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فرا رسیدن زمان حذف 
مدیران بی هنر!

 ۱- روز پنج شنبه جلسه شورای برنامه 
ریزی استان با حضور پورمحمدی معاون 
صاحب نفوذ ، کاربلد و صاحبنظر سازمان 
برنامه و بودجه کشور، مدیر عامل صندوق 
توســعه ملی و مدیران امور مهم ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور و مسئوالن استانی 
به جلسه ای بی نظیر برای تحرک بخشی به 
توسعه استان تبدیل شد.در واقع این جلسه 
می تواند الگویی بــرای دعوت از میهمان 
به جلســات شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان باشد...

یادداشت

2

حاال که همه چی گران است
 هویج هم روی آن 

 این روزها در باراز قیمت ها پدیده های 
جدیدی باعث حیرت مردم شــده است و 
این جمله معروف و پرمصرف در بین مردم 
که اول و آخر تمام بحث هایشان می گویند، 
»هیچ معلوم نیست چه خبر است!«.قیمت 
سیب زمینی در همدان چند هفته ای هست 
که همچنان باال می کشد و امروز »سه شنبه 
چهــارم تیرماه« هر یک کیلو ســیب زمینی 
تــازه و به ظن فروشــندگان محترم کوچه 
و بازاری، »ســیب زمینی درجه یک قصر 
شیرینی« 9 هزار تومان قیمت گذاری شده...

 مهارت آموزی دانش آموزان در تابستان داغ
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

شهردار همدان در دفتر روزنامه 

شهر ایده آل با ارتقاء فرهنگ 
شهروندی ساخته می شود
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 رئیس کمیســیون خدمات شــهری 
شورای اسالمی شهر همدان از احداث و 
نصب 5  پل عابر پیاده در نقاط مختلف 

شهر در آینده نزدیک خبر داد.
ــط عمومــی شــورای  ــه گــزارش رواب ب
ــی فتحــی  ــدان، عل ــهر هم اســالمی ش
افــزود: ایــن پــل هــا بــا هزینــه ای 
ــداث و  ــان اح ــارد توم ــدود ۳ میلی ح

ــود. ــب میش نص
فتحی با اشاره به هزینه نگهداری اموال 
عمومی سطح شهر، اضافه کرد: شهرداری 
ســالیانه هزینه ای بالغ بر 600  میلیون 

تومان برای نگهداری پل های عابر پیاده 
هزینه می کند.

وی بــه تخریب امــوال عمومی به ویژه 
پل های مکانیزه عابر پیاده اشــاره کرد و 
افزود: بعضی از قطعات آسانســور ها و 
پله برقی های پــل ها به دلیل تحریم ها 
با کمبود مواجه است و باید در حفظ و 
نگهداری این سیستم ها نهایت دقت را 

داشته باشیم.
فتحــی اظهار کــرد: الزم اســت مردم 
مدیریت شهری را در حفظ و نگهداری 
اموال عمومــی بخصوص نگهداری پل 

های مکانیزه را مســاعدت کنند چرا که 
ســاالنه مبالغ هنگفتی برای این موضوع 

هزینه می شود.
ــور  ــی و ام ــیون ، بازرس ــس کمیس رئی
ــا  ــم ب ــدان ه ــهر هم ــورای ش اداری ش
ــاط  ــم و انضب ــتن نظ ــه داش ــان اینک بی
ــی  ــر نم ــگ ب ــه فرهن ــا ب ــهری تنه ش
ــگ  ــر فرهن ــالوه ب ــزود: ع ــردد، اف گ
ــارت  ــرل و نظ ــازی الزم اســت، کنت س
مناســبی نیــز در امــور شــهری صــورت 

ــرد. پذی
اضافــه  عســگریان  مســعود  ســید 

ــه روز  ــه روز ب ــروزه جامع ــرد: ام ک
زوایــای پیچیــده تــری بــه خــود 
سیســتم  از  واســتفاده  گیــرد  مــی 
هــای کنترلــی امــری اجتنــاب ناپذیــر 
ــورهای  ــه در کش ــه ک ــم همانگون کنی
پیشــرفته از سیســتمهای کنترلــی و 

امنیتــی اســتفاده مــی شــود.
عسگریان بهره مندی از تکنولوژی روز و 
اقدام به تامین امنیت نسبی محل و محور 
عبور عابرین از عرشه پل به دوربین های 
مداربسته جهت حفظ و نگهداری پل ها 

تاکید کرد.

ساالنه 600 میلیون تومان 
برای نگهداری پل های عابر پیاده هزینه می شود

معاون اقتصادي و هماهنگي بودجه کشور در جلسه شورای برنامه ریزی استان: 

هنرمدیرانجذبپولازمرکزباشد
■ همدان محور اقتصاد مقاومتي منطقه 3 آمایش کشور شد 

ت
داش

هواپیما نشد با قطار برویدیاد
 یادش بخیر محمد ناصر نیکبخت استاندار 
ســابق همدان در نخســتین جلســه شورای 
اداری ســال 97 به مدیــران و کارکنان اداری 

دستگاه های اداری استان توصیه کرد...
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قطعی شد
پرواز ُحجاج 
از فرودگاه همدان 
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رئيس اتاق بازرگاني استان در جمع خبرنگاران:

همان بهتر که با عراق 
رابطه نداشته باشیم!
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فرا رسیدن زمان حذف مدیران بی هنر!
 ۱- روز پنج شــنبه جلسه شــورای برنامه ریزی استان با حضور 
پورمحمدی معاون صاحب نفوذ ، کاربلد و صاحبنظر ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور، مدیر عامل صندوق توسعه ملی و مدیران امور مهم 
سازمان برنامه و بودجه کشور و مسئوالن استانی به جلسه ای بی نظیر 

برای تحرک بخشی به توسعه استان تبدیل شد.
در واقع این جلسه می تواند الگویی برای دعوت از میهمان به جلسات 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشد، الگویی برای حضور افراد 
تاثیرگذار کشــوری فارغ از عناوین اداری آنها تا بتوانند از تاثیر خود 

توسعه استان را بهره مند سازند.
۲- دکتر پور محمدی پیش از این نیز بسیار در توسعه استان تاثیرگذار 
بوده اســت و بارها مدیریت ارشد استان از مالقات های خود با او و 

پیگیری برای بودجه خبر داده است .
بر اســاس این اخبار نقش پورمحمــدی در برگزاری رویدادهای بین 
المللی همدان ۲0۱8 و همچنین راه اندازی دانشگاه بین المللی دی 8 

در همدان بسیار پر رنگ و اثرگذار بوده است.
با این شــرایط باید گفت پور محمدی استان همدان را به خوبی می 
شناســد و اهمیت این استان در تکمیل پازل توسعه کشور را می داند 
و به همین دلیل به همدان به عنوان استانی تاریخی و دارای فرهنگ و 

معنویت دلبستگی دارد.
۳- اهمیت جلســه پنج شــنبه شــورای برنامه ریزی استان عالوه بر 
مواردی چون در آســتانه تدوین برنامه هفتم توســعه و برنامه بودجه 
ســال99بودن که در جلسه نیز ذکر شد، به این دلیل است که حضور 
افراد تصمیم گیر و تصمیم ســاز در استان در موضوع توسعه قطعا به 

شناخت بیشتر آنها از استان و نیازهای واقعی استان کمک می کند .
به شــرط آنکه مدیران و نمایندگان و دیگر مسئوالن به فکر اقدامات 
تبلیغی در این جلســات نباشند و استان را در توسعه واحد ببینند و از 

مباحث شهرستانی و محلی به نفع کلیت استان چشم پوشی کنند.
4- در این جلســه و جلسه پس از آن مطالب محرک توسعه استان با 
توجه به اطالع رسانی های انجام شده قطعا حاصل شده است اما نکته 
مهم در سخنان پور محمدی توضیحات وی در ارتباط با نظام بودجه 

ریزی کشور و تغییر هزینه کردهای دولت است.
در حقیقت تحریم باعث شــده تا دولت به سمت بهره گیری بهتر از 
منابع حرکت کند و از بودجه نفتی فاصله گرفته و به ســمت مدیریت 
منابع محدود دولتی با در نظر گرفتن اولویتها در تقاضاهای نامحدود 

حرکت کند.
5- تحریم اگرچه قرار بوده شرایط کشور را سخت کند اما این سختی 
تبدیل به فرصتی شده تا دولت به سمت بودجه عاری از نفت حرکت 
کند، حرکتی که باید ســالها قبل انجام می شد و شاید اگر انجام شده 

بود امروز نقطه ضعفی برای اعمال تحریم ها نبود.
6- تصمیم ســازمان مدیریت و مسئوالن ارشــد نظام برای عبور از 
تحریم و مقاوم سازی اقتصادی کشور ، تصمیم درست و منطقی است 
و هماهنگونه که پور محمدی در این جلســه اعالم کرد این تصمیم 
منجر به تغییر روند بودجه ریزی و مصرف بودجه در کشور می شود و 
مدیرانی که هنر اولویت بندی درست پروژه ها در تخصیص اعتبارات 
محدود را داشته و بتوانند در جذب سرمایه بخش خصوصی با توجه 
به راهکارهای قانونی تالش کنند، می توانند در این سیستم دوام داشته 

و به مردم خدمت کنند.
7- نظام جدید بودجه کشور توجه جدی به بخش خصوصی و منابع 
در اختیــار آن دارد و به همین دلیل مدیرانی که هنر همکاری با بخش 
خصوصی و جذب منابع و ســرمایه در اختیار این بخش  را داشــته 
باشــند، می توانند در خدمت به مردم باقی بمانند و مدیران فاقد این 

هنر به حکم اجبار زمانه حذف خواهند شد.
این مهمترین نکته ای اســت که استان، در مسیر توسعه باید به عنوان 
درســی از پور محمدی  به عنوان صاحبنظری دلسوز برای استان ،به 

آن توجه کند.

۱- جلســات اصالح طلبان اســتان برای تعیین مواضع در ارتباط با 
انتخابات مجلس آغاز شــده اســت. گویا این جلسات هفتگی و با 
حضور دبیران احزاب و تشکل های اصالح طلب استان خواهد بود. 
گفتنی است نتیجه این جلسات چگونگی ارائه لیست اصالح طلبان 

در انتخابات را مشخص خواهد کرد.
۲-توجه برخــی مدیران کل به زادگاه خود بــا اعتراض نمایندگان 

مواجه شده است. 
گویا در جلسه شورای برنامه ریزی با حضور معاون سازمان برنامه و 
بودجه کشور، مدیر کلی خواستار بودجه برای فرمانداری شهرستان 
زادگاه خود در اســتان شــده که با اعتراض نماینده اسدآباد مواجه 
شده اســت. گفتنی است اعتراض نماینده اســدآباد به طرح نشدن 
پروژه های مهم برای توجه ســازمان برنامه از ســوی این مدیر کل  

بوده است.
۳- تعداد همراهان نمایندگان در جلسات اداری افزایش یافته است. 
گویا تهیه فیلم، خبر و عکس از نمایندگان و اطالع رسانی آنالین از 
تحرکات آنها دلیل افزایش  همراهان نمایندگان در جلســات است. 
گفتنی اســت حضور اکیپ اطالع رسانی و تبلیغی همراه نمایندگان 
در جلسات، در مواقعی باعث موضع گیری های تبلیغی و هدر رفت 

زمان جلسات مهم استان می شود.

حاال که همه چی گران است
 هویج هم روی آن 

مهدی ناصرنژاد »

 این روزها در باراز قیمت هــا پدیده های جدیدی باعث حیرت 
مردم شده اســت و این جمله معروف و پرمصرف در بین مردم که 
اول و آخر تمام بحث هایشــان می گویند، »هیچ معلوم نیســت چه 

خبر است!«.
قیمت ســیب زمینی در همدان چند هفته ای هســت که همچنان باال 
می کشــد و امروز »سه شــنبه چهارم تیرماه« هر یک کیلو سیب زمینی 
تازه و به ظن فروشندگان محترم کوچه و بازاری، »سیب زمینی درجه 
یک قصر شــیرینی« 9 هزار تومان قیمت گذاری شده است. کمی آن 
طرف تر که چند مغازه مرغ فروشی سر و صدا دارند و مشتری می طلبند 
نیز قیمت روز گوشــت مرغ خود را 9 هــزار تومان اعالم می کنند و 
این تقارن قیمت ســیب زمینی و گوشت مرغ در همدان به طور یقین 
تاکنون بی ســابقه اســت و یک رویداد تاریخی در حوزه اقتصادی به 

شمار می آید.
باز هم آن طرف تر در حیطه بازار ســرگذر همدان یک شانه تخم مرغ 
ریز و درشــت ۱8 هــزار تومان برای مصرف کننده تمام می شــود و 
جالب است همین شانه تخم مرغ را چند روز پیش ۱۲ هزار تومان هم 
همه کس نمی خرید و روی دســت فروشنده ها مانده بود در حالی که 
تخم مرغ ۱8 هزار تومانی هم اینک در بازار تقریباً کمیاب اســت و به 

قول معروف »تخمش را ملخ خورده است«.
از عامالن فروش تخم مرغ که ســوال می کنی چرا نیست، باد به 
غبغب می اندازد و پاســخ می دهد، مگــر خبر نداری؟ صادرات 
تخم مــرغ از هفته پیش آزاد شــده و ُگِرُگر دارد به کشــورهای 

می شود.  ارسال  منطقه 
در این وضع و حال قیمت انواع میوه های فصلی نیز ارزان و مناســب 
که نمی باشــد هیچ، بلکه هویج فرنگی هم خود را قاطی میوه  و انواع 
کاالهای ضروری و اســم و رسم دار کرده و ادعا می کند که زیر قیمت 

6000 تومان نباید فروخته شود!!!
در همین حال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی گفته 
است: »گرانی قیمت ســیب زمینی و هویج هیچ ارتباطی به تحریم ها 
ندارد«، اما چرا این نماینده اقتصاددان و مردمی هیچ ارتباطی بین گرانی 
قیمت بســیاری از تولیدات و محصوالت ایرانی با صادرات و قاچاق 
آن به ممالک دیگر قائل نمی باشــد، هم برخود وی و هم برای مردم 

مشخص نیست.
در این ارتباط شنیده های نزدیک به یقین حاکی از آن است که عنقریب 
قیمت چند قلم کاال نیز که این روزها به لحاظ ارزانی نســبی موجب 
دلخوشــی و امیدواری مردم می باشد، به شدت رو به افزایش خواهد 
گذاشــت، چرا که گفته می شود منع صادراتی چنین اجناسی  تاکنون 
باعث ارزانی و فراوانی آن بوده اســت و مجوز آزادی صادرات آن به 

گمرکات مرزی ابالغ شده است.

همدان ۱۹ پل عابر پیاده می خواهد
 مدیرعامــل حمل و نقل و ترافیک شــهرداری همدان گفت: تاکنون ۲۱ پل عابر پیاده 
احداث شــده اســت که با نصب ۱9 پل دیگر، نیاز این شهر برای تردد هوایی عابران در 

نقاط حادثه خیز برطرف می شود.
احســان صباغ در نشست کمیسیون خدمات شهری شــورای اسالمی شهر همدان اظهار 
داشــت: برای ســاخت این ۱9 پل ۱۱4 میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که در قالب طرح 

نیازسنجی پیش بینی شده است.
وی با توضیح اینکه در حال حاضر نیز تفاهم نامه برای ساخت و نصب پنج پل عابر پیاده 

در نقاط پرترافیک شــهر همدان منعقد شده است، گفت: این پل ها در بلوارهای فاطمیه، 
بعثت، شهید رجایی، بهشت و بلوار والیت نصب خواهد شد.

صباغ اضافه کرد: در مجموع 40 پل عابر پیاده در سطح شهر نیاز داریم که با حمایت شورا 
و مدیریت شهری تأمین و راه اندازی خواهند شد.

رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای اسالمی شــهر همدان نیز گفت: با احداث پنج 
پل، شهروندان از عرض مسیرهای پرترافیک فاطمیه، بعثت، شهید رجایی، بهشت و بلوار 

والیت می توانند بدون دغدغه عبور کنند.
علی فتحی بیان کرد: این پل ها به زودی با حدود ۳0 میلیارد ریال اعتبار احداث و نصب 

خواهند شد.

وی با اشاره به هزینه نگهداری اموال عمومی سطح شهر، اضافه کرد: شهرداری ساالنه 6 
میلیارد ریال برای نگهداری پل های عابر پیاده هزینه می کند.

فتحی تخریب اموال عمومی به ویژه پل های مکانیزه عابر پیاده را دغدغه مدیریت شهری 
دانســت و گفت: امکان تامین برخی از قطعات آسانسورها و پله برقی های پل ها به دلیل 
تحریم ها وجود ندارد و باید در حفظ و نگهداری این سیســتم ها نهایت دقت را داشــته 

باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: مردم باید مدیریت شــهری را در حفظ و نگهداری اموال عمومی 
به خصوص نگهداری پل های مکانیزه یاری کنند چرا که ســاالنه مبالغ هنگفتی برای این 

آسیب ها هزینه می شود.

 مدتی اســت اخبار ضــدو نقیضی  از لغو 
پــرواز حجاج از فرودگاه همدان به گوش می 
رســید که  پلیس فرودگاه های کشور در یکی 
از سایت های خبری اعالم کرد  پرواز حجاج 
به سرزمین وحی از فرودگاه بین المللی همدان 
لغو و به فرودگاه امام خمینی )ره( منتقل شده 
است این به آن معناست که آخرین روزنه امید 
برای پویا ماندن فرودگاه همدان هم بسته شد 
. این مهم نیازمند ورود جدی نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی و پیگیری مطالبات 

مردمی بود. 
در این راســتا نماینده مــردم همدان و فامنین 
در مجلس شــورای اسالمی ، با تاکید بر انجام 
پرواز حجاج از فــرودگاه همدان، گفت: هیچ 
توجیه و ادله بــرای انتقال پــرواز حجاج از 
فــرودگاه همدان به تهران قابل قبول نیســت 
و این موضوع به طور جدی در دســتور کار 
مجمع نمایندگان اســتان همــدان قرار گرفته 

است.
امیر خجسته با اشاره به اینکه مجمع نمایندگاه 
اســتان همدان نامه ای اعتراضی بــه وزیر راه 
ارســال کردند، افزود : در ســفر هفته گذشته 
وزیر راه، اعتراض شــدید مقامات اســتان به 
ایشان ابالغ شد و شخص وزیر دستور پیگیری 

جدی را دادند.
نماینده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه این یک موضوعی 
حیثیتی برای اســتان و فرودگاه همدان است، 
گفت: تمامی مدیران اســتانی و به طور ویژه 
مدیر فــرودگاه همدان بایــد  برقراری مجدد 
پرواز حجاج از فــرودگاه  همدان را پیگیری 

کنند .
 از سرگیری پرواز ُحجاج از فرودگاه 

همدان 
رئیــس فراکســیون حج و زیــارت مجلس 
شــورای اســالمی گفت: با پیگیــری ها و 
تذکرهای انجام شــده قول مساعد اولیه برای 
از ســرگیری پرواز ُحجاج از فرودگاه همدان 
داده شــد و طبق روال گذشــته این پروازها 
انجام می شود. حجت االسالم احد آزادیخواه 
بیان کرد: بر اساس مذاکراتی که روز گذشته 
/ چهارشنبه / با معاون وزیر راه و شهرسازی 
انجام شــد، تا حدودی قطعی شــد که پرواز 
حج مجدداً از فــرودگاه همدان انجام و این 

پروازها حفظ شود.
وی افزود: طبق پیش بینی های انجام شده قرار 
است امســال چهار هزار و 500 تن از ُحجاج 
غرب کشور از طریق فرودگاه همدان انجام و 
خانه خدا مشّرف شــوند. نماینده مردم مالیر 
در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: با توجه 
به اینکه حــدود 800 میلیارد ریال اعتبار برای 
ارتقای فــرودگاه همدان، باند پــرواز و برج 
مراقبت هزینه شــد و یک فرودگاه بین المللی 
اســت، پروازهای حج نیز باید از این فرودگاه 

انجام شود.
حجت االسالم آزادیخواه با بیان اینکه عربستان 
ســعودی تمامی پروازهای حج امســال را به 
ایران واگــذار کرده و ایــن پروازها از طریق 
شــرکت های عربســتان به صفر رسیده است 
اظهار داشت: این در حالیست که سال گذشته 
75 درصد پروازها توسط شرکت های ایرانی و 
۲5 درصد توسط شرکت های عربستان و سال 

96 روند پروازها به صورت 50 درصد بود.
وی ادامــه داد: شــرکت قشــم ایر بــه دلیل 
ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی نمی تواند 

در این پروازها کمک کند و شرکت های ایران 
ایر و شرکت هواپیمایی هما باید این پروازها 
را انجام دهند. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس 
دهم گفت: به همین دلیل تصمیم حذف برخی 
پروازهای اســتانی همچون زنجان و همدان 
گرفته شــد که با اعتراض شــدید نمایندگان 

استان همدان مواجه شد.
حجت االسالم آزادیخواه تاکید کرد: در همین 
رابطه نامه ای با امضای نمایندگان استان خطاب 
به وزیر راه و شهرســازی تنظیم و ارائه شد تا 
پروازهــای ُحجاج از فــرودگاه همدان منحل 
نشود. وی یادآور شد: با رایزنی ها و تذکرهای 
جــدی در صحن مجلس، امیدوارم پرواز حج 
امســال همانند سال های گذشــته از فرودگاه 
همدان انجام شــود. به گزارش ایرنا، بیش از 
56 هزار تن از ُحجاج ایرانی قرار است امسال 
از طریق شرکت های هواپیمایی داخلی به خانه 

خدا مشّرف شوند.
 تعطیلی پرواز حجاج وجود ندارد

پیش از این در این زمینه ، مدیر روابط عمومی 
فرودگاه همدان نیز در گفتگو با رسانه ، با بیان 
اینکه هیچ مشــکلی خاصی ناشی از فرودگاه 
همدان در تعطیلی پرواز حجاج وجود ندارد، 
گفت: تمامی زیر ســاخت ها و تجهیزات الزم 
در این فرودگاه وجود دارد و  برقراری مجدد 
پرواز حجاج از این فــرودگاه  همت  تالش 
مجمع نمایندگان و مدیران استانی را می طلبد.

صائمیــان با بیــان اینکه همدان بــا ۳4 پرواز 
چهارمیــن ایســتگاه پروازی حجــاج بعد از 
فرودگاه امام خمینی، مشــهد و اصفهان است، 
گفت: در ســال گذشــته 4 هزار 765 نفر از 
اســتان همدان و کردســتان به سرزمین وحی 

اعزام شدند.

وی  با اشــاره بیان اینکه مدیریت و مجموعه 
فــرودگاه همــدان متولی انجــام و مدیریت 
پرواز ها هســتند، گفت: مســئوالن اســتان، 
نمایندگان همدان و مجمع نمایندگان اســتان 
بایــد به جد پیگیر بازگشــت پــرواز حجاج 
به فرودگاه همدان  باشــند. وی با بیان اینکه 
فرودگاه بین المللی همدان یکی از مجهزترین 
و به روزترین فرودگاه های کشور است، گفت: 
مجهزتریــن تجهیزات ناو بــری، باند و برج 
مراقبت استاندارد  در فرودگاه همدان پذیرای 
هر نوع هواپیمایی در هر ساعت از شبانه روز 

است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان با اشاره 
به تعطیلی پرواز هــای همدان تهران، گفت: 
میانگین یک ساله پرواز همدان - تهران ۲0 
در صد معادل ۲0 مســافر در هر پرواز  بود  
که برای هیچ شــرکت هواپیمایی به صرف 

نیست.
صائمیان با بیان اینکه  فرودگاه همدان آمادگی 
کامل دارد پرواز همدان- تهران را بر قرار کند، 
گفت: مدیران اســتان و آژانس های هواپیمایی 
اگر تنها 50 درصــد ظرفیت موجود را چارتر 
کنند و عهده دار شــوند، ایــن پرواز مجدد بر 

قرار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر مدیران استانی از 
مجموعه 60 صندلی ۳0 مسافر برای این پرواز 
را تامین کنند ، مشکل پرواز تهران حل خواهد 
شد، گفت: متاســفانه مجموعه مدیران استانی 
و مردم همکاری الزم را برای ادامه پرواز های 

تهران انجام ندادند.
 برای فــرودگاه همــدان 2 فروند 

هواپیما پیگیری شده است
البته محمــد نیکوفرجام معــاون امور راه  و  

ترابــری وزارت راه و شهرســازی روز پنج 
شنبه  در شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه برای 
فرودگاه همدان دو فرونــد هواپیما پیگیری 
شده است افزود: استان همدان ۱5 طرح ملی 
در پیوست شــماره یک قانون بودجه دارد و 
اعتبار ابالغی در سال 97 حدود ۱55 میلیارد 
تومــان بوده که ۱8۲ میلیــارد تخصیص پیدا 

کرده است.
فرودگاه بین المللی همدان با 80 ســال قدمت 
یکی از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و 
مجهزترین فرودگاه های غرب کشور محسوب 
می شــود که در ســال های گذشــته رشد و 
پیشرفت قابل قبولی داشته است و بیش از 80 
میلیارد تومان برای توسعه این فرودگاه هزینه 

شده است.
گفتنی اســت تا مدتی قبل  پرواز های مشهد 
مقدس، کیش، تهران و حجاج  در این فرودگاه 
بین المللی برقرار بود که  متاسفانه هر کدام از 
این پرواز هــا گویا در  خواب  ابدی فرو رفته 
و  حال ناخوش فرودگاه همدان  بیش از پیش 

مورد بی مهری قرار داده است.
حــال این ســوء مدیریت، گریبــان پرواز 
حجــاج را هم گرفتــه و  چیــزی نمانده 
فــرودگاه همدان برای ســال های متوالی و 
شــاید هم همیشــه تعطیل شــود. باید دید 
فرودگاه بین المللــی همدان به عنوان یکی 
از مجهزتریــن فرودگاه هــای کشــور و  با 
اعــزام حدود 5 هزار زائــر و ۳4 پرواز به 
عنوان چهارمین ایستگاه پروازی حجاج در 
کشــور چرا پرواز های آن لغو شــده است.  
بدون شک آسیب اصلی در این موضوع را 

می بینند. مردم 

 فرمانــدار همــدان گفــت: مــدارس 
ــن  ــی در ای ــه خصوص ــی و نیم خصوص
شهرســتان در ســال تحصیلــی جدیــد 

افزایــش شــهریه نخواهنــد داشــت.
ــداری  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب ب
همــدان حســین افشــاری در نشســت 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ش
کار  اهمیــت  داشــت:  اظهــار  همــدان 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــه  ــی ب ــای ایران ــه خانواده ه ــت و هم نیس
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــته ب ــی وابس نوع

ــتند. هس
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــات مطلوب ــی خدم ــات حداقل ــا امکان ب
می دهنــد،  ارائــه  دانش آمــوزان  بــه  را 
افــزود: دولــت متناســب بــا میــزان درآمــد 
ــرورش  ــوزش و پ ــه دارد آم ــی ک و دریافت

را جــزو اولویت هــای خــود قــرار داده 
ــت. اس

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــدار هم فرمان
وضعیــت مرکــز اســتان بــه دلیــل ســخت 
ــل قبــول اســت امــا نواقصــی  افــزاری قاب
هــم در بحــث نوســازی و تجهیــز مدارس 
وجــود دارد، ادامــه داد: امســال نســبت بــه 
ــم  ــهریه نداری ــش ش ــته افزای ــال گذش س
دولتــی  نمونــه  مــدارس  اینکــه  مگــر 
ــی  ــه منطق ــری در توجی ــاز و کار دیگ س

ــند. ــته باش ــی داش ــات آموزش خدم
پــرورش  و  آمــوزش  شــورای  رئیــس 
کــرد:  خاطرنشــان  همــدان  شهرســتان 
حساســیت  دلیــل  بــه  اســتان  مرکــز 
ــژه ای کــه در نرخ گــذاری شــهریه دارد  وی
ــهریه  ــرخ ش ــر ن ــه تغیی ــالم هرگون ــا اع ب
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  شهرســتان ها 

. هــد می د
طــرح  اجــرای  خصــوص  در  وی 
غنی ســازی اوقــات فراغــت نیــز بیــان 
ــات  ــازی اوق ــی غنی س ــی اصل ــرد: متول ک
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــه تنهای فراغــت ب
ــوزش  ــی آم ــا سیاســتگذار اصل نیســت ام

و پــرورش اســت.
ــی  ــه اصل ــه پای ــان اینک ــا بی ــاری ب افش
نشــاط روحــی و روانــی دانش آمــوزان 
غنی ســازی اوقــات فراغــت اســت اضافــه 
کــرد: بایــد عــالوه بــر بهره بــرداری از 
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــت کالس ه ظرفی
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــدارس از ظرفی م
همــدان در ایــن زمینــه بیشــتر بهــره بــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از ظرفیــت 
ــالن های  ــگاه ها و س ــی ورزش ــی برخ خال
ــه داد:  ــه شــود ادام ورزشــی اســتفاده بهین

ــا نســل جــوان  ــه ب ــی ک ــان و معلمان مربی
در ارتبــاط هســتند بایــد تغییــرات ذهنــی، 
رویکــردی و گرایش هــا را تغییــر دهنــد و 

داده هــای خــود را بــه روز کننــد.
فرمانــدار همــدان یــادآور شــد: از ظرفیــت 
بایــد در زمینــه  شــهرداری و خیریــن 
اوقــات فراغــت بیشــترین اســتفاده را بــرد 
و در توزیــع معلمــان و دبیــران آمــوزش و 
ــرد. ــرورش دقــت بیشــتری صــورت گی پ
ــروه  ــه 49 کارگ ــان اینک ــا بی ــاری ب افش
اداره  همــدان  فرمانــداری  توســط 
آمــوزش  شــورای  گفــت:  می شــود، 
و پــرورش بــه دلیــل اینکــه متولیــان 
بایــد  تربیــت هســتند  و  تعلیــم  امــر 
منظم تریــن باشــد و در اینگونــه نشســت 
دانش آمــوزان  والدیــن  و  دبیــران  هــا 

نیــز حضــور داشــته باشــند.

تنها 50 درصد ظرفیت فضای تبلیغی 
در روستاهای همدان فعال است

 مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اســتان همدان با بیان اینکه در 
حوزه فضای تبلیغی روســتایی مشــکل داریم گفت: تنها 50 درصد 

ظرفیت فضای تبلیغی در روستاهای استان فعال است.
حجت االســالم علی نظیــری در گفت وگو با فارس اظهــار کرد: با 
ســازماندهی که طی چند سال گذشته در ســازمان تبلیغات اسالمی 
صورت گرفته، تقریباً پوشــش حداکثری در فضای شهرها انجام شده 

است.
وی بیان کرد: در حال حاضر طلبه مستعد آماده حضور در فضای تبلیغ 
داریم که در شهرها فضا برای حضور آنها فراهم است و ظرفیت ها و 

ماموریت های تبلیغی به نحو مطلوبی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان همدان با تأکید بر اینکه می توان 
ظرفیت های تبلیغی جدیدی را تعریف کرد افزود: فرصت هایی برای 
حضــور مبلغان وجــود دارد که باید به تنــاوب آن را آغاز کرد و در 

دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شــد: بنا داریم در فضای شهرها نیز ظرفیت های تبلیغی 
را حتــی به صورت تخصصی در حوزه کودکان، نوجوانان، بانوان، 
دانشــگاه ها و ادارات دولتی داشــته باشــیم زیرا اکنون در ادارات 
حضور مبلغان در حد اقامه نماز اســت که باید به این موضوعات 

پرداخت.
نظیری با بیان اینکه در حوزه فضای تبلیغی روســتایی مشکل داریم 
تصریح کرد: تنها 50 درصد ظرفیت فضای تبلیغی در روستاهای استان 

فعال است.

مدارس همدان افزایش شهریه ندارند
اهدای خون در همدان افزایش یافت

 مســئول واحد جذب و آمار مرکز انتقال خون همدان گفت: آمار 
اهدای خون در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش 

از پنج درصد افزایش یافته است.
فاطمه یادگاری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان 
خرداد 9 هزار ۱0۲ واحد خون از مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون 

همدان و مالیر دریافت شده است.
وی افزود: سهم بانوان از این آمار ۱86 واحد خونی است که حدود ۲ 

درصد از کل اهداکنندگان خون را به خود اختصاص دادند.
مسئول واحد جذب و آمار مرکز انتقال خون همدان اظهار داشت: آمار 
اهداکنندگان مستمر خون در سه ماهه سال جاری نیز افزایش داشته و 
از حدود 6 هزار در بهار سال گذشته به 6 هزار ۲08 تن رسیده است.

یادگاری عنوان کرد: همدان خون مورد نیاز یک هفته بیمارســتان های 
این اســتان را ذخیره می کند و در صــورت وجود خون مازاد آن را به 

تهران ارسال می کند.

پروازُحجاج
ازفرودگاههمدان
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خبر یادداشت

ایجاد کمپ گردشگری سد شنجور

 فرماندار شهرستان درگزین با بیان اینکه سد شنجور ظرفیت بسیار خوبی برای جذب 
گردشــگر دارد، به ایجاد کمپ گردشگری سد شــنجور اشاره کرد و گفت: منطقه شکار 
ممنوع کرفس و سدشنجور ظرفیت های بسیار خوبی برای جذب گردشگر هستند که با 

ایجاد زیر ساخت های الزم این مهم به زودی محقق خواهد شد.
به گزارش ایســنا، علــی اصغرناظری پور در جمع خبرنگاران، با بیــان اینکه فرمانداری 
درگزین از روز اول ارتقاء به شهرســتان کار خود را با قوت آغاز کرده است، اظهار کرد: 
ارتباط خوبی با بدنه اجتماعی مردمی و فعاالن شهرســتان وجود دارد که خود را ملزم به 

پاســخگویی به مردم می دانیم.وی با اشاره به اینکه سندراهبردی اشتغال درگزین از رزن 
جدا شده است، افزود: سندراهبردی سه ساله برای شهرستان درگزین تدوین شده که در 

این سند اعتبار عمرانی درگزین از رزن مجزا شده است. 
وی به مهمترین اولویت های شهرســتان درگزین اشاره کرد وادامه داد: اجرای فاضالب 
شهری، سرکشی از روستاها،تکمیل پروژهای نیمه تمام،استقرار ادارات دولتی زیرساختهای 

ایجاد اشتغال درحال پیگیری است.
ناظری پور خاطرنشــان کرد: زمین فاز اول شــهرک صنعتی شهرستان در گزین به متراژ 

50هکتار تعیین تکلیف شده که ۲5 هکتار آن تملک شده است.
وی درادامه گفت:تمام ادارات نمایندگی را در شهرستان درگزین معرفی کرده و اداراتی که 

معرفی نکرده اند مسائل شهرستان را ازطریق مدیر کل پیگیری می کنیم
فرماندار درگزین افزود:برای استخدام باید از بومی های این شهرستان برای ادارات جذب 

شود و برای انجام این کار پافشاری می کنیم.
ناظری پور در پاســخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی بر جذب نیروهای غیر بومی در 
کارخانه سیمان هگمتان درحالی که در شهرستان رزن و درگزین جوانان تحصیلکرده بیکار 
زیاد وجود دارد، گفت: به کارخانه ســیمان گفته شده که استخدامی ها باید با فرمانداری 

هماهنگ شود و اولویت با جذب افراد بومی شهرستان است.
وی به مجتمع گلخانه ۳0هکتاری روســتای عمان اشــاره کردوگفت:90درصدکارهای 

گلخانه انجام شده و ۱00نفر متقاضی داشته و ظرفیت خوبی برای اشتغال دارد.

هواپیما نشد با قطار بروید
فیض ا... مظفرپور  »

 یــادش بخیر محمد ناصر نیکبخت اســتاندار ســابق همدان در 
نخســتین جلسه شورای اداری ســال 97 به مدیران و کارکنان اداری 
دستگاه های اداری استان توصیه کرد که برای رونق فرودگاه و تعطیل 
نشــدن و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه به جای اســتفاده از 
خودروهای اداری و یا وســایل حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس 

و قطار مسیر همدان تا تهران را با هواپیما به مأموریت اداری بروند.
وی در این زمینه از نیکوخوی مســئول دیوان محاســبات استان نیز 
خواست که در این زمینه دست و پای مدیران را برای هزینه های این 

سفر اداری نبندد.
در خصوص اینکه این درخواست نیکبخت اصوالً با قوانین جاری به 
ویژه ردیف های هزینه ای در بودجه مطابقت داشت یا نه کاری نداریم. 
اگر چه انتظار این بود که مســئول دیوان محاسبات در همان زمان در 
این خصوص اعالم نظر می کرد. ولی هر چه بود گذشت و از آنجایی 
که این خواســته نیکبخت نیز به هر دلیل عملی نشد و خود نیکبخت 
نیز احتماالً آخرین باری که از همدان به تهران رفت به جای هواپیما از 
خودرو استفاده نمود. و به دلیل مشکالت به وجود آمده در خصوص 
پروازهای همدان- تهران دیگر ایــن بحث به قول معروف محلی از 

اعراب نداشته و به حافظه تاریخی سپرده شده است.
ولی نکته اینجاست که اخیراً محمدرضا میرصفدریان معاون توسعه و 
منابع انسانی استانداری همدان نیز در پیشنهادی مشابه گفته است که 

کارمندان با قطار به مأموریت اداری بروند.
اینگونه راه حل ها و پیشنهادها برای حل مشکلی به نام نبود مسافر برای 
قطار یا هواپیما به نوعی پاک کردن صورت مســئله اســت تا راه حل 
مسئله از پیشنهاد دهندگان این دو پیشنهاد که هر دو  مدیری اقتصادی 
بوده اند. انتظار اســت که با حساب دو دوتا چهارتا این موضوعات را 
به راحتی بررســی و جواب را بیابند. در دنیای امروز صرفه جویی در 
وقت و هزینه و ســرعت در انجام کارها با کمترین هزینه و کمترین 
زمان ممکن خود یک اصل اقتصادی اســت. و در ارتباط مســتقیم با 
موضوعاتی چون صرفه جویی و بهره وری یک مقایســه سرانگشــتی 
هزینه های ســفر همدان به تهران از طریــق هواپیما و قطار و خودرو 
نشــان می دهد که هزینه های ســفر با خودرو کمتر از آن دو می باشد. 
حــال به موضوع زمان بپردازیم که اگر قرار بــود فردی از همدان به 
تهران با هواپیما برود باید حدود یک ساعت در فرودگاه های مقصد و 
مبدأ معطل می شد. این در حالی بود اگر پروازها تأخیر نداشتند حدود 
نیم ســاعت تا 40 دقیقه زمان پرواز را نیز محاسبه می کرد همان ۲/5 
ســاعت زمان برای رفتن به تهران با هواپیما صرف می شد. در حالی 
که با خودروهای گذری و آژانس های مسافرتی نیز به راحتی از میدان 
سپاه یا جلو پایانه مسافری همدان با صرف ۲/5 ساعت زمان در میدان 

آزادی تهران پیاده می شود و دنبال کار و زندگی خود رفت.
در خصوص قطار نیز همین محاســبه وجــود دارد. با توجه به اینکه 
سرعت قطار همدان- تهران که قرار بود افزایش یابد و وعده ای است 
که نمایندگان و مدیران اســتان بارها به مردم همدان داده ولی محقق 
نشده اســت. سرعت قطار همدان سرعت قطارهای معمولی است. و 
لــذا زمان رفتن با قطار از همدان به تهران در شــرایطی که هزینه آن 
بیشــتر است از خودرو کمتر نیست و در خوشبینانه ترین حالت زمان 

هر دو مشابه است.
حال فرض کنید فردی از مرکز همدان تا ایستگاه قطار حدود ۱5-۱7 
کیلومتر را بپیماید و ۲0 هزار تومان هزینه آژانس بپردازد و نیم ساعت 
صرف وقت چه صرفه جویی برای وقت و هزینه وجود دارد که فرد را 

ترغیب و تشویق به استفاده از قطار به جای خودرو نماید.
آن هم پیشــنهادی که متوجه کارمندان دولت است یعنی همان هایی 
کــه صرفه جویی در هزینه و وقت برای آنها یــک الزام اداری بوده و 
تخلف از آنها در مواردی پیگردهای قانونی به دنبال دارد زیرا با هزینه 

بیت المال این سفرها انجام می شود.
به نظر می رسد دســت اندرکاران و متولیان امر برای حل مشکل نبود 
مســافر برای قطار و هواپیمای همدان بــه تهران راه حل های دیگری 
بیندیشند و از تکرار تجربه های شکست خورده پرهیز کنند که گفته اند 

آزموده را آزمودن خطاست.

فرماندار مالیر: 
در برگزاری انتخابات اصل بی طرفی را 

رعایت می کنیم
 معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر با اشاره به اینکه 
امســال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي را پیش رو 
داریــم، گفت: اصل بي طرفي کامل، اجراي قانون، برگزاري انتخابات 
قانونمند و ســالم و مشــارکت حداکثري، از اولویت هاي دولت در 

شهرستان و حوزه انتخابیه مالیر است.
بــه گزارش ایســنا،، قدرت اله ولدي عصر چهارشــنبه 5 تیر ماه، در 
نشست مشترک با نمایندگان احزاب و تشکل هاي سیاسي شهرستان 
مالیر، افزود: برگزاري انتخابات قانونمند و سالم و مشارکت حداکثري، 

از اولویت هاي دولت در شهرستان و حوزه انتخابیه مالیر است.
وی با بیان اینکه احزاب با انتقادهاي سازنده راه را براي خدمت بیشتر 
باز مي کنند و اگر احزاب نباشــند شــرایط خوبي قابل تصور نیست، 
اظهارکرد: بنده هیچ عقد اخوتي با کسي نبسته ام و وظیفه بنده گوش 
سپردن به فرمایشات مقام معظم رهبري و اجراي درست سیاست ها و 

برنامه هاي دولت خدمتگزار تدبیر و امید است.
ولــدی تصریح کرد: همــه با هم تالش کنیم تا شهرســتان مالیر در 
بســیاري از شاخص ها ســر آمد و پایلوت کشوري باشد و این امر با 

همدلي و همراهي همه مدیران و مسئوالن امکان پذیر است.
معاون اســتاندار همدان ادامه داد: در جامعه اي که هزاران شــهید و 
جانباز تقدیم نظام مقدس جمهوري اســالمي ایران کرده همه ما این 
دغدغه را داریم که بتوانیم خدمتي را به مردم و جامعه کنیم و این جزء 

وظایف همه ماست.
وی بــا بیان اینکه به برنامه ها و دیدگاه هاي احزاب که در چارچوب 
اختیارات قانوني و موازین نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران باشد 
احتــرام مي گذارم، افزود: همه باید امید آفریني را در بین آحاد جامعه 
به  ویژه نسل جوان، زنده نگه داشته و ارتقاء دهیم و نباید نا امیدي را 

به جامعه تزریق کنیم.
وي خاطرنشــان کرد: همانطور که قبال نیز گفته ام شوراي راهبردي 
توســعه مالیر را در آینده نزدیک تشــکیل می دهیم از  همه بزرگان، 
نخبگان، جوانان، فعاالن سیاســي و نمایندگان احزاب و تشکل هاي 
تاثیرگــذار مالیري داخل و خارج از شهرســتان براي حضور در این 

شورا دعوت می کنیم.
فرمانــدار مالیر در ادامه با اشــاره بــه اینکه در حوزه کشــاورزي، 
گردشــگري و صنعت ظرفیت هاي فراواني در شهرستان وجود دارد 
که باید روي آنها بیشــتر کار کنیم تا به شکوفایي برسند، گفت: باید 
تالش کنیم تا در یک برنامه زمان بندي و مدون پیش برویم و کیفیت 
ارائه خدمات را بیشتر کنیم.وي خاطرنشان کرد: برپایي میزخدمت در 
مساجد حاشیه شهر آغاز شده است و به همراهي مدیران دستگاه هاي 

اجرایي مشکالت مردم و منطقه را بررسي و پیگیري می کنیم.
ولدی احترام خانواده هاي معظم شهدا، ایثارگران و بزرگان شهرستان 
را بایــد حفظ کنیم و خودمان را به عنوان مدیر، خادم و پاســخگوي 

مطالبات مردم بدانیم.
فرماندار مالیر گفت: هر هفته و به طور مستمر از واحدهاي کشاورزي 
و صنعتي بازدید کرده و از نزدیک مشکالت را  با مدیران دستگاه هاي 

اجرایي شهرستان بررسي و پیگیري می کنیم.
وي عنوان کرد: سند توسعه راهبردي سه ساله شهرستان مالیر با وجود 
ظرفیت ها و پتانسیل ها و توانایي هایي که مدیران شهرستان دارند باید 

ظرف حداکثر ۲ سال به اتمام برسد.
ولدی افزود: در مبادي ورودي شهرستان ورود جدي پیدا کرده ایم و 
تالش داریم تا وضعیت این حوزه بهتر شــود که این یکي از شاخص 

هاي مد نظر براي شهر جهاني منبت است.

رشد 60 درصدی وحوش در »آلمابالغ«

 مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان اســدآباد از رشد 60 
درصدی وحوش در منطقه حفاظت شده آلمابالغ این شهرستان خبر داد.

روح ا... زال پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: سرشماری وحوش 
منطقه حفاظت شده آلمابالغ به پایان رسید که در این سرشماری 50 
تا 60 درصد آمار وحوشــی چون گونه های قوچ و میش، خرگوش، 
کفتار، گرگ، گراز، پرندگان شکاری و انواع پرندگان رشد داشته است.

وی با اشــاره به وجود گونه های مختلــف حیوانات و پرندگان و نیز 
مراتع و پوشــش گیاهی غنی این منطقه افزود: منطقه حفاظت شــده 
آلمابالغ  در سال 85 به عنوان منطقه شکارممنوع اعالم شده ودر سال 
89 این منطقه  به مساحت 77۳8 هکتار به منطقه حفاظت شده ارتقاء 
ســطح یافته است. زال پور در ادامه با اشاره به فصل زاد و ولد گرگ 
ها تصریح کرد: خوشــبختانه تا کنون در رابطه با تعرض گرگ ها به 
انســان و یا احشام در این شهرستان موردی گزارش نشده و مشکلی 

در این راستا نداریم.
وی با بیان اینکه گرگ ها در شــرایط عادی کاری با انســان ندارند، 
یادآور شــد: با توجه به فصل زاد و ولد گرگ ها برخی از افراد اقدام 
به برداشتن توله گرگ می کنند که این امر نیز در حس انتقام جویی و 

تعرض گرگ به انسان نقش بسزایی دارد. 
مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان اسدآباد عنوان کرد: سال 
گذشته موارد انگشت شماری در این شهرستان در رابطه با حمله گرگ 

به احشام گزارش شد.

 با پایان فصل امتحانات و آغاز تعطیالت 
تابستانی، خانواده ها به دنبال ثبت نام دانش 
آموزان برای کســب مهارت در این فصل 
گرم هستند؛ فرصتی که می تواند استعداد 
های نوجوانان را در همین سن و سال کم 

مشخص و شکوفا کند.
در ســال های نه چنــدان دور و در زمانی 
تجهیزات  مجازی،  همراه، فضای  تلفن  که 
حتی کالس های  و  الکترونیکی  گســترده 
آموزشــی متنوع نبود، نوجوانــان به جز 
بازی های محلی در کوچه و پس کوچه های 
شــهر، چاره دیگری برای پُر کردن اوقات 

فراغت نداشتند.
در آن زمان پایان درس، مدرسه و امتحانات 
عده ای  بود.  نواجوانــان  دغدغه  مهمترین 
با حضور در باشــگاه های ورزشی نهایت 
استفاده از فصل تابســتان را می کردند و 
عده ای نیز در کنار پدر یا فردی مورد اعتماد 
کار می کردند.این کار کردن تابستانی گاهی 
آغازی بر مهارت آموزی برای انتخاب شغل 
آینــده و پایانی بر ادامه تحصیل می شــد. 
عده ای نیز فقط تابســتان را کار می کردند 
و با آغاز سال تحصیلی پس انداز خود را 

برای ادامه تحصیل نگه می داشتند.
اما حاال این شــیوه سنتی کمی تغییر کرده 
است. کمتر خانواده ای اجازه کار کردن به 
فرزند خود را در این سه ماه می دهد. حاال 
آنقدر کالس های آموزشی، پرورشی، هنری 
و ورزشی گســترش یافته است که برخی 

برای انتخاب آنها دچار تردید می شوند.
از سوی دیگر فضای مجازی فرصت بهره 
وری و اســتفاده بهینه از زمــان و اوقات 
فراغــت از تحصیــل را از دانش آموزان 
می گیرد و موجب گذر روزگار بدون هیچ 

برنامه مدونی می شود.
با فرا رسیدن این فصل، دغدغه خانواده ها 
برای غنی ســازی اوقات فراغت و برنامه 
ریزی مناسب برای کودکان و نوجوانانشان 
دوچندان می شــود. در ســال های اخیر با 
وجود فضای مجازی بــر این نگرانی ها و 

دغدغه های والدین افزوده شده است.
در این میان آموزش و پرورش و نهادهای 
مرتبط نیز تمام توان خود را برای برگزاری 

کالس های تابستانی به کار گرفته اند.
 2۷۰ پایگاه بــرای اوقات فراغت 

دانش آموزان همدان تعیین شد
مدیرکل آموزش و پرورش همدان می گوید: 
امسال ۲70 پایگاه برای اوقات فراغت دانش 
آموزان اســتان در قالب کالس های ورزشی، 
فرهنگی، هنری، دینی، ادبــی و علمی برای 
غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان این 

استان تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، محمد پورداود افزود: امسال 
برنامــه ویژه ای برای برگــزاری کالس های 
اوغــات فراغت در مناطق غیــر برخوردار و 

محروم استان تدوین شده است.
وی اظهار داشــت: ثبت نام ویژه کالس های 
تابســتانی از ۲7 خردادماه در مدارس استان 

آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد.

پورداود عنوان کــرد: اوقات فراغت فرصتی 
برای کســب مهارت های زندگی و شکوفایی 
استعدادهای دانش آموزان است که می تواند 
در پرورش و تربیت دانش آموزان ثمربخش 
باشــد.وی تاکید کرد: برنامه ریزی ها باید به 
گونه ای باشــد تا اصول 6 گانه ســند تحول 
بنیادین آموزش و پــرورش مورد توجه قرار 
گیرد.مدیــرکل آموزش و پــرورش همدان 
گفت: برنامه هــای اوقــات فراغت آموزش 
و پــرورش در قالب پایگاه های تابســتانی و 
طرح هجرت با مشــارکت ســایر ارگان ها و 
نهادهای متولی اجرا می شــود.وی با اشاره به 
اینکه امسال طرح هجرت نیز در 4۳6 عرصه 
انجام می شــود، پیش بینی کرد: در برنامه ها و 
فعالیت های اوقــات فراغت و طرح هجرت 
امســال بیش از ۱00 هزار دانــش آموز زیر 

پوشش قرار گیرند.
برنامه غنی  اجرای ۴۵۷ عنــوان   

سازی اوقات فراغت
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
همدان گفت: از تعداد ۲70 پایگاه تابســتانی 
برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، 
۱۲0 پایــگاه ویژه دختران و ۱50 پایگاه ویژه 

پسران است.
یوســف ســعیدی افزود: کالس های اوقات 
فراغت دانش آموزان از روز شنبه هفته آینده 
آغاز و پیش بینی می شــود ۱00 هزار دانش 

آموز در این کالس ها شرکت کنند.
وی اظهار داشت: 457 عنوان برنامه به منظور 
آموزش و تربیت دانش آموزان و همچنین پر 
کردن اوقات فراغت آنها در فصل تابستان در 

نظر گرفته شده است.
ســعیدی عنوان کــرد: این پایگاه ها شــامل 
تربیتی و  دارالقرآن ها، کانون هــای فرهنگی، 
ورزشــی، کانون های مدرســه ای و پژوهش 

سراها می شود.
وی با اشــاره به اینکه برنامه های کالس های 
تابستانی متناسب با پایگاه ها طرح ریزی شده 
اســت، اضافه کرد: در پایگاه های ورزشــی 
کالس های فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، 

تنیس روی میز و دو و میدانی دایر است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
همدان گفــت: در دارالقرآن ها نیز کالس های 
قرائت، حفظ، ترتیل، تجوید و روخوانی قرآن 
بر پا می شــود.وی ادامــه داد: در کالس های 
فرهنگی و هنــری دوره های ســرود، تئاتر، 
کاغذ دیواری، خطاطی و نقاشی در نظر گرفته 
شده است.سعیدی با اشاره به اینکه دوره های 
آموزش فیزیک، شــیمی و کارهای تحقیقاتی 
در پژوهش ســراها برگزار می شــود، افزود: 
کالس های اوقات فراغــت دانش آموزان در 
فصل تابســتان از یکم تیرماه آغاز و تا پایان 

مرداد ماه ادامه دارد.
وی بیان کرد: عالقه مندان می توانند برای ثبت 
نام و اســتفاده از این کالس ها به پایگاه های 

تعیین شده در هر منطقه مراجعه کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
همدان با اشاره به اینکه برگزاری کالس های 
تابستانی در روستاها نیز در اولویت قرار دارد 
پیــش بینی کرد: امســال 40 درصد از دانش 

آموزان استان در این کالس ها شرکت کنند.
وی اظهار داشت: سال گذشته 74 هزار دانش 

آموز در کالس های تابستانی شرکت کردند.
 ۳۸۰ عنــوان برنامــه هنــری و 

تفریحی امسال اجرا می شود
مدیرکل کانــون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانــان همدان گفــت: ۳80 عنوان برنامه 
هنری و تفریحی امســال اجرا می شــود که 
بخشــی زیادی از آنها مختص اوقات فراغت 

کودکان و نوجوانان است.
ســید محمد رضا جــوادی اظهار داشــت: 
برنامه های کانون شامل کارگاه های آموزشی، 
فعالیت های گروهی فرهنگی و جشنواره های 
ملی و بین المللی اســت که در سراسر استان 

اجرا می شود.
وی اضافــه کــرد: در کارگاه های آموزشــی 
کــودکان و نوجوانان نقاشــی، ســفالگری، 
طنــز نویســی، پویانمایی، ســرود، نقالی و 
شاهنامه خوانی، موسیقی، روباتیک، چرتکه، 
خوشنویســی و ســاخت کاردســتی را فرا 

می گیرنــد و در بخش فعالیت های گروهی با 
قصه گویــی، کتابخوانی و تحقیق و پژوهش 

آشنا می شوند.
جوادی گفت: کــودکان و نوجوانان عالقمند 
می توانند در جشنواره های قصه گویی، نمایش 
عروســکی، ســرود و مهرواره پویانمایی و 
بازی هــای بومی و محلی شــرکت کنند و از 
برنامه های تفریحی مانند اردو و سینما کانون 

نیز استفاده کرده و لذت ببرند.
مدیــرکل کانــون پروش فکری کــودکان و 
نوجوانان همدان با اشاره به آغاز کارگاه های 
تابستانی از بیست و پنجم خرداد خاطرنشان 
کرد: خانواده ها می توانند فرزندانشان را برای 
شرکت در این دوره های آموزشی تابستانی در 

یکی از مراکز کانون ثبت نام کنند.
وی یــادآوری کرد: این کارگاه ها با محوریت 
خالقیت، لذت و سادگی در قالب ۲۲ جلسه 
موضوعات متنوعی را به کودکان و نوجوانان 
آموزش داده و برای غنی سازی اوقات فراغت 

بسیار مفید است.
جوادی گفت: در تابستان که دانش آموزان از 
درس و مدرسه فارغ می شوند به فعالیت های 
نشــاط آور و شادی آفرین نیاز بیشتری دارند 
و خانواده ها بسته به سلیقه، نیازهای روحی و 
توان مالی راه هــای متفاوتی را برای پر کردن 

اوقات بیکاری فرزندانشان انتخاب می کنند.
به گفته وی کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان همدان 4۱ مرکــز دارد که ۲8 
مرکز فرهنگی ثابت ویژه مخاطبان شــهری، 
9 کتابخانه ســیار روســتایی ویژه مخاطبان 
روســتایی و عشــایری سراسر اســتان، یک 
کتابخانه سیار شهری در همدان ویژه مخاطبان 
حاشیه شــهر و ۳ کتابخانه پستی برای ارسال 

کتاب به مخاطبان روستایی است.
جوادی ادامــه داد: همچنین ۲ مرکز فرهنگی 
هنــری در همدان و مالیر بــرای کودکان و 
نوجوانان با نیازهای ویژه )کم بینا و نابینا، کم 
شــنوا و ناشنوا و کم توان جسمی حرکتی( با 
حضور مربیــان متخصص و مجرب در حال 

خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان است.

فرهنگ ایثار و شهادت 
باید بیشتر در جامعه نهادینه شود 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: کار و تالش برای خانواده های 
شهدا و جانبازان جهاد فی سبیل ا... است که وقتی گره ای از خانواده 

شهیدی باز می شود انسان مورد رحمت آن شهید واقع می شود.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان همدان در جمع کارکنان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب 
افزود: طبق فرمایشــات مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب باید 
فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش در جامعه ساری و جاری شود 
و وصیت نامه های شــهدا باید ســرلوحه کار ما و زندگانی ما قرار 

بگیرد تا راه و منش شهدا به فراموشی سپرده نشود.
ناصــر عارف خاطرنشــان کرد: مــا وظیفه داریم که در راســتای 
آرمان های امام راحل و شــهدا قدم برداریم و وصیت آنان را عملی 
کنیم چرا که ما هر چه داریم از مجاهدت و رشــادت های شــهدا 
و جانبــازان داریم. وی در ادامه گفت: آرایش و آســایش امروز ما 
مدیون و مرهون شــهدا اســت و  همه باید در مقابل وظایف خود 
را به خوبی انجام دهیم تا حق و دین ما به این عزیزان ادا شــود و 
این فرهنگ زنده بماند. رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران همدان 
و هیــأت همراه در ادامه با فرمانــدار کبودراهنگ دیدار کرد و در 
خصوص رفع مشــکالت و رفاهی خانواده های شهدا تأکید کرد و 
افزود: تا آنجایی که در توان داریم باید در رفع مسائل و مشکالت 

خانواده های معظم شهدا و جانبازان تالش کنیم.

دانش آموزان اوقات فراغت خود را از دست ندهند

مهارتآموزیدرتابستانداغ

دختر 
4 ماهه 
زیر رختخواب 
خفه شد

 مدیرکل پزشــکی قانونی استان همدان 
گفت: ریزش رختخواب بر روی دختر چهار 
و نیم ماهه در تویســرکان موجب مرگ این 

کودک شد.
علی احســان صالح در گفــت و گو با ایرنا 
افزود: سقوط رختخواب بر روی این کودک 
و بسته شدن مجاری تنفس وی منجر به مرگ 

این کودک شد.
فرمانده انتظامی تویسرکان نیز در این باره به 
ایرنا گفت: ساعت ۱9 و ۳0 دقیقه روز گذشته 
اهالی یک خانواده ساکن روستای »سگاوی« 
از توابــع این شهرســتان داخل حیاط منزل 

مسکونی نشســته بودند و کودک خردسال 
داخل خانه و کنار رختخواب قرار داشت.

ــودک در  ــن ک ــزود: ای ــی اف محمــد معصوم
چنــد نوبــت بــا دســتان کوچکــش اقــدام به 
کشــیدن پارچــه روی لحــاف و تشــک های 
ــه  ــرد ک ــاق، ک ــیه ات ــده در حاش ــده ش چی
ــرو  ــر روی وی ف ــواب ب ــت رختخ در نهای

ریخــت.
وی بیــان کرد: اهالی خانــواده وقتی متوجه 
این موضوع شدند که کودک خردسال جان 
باختــه بود با این وجود پیکر بی جان کودک 
را از زیر رختخواب بیرون کشیده و او را به 

بیمارستان رساندند.
معصومی اظهار داشــت: اما معاینه پزشــک 
اورژانس نیز نشــان از نبود عالیم حیاتی و 

مرگ این دختر خردسال بود.
»سگاوی« روستایی از توابع بخش قلقل رود 
شهرستان تویســرکان واقع در استان همدان 

است.

استاندارد 
مسئولیت های 
اجتماعی تدوین 
می شود

 مدیرکل استاندارد همدان از تدوین استاندارد 
ملی مسئولیتهای اجتماعی خبر داد و گفت: در 
این طرح دانشــگاه بوعلی سینا با کارشناسان 
این اداره کل همــکاری می کند.محمد مددی 
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: به تازگی 
اســتاندارد ملی مسئولیتهای  مقدمات تدوین 
اجتماعی با همکاری دانشکده علوم اجتماعی 
و اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا فراهم شده و در 
حال تبیین ابعاد این موضوع هستیم.وی افزود: 
بخشی از اســتاندارد مسئولیت های اجتماعی 
را منشور حقوق شــهروندی تشکیل می دهد 
که می تواند در قالب قانون و نقشــه راه برای 

کشور مفید و کار ساز باشد.مددی گفت: با این 
وجود در بحث تدوین استاندارد مسئولیتهای 
اجتماعی ورود جدی نشده و استان همدان در 
این زمینه پیشقدم شده است.مدیرکل استاندارد 
همدان خاطرنشان کرد: پیش از این استاندارد 
I ۲6000 در عرصه  S O مسئولیتهای اجتماعی 
بین المللی تدوین شده که به رفتارهای کارکنان 
سازمان ها و شــرکتها در قبال شهروندان می 
پردازد.وی افزود: اساتید و اعضای هیأت علمی 
دانشگاه بوعلی سینا با تخصص و دانش خود 
در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی در تدوین 
کارشناسان  اجتماعی  مســئولیتهای  استاندارد 
استاندارد استان را یاری می کنند.به گفته مددی 
طرح پژوهشــی نقش اســتاندارد و استاندارد 
ســازی در تولید ناخالص استان همدان سال 
گذشته توســط دانشگاه بوعلی سینا انجام شد 
که نتایج خوبی به دنبال داشت و همین موفقیت 
موجب پیشــنهاد این طرح به اساتید این مرکز 

علمی و آموزشی شد.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/12 هی ــماره 98/402  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــه  ــای فتح ال ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 2631 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد عین ال ــوری فرزن زی
یــک قطعــه زمیــن زراعــی آبــی بــه مســاحت52823/41 مترمربــع در قســمتی از پــالك 67 
اصلــي خاکریــز واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای خاکریــز خریــداري از مالــک رســمي  

ــب  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــوری مح ــن ا... زی ــای عی آق
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ص
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــي ب
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 197( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامرانمتقی
رئیسثبتاسنادوامالکاسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/401  مورخ 98/3/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم پری ابراهیمی شــادپی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
277 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 13/85 مترمربع در قسمتی از 
پالك 2198 اصلي جهت الحاق به پالك مجاور غربی ملكی دیگر متقاضی واقع در اسدآباد شهرك 
سیداحمد پشت ورزشگاه کارگران خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای بابا گیتی محرز گردیده 

اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صــورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد 

شد.)م الف 195(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامرانمتقی
رئیسثبتاسنادوامالکاسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/11 هی ــماره 98/398  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای حمیــد عطایــی 
ــه بــه شــماره شناســنامه 1442 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک بــاب  فرزنــد عزیزال
ــع در اســدآباد  ــي واق ــالك 354 اصل ــع در قســمتی از پ ــه مســاحت 16/68 مترمرب ــازه ب مغ
ــار  ــین ی ــالم حس ــای غ ــمي آق ــک رس ــطه از مال ــداري باواس ــی خری ــان غرب خ صاحب الزم

ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل احمــدی محــرز گردی
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص اس
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/9هی ــماره 98/394  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای ایــوب زیــور 
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 1115 ص ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد حاجی آق آرام فرزن
ــي  ــالك 66 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 116/21 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
ــجد  ــروی مس ــه دوم روب ــن کوچ ــر المومنی ــتان امی ــت بیمارس ــدآباد پش ــع در اس واق
ــرز  ــعبانی مح ــم ش ــای ابراهی ــمي  آق ــک رس ــطه از مال ــا واس ــداري ب ــواد خری ــام ج ام
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردی
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــد.  ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
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شورای نگهبان موافقت نامه ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را تأیید کرد

 ســخنگوی شــورای نگهبان از تایید موافقت نامه ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت:شورای نگهبان 
امروز موافقت نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تأیید کرد. این 
موافقت نامه با استفاده از دیپلماسی و ظرفیت سازمان های بین المللی 
و منطقه ای به توسعه اقتصادی و شکست تحریم  ها کمک قابل توجهی 

خواهد کرد و سیاست راهبردی نگاه به شرق را تقویت می کند.

مقاومت دستگاه های  اجرایی در واگذاری 
اراضی دولتی

 عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، بــا بیــان اینکــه تولیــد انبــوه 
ــای  ــی در دســتگاه ه ــاق مدیریت ــک وف ــد ایجــاد ی مســکن نیازمن
اجرایــی اســت، گفــت: در شــرایط کنونــی ایــن احســاس وجــود 
ــی  ــه واگــذاری اراضــی دولت ــی نســبت ب دارد کــه دســتگاه اجرای

مقاومــت نشــان مــی دهنــد.
حمیــد بنایــی عضــو کمیســیون عمــران مجلــس در گفت وگــو بــا 
خانــه ملــت، بــر ضــرورت واگــذاری اراضــی دولتــی بــه وزارت 
ــرد و  ــد ک ــی تأکی ــای اجرای ــتگاه ه ــط دس ــازی توس راه و شهرس
گفــت: خوشــبختانه رویکــرد وزارت راه و شهرســازی در حــوزه 
تولیــد مســکن تغییــر کــرده و امــروز شــاهد برنامــه ریــزی کالن 
ــه بــرای تولیــد انبــوه مســکن هســتیم، البتــه یکــی  ایــن وزارتخان
ــن اراضــی  ــا، تأمی ــه ه ــن برنام ــق ای ــرای تحق ــی ب ــوازم اصل از ل

رایــگان اســت.
ــام  ــازی تم ــم وزارت راه و شهرس ــت و ه ــم دول ــبختانه ه خوش
تــالش خــود را بــرای تأمیــن اراضــی رایــگان صــورت داده انــد و 
رئیــس جمهــور نیــز بــه وزارتخانــه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی 
دســتور داد تــا اراضــی مــازاد خــود را در اختیــار وزارت راه بــرای 

تولیــد مســکن بگذارنــد
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــاد و بجس ــردم گناب ــده م نماین
ادامــه داد: خوشــبختانه هــم دولــت و هــم وزارت راه و شهرســازی 
تمــام تــالش خــود را بــرای تأمیــن اراضــی رایــگان صــورت داده 
ــای  ــا و دســتگاه ه ــه ه ــه وزارتخان ــز ب ــور نی ــس جمه ــد و رئی ان
اجرایــی دســتور داد تــا اراضــی مــازاد خــود را در اختیــار وزارت 

راه بــرای تولیــد مســکن بگذارنــد.
ــک  ــاد ی ــد ایج ــکن نیازمن ــوه مس ــد انب ــه تولی ــان اینک ــا بی وی ب
ــت: در  ــت، گف ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــی در دس ــاق مدیریت وف
شــرایط کنونــی ایــن احســاس وجــود دارد کــه دســتگاه اجرایــی 
نســبت بــه واگــذاری اراضــی دولتــی مقاومــت نشــان مــی دهنــد و 

ــود. ــه ضــرر کشــور خواهــد ب ــن ب ای
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه داد: البتــه ایــن 
مســئله تنهــا مربوطــه بــه بخــش مســکن نیســت و حتــی دســتگاه 
ــه بخــش  ــام ب ــای نیمــه تم ــروژه ه ــی در واگــذاری پ ــای دولت ه
خصوصــی مقاومــت مــی کننــد. بنایــی افــزود: یکــی از پیشــنهادات 
ــارکت  ــگان و مش ــی رای ــه اراض ــس، ارائ ــران مجل ــیون عم کمیس
مالــی کارمنــدان بــرای تولیــد مســکن بــود کــه خوشــبختانه ایــن 
مســئله نیــز در دولــت در حــال بررســی و عملیاتــی شــدن اســت.

ــرای مشــارکت در طــرح ملــی  ــی ب ــران دســتگاه هــای اجرای مدی
ــه شــوند مســکن توجی

ــم در  ــور حت ــه ط ــه داد: ب ــس ادام ــران مجل عضــو کمیســیون عم
شــرایط کنونــی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــرای مشــارکت 
در طــرح ملــی مســکن بایــد توجیــه شــوند، زیــرا اراضــی دولتــی 
متعلــق بــه بیــت المــال بــوده و دســتگاه هــا حــق دخــل و تصــرف 

در ایــن زمیــن هــا را ندارنــد.

باید برای حبس زدایی گامی برداشت
 یک عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که قوه 
قضائیه باید پایگاه تحقق عدالت در جامعه باشد گفت: مردم انتظار دارند زمانی 
که به دســتگاه های اجرایی کشــور مراجعه می کنند شاهد پارتی بازی و رشوه 

خواری و تخلف نباشند.
علــی بختیار در گفت و گو با ایســنا بیان کرد: این که یــک زندانی در زندان 
احساس ناامنی کند یک اشکال در سازمان زندان ها است که باید اصالح شود. 
از دیگر مشکالت ما در حوزه زندان ها باال بودن تعداد زندانیان است؛ در حالی 
که سال ها اســت حبس زدایی یک تکلیف برای قضات بوده است ولی محقق 
نشــده است و ســاده ترین راهکاری که قاضی به ذهنش می رسد زندان است 
برای حبس زدایی باید گامی برداشــته شــود و اگر نیاز باشد مجلس در زمینه 

قانونگزاری نیز حمایت الزم را خواهد داشت

تحریم ظریف 
به ضرر آمریکا است 

 نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قدرت 
ایران مردمی و وصل به قدرت الهی و در دل مردم ایران است و به همین خاطر 

آمریکا به بی راهه می رود.
شــهروز برزگــر در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این ســوال که اقدام 
آمریکا در اعمــال تحریم علیه وزیر امور خارجه کشــورمان در صورت 
عملی شــدن چه تبعاتی را در پی دارد؟ گفت: تعطیلی دســتگاه دیپلماسی 
تبعات این اقدام اســت که ضرر این اقدام بیشــتر برای خود آمریکا است 
تــا برای ما. آمریکا در این تحریم ها اعالم کرده که ما در تنگه هرمز کاری 
نداریم که خیلی دقیق و درســت گفته و ما هم خیلی وقت اســت که این 

حرف را می زنیم.

رابطه بازان و مفسدان 
در آینده کشور هیچ جایی ندارند

 رئیس قوه قضائیه گفت: خون شــهدا این نظام را تضمین کرده است، آینده 
از آِن متقین است و پولداران و رابطه بازان و مستکبران و مفسدان در آینده هیچ 

جایی ندارند.
به گزارش فارس، آیت ا... رئیســی، گفت: آنچه امروز از اقتدار و عظمت برای 
کشور اســت به برکت شهدا و امام است، به برکت رهنمون های امام خامنه ای 

است. 
مــا  و  نمی توانــد  و  اینکــه دشــمن می خواهــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد در  ــری فرمودن ــه رهب ــت: آنچ ــار داش ــم اظه ــم و می توانی می خواهی
منطقــه مــا خواســتیم و توانســتیم و رمــز آن در ایمــان، آمادگــی و خطــر 

ــت.  ــدا اس ــرای خ ــردن ب ک

تحریم های آمریکا علیه ایران 
ناقض قوانین است

 گزارشگر اقدامات یک جانبه قهری سازمان ملل متحد، تحریم های 
آمریکا را شــدیدترین نوع تحریم هایی توصیف کرد، که می توان علیه 
یک کشــور اعمال و تصریــح کرد: این وضعیــت موجب محاصره 

غیرقانونی ایران شده که طبق قوانین بشردوستانه ممنوع است.
ادریس جزایری که در سمینار بین المللی »اقدامات قهری یک جانبه و 
تأثیرات آن« وین سخنرانی می کرد افزود: افزایش بی سابقه استفاده از 
تحریم های یک جانبه برای جنگ اقتصادی علیه کشــورها سرسام آور 
شده است. هرروز تیتر روزنامه ها را می خوانیم که درباره تحریم های 

جدید علیه کشورها توضیح می دهد.
وی این سیاســت ها را خالف موازین حقوق بشــر توصیف کرد که 

به حق زندگی شهروندان عادی آسیب می زند.
گزارشگر تحریم های سازمان ملل سپس به تصمیم دونالد ترامپ برای 
خروج از برجام اشــاره کرد و گفت: آمریکا تصمیم گرفت تا به طور 
یک جانبه از توافقی خارج شــود که به عنوان عضوی از این توافق، در 
کنار پنج کشــور دیگر قرار بود به مناقشه برنامه هسته ای ایران در یک 
دهه گذشته پایان داده شود.وی بابیان اینکه این توافق در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید افزود: اما آمریکا 
نه تنها ایران را تحریم بلکه سایر کشورهایی که با ایران تجارت دارند را 

هم تهدید به تحریم کرده است.
جزایری تحریم های آمریکا علیه ایران را شدیدترین نوع تحریم هایی 
توصیف کرد، که تمام بخش های اقتصــادی ایران را هدف قرار داده 
اســت. وی توضیح داد که با قطع دسترســی ایران به ســامانه مالی 
ســوئیفت، مراودات اقتصادی بین المللی با ایران غیرممکن شــده و 
به این ترتیــب ایران قادر به پرداخت برای خرید مواد غذایی و دارویی 
نیســت. وی این وضعیت را یک محاصره غیرقانونی و انتقام جمعی 

خواند که هر دو مغایر قوانین بین المللی بشردوستانه است.
ســمینار بین المللی یــک روزه »اقدامات قهــری یک جانبه و تأثیرات 
آن« به ابتــکار ایران و نمایندگی های کوبا و ونزوئال و با مشــارکت 
نمایندگی های دائمی روســیه، چین و ســوریه در هتل کوبورگ وین 

در جریان است.

عراقچی: ایران برابر اقدامات زورمدارانه 
آمریکا ایستادگی خواهد کرد

معاون سیاســی وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران، اقدامات آمریکا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و 

گفت: ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد کرد.
نزار خیرا... قائم مقام وزارت خارجه عراق که به ایران ســفر کرده با 
ســیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در قالب کمیته 
سیاسی دو کشــور دیدار و در خصوص موضوعات مختلف و مورد 
عالقه گفت وگو و بر ضرورت رایزنی های مستمر بین ایران و عراق 
در شرایط کنونی منطقه تاکید کردند.»سیدعباس عراقچی« در این دیدار 
از دیدگاه روشــن و ســازنده عراق در حمایت از مواضع جمهوری 
اسالمی تشکر کرد.عراقچی با اشــاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
ایران، اقدامات آمریکا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و گفت: 

ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد کرد.

آگهیارزیابیکیفینوبتدوم

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

مناقصه شماره19-98 یک مرحله ای-شماره مجوز: 1851 .1398

موضوع مناقصه:
احداث خط تغذیه تقویتی مدیریت بحران تویسرکان

از  را  شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور 
طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانكاران واجدالشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار: 
1-مبلغ برآورد اولیه پروژه4/615/821/000 )چهار میلیارد وششصد وپانزده 

میلیون وهشتصد وبیست ویک هزار(ریال میباشد.
میلیون  وسی  230/792/000)دویست  مناقصه  در  شرکت  تضمین  2-مبلغ 
قابل  تضامین  از  یكی  صورت  به  میباشد.که  دوهزار(ریال  و  ونود  وهفتصد 

قبول معتبر درآیین نامه معامالت دولتی میباشد.
3-مدت اجرای پروژه 365 روز میباشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12روز مهلت دارند 
ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
یكشنبه  روز   11 تاساعت  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

1398/04/16 میباشد.
محل تحویل: همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
همدان طبقه اول - اتاق207-امور قراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات 

مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن:4-38260571   ، 8-38261075  ،دورنویس: 081-38256207

w w w .n i g c .i r آدرس اینترنت:

کارت دانشــجویی علیرضا انصاری فرزند تورج به شماره 
ملی 3861001500 موسســه عمران و توسعه به شماره 

دانشــجویی 95111141006 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 وزیر امورخارجه کشــورمان در پاسخ به 
اظهارات خصمانه رئیس جمهور آمریکا گفت 
که این کشور در جایگاهی نیست که بخواهد 

ایران را نابود کند.
محمــد جواد ظریف در گفت وگو با شــبکه 
ســی ان ان به اظهارات خصمانه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابود کردن ایران 
واکنش نشــان داد و تاکید کرد که آمریکا در 
جایگاهی نیست که بتواند چنین کاری انجام 

دهد.
به گزارش ایســنا، ظریــف همچنین گفت: 
اقدامات اخیر آمریــکا تقابلی و تحریک آمیز 
بوده اســت اما ایران به دنبال جنگ نیســت. 
به ویژه اعمال تحریم بر رهبری ایران، توهین 
مضاعفی از سوی آمریکا به تمامی ملت ایران 
بود.وی تصریح کرد: من فکر می کنم که رئیس 
جمهور ترامپ باید به خاطر داشته باشد ما در 
قرن هجدهم زندگی نمی کنیم. اکنون منشــور 
ســازمان ملل وجود دارد و تهدید به جنگ، 

غیر قانونی است.
رئیس جمهور آمریکا در شرایطی که تنش ها 
میان تهران و واشــنگتن به ویژه در هفته های 
اخیر افزایش یافته است در توئیتر خود نوشت 

که اگر هر حمله ای علیه آمریکایی ها از سوی 
ایران انجام بگیرد با پاسخ شدید مواجه خواهد 
شــد و در برخــی نقاط این پاســخ به معنی 

نابودی خواهد بود.
ظریف افزود: دولت آمریکا تالش دارد ایران 

را تضعیف کند و بر اســاس تحلیل های غلط 
دســت به این کار زده است. ترامپ اطالعات 
اشــتباه و ارزیابی های غلط دریافت می کند و 
اکنون خــود را در موقعیتی می بیند که معتقد 

است باید از آن بیرون بیاید.

رئیس دستگاه دیپلماســی کشورمان در ادامه 
این گفت وگو تحریم های آمریکا علیه ایران را 
توهین دیگری از سوی واشنگتن به ملت ایران 
توصیف و تاکید کرد که آمریکا کاماًل خالف 

برجام عمل کرده است.

آمریکادرجایگاهنابودیایراننیست

 رئیس مجلس شــورای اسالمی معتقد 
است پیشنهاد مذاکره با ایران از سوی ترامپ 
برای ســرپوش نهادن به بــی آبرویی های 
آمریکا و ایجاد فضای روانی در ایران است.

به گزارش ایســنا، علی الریجانی با اشــاره 
به ســاقط کردن یکی از پهپادهای پیشرفته 
آمریکا توســط نیروهای ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی بیــان کــرد: اوالً مقابله با 
متجاوز وظیفه ذاتی نیروهای مســلح است 
و اگر دشــمنان به حریم ایران تجاوز کنند، 
با آنها مقابله می شود همانطور که این پهپاد 
به آب های ســرزمینی ایران تجاوز کرد و 
ساقط شــد. در شــورای عالی امنیت ملی 
درخصوص این پهپاد بحث شد و مشخص 
گردید که به مرزها تجاوز کرده و براســاس 
حق خــود با آن مقابله کردیم و این تیزبینی 
ارزشمند اســت و باید از ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمی تشکر کرد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی افزود: 
ظرفیت نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران بیش از اینهاست و در ابعاد مختلف از 

نظر تکنولوژی پیشرفت کرده اند.
الریجانــی ادامه داد: آمریکایی ها تصور می 
کردند ایــران در برخورد بــا پهپاد متجاوز 

مالحظــه ای دارد، اما مشــخص شــد که 
جمهوری اســالمی ایران با متجاوز برخورد 
می کنــد و کوچک یا بزرگ بودن کشــور 

متجاوز نیز اهمیتی برای ما ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: جمهوری 
اســالمی ایران در مقابل کارهای ناپســند 
برخی کشــورهای منطقه مــدارا می کند، 
اما این مدارا دلیل بر ناتوانی ایران نیســت. 
با نفتکش ها  رفتارهای کشــورهای منطقه 
ایذایی اســت. آنها از تحریم اقتصادی ایران 
ترسی نداشتند البته منکر ایجاد مشقت برای 
مردم نیستم، اما دشــمنان تصور می کردند 

کــه با تحریم اقتصادی ایــران را از بین می 
برند، اما پس از ناتوانی در رســیدن به این 
هدف آغاز به تحریک و پرونده سازی علیه 

جمهوری اسالمی ایران کردند.
وی درخصوص اهداف آمریکا برای انجام 
چنین برنامه هایی افزود: هدف آمریکایی ها 
از چنین اقداماتی ماجراجویی است. آنها در 
چند دهه اخیر به انواع مختلف ماجراجویی 
کــرده اند که یــک نــوع از ماجراجویی با 
تروریست ها بوده و نوع دیگر ماجراجویی 
آنها تالش برای ایجاد تنش در منطقه جهت 
ورود به مســائل بین کشــورها بوده است. 

آمریکایی ها می دانند کشورهای عربی پول 
دارند و این کشورها نیز حقارت را پذیرفته 
اند، یعنی هم از آنها اخاذی می شــود و هم 
آمریکا توی ســر آنها می زند و آنها را گاو 

شیرده خطاب می کند!
رئیس قوه مقننه کشــورمان بــا بیان اینکه 
راهبرد ایران ایجاد آرامش در منطقه اســت، 
اظهار داشــت: دلیلی برای بهــم ریختگی 
منطقــه نمی بینیــم و ایــران در مقابل بهم 
ریختگی امنیتی در منطقه بیشترین ایستادگی 
را کرد و سپس روسیه وارد این میدان شد. 
باید توجه داشــت که کلینتون اعالم کرد که 
ما داعش را ایجاد کردیــم، البته هدف آنها 
چپاول و ایجاد هراس در کشورهای منطقه 
برای اخاذی و ورود به مسائل بین کشورها 

بوده است.
الریجانــی تصریح کــرد: بعید مــی دانم 
آمریکایــی ها آنقدر کم عقل باشــند که به 
مرز ایران ورود یا حملــه کنند، زیرا هیمنه 
آنها همانند ماجرای اخیر درهم می شــکند، 
هر چند آمریکا ماجرای ســاقط شدن پهپاد 
خود را به نوعی قورت داد، اما تردید نکنید 
نیروهای ایران باز هم با متجاوزان در لحظه 

برخورد جدی می کنند.

الریجانی:

آمریکا ماجرای ساقط شدن پهپاد خود را قورت داد
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نیش و نوش

خبر

سکته قلبی چگونه رخ می دهد؟
 فشــارخون وقتی باال می رود که یا خون با قدرت بیشــتر از قلب 
پمپ شود و یا مجرای سرخرگ تنگ شود؛ همین عامل آغازی است 

برای بروز سکته قلبی...
به گزارش ایســنا، مهم ترین عامل در ایجاد تنگی بر ســر راه جریان 
خون، رســوب چربی است. با باال رفتن سن به تدریج چربی بیشتری 
در جدار سرخرگ ها رسوب می کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون 
باال قرار می گیرد. عالوه بر افزایش ســن، برخی رفتارها مانند فعالیت 
بدنی کم، تغذیه ناسالم و مصرف سیگار یا قلیان هم در ایجاد و تشدید 

فشارخون تاثیر دارند.
 عالیم فشارخون باال کدامند؟

فشــارخون باال معموال عالمت ندارد. البته ممکن اســت افراد دارای 
فشــارخون باال ســردرد در ناحیه پشت سر، ســرگیجه، تاری دید، 
خستگی زودرس و تپش قلب، تنگی نفس شبانه یا هنگام فعالیت درد 

در قفسه سینه داشته باشند.
باید توجه کرد که تنها راه تشخیص و اندازه گیری فشارخون با دستگاه 
فشارســنج است. برای اطالع از وضعیت فشارخون خود می توانیم به 
خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت، مراکز خدمات جامع سالمت، 
مطب پزشکان، درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه کنیم و از پزشکان، 

پرستاران و ماماها بخواهیم تا فشارخون ما را اندازه بگیرند.
در افرادی که فشــارخون باال دارند، به علت فشــار وارد بر قلب به 
تدریج عضله قلب آنها ضخیم می شــود. این ضخیم شــدن می تواند 
فشار بر قلب را افزایش دهد و در طوالنی مدت، عمر فرد را کم کند.

فشارخون باال همچنین باعث می شود تا چربی در دیواره سرخرگ ها 
سریع تر رسوب کند. رگ های قلب در این افراد زودتر تنگ می شوند 
و خون کمتری به عضله قلب می رســد. حال اگر رگ های قلب بسته 
شــوند و خون اصال به عضله قلب نرسد، ســکته قلبی رخ می دهد. 
رســوب چربی در دیواره ســرخرگ های مغزی نیز باعث کم شدن 
جریان خون به مغز می شود. اگر تنگی بسیار شدید شود و یا رگ های 

مغز کامال بسته شوند، سکته مغزی رخ می دهد.
فشــارخون باال می تواند باعث پارگی رگ های مغز شود و خونریزی  
مغزی ایجاد کند که ممکن اســت باعث مرگ شود و یا باعث اختالل 
در حرکت اندام ها، بینایی و قدرت تکلم شود. در عین حال فشارخون 
باال می تواند باعث نارســایی کلیه ها شود. همچنین در فشارخون باال، 
چشم ممکن است مشکل پیدا کند و باعث خونریزی ته چشم، تاری 

دید و حتی کوری شود.
الزم اســت هر بار که به پزشــک و یا دیگر ارائــه کنندگان خدمات 
ســالمت مراجعه می کنیــم، از آنهــا بخواهیم که فشــارخون ما را 
اندازه گیری کنند. اگر فشار خون از حد طبیعی باالتر باشد، مراجعه به 

پزشک ضروری است.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت،  در عین حال توجه کنید که حداقل نیم 
ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون خود، غذا نخورید، قهوه و چای 
ننوشید، فعالیت بدنی انجام ندهید، سیگار یا قلیان نکشید، ادرار خود 

را کامال تخلیه کنید و عصبانی نباشید.

اطالعات: تظاهرات در 5 کشــور »سیســی« پس از مرگ مشــکوک 
»مرسی« در مصر 

 چی شده تو سیاست جمالت ادبی به کار می بری ؟!
کیهان: ترامپ ایران را توئیت باران کرد!

 اینم بمب جدید 
همدان پیام: فوق لیسانس هسته ای تاجر فرش شد 

 می خواد فرش هسته ای ببافه
شرق: حمله هکری به سایت روزنامه دولتی مصر 

  جنگ جهانی به روزنامه هاهم رسید
همدان پیام: آغاز طرح پرداخت اقساطی جرایم راهنمایی و رانندگی 

 رانندگی بلد نیستی  پولشو  قسط بده!!
همدان پیام: هشــدار محیط زیســت کبودراهنگ برای حمله احتمالی 

گرگ 
 قانون جدید جنگل گرگا می خوان با  گوسفندا حرف بزنن

جام جم: آشوب های تهران تا دمشق در سنندج روایت می شود
 ادبیاتشون خوبه 

همدان پیام: بن بست مذاکرات پرسپولیس در استانبول 
 فوتبال بردید تو مذاکره ضعیف شد!! 

ایران: سیستم عامل اندروید در کشور سفارشی شد 
 اگه سفارشی نشه که عمل نمی کنه 

همدان پیام: ایجاد بیش از ۱000 شغل در همدان 
 نکنــه منظورت نشســتن هــزاران جــوان رو نیمکت های 

پیاده راه هاست
اعتماد: مخالفان بی انصاف دولت 

 با الفاظ خوب هم می شه دعوا کرد 
همدان پیام: ثبت جهانی انگور کافی نیست باید برندسازی کنیم 

 انگور روی کاغذ بره ترش می شه 
ایران: پرداخت تسهیالت سرعت گرفت 

 مراقب باشید تصادف نشه 
اعتماد: تئاتر امروز بدون جوانان نفس نخواهد داشت 

 جایی که پول نیست جوونا مهم شدن 

افزایش 64.000 نفری داوطلبان کنکور

 مشــاور عالی سازمان سنجش با اشــاره به اینکه تعداد داوطلبان 
کنکور نســبت به سال گذشته 64 هزار و 797 نفر بیشتر است، گفت: 
بیشترین داوطلبان همچنان در گروه تجربی و کمترین در گروه ریاضی 

هستند.
 حســین توکلی درباره برگزاری آزمون سراسری سال 98 اظهارکرد: 
این آزمون به منظور پذیرش دانشــجو برای رشــته های تحصیلی با 
آزمون، دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های 
خودگردان، دانشــگاه پیام نور، غیرانتفاعی و رشــته های تحصیلی با 

آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود.
وی افزود:  برای شرکت در دوره های باآزمون سال 98 یک میلیون و 
۱۱9 هزار و ۱5۲ داوطلب شرکت کردند که ۱64 هزار و ۲4۱ نفر در 
گروه ریاضی، 6۳7 هزار و ۲46 نفر در گروه تجربی، ۲8۲ هزار و ۳06 
نفر در گروه انسانی، ۲5 هزار و ۱۳5 نفر در گروه هنر و ۱0 هزار و 87 

نفر در گروه زبان های خارجی داوطلب شدند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد یک میلیون و ۱۱9 هزار و 
۱5۲ داوطلــب، 648 هزار و 845 نفر از داوطلبان خانم و 470 هزار و 
۱70 نفر آقا هستند که نسبت به سال گذشته تعداد داوطلبان 64 هزار 

و 797 نفر افزایش داشته است.
توکلــی ادامــه داد: امســال فارغ التحصیالن نظام جدیــد در آزمون 
سراسری شــرکت می کنند که تعداد 577 هزار و ۲55 نفر دیپلم نظام 
" و 54۱ هزار و 760 نفر مربوط به نظام قدیم یا پیش  6.۳.۳" جدیــد 
دانشگاهی هستند، داوطلبان عالوه بر شرکت در گروه آزمایشی اصلی 
می توانند برای شــرکت در گروه زبان های خارجی یا هنر یا هر دوی 
آنهــا اعالم عالقه کنند که بر این اســاس ۲۳4 هزار و ۱09 داوطلب 
عالقــه خود را اعالم کردند که 78 هزار و 585 نفر متقاضی گروه هنر 
و ۱55 هزار و 5۲4 نفر متقاضی گروه زبان های خارجی شــدند و این 
اساس هر داوطلب باید پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی 

مربوط را دریافت کند.
 توزیع کارت آزمون از امروز

وی با اشــاره به اینکه کارت شــرکت در آزمون سراســری سال 98 
از امروز بر روی ســایت سازمان ســنجش قرار می گیرد، عنوان کرد: 
داوطلبان تا روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه 98 برای دریافت کارت شرکت 

در آزمون فرصت دارند.
مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: آزمون سراسری سال 98 در 
روزهای پنجشنبه ۱۳ و جمعه ۱4 تیر ماه برگزار خواهد شد که صبح 
روز پنجشــنبه ۱۳ تیر ماه داوطلبان گروه آزمایشــی ریاضی و انسانی 
و بعد از ظهر پنجشــنبه گروه آزمایشــی هنر،  صبح جمعه ۱4 تیرماه 
داوطلبان گروه آزمایشــی علوم تجربی و بعد از ظهر جمعه داوطلبان 

گروه آزمایشی زبان های خارجی به رقابت می پردازند.

۱500 میلیارد تومان ساالنه به بیماران خاص هزینه می شود
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه ساالنه ۱500 میلیارد تومان هزینه بیماران خاص در کشور است، گفت: بیمه سالمت 

نسبت به تأمین و پرداخت آن در کشور اقدام می کند.
به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی ،اظهار کرد: ما 70 هزار بیمار خاص در کشور داریم که تحت پوشش بیمه سالمت هستند که در ارائه 

خدمات به آنها در همه استان ها برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی انجام می شود.
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت در مورد پوشــش بیمه ای زندانیان و خانواده های آنها نیز گفت: براساس تفاهمنامه ای که با سازمان 
زندان ها منعقد خواهد شد ما در قالب بیمه سالمت تالش می کنیم تا زندانیان و خانواده ها آنها را تحت پوشش خدمات بیمه ای ببریم.
موهبتــی ارائــه خدمات به مددجویان کمیته امداد را یادآور شــد و بیان کرد: با توجه به برخی مشــکالتی که در ارائه خدمات برای 
دفترچه های مددجویان کمیته امداد بود ما با بیمه گذاری کمیته امداد نســبت به پوشــش مددجویان کمیته امداد اقدام کردیم تا ارائه 

خدمات به آنها با سهولت و شرایط مطلوب تر انجام شود.

آمار عجیب داروهایی که بدون نسخه تجویز می شود
 رئیس گروه تعرفه و اســتاندارد خدمت فرآورده های ســازمان غذا و دارو، از امکان تجویز ۳00 قلم دارو بدون نسخه پزشک و 

توسط داروساز در داروخانه های کشور خبر داد.
به گزارش مهر نوشــین محمد حسینی، تحت عنوان الگوی صحیح مصرف دارو در کشور، گفت: متأسفانه این باور که اگر داروهای 

گیاهی منفعت نداشته باشد، ضرر ندارد، اشتباه است که باعث تداخل در اثر گذاری داروهای شیمیایی و گیاهی می شود.
وی در مورد مصرف ویتامین ها، افزود: مصرف ویتامین ها نیز نباید خودســرانه مصرف شــود و الزم است پزشک تجویز کند و اگر 

خواستیم خودسرانه مصرف کنیم، حداقل با داروساز داروخانه مشورت کند.
محمد حسینی، در مورد مصرف خودسرانه دارو در کشور، گفت: متأسفانه مصرف خودسرانه دارو در بین قشر تحصیل کرده جامعه 
به دلیل دسترســی به فضای مجازی و استفاده از مطالب شــبکه های اجتماعی، بیشتر است. در حالی که همه مطالب فضای مجازی، 

قابل استناد نیست.

واحدهای تولیدی تعطیل را به چرخه 
تولید برمی گردانیم

 رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: واحدهایی 
که به هر دلیلی تعطیل شده اند را به تولید مجدد نزدیک کنیم.

به گزارش آنــا، محمدرضا فیاض با اعــالم برنامه های روز ملی 
صنعــت و معدن گفت: دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن 
نام گذاری شــده و قرار است از پیشکســوتان این حوزه تجلیل 
خواهد شــد و با همکاری بخش خصوصــی از برگزیدگان این 
بخش که توانســته اند مؤلفه های مورد نظر را احصاء کنند، تقدیر 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مراسم روز ملی صنعت و معدن 55 نفر در ۱5 
گروه منتخب بخش های مختلف معرفی خواهند شد، افزود: با تأکید 

وزیر صنعت، برگزیدگان از برخی خدمات بهره مند خواهند شد.
رئیس ســتاد بزرگداشــت روز ملی صنعت و معدن افزود: پس از 
برگــزاری روزملی صنعت، معدن و تجارت به مرور این روز را در 
۳۱ اســتان کشور نیز برگزار خواهیم کرد و به منتخبین جوایز اهدا 
خواهد شد و طرح های صنعتی هر استان را نیز افتتاح خواهیم کرد.
فیاض با بیان اینکه حذف ارز دولتی به خصوص در شــرایطی که 
تولید کنندگان برای تأمین مواد اولیه خود دسترســی به دالر 4۲00 
تومانی وحتی با نرخ نیمایی ندارند، گفت: موضوع قیمت ارز یک 
موضوع شناور اســت و باید بر اساس شرایط بین المللی و اوضاع 

صنایع داخلی برای هر مقطع تصمیم گیری و اجرا شود.
وی با تشــریح سه گام اصلی برای حمایت از صنایع داخلی افزود: 
گام اول تالش بر این اســت که هیچ واحد صنعتی در حال تولید 
تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و در گام دوم به واحدهای صنعتی که به 
هر دلیلی بخشی از توان تولیدی شان کاهش یافته را تقویت خواهیم 
کرد تا به گروه اول نزدیک شــوند و در گام سوم واحدهایی که به 

هر دلیلی تعطیل شده اند را به تولید مجدد نزدیک کنیم.

 واحدهــای صنفی در ایــران بنگاه های 
کوچک اقتصادی هستند که بیش از میلیون ها 
واحد صنفی تولیدکننده و توزیع کننده کاال و 

خدمات را شامل می شود.
ایــن گــروه نامتجانــس کــه در بازارها و 
محیط هــای اجتماعی و جغرافیایی بســیار 
متفاوت فعالیت می کنند، بیش از ۲5 درصد از 
اشتغال جامعه را دربرمی گیرد که با احتساب 
خانوارهای تحت پوشــش معاش اقتصادی 
بیش از ۳0 میلیون نفر از جمعیت کشــور به 
فعالیت این بخش از فعاالن اقتصادی وابسته 
است که خود بیانگر نقش و اهمیت اصناف 
در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور 

است.
بر همین اســاس همواره در هفته اصناف به 
پاس تقدیر از تالش های این قشر تاثیر گذار 
در اقتصاد و توســعه آن در سراســر کشور 
استان  برگزار می شود.در  برنامه های مختلفی 
همدان نیز این همایش با اســتقبال گسترده 
روسای اتحادیه و مســئوالن اجرایی برگزار 

شد.
 مشکلی در تأمین ارزاق عمومی

 و اساسی نداریم
معاون اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه 
تالش بر این اســت کاالهایی وارد کشــور 
که در داخل تولید نمی شــود گفت: مشکلی 
در تأمیــن ارزاق عمومی و مورد نیاز جامعه 

وجود ندارد.
ظاهر پورمجاهد در همایش »روز اصناف« 
بــا بیان اینکه ســتاد تســهیل و رفع موانع 
واحدهای  مشــکالت  از  بخشــی  تولیــد 
تولیدی را برطــرف می کند اظهار کرد: هر 
واحد که مشــکل دارد تقاضای خود را به 
دســتگاه مربوطه می دهد تا مورد بررســی 

قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۲0 جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در اســتان برگزار شــده 
است تصریح کرد: هر دوشنبه بخش معاونت 
اقتصادی به بازدید از شهرستان ها اختصاص 
دارد و بــه بررســی مشــکالت واحدهای 
تولیدی می پردازد.معاون اقتصادی اســتاندار 
همدان با بیــان اینکه برای حل مشــکالت 
همکاری اصناف بســیار حائز اهمیت است 
ادامه داد: در تالطم ها این اصناف و بازاریان 
هســتند که می توانند کمک کنند تا بخشی از 

مشکالت برطرف شود.

وی با اشــاره به اینکه دشــمن همانطور که 
تاکنون نتوانســته ضربه ای به کشور وارد کند 
در آینــده نیز نمی توانــد کاری از پیش ببرد 
گفت: مردم همواره پشــتیبان نظام جمهوری 

اسالمی هستند و باید قدردان آنها بود.
 شرایط اقتصادی 

برای تولید و صادرات بهبود می یابد
در این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت همدان از بهبود شــرایط اقتصادی 
برای بخش تولید و خدمات خبر داد و گفت: 
با تدابیر دولــت و اعمال تغییرات در نقل و 
انتقــال ارزی و تبادالت پولی وضعیت برای 

تولید و صادرکنندگان بهبود می یابد.
حمیــد رضا متین نقــل و انتقال و تبادالت 
پولــی و مشــکالت حمل و نقــل کاال از 
خارج به داخل را موجب گرانی و شــکل 
گرفتن جنگ نابرابر اقتصادی دانست که به 
شــدت بخش صادرات و تامین مواد اولیه 
وارداتــی صنایع و کارخانــه را تحت تاثیر 

قرار داده است.
وی، خاطرنشــان کرد: اگرچــه تامین ارز 
بــا محدودیت های زیادی روبروســت اما 
دولت با اعمال تغییراتی شــرایط را بهبود 
می بخشــد، هرچند بــه وضعیت عادی و 
نرمال نمی رســد اما این اقدامات می تواند 

باشد. کارساز 
متین به اســتمرار حمایت و پشتیبانی دولت 
از تولید و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: 
هیــچ محدودیتی برای پرداخت تســهیالت 
بــه واحدهای تولیــدی اســتان نداریم و با 
هماهنگی های صورت گرفته با هفت بانک 
عامل این مهم انجام می شــود.وی ادامه داد: 
تســهیالت نوسازی و بازســازی واحدهای 
تولیــدی مشــمول یارانه دولت می شــوند 

و برای تســهیالت ســرمایه درگردش هنوز 
تصمیم گیری نشده است.

رئیس ســازمان صمت همــدان اضافه کرد: 
تاکنون بــرای دریافت ۳40 میلیــارد تومان 
تســهیالت متقاضی ثبت نام کرده اســت که 
بــا تخصیص اعتبار صاحبــان این صنایع به 

بانکهای مورد نظر معرفی می شوند.
متیــن به فــراوری و ایجــاد ارزش افزود 
افزود:  برای تولیدات اســتان تاکید کرد و 
محدودیــت صادرات برخــی محصوالت 
درآمدهای  کاهــش  کشــاورزی موجــب 
صادراتی اســتان شد اما در برخی کاالهای 
دیگر رشــد بی نظیــر را تجربه کردیم.وی 
افزود: از ســال گذشــته به دلیــل کاهش 
توان خریــد مردم و گرانی چوب در زمینه 
صادرات محصوالت چوبی شــاهد کاهش 
اما در بخش مصنوعات چوبی رشد  بودیم 

44 درصدی داشــتیم که در کشــور نظیر 
نداشت.

متین فعــاالن اقتصــادی در بخــش تولید، 
صــادرات و خدمات را بــه صبوری دعوت 
کرد و از آنان خواســت مانند گذشته شرایط 
ســخت کشــور را تحمل کرده و بــا اینکار 
دولت را یاری دهند تا دوباره به شــکوفایی 

تولید برسیم.
وی، به طــرح احیا و بازگشــت واحدهای 
تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید اشــاره 
کرد و گفت: این کار ارزشــمند به دســتور 
اســتاندار همدان در سراســر استان در حال 

اجراست.
 حمایت ویژه از اصناف 

در دستور کار دولت قرار گیرد
رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این مراسم 
به فعالیــت ۱8۳ اتحادیه صنفــی و 9 اتاق 
اصناف در استان اشاره کرد و افزود: اصناف 
دارای تشــکیالت قانونی اســت و پا به پای 

دولت برای رفاه و آسایش مردم می کوشد.
حســین محرابی خواســتار نگاه ویژه دولت 
به اصناف شــد و خاطرنشان کرد: در شرایط 
نوسانات ارزی، بی ثباتی قیمت ها و کاهش 
قدرت خریــد مصرف کنندگان به شــدت 
نیازمنــد همکاری مالیــات، تامین اجتماعی 
و شهرداری هســتیم.وی از شورای اسالمی 
شهر و شــهرداری خواست به پاس قدردانی 
از صنــوف مختلف یکی از معابر، خیابان ها 
و یا میادین را به نام اصناف نامگذاری کنند.

در ایــن آییــن در حــدود یکصــد نفر از 
حامیان اصناف، کســبه و بازاریان مردم دار 
و تولیدکنندگان برتر همدان با لوح ســپاس 

تجلیل و قدردانی شدند.
 رفتارهای آمریکا 

نشان از استیصال دارد
در این مراسم نماینده مردم همدان و فامنین 
در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر شتاب 
گرفتن طرح های عمرانی استان همدان گفت: 
پیشرفت و توسعه اســتان با مدیران لوکس 
محقق نمی شود و در این زمینه نیاز به مدیران 

جهادی داریم.
وی اضافــه کرد: مصوبــه و اعتبار مورد نیاز 
بــرای 4۱ طــرح عمرانی اســتان از مجلس 
شورای اسالمی اخذ شده و باید تیم اجرایی 
اســتان به ثمر رســیدن این طرح هــا را در 

اولویت قرار دهند.

 طرح افزایش حداقل ســن ازدواج که به 
طرح کودک همســری معروف شد، همچنان 
در مجلس بالتکلیف اســت؛ نه نمایندگان به 
آن »آری« گفتنــد نه هنوز این طرح به صورت 
رسمی رد شــده اســت. با این حال یکی از 
نمایندگان زن مجلس می گوید ممکن است رد 
این طرح طی دو هفته آینده در مجلس اعالم 
شود تا افکارعمومی از دالیل رأی نیاوردن آن 

مطلع شوند. 
 گزارش رد طرح کودک همســری 

قرائت می شود
براســاس قانون، ســن ازدواج برای دختران 
۱۳سال و برای پســران ۱7سال است و هیچ 
دفترخانه ای اجازه ثبت ازدواج پایین تر از این 
ســن را بدون حکم دادگاه ندارد. با این حال 
بسیاری معتقدند همین سن هم برای ازدواج، 
مصداق کودک همسری است و می تواند به ویژه 
برای دختران آســیب زا باشد. همین موضوع 
باعث شــد مجلس دهم طرحــی را با هدف 
باالبردن حداقل ســن ازدواج و جلوگیری از 
کودک همسری تدوین کند؛ طرحی جنجالی که 
براساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران 
به ۱6سال افزایش می یافت. مهرماه سال گذشته 
نمایندگان مجلس با فوریت این طرح موافقت 
کردند اما به دلیل مقاومت هایی که نســبت به 
محتوای این طرح در جامعه و در میان برخی 

نمایندگان مجلس وجود داشــت، کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس ایــن را طرح را به 

دلیل جامع و کامل نبودن متوقف کرد. 
حاال همچنان این طرح در مجلس بالتکلیف 
اســت و حتی رد نیز نشــده است. براساس 
آمار اعالم شــده کــه چندی پیــش محمد 
فیضی زنگیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
در صحــن علنی مجلس به آن اشــاره کرده 
اســت، ۱7درصد ازدواج های کشور مربوط 
بــه دختران زیر ۱8ســال اســت، همچنین 
ازدواج 4۳هزار کودک در ســنین بین ۱0 تا 
۱5ســال ثبت نشده است که به اعتقاد او اگر 
چنین ازدواج هایــی کاهش پیدا نکند با افت 
شاخص های توســعه انسانی مواجه خواهیم 
بود. او همچنین با اشــاره به اینکه کودکی که 
اجازه اخذ گواهینامه، افتتاح حســاب بانکی، 
معاملــه و رأی دادن نــدارد چگونــه اجازه 
ازدواج دارد، از کمیسیون قضائی خواست با 
توجه به آســیب ها و هزینه های گزاف پدیده 
کودک همســری به بازگشت مجدد این طرح 

به صحن توجه ویژه کند. 
البته پیش از این، رئیس کمیســیون حقوقی و 
قضائی مجلس از احتمال مطرح شــدن دوباره 
این طرح در مجلس خبر داده بود. با این حال 
گویا قراری برای بازگشــت دوباره این طرح 
نیست چراکه طیبه سیاووشی عضو فراکسیون 

زنان مجلس شــورای اســالمی در تازه ترین 
مصاحبه خود از احتمال اعالم رسمی رد طرح 
کودک همســری در دو هفته آینده در مجلس 

خبر داده است.
 گزارش رد طرح برای افکارعمومی 

مفید است
به گفته وی مجلس هرچه بتوانیم مسائل کالن 
را حل کنیم به حل این مســأله بیشــتر کمک 
کرده ایم اما به ما قول داده شــده است گزارش 
رد این طرح را بعد از سرکشــی به حوزه های 

انتخابی در صحن علنی قرائت کنند. 
سیاوشی مدعی اســت که براساس آیین نامه 
باید گــزارش رد این طــرح در صحن علنی 
مجلس قرائت شود اما پس از گذشت پنج ماه 
هنوز قرائت نشده است. او معتقد است قرائت 
گــزارش رد این طرح مهم اســت چراکه در 
این صورت دالیل رد آن برای مردم آشــکار 

می شود. 
 نظرات نمایندگان متفاوت است

در حالی برخی نمایندگاه مجلس لزوم بررسی 
این طرح در مجلس را ضــروری می دانند و 
امید به بازگشــت آن به صحن علنی مجلس 
دارنــد که برخی از نماینــدگان مجلس طرح 
مباحثی همچون کودک همسری در مجلس را 
وقت گیر می خوانند از طرفی کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس پیگیر این طرح است با این 

حال سخنگوی این کمیسیون معتقد است که 
دخترانی که در ســن پاییــن ازدواج می کنند، 
کمتر طالق می گیرند و زایمان سالم تری دارند. 
همچنین به اعتقاد وی شــرع مقدس اســالم 
9ســال تمام را برای ازدواج کافی می داند اما 
مجمع تشــخیص با توجه بــه مصالح جامعه 
۱۳ســال را مبنا قرار داده و افزایش سن بیش 
از این صحیح نیســت. بــا چنین اظهارنظری 
شاید دلیل توقف این طرح برای همه روشن تر 
شود. با این حال گروه دیگری از نمایندگان نیز 
هســتند که اگرچه موافق افزایش حداقل سن 
ازدواجند اما معتقدند دست نمایندگان مجلس 
در تصویــب قوانین مرتبط با حــوزه زنان و 

کودکان بسته است. 
ایــن در حالی اســت که اصوال بســیاری از 
مصوبات مجلس که در راستای حمایت از زنان 
و کودکان بوده، براساس شاخص هایی در زمره 
سیاست های کلی و قانون اساسی قرار می گیرد.

درحالی بســیاری از فعاالن حقوق کودکان و 
حتی نمایندگان مجلس از بازگشت این طرح 
به صحن علنــی ناامیدند که دولت در تدارک 
الیحه ای برای جلوگیری از کودک همســری 
اســت و حتی معصومه ابتکار معــاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری اعالم کرده که 
پیگیر تصویب ایــن الیحه خواهد بود. با این 
حال تجربه نشان می دهد که چنین طرح ها و 
لوایحی بین نمایندگان موافق و مخالف می ماند 
و در انتها این نمایندگان مخالف هستند که به 
دالیلی زورشــان می چربد و جلوی تصویب 

چنین طرح هایی را می گیرند.

پایان نافرجام یک طرح حمایتی

معاون استاندار در همایش »روز اصناف« عنوان کرد

مشکلیدرتأمین
ارزاقعمومیواساسینداریم

نقــل و انتقال و تبادالت 
پولی و مشــکالت حمل 
و نقــل کاال از خارج به 
داخــل را موجب گرانی 
جنگ  گرفتن  شــکل  و 
دانست  اقتصادی  نابرابر 
که بــه شــدت بخش 
صــادرات و تامین مواد 
اولیــه وارداتی صنایع و 
کارخانــه را تحت تاثیر 

قرار داده است
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مسکن

سود سهام عدالت عمده مشموالن غیر از ۲ بانک 
واریز شد

 مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عمده مشموالن سهام عدالت 
برای عملکرد ســال های 95 و 96 واریز شده و فقط مشموالن عضو ۲ بانک ملت و رفاه 

هنوز سهام خود را دریافت نکرده اند.
ســیدجعفر سبحانی به فارس، گفت: سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 95 و 96 
مشموالن سهام عدالت که در ۳۳ بانک و موسسه اعتباری حساب داشته اند، واریز شده و 
فقط مشموالنی که در دو بانک ملت و رفاه شماره شبا حساب خود را اعالم کرده اند، هنوز 

سود آنها واریز نشده است. به گفته وی از ۱00 درصد مشموالن سهام عدالت، 95 درصد 
ســود دریافت کردند و ۳-۲ درصد مربوط به شاغالن و کارمندان دولت و نیز مشموالنی 
اســت که شــماره شــبا خود را از دو بانک ملت و رفاه اعالم کردند که هنوز سود سهام 

دریافت نکرده اند که آن هم بزودی واریز خواهد شد. 
وی در مورد اینکه اعالم شــماره شبا به سازمان خصوصی سازی تا چه زمانی مهلت دارد 
گفت: افرادی که زمان ثبت نام دعوتنامه برایشــان ارسال نشده بود، مشمول دریافت سهام 
عدالت بوده اند، باید شــماره شبا حساب خود را به سامانه سهام عدالت اعالم کنند و این 
شماره شبا از سوی سامانه سازمان خصوصی سازی برای فرد احراز و تایید شود که در آن 

صورت سود سهام عدالت براساس همان شماره شبا برای مشمول واریز می شود. 

ســبحانی افزود: همه سهامداران عدالت حتی کسانی که به ســن قانونی هم نرسیده اند، 
باید شــماره شــبا خود فرد اعالم شود و مانند یارانه نیست که سود به حساب سرپرست 
واریز شــود، بلکه از کودکان گرفته تا مشموالن 90 ساله باید همه شماره شبا خودشان را 

اعالم کنند. 
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه عده ای می گویند، تاکنون سود سهام 
عدالت نگرفته اند، گفت: ممکن اســت شماره شــبا خود را به سامانه سهام عدالت اعالم 
نکرده باشند یا اینکه هنوز شماره شبا آنها تایید نشده و یا مسدود شده باشد که در سامانه 
اعالم خواهد شــد که این شماره در دست بررسی است، اما کسانی که شماره شبا آنها از 

سوی سازمان خصوصی سازی تایید شده باشد سود آنها واریز شده است. 

از ابتدای تيرماه
فشار بازار اجاره بیشتر شد 

 با آغاز تابستان مراجعه  اجاره نشین ها به دفاتر امالک سه برابر شده، 
اما قیمت ها نسبت به خردادماه افزایش چندانی نداشته است.

به گزارش ایسنا، جنب وجوش مســتأجران از ابتدای تیرماه همزمان 
با آغاز فصل جابه جایی آغاز شــده است. واسطه های ملکی می گویند 
مراجعه به دفاتر امالک نســبت به خردادماه حداقل ۳ برابر شــده اما 
نرخ ها نســبت به خردادماه تغییر چندانی نداشــته است. موجران هم 

کماکان، دریافت اجاره ماهیانه را به رهن کامل ترجیح می دهند.
اجاره بها در شــهرهاي بزرگ ۲0 تا 50 درصد نســبت به تیرماه سال 
گذشــته افزایش یافته، البته آمار بانک مرکــزی افزایش میانگین ۲۳ 
درصد را نشــان می دهد. این در حالی است که طبق آمار وزارت راه 
و شهرسازی قیمت مسکن در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱04 
درصد رشد نشــان می دهد. البته دفاتر امالک عنوان می کنند به دلیل 
پایین بودن توان اقشــار مستأجر، نرخ رشــد اجاره به نسبت قیمت 

مسکن، پایین تر بوده است.
بررســی های میدانی حاکی از آن اســت کــه صاحب خانه ها ترجیح 
می دهند به جای رهن کامل، اجاره ماهیانه دریافت کنند؛ چرا که نرخ 
سود بانکی کاهش یافته و مالکان، این موضوع را در قراردادها محاسبه 
می کنند. نسبت نرخ اجاره به ودیعه نیز کماکان از فرمول قدیمی تبعیت 
می کند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳0 هزار 

تومان اجاره در نظر گرفته می شود.

پیش بینی خطر ریزش نفت به ۳0 دالر
 بانک امریکا مریل لینچ پیش بینی کرد وخامت بیشتر روابط میان آمریکا 
و چین ممکن اســت زنجیره ای از رویدادها را رقم بزند که قیمت نفت 
را بیش از 50 درصد کاهش خواهد داد و تا مرز ۳0 دالر در هر بشــکه 

سقوط کند.
به گزارش ایسنا، فرانسیسکو بالنش، مدیر جهانی کاالها در بانک امریکا 
مریل لینچ در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اگر دیدار رضایت بخشی با شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین 
در نشست سران گروه ۲0 نداشته باشد، ممکن است تصمیم بگیرد تعرفه 

روی ۳00 میلیارد دالر دیگر واردات چین را افزایش دهد.
بالنش اظهار کرد: این امر ممکن است مقامات چینی را وادار کند ارزش 
یوان را ضعیــف کنند و نفت که به دالر قیمت گذاری می شــود برای 
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت گران تر شود و در نتیجه 
رشد تقاضا برای نفت لطمه خواهد دید. پکن ممکن است تصمیم بگیرد 
تحریم های واشــنگتن علیه ایران را نادیده بگیرد و واردات نفت از ایران 

کشور را ازسربگیرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب مســئله تجارت و مســئله ایران یک مسئله 
مشترک می شوند و ســناریوی نفت ۳0 دالری شکل می گیرد. چین دو 
میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می کند و تقاضا فروپاشی پیدا می کند 

بنابراین تصور می کنید قیمت های نفت چه روندی پیدا خواهند کرد.
بالنش گفت: این سناریو بعید است اما دور از عقل نیست. سناریوی پایه 
بانک امریکا مریل لینچ برای قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 

در نیمه دوم سال به ترتیب 6۳ دالر و 56 دالر است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، نفت برنت ۱۲ ژوئن از اوج قیمتی که در 
آوریل داشت ۲0 درصد سقوط کرد که نتیجه وخامت جنگ تجاری بود 
و از آن زمان به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه، حدود ۱0 درصد رشد 
کرده است.تحلیلگران سیتی گروپ در یادداشتی پیش بینی کردند پکن 
برای جبران تأثیر وضع تعرفه هــای باالی آمریکا روی واردات کاالهای 
چینی، ناچار خواهد بود اجازه دهد نرخ برابری یوان در برابر دالر به 7.۳ 
یوان کاهش پیدا کرد که شش درصد پایین تر از سطح فعلی خواهد بود.

بازار متشکل ارزی واقعا بازار است؟
ــا  ــه باشــد تنه ــر اســمی ک ــازار دارای ه ــم ب ــم گفته ای ــاًل ه  قب
در یــک صــورت بــازار واقعــی خواهــد بــود و آنهــم اینکــه قیمــت 
ــازار  ــور از  ب ــر منظ ــن اگ ــد، بنابرای ــد باش ــی و واح در آن واقع
ــک  ــف ی ــی و تعری ــای قبل ــواع قیمــت ه ــن ان متشــکل، برانداخت
ــت  ــد گف ــد، بای ــت باش ــه واقعی ــک ب ــا نزدی ــی و ی ــت واقع قیم
ــع و قدمــی در جهــت  ــارک و ناف ــم تصمیمــی مب ــن تصمی ــه ای ک
ــن در  ــه ای ــای اقتصــادی کشــور اســت و البت اصــالح ســاختار ه
ــاره  ــی در ب ــر واقع ــای غی ــاره قیمــت ه ــه درب ــی اســت ک صورت
کاالهــا و خدمــات دیگــر هــم بررســی و اصــالح بــه عمــل آیــد.

ــمی  ــر اس ــا ه ــری ب ــازار دیگ ــر ب ــا ه ــکل ی ــازار متش ــکیل ب تش
ــی  ــام معن ــه تم ــه ب ــد ک ــق باش ــد موف ــی می توان ــا  در صورت تنه
ــه آن  ــازار واقعــی را ایفــا نمایــد، یعنــی اوال ورود ب نقــش یــک ب
ــًا قیمــت در آن دســتوری و  ــرای همــگان آزاد باشــد، ثانی ــازار ب ب
ــده قیمت هــا  ــن کنن ــی نباشــد و عرضــه و تقاضــا در آن، تعیی رانت
ــه  ــد ک ــت کنن ــم مراقب ــی ه ــتگاه های نظارت ــه دس ــد، و البت باش
ــا  ــی ب ــا هماهنگ ــد ب ــزرگ نتوانن ــرمایه های ب " ها و س ــت  " تراس
ــرده  ــم ک ــازار حاک ــی را در آن ب ــر واقع ــای غی ــر قیمت ه یکدیگ
ــط  ــه فق ــم البت ــی نظــارت ه ــد، معن ــی کنن ــردم را خال ــب م و جی
ــی  ــه تنهای ــم ب ــی ه ــای قانون ــت و برخورده ــردن نیس ــا ک تماش
کافــی نیســت، بلکــه در صــورت لــزوم دخالــت بــازار ســاز اصلــی 
کــه همانــا بانــک مرکــزی اســت می توانــد بــا تزریــق بــه موقــع و 

ــد. ــازار حفــظ کن ــادل را در ب ــی تع ــت و منف مثب
ــش  ــل کاه ــکل ارزی را دلی ــازار متش ــکیل ب ــی تش ــراً برخ اخی
تقاضــا و افزایــش عرضــه و نهایتــًا کاهــش قیمــت ارز دانســته اند، 
ــزار  ــرم اف ــک ن ــاد ی ــود ایج ــی ش ــه م ــم چگون ــی دان ــر نم حقی
ایــن معجــزات را داشــته باشــد، اگــر بــا بــه کار بــردن یــک اســم 
ــردن  ــه کار ک ــرد، ک ــل ک ــی حاص ــه معجزات ــن گون ــود، ای می ش
ــنیده  ــه ش ــور ک ــن ط ــر ای ــود، اگ ــت ب ــوب و  راح ــی خ خیل
ــف  ــوص، صن ــازار مخص ــن ب ــه ای ــه، ورود ب ــد ک ــود، باش می ش
ــه  ــن گون ــر ای ــر حقی ــه نظ ــد، ب ــژه باش ــرایط وی ــا ش ــاص و ب خ
ــد  ــرخ ارز نخواه ــدن ن ــد ش ــی و واح ــه واقع ــی ب ــا، کمک بازاره
ــتر  ــاد بیش ــت و فس ــاد ران ــه ایج ــت ب ــن اس ــی ممک ــرد، و حت ک
بیانجامــد و بــه آن دامــن بزنــد، خــود اینکــه ورود بــه ایــن بــازار 
مســتلزم دادن حــق عضویت هــای بــه نســبه کالن اســت نشــان از 
ــود  ــع س ــد، توق ــول را می دهن ــن پ ــه ای ــانی ک ــه کس ــن دارد ک ای
هــای جــدی و رانتــی از ایــن بــازار بــرای خــود دارنــد، وگرنــه در 
شــرایطی کــه ســازکار مناســب بــرای کشــف نــرخ ارز در بــورس 
وجــود دارد چــه نیــازی بــه ایجــاد یــک بــازار انحصــاری جدیــد 
بــا گرفتــن حــق عضویــت کالن بــود کــه خــود ایــن باعــث شــود 
ــی ارز،  ــدگان نهائ ــه مصــرف کنن ــا ب ــدی نهایت ــای جدی ــه ه هزین

ــل شــود. تحمی
ــازار  ــود، در ب ــام نمی ش ــازار انج ــک ب ــط ی ــرخ ارز توس ــن ن تعیی
متشــکل هــم حتــی اگــر کار خــودش را خــوب انجــام دهــد فقــط 
کشــف قیمــت صــورت می گیــرد و تعییــن قیمــت واقعــی ارز بــا 
بررســی هــا و محاســبات دقیــق توســط اقتصــاد دانــان  بــه دســت 
ــی  ــم آن قیمــت واقع ــا حری ــد و شایســته اســت، دولت ه ــی آی م
ــازار  ــح، ب ــای نا صحی ــر عالمت ه ــه، در اث ــد، وگرن ــت کنن را رعای

دچــار ســر در گمــی و گمراهــی می شــود.
اگــر قیمــت ارز واقعــی باشــد حتــی اگــر در اثــر عــدم مهــار نــرخ 
تــورم بــاال هــم باشــد اقتصــاد محکــم و ضربــه ناپذیــر مــی شــود، 
و از اتفاقــات سیاســی تاثیــر نمی پذیــرد، مثــل اینکــه شــخصی در 
خانــه ای محکــم، نشســته باشــد، کــه چنــدان از طوفانــی کــه در راه 
اســت ناراحــت نمــی شــود، ولــی اگــر قیمــت غیــر واقعــی باشــد 
هــر ســخن و اقدامــی از ســوی هــر سیاســتمداری فــوراً قیمت هــا 
ــه  ــی ک ــد اتفاق ــت مانن ــد درس ــان می کن ــم و نوس ــار تالط را دچ
در شــهریور 89 یــا فروردیــن 97 بــرای قیمــت ارز افتــاد مثــل آن 
مثــل کســی اســت کــه در مکانــی نامطمئــن در بــاالی یــک بلنــدی 
ایســتاده باشــد کــه بــا وزیــدن کوچکتریــن نســیمی دچــار اســترس 
و اضطــراب می شــود و امــکان ســقوط و صدمــه خــوردن برایــش 
ــود  ــن خ ــه ام ــه در خان ــت ک ــخصی هس ــتر از آن ش ــیار بیش بس

قــرار دارد.
ــرای ایجــاد  ــه ب ــکاری ک ــورم و بهــره و بی ــرخ ت ــرل ن ــر از کنت غی
ــه  ــری ک ــه دیگ ــت نکت ــور الزم اس ــادی در کش ــتحکام اقتص اس
باعــث تقویــت پــول ملــی می شــود، جلــب اعتمــاد مــردم اســت، 
هرچــه اعتمــاد مــردم بــه کارگــزاران اقتصادی کشــور بیشــتر باشــد 
ــب  ــود جل ــی ش ــتحکم م ــر و مس ــوی ت ــم ق ــور ه ــول آن کش پ
ــا یــک دســتور انجــام نمی شــود، بلکــه  ــی و ب اعتمــاد هــم ناگهان
ــت  ــه دس ــدک ب ــدک ان ــه و ان ــح و معقوالن ــای صحی ــا روش ه ب
ــه  ــادی را ک ــی اعتم ــواب گاه ــل ناص ــک عم ــی ی ــد، ول می آی
ــه دار  ــان خدش ــد ناگه ــت بیای ــه دس ــا ب ــیده ت ــول کش ــال ها ط س
ــردم، ایجــاد  ــه خــوردن اعتمــاد م ــن عامــل ضرب ــد، مهم تری می کن
ــق  ــا خل ــکناس ی ــاپ اس ــط چ ــیخته، توس ــار گس ــای افس تورم ه
ــت،  ــا اس ــط بانک ه ــاال توس ــای ب ــت بهره ه ــط پرداخ ــول توس پ
یــا زمانــی کــه مــردم را تشــویق می کنیــم کــه بــا داشــتن حســاب 
ارزی ارز خــود را در بانک هــا پس انــداز کننــد خــب مــردم 
ــول  ــرای دریافــت پ ــی کــه ب ــی در زمان ــد، ول هــم اعتمــاد می کنن
خــود و ارز خــود مراجعــه می کننــد بانــک از دادن آن، خــودداری 
ــتوری  ــرخ دس ــا ن ــی آن را ب ــادل ریال ــد مع ــد و می خواه می کن
ــی  ــتم بانک ــاد از سیس ــلب اعتم ــث س ــن باع ــد، ای ــا بده ــه آنه ب

می شــود.  
ــاد  ــه اعتم ــه ب ــد ک ــت کنن ــیار دق ــد بس ــئوالن بای ــن مس بنابرای
عمومــی صدمــه وارد نشــود کــه بزرگتریــن ســرمایه ها بــرای هــر 
کشــور یــا حتــی بــرای هــر فــردی اعتبــاری اســت کــه نــزد مــردم 

ــد. دارن
* اصغر سمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان

غزل اسالمي »

 شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان همدان در این نوبت با حضور 
تعــدادي از مدیــران وزارتخانه هاي مختلف، 
رئیس صندوق ضمانت، اســتاندار، مدیران و 

نمایندگان استان برگزار شد.
در این جلســه بنا بر این بود کــه مدیران کل 
اداره هاي استاني گزارش کوتاهي از پروژ ه هایي 
کــه به منابع مالي نیاز دارنــد را مطرح کرده و 
مبلغ آن را نیز عنوان کنند تا مدیران مربوطه در 
وزارتخانه هــا کمک کنند که در صورت امکان 
بودجه بیشتر و با سرعت بیشتري به پروژ ه هاي 
اولویت دار استان پرداخت شود. هرچند که در 
مواردي وقتي مدیر کلي پروژه هاي اولویت دار 
را مطــرح مي کرد و درخواســت رســیدگي 
وزارتخانه براي ســرعت بخشــیدن به روند 
تخصیص بودجه ها مي کرد برخي از نمایندگان 
مجلس صدایشان درمي آمد و معترض مي شدند 
که چرا پروژه هاي مربوط به شهرستان آنها جزو 
اولویت استان به حساب نمي آید. اما در کل آنچه 
که از نتیجه این مراودات اطالعاتي پیدا بود این 
بود که برخي از پروژه هاي اســتان در اولویت 
وزارتخانه ها نیســت و اولویت آنها براي استان 

فرق دارد.
البته با توجه به وضعیت بودجه اي ســالجاري 
دست همین مدیران مهمان در این جلسه شاید 
بســته بود تا برخي از خواســته هاي استان را 
برآورده کنند اما وقتي که سید اسکندر صیدایي، 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
همدان گزارشي از نتایج سفر ریاست جمهوري 
به همدان را داد اعالم کرد که 86۲ میلیارد تومان 
اعتبار مصوب این سفر براي استان بوده که هزار 
میلیاردو۱۳۲ میلیون تومان پرداخت شد و مبلغ 
اضافه هم مربوط به اتمام پروژه راه آهن بود اما 
۱9۱ میلیــارد تومان از مبلغ 86۲ میلیارد تومان 
باقي مانده که مربوط به چند اســتان اســت و 
تقاضا داریم این مبلغ نیز به استان پرداخت شود. 
نماینده سازمان برنامه وبودجه کشور در پاسخ 
به این درخواست گفت که امسال ۱00 میلیارد 
تومان از مصوبات ســفر به استان را پرداخت 

مي کنیم.
در ایــن جلســه پــس از اینکــه حســن 
رباني ارشــد، مدیر کل اداره راه وشهرسازي 
اســتان همدان 4 اولویت جاده سازي استان 
را مطرح کرد، محمد نیکوفرجام معاون امور 
راه  و  ترابری وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد که برای اســتان همــدان ۱5 طرح ملی 
در پیوست شــماره یک قانون بودجه وجود 
دارد و اعتبار ابالغی در سال 97 حدود ۱55 
میلیارد تومان بوده که ۱8۲ میلیارد تخصیص 
پیدا کرده اســت و براي فرودگاه همدان نیز 
دو فروند هواپیما پیگیری شــده است. وي 
تأکیدش بر ساخت و انتقال ایستگاه راه آهن 

به داخل شهر همدان بود.

  سد نعمت آباد امسال 
به بهره برداری می رسد

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
همدان نیز به بیان مشکالت پرداخت و گفت: 
مشکالت این حوزه آبرسانی به شهر همدان و 
نیاز به 500 میلیارد ریال اعتبار براي آن، آبرسانی 
به مالیر از سد کالن با نیاز به40 میلیارد اعتبار و 
آبرسانی به تویسرکان از طریق سدسرابی به ۱0 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
معاون دفتر امور آب، کشاورزی و محیط زیست 
ســازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: سد 
سرابی و کالن چندسالی است که تمام شده و 

آبرسانی در حال انجام است.
کیومرث ســبزی با بیان اینکه آبرسانی به سد 
مالیر انجام شــده اما امسال تخصیص صورت 
نمی گیــرد، ادامه داد: ســد نعمت آبــاد جزو 
طرح های خاتمه ای است و ۲7 میلیارد برای این 
طرح اختصاص یافته و امســال به بهره برداری 

می رسد.
وی تاکید کرد: آبرســانی شهر همدان تا قبل از 
آبگیری تالوار انجام می شد اما با کاهش ورودی 
تالوار این طرح ملقی شــده که توسط وزارت 

نیرو انجام می پذیرد.
ظرفیت هاي  شــدن  شناخته  براي   

گردشگري همدان دولت کمک کند
علي مالمیــر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری استان همدان نیز تملک 
حریم تپه هگمتانــه، حفظ و تملک خانه هاي 
تاریخــي و تکمیل موزه منطقه ای اســتان را 
از اولویت هاي اســتان اعالم کرد و گفت که 
ظرفیت هــای همدان به عنــوان منطقه غرب 
کشور شناخته شده نیست و دولت باید ورود  
کند. اما رئیس امور فرهنگی، گردشــگری و 
ورزشــی ســازمان برنامه و بودجه کشور در 
پاسخ به درخواســت هاي وي گفت: با توجه 
به برآورد هــا 450 میلیارد تومان تملک حریم 
تپه هگمتانه اعتبــار نیاز دارد امــا کل اعتبار 
برای کشــور ۱0 میلیارد تومان است، بنابرین 

ظرفیت طرح ملی پاسخگو نخواهد بود. البته 
برای تملک حریم تپه هگمتانه پیشنهاد می کنیم 
فازبندی و تبدیل به قطعات کوچک شــود که 
این موضوع همت استان و مجموعه ملی را با 

هم می طلبد.
هــادی جعفری نژاد افزود: مخــزن امن موزه 
95 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و امسال به 
بهره برداری می رســد؛ ضمن اینکه برای ادامه 

احداث موزه کمک می کنیم تا تسهیل شود.
 رویه هزینه ها تغییر کرده است

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور هم 
گفت: پول به هر کجا که جاذبه باشد می رود و 
این هنر مدیران ملی نیست که پول بدهند بلکه 
مدیران استانی باید جاذبه ای ایجاد کنند که پول 
به آن سمت برود.سیدحمید پورمحمدي ادامه 
داد: بر قطاری به نام بودجه دولتی سوار بودیم 
که این قطار آرام آرام باید مسیر خود را تغییر 

دهد و باید مسیر را عوض کنیم.
پورمحمدی افزود: صندوق توســعه ملی هیچ 
تقسیم بندی اســتانی ندارد و مدیران استانی با 
هنــر خود می توانند همت کــرده جوی منابع 
صندوق توســعه ملی را به سمت همدان باز 
کنند و اگر از صندوق توسعه ملی اعتبار کمی 
وصول کردید هیچ هرجی به صندوق و دولت 

نیست بلکه مدیران استانی کوتاهی کردند.
معــاون اقتصادي و هماهنگي بودجه کشــور 
سپس از انتخاب همدان به عنوان محور اقتصاد 
مقاومتي منطقه ۳ آمایش کشور با حضور استان 

هاي ایالم، کرمانشاه و مرکزي خبر داد.
وی با بیــان اینکه غیر صندوق توســعه ملی 
قانونگذار ظرفیت بزرگــی در اختیار ما قرار 
داده اســت بیان کرد: بسیاری از پروژه های که 
در این جلسه مطرح شد ظرفیت تبصره ۱9 و 

مشارکت بخش خصوصی را دارد.
دبیر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی در 
ادامــه در رابطه با هزینه های کشــور با تأکید 
بــر اینکه هزینه های جاری به شــدت کاهش 
پیدا می کند افزود: امســال اموري مانند ســفر 

رفتن، ساختمان ســازی و ... کنسل مي شوند و 
دستگاه های دولتی باید خود را با متوسط مردم 

منطبق کنند.
وی با اشاره به اینکه نحوه اداره کشور متفاوت 
خواهد شــد بیان کرد: چنــد موضوع مهم در 
دســتور کار قرار دارد و تولید اشــتغال جزو 
اولویت ها خواهد بود، معیشت مردم و عدالت 
جزو موضوع آن خواهد بود و وابستگی کشور 

به نفت قطع خواهد شد.
 فرصت دستگاه ها براي جذب اوراق 

در حال پایان است
استاندار همدان در رابطه با جذب اوراق توسط 
دســتگاه ها گفت: فرصتی برای جذب اوراق 
باقی نمانده و اگر تا پنج شنبه آینده دستگاهی 
اوراق خود را جذب نکرده باشد ضمن تذکر 
به آن دســتگاه، دستگاه هاي دیگر که فهرست 
داده اند می توانند اوراق را گرفته و هزینه کنند.

ســید ســعید شــاهرخي در ادامه گفت: باید 
بیمارســتان ها تجهیز شــود به عنــوان قطب 
پزشکی است و به دنبال ایجاد مرکز پیوندغرب 
کشور در اســتان همدان هســتیم.وي گفت: 
مهمترین کارهایی که بیشــترین بهره وری را 
دارد باید به جد پیگیری شود.شاهرخي با اشاره 
به تدوین سند راهبردی سه ساله استان همدان 
افزود: این سند نقشه راهی برای استان همدان 
اســت و مسیر توسعه استان به دقت مشخص 

شده است.
وی بــا بیان اینکه امروز پروژه هایی که در این 
جلسه مطرح شد شــرایط مناسبی دارند، بیان 
کرد: در حوزه راه ۱5 پروژه قابل توجه وجود 
دارد و استان همدان در راه آهن شاهراه است.

اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه در اســتان 
همدان کمترین حاشــیه وجود دارد ادامه داد: 
توجه همه مســئوالن معطــوف کار و تالش 

است.
در پایان جلســه از کتاب  بررســی وضعیت 
استان  اجرایی  انســانی دســتگاه های  نیروی 

همدان رونمایی شد.

معاون اقتصادي و هماهنگي بودجه کشور در جلسه شورای برنامه ریزی استان: 

هنرمدیران
جذبپولازمرکزباشد

■ همدان محور اقتصاد مقاومتي منطقه 3 آمایش کشور شد 

 رئیس اتاق بازرگاني اســتان همدان در 
نخستین نشست خبري خود پس انتخاب 
مجــدد دوره اي در انتخابــات اتاق درباره 
شرایط بازار همدان در عراق گفت: به دالیل 
مختلف، سهم بازار همدان و ایران از عراق 
ناچیز اســت و در حد یک تا ۲/5 درصد 
است اما عمده بازار آنها دست ترکیه اي ها 
اســت که دولت باید مشکالت موجود در 

این مسیر را با جدیت حل کند.
علي اصغر زبردست افزود: به خاطر تحریم ها 
با این کشور مشــکالتي براي انتقال ارز و 
حتي صادرات داریــم، بانک ها با ما مبادله 
ارزي نمي کنند و برخي ها مي گویند دینار به 
ما بدهید که این راه بسیار مشکل و پرهزینه 
براي تجار ایراني است. براي صادرات هم 
چون تعرفه گذاشته اند، نمي صرفد. ارتباط 
ما با عراق پیچیدگي هایي دارد که همان بهتر 

سمت آنها نرویم.
وي درباره دخالت دولت در بازار توضیح 
داد: اگر بســیاري از اتفاقاتي که در بحث 
تحریم هــاي اقتصادي غــرب علیه ایران 
صــورت گرفتــه را به دســت اتاق هاي 
بازرگاني دو کشور مي سپاردند حل مي شد. 
اما وقتي همه موارد دســت دولت باشــد 
مسائل سیاسي و اقتصادي را ادغام مي کند.

زبردســت افزود: اگر قیمت ارز را هم آزاد 
و تک نرخي مي کردند بسیاري از مشکالت 
حل مي شــد حتي دیگر نیاز به هیچ گونه 

نظارت و یا تشکلي هم براي آن نبود.
وي ادامــه داد: مداخلــه دولــت در بازار 
قیمت ها را دچار نوســان کرده در صورتي 
که اگــر تصمیم هاي یک شــبه نگیرند و 
ممنوعیت هاي بي جهت مصوب نکنند به 
عنوان مثال وقتي که قیمت ســیب زمیني 

در بازار به ۱8 هزار تومان مي رســد بخش 
خصوصي به راحتــي مي تواند به صادرات 
ادامه بدهد و از طرف دیگر ســیب زمیني 
حــدود 5 هزار توماني از کشــوري مانند 
پاکستان وارد کشور کند. اما درست زماني 
که سیب زمیني به خاطر صادرات به ۱8 هزار 
تومان رسیده جلوي واردات آن هم گرفته 
شده است که چنین اقداماتي بحران هایي در 

بازار به وجود مي آورد.
رئیــس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: 
اگــر تصمیم بگیرند و تمام شــرکت هاي 
دولتــي را تعطیل کنند بخش خصوصي به 
راحتي مي تواند فعالیت و بسیاري از مسائل 
اقتصادي را حل کند اما اکنون شرکت هاي 
دولتي رغیب بخش خصوصي هســتند و 
متأســفانه میزهاي دولتي آنقدر چسبندگي 
دارنــد که کســي حاضر نیســت آنها را 

واگذار کند.وي ادامه داد: بسیاري از مسائل 
صــادرات به عراق را بــا روش صادرات 

پیله وري به راحتي مي توانیم حل کنیم. 
زبردســت در پاسخ به ســؤال همدان پیام 
مبني بر اینکه راه اندازي بازار متشکل ارزي 
چه تأثیري بر کار فعاالن اقتصادي خواهد 
گذاشــت و آیا وجود نرخ چهارم در بازار 
مجدداً به ضرر اقتصاد و بخش خصوصي 
تمام نخواهد شــد؟ گفت: نمي دانم بازار 

متشکل ارزي چیست!
زبردست درباره مشــکالت فعاالن مبل و 
منبت مالیر در تهیه مواد اولیه هم گفت: از 
آنجا که این بازار براي ما اهمیت دارد هیأتي 
را به کشــورهاي گرجســتان و ارمنستان 
فرســتادیم تا نمونه چوب هــا را ببینند از 
کشور غنا هم نمونه چوب هایي قرار است 
بفرستند اما خود فعاالن باید بروند به غنا و 

نمونه چوب ها را ببینند چون آنها هستند که 
در نهایت باید انتخاب کنند.

وي دربــاره وجود بانک هــا خصوصي و 
نحوه عملکردشــان نیز گفت: به نظر من 
همه بانک هاي خصوصي باید منحل شوند 
چون هیچ کنترلي بر نحــوه عملکرد آنها 
صورت نمي گیرد.به گفته زبردست حدود 
۳0 تا 40 درصد صادرات اســتان از طریق 
گمــرک همدان صورت مي گیرد و بقیه آن 
به صورت پیله وري از گمرکات دیگر انجام 
مي شــود. حدود 80 درصد سیب زمیني و 
سفال تولیدي استان نیز به صورت پیله وري 
صادر مي شود.وي درباره مشکالت موجود 
بر سر راه فعاالن اقتصادي توضیح داد: در 
حال حاضر با گمرک و مالیات هیچ مشکلي 
نداریم و تنها مشکل مان با تأمین اجتماعي 
است. از وقتي تغییراتي در مدیریت صورت 
گرفت مشکالتي بهوجود آمده که تذکرات 
الزم را خارج از فضاي رســانه اي به مدیر 
کل سازمان داده ام و ازسوي استانداري هم 
اخطار گرفته کــه اگر ظرف مدت ۱5 روز 

اصالح نکند باید از استان برود.
رئیــس پارلمان بخش خصوصــي درباره 
حواشي پیش آمده در زمستان سال 97 براي 
اتاق بازرگاني هم توضیح داد که هرکسي 
نمي تواند به من بگوید تخلف کرده ام، این 
را هیأت نماینــدگان مي تواند اعالم کند و 
دستگاه قضایي رأي بدهد. چنین مسائلي به 

اعتبار اتاق لطمه مي زند.
وي درباره ساختمان نیمه کاره اتاق بازرگاني 
که در جاده فرودگاه در حال ساخت است، 
گفت: یک طبقه آن در حال ساخت است و 
چون پیش بیني نکرده بودیم که ممکن است 
که قیمت مصالح تــا 4/5 برابر باال مي رود 
با مشکالتي مواجه شده ایم اما تاکنون طبقه 
نخست آن مراحلي را پشت سر گذاشته و 
اگر امسال موفق شوسم سالن آمفي تئاتر و 
در طبقه دوم طبقه اداري را به پایان برسانیم 
اتاق را به ساختمان جدید منتقل مي کنیم. 
اما این ســاختمان 5 طبقــه و در زمیني به 
مساحت بیش از ۱۱ هزار مترمربع طراحي 

شده است.

رئيس اتاق بازرگاني استان در جمع خبرنگاران:

همان بهتر که با عراق رابطه نداشته باشیم!
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مدرسه فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی فتح 
در کبودراهنگ افتتاح شد

 همزمــان با هفته مبــارزه با مصرف مواد مخدر مراســم افتتاحیه 
مدرسه فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی فتح روز گذشته در شهرستان 

کبودراهنگ برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 
همزمان با هفته مبارزه با مصرف مواد مخدر مراســم افتتاحیه مدرسه 
فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی فتح با حضور خانواده های ورزشکاران 
و نیز مسئولین ورزش شهرستان در محل زمین چمن مجموعه ورزشی 

شهید شعاعی برگزار شد.
دراین مراسم شــکری سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
با تاکید بر اهمیت غنی ســازی اوقــات فراغت نونهاالن، نوجوانان و 
جوانان در فصل تابســتان، ورزش فوتبــال را یکی از پرطرفدارترین 
و محبوب ترین رشــته های ورزشــی معرفی کرد که میتواند جایگاه 
ارزشــمندی در پر کردن اوقات فراغت عالقمندان و در نتیجه عاملی 
موثری در پیشگیری از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله 

گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشد. 
گفتنی اســت مدارس متعدد ورزشی در رشــته های کبدی، کاراته، 
رزمی، کونگ فو، تیر اندازی با کمان، فوتبال، فوتسال، والیبال،بسکتبال، 
اســکیت، دو و میدانی، جودو، بوکس، ژیمناســتیک، شنا، باستانی، 
بدمینتون، ورزش های همگانی و کشــتی در سطح شهرستان فعالیت 
دارند که با استقبال گسترده ی خانواده ها بویژه در ایام فصل تابستان 

از رونق بسیار خوبی برخوردار هستند.

رئيس هيأت کشتی همدان:
مسابقات کشتی آزاد جوانان و امید قهرمانی 

استان همدان برگزار می شود

ــتی آزاد  ــابقات کش ــت: مس ــدان گف ــتی هم ــأت کش ــس هی  رئی
ــی اســتان همــدان در ســالن 6 هزارنفــری انقــالب  ــان قهرمان جوان

ــود. ــزار می ش ــدان برگ هم
ــه برگــزاری  ــا اشــاره ب ــا  مهــر ب ــان در گفتگــو ب عبدالرضــا رضایی
ــار  ــدان اظه ــتان هم ــی اس ــان قهرمان ــتی آزاد جوان ــابقات کش مس
ــتان  ــی اس ــد قهرمان ــان و امی ــتی آزاد جوان ــابقات کش ــت: مس داش
همــدان پنجشــنبه ششــم و جمعــه هفتــم تیرمــاه در محــل ســالن 6 

ــود. ــزار می ش ــدان برگ ــالب هم ــری انق هزارنف
وی افــزود: همــدان بعــد از میزبانــی رده خردســاالن میزبانــی ایــن 
ــان و  ــنی جوان ــتان را در رده س ــی اس ــای قهرمان دوره از رقابت ه

ــت. ــه اس ــد برعهده گرفت امی
رئیــس هیــأت کشــتی همــدان بــا اشــاره بــه برگــزاری اردوی تیــم 
کشــتی آزاد خردســاالن اســتان در خانــه کشــتی همــدان گفــت: ایــن 
ــعود  ــی و مس ــاس بیگلربیگ ــازنده و عب ــان س ــر مربی ــر نظ اردو زی
ــا روز  ــدان ت ــتان هم ــان اس ــه مربی ــس کمیت ــوکار رئی ــی ج مصطف

جمعــه هفتــم تیرمــاه ادامــه خواهــد داشــت.
رضاییــان خاطرنشــان کــرد: بعــد از پایــان اردو تیــم کشــتی 
ــرد  ــهر بروج ــه در ش ــابقات چندجانب ــتان در مس ــاالن اس خردس

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ش
وی بــا اشــاره بــه جهــش کشــتی همــدان در رقابت هــای مختلــف 
اســتانی گفــت: کشــتی همــدان در رده ســنی نونهــاالن و نوجوانــان 
ــت  ــه دس ــتان ب ــهرهای اس ــن ش ــت را در بی ــام نخس ــت مق توانس

بیــاورد کــه حاصــل تــالش مربیــان خــوب اســتان اســت.
ــدن  ــال ش ــا فع ــرد: ب ــوان ک ــدان عن ــتی هم ــأت کش ــس هی رئی
ــلطانی  ــد س ــر محم ــر نظ ــتانی زی ــتعدادیابی تابس ــای اس کالس ه
ــار  ــی در انتظ ــده خوب ــع آین ــان؛ به طورقط ــتی جه ــان کش از قهرمان

ــود. ــد ب ــدان خواه ــتان هم ــتی اس کش

حضور مربیان هندبال مالیری در کالس 
بدنسازی تخصصی هندبال کشور

ــال  ــان هندب ــادی از مربی ــل آب ــادی لع ــی و ه ــژگان ملک  م
ــاء  ــی و ارتق ــطح علم ــردن س ــاال ب ــت ب ــر جه ــتان مالی شهرس
گواهینامــه مربیگــری خــود در دوره آموزشــی تخصصــی هندبــال 

ــدند. ــر ش ــور حاض کش
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش وجوانــان اســتان دوره 
مربیگــری بدنســازی تخصصــی هندبــال کشــور در دو بخــش اقایان 
و بانــوان در تهــران بــزرگ از اوایــل تیــر مــاه آغــاز و مــژگان ملکــی 
و هــادی لعــل آبــادی از هیــأت هندبــال شهرســتان مالیربــا هــدف 
بــاال بــردن ســطح علمــی و ارتقــاء گواهینامــه مربیگــری خــود در 

ایــن دوره آموزشــی تخصصــی شــرکت کردنــد
ــدرس  ــی و م ــور کراوس ــی کش ــم مل ــی تی ــویچ مرب ــن مارس آل
فدراســیون هندبــال کشــور مدرســی ایــن دوره تخصصــی را برعهده 

ــد دارن
شــایان ذکــر اســت ایــن دوره تخصصــی از روز شــنبه اول تیرمــاه 
ســال جــاری بــه مــدت 5 روز دردو نوبــت صبــح و عصــر برگــزار 
ــون  ــال آزم ــیون هندب ــی فدراس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــد و ب ش
ایــن دوره طــی مراســمی در ســالن اجتماعــات فدراســیون هندبــال 

کشــور روز گذشــته برگــزار شــد.

 قهرمانان تنیس همدان معرفی شدند
 رئیــس هیــأت تنیــس همــدان گفــت: قهرمانــان مســابقات تنیس 
همــدان گرامیداشــت شــهید چمــران بــا برگــزاری یکــدوره مســابقه 

در بخــش پســران بــه میزبانــی آکادمــی الیــت معرفــی شــدند.
ســیدعادل برقعــی در گفــت وگــو بــا  ایرنــا اظهــار داشــت: 
مســابقات تنیــس الیــت کاپ همــدان بــرای ششــمین ســال متوالــی 
ــاز در  ــس ب ــا حضــور ۳0 تنی ــس اســتان ب ــأت تنی ــر نظــر هی و زی

ــد. ــزار ش ــان برگ ــش آقای بخ
وی اضافــه کــرد: در ایــن رقابــت هــا کــه بــه صــورت دوبــل برگزار 
ــی را  ــوان قهرمان ــا عن ــرداد اســدی و بهشــاد ظهیرنی ــم مه ــد، تی ش

کســب کردنــد.
ــی و  ــان بیگلرخان ــم عرف ــن تی ــرد: همچنی ــان ک ــی خاطرنش برقع

ــد. ــرار گرفتن ــگاه دوم ق ــادری در جای ــاکان ن م
همــدان یکــی از اســتان های فعــال در رشــته تنیــس اســت و ســال 
ــدان  ــان هم ــوان و آقای ــش بان ــس در بخ ــابقه تنی ــته 50 مس گذش

برگــزار شــد.
ــه ای در ســطح  ــه صــورت حرف ــاز ب هــم اکنــون یکصــد تنیــس ب

ــد. اســتان همــدان فعالیــت دارن
همــه ســاله امتیــاز تنیــس بــازان فعــال در مســابقات مختلــف همدان 
جمــع آوری مــی شــود و در نهایــت تنیــس بــاز ســال معرفــی و در 

مراســمی مــورد تقدیــر قــرار مــی گیــرد.

باستانی کار همدانی 
در بالروس هنرنمایی کرد

 مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان همدان گفت: همزمان 
با برگزاری بازی های اروپایی ۲0۱9 در شهر مینسک پایتخت کشور 
بــالروس، باســتانی کار همدانی ورزش اصیل ایرانــی را به نمایش 

گذاشت.
حمدا... چاروســایی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: سید سجاد 
موسوی باستانی کار همدانی که عازم بالروس شده بود، در این کشور 

به هنرنمایی پرداخت.
وی اضافه کرد: این بازی ها به مدت ۱0 روز در شهر مینسک پایتخت 
کشور بالروس در جریان است و ورزش های زورخانه ای به صورت 

نمایشی اجرا شد.
چاروســایی خاطرنشــان کرد: این بازی ها تا دهم تیرماه جاری ادامه 
خواهد داشت و معرفی هرچه بهتر این رشته و جلب توجه مسئوالن 
و افکار عمومی اروپایی به این رشــته ورزشی در بازی های قاره سبز 

هدف اصلی این برنامه بود.
وی یادآور شد: برای نخستین بار است که این ورزش باستانی ایرانی 
بســتر الزم برای حضور در نمایشــی این چنین در بازی های مهم و 

پربیننده اروپایی را پیدا می کند.
سیدسجاد موســوی از قهرمانان ارزنده باستانی و زورخانه ای کشور 

است.
همدان از اســتان های فعال در ورزش های باســتانی کشور به شمار 

می رود.

مس سونگون، حریفانش در آسیا را شناخت

 هم گروه های نماینده ایران در جام باشگاه های فوتسال آسیا ۲0۱9 
تایلند مشخص شدند.

به گزارش ایسنا، مراسم قرعه کشی جام باشگاه های فوتسال آسیا ۲0۱9 
در مالزی برگزار شد و تیم ها رقیبان خود را شناختند.

تیم مس سونگون ورزقان نماینده ایران با ناگویا ژاپن، الظفره امارات 
متحده عربی و کاظمه کویت در گروه چهارم جام باشــگاه های آسیا 

۲0۱9 قرار گرفت.
جام باشــگاه های فوتسال ۲0۱9 از شانزده تا بیست و ششم مرداد در 

تایلند برگزار خواهد شد.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــای مهــدی عادلی نــژاد دارای شــماره شناســنامه  16180 بــه شــرح دادخواســت کالســه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 980351ح117 از ای
ــه شــماره شناســنامه  2 در تاریــخ 98/3/24  ــو ترکاشــوند ب داده کــه شــادروان عزیــز بان
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

منحصــر اســت بــه:
 1- مهدی عادلی نژاد فرزند محمدقاســم به شماره شناسنامه 16180 فرزند متوفی 

ــد  ــنامه 7038 فرزن ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد محمدقاس ــژاد فرزن ــی ن ــالل عادل 2-محمدج
ــی متوف

3-مجتبی عادلی نژاد فرزند محمدقاســم به شماره شناسنامه 979 فرزند متوفی 
4-بتول عادلی نژاد فرزند محمدقاســم به شماره شناسنامه 1036 فرزند متوفی 
5-فاطمه  عادلی نژاد فرزند محمدقاســم به شماره شناسنامه 36 فرزند متوفی  

ــی  ــد متوف ــنامه 352 فرزن ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد محمدقاس ــژاد فرزن ــی ن ــرا عادل 6-زه
ــي  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت مي نمای
ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد  ــاه تقدی ــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک م تاری

ــد.  ش
)م الف100(
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فوتبال محالت همدان
 صاحب تشکیالت اداری شد

 فوتبال به عنوان پرمخاطب ترین رشته ورزشی محالت با حمایت 
عباس صوفی شهردار همدان صاحب تشکیالت اداری شد.

ــرای کمیتــه فوتبــال  ــا دســتور شــهردار همــدان تجهیــزات اداری ب ب
محــالت تأمیــن و مکانــی بــرای فعالیــت ایــن رشــته ورزشــی بــرای 
ــاص  ــوارد اختص ــایر م ــا و س ــور قرارداده ــا، ام ــام از تیم ه ــت ن ثب

یافــت.

صوفی با تاکید بر اینکه توجه و توسعه ورزش محالت از اولویت های 
مدیریت شهری محسوب می شــود، بر حل دغدغه های موجود تاکید 

کرد.
شــهردار همدان بیان کرد: توســعه ورزش محالت زمینه ســاز نشاط 
اجتماعی و تندرستی عموم مردم است و سال گذشته دوره موفقی را در 

رسیدن به این هدف سپری کردیم.
ــاد ورزش محــالت در  ــز المپی ــرد: در ســال جــاری نی ــه ک وی اضاف
ســطح گســترده برگــزار خواهــد شــد و درصــدد هســتیم همــکاری 

ــای ورزشــی اســتان همــدان داشــته باشــیم. ــا هیأت ه ــل ب متقاب

صوفی افزود: نگرش اعضای شــورای اسالمی شهر همدان به ورزش 
محالت حمایتی اســت و در راســتای ارتقا سطح کیفی و کمی آن نیز 

تاکید دارند.
وی اظهار داشــت: امروزه ورزش محالت همدان الگویی برای کشور 
محســوب می شــود و توانسته ایم با مشــارکت فعاالن عرصه ورزش 
محالت مختلف شهر همدان به نشاط اجتماعی و سالمت جامعه کمک 

شایانی داشته باشیم.
هم اکنون بیش از چهار هزار شــهروند بزرگســال، جــوان و نوجوان 

همدانی در فوتبال محالت فعالیت دارند.

دو خبر از فوتبال استان
 قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال 

استان با حضور 8 تیم برگزار شد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان ، جلســه 
ــابقات  ــه کشــی مس هماهنگــی و قرع
لیــگ برتــر فوتبــال اســتان بــا حضــور 
ــم و ادب  ــدان ، عل ــر هم ــم مه 8 تی
 ، تویســرکان  ذوالفقــار   ، همــدان 
احمــر  هــالل   ، ســامن  شــهدای 
ــد  ــن کشــاورز نهاون تویســرکان ، گری
، پاســارگاد نویــن نهاونــد و خانــه 
جوانــان مالیــر عصــر دیــروز در دفتــر 
ــال اســتان برگــزار شــد . ــأت فوتب هی

گفتنی است مسابقا لیگ برتر استان از 
اواخر تیر ماه آغاز خواهد شد .

همچنین بر اســاس اعالم فدراســیون 
فوتبــال کشــور ، دکتر بهاره ســیفی 
المللی  بیــن  نهاونــدی کمــک داور 
اســتان امروز عصر دیدار تیمهای ایالم 
و مریــوان را در چارچوب مســابقات 
لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قضاوت 

خواهد کرد .

با افتخار 
در پرسپولیس ماندم

 مدافع تیم فوتبال پرسپولیس اظهار 
داشــت: برای ماندن من در باشــگاه 
اختالف هایی نظرهایی وجود داشــت 
اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت 
که شــرایط این تیم حســاس اســت 
و تصمیــم بر این گرفتــم که به خاطر 
هواداران بمانم و یکبار دیگر پیراهن پر 

افتخار پرسپولیس را بپوشم.
محمــد انصــاری در حاشــیه تمرین 
پرســپولیس در جمع خبرنگاران اظهار 
است  بزرگی  تیم  پرســپولیس  داشت: 
و علیرغم اینکــه از تیم هایی همچون 
تراکتورســازی تبریز پیشنهاد داشتم به 
آن پاســخ منفی داده و از تصمیم خود 

خوشحالم.
کرد:  خاطرنشــان  پرســپولیس  مدافع 
هواداران پرســپولیس همواره حامی و 
پشتیبان تیم محبوب خود بوده اند و از 
من نیز حمایت کرده اند. با جرأت می 

گویم مدیون این عزیزان هستم.

پیام جالب صالح برای 
بازیکن جنجالی مصر

 ستاره تیم ملی فوتبال مصر واکنش 
جالبی به اخراج هــم تیمی اش از جام 

ملت ها داشت.
به گزارش ایســنا ، عمرو ورده بازیکن 
تیــم ملی فوتبال مصر به خاطر فســاد 
فوتبال مصر  اخالقی توسط فدراسیون 
از اردوی ایــن تیــم در جام ملت های 

آفریقا اخراج شد.
محمد صالح ســتاره سرشــناس تیم 
ملی فوتبــال مصر واکنــش جالبی به 
محرومیت عمرو ورده داشــت و پیامی 

هم برای این بازیکن داشت.
او در صفحه توئیتر خود نوشــت: باید 
با زنان با نهایــت احترام برخورد کرد. 
هرگــز نباید به آنها بــی احترامی کرد. 
ایمــان دارم که بســیار از افــرادی که 
مرتکب اشتباه می شــوند اگر با آنها به 
خوبی برخورد شــود ممکن است که 

بهتر شوند.
داد: مجــازات کردن  ادامــه  صــالح 
ســاده ترین راه برای برخــورد با افراد 
خطاکار اســت. باید بــه چنین افرادی 
فرصــت دوم را داد. طرد کــردن راه 
درســتی نیســت. باید اداره کرد و یاد 

گرفت.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 98/408  مورخ 98/3/18 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقای عزیز طاهری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2081 صادره از اسدآباد  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 54984/52 مترمربع در قسمتی از پالك 49 اصلي جنت آباد  واقع 
در اســد آباد روستای جنت آباد خریداري از مالكان رسمي آقایان 1-محمود سلطان ابراهیمی 2-رمضان نرگسی 3- فضل اهلل نرگسی 4- محمد سلطانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.)م الف 205(
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 1398/409  مــورخ 98/3/18هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک 
اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای نوروزعلــی شــهریاری فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 1311 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه 
مســاحت 74514/45 مترمربــع در قســمتی از پــالك 42 اصلــي واقــع در اراضــی روســتای حســام  آباد خریــداري از مالــک رســمي آقــای حســن شــهریاری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم 

نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 202(
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 تیم های ورزشی وقتی به شکل حرفه ای 
اداره بشــوند و خود را در ســطح نخست 
ورزش کشور نشــان بدهند، می توانند در 
کنار ایجاد نشاط و پویایی جامعه مخاطب، 
می تواننــد یکی از عوامــل معرفی نام تیم 
ورزشی و شــهر میزبان خود باشند. امروز 
»والیبال« با اقبال باالی مردم همراه است و 
لیگ حرفه ای در سطح کشور دارد بنابراین 
می شود در شرایطی که می خواهیم همدان 
را به عنوان یگ پایلوت و مهد پرورش این 
ورزش به همگان معرفــی کنیم از ان بهره 

بریم.
امروز والیبال همدان با داشــتن چهره های 
شــاخص و شناخته شــده ای چون آرمین 
تشکری، آرمین رنجبر، سعید جواهری توانا، 
ویژه  و...توانسته جایگاهی  باقری  مصطفی 
در بین عالقمندان بــه این ورزش و حتی 

عامه مردم برای خود به دست آورد.
زمزمه هایی که ســال گذشــته از تیمداری 
همدان در لیگ برتر والیبال فضای ورزشی 
شــهر را پر کرد در کنار حجــم باالیی از 
توانایی و اســتعداد هایی کــه در مربیان و 
بازیکنان این این ورزش در همدان وجود 
دارد یکــی از مهم تریــن مولفه های مورد 
توجه به چگونگی توســعه رشته ورزشی 
والیبال در ســطح اســتان به شمار می رود 
بر همین اســاس به همت هیــأت والیبال 
اســتان و دانشــگاه پیام نور همایش ملی 
پژوهش های کاربردی در والیبال با حضور 
مسئوالن اســتانی و بلندقامتان والیبالیست 

همدان برگزار شد.
در این مراســم، رئیس هیأت والیبال استان 
با اشــاره به اینکه همدان قطب پرورش و 
توســعه والیبال در غرب کشــور به شمار 
می رود، تاکید کــرد: امروزه در بدنه هیأ ت 
والیبال با اعتمادی که به اســتعداد و تدبیر 
جوانان شــده برای انجام امــور اجرایی و 
تصمیم گیری هــا از جوانــان والیبالیســت 
بومی اســتفاده شــده تا دنیای مدیریت با 
جوانگرایی ثمره توســعه را در این رشــته 

ورزشی برای استان به دنبال داشته باشد.

کریــم ملکــی افــزود: والیبال امــروزه با 
موفقیت هــا و طنازی هایی که در ســطوح 
مختلف ملی و فراملی کســب کرده جزو 
رشــته های ورزشــی پر اقبال محســوب 
می شود که باعث شده خانواده های همدانی 
از کالس های آموزشی این رشته در تابستان 

استقبال چشمگیری داشته باشند.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه همدان دارای 
مربیان و بازیکنان کاربلد و مستعدی است 
کــه از نیروهای تاثیر گذار در توســعه این 
رشته ورزشی در همدان به شمار می روند.

وی با بیان اینکــه همدان از نظر فنی برای 
تیمداری حرفه ای در سطح لیگ برتر چیزی 
کم ندارد افزود: چهره هایی چون تشکری، 
رنجبــر و جواهری ثمره تــالش مربیانی 
چون رضا فتــوت در همدان هســتند که 
خوشبختانه این مســیر پرورش استعدادها 
امروزه بــا چهره های جوان مربیگری دنبال 
می شــود اما آنچه باعــث ضعف تیمداری 
همدان در لیگ برتر اســت نبود پشتوانه و 

حامی مالی است.
وی عنوان کــرد: علی رغم پیگیری ها هنوز 
حامــی مالی برای تیمــداری لیگ برتر در 
همــدان وجود ندارد بــا این حال با کمک 
عالقمندان این رشته به هیأت والیبال شاهد 
برگزاری مسابقات مختلف و تیمداری در 
سطوح پایین تر لیگ دسته دو و زیر گروه ها 

هستیم.
 ۴۰ مقالــه علمــی در همایش 

والیبال کشور ارائه شد
رئیس دانشــگاه پیام نور مرکز همدان  نیز 
اظهار داشــت: 40 مقاله علمی و پژوهشی 
در دومیــن همایش علمــی پژوهش های 
کاربردی در والیبال کشــور ارائه و داوری 

شد.
صفی ا... صفایی در حاشیه دومین همایش 
علمی پژوهشــهای کاربــردی در والیبال 
کشــور در دانشــگاه پیام نــور همدان به 
خبرنــگار ایرنا گفت: ایــن همایش علمی 
با مشارکت فدراسیون والیبال برگزار شده 

است.

وی اضافه کرد: در این همایش یک روزه، 
۲ کارگاه علمی در نوبت صبح و ۲ کارگاه 
نیز در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود و 
در هر نوبت یک مقاله برتر پژوهشی ارائه 
و در پایــان از مقاله هــای برتر تجلیل می 

شود.
ر ئیس دانشــگاه پیام نور مرکز همدان بیان 
کرد: ۱50 تن از سراســر کشــور در حوزه 
تخصصی والیبال به عنوان بازیکن و مربی 
کار می کنند کــه این افراد در این همایش 

شرکت کردند.
صفایی با بیان اینکه این همایش بار علمی 
و آموزشی باالیی دارد اظهار داشت: تالش 
کردیم به جای تبلیغات و ســخنرانی افراد، 
یک همایش علمی و تخصصی دقیق داشته 

باشیم.
وی یــادآوری کــرد: این همایــش ادامه 
نخســتین همایش پژوهش های کاربردی 
همدان در سال 96 است که در آن سال نیز 
حدود 60 مقاله علمی و پژوهشی ارائه و به 
صورت الکترونیکی داوری شد و در اختیار 

همگان قرار گرفت.
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان گفت: 
در حوزه تربیت بدنی وزارت علوم جایگاه 
پیام نور بســیار باال اســت به گونه ای که 
در بخش های مختلف از جمله بســکتبال 
دانشجویان این دانشگاه صاحب توانمندی 

هستند.
صفایی ادامــه داد: بنابراین پیام نور تالش 
دارد رشــته ورزشــی والیبال را به صورت 
آکادمیــک و علمــی به همه دانشــجویان 
آمــوزش بدهد و بــا برگــزاری این قبیل 
همایشی ها جوانان را به این ورزش جذب 

کنند.
وی با بیان اینکه تیم والیبال دانشــگاه پیام 
نور همدان جایگاه اول تا ســوم کشور را 
دارد افزود: در این دانشگاه ۱6 رشته فعال 
وجود دارد که دانشجویان تاکنون در رشته 
های فوتســال، کشــتی، والیبال، بسکتبال، 
تنیســی روی میز و بدمینتــون مقام های 

خوبی را کسب کرده اند.

همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال در والیبال برگزار شد

طنازیوالیبالهمدان
درعرصهملیوفراملی
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رد  درخواست شرکت ها 
برای افزایش 50درصدی تعرفه اینترنت

 وزیر ارتباطات بر اســاس گزارش شرکت های خدمات اینترنت از 
A خبر داد.به گزارش مهر، محمدجواد آذری  D S L آغاز روند انقراض 
جهرمی در پیام توئیتری اعالم کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت 
A، در درخواستی مفصل، نوشته اند با افزایش باالی هزینه هایشان  D S L
و کاهش تعداد مشترکینشــان -که به سمت اینترنت موبایل رفته اند- با 
کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.وی افزود: درخواست کرده اند تعرفه 
A رو به انقراض است.وزیر  D S L آنها ۵۰٪ افزایش یابد. ســرویس 
ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به 
روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای 

مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.

تولید ورق های فوالدی سرد و گرم برای 
تأمین نیاز صنعت

 یکی از شــرکت های فناور داخلی با تولید ورق های نورد سرد و 
گرم، بخشــی از نیاز صنعت به این محصول راهبردی را تأمین کرده 
است.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزایش 
مقاومت ورق های فلــزی که کاربردهای گسترده شــان را در صنایع 
گوناگون مانند خودروســازی به رخ کشــیده اند یکی از دغدغه های 
تولیدکنندگان فرآورده های فلزی است. حال، یکی از شرکت های فناور 
با تکیه بر تجربه و دانش بومی توانســته است انواع ورق های فلزی را 
به تولید انبوه برســاند.عزیز قنواتی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
گفــت: این که ورق گالوانیزه یکی از تولیدات این واحد فناور و جزو 

نیازهای مهم صنعت به شمار می رود.

خودروی »بی ام و« 
چراغ قرمز را تشخیص می دهد

 »بی ام و« ویژگی جدیدی در سیســتم کنترل کروز رونمایی کرده 
که به وســیله ۲ دوربین به خودرو کمک می کند وضعیت چراغ های 

راهنمایی و رانندگی را در تقاطع های شهری تشخیص دهد.
به گزارش مهر ، سیستم های کنترل کروز خودرو در بزرگراه ها عملکرد 
خوبی دارند، اما هنگامیکه راننده وارد شهر می شود آنها چندان کمک 
حال نیستند. بخش اعظم کاهش کارآمدی این سیستم ها به چراغ های 

راهنمایی مربوط است.
سیستم های کنترل کروز خودرو چراغ های راهنمایی را نمی شناسند و 
در نتیجه ممکن اســت راننده از چراغ قرمز رد شود و جان سرنشینان 

و خود را به خطر بیندازد.

مایکروسافت از فایل های شخصی کاربران 
محافظت می کند

 مایکروســافت اقدامات امنیتی بیشــتری برای اطالعات شخصی 
کاربران در ســرویس »وان درایو« نظر گرفته است. کاربران می توانند 

مدارک و اسناد خود را در این سرویس ذخیره کنند.
به گزارش ایســنا  مایکروســافت مشــغول افزودن یک الیه امنیتی 
 O n e  D r i v e اضافی به بیشــتر فایل های مهم افراد در ســرویس 
 O n e D r i v e اســت. به این ترتیب یک بخش حفاظت شده به نام 
P به وجود می آید که برای دسترســی به آن از  e r s o n a l  V a u l t
اقدامات امنیتی دیگر مانند رمز پین، اثر انگشــت، اســکن صورت، 
احراز هویت دو عاملی یا اپلیکیشــن احراز هویت مایکروســافت 

استفاده می شود.

ترک سیگار با تنباکوی مهندسی شده
 محققان دانشگاه دورتموند با کمک مهندسی ژنتیک تنباکویی پرورش 
داده اند که ســطح نیکوتین آن به شدت کاهش یافته است و بنابراین به 
افراد کمک می کند راحت تر سیگار را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری 
ایســنا ، گروهی از محققان دانشگاه فنی دورتموند در آلمان روشی برای 
پرورش تنباکو ابداع کرده اند که محصول آن 99.7 درصد عاری از نیکوتین 
CR استفاده  I S P R است. آنها برای این منظور از روش مهندسی ژنتیک 
کردند تا 6 آنزیمی را غیر فعال کنند که به تولید این ماده اعتیاد آور کمک 
می کند. به گفته محققان گیاه مهندسی شده درهر گرم فقط 0.04 میلیگرم 
نیکوتین در خود دارد.تحقیقات نشان داده سیگارهای کم نیکوتین به دلیل 
وجود کارسینوژن ها به اندازه سیگارهای معمولی مضر هستند اما احتماالً 

به برخی افراد کمک می کنند تا سیگار را ترک کنند.

اعالم ضوابط انتظامی به مراکز اقامتی
چگونگی پذیرش زوج های بدون مدرک

 رئیس اداره بررســی صالحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا 
درباره ضوابط پذیرش افراد با شرایط خاص گفت: مسافران را نیمه شب 

به اداره اماکن برای گرفتن تاییدیه نفرستید.
به گزارش مهر، داوود افتخاری در نشست هم اندیشی اعضای اتحادیه 
مهماپذیرداران اســتان تهران که عصر روز گذشته در موزه شهدا برگزار 
شــد، به ســواالت افرادی که برای مهمانپذیر و پانسیون مجوز داشتند 
و در این جلســه حضور پیدا کرده بودند پاســخ داد. بیشتر پرسش این 
افراد درباره پذیرش افراد با شــرایط خاص بود. افتخاری در این برنامه 
گفت: براســاس ماده ۱7 قانون نظام صنفی افراد موظف هستند ضوابط 
انتظامی را رعایت کنند. بیشــترین مشــکالت نیز بعد از گرفتن پروانه 
کسب بوجود می آید. ما ضوابط انتظامی را سال ها پیش اعالم کردیم اما 
هنوز مهمانپذیرداران یک خانم بدون همراه را به اداره اماکن می فرستند.

وی با بیان اینکه نصب، استفاده و دریافت تجهیزات ماهواره ای منوط به 
اخذ مجوز از ادارات مربوطه است گفت: صاحبان مراکز اقامتی موظف 
هســتند در صورت مراجعه افراد فاقد مدارک، اطفال و اشخاصی که به 
ســن قانونی نرسیده اند و قصد اقامت دارند پذیرش کند و مراتب را به 

پلیس اماکن اطالع دهند.
رئیس اداره بررسی صالحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: 
پذیرش و اسکان زوج هایی که فاقد مدرک معتبر هستند، انجام و مراتب 
به پلیس نظارت بر اماکن اعالم شــود. افــرادی که ادعا می کنند زوج و 
یا خواهر و برادر هســتند را نیمه شب به اداره اماکن نفرستید بلکه اول 

پذیرش انجام شده سپس مراتب را به اماکن اعالم کنید.
افتخــاری ادامه داد: پذیرش زوج هایی که دارای برگه عکس دار ازدواج 
موقــت ممهور به مهر دفاتر رســمی و یا ممهور بــه مهر امام جماعت 
مساجد هســتند، بالمانع اســت. کانون وکال تالش کرد تا این مدرک 

پذیرفته نشود، ولی ما اعالم کردیم که این مدرک قابل قبول است.
وی در ادامه بیان کرد: پذیرش اتباع خارجه بدون مدرک معتبر و گذرنامه 
نیز انجام شــود و مراتب را به پلیس اطالع دهید الزم نیســت این افراد 
را هم به اداره اماکن بفرســتید به خصوص در زمان نیمه شب. کارکنان 
شــیفت شــب را نیز توجیه کنید. اگر برای این افراد اتفاقی بیفتد مرکز 
اقامتی شما زیر ســوال می رود. پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانه 
هایی که دارای کارت شناسایی تشریفات وزارت خارجه هستند، بالمانع 

است.
یکی از مهمانپذیرداران از افتخاری پرسید چرا همیشه در گزارش پلیس 
اماکن قید می شــود که متصدی حضور ندارد، افتخاری پاســخ داد: به 
استناد ماده ۱4 آئین نامه اماکن عمومی و ضوابط انتظامی عمومی ابالغی، 
حضور متصدی یا مباشــر در زمان فعالیت واحد صنفی الزامی است. به 
اســتناد این قانون صاحب پروانه کسب و یا مباشر عهده دار وظایف آن 
واحد صنفی اســت. مدیر در آن واحد کارمند است ولی قانون گذار نام 

او را نیاورده بلکه گفته متصدی و یا مباشر.
افتخاری همچنین درباره پذیرش افراد متولد تهران در مراکز اقامتی نیز 
گفت: در قانون و ضوابط منعی برای پذیرش این افراد نیست ولی شما 

باید شک کنید که چرا این افراد به اقامتگاه آمده اند.
در این برنامه فرد دیگری پرســید که چرا با وجود داشتن سایت، بازهم 
مســئوالن اقامتگاه ها باید دفتر ورود و خروج افراد را به صورت سنتی 
داشته باشــند که در این باره هم افتخاری بیان کرد: سامانه ای برای این 
کار وجود دارد اما مشکالتی نیز در آن هست و هنوز نتوانسته ایم که به 

صورت کامل از دوره سنتی عبور کنیم.
این فرد مسئول همچنین بیان کرد: ضوابط انتظامی هر دو سال یک بار به 
روز رسانی می شود. همچنین مأموران اماکن تنها باید ضوابط را بررسی 
کنند و نه چیز دیگری را. مسائل امنیتی نیز متفاوت از این ضوابط است. 
اگر فردی اشــتباه یک واحد اقامتی را پلمپ کند یک سال دادگاه نظامی 

خواهد داشت.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

گاهی دوستی برای خدا و پیامبر اوست و ]گاهی[ برای دنیا. آنچه برای خدا و پیامبرش باشد، 
ثواب آن بر عهده خداست و آنچه برای دنیا باشد، ارزشی )ثوابی( ندارد       
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■ دوبیتي:
یقین از بند و از زندان نترسد هر آنكس عاشق است از جان نترسد  
دل عاشق بود گرگ گرسنه                                            که گرگ از هی هی چوپان نترسد

باباطاهر

سینـما

■ قد  س..................................................  ما همه باهم 
هستيم - زهرمار- تگزاس2

.............. ................. زهرمار- تگزاس2 ■ قد  س2
........................................ سرخ پوست ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ ســينما کانــون..... تگزاس- ســامورايی در 

برلين- شبی که ماه کامل شد
■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 

همه باهم هستيم
برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■

سامورايی در برلين - ژن خوک-تگزاس2

 ایــن روزها برگــزاری یک رویداد شــهروندی 
بهانه ای شده است تا رسانه ها هر آنچه موجب داشتن 
شهر و شهروندی برتر را می شود را زیر ذره بین ببرند 
تا بتوانند برای رفتن به سمت و سوی توسعه شهری 

یاری رسان مسئوالن شهری باشند.  
در حالی کــه برنامه ریزی متولیان ایــن رویداد در 
مسیر اجرایی شدن پیش میرود موضوعاتی همچون 
، چگونگی برگزاری جشــنواره شهروندان برگزیده ؛ 
پاسخ به ســواالتی در زمینه پروژه های ناتمام میدان 
مرکزی شــهر و بلوار ارم و حفــظ بافت تاریخی و 
مشــارکت و تاثیر شــهرداری برای داشــتن شهری 
برگزیــده با شــهروندانی برتر زمینــه برگزاری یک 
نشســت را در همدان پیام رقم زد که بخش نخست 
آن را در روزنامه ۳ تیرماه 98  منتشــر شد ،  در این 
شــماره ادامه توضیحات در مورد پروژه های شهری 

را می خوانید  
برگزاری این رویداد و دیگر مســائل شهری ،  بهانه 
حضور عباس صوفــی، رئیس جشــنواره و رئیس 
شورای شهر همدان ؛ رضوان سلماسی، عضو شورای 
سیاستگذاری جشنواره شهروندان برگزیده و رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای اســالمی شهر همدان و 
سعیدخوشــبخت  دبیر جشنواره شــهروند برگزیده 
و رئیس ســازمان فرهنگی شهرداری همدان در دفتر 

روزنامه همدان پیام شد 
 خودمعرفی و معرفی دیگران

شــهردار همدان که »ریاست جشــنواره شهروندان 
برگزیده همــدان« را برعهده دارد، در این نشســت  
گفت: امســال این رویــداد فرهنگــی اجتماعی با 
شــکل گیری شــورای سیاســت گذاری، کمیته های 
علمی- داوری، اجرایی و اطالع رســانی کلید خورده 

است.
عباس صوفــی با بیان اینکه شــهروندان همدانی از 
طریق وب ســایت جشــنواره در قالب خودمعرفی 
و معرفــی دیگران می توانند به منظــور ثبت نام اقدام 
کنند، افزود: تالش شــهرداری همدان بر آن است تا 
روز همدان )شهریورماه( شــهروندان منتخب را در 

حوزه های مختلف شهری معرفی کند.
به گفته وی، ســال گذشــته در نخســتین جشنواره 

شــهروندان برگزیده همدان که پس از گذشــت ۱۱ 
سال وقفه برگزار شد، 68 منتخب، برگزیده شدند و 
کلید شهر نیز در دستان خانواده مرحوم فرشچیان به 

عنوان شهروند افتخاری قرار گرفت.
صوفی با تأکید بر اینکه پیشــینه فاخر فرهنگ شهر 
همدان، مجموعه مدیریت شــهری را برآن داشــته 
است تا مالک انتخاب شهروندان برگزیده را عامل به 
وظایف شهروندی قرار دهد؛ معتقد است: شهرایده آل 

با ارتقای فرهنگ شهروندی به دست خواهد آمد.
رئیس جشــنواره شهروندان برگزیده همدان گفت: 
شهرداری همدان عالوه بر اجرای عملیات عمرانی 
و زیرســاختی در حوزه هــای مختلــف مدیریت 
شهری، بر اهمیت جایگاه فرهنگ شهروندی تأکید 

ویژه دارد.
  ارتقای کیفیت زندگی مردم 

دبیر جشــنواره شــهروند برگزیده و رئیس سازمان 
فرهنگی شهرداری همدان گفت: جشنواره »شهروند 
برگزیده« به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک می کند 
و عنوان راهکاری در راستای مشارکت هر چه بیشتر 

شهروندان درنظر گرفته شده است.

ســعید خوشــبخت با اشــاره به برنامه ریزی برای 
برگزاری جشنواره شهروند برگزیده گفت: جشنواره 
شــهروندان برگزیده به عنوان مشق مردم ساالری در 
راســتای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و ارتقای 

کیفیت زندگی آنان در نظر گرفته شده است.
مشــارکت جویی،  روحیــه  ایجــاد  گفــت:  وی 
مســئولیت پذیری، حــس تعلــق خاطر به شــهر، 
قانون پذیری و اخالق مداری در شهروندان مهمترین 
گام در مسیر پیشــبرد اهداف مدیریت شهری است 
که برگزاری این جشــنواره مــا را به این هدف مهم 

نزدیک تر خواهد ساخت.
خوشــبخت با بیــان اینکه شــهروندان برگزیده با 
مشــارکت خود در تحقق شــهری پایــدار، یاری 
بود، گفت: محور  رسان مدیریت شــهری خواهند 
اصلی این رویــداد فرهنگی و اجتماعی که مجری 
آن مدیریت شــهری است، ایجاد روحیه شادابی و 
نشاط اجتماعی در میان شهروندان همدانی خواهد 

بود.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری همدان اضافه کرد: 
فرآیند اجرای جشــنواره شهروندان برگزیده همدان 

با ایجــاد اتاق فکر و تشــکیل کمیته های تخصصی 
اجرایی، علمی داوری و اطالع رســانی نمونه بارزی 

در کشور محسوب می شود.
وی بــا بیــان اینکه برنامــه هایی برای آگاه ســازی 
شــهروندان از فرآیند برگزاری جشنواره انجام شده 
اســت، گفت: تمام تالش تیم جشنواره این است که 
شهروندان برگزیده حوزه مدیریت شهری را به جامعه 

شهری بشناساند.
 آغاز عملیات عمرانی ســایت موزه میدان 

مرکزی 
رئیس شــورای شــهر همدان در این نشست پس از 
اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره برگزیده و داشتن 
شهری برتر به تسریع اتمام پروژه های ناتمام شهری 
همچون ســایت موزه میدان مرکزی شــهر و بلوار 
ارم اشــاره کرد و  از مشخص شدن پیمانکار و آغاز 
عملیات سایت موزه میدان امام )ره( همدان در چند 

روز آتی خبر داد.
کامران گردان ، با بیان اینکه باالخره مناقصه انتخاب 
پیمانکار سایت-موزه میدان مرکزی همدان انجام شد 
گفت: پیمانکار این پروژه مشــخص شده است. وی 
در ادامه با اشــاره به اینکه پیمانکار این پروژه بومی 
اســت افزود: مدت زمان اجرایی این پروژه ۳ الی 4 
ماه اســت ولی ما قول آخر پاییز را می دهیم تا دیگر 

بدقول نشویم.
رئیس شــورای شــهر همــدان با تاکید بــر اینکه 
پیمانــکار این پروژه در حال تجهیز کارگاه اســت 
گفت: عملیات عمرانی این پروژه در چند روز آتی 
آغاز خواهد شد گردان خاطرنشان کرد: انتخاب و 
بررسی طرح نیز توسط میراث فرهنگی انجام و در 
تهران نیز به تایید رســیده است.وی گفت: بودجه 
تخصیص داده شده برای پروژه نیز ۲ میلیارد تومان 

است .
  اتمام فاز اول بهسازي بلوار ارم همدان 

گردان در توضیــح تعیین تکلیف پــروژه بلوار ارم 
همدان گفت : بهســازي بلوار ارم همدان، طرحي در 
راستاي توسعه گردشگري است و علیرغم تصوراتي 
که در اذهان عمومي شهروندان شکل گرفته، دخل و 
تصرفي در معبر سواره ندارد و سمت راست این بلوار 

تا چند روز آینده به اتمام میرسد 
کامران گردان افزود : بهســازي بلوار ارم همدان در 
راســتاي آرام سازي این بلوار و جلوگیري از افزایش 
ســرعت خودروها در حال انجام اســت و با اجراي 
این طرح محور فرهنگي خوبي در همدان ایجاد شده 

است. 
بلوار ارم همدان به واســطه نزدیکي به دامنه الوند و 
قرار گرفتن در منطقــه اي خوش آب و هوا، مقصد 
اتراق و گردشــگري شــهروندان در پایــان هفته و 
روزهاي تعطیل است و از همین رو مسئوالن شهري 
به دنبال بهبود بار ترافیکي و ظرفیت گردشگري این 

منطقه بودند که سال گذشته عملیات اجرایي بهسازي 
و پیاده راه سازي بخشي از این مسیر آغاز شد و پس 
از اتمام جامعه محلی از آن رضایت خاطر بیشــتری 

خواهند داشت 
شــهردار همدان نیز در این ارتبــاط افزود: در طرح 
پیاده راه بلوار ارم هیچ دخل و تصرفي در معبر سواره 

نخواهیم داشت.
عباس صوفــي با بیان اینکه در اجراي طرح پیاده  راه 
بلوار ارم به طرح تفصیلي شــهر همدان نیز دخل و 
تصرفي نمــي کنیم، افزود: در این طرح اســتفاده از 
پارکینگ در اولویت نخســت قرار دارد و به موضوع 

ترافیکي اثر منفي نمي گذارد.
وي با بیان اینکه باید به نقطه اي برسیم که همدان به 
عنوان پایلوت انســان محوري در کشور مطرح باشد، 
اظهار داشت: گردشگري تنها راه حل توسعه اشتغال 
در شهر همدان اســت و با توسعه انسان محوري در 
شهر همدان شــاهد توسعه اشتغال و گردشگري نیز 

خواهیم بود.
 شناسایی الگوی مناسب شهروندی

عضو شــورای سیاستگذاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده همدان در این نشســت  از اهداف جشنواره 
و تاثیر آن در شناســایی الگوی مناسب شهروندی و 

معرفی به سایر شهروندان، سخن گفت.
رضوان سلماســی، عضو شــورای سیاســتگذاری 
جشــنواره شــهروندان برگزیده و رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر همدان در ویژه برنامه 
تلوزیونــی در این خصوص گفت: نــگاه ویژه ما بر 
این اساس است تا شــهروندان همدانی را بر اساس 
احساس مســئولیت، حس تعلق به شهر و مشارکت 
در امور مدیریت شــهری، به عنوان الگوی مناســب 
شهروندی، شناسایی و به سایر شهروندان خوب شهر 

همدان معرفی کنیم.
سلماســی افــزود: شــهروندان برگزیده بــه عنوان 
ســرمایه های فرهنگی، اجتماعی و انســانی شهر در 
حوزه مدیریت شــهری به چالش دعوت می شــوند 
تا مشــارکت مردم با مدیریت شهری و کمک گرفتن 
از همین شهروندان مسئولیت پذیر در راستای تعامل 
دوسویه و افزایش اعتماد موجود به مدیریت شهری 

را شاهد باشیم.
وی در ادامه افزود: برگزاری جشنواره در سال گذشته 
به خوبی اجرا شــد، هرچند در هــر اجرایی، نکات 
مثبــت و منفی وجود دارد؛ اما قاعدتاً نقاط قوت این 
امر بیشــتر نمایان بود و معتقدیم امسال باید با قوت 

بیشتری به سرانجام برسد.
 منافع مردم را در اولویت قرار دهیم

سلماســی با اشــاره به اینکه بر اساس شاخص های 
شــهروندان برگزیــده، تأکید داریم شــهروندی که 
در حــوزه کاری و مراتب علمی خود شــاخص و 
برگزیده باشد؛ کافی نیســت و در اصل شهروندانی 
که در زندگی اجتماعی، تعامالت و منفعت شــهر و 
شهروندان را در رأس امور قرار داده اند؛ مدنظر کمیته 
علمی داوری جشنواره شــهروندان برگزیده خواهد 

بود.
وی عنوان کرد: افزایش تعامالت اجتماعی در حوزه 
محیط زیســت، نهادهای غیردولتی، اهدای خون و 
حضور داوطلبانــه همراه با خلوص نیت در حوادث 
ســیل اخیر و...؛ یکی از عناوین شاخص های 9 گانه 

مورد تأکید مدیریت شهری است.
عضو شــورای سیاستگذاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده مطــرح کرد: مدیریت شــهری با برگزاری 
چنیــن جشــنواره هایی به دنبال آمــوزش حقوق و 
وظایف شــهروندی اســت تا در کنــار هم، فضای 

مطلوب تری را در شهر داشته باشیم. 
الزم به ذکر اســت؛ شــهروندان بــرای ثبت نام در 
»جشــنواره شــهروندان برگزیده همدان« سال 98 
تا ۲0 تیرماه امســال فرصت دارند تا به وب سایت 
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شهردار همدان در دفتر روزنامه 

شهرایدهآلباارتقاءفرهنگشهروندیساختهمیشود

عکس روز

■ تنها دکه روزنامه فروشی 
مالیر به دست شهرداری و 
شــبانه جمع آوری شــد. 
تمام  بــا  مالیر  فرهنــگ 
قدمت و دیرینگی خود حال 
و روز خوشــی را ندارد. با 
مالیر  مردم  استقبال  وجود 
از خرید روزنامه شهرداری 
تنها دکه روزنامه فروشی را 

جمع آوری کرده است.
حــال ســوال مــردم از 
مسئوالن شــهرداری این 
: جانمایی دقیق دکه  است 
شود؟  می  مشــخص  کی 
آیا شان مردم مالیر خرید 
روزنامــه از کنــار خیابان 
است؟ پس جایگاه فرهنگ 
با  شهرســتانی  سطح  در 
۳۰۰ هــزار نفــر جمعیت 

کجاست؟


