
فراخوان مناقصه عمومئ یک  مرحله ای خدمات
با مصالح  جدول گذاری معابر شهری 
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شــهرداری کرفس در نظر دارد مناقصه عمومی به شــرح ذیل و به شماره 2098090839000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1( موضوع مناقصه: جدول گذاری معابر شهری

2( مبلغ برآورد اوليه مناقصه :  5/000/000/000 )پنج میلیارد ریال( با کسر یا اضافه 25 درصد
3( مدت انجام کار : 2 )دو( ماه

4( تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد :  روز شنبه مورخه 98/05/12 
5( مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه 98/05/17

6( مهلت تحویل پيشــنهادات: تا پایان وقت اداري روز یک شــنبه  مورخ 98/05/27  که متقاضیان میبایست مدارک مورد نیاز را ممهور به مهر و 
امضا افراد مجاز داراي حق امضا در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همچنین به صورت الک و مهر شده به شهرداری کرفس تحویل نمایند و یا ازطریق 

پست سفارشي به آدرس: کرفس – ابتدای جاده کرفس به قروه درگزین – کد پستی 6566165148 ارسال نمایند.
7( زمان بازگشایي پاکات مناقصه : روز دوشنبه مورخ 98/05/28ساعت 13:00 صبح در محل شهرداري کرفس

8( نوع و ميزان تضمين شرکت درمناقصه : 5  درصد کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار
9( صالحيت الزم : اشخاص حقوقي دارای حداقل رتبه 5 راه یا ابنیه

10( محل تامین اعتبار پروژه از محل تملک دارائیهای سرمایه ای ) نقد یا اسناد خزانه اسالمی( و اعتبارات استانی سال 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:   شماره تلفن 08136333243 در وقت اداری

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 021-41934   
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای خدمات
ریزی  معابر شهر کرفس آسفالت   
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شــهرداری کرفس در نظر دارد مناقصه عمومی به شــرح ذیل و به شماره 2098090839000002 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1( موضوع مناقصه: آسفالت ریزی معابر شهری

2( مبلغ برآورد اوليه مناقصه :  8/500/000/000 )هشت میلیارد پانصد میلیون ریال( با کسر یا اضافه 25 درصد
3( مدت انجام کار : 2 )دو( ماه

4( تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد :  روز شنبه مورخه 98/05/12 
5( مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه98/05/17

6( مهلت تحویل پيشــنهادات: تا پایان وقت اداري روز یک شــنبه  مورخ 98/05/27  که متقاضیان میبایست مدارک مورد نیاز را ممهور به مهر و 
امضا افراد مجاز داراي حق امضا در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همچنین به صورت الک و مهر شده به شهرداری کرفس تحویل نمایند و یا ازطریق 

پست سفارشي به آدرس: کرفس – ابتدای جاده کرفس به قروه درگزین – کد پستی 6566165148 ارسال نمایند.
7( زمان بازگشایي پاکات مناقصه : روز دو شنبه مورخ 98/05/28 در محل شهرداري کرفس

8( نوع و ميزان تضمين شرکت درمناقصه : 5  درصد کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار
9( صالحيت الزم : اشخاص حقوقي دارای حداقل رتبه 5 راه یا ابنیه

10( محل تامین اعتبار پروژه از محل تملک دارائیهای سرمایه ای )اسناد خزانه اسالمی( و اعتبارات استانی سال 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:   شماره تلفن 08136333243 در وقت اداری

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 021-41934   
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

یکشنبه 13 مرداد ماه 1398  2 ذی الحجه  1440   4 اوت 2019  سال بیست و یکم  شماره 4313  8 صفحه  قیمت: 1500 تومان
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رضوان سلماسی:

گذر کودک در خیابان های شهر همدان 
ایجاد می شود

نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با خبرنگاران:

مسؤوالن ظرفیت نقدپذیری خود 
را افزایش دهند

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان:

تشکیل کمیته ویژه 
ثبت جهانی هگمتانه

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

»اختالل ارتباطی« مهم ترین معضل خانواده های ایرانی

3

 بررسی می کند:

رونق تولید 
با خوشه های صنعتی

از دیربــاز بنگاه های اقتصادی چــه کوچک و چه 
بزرگ توانسته اند با ظرفیتی که دارند اشتغال فراوانی 
را در دل خود جای دهند، اما در شرایط کنونی صنایع 
کوچک به دلیل آنکه از هزینه کمتر برای راه اندازی و 
اشتغال بیشــتری برخوردار هستند بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته اند، بیش از 50 ســال اســت خوشه های 
صنعتی که نوعی از کســب و کارهای کوچک به شمار 

می آیــد به عنوان یک راهبــرد نوین در جهان در نظر 
گرفته شده است.

کشورهایی مانند ایتالیا، هند، برزیل و چین از جمله 
کشورهایی هستند که خوشه های صنعتی بسیار فعالی 
دارند، خوشــه صنعتی پوشــاک و کیف و کفش چین 
امروزه بازار بســیاری از کشورهای دنیا را به قبضه خود 

7در آورده است.

4
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس:

توقف ساخت سالن ورزشی 
کارگران کبودراهنگ

4
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان:

آغاز تعریض محور رفت امامزاده محسن
 با هزینه 40 میلیارد ریال

4
غرق شدن 3 معلم در سواحل خزر

معلم همدانی 
در سواحل رامسر غرق شد

5
چهارشنبه ها »سینما تابستان« 

میزبان کودکان و نوجوانان همدان

احداث  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
سرویس بهداشتی 

در بوستان گلها

اعتبار :
150 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 

50 درصد
مجری :

 منطقه دو  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر

37

در 4 ماه گذشته

کاهش 13 درصدی والدت در همدان

روز یادداشت  2

پوستین وارونه 
در رفتار و سبک زندگی

کم نداریم افرادی که به درستی و بعضاً نادرست 
از اوضاع اقتصادی  گله مندند و مراتب شکوائیه خود 
را در اکثر موقعیت ها که گاهی هم بی موقع به نظر 
می رسد بیان می کنند ولی وقتی رفتار و به اعتباری 

سبک زندگی آنان را ...

ایران و جهان 3

تندگویان با استناد به آمارهای 
سال گذشته اعالم کرد:

ثبت یک طالق 
به ازای هر 3 ازدواج

کاهش آمار »ازدواج« در کشور

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2

پیشینه هنر صنعت 
حلبی سازی همدان در 

كتاب »دست های هگمتانه«
»دســت های  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
از هنر صنعتــی روایت می كند كه  هگمتانه« 
روزگاری در این دیار اجر و قربی داشت و حاال 
هنر  است؛  فراموشی سپرده شــده  به دست 
صنعتی كه بخشــی از تاریخ كهن همدان را به 

دوش دارد به نام »حلبی سازی«.
این هنر صنعت تا 50 ســال پیــش در منطقه 
همدان رواج داشــت و طرفداران بسیار؛ به طوری 
که در بیســتم شهریور سال 1391 با شماره 563 
در زمــره آثار ناملموس کشــورمان بــه ثبت ملی 

رسید.
امــا این فن اصیل با ورود فناوری نوین و اثباب و 
وســایل زندگی مدرن منزوی شد و استادکاران این 

هنر نیز به کاری و جایی دیگر مشغول شدند.
هم اینک در همدان که خاستگاه این هنر صنعت 
دیرین به شمار می رود به زحمت می توان اساتیدی را 
یافت که هنوز با چکش و حلب هنرنمایی می کنند.

کتاب »دســت های هگمتانه« در کند و کاوی پر 
زحمت به شناسایی موی سفید کرده های حلبی ساز 
همدان و معرفی دست سازه های زیبا و کم نظیر آنها 

پرداخته که بسیار خواندنی است.
در این کتاب کوچــک 50 صفحه ای می توانید 
با خاســتگاه و پیشــینه حلبی ســازی، نوع مواد 
مصرفی، کارگاه های حلبی ســازی، ابزار و شــیوه 
کار، محصوالت تولیدی، پیشکســوتان و نوآوران، 

اقتصــاد و جایگاه و منزلت این هنر صنعت آشــنا 
شوید.

دســت های هگمتانه در سه هزار نسخه به همت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان 

منتشر شده شد.

سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان:

افزایش 50 درصدی برخورد با تخلفات ساختمانی

هگمتانــه، گروه خبر همدان: سرپرســت 
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری همدان از رشــد پنجاه درصدی 
برخورد با تخلفات ســاختمانی در چهار ماهه 
ابتدای سال 98 نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان، حســین مردانی با اعالم ایــن خبر تصریح 
کرد: طی چهار ماه ابتدای سال 98 بیش از 2هزار و 
582 مورد ضبط لــوازم غیر برقی، 584 مورد ضبط 
لوازم برقی، 1109 مورد جمع آوری مصالح غیرمجاز 
ســاختمانی و 1544 مورد صــدور اخطاریه به علت 

ساخت و سازهای غیر قانونی اعمال شده است.

وی در ادامــه ضمــن تأکیــد بر ادامه تشــدید 
برخوردها با ساخت و سازهای غیر قانونی، به افزایش 
گشــت های خودرویی کنترل ساختمان اشاره و ابراز 
کرد: در ســال 98 با هدف کنترل دقیق و منظم تر و 
تحت پوشــش قراردادن کلیه مناطق مستعد تخلف 
ســاختمانی اقدام بــه تفکیک گشــت های "کنترل 
باغات" واقع در اراضی کشــاورزی و "داخل شهر" به 
صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در کلیه مناطق 

چهارگانه و حریم قانونی شهر شده است.
مردانی ضمن اشــاره به اجرای مــاده صد قانون 
شــهرداری توسط مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری توضیح داد: در چهار ماهه نخست 
سال 97 هم 1719 مورد ضبط لوازم غیر برقی، 269 
مورد ضبط لوازم برقی، 201 مورد جمع آوری مصالح 
انجام شده و 1429 مورد اخطاریه صادر شده است.

وی در پایان با دعوت از کلیه شهروندان بر رعایت 
نظم و انضباط شهری و پایبندی به قوانین شهرداری 
خواســتار آن شــد هر گونه عملیات و مزاحمت های 
ســاختمانی را از طریــق ســامانه ارتبــاط مردمی 
شــهرداری و با شماره گیری تلفن 137 به این مرکز 

گزارش کنند.

4

رئیس پلیس راه استان:

افزایش سوانح رانندگی جاده های روستایی همدان
فرماندار کبودراهنگ: آمار تصادفات کبودراهنگ بسیار باالست



یک شنـبــه 13 مــردادماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4313

روز یادداشت 

پوستین وارونه 
در رفتار و سبک زندگی

حسین صادقیان

کــم نداریــم افرادی کــه به درســتی و بعضاً 
نادرســت از اوضاع اقتصــادی  گله مندند و مراتب 
شــکوائیه خود را در اکثر موقعیت ها که گاهی هم 
بی موقع به نظر می رســد بیان می کنند ولی وقتی 
رفتار و به اعتباری ســبک زندگی آنان را مشاهده 
می کنــی درخواهی یافت که در الیه زیرین چیزی 
غیر از آنچــه می گویند عمل می کنند. قرآن کریم 
می فرماید چرا بــه آنچه می گویید عمل نمی کنید 
این گناه بزرگی اســت نزد خدا، راســتی تاکنون 
چقــدر و چند نوبت تأمل کرده اید که فاصله حرف 
و عمل هر یک از ما چه اندازه است؟ البته می توان 
پذیرفت که میــزان تفاوت بین حرف و عمل برای 
هر کسی در جایگاه های حقیقی و حقوقی پذیرفته 
و معمول اســت ولی آیا تا این انــدازه موجود و یا 
در این ســطح گســترده؟! مثاًل مقایسه کنید ناله 
و شــکواییه عده چشــمگیری، از مشکالت مالی و 
اقتصادی را با آنچه که در رصد زندگی فردی و در 
زندگی هر یک از ما به تحقیق جریان واقعی دارد، 
اکثریت افــراد می نالند ولی درصد باالیی از همین 
افراد ناالن حاضر نیستند ســاالد سفره شان برای 
چند روز حذف شود مثل اینکه وحی شده که باید 
همه چیز تمام و کمال باشد، البته این بیان به این 
معنی نیست که درصدی جدا مشکل مالی ندارند 
و یا اقتصاد و معیشت همه افراد و خانواده ها تأمین 
و روبه راه اســت بلکه واقعیت این است که نخست 
بین گفتار و گالیه های مــا با آنچه رفتار می کنیم 
فاصله معنــادار و غیرطبیعی وجود دارد دوم اینکه 
واقعیات و معضالت اقتصادی باید به پایش و کنترل 
در مصارف روزمره منجر شود در حالی که در اکثر 
موارد این گونه نیســت و در مقاطعی هم معکوس 
عمل می کنیم خودمانی تر عرض کنم ســفره ها و 
پســماندهای منازل ما اصاًل مؤید ناله ها و شکایت 
اکثریت ما نیســت، مردم برخی از کشورها که ما 
با حالت خاصــی از آنها یاد می کنیم در شــرایط 
اقتصادی سخت تقاضاها را برای زندگی روزمره به 
حداقل می رســانند ولی عده چشمگیری از ما در 
تهیه لوازم حتی بعضاً غیرضرور چند اسبه می تازیم 
مثاًل می گوییم میوه گران اســت ولی کمتر کسی 
قبول می کند کــه در میهمانی  خود برای پذیرایی 
از دو نوع میوه استفاده کند و ده ها مثال و واقعیت 
جاری در سبک زندگی درصد باالیی از ما که اصاًل 
در شــرایط واقعی جنگ اقتصــادی قابل پذیرش 
نیســت و این از مصادیق پوستین وارونه رفتاری و 

پدیده ای غیرموجه است. 
والسالم

خبــر

مدیرعامل دهکده گنجنامه:
منطقه گردشگری غرب 

ناشناخته مانده است

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرعامل 
دهکــده گنجنامه با بیــان اینکه توجه به 
کار گردشــگری در همدان  و  حرفه کسب 
ضعیف است، اظهار کرد: زمانی اقتصاد خوب 
خواهیم داشت که کسب و کار ایجاد کنیم و 

سود حاصل از آن وارد استان همدان شود.
سعید ترابیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
امسال نسبت به سال گذشــته شمار گردشگران 
اســتان همدان 20 تا 30 درصد افزایش داشــته 
اســت، گفت: منطقه گردشــگری غرب کشــور 
ناشــناخته مانده و باید برای معرفی بیشــتر آن 

تالش کرد.
علی خاکسار معاون گردشگری میراث فرهنگی 
همدان نیز گفت: برگزاری رویدادهای بین المللی 
طی سال گذشته در معرفی همدان مؤثر واقع شد 
به طوری که نرخ اشــغال هتل ها و مراکز اقامتی 

همدان 50 درصد افزایش یافته است.
وی با بیــان اینکه با تولیــد محتوایی که در 
راســتای معرفی همــدان صورت گرفت رشــد 
گردشــگری را شاهد هســتیم، اظهار کرد: سال 
گذشــته 15 هزار گردشــگر خارجی به اســتان 
همدان ســفر کردند اما در سه ماهه اول امسال 6 
هزار نفر گردشگر خارجی وارد همدان شده اند که 

این آمار بیانگر رشد گردشگری است.
خاکسار با بیان اینکه ایران مقصد ارزانی برای 
ســفرهای خارجی شده اســت و گردشگران هم 
برای بازدید اماکن دیدنی اســتان های ایران و هم 
برای گردشگری سالمت وارد این کشور می شوند، 
گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم اما نیازمند 

همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه ها هستیم.

مسؤول مشارکت های مردمی و امور 
مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان:

23 بیمار سخت درمان
 به مشهد مقدس سفر می کنند

هگمتانــه، گروه خبر همدان: مســؤول 
مشارکت های مردمی و امور مددکاری مجمع 
خیرین سالمت همدان از سفر 23 مددجوی 
مجمع خیرین ســالمت همدان به مشــهد 

مقدس خبر داد.
حمید شــاکری صفت در گفتگویی از برگزاری 
جلســه توجیهــی برای اعــزام دومین گــروه از 
مددجویان مجمــع خیرین ســالمت همدان به 
مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد:  با تالش های 
مجمع خیرین ســالمت بیماران سخت درمان به 

مشهد مقدس اعزام می شوند.
وی با اشاره به اینکه 9 نفر در مرحله اول اعزام 
شــدند و 14 نفر در دوره های بعد اعزام خواهند 
شــد گفت: در مجموع 23 نفر با همکاری خیران 

نیک اندیش به مشهد مقدس اعزام می شوند.
مسؤول مشارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمع خیرین سالمت همدان با بیان اینکه هزینه 
اعزام این افراد 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده 
است افزود:  تمام هزینه زیارت را نیکوکاران عضو 
مجمع خیرین ســالمت همدان پرداخت کرده اند 

که قدردان آنها هستیم.
وی بیــان کــرد: بیماران گــروه هدف مجمع 
خیرین ســالمت همدان بیماران ســخت درمان 
مبتال به سرطان نیازمند بزرگسال، کودکان ناشنوا 
و کم شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان 
دارای اختالل رشــد، کودکان دارای بیماری حاد 
چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند 

هستند.
شــاکری صفت با مهم خوانــدن کمک خیران 
ســالمت در راســتای رفــع مشــکالت بیماران 
سخت درمان، گفت: نیکوکاران در صورت تمایل به 
مســاعدت این بیماران می توانند با شماره حساب 
جــاری 0106847155009 بــا شــماره کارت 
مســاعدت  ملی  بانک   6037991199528096
نقدی خود را به حســاب مجمع خیرین سالمت 

همدان واریز کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با خبرنگاران:

مسؤوالن ظرفیت نقدپذیری خود را افزایش دهند
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در استان همدان با بیان اینکه ادبیات نقل قول 
برخی رسانه ها ضعیف است گفت: مسؤوالن  در 
نیز می بایست ظرفیت نقدپذیری خود را افزایش 

دهند.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، آیت ا... شــعبانی 
دیروز در دیدار با خبرنگاران اســتان که در آستانه روز 
خبرنگار انجام شد، با ضروری خواندن افزایش ظرفیت 
نقدپذیری در مســؤوالن بیان کرد: نقد باعث رشــد و 

تعالی فرد می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه در 5 ماهی که در اســتان 
حضور دارم احساس کرده ام ادبیات نقل قول در برخی 
رســانه ها ضعیف اســت، گفت: این موضــوع نیازمند 

تقویت است زیرا نقل قول امانت است.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در آگاهی بخشی 
تشــخیص حق نیاز اســت، بیان کرد: خبرنگار نباید 

جناحی کار کند بلکه باید مطالبه گر باشد.
وی بــا بیان اینکه مرز تعریف شــده ای بین نقد و 
تخریب وجود ندارد، عنوان کرد: بر اساس روایات انتقاد 

باید به صورت خصوصی بیان شود.
آیت ا... شعبانی تصریح کرد: اگر به صورت خصوصی 

رسیدگی نشد سپس در فضای رسانه ای عنوان شود.
وی با بیــان اینکه در زمینه جنــگ اقتصادی در 

این نهاد کمیته مطالعاتی اقتصادی راه اندازی شــده، 
بیان کرد: ما بنا نداریم در کار اقتصادی وارد شــویم و 
اطرافیان خود را نیز از ورود به این موضوع منع کرده ام 
اما در این کمیته که با مسؤوالن استان در ارتباط است 

موانع تولید شناسایی و انتقال داده می شود.
آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه در خطبه های نماز 

جمعه از دید اخالقی صحیح نیســت مســؤولی مورد 
بازخواست قرار گیرد، عنوان کرد: به صورت خصوصی 
ضعف و مباحث با مسؤوالن و مدیران مطرح می شود و 

مطالبه گری صورت می گیرد.
وی از خبرنگاران خواست نقدهای خود را به شکل 
مکتوب به وی بدهند و گفت: نقد شــما می تواند مؤثر 

باشد.
*احســانی: تاحد بضاعت از رسانه ها حمایت 

می کنیم
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان 
نیز در ایــن دیدار با بیان اینکه در زمینه ارتباطات در 
حوزه اداری و رسانه ای اخالق مداری را محور کار قرار 
داده ایم، گفت: باورمان بر این است که فعاالن فرهنگ 

و هنر به عنوان یار همه مجموعه های استان هستند.
احمدرضا احسانی عنوان کرد: وظیفه قانونی ماست 
که رســانه ها را بدون توجه به نگاه سیاسی آنها مورد 
حمایت قرار دهیم و این موضوع را تا حد بضاعت خود 

انجام خواهیم داد.
وی بر ضرورت وجود نقــد در جامعه تأکید کرد و 
گفت: رســانه ها در ابتدا نقد خود را از این حوزه آغاز 
کنند زیرا نقــد به بهبود امور و رشــد و تعالی کمک 

می کند.
در این نشست همچنین خبرنگاران و فعاالن رسانه 
اســتان درباره مشــکالت حوزه خــود مانند وضعیت 
نامناســب مالی، فراهــم نبودن فضای نقــد، نقدپذیر 
نبودن مســؤوالن، لزوم ارائه خدمات ویژه برای بانوان 
خبرنگار و شناســایی خبرنگاران واقعی که در عرصه 
خبر کار می  کنند، سلیقه ای رفتار کردن با رسانه های 
استان و لزوم حمایت از رسانه های انقالبی تأکید شد.

رضوان سلماسی:

گذر کودک در خیابان های شهر همدان ایجاد می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون 
اسالمی شهر همدان  اجتماعی شورای  فرهنگی 

از ایجاد گذر کودک در شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همــدان، رضوان سلماســی در جلســه کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورا که با موضوع بررسی ایجاد 
شهر دوســتدار کودک برگزار شد، افزود: گذر کودک 
برنامه ای است که در یکی از خیابان های کوی شهید 
مدرس به عنــوان آزمونه در 25 مــرداد ماه اجرایی 

شود.
سلماســی در این خصوص توضیح داد: گذر کودک 
برنامه ای اســت که در مدت زمان معیــن در یکی از 
معابر شــهر با هدف ایجاد محیطی مناسب و با نشاط 
برای بازی کودکان اجرا می شــود و در این مدت زمان 
کــودکان می توانند تجربه های خــالق و مفرح را کنار 

خانواده ها کسب کنند.
سلماسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش کودکان 
در جامعه و ایجاد شــهر دوســتدار کودک تأکید کرد: 
حوزه کودکان با ســایر حوزه ها متفاوت بوده و نیاز به 

توجه ویژه دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان همچنین از ساخت پارک دوستدار کودک 
در همدان خبــر داد و افزود: انتظار می رود در احداث 

این پارک هماهنگی های الزم صورت پذیرد.
وی اســتفاده از ظرفیت هــای فکــری و اجرایــی 
تشــکل های مردمی در احداث پارک دوستدار کودک 
را حائز اهمیت دانست و یادآور شد: احداث این پارک 

اقدامی نو و بسیار ارزشمند است.
سلماســی با تأکید براینکه پارک های شــهر باید 
موضوعی طراحی شــود، یادآور شد: الزم است وسایل 
بازی کودکان، در پارک های شهر بررسی و در صورت 

نیاز طبق برنامه زمان بندی استاندارد سازی شود.
*گیاه شــناس: ضرورت توجه به ایجاد شهر 

دوستدار کودک
رئیس مرکــز مطالعــات و پژوهش های شــورای 
اسالمی شــهر همدان هم در این جلسه ضمن تأکید 
بر ضرورت توجه به ایجاد شهر دوستدار کودک افزود: 
اگر پارکی قرار است با همین موضوع احداث شود باید 

تمامی الزامات و استانداردهای الزم را داشته باشد.
گیاه شــناس اضافه کرد: در احداث پارک دوستدار 
کودک بایــد بازی های کودکانه بر اســاس ویژگی ها و 
استانداردهای الزم باشد و ایمنی کودکان را تأمین کند.
وی همچنین بر اســتاندارد ســازی وســایل بازی 
کودکان در پارک های شــهر تأکید کرد و یادآور شد: 
این استاندارد سازی باید بر اساس زمان بندی مناسب 

اجرایی شود.

در 4 ماه گذشته

کاهش 13 درصدی والدت در همدان
ازدواج و طالق کاهش یافت

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: در شــورای 
راهبردی جمعیت و هماهنگی ثبت وقایع حیاتی 
استان اعالم شد: تعداد والدت در استان همدان 
در سال گذشته نسبت به سال 96 با کاهش بیش 
از 8 درصدی روبه رو بوده و در چهار ماه نخســت 
امســال نیز میزان والدت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیش از 13 درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرنگار هگتمانه، صبح شــنبه شــورای 
راهبردی جمعیت و شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی 

استان برگزار شد.
*شاهرخی: کشــور با چالش جمعیت مواجه 

است
اســتاندار همدان در این جلســه با تأکید بر تقویت 
برنامه هــا و آموزش هــا در حــوزه ازدواج تصریح کرد: 
ترویج ازدواج آســان و تشکیل خانواده یکی از اصول و 
سیاست های ابالغی است که با وجود فعال شدن مراکز 
مشاوره ازدواج باید با حمایت و تقویت این مراکز شاهد 

افزایش تأثیرگذاری آنها در جامعه باشیم.
سیدسعید شــاهرخی اظهار کرد: کشــور با چالش 
جمعیت مواجه اســت که باید با تغییر سیاست تنظیم 

خانواده شرایط برای باروری سالم مهیا باشد.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه یکی از راهکارهای 
مؤثر و کلیدی برای کاهش نرخ طالق، مشاوره و آموزش 
اســت، عنوان کرد: راهکارهای علمی کاهش طالق باید 

در کارگروه اجتماعی استانداری بررسی شود.
استاندار همدان تصریح کرد: مرکز ثبت احوال یکی 
از مهم ترین مراکزی است که می توان به آمار آن استناد 
کرد زیرا بر اســاس استانداردهای تعریف شده اقدام به 

ثبت آمار می کنند.
*حسن زاده: نرخ خام والدت همدان پایینتر از 
کشور/ والدت در سال گذشته 8.7 درصد کاهش 

داشت
در ادامه مدیرکل ثبت احوال استان همدان با اشاره به 
اینکه میزان تولد در سال 96، 31 هزار و 193 بود که این 
تعداد به 28 هزار و 466 نفر در ســال 97 رسید، عنوان 

کرد: والدت در سال گذشته 8.7 درصد کاهش داشت.
اسد حســن زاده در ادامه اظهار کرد: میزان تولد در 
چهار ماه نخست سال گذشته، 10 هزار و 133 مورد بود 
که امســال در این مدت به 8 هزار و 875 مورد رسیده 
است که در مجموع تعداد والدت در سال جاری 13.4 

درصد کاهش دارد.
وی با بیان اینکه از ســال 94 به بعد تعداد والدت ها 
رو به کاهش اســت، عنوان کرد: نرخ خام والدت کشور 
17.1 در هزار است که در استان همدان 16.4 بوده و از 

نرخ کشوری هم پایین تر است.
*در گروه ســنی زنان کمتر از 15 ســال، 44 

والدت رخ داده است
این مســؤول با اشــاره به اینکه همدان در نرخ خام 

والدت در جایگاه بیستم قرار دارد، بیان کرد: بر حسب 
گروه سنی مادران همدانی در سن 20 تا 44 سال قرار 
دارند که در گروه ســنی زنان کمتر از 15 ســال، 44 

والدت رخ داده است.
*باال رفتن سن فرزندآوری در استان

حســن زاده با بیان اینکه بیشــترین سن باروری در 
استان 30 تا 34 سال اســت، عنوان کرد: در سال 90، 
فرزندآوری در زنان باالی 30 ســال، 31 درصد بود که 
اکنون به 44.8 درصد رسیده است که نشان از باال رفتن 
ســن فرزندآوری در استان است که دلیل آن باال رفتن 

سن ازدواج و دیگر عوامل است.
وی ابراز کرد: فرزند اول در چهار سال اول زندگی به 
دنیا می آید و ســپس میزان تولد کاهش دارد که نشان 

می دهد اشتیاقی برای فرزند دوم وچود ندارد.
این مســؤول در ادامه ســخنانش با اعالم اینکه در 
حوزه وفات تغییری به وجود نیامده است، تصریح کرد: 
میزان وفات در ســال 96، 10 هزار و 24 مورد است که 
در ســال 97 به 10 هزار و 320 مورد رســید که 1.2 

درصد افزایش دارد.
حســن زاده با اعالم اینکه در چهار ماه نخســت سال 
جــاری نیز 3 هزار و 584 فــوت رخ داده که 6.5 درصد 
افزایش دارد، گفت: نرخ خام وفات نسبت به یک هزار نفر 
جمعیت در کشــور، هفت در هزار و در همدان شش در 
هزار است که همدان بعد از استان گیالن در رتبه دوم قرار 

دارد که نشان می دهد جمعیت به سمت پیری می رود.
*کاهش ازدواج و طالق در همدان

وی در خصوص ازدواج و طالق با بیان اینکه در سال 
97، نسبت به سال 90، میزان ازدواج 10 درصد از نظر 
تعداد کاهــش دارد، گفت: میزان طالق هم 1.1 درصد 

افزایش دارد که 44 مورد است.
این مســؤول تعداد ازدواج در سال 96 را 15 هزار و 
163 مورد عنوان کرد و با اشــاره به اینکه تعداد ازدواج 
در ســال گذشته 13 هزار و 563 مورد بود، اظهار کرد: 
میزان طالق در سال 96، 3 هزار و 895 بود که در سال 

97 به 3 هزار و 939 مورد رسید.
حسن زاده با اعالم اینکه طی چهار ماه اول امسال، 5 
هزار و 514 مورد ازدواج ثبت شده است که 391 مورد 
کاهش دارد، گفت: چهار ماه امســال میزان ازدواج 7.1 
درصــد کاهش دارد و هزار و 210 مــورد در چهار ماه 
امســال طالق ثبت شــد که معادل 4.4 درصد کاهش 

دارد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین طالق در 5 سال اول 
زندگی رخ می دهد و 18 درصد طالق ها در یک ســال 
اول اتفــاق می افتد، اظهار کرد: نرخ خام ازدواج 6.9 در 
هــزار و در همدان 7.7 در هزار اســت که باالتر از نرخ 
کشوری است و استان همدان در جایگاه سیزدهم قرار 

دارد.
این مسؤول با اشاره به اینکه نرخ ازدواج در دهه 85 
تا 97 افزایش داشــت که پس از آن نرخ ها سیر نزولی 
گرفته است، عنوان کرد: نرخ طالق کشوری 2.2 در هزار 
است که در همدان 2.3 در هزار کشور است و همدان در 
جایگاه یازدهم قرار دارد که سیستان و بلوچستان 0.7 
در هزار کمترین نرخ را دارد، خراسان رضوی با 2.9 در 

هزار جایگاه اول قرار دارد.
حســن زاده با اشــاره به اینکه میانگین سن ازدواج 
در ســال 97، در مردان شهری 27.9 سال و در روستا 
26.6 است، گفت: سن ازدواج در خانم ها 22.5 در نقاط 

شهری و در نقاط روستایی 19.9 در سال 97 است.
وی با اعالم این مطلب که میانگین ســن ازدواج در 
ســال های 90 تا 97 دو سال افزایش دارد، عنوان کرد: 
سن طالق در شــهر 35.9 سال و در روستا 33.6 سال 
است و میانگین طول مدت ازدواج و طالق هایی که ثبت 

شده در شهر 8.4 سال و 6.9 سال در روستا است.
*پیش بینی 30 درصد نرخ ســالمندی برای 

همدان
این مسؤول اظهار کرد: نرخ سالمندی 6 درصد است 
که اگر به میزان تولد به همین صورت بماند ممکن است 

در سال های آتی به 30 درصد هم برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان:

تشکیل کمیته ویژه ثبت جهانی هگمتانه
مداخالت انجام شده در تپه هگمتانه باید رفع شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
همدان گفت: کمیته ویژه ثبت جهانی هگمتانه 

تشکیل شده است.
علی مالمیر در گفتگویی بیان کرد: مداخالتی در 
تپه هگمتانه انجام شده که مانع ثبت جهانی این اثر 

تاریخی است و باید رفع شود.
وی با بیان اینکه ســه هفته قبل به اتفاق استاندار 
همدان در نشستی با علی اصغر مونسان رئیس سازمان 
میراث فرهنگــی، موضوع مطالبه ثبــت جهانی تپه 
هگمتانه پیگیری شــد، گفت: مداخالتی در هگمتانه 
انجام شده که مانع ثبت جهانی این اثر تاریخی است.

و  فرهنگــی، صنایع دســتی  میــراث  مدیرکل 
گردشــگری اســتان همدان بــا بیــان اینکه این 
مداخالت باید رفع شود تا پرونده ثبت جهانی آغاز 
شود، گفت: جلسه تشکیل شده بین رئیس سازمان 

میراث فرهنگی و اســتاندار همدان منشا و مبدایی 
برای تشکیل کمیته ویژه ثبت جهانی هگمتانه شد.
وی با بیان اینکه اولین جلســه این کمیته برای 
شاکله موضوع هفته گذشته برگزار شد، گفت: مقرر 
شــده یک نماینده از سازمان های مردم نهاد و یک 
نماینده از رســانه های استان همدان در این کمیته 
حضور داشــته باشند تا موضوع ساماندهی هگمتانه 
که مقدمات ثبت جهانی را آماده می کند در دستور 

کار قرار دهیم.
مالمیر با بیان اینکــه کمیته ویژه پیگیری ثبت 
جهانی هگمتانه با حضور نماینده سمن ها و رسانه ها 
می تواند بخش مهمــی از مداخالت انجام گرفته از 
جمله آســفالت را رفع کند، گفت: معاون ســازمان 
میــراث فرهنگی قول داده به محض رفع مداخالت 
موضوع تکمیل پرونده و آماده سازی آن برای ثبت 

جهانی اثر در دستور کار قرار گیرد.

خبــر همدان
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3 یک شنـبــه 13 مــردادماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4313

اخبار کوتاه

باالترین نرخ تورم متعلق 
به کجاست؟/ ایران در صدر 

فهرست پیشتازان
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده توســط 
بانک جهانی، ایران، ترکیه و نیجریه، به ترتیب 
کشــورهایی هستند که باالترین نرخ تورم را به 
خود اختصاص داد ه اند. پایین ترین نرخ تورم به 
ترتیب در کشــورهای ســنگاپور، ایرلند و ژاپن 
به چشــم می خورد. مناطقی که تورم منفی را 
تجربه کرده اند، کشــورهای اکوادور )منفی 0.2 
درصــد(، مالدیــو )منفی 0.1 درصــد(، رواندا 
)منفی 0.3درصد( و بروندی )منفی 2.8 درصد( 

هستند.

فروش مرغ باالتر از 12 هزار 
و 900 تومان تخلف است

 معاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: براســاس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف کننده 12 
هزار و 900 تومان در سراسر کشور است و هیچ 
واحد صنفی و فروشــگاهی حــق عرضه مرغ با 
قیمت باالتر از 12 هزار و 900 تومان را ندارد. 

زائران اربعین با مدارک 
معتبر به مرز شلمچه مراجعه 

کنند
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: اگرچه روادید 
میان دو کشــور ایران و عراق برداشــته شــده 
اســت، اما داشــتن کارت شناســایی معتبر و 
همچنین گذرنامه و بیمه بــرای اتباع ایرانی و 
غیر ایرانی الزامی اســت. امسال به دلیل اینکه 
روادید میان دو کشور ایران و عراق حذف شده 
اســت، پیش بینی افزایش 50 درصدی شــمار 
اربعین  بزرگ  راهپیمایی  شــرکت کنندگان در 

نسبت به سال گذشته را داریم.

دستگیری یکی از سرپل های 
ارتباطی شبکه صهیونیستی 

در استان البرز
یکــی از ســرپل های مرتبط با شــبکه های 
ضدانقالب که در راســتای تحریم های ناعادالنه 
علیــه نظام فعالیــت می کرد، در اســتان البرز 
دستگیر شد. این عنصر فعال و شاخص، وابسته 
بــه یکی از فرقه  ها بود و در حادکردن شــرایط 
دشــوار اقتصادی و حقوق بشــر، فعالیت های 

تخریبی داشت.

وزارت شهرسازی به دنبال 
اصالح قانون مالیات بر 

خانه های خالی
وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد 
پیشــنهاد داده که قانون مالیــات بر خانه های 
خالــی با موظف شــدن دســتگاه ها بــه ارائه 
اطالعات مالکیتی اشــخاص به سامانه امالک و 
اســکان، اصالح شود. این وزارت خانه به منظور 
راه اندازی ســریعتر سامانه ملی امالک و اسکان 
که در قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات 
بر خانه های خالی ذکر شــده، متن پیش نویس 
پیشــنهادی برای اصالحیــه تبصره های 5 و 7 
قانون مالیات های مستقیم را برای رسیدگی به 

دولت ارسال کرده است.

بانک مرکزی سقف حواله های 
ارزی را افزایش داد

بانــک مرکــزی، در بخشــنامه ای ســقف 
حواله هــای ارزی را افزایــش داد که بر مبنای 
آن، صدور حواله ارزی توسط شبکه بانکی برای 
شرکت های تجاری تا ســقف 5 میلیون یورو و 
برای شــرکت های تولیدی تا سقف 10 میلیون 
یورو افزایش یافته اســت؛ البتــه بانک مرکزی 
این افزایش سقف را منوط به این موضوع کرده 
اســت که تعهدات ارزی ایفا نشده آنها کمتر از 

30 درصد باشد مجاز اعالم شد.

انعکاس

افتتاح پروژه های نیروگاهی و پاالیشگاهی آذربایجان شرقی توسط رئیس جمهور

تندگویان با استناد به آمارهای سال گذشته اعالم کرد:

ثبت یک طالق به ازای هر 3 ازدواج
کاهش آمار »ازدواج« در کشور

هگمتانــه، گــروه ایران و 
جهــان: معاون امــور جوانان 
از  جوانــان  و  ورزش  وزارت 
کاهش آمار ازدواج در کشــور 
انتقاد کرد و گفت: سال گذشته 
کشــور  در  ازدواج  هزار   550
اتفاق افتاده که این آمار نسبت 
و  یافته  به سال گذشته کاهش 
این موضوع پیــام خوبی برای 
کشور ندارد و یک طالق به ازای 

هر 3 ازدواج ثبت شده است.
محمد مهــدی تندگویان در در 
مراسم روز ملی ازدواج با بیان اینکه 
براســاس آمارهای سال گذشته به 
ازای هر 3 ازدواج یک طالق اتفاق 
افتاده است گفت: این آمار مناسبی 

برای کشــوری که روزی طالق در آن جایی نداشــت، 
نیست.

تندگویان در ادامه بابیان اینکه با توجه به شــرایط 
فعلی دنیا، توسعه و مسائل نوپدید نیاز داریم تا مشاوره 
پیش از ازدواج برای جوانان اجباری شــود اظهار کرد: 
از ابتدای امســال به 70 مرکز جدید مشاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده مجوز داده شده است و از قانونگذاران 
می خواهیم تا موضوع مشــاوره های پیش از ازدواج را 

اجباری کنند.
*تأثیر مشاوره های اجباری ازدواج در کاهش 

طالق و افزایش ازدواج
معــاون امور جوانــان با بیان اینکــه موضوع دفاتر 
مشاوره ازدواج و خانواده با کمک وزیر ورزش و جوانان، 
دستور ایشان و کمک دولت پیگیری شده است تصریح 
کرد: در حال حاضر حدود 400 مرکز مشــاوره ازدواج 
و خانواده به شــکل فعال در سراســر کشور به شکل 
تخصصی به مشــاوره ازدواج می پردازند. آمارها نشان 
می دهد در اســتانهایی که مشاوره های پیش از ازدواج 
بــا کمک نهادهای داخلی اســتان به شــکل اجباری 
انجام شــده است تا 25 درصد شاهد افزایش ازدواج و 

پیشگیری از طالق بوده ایم.
تندگویان بــا بیان اینکــه حتی در اســتان هایی 
کــه شــاهد رواج طــالق بوده ایم، مشــاوره ها کمک 
کننــده بوده اند، تصریح کرد: مشــاوره های اجرایی به 
شــکل گیری زندگی ســالم کمک می کنند و باید به 
طور جدی پیگیری شــوند. امسال نظام روان شناسی 
در حوزه صدور مجوزهــا در کنار معاونت جوانان قرار 

داشت که باید از این موضوع تقدیر کرد.
وی در ادامــه از قانونگــذاران خواســت تا موضوع 
خدمات مشــاوره و روان شناسی را تحت پوشش بیمه 
قرار دهنــد تا به این ترتیب هم دفاتر مشــاوره رونق 
بگیرند و مراجعین با رغبت بیشتری به مراکز مراجعه 

کنند.
*جوانان صاحب شغل و درآمد نیز تمایلی به 

شکل گیری خانواده و تعهد پذیری ندارند
تندگویان در ادامه اظهار کرد: نه تنها باید زوج های 

جوان پیش از ازدواج از مشاوره های تخصصی بهره مند 
شوند بلکه چه بهتر که مشاوران تا پایان عمر کنارشان 
باشــد و همچنین مددکاران اجتماعــی باید در کنار 
دانش آموزان و خانواده ها در مدارس باشند و به سمت 
خانواده محوری حرکت کنیــم. امروز مدارس تنها بر 
روی مهارت های علمی تأکید دارند اما نیاز داریم تا به 

سمت آموزش مهارت های زندگی حرکت کنیم.
معاون امــور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان 
اینکه امســال اتفاقات خوبی در حوزه ازدواج شــکل 
گرفته است، توضیح داد: امسال به دنبال تغییر فرهنگ 
ازدواج بوده ایم. یکی از دالیل کاهش ازدواج در کشور 
موضوعات فرهنگی و نگرش های جوانان است. اگرچه 
موضوعات اقتصادی بــه روی گرایش جوانان به ازدواج 
مؤثر هســتند اما شاهد آن هســتیم که حتی جوانان 
صاحب شــغل و درآمــد نیز تمایلی به شــکل گیری 
خانــواده و تعهد پذیری ندارند. بــه همین دلیل باید 
جوانان را به ســمتی ببریم که تمایل به ازدواج و تعهد 

پذیری داشته باشند.
تندگویان با اشــاره به اینکه رســانه ها، فرهنگ و 
هنــر باید در این موضوع قوی تر عمل کند اظهار کرد: 
این نهادها بایــد تغییر نگرش ایجاد کنند و پیام ما به 
هنرمندان این اســت که اگر در کشور آثار فاخر تولید 
شود حتی پس از ســالها به آن پرداخته خواهد شد و 
برگــزاری اولین هفته فیلم ازدواج مصداق این موضوع 

است.
وی با بیان اینکه انسال برای اولین بار به کسانی که 
قصد تاســیس و توسعه دفاتر مشاوره ازدواج دارند وام 
پرداخت می شــود، گفت: توجه ویژه به مناطق محروم 
داشــتیم به طوری که در استان سیستان و بلوچستان 
که هیچ دفتر مشــاوره وجود داشــت چهار دفتر فعال 
شــدند. این دفاتر در مرحله اولیه مشاوره رایگان ارائه 
می دهند. همچنین در هفته ازدواج نیز دفاتر مشــاوره 
وزارت ورزش و جوانان اقدام به ارائه مشاوره رایگان در 

کشور می کنند.
معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان در 
ادامه از تشکیل اولین مجمع خیرین ازدواج در کشور 

خبــر داد و گفت: هفتــه آینده این 
مجمع کشــوری برای اولین بار آغاز 
به کار می کند و قرار اســت شــاکله 
مشــخصی برای فعالیت این خیرین 
تأمین  در حوزه های مختلف مسکن 
جهیزیه و... باشد. در حال حاضر این 
مجموعه در 14 استان شکل گرفته 
و قرار است به عنوان نهاد عمومی و 

غیر دولتی برای خیران باشد.
امســال  اینکه  بیان  با  تندگویان 
قــوه قضائیه روز بــدون طالق را در 
نظر گرفتــه اظهار کــرد: البته این 
اقــدام نمادین اســت؛ امیدواریم به 
سمتی حرکت کنیم تا قبح طالق تا 
حدی باشد که جوانان به راحتی به 

سمت طالق نروند.
*پرداخت به روز وام 15 میلیونی ازدواج

وی در ادامه با اشــاره به کاهش آمار ازدواج امسال 
نســبت به سال گذشته افزود: معتقد هستیم که دیگر 
افزایــش وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در 
کشور نخواهد کرد. سال گذشته با کمک دولت وام 15 
میلیونی ازدواج به شــکل به روزرسانی شده پرداخت 
شــد و مدت زمان انتظــار برای دریافــت وام ازدواج 

حداکثر به یک ماه رسید.
تندگویــان در ادامــه از برگزاری 8 هــزار کارگاه 
آموزشی خانواده در ســال گذشته خبر داد و گفت: با 
این وجود ما معتقد هســتیم که بــا توجه به ظرفیت 
موجــود در اندازه کافی جوانان در این کارگاه ها حاضر 
نمی شوند این در حالی است که انتظار داریم تا جوانان 

بیشتر از این کارگاه ها استقبال کنند.
اعظــم کریمی،مدیــر کل برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعی جوانان نیز در همایش ملی ازدواج، هدف از 
برنامه های این هفته را فاصله گیری از اجرای نمادین 
و تجمل گرایی و رســیدن به ازدواج ســاده دانست 
و افــزود: برنامه های هفته ملــی ازدواج محتوا محور 
اســت که از طریق رسانه ها و ســمن ها اطالع رسانی 

شده است.
کریمی با بیــان اینکه برنامه های هفته ملی ازدواج 
تلنگری تامل برانگیز اســت ادامه داد: نباید از فرهنگ 
غنی ایرانی و اســالمی که همانا ســاده زیستی است 
فاصلــه بگیریم. در صددیم با اجــرای این برنامه ها به 
ســمت و ســویی برویم که زوج های جوان از میزبانی 

برای برنامه های تجمل محور دوری کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه اعتقاد داریــم می توانیم با 
فرهنگ سازی زمینه ازدواج آســان و پایدار را فراهم 
کنیم، اظهار کرد: تأکید اصلی و مأموریت اصلی وزارت 
ورزش و جوانان جا انداختن مشــاوره پیش از ازدواج 
اســت که معاونت امور جوانــان برنامه های ویژه ای را 

برای این مهم محقق ساخته است.
در این مراســم ضمن رونمایــی از تمبر هفته ملی 
ازدواج، مراســم ازدواج اقوام ترکمن به شکل نمادین 

نیز اجرا شد.

خجسته نائب  رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد:

انبار شدن سه  و نیم میلیون تن کاالی اساسی در یکی از بنادر جنوب
هگمتانــه، گروه ایران و جهــان: نائب  رئیس 
کمیســیون اصل نود مجلس گفــت: در بازدید 
کمیسیون از گمرکات جنوب مشخص شد سه و 
نیم میلیون تن کاالی اساسی در یکی از بنادر انبار 

شده است.
امیر خجســته نماینــده مردم همــدان در مجلس 
شــورای اســالمی و نائب رئیس کمیســیون اصل نود 
مجلس در گفت وگویی، با اشاره به بازدید خود و هیأت 
پارلمانی از گمرکات اســتان خوزستان گفت:  در ادامه 
این بازدیدها 8 هزار و 200 تن میلگرد کشف شد که با 
استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف و اظهار خالف 
واقع فرد مورد نظر قصد داشــت تا این میلگردها را به 

قصد صادرات از کشور خارج کند.
وی در توضیح بیشــتر این مطلب افــزود: صادرات 
میلگرد ممزوج از کشــور مشــکلی نــدارد اما صادرات 
میلگــرد معمولی ممنوع اســت و فرد صــادر کننده 
میلگردهای معمولی را در اظهار خالف واقع خود میلگرد 
ممزوج عنوان کرده تا بتواند آنها را از کشور خارج کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: 
در بازدیدی که از بندر امــام خمینی)ره( به عمل آمد 
ســه و نیم میلیون تن کاالی اساســی انبار شده بود و 
توضیح آنکه پس از ورود کمیســیون اصل نود و بحث 

واردات کاالهای اساسی شرکت هایی که ارز دولتی برای 
این منظور دریافت کرده بودند ســریعا اقدام به واردات 
این کاالها کردند که االن ســه و نیم میلیون تن کاالی 
اساسی در گمرک بندر امام خمینی)ره( انبار شده است.

خجسته خاطرنشان کرد: همچنین از بازدیدی که از 
گمرک اهواز به عمل آمد مشخص شد 36 هزار کولر از 
طریق گمرک بندر خرمشهر به صورت قاچاق به کشور 
وارد شده و در گمرک این بندر انبار شده است و مقدار 
زیادی خودرو که ورود آن به کشــور ممنوع اســت در 
گمرک بندر خرمشهر وجود داشت. وی افزود:  در ادامه 
کار تیم کارشناسی بازدیدی را از گمرک چزابه به عمل 
آوردنــد که در این بازدید با توجــه به گزارش واصله از 

تیم کارشناســی بازدید کننده گمرک چزابه به صورت 
یک پایانه در مالکیت چندین نفر قرار داشــت و گمرک 

نظارت کافی بر صادرات کاال از این گمرک نداشت.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: 
در گمرک چزابه بخشــی در اختیار شــهرداری بود و 
بخشی در اختیار بخش خصوصی قرار داشت و باسکول 
هــم در خارج از گمرک بود و این گمرک فاقد هر گونه 
ایستگاه آتش نشــانی بود و کارگرانی که در این گمرک 
مشــغول به کار بودنــد و همه به صورت ســاعتی کار 

می کردند و فاقد بیمه بودند.
خجســته خاطرنشــان کرد: کلیــه کاالهایی که از 
گمــرک چزابه به کشــور عراق صادر می شــود اعم از 
کاالهای اساســی، مواد خوراکی اکثــرا بدون قاچاق و 
بدون نظارت گمرک انجام می شــود و گمرک بر اوضاع 
این کاال هیچ گونه نظارتی نداشته و هیچ گونه در خروج 
و ورود و نظارتی در این گمرک توســط تیم کارشناسی 

مشاهده نشده است.
وی افزود: تیم کارشناســی همچنین از هندیجان و 
گمرک سجافی بازدید به عمل آوردند که در این بازدید 
و با تالش ســربازان گمنام امام زمــان )عج( و نیروی 
انتظامــی یک تریلی لوازم خانگی به وزن 23 تن که به 
صورت ته لنجی وارد کشور شده بود و بنا بود در بازار به 
فروش برسد، کشف و ضبط شد. نائب رئیس کمیسیون 
اصــل نود مجلس اظهار کرد: عــالوه بر این یک تریلی 
کریســتال چینی که به صورت قاچاق در حال ورود به 
کشور بود و نیز 22 دستگاه پیانو به ارزش 2 میلیارد و 
200 میلیون تومان و نیز مقدار زیادی مواد مخدر و 79 

کیلو حشیش کشف و ضبط شد.
خجسته خاطرنشان کرد: در بررسی عملکرد گمرک 
سجافی مشــخص شــد که اکثر کاالهایی که به این 
گمرک می آید در قالب ته لنجی اســت و گمرک هیچ 
گونه درآمد و عوارض گمرکی از واردات کاال به کشور از 

طریق گمرک سجافی برخوردار نمی شود.
نائب رئیس کمیســیون اصل نود مجلس در پایان 
گفت:  در نشستی که تیم کارشناسی با بازاریان و فعاالن 
اقتصادی منطقه داشت این فعاالن و بازاریان خواستار 
برخورد با مافیای ســازماندهی شــده قاچاق شدند و 
موضوع توسعه گمرک ســجافی را مطرح کردند و در 
نشستی که با مســؤوالن مربوطه برگزار شد مقرر شد 
تا ســه و نیم هکتار زمین برای توسعه بندر سجافی در 

نظر گرفته شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

»اختالل ارتباطی« 
مهم ترین معضل خانواده های ایرانی

ایران و  هگمتانه، گروه 
جهان: معــاون امور زنان 
جمهور،  رئیس  خانواده  و 
اعضای  ارتباطی  اختالل 
خانــواده را مهم تریــن 
معضل خانواده های ایرانی 
عنوان کرد و گفت: فرصت 
از  خانــواده  ارتباطــی 
حداقل 2 ساعت گفت وگو 
در 20 سال گذشته به 20 
اخیر  سال های  در  دقیقه 

کاهش یافته است.
در  ابتــکار  معصومــه 

همایش روز ملــی ازدواج که در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، ازدواج را بستری برای ایجاد 
سالمت آحاد جامعه و سالمت کلی اجتماعی کشور 
دانســت و گفت: تجارب قبلی در کشــور و فعالیت 
جهانی در این زمینه را باید برای بهبود بخشــیدن 

شرایط ازدواج مدنظر قرار دهیم.
وی تأکیــد کرد: باید ترویــج فرهنگ ازدواج بر 

مبنای مفاهیم قرآنی صورت گیرد.
ابتکار با اشــاره به اینکه برای انتخاب های خوب 
به دور از فشــار و اجبار و خشــونت باید جوانان را 
راهنمایی کنیم تا منجر به واگرایی از اجتماع نشود، 
اظهار کرد: تالش برای ازدواج ســاده و ایجاد زمینه 
برای مهربانی مفصل یکی از روشهای مناسب برای 

ترویج فرهنگ ازدواج است.
وی بــه مأموریت هــای معاونــت امــور زنان و 
خانــواده در زمینــه ازدواج وخانواده اشــاره کرد و 
گفت: با همراهــی وزارت ورزش و جوانان در قالب 
بندهــای کلی سیاســت های حوزه خانــواده و بر 
مبنای ماده 102 قانون برنامه ششم و سیاست های 
بخشــی اختصاصی که رئیس جمهــور در موضوع 
خانواده ابالغ کــرد، مأموریتهایی که مهمترین آن 
سیاست گذاری کالن و ایجاد جریان قوی اجتماعی 

برای خانواده است، تعریف شد.
ابتکار با بیان این که با تشــکیل ستاد ملی زن و 
خانواده مصوبات حائز اهمیتی در ارتباط با موضوع 
ازدواج انجام گرفته است، ابراز داشت: این مصوبات 
به شــکل ابالغیه در قالب، آموزش های قبل حین و 
بعد از ازدواج به دســتگاههای مسؤول محول شده 

است.
وی افــزود: اصالحاتی در سیاســت های ازدواج 
انجام گرفته و ســاعات آموزش و مشــاوره افزایش 
یافتــه اســت وزارت بهداشــت و ورزش و دیگــر 
دســتگاه های مرتبط نیز برای بهبــود آموزش های 
بهداشــتی و روانشناختی و مهارت آموزی دست به 

کار شدند.
معاون امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
خاطرنشــان کرد: این آموزش ها بر اساس مصوبات 

عنوان شده الزامی است.
وی با بیــان اینکه برگــزاری آموزش های مورد 
نظر در ســبک زندگی برای ما حائز اهمیت اســت 
گفت: تقاضای من از دســتگاه های مســؤول جدی 
گرفتن این آموزش ها اســت و نباید بحث شعاری و 

تشریفاتی تبلیغاتی در این زمینه شود.
ابتکار طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین 
نسلی را از برنامه های مبتنی بر سیاست های ابالغی 
بــه منظور ترویج فرهنگ ازدواج به بهبود شــرایط 
خانواده در کشور عنوان کرد و گفت: مرحله اول این 

طرح ملی در 31 اســتان کشور به سرانجام رسیده 
و توانستیم مشکالت خانواده ها را به فراخور شرایط 

هر منطقه احصاء کنیم.
وی افزود: مســاله مشترک در تمامی پیمایش ها 
اختــالل ارتباطی بین اعضای خانــواده بوده که از 
لحاظ کیفیت و کمیت به شدت دچار مشکل است.

ابتــکار اختــالل از نظر فرصــت ارتباطی که از 
حداقل 2 ســاعت گفت و گو در 20 ســال گذشته 
به 20 دقیقــه و از حداقل 1500 کلمه در آم دوره 
به 400 کلمه کاهش یافته است اشاره کرد و گفت: 
زمان و فرصت برای گفتگو در کنار مفاهمه و درک 
متقابل عاطفی و با آرامش و آســایش خانواده باید 

مدنظر قرار گیرد.
وی آمــوزش و مهارت هــای زندگــی به ویژه 
مهــارت ارتباطی را هــدف طرح ملــی گفتگوی 
خانــواده عنوان کرد و ابراز داشــت در این زمینه 
آموزش و پرورش با ما همراهی مناســبی داشــته 
و دوره مهارت آموزی فردی بر اســاس آن تدوین 

شده است.
اعضــم کریمی مدیر کل برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعــی جوانان نیز در این همایش با اشــاره به 
اینکــه تأکیــد اصلــی وزارت ورزش و جوانان جا 
انداختن مشاوره پیش از ازدواج است، از وزیر ورزش 
و جوانان به دلیل احیا ستاد ملی هفته ازدواج تشکر 

کرد.
مدیر کل برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان 
اظهار کرد: تأکیــد و مأموریت اصلی وزارت ورزش و 
جوانان جا انداختن مشاوره پیش از ازدواج تشکر کرد.
وی ادامه داد: برنامه های هفته ملی ازدواج محتوا 
محور اســت که از طریق رسانه ها و سمن ها اطالع 

رسانی شده است.
کریمــی برنامه های هفته ملی ازدواج را تلنگری 
تامل برانگیز دانســت تا یادآودی کند که از فرهنگ 
غنی ایرانی و اســالمی که همانا ساده زیستی است 

فاصله گرفته ایم.
وی تأکید کرد: در صددیم با اجرای این برنامه ها 
به ســمت و ســویی برویم که زوج هــای جوان از 

میزبانی برای برنامه های تجمل محور دوری کنند.
کریمی تصریح کرد: اعتقاد داریم که می توانیم با 
فرهنگ سازی زمینه ازدواج آسان و پایدار را فراهم 

کنیم.
مدیر کل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
با تقدیر از همراهی معاون امور زنان رئیس جمهور 
تأکیــد اصلــی و مأموریت اصلــی وزارت ورزش و 
جوانان جا انداختن مشاوره پیش از ازدواج است که 
معاونت امور جوانان برنامه های ویژه ای را برای این 

مهم محقق ساخته است.

تأکید وزارت اقتصاد به بانک ها:

بیشتر از 15 درصد سود ندهید!
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
در نامه ای به مدیران عامل 13 بانک تأکید کرد 
که تمامی بانک های دولتی و خصوصی شــده 
ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای 

پول و اعتبار هستند.
عبــاس معمارنــژاد طی نامــه ای بــه مدیران 
عامل بانک های ملی، کشــاورزی، مســکن، ســپه، 
تجارت، ملت، صادرات، توســعه صادرات، صنعت و 
معدن، رفاه کارگران، توســعه تعاون، پست بانک و 
قرض الحســنه مهر ایران بر رعایت نرخ های مصوب 

شورای پول و اعتبار تأکید کرد.
طبق تأکید وزارت اقتصاد، مسؤولیت این کار بر 

عهده مدیران عامل بانک هاست.
گفتنی اســت؛ تا پایان ســال 1386، بانک های 
غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی 
در تعیین نرخ  سود سپرده ها نداشتند اما از این سال 
ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی 
و شــورای پول و اعتبار شــدند. در حال حاضر نرخ 
سود مصوب سپرده های کوتاه مدت حداکثر 10 درصد 
و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله 15 درصد 

تعیین شده است.

ایران و جهان
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رئیس پلیس راه استان:

افزایش سوانح رانندگی 
جاده های روستایی همدان
مرگ 2 نفر در سوانح رانندگی همدان 

طی یک روز

رئیس  شهرســتان:  گروه  هگمتانــه، 
پلیس راه استان همدان از افزایش سوانح 
رانندگی جاده های روستایی همدان، گفت: 
2 تن در ســوانح رانندگی روز جمعه این 

استان جان خود را از دست دادند.
سرهنگ رضا عزیزی روز شنبه در گفتگویی 
افزود: ســانحه نخست یک بامداد روز جمعه در 
یکــی از راه های روســتایی کبودراهنگ بر اثر 

برخورد خودروی سواری پژو با عابر رخ داد.
وی بــا عنوان اینکــه عابر در این ســانحه 
رانندگی در دم جان باخت اضافه کرد: تحقیقات 
پلیــس در مورد چگونگی بروز این ســانحه در 

حال انجام است.
رئیس پلیس راه اســتان همدان بیان کرد: 
همچنین بر اثر تجاوز به چپ خودرو ســواری 
پراید و برخورد با پژو آر.دی در جاده روستایی 
»عین آباد« - »شــوند« شهرستان رزن، راننده 

پراید جان باخت.
ســرهنگ عزیزی ادامه داد: میزان ســوانح 
رانندگی در جاده های روستایی در ماه های تیر 
و مرداد روند رو به رشدی داشته است که علت 
آن قرار گرفتن در فصل کشت و کار و تردد در 

راه های روستایی است.
وی مهمترین علت بروز سانحه در جاده های 
روستایی را تردد با سرعت غیرمجار عنوان کرد 
و گفت: آسفالت کردن راه های روستایی و نبود 
مأموران پلیس راه، موجب تردد روستانشینان با 

سرعت زیاد شده است.

معاون دامپزشکی کشور:
داروی دامپزشکی

 با گواهی بهداشتی 
قرنطینه ای حمل شود

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: معاون 
ســازمان  منابع  و  مدیریــت  توســعه 
دامپزشــکی کشــور گفت: ورود هر نوع 
به اســتان ها و توزیع  داروی دامپزشکی 
با فاکتور معتبر و  آن در مراکز مایه کوبی 
گواهی بهداشــتی قرنطینه ای حمل انجام 

شود.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی 
دامپزشکی اســتان همدان، محمدرضا مؤمنی 
در بازدید از قســمت های مختلف یکی از مراکز 
پخــش دارو و واکســن های دامی در اســتان 
همدان گفت: باید مصرف دارو در استان همدان 

بر اساس نیاز سنجی دارویی باشد.
وی افزود: ورود هر نوع داروی دامپزشــکی 
بــه اســتان و ارســال و عرضه دارو از ســوی 
شــرکت های پخش اســتانی بــه داروخانه ها و 
مراکــز مایه کوبی باید با فاکتور معتبر و گواهی 

بهداشتی قرنطینه ای حمل انجام گیرد.
مؤمنی عنوان کرد: نظارت بر حســن اجرای 
ضوابط و مقــررات توزیع دارو، نظارت بر برنامه 
تولید و شبکه توزیع شرکت های پخش، اعمال 
نظارت بر اجرای قیمت ها در همه موارد از قبیل 
رعایت قیمت های مصوب، صدور فاکتور، نصب 
برچسب و فروش از وظایف ستاد رصد و پایش 

استان ها است.
مدیرکل دامپزشکی اســتان همدان نیز در 
خصــوص رصد و پایش دارو هــای دامی اظهار 
کرد: با توجه به ضرورت شــفافیت در امر توزیع 
داروهای دامــی، نحوه تأمیــن و مصرف دارو، 
مکمل ها و افزودنی هــا در کارخانجات خوراک 
دام و طیــور و واحدهای دامی و مرغداری های 
اســتان و جلوگیری از قاچــاق دارو تمام مراکز 
تولید و پخش دارو و واکســن های دامی، مورد 

رصد و پایش دقیق قرار می گیرد.
محمودرضا رســولی افزود: طی برنامه ریزی 
صورت گرفته کارشناسان دارویی استان همدان 
و ادارات دامپزشــکی شهرستان از داروخانه ها، 
شرکت های پخش دارویی و درمانگاه های دامی 
و کارخانجــات تولید خوراک دام و طیور بازدید 

و بازرسی منظم به عمل می آورند.

خبــر

توزیع 17 تن مرغ
 در بازار مالیر

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره 
اینکه  بیان  با  صنعت، معدن و تجارت مالیر 
مشــکل کمبود کشتار و توزیع مرغ مختص 
استان همدان  در  و  نیست  شهرستان مالیر 
و کشــور وجود دارد، گفــت: روز جمعه در 

تویسرکان اصاًل مرغ توزیع نشده است.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، 
کامران زنگنــه در این رابطه افــزود: قیمت مرغ 
دیــروز در نهاونــد 15 هــزار تومان و در ســایر 
شهرســتان های اســتان حدود 14 هزار و 500 

تومان بوده است.
وی اظهار کرد: مالیر تنها شهرســتان استان 
بوده که با پیگیری فرمانداری، اداره صنعت، معدن 
و تجارت، جهاد کشــاورزی، دامپزشکی و تعاونی 
مرغداران، مرغ کشتار شده را با قمیت 12 هزار و 

900 تومان به مردم عرضه کرده است.
زنگنــه ادامه داد: ما مــرغ را با قیمت پایین تر 
خریداری کردیم و در اختیار کشتارگاه قرار دادیم 
و کشتارگاه نیز با قیمت مصوب تنظیم بازار کشور 
روز جمعــه به میزان 3 کامیون معادل 7 تن مرغ 

کشتار شده را در بین مرغ فروشی ها توزیع کرد.
رئیس اداره صنعت، معــدن و تجارت مالیر با 
اشاره به اینکه به علت هجوم و تمایل باالی مردم 
مالیر برای خرید مرغ، روز شــنبه این میزان به 9 
کامیون معادل 17 تن مرغ کشــتار شده، افزایش 
یافته اســت، گفت: قیمت مصــوب ما 12 هزار و 
900 تومان است و هیچ مرغ فروشی حق عرضه و 

فروش مرغ با قیمت باالتر از این را ندارد.
وی با تأکید بر اینکه مــرغ به اندازه کافی در 
شهرســتان وجود دارد، افزود: ناظران این اداره با 
عوامل پخش همراه هستند و مرغ به میزان تعیین 
شــده بین مغازه های مرغ فروشی توزیع می شود 
و امیدواریــم نیاز عادی مردم شهرســتان به مرغ 

تأمین شود.

مرگ مرد 30 ساله به دلیل 
سقوط از آبشار دشت میشان

جوان  مرد  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
به علت ســقوط از آبشاری در همدان جان 

باخت.
معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان همدان گفت: مردی حدود 30 ساله 
بر اثر سقوط از آبشــار زیر پناهگاه دشت میشان 

واقع در ارتفاعات الوند شهر همدان جان باخت.
حمیدرضا عرفی یگانه روز شنبه در گفتگویی 
بیان کرد: ساعت 19:10 جمعه یکی از رهگذران 
هنگام عبور به سمت ارتفاعات این منطقه متوجه 
جسم خون آلود یک جوان می شود که موضوع را 

اطالع رسانی می کند.
وی اضافه کرد: تیم امداد کوهســتان جمعیت 
هالل احمر در محل حادثه حضور یافته و متوجه 
می شــود که به علت سقوط و شدت ضربه سر به 
سنگ، این جوان جان خود را از دست داده است.
معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان همــدان ادامه داد: بــه دنبال حضور 
تیم های انتظامی و قاضی کشــیک، جســد این 
جوان فاقد هویت ساعت 22:30 با استفاده از تله 

کابین گنجنامه به پایین منتقل شد.
عرفی یگانه بیان کرد: بــا وجود اینکه میدان 
میشــان یک محدوده حرفه ای برای کوهپیمایی 
نیست و بیشتر مسیرهای آن شناخته شده است 
اما برخی جوانان ماجراجو اقدام به صخره نوردی 

در مکان های سخت گذر می کنند.
وی افزود: بیشــتر این افراد فاقد سابقه سنگ 
نــوردی بــوده همچنیــن هیچگونــه امکانات و 
تجهیــزات ایمنی بــه همراه ندارنــد بنابراین در 
صــورت بروز یک لغزش در دســت یا پا به پایین 
ســقوط کرده و دچــار جراحت شــدید یا مرگ 

می شوند.
عرفی اظهــار کرد: افراد بــرای کوهپیمایی با 
افراد با تجربه و از مســیرهای تعیین شــده عبور 

کنند تا دچار مشکل و آسیب نشوند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس:

توقف ساخت سالن ورزشی کارگران کبودراهنگ
سالن در محل دیگری ساخته می شود

هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینده مردم 
بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی با 
کبودراهنگ  کارگران  ورزشی  سالن  اینکه  بیان 
در محل نامناســب خارج از شهر ساخته شده 
و بالتکلیف اســت، از تعیین تکلیف این سالن و 
ساخت سالن ورزشی جدید در محوطه ای دیگر 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
محمدعلــی پورمختــار در گفتگویــی از تشــکیل 
جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 

حل مشکالت و رسیدگی به طرح ها و امور خبر داد.
وی اظهــار کــرد: در این جلســه اجرایی شــدن 
موضوعاتــی در صدر دســتورات قــرار گرفت که اهم 

این دســتورات شــامل آغاز عملیات اجرایی درمانگاه 
تأمین اجتماعی بهار، احداث درمانگاه تأمین اجتماعی 
کبودراهنگ، تخصیــص 5 میلیارد تومان بودجه برای 
تجهیز و تکمیــل مراکز فنی و حرفــه ای خواهران و 
برادران بهار، تخصیص4 میلیــارد تومان بودجه برای 
تجهیــز و تکمیــل مرکز فنــی و حرفــه ای خواهران 
برای  تســهیالت  شهرســتان کبودراهنگ، تخصیص 
مشــاغل خانگی شهرســتان های بهار و کبودراهنگ 
به مبلــغ 4 میلیارد تومان، تکمیل ســالن ورزشــی 
کارگران بهار، تاســیس مرکز نگهداری معلوالن بهار و 
پذیرش مددجویان در صف نوبت بهزیستی و پرداخت 

مستمری آنان است.

وی بیــان کرد: ســالن ورزشــی کارگــران بهار با 
پیشــرفت حدود 95 درصد امســال تکمیل و افتتاح 

خواهد شد.
پورمختــار در ادامه با بیان اینکه ســالن ورزشــی 
کارگران کبودراهنگ در محل نامناسب خارج از شهر 
ساخته شده و بالتکلیف اســت، از تعیین تکلیف این 
سالن و ساخت سالن ورزشی جدید در محوطه ای دیگر 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
وی به صدور دســتور بازگشــایی ســامانه کارا از 
ســوی وزیر اشــاره کرد و یادآور شــد: افراد متقاضی 
وام تسهیالت اشتغالزایی می توانند از این طریق برای 

درخواست تسهیالت اقدام کنند.

فرماندار کبودراهنگ:

آمار تصادفات کبودراهنگ بسیار باالست
معاون راهداری همدان: سرقت عالئم جاده ای دغدغه راهداران

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: فرماندار 
کبودراهنگ گفــت: آمار تصادفات کبودراهنگ 

بسیار باالست.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
فرمانــدار  کبودراهنــگ،  شهرســتان  فرمانــداری 
کبودراهنگ در شــورای ترافیک این شهرستان مطرح 
کرد: همه موضوعاتی که در شــورای ترافیک مطرح  و 

مصوب می شود باید اجرایی شود.
حجت الــه مهدوی با بیان اینکــه اخیراً تصادفات 
زیادی در جاده های شهرســتان داشته ایم، گفت: آمار 
بسیار باالست درست است منابع مالی محدود است اما 
باید در این شرایط مدیریت و در اوج اقتدار ایستادگی 

کرد.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان نیز بر حفــظ و تجهیز عالئم 
جاده ای تأکید کرد و سرقت عالئم جاده ای را از جمله 
دغدغه هــای این اداره کل عنوان و خاطرنشــان کرد: 
تابلوها و عالئم هشدار دهنده برای راهنمایی و هدایت 
رانندگان با هدف ایمنی جان آنان و مســافران نصب 
شده و سرقت تابلوهای جاده ای، ایمنی تردد را کاهش 
و روند سوانح را افزایش می دهد که باید در این زمینه 

فرهنگ سازی الزم به شکل های مختلف انجام شود.
حمید پرورشی خرم با تأکید بر اینکه رسالت اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، ارتقای ایمنی راه 
هاســت، اظهار کرد: اولویت کاری ما در این مجموعه 

حفظ جان مردم است.
وی، تجهیــز راه ها به عالئــم و تجهیزات ایمنی از 
جملــه تابلو، گاردریل، نیوجرســی، روشــنایی، چراغ 
چشمک زن و غیره را از اقدامات در دستور کار دانست 
و افزود: در زمینه تجهیز عالئم جاده ای باید جدی وارد 

شد و اجرای این مهم نیازمند اعتبار ویژه ای است.
پرورشی با بیان اینکه حفظ عالئم جاده ای نیازمند 
اعتبار باالیی است، ادامه داد: حفظ حریم راه ها، نصب 
تابلو در مکان های مناســب، آشکارسازی راه ها و نصب 
ســرعت کاه های مورد نیاز بــه خصوص در محور های 
منتهی بــه شــهرها از مهم ترین اقدامــات اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در زمینه ارتقای 

ایمنی راه ها است.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان ســرقت عالئم جاده ای را از 
جمله دغدغه های این اداره کل عنوان و خاطرنشــان 
کرد: تابلوها و عالئم هشــدار دهنده برای راهنمایی و 

هدایت رانندگان با هدف ایمنی جان آنان و مســافران 
نصب شده و سرقت تابلوهای جاده ای، ایمنی تردد را 
کاهش و روند ســوانح را افزایــش می دهد که باید در 
این زمینه فرهنگ ســازی الزم به شکل های مختلف 

انجام شود.
حمید پرورشــی خرم راهداری زمستانی را از دیگر 
اولویت های کاری این مجموعه بیان کرد و یادآور شد: 
در حال حاضر در حال ترمیم و بهسازی راه های استان 
هستیم تا شــاهد زمســتانی ایمن و بدون هیچ گونه 

حادثه ای باشیم.
*معــاون حمل و نقل همــدان: طرح کنترل 
نظارت بر ناوگان حمــل و نقل جاده ای در حال 

اجراست
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان نیز از انجام طرح کنترل نظارت 

بر شرکت ها و ناوگان حمل و نقلی خبر داد.
صفر صادقی راد گفت: با توجه به افزایش سفرهای 
تابســتانی، نظارت بیشتر بر شــرکت های حمل و نقل 
کاال و مسافر با مشارکت و همکاری پاسگاه های پلیس 
راه در پایانه های حمل و نقل مسافر و در سطح محور ها 

با جدیت دنبال می شود.

وی افــزود: در این طرح، عمــده تخلفات ازجمله 
تخلفات شــرکت های حمل و نقل مسافر شامل جذب 
مسافر از روش های غیرمتعارف، صدور صورت وضعیت 
غیر مجاز، صدور صورت وضعیت وســیله نقلیه دارای 
نقــص فنی، صدور صورت وضعیت بــرای راننده فاقد 
مدارک معتبر و مواردی از این قبیل بررسی و پیگیری 

می شود.
صادقی راد، نظارت جدی بر شــرکت های حمل و 
نقل کاال در خصوص تخلفات انجام شده این بخش را 
از دیگر اقدامات دانست و ابراز کرد: عدم رعایت ضوابط 
و مقــررات تهیه و تنظیم بارنامــه، صدور بارنامه برای 
وســیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، 
از جمله تخلفات انجام شده از سوی شرکت های حمل 

و نقل کاال است.
معاون حمل و نقل این اداره کل در ادامه به مباحث 
ایمنی و ترافیک جاده ای اشــاره کرد و ادامه داد: تهیه 
برنامــه راهبردی در امــر آموزش ترافیــک و اصالح 
رفتــار ترافیکی در کاربران بخــش حمل و نقل و ارائه 
راهکارهای افزایش ایمنی در جاده ها بر اســاس برنامه 
تدوین شــده درحوزه های مختلف بــا اولویت بندی و 

تخصیص منابع به اجرا در می آید.

غرق شدن 3 معلم در سواحل خزر

معلم همدانی در سواحل رامسر غرق شد
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل آموزش و 
پرورش استان همدان گفت: یکی از سرپرستان 
سواحل  در  همدان  دانش آموزی  ورزشــی  تیم 

رامسر غرق شد.
محمــد پورداوود دیــروز در گفتگویی در خصوص 
ســانحه غرق شــدن یک معلم همدانی در ســواحل 
رامســر، اظهار کرد: مسابقات ورزشی دانش آموزان که 

سال گذشــته به میزبانی اســتان همدان برگزار شده 
بود امســال در رامسر برگزار و تعدادی از دانش آموزان 
همدانی به همراه سرپرســتان خود به این مســابقات 

اعزام شدند.
وی بــه چگونگی وقوع این حادثه اشــاره کرد و 
گفت: صبح زود و بعــد از نماز صبح با توجه به روز 
اســتراحت تیم ها، 10 سرپرســت برای شنا به دریا 

می روند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد: 
متأسفانه تعدادی از سرپرستان به مناطق ممنوعه شنا 
رفته و با توجه به عدم آشنایی به فنون شنا سه نفر از 

سرپرستان در دریا غرق می شوند.
وی با بیان اینکه متأسفانه یک نفر از این افراد یک 
معلم همدانی است، افزود: دو معلم غرق شده دیگر از 

استان های خراسان شمالی و قزوین هستند.
پورداوود تصریح کرد: یک نفر از معاونان به منظور 
انجام اقدامات، پیگیری امور و انتقال پیکر این معلم به 

همدان به رامسر سفر کرده است.
وی بــا تســلیت به خانــواده این معلــم و جامعه 
فرهنگی استان، یادآور شــد: مراسم تشییع پیکر این 

معلم اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان:

آغاز تعریض محور رفت امامزاده محسن
 با هزینه 40 میلیارد ریال

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره نظارت 
بر ســاخت راه های فرعی و روستایی اداره کل 
راه و شهرســازی استان همدان از آغاز عملیات 

تعریض محور رفت امامزاده محسن خبر داد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، 
مســعود عســگری در رابطه با این پــروژه بیان کرد: 
عملیــات اجرایی مرحله اول تعریــض محور امامزاده 
محسن از روستای ســوالن به سمت امامزاده محسن 
بــا اعتباری بالغ بر چهل میلیارد ریال آغاز شــد. این 
عملیات شامل زیر سازی و روسازی قسمت تعریضی و 

اجرای روکش سراسری است.
وی ادامــه داد: با اتمام این عملیات محور مذکور از 
راه روستایی به راه فرعی درجه یک ارتقا می یابد عرض 
راه موجــود به دلیل حجم ترافیــک باال در این محور 

مخصوصاً در ایام تابســتان و روزهــای تعطیل جواب 
گوی نیاز مردم نبوده و عرض راه تعریض شــده شامل 
دو خط عبور آسفالته با عرض 7.3 متر و دو عدد شانه 

1.45 متری خواهد بود.
وی یادآور شــد: هدف از تعریض این محور تسهیل 
در عبور و مرور اهالی روســتاهای ســوالن، برفجین، 
توییجیــن، و موییجین اســت همچنین بــا توجه به 
گردشــگری بودن منطقه، افزایــش ظرفیت ترافیکی، 
ایمن ســازی مســیر و توســعه گردشــگری و رونق 

اقتصادی از جمله اهداف است.
الزم به ذکر است عملیات احداث محور برگشت 
از امامزاده محســن تا تقاطع محور حیدره- مریانج 
نیز در ســال های گذشته آغاز شــده است که هم 
اکنون دارای پیشــرفت فیزیکــی حدود 70 درصد 

است.

شهرستان

مرگ چهار نفر در همدان بر اثر برق گرفتگی

سارق پست برق جان باخت
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی 
شهرستان همدان گفت: فردی که قصد سرقت 
پســت برق در محله پل پهلوان های شــهر 
همدان را داشــت بر اثر بــرق گرفتگی جان 

باخت.
سرهنگ جمشید باقری روز شنبه در گفتگویی 
بیان کرد: پس از قطع برق در منطقه پل پهلوان ها، 
کارکنان اداره برق برای رفع مشکل به محل مراجعه 
و پس از حضور با جســد مردی 30 ســاله مواجه 
شدند و موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی اطالع 

رسانی کردند.
اظهار  انتظامی شهرســتان همــدان  فرمانــده 
کرد: تیمی از مأمــوران در محل حضور یافته و در 
بررسی ها و تحقیقات اولیه در یافتند که این مرد بر 

اثر برق گرفتگی جان باخته است.
سرهنگ باقری ادامه داد: این فرد بدون هر گونه 
مدارک هویتــی بوده و هم اینــک پلیس در حال 

بررسی هویت فرد و علت اصلی مرگ وی است.
مدیرکل پزشــکی قانونی همدان نیز گفت: 174 
تن در سه ماه نخست امســال در کشور بر اثر برق 

گرفتگــی جان خود را از دســت دادند که ســهم 
همدان از این آمار چهار تن است.

علی احسان صالح بیان کرد: قرار گرفتن 2 نقطه 
از بدن در مســیر جریان بــرق، موجب عبور برق از 
بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان 

برق گرفتگی به وجود می آید.
وی ادامــه داد: برق گرفتگی عواقبی نظیر مرگ 
ناشی از ایست قلبی، سوختگی داخلی و سوختگی 

خارجی به همراه دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اظهار کرد: پس 
از برق گرفتگی احتمال از کار افتادن کلیه ها و قطع 
دســت ها به دلیل سوختگی داخلی، زیاد است یا به 
علت پرت شــدن و لرزش ناشــی از برق گرفتگی، 

استخوان ها دچار شکستگی می شوند.
صالح با بیان حاالت مختلــف عبور جریان برق 
از بــدن گفت: خطرناکترین حالــت ورود جریان از 
یک دســت و خروج آن از دست دیگر است که در 
این هنــگام به علت عبور جریان برق از قلب و ریه، 
احتمال از کار افتادن این اعضا و مرگ انســان زیاد 

است.

فرماندار شهرستان اسدآباد خبر داد:

بخشودگی سود و جریمه تسهیالت مسکن 
مهر سیدجمال الدین

مسکن مهر 464 واحدی سید جمال الدین یکی از دانه درشت های بدهکار بانکی بود

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: فرماندار 
شهرستان اســدآباد گفت: ســود و جریمه 
تسهیالت مسکن مهر 464 واحدی سیدجمال 

الدین این شهرستان بخشیده شد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
فرمانداری اســدآباد، مجید درویشی از حل مشکل 
تسهیالت بانکی مسکن مهر سید جمال الدین خبر 
داد و اظهار کرد: با پیگیری های اســتاندار همدان، 
رنجبرزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
امام جمعه، مدیرکل راه و شهرســازی، فرمانداران 
اسبق و فرمانداری شهرستان مبلغ 9میلیارد تومان 
توســط دولت در راســتای رضایت منــدی و حل 
مشــکالت مردم کم درآمد به منظور مابه التفاوت 
)ســود 12درصد بــه 4 درصد( تســهیالت بانک 
مســکن مهر به بانک عامل ملت پرداخت شــد که 
در این راستا ســود و جریمه تسهیالت مسکن مهر 

سیدجمال الدین بخشیده شد.

گفتنی است تا سال 1389 سود تمام تسهیالت 
پرداختی به مســکن مهر بر اســاس دستورالعمل 
ابالغی 12 و 14 درصد بوده و تعاونی مســکن مهر 
ســیدجمال در سال 1387 با ســود 12 درصد و با 
توافق هیأت مدیره عقد قرار داد شــده و مبلغ 90 
میلیارد ریال تســهیالت دریافت می کند. از ســال 
89 نرخ تسهیالت مســکن مهر چهار درصد اعالم 
می شود و به دلیل نپذیرفتن تسهیالت بانکی با سود 
12 درصد از طرف ساکنان این طرح، صاحبان این 
واحدها هیچکدام برای تقســیط تسهیالت مراجعه 
نمی کنند و روزانه به ایــن مجتمع جریمه هنگفت 
تاخیر تسهیالت تعلق می گیرد و این موجب شد تا 
مسکن مهر 464 واحدی ســید جمال یکی از دانه 
درشت های بدهکار بانکی شــود و سرانجام پس از 
گذشــت 9 ســال از افتتاح طرح مسکن مهر 464 
واحدی ســیدجمال گره کور ایــن مجتمع با همت 

مسؤوالن مرتفع شد.
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ورزش

خبــر

تیم پیوند اعضای استان
 عازم مسابقات جهانی انگلستان

هگمتانه، گروه ورزش: تیم پیوند اعضای 
اســتان با بدرقه مدیر کل ورزش و جوانان 
در  اعضا  پیونــد  جهانی  مســابقات  عازم 

انگلستان شد.
تیم پیونــد اعضا با حضــور در دفتر مدیر کل 
ورزش و جوانان راهی مسابقات جهانی پیوند اعضا 

در انگلستان شد.
تیم اســتان همدان طی پنج دوره مســابقات 

انتخابی تیم ملی به این مسابقات دعوت شد.
بهاره بیگــی، الهام حمیدی، معصومه برجی در 
رشــته تنیس روی میز، مریم فریدونی در رشــته 
دارت و مصطفــی آرمزد در رشــته دارت در این 
مســابقات در همراهی تیم ملی کشورمان حضور 
خواهند یافت همچنین بهاره بیگی و الهام محمدی 
تقدیر در رشته پتانگ نیز شرکت خواهند نمود. این 
مســابقات از 26 مرداد به مدت یک هفته در شهر 

نیوکاسل انگلستان برگزار خواهد شد.
ورزشــکاران استان در ســال قبل در مسابقات 

اسپانیا دو مقام کسب کرده بودند.
الزم به ذکر است تیم استان 16 مرداد ماه جاری 
به اردوی متصل به تهران خواهند رفت که پس از اردو 

راهی انگلستان خواهند شد.

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان استان:
حمایت از نخبگان

 و قهرمانان ورزشی 
در دستور کار قرار دارد

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت:  حمایت از نخبگان و 
قهرمانان ورزشی و نشان آوران در دستور 

کار است.
محســن جهانشــیر بــا اشــاره به ســابقه 
درخشان ورزش اســتان همدان در رشته های 
مختلف ورزشی گفت: اســتان همدان با توجه 
به جایگاهی که ورزش کشــور دارد همواره در 
رقابت های آســیایی و جهانی حضور داشــته و 

خوش درخشیده است.
وی اظهــار کرد: با توجه بــه در پیش بودن 
در  برنامه ریزی هــا  توکیــو،   2020 المپیــک 
خصوص کســب ســهمیه توســط ورزشکاران 

استان از ابتدای سال 98 صورت گرفته است.
محســن جهانشیر با بیان اینکه وظیفه اداره 
کل ورزش حمایــت از ورزشــکاران و قهرمانان 
اســت، گفت: حمایت از نخبــگان و قهرمانان 
ورزشی و نشــان آوران در دستور کار اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان قرار دارد. وی 
بیان کرد: یکــی از مهمترین برنامه هایی که در 
دســتور کار اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اســت موضوع توجه به ورزش بانوان است چرا 
که بانوان همدانی در بیشــتر رشته های ورزشی 
از جمله جودو دارای استعداد و صاحب جایگاه 

در کشور هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان ادامه داد: 
امیدوارم این افتخارآفرینی ها تداوم داشته باشد 
و آغــازی بر فصل حضور و نشــان آوری بانوان 

ورزشکار همدانی در عرصه های مختلف باشد.
وی افــزود: با توجــه به درخشــش پیاپی 
دختران جودوکار همدانی در مســابقات برون 
مــرزی و داخلی فدراســیون نگاه ویــژه ای به 
جودو بانوان استان همدان دارد و امیدواریم به 
زودی شاکله اصلی تیم های ملی جودو از استان 

همدان باشد.

تقدیر استاندار همدان از بانوی افتخارآفرین جودو
هگمتانه، گروه ورزش: طی مراسمی استاندار 
همدان از مریم بربط بانوی افتخار آفرین و تاریخ 

ساز جودو تجلیل و قدردانی کرد.
مریم بربط بانوی جودوکار اســتان پس از کســب 
نشان نقره در مســابقات جوانان آسیا ظهر دیروز وارد 
همدان شد و در اقدامی شایسته و قابل تقدیر در اولین 
روز ورود خود به همدان مورد تقدیر اســتاندار همدان 

قرار گرفت.
در این مراســم که در دفتر استاندار همدان برگزار 
شد، سید سعید شاهرخی استاندار همدان گفت: وقتی 
ورزش جنبــه قهرمانی پیدا می کند و ورزشــکاران در 
عرصه های جهانی می درخشــند این ارزش تبدیل به 

غرور ملی می شود.
وی اظهار کرد: در ســال های اخیر بانوان کشورمان 
همچون خانم بربط توانســته اند در رشته های مختلف 
ورزشی در مسابقات بین المللی بدرخشند و خوشبختانه 
امروز بانوان کشورمان به این باور رسیده اند که از توان 
و استعداد باالیی برخوردارند و می توانند در صحنه های 

بین المللی ظاهر شوند و مقام کسب کنند.
ســید ســعید شــاهرخی ادامه داد: خانم بربط از 
قهرمانان خوب اســتان است که طبق نظر کارشناسان 
حق وی در مسابقات اخیر کسب نشان طال بوده است، 

اما نشان نقره این ورزشکار نیز بسیار با اهمیت است.
وی افزود: امروز مریم بربط دیگر یک ورزشــکار و 
قهرمان معمولی نیست و جوانان از شما به عنوان "یک 

چهره شناخته شده در ورزش" الگو می گیرند و هرگونه 
که رفتار کنید، آنان نیز همانطور رفتار خواهند کرد.

اســتاندار همــدان با تمجیــد از تالش های رئیس 
فدراســیون جودو گفت: با حضور آقای میراسماعیلی 
شاهد رشد و تحوالت خوبی در این رشته ورزشی بوده 
ایم و انتظار اســت با درخشش خانم بربط، فدراسیون 
نگاه ویژه ای به این رشــته ورزشــی در همدان داشته 

باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در این 

جلســه گفت: حمایت از نخبگان و قهرمانان ورزشی و 
نشان آوران در دســتور کار اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان قرار دارد و ما قبل از مســابقات نیز با 
حضور در اردوی تیم ملــی پیگیر وضعیت خانم بربط 

بودیم.
وی بیــان کرد: یکی از مهمترین برنامه هایی که در 
دســتور اداره کل ورزش و جوانان استان است موضوع 
توجه به ورزش بانوان اســت چرا که بانوان همدانی در 
بیشتر رشته های ورزشی از جمله جودو دارای استعداد 

و صاحب جایگاه در کشور هستند.
محسن جهانشــیر با تقدیر از حمایت های استاندار 
همــدان از قهرمانان گفت: برای ورزش اســتان مایه 
افتخار اســت که قهرمان ارزنده مــا بالفاصله پس از 
بازگشت خود از مسابقات آسیایی مورد تقدیر باالترین 
مقام ارشــد اســتان قرار می گیرد که نشــان از توجه 

شاهرخی به امر ورزش است.
در ادامه مریم بربط نائب قهرمان جودو جوانان آسیا 
گفت: حق من در این رقابت ها قهرمانی بود اما از روی 
حادثه و کم تجربگی نتوانستم نشان طال را کسب کنم.

وی بــا تقدیــر از حمایت های مدیــرکل ورزش و 
جوانان استان افزود: جهانشیر قبل از اعزام به مسابقات 
در محــل اردوی تیم ملی حضــور یافت و دائما پیگیر 
وضعیت من بود که ایــن انگیزه های زیادی را در من 

ایجاد کرد.
در پایان این مراسم استاندار همدان با اهدا سپاس 

نامه و هدیه ای از مریم بربط تقدیر کرد.
گفتنی اســت در این مراســم عالوه برخانواده این 
قهرمان ارزنــده، آزادبخت معاون سیاســی و امنیتی 
اســتاندار، آریایــی مدیرکل حــوزه اســتاندار، ربیعه 
علیمحمدی مدیرکل امور بانــوان، نادری فر مدیرکل 
امــور اجتماعــی، ربانی مهر مدیــرکل روابط عمومی 
استانداری همدان، جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان، 
ســرهنگ کرمی رئیس هیأت جــودو و بابایی رئیس 

بسیج ورزشکاران استان نیز حضور داشتند.

کاهش نرخ بیکاری ناشی از کاهش جمعیت فعال است
ضعف اطالعات بازار کار

کارشناســان معتقدند کاهش جمعیت بیکار 
در بهار امسال به دلیل رشد اشتغال نبوده است 
بلکه مهمترین عامل آن کاهش جمعیت فعال و 

ناامیدی کارجویان از جستجوی شغل است.
گــزارش نتایج نیروی کار مربــوط به فصل بهار، از 
کاهش نرخ بیــکاری حکایــت دارد و جمعیت بیکار 
کشــور نیز 364 هزار و 800 نفر نســبت به بهار سال 

گذشته کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مهر، نرخ بیکاری با کاهش 1.3 درصدی 
از 12.1 درصد در بهار سال گذشته به 10.8 درصد در 
بهار امسال رســید؛ در مقابل به جمعیت شاغل کشور 

نیز 321 هزار و 293 نفر اضافه شده است.
همچنین نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی 15 تا 
29 سال از 25.5 درصد در بهار سال گذشته با کاهش 

1.8 درصدی به 23.7 درصد در بهار امسال رسید.
در شاخص نسبت اشتغال نیز به روایت آمار، نسبت 
اشــتغال کشــور در بهار امسال نســبت به بهار سال 

گذشته 0.1 درصد رشد داشته است.
به رغم اینکه آمار از کاهــش نرخ بیکاری حکایت 
دارند اما به اعتقاد کارشناســان کاهش نرخ بیکاری به 
دلیل شاغل شدن بیکاران نیست، بلکه بخش عمده ای 
از جمعیــت بیــکار به دلیل کاهــش جمعیت فعال و 
خروج بخشــی از بیکاران از گروه افراد »در جستجوی 

شغل« و اضافه شدن به »جمعیت غیرفعال« است.
جمعیت فعال به مجموع جمعیت شــاغل و بیکار 
کشــور گفته می شــود که کاهش جمعیت این گروه 
می تواند ناشــی از کاهش جمعیت بیــکاران یا حتی 
شاغالن باشــد. در مقابل جمعیت غیرفعال به گروهی 
از جامعه گفته می شود که به رغم قرار داشتن در سن 
کار، اما نه شــاغل هستند و نه تمایلی برای حضور در 
بازار کار دارند. زنان خانه دار، دانشجویانی که متقاضی 
شــغل نیســتند یا افرادی که از درآمدهای غیرکاری 
ماننــد دریافت ســود بانکی، تأمین معــاش از محل 
دریافت اجاره ملک یا ســایر درآمدهــا برخورداند، در 

گروه جمعیت غیرفعال قرار می گیرند.
به عبارتی کارشناسان کاهش بیکاران را به معنای 
نا امید شدن از جســتجوی شغل و خروج از جمعیت 

فعال عنوان می کنند.
نتایج مرکز آمار ایــران نیز از کاهش 0.5 درصدی 
نرخ مشــارکت )جمعیت فعال( از 41.1 درصد در بهار 
سال گذشــته به 40.6 درصد در بهار امسال حکایت 
دارد و از جمعیت فعال کشــور 43 هــزار و 500 نفر 

کم شده است.
نکته ای کــه در گزارش اخیر مرکــز پژوهش های 
مجلس نیز به آن اشــاره شــد و بر اســاس اعالم این 
مرکز، در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 
جمعیت فعال 43 هزار نفر کاهش داشــته است. طبق 
اعالم مرکــز پژوهش های مجلس »به نظر می رســد 
کاهــش جــدی در جمعیت فعــال، بیشــتر به دلیل 

دلســردی افراد از یافتــن کار رخ داده و این رویه در 
کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است.«

این مرکز با اشــاره به این موضوع که، کاهش نرخ 
بیــکاری نه به دلیل افزایش اشــتغال قابل توجه بلکه 
به دلیل خارج شــدن افراد از بازار کار و افزایش قابل 
توجه جمعیت غیرفعال رخ داده اســت، ادعا کرد: »در 
صورتی که افراد خارج شــده از بازار کار در فصل بهار 
1398 همچنان تقاضای شــغل داشــتند نه تنها نرخ 
بیــکاری 1.3 درصد کاهش نمی یافت بلکه 1.6 درصد 
نیز افزایش می یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان 
بســیار جدی تر اســت به طوری که با این فرض نرخ 
بیکاری زنــان به جای 17.3 درصد بــه 28.1 درصد 

می رسید.«

کاهش جمعیت متقاضی شغل
در همیــن زمینه علیرضا عبداله زاده، کارشــناس 
اقتصاد و سیاست گذاری توسعه در گفتگو با خبرنگار 
مهر به کاهش جمعیت فعال در کشــور اشــاره کرد و 
گفت: وقتی نرخ مشــارکت کاهش می یابد بخشــی از 
ایــن کاهش به دلیل کم شــدن از جمعیت افراد »در 

جستجوی شغل« است.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر نرخ مشارکت 
اقتصادی در ایران در محدوده 40 تا 41 درصد اســت، 
گفت: این در حالی اســت که در ســایر کشورهای در 
ســطح ما، میزان نرخ مشــارکت بین 60 تا 65 درصد 
اســت. بنابراین نرخ مشــارکت در کشــور ما با میزان 
مطلوب فاصله زیادی دارد و همین می تواند عاملی برای 
بیــکاری حدود 24 درصدی جمعیــت جوان و افزایش 

بیکاری در گروه های مختلف از جمله بانوان باشد.
این کارشناس سیاست گذاری توسعه به تأثیر سایر 
متغیرهای اقتصادی بر شاخص های بازار کار اشاره کرد 
و افــزود: هر چند افزایش نرخ ارز در اقتصاد کالن یک 
پالس منفی برای اقتصاد اســت اما بــا توجه به اینکه 
افزایش قیمت ارز می تواند منجر به رشد صادارت شود، 
انتظار برای جذب نیروی کار در مشاغل صنعتی بیشتر 
می شــود کما اینکه بر اســاس گزارش مرکز آمار هم 
اشتغال در بخش صنعت در بهار امسال با رشد مواجه 

بوده است.
عبداله زاده بــا تأکید بر تأثیر تثبیت شــاخص ها 
و متغیرهای اقتصادی بر توســعه بــازار کار ادامه داد: 
سیاست های ارز دولتی و تغییرات مداوم سیاست های 
صادراتی و وارداتی از ســوی وزارت صنعت هم به بی 

ثباتی بازار کار دامن زده است.
وی ادامه داد: مطالعه ای در حوزه آســیب شناسی 
رشــد پس از تحریم هــای دوره قبل صــورت گرفت 
مبنی بر اینکه چرا رشــد اقتصادی کشور متوقف شد؛ 
برای پاســخ به این سوال سال گذشته با 3 هزار بنگاه 
اقتصــادی مصاحبه کردیم و مشــکالت و موانع پیش 
روی آنها را جویا شــدیم؛ جالب اســت که مشــکل 

بســیاری از بنگاه ها »نوسانات سیاســتی« بود. اینکه 
هــر روز با قوانین و مقررات جدید مواجه می شــوند و 

سیاست های بیمه ای و مالیاتی تغییر می کند.
عبداله زاده با بیان اینکه اســتارت آپ های حمل و 
نقلی تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از کاهش بیکاری 
داشتند، گفت: اگر این استارت آپ ها نبودند امروز نرخ 
بیکاری کشــور بسیار بیش از رقم های فعلی بود و این 
نوع کســب و کارها با ایجاد مدلی از بازار کار، فرصت 

اشتغال زیادی را فراهم آوردند.
وی گفت: البته معاونت توســعه اشتغال وزارت کار 
سیاست های خوبی در حوزه اشتغال تدوین کرده است 
اما سیاست های کالن اقتصادی و ارزی و نوسانات این 

متغیرها، بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بارندگی ها باعث رونق مشاغل کشاورزی شد

همچنین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 
در گفتگــو با خبرنگار مهر با تحلیل نتایج آمار بیکاری 
گفت: در تحلیل شــاخص های بازار کار هم باید عوامل 
مثبت و هم ضعف های دولت را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: مهمترین عامل مثبت، بارش های ابتدای 
امســال اســت که منابع آبی کشــور را غنی و بستر 
فعالیت های کشــاورزی را فراهم و بسیاری از بیکاران 

را درگیر بازار کار کرد.
این کارشــناس بازار کار با بیــان اینکه با افزایش 
منابع آبی در کشــور بسیاری از کارجویان ما به سمت 
مشــاغل حوزه کشــاورزی، دامپروی و آبزیی پروری 
هدایت شدند، افزود: حتی در ماه های آینده می توانیم 

شاهد افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باشیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به رشد 0.2 درصد اشتغال 
بخش کشــاورزی در بهار امسال نســبت به بهار سال 
گذشــته گفت: بخش قابل توجهی از اشــتغال کشور 
به ســمت تولیدات کشاورزی رفته که عالوه بر تأمین 

نیازهای داخلی، فرصت صادرات را فراهم می کند.
وی بــا تأکید بــر اینکه کشــاورزی بازار بســیار 
گسترده ای است که باید از ظرفیت آن استفاده کنیم، 
افزود: بنابراین بخش زیادی از اشتغال به دلیل ذخایر 
منابع آبی اســت و برآورد ما این است در سال جاری 

اگر منابع آبی را به درستی استفاده کنیم می توانیم در 
حوزه های دامپروری، کشاورزی و آبزی پروری بیش از 

200 هزار شغل تا پایان امسال ایجاد کنیم.
این کارشــناس بــازار کار ادامــه داد: اما در بحث 
کاهش بیکاری واقعیت این اســت که منابع اطالعاتی 
ما کامل نیستند و ضعف بانک اطالعاتی جامع در بازار 
کار وجود دارد و از این حیث همیشه آمارها با واقعیت 

جامعه همخوانی ندارد.

آمار جمعیت فعال واقعی نیست
حــاج اســماعیلی همچنین با اشــاره بــه کاهش 
جمعیت فعال در کشــور گفت: میــزان جمعیت فعال 
حداقل دو تا ســه میلیون کمتر از آن چیزی است که 
مرکز آمــار اعالم می کند، این در حالی اســت که ما 
جمیعت بسیار جوانی داریم و جمعیت زنان ما نسبت 
به گذشــته تمایل بیشــتری برای حضور در بازار کار 
دارنــد. بخش قابل توجهی از زنــان ما امروز به عنوان 

کارجو آماده ورود به بازار کار هستند.
وی با تأکیــد بر اینکه مرکز آمار باید حساســیت 
ویژه ای بر ســنجش و اعــالم میــزان جمعیت فعال 
داشته باشد گفت: کم نشان دادن جمعیت فعال باعث 

می شود که نرخ بیکاری کشور کاهنده باشد.
این کارشــناس بازار کار همچنین با اشاره به اینکه 
مرکز آمار ارتباط دقیقی با ســازمان ها و دستگاه های 
درگیر در حوزه کار از جمله وزارت کار، وزارت صنعت 
و دســتگاه های حمایتی ندارد، گفت: نرخ بیکاری که 
مرکز آمار اعالم می کند زیاد با واقعیت نزدیک نیست.

حاج اسماعیلی به ظرفیت گردشگری برای توسعه 
اشــتغال اشــاره کرد و گفت: به رغم اینکه کشور در 
شــرایط تحریم قرار دارد، اما ایــن تحریم ها بر خالف 
ایجاد شرایط خاص در جامعه اما تأثیری بر گردشگری 
نداشــته اســت و می تواند مشــاغل خدماتی را رونق 
دهد. بنابرایــن یکی دیگر از دالیــل کاهش بیکاری، 
توســعه مشــاغل فصلی در بهار از جمله گردشگری 
اســت. بنابراین در کنار تهدیدهــا، باید از فرصت های 

گردشگری و کشاورزی استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت کشور:

وام قرض الحسنه به شهرداری های کم درآمد 
پرداخت می شود

سخنگوی  جهان:  و  ایران  گروه  هگمتانه، 
وزارت کشور گفت: اعطای وام قرض الحسنه 
اوراق  انتشار  و  درآمد  کم  شهرداری های  به 
مالی اسالمی دو تصمیم مهم دولت برای حل 
شهری  عمرانی  پروژه  مالی  تأمین  مشــکل 

است.
ســید ســلمان ســامانی با بیان اینکه شورا و 
ارزنده  اقدامات  تا کنون  شــهرداری های کشــور 
و بــی شــماری برای بهبــود بخشــیدن کیفیت 
زندگی مردم انجام داده انــد، اظهار کرد: اجرای 
پروژه هــای عمرانی شــهری یکــی از برنامه ها و 
اولویت های مدیریت های شــهری در اقصی نقاط 
کشور اســت که بر اســاس نیاز منطقه و شهر و 
طبق مطالعات دقیق در راســتای گره گشایی از 

انجام می گیرد. مشکالت مردم 
وی بــا بیان اینکه نداشــتن درآمدهای پایدار 
بــرای شــهرداری ها مشــکالت فراوانــی را بــه 
وجود آورده اســت افزود: شــهرداری های دارای 
رتبه های باال و شــهرداری های کالنشهرها معموالً 
توانایــی انجــام برنامه های عمرانی شــهری را بر 
اســاس بودجه و درآمد خود دارنــد اما برخی از 
شــهرداری های کوچک و کم درآمد برای تأمین 
مالی پروژه ها عمران شــهری خود با مشکل منابع 
مالــی مواجه هســتند که دولت بــرای حل این 

است. اتخاذ کرده  مشکل تصمیماتی 
ســخنگوی وزارت کشــور تصریــح کــرد: دو 
تصمیم مهم برای کمک به تأمین مالی پروژه های 
عمرانی شــهری از ســوی دولت اتخاذ شده است 
که می تواند کمک شــایانی در ســرعت بخشیدن 

به اتمام پروژه های عمرانی در شــهرهای کوچک 
باشد. داشته 

سامانی با بیان اینکه شهرداری ها باید با توجه 
به محدویت های منابع مالی پروژه های عمرانی را 
بر اســاس اولویت و نیازمندی های اساسی مردم 
اجرا و تکمیل کنند، اضافه کرد: اعطای وام قرض 
الحســنه به شــهرداری های کم درآمد و انتشــار 
اوراق مالی اســالمی دو تصمیم مهم دولت برای 
حل مشــکل تأمین مالی پروژه عمرانی شــهری 

است.
وی تأکیــد کرد: بر اســاس آخریــن گزارش 
دریافتــی، اعطای 125 فقره وام قرض الحســنه 
به شــهرداری های کشــور به ارزش 224 میلیارد 
و 680 میلیــون تومــان و انتشــار بیش از 100 
هزار میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی به تصویب 

رسیده است.
ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: پرداخــت 
وام هــای قرض الحســنه به شــهرداری های کم 
درآمد آغاز شــده و تا کنون حدود 105 میلیارد 
تومان پرداخت شده و این اقدام با همت دولت با 
هدف رفع مشــکالت شهرهای کم برخوردار ادامه 

دارد.
در  یادآور شــد: مشــکالت موجود  ســامانی 
شهرها یک مشــکل عمومی است که از جمله آن 
می توان به تراکم فروشــی با هــدف تأمین منابع 
مالی اشــاره کرد به همین جهت وزارت کشــور 
در این دوره الیحه درآمد پایدار شــهری را تهیه 
و تدویــن کرده که امیدواریــم این الیحه هر چه 

زودتر به تصویب برسد.

نیاز طرح های ورزشی نهاوند به 16 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار
هگمتانه، گروه ورزش: رئیــس اداره ورزش و 
جوانان نهاوند با اشاره به اینکه پروژه های نیمه کاره 
ورزشــی در حال ساخت هســتند، گفت: سالن 
باستانی نهاوند 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و اتمام ساخت و بهره برداری نیازمند 16 میلیارد و 

250 میلیون تومان اعتبار است.
مهرداد سعدی نژاد با حضور بخشدار بخش زرین دشت 
و جمعی از فعاالن رسانه ضمن بازدید از پروژه های ورزشی 
نیمه کاره شهرستان نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند دارای 
10 پروژه عمرانی نیمه کاره اســت که میانگین پیشرفت 

فیزیکی این پروژه های بیش از 60 تا 70 درصد است.
وی گفــت: در حال حاضر اســتخر شــهرک آیت ا... 
طالقانی، اســتخر مجموعه ورزشی بانوان، سالن باستانی 
نهاوند، خوابگاه ورزشــی نهاوند با توجه به ضرورت و نیاز 
شهرســتان از پروژه هایی هستند که باید هرچه سریع تر 

به بهره برداری برسند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند، افزود: خوشبختانه 
در این راستا طی دیدار مشترک نماینده مردم نهاوند در 

مجلس شورای اسالمی و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان با وزیر ورزش و جوانان قول مســاعد در خصوص 
تأمین اعتبار ویژه جهت بهره برداری هرچه سریع تر این 

پروژه ها را دادند.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری ما بهره برداری از این 
پروژه ها در دهه مبارک فجر است، گفت: در حال حاضر 
پروژه سالن باستانی نهاوند با 90 درصد پیشرفت فیزیکی 

در حال اتمام عملیات ساخت است.
ســعدی نژاد میزان پیشــرفت فیزیکی پروژه استخر 
شــهرک آیت ا... طالقانی را 60 درصد، استخر مجموعه 
ورزشــی بانوان 50 درصد و خوابگاه ورزشی نهاوند را 50 
درصد عنوان کرد و گفت: بر اســاس برآوردهای صورت 
گرفته مجموع 10 پروژه ورزشی شهرستان نهاوند جهت 
اتمام ســاخت و بهره برداری نیازمند 16 میلیارد و 250 
میلیون تومان اعتبار است که امیدواریم با تالش نماینده 
مــردم نهاوند، فرماندار نهاوند و مدیرکل ورزش و جوانان 

استان این مهم محقق شود.
وی افــزود: با بهره بــرداری از این تعــداد پروژه در 

شهرستان نهاوند سرانه فضای ورزشی شهرستان نهاوند 
به میزان استاندارد خواهد رسید کما اینکه در حال حاضر 

وضعیت خوبی در این خصوص وجود دارد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند در ادامه ضمن 
بازدید مشترک با بخشــدار بخش زرین دشت نهاوند از 
پروژه زمین چمن شــهر برزول، روستای زرامین و توانه، 
گفت: در خصوص زمین چمن شــهر بــرزول و زرامین 
خوشبختانه با پیگیری های مسؤوالن محلی از اعتبارات 

سال جاری برای آن ها مبلغی اختصاص داده شده است.
وی تأکیــد کرد: در خصوص ایجاد زیرســاخت های 
ورزشی در روستای توانه طی سال های قبل امروز ظرفیت 
فعالیت بیشتر دارد اما این مهم مستلزم پیگیری شورا و 

دهیار روستا است که امیدواریم این مهم محقق شود.
ســعدی نژاد، افزود: مجموع اعتبارات اســتانی اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند کــه ویژه پروژه های 

عمرانی است 1 میلیارد 800 میلیون تومان است.
وی در پایــان از تجهیــز خوابگاه ورزشــی مجموعه 
ورزشــی بانوان نهاوند خبر داد و گفت: با توجه به وجود 

اتاق های مناســب در طبقات دوم و ســوم بخش اداری 
مجموعه ورزشی بانوان و همچنین نیاز ویژه شهرستان به 
ایجاد خوابگاه برای برگزاری مسابقات استانی و کشوری 
با پیگیری های مسؤوالن شهرستان مبلغی جهت تجهیز 
آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور جذب شده است 
که در آینده نزدیک با حضور مســؤوالن شهرســتان به 

بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه حمید موسیوند بخشدار زرین دشت نهاوند، 
گفــت: امروز بهره گیری از توان و امکانات موجود باید در 
اولویت باشــد. وی گفت: بخشداری زرین دشت به همراه 
نمایندگی ورزش و جوانان شهر برزول در راستای توسعه 
ورزش بخش باهدف کاهش آسیب های اجتماعی همچون 
اعتیاد و غیره از هر آنچه در توان داشــته باشند استفاده 

خواهند کرد.

ایران و جهان



7 یک شنـبــه 13 مــردادماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4313

قــاب

باغ کاغذی

معرفی 4 اثر با محوریت
 »اقتصاد مقاومتی«

هگمتانــه، گروه اقتصاد مقاومتــی: »اقتصاد مقاومتی؛ 
درآمدی بر مبانی سیاســت ها و برنامه عمل« تالیف حجت 
اهلل عبدالملکی، »اقتصاد مقاومتی ســکوی پیشــرفت و 
عدالت« تالیف پژوهشــگران مؤسســه خاکریز، »الگوی 
بایســته های مصرف در تحقق  بر  اسالمی مصرف مروری 
و  پیغامی  تالیف عادل  ایرانی اسالمی پیشــرفت«  الگوی 
»مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتــی« تالیف گروه اقتصاد 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی عناوین این 

آثار است.
کتاب »اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامۀ 
عمل« اثری از دکتر حجت اهلل عبدالملکی توسط انتشارات بسیج 
دانشــجویی دانشــگاه امام صادق)ع( و به اهتمام مؤسسۀ علمی- 
فرهنگی سدید منتشر شده است. چاپ نخست این کتاب در 328 

صفحه، به شمارگان 2000 جلد به چاپ رسیده است.
کتاب »درآمدی بر الگوی اسالمی مصرف: مروری بر بایسته های 
مصرف در تحقق الگوی ایرانی، اســالمی پیشرفت« اثر دکتر عادل 
پیغامی نیز از دیگر آثاری اســت که با موضــوع اقتصاد مقاومتی 
توسط نشر سدید به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شده است.
کتاب حاضر حاصل پیاده سازی و ویرایش سلسله جلساتی با نام 
تبیین اندیشــه های اقتصادی مقام معظم رهبری است. در توضیح 
این اثر آمده اســت؛ آموزش اقتصادی نیاز امروز جامعه اســت. در 
این سال هایی که مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی، از قبیل 
اصالح الگوی مصــرف، تولید ملی و جهاد اقتصــادی تأکید ویژه 

فرمودند، مردم چه میزان آموزش اقتصادی دیده اند؟
این اثر، تالشــی برای آموزش ســواد اقتصادی در هر سطح از 
اقشار جامعه اســت. در این کتاب سعی شده مبتنی بر فرمایشات 

مقام معظم رهبری اصل اصالح الگوی مصرف تبیین شود.
»اقتصاد مقاومتی ســکوی پیشــرفت و عدالت« همچنین اثر 
دیگری است که با محوریت سخنان رهبر معظم انقالب در زمینه 
اقتصاد مقاومتی منتشــر شده اســت. این کتاب اولین بار توسط 
جمعی از پژوهشگران مؤسسه فرهنگی »خاکریز ایمان و اندیشه« 

تدوین و به بازار نشر عرضه شده است.
پژوهشگران مؤسسه خاکریز بیش از 90 سخنرانی مقام معظم 
رهبری را مورد بررســی قرار داده و بیش از 250 قطعه، مشتمل 
بر حدود 20.000 کلمــه را انتخاب و موضوع بندی کرده اند. این 
کتاب حاصل تدوین سخنان رهبری بوده و توسط مؤسسه انقالب 
اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت  اهلل خامنه ای 

مورد تأیید قرار گرفته است.
»مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی« عنوان اثری اســت که به 
همت گروه اقتصاد بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 

منتشر شده است.
این اثر در بردارنده 5 مقاله اســت که شــامل پاسخ های رهبر 
معظم انقالب به 10 پرســش درباره اقتصــاد مقاومتی و مدیریت 

اقتصادی کشور می شود.
ایکنا

ایرانی بخریم
هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتی: امروز نشان های تجاری 
ایرانی ناشــناخته در ایران فراوان است. به ویژه نام خیلی 
از این برندها شــباهتی به نام برندهــای خارجی دارد و 
محصوالت با کیفیت خوبی هم به بــازار ارائه میدهند. ما 
در حمایت ازکاالی ایرانی، بــه هیچ  وجه خرید یا حمایت 
از کاالی بی کیفیت را پیشــنهاد نمی کنیم، بلکه منظور، 
حمایت از کاالی با کیفیت داخلی و یا کاالی داخلی در حال 
افزایش کیفیت اســت. در این مطلب برخی از بهترین و با 
کیفیت ترین کاال های ایرانی را به انتخاب یکی از گروه های 
فعال در عرصــه حمایت از کاالی ایرانی به شــما معرفی 

خواهیم کرد:
لوازم خانگی برقی گازی

لباس شویی: آبسال، پارس، پا کشوما، فریدولین
گاز صفحه ای: اخوان، اســتیل البــرز، آلتون، بیمکث، داتیس، 

درسا، رزگاز، سینجر، کن، مس، روبینا
اجاق گاز مبله: آلتون، پادیســان، پیلوت، تــا کنو گاز، رزگاز، 

سینجر، پاتریس، لوفرا )عادل گاز(، اسنوا، روبینا
یخچال فریزر: الکترواســتیل، اســنوا، امرسان، پارس، هیمالیا، 

دونار، یخساران
تلویزیون: اسنوا، ایکس ویژن / دستگاه دیجیتال: ایکس ویژن

پنکه: پارس خزر، ارشیا، مه پویا، نانیوا، جهان آوا
ماشبن ظرفشویی: اسنوا / بخارشوی: نانیوا، پارس خزر

جاروبرقی: اسنوا، نانیوا، پارس خزر
جاروشارژی: پارس خزر / جاروعصایی: پارس خزر

اتوبخار: اسنوا، پارس خزر، نانیوا
سر خ کن: پارس خزر، نانیوا / ساندویچ ساز: پارس خزر

توستر: پارس خزر، نانیوا / مایکروویو: اسنوا
آبمیوه گیری: اسنوا، نانیوا، پارس خزر، جهان آوا

همزن: پارس خزر / خردکن: پارس خزر
مخلوط کن: نانیوا، جهان آوا / چای ساز: نانیوا، پارس خزر

چر خ گوشت: نانیوا، پارس خزر، جهان آوا
غذاساز برقی: نانیوا، پارس خزر

کباب پز: پارس خزر / تخم مر غ پز: پارس خزر
آسیاب: پارس خزر، جهان آوا

سبزی خردکن: پارس خزر / ترازو دیجیتال: پارس خزر، نوین،
ظروف و ملزومات آشپزخانه

چر خ خیاطی: کاچیران / سشوار مسافرتی: پارس خزر
آرام پز: مه پویا / زودپز: حاتم گاز، نانیوا، پارس استیل

پلوپز: پارس خزر، مه پویا، نانیوا / بخارپز: پارس خزر
سرویس لوازم آشپزخانه: آدران شفق، اورانوس، بازن، بهازکاال، 

زیباسازان، لیمون، پایون، گل رز
سینی پذیرایی: ایران کوئین، پاسارگاد، سانجیکو، میالد، نگار

بلور: نوری تازه، بلور اصفهان، شوگا، کاوه
اوپال: آیروپال، پارس اوپال، زرین اوپال، آرکوفام

چینی: توس، تقدیس، زرین، مقصود / چینی تزئینی: ویولت
قابلمه استیل: پارس استیل، غفاری

ظروف تفلون: )PMT( پویان مهر، تابان، کویر، تکنو، خورشید، 
زرساب، عروس

 بررسی می کند:

رونق تولید با خوشه های صنعتی
لیال   - مقاومتی  اقتصــاد  گروه  هگمتانه، 
نادعلی فــر: از دیرباز بنگاه های اقتصادی چه 
کوچک و چه بزرگ توانســته اند با ظرفیتی 
که دارند اشتغال فراوانی را در دل خود جای 
دهند، اما در شــرایط کنونی صنایع کوچک 
به دلیل آنکــه از هزینه کمتر برای راه اندازی 
بیشتر  هستند  برخوردار  بیشتری  اشتغال  و 
مورد توجه قرار گرفته اند، بیش از 50 ســال 
است خوشــه های صنعتی که نوعی از کسب 
و کارهای کوچک به شــمار می آید به عنوان 
یک راهبرد نوین در جهان در نظر گرفته شده 

است.
کشــورهایی مانند ایتالیا، هند، برزیل و چین از 
جمله کشورهایی هســتند که خوشه های صنعتی 
بســیار فعالی دارند، خوشه صنعتی پوشاک و کیف 
و کفش چین امروزه بازار بسیاری از کشورهای دنیا 

را به قبضه خود در آورده است.
معاون شهرک های صنعتی استان همدان با بیان 
اینکه خوشــه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای 
کســب و کار گفته می شــود کــه در یک منطقه 
جغرافیایی و با یک گرایش صنعتی متمرکز شــده 
اند می گوید:" این واحدها قادر هستند با همکاری و 
تکمیل فعالیت های یکدیگر،  به تولید و عرضه کاال 

بپردازند."
قربانی با برشمردن مزیت های ایجاد خوشه های 
صنعتی اضافه می کند:" خوشه های صنعتی با قدرت 
رقابتی باالیی که دارند می توانند در رشد اقتصاد و 
توسعه صادراتی در فضای بین المللی موفق باشد."

وی بابیان اینکه خوشه ها عمدتا ظرفیت هایی در 
کنار روســتاها و مناطق کمتر توسعه یافته هستند 
می گوید: "توسعه خوشه ها درواقع گامی برای حفظ 

و صیانت از اشتغال در این مناطق است."
*فعالیــت 90 درصد واحدهای تولیدی در 

بخش صنایع کوچک
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه بیش از 
85 تا 90 درصد واحدهای تولیدی در بخش صنایع 
کوچک و متوســط قرار گرفته است می گوید:" این 
واحد هــا به دلیل نبود ســرمایه در گردش، فقدان 
محیط های مناســب برای کســب و کار، تولید با 
فناوری های قدیمی و نداشــتن ارتباط منسجم با 
شبکه های بانکی نتوانســته اند سهم قابل توجهی 
در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده داشــته 

باشند. "
"محمدی" با بیان اینکه خوشــه های صنعتی از 
ظرفیت خوبی برای رونق اقتصادی برخوردار هستند 
اضافه می کند:" از آنجایی که در خوشه های صنعتی 
افراد با مهارت بســیاری مشغول به فعالیت هستند 
این بخــش می تواند به عنوان یک راهکار در زمینه 

اقتصادی مورد توجه قرار گیرد."
*ایران حدود 10 ســالی می شــود که پا 
در عرصه ایجاد و رونق خوشــه های صنعتی 
گذاشته است راهی که هنوز در مراحل آغازین 

آن است
قربانی معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه 430 خوشه 
صنعتی در کشور شناسایی شده است می گوید:" از 
این تعداد 36 خوشه در حال اجرا، 16 خوشه امکان 

سنجی و کار 90 خوشه نیز پایان یافته است."
*شناســایی 18 نقطه به عنوان خوشــه 

صنعتی
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
همدان هم با بیان اینکه در مطالعات اولیه 42 نقطه 
برای ایجاد خوشه صنعتی در استان شناسایی شد 
می گوید: "از این تعداد 18 نقطه به عنوان خوشه با 

ظرفیت باال انتخاب شد."
" بادامی" با اشاره به اینکه هم اکنون در استان 
کار توســعه 4 خوشه به پایان رســیده است بیان 
می کند:" خوشــه های مبل و منبت مالیر، سفال و 
سرامیک اللجین، قطعات الستیک ماهنیان رزن و 

پوشاک کردآباد اتمام یافته است."
وی اضافه می کند:" هم اکنون توانمندســازی 
خوشــه های مبل و منبت تویسرکان، مبل و منبت 
دهفول نهاوند و کشمش مالیر در حال انجام است."

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 

همدان می گوید: "کار مطالعه خوشــه های صنعتی 
دیگر مانند پالستیک سازی، عرقیات گیاهی، طالی 
همدان، قطعه سازان نگارخاتون و لبنیات مالیر نیز 

در دست بررسی است."
راه اندازی و توسعه خوشه های صنعتی راهی چند 
ساله را می طلبد که در این راه برنامه های مختلفی 
در راســتای توانمند ســازی و توســعه واحدهای 

تولیدی و افراد شاغل در آن صورت می گیرد.
توانمند سازی خوشه های  بر بودن  *زمان 

صنعتی
قربانــی معاون شــهرک های صنعتی اســتان 
همــدان بــا بیان اینکه 3 تا 5 ســال زمــان برای 
توسعه و توانمندسازی خوشــه های صنعتی زمان 
صرف می شود می گوید: "در این مدت حمایت های 
مختلفی از خوشه های صنعتی مانند آموزش افراد، 
پرداخت تســهیالت، شناسایی بازار و حمایت برای 
شرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجی انجام 

می شود."
معاون امور هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استاندار همدان با بیان اینکه برنامه های خوب 
و مدونــی برای حمایت از خوشــه های صنعتی در 
استان در دست اقدام است بیان می کند:" امیدواریم 

بتوانیم به خوبی از این برنامه ها استفاده کنیم."
"پورمجاهد" با تأکید بر اینکه روند کار خوشــه 
صنعتی به عوامل مختلفی بستگی دارد می گوید:" 
دهیاری ها، بخشداران، فرمانداران، عامل کارگزاری 
خوشه و همچنین دستگاه متولی در زمینه توسعه 

خوشه نقش اساسی دارد."

*رو به رشــد بودن خوشــه های صنعتی 
استان

رئیس ســازمان صمت اســتان همــدان نیز با 
بیــان اینکه خوشــه های صنعتی اســتان علیرغم 
شرایط مختلفی که در کشــور وجود دارد در حال 
رشد هســتند بیان می کند: "خوشه های صنعتی از 
وضعیــت بهتری برخوردار هســتند و رونق در این 

بخش وجود دارد."
" متین " با اشــاره به اینکه برخی استاندارد ها 
تأثیراتی را در برخی خوشــه ها مانند ماهنیان رزن 
گذاشته است می گوید:" وضعیت مبل و منبت مالیر 
علیرغــم رکودی که در چندماه گذشــته به دلیل 
مشکل چوب وجود داشت بهتر شده است و واردات 

نیز در حال انجام است."
خوشــه صنعتی کردآباد کــه روزگاری به علت 
عدم وجود سرمایه در گردش و نشان سازی تجاری 
مشکالتی برای تولیدکنندگان آن ایجاد شده بود و 
محصوالت خــود را در گمنامی به بازارهای تهران، 
عراق و تاجیکستان ارسال می کرد امروزه به عنوان 
یک خوشــه صنعتی توانسته نامی در میان پوشاک 
ایران باز کند تا جایی که رتبه برتر کشــوری را به 

خود اختصاص داده است.
*فعالیت 203 کارگاه پوشاک در کردآباد

عامل کارگزاری خوشــه صنعتی کردآباد با بیان 
اینکه پروژه توسعه این خوشه در سال 93 آغاز و هم 
اکنون به پایان رسیده است می گوید: "در ابتدا تعداد 
کارگاه های این روســتا 160 واحد بود که در پایان 
طرح توسعه این تعداد به 203 واحد افزایش یافت."
"رضا نادری فصیح" با بیان اینکه تکمیل زنجیره 
ارزش تولید از جمله دالیل افزایش تعداد واحدهای 
تولیدی روستا بوده است ادامه می دهد:" هم اکنون 
در این خوشه 675 نفر مشغول به فعالیت هستند."

وی با اشــاره به اینکه در طــول طرح توانمند 
سازی این خوشــه 28 برنامه عملیاتی تعریف شد 
می گوید:"برخی برنامه ها نظیر ایجاد نمایندگی های 
فــروش داخلی و خارجی به صورت ادامه دار بوده و 
از سوی شبکه فراگیر، کنسرسیوم صادراتی و تعاونی 

نیز پیگیری خواهند شد."
در  تجربه  بــا  متخصص  نیروی  *فعالیت 

خوشه کردآباد
عامل کارگزاری خوشــه صنعتی کردآباد با بیان 
اینکــه از نقاط قوت خوشــه اشــتغال نیروی کار 
متخصص و بــا تجربه بوده اســت ادامه می دهد:" 
علیرغم آنکه کار توســعه خوشه به پایان رسیده اما 
همچنان قابلیت جذب نیرو را دارد به طوری که از 
روستاها و شــهرهای اطراف نیز برای انجام کار به 

روستا مراجعه می کنند."
"نادری "با اشــاره به اینکه این خوشه توانسته 
اســت ارزش افزوده خوبــی را ایجــاد کند اضافه 
می کنــد:" ارزش فروش محصوالت خوشــه حدود 

245 میلیارد تومان است. "
*تعطیلی کارگاه بــه دلیل افزایش قیمت 

مواد اولیه
محبی یکی از تولیدکنندگان پوشاک در روستای 
کردآباد است که نظری متفاوت در رابطه با خوشه و 

اقدامات انجام شده در این روستا دارد.
وی با بیان اینکه در ابتدای شروع به کار فعالیت 
برای 30 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است می گوید 
در اسفند سال گذشــته به خاطر گرانی مواد اولیه 
مجبور به تعدیل نیرو و تعطیل کردن کارگاه شــده 

است.
"محبی" با اشــاره به اینکه شرکت شهرک های 
صنعتــی هیچ کمکی بــه وی نکرده اســت ادامه 
می دهــد:" از همــان ابتدا افراد این روســتا دارای 

مهارت بودند و نیازی به آموزش نداشتند."
وی با بیان اینکه تنها کمکی که شهرک ها نموده 
است پرداخت تسهیالت بوده عنوان می کند:" اشتباه 
بزرگی در این رابطه انجام دادم زیرا به دلیل شرایط 
بازار با ســختی و دردســر زیاد موفق شــدم وام را 

پرداخت کنم."
* صادرات کشمش مالیر به 20 کشور

شهرستان مالیر با تولید 40 هزار تن از محصول 
کشــمش و صادرات آن به بیش از 20 کشور جهان 
توانسته رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به 
خود اختصاص دهد. چند صباحی است توسعه خوشه 

صنعتی کشمش نیز در دستور کار قرار گرفته است.
"نــادری فصیح" کــه عامل کارگزاری خوشــه 
کشمش مالیر نیز هست با بیان اینکه پروژه توسعه ای 
این خوشه را از ســال 96 آغازه کرده ایم می گوید:" 
فروش داخلی این محصول دربازار داخلی سالیانه 25 

هزار تن و در بازار خارجی 40 هزار تن است."
وی به اقدامات انجام شده در راستای توسعه این 
خوشــه اشاره و بیان می کند:" ثبت مالیر به  عنوان 
شــهر جهانی انگور،صادرات به 20 کشــور و اضافه 
شــدن بازار های صادراتی جدید همانند کشورهای 
حوزه آسیای جنوب شــرقی)مالزی و سریالنکا( - 
کشــورهای قاره آفریقا )تونس و غنا( – کشورهای 
حوزه یــورو )آلمان و ایتالیا(، تجهیز 4 واحد جدید 
به دســتگاه سورت لیزری، حضور در نمایشگاه های 
خارجی مانند وردفود مســکو و پرود اکسپو مسکو، 
مطالعه، شناسایی، طراحی و چاپ بسته بندی های 
خرد نیــم و یــک کیلوگرمــی برای حضــور در 
فروشگاه های زنجیره ای خارجی،ایجاد دفتر فروش 
مستقیم محصوالت خوشه در بازار فود سیتی مسکو 
از جملــه اقدامات صورت گرفته در حوزه خوشــه 

صنعتی کشمش مالیر است."
*رنج صنایع کشمش مالیر از به روز نبودن 

تجهیزات
اما این خوشــه علیرغم آنکه ظرفیت های بسیار 
خوبی را در خود جای داده اســت از نبود ســرمایه 
در گردش و تجهیــزات به روز رنج می برد تا جایی 
کــه به گفته کارخانه داران کشــمش بســیاری از 
کشور های دنیا مانند اوکراین به خاطر مجهز نبودن 
کارخانه های کشمش به دستگاه سورت لیزری برای 
صادرات این بخش ضرب األجل تعیین کرده و خط 

و نشان کشیده اند.

" زهره وند" یکی از کارخانه داران کشــمش در 
شهرستان مالیر است که در صدد است واحد خود 
را به روز رســانی کند اما با مشکل کمبود نقدینگی 

مواجه است.
وی می گوید:"دســتگاه مورد نظــر در بازار آزاد 
650 تــا 750 میلیون تومان اســت که رقم زیادی 

محسوب می شود."
"زهره وند "با بیان اینکه تســهیالت پرداختی 
بانک ها با سود 18 درصد است اظهار می کند:" اگر 
مسؤوالن ارز نیمایی یا تسهیالت اشتغال روستایی 
با ســود4-6 درصد به ما اختصاص دهند قادر به به 

روزرسانی واحد خود هستیم."
*عدم پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 

در شهرک ها صنعتی
"تقوی" معاون صنایع سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان با بیان اینکه در شهرک ها تسهالت 
اشتغال روستایی پرداخت نمی شود می گوید: "تنها 
کمکی که دولت به این گونه واحدها می تواند بدهد 

آن است که عوارض گمرکی را پرداخت نکنند."
به سراغ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان به عنوان متولی بخش صنایع کوچک استان 

می رویم.
" بادامی " با بیان اینکه 200 برنامه توســعه ای 
برای خوشــه های صنعتی در نظر گرفته شده است 
بیان می کند: "این نهاد در قالب تسهیالت حمایتی 
بازســازی و نوســازی تبصره 18 و رونق تولید به 
واحدهایــی که به این تســهیالت نیاز دارند کمک 

می کند."
ســبزیان یکی از تولیدکنندگان کشــمش در 
شهرستان مالیر است که از روند توسعه خوشه این 

شهرستان رضایت دارد.
وی با بیان اینکــه تاکنون اقدامات خوبی مانند 
هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه های مختلف برای 
این صنعت انجام شــده است می گوید:" مشکالت 
واحدهای ما بیشتر در زمینه برگشت دالر است که 

قادر به ثبت آن در سامانه نیستیم."
*فعالیت بیش از 4هزار و 474 کارگاه تولید 

مبل و منبت در تویسرکان
مدیــرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان با بیان اینکه در تویسرکان 
بیش از 4هــزار و 474 کارگاه تولید مبل و منبت 
وجود دارد می گوید: "این بخش توانسته برای بیش 

از 7هزار و 600 نفر اشتغالزایی ایجاد کند."
"علی مالمیر " با اشــاره بــه اینکه صنایع مبل 
و منبت یکی از شــاخصه های اثرگــذار در جذب 
گردشگران معتقد است:" باید بهره وری حداکثری 

از ظرفیت اقتصادی تویسرکان ایجاد شود."
عامل خوشه مبل و منبت تویسرکان با بیان اینکه 
فعالیت های توســعه ای این خوشه را از سال 96 آغاز 
کرده ایم می گوید:" تاکنون 70 برنامه در زمینه های 
مختلف مانند برگزاری جشنواره های عرضه مستقیم، 
حضور در نمایشــگاه ها، برگزاری تورهای صنعتی و 

دوره های آموزشی برگزار شده است."
"سلیمان شرفی" با اشاره به اینکه تعداد اعضای 
خوشه مبل و منبت تویســرکان 3هزار و 500 نفر 
است ادامه می دهد:" خام فروشی بزرگترین مشکلی 
اســت که این واحد ها با آن روبه رو بودند که سعی 
شــده با فراهم کردن چرخه تولید تــا عرضه این 

موضوع حل شود."
وی با بیان اینکه هم اکنون این خوشه با مشکل 
تأمین ارز و نوسانات قیمت مواجه است می گوید:" 
از سال گذشته بهره برداری از چوب درختان شمال 
ممنوع شــد که تولیدکنندگان مجبور شــدند از 

چوب های وارداتی استفاده کنند."
"سلیمان شرفی" ادامه می دهد:" از آنجایی که 
چوب جزو کاالهای اولویت دار کشور نیست به آن 
ارز نیمایی پرداخت نمی شود که این امر باعث شده 
است تولیدکنندگان نتوانند به خوبی چوب مورد نیاز 

خود را تأمین کنند."
*افزایش 3 تا 4 برابری چوب وارداتی

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
همــدان با بیان اینکه هم اکنــون به دلیل افزایش 
قیمت دالر قیمت چوب وارداتی نســبت به قبل از 
افزایــش 3 تا 4 برابری برخوردار اســت می گوید:" 
چــوب جزو کاالی اولویت دار کشــور نیســت که 
توانسته ایم چوب را جزو کاالی اولویت دوم بیاوریم 
و هم اکنون نیز در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم 

برای این کاال از ارز مبادله ای استفاده کنیم."
روستای نگارخاتون ســاالنه 50 میلیون قطعه 
ادوات کشاورزی تولید می شود. این روستای صنعتی 

به ژاپن کوچک معروف است که کار توسعه آن نیز 
در حال بررسی است.

" ربانی" دهیار این روستا می گوید:"45 کارگاه 
صنعتی با اشتغالزایی 200 نفر در این کارگاه وجود 

دارد."
او ادامــه می دهد: " در کارگاه های روســتا هزار 
قطعه مختلف تجهیزات کشاورزی تولید می شود که 
هم در داخل استفاده و هم به خارج صادر می شود."

وی می گوید: هم اکنون بسیاری از این واحدها 
با مشــکل ادامه کار و تمدید نشــدن پروانه مواجه 

هستند."
"بادامی "بــا بیان اینکه در منطقــه فامنین و 
نزدیک به روســتای نگارخاتون ناحیه صنعتی دایر 
شــده است می گوید:" از آنجایی که این واحدها در 
حریم روستا و واحدهای مسکونی هستند می بایست 

به این منطقه منتقل شوند."
وی تصریح می کند:" دولــت نیز در حد توان و 
براساس اولویت به این گونه واحدها کمک می کند."

*کالم پایانی
بــا این تفاســیر و بــا توجه بــه ظرفیتی که 
خوشــه های صنعتی در ایجاد اشــتغال و توسعه 
صنایع و رشــد اقتصادی در استان ایجاد می کنند 
بدون شــک بهره گیری از خدمات این خوشــه ها 
می تواند در رونق اقتصادی مؤثر باشــد می بایست 
با تدوین یک راهبرد ساختاری مبتنی بر کاالهای 
صــادرات محور، ضمــن ایجاد اشــتغال پایدار به 
افزایــش نرخ ارزش افزوده نیز کمــک کرد. یقیناً 
گام های اصلی در بهبود فضای کســب و کار مانند 
اصالح قوانین و تسهیالت حمایتی ارزان قیمت و 
سود کم، توجه ویژه به طرح های توسعه خوشه ای 
با قراردادن اعتبارات مناسب می تواند در این زمینه 

کارگشا باشد.

خانم  مقاومتی:  اقتصــاد  گروه  هگمتانه، 
صدیقه قاسمی، معلم قرآن است که از زمان 
دانشجویی در اردوهای جهادی شرکت کرده 
است. قاسمی متولد 1363 است و به فرمان 
مقام معظم رهبری در اردوهای جهادی حاضر 
می شــود تا بتواند در ایــن راه نقش مؤثری 

داشته باشد.
یک گروه جهادی به نام مرصاد در حال فعالیت 
اســت که از 20 جهادگر خانــم و 50 جهادگر آقا 
تشکیل شده است. گروه جهادی مرصاد در بوشهر 
از ســال 1395 تأســیس شــده و در زمینه های 
عمرانی، آموزشــی، فرهنگی و پزشــکی خدمات 
بسیاری را به مردم مناطق محروم ارائه کرده است. 
ساخت مسکن، تعمیر و بازسازی مسجد، حسینیه 
و مدرسه از اقدامات عمرانی بسیجیان جهادگر در 
روستاهای بوشهر است. گروه جهادی مرصاد بیشتر 
در منطقه دشتســتان و پرجونک فعالیت دارند که 
علت حضورشان در این منطقه مشکالت بهداشتی 

و فقر فرهنگی است.
خانم صدیقه قاسمی، اهل بوشهر است و سعی 
می کند نواحی فقیرنشــین همان شــهر را تحت 
پوشــش برای کمک قــرار دهد، از ایــن رو گروه 
جهادی مرصاد را برای خدمت به محرومان انتخاب 

کرده است.

خانم قاســمی درباره فعالیت خود در گروه های 
جهادی توضیح می دهد: در تابستان ها به اردوهای 
جهــادی می روم تا بتوانم به مــردم محروم کمک 
کنم امــا برخی معلمان دیگــر در این فصل اقدام 
به درآمدزایــی می کنند اما من ترجیح می دهم به 
مناطق محروم بروم و کمک حال آنها باشــم تا به 

فکر افزایش درآمد.
وی می افزایــد: ســال 1389 بــود کــه برای 
تحصیــالت تکمیلی به دانشــگاه رفتــم و آنجا با 
بسیج دانشجویی آشنا شــدم که دانشجویان را به 
اردوهای جهــادی می برد. افراد تا زمانی که به این 
اردوها نرفته اند تصور می کنند این اردوها تنها برای 
آقایان است اما وقتی بانوان به آنجا می روند متوجه 

خواهند شد که حضورشان چقدر مؤثر است.
قاســمی تعریف می کند که در اردوهایی که به 
مناطق محروم رفته آمــوزش خیاطی داده تا زنان 

روستایی بتوانند درآمدی برای خود کسب کنند.
وی با بیــان خاطــره ای در این زمینــه ادامه 
می دهد: در یکی از سفرهایی که به مناطق محروم 
اطراف بوشهر داشتیم کالسی برای آموزش خیاطی 
برگزار کردیم و تعــداد هنرجویان آن قدر زیاد بود 

که مدام مجبور شــدیم صدایمان را باال ببریم. قرار 
بــود 10 روز در این اردو بمانیم و روز اول به دلیل 
اینکه صدایمان باال می رفت گرفت؛ اما زنان محلی 
آن منطقه جوشــانده ای به من دادند که مانند آب 

روی آتش بود.
این بانوی جهادگر تصریح می کند: ما رفته بودیم 
که چیزی بــه آنها یاد بدهیم تا بتوانند درآمدزایی 
کنند که یک باره با این جوشــانده آشــنا شدیم و 
همین موضوع دلیلی شد تا پرورش این نوع گیاه در 
آن محل رونق بگیرد و افراد آن منطقه با بسته بندی 
گیاه و فروش آن درآمدزایی داشته باشند. البته این 
موضوع باعث نشــد ما از کارمان صرف نظر کنیم و 

کالس های خیاطی همچنان ادامه داشت.
بخشندگی را از فقرا آموختم.

قاسمی می گوید: با اینکه ما برای محرومیت زدایی 
به مناطق حاشیه ای بوشهر می رفتیم اما وقتی وارد 
آنجا می شــدیم آن قدر پذیرایی و دست و دل بازی 
زیاد بود که محرومیتی به چشــم نمی آمد. در اکثر 
ســفرهایی که به آن مناطق داشــتم روستائیان با 
ماست و شــیرهای محلی از ما پذیرایی می کردند 
و واقعاً بخشــندگی را از آنهایی که دستشان تنگ 

بود آموختم.
وی اضافــه می کند: تاکنون 80 زن روســتایی 
خیاطی را به صورت کامل فراگرفته اند و از این راه 
درآمد دارند. در یکی از سفرها چرخ خیاطی خودم 
را به همراه داشــتم که سوزن های چرخ گم شد و 
آن سفر به ظاهر بی تأثیر بود اما در مورد طرح های 
خیاطی با هنرجویان کار کردیم و وقتی در اردوی 
بعدی به آنجا رفتم پیشــرفت و مدل های خیاطی 

آن قدر زیاد بود که تعجب می کردم.
ایــن جهادگر می افزاید: در یکی از روســتاهای 
جنوب بوشــهر مدرسه ای وجود دارد که اصاًل قابل 
اســتفاده نیســت و دانش آموزان با امکانات خیلی 
کم مجبور به درس خواندن در ســاختمان قدیمی 
هستند لذا این گروه جهادی در حال پیگیری برای 
ساخت یک مدرسه با امکانات در این منطقه است 

تا دانش آموزان بدون مشکلی درس بخوانند.
وی با اشــاره به اقداماتی کــه در گروه جهادی 
مرصاد انجام می شــود می گوید: فعالیت این گروه 
در بخش هــای عمرانی )احداث و تکمیل مســکن 
محرومان و ترمیم بافت آســیب دیده روســتایی(، 
اقتصاد مقاومتــی )آموزش کیــف دوزی به بانوان 

روستایی(، پزشــکی )حضور پزشک جهت ویزیت 
رایــگان(، فرهنگی )برگــزاری کالس های قرآن و 
احکام(، آموزشــی )گلدوزی( و هنر )دیوارنویسی، 

زیباسازی محیط روستایی( است.
خانم قاســمی تأکیــد می کنــد: البته برای 
نیز مســؤوالن  از خانواده های محروم  حمایــت 
گــروه از طریق ارتباط با خیــران اقدام به تهیه 
ارزاق مورد نیــاز خانواده ها می کننــد. اقدامات 
گروه بیشــتر در حوزه فرهنگی خالصه می شود 
و آقایــان و بانوانی که در گــروه جهادی مرصاد 
فعالیت دارنــد از قبل برنامه هایی که می خواهند 
در آنجــا برگزار کنند را گــزارش می کنند تا در 
صورت نیاز افراد به درستی تقسیم شوند. اگر در 
اردوهای 10 روزه که می رویم کار افرادی زودتر 
از برنامه به پایان برسد به بخش های دیگر کمک 
می کنند تا کار آنها نیز ســبک شــود. این بانوی 
جهادگر معتقد اســت، کمک به محرومان نوعی 
آرامش دارد و حتماً همه افراد باید یک بار به این 
مناطق ســفر کنند. در این میان افرادی هستند 
در ســال حداقل بین ســه یا چهار بار به اردوی 
جهــادی می روند و اعالم می کنند در این اردوها 
خودشــان را می ســازند به همین دلیل است که 

زیاد به این اردوها نه نمی گویند.
پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگی

اقتصاد مقاومتئ

آموزش خیاطی به بانوان روستایی

بادامی: 
با مطالعات اولیه 42 نقطه برای 
ایجاد خوشه صنعتی در استان 
شناسایی شد که از این تعداد 
18 نقطه به عنوان خوشــه با 

ظرفیت باال انتخاب شد.

قربانی:
از  مختلفــی  حمایت هــای 
خوشه های صنعتی مانند آموزش 
تســهیالت،  پرداخت  افــراد، 
شناســایی بازار و حمایت برای 
شرکت در نمایشگاه های داخلی 

و خارجی انجام می شود.
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شهرداری جورقان

شــهرداري جورقان در نظر دارد به اســتناد ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها نسبت به واگذاري محل تبلیغات روي پل عابر پیاده 196 متر مربع )دو طرف( 
واقع در جاده همدان - تهران )جنب پارک الغدیر شــهر جورقان( و 2 عدد بیلبورد تبلیغاتي دو وجهي 12*5 )دو طرف( به صورت یک ســاله به شرح ذیل اقدام 

نماید، متقاضیان مي توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- متقاضیان مي بایســت مبلغ ســپرده هاي تعیین شده را به صورت نقدي به حساب 73791 نزد بانک تجارت شعبه جورقان و یا به صورت ضمانت نامه بانکي 
با اعتبار ســه ماهه اقدام و اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزي را در پاکت مهر و موم شــده حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 98/05/22 به دبیرخانه شــهرداري 

جورقان به آدرس همدان -کیلومتر 5 جاده تهران - شهر جورقان ابتداي خیابان امام ارائه و تحویل نمایند ) تلفن تماس08134372141-3(
2- قیمت کارشناسي پایه سالیانه جهت تبلیغات روي پل عابر پیاده 196 متر مربع، ورودي جورقان: 700/000/000ریال
3- قیمت کارشناسي پایه سالیانه جهت بیلبورد تبلیغاتي دو وجهي 12*5 از سمت جاده تهران: 1/000/000/000ریال

4- قیمت کارشناسي پایه سالیانه جهت تبلیغات بیلبورد تبلیغاتي دو وجهي 12*5 از سمت جاده همدان:600/000/000 ریال
5- شــرکت کنندگان اســناد و مدارک مربوطه را شامل: تضمین )پاکت الف( اسناد و مدارک )پاکت ب( پیشنهاد قیمت )پاکت ج( مي بایست در سامانه ستاد 

به آدرس اینترنتي: www.setadiran.ir ثبت و بارگذاري نمایند.
6- اشخاص حقوقي تصویر آخرین آگهي تغییرات و اشخاص حقیقي کپي کارت ملي را در قسمت پاکت ج در سامانه ستاد ثبت نمایند.

7- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
8- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
10- برنده مزایده مکلف اســت قیمت پیشــنهادي را حداکثر یک هفته از تا ابالغ کتبي از جانب شــهرداري به حساب اعالم شده واریز نماید در غیر این صورت 

سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
11- هزینه نشر آگهي مزایده در روزنامه بر عهده برنده مزایده مي باشد.

12- هرگونه کسورات قانوني بر عهده برنده مزایده مي باشد.
13- زمان بازگشایي پاکات یک روز پس از اتمام مهلت مزایده در مورخ 98/05/23 مي باشد.

14- حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایي پاکات بالمانع مي باشد.
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»آگهي مزايده - مرحله دوم«
تعاوني مسکن کارکنان سازمان عمران شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبه مورخ 1397/11/27 مجمع عمومي و مورخ 1398/04/31 هیئت مدیره نسبت به فروش 
زمین خود به مساحت کل 552/67 متر مربع واقع در بلوار نظر بیک کوچه جنب درمانگاه نور )ترابیان( به صورت مزایده به باالترین قیمت پیشنهادي اقدام نماید. لذا خواهشمند است 
جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد به دفتر تعاوني مراجعه فرمایید. شرایط مزایده:- مهلت دریافت اسناد از ساعت 8 صبح مورخ 98/05/12 لغایت ساعت 12:00 مورخ 98/05/17 
مي باشــد. - مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت حداکثر تا ســاعت 13:00 مورخ 98/05/17 باشد. -محل دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات: همدان – سي متري شکریه – 18 متري ایل 
گلي روبروي فروشگاه شهروند ساختمان نهال واحد تجاري )دفتر تعاوني مسکن( شماره تلفن: 38387790-09188112799 -تاریخ بازگشایي پیشنهادات: مورخه 98/05/17 ساعت 

18 در محل دفتر تعاوني، - هزینه آگهي به عهده برنده شرکت در مزایده مي باشد.

یکشنبه 13 مرداد ماه 1398  2 ذی الحجه  1440   4 اوت 2019  سال بیست و یکم  شماره 4313اوقات شرعي: اذان ظهر 13:22  غروب آفتاب 20:16  اذان مغرب 20:35    اذان صبح فردا 4:54   طلوع آفتاب فردا 6:27 
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هارون الرشید در نامه ای به امام 
کاظم)ع( از ایشان تقاضای موعظه ای 
کوتاه کرد و حضرت چنین نوشت: 
هرآنچه که چشمت می بیند در آن 

موعظه ای هست.
امالی صدوق، ص509

میکرد خوش ما خاطر نفسی لعلت میکرددوش غش دل و تو جمال میدید دیده

میزد کایک ی ماه با تو زیبای میکردروی کشاکش باد با تو گیسوی سر

میشد رپیشان لحظه ره تو زلف میکردسنبل مشوش عشاق خسته خاطر

میافتاد هم گوهش رب حلقه آن ره میکردزو آتش رد نعل مرا مسکین دل

میزد فتان غمزه آن سینهام رب میکردتیر مهوش عارض آن دلم خون قصد

رههکیکبوهسطمعداشتغلطششمیکردازخطوخالوبناگوشولبوچشمورخت

عبید خورنزی دیده تو رخ نقش میکردشیپ منقش خوانهب هب چهره صفحه
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 8 4 , 0 0 0
40,740,000 قیمت تمام سکه
22,780,000 قیمت نیم سکه
14,690,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 7 0 0 , 0 0 0

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

119,910دالر 
135,000یورو 
145,620پوند 
17,260یوان

21,530لیر ترکیه

ایستگاه آسمان روز  دیدار جمعی از فعاالن رسانه با نماینده ولی فقیه در استان همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

اگر رفیق من هستید در راه دوستی 
کمی صبر به خرج دهید

در قرآن مجید آمده اســت: ای کســانی که ایمان آورده اید از 
صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید همانا خداوند با صابران 

است.
حضرت امام علی علیه الســالم فرموده اند: ریشه صبر داشتن 

یقینی راستین به خداوند است.
حکایت: نقل می کنند شبلی به سختی بیمار شد طوری که 
او را از بیمارســتان هم بیرون کردند وقتی در محیطی باز در 
حال و روزگاری ســخت نشســته بود چند نفر به او نزدیک 
شــدند. او ســنگریزه هایی برداشــت در ضمن از آنها سؤال 
کرد برای چه نزد من آمده اید؟ پاســخ دادند: مریض احوالی، 
آمده ایم احوالپرسی. شبلی ســنگ ها را به سوی آنان پرتاب 
کرد پا به فرار گذاشــتند. سپس فریاد زد شما که رفیق من 
هستید و دعوی دوستی مرا دارید چرا هیچ گونه صبری نکرده 

و پا به فرار گذاشتید؟
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

وصیت شهید امیر حسین فضل اللهی

بر عهدی كه با امام بسته ایم خواهیم ماند
به لطف و کرمت ما را از آن جام جرعه بنوشان

این  فرهنگی: كجای  هگمتانه، گــروه 
خاک بودی، زیر كدام آســمان، آن لحظه 
از قلب پرشــورت جاری  این كلمات  كه 
می شــد؟ زیر آتش كدام خمپاره و آماج 
كدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجودت 
جانت را گذاشــته بودی البه الی واژگان 
پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگــون، از جوانه های روییده 
در خاک هــای تفدیده. تو می نوشــتی و 
امروز منم كه می خوانمش، منم كه صدای 
تو  دنیا.  خواب های سنگین  در  تو شده ام 
را  تو  امروز ماییم كه كلمات  می نوشتی و 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت 

را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

»و ال تحســبن الذین قتلوا فی ســبیل اهلل 
امواتــا بل احیاء عند ربهم یرزقون: هرگز گمان 
مبرید کســانی که در راه خدا کشــته شــدند 
مرده انــد، بلکه آنها زنده ابدی هســتند و نزد 

پروردگار خویش روزی می خورند«.
ســالم و درود خدا بر عالمان فــداکار این 
پیروان حقیقی انبیــاء که با تمام محرومیت ها 
توانستند خط سرخ شهادت را در همه زمان ها 
و مکان ها ادامه دهند و ســالم بر امام کبیرمان 
این زبان گویای قرآن در عصر حاضر، ابرمردی 
کــه ملت را از خواب غفلــت بیدار کرد، صراط 
مســتقیم را به ما نشــان داد، چگونه زیستن و 
مــردن را به ما آموخت و راه شــهدای مظلوم 

و گمنامــی نیــز همچــون »بروجردی «هــا، 
»چمران «ها و دیگران را به ما نشان داد.

فرصتی پیش آمد وصیت نامه ام را بنویســم، 
حــال با توکل به خــدا و حضرتش و با لطف و 
کرمــش به روی ایــن صفحه می آورم باشــد 
تا مــورد رضایت حضرت حق واقع شــود. بار 
پروردگارا در شهادت چه لذتی است که اینگونه 
عاشــقان و مخلصان تو اشــک شوق و ذوق در 
چشمان پاکشان حلقه زده است و اینگونه برای 
شهادت شتاب می کنند؟ به لطف و کرمت ما را 

از آن جام جرعه بنوشان.
خدای من این تویی که از ترس تو گناهکاران 
ناله برمی آورند و تویی که جان های وحشت زده 
و هراس کــرده به نــام تو آرامــش و اطمینان 
 می گیرند. بالدیدگان به درگاه تو سر برآورده و 
آنان که از همه جا و از همه کس ناامید ماندند 
به رحمت بی انتهای تو امیدوار باشــند. تا تو را 
دارم از تنهایــی چه باکم باشــد؟ تا زمانی که 
تو پشــتیبان و یاورم باشی از بی کسی هراسم 
نیســت. معبودا، این ها ناله های سیدالساجدین 
است که از تو طلب آمرزش می خواهد، حال ای 
غفارالذنوب ببین حــال بنده ات را، بنده ای که 
عمرش در خطایا بر باد رفته و نباید از فرمان تو 
سرپیچی می کرد! ای خدا این بنده حقیر را که 
غیر از تو بخشنده  ای نمی شناسد و چشم امید 
به شفاعت معصومین دارد دستگیر باش، خدایا، 
محرومم نســاز و دست رد به سینه ام مکوب و 
مرا ناامید مســاز و لیاقت به تو پیوســتن را به 

من عطا کن.
عزیزانــم اگر کمی با خود فکر و اندکی تامل 
کنید انقالب نیاز به همیاری و همکاری یکایک 
مــا دارد چه در صحنه جنــگ و چه در صحنه 
جامعه، مبادا کوتاهی کنیم. مبادا کم کاری کنیم 
که وعده تسویه حساب در قیامت است، هنگامی 

که باید پاسخگوی اعمال دنیوی خود باشید.
تا آخرین لحظــه زندگی خود بر عهدی که 

با امام بسته ایم خواهیم ماند و دوشادوش امام 
عزیز حرکت می کنیم و صحبت های ایشان را با 
جان و دل پذیرفته و به آن عمل می کنیم و در 
این راه پرمسؤولیت دست نیاز به سوی بی نیاز 
دراز خواهیم کرد، معبودا در این راه ما را ثابت 
قدم بدار و همواره ما را در لغزش های نفســانی 

دستگیری کن.
خواهرانــم، به عنــوان بــرادر کوچک این 
وصیــت را از حقیر بپذیرید و به آن جامه عمل 
بپوشــانید که عفت و پاکدامنی و وقار و اخالق 
در حجاب نهفته اســت اگر حجــاب را حفظ 
کردید در دنیا و آخرت ســرفراز خواهید شــد 
و خوشنودی شــهدا را به دست خواهید آورد. 
اگر می خواهید اســیر حرفهای دیگران و تأثیر 
تجمالت، ظاهرسازی ها و خودفریبی و غرق در 
منجالب گناه باشید و خود را به فساد بکشانید 
بدانیــد در آخرت روســیاه خواهید بود چراکه 
آخرت روز جزاست و ندامت سودی ندارد پس 
به خاطر پاکدامنی خود حفظ خون شهیدان و 
ارج نهادن به مقــام واالی آنها حتماً حجاب را 

در همه امور حفظ کنید ان شاءاهلل.
پدر بزرگوار حاللم کن از اینکه نتوانســتم 
فرزندی مفید برای شــما باشم امیدوارم در راه 
خدمت به اسالم و مســلمین موفق باشید و با 
دعای خیر خود همچون همیشــه یادم کنید. 
مــادر مهربانم حاللــم کن. مطمئنــم که در 
فقدانم ناراحت می شوی ولی به یاد زینب)س( 
باش که از صبح تا ظهــر بهترین عزیزان خود 
را در راه اســالم تقدیم کرد. مــرا ببخش زیرا 
اگر مرا نبخشــی خدا هم مرا نخواهد بخشید. 
نمی گویم گریه نکن زیرا امری محال اســت اما 
بــرای مصیبت امام حســین)ع( گریه کن زیرا 
مصیبت ها دردناک اســت، گریه کن و در آخر 

همچون همیشه دعایم کن.
برادران عزیزم از شــما حاللیت می طلبم و 
عاجزانه التماس دعا دارم. دوســتان و برادران 

عزیزم با شــمایی که لیاقت برادری پیدا کردم، 
دست یکایک شما را می فشارم، شما را در این 
موقعیت به خداوند ســبحان می ســپارم و به 
پیوندتان با حبل اهلل که امروز امام امت اســت 

تأکید می کنم.
در خاتمه از تمام کســانی که به هر نحوی 
با آنان در ارتباط بودم عاجزانه طلب بخشــش 
دارم، امیدوارم ما را از یــاد نبرید و به برادران 
بســیج این بازوهای قدرتمنــد والیت فقیه و 
ســربازان امام زمان)عج( می گویم که سنگرها 
را رها نکنید و مــردم را به اتحاد دعوت کنید. 
این را هم بگویم که تنها نیروی جاذبه، اخالق 
اســالمی و عمل صالح است پس در هر کاری 

خدا را در نظر بگیرید.

معرفی برترین های جشنواره نمایشنامه خوانی همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: برترین های نهمین 
جشنواره نمایشنامه خوانی استان همدان معرفی 

و تجلیل شدند.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، احمد بیگلریان، 
محمد قاسمی و کیانوش بهروزپور هیأت داوران این دوره 

از جشنواره برگزیدگان را به شرح زیر معرفی کردند:
بخش صحنه خوانی:

تقدیر:
احمد شاملو برای نمایشنامه به گرگ ها شلیک کنید؛

پروانه عرب برای نمایشنامه جایی برای زندگی؛
مینا خانی برای نمایشنامه با صدای چی؟

بازیگری زن:
تقدیر:

سیده رها کرمانی بازیگر خردسال برای نمایش واگویه های زنانه؛

بهناز حاجیلو برای نمایش خطوط خاطر؛
نعیمه حامیان برای نمایش زیرزمین

رتبه سوم مشترک: نفیسه صالحی برای نمایش فت من 
و سولماز عسگری برای نمایش شلیک سوم

رتبه دوم به صورت مشترک:
مانا پوراسد کمدی مزخرفات؛

مریم واالمقام نمایش واگویه های زنانه
رتبه اول مشترک:

ندا هادیان و صالحه اسدی برای نمایش آفتاب از میالن 
می تابد

بازیگری مرد:
رتبه سوم:

محســن عیســایی و حجت بیات برای نمایش کمدی 
مزخرفات؛

رتبه دوم: حامد سالمی برای نمایش به گرگ ها شلیک 

کنید؛
امیرحسین فاطمی برای نمایش وارث

رتبه نخست:
سید مهرداد کاوسی حسینی برای نمایش خطوط خاطر

كارگردانی:
رتبه سوم: نسا بخشی برای واگویه های زنانه

رتبه دوم مشترک: محمود غفاری و بهروز ناصرشریعتی 
و حجت بیات

رتبه نخست: سید مهرداد کاوسی حسینی برای نمایش 
خطوط خاطر
بخش متن:

رتبه سوم: روح اله صالحی برای ملحفه ای برای آیدا
رتبه دوم: محمد موسوی پاکنهاد برای فت من

رتبه اول: بهروز ناصر شریعتی و حجت بیات برای کمدی 
مزخرفات.

روی خط فرهنگ

فراخوان كنگره ملی شعر اربعین با عنوان »موكب كلمات«
هگمتانه، گروه فرهنگی: فراخوان كنگره ملی 
شعر اربعین »موكب كلمات« در دو بخش شعر و 

نوحه اعالم شد.
کنگره ملی شــعر اربعین »موکب کلمات« به همت 
بنیاد کرامت امام رضا علیه الســالم و مجمع شــاعران 

اهل بیت علیهم السالم برگزار می شود.
این کنگره در دو بخش برگزار می شــود که بخش 
اصلی به شعر فارســی در توصیف اربعین و موضوعات 
مربوط به آن و بخش ویژه به نوحه، سرود و تصنیف با 

موضوع اربعین اختصاص دارد.
براســاس این گزارش، عالقمنــدان می توانند آثار 
خــود را تا 10 شــهریور 1398 مطابق بــا اول محرم 
الحرام 1441 از ســه طریق ســایت مجمع شــاعران 
اهل بیــت علیهم الســالم )www.eradat.ir(، پســت 
الکترونیکــی )sherearbaeen@gmail.com( و پیام 
رســان های تلگرام، واتس آپ، ســروش و بله به شماره 

)09373645565( به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
در بخش اصلی به ســه نفــر از برگزیدگان کنگره، 
هــر کدام پنجاه میلیون ریــال و به 5 نفر تقدیری، هر 
کدام بیســت میلیون ریال و نیز در بخش ویژه به یک 
نفر برگزیده پنجاه میلیون ریــال و به 3 نفر تقدیری، 
هرکدام بیست میلیون ریال جایزه نقدی تعلق خواهد 

گرفت.
گفتنی اســت، در بخش ویژه، ارســال فایل صوتی 
نوحــه یا تصنیف به همراه متن الزامی اســت و آثاری 
که بــه مرحله دوم داوری، راه پیدا کنند، در قالب یک 

مجموعه منتشر خواهند شد.
دبیرخانه این کنگره در مجمع شــاعران اهل بیت 
علیهم السالم به نشانی میدان فردوسی، خیابان سپهبد 
قرنی، خیابان ســمیه، پالک 241، ساختمان مجامع، 
واحد منفی 1 واقع و شــماره تماس آن 88923556 

– 88383365 است.
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