراحى دوخت، مراقبت و زيبايى پوســت، صنايع چوب، برق، 

الكترونيك و مكانيك اشاره كرد.
وى مطرح كرد: 650 حرفه در قالب 55 رشــته در مراكز دولتى و 
خصوصى وابســته به فنى و حرفه اى استان همدان آموزش داده 
مى شــود و 70 درصد مراجعه كنندگان به مراكز فنى و حرفه اى 

هم بانوان هستند.

  بــا وجود جــذب نيروهاى متخصص 
همچنان اين كمبود احساس مى شود.

معــاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش اســتان  در خصوص كمبود نيروى 
معلــم تربيت بدنى در مــدارس اظهار كرد: 
حدود 750 معلم تربيت بدنى در استان فعاليت 

مى كنند. 
عبدا... جعفرى با اشــاره بــه اينكه در حال 
حاضر به 100 نفر نيروى متخصص نياز داريم 
و سازماندهى در مناطق آموزشى و پرورشى 
انجام شده اســت، افزود: در دوره ابتدايى از 
ظرفيت 350 آموزگار تخصصى درس تربيت 

بدنى بهره مى گيريم.
معــاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش استان با اشاره به اينكه كمبودها را با 
توجه به قوانين و مقررات و شيوه ساماندهى 
نيروى انسانى مديريت خواهيم كرد، عنوان 
كرد: امســال اتفاقات خوبى در استان براى 

مجموعه آموزشى رقم خورد.
وى با بيان اينكه امســال 3 هزار و 500 نفر 
از آمــوزگاران زير نظر يك دوره آموزشــى 
استاندارد 40 ساعته آموزش هاى الزم را فرا 
گرفتند، افزود: برگزارى اين دوره ها معلمان 
را در درس تربيت بدنى توانمند مىســازد. 
جعفرى درگفــت گو با فارس گفت: كمبود 

معلم در تمام پايه هاى تحصيلى است، تصريح 
كرد: هر سال جذب نيروى متخصص داريم 
و سال گذشته در خوش بينانه ترين حالت بين 
15 تا 20 نفر نيرو به جمع معلمين اضافه شد.
وى با بيان اينكه هر ساله تعدادى از همكاران 
بازنشسته مىشود و اين ما را با كمبود نيروى 
متخصص مواجه مى كند، خاطرنشان كرد: در 
بخش نيروى انســانى مشكل وجود دارد اما 

اين موضوع حاد نيست.
معــاون تربيت  بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش اســتان همدان با تاكيــد بر اينكه با 
اقدامــات صورت گرفته هنوز بــا ايده آل ها 
فاصلــه داريم، ادامه داد: اگــر تعداد يكصد 
نيروى آموزشــى به مجموعه افزوده شــود 
اســتان همدان از يك پوشش صد درصدى 
بهره مند خواهد شد. وى اشاره اى به شرايط 

جذب نيروى معلم تربيت بدنى در آموزش و 
پرورش كــرد و گفت: جذب اين نيروها در 
حوزه تخصصى تربيت بدنى نيست و كارهاى 
اســتخدامى و جذب معلمان از طريق بخش 
جذب نيروى انســانى آموزش و پرورش در 
هر استان صورت مى گيرد كه اين مهم با توجه 
به استانداردهاى تعريف شده سهميه براى هر 

استان در نظر گرفته مى شود.

580 ميليــارد ريال تســهيالت ارزان 
صنعتى  واحدهــاى  اشــتغالزا بــه  قيمت 
كوچك و بزرگ اين شهرســتان اختصاص 

يافت.
فرماندار تويســركان گفت: از مجموع اين 
اعتبار، بيش از 140 ميليارد ريال به واحدهاى 

صنعتى كوچك پرداخت شده است.
حبيــب موميوند افــزود: افــزون بر 440

ميليــارد ريال نيــز به واحدهــاى صنعتى 
بزرگ شهرستان پرداخت شده و يا در حال 

پرداخت است.
ــر  ــالوه ب ــال حاضــر ع ــزود: در ح وى اف
ــيمى  ــاران ش ــدى ف ــركت تولي ــعه ش توس
ــركت  ــوان 2 ش ــه عن ــركان ب ــر س و فيلت
بــزرگ و موفــق تويســركان، شــاهد آغــاز 
بــه كار 2 شــركت توليــدى هگمتــان دارو 

ــتيم. ــر دارو هس و تدبي
موميوند با اشــاره به واحدهاى توليدى و 
صنعتى در حال ســاخت اين شهرســتان، 
بيــان كرد: شــركت توليد مهــان كاغذ با 
ســرمايه گذارى نزديك بــه 500 ميليارد 
ريال، شركت الياف ســازان و تعداد قابل 
توجهــى از صنعــت كاران حــوزه مبل و 
منبت تويســركان نيز از تسهيالت اشتغالزا 

برخوردار شده اند.
فرماندار تويســركان تاكيد كرد: اســتاندار 
همدان از طرح اصــالح باغ هاى گردوى 
شهرستان تويسركان به عنوان طرح الگوى 
اقتصاد مقاومتى استان نام برده است و اين 
طرح در ســطح ملى نيز حرف هاى زيادى 

براى گفتن دارد.
وى گفت: در هفته دولت همچنين شــاهد 
بهره بردارى از هتل ســه ســتاره فاران در 
تويســركان بوديم كه گام مهمى در جهت 

هاى  ظرفيت  از  ورى  بهــره 
به  شهرستان  اين  گردشگرى 

حساب مى آيد.
وى اضافــه كــرد: در حال 
حاضر شهرســتان تويسركان 
از رتبه اول جذب تسهيالت 
اشتغالزاى روستايى در استان 

همدان برخوردار است.
 توزيع بيش از 27 تن 
گوسفندى  گرم  گوشت 

در تويسركان
فرمانــدارى  تويســركان در 
خبر ديگرى توزيع 27 تن و 
618 كيلو گرم گوشــت گرم 
مصوب  قيمت  با  گوسفندى 
دولتى و 30 تن مرغ منجمد 

در شهرســتان از آغاز اجراى طرح تنظيم 
بازار تا كنون خبر داد.

موميوند در ســتاد تنظيم بازار در شهرستان 
تويسركان، تغيير در روش كار ستاد تنظيم 
بازار را يــك ضرورت دانســت و اظهار 
كــرد: بايد نظارت بر عرضــه مواد غذايى 
در روســتاها همانند شــهر انجام شود؛ در 
صورتى كه در حال حاضر يا نظارت نيست 

يا خيلى ضعيف است. 
وى بــا اشــاره به اينكــه 20 روســتا در 
تويسركان با جمعيت باال داريم كه نيازمند 
انجام نظارت دقيق و مستمر در اين مناطق 
هستيم گفت: دستگاه هاى عضو ستاد تنظيم 
بازار هر چه سريع تر بر اين مهم ورود كنند 
تــا مردم نظارت بر عرضــه مواد غذايى را 

احساس كنند.
فرماندار تويسركان از توزيع 27 تن و 618
كيلو رم گوشــت گرم گوسفندى با قيمت 

مناســب در تويســركان خبر داد و افزود:  
ميــزان 30 تن مرغ منجمد نيــز بين مردم 
شهرســتان توزيع شــده كه براى روزهاى 
آينده نيز با پيگيرى دســتگاه مربوطه طبق 

نياز به بازار عرضه مى شود.
در  شــده  انجــام  بازرســى هاى  وى 
ــرد و  ــى ك ــوب ارزياب ــركان را خ تويس
ضمــن تأكيــد بــر  لــزوم هدفمند تــر 
بــازار  در  بازرســى ها  شــدن  انجــام 
گفــت: در فصــل برداشــت گــردو و 
جمعيــت  گردشــگرى  فصــل  پايــان 
افزايــش  برابــر  دو  تــا  شهرســتان 
همــه  اســت  نيــاز  پــس  مى يابــد 
ــر  ــازار جدى ت ــم ب ــتاد تنظي ــاى س اعض

بــر بــازار نظــارت كننــد.
انجــام  اوليــه،  برنامه ريــزى  موميونــد 
بازديد هاى مستمر و دقت براى روند بازار 
در اين فرآيند زمانى را يك ضرورت بسيار 

مهــم با هدف رضايت مندى مردم خواند و 
تاكيد كرد: دستگاه بهداشت و درمان با همه 
توان در نظارت بر مراكز عرضه مواد غذايى 
ورود كند چراكه سالمت مردم مهم تر از هر 

چيز ديگر است.
وى بــا تاكيد بر اينكه مديــران غير بومى 
تحــت هيچ شــرايطى در اين ايــام نبايد 
شهرســتان را ترك كنند و حضور جانشين 
آن ها نيز پذيرفتنى نيست تصريح كرد: بايد 
با حضور ميدانى در بازار به مردم اطمينان 
دهيم كه همه مســائل و امــور بازار رصد 

مى شود.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئي
ــات  ــوص اقدام ــز در خص ــركان ني تويس
ــدن و  ــت، مع ــط صنع ــده توس ــام ش انج
ــش از 637 ــه بي ــان اينك ــا بي ــارت ب تج

كيلــو گوشــت گــرم گوســفندى طــى 
يــك مرحلــه در ايــن هفتــه توزيــع شــده 
618 و  تــن   27 كــرد:  اظهــار  اســت؛ 

كيلــو گوشــت گــرم گوســفندى بــه نــرخ 
ــم  ــرح تنظي ــراى ط ــداى اج ــى از ابت دولت
ــركان  ــتان تويس ــون در شهرس ــازار تا كن ب

ــت. ــده اس ــع ش توزي
روان بخــش نورعليئــى افــزود: در قالب 
اكيپ هاى دونفره و گشت هاى مشترك در 
اين هفته 290 فقره بارزســى از واحدهاى 
صنفى و نمايشــگاه فوق العاده داشــتيم كه 
براى 17 فقره فرم تكميــل و به تعزيرات 

حكومتى معرفى شدند.
وى خاطرنشان كرد: در بازرسى انجام شده 
از آغــاز اجراى طرح تنظيم بازار تا كنون 9

هزار و 231 مورد پرونده تشــكيل شده كه 
262 مــورد پس از تكميل فرم به تعزيرات 

معرفى شده است.

معاون آموزش پرورش استان خبرداد

كمبود 100 معلم تربيت بدنى 
در همدان

امسال چهره ورودى هاى همدان تغيير خواهد كرد 
ساماندهى ورودى مالير بعد از 20 سال 

 ســاماندهى ورودى و خروجى هاى شهرهمدان، ساماندهى جاده 
ابرو، چشين، توسعه و نيم رينگ همدان ، زير گذر سرخ آباد، تعريض 
و ساخت اقامتگاه در محور جاده سد اكباتان به سمت يلفان، توسعه 4

محور گردشگرى همدان  ازجمله خواسته هاى امير خجسته؛ نماينده 
مردم همدان و فامنين در نشست هم انديشى همراه با معاون عمرانى 
استاندار،شهردار،مديركل راه و شهرسازى و سرپرست راهدارى استان 

بود. 
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در 
اين نشســت گفت : مردم همدان مى خواهند به عنوان يك اســتان 
گردشگرى معرفى شــوند تا منبعى براى اشتغال و درآمد دزايى شود  
اما متاسفانه در گذشته با غفلت زير ساخت هايى را ايجاد نكرده ايم كه 
امروز برداشــت كنيم و در حال حاضر مجبوريم هم در راستاى ايجاد 

زير ساخت و هم جذب گردشگر با هم كار كنيم  
اميرخجسته با اشاره به زير گذر سرخ آباد بيان داشت:  رمپ خروجى 
زير گذر ســرخ آباد هدف دسترسى آسان به روســتاى سرخ آباد و 

ورزشگاه شهيد مفتح در اين محل ايجاد خواهد شد.
وى گفــت: با توجه به محدوديت هاى قانونى شهرســتان همدان در 
زمينه گســترش شــهر با برآيند چند ســاله آينده و محدوديت هاى 
مسير هاى جاده تهران، گنج نامه و ... قطعا شهر به سمت حاشيه توسعه 
خواهد يافت كه براى اين برآورد بايستى اقدامات دور نگارانه تهيه و 

اجرايى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با انتقاد از 
مشكالت عديده مسير گردشــگرى سد اكباتان افزود: با دستور وزير 
راه و شهرســازى به منظور ايجاد محل اقامتــگاه و تفريگاهى با رفع 
نقاط حادثه خيز اعتبار خوبى براى اين مســير اختصاص يافته است 
كه در ابتداى كار با موافقت اســتاندار 1 ميليارد براى جاده سد اكباتان 

فراهم شد.
اين مقام مســئول با ناكيد به رفع نقاط حادثه خيز جاده ابرو،چشين، 
ســياه كمرو تعريض جاده گنج نامه به سمت تويسركان خاطر نشان 
كرد: اصالح اين مســير محدوديت هاى اعتبارى ندارد كه با مطالعات 

نقاط حادثه خيز با كمك مالكين آغاز خواهد شد.

خبـر

580ميليارد ريال تسهيالت اشتغال به تويسركان
 اختصاص يافت

106 نقطه حادثه خير در همدان شناسايى شد
106 نقطه حادثه خيز جاده اى در اين استان شناسايى شده كه 70 نقطه آن پر تصادف است.

معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان گفت: تاكنون مشــكل 17 مورد از اين نقاط رفع شده و حل مشكل 
پنج نقطه ديگر در دست اقدام است.

حميد پرورشــى خرم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از طريق انعقاد قرارداد با پيمانكار، اصالح طرح هندسى براى 9 نقطه ديگر نيز 
در حال انجام است، اظهار داشت: در اين ارتباط 661 مورد ايمن سازى كم هزينه سر گاردريل ها، 40 مورد اصالح پيچ خطرناك و 48
مورد اصالح تقاطع انجام شد.معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان اضافه كرد: همچنين 98 مورد اصالح 
و احداث دور برگردان، پاركينگ و سرعت كاه و 100 مورد احداث، تعمير، نگهدارى و تعريض پل ها در زمينه ايمن سازى محورهاى 

مواصالتى استان در دستور كار قرار گرفته است.
وى بيان كرد: 178 هزار و 426 مترمكعب اصالح شيب شيروانى در 233 كيلومتر جاده ها و 140 هزار و 849 مترمكعب ترانشه  بردارى 

در 110 كيلومتر از راه هاى ارتباطى استان انجام شد.
پنج هزار و 300 كيلومتر راه در سطح استان همدان وجود دارد كه 2 هزار و 700 كيلومتر آن راه روستايى آسفالته، 85 كيلومتر آزادراه 

و 578 كيلومتر راه شريانى است.

عامل كالهبردارى سايت «ديوار» در همدان دستگير شد
 رئيس پليس فتا در استان همدان گفت: عامل كالهبردارى سايت «ديوار» در همدان دستگير شد.

به گزارش پايگاه اطالع رســانى پليس، فيروز سرخوش اظهار كرد: فردى كه با انتشار يك آگهى در سايت ديوار اقدام به كالهبردارى 
كرده بود، شناسايى و دستگير شد.

ــازار در ســايت  ــا قيمتــى كمتــر از نــرخ ب ــا بيــان اينكــه يــك پســر جــوان اقــدام بــه درج آگهــى فــروش پــژو 405 ب وى ب
ــه  ــردار ب ــن كالهب ــزود: اي ــرد، اف ــع مى ك ــداران خــودرو را تطمي ــيوه خري ــن ش ــرى از اي ــا بهره گي ــه ب ــود ك ــرده ب ــوار ك دي
ــه عنــوان پيــش پرداخــت  ــه فــرد ديگــر، از متقاضيــان پولــى ب ــدار و نفروختــن آن ب ــراى خري ــه نگهداشــتن خــودرو ب بهان

ــرد. ــت مى ك درياف
رئيس پليس فتا اســتان همدان بيان كرد: متقاضيان ملزم مى شــدند كه وجهى را تحت عنوان پيش پرداخت به حسابى كه توسط فرد 
كالهبردار عنوان مى شد، واريز كنند اما متقاضيان خريد خودرو پس از گذشت چند روز از واريز پول با مالك خودرو تماس برقرار 

كرده و متوجه خاموش بودن تلفن همراه او مى شدند.
وى گفت: پس از شــكايت دو تن از مالباختگان، پرونده اى در پليس فتاى همدان تشــكيل و با انجام كارهاى فنى و اطالعاتى عامل 

اصلى اين كالهبردارى دستگير شد.

1- رقابــت بــراي انتخــاب رئيــس شــوراي شــهر دوشــادوش 
ــوي و گــردان، گزينه هــاي اصلــي  ــه مي شــود مول اســت.  گفت
رياســت شــوراي شــهر هســتند. گويــا اعضــاي شــوراي شــهر 

ــند. ــي مي باش ــال رايزن ــس در ح ــر هيأت رئي ــراي تغيي ب
ــار آراي  ــتار انتش ــتان خواس ــس اس ــده مجل ــار نماين 2- چه
ــود  ــه  مي ش ــدند. گفت ــس ش ــه مجل ــوي هيأت رئيس ــا از س آنه
آزاديخــواه، مفتــح، بهرام نيــا و حاجي بابايــي در ليســت 75

ــوي  ــا از س ــه آراي آنه ــتند ك ــس هس ــاي مجل ــره نماينده ه نف
ــد. ــد ش ــالم خواه ــفاف اع ــورت ش ــه ص ــه ب هيأت رئيس

3- تقديــر نهــاد رياســت جمهوري از اســتاندار همــدان، 
ــام خداحافظــي دارد. گفتــه مي شــود رئيــس دفتــر رئيــس   پي
در  اســتاندار  از  را  خــود  قدردانــي  نامــه اي  در  جمهــور 
ــي  ــرده اســت. پيش بين ــالم ك ــتان، اع ــاخص اس ــات ش اقدام
اســتان  از  نيكبخــت  بــزودي  اقــدام  ايــن  بــا  مي شــود 

ــد. ــي كن خداحافظ
ــش از  ــه پي ــان هفت ــوراى نگهب ــخنگوى ش ــت س ــى اس گفتن
ــتهاى  ــا درپس ــته ه ــرى بازنشس ــه كارگي ــع ب ــون من تاييدقان

ــرداده اســت. ــى خب دولت
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كارت سالمت براى خادمان هيأت ها به صورت رايگان 
صادر مى شود

 كارت ســالمت بدون دريافت هيچگونه هزينه اى و به صورت رايگان براى خادمان 
هيأت هاى حسينى صادر مى شود.

رئيس گروه مهندســى بهداشت محيط و حرفه  اى مركز بهداشــت اظهار داشت: براى 
اطمينان از سالمت فردى متوليان تهيه و توزيع نذورات در ماه محرم كارت سالمت براى 

آنها صادر مى شود تا مشكلى براى مصرف كنندگان ايجاد نشود. 
حســينعلى نوروزى از متوليان هيأت هاى مذهبى خواست از اين طرح به منظور تكريم 

عزاداران حسينى و پيشگيرى از بروز بيمارى به ويژه مسموميت، استقبال كنند. 

به گزارش ايرنا،رئيس گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه  اى مركز بهداشت ادامه داد: 
كارشناسان اين مجموعه آمادگى الزم براى حضور در مساجد و حسينيه ها و آموزش و 

اطالع رسانى در زمينه نحوه رعايت نكات بهداشتى را دارند. 
نوروزى گفــت: هر مكانى قابليت پخت و پز، نگهدارى و توزيــع موادغذايى را ندارد 

بنابراين مسائل بهداشتى به هيأت هاى عزادارى گوشزد شده است.
وى تميز و بهداشــتى بودن محيط پيرامونى آشــپزخانه، دسترسى به آب، وجود دريچه 
فاضالب و وجود يخچال را مورد تاكيد قرار داد.رئيس گروه مهندســى بهداشت محيط 
و حرفه  اى مركز بهداشت همدان گفت: يكى از مهمترين مشكالتى كه در هنگام پخت 
نذورات با آن مواجه ايم دخالت افراد غير مسئول است.نوروزى توضيح داد: افرادى فاقد 

كارت سالمت به بهانه كسب اجر و ثواب در امور پخت و پز دخالت مى كنند در حاليكه 
متوليان هيأت هاى مذهبى بايد از اين موضوع خوددارى كنند.وى همچنين اظهار داشت: 
برخى مواقع غذاى نذرى بســته بندى و در گوشه حسينيه و تكايا نگهدارى مى شود كه 

احتمال فاسد شدن آن زياد است.
رئيس گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه  اى مركز بهداشت همدان افزود: غذاى داغ 
بسته بندى شده بايد در كمتر از 2 ساعت توزيع شود در غير اينصورت مستعد رشد انواع 
ميكروب ها مى شــود. وى توصيه كرد: بنابراين غذاى داغ يا بايد در يخچال با دماى سه 
تا پنج درجه زير صفر نگهدارى شــود يا تا زمان رسيدن زمان توزيع ظرف غذا بر روى 

اجاق گاز با شعله هاى پايين و 70 درجه حرارت قرار گيرد.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

برخي راننده ها باقي كرايه تاكســي افراد را نمي دهند و نرخ دولتي 
را براي خودشــان رند مي كنند اين در حالي است كه براي برخي 
افراد چون دانش آموزان و دانشــجويان كه تردد زيادي دارند هزينه 
بر است. خواهشــمند اســت به اين موضوع با اتخاذ يك راه حل 

رسيدگي شود.
يك شهروند

ايام محرم است خواهشمند است با توجه به اينكه خانواده ها در كوچه 
و خيابان هاي شــهر اقدام به پخش ندري چون شربت و چاي و شير 
مي كنند طوري فرهنگ ســازي شــود كه عابران ليوان يكبار مصرف 
را زمين نريزند واقعا بعــد از اتمام نذري صحنه بدي در خيابان ها به 

وجود مي آيد.
تشكري

آسفالت برخي كوچه هاي شهر مناسب نيست و با وجود اينكه بارها با 
شهرداري منطقه تماس گرفتيم اقدام نمي شود.

كوچه نصر واقع در شــهيد زماني كنده كاري دارد كه آســفالت نشده 
است چند روز پيش كودكي كه در كوچه با دوچرخه بازي مي كرد به 

دليل اين كنده كاري دچار آسيب شد رسيدگي شود.
محمدي 

با توجه به شــروع ســال تحصيلي خواهشــمند اســت نظارت 
بيشــتري بر ثبت نام پيش دبســتاني هاي تحت پوشش بهزيستي 
داشته باشــيد برخي مهدها و پيش دبســتاني ها اقدام به گرفتن 
نرخ هــاي نجومــي و بــا عناوين مختلــف براي تهيه وســايل 
بهداشــتي، كمــك آموزشــي و... مي كنند و حاضر نســتند كه 
آنهــا را خود خانواده هــا تأمين كنند بهتر اســت در اين ارتباط 

دستورالعمل ها جلوي ديد خانواده ها زده شود.
رضايي

نوبت دومنوبت دوم

آب يعنى زندگى

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

به شماره ج/97/182
شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار راهبري، كنترل فرايند، بهره برداري و نگهداري از 
تجهيزات و تأسيسات تصفيه خانه فاضالب شهر همدان با برآورد اوليه 9/237/468/537 ريال را به مدت يكسال به پيمانكاران داراي گواهينامه 
صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) يا گواهينامه بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي 

فاضالب از شركت مهندسي آب وفاضالب كشور و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
از كليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند، دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000 
ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از 97/06/22 لغايت 97/06/27 به دفتر 

قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 247/712/406 ريال است كه پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ 
مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا 

رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده هاي مخدوش، 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت عودت 
اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخه 1397/07/07 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب وفاضالب مي باشد. پاكات ساعت 11 

مورخه 1397/07/08 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايي خواهد شد.
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب وفاضالب استان همدان و ساعت 

اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
راهبري، كنترل فرايند، بهره برداري و نگهداري از تجهيزات و تأسيسات تصفيه خانه فاضالب شهر همدان

نوبت دوم

پ
آگهي مـزايده شركت تعاوني توسعه گران هگمتان 

هيأت مديره شركت تعاوني توسعه گران هگمتان  همدان 

برابر مصوبات مجمع عمومي عادي مورخ 97/3/31 سهامداران شركت تعاوني توسعه گران هگمتان همدان و با عنايت به تصميمات اتخاذ شده از سوي هيأت مديره 
شركت يك باب ساختمان با كاربري مختلط (تجاري، مسكوني) به متراژ 265 مترمربع كه داراي 450 مترمربع اعيان با قدمت باال اما بازسازي شده در قالب سه طبقه 
(طبقات زيرزمين، همكف و اول) و نيز به همراه انشعابات چهارگانه را واقع در همدان، ميدان فردوسي، خيابان صدف، 18 متري شهيد حسن برزگر، پالك 82 با سند 
ثبتي و با شرايط ذيل به فوش مي رساند، لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي ضمن رعايت شرايط مندرج در اين آگهي به منظور بازديد و شركت در مزايده 

اقدام نمايند.
1- شركت در مزايده براي كليه افراد حقيقي و حقوقي مجاز است و در شرايط مساوي حق تقدم با سهامداران خواهد بود.

2- ملك مذكور داراي قيمت پايه كارشناسي است.
3- مدت زمان شركت در مزايده از تاريخ انتشار آگهي به مدت يك ماه تمام (تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 97/7/24) اعالم مي گردد.

4- امكان بازديد از ملك مورد مزايده همه روزه از ساعت 16:30 الي 18:30 بعد از ظهر بجز ايام تعطيل و پنجشنبه ها مهيا مي باشد. 
5- متقاضيان در هنگام ارائه قيمت پيشنهادي معادل 3درصد قيمت خويش را مي بايست طي فيش بانكي به شماره حساب 1357024342 بانك ملت شعبه بوعلي 
سينا به نام شركت تعاوني توسعه گران هگمتان (قابل واريز در كليه شعب اين بانك) واريز نموده و همراه با قيمت پيشنهادي كه در قالب يك درخواست كتبي امكان پذير 

است به دفتر شركت تحويل نمايند.
6- تاريخ بازگشايي پاكات مزايده روز دوشنبه مورخ 1397/7/30 ساعت 16:30 بعدازظهر در محل شركت تعاوني خواهد بود كه حضور شركت كنندگان در مزايده و 

يا وكالي ايشان بالمانع است.
7- هيأت مديره در رد يا قبول تقاضاها مختار خواهد بود.

8- پاكات قيمت پيشنهادي كه فاقد 3 درصد مبلغ پيشنهادي و يا ديرتر از موعد مقرر آمده در آگهي باشد فاقد اعتبار خواهند بود.
9- هزينه آگهي روزنامه و كارشناسي قيمت ملك بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

10- هزينه صدور سند ثبتي برابر عرف رايج مي باشد.
11- برنده مزايده از تاريخ بازگشايي پاكات به مدت يك ماه فرصت دارد نسبت به واريز كليه مبلغ پيشنهادي خويش به حساب شركت تعاوني (شماره حساب 
1357024342 ملت شعبه بوعلي سينا، قابل واريز در كليه شعب اين بانك) اقدام و فيش واريزي را به منظور اقدامات بعدي در اختيار دفتر شركت قرار دهد. ضمنا 
در صورتي كه برنده مزايده در مدت مذكور نسبت به پرداخت مبلغ موصوف اقدام ننمايد، شركت تعاوني ضمن ضبط سپرده نامبرده به نفع شركت، نفر بعدي شركت 

كننده در مزايده را برنده اعالم خواهد نمود.
12- هيأت مديره شركت پس از واريز كليه مبلغ تعهدي برنده مزايده، موظف است طي دو ماه نسبت به انتقال سند مالكيت در يكي از دفترخانه هاي رسمي شهر بنام 

خريدار اقدام نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ضمن مراجعه حضوري مي توانند با شماره 32643515 نيز تماس حاصل فرمايند.

تاريخ 97/6/24

پ
آگهـي مزايده حضـوري

 محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و با توجه به بند 2 از نود و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد تفكيك زباله و 
جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله شهرداري (سكوي زباله ) را از طريق مزايده حضوري و به مدت يكسال و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا 

حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مزايده به شهرداري نهاوند 
معاونت خدمات شهري   ( مهندس نصرتي ) و امور قراردادها مراجعه و يا با شماره 

تلفن هاي 7-08133237445داخلي 103و 208 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ پايه ( كارشناسي ) جهت واگذاري تفكيك زباله،نگهداري، محدوده فنس كشي 
و جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله ( سكوي زباله )ماهيانه 100/000/000 

ريال و ساليانه 1/200/000/000 ريال مي باشد.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- حفاظت از تأسيسات منصوبه شهردارى ( فنس كشي محل دپوي زباله و ... ) بر عهده 
برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت وجه نقد به حساب 
شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري 
نهاوند واريز و فيش واريزي را هنگام شركت در مزايده حضوري كه در محل شهرداري 
برگزار مي گردد به همراه داشته باشد در غير اينصورت كميسيون معامالت از حضور 

وي جهت شركت در كميسيون ممانعت بعمل خواهد آورد.
- متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار 

آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
- هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- هزينه انتشار آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
مهلت شركت در مزايده حضوري تا پايان وقت اداري مورخ 97/7/14 مي باشد.

- كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح مورخ 97/7/15 روز يكشنبه در 
محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه شركت كننده د ركميسيون حاضر شوند 

كميسيون برگزار مي گردد.
- متقاضيان پس از برنده شدن ظرف مدت 7 روز مي بايست نسبت به انعقاد قرارداد 
حاضر شوند در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد 

منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- رعايت كليه نكات ايمنى و فني از سوي شخص برنده مزايده الزامي مي باشد و در 

صورت بروز هرگونه حادثه جاني و مالي جبران خسارت بر عهده نامبرده خواهد بود.
- شخص برنده مزايده بعنوان پيمانكار طرف قرارداد شهرداري مي تواند نسبت به 
ورود و خروج به حمل دپوي زباله ( محدوده فنس شده ) اقدام و از ورود ساير افراد 

متفرقه جهت جمع آوري ضايعات ممانعت بعمل آيد.
فرم  لباس  داراي  كه  شركت  به  متعلق  افراد  از  غير  به  افراد  مشاهده  صورت  در   -
متحدالشكل با آرم شركت نباشد ناظر شهرداري از فعاليت وي جلوگيري بعمل خواهد 

آورد.
- دفن و امحاء زباله هاي عفوني و غير عفوني بر عهده برنده مزايده مي باشد./غ

چاپ آگهى نوبت اول : 97/6/24 چاپ آگهي نوبت دوم97/7/3

پ
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اجراي بافت باارزش روستاي ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

(نوبت اول/ نوبت دوم)
روستاي  باارزش  بافت  اجراي  پروژه  مناقصه گذار  دستگاه  عنوان  به  دارد  نظر  در  همدان  استان  اسالمي  انقالب  مسكن  بنياد 
ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد با برآورد اوليه 3/373/535/907 ريال به شماره 200975162000008 را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/06/24 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: 1397/06/24 لغايت 1397/07/05

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: حداكثر تا روز سه شنبه مورخه 1397/07/17
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/07/18 در محل سالن اجتماعات مناقصه گذار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 170/000/000 ريال به شرح مندرج در اسناد مناقصه بوده و مي بايست اصل آن عالوه بر 
بارگذاري در سامانه ستاد، در پاكت  الك و مهر شده (پاكت الف) و حداكثر تا پايان وقت اداري مورخه 1397/07/17 به دبيرخانه 

بنياد مسكن استان همدان به نشاني مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشاني مناقصه گذار: همدان، ميدان جهاد، ابتداي خيابان طالقاني، بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 38268003-081 معاونت عمران روستايي بنياد مسكن استان همدان، 
گروه نظارت ارزيابي امور عمراني آقاي مهندس زارعي تماس حاصل فرماييد.

مبلغ سپرده شركت در مزايدهمبلغ پايه كارشناسى ماهيانهمدت اجارهشرحرديف
تفكيك زباله،نگهدارى محدوده فنس كشى و جمع آورى 1

شيرابه در محل سايت دپوى زباله (سكوى ز باله )
70/000/000 ريال100/000/000 رياليكسال

فيض ا... مظفرپور »
 در طــول تاريــخ نظيــر نــدارد 
كــه در يــك جنــگ نابرابــر زنــان 
طــرف  از  نوجوانــان  و  كــودكان  و 
صحنــه  بــه  جنــگ  فرماندهــان 
نبــرد اعــزام شــوند و يــا در كنــار 
ــه  ــان ب ــادوش آن ــا و دوش بزرگ تره

بپردازنــد. نبــرد 
شــايد يكــي از داليــل عظمــت و 
هميــن  عاشــورا  قيــام  مانــدگاري 
دشــمنان  كــه  باشــد  موضــوع 
صحنــه  در  بيــت  اهــل  كينه تــوز 
ــز  ــيرخوار ني ــودكان ش ــه ك ــال ب كرب
ــام  ــاوت تم ــا قس ــد و ب ــم نكردن رح
ــد. ــرار دادن ــا ق ــاج تيره ــان را آم آن
حضــرت علي اصغــر(ع) كــه ايــن 
شــيرخوارگان  مراســم  روزهــا 
حســيني بــه يــاد آن طفــل معصــوم و 
ــان  ــف جه ــاط مختل ــنه لب در نق تش
ــه لحــاظ  ــزار مي شــود، اگرچــه ب برگ
ــن  ــاه س ــا 6 م ــايد ب ــال ش ــن و س س
كوچك تريــن ســرباز آن صحنــه نبــرد 
بــود ولــي بزرگ تريــن دليــل بــر 
ــام حســين(ع) و يارانــش  حقانيــت ام

ــود.  ــال ب در كرب
ــن  ــه اي ــي ك سيدالشــهدا(ع) در هنگام
ــل  ــه مقاب ــدا را ب ــزرگ خ ــت ب حج
لشــكريان يزيــد بــرد، بــه آنهــا نهيــب 
ــٌن و  ــْم دي ــْن لَُك ــْم يَُك َ ــه «اِْن ل زد ك

َفُكونــوا  الَمعــاد  تَخاُفــون  ال  ُكنْتُــم 
«اي  يعنــي:  دنياُكــم.»  فــي  احــراراً 
لشــكر كوفــه و شــام و اي عمــر ســعد 
ــد و  ــن نداري ــر دي ــن، اگ ــمر لعي و ش
ــل  ــيد، حداق ــت نمي ترس از روز قيام
در دنيــا آزاده مــرد باشــيد.» و ايــن 
پيــام حماســي نــه از ســر عجــز، 
بلكــه در باالتريــن مراتــب حماســه و 
ــچ  ــان هي ــه آن ــود ك ــان مي ش ــار بي ايث
ــل  ــه طف ــدادن آب ب ــراي ن ــي ب جواب
6 ماهــه نداشــته باشــند و چنانكــه 
ــه  ــر 3 شــعبه ك ــان جــواب جــز تي آن
ــوي  ــوي گل ــه س ــه ب ــرف حرمل از ط
علي اصغــر پرتــاب كننــد، نداشــتند 
 3 تيــر  آن  كــه  اين روســت  از  و 
ــر(ع)  ــوي علي اصغ ــا گل ــعبه نه تنه ش
ــدف  ــين(ع) را ه ــام حس ــب ام و قل
قــرار داد، بلكــه بــراي هميشــه تاريــخ 
بغــض گلــوي شــيعيان و داغ جانســوز 
در قلــب آنــان شــد و تــا قيامــت نيــز 
ــود و  ــتر مي ش ــر روز بيش ــن داغ ه اي
قــول محتشــم «گــر خوانمــش قيامــت 
ــن رســتخيز  ــد نيســت/ اي ــري، بعي كب

ــرم اســت». ــش مح ــه نام ــام ك ع
ــدان  ــان و فرزن و موضــوع حضــور زن
در قيــام عاشــورا را امام حســين(ع) در 
ــه كــه  ــرادرش محمــد حنفي جــواب ب
وقتــي از حضــرت خواســت بــه ايــن 
ــي رود زن  ــم م ــر ه ــرود و اگ ــفر ن س

و بچه هــا را نبــرد،  چنيــن جــواب 
ــول ا... را در  ــدم رس ــود: «ج داد و فرم
خــواب ديــدم كــه فرمــود: اِّن اهللا شــاَء 
ــبايا»  ــّن َس ــًال و اْن يَراُه ــراَك َقتي اِْن يَ
را  تــو  كــه  مي خواهــد  «خداونــد 
كشــته و زن و فرزندانــت را اســير 

ــد.» ببين
ــژه  ــان بوي ــش زن ــن نق ــن بي و در اي
حضــرت زينــب(س) و نوجــوان و 
ــيار  ــي بس ــام اله ــن قي ــان در اي جوان

ــت. ــته اس برجس
 نوجــوان 13 ســاله حضرت قاســم(ع) 
كــه شــهادت را «احلــي مــن العســل» 
علي اكبــر(ع)  و  مي كنــد  توصيــف 
جــوان 27 ســاله كــه بــه پــدر بزرگوار 
مي گويــد اگــر مــا در ايــن راه برحقيــم 
پــس چــه بــاك از كشــته شــدن داريــم 
و علمــدار دشــت كربــال حضــرت 
ــر  ــا ب ــه بن ــاس(ع) ك ــل العب ابوالفض
برخــي روايــات جوانــي 35 ســاله 
بوده انــد، آنگونــه در صحنــه نبــرد 
ــد: «واهللا  ــد و مي فرماي ــز مي خوان رج
اِْن َقَطْعتمــوا يَمينــي/ انّــي اُحامــي 
ــان  ــاير نوجوان ــي» و س ــْن دين ــداً َع اب
نبــرد  صحنــه  در  كــه  كــودكان  و 
جانفشــاني ها كردنــد و آن حماســه 

ــد. ــي را آفريدن ــد تاريخ جاوي
ســاله   8 تاريــخ  بــه  گــذري  بــا 
ــورا  ــام عاش ــه از قي ــدس ك ــاع مق دف

الگــو گرفتــه بــود، پــي مي بريــم 
نيــز  نابرابــر  جنــگ  ايــن  در  كــه 
ــي  ــش اساس ــان نق ــان و جوان نوجوان
ــم 36  ــته اند و تقدي ــده داش ــر عه را ب
ــزار  ــوز و 5 ه ــهيد دانش آم ــزار ش ه
ــن  ــادق اي ــواه ص ــجو، گ ــهيد دانش ش
مدعاســت. جوانانــي كــه متوســط 
ســن فرماندهــان آنهــا 22 ســال بــوده 
اســت. جوانــان عاشــورايي بودنــد 
كــه در دفــاع مقــدس 8 ســاله در 
مقابــل لشــكريان صــدام افلقــي و 
پشــتيبانان جهانــي آنهــا ايســتادگي 
ــالمي را  ــام اس ــت نظ ــد و حقاني كردن
بــا نثــار خون هــاي پــاك خويــش بــه 

ــد.  ــت كردن ــان ثاب جهاني
همانگونــه كــه امــام راحــل فرمــود مــا 

در جنــگ حقانيــت خودمــان را ثابــت 
كرديم.

و ايــن فرهنــگ عاشــورايي امــروز نيــز 
از هــر زمــان ديگــري الزم تــر اســت و 
ــه  ــان كــه عالق ــان و جوان ــد نوجوان باي
زايدالوصفــي بــه عاشــورا و كربــال 
دارنــد، بيــش از پيــش بــا اهــداف واالي 
قيــام امــام حســين(ع) و يارانــش آشــنا 
ــيني را  ــعور حس ــور و ش ــوند و ش ش
بهــم پيونــد داده و هماننــد نوجوانــان و 
جوانــان دوران دفــاع مقــدس در تمامــي 
صحنه هــاي زندگــي و بويــژه در مقابلــه 
بــا تهاجــم فرهنگــي دشــمنان اســالم با 

تمــام وجــود دفــاع نماينــد.
ــري  ــام معظــم رهب ــه مق ــه ك همانگون
از دوران دفــاع مقــدس ماننــد گنجينــه 

يــاد كردنــد و اصــرار دارنــد كــه نســل 
ــرده  ــا را كشــف ك ــن گنج ه ــروز اي ام

ــد. ــرداري كنن و از آن بهره ب
عاشــوراي  و  تاســوعا  تقــارن 
حســيني بــا هفتــه دفــاع مقــدس 
آغــاز  و  مــدارس  بازگشــايي  و 
ســالتحصيلي فرصــت مغتنمــي اســت 
كــه نوجوانــان و جوانــان بيــش از 
ــيني  ــام حس ــاي قي ــه آموزه ه ــش ب پي
ــه  ــه برگرفت ــي(ره) ك ــالب خمين و انق
بــود،  عاشــورايي  آموزه هــاي  از 
بيشــتر بينديشــند و در چهلميــن ســال 
پيــروزي انقــالب ايــن اهــداف واال را 
نصب العيــن قــرار داده و در جنــگ 
اقتصــادي و فرهنگــي دشــمنان پيــروز 

شــوند. ان شــاءا...

جوانان عاشورايـي
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نگاه

راهكارهاى مبارزه با رانت و فساد
 فســاد چه از نوع حكومتى و سياسى باشد و چه از نوع ادارى 
نتايج بسيار نامطلوبى بر اقتصاد كشورها مى گذارد. به همين دليل 
است كه در كشورهاى توسعه يافته به شدت با اين موضوع مقابله 
شــده و حتى اگر افراد در راس مملكت دچار اين بيمارى شوند، 
مورد محاكمه قرار مى گيرند. تجربه كشورهايى كه به اين بيمارى 
مزمن دچار شده اند نشان مى دهد كه بدنه بزرگ دولت و وجود 
شــركت هاى دولتى و شبه دولتى و حاكم بودن اقتصاد دولتى در 

اين كشورها دليل اصلى اين موضوع بوده است.
اگر نگاهى به ســابقه دولت هاى پيشين بياندازيم متوجه خواهيم 
شد كه كشور ساليان سال اســت كه به فساد مبتالست اما در هر 
دولتى ميزان شــدت آن كم و زياد بوده است. از دولت هاى نهم 
و دهم فســاد به ويژه از نوع ادارى به طور افزاينده اى رشد پيدا 
كرد اما در 5 سال اخير و در دولت تدبير و اميد اين فساد به فساد 
سياسى تغيير شكل داده است. بدين معنا كه در حال حاضر جامعه 

درگير و شاهد دو نوع فساد بزرگ ادارى و سياسى است.
در واقع از زمان شــروع التهابات در بــازار ارز و اخالل در ثبت 
سفارش برخى از محصوالت، فساد سياسى و يا نفوذ به دولت با 
هدف رانت جويى در سطوح باالى تصميم گيرى از طريق تبانى 
افراد با گروه هاى خاص و قدرتمند براى كسب سودهاى هنگفت 
اتفاق افتاد. شايد اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسى بستر 
را براى حضور و فعاليت بيشــتر بخش خصوصى فراهم مى كرد، 
هم فضاى اقتصادى ســالم تر و هم ارزش افزوده اى كه خلق مى 

شد موجب رشد و توسعه كشور مى  گرديد.
ــه  ــتيم ك ــاهد آن هس ــب ش ــر مرت ــاى اخي ــفتگى ه ــى آش در پ
افشــاگرى هــاى مربــوط بــه فســاد شــدت پيــدا كــرده اســت كه 
در شــرايط موجــود بخشــى از آن بــه دليل تســويه حســاب هاى 
جناحــى و سياســى و بخشــى از آن جهــت كاهــش اعتراضــات 
مردمــى در ايــن خصــوص اســت. متاســفانه در ايــران بــا وجــود 
قوانيــن مربــوط بــه ســالمت ادارى و نحــوه مجــازات مجرمــان، 
در مرحلــه اجــرا عملكــرد مناســبى ديــده نشــده بــه گونــه اى كه 
فســاد گســترده اى در جامعــه حاكــم مــى باشــد. ممكــن اســت 
در عمــل برخوردهايــى صــورت گيــرد امــا عمــده آنهــا ســطحى 

بــوده و عوامــل زيربنايــى همچنــان فعــال باقــى مــى ماننــد.
 مبارزه با فساد

براى هر شخصى منفعتش در اولويت قرار دارد و اگر فرد سالمى 
در سيستم فساد قرار گيرد به ناچار آلوده آن خواهد شد. در حال 
حاضر با شــروع تحريم ها فضا براى سوء استفاده سودجويان و 
افراد وابسته و ناسالم بازتر شده است. اين كه سياست ها و قوانين 
چــه اندازه كارآمد و صحيح بوده بايد با وضعيت فســاد موجود 
سنجيده شود.گاهى بروز رانت و فساد از همين قوانين ناشى مى 
شــود. فضاى كسب و كار ســالم و رقابتى نقش بسيار مهمى در 
كاهش اين بحــران دارد. تا زمانى كه اين فضا براى فعاليت بنگاه 
ها نامســاعد و قوانين مربوطه پيچيده باشد، فعال اقتصادى را در 

بيراهه رشوه و باندبازى قرار مى دهد.
از طرفى ديگر هر چه راه افشاگرى صحيح و دقيق از طريق رسانه 
ها بيشتر باشد، از گســترش آن جلوگيرى مى شود. آزادى كامل 
رســانه ها و دسترسى به اسناد و مدارك كليه حساب ها و انتشار 

آنها ضرورى است.
 بدين منظور يكى از مصاديق شــفافيت، شفافيت مالى و فعاليت 
هاى اقتصادى است. ايران در سال هاى اخير در خصوص مبارزه 
با پولشويى قوانينى را به تصويب رسانده و اقداماتى را انجام داده 
است. لكن از ســوى مجامع بين المللى ايران يكى از كشورهايى 
اســت كه در ليست ســياه اقدام متقابل قرار دارد و عدم پيوستن 
كشــور به FATF مشــكالتى به جز تحريم هاى فعلى را براى 
مبادالت بين المللى و روابط تجارى ايران ايجاد مى نمايد. از آنجا 
كه پيوستن به اين ســازمان نيازمند شفافيت مالى و فعاليت هاى 
اقتصادى افراد و گروه ها و ســازمان هاى مختلف است، برخى از 
افــراد و احزاب به دليل به خطر افتادن منافع خود، با عضويت در 

اين سازمان مخالفت مى كنند. 
در شرايطى كه احتمال از بين رفتن توافقنامه برجام وجود دارد و 
وضعيت معيشــت مردم روز به روز وخيم تر مى شود، ضرورت 

پيوستن ايران به سازمان FATF بيشتر مشخص مى گردد.
بنابرايــن براى مبارزه با فســاد اقدام هم زمان الزم اســت بدين 
معنا كه هم افراد بايســتى سالم و متكى بر دانش علوم سياسى و 
مديريت سالم باشند و هم ســاختار حكومتى- سياسى كشور به 
دور از فساد شكل بگيرد. شفاف سازى فعاليت هاى افراد در كليه 
بخش هاى حكمرانى اعم از قانونگارى، اجرايى، قضايى، الزم و 
ضرورى است. بدنه بزرگ دولت و دخالت وى در امور مختلف 
و تصــدى در امورى كه مربوط به بخش خصوصى اســت خود 

ايجادكننده فساد است. 
بنابراين كاهش تصدى گرى و كوچك ســازى دولت، خصوصى 
ســازى و واگذارى هاى عادالنه و منطقــى برخى از امور به اين 

بخش از ديگر راهكارهاى مبارزه با فساد و رانت مى باشد.
*يلدا راهدار
 عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران

وزير اقتصاد روسيه: 
دالر بفروشيد، روبل بخريد!

 وزير توســعه اقتصادى روسيه گفت: ســقوط اخير قيمت روبل 
فرصت خوبى براى خريد ارزى ايجاد كرده است كه فعال زير قيمت 

واقعى خود معامله مى شود.
به گزارش مهر، وزير توســعه اقتصادى روسيه، ماكسيم اورشكين، در 
حاشــيه اجالس اقتصاد شــرق دور در  والدى وستوك روسيه گفت: 
سقوط اخير قيمت روبل فرصت خوبى براى خريد ارزى ايجاد كرده 

است كه فعال زير قيمت واقعى خود معامله مى شود.
توصيه اورشــكين به شهروندان روسى اين اســت كه دالر آمريكا را 
بفروشند و روبل روسى بخرند. از ماه جوالى تا كنون روبل روسى 12

درصد ارزش خود در برابر دلرا را از دست داده است.
اورشــكين به راديوى بيزنس اف ام گفت: شما اين نقل قول معروف 
از وارن بافت را مى شناســيد؛ «در مواقعى كــه ديگران طمع مى كنند 
بترس و در مواقعى كه ديگران مى ترســند طمع كار باش». وقتى همه  
چيز خوب اســت و همه در مــورد چيزى مثبت فكر مى كنند، اين به 
معناى اين است كه بر خالف آن چه به نظر مى رسد اين سرمايه جاى 

پيشرفت زيادى ندارد.

انسداد چاههاى غيرمجاز راهكار مهم براى 
كاهش مصرف آب

 انسداد چاههاى كشاورزى غيرمجاز كه در سال هاى اخير توسط 
شــركت آب منطقه اى همدان شدت يافته است يكى از راهكارهاى 

مهم و مناسب براى كاهش مصرف آب در اين استان است.
به گفته كارشناسان منابع آب، بر اساس استانداردها اگر ميزان برداشت 
آب از ســفره هاى زيرزمينى به بيش از 60 درصد برســد وضعيت به 
شرايط بحران مى رسد و هم اكنون در استان همدان صد درصد ذخاير 
آبى در حال استفاده است كه اين مشكل وضعيت بحرانى براى استان 

به شمار مى رود.
به گفته مسئوالن و كارشناسان حوزه آب استان همدان تاكنون بيش از 
2 هزار حلقه چاه غيرمجاز در سطح اين استان شناسايى و بيش از 300

حلقه چاه غيرمجاز در سطح استان مسدود شده است.
بــه گزارش ايرنا، مدير حفاظت و بهره  بردارى شــركت آب منطقه  اى 
همدان در شــوراى حفاظــت از منابع آب شهرســتان همدان گفت: 
اقدام هاى خوبى براى كاهش مصرف آب در شــهر انجام شــده كه 

مهمترين آنها مسدود كردن چاه هاى كشاورزى غير مجاز است.
مرتضى احدى با بيان اينكه همچنين براى جلوگيرى از اضافه برداشت 
آب، كنتور چاه هاى مجاز هوشــمند شدند افزود: تغيير الگوى كشت 
به گياهان كم آب بر و سازگار با منابع آب و خاك، مديريت مشاركتى 
منابع آب با همكارى ذينفعان و جذب ســرمايه و تغيير الگوى فضاى 
سبز و برنامه كاهش 30 درصدى مصارف آب فضاى سبز و خدمات 

شهرى از ديگر برنامه ها براى كاهش مصرف آب است.
وى ادامه داد: سهميه اســتفاده از دشت هاى همدان و بهار در بخش 
كشــاورزى 151 ميليون مترمكعب است كه اين ميزان در حال حاضر 

222 ميليون مترمكعب است.
احدى اظهار داشت: اجراى طرح انتقال پساب شهر همدان به نيروگاه 
شــهيد مفتح موجب جلوگيرى از فرونشســت زمين و بروز پديده 
فروچاله هاى جديد در اين منطقه شــده است به طورى كه به دنبال 
انتقال پســاب فاضالب همدان به نيروگاه مفتح 25 حلقه چاه از مدار 
خارج و مسدود شد. مدير حفاظت و بهره  بردارى شركت آب منطقه 
 اى همدان ادامه داد: ارتقا ســامانه هاى پايشى مصارف آب، بازنگرى 
در طرح هاى نيمه  تمام كه در تناقض با برنامه ســازگارى با كم آبى در 
استان بوده و كاهش مصرف آب كشاورزى از طريق اصالح روش هاى 
مديريت آب و كشت دوم بخش ديگرى از برنامه  هاى كارگروه مبارزه 

با كم  آبى است.
احدى خاطرنشان كرد: پساب شهر همدان 40 ميليون مترمكعب است 
كه ســال هاى قبل 15 ميليون مترمكعب بــراى نيروگاه در نظر گرفته 

مى شد و مابقى براى تغديه آبخوان ها استفاده مى شود.

آخرين قيمت ها از بازار طال 
و پيش بينى قيمت

 رييس اتحاديه فروشــندگان طال و جواهر درباره نوســانات بازار 
ســكه و طال در ايــن روزها بيان كرد: ديروز تغييرات بســيار جزئى 
كاهشى در بازار شــاهد بوديم اما در حال حاضر نوسانات بازار زياد 
اســت و نمى توان پيش بينى كرد. ممكن اســت بر اثر اخبار تغييرات 

غيرقابل پيش بينى داشته باشيم.
ابراهيم محمدولى ادامه داد: اگر ارز براى تقاضاى مردم تامين شــود 
و قيمت ها مطابق همان قيمت هاى پايه اى كه تعيين شــده نگه داشته 
شــود، با توجه به اينكــه بازار هم در روزهاى تعطيلــى به دليل ايام 
محرم قرار دارد، به نظر نمى رســد افزايش قيمت چشــم گيرى داشته 
باشــيم و تقاضايى كه در روزهاى معمول بازار وجود دارد هم چندان 
در اين روزها شــاهد نيستيم. مگر اينكه حاشيه غيرمترقبه اى رخ دهد 
يا مســووالن بانك مركزى سياســت هاى جديدى را پيش بگيرند كه 
با كاهش قيمت مواجه شــويم. محمدولى همچنين درباره تاثير اخذ 
ماليات از سكه ها براى افرادى كه بيش از 25 سكه خريدارى مى كنند، 
به ايسنا گفت: اين موضوع بر كاهش قيمت سكه تاثير دارد اما اقدامى 
نيست كه بتواند اثرگذارى چندانى داشته باشد. البته تصميمى كه گرفته 
شده براى دريافت ماليات از كســانى كه سكه هاى زيادى خريدارى 

مى كنند تصميم خوبى است اما بهتر است 25 عدد افزايش يابد.
طبق گفته  رييس اتحاديه فروشــندگان طال و جواهر، تا ســاعت 14
ديروز ســكه تمام طرح  جديد چهار ميليون و 430 هزار تومان، سكه 
تمام طرح قديم چهار ميليون و 100 هزار تومان، نيم ســكه دو ميليون 
و 130 هزار تومان و ربع ســكه يك ميليون و 120 هزار تومان قيمت 
داشتند. سكه  يك گرمى نيز 630 هزار تومان قيمت گذارى شده است.

صادرات ميوه وسبزى متوقف شد
 رئيس اتحاديه ملى محصوالت كشاورزى از توقف صادرات ميوه، سبزى و صيفى جات طى 3 روز اخير از كشور خبر داد 

و گفت: 122 كانتينر ميوه و سبزى و تره بار در بنادر كشور در حال از بين رفتن است.
ســيد رضــا نورانــى، دربــاره دليــل ايــن مســاله بــه ايســنا توضيــح داد: مســئوالن مربوطــه اعــالم كرده انــد صادركننــدگان بايــد 
پيمــان ســپارى كــرده و ارز حاصــل از صــادرات را ظــرف 3 مــاه بــه كشــور آورده و بــا نــرخ هــر دالر تقريبــا 8 هزارتومــان  
واگــذار كننــد كــه ايــن بــراى صادركننــدگان مقــرون بــه صرفــه نيســت بنابرايــن آنهــا حاضــر نيســتند در گمــركات بابــت 

بازگشــت ارز، تعهــد بدهنــد. 
ــام درشــتى  ــا خــرد اســت و ارق ــدگان،  عمدت ــان اينكــه ارز حاصــل از صــادرات ايــن صادركنن ــا بي ــام مســئول ب ايــن مق
ــراى  ــد ب ــدگان نمــى توانن ــن صادركنن ــراى همي ــا 3000 دالر اســت، ب ــو 2500ت ــر كاه ــك كانتين نيســت، گفــت: ارزش ي

ــد. بازگشــت ارز خــود تعهــد بدهن

صادرات سيب زمينى و گوجه فرنگى را مديريت كنيد
 رئيس اتحاديه بارفروشان در نامه اى به رئيس اتاق اصناف خواستار مديريت صادرات سيب زمينى و گوجه فرنگى شد و گفت: در صورت 

ادامه روند صادرات، اين دو محصول در بازار داخلى ناياب مى شود.
حســن صابرى قيمت هركيلوگرم ســيب زمينى را در ميدان مركزى ميوه و تره بار بين 1700 تا 2300 تومان و هر كيلوگرم گوجه فرنگى را 
بين 2500 تا 3500 تومان اعالم كرد و افزود: طى حدود 10 روز اخير سيب زمينى حداقل 800 تومان گران شده ضمن اينكه در فصل گرما 

قيمت گوجه فرنگى نبايد در سطح قيمت هاى فعلى باشد.
رئيس اتحاديه بارفروشان با اشاره به اينكه چند روز ديگر ايام عزادارى تاسوعا و عاشوراى حسينى فرا مى رسد و تقاضا براى اين دو محصول 
افزايش مى يابد، به مهر گفت: هر ســال در اين ايام قيمت اين دو محصول بين 10 تا 20 درصد افزايش مى يافت اما امســال فكر مى كنم با 
وضعيت ايجاد شده نرخ آنها بين 30 تا 40  درصد گران شود. ضمن اينكه امسال ظرفيت انبارهايمان به دليل صادرات بى رويه براى شب 

عيد نيز كافى نيست و در صورت ادامه دچار مشكل خواهيم شد.

غزل اسالمي»
 مافياي قوي گوشــت همــدان يك بار 
ديگر قيمــت آن را باال برد. فيله گوشــت 
گوساله در فروشگاه هاي زنجيره اي 88 هزار 
تومان فروخته مي شود و در قصابي ها بسته 
به كيفيت آن قيمت ها باال پايين مي شــود. 
تا پيــش از اين قيمت همين گوشــت در 
فروشگاه ها 68 هزار تومان بود. اين افزايش 
قيمت بر روي گوشــت گوسفند هم اجرا 
شده است. افزايش حدوداً 20 هزار توماني 
در عرض يك هفته ســبد خريد خانوار را 

كوچكتر كرد.
گوشت منجمد گوساله نيز از 32 هزار تومان 
به 54 هزار تومان رســيد. بــا اين افزايش 
قيمت، دولت توزيع گوشــت منجمد را از 
دست خصوصي خارج كرد و خود به عهده 
گرفت. آن طور كه رئيس ســازمان نظارت 
و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان مي گفت: گوشت منجمد هم 
همانند گوشــت گرم وارداتي سهميه بندي 
شده و روزانه مقدار محدودي در برخي از 

فروشگاه ها عرضه مي شود.
ســهميه بندي گوشــت منجمد وارداتي از 
آن رو صورت مي گيرد كه فقط به دســت 
مصــرف كننــده برســد و رســتوران ها و 

كارخانه ها نتوانند از آن استفاده كنند.
طبــق گفته هاي يــك منبــع آگاه، از زمان 
سهميه بندي گوشــت هاي وارداتي و گران 
شــدن گوشت گوسفند، تعداد كشتار گاو و 
گوساله در همدان به بيش از دو برابر رسيده 
اســت. عمده گاوهاي ماده را بســياري از 
رســتوران ها استفاده مي كنند و بقيه در بازار 

عرضه مي شوند.
يــك هفته قبل از ايام عاشــورا قيمت مرغ 
گرم به كمتر از 9 هزار تومان رسيد. اين در 
حالي است كه تا چند هفته پيش قيمت آن 
به حدود 12 هزار تومان رسيده بود. و انواع 
مرغ هاي ديگر نسبت به مارك آن تا 17 هزار 
تومان فروخته مي شدند. مرغ منجمد نيز به 
صورت محدود و سهميه بندي شده هر كيلو 
6 هزار و 200 تومان در برخي فروشــگاه ها 

عرضه مي شود.
افزايش قيمت در بســياري از اقالم اساسي 
ديگر هر چند يكبار نبوده اما با شيب تقريبا 

تند و مكرر بــاال رفته تا جايي كه به عنوان 
مثــال رب قوطي 4 هــزار 200 توماني در 
اسفند ماه كه در بســياري از فروشگاه ها با 
تخفيف، 3 هــزار و 800 تومــان فروخته 
مي شد اكنون به 7 هزار و 500 تومان رسيده 
است و با افزايش قيمت گوجه فرنگي انتظار 

مي رود رب گرانتر هم بشود.
افزايش قيمت برنج هاي وارداتي نيز دست 
كمي از افزايش رشد دالر نداشته و برنج هاي 
تايلندي 2500 يا 3 هزارتوماني اكنون بيش 

از 8 هزار تومان به فروش مي رسد.
اما برنج ايراني حدوداً 30 درصد گران تر از 
سال گذشــته همين موقع شده است برنج 
طارم يا هاشمي 12 هزار توماني اكنون باالي 

16 هزار تومان فروخته مي شود.
6 برابر شــدن قيمت ظروف يكبار مصرف 
2/5 برابر شــدن قيمت آب معدني، افزايش 
34 درصدي اجاره مســكن در ســال 97، 
افزايــش هزينه اينترنت، گران شــدن نرخ 
كرايه تاكســي و اتوبوس، باال رفتن قيمت 
كفش و لبــاس، افزايش 4-3 برابري قيمت 
ميوه و بسياري ديگر از كاالهاي مورد نياز، 
خانوارها را درگير تهيه كاالهاي اساسي كرده 
و نگراني هايي را به دنبال داشته كه موجب 
شــده تا انبارهاي كوچك خانگي را ايجاد 
كنند. اين احتكارها توســط خانواده ها خود 

تورم مضاعفي را ايجاد كرده اســت كه در 
نهايت ضرر آن به خود مردم برمي گردد.

زمزمه گراني نان نيــز وجود دارد. تا جايي 
كــه برخي نانوايي ها كه نــان دولتي عرضه 
مي كردند دو هفته قبل قيمت آن را به قيمت 
ازاد رســاندند و ســنگگ را با هزار تومان 
عرضه كردند اما با برخوردهاي بازرســان 
دولتي تــا حد زيادي كنترل شــد و اكنون 
نانواها منتظر تصويــب افزايش قيمت نان 
هستند، كه به نظر مي رسد به زودي باالخره 
يكــي از طرح هاي افزايش قيمــت نان به 
تصويب برسد و اجرا شود.در بررسي هايي 
كه توســط شــوراي عالي كار كشور انجام 
شده هزينه هاي اقالم خوراكي سبد معيشت 
كارگران در شهريور ماه 97 نسبت به اسفند 
96، 212 هزار و 600 تومان رشــد داشــته 

است.
با احتساب رشد هزينه هاي ساير رديف هاي 
هزينه اي ســبد معيشــت خانوار از جمله 
مسكن، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش، 
تفريحات و سرگرمي، دخانيات و... قدرت 
خريد كارگــران 800 هزار تومــان در اين 
مدت كاهش پيدا كرده است. به اين معنا كه 
اگر كارگري مي خواهد همان زندگي اسفند 
ماه ســال گذشته را داشــته باشد بايد 800
هزار تومان به حقوقش اضافه شود، البته در 

شــرايطي كه قصد خريد اتومبيل يا مسكن 
نداشته باشد. زيرا هر كدام از اينها به بيش از 

يك و نيم برابر رسيده است.
بررســي هاي مركز آمار نشــان مي دهد كه 
«حداقل هزينه» سرانه «مصرف روزانه» اقالم 
خوراكي براي هر نفر 9 هزار و 183 تومان 
اســت اين هزينه صرفاً براي مصرف مواد 

غذايي حداقلي است.
طبق بررســي هاي مركز آمار حداقل هزينه 
مصرف ماهيانه مواد غذايي يك خانوار 3/3

نفر حدود 910 هزار تومان برآورد شد.
كه با احتساب تأثير سهم 25/7 درصد مواد 
خوراكي در سبد معيشت، هزينه ماهيانه يك 
خانوار كارگري حدود 3 ميليون 450 هزار 

تومان تعيين شده است.
امــا اكنون حداقل حقوق يــك كارگر يك 
ميليون 114 هزار تومان اســت و با افزايش 
قيمت ها از اسفند تاكنون عمًال قدرت خريد 

ناچيز خود را هم از دست داده است.
تــورم 6/8 درصدي در مــرداد ماه و در 
صــورت ادامه همين درصــد در ماه هاي 
آينده تورم 75/6 درصدي براي ســال 97
را رقــم خواهد زد. كه ايــن مقدار تورم 
خانوارهــاي كارگري را بــا چالش جدي 
تأمين مواد غذايي براي «سير شدن» مواجه 

خواهد كرد.

با تورم باالي استان قدرت خريد كارگران حداقل800 هزار تومان كمتر از از سال گذشته شد

سفره كارگران كوچكتر از هميشه

فاطمه پاك زاد »
هســتند  جهان روا، ارز هايى   ارز هاى 
كه براى داد و ســتد بين المللى از سوى 
قرار  پذيرش  مورد  مختلف  كشــورهاى 
مى گيرند. دالر آمريكا، يورو، ين ژاپن و 
پوند انگليس از جمله ارزهاى جهان روا 
هستند. با توســعه اقتصاد چين و تبديل 
شــدن آن به دومين اقتصــاد بزرگ دنيا، 
سال گذشته صندوق بين المللى پول يوآن 
را هم به ســبد ذخاير ارزى خود اضافه 
كرد و به اين ترتيــب واحد ارزى چين 
نيز تبديل بــه يكى از ارزهــاى جهانى 
شــد. در حال حاضر ســهم دالر آمريكا 
از كل ذخايــر ارزى بانك هــاى مركزى 
جهان حدود 64 درصد اســت، ســهم 
يورو 20 درصد و ســهم يــوآن تنها 5/ 
2 درصد اســت. مهم تريــن مالك براى 
تبديل شــدن واحد پولى يك كشــور به 
ارز جهانى ميــزان توليد ناخالص داخلى 
آن كشــور و نقش اقتصاد آن كشــور در 
تجارت بين المللى اســت. بــا توجه به 
رشد اقتصادى چين و تبديل آن در آينده 
نزديك به بزرگ ترين اقتصاد دنيا، طبيعى 
است كه ارز اين كشور اقبال بيشترى در 
تبادالت مالى جهانــى پيدا كند اما هنوز 
بــراى جايگزينى آن بــا دالر آمريكا راه 

دراز و پر چالشى در پيش دارد.
آمريكا  دالر  از  مختصرى  شرح   

(USD)
در ســال 2004 آمريــكا قــدرت اول 
و اصلى جهان شــناخته شــد بــا توليد 
ناخالــص داخلى بــه ارزش 11ميليارد 
دالر كــه باالترين رقــم در جهان بوده 
و بر اســاس مدل تقســيم قدرت خريد 
purchasing power parity)
model) اســت، كه ســه برابر درآمد 
ژاپــن، 5 برابر آلمان و 7 برابــر بريتانيا 
است. اياالت متحده به طور عمده كشور 
خدمات محور است كه حدود 80 درصد 

درآمد آن از خدمــات امالك و مامالت 
ملكى، انتقال مالى، مراقبت هاى بهداشتى 
و خدمات تجارى تامين مى شود(1). بر 
اســاس قدرت دالر كه همچنان توانسته 
قــدرت خود را حفظ كند و مشــكالتى 
را براى برخى كشــورها از جمله ايران، 
تركيه و روســيه درست كرده است، اين 
كشــورها به فكر پيمان دوجانبه پولى كه 
مدت هاست براى حذف دالر از مبادالت 
تجارى در دستور كار قرار گرفته و بعضا 
عملياتى شــده، به دنبال پايــان دادن بر 
ســيطره جهانى اين ارز به ويژه از سوى 
كشور هايى همچون چين، روسيه و ايران 
بوده است. عملياتى شدن پيمان هاى پولى 
دو يــا چند جانبه زمينه حذف دالر را در 

معامالت اقتصادى فراهم مى كند.
تصور و ترســيم امنيت بيــن المللى بر 
اساس مولفه هاى نظامى منسوخ گشته و 
در جهان امروز، بازســازى امنيت جهانى 
بر پايه مقوله اقتصاد بنا يافته است(2)،كه 
افزايش قيمت دالر در برابر ساير ارزها را 
نيز مى توان به افزايش رشد اقتصادى اين 
كشــور، اتخاذ سياست خارجى متفاوت 
از گذشــته و اقدام به برقرارى ارتباط با 
كشــورهايى كه تا پيش از اين به عنوان 

دشــمن از آنها ياد مى كرد، افزايش توليد 
شــيل اويل و هم دســتى با عربستان به 
منظــور تاثير گذارى مخــرب در قيمت 

جهانى نفت مرتبط دانست. 
در كشــور ما از ســاليان گذشته به ويژه 
از زمان اوج گيــرى تحريم ها عليه ايران، 
ضــرورت اجراى پيمــان دوجانبه پولى 
احساس مى شــد و اگرچه مطابق اظهار 
نظر برخــى اقتصاددانان اجرايى شــدن 
تجار  مشــكالت  مى تواند  پيمانى  چنين 
و فعاالن اقتصادى داخــل ايران را براى 
تاميــن ارز از طريــق مركــز مبادالت و 
صرافى ها حل كند، اما چالش هاى موجود 
در زمينــه مبــادالت مالــى، مخصوصا 
مبادالت نفت خــام در جهان كه عمدتا 
با دالر انجام مى شــود، مى تواند از داليل 
مقاومت برخى دستگاه ها از جمله بانك 

مركزى براى اجراى اين طرح باشد.
روس ها از مدت ها پيش به دنبال توسعه 
مبادلــه با پول ملى خود بــوده اند و در 
اين ميان همكارى هاى گســترده اى را 
با كشــورهايى همچون چيــن و تركيه 
آغاز كرد. روســيه و چين در سال 2015

قراردادى 30 ساله براى صادرات گاز به 
ارزش 400 ميليــارد دالر را امضــا كرده 

انــد. دو طرف توافق كــرده اند كه براى 
تسويه حساب اين معامله عظيم گازى از 
ارزهاى مشترك دو كشور از جمله روبل 

و يوان استفاده كنند.
از ســوى ديگــر اردوغان نيــز بارها بر 
آمادگى خود براى حذف دالر از مبادالت 
خود با روسيه سخن گفته است. روس ها 
حتى يك سامانه جايگزين براى سوييفت 
آغاز كرده اند. روســيه در ســال 2014 
 (CyberPlat) با همــكارى شــركت
شروع به طراحى يك سيستم پيام رسان 
مالى بين المللى (SPFS) كرده اســت 
كه قرار اســت جايگزينى براى عمليات 
ســوئيفت به منظور انتقال داده ها و پيام 

هاى مالى در سطح بين الملل باشد.
ايران و روســيه قدم هــاى ابتدايى را 
براى اتصال سيســتم بانكى دو كشــور 
را آغاز كرده اند. هم اكنون شبكه تبادل 
داخلى پول بين دو كشور شامل شتاب 
در ايــران و (mir) در روســيه به هم 
ديگر متصل شــده اســت. عواملى كه 
مانع از تبديل شدِن توافقات ارز منطقه 
است.  منطقه ى  بحران هاى  مى شود،  اى 
ايــن موضوع باعث شــد كشــورهاى 
منطقه متوجه شــوند كه اگــر خواهاِن 
يك اتحاديه  مالى هستند بايد اتحاديه ى 
خود را به يك اتحاديه ى مالى-  دولتى 
روسيه  ايران،  كشور  سه  كنند.كه  تبديل 
و تركيه، اقدام كردند و براى رسيدن به 
ايــن اتحاد مالى و دولتى منطقه اى نياز 
به همــكارى فرامنطقه اى قدرت هايى 
از قبيل چين و هند و ديگر كشــورهاى 

است.  عربى 
*كارشناس ارشد روابط بين الملل

منابع:
(1) . ويژگيها و اختصاصات جفت ارزهاى 
دالر، خاطره نيكويى

(2). مفهوم نوين امنيت در عصر جهانى 
شدن، محمود عسگرى

حذف دالر هدفى ارزشمند

كارت دانشجويي احمد گمار فرزند قدرت ا... به شماره 
ملي 3970118352 رشته صنايع غذايي دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9332503019 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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حوادث

ردپاى سيگار در بروز 13 سرطان
  بنابر اعالم كارشناسان، سيگار موجب بروز90درصد سرطان هاى ريه، 50 درصد 
بيمارى هاى قلبى عروقى، 75 درصد بيمارى هاى تنفسى و 12 درصد كل مرگ ها و 30 

درصد مرگ هاى بين 30 تا 50 سالگى است. 
به گزارش ايسنا، انواع فرآورده هاى دخانى شامل سيگار، پيپ، قليان، تنباكوى جويدنى 
و ســيگار سبب ايجاد سرطان مى شــوند. برخالف تصور رايج در جامعه كه ناشى از 
ترفندهاى تبليغاتى صنعت دخانيات است، خطر سرطان زايى در سيگارهاى با قطران 
كمتر برابر با خطر سرطان زايى در سيگارهاى معمولى است؛ چراكه افراد سيگارى به 
علت محروميت از نيكوتين، ســيگارهاى كم قطران را به تعدادى زيادتر و با پك هاى 

عميق تر مصرف مى كنند. 

اولين نشانه هاى ختم شدن رابطه زوجين به طالق 
كدامند؟

  يك روانشــناس با بيان اينكه ممكن اســت زوجين در زندگى زناشويى خود با 
يكديگر اختالف پيدا كنند و در نهايت از يكديگر جدا شوند، گفت: عوامل مختلفى بر 
جدايى زوجين تاثيرگذار است.سميرا اسماعيلى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
با بيان اينكه همه زوجين ممكن اســت در زندگى زناشــويى خود دچار عصبانيت و 
اختالف شــوند، اظهار كرد: هريك از زوجين بايد سعى كنند كه به هنگام عصبانيت 
به همســر خود توهين نكنند، زيرا توهين سرمنشأ طالق است.اين روانشناس گفت: 
وقتى به همسرتان توهين مى كنيد يعنى اوضاعتان خوب نيست و بايد براى رابطه خود 

فكرى بيانديشيد.

ضوابط و شرايط دريافت وام ضرورى بازنشستگان 
اعالم شد

  اعتبار وام هر اســتان بر اســاس توزيع فراوانى بازنشستگان و موظفين آن استان 
تعيين مى گردد.

به گزارش فارس،اين در حالى اســت كه مبلغ وام پنجاه ميليون ريال است و فقط به 
حســاب متقاضى در بانك صادرات كه در سيستم احكام درج شده و از اين حساب 

حقوق بازنشستگى وظيفه دريافت مى نمايد ، واريز خواهد شد.
پرداخت اقســاط وام 36 ماهه با كارمزد ساليانه 4درصد است و متقاضيانى كه آخرين 
وام دريافتى آنان تســويه شده است، مجاز به ثبت نام هستند. همچنين متقاضيانى كه از 

تاريخ صدور بازنشستگى آنها بيش از يكسال گذشته است، مجاز به ثبت نام هستند. 

تاثير والدين بر پيشرفت تحصيلى فرزندان
 يك روانشناس گفت: پيشــرفت تحصيلى دانش آموزان به عنوان 

يكى از مهمترين دغدغه هاى والدين شناخته مى شود.
سيدشــهرام عليزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار كرد: 
پيشرفت تحصيلى دانش آموزان به عنوان يكى از مهمترين دغدغه هاى 
والدين شــناخته مى شود و بســيارى از والدين در هر سال تحصيلى 
هزينه هاى قابل توجهى را در زمينه تحصيل فرزندانشان صرف مى كنند 

و اين مساله به عنوان يك رسم نوپا در حال گسترش است.
اين روانشــناس افزود: اين روزها شاهد اين معضل هستيم كه والدين 
از نيازهاى ضرورى خود چشم پوشى مى كنند و گمان مى كنند صرف 
هزينه هاى چشمگير تضمين موفقيت تحصيلى فرزندانشان است. اين 
در حالى است كه بسيارى از دانش آموزان با صرف هزينه نتيجه دلخواه 

خود را كسب نكرده و در آينده دچار سرخوردگى مى شوند.
عليزاده اظهار داشــت: با توجه به تبليغات بى امان موسسات آموزشى 
دانش آموزان، نقش والدين در پيشــرفت تحصيلى دانش آموزان حلقه 

گمشده اى است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وى مطرح كرد: برخى از والدين دانش آموز را يك «ماشين درس خوانى» 
مى پندارند و تمامى نصيحت ها، پاداش ها و صحبت هاى آنها در حوزه 
تحصيلى او خالصه مى شــود. اين مساله موجب شكل گيرى ديدگاه 
«دوســت داشته شــدن به شــرط درس خواندن» در ذهن دانش آموز 

مى شود و رفته رفته او را نسبت به تحصيل بى ميل مى كند.
عليزاده بــا بيان اينكه والدين بايد پس از عــدم موفقيت فرزند خود 
را همراهــى كننــد، اظهار كرد: متاســفانه برخــى از والدين پس از 
مشــاهده يك نمره پايين و يا يــك كارنامه ضعيف با طعنه، تحقير و 
كنايــه دانش آموز را تخريب مى كنند، بى آنكه بدانند به اعتماد به نفس 
نيمه جان فرزندشــان حمله ور شــده اند و اين واكنش والدين موجب 
نااميدى دانش آموز شــده و در ادامه بيزارى از درس مورد نظر و حتى 

مدرسه را در پى خواهد داشت.

حاشيه نشينى عاملى براى بازتوليد فقر
 يك جامعه شناس شهرى با اشاره به تاثير پديده حاشيه نشينى مدرن 
در جامعه گفت: حاشيه نشينى منجر به تشديد شكاف طبقاتى مى شود، 
چرا كه وقتى بى عدالتى احســاس شود، مى تواند موجب نارضايتى و 

بحران در سطوح و بخش هاى مختلف جامعه شود.
محمدحيدرپور در گفت وگويى با ايســنا، ضمن اشــاره به تاريخچه 
شكل گيرى حاشيه نشينى از  قرن 19 كه در كشورهاى صنعتى همزمان 
با صنعتى شدن ايجاد شد، افزود: پديده  حاشيه نشينى در كشورهاى در 
حال توسعه و صنعتى همزمان با جريان مدرنيزاسيون شكل گرفت و 
در كشــور ايران هم به وجود آمد، اما به دليل عدم برنامه ريزى كارآمد 

اقتصادى در ايران اين پديده تبديل به معضلى اجتماعى شد.
اين جامعه شــناس شهرى با بيان اينكه حاشيه نشينى در ايران به دليل 
اصالحات ارضى شــكل گرفت و با مهاجرت گسترده اى روبرو شد 
،تاكيد كرد: همزمان با صنعتى شدن در دهه 50 اين معضل در كشور به 
وجود آمد و با درآمدهاى نفتى بعد از انقالب اين پديده گسترده تر شد 
كه به دليل عدم كارآمدى برنامه هاى اقتصادى نه تنها در دوره هاى قبل 
بلكه در شرايط كنونى هم اين موضوع حل نشده باقى مانده و همچنان 

رو به گسترش است.
وى گفــت: اما در حومه شــهرهاى بــزرگ ايران، حاشــيه ها محل 
زندگى اقشار بســيار ضعيفى شده كه خود منجر به شكل گيرى انواع 
ناهنجارى هاى اجتماعى در اين نقاط مى شــود؛ اين در حاليســت كه 
كارتن خواب ها، انواع باندها و قتل هاى زنجيره اى رخ داده در شهرها 

ناشى از نواحى ايجاد شده در حاشيه شهرهاست.
حيدرپور ادامه داد: حاشيه نشــينان كســانى هستند كه به دليل ناتوانى 
مالى نســبت به شرايط اقتصادى با وجود معضالت موجود در حومه 
شــهر مانند اعتياد، فحشــا و انواع ديگر ناهنجارى هاى اجتماعى باز 
هم به زندگى در نقاط حاشــيه اى شهر تن داده اند. فقدان ديدگاه هاى 
راهبردى، فساد مالى و همچنين اجراى برنامه هاى خاص در هر دولت 
را از عوامل تشديدكننده معضل حاشيه نشينى دانست و گفت: با نبود 
مديريت كارآمد اين مســئله ســاالنه بيش از پيش در كشور تشديد 

مى شود.

كشف 80 كيلو ترياك 
از پدر و پسرى در همدان

 فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: مقدار 80 كشــف 80 كيلو 
ترياك از پدر و پسرى در همدان كشف و ضبط شد.

كشــف 80 كيلو ترياك از پدر و پسرى در همدان باشگاه خبرنگاران 
جوان، بخشعلى كامرانى صالح فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: 
پــس از چهار ماه كار اطالعاتى اعضاى يــك باند تهيه و توزيع مواد 

مخدر شناسايى شدند.
وى اضافه كرد: اعضاى اين بانــد با بارگيرى محموله مواد مخدر در 
جنوب شــرق كشور قصد انتقال مواد افيونى به همدان و توزيع آن در 

اين شهر را داشتند.
فرمانــده انتظامى اضافه كرد: ماموران پليــس مبارزه با مواد مخدر در 
يك كار تيمى و به كارگيرى ترفندهاى پليســى اعضاى اين باند را در 

فامنين به دام انداختند.
كامرانى صالح بيان كرد: ماموران در اين عمليات 2 دســتگاه خودرو را 
توقيف و در بازرسى از آنها 80 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط كردند.

وى با بيان اينكه اعضاى اين باند سابقه دار بودند خاطر نشان كرد: هفته 
گذشــته نيز عوامل پليس مبارزه با مواد مخدر از اعضاى اين باند 37
كيلوگرم موادمخدركشف كرده بودند. سه تن و600 كيلوگرم موادمخدر 
امسال تاكنون در همدان كشــف شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2 درصد رشد داشته است.

همدان پيام: باز آمد بوى خرج مدرسه
 بوى دعواهاى راه مدرسه!!

ايران: با گردش به راست در پارلمان سوئد
 معلومه خواســته اولش يه نمايشــى از رانندگى ايرانى ها رو 

ارائه بده!!
جمهوري اســالمي: بارش باران در مناطق شمالي كشور و وزش باد 

در شرق
 چى مى شد اگه برعكسش اتفاق مى افتاد!!
همدان پيام: همدان رتبه نهم توليد عسل را دارد

 با اين همه عسل چرا اين همه عصبانى داريم!!؟
هدف: قلعه نويي پيشنهاد 2 ميليون دالري پرسپوليس را رد كرد

 با اين وضع اقتصادى معلومه كه قيمت دالر هم نتونسته روش 
تاثير بذاره!!

خبر ورزشي: آغاز رژه يوزها از جاده ابريشم
  جاده ابريشم هم  داره محل گذر چه چيزهايى مى شه...

همشهري: رفع تبعيض در حق تحصيل
 باز دوباره بوى شهريه مدارس به مشام مياد!!

همدلي: جاروي چيني ها جمع نشد، مخفي شد
 نگران نباش در گراني هاي آينده الزم مي شه

مردم ســاالري: اگر اميد مردم را افزايش دهيم شــرايط سخت زودتر 
پايان مي يابد

 با اين همه گرونى شما باز دم از اميد مى زنين!!
گل ورزشي: كي روش: دنبال قهرماني جام ملت ها هستيم

 عجب ادم بلند پروازى!!
ايران: آيا مهاجرت نخبگان افزايش يافته است؟

  بمونن ايران كه چى؟!!
جمهوري اسالمي: نبايد مبارزه با فساد به تسويه حساب سياسي آلوده شود.

  تا بوده همين بوده!!
اطالعــات: دولت عراق و اقليم كردســتان تروريســت ها را به ايران 

تحويل دهند 
 بشين تا اين عربا از اين كارا بكنن!!

 بــا توجه به اينكه خدمــات بخش درمان بيمه 
سالمت بيشتر در مراكز دولتى ارائه مى شود بنابراين 
ايــن بيمه، درمان معتــادان در مراكز غير دولتى را 

قبول نمى كند.
معاون پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشور با حضور در جمع اصحاب رسانه استان همدان 
اظهار كرد: 96 درصد خدمات درمان معتادان در مراكز 
غير دولتى از جمله كمپ ها انجام مى شــود كه بيمه 

سالمت يارانه انها را پرداخت نمى كند.
فريد براتى سده با اظهار گله از اين موضوع  گفت: 
سال گذشته بيمه سالمت 78 ميليارد تومان از محل 
اعتبارات وزارت بهداشــت بــراى درمان معتادان 
دريافت كرد كه مدعى شد30 ميليارد تومان از انرا 
هزينه كرده اســت اما معلوم نشد 40 ميليارد مابقى 

كجا رفت!
وى اعالم كرد: بهزيستى با توجه به شرح وظايف 
گسترده خود براى حمايت از معتادان يارانه ناچيزى 

دارد كه پرداخت مى كند اما براى درمان معتاد نياز به 
حمايت وزارت بهداشت براى اختصاص اعتبار به 

صورت مستقيم به مراكز غير دولتى دارد.
ميزان  از  آمارى  ارائه  با  ادامه  در  براتى ســده 
هــزار   808 و  ميليــون   2 گفــت:  معتــادان 
كشــور  در  مخدر  مواد  دائمى  مصرف كننــده 

است. شده  شناسايى 
معاون پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشــور، اظهار كرد: در كنار اين آمار يك ميليون و 
700 هزار نفر مصرف كننده تفننى داريم و يا اينكه 

يكبار مصرف مواد را تجربه كرده اند.
معاون پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشــور با بيان اينكــه رويكرد ما در پيشــگيرى 
اجتماع محورى اســت، افزود: حــدود 5 هزار تيم 
CBO يا ســازمان  اجتماع محور در كشــور فعال 
است كه اعضاى آن متشكل از افراد محله، دانشگاه، 
مدرسه و ادارات هستند و بالغ بر 15 ميليون نفر را 

آموزش مى دهند.
براتى سده در ادامه به  ديگر طرح اين سازمان براى 
پيشگيرى از اعتباد اشاره كرد و افزود: طرح پازك 
به منظور پيشــگيرى از مصرف مواد در بين زنان 
و كودكان در نقاط آســيب پذير و يا حاشيه شهرها 
اجرا مى شــود كه در آن به طور مشخص بر روى 
زنان و كودكان در معرض آسيب و يا آسيب ديده 

متمركز مى شويم.
وى، عنوان كرد: از 3 هزار منطقه حاشيه شهر كشور 
500 منطقه را به عنوان طرح تحولى در نظر گرفتيم 

كه آموزش ها در اين مكان ها انجام شده است.
براتى ســده با بيان اينكه نخستين گام در اين طرح 
شناســايى محله و مشكالت محالت براى اجراى 
طرح است، افزود: به دنبال اعزام تيم ها به استان ها 
هســتيم تا بتوانيــم از امكانات موجود بيشــترين 

بهره ورى را ببريم.
وى با بيــان اينكه دو طرح هم در مهدهاى كودك 

دنبال مى شــود كه يكى طرح مصون سازى است، 
بيان كرد: در ايــن طرح به خانواده ها آموزش الزم 
براى نحوه ارتباط گيرى بــا فرزندان آموزش داده 

مى شود تا بروز آسيب جلوگيرى شود.
معاون پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشور در ادامه به طرح "خانه و مدرسه" اشاره كرد 
و افزود: اين طــرح بين المللى كه تدوين كننده آن 
يك فرد ايرانى است، براى سنين ابتدايى و مهدهاى 

كودك اجرا مى شود.
براتى سده با اشــاره به اينكه در استان همدان اين 
طرح در چهار مدرســه و ســه مهدكــودك اجرا 
مى شــود، بيان كرد: اميد است با رويكرد كشور و 
سياست هاى ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى به 

موضوع پيشگيرى توجه ويژه شود.
وى از اجراى طرح ديگرى به نام  "موبايل ســنتر" 
خبر داد و گفت: موبايل ســنتر يك خدمت سيار 
اســت كه در آن مددكاران ما به پاتوق معتادان در 
معرض خطر مى روند و خدمات ســه گانه سوزن، 
سرنگ، كاندوم و يك وعده غذاى گرم را در اختيار 

آن ها قرار مى دهند.
معاون پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى 
كشور با اشاره به اينكه وضعيت نابسامان اقتصادى 
تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر و خرده فروشان 

را افزايش مى دهد، بيان كرد:

براتى ســده با اشــهره به فعاليت كمپ خاى ترك 
اعتياد نيز با بيــان  اينكه طول دوره اقامت و درمان 
در اين كمپ ها 21 تا 28 روز اســت، افزود: امسال 
شــهريه يا تعرفه مراكز بهبود و بازتوانى 690 هزار 
تومان تعيين شده است اما پيشنهاد ما اين است كه 
بهزيستى هر استان امكان افزايش و يا كاهش 10 تا 

15 درصدى اين مبلغ را داشته باشد.
وى با بيان  اينكه همــه معتادانى كه براى بهبود به 
كمپ ها مراجعه مى كنند توانايى پرداخت شــهريه 
خود را ندارند، گفت: يارانــه اى را براى پرداخت 

هزينه به آن ها اختصاص مى دهيم.
در ادامه مدير كل بهزيســتى اســتان همدان نيز با 
اشــاره به اينكه بهزيستى از فعالترين دستگاهها در 
بحث كاهش آسيب هاى اجتماعى است بيان كرد: 
در استان همدان 43 كمپ ترك اعتياد داريم كه از 
نظر استاندار جمعيتى 39 كمپ نيز كفايت مى كند.

حميدرضا الوند بيان كرد: ســال گذشته 18 هزار و 
500 نفر در همدان از كمپ هاى ترك اعتياد خدمت 

گرفتند.
وى با اشاره به اينكه متاسفانه مبارزه با آسيب هاى 
اجتماعى تبديل به ژست اجتماعى شده است بيان 
كرد: برخى مســئوالن بيــش از انكه به فكر درمان 
آســيبهاى اجتماعى از جمله اعتياد باشــند به فكر 

ژست اجتماعى اين مفهوم هستند.

فاطمه پاكزاد»
 هــدف از اجراى پــروژه مهــر ايجاد 
تحولــى نوين در نگرش اســت به طورى 
كــه دانش آمــوزان براى ورود به مدرســه 
لحظه شــمارى كنند، بايد ستاد پروژه مهر 
در آموزش و پــرورش و مدارس اقدامات 
مؤثرى در زمينه هاى مختلف انجام دهند تا 
نقــش و خاطره اين روز بــه  ياد ماندنى در 
اذهــان دانش آموزان به عنــوان يك خاطره 

خوش باقى بماند.
در اين راستا با معاون آموزش ابتدايى استان 

گفتگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.
معاون آموزش ابتدايى اســتان با بيان اينكه 
راســتاى اجرايى شدن اين  پنج كارگروه در 
پروژه برنامه ريزى شده اســت، عنوان كرد: 
كميته ها در قالب سازماندهى نيروى انسانى، 
كميته تعمير و تجهيز، تبليغ و اطالع رسانى، 
انتصابات و نظارت و ارزيابى تقســيم بندى 

شده است.
ياســر نانكى بيان كرد: يك شــوراى مركزى 
تشكيل شده و در منطقه 1 و 2 و ديگر مناطق 
اســتان، جهت آماده ســازى مدارس، ادارات 
و نيروى انســانى براى شــروع خوب انجام 
شده است. جلســات مختلفى گذاشته شده و 
برنامه ها و فعاليت هايى را به مناطق ابالغ كرده 
كه بر اســاس آن بايد كالس ها، مدارس و ..... 

انجام شود.
وى با بيان اينكه 137 مورد درخواست تغيير 
دوره، رسته، رشته تحصيلى در تابستان امسال 
به وقوع پيوسته است، تصريح كرد: 27 هزار و 
617 دانش آموز كالس اولى در طرح سنجش 
شــركت كردند كه 100درصــد دانش آموزان 

هرپايه نيز به طور كامل ثبت نام شده اند.
معاون آموزش ابتدايى استان درباره ساماندهى 
فضاى فيزيكى مدارس نيز گفت: 12 هزار و 
133 كالس درس با مشاركت دانش آموزان 
طرح هجرت 3 تعمير و بازســازى و 120
مدرسه  نيز زيباسازى و رنگ آميزى شده اند.

وى تصريح كرد: توزيع سرانه دانش آموران 
در قالب 5 درصد حق شهردارى ها به مبلغ 
2 ميليارد و 220 ميليون ريال، توزيع سرانه 
ابالغى از وزارتخانه به مبلغ 5 ميليارد ريال و 
توزيع سرانه آموزشى به مبلغ 7 ميليارد ريال 

از ديگر اقدامات كارگروه بوده است.
نانكلــى درباره افزايش پوشــش نوآموزان 
پيش دبســتانى در اســتان گفت: 2 ميليارد 
ريــال به اســتان بودجه تخصيــص داده و 
توزيع شده در جهت نوآموزان كم بضاعتى 
كه توانايى پرداخت شهريه را ندارند، (مانند 
خانواده هايى كه تحت پوشش كميته امداد و 

ايتام) استفاده كنند. 
معاون آموزش ابتدايــى اســتان در كارگروه 
انتصابات با بيان اينكــه 148 نفر از مديران 
مدارس تأييد صالحيت شدند، تأكيد كرد: در 
اين دوره كليه سرايداران استان سازماندهى 
شــدند و در طول تابســتان اين اقدامات و 

جابجايى ها تقريبا انجام شده است.
نانكلــى از اجراى پــروژه مهر با محوريت 
«معلــم، دانش آموز و مدرســه» در مدارس 
اســتان همدان خبــر داد و گفت: هدف از 
اجــراى پروژه مهر ايجــاد تحولى نوين در 

نگرش ها است.
وى با بيان اينكــه در برنامه ريزى و اجراى 
پروژه مهر ســال تحصيلى آينده بايد تالش 
بيشــترى بــراى تحقــق اهــداف تعليم و 
تربيت صورت گيــرد، اظهار كرد: هدف از 
اجــراى پروژه مهر ايجــاد تحولى نوين در 
نگرش هاست تا دانش آموزان براى ورود به 

مدرسه لحظه شمارى كنند.
معاون آموزش ابتدايى استان با بيان اينكه با 
برگزارى جلسات مستمر شوراى پروژه مهر، 
برنامه ريزى و تمهيد مقدمات الزم به منظور 
آماده سازى مدارس براى بازگشايى در سال 
تحصيلــى آينده صــورت خواهد گرفت، 
افزود: بايد ســتاد پروژه مهر در آموزش و 
پــرورش و مــدارس اقدامــات مؤثرى در 
زمينه هاى مختلف انجام دهند تا خاطره اين 
روز به  ياد ماندنى در اذهــان دانش آموزان 

باقى بماند.
وى با تأكيد بر پرهيز از هرگونه بخشى نگرى 
در اجراى پــروژه مهر، گفت: انســجام و 
هماهنگى ميــان كارگروه هاى مختلف تأثير 

فراوانى در اجراى موفق اين پروژه دارد.
نانكلى ســاماندهى مطلوب نيروى انســانى 
را از مهمترين برنامه هاى دســتگاه تعليم و 

تربيت برشــمرد و تصريح كرد: پروژه مهر 
در مدارس با محوريــت «معلم، دانش آموز 
و مدرســه» اجرا مى شــود. بحــث ثبت نام 
دانش آموزان دوره پايه اول به پايان رسيده و 
هم اكنون تعداد محدودى هستند كه به دليل 
مهاجرت و ... ثبت نام انها انجام نشده است.

وى در ادامــه گفت: انتخاب رشــته دوره 
دوم متوســطه ساماندهى شده، كه در استان 
گرايش بيشــتر دانش آموزان به رشته تجربى 
كه 46درصد بيشــترين اقبــال و 41درصد 
براى رشته علوم انسانى و رشته رياضى اقبال 
كمترى قرار گرفته است. اقبال در رشته هاى 
فنى و كار و دانش در استان جذب داشته و 

در كشور رشد خوبى داشته است.
وى همچنيــن ادامه داد: كتب درســى دوره 
ابتدايى توزيع شده، و در اين موردكمبودى 
نداريم، كتب دوره متوســطه دوم نظرى در 
حد نياز است و كتب هنرستان ها از اول مهر 

هم توزيع مى شود.
نانكلــى در ادامه گفت: امســال با توجه به 
بازنشســتگى حــدود 1300- 1200 معلم 
داريم با كمبود نيرو مواجه بوديم كه با توجه 
فرهنگيان  دانشــجويان  فارغ التحصيالن  به 
و استفاده از بازنشســته هايى كه داراى كد 
مى باشــند به صــورت حق التدريســى در 
6 ســاعت تا حدودى اين كمبــود جبران 

شده است.  
در مورد نقل و انتقاالت همكاران ساماندهى 
شده كه هر كدام در اول مهر در كدام مدارس 

مشغول بكار شوند در حال اجراست، و در 
برخى مناطق اجرا شــده و مشخص است 
(مثل مالير و ناحيه 1و 2، تويســركان) در 
حال اجراى ســاماندهى نيروى انســانى در 

مدارس هستند.
معــاون آمــوزش ابتدايى اســتان از ديگر 
اولويت هاى اين پــروژه را ايجاد زمينه هاى 
تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
در تربيــت دانش آمــوزان و توجه بيش از 
پيش به نظام پذيرش پيشــنهادها به منظور 
بهره گيــرى از آراء و نظرات معلمان عنوان 

كرد. 
وى افــزود: كارگــروه تاميــن و تجهيز در 
امر ســاماندهى آموزشى، تعميرات مدارس، 
ســاخت مدارس، ســرويس هاى بهداشتى، 
سيســتم هاى گرمايشــى مدارس، ايزوگام، 

نقاشى فعاليت هاى خوبى شاهد بوديم.
نانكلــى ادامه داد: طبــق صحبت هاى مدير 
كل نوســازى، 7 آموزشــگاه بــه مجموعه 
آموز ش وپرورش، 2 اســتخر در ناحيه 1و 2

استان كه سال ها نيمه كاره مانده بود با همت 
مديركل محترم نوســازى ، آذر ماه نحويل 

دادده مى شود.
در كار گــروه تبليــغ و اطالع رســانى؛ كار 
اطالع رســانى، نصب بنر در ســطح شهر و 
مناطق، برنامه هاى جشن ها (كه امسال جشن 
شــكوفه ها و غنچه ها در 31 شهريورداريم 
كه مقارن شــده با ماه محرم تاكيدات الزم 
داده كه با شرايط پيش روند)، اطالع رسانى 
پورتالــى ويژه مهر راه اندازى شــده، پيام ها 
از 20 شــهريور هــر روز يك پــروژه مهر 
ارسال مى شــود، ويژه نامه پروژه مهر توزيع 
شده است. نانكلى افزود: يك جلسه دستور 
كار به پروژه مهر سازمان ها و ادارات در امر 
آماده سازى مدارس كه شهردارى و شوراى 
شــهر همدان برنامه خوبى برگزار شــد و 
حدود 60 برنامه براى بازگشايى مدارس در 
اول مهر داريم. معاون آموزش ابتدايى استان 
در ادامــه گفت: ســتاد مهــر 97 در زمينه 
سرويس مدارس، اياب و ذهاب در اول مهر 
تشكيل شده كه سرويس مدارس د اول مهر 

به صورت رايگان است.
نانكلى افزود: امســال تعــداد معلمانى كه 
غيرتخصصــى هســتند محدود اســت در 
دوره متوســطه كه همه معلمان بر اســاس 
تخصــص تدريــس مى كننــد، ولــى در 
دوره ابتدايى به دليل كمبود نيروى متخصص 
از مازاد معلمان دوره متوسطه كه با برگزارى 
گارگاه هاى آموزشى برا تدريس در مدارس 

ابتدايى مشغول با كار مى شوند.
وى با بيان اينكه در راســتاى اجراى پروژه 
مهر بايد با همــكارى همه فرهنگيان زمينه 
رســيدن به اهداف مورد نظر را فراهم كنيم، 
خاطرنشــان كرد: دانش آموزان سرمايه هاى 
ارزشــمندى براى جامعه هستند كه بايد از 

آنها به درستى حفاظت و حراست كرد.

پروژه مهر طرحى در راستاى 
تحول نوين در نگرش دانش آموزان

انتقاد معاون پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى در همدان

بيمه سالمت درمان معتادان را پوشش نمي دهد
■ در همدان خانواده ها اجازه نمى دهند زنان معتاد در كمپ ها درمان شوند

26 شهريور؛ انتشار كارنامه علمى
 كنكور سراسرى

 كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلبان كنكور سراســرى در هر 
يك از كدرشــته هاي انتخابي در روز دوشــنبه 26 شهريورماه در 

پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش قرار داده مى شود.
به گزارش فارس، نتيجه كنكور سراســرى در روزسه شنبه براى 
تعداد 409 هزار و 353 نفر پذيرفته شدگان نهايى آزمون سراسرى 
97 دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالى بر روى سايت سازمان 

سنجش آموزش كشور قرار گرفت. 
براى تمام پذيرفته شــدگان و همچنين آن دســته از داوطلبانى 
كه فرم انتخاب  رشــته اينترنتى خــود را تكميل كرده اند ولى 
پذيرفته نشــده اند،كارنامه علمى حــاوى رتبه داوطلب در هر 
يــك از كدرشــته هاى انتخابــى در بين متقاضيان كدرشــته 
مزبور در ســهميه مربوط، با توجــه به نمره كل وى در همان 
كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته  شده در هر يك از 
كدرشــته هاى انتخابى و اطالعات مفيد ديگر در روز دوشنبه 
26 شــهريورماه در پايگاه اطالع رســانى اين ســازمان قرار 

داده مى شود.
داوطلبــان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايى آزمون از طريق 
پايگاه اطالع رســانى اين ســازمان درصورتى كه درخصوص 
مندرجات كارنامه يا انتخاب رشــته  خود ســوال يا تقاضايى 
داشته باشند، مى توانند حداكثر تا 15 مهرماه منحصراً از طريق 
سيستم پاسخگويى اينترنتى در سايت سازمان اقدام كنند و از 

ارســال نامه پستى و مراجعه حضورى اكيداً خوددارى كنند.
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بازار

فروش فوق العاده امالك و مستغالت
كميته امداد (مزايده شماره يك امداد استان همدان)

 امام خمينى (ره)

نـوبـت  دوم

اداره كل امداداستان همدان  در نظر دارد 12  فقره و 5 فقره  براى اجاره  از امالك مسكونى  ،ادارى وزمينهاى با كاربرى آمده درجدول ذيل متعلق به خود را از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط   
و بدون دريافت كارمزد به فروش برساند. لذا متقاضيان  خريد مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و اسناد مزايده از 

تاريخ1397/6/19 لغايت 1397/6/26 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت  .8لغايت 14 به اداره  تداركات كميته امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل 
كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان - اداره تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.

مالحظات :
1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بين بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و 

رسيد دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه ( قرمز رنگ ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و 

پس از درج فقط نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق پيشنهادات انداخته شود.
3) فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.
5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.

6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه مى شود متقاضاين محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتما" بازديد 

بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى صادره طرح صياد (چكهاى جديد)از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته 

معذور مى باشيم.
9) درصورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 15٪ درصد تخفيف به ماخذ سال خواهد شد.

10) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

مهم : اداره كل كميته  امداداستان همدان  به نشانى :  همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه
2-اداره كل  كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان - اداره تداركات تلفن 081-31449000-31449999-31449333  

-آدرس اينترنتى :http://www.emdadimam.ir زمان برگزارى :  سه شنبه-1397/6/27 ساعت 10 صبح
محل برگزارى مزايده :   همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه  2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) 

استان همدان -  توضيح: ملك رديف6 داراى تعريض مى باشد و137،15مترمربع باقى مى ماند.
 قيمت پايهنحوه انتقال سندشرايط پرداختكاربرىنوع ملكاعيان مترمربععرصه مترمربع  شماره پالكآدرسشهررديف

( ريال )

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ثمنگاراژساختمان و محوطه13/5033601616خيابان بديع الزمان –جنب ترمينال-ساختمان امدادهمدان1
45،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ثمنمسكونىساختمان و حياط29755071047ا /1خواجه رشيد- كوچه امام جمعه -ساختمان امدادهمدان2
25،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان3/2083192310عين القضات- اول بلوارهگمتانه- ساختمان امدادهمدان3
25،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول 90٪ نقد الباقى در1قسط يكماهه وتحويل پس ا ز وصول100٪ ثمنادارى وانبارعرصه و اعيان2821/121300495مريانج - ساختمان ادارى وانبار امدادهمدان4
10011،900،000،000٪ ثمن

پس ازوصول30٪نقد الباقى در36قسط يكماهه وتحويل پس از وصول50٪ ثمنفرهنگىعرصه و اعيان269/81847121448گل تپه -خوابگاه امدادكبودرآهنگ5
9،300،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول40٪ نقد الباقى در24قسط يكماهه وتحويل پس از وصول100٪ ثمنمسكونىعرصه و اعيان454،15210عادىخيابان امام -كوچه رضوانفامنين6
1،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنمسكونىعرصه--500عادىمقابل شهردارى - كوچه داتش نشانىصالح آباد7
900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنانتظامىعرصه و اعيان324305عادىخيابان رسالت- كوچه بوستان پنجمنهاوند8
2،370،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول50٪ نقد الباقى در12قسط يكماهه وتحويل پساز وصول100٪ ثمنحمل و نقلعرصه و اعيان1500150عادىسه راهى شاطر آباد- جاده خيرقلى - انبار امدادنهاوند9
2،900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان17150300نزديك پارك چمران - ساختمان داروخانهمالير10
40،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان--28/29/3319نزديك پارك چمران - جنب داروخانهمالير11
31،900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنفضاى سبزعرصه و اعيان--2043580بلواربهشتى - جنب فرماندارى - ساختمان انبارمالير12
5،800،000،000 100٪ ثمن

امالك زير بصورت اجاره يكساله به مزايده گذاشته شده ومتقاضيان فقط پيشنهاد اجاره بايستى ارائه نمايند وقابل فروش نيستند

اداره كـل كميته امداد استان همدان

قيمت اجاره بصورت ماهانه  نانوائىاعيانى--سرقفلىسيلو نانوائى بربرى امدادهمدان13
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

60،000،000اجاره يكساله

ميدان امام - طبقه همكف همدان14
ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى---1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

110،000،000اجاره يكساله

ميدان امام- طبقه اولهمدان15
 ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى--1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

70،000،000اجاره يكساله

ميدان امام - طبقه دوم همدان16
ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى--1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

30،000،000اجاره يكساله

ميدان فردوسى -همدان17
 مغازه  نانوائى سنگكى

قيمت اجاره بصورت ماهانه  نانوائىاعيانى--سرقفلى
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

125،000،000اجاره يكساله

آ گهـى مزايـده
شنبه66
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آگهي حصر وراثت
آقاي سيدحسين فاضلي فرزند سيداكبر داراى شماره شناسنامه  180 متولد 1367 
به شرح دادخواست كالسه 970403ح127 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيداكبر فاضلي فرزند سيدحمزه به شماره 
شناســنامه  1118 متولد 1340 در تاريــخ 97/4/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: يك همسر دائمي و 
4 فرزند پسر و 4 فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 1- زهرا كريمي فرزند براتعلي به 
شماره شناسنامه 2 مواليد متولد 1335/11/11 2-سيدحسين فاضلي فرزند سيداكبر 
به شماره شناسنامه180 متولد 1367/3/28 3-سيدمصطفي فاضلي فرزند سيداكبر 
به شماره شناسنامه1826 متولد 1359 4-سيدعلي فاضلي فرزند سيداكبر به شماره 
شناسنامه6-015261-402 متولد 1370 5-ســيدابوالفضل فاضلي فرزند سيداكبر 
به شماره شناســنامه4-0152262-402 متولد 1370 6-سيده آسيه فاضلي فرزند 
سيداكبر به شماره شناســنامه9-029807-403 متولد 1360/4/1 7-سيده فاطمه 
فاضلي فرزند ســيداكبر به شماره شناسنامه32 متولد 1362/10/3 8-سيده نرگس 
فاضلي فرزند سيداكبر به شماره شناســنامه5-111668-386 متولد 1378/8/3 
9-سيده اكرم فاضلي فرزند سيداكبر به شماره شناسنامه17 متولد 1364/6/20 اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2542)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي علي زينتي فرزند ولي ا... داراى شــماره شناسنامه  115012 متولد 1357 به 
شرح دادخواست به كالسه 970455ح127 مورخ97/6/3 از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه سلطاني رحماني 
فرزند غالمعلي به شماره شناســنامه  1 متولد 1332/1/19 در تاريخ 1397/4/12 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: يك فرزند پســر 3 فرزند دختر 1-علي زينتي فرزند ولي ا... به 
شماره شناسنامه 115012 متولد1357 و ســه فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 
2-رقيه زينتي فرزند ولي ا... به شماره شناسنامه 393 متولد1351 3-زهري  زينتي 
فرزند ولي ا... به شماره شناســنامه 115013 متولد1358 4-معصومه زينتي فرزند 
ولي ا... به شماره شناسنامه 395 متولد1353 ارزش ماترك متوفيه فاطمه سلطان 
رحماني فرزند غالمعلي بيش از سي ميليون ريال مي باشد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس حوزه شماره 2532 شوراي حل اختالف 127
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پيشخوان

دوره مربيگرى بازى و ورزش كودكان 
كشور در همدان داير شد

 ســومين دوره مربيگرى درجه سه بازى و ورزش كودكان كشور 
روز چهارشنبه به ميزبانى همدان داير شد و 6 روز ادامه مى يابد.

رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان اظهار داشــت: اين دوره 
مربيگــرى با حضور 25 بانوى فعال در عرصه ورزش هاى همگانى 

از استان هاى يزد، خوزستان و همدان در جريان است.
هادى ســبزوارى اضافه كــرد: داود فتحى، عبدا... قاســمى، مريم 

عبدالوند و فاطمه احمدى مدرسان اين دوره مربيگرى هستند.
وى اضافه كرد: در اين دوره پيرامون روانشناســى رشد، يادگيرى و 
رشــد حركتى، بازيهاى حســى و حركتى، بازى هاى سنتى، اصول 
ايمنــى در بازى و ورزش كودكان و نيز آشــنايى با اصول، مبانى و 
سياســت هاى انجمن بازى و ورزش كودكان كشــور آموزش هاى 

الزم ارائه مى شود.
ســبزوارى بيان كرد: در پايان اين كالس ها كه به صورت تئورى و 
عملى در حال برگزارى است، آزمون برگزار شده و به قبول شدگان 

مدرك مربيگرى درجه سه بازى و ورزش كودك اعطا مى شود.
وى خاطرنشــان كــرد: اين دوره مربيگرى 60 ســاعته و در 6 روز 

به ميزبانى ورزشگاه شهداى قدس همدان در حال برگزارى است.

برگزارى كالس مربيگرى دووميدانى 
نابينايان و كم بينايان در همدان 

 يــك دوره كالس مربيگــرى دووميدانى درجــه 3 نابينايان و 
كم بينايان در همدان برگزار شد.

رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان همدان با اشاره به برگزارى 
كالس مربيگرى دووميدانى در همدان اظهار داشــت: براى نخستين 
بار در كشور يك دوره كالس مربيگرى درجه 3 دووميدانى نابينايان 

و كم بينايان در همدان برگزار شد.
سهميه ســهيلى افزود: در اين دوره از كالس ها نفراتى از استان هاى 
هرمزگان، شــيراز، تهران، لرستان و قزوين در هر دو بخش آقايان و 

بانوان حضور پيداكرده بودند. 
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان همدان با اشــاره به فعاليت 
شهرســتان هاى اســتان همدان گفت: در حال حاضر شهرستان هاى 
مالير، بهار و كبودرآهنگ از شهرســتان هاى فعال هستند و به زودى 
شهرستان هاى نهاوند، فامنين و يا كبودرآهنگ نيز فعال مى شودتا از 

پتانسيل شهرستان هاى استان نيز استفاده كرده باشيم. 
ســهيلى عنوان كرد: به دنبــال آنيم تا با فراخوانى تمام كســانى كه 
مشــكل ضعف بينايى و كم بينايى دارند از ســن 7 تا 30 سالگى به 
هيأت ما مراجعه كنند و زير نظر مربيان اســتعدادياب ما در ســالن 

ورزشى جذب شوند. 
وى با اشــاره به جايگاه هيأت نابينايان و كم بينايان استان همدان بيان 
كرد: در سال 96 در ارزشيابى فدراسيون در بين هيأت هاى كشور در 
رتبه ششــم و در ارزشيابى اداره كل ورزش و جوانان استان در رتبه 

چهارم قرار گرفتيم. 

ملى پوش واليبال:
 براى كسب مدال آسيايى 
لحظه شمارى مى كنم

 ملى پوش واليبال نشسته بانوان ايران گفت: براى كسب مدال در 
بازى هاى پاراآسيايى 2018 اندونزى و نيز كسب سهميه پاراالمپيك 

توكيو لحظه شمارى مى كنم.
زهرا نجاتى عارف در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: از آنجا كه 
مدعيان واليبال نشسته جهان از آسيا هستند كار سختى در بازى هاى 
پاراآســيايى جاكارتا داريم و رســيدن به مدال در اين بازى ها براى 

ما بسيار مهم است.
وى بيان كرد: تيم كشورمان را تركيبى از بازيكنان جوانان و باتجربه 
تشكيل داده اند و اميد زيادى براى كسب مقام در اين دوره از رقابت 
ها داريم.نجاتى عارف با اشاره به حمايت هاى همه جانبه فدراسيون 
جانبازان و معلوالن از واليبال نشســته بانوان گفت: تاكنون اردوهاى 
متمركز و خوبى را پشــت سر گذاشته ايم و انگيزه كادر فنى و ملى 
پوشان براى كسب نتايج مطلوب در بازى هاى پاراآسيايى مهمترين 

ويژگى تيم است.
وى خاطرنشان كرد: هم اكنون نيز ششمين مرحله اردوى آمادگى تيم 
ملى واليبال نشســته بانوان را پشت سرگذاشتيم تا با آمادگى كامل به 

مصاف حريفان آسيايى برويم.
اين ملى پوش همدانى يادآور شــد: خوشحالم كه همدان در تركيب 
تيم ملى واليبال نشسته كشــورمان، اعزامى به بازى هاى پاراآسيايى 

نماينده دارد و اميدوارم در اين مسابقات به مدال برسم.
نجاتــى عارف افزود: چين حريف اصلى مــا در بازى هاى جاكارتا 
است ضمن اينكه كشورهايى نظير ژاپن هم جزو قدرت هاى آسيايى 
محســوب مى شوند.وى اضافه كرد: هدف اصلى ما در اين بازى ها 
كسب سهميه پارالمپيك 2020 توكيو است و از آنجا كه 2 تيم سهميه 

كسب مى كنند، مى خواهيم جزو اين 2 تيم باشيم.
زهرا نجاتى عارف تنها نماينده اســتان همــدان در تركيب تيم ملى 

واليبال نشسته بانوان ايران است.
وى تجربه حضور در پاراالمپيك 2016 ريو برزيل را دارد.

اسكيت بازان همدانى 
صاحب طالى آسيا شدند

 رئيس هيأت اســكيت همدان گفت: 2 اسكيت باز استان موفق به 
كسب مدال طالى آسيا شدند.

مهدى مجيدى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: حميد آبكار و عرفان 
زنگنه از همدان در تركيب تيم ملى اينالين هاكى مردان كشورمان مقابل 

ژاپن به پيروزى دست يافت و قهرمان آسيا شدند.
وى خاطرنشــان كرد: اين افتخار ارزنده نشــان از قدرت رشــته هاى 

زيرمجموعه اسكيت همدان در ميادين ملى و بين المللى است.
رئيس هيأت اسكيت همدان يادآور شد: مسابقات اينالين هاكى قهرمانى 

آسيا به ميزبانى شهر ناموان كشور كره  جنوبى برگزار شد.
وى افزود: مراسم باشكوهى براى استقبال از ورزشكاران همدانى اعزامى 

به مسابقات قهرمانى آسيا پيش بينى كرده ايم.
همدان از ديرباز قطب اصلى ورزش اسكيت كشور به شمار مى رود.

دوره مربيگرى فوتسال بانوان 
در همدان داير شد

 دوره مربيگرى ســطح يك فوتسال بانوان آسيا در همدان داير شده 
است و شركت كنندگان به مدت 6 روز زير نظر ميترا چين سرى مدرس 
اى اف سى و فدراسيون فوتبال ايران آموزش هاى الزم را فرا مى گيرند.
رئيس دپارتمان كميته آموزش هيأت فوتبال همدان گفت: در اين دوره 
مربيگرى 13 بانوى عالقه مند از شــهرهاى همدان، تبريز، تهران، كرج، 
كردستان و لرستان حضور دارند.مجيد لطيفى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: فريبا ترك از مربيان فوتبال و فوتسال همدان نيز مدير اين دوره 
مربيگرى است كه به ميزبانى سالن آكادمى شهردارى همدان برگزار مى 
شود.رئيس دپارتمان كميته آموزش هيأت فوتبال همدان در ادامه با اشاره 
به برگزارى دوره سطح يك فوتســال ايران گفت: در اين دوره نيز 14
تن حضور داشتند.وى افزود: اين دوره ويژه آقايان و به مدرسى مهدى 
امينى به مدت 5 روز برگزار شد.گفتنى است؛ از سال گذشته تاكنون 6

دوره مربيگرى فوتسال سطح يك ايران و آسيا به ميزبانى همدان برگزار 
شده است.

دوندگان پيشكسوت همدان 
در آسيا طاليى شدند

 دوندگان پيشكسوت اين استان در رقابت هاى قهرمانى آسيا صاحب 
2 نشــان طال شدند.دبير هيأت دو و ميدانى همدان گفت: مسابقات دو 
و ميدانى پيشكسوتان آسيا با شركت 25 كشور از اين قاره و به ميزبانى 
مالزى برگزار شد.مســعود بنوان افزود: در اين رقابت ها ســيد حسن 
حســينى دونده با سابقه اين استان در رده سنى باالى 60 سال ماده پنج 

هزار متر به مدال طال دست يافت.
وى اظهار داشت: همچنين محمد هادى پور ديگر دونده همدانى در رده 

سنى باالى 50 سال ماده پنج هزار متر صاحب نشان طال شد.
بنوان خاطرنشــان كرد: همدان از شــهرهاى كوهستانى با ارتفاع باال از 
ســطح دريا است و آب و هواى اين منطقه شرايطى را فراهم ساخته تا 

دونده هاى پيشكسوت همدان همواره در بهترين سطح آمادگى باشند.
وى يادآور شد: همدان پيشــينه موفقى در ورزش دو و ميدانى دارد و 

همواره در مدال آورى افتخارات ارزنده اى را كسب كرده ايم.

كالس مربيگرى درجه 3 تيراندازى با كمان در 
همدان برگزار شد

 رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان همدان گفت: يك دوره كالس 
مربيگرى درجه 3 تيراندازى با كمان در همدان برگزار شد.

حميدرضا يارى در گفتگو با مهر با اشــاره به برگزارى كالس مربيگرى 
درجه 3 تيراندازى با كمان در همدان اظهار داشت: باهدف رشد مربيان 
تيراندازى با كمان اســتان همدان يك دوره كالس مربيگرى درجه 3 اين 
رشته ورزشى به همت هيأت تيراندازى با كمان استان همدان برگزار شد. 
وى افزود: اين كالس با حضور بيش از 20 نفر در بخش آقايان و بانوان 

در سايت تيراندازى با كمان همدان برگزار شد. 
يــارى افزود: برگزارى دوره هاى آموزشــى مربيگرى و داورى ازجمله 
سياســت هاى اصلى هيأت تيراندازى با كمان استان همدان بوده تا سطح 
داوران و مربيــان تيراندازى با كمان اســتان را افزايش دهيم و داوران و 

مربيان بيشترى تربيت كنيم. 
رئيس هيأت تيراندازى با كمان اســتان همدان با اشــاره به پتانسيل اين 
رشته ورزشى در استان همدان گفت: همدان طى سال هاى اخير قهرمانان 
ارزنده اى در اين رشــته ورزشــى داشــته و كمانداران استان مقام هاى 

قابل توجهى به دست آورده اند. 

يارى عنوان كرد: در حال حاضر نيز تيراندازان مســتعد و توانمندى در 
اســتان همدان فعاليت مى كنند و اميدواريم همچون گذشــته تيراندازان 
همدانى در مســابقات كشــورى خوش بدرخشند تا نفرات بيشترى در 

تيم ملى داشته باشيم. 
وى بابيان اينكــه به دنبال دريافت امتياز ميزبانى مســابقات بين المللى 
تيراندازى با كمان در همدان هســتيم، بيان كرد: به فدراسيون تيراندازى 
باكمان پيشــنهاد داده ايم كه به دليل توانمندى و پتانسيل باالى استان و 
ميزبانى خوب و مطلوب مســابقات قهرمانى كشور، از اين پس همدان 

ميزبان مسابقات كشورى و يكى از مسابقات بين المللى باشد. 

 پيروزى خانگى مقابل تيم استقالل اهواز 
بســيار حايز اهميت است و دوست نداريم 

در اين ديدار امتياز از دست بدهيم.
سرمربى تيم شــهردارى همدان در گفت و 
گو با ايرنا اظهار داشــت: اين بازى از حيث 
امتياز خانگــى براى ما مهم اســت اما تيم 
حريف هم از كادر فنى و بازيكنان بســيار 
خوبــى برخوردار بوده و بــازى راحتى در 

پيش نداريم.
بابك صمديان اضافه كرد: اســتقالل اهواز 
تيمى بــا بازيكنان قوى و داراى كادر فنى 
باتجربه است و در مجموع تيمى با اصالت 
و چكيده فوتبال خوزســتان به شمار مى 

روند.
صمديان خاطرنشــان كرد: در هفته گذشته 
تمرين تيم منظم برگزار شده و سعى كرديم 
نقاط ضعف خود را پوشش و رفع كنيم اما 

شرايط كلى تيم خوب نيست.

وى افزود: بــا اين وجود هدف كادر فنى و 
بازيكنان بدون توجه به كمبودهاى موجود، 
كســب نتايج مطلوب و رسيدن به قله هاى 

موفقيت است.
وى اظهار داشــت: اين بازى براى ما مرگ 
و زندگى محسوب نمى شود چرا كه بازى 
هاى زيادى در پيش داريم و در اين مسابقه 
نيز بازيكن محروم و مصدوم در تركيب تيم 

نداريم.
فوتبال  حريف  نامرغــوب  چمن   

همدان
ســرمربى شــهردارى همدان معتقد است: 
چمن نامرغوب ورزشــگاه هايى كه پاس و 
شهردارى تمرين مى كنند، به نوعى حريف 

آنها نيز محسوب مى شود.
بابك صمديان افزود: تيم ما در اين ســه ماه 
فقط 10 جلســه روى زمين مناسب تمرين 

كرده و اين وضعيت درستى نيست.

وى اضافه كرد: در اين مدت يا چمن خراب 
بوده و يا زمان نامناســب براى تمرين به ما 
داده شــده كه البته در اين زمان هم چمن به 
قدرى بلند بوده كه انرژى را از اعضاى تيم 

گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: براى مربيان ســئوال 
اســت كه چرا مســئوالن زمين هاى چمن 
همــدان از متخصص كاربلد اســتفاده نمى 

كنند كه اين وضعيت را نداشته باشيم.
صمديان خاطرنشــان كرد: چرا زمين چمن 
ورزشگاه شهيد مفتح پس از 2 هفته تمرين 
بايد بــا اين وضعيت دچار شــود و چمن 
ورزشگاه هاى حاج بابايى و شهداى قدس و 
حتى الوند نيز اين چنين وضعيت نامطلوبى 

را پيدا كرده اند.
تيم شــهردارى همدان عصر شنبه آينده در 
هفته دوم ليگ دسته 2 فوتبال كشور ميزبان 

استقالل اهواز است.

شفر ديگر فرصت اشتباه 
ندارد 

 مهاجم سابق آبى پوشان با بيان اين 
كه در بازى برگشــت فرصت اشــتباه 
نيســت گفت: بايــد از اتفاقات بازى 
رفت درس گرفته و با كمترين اشــتباه 

در دوحه با السد ديدار كنيم.
بهمن طهماسبى در گفتگو با  مهر اظهار 
داشت: اســتقالل در بازى رفت مقابل 
الســد به هيچ وجه خوب نبود و حتى 
براى نتيجه مساوى هم شانسى نداشت. 
اگر شــرايط اين تيم در بازى برگشت 
نســبت به بازى رفت تغيير نكند نبايد 
نسبت به بازى برگشت هم اميدوار بود.
وى افــزود: متاســفانه در بازى رفت 
اســتقالل نه تركيب مناسبى داشت و 
نه سيســتم خوبى. تعويض ها هم كه 
اصال خوب نبود. به اعتقاد من تعويض 
نيومايــر بدترين تعويض ســال بود و 
باعث شد تا اتفاقات آن بازى به وقوع 

بپيوندد.
مهاجم پيشين آبى پوشان اظهار داشت: 
شفر در بازى رفت اشتباهات متعددى 
داشــت اما در بازى برگشــت فرصت 
حتى يك اشتباه هم ندارد. كوچكترين 
اشتباه در اين بازى مى تواند به ثبت يك 

اتفاق خيلى بد ختم شود.

ركوردى جديد براى 
ستاره بارسا 

 ليونل مسى كه ركورد بيشترين گل 
زده در الليــگا را از آن خود كرده بود 
در بازى تيمش مقابل اونسكا توانست 
ركوردى ديگــر ثبت كنــد و بهترين 

پاسور ليگ هم بشود. 
بــه گزارش ايرنا، ليونل مســى باز هم 
به ركوردى ديگر در الليگا دســت پيدا 
كرده است. او كه بهترين گلزن اين ليگ 
است و توانسته 387 گل بزند، اخيرا و 
بعد از بازى تيم فوتبال بارسلونا مقابل 
اونسكا تبديل به سلطان پاس گل ليگ 
فوتبال اســپانيا هم شد و توانسته پاس 

گل شماره 151 را بدهد.
شــماره 10 آبى و انارى ها اولين پاس 
گلــش را در فصل 06-2005 داد و در 
فصــول 11-2010، 15-2014 و 18-

2017 بيشــترين پاس گل را در فصل 
داد. در تحقيقاتى وب ســايت بارسلونا 
اعــالم كرده او باالتــر از دنى آلوس با 
101 پــاس گل و ژاوى هرنانــدس با 
91 پاس گل قرار گرفته اســت. ديگر 
بازيكنــان با بيشــترين پــاس گل در 
قرن 21 كريــس رونالدو با 87 پاس و 

خواكين با 74 پاس هستند.

كريم به سرزمين 
فوتبال رفت

 زننده تــك گل ايــران در بازى با 
پرتغال در جام جهانى 2018 روســيه، 
به ليگ يــك انگليس رفت تا در يكى 
از قديمى تريــن باشــگاه هاى جزيره، 

روياهاى خود را پيگيرى كند.
كريــم انصارى فــرد مهاجم ســابق 
المپياكــوس يونان با عقــد قرار دادى 
بــه تيم قديمى و با اصالــت ناتينگهام 
فارست پيوســت. انصارى فرد كه تنها 
گل تيم ملى كشورمان را در رقابت هاى 
جام جهانــى و از روى نقطه پنالتى به 
ثمر رسانده، 28 سال دارد و در تيم هاى 
سايپا، پرسپوليس و تراكتورسازى سابقه 
بازى داشته و از سال 2014 وارد فوتبال 

اروپا شده است.

برگزارى يكدوره كارگاه 
دانش افزايى كاراته 
در كبودراهنگ 
 در آستانه هفته دفاع مقدس يكدوره كارگاه 
اســتاژ يا دانش افزايى كاتا و كيهون سبك شيتو 

ريو كاراته در كبودراهنگ برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومــى اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان در آســتانه هفته دفاع مقدس با 
همكارى هيأت كاراته استان همدان و شهرستان 
يكدوره كارگاه اســتاژ يا دانــش افزايى كاتا و 
كيهون سبك شيتو ريو كاراته براى كليه رده هاى 
كمربندى اين رشته ورزشى با تدريس دبير كميته 
مربيان فدراسيون آقاى گرشاسبى در محل خانه 

كاراته سالن انقالب شهرستان برگزار شد.
در اين كارگاه كه بــه مدت دو روز و در چهار 
جلســه به طول انجاميد حدود 150 كاراته كا از 
سراسر استان در كمربند هاى سفيد، زرد، نارنجى، 
آبى، سبز، بنفش، قهوه اى، مشكى و نيز مربيان با 
فنون بروز و جديد شامل تكنيك و تاكتيك هاى 

اين رشته ورزشى به طور عملى آشنا شدند.

 پزشك سابق رئال مادريد از دليل اصلى 
آمادگــى بدنى باالى كريســتيانو رونالدو 

سخن به ميان آورد.
به گزارش ايســنا ، كريستيانو رونالدو 33

ساله ســن دارد با اين حال آمادگى بدنى 
خيره كننده او در تست پزشكى يوونتوس 
بيانگر چيز ديگرى بود. رونالدو تست هاى 
پزشــكى باشــگاه يوونتوس را در حالى 

پشت ســر گذاشت كه آمار، توان بدنى او 
را همچون يك بازيكن 21 ساله نشان داد.

چرا ايــن بازيكن پرتغالى تا اين اندازه 
بدنى ورزيده و ســرحال دارد؟ پزشك 
ســابق رئال مادريد در اين باره توضيح 

مى دهد.
لوكاس هرناندس در گفت وگو با كوريره 
دلو اســپورت گفت: آمادگى بدنى باالى 
رونالدو به ســه چيز بستگى دارد، تمرين 
مناسب، تغذيه مناسب و خواب و آرامش 
مناســب. نــوع خــواب و تغذيــه منظم 

مهم ترين پادزهرهاى پيرى هستند.
او ادامه داد: رونالدو آماده و سرحال است 
چــرا كه او ســخت تمريــن مى كند و به 
كوچك ترين چيزها اهميت مى دهد. ديگر 
بازيكنان هفته ها استراحت مى كنند و دست 
از تمرين مى كشــند اما او هيچ گاه توقف 

نمى كند.
كريســتيانو رونالدو تابستان امسال بعد از 
9 ســال حضور در رئال مادريد اين تيم را 

ترك كرد و راهى يوونتوس شد.

سرمربى شهردارى:

 پيروزى خانگى 
مقابل استقالل اهواز مهم است

دليل آمادگى بدنى دليل آمادگى بدنى 
باالى رونـالـدوباالى رونـالـدو

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد 
لطفاً  بـه لطفاً  بـه كــانال تلگـرامى كــانال تلگـرامى زير  مراجعه نـمايـيدزير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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عكس: مريم مقدم  اين روزها عشق به امام حسين در ميان جوانان و نوجوانان شهر حرف نخست را مى زند

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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انواع كيبوردهاى تاشو را ببينيد
 كيبوردهاى قابل حمل مختلفى ســاخته شــده اند كه عالوه بر 
ايــن ويژگى مى توان بــه راحتى از آنها اســتفاده كرد. به گزارش 
مهر، به تازگى كيبوردهاى جالبى ســاخته شده اند كه برخى از آنها 
Folly را اينجا مى بينيد:  شــركت ال جى كيبوردى تاشــو به نام
ســاخته كه قابل حمل است و به راحتى مى توان با  Keyboard
آن كار كرد.  شــركت مايكروســافت نيز ايده  جالبى براى كيبورد 
تاشــو دارد. اين شركت كيبوردى شــبيه كتاب ساخته كه مى توان 
آن را در هــر نقطه اى و درهر زمانى اســتفاده كــرد.  در كنار اين 
مــوارد كيبورد جالب ديگرى به نام Serafim نيز ارائه شــده كه 
هيچ شــباهتى به كيبوردهاى واقعى ندارد. از سوى ديگر اين مينى 

كيبورد بلوتوثى نيز كاركرد جالبى دارد.

وضعيت نرخ گذارى بسته هاى اينترنت 
موبايل بررسى مى شود

 در پى اعتراض كاربران به تغيير نرخ بســته هاى روزانه و شبانه اينترنت 
موبايل، رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، از بررســى و 
پيگيرى وضعيت نرخ گذارى بسته هاى اينترنت اپراتورها خبر داد. به گزارش 
مهر، چندى است كه كاربران تلفن همراه به دليل تغيير نرخ بسته هاى تركيبى 
اينترنت موبايل (بســته هاى روزانه و شبانه) كه  توسط اپراتورها ارائه شده 
اســت و به نوعى گران شــدن بســته ها، نارضايتى خود را در شبكه هاى 
اجتماعى به وزير ارتباطات اعالم مى كنند . كاربران تلفن همراه مى گويند 
كه اپراتورها در تعريف مدل جديد بسته هاى اينترنت خود، آنها را مجبور به 
خريد بسته هاى تركيبى مى كنند و كاربر مجبور است در كنار اينترنت روزانه، 

اينترنت شبانه نيز دريافت كرده و هزينه اى براى هر دو زمان پرداخت كند.

جلسه شوراى علوم تحقيقات و فناورى با 
حضور رئيس جمهور برگزار مى شود

 معاون پژوهشــى وزارت علوم گفت: جلســه شوراى عالى علوم 
تحقيقــات و فناورى (عتف) 2هفته آينده بــا حضور رئيس جمهور 

برگزار مى شود. 
مســعود برومند در حاشيه جلسه كميسيون هاى دائمى شوراى علوم، 
تحقيقــات و فناورى در جمــع خبرنگاران گفت: در جلســه امروز 
موضوع طرح هاى كالن ملى پيگيرى شــد اما من از روند پيشــرفت 

اين طرح ها راضى نيستم. 
وى افزود: در گذشــته نگاه به طرح هاى كالن ملى بيشتر كلى بود اما 
ما نگاه جزئى و دقيق تر به طرح هاى كالن ملى داريم تا اين طرح ها 

بتوانند به مرحله اجرا برسند.

خودرويى با دوربين ديجيتال به جاى 
آينه بغل به بازار مى آيد

 يك شــركت خودروســازى نخســتين اتومبيل دنيا با دوربين هاى 
ديجيتالى را به جاى آينه بغل در 2019 توليد مى كند.به گزارش نيواطلس، 
لكسوس نخستين خودروسازى است كه در 2019 ميالدى خودرويى با 
دوربين بــه جاى آينه بغل توليد مى كند. اين خودرو Lexus ES نام 
دارد. اين دوربين ها نيز Digital Outer Mirror  ناميده مى شوند و 
شامل دو ميله با ارتفاعى معادل نصف يك آينه بغل معمولى هستند كه دو 
نشانگر ال اى دى در قسمت جلو  و دوربين هايى پشت آن دارند. داخل 
كابين خودرو چند نمايشگر كوچك  با زاويه اى به سمت راننده قرار گرفته 
اند و تصاوير ثبت شده دوربين ها همراه اطالعاتى مانند هشدار درباره نقاط 

كور و شناسايى اشيا نمايش مى دهند.   

موانع قانونى ترخيص 600 هزار گوشى 
موبايل رفع شد

 وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: موانع قانونى ترخيص 
600 هزار گوشى موبايل موجود در گمرك رفع شد.

بــه گزارش مهر، محمدجواد آذرى جهرمى در توئيتر نوشــت: در 
جلسه قبلى هيأت دولت دستورالعمل نحوه ترخيص كاالهاى وارد 
شــده بدون ارز تخصيصى از گمرك به تصويب رســيد. وى ادامه 
داد: بنابراين موانع قانونى ترخيص 600 هزار گوشــى تلفن همراه 
موجود در گمرك، رفع شــد.به گزارش مهر، چندى است كه 600
هزار گوشــى تلفن همراه براى ورود به كشــور، منتظر رفع موانع 
قانونى اســت و بازار تلفن همراه به دليل نبود كاال و افزايش نرخ 

ارز، با نابسامانى روبروست.
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■ حديث:
امام حسين(ع):

بپرهيز از اين كه بركسى كه جز خداوند در برابر تو ياورى ندارد ، ستم كنى.
گزيده تحف العقول، ص 38

گردهمايى مديران هتل ها در مهرماه
 نخستين همايش سراسرى روسا و مديران هتل هاى كشور 4 مهرماه و 
همزمان با هفته گردشگرى برگزار خواهد شد. اين خبر را روز گذشته رئيس 
جامعه هتلداران ايران در حالى در يك نشست خبرى اعالم كرد كه درحال 

حاضر هتلداران در ايران با چالش هاى عمده اى روبه رو هستند.
جمشــيد حمزه زاده با بيان اينكه قرار اســت در جريــان اين همايش 
مشكالت و موانع پيش روى هتلدارى در كشور بررسى شود، در پاسخ به 
سوال درباره طرح اين مشكالت و ارائه راهكار در اين راستا، خاطرنشان 
كرد: «كل مطالبات هتلداران ليســت شده و قرار است در قالب بيانيه اى 
به مجلس و دولت ارائه شــود. در طول نشســت ها در اين همايش نيز 
موضوعات مطرح و راهكارها نيز ارائه خواهد شد.» با اين همه به گفته 
اين فعال هتلدارى، قرار نيست در اين همايش از سرمايه گذاران خارجى 
دعــوت به عمل  آيد و تنها حدود 2هزار نفر از ســرمايه گذاران داخلى 
در امر هتلدارى گردهم خواهند آمد. حمزه زاده البته يادآور شــد كه اين 

همايش قرار است از اين پس به صورت ساالنه برگزار شود.
رئيس جامعه هتلداران در حاشــيه اين نشست نيز درباره طرح موضوع 
مهمانسراهاى دولتى و هتل هاى با مالكيت دولتى و حاكميتى در همايش 
مهرماه، به خبرنگار ما گفت: «حتما اين موضوع نيز مطرح خواهد شــد 
و پايان دادن به فعاليت مهمانســراهاى دولتى از جمله مطالباتى خواهد 
بــود كه آن را عنوان خواهيم كرد.» به گفته حمزه زاده، هم اكنون اگرچه 
براســاس مصوبه دولت فعاليت اين مراكز اقامتى ممنوع است اما آنها با 
دور زدن قانون به اشــكال مختلف درصدد ادامه فعاليت خود هســتند. 
وى افزود: «برخى از اين مراكز، عنوان مراكز آموزشــى به خود مى دهند 
ولى در اصل خدمات اقامتى به كارمندان دســتگاه متبوع ارائه مى كنند.» 
اين فعال هتلدارى درباره واگذارى هتل هايى كه تحت مالكيت نهادهاى 
دولتى و حاكميتى هستند نيز با بيان اينكه اين هتل ها در حال واگذارى 
هســتند، درباره نحوه قيمت گذارى اين هتل ها كه گفته مى شــود بسيار 
گران هســتند، نيز خاطرنشــان كرد: «از دو طرف، كارشناســانى براى 
قيمت گذارى انتخاب مى شوند تا قيمتى ميانه اعالم شود.» هتلداران ايران 
حاال در شرايطى كه سفر به كشورمان براى خارجى ها بسيار ارزان شده، 
با چالش هاى مالى جديدى دست و پنجه نرم مى كنند و در نظر دارند در 

همايشى صداى اين چالش ها را به گوش مسووالن برسانند.

پيكر شهيد جواهرى
 پس از 36 سال شناسايى شد

 پيكر مطهر شهيد محمد جواهرى كه به تازگى در 
عمليات تفحص شناســايى شده و جز 135 شهيدى 
اســت كه پيكر مطهرشان پنج شنبه گذشته در تهران 

تشييع شد.
شــهيد محمــد جواهــرى متولد 1338 روســتاى 
انصاراالمام از توابع بخش مركزى شهرستان همدان 
است كه 25 آذر 1361 در عمليات مسلم بن عقيل در 
منطقه جنگى سومار به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

مادر گرانقدر شــهيد هنوز در قيــد حيات و منتظر 
بازگشت پيكر مطهر اين شهيد گرانقدر است.

پيكر مطهر شهيد عصر پنجشنبه گذشته وارد همدان 
شد و بالفاصله به مراسم زيارت عاشوراى بسيجيان 
مســجد مهديه منتقل و آيين وداع با شــهيد محمد 

جواهرى در حسينيه ثارا...سپاه برگزار شد.
پيكر مطهر شــهيد بعد از نماز جمعه شهر همدان تا 
چهار راه شريعتى تشييع و براى خاكسپارى به گلزار 

شهداى روستاى انصاراالمام منتقل  شد.

برگزارى مراسم عزادارى سيد و 
ساالر شهيدان در امامزاده يحيى 

 رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان همدان از 
برگزارى مراسم عزادارى ســيد و ساالر شهيدان به 
مدت 12 شب در آســتان مقدس امامزاده يحيى(ع) 

همدان خبر داد.
حجت االسالم ســيدعلى حســينى در گفت وگو با 
فارس از برگزارى مراســم عزادارى ســيد و ساالر 
شــهيدان در شهرستان همدان خبر داد و اظهار كرد: 
اين مراســم از شب اول محرم به مدت 12 شب در 

آستان مقدس امامزاده يحيى(ع) برگزار خواهد شد.
وى بيــان كرد: اين مراســم كه با همــكارى هيأت 
بيت الحســن المجتبى (ع) و هيأت امنــاى امامزاده 
يحيى(ع) برگزار مى شود، هر شب از ساعت 21 آغاز 
مى شود و تا ســاعت 23 ادامه دارد.رئيس اوقاف و 
امور خيريه شهرســتان همدان با اشاره به سخنرانى 
حجت االسالم باقرى در اين مراسم و مداحى آقايان 
ابوذرى و ســاجدى گفت: مراسم عزادارى دهه اول 
محرم طى ســه نوبت و در ساعت 16:30 تا 17:30 
ويژه بانــوان، 17:30 تا 19 و 21 الى 23 ويژه عموم 
برگزار مى شود.وى با اشاره به برگزارى مراسم دهه 
اول محرم در آستان مقدس زبيده خاتون، از سخنرانى 
حجت االسالم امير طاهرى و مداحى احسان هاشمى 
در اين مراسم خبر داد و اظهار كرد برنامه از ساعت 
20:45 به مدت 11 شــب برگزار مى شود كه از 19 
شــهريورماه با همكارى هيأت الزهراى همدان آغاز 

خواهد شد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 معاون گردشگرى شركت سياحتى عليصدر گفت: 
در اجالس ســازمان جهانى گردشگرى در همدان ؛  
پنل تخصصى آموزشــى ظرفيت سازى بر چگونگى 
استفاده از راه حل هاى نو آورانه و فن آورى بر توسعه 
پايدار در مقاصد گردشگرى فرهنگى توسط سازمان 
جهانى جهانگردى برگزار خواهد شد .مسعود ملكى 
در گفتگو با  كميته اطالع رسانى رويداد همدان2018
UNWTO با اشــاره به روند برنامه هــاى اجالس
اظهار كرد: محورهاى اصلى اين نشســت تخصصى 
بررسى  راه حل هاى نو آورانه و فن آورى بر توسعه 

پايدار در مقاصد گردشگرى خواهد بود 
وى گفت : صنعت گردشــگرى به عنــوان يكى از 
مهمترين صنايع امروز جهان، نقش عمده اى در بهبود 
وضعيت اقتصادى و توسعه ى پايدار كشورها دارد و 
از سوى كارشناسان، مديران و برنامه ريزان كشورهاى 
مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ملكى با اشاره 
به مطالعات آمــارى  در اين زمينه عنوان كرد :  تأثير 
اقتصادى اين صنعت به حدى قابل مالحظه است كه 

9 درصد از توليد ناخالص داخلى در سطح جهانى را 
شامل مى شــود.  ملكى همچنين افزود : فرصتى كه 
برگزارى اين اجالس در همدان براى گردشگرى ملى 
رقم مى زند تا هميشــه به عنوان نقطه عطفى نمايان 

خواهد ماند .
معاون گردشــگرى عليصدر يادآور شد :  به واسطه 
اين اجالس و برگزارى نشســت هــاى تخصصى 
با موضوعات ياد شــده تالقى عصــر جديد فناورى 
اطالعــات و ارتباطــات با پتانســيل هــاى موجود 
گردشگرى به گونه اى براى نه تنها همدان بلكه ايران 
رقم مــى خورد كه با توجه بــه افزايندگى عملكرد، 
ســرعت عمــل و كاهش هزينه هــا در عرصه هاى 
مختلف گردشگرى مورد توجه قرار خواهد گرفت . 

وى با اشاره به روند مطلوب برنامه ريزى ها در محيا 
شدن استان براى ميزبانى از اجالس جهانى جهانگردى 
UNWTO   گفــت : ثبت نام اعضــا در ســايت
همچنان باز اســت و براى ايــن مهم تا پايان مهر ماه 

فرصت وجود دارد .

همزمان با اجالس جهانى گردشگرى در همدان برگزار خواهد دشد 
نشست تخصصى بررسى راه حل هاى نو آورانه و فن آورى 

بر توسعه پايدار در مقاصد گردشگرى فرهنگى

پيگيرى سرنوشت فسيل دندان دايناسور 
ايرانى در موزه برزيل

 مديركل موزه هــا و اموال منقول فرهنگى تاريخى ســازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى از آمادگى سازمان 
ميراث فرهنگى براى پيگيرى سرنوشــت فســيل دندان دايناسور 

ايرانى كه در موزه ملى برزيل نگهدارى مى شد خبر داد. 
به گزارش ميراث آريا، محمدرضا كارگر با اشاره به وقوع حريق 
در موزه ملى برزيل در هفته گذشــته با ميليون ها شــىء تاريخى 
تصريح كرد: «در بين اشياى تاريخى موجود در موزه ملى برزيل، 
نمونه اى از فسيل دندان دايناسور مربوط به منطقه آب بيد كرمان 
نيز وجود داشت كه بعد از وقوع آتش سوزى اين موزه دوستداران 
ميراث فرهنگى و آثار تاريخى نگران سرنوشت اين فسيل هستند.» 
او افــزود: «البته انتقال و نگهدارى اين نمونه از فســيل تاريخى 
در موزه ملى برزيل ارتباطى با ســازمان ميراث فرهنگى ندارد و 

سازمان محيط زيست مسوول اين كار است.» 
كارگر پيش از اين گفته بود كه ســازمان زمين شناسى و محيط 
زيســت مى توانند در اين خصوص پاســخگو باشند و سازمان 
ميراث فرهنگى هيچ دخل و تصرفى در خروج اين اثر نداشــته 

است.

خسرو محمدي»
 تغييرات قرن يا دگرگونى هاى سده، سنتى 
اســت كه در پايان و آغاز هر صد سال روى 
مى دهد. يك مطلب را به خاطر داشته باشيد؛ 
و آن ايــن كه همــدان در يك نقطه ى عطف 
تاريخى قرار دارد. نقطه ى عطفى كه نشانه هاى 
آن دست كم در شهر ما قابل ديدن هستند. در 
حدود يكصد سال پيش نيز دگرگونى هايى در 
همدان رخ داد، اين شــهر پوست انداخت و 
اينى شد كه مى بينيم. نشانه هاى تغييرات قرن 

در همدان اين ها هستند: 
پيرامونى   جمعيت هاى  سابقه ى  كم  هجوم   -1
2- گســترش آپارتمان نشــينى  3-رشد بى 
كارى  3- تخريــب بافت كهــن و باغ هاى 
پيرامون شهر  4- نابودى منابع آب و خاك 5- 
افزايش جاده ها  6- برپايى اَبَر سازه ها 7-رشد 
غذاخورى ها و فضاهاى شهرى 8- دگرگونى 

در زبان و لهجه. 
فرصت نيســت كه بــه همــه ى مولفه هاى 
دگرگون گر بــاال بپردازيم بنابراين در اين جا 

به چند مورد بسنده خواهيم كرد:
 روى آوردن جمعيت هاى پيرامونى

روى آوردن مهاجــران به همدان دو دليل عمده 
دارد: يكم؛ رويكرد تمركز گرايى كه بر سراســر 
كشور حاكم است و مراكز استان ها را پرجمعيت 
ساخته. اين رويكرد، بيشتر جاذبه ها را در مراكز 
اســتان گردآورده و خود به خود كشش را براى 
ديگر شهرســتان ها و وابستگان آن ها ايجاد كرده 
اســت و دليل دوم همدانى گرى برخى مسئولين 
و نخبگان شــهر. چون بر برخى مشتبه شده كه 
همدان از آن آنان اســت و ديگــران بيگانگان 
هموطنى بيش نيســتند لذا اين انديشه تبديل به 
ضد فرهنگ براى برخى نخبگان غير بومى شده 
اســت و اين انگيزه را در آن هــا ايجاد كرده كه 
بياينــد و به اصطالح حق خــود را بگيرند. اين 
امر موجب اصطكاك و نوعى درگيرى پنهان در 
اليه هاى ادارى و فرهنگى شــهر شده و منافع و 
صالح شهر را تحت الشعاع قرار داده است. اين 
اســت كه همدان نمى تواند در رويدادهاى ملى 
و بين المللى مثــل 2018 يكپارچه عمل كند و 

هميشه يك پاى آن مى لنگد. 
 تخريب آثار، باغ ها و بافت هاى شهرى
همدان هميشــه از يك معضل بزرگ رنج برده 
است و آن نبود شناخت است. راستى اين است 
كه بســيارى از مديران مــا مختصات فرهنگى، 

اقتصادى، سياســى، طبيعى و تاريخى همدان را 
نمى شناسند، مشاوران آگاهى ندارند و اصوال با 

مقوله ى شناخت بيگانه اند.
 اين است كه دست به كارهاى انتحارى مى زنند. 
مصداق رفتارهايى كه از نبود شناخت سر مى زند 
نابودى هاى شبانه است. اين كه ناگهان صبح از 
خواب بر مى خيزيم و ساختمانى را كه تا ديشب 
برپا بود را فروريخته مى بينيم از اين دسته اعمال 
است. ثروت سوزى را تنها دو گروه از انسان ها 
انجام مى دهند يا بايد ديوانه باشــند و يا نا آشنا. 
مطمئنا مســئولين شــهر ما از عقال هستند اما به 
نظر مى رسد چندان با همدان آشنا نيستند. بياييد 
درباره ى شــناخت در اين جا كمى بحث كنيم؛ 
يك صد ســال پيش ثروت هــاى همدان اين ها 

بودند:
1- آب فراوان 2- آثار تاريخى دســت نخورده 
3- جمعيــت روســتايى پويــا 4- بافت كهن 
محله اى 5- جمعيت متناسب 6- باغ هاى فراوان 

و 7- رودخانه هاى جارى در شهر
در صد سال پيش همدان هم چون يك زمين باير 
آمادگى كشت هر محصولى را داشت. حال فارغ 
از حكومت ها و دولت هاى دست اندركار كه در 
طول يك سده ى گذشــته عنان كار را در دست 
داشــتند بياييد ببينيم چه قدر از داشته هاى هفت 

گانه ى باال برايمان باقى مانده؟ 
1- آب كم 2- آثار تاريخى بى سامان و رها شده 
3- جمعيت روســتايى فقير 4- بافت محله اى و 
خانه هاى تاريخى نابود شده 5- جمعيت فراوان 
رو به افزايش 6- باغ هاى نابود شده و يا در حال 
نابودى 8- رودخانه هايى كه به فاضالب تبديل 

شده اند و شهرى به نسبت بزرگ 
 سخن پايانى 

اســت.  دادن  روى  حــال  در  قرن  تغييــرات 
و  شــهرند  مديــران  آن  اجــراى  عامــالن 
نظاره گران آن مردم. در صد سال پيش همدان 
داراى بازار نو شد. آن چه كه به عنوان ميدان 
امام و پياده راه ها مى بينيد برآمده از انديشــه ى 
آغاز قرن گذشــته است. اما انديشه ى ما براى 
باقى  زيادى  چيز  چيســت؟  آينده  سال  يكصد 
نمانده كه ما آن را تبديل به يك فرصت براى 
نسل بعد كنيم و آن اندكى از باغ هاى پيرامون 
شــهر و چند خانه ى كهن اســت كه به زودى 
از دســت خواهند رفت. اين تقصير شــخص 
نيســت بلكه انديشــه اى اســت كه اشخاص 
تنهــا آن را اجــرا مى كنند و به نظر مى رســد 
جبر تاريخ اســت. در آغاز ايــن قرن، همدان 
مانــده و آثار گسســته ى باســتانى اش كه در 
گير  بتنى  انديشــه هاى  و  ســازه ها  محاصره ى 

افتاده انــد. فرصت همدان براى تضمين بقايش 
در يك قرن آينده محدود اســت. اين شــهر 
شــانس داشــتن يك محله ى كهن را از دست 
داده و آن را با برج هاى عصر نو عوض كرده 
اســت همان طور كه ثمره ى آســيايى شدنش 
منتهــى بــه ذوق كردن عده اى بــا عكس هاى 

دســته جمعى شد (سيرايى هم ندارند). 
براى شــناخت همدان تنها كافى است به باقى 
مانــده ى داشــته هاى آن كه مى توانــد اقتصاد 
اين شــهر را براى نســل آينــده تضمين كند 
بيانديشــيم. آب و هواى همــدان كه متضمن 
آن باقى ماندن باغ ها و فضاى ســبز اصيل آن 
اســت و آثار باستانى آن كه در صورت به هم 
خــوردن حريم آنها و نابودى شــان ديگر هيچ 

گاه تكرار نخواهند شد. 
مسئولين صدسال پيش اگر هركارى نكردند يك 
ميدان و خيابان براى ما گذاشــتند كه آن را پياده 
راه كنيــم و به آن بنازيم حال نوبت ماســت كه 
بدانيم براى نسل آينده چه خواهيم گذاشت؟ اگر 
با همين روند نابودگر و بى تدبيرى پيش برويم 
ميراث ما براى آيندگان تنها يك چيز خواهد بود 
و آن يك شــهر پر از ســاختمان هاى بلند مرتبه 
و بى هويت اســت كه نه آبــى دارد، نه هوايى 

و نه هويتى.     

تاملي بر ساخت و سازهاي شهرداري و برنامه هاي توسعه شهري

چهره شهر دگرگون است
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