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توافق يا دلخورى پنهان
گذرى بر مراسم معارفه مدير 

جديد ارشاد
 صبح سه شنبه، در حالى مراسم تكريم و معارفه 
فاضل عبادى و .... درويش نژاد برگزار شد كه سالن 
آوينى به زحمت تا نيمه پر شده بود و اين استقبال نه 
چندان گرم حاكى از دلخورى ها و خستگى اصحاب 

فرهنگ و هنر از اين همه كشمكش بر سر هيچ بود.

يادداشت

4

درس هايي از پذيرش
 قطعنامه 598

  امروز بيســت و هفتم تيرماه سالروز  پذيرش 
قطعنامه 598 شــوراي امنيت سازمان ملل از طرف 
جمهوري اســالمي ايران است. اين قطعنامه كه در 
تيرماه ســال 1366 بعد از پيروزي هــاي ايران در 
ماه هاي پاياني ســال 1365 در عمليات هاي بزرگ 

كربالي 4 و 5 عملياتي كه به گفته سرهنگ...

هوالباقىهوالباقى t

شركت بافتينه وبافتسان مالير

جناب آقاي مهند  س 
محــمد   مـد  د  ي

مد  يركل محترم استاند  ارد   استان همد  ان
با كمال تأسف و تأثر د  رگذشت ماد  ر گراميتان 
را خد  مت حضرتعالي و خانواد  ه محترم تسليت 
عرض نمود  ه، از د  رگاه ايزد   منان براي جنابعالي 

آن  براي  و  جزيل  صبر  بستگان  تمامي  و 
د  اريم. مسألت  واسعه  غفران  مرحومه 

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

پيام همدان  ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

 رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
با اشــاره به تصميم براى آزادســازى تعرفه اينترنت در 
راســتاى اصالح تعرفه ها، از جلســاتى بــا اپراتورهاى 
اينترنتى براى ارائه پيشنهادهايشــان خبــر داد و گفت: 
اميدواريم تا پايان تابســتان حوزه تعرفه گذارى در بخش 

رقابتى يك بار براى هميشه جمع بندى شود.
حســين فالح جوشقانى در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
ســوال ايســنا مبنى بر اصالح تعرفه اينترنت اظهار كرد: 

اصالح تعرفه اينترنت به نظرســنجى گذاشــته شــده و 
براى نظام صنفى و اپراتورها ارســال شــده است. بحث 
ما آزادســازى در حوزه خرده فروشــى و رقابتى است. 
پيش نويس اين اصالحيه روى ســايت ســازمان تنظيم 
مقــررات قرار دارد و اگــر جمع بندى شــود، آن را به 
كميسيون مى بريم و مصوب مى كنيم تا با مشاركت نظام 

صنفى اين كار را انجام دهيم.
ــتركان  ــراى مش ــت ب ــه اينترن ــه تعرف ــاره ب ــا اش وى ب

كم مصــرف بيــان كــرد: اصالحيــه تعرفــه بــه ايــن 
صــورت اســت كــه بــه ســمت آزادســازى تعرفــه پيــش 
برويــم. ســازمان نظــام صنفــى از مــا ايــن درخواســت را 
ــل  ــى قاب ــه از نظــر قانون ــن كار ك ــه بخشــى از اي دارد ك
ــف  ــه صن ــى ب ــاى رقابت ــت را در حوزه ه ــذارى اس واگ
واگــذار كنيــم. وقتــى نظــام بــه ســمت آزادســازى بــرود، 
اپراتــور خــودش مى دانــد بــراى مشــتركين كــم مصــرف 

ــه دهــد. ــه اى ارائ و پرمصــرف چــه تعرف

 عضو هيأت رئيســه مجلس با اشاره به اينكه درهم ريختگى مديريتى عاملى است 
كه موجب آشــفتگى مردم شده است، گفت: بايد ستاد عملياتى منسجم و مشخص از 
ســوى دولت تشكيل شــود تا بتوان به دغدغه هاى اقتصادى و غيره پاسخ و واكنش 

مناسب بدهد.
اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به اينكه طبق ســخنان مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى)، امروزه حفظ انســجام داخلى و وحدت بين مسئوالن اهميت 
زيادى دارد، گفت: بر اين اساس مسير تبيين شده براى دولتمردان از سوى رهبر انقالب 

مى تواند راهگشاى كشور در زمينه هاى مختلف باشد.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به اينكه سرعت عمل 
دولتمردان در رفع مشــكالت مردم كمى كند اســت از اين رو بايد ســرعت عمل به 
خرج دهند، اظهار كرد: بنابراين ضوررت دارد دولت خودش را بازسازى كند تا بتواند 
خواسته هاى بحق مردم را برآورده و در اين بين با سوء استفاده كنندگان و متخلفان در 
زمينه هاى مختلف برخورد قاطع و جدى كند.وى، ادامه داد: برخى در شــرايط كنونى 
كه نياز به وحدت رويه در مواجه با تحريم ها اســت، اقدام به انجام كارهايى مى كنند 
كه به صالح كشور و مردم نيست از اين رو بايد با اين افراد برخورد شود.اين نماينده 
مردم در  مجلس دهم با بيان اينكه امكانات خوبى در كشور وجود دارد كه دولتمردان با 
بهره گيرى از آن بتوانند اجازه ندهند مردم تحت فشار قرار بگيرند، تصريح كرد: در اين 
راستا به نظر مى رسد درهم ريختگى مديريتى عاملى است كه موجب آشفتگى مردم در 

زمينه هاى اقتصادى، سرمايه گذارى، توليدى داخلى و غيره شده است.

اصالح تعرفـه اينترنت تا پايـان تابستان

درهم ريختگى مديريتى 
  نايب رييس كميســيون آموزش مجلس با اشــاره به اينكه سال 97 بايد آخرين سال موجب آشفتگى مردم شده است

برگزارى كنكور مى بود، تالش براى افزايش تاثير ســوابق تحصيلى در كنكور سال 98 را 
خالف قانون دانست.

جبار كوچكى نژاد ارم ســاداتى در گفت وگو با خانه ملت با اشــاره به اعمال تاثير قطعى 
30درصدى سوابق تحصيلى در كنكور ســال 98، گفت: براساس قانون، سال 97 آخرين 
سال برگزارى كنكور است و مسئوالن اجرايى بايد زيرساخت هاى الزم براى حذف آزمون 
كنكور را تا به امروز فراهم مى كردند زيرا ســازمان ســنجش نمى تواند موضوعى خالف 

قانون را مطرح كند.
وى  افزود: وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و علوم بايد زيرساخت هاى الزم براى حذف 
كنكور را طى چند ســال گذشته فراهم مى كردند؛ در صورتى كه تحقق اين موضوع براى 
آنان امكان پذير نبود مسئله و مشكل را با نمايندگان و كميسيون آموزش مطرح مى كردند تا 

تغييرات موردنظر در قانون لحاظ شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه مسئوالن بايد در سال هاى گذشته با ارائه اصالحيه به فكر 
اصالح قانون بودند درحالى كه تالشــى از سمت آنها براى اين موضوع صورت نگرفت، 

اظهار كرد: با وجود داشتن قانون نمى توان هرگونه رفتار و اقدامى انجام داد.
وى خاطرنشــان كرد: كميسيون آموزش با اعمال تاثير قطعى 30درصدى سوابق تحصيلى 
در كنكور سال 98 مخالفت مى كند و تذكرات الزم براى اجراى درست قانون داده مى شود 
چراكه اين اقدام خالف قانون اســت در واقع كنكور بايد تا ســال آينده به صورت كامل 
حذف شــود تاثير 30 درصدى به معناى حذف كامل اين آزمون نيســت و با اين رويكرد 

كنكور نيز در سال 98 برگزار مى شود كه اين موضوع خالف قانون است.

برگزارى كنكور 98 خالف قانون است

تكريم و معارفه در ارشاد همدان 

توپ سياست در زمين فرهنگ و هنر با تالش و پيگيري مسئوالن استان

ايستگاه راه آهن 
تويسركان قطعي شد

برنامه هاي بنياد بوعلى  در دفاع 
از هويت ايراني شيخ الرئيس

علت گراني ميـوه مرغوب چيز ديگري است
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رئيس شوراى شهر همدان:
ميدان ميوه و تره بار همدان 

ظرفيت پوشش غرب كشور را دارد
 ميدان بزرگ و جديد ميوه و تره بار همدان مى تواند غرب كشور 

را به خوبى پوشش دهد.
رئيس شــوراى شهر همدان در صحن شوراى شهر همدان با تبريك 
ميالد با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر و دهه كرامت، 
افزود: با توجه به اينكه سرمايه گذار بخش خصوصى اجراى پروژه 
ميدان بار جديد همدان در شــهر يزد هم نمونه اين پروژه را احداث 
كرده بر اين اساس به همراه تعدادى از اعضاى شورا از شهر يزد در 
كنار اقدامات و پروژه هاى شهرى از اين ميدان بار هم بازديد كرديم.

به گزارش مهــر، ابراهيم مولوى اضافه كــرد: بازديد از اقدامات و 
تجربيات شــهرهاى مختلف از جمله شهرهايى كه همسطح همدان 
هســتند مثل شــهر تاريخى يزد باعث مى شــود كه در استفاده از 
تجربيات اين شهرها موارد منفى و مثبت اقدامات را ديده و با حذف 
يا كم كردن بخشــهاى منفى به بخشهاى مثبت بپردازيم و اين امر از 

آزمون و خطا نيز پيشگيرى مى كند.
وى با بيان اينكه ســرمايه گذار، ميدان بار يــزد را با كيفيت خوبى 
احــداث كرده بود كه انتظار مى رود اين كنسرســيوم در همدان نيز 
پروژه را به همين كيفيت اجرا كند، گفت: درخواســت كرده ايم كه 
در همدان تا شعاع زياد ميدان بارى احداث نشود تا ميدان بار جديد 

بتواند غرب كشور را پوشش دهد.
 برآورد قيمــت و ارزيابى ميدان بار قديم در حال انجام 

است
رئيس شوراى شهر همدان با اشاره به اينكه هم اكنون برآورد قيمت 
و ارزيابــى ميدان بار قديم در حال انجام اســت، افزود: با اين اقدام 
هر چه ســريعتر وضعيت اين ميدان بار هم تعيين تكليف شــده و 
غرفه داران هم با خيالى راحــت در ميدان بار جديد به خريد غرفه 

اقدام مى كنند.  
مولوى برگزارى اجالس مسئوالن كشورى و روساى نمايندگى هاى 
خارجى مقيم ايران در همدان را مثبت ارزيابى كرد و يادآور شد: اين 
برنامه شــروع خوبى براى ميزبانى رويداد هاى مهم همدان 2018 و 
اجالس دوره اى سازمان جهانى گردشگرى UNWTO بود كه قرار 

است در همدان برگزار شود.
وى همچنين به فعاليت غير مجاز خانه مســافرها و كارتن به دستان 
اشــاره كرد و گفت: ســاماندهى اين خانه مســافرها را مى توان با 

همكارى سازمان و ارگانهاى مرتبط  انجام داد.
مولــوى تاكيد كــرد: با توجه بــه اينكه همدان شــهرى تاريخى و 
گردشــگرى اســت و هم اكنون هم به عنوان پايتخت گردشــگرى 
سال 2018 كشورهاى آسيايى معرفى شده ساماندهى خانه مسافرها 
امرى ضرورى است و بايد پيگير باشيم كه با همكارى كميسيونهاى 
اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشــگرى و فرهنگــى اجتماعى اين 

موضوع به سرانجام برسد.
 افزايش 14 درصدى نرخ كرايه اتوبوس هاى شهرى 

همدان
ســخنگو و رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان نيز 
در اين جلســه از تصويب افزايش 14 درصدى نرخ كرايه اتوبوس 
هاى ســازمان اتوبوسرانى شهردارى همدان در صحن شورا خبر داد 
و افزود: از تعداد 35 خطوط موجود اتوبوســرانى كرايه 31 خط 50

تومان و چهار خط 100 تومان افزايش داشته است.
كامران گردان اضافه كرد: به منظور فرهنگ ســازى استفاده از كارت 
بليط و ترغيب شهروندان به استفاده از كارت، در استفاده از خدمات 
رســانى اتوبوســهاى بخش خصوصى افرادى كــه از كارت بليط 

الكترونيكى استفاده نكنند 100 تومان بيشتر پرداخت خواهند كرد.
 سرمايه گذار بخش خصوصى خانه مسافرهاى همدان را 

ساماندهى مى كند
رئيس كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان از ســاماندهى خانه مســافرها در آينده اى نزديك خبر داد 
و گفت: ســرمايه گذار بخش خصوصى خانه مســافرهاى همدان را 
ســاماندهى مى كند. مريم روان بخش از  ســاماندهى خانه مسافرها 
در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: ســرمايه گذار بخش خصوصى 

خانه مسافرهاى همدان را ساماندهى مى كند.
وى عنوان كرد: موضوع ساماندهى خانه مسافرها و كارتن به دستان 
در كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهر 
همدان مطرح، بررســى و مقرر شد ســرمايه گذار بخش خصوصى 

طرحى در اين زمينه براى ارائه به كميسيون آماده كند.

آسمان همدان غبارآلود مى شود
 آســمان استان همدان صاف تا قسمتى ابرى همراه با غبار براى امروز و فردا 

پيش بينى مى شود.
رئيس اداره پيش بينى و پيش آگاهى جوى اســتان همدان با اشــاره به وزش باد 
در برخى نقاط اســتان، اظهار كرد: براى امــروز  بعدازظهر وزش باد پيش بينى 

شده است.
نادر پيرتاج همدانى در گفت وگو با ايسنا،با اشاره به اينكه دماى هواى استان بين 
2 تا 3 درجه در نوســان است، افزود: دماى هواى همدان براى روز گذشته  35 

درجه سانتيگراد باالى صفر و فردا 36 درجه سانتيگراد باالى صفر بود .
پيرتاج همدانى با بيان اينكه براى روزهاى آينده شاهد 1 تا 2 درجه اى افزايش دما 
خواهيم بود، يادآور شد: وضعيت آب و هواى استان در روزهاى آينده معلوم و 

دقيق پيش بينى نشده و دائما در حال نوسان است.

خودكشى جوان نهاوندى
 ســخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى استان همدان از 
خودكشــى جوان نهاوندى خبر داد.عباس اولياســميع در گفت وگو با ايسنا، در 
تشــريح اين خبر اظهار كرد: شب گذشته- دوشنبه 25 تيرماه- طى تماس تلفنى 
با اورژانس اقدام به خودكشــى يك جوان 21 ساله در در روستاى گيان نهاوند 
گزارش شــد.وى تصريح كرد: مأموران فوريت هاى پزشكى در مدت سه دقيقه 
پس از برقرارى تماس در صحنه حاضر شــدند و اقدامات اوليه را بر روى اين 
جوان انجام دادند. اولياســميع بيان كرد: اين جوان 21 ســاله نهاوندى به علت 
اختالفات خانوادگى با مصرف ســم كشــاورزى اقدام به خودكشى كرده بود.

سخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى استان همدان ادامه داد: 
متأســفانه به علت مصرف باال و بيش از حد سم كشاورزى اقدامات اورژانسى 

و تالش تيم پزشكى بى نتيجه ماند و در نهايت منجر به مرگ اين جوان شد.

مراكز چاپ، پخش و عرضه كتاب تقويت شود
 در راستاى گسترش فرهنگ كتابخوانى به زيرساخت هايى نظير چاپخانه ها، 

مراكز پخش كتاب و مراكز عمومى توجه شود.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) در استان همدان با اشــاره به اهميت كتاب و 
كتابخوانى در جامعه، اظهار كرد: كتابخوانى سابقه ديرينه دارد كه اصل و اساس 

تاريخ انسان ها را مشخص مى كند.
مظاهر مجيدى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه با كتاب روابط اجتماعى 
و انســانى نمايان مى شــود، گفت: هرآنچه به ســمت مطالعات پيش رويم در 

عرصه هاى مختلف نگاه ما به زندگى متعالى پيش خواهد رفت.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) در استان همدان خاطرنشان كرد: مثال با ورود به 
علوم انســانى مبانى انسانى بحث و گفت وگو مى شود، در اينجا به انسان متعالى 

خواهيم رسيد كه در راس آن پيامبر گرامى اسالم است.

1- طرح تغيير ســاعت كاري ادارات متوقف مي شود. گفته مي شود 
بــا تصويب هيأت دولــت قرار بود ســاعت كاري ادارات با هدف 
كاهــش مصرف انرژي، از 6 صبح آغاز شــود كه اين طرح در اجرا 
با مشــكالتي مواجه شده اســت. گويا قرار است اين طرح فقط در 
استان هاي گرمسير اجرايي شود. گفتني است نارضايتي و پايين بوده 
بازده كاري كارمندان در ســاعات صبح و نبود ارباب رجوع از داليل 

توقف طرح مي باشد.
2- دســتگاه هاي دولتي در اجراي قانون دسترسي آزاد به اطالعات 
همراهي نكرده اند. گفته مي شود در گزارشي جديد از سوي كميسيون 
مربوطه، كمتر از نيمي از دســتگاه ها به اين سامانه پيوسته اند. گويا از 
هزار سازمان و نهاد تنها 400 مورد عضو سامانه شده اند. گفتني است 
اين آمار در حالي اســت كه در اســتان همدان نيز اغلب دستگاه ها 

پاسخگو نبوده و يا عضو سامانه نيستند.

توافق يا دلخورى پنهان؛
گذرى بر مراسم معارفه مدير جديد ارشاد

اكرم چهاردولى  »
 صبح سه شنبه، در حالى مراسم تكريم و معارفه فاضل عبادى و .... 
درويش نژاد برگزار شد كه سالن آوينى به زحمت تا نيمه پر شده بود 
و اين استقبال نه چندان گرم حاكى از دلخورى ها و خستگى اصحاب 

فرهنگ و هنر از اين همه كشمكش بر سر هيچ بود.
غيبت اســتاندار آن هم در جلسه اى كه معاون وزير حضور داشت و 
سخنرانى هاى كم و بيش سرد مدير ارشاد و معاون سياسى استاندار، 
دومين دليل بر غير معمول بودن اين مراســم بــود كه در نهايت هم 
مراسم با عجله و نوعى سرهم بندى پايان يافت تا مبادا كسى فضا را 

به نفع خود مصادره كند.
پيشــتر هم اتفاق افتاده بود كه در اختالف بين مديريت ارشــد استان 
و وزارتخانه، هنگامى كه حرف مركزنشــينان به كرسى مى نشست، 

اينگونه مراسم با همين فضاى انفعالى برگزار مى شد.
اما اين بار گويا برخى نمايندگان و از جمله اميرخجســته به شدت با 
ورود يك غير بومى مخالف بود كه معاون اســتاندار نيز همين حرف 

را زد.
اما معاون حقوقى و امور استانهاى وزارتخانه از انتخاب خود دفاع كرد 
و بومى بودن و فرهيختگــى را مالك قطعى براى انتصاب يك مدير 
ندانســت و به صراحت گفت كه ممكن است در استان شما افرادى 
فاضل و دانشــمند هم براى اين سمت باشند اما به كار ما نمى آيند و 
ما ترجيح مى دهيم از ميان كارمندان خودمان فردى را براى مديريت 

انتخاب كنيم.
اين سخنان حسينى گرچه به ظاهر موجه و حق طبيعى وزارتخانه بود 
اما پر واضح اســت كه مبناى علمى و مديريتى ندارد چراكه در مدت 
كوتــاه باقيمانده از عمر دولت يازدهم، فرصــت براى آزمون و خطا 
نيســت و طبعا نمى توان به اميد آشنايى و تسلط مدير جديد بر امور 
استان و شق القمر در عرصه فرهنگ نشست چرا كه تجربه نشان داده 
در همدان مديران غيربومى كم و بيش توانايى ســازگارى با محيط را 
ندارند و پس از مدت كوتاهى يا اســتعفا مى دهند يا در مقابل چالش 

هاى پى در پى زمين گير مى شوند.
اما فضاى اســتان با اختالف نظر بين نمايندگان از يكسو و مشكالت 
درون سازمانى ادارات دولتى بخاطر كمبود اعتبار از سوى ديگر نشان 
مــى دهد كه اين اتفاق ها تحت تاثير كارشــكنى ها يا تهديد وزرا به 
استيضاح صورت مى گيرد وگرنه در اين وانفساى بى پولى تفاوتى بين 
يك مدير همدانى و هرمزگانى وجود ندارد و فقط دوران گذار از اين 

مديريت به آن ديگرى، سبب اتالف و انرژى مى شود.
همچنين فشــارهاى پيدا و پنهانى بر ارشاد به سبب ماهيت هنرى آن 
وجود دارد كه در نهايت موجب حركت هاى الك پشــتى و محافظه 

كارانه خواهد شد.
پس اى كاش توافقى قطعى بين وزارتخانه و استان بر سر اين انتصاب 
صورت مى گرفت تا دست كم ادامه مسير با اصطكاك كمترى ميسر 

مى شد.
حال با توجه به اينكه اهالى همدان مردمانى بســيار خوش اســتقبال 
هســتند، اميد آن مى رود تا با روى گشــاده و آغوشى باز به استقبال 
درويش نژاد بروند و نهايت همــكارى را با او در پيش بگيرند تا در 
نهايت اســتان از مزاياى حضور يك جانباز وارســته بهره مند شود و 

پروژه ها و برنامه هاى در دست اجرا با موفقيت پيش برود.
از سوى ديگر رســالت نقد و نظارت بر سياستگذارى هاى اين نهاد 
فرهنگ محور بر عهده رســانه هاست پس بهتر انكه بجاى كش دادن 
موضوع انتصاب و ســر دادن آه و افســوس، به ايــن تصميم احترام 
گذاشته و دست دوستى جانب مدير ارزشى دراز كرده و او را تا پايان 

ماموريتش همراهى كنند.
مدير كل جديد هم بايد برنامه هاى مشخص و زير بنايى را بر اساس 
توانمندى هاى اســتان و ظرفيت ها و قدرت نفوذ خود كه در وزارت 
خانه دارد تنظيم و ارائه دهد تا در پايان مدت ماموريت خود در همدان 

كارنامه درخشان از خود به يادگار بگذارد.

مريم مقدم »
 روز 26 تيرماه 1397 سالن آمفى تئاتر 
مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى اينبار 
شــاهد بدرقه فاضل عبادى مدير كل اداره 
ارشاد اسالمى همدان بود .باالخره در اين 
مراســم در حكمى از ســوى سيد عباس 
صالحى, وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
عليرضا"درويش نــژاد" به عنوان مديركل 
فرهنگ و ارشــاد همدان انتخاب شد و از 

زحمات فاضل عبادى نيز قدردانى شد 
برگزارى اين برنامه بر همه حواشــى مهر 
رد زد ، حواشى كه خبر از احتمال كنسل 
شدن مراسم توديع و معارفه مدير كل ارشاد 
اسالمى همدان مى داد .گرچه كامال مشهود 
بود كه اين مراســم يك تكريم و معارفه 

خلوت بود 
زمزمه تغيير مديركل فرهنگ و ارشاد استان 
همدان پس از آن جدي شد كه اختالف بين 
استانداري و ارشاد به صراحت در جشنواره 
پويانمايي از زبان نيكبخت مطرح شد. اما 
دســت آخر هم با رفتن يك مدير بومى و 
آمدن مدير ديگر تب اين حواشى باال رفت 
؛ اما اين مراسم بدون حضور نماينده ولى 
فقيه در استان, استاندار و نمايندگان مجلس 
و اكثريت مدير كل ها در اســتان همدان 

برگزار شد.
آنچه در ميان جمع حاضر در مراســم به 
عنوان پرسش مشــترك رد و بدل مى شد 
اين مهم بود كه چرا در ســكاندارى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد مسئوالن و نمايندگان 
اســتانى نتوانســتند تاثير تصميم خود را 
بگذارند ؟ و البته برخــى هم بر اين باور 
بودند كه شايد آنقدر عملكرد درويش نژاد 
قوى هست كه توانسته است اورا به همدان 

مهد تاريخ و فرهنگ و هنر راهى كند 
گرچه شنيده ها بيانگر آن بود كه ؛ استاندار 
همدان دو گزينه بومى براى تصدى مديريت 
فرهنگى همدان پيشنهاد داده بود اما گويا 
با رد اين خواســته از سوى وزارت ارشاد 
سرانجام گزينه پيشنهادي وزراتخانه حكم 

گرفت.
به هر ترتيب نمايندگان اســتان همدان با 
غيبت در مراســم توديع و معارفه مديركل 
جديد فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان، 
به وزير مربوطه نيــز تذكر الزم را داده اند 
و اعــالم كرده اند كه مخالــف اين اقدام 
هســتند . البته به قولى آردها ريخته و الك 
ها آويخته شد و حاال خيلى ابراز انتقادات 
تاثيرى نخواهد داشــت و اســتان بايد به 
تصميم مسئوالن ارشد احترام گذاشته و قدم 
براى همراهى مدير كل تازه از راه رســيده 

را بردارد. 
مراسم روز گذشته تكريم و معارفه مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان در حالى 
برگزار شــد كه تعداد معدودى از مديران 
بودند و بسيارى هم نبودند، پيش بينى مى شد 
كه حداقل براى بدرقه يك مدير بومى هم 
كه شده سالن پر باشد اما اينگونه نشد. در 
ميان مسئوالن كشورى البته ، حسينى معاون 
حقوقى, امور مجلس و اســتانهاى وزارت 
ارشاد با هيأت همراه به عنوان نماينده وزير 

ارشاد در اين مراسم حضور يافت.
آنچه در خاطــره ها ماند خوش بدرقه و 
خوش اســتقبالى همدانى هاى حاضر در 
مراســم بود كه هم عبادى و هم درويش 
نژاد توانســتند ياران همــراه خود را در 
اين جمع ببينند و بشناســند. اين بار نيز 
يار  توسط  گل  اهداى  هميشگي  سكانس 
هميشگى جامعه فرهنگ و هنر استان كه 
در قلب همه جايــگاه ويژه اى دارد در 
فرهنگى  فعال  شد  ماندگار  همگان  خاطر 
محمد صاحبت كه با يك شــاخه گل 4 
ســال پيش مدير كل پيشين اداره ارشاد 
اسالمى همدان را بدرقه كرده بود اين بار 
نيز بدرقه كننده فاضل عبادى بود اما اين 
بار پس از اهداى گل توســط وى مورد 
تقدير معاون حقوقى امور مجلس و استان 
ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار 

گرفت.
مدير كل جديد و قديم اين روز گذشــته 
در حالى بدرقه شــدند كه الواح تقديرى 
از مســئوالن ارشد كشور و استان در كنار 

هدايايى به آنها تقديم شد.
گفتنى است روزنامه همدان پيام در بخش 
پايانى مراسم با دعوت مدير كل هاى جديد 
و قديم اداره ارشــاد اسالمى استان همدان 
اعالم كرد امروز در دفتر روز نامه با حضور 
تعداد از همراهان مراســم دوستانه اى را 
جهت خوشــامد گويى به درويش نژاد و 

بدرقه عبادى برگزار خواهد كرد .
 خواهش مى كنم مدير ما را همراهى 

كنيد
معــاون حقوقى امور مجلس و اســتان هاى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: وزارت 

ارشــاد در جابه جايى مديرانــش، بنا دارد از 
ظرفيت هاى درون مجموعه استفاده كند.

سيد هادى حسينى با بيان اينكه از نام همدان 
نمى توان بــه راحتى ياد كرد، افزود: اگر براى 
اثبات تاريخ ايران بخواهيم سندى ارائه دهيم، 
اين همدان است و همدان را بايد يكى از اسناد 

اين سرزمين دانست.
معــاون حقوقى امور مجلس و  اســتان هاى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى خاطرنشان 
كرد: وجود بزرگانى چون ابن سينا، باباطاهر، 
عين القضات همدانى و... را مى توان از مفاخر 
همدان برشمرد و بسيارى از انديشمندانى كه 
در ادوار مختلف بودند را نيز نمى توان ناديده 
گرفت.وى ضمــن قدردانــى از امام جمعه 
همدان كه همواره بارى گر اداره كل فرهنگ و 
ارشاد بود، گفت: از مجمع نمايندگان همدان 
و استاندار نيز براى حمايت از فرهنگ و هنر 

همدان قدردانى مى كنم.
حسينى در ادامه سخنانش با اشاره به چرايى 
تغيير در فرهنگ و هنر اســتان همدان يادآور 
شد: اساسا به اين تفكر اعتقادى ندارم كه ادله 

تغيير و جايگزينى چيست.
وى در خصــوص معرفــى گزينه هاى بومى 
پيشنهادى استان براى تصدى اداره كل ارشاد 
نيز بيــان كرد: ما هيچ وقــت نمى گوييم كه 
گزينه هاى پيشنهادى شما فرهيخته نبوده و به 
درد فرهنگ نمى خورند بلكه بسيار هم توانمند 
هســتند، اما اصل اين است كه ما تشكيالت 
ارشاد هستيم و بايد افراد متخصص وارد اين 

عرصه شوند.
معــاون حقوقى امور مجلس و  اســتان هاى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى با تأكيد 
بر اينكه اگر افراد پيشــنهادى اهل تخصص 
نباشند، آشنايى آنها زمان بر است، تصريح كرد: 
عبادى مديركل ســابق ارشاد همدان دو سال 

ديگر بازنشسته مى شود 
و بايــد مديــر جوانى 
جايگزين مى شد و اين 
اين چرخه باشــد اتفاق 

بيفتد.
وى اضافه كرد: وزارت 
ارشاد با همه گزينه هاى 
مطــرح شــده صحبت 
كرد، اما نمى توانست از 
آنها استفاده كند زيرا بنا 
داشــتيم از ظرفيت هاى 
خودمان اســتفاده كنيم 
چون آنها زيرمجموعه ما 
نيستند و تجربه خود را 
در آينده با خود مى برند.

حسينى با درخواست از 
مديركل ســابق ارشاد براى كمك به مديركل 
جديــد همدان اظهار كــرد: خانواده فرهنگ 
و هنر، خانواده اى غنى نيســت و وضع مالى 
خوبــى ندارند اما به لحــاظ مالكيت فكرى، 

هنرى و ادبى غنى هستند.
معاون حقوقى امور مجلس و  اســتان هاى 
وزارت ارشــاد با تأكيد بر اينكه سرمايه ما 
وجــود هنرمندان و اهالى فرهنگ اســت، 
يادآور شــد: خواهش مى كنــم مدير ما را 

همراهى كنيد.
وى ضمن درخواست از مديركل سابق براى 
در اختيار گذاشتن تجربيات خود به مديركل 
جديد اظهار كرد: مديركل جديد نيز مديريت 
استان سخت، پرمسئله و پرمشكل هرمزگان را 
تجربه كــرده كه مى تواند از اين تجربيات در 
همدان استفاده كرده و استان مقتدر فرهنگى 

ما را ارتقا دهد.
حسينى يادآور شد: آقاى درويش نژاد به عنوان 
مديركل جديد نيز بايد خود را همكار خانواده 
فرهنگ بدانــد و خود را باالدســت جامعه 

فرهنگى نداند.
وى بــا تأكيد بر اينكه نظام سلســله مراتبى 
جامعــه فرهنگى نمى توانــد كاركرد خوبى 
داشته باشد، افزود: همانگونه كه درب اتاق 
شــما در هرمزگان به روى همه باز بود در 

همدان نيز درب اتاق خود را به روى اهالى 
فرهنــگ و هنر باز بگذاريد. معاون حقوقى 
امور مجلس و  استان هاى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى با اشاره به اينكه در وزارت 
ارشــاد به برخى از نهادهــاى فرهنگى از 
جمله آموزش و پرورش توجه نشده است، 
افزود: آموزش و پرورش مى تواند خاستگاه 
ما باشد اما در حوزه فرهنگ به اين موضوع 

خيلى ورود نكرديم.
وى خاطرنشــان كرد: بــا ورود به مدارس و 
كالس ها بهتر مى توانيم پيش برويم و ســطح 
آنها را ارتقا دهيم كه اين مسئله نياز به سرمايه 

ندارد بلكه نياز به برنامه ريزى دارد.
وى در ادامه مديركل ســابق ارشاد را يكى از 
پاكترين مديران دانســت و گفت: اين مسئله 
به گونه اى است كه خطاهاى كوچكى كه در 
برخى ادارات مشاهده مى شود از دو مديركل 

جديد و سابق همدان مشاهده نكرديم.
معــاون حقوقى امور مجلس و  اســتان هاى 
وزارت ارشاد با تأكيد بر اينكه ما نمى خواهيم 
فرهنگ با سياســت مخلوط شــود، افزود: 
فرهنگ نبايد بار سياســت را به دوش بكشد 

زيرا فرهنگ زيرساخت همه مباحث است.
وى با اشاره به اينكه در انتصابات سعى كرديم 
كه از افراد تند راست و چپى و افرادى كه وارد 
بازى هاى سياسى هستند، منصوب نكنيم، بيان 
كرد: دليل اينكــه درويش نژاد مديركل جديد 
انتخاب شد، اين است كه پيوندهاى سياسى 

ندارد.
 مديركل ارشاد طبق سياست وزارت 

فرهنگ منصوب شد
معاون سياســى و امنيتى استاندار همدان نيز 
گفت: مديــركل جديد ارشــاد همدان طبق 
سياست وزارت ارشاد منصوب شد و به لحاظ 
قانونى نيز اين حق براى آنها محفوظ است كه 

بر اساسا كارايى بيشتر يك مدير جابجا شود.
وى اظهار كرد: نقش علما و فرهيختگانى كه 
در دامن همدان پرورش يافتند، در نقش آفرينى 
اين ديار در جايگاه هاى مختلف اثرگذار بوده 

است.
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار با تأكيد 
بر اينكه جامعه ما بيــش از هر زمانى نياز به 
نشاط اجتماعى دارد، گفت: بايد با برگزارى 
برنامه هاى مختلف زمينه ساز اجراى برنامه هاى 

شاد در جامعه باشيم.
معاون سياسىـ  امنيتى استاندار همدان با بيان 
اينكه با رد دو پيشــنهاد استان سرانجام يك 
مدير زيرمجموعه وزارت ارشــاد در همدان 
منصوب شــد، گفت: مديركل جديد ارشاد 
طبق سياست وزارت ارشاد منصوب شد و به 
لحــاظ قانونى نيز اين حق براى آنها محفوظ 
است كه بر اساسا كارايى بيشتر يك مدير جا 

به جا شود.
 نمى توان همدان را بدون انديشه و 

تفكر تصور كرد
مديركل جديد فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان در حالى كــه مطالعه كاملى در مورد 
همدان انجام داده بود و به نظر ميرسيد غناى 
فرهنگ اين ديار را خوب مى شناسد ، با بيان 
اينكه در حوزه زيرساخت ها به ظرفيت هاى 
تعاملى اســتان نيازمند هستم گفت: تعامل با 

همه جريان هاى فكرى و مدير ارشد استان را 
در برنامه راهبردى خود دارم.

عليرضا درويش نژاد در سخنان خود با تأكيد بر 
اينكه وقتى نام همدان مى آيد، نمى توان همدان 
را بدون انديشــه و تفكر تصور كرد، گفت: 
همــدان تاريخ كهنى دارد و اين خود ويژگى 
برجسته اى است، زيرا بخشى بزرگ از تاريخ 

ايران، از آن همدان است.
وى با بيان اينكه همدان در هر زمينه اى حرف 
براى گفتن دارد، گفت: همدان در شعر، ادب، 
كالم، علم، فلسفه، دفاع مقدس و... چهره هاى 

شاخص و برجسته اى دارد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان تصريح كرد: اســتان همدان سرزمين 
انديشه هاى ناب و مهد تفكر، انديشه، كمال 
و معرفت است كه علماى زيادى از اين شهر 

برخاسته اند.
وى حضور در همدان و خدمتگزارى در اين 
شهر را افتخار دانســت و گفت: فرهنگ در 
حوزه زيرســاختى نياز به تعامل ظرفيت هاى 
اجرايى اســتان و در حوزه گسترش برنامه ها 
نياز به يارى اصحاب رســانه، هنر و فرهنگ 

و انديشه دارد.
درويش نژاد با تأكيــد بر اينكه آنچه مديركل 
ســابق انجام داده قطعاً با مطالعه بيشــترى 
ادامه مى يابد، گفت: جشنواره هاى بزرگى كه 
برند استان است بايد بيشتر گسترش يافته و 
حمايت شود.وى خاطرنشان كرد: سياست ما 
تعامل با همه جريان هاى فكرى و هماهنگى 
با مدير ارشــاد اســتان اســت  و از همراهى 
نماينده هاى مجلس و نماينده ولى فقيه استان 

نيز سپاسگزارم.
  همدان جزو اســتان هاى پيشرو 

كشور است
مديركل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان نيز اظهــار كرد: همــدان از هر نظر 
درخشندگى دارد و همدان سرزمين ادبا، علما، 

مفاخر و 8 هزار شهيد است.
فاضل عبادى بــا بيان اينكه اســتان همدان 
در عرصه فكرآفرينى و فرهنگســازى جزو 
استان هاى پيشرو كشور است، افزود: صدها 
اثر برنامه و ايده فرهنگى در سال هاى گذشته 
از اين اســتان توليد شده و آخرين نمونه آن 
تقريض هاى مقام معظم رهبرى بر چهار كتب 

دفاع مفدس بود .
وى با تأكيد بر اينكه رســالت ما حركت در 
مسير ديدگاه هاى امام (ره)، فرمايشات رهبرى 
و برنامه هاى دولت بود، گفت: تالش ما تكيه 
بر عقالنيت، كار كارشناســى و گام نهادن در 
مسير اخالق و گسترش فعاليت هاى فرهنگى 

استان بود .
مديركل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
و  اجرايى  دســتگاه هاى  هم افزايــى  همدان 
فرهنگى اســتان را درخشان دانست و گفت: 
هدفگذارى هايى نيز مدنظر بود كه نخســتين 
مورد اجراى برنامه هــاى علمى، فرهنگى و 

هنرى براى كودكان و نوجوانان بود .
وى از تالش براى تبديل همدان به قطب 
فعاليت هــاى فرهنگى كــودك و نوجوان 
تئاتر  جشــنواره  اجراى  افــزود:  و  گفت 
كودك و نوجــوان، برگزارى نمايشــگاه 
آيات  تصويرســازى  نمايشــگاه  و  كتاب 
براى كودكان و نوجوانان و صدها برنامه 
قرهنگى كودك و نوجــوان از جمله اين 

بود. برنامه ها 
عبادى يكى ديگر از برنامه هاى ارشاد همدان 
را پاسداشــت مفاخــر همدان برشــمرد و 
گفت: ارديبهشــت مفاخر نيز در قالب همين 
پاسداشــت بود كه هر ســال يكى از مفاخر 

همدان مورد تجليل قرار مى گرفت.
وى با اشــاره بــه اينكه بيــش از 75 درصد 
مجوزهــا در اين دوره مديريت صادر شــده 
است، افزود: در حوزه مطبوعات نيز عملكرد 
ارشاد از نظر كميت و كيفيت و ارائه مجوزهاى 
جديد درخشان بود كه در كارنامه اين دولت 

ماندگار شد.

تكريم و معارفه در ارشاد همدان 

توپ سياست در زمين فرهنگ و هنر

طرح برخورد با سرعت غيرمجاز 
در همدان تشديد شد

 طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت غير مجاز 
با شدت بيشتر در اين استان اجرا مى شود.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان گفت: يكى از تخلف 
هاى كه به تازگى شاهد افزايش آن و بروز سوانح فوتى هستيم، تردد 

با سرعت غيرمجاز است.
علــى فكرى در گفــت و گو با ايرنا اظهار داشــت: طبق ماده 126

تا 131 آيين نامه راهنمايى و رانندگى بيشــترين علت بروز سوانح 
رانندگى به ويژه در معابر درون شهرى تخطى از سرعت مجاز است.
رئيــس پليــس راهور همدان بيان كــرد: با آغاز طــرح برخورد با 
خودروهاى حادثه ســاز، يك هزار و 550 خودرو به علت تردد با 

سرعت غيرمجاز در 2 هفته گذشته اعمال قانون شدند.
فكرى اظهار داشــت: رانندگان خودروهايى كــه 50 كيلومتر بيش 
از ســرعت تعيين شده تردد داشــتند 2 ميليون ريال جريمه شدند 

همچنين نمره منفى در سوابق آنها درج شد.
وى اضافه كرد: همچنين ماموران راهور رانندگانى را كه 30 كيلومتر 

بيش از حد مجاز تردد داشتند 600 هزار ريال جريمه كردند.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان ادامه داد: بيشترين 
ميــزان برخورد بــا رانندگان متخلف در بلوارهاى شــهيد احمدى 
روشن، آيت ا...نجفى، شهيد همدانى و بلوار امام (ره) صورت گرفته 
اســت. فكرى تاكيد كرد: تردد با ســرعت غيرمجاز در معابر درون 
شهرى، قدرت عكس العمل راننده هنگام مواجهه با خطر را كاهش 
مــى دهد و راننده نمى تواند به موقع واكنش نشــان داده و از بروز 

سانحه جلوگيرى كند.
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انحالل شوراى شهر تويسركان منتفى شد
ــا اســتعفاى 6 نفــر از هفــت عضــو   شــوراى اســالمى شــهر تويســركان كــه ب
خــود در آســتانه انحــالل قــرار گرفتــه بــود، روز گذشــته فعاليــت خــود را دوبــاره 

آغــاز كــرد.
ــه  ــنا، منطق ــا ايس ــو ب ــركان در گفت وگ ــهر تويس ــالمى ش ــوراى اس ــس ش رئي
ــهر تويســركان  ــوراى ش ــرد: اعضــاى ش ــار ك ــر اظه ــن خب ــالم اي ــا اع ــدان، ب هم
ــا حضــور امــام جمعــه، فرمانــدار و نماينــده  روز جمعــه 22 تيرمــاه در نشســتى ب

ــد. ــركت كردن ــع مشــكالت ش ــور رف ــه منظ ــركان ب تويس

مســعود حميديــان بــا اشــاره بــه وجــود برخــى اختالفــات داخلــى در بيــن اعضــاى 
شــورا افــزود: روز گذشــته مديــركل امــور شــهرى و شــوراهاى اســتاندارى همــدان 
در نشســت هم انديشــى و بررســى مشــكالت شــوراى شــهر تويســركان بــا حضــور 
ــدار تويســركان و اعضــاى شــوراى شــهر حاضــر و پــس از  ــام جمعــه و فرمان ام
ــوددارى از  ــتر و خ ــل بيش ــى و تعام ــا همدل ــورا ب ــد ش ــرر ش ــى مق بررســى نهاي

دامــن زدن بــه اختالفــات ضــرورى فعاليــت خــود را از ســر گيرنــد.
وى بــا اشــاره بــه برگــزارى جلســه داخلــى شــوراى شــهر تويســركان بــا حضــور 
ــه منظــور انتخــاب تركيــب  ــرى رســمى ب ــام جمعــه شهرســتان گفــت: رأى گي ام
داخلــى اعضــاى شــورا انجــام شــد و مســعود حميديــان بــه عنــوان رئيــس جديــد 

شــورا و نماينــده شــورا در كميســيون معامــالت، علــى باقــرى بــه عنــوان نماينــده 
ــوان نايــب  ــه عن ــه شــاه محمدى ب ــه دار، فتان شــورا در شــوراى شهرســتان و خزان
ــاده  ــده شــورا در كميســيون م ــوان نماين ــه عن رئيــس شــورا، محمــد شــاهرخى ب
ــوان ســخنگوى  ــه عن ــدى ب ــار عب ــه و مازي ــام وظيف ــورا در نظ ــده ش 100 و نماين

ــا كســب 6 رأى برگزيــده شــدند. جديــد شــورا همگــى ب
پــس از برگــزار نشــدن جلســات شــوراى شــهر تويســركان بــا حضــور همــه اعضــا 
ــالل  ــال انح ــورا، احتم ــاى ش ــر از اعض ــتعفاى 6 نف ــم و اس ــورت منظ ــه ص و ب
شــوراى شــهر تويســركان قــوت گرفتــه بــود امــا ايــن شــورا دوبــاره فعاليــت خــود 

را از ســر گرفــت.

خبـر

جذب 10 درصدى تسهيالت مكانيزاسيون 
كشاورزى در استان همدان

 رئيس اداره مكانيزاسيون ســازمان جهادكشاورزى استان همدان از 
جذب 10 درصدى تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزى در استان خبر داد 
و گفت: سهميه استان همدان از تسهيالت مكانيزاسيون در سالجارى 51
ميليارد تومان بوده كه تا كنون 10 درصد از اين ميزان جذب شده است.

به گزارش ايسنا، اكبر راستار در جمع خبرنگاران، با تأكيد بر اينكه كاهش 
هزينه توليد، افزايش عملكرد و درآمد كشاورزان از اهداف مكانيزاسيون 
است، افزود: سال گذشته كل سهميه مكانيزاسيون كشور 1500 ميليارد 

تومان بوده كه سهم استان همدان 68 ميليارد تومان بوده است.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته 40 ميليارد تومان معــادل 58 درصد 
تسهيالت مكانيزاسيون اســتان همدان جذب شده است، تصريح كرد: 
همدان يكى از استان هاى پيشرو در زمينه جذب تسهيالت مكانيزاسيون 
در كشــور است به طوريكه در سال هاى گذشــته ميزان جذب بيش از 

سهميه بوده است.
راســتار افزود: سال گذشته در بخش كمباين 19 ميليارد و 800 ميليون 
تومــان، در بخش زراعت 3 ميليــارد و 437 ميليون تومان و در بخش 

باغبانى يك ميليارد و 950 ميليون تومان جذب شده است.
رئيس اداره مكانيزاســيون سازمان جهادكشاورزى استان همدان يادآور 
شد: همچنين 14 ميليارد و 264 ميليون تومان در بخش دام و طيور، 850

ميليون تومان در بخش شــيالت و 145 ميليون تومان در بخش حفظ 
نباتات استان همدان تسهيالت جذب شده است.

وى درجه مكانيزاسيون در بخش كشاورزى استان همدان را 71 درصد 
دانست و ادامه داد: درجه مكانيزاسيون استان همدان در سال گذشته 71

درصد بوده كه 2 درصد از برنامه جلوتر هستيم.
راســتار با بيان اينكه تا پايان برنامه 5 ســاله بايد ضريب مكانيزاسيون 
به 2 اســب بخار در هكتار برسد، خاطرنشــان كرد: همچنين در سال 
گذشته ضريب مكانيزاسيون بايد به 1,71 اسب بخار در هكتار مى رسيد 

درحاليكه اين شاخص به 1,74 اسب بخار در هكتار رسيده است.
وى از اجراى كشــاورزى حفاظتى در 47 هزار و 456 هكتار از مزارع 
استان در ســالجارى خبر داد و اظهار كرد: كشاورزى حفاظتى يكى از 
روش هاى مدرن كشاورزى در جهان است كه در ايران از سال 87 و در 
اســتان همدان با 8650 هكتار آغاز شده و به 42 هزار و 379 هكتار در 

سال 96 رسيده است.

«آتيه» نخستين بيمارستان داراى
 گواهينامه هموويژوالنس در همدان 

 بيمارســتان آتيــه همــدان اوليــن بيمارســتان داراى گواهينامه 
هموويژوالنس در استان طى سال 91 شناخته شد.

مدير درمان تامين اجتماعى استان همدان گفت: با اشاره به كسب عناوين 
و دســتاوردهاى مختلف از سوى بيمارستان آتيه همدان طى سال هاى 
گذشــته، اظهار كرد: همواره ســعى كرده ايم به ارائــه خدمات بهتر به 
بيمه شدگان بپردازيم كه  در اين راستا دارا بودن نشان بيمارستان دوستدار 

كودك از سال  78 نصيب بيمارستان آتيه شده است.
عليرضــا صفرى در گفت وگو با  فارس به كســب درجه يك عالى در 
ارزشيابى بيمارستان از سال 82 تا 89 اشاره كرد و گفت: اخذ گواهينامه 
سيستم مديريت كيفيت (2008ـ iso۹۰۰۱) از سال 81 تا 90 و كسب 
رتبه نخست جشنواره شهيد رجايى استان سال 82 از جمله دستاوردها 

بوده است.
مدير درمان تامين اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه كســب رتبه 
دوم تطابق با مالك هاى جشــنواره حاكميت بالينى بين 21 اســتان در 
ســال 91 مهم بوده است، افزود: آتيه اولين بيمارستان داراى گواهينامه 

هموويژوالنس در استان همدان (بانك خون) در سال 91 شناخته شد.
وى با اشــاره به اينكه بيمارستان آتيه همدان رتبه چهارم كشورى طى 
ارزيابى دفاتر پرســتارى بيمارستان هاى سازمان در سال 91 را به دست 
آورد، خاطرنشــان كرد: كسب رتبه اول در آمار تعداد زايمان بدون درد 

در سطح بيمارستان هاى سازمان در سال 94 از ديگر دستاوردهاست.
صفرى كســب درجه يك مثبت طى اعتبار بخشــى بيمارستان توسط 
كارشناسان اعتباربخشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در 
ســال 92 را مهم عنوان كرد و افزود: كســب رتبه سوم كشورى دفتر 
پرستارى در بين 70 بيمارستان بيمارستان سازمان طى سال 92، 93 و 94

از مهمترين عناوين بوده است.

بهره بردارى از 60 پروژه مرمت و اليروبى 
قنوات به زودى در اسدآباد

 مديــر جهادكشــاورزى شهرســتان اســدآباد از افتتــاح و 
بهره بــردارى 60 پروژه مرمت و اليروبى قنوات اين شهرســتان 

داد. آينده نزديك خبر  در 
سقراط بيرنگ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با اعتبارى افزون بر يك 
ميليارد تومان از يك ماه گذشــته مرمت و اليروبى 60 قنات شهرستان 

آغاز شده و طى اين مدت 70 درصد روند كار پيش رفته است.
وى تصريــح كرد: هر ســاله با توجه به كمبود اعتبــار امكان مرمت و 
اليروبى تعداد اندكى از قنوات وجود داشــت كــه با پيگيرى نماينده 
اســدآباد اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان اواخر ســال گذشته در 
راســتاى اســتفاده بهينه از منابع آب در كشــاورزى با توجه به قنوات 
شهرستان در بازديد معاون آب و خاك سازمان جهادكشاورزى از برخى 

مناطق اسدآباد اختصاص يافت.
بيرنگ با بيان اينكه با تخصيص اعتبار از يك ماه گذشــته كار مرمت و 
اليروبى 60 رشــته قنات در دشت اســدآباد و مناطق محروم كليايى و 
چهاردولى شهرستان در مجموع در 25 تا 30 روستا آغاز شد، خاطرنشان 
كرد: ظرف 20 روز آينده افتتاح و بهره بردارى اين تعداد پروژه ها انجام 
خواهد گرفت كه در نوع خود بى ســابقه بوده و كمك قابل توجهى به 
بهره برداران كشــاورزى كه از آب قنوات براى آبيارى استفاده مى كنند، 

خواهد بود.

به هيچ يك از روستاهاى بخش پيرسلمان 
آبرسانى سيار نمى شود

 هيچ يك از روســتاهاى بخش پيرسلمان داراى مشكل آب شرب 
نبوده و به روستايى آبرسانى سيار نداريم.

بخشدار پيرسلمان اســدآباد گفت: از 31 روستاى بخش پيرسلمان 7
روســتا تحت پوشش آبفار نيســت كه در اين روستاها نيز موردى از 

آبرسانى سيار وجود نداشته است.
محســن عزيزى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه 24 روستاى 
بخش پيرســلمان تحت پوشش آبفار هستند، ادامه داد: امسال از محل 
روســتاهاى فاقد دهيارى براى 3 روستاى بخش پيرسلمان كه تحت 
پوشــش آبفار نيستند، در راســتاى تعمير و بازسازى منبع آب و آب 

شرب اعتبار درنظر گرفته شده است.
عزيزى در ادامه از افتتاح و بهره بردارى بهســازى 14 روستاى بخش 
پيرسلمان ظرف يك ماه آينده خبر داد و اظهار كرد: بهسازى اين تعداد 
روستا در راستاى فاز جدولگذارى در دست اجرا بوده و پس از اتمام 

كار فاز زيرسازى توسط بنياد مسكن اجرا خواهد شد.
وى ميزان اعتبار بهسازى 14 روستاى بخش پيرسلمان را 3000 ميليون 
ريال از محل اعتبارات دهيارى ها برشــمرد و خاطرنشان كرد: در سال 
گذشته نيز بهسازى 16 روستاى بخش شامل جدولگذارى، زيرسازى، 
بتن ريزى، شــن ريزى، لكه گيرى و آسفالت معابر صورت گرفت و در 
9 روســتا نيز با همكارى دهيارى ها 3 هزار متر جدولگذارى از محل 
اعتبارات دهيارى ها با اعتبارى افزون بر 200 ميليون تومان انجام شد.

بخشدار پيرسلمان در پايان يادآور شد: با اعتبارى افزون بر 4000 هزار 
ميليون ريال آســفالت 2 روستا توســط قير رايگان به غير از بهسازى 
14 روســتا انجام خواهد گرفت كه در حال حاضر قرارداد اين امر با 

پيمانكار بسته شده است.

جريمه 18 ميليوني واحد آالينده
 در مالير

 يك واحد آالينده هوا در مالير توســط دادگاه تجديدنظر اســتان 
همدان به پرداخت 18 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد.

رئيس حفاظت محيط زيست شهرستان مالير گفت: يك واحد آالينده 
هوا در مالير توســط دادگاه تجديدنظر استان همدان به پرداخت 18 

ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد.
مجيد شــعبانلو در گفتگو با مهر افزود: اين واحد آالينده، يك واحد 
ســيليس كوبى اســت كه پس از ابالغ اخطاريه هاى متعدد از سوى 
حفاظت محيط زيست شهرستان مبنى بر آاليندگى واحد و لزوم اقدام 
براى رفع آاليندگى، توجهى به اخطاريه ها نكرده بود و توســط اين 

اداره به مراجع قضايى معرفى شد.
رئيس حفاظت محيط زيســت شهرستان مالير گفت: شهرستان مالير 
بخش عظيمى از معادن ارزشمند سيليس كشور را در خود جاى داده 
است اما واحدهاى سيليس كوبى مالير با مشكالتى مثل خام فروشى 
و ركود بازار مواجه هستند و از سوى ديگر اين واحدها آالينده محيط 
زيست محسوب مى شــوند و بهداشــت آنها يكى از مسائل جدى 
اســتان به شمار مى رود.شعبانلو تاكيد كرد: ذرات گرد و غبار ناشى از 
فعاليت واحدهاى سيليس كوبى موجب بيمارى ريوى سيليكوزيس و 

مشكالت تنفسى مى شود.
وى بيان كرد: ذرات ســيليس به علت اندازه كوچك و شكل هندسى 
خاص، بسيار خطرناك بوده و تاثيرات بسيار مخربى بر روى گونه هاى 

گياهى و محصوالت كشاورزى مى گذارد.

دفترچه هاى درمانى تامين اجتماعى اسدآباد 
تا پايان امسال حذف مى شود

 فرماندار شهرستان اســدآباد از حذف دفترچه هاى درمانى تامين 
اجتماعى اين شهرستان تا پايان امسال خبر داد.

به گزارش تســنيم ،كريم حميدوند در ديدار سرزده خود از مديريت 
درمــان و كاركنــان  اداره تامين اجتماعى شهرســتان به مناســبت 
گراميداشــت هفته تامين اجتماعى اظهار داشت: حذف دفترچه هاى 
درمانى و الكترونيكى شدن دفترچه هاى درمانى تامين اجتماعى در 5
اســتان به صورت پايلوت در حال انجام بوده كه استان همدان نيز به 

عنوان يكى از استان هاى پايلوت در اين راستا است.
وى با اشــاره به اينكه در شعبه تامين اجتماعى شهرستان اسدآباد هم 
در راســتاى  پيگيرى خدمات رســانى به ارباب رجوع تا پايان سال 
نســخه هاى الكترونيكى  را اجرايى خواهد كرد و اين امر در شــرف 
انجام است،گفت:كم شدن مراجعات،كاهش اشتباهات نسخه نويسى 
و حفظ سوابق بيمار به صورت الكترونيكى از مزاياى اين اقدام است.

آگهي ارزيابي كيفي - مناقصه شماره 10-97 يك مرحله اي (نوبت دوم)
شركت ملي گاز ايران 

شركت گاز استان همدان (سهامي خاص)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه: احداث شبكه توزيع و ساخت و نصب انشعابات پلي اتيلن و فوالدي به صورت پراكنده در شهرستان كبودرآهنگ و روستاهاي تابعه 
شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/887/175/000 (سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و هفت ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار) ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 194/359/000 (يكصدو نود و چهار ميليون و سيصد و پنجاه و نه هزار) ريال مي باشد كه به صورت يكي از 
تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه مذكور نسبت به 
دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز يك شنبه 1397/5/14 مي باشد.
محل تحويل همدان ميدان شيرسنگي ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق 207- امور قراردادها مي باشد. تاريخ بازگشايي 
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مهدي ناصرنژاد»
 رئيس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان 
نامتعــارف و تعجب آور  علت قيمت هاي 
ميوه در بازار را كمبود مي داند و مي گويد: 
حادث  امسال  فروردين ماه  كه  سرمازدگي 
شــد، محصول باغ هاي بســياري از نقاط 
كشــورمان را خــراب كــرد و همين امر 
موجب افزايش 40 تا 50 درصدي قيمت 

ميوه شده است. 
به گفته وي در حال حاضر گيالس خوب، 
گران ترين ميوه موجود در بازار مي باشــد. 
ما هم مي گوييم حرف آقــاي رضا البرزي 
درست است و ســرماي نابهنگام فروردين 
و تا حدودي هم ارديبهشــت ماه امســال، 
ميــوه و از جمله محصول گــردوي اغلب 
باغ هاي كوهپايه اي اســتان همدان را نابود 
ســاخت. ما هم مي گوييم علت گراني ميوه 
خوب در بــازار همدان و خيلــي از نقاط 
ايران همين كمبــود و عرضه نابرابر ميوه به 
بازار مصرف مي باشــد. با ايــن حال اعتقاد 
داريم آقاي البرزي برخي ديگر از علت هاي 
گراني قيمت ميوه را هم خوب مي داند، اما 
سرسري مي گذرد و نمي خواهد اين علت ها 

را رسانه اي كند!
نگارنــده حســب اقتضاي شــغلي خود با 
بسياري از كسبه و بازاريان در ارتباط هستم 
و با خيلي ها هم دوســتي ديرينه دارم. يك 
دوســت ميوه فرش هم دارم كه براي خريد 
مايحتــاج روزانه زياد به مغازه اش ســرك 
مي كشم. اتفاقاً همين چند روز پيش كه نياز 
به ســيب زميني و پياز داشتيم با زنبيل وارد 
مغازه آغالم ســبزي فروش شدم،َ چشمم به 
چندتايي از ميوه فروش هاي اطراف و اكناف 
افتاد كه در گوشــه اي از مغازه نسبتاً بزرگ 
آغالم كِز كرده  بودند و گويي با هم واگويه 
و مشورت داشتند. آقا غالم كه چشمش به 
من افتاد، گفت: «بفرماييد، شــاهد از غيب 
رسيد! و بلكه مشكل ما را به گوش مسئوالن 

برساند.»
پرســيدم «موضوع چيســت؟» و كاشــف 
بــه عمل آمد كــه مردم كوچــه و محل و 
مشــتري هاي قديمي كه تاكنون ســبد سبد 
ميــوه و تره بار مي بردند و هيچ هم ســؤال 

نمي كردند، تازگي ها با ســيمايي طلبكارانه 
وارد مغازه مي شــوند و بــا اعتراض علت 
قيمت باالي ليســت خريد خــود را جويا 
مي گردند و به نظر مي آيد اغلب مشتري هاي 

به قول معروف (جلد) گله مند هستند!! 
آقــا غالم مي گفت: «مجبور شــده ام فاكتور 
خريد ميوه مربوط به روزهاي اخير از ميدان 
تره بار را پيش روي مشــتري هاي معترض 
خود بگيرم و با قســم و آيه هم دليل بياورم 
كه بــار در بارخانه گران اســت و به علت 
گراني درصد ســود و ضايعــات آن براي 

خرده فروش ها مقرون به صرفه نيست.»
دوســتان ميوه فروش ما درخواست داشتند 
و گله مندانــه از مســئوالن اتحاديه خود و 
دســتگاه هاي نظارتي مي خواهند كه مافياي 

ميدان تره بار همدان را كنترل كنند.
گويا اغلب بنــگاه داران قديمي ميدان تره بار 
همــدان به داليل زياد و از جمله اجاره هاي 
ســنگين در ميدان تره بار، ســوله هاي خود 
را بــه ديگــران اجاره داده انــدو راحت در 
خانه هــا و باغ هاي خــود آرميده اند. گفته 
مي شــود ميدان تره بار همــدان هم اينك در 
قــرق افراد خاصي اســت كــه اغلب هم 
غيربومي هســتند و ميوه هــاي خوب را در 
بازار دست به دســت بين خود مي گردانند 
و قيمت تازه و باالتــر روي آن مي گذارند 

و در نهايــت هم با حــدود 2 برابر قيمت 
واقعــي در اختيار خرده فروش هاي كوچه و 
محل و ميوه فروش هاي سرشناس همدان در 
محله ها مي گذارند و اين چنين است كه به 
طور مثال گيالس و آلبالوي كيلويي 7 هزار 
و 8 هزار تومان به قيمــت حدود 20 هزار 
تومان به بازار مصرف مي رســد و از عهده 
خريد خانواده هاي كم درآمد خارج مي گردد.

ميوه فروش ها مي گويند، اغلب روزها كه در 
نخستين ساعات بامدادي براي تهيه ميوه و 
تره بار روزانه مغــازه به ميدان تره بار رجوع 
مي كنيم، ميــوه خوب و باب مشــتري در 
بنگاه ها نمانده و به دســت مافيايي ها افتاده 
است. بدين طريق اســت كه مافيايي ها هر 
يك و هر دست با سود كيلويي هزار تومان، 
2 هزار تومان، 3 هــزار تومان و باالتر يك 
ميوه را بين خود مي خرند و مي فروشــند و 
قسم حضرت عباس هم مي خورند كه فالن 
تومان خريده ام و فالن تومان هم مي فروشم 
و البته كه پرتقال فــروش اصلي هم در اين 
ميــان گم و گور مي شــود! آنــان همچنين 
مي گوينــد، اگر بخواهيم ميــوه مرغوب و 
باب مشــتري محل تهيه كنيم، قيمت خيلي 
باال مي زند و همگان نمي توانند بخرند و اگر 
هم ميوه درجــه 2 و 3 درب مغازه بياوريم، 
روي دست خودمان مي ماند و ضرر در ضرر 

مي شود. 
اين نوشتار بخشي از داستان و كتاب هفتاد 
مــن قيمت ميوه و تره بار اســت و خالصه 
آن مي شــود اينكــه، فروشــنده واقعي و 
مصرف كننده هميشگي از چنين وضعيتي به 
شدت ناراضي هستند و سرنخ عروسك هاي 
اين خيمه شب بازي دست واسطه ها و همان 
مافياي ميدان تره بار اســت كــه براي چند 
صباحي سودطلبي بيشــتر  بازار ميوه را در 
دست دارند. وضعيت بازار معروف سرگذر 
و سبزه ميدان هم متأثر از بي برنامگي ها بهتر 
از اين نيست؛ چراكه خانواده هايي كه قدرت 
خريد كمتري دارند از هر ســوي شــهر كه 
باشند، سر از اين بازارها درمي آورند و بايد 
توي شلوغ بازار ســرگذر هفت دور، دور 
خــود بچرخند تا يك كيلــو يا 2 كيلو ميوه 
قابل مصرف و بــاب ميل ناگزير خود جدا 
كنند و به خانه برســند. البتــه كه در چنين 
آشــفته بازاري پيدا كردن پرتقال فروش كار 
چندان دشــواري هم نيست مگر اينكه اراده 
پوالدين مديران و مسئوالن محترم بازرسي 
و نظــارت طلــب كند و خوشــبختانه كه 
مديران ارشد هم اين روزها طريق برخورد 
با گرانفروشي و حمايت از مصرف كننده را 
بــراي عوامل اجرايي باز گذاشــته اند. حال 

بفرماييد اين گوي و اين هم ميدان!

اورژانس اجتماعى 
مددكار زنـان 
بدسرپرست

 بــا توجه به مشــكالت اخير جامعه 
و باال رفتن آمار طــالق تمام بانوان اعم 
از بدسرپرســت، بى سرست و كسانى كه 
داراى همسر هستند، در معرض آسيب ها 
و مشكالت خطرناك روحى قرار دارند

.يك مددكار اجتماعى در همدان با بيان 
اينكه متأســفانه بانوان بدسرپرســت تا 
كنون هيچ حمايتى از جانب بهزيســتى 
نداشتند و فقط  بانوان بى سرپرست تحت 
پوشش سازمان هستند، افزود: به تازگى 
براى اين بانــوان مركزى به نام اورژانس 
اجتماعى راه اندازى شده كه زيرنظر دفتر 

آسيب هاى اجتماعى استان اداره مى شود 
و اين افراد را تحت پوشش حمايت هاى 

مشاوره اى خود قرار مى دهند.
بهنام جــو در گفت وگو با ايســنا، منطقه 
همدان، بــا بيــان اينكه در ايــن مركز 
بانوانــى كه محلى امن و مناســب براى 
اقامت ندارند را به طور موقت اســكان 
مى دهند، ادامــه داد: در اين مركز موارد 
دختران  كــودك آزارى،  همســرآزارى، 
بى پناه و بى سرپرســت، افرادى كه داراى 
اختالفات حادخانوادگى هستند و افرادى 
كه اختالل هويت جنســى دارند، مورد 

حمايت و مشاوره قرار مى گيرند.
وى اظهار كرد: بانوان مى توانند از طريق 
شماره تماس 123 با اورژانس اجتماعى 
تماس بگيرند و مشــكل خود را مطرح 
كنند و مسئوالن مربوطه مورد مطرح شده 

را مورد تحقيق و بررسى قرار مى دهند.
بهنام جو با بيــان اينكه هنگامى كه بانوان 
از لحــاظ جســمى، جنســى، روحى و 
روانى تأمين نشــوند و آرامش نداشــته 
باشــند، دچار اختالالت روحى و روانى 
مى شوند، گفت: بيشتر بانوانى كه به اين 
مركز مراجعه مى كننــد از لحاظ روحى 
و روانى در شــرايط عادى و نرمال قرار 
ندارند به طوريكه عده اى از آنها دائما به 

خودكشى فكر مى كنند.
وى اضافه كــرد: درباره اين افراد اقدامى 
كــه اين مركــز انجام مى دهد بررســى 
وضعيــت زندگى اين افراد اســت و به 
برگزار  آموزشــى  دوره هاى  آن  موازات 
مى كنند و در صــورت نياز و حاد بودن 
مورد به روانپزشك و روانكاو ارجاع داده 

مى شوند.

علت گراني ميوه مرغوب 
چيز ديگري است

 رئيس شــعبه تامين اجتماعى ســامن 
مالير از پرداخت بيش از يك ميليارد تومان 
مستمرى به مســتمرى بگيران زير پوشش 
اين شــعبه در سه ماهه نخست امسال خبر 

داد.
تورج استاجلو در جمع خبرنگاران با اشاره 
به هفته تامين اجتماعى اظهار كرد: سازمان 
تامين اجتماعى يك سازمان خدمات رسان 
با وظيفه مشــخص در راستاى حمايت از 
كارگران و كارفرمايان و تامين آينده اى بهتر 
براى افراد زير پوشش بوده و تاكنون نيز با 
شفاف ســازى به دور از حاشيه  به وظيفه 

خود به عمل كرده است.
وى بــا اشــاره به مشــكالت اقتصادى و 
مســائل امروز در جامعــه  و تحريم هاى 
ظالمانه دشــمن گفت: نگاه سازمان تامين 

اجتماعى حمايت  از كارآفرينان و كارگران 
و حمايت از اشتغال و توليد داخلى است.

 رئيس شعبه  تامين اجتماعى سامن مالير 
با بيان اينكه تامين اجتماعى از حاشــيه ها 
فاصله گرفتــه  و خدماتش را به هنگام به 
مــردم ارائه مى دهد تصريح كرد: كار ما در 
اين سازمان سه جانبه  گرايى  بوده و هر كدام 
از اين سه ضلع  حذف شود دو ضلع ديگر 

بالتكليف است.
به گزارش  فــارس وى با بيان اينكه يكى 
از مــوارد حمايتــى در تاميــن اجتماعى 
كارفرمايان هســتند، گفــت: كارفرمايان با 
هدف ايجاد اشتغال  وارد عرصه كار شده 
و با ســرمايه گذارى در بخش توليد باعث 
ايجاد اشــتغال براى كارگــران در جامعه 

مى شوند.

اســتاجلو با بيان اينكه حمايت از كارفرما 
بايد در اين ســازمان ديده شوند افزود: در 
راستاى حمايت از كارفرمايان نيز اقدامات 
خوبى در ســازمان در حال انجام است كه 
مهمترين آن مشــوق هايى بوده كه در نظر 

گرفته شده است. 
  رئيس شعبه تامين اجتماعى سازمان گفت: 
وجود فارغ التحصيالن يكى از دغدغه هاى 
ماســت كه در اين زمينه ســازمان تامين 
اجتماعى طــرح خوبى را براى حمايت از 
فارغ التحصيالن دارد كــه هر كارگاه و هر 
كارفرمايى فارغ التحصيالن دانشــگاهى را 
جذب كند تا پايان ســال 97 از حق بيمه 

كارفرما معاف است.
وى اضافــه كرد:  اين امر باعث مى شــود 
سيستم هاى توليدى و اشتغال ما  به سمت 

سيســتم هاى  دانش بنيــان حركت كرده و 
توليد ما به روزتر شود.

اســتاجلو با اشــاره به مشــكالت مالى 
بسيارى از كارفرمايان با توجه به مشكالت 
اقتصــادى جامعــه گفت: در ايــن زمينه 
نيــز تاميــن اجتماعى طرح بخشــودگى 
جرائم كارفرمايان خوش حســاب را براى 
كارفرمايان قرار داده كه كارفرمايانى كه به 
داليل مختلف از پرداخت حق بيمه معذور 

بوده اند از اين طرح برخوردار مى شوند.
وى تصريــح كــرد: در ايــن زمينــه اين 
بخشودگى ها متناسب با جرائم به صورت 
اقســاطى نيز امكانپذير اســت و اين امر 
مى توانــد در ايجــاد انگيزه بيشــتر براى 
كارفرمايان و تشويق كارفرمايان براى توليد 

و اشتغال بيشتر تاثيرگذار باشد.

پرداخت بيش از يك ميليارد تومان به مستمرى بگيران 
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خبـر

اينكه بانك مركزى براى 
مداخالتى  بــازار  كنترل 
داشــته، ترديدى نيست 
اما در ايــن مورد خاص 
صورت شفافى براى بنده 

وجود ندارد

ايران و جهانايران و جهان
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يادداشت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000148 مورخه 97/4/5 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض 
شــركت آب و فاضالب استان همدان شماره ملي 10861114025  در شش دانگ يك باب ساختمان اداري به 
مساحت هشتصد و پنج مترمربع و هفت صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي علي موحدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 102)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/11

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

1!!!! آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326009000108 مورخه 97/3/8 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آقاي روح اله حاتم گويا فرزند يداله به شــماره شناسنامه 5838 صادره از فامنين به شماره ملي 
5029778731 در شش دانگ يك باب خانه به مســاحت چهل و هشت مترمربع و بيست صدم مترمربع 
قســمتي از پالك 104 اصلي واقــع در بخش پنج همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي 
صفرعلي شــاكري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 83)

تاريخ انتشار نوبت اول : 97/4/12 نوبت دوم: 97/4/27 
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000084 مورخه 97/2/22 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض 
آقاي محمد حيدري فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 4152 صادره از فامنين به شماره ملي 5029612114 در 
اعياني شش دانگ به انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت سيصد 
و هفتاد و هشــت مترمربع و بيست و نه صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلي قنبري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 85) 
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/4/12 نوبت دوم: 97/4/27 

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

نياز امروز كشور تعهد، تخصص و عقالنيت است
 يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از عدم تبيين جايگاه حوزه 
علوم انسانى در كشور، اظهار كرد: رسالت مستقيم پيامبران در حوزه علوم انسانى بوده 
است.به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين على اكبر ناطق نورى استفاده بهينه 
و بجا از نيروهاى متعهد و متخصص در كشور را از ملزومات پيشرفت جامعه عنوان 
و تاكيد كرد: آنچه كه امروز در اداره كشور مورد نياز است، تخصص و تعهد در كنار 
اخالق و داشــتن فرهنگ برخورد مناسب با مردم بر اساس عقالنيت است. اگر در 
جامعه اى مديرى هم تخصص و تعهد داشته باشد و هم از اخالق خوب برخوردار 
باشد بر اساس عقالنيت آن جامعه رشد و پيشرفت خواهد كرد.رئيس پيشين دفتر 
بازرسى مقام معظم رهبرى افزود: گاهى برخى از مديران آنقدر سرگرم مسائل خرد 
مى شوند كه به برنامه ريزى، فكر كردن و استفاده بهينه از نيروها نمى رسند و گاهى نيز 
بر اين بى برنامگى مسائلى از جمله گرايشات سياسى، جناحى و باندى اضافه مى شود.

 ايران مطمئن ترين بازار براى حضور 
شركاى خارجى است

 وزير امورخارجه گفت: شــركاى خارجى ما اين واقعيت را درك كرده اند 
بازارى مطمئن تر و ايمن تر از ايران براى فعاليت هاى اقتصادى وجود ندارد.

به گزارش ايرنا، «محمدجواد ظريف» افزود: ممكن اســت بر اثر فشارها 
تحــوالت منفى در بازار رخ دهد اما همواره آنچه در روابط تجارى ايران 
خود را نشــان داده قدرت بخش خصوصى براى پيشــبرد اهداف تعيين 

شده بوده است.
وى ادامه داد: جمهورى اســالمى ايران دوران هاى پر فراز و نشيبى را گذرانده 
و از آغاز انقالب تاكنون فشارهاى زيادى بر آن اعمال شده است اما مشروعيت 
و پيشــرفت خود را نه از منابع خارجى و نه ابزارهاى ديگر يافته اســت؛ بلكه 

مشروعيت و قدرت ايران از مردم نشات مى گيرد.

پوتين به دنبال حفظ توافق هسته اى است
 دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا پس از ديدار با والديمير پوتين، رئيس 
جمهور روسيه در هلسينكى در گفت وگو با شبكه فاكس نيوز گفت: درخصوص 
ايران، او (پوتين) خواهان حفظ توافق هســته اى است. اين توافق ممكن است 
براى روسيه خوب باشد چون آنها با ايران تجارت مى كنند. بسيارى از كشورها 

با ايران تجارت دارند اما اين، براى آنها خوب نيست.
به گزارش ايســنا، وى ادامه داد: اين توافق براى آمريكا و براى جهان نيز خوب 

نيست.
ترامپ همچنيــن در اظهاراتى مداخله جويانه به وضعيــت اقتصادى و برخى 
نارضايتى ها از اين شرايط در داخل ايران اشاره كرد و مدعى شد: آمريكا در كنار 
مردم ايران ايستاده است. تمامى اين ها (نارضايتى ها در ايران) پس از خروج ما 

از توافق هسته اى اتفاق افتاده است.

آگهى مزايده 
در اجراى پرونده اجرايى كالســه 960100 مفتوح در شــعبه اجراى 
مرتضي  عليه  محكوم  صالح آبــاد  بخش  عمومى  دادگاه  مدنى  احكام 
جعفري محكوم اســت به پرداخت مبلغ 330 ميليون ريال به عنوان  
محكوم به در حــق محكوم له جمال الدين نوري لذا با توجه به اينكه 
محكوم عليه نســبت به پرداخت دين خود اقدام ننموده اين اجراى 
احكام به درخواســت محكوم له اقدام به توقيف اموال به شرح ذيل 
نموده اســت كه در مورخه 97/5/15 ســاعت 10 الى 10 و نيم  صبح 
اقدام به عمليــات مزايده جهت تأديه محكوم بــه مى نمايد. معهذا 
كسانى كه تمايل به شــركت در مزايده دارند مى توانند در مدت 5 
روز قبل از مزايده مال مشــروح ذيل را مالحظه نمايند. مزايده در 

دايره اجراى احكام دادگاه صالح آباد برگزار مى گردد. 
شرح مال: ششــدانگ يك قطعه زمين مســكوني، متعلق به آقاي 
يوســف جعفري، مفروز واقع در صالح آباد روســتاي كريم اباد بلوار 
امام خمينــي اول كوچه توحيد به متراژ 310 مترمربع بدون ســند 
رسمي كه قولنامه اي مي باشد در اجاره نمي باشد به قيمت پايه 325 
ميليون ريال تعيين شده است بديهى است برنده مزايده كسى است 
كه بيشــترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه در صورت موافقت دادورز 
مى بايســت  ده درصد را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه 
پرداخت مى نمايد.  در صورتــي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه 
بهاي اموال را نپردازد ســپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 

دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.
(م الف 330)

دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى صالح آباد

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326006000405  مورخ 97/4/3 هيأت اول 
موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى محمدرضــا حاتمى فرزند جعفر به 
شماره شناســنامه 705 صادره از مالير در 3 دانگ از 6 دانگ يك باب 
مغازه به مساحت 37/36 متر مربع قسمتى از پالك 1 اصلى اراضى دولت 
آباد واقع در بخش 4 مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين 
اصالنى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 314)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/11

كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك مالير 

اصالحيه آگهي مناقصه مورخ 97/04/23
پروژه طرح مطالعاتى مسيل شهردارى نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات 
مربوطه پروژه  طرح مطالعاتي مسيل را از طريق آگهي مناقصه به شركت هاي پيمانكاري واجد صالحيت
 مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده است و گريد آنها در 

گروه مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت و مهندسي رودخانه مي باشند را با شرايط ذيل واگذار نمايد:
شرح موضوع عملياتي كه پيمانكاران واجد صالحيت مي بايست با هماهنگي اداره فني 

عمراني شهرداري انجام دهند به شرح ذيل مي باشد:
1- نشانه گذاري (رپر گذاري) حد بستر و حريم رودخانه 

2- نقشه برداري وضع موجود به صورت  زميني يا فتوگرامتري و تحويل نقشه (كاداستر) با مقياس مورد نياز با تاييد شهردارى.
3- مطالعات مرحله اول و دوم مسيل و تهيه نقشه هاي اجرائي و برآورد ريالي بر اساس فهرست بهاء مربوطه و رعايت نشريه 192 

باشد. مي  الزامي 
- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را اخذ نموده و 

جهت اطالعات بيشتر به شماره تلفن 7-33237445 داخلي 105 تماس حاصل نمايند.
- پيمانكاران جهت شركت در مناقصه مي بايست تأيديه صالحيت خود را از سايت سامانه اطالعات نظام فني و اجرايي كشور 

نمايند.  شهرداري  تحويل  مناقصه  اسناد  همراه  به  (ساجار ) 
- متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست داراي شركت مشاور (گريد) مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت و مهندسي 

رودخانه و مورد تأييديه سازمان برنامه و بودجه و ثبت اطالعات در سامانه ساجار باشند.
- متقاضيان مي بايست مبلغ پنجاه ميليون ريال ( 50/000/000 ريال )  سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به حساب 

0104868466003 بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند در بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش واريزي را در پاكت 
الف قرار دهند و يا اينكه بجاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه 

باشد استفاده نمايند.و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء نمايد. 
- شهرداري در رد يا قبول هر يك ازپيشنهادها مختار است.

- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در فرم پيشنهاد قيمت درج نموده و داخل پاكت ج قرار دهند و درب پاكت را 

ممهور به مهر و امضاء شركت نمايند.
- متقاضيان مي بايست كليه اسناد شركت در مناقصه را مهر و امضاء نموده و همچنين آخرين تغييرات اساسنامه شركت خود را 
تاييديه  همچنين  مديره  هيات  ،مديرعامل،رئيس  ملي  شناسنامه،كارت  فتوكپي  همراه  به  را  است  شده  قيد  رسمي  روزنامه  در  كه 

صالحيت از سامانه ساجار و رزومه كاري خود را در داخل پاكت ب قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء نمايند. در 
مسيل. مطالعاتي  طرح  تهيه  مورد 

- متقاضيان مي بايستي هر سه پاكت الف،ب و ج را در داخل پاكت ديگري قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء و 
مشخصات كامل ، آدرس دقيق،كدپستي ،تلفن همراه و مربوط به كدام مناقصه و يا مناقصه ها مي باشد را قيد نمايند و تا پايان 

وقت اداري مورخ 97/5/10 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
- اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

باشد. مي  تعديل  بدون  پيشنهادي  قيمت   -
- هزينه چاپ آگهي مناقصه و ديگر هزينه ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي
 به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين روال مي باشد.

- كميسيون عالي معامالت ساعت 12 مورخ 97/5/11 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه تعداد
 آنها سه  يا بيشتر باشد مفتوح و ظرف مدت هفت روز برنده را اعالم و به وي ابالغ مي گردد.

محــمد حــسين پـور شهردار نهاوندچاپ آگهي نوبت اول : 97/4/23   چاپ آگهي نوبت دوم: 97/4/31

درس هايي از پذيرش قطعنامه 598
فيض ا... مظفرپور »

  امروز بيست و هفتم تيرماه سالروز  پذيرش قطعنامه 598 شوراي 
امنيت سازمان ملل از طرف جمهوري اسالمي ايران است. اين قطعنامه 
كه در تيرماه ســال 1366 بعد از پيروزي هاي ايران در ماه هاي پاياني 
سال 1365 در عمليات هاي بزرگ كربالي 4 و 5 عملياتي كه به گفته 
سرهنگ موفق الســامرايي تمام نقشه هاي جهانيان بر عليه جمهوري 
اســالمي را نقش بر آب كرد. به تصويب شوراي امنيت براي نجات 
عراق از مخمصه جنگ تحميلي صادر شــد. بعد از حدود يكسال در 
تيرماه 67 از طرف امام و نظام اسالمي مورد پذيرش قرار گرفت و به 

پايان جنگ 8 ساله بين ايران و عراق انجاميد.
نويسنده كتاب از قطعنامه چرايي و چگونگي پايان جنگ تحميلي در 
بخشــي از از مقدمه كتاب چنين آورده است. «بهت و شوك ناشي از 
پذيرش قطعنامه كه تا زماني طوالني رزمندگان اســالم را در جبهه ها 
فرا گرفته بود به حق بود چرا كه پاســخ عمده به اين مسئله اين گونه 
داده شــد كه ديگر تواني براي ادامه جنگ وجود ندارد. آيا به واقع آن 
همه عزم و تواني كه رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقدس 
با وجود تحريم هاو با كمترين امكانات از خود نشــان داده بودند. به 
يكباره فروكش كرده و مديران سياسي اقتصادي، نظامي را به اين نتيجه 
رسانده بود كه همانند جنگ تحميلي صلح تحميلي را بايد پذيرفت؟ يا 

اينكه دست هايي ديگر در كار بود تا...
كامران غضنفري سعي كرده در كتاب خود به اين نوع سواالت پاسخ 
دهد و مســتندات خود را نيز ارائه داده است كه عالقه مندان به مطالعه 

بيشتر  را به مراجعه به آن مستندات رجوع مي دهيم.
نكتــه اول در خصوص پذيرش قطعنامه را بايد از ســخنان حكيمانه 
امام راحل(ره) متوجه شويم كه فرمود: «اما در مورد قبول قطعنامه كه 
حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود 
اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع 
اعالم شــده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقالب را در 
اجراي آن مي ديدم ولي به واسطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعال 
خودداري مي كنم و به اميد خداوند در آينده روشــن خواهد شد و با 
توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي- نظامي سطح باالي كشور كه 
من در تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و 
آتــش بس مواقت نمودم و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب 

و نظام مي دانم.»
از آنجايي كه امام راحل(ره) حفظ نظام اسالمي را از اوجب واجبات 
مي دانستند پس قبول قطعنامه هم اگربه مصلحت نظام و انقالب است 
باالترين مصلحت هاســت كه امام شــجاعانه علي رغم آنكه پذيرش 
قطعنانه را به نوشــيدن جام زهر تعبير مي فرمايند ولي حاضرند. اين 

تصميم شجاعانه را براي حفظ نظام و مصلحت آن بگيرند. 
امام راحل(ره) بارها در طول زندگي پرافتخار خويش و به ويژه دوران 
مبارزه و تــا روزي كه با دلي آرام و قلبي مطمئن رحلت فرمودند، به 
اين نكته اشــاره فرمودند كه ما براي اداي تكليف شرعي كارها انجام 
مي دهيم و درخصوص جنگ تحميلي نيز همين عبارت را به كار برده 
بودند كه ما براي اداي تكليف مي جنگيم و نتيجه فرع بر آن اســت. به 
عنوان نمونه مي فرمايد: «تكليف ما اين است كه در مقابل ظلم بايستيم 
و اين كســي كه تعدي به ما كرده اســت تو دهني به او بزنيم و تا اين 
قضيــه را دنيا قبول نكند اين جنگ هســت و جنگ هم از طرف آنها 

هست از طرف ما نيست.»
آنچه كه امروز برخي دشــمنان نظام در خارج و داخل مي خواهند به 
نسل بعد از دفاع مقدس القاء نمايند اين است كه چرا ما 8 سال دفاع 
كرديم. و شبهه هايي از اين دست. در حال حاضر ايجاد شبهه و دنبال 
مقصر گشتن براي پايان جنگ تحميلي 8 ساله دردي را دوام نخواهد 
كرد. بلكه بايد نســل امروز با آرمان هاي واالي دفاع مقدس هشــت 
ساله آشنا شــده و براي اين نسل توضيح و تبيين نمود كه رزمندگان 
مــا و جوانان با ايمــان آن روز چگونه با تكيه بر ايمــان و تقوي و 
اطاعت از ولــي فقيه زمان و تكيه بر توانمندي هــاي داخلي و خود 
باوري توانســتند حماسه 8 سال دفاع مقدس را بيافرينند و در نهايت 
نيز پذيرش قطعنامه همانگونه كه امام فرمود با مصلحت نظام پذيرفته 
شــد و بعدها و با نابودي صدام و صداميان مصلحت هاي آن تصميم 

الهي بيشتر آشكار گشت.
نبايد به نســل جوان پشيماني از جنگ را القاله كرد بلكه دستاوردهاي 
آن دفاع بزرگ را براي آنان بايد يادآور شــد و به تعبير امام راحل(ره) 

ما در جنگ يك لحظه نادم و پشيمان نيستيم.
امام راحل (ره) بخشــي از دستاوردهاي جنگ تحميلي را بيان فرمود: 
كــه ما انقالبمان را در جنگ به جهان صــادر نموده ايم. ما مظلوميت 
خويش و ســتم متجاوزان را در جنگ ثابــت نموده ايم. ما در جنگ 
پــرده از چهره تزوير جهانجواران كنار زديم. ما در جنگ دوســتان و 
دشــمنانمان را شناخته ايم ما در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم. كه بايد 
روي پاي خودمان بايســتيم ما در جنگ اســت دو ابر قدرت شرق و 

غرب را شكستيم...»
بايد نســل امروز بداند كه در دفاع مقدس تكيه بر توان داخلي و خود 
باوري در اوج قرار داشت و علي رغم همه نوع تحريم ها و تهديدهاي 
دشمنان رزمندگان ما عمليات هاي غرورآفرين كربالي 4و 5 را انجام 
دادند. كه ابر قدرت هاي شــرق و غرب آن روز را به تكاپو انداخت تا 
براي نجات عراق قطعنامه 598 را تصويب كنند و كه بخشي از حقوق 

و خواسته هاي ما را در آن قطعنامه بپذيرند.
اين خدامحوري و خودباوري در دفاع 8 ســاله بايد امروز نيز محور 

فعاليت جوانانمان و مسئولين و مردم كشور باشد.
تا از گردنه هاي سخت مشكالت اقتصادي نيز بگذريم اگر آن اتحاد و 
يكپارچگي و اطاعت از ولي امر كه در زمان دفاع مقدس بود همچنان 

بر جامعه حاكم باشد باز هم پيروزي هاي بزرگ حاصل خواهد شد.
دفاع مقــدس به تعبير رهبــر معظم انقــالب (مدظله العالي) همانند 
گنجينه اي اســت كه بايد گنج هاي آن كشــف كنيم و به نسل امروز 

معرفي نماييم.
انشاءا...

 ســخنگوى دولت گفت: مقرر شد براى 
ايجاد حــدود 1 ميليــون و 33 هزار فرصت 
شــغلى از طريق اجراى 14 برنامه، حدود 65
هزار و 400 ميليارد تومان سرمايه گذارى شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت 
سخنگوى دولت صبح امروز(سه شنبه) در 
نشســت خبرى با خبرنگاران اظهار داشت: 
در آخرين جلســه هيأت وزيران دو مصوبه 
در خصوص آيين نامه هاى اجرايى تبصره 
5 و 18 داشتيم كه اهميت آن در اقتصاد ملى 
زياد اســت. در تبصره 5 اجازه داده شد كه 
100 هزار ميليارد تومان از بدهى اشــخاص 
حقيقى و حقوقى بــه بانك ها كه از دولت 

طلب دارند، توسط دولت تسويه شود.
 آيين نامه دولت براى برداشــتن 

بار از دوش بنگاه هاى اقتصادى
وى افــزود: ايــن آيين نامه روز يكشــنبه 
تصويب شــد و از اين تاريخ افرادى كه از 
دولت طلبكار و به بانك ها بدهكار هستند 
مى توانند اسناد تســويه از دولت دريافت 
كنند و بانك ها همين اســناد را كه به بانك 
مركزى بدهــكار هســتند را تحويل بانك 
مركزى دهند كه در نتيجــه دولت بدهكار 

بانك مركزى مى شود.
نوبخت ادامه داد: حســن اين كار اين است 
كه بار بزرگى از دوش بنگاه هاى اقتصادى 
برداشته شود و ديگر اينكه صورت وضعيت 

مالى بانك ها نيز مشخص خواهد شد.
ســخنگوى دولت با اشاره به جلسه شوراى 
عالى پول و اعتبار در هفته گذشــته تصريح 
كرد: در اين جلســه ترازنامه بانك مركزى 
گزارش شــد. در اين ترازنامه مشخص شد 
كــه بدهى دولت به بانك مركزى كه چيزى 
حدود 10 هزار ميليارد تومان است به 8 هزار 
و 500 ميليارد تقليل يافتــه و از اين ميزان 
5800 ميليــارد تومــان آن مربوط به بدهى 
ســازمان هدفمندى يارانه ها در سال 89 يا 

90 براى پرداخت يارانه ها است.
 ايجاد 1 ميليون و 33 هزار فرصت 

شغلى از طريق 14 برنامه
نوبخــت ادامــه داد: تصويــب آيين نامه 
اجرايى تبصــره 18، ديگر اقدام جلســه 
هيأت دولت بود كه در آن مقرر شد براى 
ايجاد حدود 1 ميليون و 33 هزار فرصت 
شــغلى از طريق اجراى 14 برنامه، حدود 
65 هــزار و 400 ميليارد تومان ســرمايه 
گذارى شود. آنچه اين مبلغ را تشكيل مى 
دهد رديفى خاص است كه در تبصره 18

مبلــغ آن 3 هزار ميليارد تومان و مبلغى از 
ديگــر تبصره اين ماده اســت و 12 هزار 
400 ميليــارد تومــان از محــل اعتبارات 

عمرانى برداشت مى كنيم تا منابع اشتغال 
را فراهــم كنيم. 15 هــزار ميليارد تومان 
صندوق توســعه بانكى و 30 هزار ميليارد 

تومان نيز نظام بانكى تقبل خواهد كرد.
تواند 300 مى  مســكن  بخش   

هزار فرصت شغلى ايجاد كند
ســخنگوى دولت بــا بيان اينكــه يكى از 
بزرگترين بخــش ها براى توليد اشــتغال 

كه ربطى به تحريــم و ترامپ و ارز ندارد، 
بخش مسكن است كه مى تواند 300 هزار 
فرصت شــغلى ايجاد كند، تصريح كرد: هم 
اكنون در دفتر رئيس جمهور جلسه نوسازى 
بافت هاى فرســوده با حضور استانداران و 
شهرداران شهرهاى بزرگ در حال برگزارى 
است كه قرار است در خصوص اين حوزه 
اشتغال زا بحث و تصميم گيرى شود. قرار 

شــد 200 هزار مســكن در بافت فرسوده 
مسكن بويژه در شــهرهاى بزرگ نوسازى 

كنيم.
 افزايــش 61 درصدى حســاب 

خزانه دولت
رئيس ســازمان برنامه و بودجــه با بيان 
جزئياتى از وضعيت خزانه، اظهار داشت: 
تا 14 تيرمــاه كل منابع بالغ بر 82 هزار و 
600 ميليارد تومان است كه نسبت به مبلغ 
ســال قبل يعنى 51 هــزار و 400 ميليارد 
تومان، 61 درصد افزايش يافته اســت. از 
ايــن مبلغ 68 درصــد از افزايش منابع بر 

عهده نفت بود.
نوبخت گفت: اعتبارات هزينه اى 6 درصد 
نسبت به پارســال افزايش داشت. 23 هزار 

و 260 ميليــارد تومان پرداخت 
عمرانى داشتيم كه سال گذشته 
در زمان مشــابه 1044 ميليارد 

تومان بوده است.
وى ادامــه داد: بــراى حوادث 
گذشــته 64 ســال  غيرمترقبه 
تومان  ميليون  و 500  ميليــارد 
پرداخت شــد، اما امسال 831

كرده  پرداخت  تومــان  ميليارد 
ميليارد  پارســال 15 هزار  ايم. 
تومان از تنخواه استفاده كرديم 
در حالــى كه تا به امروز 2800

ميليارد تومان استفاده كرديم.
ســخنگوى دولت در پاسخ به 
ســوالى پيرامون لزوم انعكاس 
اخبار  گفت:  دولــت،  خدمات 
منفى و مايوس كننده اقتصادى 
همه اقتصاد ما نيست. اين اخبار 

باعث مى شود تا رئيس جمهور كشورى به 
دروغ بگويد اقتصاد ايران در حال فروپاشى 
اســت. دولت پروژه هاى خوبى در دست 
اجــرا دارد؛  مانند شــبكه ريلى كه راه آهن 

مراغه ظرف ماه آينده افتتاح خواهد شد.
نوبخت گفت: كار منتقدان اين اســت كه ما 
را نقــد كنند و انتظار تمجيــد نداريم اما از 
رفقايمــان نيز انتظار حمايت و روحيه دادن 

داريم.
وى در پاسخ به ســوالى پيرامون اظهارات 
سخنگوى قوه قضائيه در خصوص يكى از 
دالالن بازار ســكه و ارز، گفت: اينكه بانك 
مركزى براى كنترل بازار مداخالتى داشــته، 
ترديدى نيســت اما در اين مــورد خاص 

صورت شفافى براى بنده وجود ندارد.

نوبخت در نشست خبرى تشريح كرد

14 برنامه دولت براى  
يك ميليون فرصت شغلى

در جلسه اى به رياست روحانى اتخاذ شد؛
سه تصميم كليدى براى تسريع 

در اجراى برنامه ملى بازآفرينى شهرى
 جلســه پيگيرى روند اجراى برنامه ملى بازآفرينى شــهرى اميد 
(نوسازى بافت هاى فرسوده)، به رياست حجت االسالم حسن روحانى 

رئيس جمهور برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، جلسه پيگيرى روند 
اجراى برنامه ملى بازآفرينى شهرى اميد(نوسازى بافت هاى فرسوده)، 

به رياست حجت االسالم حسن روحانى رئيس جمهور برگزار شد.
در اين جلســه كه اســتانداران و شهرداران كالنشــهرهاى كشور نيز 
حضور داشــتند، تصميمات مهمى در جهت تسريع و توسعه طرح از 

جمله در ارتباط با تسهيالت بانكى اتخاذ شد.
بر اين اســاس يكى از مولفه هاى تشويقى در اين برنامه، سپرده وجوه 
اداره شــده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور كاهش نرخ سود 
تسهيالت براى توسعه گران مشاركت كننده در اين برنامه خواهد بود. 
همچنين در رابطه با مقررات ســهم مالكانه، هم در مورد زمين هاى 
دولتى كه شناســايى شــده و هم در مورد زمين هايى كه تمليك مى 
شود، تصميماتى در راستاى رفع موانع در تسهيالتى كه بانك مسكن 

ارائه مى دهد، اتخاذ شد.
يــن جلســه مقــرر شــد عــالوه بــر بانــك مســكن  در ا
ملــى  برنامــه  اجــراى  در  ننــد  بتوا هــم  بانك هــا  ديگــر 

كننــد. مشــاركت  شــهرى  بازآفرينــى 
در ادامه جلســه پيگيــرى اجراى طرح ملى بازآفرينى شــهرى اميد، 
گزارشى درباره چگونگى پيشرفت كار از سوى استانداران و شهرداران 
كالنشهرها ارائه شد. سازمان ثبت و خزانه نيز پيشرفت كار طرح جامع 
امــالك دولتى را گزارش كردند و قرار شــد در آينده نزديك به طور 
ويژه در ارتباط با بررسى مسائل كالنشهرهاى هشت گانه كشور جلسه 

اى برگزار شود.
در اين جلسه با توجه به تاكيد رئيس جمهور مبنى بر اينكه بايد حاشيه 
شــهرها هم در كنار بافت هاى فرسوده داخل شــهرها مورد توجه و 
اهميت قرار گيرد، گزارشى از اقداماتى كه در اين باره در كالنشهرهاى 

مشهد و تبريز انجام گرفته، ارائه شد.
همچنين مقرر شــد در جلســات بعدى تصميم گيرى ها در ارتباط با 
تســهيالت بانكى و مشوق هاى شهردارى ها مورد بررسى قرار گرفته 
و دستگاههاى دولتى مسئول و به طور ويژه شركت بازآفرينى شهرى 
وزارت راه و شهرســازى، بنياد مســكن انقالب اسالمى  و شركت 
ســرمايه گذارى شهرى وزارت راه و شهرسازى  گزارش اجرايى اين 

طرح ارائه كنند.
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نكتهدانشگاه
مواد خوراكى حاوى منيزيم را بشناسيد

 منيزيم يك ماده مغذى ضرورى براى عملكرد درســت بدن انسان است و به منظور 
جلوگيرى از كمبود اين ماده معدنى در بدن، بايد مصرف برخى مواد خوراكى در رژيم 

غذايى گنجانده شود.
به گزارش مهر، منيزيم يك ماده معدنى اســت كه بدن براى حس تندرستى، سالمت و 
ســرزندگى به آن متكى است و بالغ بر 300 واكنش بيوشيميايى بدن به اين ماده معدنى 
نياز دارند.عالوه بر كمك به حفظ ســالمت استخوان ها، نقش مهمى هم در تنظيم ميزان 

قندخون، توليد انرژى، عملكرد عصبى و عملكرد عضالنى دارد.
كمبود منيزيم در كوتاه مدت عالئم قابل توجهى ندارد، اما به مرور زمان مى تواند موجب 

ضعيف ترشدن استخوان ها شود چراكه ميزان كلسيم خون را كاهش مى دهد.
مصرف روزانه 310 تا 320 ميليگرم منيزيم براى زنان و 400 تا 420 ميليگرم براى مردان 
توصيه مى شود. از مهم ترين مواد خوراكى حاوى منيزيم مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

سبزيجات پربرگ، مغزيجات آجيلى و دانه ها،حبوبات و موز را نام برد.

تكذيب بازديد بازرسان بين المللى انرژى اتمى 
ازدانشگاه ها

  طى ماه هاى اخير هيچ بازديدى از سوى سازمان انرژى اتمى از دانشگاه هاى كشور 
صورت نگرفته است.

وزير علوم در واكنش به اخبار مربوط به بازديد بازرسان سازمان بين المللى انرژى اتمى 
از دانشــگاه ها گفــت: اين موضوع صحت ندارد و طى ماه هــاى اخير هيچ بازديدى از 

دانشگاه ها صورت نگرفته است.
به گزارش ايســنا، منصور غالمى گفت: اين بحث مربوط به شــوراى عالى امنيت ملى 
كشور اســت، ولى اخيرا يعنى از زمانى كه من اين مسئوليت را بر عهده گرفته ام چنين 

اتفاقى نيفتاده و بازرسى از دانشگاه ها صورت نگرفته است.
وى افزود: مســئول تعيين حد و حدودهاى امنيتى، شــوراى عالى امنيت ملى است و 
دانشــگاه ها متولى تحقيق هســتند و در تحقيقات علمى براى خود محدوديت خاصى 

تعريف نمى كنند، مگر اينكه اين تحقيقات در تعارض با منافع ملى قرار بگيرد.

بهداشت
بارهزينه هاى خدمات سرپايى بر دوش بيماران

 بيمارســتان هاى دولتى بطور معمول خدمات سرپايى را ارائه نمى دهند، كه اين كار 
عمليات پرداخت هزينه هاى خدمات سرپايى از جيب مردم را افزايش مى دهد.

به گزارش خانه ملت، رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس درباره وضعيت خدمات 
درمانى ســرپايى در مطب ها و بيمارستان دولتى، گفت: بعد عهدى بيمه ها در پرداخت 
قراردادهاى پزشــكى با پزشــكان در بخش خصوصى، انگيزه بخش خصوصى را براى 
تعامل با بيمه ها را كاهش داده و اين امر موجب مى شــود كه بســيارى از بار هزينه هاى 
خدمات ســرپايى در بخش خصوصى بر عهده بيمار قرار بگيرد.حســينعلى شهريارى 
ادامه داد: بيمارستان هاى دولتى بطور معمول خدمات سرپايى را ارائه نمى دهند بنابراين 
بيماران مجبور هســتند براى مدوا به بخش خصوصى مراجعه كنند كه اين كار عمليات 
پرداخت هزينه هاى خدمات سرپايى از جيب مردم را افزايش مى دهد. وى با بيان اينكه 
بارهزينه هاى خدمات سرپايى درمانى به دوش بيمار است، يادآور شد: تنها 1000 ميليارد 

تومان از 4750 ميليارد تومان اوراق به بيمه سالمت ايرانيان اختصاص يافته است.

مشكل معلوالن اجرا نشدن قوانين است
 وظيفه مجلس نظارت بر قوانين، پيگيرى و به نتيجه رســيدن قوانين است ولى در 
حال حاضر مشــكل در حوزه معلوالن ضعف قانون نيســت، بلكه اجرانشدن قوانين 
مصوب اســت.نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: همه نهادها و سازمان هادر 

قبال تك تك افراد معلول مسئول هستند تا مشكل قوانين بهزيستى را برطرف كنند.
به گزارش ايرنا، مسعود پزشكيان افزود: قانون نوشته شده را بايد بتوان به اجرا رساند 
و همه ارگان هامســئول هستد تا در قبال تك تك افراد معلول مشكل قوانين بهزيستى 
را برطرف كنند.وى افزود: آنچه كه وظيفه ماست، اين است كه نبايد در جامعه نسبت 
به معلوالن بى تفاوت باشــيم و بايد نگاه خود را نگاهى جهانى قرار دهيم كه انســان 

را به اوج مى رساند.

آسيب هاى اجتماعى در ايران كمتر از 
متوسط جهانى است

 جايگاه ايران در حوزه آسيب هاى اجتماعى پايين تر از متوسط جهانى است.
وزير كشور گفت:  جايگاه ما در حوزه آسيب هاى اجتماعى پايين تر از متوسط جهانى 
است زيرا آموزه هاى دينى، اصالت هاى فرهنگى هنوز قدرت ايستادگى دارند و هنوز 
نقش پدر و مادر و همسايگى حائز اهميت است و هنوز هم عاشورا، تاسوعا و دعاها 
برقرار است اما دشمنان اين ها را نشــانه رفته اند.به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحمانى 
فضلى افزود: حوزه حل آســيب هاى اجتماعى بايد مردم محور باشد زيرا موضوعات 
اجتماعى فقط با اجتماعى شدن قابل حل هستند. بايد زمينه ساز و بستر ساز باشيم و 

كمك كنيم تا مردم به صحنه بيايند. 

بيمه رايگان متعلق به محرومان است
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران، استفاده از خدمات بيمه رايگان را براى اقشار 

محروم جامعه دانست.
طاهــر موهبتى بر مديريت هزينه هادر حوزه ســالمت تاكيد كــرد و گفت: يكى از 
مشكالت بيمه هادر ارائه خدمات، وجود افرادى است كه از خدمات چند بيمه به طور 
همزمان استفاده مى كنند.وى با اشــاره به برنامه رفع همپوشانى بيمه اى، افزود: قطعا 

با تشكيل پرونده الكترونيك سالمت، مى توان از همپوشانى بيمه اى جلوگيرى كرد.
به گزارش مهر، موهبتى، يكى از اولويت هاى ســازمان بيمه ســالمت در ســال 97 
را استقرار سازمان الكترونيك دانســت و گفت: تدوين راهنماهاى بالينى در راستاى 

مديريت هزينه هاى سالمت، يكى ديگر از اولويت هاى بيمه سالمت است.

اطالعات: رئيس قوه قضايي: همه دســتگاه ها و نهادها بايد با دولت 
همكاري كنند.
 بدون شرح

اعتماد: آمريكا و اسرائيل چه خوابي براي ايران ديده اند؟
 شتر در خواب بيند پنبه دانه گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه 

اطالعات: جهانگيري: تحريم ها عليه ملت و كشور بزرگ ايران كارساز نيست. 
 از بس خوبيم

هگمتانه: پيام رسان هاي داخلي 7/5 ميليون عضو گرفتند 
 واقعًا!!!

كيهان: ظرفيت توليد دارويي كشور 3 برابر مصرف كشور است.
  پس كمبود دارو براى كجاست؟

جمهوري اســالمي: ضروري ترين نياز امروز دنياي اسالم وحدت و 
يك صدايي است.

 ما همه با هم هستيم 
جمهوري اسالمي: دستگيري دو تن از اراذل و اوباش اينستاگرامي 

 پس حق دارند ميگن بايد فيلتر بشه
جام جم: چه كساني همه پول هاي جهان را دور ريختند؟

 ما مونديم واسه يه قران دو هزار، اونا پولو دور مي ريزن
مهر: چه رنج هايى از زندگى زناشويى را حاضريم به جان بخريم؟

 تقريبا هيچى.
جام جم: وقتي اسرائيل عربي حرف مي زند 

 حاال خوب حرف زد يا نه؟؟
جام جم: كورتوآ: فرانسه قهرمان شد تلويزيون را خاموش كردم

 حسود هرگز نياسود 
فارس: سردرگمى خبرنگاران اين بار با كارت بليت هاى يكساله مترو

 خبرنگاران كى سرگردان نيستند؟؟!!
مهر: قواعدي كه در روسيه شكسته شد. 
 اونجا هم قانون شكني هست مگه؟!

فارس: صــادرات نفت ايران پس از تحريم ها تنها 700 هزار بشــكه 
كاهش مي يابد

 از مزاياي تنگه هرمزه

ارائه خدمات مشاوره اى 
به زنان سرپرست خانوار 

 در اســتان همدان 26 هزار و 600 زن سرپرســت خانوار تحت 
پوشش كميته امداد قرار دارند.

معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
همدان درباره اسكان افراد تحت پوشش كميته امداد گفت: كسانى كه 
داراى شــرايط مورد نظر از جمله تعداد اعضاى خانواده دو نفر به باال 
و مدت حمايت حداقل يكســال باشــند، در صورت نداشتن مسكن 
به آنها مسكن داده مى شــود و اگر مسكن افراد تحت پوشش نياز به 
تعمير داشته باشد كمك به بازسازى خواهد شد و اگر مستأجر هستند 

مشمول خدمات مستأجرين مى شوند.
به گزارش ايســنا، عليرضــا بحيرايى تصريح كــرد: بانوانى كه مورد 
آزارهاى جسمى، جنســى، روحى و روانى قرار مى گيرند توسط اين 
نهــاد مورد حمايت مشــاوره اى قرار گرفته و حتــى در مواردى كل 

خانواده تحت مشاوره قرار مى گيرند .
وى خاطرنشــان كرد: مشــاوران كميته امداد امــام خمينى(ره)، زنان 
سرپرست خانوارى را كه در معرض آسيب هستند بررسى كرده و آنها 
را مشمول خدمات مشاوره اى قرار مى دهند و اگر مشاوره كفايت نكند 

به كلينك هاى مربوطه ارجاع داده مى شود.
بحيرايى با تأكيد بر اينكه در صورتى كه افراد مشــكل حقوقى داشته 
باشند، براى آنها مشــاوره هاى رايگان حقوقى درنظر گرفته مى شود، 

اظهار كرد: در صورت لزوم براى اين افراد وكيل اتخاذ مى شود .
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد استان همدان از برگزارى 
آموزش هاى صيانت از خانواده در استان خبر داد و يادآور شد: كميته 
امداد آموزش هايى براى صيانت از خانواده و فرهنگسازى خانواده هاى 

مطلقه براى ازدواج مجدد آنها برگزار مى كند.
وى با اشــاره به اينكه خدمات درمانى بــراى اين افراد تقريبا رايگان 
است، افزود: افرادى كه در شهر سكونت داشته باشند، تحت پوشش 
بيمه مكمل شهرى و اگر ســاكن روستا باشند شامل بيمه روستايى- 

عشاير قرار مى گيرند.
بحيرايــى درباره درآمدزايــى براى بانوان به برگــزارى دوره هاى 
آموزشى حرفه هاى مختلف اشاره كرد و گفت: اين افراد پس اتمام 
دوره، تسهيالت الزم براى استفاده از حرفه مورد نظر را تا رسيدن 
به توانمندى كامل دريافت كرده و تحت پوشــش كميته امداد قرار 

دارند.
وى يكى ديگر از اقدامات موثر در اشــتغال بانوان را برپايى نمايشگاه 
دانست و خاطرنشان كرد: اقدام مؤثر ديگرى براى اشتغال بانوان برپايى 
نمايشگاه براى فروش آثار و محصوالت توليد شده اين افراد است كه 

در مناسبت هاى مختلف برگزار مى شود.

مهسا پاشائى »
 حادثه كودك ربايى هاى اخير شوك 
تازه اى بر جامعــه وارد كرد. تصاوير 
فضاى  در  گمشده  كودكان  از  متعددى 
مجازى دســت به دســت مى شــود، 
كودكانى كه سرنوشت بسيارى از آنان 

هنوز مشخص نيست.
در استان همدان نيز در سال جارى دو 
كودك گم  شــدند؛ يك نوزاد دو روزه 
از بيمازرســتان فاطميه همدان و يك 
كودك 5 ســاله از كــوى متخصصين 

همدان ربوده شد.
خطرى  زنگ  خبرهايى  چنين  شــنيدن 
اســت براى همه ما تا حواســمان به 
كودكان اطرافمان باشــد تا با دقت و 
حساسيت بيشترى بر آنها نظارت داشته 

باشيم.
با حميــد خاورزمينى جامعه شــناس 
مرتبط  مســائل  و  كودك ربايى  درباره 
بــا آن صحبت كرديم و به ســوالهاى 
خبرنگار ما اينگونه پاسخ دادند كه در 

ادامه مى خوانيد.
 وضعيــت كــودكان در جامعه 

امروزي چگونه است؟
در يــك جامعه بزرگ مثل ايــران و در 
شــهري مثل همدان افراد با ســبك هاي 
متفــاوت زندگي مى كنند به شــكلى كه 
بعضي از خانواده هــا كودكان خود را در 
نــاز و نعمت بــزرگ مي كنند و تا حدى 
پيش مى روند كه در برآورده كردن ناز و 
نعمت هاى آنهــا، حتي از  برآورده كردن 
نيازهــا و خواســته هاي اوليــه خود هم 
مى گذرنــد و نمى توانند نيازهاى خود را 
برآورده كنند. در مقابل اين افراد، گروهى 
دستفروشي  مشغول  چهارراه ها  سطح  در 

هستند.
بــه طور كلي هر دو گــروه، چه گروهي 
كه شــرايط خوب اقتصادي دارند و چه 
گروهي كه از شــرايط خوبي برخوردار 
نيســتند، در برخورد با كودكان و تربيت 
آنها به درســتي رفتار نمي كنند و در اين 
ميان  طبقه متوســط جامعه بهتر از هر دو 

قشر ديگر با كودكان برخورد مى كند.
بــا اين وجود باز هم مي تــوان گفت كه 
در هر 3 گروه هنوز نتوانسته ايم كودكان 
جامعــه را خوب بشناســيم، تا حدى كه 
نيازهاي آنها را نمى دانيم و درك نمى كنيم 
و روش هاي متناسبي نيز براى نگهداري 
و پرورش، اجتماعي كردن و تربيت آنها 

نداريم.
الزم بــه ذكر اســت كه ما در گذشــته 
نه چنــدان دور در جامعه تربيت ســنتي 
داشــتيم كه ممكن اســت براي عده اي 
امروزه آن نوع تربيت قابل پذيرش نباشد. 
در حال حاضر ما از آن قالب سنتي گذشته 
خارج شده ايم و در گذشته پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها مسئوليت بزرگ كردن نوه ها 
را داشــتند، حاال آنهــا از گردونه خارج 
شــده اند. حتي پدرها هم به علت شرايط 
اقتصــادي جامعه و دغدغه هاي اقتصادي 
كه در جامعه وجود دارد، از اين گردونه 
خارج شده اند و مادرها تنها باقى مانده اند 
كه آنها هم نه بر اســاس ســنت گذشته 
مي خواهنــد فرزندان خود را تربيت كنند 
و نه بر اســاس روش هاي مدرنيته كه در 
دنيا رايج اســت مثــل مطالعه كتاب هاي 

تربيتي رايج.

اين مادران بر اساس كودك درون خود به 
تربيــت فرزند روي مي آورند و همانطور 
كه در جامعه امروز شــاهد هســتيم يك 
تربيــت ســليقه اي در فرزنــدان وجود 
دارد و در حال حاضــر فرزندان به دليل 

تربيت هاي متفاوت با هم ناسازگارند.
 از نظر شما كودك ربايي چرا و به 

چه دليل اتفاق مي افتد؟
موضــوع كودك ربايــي از انگيزه هــاي 
از  بعضي  مي گيــرد.  نشــأت  متفاوتــي 
كودك رباهــا انگيزه هاي جنســي و آزار 
جنســي دارند. اين انگيزه خود نيز ريشه 
در محروميت هاي اجتماعي افراد و عامل 
ديگر گسترش صنعتي به اسم پورن است 
كه تعــادل رواني جامعه را بر هم مي زند 
و افــراد در چنيــن جامعــه اي آن نرمال 
مي شــوند؛ يعني ايــن افــراد الگوهاي 
اجتماعــي مطلوب را ندارند كه اين يكي 

از انواع كودك ربايي است.
بــا  كــودك  ربايــش  ديگــر  نــوع 
برنامه ريــزي قبلــي اســت و مربــوط 
ــي  ــه جوامعــي اســت كــه تفــاوت مال ب
ــر  ــد از نظ ــر و ثروتمن ــراد فقي ــن اف بي
ــاد اســت. در  ــيار زي ــي بس ــزان داراي مي
ــكار  ــراد بزه ــت بعضــي از اف ــن حال اي
جامعــه بــراي كســب درآمــد، اخــاذي را 
از طريــق ربــودن فرزنــد خانــواده انجــام 

هنــد. مي د
امــروزه  كــه  وجــود  ايــن  بــا 
جامعــه  در  مافيانــه  پيش ســاختارهاي 
نداريــم، امــا متأســفانه بــه مــواردي 
برمي خوريــم كــه افــراد دســت بــه 
واقــع  در  و  مي زننــد  اقــدام  ايــن 
كاهــدان  بــه  كــه  هســتند  دزدانــي 
مي زننــد. در ايــن حالــت رباينــدگان 
ــي ايجــاد  ــار روان ــا فش ــراي خانواده ه ب

 . مي كننــد
انتشــار ايــن اخبــار آرامــش روانــي 
ــد،  ــم مي زن ــواده را بره ــه و  خان جامع
در وضعيتــى كــه 10 مــورد از ايــن 
ــدا  ــالع پي ــي اط ــد و كس ــا بيفت اتفاق ه
محــدود  اطالع رســاني  يعنــى  نكنــد 
باشــد، ممكــن اســت افــراد جامعــه 
دچــار تنــش روانــي نشــوند ولــي اگــر 
يــك مــورد در يــك جامعــه اتفــاق 

ــورد  ــك م ــاره آن ي ــا درب ــد و دقيق بيفت
هــم اطالع رســاني گســترده صــورت 
روانــي  آرامــش  مي توانــد  بگيــرد، 

ــد. ــم زن ــه را بره جامع
الزم به ذكر اســت اين بهم ريختگي براي 
ذي نفعان است؛ يعني كساني كه فرزند يا 
خواهــر و برادري دارند كه انگيزه ربودن 

را براي بزهكاران ايجاد مي كند.
همانطور كه مي بينيد بيشــتر شدن چنين 
مصاحبه هايي، نشان از حساسيت رسانه ها 
به ايــن موضوع ها دارد. اگر چنين اتفاقي 
بيافتد، بايد كنترل اجتماعي صورت گيرد، 
يعني نيــروي انتظامي، قــوه قضاييه و... 

شرايط را كنترل كنند.
يكي ديگر از عوامل انگيزه هاي شخصي 
اســت و اين مدل حالــت اجتماعي پيدا 
نمي كند البته اگر آدم هــا به منظور انتقام 
گرفتن ها پياپى به اين كار دســت بزنند، 

اين مسأله اجتماعي مي شود.
اگر والدين فرد ربوده شــده ظلم هايي به 
جامعه كرده باشند ممكن است كه آدم ربا 
به دنقبال انگيزه هاى شــخصى اين كار را 
كرده باشــد و در جامعه هايــي با فقدان 
عدالــت اجتماعي، اين موضوع بيشــتر 
اتفاق مي افتد، مســير جامعه امروز هم به 
شكلي است كه متاسفانه عدالت اجتماعي 

بين افراد بيشتر مي شود.
 چگونــه از چنيــن اتفاقاتــي 

پيشگيري كنيم؟
امــروزي،  تربيت هــاي  در  متأســفانه 
خانواده هــا  بخصوص مــادران به مدل 
نوعي موي ســر فرزندشــان بيشــتر از 

آگاهي بخشي به فرزند حساس هستند.
يك جامعه متعادل بايد در شرايطي باشد 
كه 75 درصد از مردم مشــكلي نداشــته 
باشند و در 25 درصد ديگر، با كنترل هاي 
اجتماعي مانع از وقوع چنين اتفاقاتي در 
آنها باشــيم كه هر چقدر اين عدد كاهش 

يابد، آرامش در جامعه بيشتر مي شود.
متاسفانه اگر به مســائل آموزشي فرزند 
توجه نشود و در آموزش وپرورش اجازه 
آموزش اين ساختار داده نشود، در شرايط 
بدتري قرار خواهيم گرفت؛ چراكه ممكن 
اســت مادران خيلي از آموزش ها را بلد 
نباشــند كه بخواهند آن را انتقال دهند و 

اين عدم آموزش ضربه بزرگى به كودكان 
بزند.

مى توان گفت عدم امنيت يكي از بالهاي 
جامعه نيست، بلكه احساس عدم امنيت 
اســت كه حتى از خود امنيت در جامعه 
بدتر است. در احساس عدم امنيت، افراد 
جامعه همگى درگير هســتند و كار خود 
را به درستي انجام نمي دهند، همه اقشار 
تعادل رواني خود را از دست مي دهند و 
اين شرايط در جامعه ناامني ايجاد مي كند.

استان  در  كودك ربايي  موضوع   
همدان به چه شكل است؟

نه تنها در اســتان همدان، بلكه در سراسر 
كشــور اين موضوع يك مسأله اجتماعي 
نيســت ولي خبرهايي از اين دست، اين 
موضوع را مي تواند تبديل به يك مســأله 

اجتماعي كند.
همانطور كه خود موضوع اطالع رســانى 
مى شــود، برخورد با اين اتفاق ها هم بايد 
اطالع رساني شود تا همه مطلع شوند كه 
پيامدهــاي اين موضوع بــراي خالفكار 

چيست.
 تبعــات چنيــن اتفاقاتي ايجــاد ناامني 
اســت كه هزينه هاي زيادي را به جامعه 
تحميل مي كنند، جامعه و خانواده ها بايد 
آموزش هاي الزم را بــه فرزندان بدهند 
نه اينكــه فرزند را از بيرون رفتن محروم 
كنند، بلكه آموزش هــا را به خوبي به او 
انتقال دهند. بايد به فرزندان ياد بدهيم كه 
«نه» بگوييد و هر سؤالي را جواب ندهيد.
بين  را  اجتماعــي  همبســتگي هاي  بايد 
بچه هــا زياد كنيــم. در دوران گذشــته 
اگر فــردي با افراد محلــه، كوچك ترين 
برخوردي داشت، حمايت هاي خانوادگي 
در آن زمان پررنگ بود و بچه هاي محله 
همگى حامي آنهــا بودند و با فرد غريبه 
برخورد مي كردند كه اينها از سرمايه هاي 

اجتماعي دوران گذشته بود.
 ايــن كاهــش همبســتگي اجتماعــي 
و  مشــكالت  هم محله اي هــا،  بيــن 
ــتر  ــي را بيش ــل كودك رباي ــي مث اتفاقات
كــرده اســت و هزينه هــاي بيشــتري 
و  مي كنــد  محــول  جامعــه  بــه  را 
ــتاده ايم  ــي ايس ــروز در جاي ــفانه ام متاس
ــه  ــم و ن ــدرن را داري ــه م ــه جامع ــه ن ك
و  را  گذشــته  اجتماعــي  ســرمايه هاي 
ايــن موضــوع بــه حــدي رســيده اســت 
ــالت  ــد مح ــر كالب ــر تغيي ــه فك ــه ب ك

ــتيم.  ــنتى هس س
بــراي  توصيه هايــي  چــه   
داريــد؟ خانواده هــا  و  جامعــه 

در مديريــت جامعــه بايــد بــه شــدت و 
ــورد  ــا برخ ــن موضوع ه ــا اي ــدت ب ح
ــج  ــه راي ــي در جامع ــود. كودك رباي ش
شــود،  رايــج  اگــر  و  اســت  نبــوده 
مي شــود.  بيشــتر  جامعــه  مشــكالت 
جامعــه  در  مســائلي  چنيــن  بايــد 

شــود.  ريشــه كن 
بــه خانواده هــا ايــن توصيــه را دارم 
كــه وقتــي نــوع تربيــت ســنتي را كنــار 
جايگزيــن  روش  يــك  گذاشــته ايد، 
ــوع  ــن موض ــد و اي ــدا كني ــراي آن پي ب
تربيــت  نكنيــم؛  نــگاه  ســليقه اى  را 
باعــث  و  نيســت  خــوب  ســليقه اي 
ــد  ــود و تاكي ــازگاري مي ش ــاد ناس ايج
دارم حتمــا كتاب هــاي تربيتــي مناســب 

ــد.  ــه كني ــه را مطالع ــا جامع ب

عوامل افت تحصيلى
 بچه ها اين  روزها كارنامه درســى خــود را مى گيرند ولى ما 
شاهد هســتيم كه برخى از بچه ها نمرات خوب و قابل قبولى را 

كسب نكردن.
ما در اين نوشته به برخى از عوامل اين افت تحصيلى مى پردازيم.

 1- فضاى مجازى
يك عامل مهم افت تحصيلى بچه ها ؛ فضاى مجازى است .

فضاى مجازى از حيث هاى مختلف جذابيت دارد و همين امر ســبب 
شده وقت زيادى از بچه هاى ما بگيرد.

 2- بازى هاى كامپيوترى
دومين عامل در افــت تحصيلى دانش آموزان ؛ بازى هاى كامپيوترى 

است 
جذابيــت باال؛ هيجانى بودن و رقابت پذيــرى از ويژگى هاى مهم اين 

بازى هاست.
امــروزه دانش آمــوزان زيادى به ايــن بازى ها اعتياد پيــدا كردند. و 

ساعت هاى زيادى رو صرف بازى مى كنند.
 3- كم كارى والدين

اصوال دوران نوجوانى ؛ بسيار دوران حياتى و مهمى هست الزم هست 
كه والدين در شــيوه تربيت و نظارت بــر نوجوان واقعا دقت كافى و 

الزم را داشته باشند.
متاسفانه ارتباط ضعيف والدين با نوجوان از يك سو و از طرفى عدم 
ارتباط آنها با مدرسه و معلم ها يكى از عوامل اصلى افت تحصيلى به 

حساب ميايد.
 4- مشكالت مالى

ديگر عواملى كه نقش موثر در افت تحصيلى بچه ها دارد مشــكالت 
مالى خانواده است به طور كلى بحث در آمد ارتباط مستقيم با آرامش 

در محيط خانواده دارد.
چه بســيار دانش آموزانى كه به خاطر درآمد كم خانواده مجبور به كار 

شدند و همين سبب افت تحصيلى آنان شده است .
 5 - مشكالت روحى و عاطفى 

 عامل مهم ديگر در افت تحصيلى دانش آموزان مشــكالت روحى و 
درونى آنان است. 

متاسفانه خيلى از خانواده ها توجه به مشكالت روحى و عاطفى بچه ها 
ندارد امروزه با افزايش تكنولوژى و فناورى ارتباطى نوجوانان در تير 

رس مشكالت عاطفى و روانى هستند.
ــاس  ــى؛ احس ــن؛ خودارضاي ــدن ناخ ــينى؛ جوي ــزوا و گوشه نش ان
درونــى  نشــانه هاى  از  و...بخشــى  كــم  عزت نفــس  تنهايــى؛ 

مى باشــد. نوجوانــان 
 6- دوستان

يكى ديگر از عوامل افت تحصيلى بچه ها دوستان آنها مى باشد.
نوجوانان كشــش عجيبى به دوســتان هم سن و سال خود دارند و از 
بودن در كنار آنها لذت مى برند بعضا ديده شــده يكى از عوامل افت 
تحصيلى مراودات و افراط ها در دوســتى است كه بعضا حتى  رنگ 

وابستگى به خود مى گيرد.
 7- مشخص نبودن اولويت ها

يكى از عواملى كه ســبب افت تحصيلى بچه ها ميشــود مشــخص 
نبودن اولويت است برخى بچه ها رشته هاى مختلف ورزشى؛ هنرى؛ 
فرهنگى؛ فعاليت دارند و همين امر ســبب مى شود كه اولويت درس 

خواندن به حاشيه رانده شود.
نكته مهم اينكه بايد علت يابى بشه كه علت اين افت تحصيلى چه بوده 
اســت و بعد از آن به فكر درمان بــود، چون علت در هر دانش آموز 

متفاوت ميباشد.
 اما وظايف والدين:

1- دوست شدن با نوجوان و درك شرايط سخت دوره نوجوانى
2- صبر و شكيبايى در تربيت او

3- نظارت غير مستقيم 
4- برنامه ريزى و تعيين ســاعات مشــخص براى حضور نوجوان در 

فضاى مجازى
5- ارتباط قوى والدين با مدارس و معلم ها

6- ارتباط نوجوان بــا مراكز فرهنگى تربيتى مثل كانون هاى فرهنگى 
مساجد

7- تشويق به فعاليت هاى هنرى و ورزشى نوجوان
8- مسافرت و پيك نيك هاى خانوادگى

9 -تشويق به معنويت نوجوان مثل نماز اول وقت و صدقه دادن
10- گفت وگو صميمى درباره چالش هاى دوره نوجوانى

11-شناختن دوستان نوجوان و برقراى ارتباط با والدين آنها
12- دعاى والدين در حق نوجوان

13- تغيير سبك تربيتى
14- برنامه ريزى دقيق علمى براى جبران افت تحصيلى

*عليرضا خانى

يك جامعه شناس در گفت وگو با همدان پيام:

همبستگي اجتماعي را باال ببريم
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مدير كل مقررات ارزى بانك مركزى
پرداخت ارز دولتى متوقف نمى شود

 مديركل سياست ها و مقررات ارزى بانك مركزى اين موضوع را كه دولت مى خواهد 
پرداخت ارز 4200 تومانى را متوقف كند، تكذيب كرد.

مهــدى كســرايى پور گفت: با توجــه به روند غيــر معمول و غيــر منطقى ثبت 
ســفارش انجام شــده از ابتداى امســال تاكنون الزم بــود ارزيابى هايى در اين 
باره انجام شــود تــا دريابيم چه ميزان از اين ثبت ســفارش ها واقعى و مرتبط با 

است. كشور  نيازهاى 

ــه آن  ــزى ب ــك مرك ــه بان ــت ســفارش هايى ك ــرار شــد ثب ــن ق ــه داد: بنابراي وى ادام
ــى شــوند. ــداده اســت بازنگــرى و ارزياب ــوز ارز تخصيــص ن هن

ــر شــكل  ــازار دوم ارز از نوزدهــم تي ــه اينكــه ب ــا اشــاره ب ــر، وى ب ــه گــزارش مه ب
گرفــت، افــزود: بــا توجــه بــه ســاز و كارى كــه بــراى فعاليــت در ايــن بــازار تعريــف 
شــد دو روش بــراى انتقــال ارز و امتيــاز واردات در قبــال صــادرات ديــده شــده يــك 
حالــت ايــن اســت كــه خريــدار و فرشــنده يعنــى همــان وارد كننــده و صــادر كننــده 
همديگــر را پيــدا مــى كننــد و انتقــال بــا نــرخ توافقــى ، انجــام مــى شــود و در حالــت 
دوم، صادركننــده هــاى خــرد بــا اســتفاده از ظرفيــت ســامانه نيمــا ارز خــود را عرضــه 

مــى كننــد. 

وى ادامــه داد: در ايــن مــدت كــم شــكل گيــرى بــازار دوم ارز ، 180 ميليــون يــورو در 
ســمت عرضــه ارز از جانــب صادركننــده هــا پيشــنهاد داشــتيم كــه از ايــن ميــزان 65 
ميليــون يــورو بــه معامــالت قطعــى رســيد و در ســمت تقاضــا ( واردات ) از محــل 

گــروه ســوم هــم حــدود ســه و نيــم يــورو ارز، فــروش رفــت. 
كســرايى پور افــزود: بــا توجــه بــه رونــد غيــر معمولــى كــه در بحــث ثبــت ســفارش 

داشــتيم كاالهــا را اولويت بنــدى كردنــد.
مديــركل سياســت ها و مقــررات ارزى بانــك مركــزى در بخــش ديگــرى از ســخنان 
خــود گفــت: موضــوع ارز مســافرتى در حــال بررســى اســت و بــه ســتاد اقتصــادى 

ــاره تصميم گيــرى خواهــد شــد. ــت، منعكــس شــد و در آن جــا در ايــن ب دول

خبـر

دبيركل اتاق اصناف ايران
افزايش قيمت كاالهاى وارداتى 

حداكثر تا 17 درصد
 دبيــركل اتاق اصناف ايران گفــت: واحدهاى صنفى قيمت اقالم 
وارداتى را بين 7 تا 17 درصد مى توانند افزايش دهند و بيشــتر از آن 

تخلف است.
على عوض پور افزود: بازرسى از وظايف اتاق هاى اصناف و اتحاديه 
هاى صنفى اســت كه به طور دقيق ســازماندهى شــده و در مقاطع 
مختلف با توجه به افزايش تقاضا به صورت خاص صورت مى گيرد.

وى با تاكيد بر اينكه وظايف بازرسى كنترل و نظارت بر قيمت است 
افزود: در خصــوص تخلفات اصناف پرونده هايى را تشــكيل و به 

سازمان تعزيرات حكومتى ارجاع داده ايم.  
او تصريح كرد: ماموريت اصلى بازرسان، رصد قيمت، نظارت بر ارائه 

فاكتور و گران فروشى است.
به گزارش مهر، معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
هم گفت: اتاق اصنــاف درباره نظارت بر توليد و خرده فروشــى از 

ظرفيت بيشترى برخوردار است.
شهرام ميراخورلو، افزود: نظارت بر روند توزيع و كنترل شبكه پخش 
اقالم در مقاطع خرده فروشى همزمان از طريق بازرسان اصناف كنترل 
و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف گران فروشى با عامالن 

آن برخورد خواهد شد.
وى گفت: با نگاه داشتن كاال به قصد گرانى به شدت برخورد مى شود.
ميرآخورلــو با بيان اينكه در برخى موارد قوانين و نحوه برخورد ما به 
صورت سنتى است افزود: برخورد با متخلفان بايد سريع انجام شود.  

 مردم تخلفات را گزارش دهند 
معاون ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه 
قوانين و نحوه برخورد بايد بازدارنده باشــد، گفت: از هموطنان عزيز 
تقاضا مى شود براى هم افزايى در برخورد موثر با واحدهاى متخلف با 

سازمان همكارى كرده و افزايش قيمت ها را گزارش كنند.
وى گفت: در تهران 45 دقيقه و در شهرستان ها 30 دقيقه زمان طول 

مى كشد تا ماموران به شكايات رسيدگى كنند.
 نظارت مستمر بر بازار

معاون سازمان تعزيرات حكومتى ديگر مهمان برنامه هم گفت: بخش 
عظيمى از كار تعزيرات نظارت بر بازار است و گشت هاى مستمر و 

شبانه روزى بر قيمت ها نظارت مى كنند.
محمدعلى اسفنانى گفت: نظارت بر كاالها به دو روش است در گروه 
اول كاالهاى بازرسى محورند كه از زمان توليد تا مصرف اين چرخه 

كنترل خواهد شد و دسته دوم كاالهايى كه شكايت محور است.
وى با اشاره به اينكه در يك ماه اخير شكايات زياد شده است، گفت: 
به تمامى پرونده هاى كه در سامانه 124 ثبت مى شود، رسيدگى خواهد 
شــد و گشــت هاى تعزيرات حكومتى در سطح شهر با گران فروشى 

برخورد مى كند.

خودرو

روابط عمومى ها به سرمايه هاى اجتماعى 
بيشتر توجه كنند

فريدون حسن پور »
 وقتى از ســرمايه بحث مى شود ناخداگاه همه حواس ها به سمت 
ســرمايه مالى و يا ســرمايه هاى فيزيكى و طبيعى جلب مى شود در 
حاليكه ســرمايه هاى ديگــرى نيز وجود دارند كــه در جايگاه خود 

ارزشمند و قابل توجه هستند.
كلمه سرمايه انباشتى از پول است كه سرمايه گذارى مى شود به اين اميد 
كه در آينده سود داشته باشد. يا مى توان گفت سرمايه هر عاملى است 
كه بتوان آنرا سرمايه گذارى كرد به اميد سود در آينده. بنابراين عالوه 
برســرمايه هاى مالى(پول)، ســرمايه هاى طبيعى (آب، زمين، معدن)، 
سرمايه هاى فيزيكى(تجهيزات و ماشــين آالت)، سرمايه هاى انسانى 
(آموزش وكســب دانش نوآورى)، ســرمايه هاى فرهنگى (شيوه هاى 
زندگى مردم، فرهنگ)، ســرمايه ديگرى بنام سرمايه اجتماعى وجود 

دارد.
منظور از سرمايه اجتماعى امالك، دارايى هاى شخصى يا پول نيست. 
منظور آن چيزى اســت كه موجب مى شــود اين اشياء محسوس در 
زندگى روزمره مردم بيشتر به حساب آيند؛ يعنى حسن نيت، دوستى، 
حــس همــدردى و مراودات اجتماعــى ما بين گروهــى از افراد يا 

خانواده ها كه يك واحد اجتماعى را تشكيل مى دهند.
 اگر شــخصى با همســايه اش ارتباط برقرار كنــد و آنها نيز با ديگر 
همســايگان ارتباط برقرار كنند. انباشتى از سرمايه اجتماعى به وجود 
خواهد آمد كه نيازهاى شخصى آنها را برآورده كرده و حتى مى تواند 
باعث بهبود چشمگير كيفيت زندگى دركل آن اجتماع شود، در حالى 
كه كل اجتماع از همكارى اجزاى خود منتفع مى شــود و افراد نيز از 
مزايايى همچون مساعدت، همدردى و دوستى باهمسايگان بهره مند 

خواهند شد.
ســرمايه اجتماعــى مجموعه اى از منابع بالقوه و بالفعل اســت كه با 
عضويت در اجتماعات و يا شــبكه هاى اجتماعى به وجود مى آيد و 

شامل روابط مبتنى بر اعتماد متقابل است.
سرمايه اجتماعى تسهيل كننده روابط اجتماعى است و راه رسيدن به 
توســعه اجتماعى را هموار مى كند . سرمايه اجتماعى در كنار سرمايه 
انسانى و ســرمايه اقتصادى به عنوان ثروت ملى به حساب مى آيد و 
بستر مناسبى است براى بهره بردارى از سرمايه انسانى و فيزيكى و در 
حقيقت به زندگى فرد معنى و مفهوم مى بخشد چون كارى مى كند كه 
فــرد خود را در اجتماعى ببيند كه با هزينه اندك   و زمان كم اطالعات 
زيادى كســب كند و در حقيقت با مساعدت و وجود همان اجتماع 
عالوه بر در اختيارگيرى  سرمايه اطالعاتى زمينه هاى تحليل و ارزيابى 
آن را نيــز فراهم مى كند. بســيارى از گروه ها و جوامع بدون تكيه بر 
سرمايه اقتصادى توانســته اند با تكيه بر سرمايه اجتماعى به موفقيت 

دست يابند .
در هر ســازمانى شبكه هاى غير رسمى وجود دارند كه  براى سازمان 
مفيد هستند اينگونه شــبكه ها مى تواند مهارت ها و دانش جديدى از 
ســوى اعضاى همين شبكه كســب كند كه خود حاصل يك سرمايه 

اجتماعى است.
 اگر ســازمانى كه در آن هســتيم مواردى چون  شايعه پراكنى، ترور 
و تخريب شــخصيت ها، تخلفات ادارى، افزايش غيبت و مرخصى، 
بى اعتنايى كاركنان به ســازمان، عدم روحيــه رقابت جويى در درون 
سازمان يا نسبت به رقبا، عدم تمايل كاركنان به يادگيرى دانش روز و 
تسهيم دانش، شكست تيم ها و كميته هاى كارى در سازمان زياد باشد 
و... همه و همه اين عوامل عالئم و اخطارهايى هستند كه به ما نشان 
مى دهد سرمايه اجتماعى در سازمان ما پايين است و متاسفانه عالوه بر 
عدم وجود سرمايه اجتماعى در سازمان هزينه بيشترى نيز به سازمان 

متحمل مى شود. 
بنابراين با شناســائى علل و عوامل موثر بر ســرمايه اجتماعى جهت 
ارتقا آنها بايد تالش كنيم و از اين طريق مى توان براى پيشبرد اهداف 

سازمان از اين سرمايه اجتماعى بهره مند شويم.
عواملى كه مى تواند برســرمايه اجتماعى درهر سازمانى موثر و باعث 

ارتقاء آن شود  عبارتند از:
1- جريان اطالعات در سازمان: شريان حياتى سازمان شبكه ارتباطات 

آن است و خون جارى در آن اطالعات است.
يكى از نقش هاى رهبران سازمان دادن اطالعات مؤثر، به موقع و كافى 

به كاركنان است
آن دســته از رهبران كه تمايل ندارند افراد را در اطالعات سهيم كنند 
هرگز كاركنانشان را در اداره موفقيت آميز سازمان شريك نخواهند كرد 

و در سازمان توانمندى نخواهند داشت.
مشاركت كاركنان در اطالعات موجب برقرارى جو اعتماد، صميميت 

و مسئوليت پذيرى مى شود.
2- ارتباطات ســازمانى: مديران به سبب كمبود وقت هر زمان با زير 
دستان ارتباط برقرار مى كنند فرصت كافى براى پيگيرى پيام ها ، تامين 
بازخورد يا ارتباطات از پايين به باال را ندارند در چنين شرايطى ايجاد 
و توسعه محيطى مبتنى بر اعتماد متقابل بين مديران و كاركنان مى تواند 

برقرارى ارتباطات را تسهيل كند.
3- فرهنگ ســازمانى: الگويى منحصر به فرد از مفروضات ارزش ها 
و هنجارهاى مشترك كه فعاليت –جامعه پذيرى- الگو و نيز عمليات 

سازمانى را شكل مى دهد.
به نظر مى رســد صاحبان كسب و كارها و بويژه مديران روابط عمومى 
آنها بايد توجه بيشترى به سرمايه اجتماعى كنند. زيرا اين سرمايه داراى 
ابعاد مهمى چون اعتماد، مشاركت سياسى، مشاركت و رهبرى مدنى، 
پيوندهاى اجتماعى غير رسمى، بخشش و روحيه داوطلبى، مشاركت 
مذهبى، مشــاركت مدنى، تنوع معاشــرت ها و دوســتى ها مى باشد. 
خوشــبختانه مى توان با مــواردى نظير آگاهى به امــور عمومى دادن، 
اعتماد عمومى به يكديگر، اعتماد به نهادهاى مردمى و دولتى، مشاركت 
غيررسمى هميارانه در فعاليت هاى داوطلبانه در تشكل هاى غير دولتى، 

سرمايه اجتماعي هر سازمانى را تا حدودى اندازه گيري كرد.
* مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان

 ســاخت ايســتگاه قطار باباكمال در 
تويسركان كه پيش از اين جزو پروژه هاي 
حذف شده، بود با پيگيري هاي مسئوالن 
شهرســتان از ماه هاي پاياني سال 1396 

عمليات ساخت آن آغاز شد.
بــه گفته فرماندار تويســركان، مهمترين 
پروژه عمراني كه در يك ســال اخير در 
تويســركان انجام شده كلنگ زني و آغاز 

ساخت ايستگاه قطار «بابا كمال» است.
حبيب موميوند در بازديد هيات تحريريه 
اين  گفت:  تويســركان،  از  همدان پيــام 
پيگيري هاي  با  قطار  رســمي  ايســتگاه 
آقاي مفتح نماينده شهرستان با اعتبار 10 

ميليارد توماني به تصويب رسيد. 
وي عنوان كرد كه اگر اين ايســتگاه در 
شهرستان  اين  نمي شد،  ايجاد  تويسركان 
كامًال از حمل ونقل ريلي حذف مي شد 
و ايــن اجحاف بزرگي در حق مردم اين 

شهرستان بود.
فرماندار تويســركان اعالم كرد: عمليات 
اجرايى ايســتگاه راه آهــن باباكمال از 
اسفندماه 1396 توسط شركت جهاد نصر 

كرمانشاه آغاز شده است.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى 
اســالمى با تاكيد بر اينكه ايستگاه راه آهن 
تويســركان، ايســتگاه رســمى است؛ نه 
توقفگاه گفت: مســير اتصال ايستگاه راه 
آهن باباكمال به شــهر تويســركان كاري 

مطالعه شده، است.
كــرد:  تاكيــد  مفتــح  محمد مهــدى 
ــر  ــاد نص ــه جه ــم مجموع ــار داري انتظ

ــدس  ــاد مق ــادآور جه ــه ي ــاه ك كرمانش
ــاع مقــدس اســت،  ــا در ســال هاى دف م
تمــام توانمنــدى خــود را بــه كار گيــرد 
و طبــق قولــى كــه دادنــد يــك ايســتگاه 
ــد. ــداث كنن ــركان اح ــه در تويس نمون

ــرب  ــن غ ــط آه ــح خ ــه مفت ــه گفت ب
كشــور از تويســركان بــه كربــال اتصــال 
ــن  ــط آه ــن خ ــا اي ــود و ب داده مي ش
تويســركان هــم در مســير راه آهــن 
عتبــات عاليــات قــرار خواهــد گرفــت.
امــور  و  حقوقــى  معــاون  محفوظــى، 
مجلــس وزارت راه وشهرســازى پيــش 
ــن  ــر اي ــرار ب ــه ق ــود ك ــه ب ــن گفت از اي

ــافر و  ــن مس ــتگاه راه آه ــه ايس ــود ك نب
ــود و در  ــاخته ش ــركان س ــارى در تويس ب
ــوزن بانى  ــتگاه س ــه ايس ــتيم ك ــر داش نظ
ــرى  ــا پيگي ــا ب ــازيم ام ــف گاه بس ــا توق ي
نماينــده شهرســتان ســاخت ايســتگاه 
ــد و  ــركان مصــوب ش ــن در تويس راه آه
ــد و  ــه ش ــروژه تهي ــرح پ ــبختانه ط خوش
پيمانــكار آن انتخــاب، تجهيــزكارگاه انجام 
ــى شــده اســت. ــارات الزم پيش بين و اعتب

بــه گفته غالمرضــا رضايــى، مديركل 
ســاخت ســاختمان هاى راه آهن بنادر و 
فرودگاه هاى كشــور، ايســتگاه باباكمال 
در زمينــى به مســاحت 5 و نيم هكتار 

با 2350 متــر مربع ساختمان ســازى و 
3600 مترمربع ســكو ساخته خواهد بود 
و پيش بينى مى شود اين ايستگاه راه آهن 

اسفند ماه سال 97 به بهره بردارى برسد.
على نــورزاد، معاون وزير راه و شــهر 
ســازى در آذرمــاه ســال 94، كلنــگ 
راه آهن  ايســتگاه  اجرايى  عمليات  آغاز 
تويســركان در روســتاى بابا كمال را به 
زميــن زده و گفته بود كــه احداث يك 
ايستگاه در مســير راه آهن غرب كشور 
مردم  خواســته هاى  مهم ترين  از  يكــى 
تويســركان بود كه مورد توجه مسئوالن 

قرار گرفت.

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همــدان از كاهــش 31 درصدى 
صادرات لبنيات از همدان به ساير كشورها 
خبــر داد و گفت: بيــش از 3 ميليون دالر 

لبنيات از همدان صادر شد.
حميدرضا متين با بيان اينكه ساالنه 5 ميليون 
تن انواع محصول كشاورزى در استان توليد 
مى شود، افزود: بيش از 50 درصد توليدات 
كشــاورزى همدان مازاد نياز استان بوده كه 
بايد براى صادرات آن به ســاير كشــورها 

گام هاى اساسى برداشت.
وى بــا بيــان اينكــه بــراى صــادرات 
محصوالت كشاورزى استان به كشورهاى 
اروپايى بايد اســتانداردهاى جهانى را در 
توليد محصــوالت رعايت كرد، به فارس 
گفت: كشــاورزان بايد در توليدات خود 
مقوله هاى علمــى را رعايت كنند تا بتوان 

در بازارهاى جهانى رقابت كرد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان از صادرات 36 ميليون و 534
هزار دالر محصول كشاورزى در سال 94 از 
گمرك همدان خبــر داد و گفت: اين ميزان 
28 درصد از كل صادرات اســتان همدان را 
شامل مى شــود كه نسبت به مدت مشابه 6

درصــد از نظر ارزى كاهش و 66 درصد از 
نظر وزنى افزايش داشته كه نشان از كاهش 

قيمت پايه كاالهاى اين بخش دارد.
وى با اشــاره به اينكه صــادرات لبنيات در 
سال 97 به يكى از كاالهاى اصلى صادرات 
اســتان تبديل شده اســت، گفت: از ابتداى 
سال تا پايان خرداد ماه 3 ميليون 643 هزار و 
121 دالر انواع لبنيات توليدى استان به ساير 

كشورها صادر شده است.
متين با اشــاره به اينكه اين ميزان صادرات 
2 ميليــون و 286 هــزار و 616 تــن وزن 
داشــته اســت، عنوان كرد: ميزان صادرات 

محصوالت لبنى از اســتان در مدت مشابه 
سال گذشــته 5 ميليون و 310 هزار و 650
دالر بوده كه صادرات امســال در مقايسه با 

سال گذشته 31 درصد كاهش داشته است.
وى بــا اعالم اينكــه محصــوالت لبنى با 
اختصــاص 15 درصــد از كل صــادرات 
استان، رتبه دوم صادرات همدان را به خود 
اختصاص داده اند، بيان كرد: اين محصوالت 
به كشورهاى عراق و افغانستان صادر شده 

است.
پرداختن به صادرات مناسب ترين راه عبور 
از مشكالت اقتصادى است و بر اين اساس 

توســعه صــادرات به عنــوان عامل مهمى 
براى توســعه اقتصادى مطرح است چراكه 
دستيابى به بازارهاى خارجى امكان استفاده 
از ظرفيت كامل و توليد اقتصادى را فراهم 
كرده و در نتيجه كاهش هزينه توليد و تامين 
منافع مصرف كننده داخلى را به دنبال خواهد 

داشت.
اقتصــاد  از  رهايــى  اســاس  برهميــن 
تك محصولى و ايجاد تنوع در اقالم صادرات 
و توســعه صادرات فرآورده هاى صنعتى از 
ضرورت هاى عام كشورهاى جهان سوم و 
از ضرورت هاى خاص جمهورى اســالمى 

ايران است.
به اعتقاد كارشناســان با ايجــاد تنوع در 
درآمدهاى ارزى و افزايش مســتمر سهم 
صادرات غيرنفتى از ايــن درآمد، نه تنها 
موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتى 
تقويت مى شود بلكه به سبب اينكه فروش 
نفت در آن حالت تنهــا مجراى درآمدى 
كشور نيست، در صادرات و فروش نفت 
ضمن  مى يابد،  مســتحكم ترى  موضع  نيز 
اينكه توســعه صــادرات، بى ترديد داراى 
اهميتى اســتراتژيك براى اقتصاد كشــور 

است.

سكه هاى 
پيش فروش 
سه ماهه تحويل 
داده شد

 با وجود حواشى كه در مدت اخير در 
مورد نحوه تحويل ســكه هاى پيش فروش 

شــده ايجاد شــده بود، در نهايت ديروز 
ســكه هاى سررســيد ســه ماهه تحويل 
خريداران شــد و نه هزينــه و نه ماليات 
اضافــه اى از آنها گرفته شــده و نه اين كه 

تعداد آن محدود شده است.
به گزارش ايســنا، ديــروز همزمان با 26 
تيرماه و طبق وعده بانك مركزى سكه هاى 
پيش فروش سررسيد ســه ماهه در شعب 

بانك ملى به خريداران تحويل شد.
روند تحويل ســكه ها از اين حكايت دارد 

كه افرادى كه ســكه خريدارى كرده بودند 
مى توانند با مراجعه به شعب هر تعداد كه 
ثبت نام كــرده بودند را دريافت كنند بدون 
آنكه از آنها مالياتى كسر شده و يا اين كه در 
تعداد محدوديتى ايجاد شود. اين در حالى 
اســت كه در حدود يك ماه گذشته برخى 
مسئوالن موضوع سكه هاى پيش فروش را 
مطرح كرده و نســبت به كسانى كه تعداد 
بااليى سكه خريده بودند انتقاداتى را عنوان 
و خواستار محدود شدن سكه هاى تحويلى 
شده بودند، به طورى كه نمايندگان مجلس 
طرحى را در نظر داشتند به تصويب برسانند 
كه براساس آن سكه هاى پيش فروش فقط 
در حد 10 سكه تحويل شود، چرا كه معتقد 
بودند نبايد يك نفر بتواند حدود 30 هزار 
سكه خريدارى كرده و با توجه به اختالف 

قيمت بازار سود بااليى ببرد.
همچنين بحث هايى در رابطه با اخذ ماليات 
از خريداران ســكه مطرح شــده بود، به 
طورى كه قرار بــود از اين افراد بابت هر 
ســكه ماليات دريافت شود. با اين حال در 

اين جريان بانك مركــزى تاكيد كرده بود 
سكه هاى پيش فروش شده طبق تعهد اوليه 
يعنى براســاس تعداد خريدارى شده و به 

طور فيزيكى تحويل مى دهد.
در اين شــرايط با توجه به اين كه تاكنون 
سكه هاى يك ماهه و ســه ماهه سررسيد 
شــده اند و صاحبان آنها توانســته اند طبق 
قرارداد اوليه ســكه هاى خــود را تحويل 
بگيرند اين انتظــار وجود دارد كه در ادامه 
نيز تمامــى خريداران ســكه هاى خود را 
به طور كامل و براســاس شــرايط ابتدايى 

دريافت كنند.
طــرح پيش فروش ســكه در فاصله بهمن  
تــا فروردين ماه اجرايى شــد و در آن هفت 
ميليون و 600 هزار سكه در هفت سررسيد 
به فروش رفت. گرچه قيمت قطعى سكه هاى 
پيش فروش شــده در سررســيدها حداكثر 
يك ميليون و 600 هزار تومان بود، اما اكنون 
سكه تا مرز دو ميليون و 900 هزار تومان در 
بازار قيمت خورده و ســود مناسبى را براى 

دارندگان آن ايجاد كرده است.

با تالش و پيگيري مسئوالن استان

ايستگاه راه آهن تويسركان قطعي شد

رئيس صنعت، معدن و تجارت همدان خبر داد:

كاهش 31 درصدى صادرات لبنيات

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازى خبر داد
كاهش توليد خودرو به دليل كسرى قطعه

 رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازى گفت: در چند هفته اخير 
توليد خودرو در كشــور كاهش يافته ضمن آنكه درصد قابل توجهى 
از خودروها نيز به دليل كســرى قطعه، ناقص توليد شــده و در كف 

كارخانه ها متوقف مى شوند.
محمدرضا نجفى منش افزود: متاسفانه در كنار تمام مشكالت داخلى و 
خارجى، انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتى توليد قطعه در گمرك، 

جديدترين مشكل صنعت قطعه سازى است.
وى با بيان اينكه قطعات و مواد اوليه وارد گمرك شده اما اين سازمان 
بــراى ترخيص آنها كد 14 رقمى بانك مركــزى را طلب مى كند، به 
ايســنا گفت:  براى دريافت كد 14 رقمى به بانك مركزى كه مراجعه 
مى كنيم مى گويند كد وقتى صادر مى شــود كه تخصيص ارز مربوطه 
در ســامانه نيما صورت گرفته باشــد كه آن نيز با مشكالت و تاخير 

فراوانى همراه است.
رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ســازى ادامــه داد: بنابراين صنعت 
خودرو و قطعه سازى در چرخه معيوبى گرفتار شده كه على رغم تامين 
قطعات و ورود آنها به گمرك، امكان ترخيص مواد اوليه براى استفاده 

در كارخانه هاى قطعه سازى و خودروسازى وجود ندارد.
وى افزود: نتيجه اين وضعيت اين اســت كه از يك ســو تيراژ توليد 
خودرو نزولى شده و از سوى ديگر درصد قابل توجهى از خودروهاى 
توليدى نيز به دليل كســرى قطعات، به صورت ناقص توليد شــده، 
در كــف كارخانه هاى خودروســازى مانده و امــكان عرضه آنها به 
بازار وجود ندارد. اين وضعيت باعث كاهش عرضه و ملتهب شــدن 
بازار خودرو از يك ســو و تشديد مشــكالت مالى خودروسازان و 

قطعه سازان از سوى ديگر خواهد شد.
نجفى منش با بيان اينكه اميدواريم با هم انديشــى سازمان هاى مرتبط 
به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك و بانك مركزى، اين 
مشــكل به زودى حل شود، تصريح كرد: در شرايطى كه آمريكا براى 
ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملى، تحريم صنعت خودرو را به عنوان 
اولين تحريم ها در نظر گرفته اســت، بروز چنين مشكالتى در داخل 
قابل قبول و پســنديده نيســت و هرچه زودتر بايد حل شود وگرنه 
وضعيت نزولى توليد خودرو تشــديد و مشكالت صنايع قطعه سازى 

افزايش خواهد يافت.
در طول ســال گذشته و دو ماهه نخست امســال توليد انواع خودرو با 
روندى صعودى همراه بود با اين حال بررســى جديدترين آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد خودرو نشــان مى دهد 
كه در خرداد ماه امسال توليد انواع خودرو 19/6 درصد كاهش يافته است.
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پيشخوان
قهرمانان رشته كامپوند كشور معرفى شدند

 قهرمانان رشــته كامپوند تيراندازى با كمان كشور در همدان معرفى 
شدند.

رئيس هيأت تيراندازى با كمان اســتان همدان با اشاره به ميزبانى استان 
همدان از مسابقات قهرمانى نوجوانان و جوانان تيراندازى كشور اظهار 
كرد: مســابقات تيراندازى با كمان رنكينگ كشورى نوجوانان و جوانان 

با حضور 100 كماندار از سراسر كشور به ميزبانى همدان برگزار شد.
حميدرضا يــارى در گفت وگو با فــارس ادامه داد: ورزشــكاران اين 

دوره مســابقات از اســتان هاى اصفهان، آذربايجان شرقى، البرز، تهران، 
چهارمحال و بختيارى، خراسان رضوى، زنجان، مركزى، فارس، همدان، 
لرستان، يزد، مازندران، گيالن و گلستان و همچنين جزيره كيش حضور 
داشــتند.رئيس هيأت تيراندازى با كمان اســتان همــدان بيان كرد: اين 
مسابقات در دو رشــته «ريكرو» و «كامپوند» دختران و پسران در زمين 

چمن دانشگاه آزاد اسالمى همدان برگزار شد.
وى با اشــاره به قهرمانان رشته كامپوند مرحله دوم مسابقات تيراندازى 
با كمان رنكينگ نوجوانان و جوانان كشور، تصريح كرد: در جريان اين 
مرحله از مســابقات و در ماده كامپوند جوانان دختر، ســوگند حداد از 

اســتان البرز قهرمان شد، هانيه محمدى و بهاره رضايى هر دو از استان 
مركزى به ترتيب دوم و سوم شدند.

يارى اضافه كرد: در كامپوند جوانان پســر نيز دانيال حيدرزاده از استان 
چهارمحال و بختيارى به مقام قهرمانى رسيد، فردين كالنترى از زنجان 
و اميرمحمد ابوالحســنى از اســتان گيالن به ترتيب مقام  دوم و سوم را 

كسب كردند.
وى اضافه كرد: در رده سنى نوجوانان دختر نيز گيسا بايبوردى از استان 
تهران قهرمان شد، ساغر حلوايى از استان زنجان عنوان دوم را به دست 

آورد و دينا آقامحمدى از زنجان سوم شد.

كسب 25 مدال رنگارنگ 
توسط ووشوكاران نهاوندى

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند از كسب 25 مدال 
رنگارنگ توسط ووشوكاران نهاوندى خبر داد.

مهرداد ســعدى نژاد در گفت وگو با  فارس اظهار كرد: خوشــبختانه 
ووشــوكاران نهاوندى در مسابقات كاپ آزاد استان همدان همچون 

گذشته خوش درخشيدند و مدال هاى رنگارنگى كسب كردند.
وى با بيان اينكه در اين مسابقات 185 ووشوكار از شهرهاى همدان، 
نهاوند، مالير،اسدآباد، تويسركان، مريانج، رزن، كبودراهنگ و قهاوند 
شــركت كردند كه اين مسابقات به ميزبانى شهر مريانج برگزار شد، 
گفت: بحمداهللا ووشــوكاران نهاوندى با تركيبى متفاوت تر از قبل ، 
قدرت خود را به رخ همه شهرستان ها كشيدند و توانستند 25 مدال 

رنگارنگ بر افتخارات نهاوند بى افزايند.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشــاره به اينكه از اين تعداد 
14 مدال طال، 6 مدال نقره و 5 مدال برنز ســهم شهرستان نهاوند از 
اين مسابقات شد، گفت: در حاشــيه اين مراسم با حضور مديركل 
ورزش و جوانان استان توسط هيأت ووشو از فرود ظفرى ووشوكار 
نهاونــدى عضو تيم ملى اعزامى به بازى هاى آســيايى و چند تن از 
بازيكنان نهاوندى كه ســال گذشته در مســابقات انتخابى تيم ملى 
صاحب مدال شــده بودند به همراه مربى آنها اســتاد احمد اسدى 

تجليل كرد.

رئيس هيأت اسكيت استان همدان:
اسكيت بازان همدانى به كمپ تيم ملى 

اينالين هاكى دعوت شدند
 فدراسيون 3 نفر از اسكيت بازان همدانى را به شركت در اردوى 

تيم ملى اينالين هاكى كشور دعوت كرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان همدان ب ــكيت اس ــأت اس ــس هي ــدان- رئي هم
دعــوت از 3 اســكيت بــاز همدانــى بــه اردوى تيــم ملــى ايناليــن 
هاكــى اظهــار داشــت: كادر فنــى تيــم ملــى ايناليــن هاكــى كشــور 
از 3 نفــر ورزشــكار خــوب ايــن رشــته در همــدان بــراى حضــور 

در كمــپ تيــم ملــى دعــوت كــرد.
مهدى مجيدى در گفتگو با مهر افزود: عرفان قمرى، عرفان زنگنه و 
حسام دهقانى نفرات دعوت شده از همدان به كمپ تيم ملى اينالين 

هاكى بزرگ ساالن آقايان هستند. 
رئيس هيأت اســكيت استان همدان با اشاره به افتخارآفرينى اسكيت 
باز همدانى در مســابقات جهانى هلند گفت: سجاد محمدى ساسان 
در رشته فرى استايل شاخه اسپيد اساللوم در مسابقات جهانى هلند 

با بدشانسى در رده چهارم جهان ايستاد. 
مجيدى عنوان كرد: اين ورزشكار توسط فدراسيون جهانى به عنوان 
پديده اين مسابقات شناخته شــد و برگ زرينى در آلبوم افتخارات 
ورزش اســتان همدان افزود كه نشان از پيشرفت اين رشته ورزشى 

در استان دارد. 
وى بابيــان اينكــه مــدارس تابســتانى اســكيت ميزبــان عالقه منــدان 
ايــن رشــته ورزشــى اســت، بيــان كــرد: امســال بســيار بــا 
ــا  ــد ب ــم كارى قدرتمن ــتن تي ــا داش ــب تر و ب ــزى مناس برنامه ري
حضــور مربيــان توانمنــد اســتعدادياب از ابتــداى تيرمــاه مــدارس 

ــم.  ــال كرده اي ــكيت را فع ــتانى اس تابس
ــا  ــرد: خانواده ه ــوان ك ــتان همدان عن ــكيت اس ــأت اس ــس هي رئي
مى تواننــد فرزنــدان خــود را بــراى ثبت نــام در ايــن رشــته 
ــد ــت كنن ــدان هداي ــكيت هم ــه اس ــه خان ــرح ب ــان و مف پرهيج

مجيدى بابيان اينكه وضعيت فعلى اسكيت استان نويدبخش روزهاى 
طاليــى خواهد بود، گفت: سياســت اصلى هيــأت تمركز بر روى 

استعداديابى در سنين نونهاالن و نوجوانان است. 
وى يــادآور شــد: همچنيــن ســعى شــده بــا فعــال كــردن تمامــى 
ــى پوشــان  ــى اســتان مل شهرســتان ها و اســتفاده از پتانســيل تمام

خوبــى را بــه كشــور معرفــى كنيــم. 

دست ُپر ورزش در همدان 2018 
 برنامه هــاى متنوعى فرهنگى و 
ورزشى براى معرفى همدان در نظر 
گرفته شــده و ورزش نقش مهم و 
سهم بسزايى در معرفى ظرفيت هاى 
اســتان در رويــداد گردشــگرى 

«همدان، 2018» داشته است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان با اعــالم اين مطلب اظهار 
داشت: موقعيت جغرافيايى و وجود 
امكانات و تأسيســات ورزشى در 
سطح استان باعث شده تا فدراســيون هاى مختلف نگاه ويژه اى براى 

اعطاى ميزبانى به همدان داشته باشند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش وجوانان همدان، رسول منعم 
افزود: خوشحاليم كه تا پايان مردادماه شاهد ميزبانى رشته هاى مختلف 
ورزشى در ســطح ملى و فرا ملى هستيم و ورزشــكاران كشورهاى 
مختلف مناطق گردشگرى و طبيعت زيباى همدان را از نزديك مشاهده 

خواهند كرد.
مديركل ورزش و جوانان همدان با بيان اينكه سال 97 سال مهمى براى 
ورزش استان است، گفت: برنامه هاى ورزشى امسال با محوريت رويداد 

گردشگرى «همدان، 2018» برگزار مى شود.
رسول منعم عنوان كرد: برنامه هاى متنوعى براى چند ماه آينده در نظر 
گرفته ايم تا ورزش سهم بسزايى در معرفى ظرفيت هاى استان در رويداد 

گردشگرى «همدان، 2018» داشته باشد.
وى تصريح كرد: از اين پس برنامه هاى ورزشى را به صورت نامگذارى 
پايتخت گردشــگرى آســيا 2018 برگزار خواهيم كرد تا شايد نقش 
كوچكى را در معرفى همدان و در حوزه گردشگرى زمستانى، ورزشى 
و تابستانى ايفا كنيم.مديركل ورزش و جوانان استان افزود: 13 برنامه در 
سطح بين المللى و كشــورى در راستاى رويداد همدان 2018 در نظر 
گرفته شده است و در همين راستا اردوهاى تيم هاى ملى سنگنوردى، 
تيروكمان و شمشــيربازى نيز در همدان برپا شده است.وى ادامه داد: 
در راســتاى رويداد همدان 2018 مســابقه زيبايى اسب اصيل عرب و 
جشنواره بين المللى آن 6 تا 8 تيرماه برگزار در شهرستان بهار برگزار شد.

منعم تصريح كرد: در طول برگزارى جشــنواره اســب اصيل عرب در 
همدان 11 هــزار نفر از آن ديدن كردند و ميهمانــان داخلى و داوران 

خارجى حاضر در اين مسابقات از برگزارى جشنواره رضايت داشتند.
ميزبانى جشنواره بومى و محلى كشور

مديــركل ورزش و جوانان همدان در ادامه افزود: به مناســبت رويداد 
گردشــگرى همدان 2018مسابقات چوب كشــى قهرمان كشورى و 

انتخابى تيم ملى با حضور 300 ورزشكار در همدان برگزار مى شود.
وى افزود :اين مســابقات از 27 تير لغايت 29 تيرماه در دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد همدان برگزار مى شود و افراد انتخابى به مسابقات جهانى 

راه مى يابند.
 ميزبانى مسابقات هاكى 5 چمنى كشور

مديركل ورزش وجوانان استان تصريح كرد: در راستاى رويداد همدان 
2018 مســابقات هاكى 5، قهرمانى اميدهاى كشور 29 تيرماه الى يكم 

مرداد ماه به ميزبانى همدان برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: رقابت در درو گروه برگزار مى شود كه تيم همدان در 
گروه نخست اين رقابتها به مصاف تيم هاى سمنان، آذربايجان شرقى و 
كرمانشاه مى رود و در گروه ديگر تيم هاى مركزى، اصفهان، آذربايجان 

غربى و گلستان با هم رقابت مى كنند.
منعم افزود: اين مســابقات در مجموعه چمن مصنوعى هاكى شــهيد 

بهشتى همدان به مدت سه روز برگزار مى شود.
 ميزبانى شطرنج قهرمانى آسيا

مديركل ورزش وجوانان استان در ادامه گفت: در راستاى رويداد 2018، 
همدان در تابســتان امسال ميزبانى هاى متعددى را در رقابت هاى ملى 
و بين المللى شــطرنج برعهده دارد واز مرداد تا شهريورماه ميزبان سه 

رويداد مهم داخلى و بين المللى خواهد بود
منعم افزود: براى نخستين بار در تاريخ شطرنج استان، از چهارم لغايت 

14 مردادماه ميزبان مسابقات جام ملت هاى آسيا خواهيم بود.
وى خاطر نشــان كرد: اين رقابتها با حضور 15 تيم آسيايى برگزار مى 
گردد و پيش بينى مى شــود بيش از 150 شطرنج باز در اين مسابقات 
شــركت كنند.منعم گفت: در رقابت هاى جام ملت هاى آسيا چكيده 
اى از بهترين هاى قاره كهن در قالب تيم هاى ملى كشورهاى خود به 

همدان سفر مى كنند. 
 ميزبانى جام اپن سينا و جشنواره شطرنج قهرمانى كشور

وى تصريح كرد: پس از برگزارى رقابت هاى جام ملت هاى آســيا، از 
هجدهم مرداد امســال ميزبان جشنواره قهرمانى كشور در بخش مردان 
هستيم و سپس از 26 مرداد تا دوم شهريور بايد رقاب هاى بين المللى 

اوپن ابن سينا را برگزار كنيم. 
وى اضافه كرد: اين ســه رويداد مهم زمينه حضور صدها شــطرنج باز 
برجسته داخلى و خارجى به استان را مهيا مى سازد كه هر يك از شطرنج 
بازان مى توانند سفيران معرفى جاذبه هاى گردشگرى همدان در سطح 

كشور و جهان باشند. 

علي روشني- رئيس هيأت مديره

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي 
ساليانه به طور فوق العاده 

بنـــا بـــه تصميـــم هيأت مديـــره، جلســـه مجمـــع 
عمومـــي عـــادي بـــه طـــور فوق العـــاده ســـاليانه نوبـــت 
ــيمان  ــان سـ ــي كاركنـ ــي ـ توزيعـ ــركت تعاونـ اول شـ
هگمتـــان رأس ســـاعت 8 صبـــح روز يكشـــنبه مورخـــه 
1397/05/28 در محـــل ســـالن اجتماعـــات شـــركت 
ــيله از  ــردد. بدينوسـ ــزار مي گـ ــان برگـ ــيمان هگمتـ سـ
كليـــه صاحبـــان محتـــرم ســـهام (اعضـــا) و يـــا وكالي 
ـــد  ـــد رأس موع ـــل مي آي ـــه  عم ـــوت ب ـــا دع ـــرم آنه محت
مقـــرر در محـــل مزبـــور حضـــور بهـــم رســـانند. ضمنـــاً 
در 4 روز مانـــده بـــه برگـــزاري مجمـــع وكالت دهنـــده و 
ــد  ــع مي تواننـ ــور در مجمـ ــت حضـ ــده جهـ وكالت گيرنـ
شـــخصاً بـــه تعاونـــي مراجعـــه و نســـبت بـــه تكميـــل 

فـــرم مخصـــوص اقـــدام فرماينـــد.
*دستور جلسه:

1. استماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس و حسابرس 
قانوني

2. طرح تصويب صورت هاي مالي سال 1396 و طرح تصويب 
بودجه پيشنهادي و خط مشي تعاوني در سال 97

3. تصميم در خصوص تقسيم سود و زياد سال مالي 1396 و 
پاداش هيأت مديره

4. تصويب تغييرات اعضا و سرمايه از محل سود سال مالي 96
5. طرح تصويب انتخاب بازرس قانوني و حسابرس از ميان 

مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

شركت تعاوي توليديـ  توزيعي كاركنان سيمان هگمتانه (نوبت اول)

آگهي حصر وراثت
آقاي رحمان صالحي داراى شماره شناســنامه  106 به شرح دادخواست كالسه 
970/337/ح111ح از اين حوزه درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان طاهره صالحى به شــماره شناسنامه  3980 در تاريخ 
1397/03/02 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفيه منحصر است به: 1- نيره صالحي فرزند يحيي به شماره شناسنامه 11260 
متولد 1337 دختر متوفيه 2- رحمان صالحي فرزند يحيي به شماره شناسنامه 104 
متولد 1328 پسر متوفيه 3- رحيم صالحي فرزند يحيي به شماره شناسنامه 361 
متولد 1331 پسر متوفيه 4- رجب صالحي فرزند يحيي به شماره شناسنامه 10910 
متولد 1334 پسر متوفيه 5- علي محمد صالحي فرزند يحيي به شماره شناسنامه 
15258 متولد 1344 پســر متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 149)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان

 هيجان يك ماهه جهان فوتبال با قهرمانى 
فرانســه در جام جهانى به پايان رسيد و از 

اين جام، خاطرات زيبايى به ياد ماند.
به گزارش ايســنا، فوتبــال يك ماه بحث 
اصلى خانواده ها و فوتبالدوســتان شــده 
بود و ايــن رويداد بزرگ ، همه اقشــار 
جوامــع مختلــف را متحدانــه در مقابل 
جعبه جادويى ميخ كــوب كرد. جايى كه 
شــادى ها  و غم ها براى همه بود. از حاال 
بايد چهار ســال ديگر انتظار كشيد تا اين 
نزديكى هاى  در  قطر  كوچك  كشــور  بار 
خليج فــارس ميزبانى بيســت و دومين 
دوره جــام جهانــى را عهده دار باشــد. 
جامى كه بــراى آخرين بار با حضور 32

تيم برگزار خواهد شد.
■ جام جهانى در شــرايطى شــروع شد كه 
همه صحبت ها درباره كريســتيانو رونالدو، 
ليونل مســى و محمد صــالح بود ولى در 
نهايت به كيليان ام باپه، لوكا مودريچ و ادن 
هازارد ختم شد. نيمار بين يك فوتباليست 
و بازيگر در زمين بازى كارش را پيش برد. 
بزرگنمايى هــاى او در زمين، نمايش خوب 

او را هم زير سوال برد.
■ كيليان ام باپــه بعد از ســال ها، به اولين 
جوانى تبديل شــد كه در فينال جام جهانى 
گلزنى مى كنــد. پله 77 ســاله در واكنش 
به اين اتفاق گفت: اگــر ام باپه همين طور 
ركوردهاى من را بشكند، شايد مجبور شوم 
كفش هايــم را دوباره به پــا كنم ولى ام باپه 
با فروتنى در جواب نوشت: پادشاه هميشه 

پادشاه مى ماند.
■ فوتبــال به خانه برنگشــت ولى خيلى ها 
با تقليــد از جليقه هاى ســرمربى تيم ملى 
انگليس، بــا اين تيــب در خيابان ها ديده 
مى شــدند و تحت تاثير گرت ساوت گيت 

قرار گرفتند. 
■ دو قهرمــان قبلــى جــام جهانى حذف 
زودهنگامى داشــتند. اســپانيا قهرمان جام 
جهانــى 2010 در ايــن دوره كارش را با 
اخراج ســرمربى يك روز قبل از رقابت ها 
شــروع كرد. پاس هاى مداوم بازيكنان اين 
تيم از چپ به راســت و از راست به چپ 
نتوانست رخنه اى در دفاع روسيه ايجاد كند. 
آلمان نيز براى اولين بار در 80 ســال اخير 
نتوانســت از مرحله گروهــى جام جهانى 

صعــود كنــد و در همان مرحلــه گروهى 
حذف شد.

■ روســيه بعد از بحران دوپينگ كه باعث 
حذف اين تيم از المپيك شده بود، توانست 
نه تنها جام جهانى را به خوبى ميزبانى كند، 
بلكه تيم ملى اين كشور نيز به جمع هشت 
تيم برتر راه يافت. استانيســالو چرچسوف 
ســرمربى روسيه در كنفرانس خبرى بعد از 
بازى با عربستان، نشســت خبرى را ترك 
كرد تا به يك تلفن پاسخ دهد. در برگشت 
به نشست او اعالم كرد رئيس جمهور بود. 
حــاال ديگر روســيه را به خاطــر دوپينگ 
ورزشكارانش نمى شناســند بلكه به خاطر 
عملكــرد خوب بازيكنــان فوتبالش به ياد 

خواهند داشت. 
■ گل سوم بلژيك به ژاپن كه با پاس هاى 
تك ضرب بازيكنــان اين تيم همراه بود، 
زيباترين گل اين جام بود. نمايش خوب 
بلژيك در يــك نيمــه كار برزيل را هم 
يكســره كرد. اين تيم نمايش بسيار خوبى 
در جــام جهانى داشــت و فوتبال زيبايى 

داشت.
■ عليرضــا بيرانوند دروازه بــان ايرانى كه 
گذشــته تلخــى داشــت و در خيابان هاى 
تهران، بــى خانمان بود پنالتى كريســتيانو 
رونالدو را مهار كرد. دروازه بان ايســلند كه 
فيلم ســاز ماهرى در كشور خودش است 
پنالتى ليونل مسى را مهار كرد و دروازه بان 
45 ســاله تيم ملى مصر هم پنالتى عربستان 

را در اين جام مهار كرد.
■ كرواسى با 4 ميليون نفر جمعيت به فينال 
جام جهانى راه يافت تا الهام بخش خيلى از 
كشورهاى كوچك دنيا باشد. البته اين كشور 

كوچــك بازيكنان خيلى بزرگى دارد كه در 
تيم هايى چون رئال مادريد، بارسلونا، اينتر، 
يوونتــوس و اتلتيكومادريد بازى مى كنند. 
كروات ها دومين كشور كم جميعيتى بودند 
كه به فينال جام جهانى رســيدند. همچنين 
ايســلند هم با 300 هزار نفــر در اين جام، 
كم جمعيت ترين كشور حاضر در جام شد.

■ لبــاس اصلى نيجريه و لبــاس دوم كره 
جنوبــى در اين جــام زرق و برق خاصى 

داشت و جذاب بود.
■ هواداران ســنگال و ژاپن، ورزشــگاه را 
بعد از بازى تميــز كردند. همچنين تعظيم 
بازيكنان ژاپن به سوى هوادارانشان، آن هم 
بعد از شكســت تلخ برابر بلژيك، از نكات 

برجسته جام بود.
VAR اولين جــام جهانى با سيســتم ■

موفقيــت آميز بود. خيلــى از تصميمات 
اشــتباه بــا ايــن سيســتم رفع شــد و 
پنالتى هــاى درســتى به تيم ها داده شــد 
ولــى اعتراض هاى زيادى نيــز به آن بود 
كه وقــت بازى را مى گرفت. عالوه بر آن 
استفاده نادرست از آن در ديدار فينال سر 

و صداى زيادى ايجاد كرد.
■ ســيگار كشــيدن و حركت ناشايســت 
مارادونــا برابر هــواداران نيجريه، حركت 
ناشايست خواننده مراسم افتتاحيه و هجوم 
جيمى جامپ ها كه براى گروه هاى افراطى و 
معترض روســى بودند، از نكات منفى اين 

دوره بود.
دردآورتريــن  باتشــوايى  ميچــى   ■
خوشــحالى بعــد از گل را داشــت و تــوپ 
او بــه ديــرك دروازه خــورد و بــه صــورت 

ــت. ــود بازگش خ

خاطره هاى زيباى جام جهانى كه 
به اين زودى فراموش نخواهيم كرد

 بسترهاى موفقيت تيم فوتبال شهردارى 
همدان در فصل جديــد رقابت هاى ليگ 

دسته دوم فوتبال كشور فراهم است.
مديرعامــل ســازمان فرهنگى ورزشــى 
شــهردارى همدان در ديدار با اعضاى تيم 
فوتبال شــهردارى همدان اظهار داشــت: 
دغدغه اى بابت تاميــن بودجه تيم وجود 
ندارد و خوشبختانه رويكرد اعضاى شوراى 
اسالمى شهر و شهردار همدان به حمايت از 

تيم مثبت است.
به گزارش ايرنا، ســعيد خوشبخت اضافه 
كرد: انگيزه ديده شــده از بازيكنان و كادر 
فنى در تمرين آماده ســازى تيم نويدبخش 
فصل پربار براى تيم است و اميدوارم نتايج 

درخشان حاصل شود.
خوشبخت خاطرنشان كرد: تيم شهردارى 
همواره خانه اميد استعدادهاى بومى فوتبال 
همدان بــوده و اكثريت اعضاى اين تيم را 

بومى ها تشكيل مى دهند.
مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشــى 
شــهردارى همــدان افــزود: تمامــى 

امكانــات مــورد نياز تيم بــراى آماده 
ســازى و حضور پرقــدرت در رقابت 
هاى ليگ 2 در حــال پيگيرى و فراهم 
شدن اســت و مشــكلى زيرساختى و 

ندارد. وجود  تيم  اقالم  تجهيز 
وى افزود: بــه توانايى كادر فنى تيم اعتقاد 
الزم را داريــم و حفظ اســتخوانبندى تيم 
از فصــل گذشــته و بهره منــدى از توان 
اســتعدادهاى بالقوه بومــى در كنار چند 
بازيكن باتجربه و توانمند غير بومى، ساختار 

قدرتمندى را در تيم شكل داده است.
وى بيــان كرد: حمايت همــه جانبه از تيم 
خواهيم داشت و پيگير مسايل تيم هستيم 
و اميدوارم فصل پربارى را امسال رقم بزنيم. 
ســرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان نيز 
در اين برنامه گفت: نگاه حمايتى مسئوالن 
شهردارى همدان مايه دلگرمى كادر فنى و 
بازيكنان تيم بــراى حضورى پرقدرت در 

ليگ 2 است.
بابك صمديان افزود: از ماه قبل دور تست 
گيــرى و تمرين آماده ســازى تيم را آغاز 

كرديم و اكنون 70 درصــد از تركيب تيم 
انتخاب شده و در هفته هاى آتى نيز نسبت 

به تكميل باقى مانده تيم اقدام مى كنيم.
وى اضافــه كرد: همــواره اعتقاد به جذب 
بازيكنان توانمند بومى داريم و در پســت 
هايى كه فاقد بازيكن بومى مستعد هستيم 

نيز بازيكن غيربومى جذب مى كنيم.
صمديان خاطرنشــان كرد: هدف كادر فنى 
تيم شهردارى همدان ارايه بازى هاى جذاب 
و شايسته در ليگ دســته 2 فوتبال كشور 

است هر چند راه سختى پيش رو داريم.
وى افــزود: تمامى تيم هاى حاضر در ليگ 
دسته 2 كشور از هم اكنون يارگيرى را آغاز 
كرده اند و ســرمايه گذارى مطلوبى براى 
حضور قدرتمند در اين عرصه از مسابقات 

دارند.
صمديان يادآور شد: تامين نيازهاى تيم قطع 
به يقين منجر به كسب نتايج درخشان مى 
شــود و كادر فنى شهردارى با برنامه ريزى 
منســجم و منظم در حال شكل دهى تيمى 

مدعى است.

اعزام ورزشكاران 
همدانى به مسابقات 
پيوند اعضا كشور 

 3 در  همدانــى  ورزشــكاران   
ــه  ــان ب ــوان و آقاي رشــته ورزشــي بان
ــد  ــور پيون ــي كش ــابقات قهرمان مس

ــوند. ــى ش ــزام م ــا اع اعض
ــي اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــومين دوره  ــان، س كل ورزش و جوان
ــاران خــاص  مســابقات ورزشــى بيم
ــا  ــر ب ــم تي ــا از پانزده ــد اعض و پيون
رشــته دووميدانــي در تهران شــروع و 
ششــم مــرداد بــا رشــته بدمينتــون در 

ــد. ــي ياب ــان م زنجــان پاي
مســابقات  كميتــه  اعــالم  طبــق 
فدراســيون بــازي هــاي دو رشــته 
26 از  ميــز  روي  تنيــس  و  دارت 

لغايــت 30 تيرمــاه در قزويــن برگــزار 
بــه  برتــر  نفــرات  و  شــود  مــي 
ــزام  مســابقات نيوكاســل انگليــس اع

ــوند. ــى ش م
تيــم همــدان بــا 12 ورزشــكار و 
سرپرســتى عليرضــا نــوروزى در ســه 
ــزام  ــن اع ــه قزوي ــى ب ــته ورزش رش

ــوند. ــى ش م
ــارى  ــم غف ــكواش اعظ ــته اس در رش
بــا مربيگــرى ســيما زندى ، در رشــته 
ــى،  ــه برج ــز معصوم ــس روى مي تني
الهــام محمــدى تقديــر، بهــاره بيگــى، 
ــى  ــميه كريم ــرى، س ــق نظ ــا ح محي
بــا مربيگــرى معصومــه يعقوبــى و در 
رشــته دارت مصطفــى آرمــزد، حســن 
اســديار، مريــم فريدونــى، طاهــره 
ســيمين  مربيگــرى  بــه  شــمخانى 
ــا حاضــر  ــن رقابته مشــكين آرا در اي

مــى شــود.

پرسپوليس برنده 
سوپرجام اعالم شد

 بــه دليــل انصــراف تيــم اســتقالل 
تيــم  ســوپرجام،  در  حضــور  از 
پرســپوليس برنــده ايــن ديــدار و 
قهرمــان ســوپرجام شــناخته شــد. 
بــه گــزارش ايســنا و بــه نقــل از 
ــه  ــران، ب ــال اي ــگ فوتب ــازمان لي س
دليــل انصــراف باشــگاه اســتقالل 
از حضــور در مســابقه ســوپرجام، 
و  اســتقالل  دو  تيــم  ديــدار 
ــاه 1397 پرســپوليس در روز 29 تيرم
ــررات،  ــق مق ــزار نمى شــود و طب برگ
ــده  ــر برن ــر صف ــم پرســپوليس 3 ب تي
ــوپرجام  ــان س ــابقه  و قهرم ــن مس اي

ــت.  اس

40 پيشكسوت كشتى 
همدان به رقابت هاى 
كشورى اعزام شدند

ــتى منتخــب  40 پيشكســوت كش
و  آزاد  رشــته   2 در  اســتان  ايــن 
ــتى  ــاى كش ــت ه ــه رقاب ــى ب فرنگ

قهرمانــى كشــور اعــزام شــدند.
رئيــس هيــأت كشــتى همــدان گفــت: 
ــاى  ــران در رده ه ــتى گي ــن كش : اي
ســنى 35 تــا 55 ســال پيكارهــاى 
قهرمانــى كشــور مقابــل حريفــان 

ــد. ــى كنن ــت م ــود رقاب خ
ــو  ــت و گ ــر در گف ــى ف ــى رحيم عل
بــا ايرنــا اظهــار داشــت: رقابــت 
ــى  ــاى كشــتى پيشكســوتان قهرمان ه
ــم،  ــت و شش ــاى بيس ــور روزه كش
ــاه  ــى ام تيرم ــتم و س ــت و هش بيش
و  آزاد  كشــتى  رشــته  در  جــارى 
روزهــاى يكــم، ســوم و پنجــم مــرداد 
مــاه امســال در رشــته كشــتى فرنگــى 
در ســالن شــهداى هفتــم تيــر تهــران 

ــود. ــى ش ــزار م برگ
كــرد:  خاطرنشــان  فــر  رحيمــى 
هــاى  رقابــت  برتــر  نفــرات 
پيشكســوتان قهرمانــى كشــور بــه 
ــى  ــى م ــزام م ــى اع ــابقات جهان مس
شــوند. وى يــادآور شــد: اغلــب 
اعزامــى  همدانــى  گيــران  كشــتى 
ــوابق  ــا داراى س ــت ه ــن رقاب ــه اي ب
ــانس  ــتند و ش ــده هس ــى ارزن قهرمان

كســب مــدال را دارنــد.
رحيمــى فــر بــا بيــان اينكــه در 
ــود  ــل نب ــه دلي ــا ب ــى از وزن ه برخ
كشــتى گيــر موفــق بــه اعــزام بــراى 
ــديم  ــور نش ــى كش ــابقات قهرمان مس
ــوع  ــرد: در مجم ــدوارى ك ــراز امي اب
ــج  ــر نتاي ــتى گي ــداد كش ــن تع ــا اي ب

ــود. ــل ش ــوب حاص مطل
ــزار  ــت ه ــش از هش ــك بي ــم اين ه
كشــتى گيــر در همــدان فعاليــت 

ــد. دارن

بستر موفقيت تيم فوتبال شهردارى همدان 
فراهم است
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■ حديث:
امام علي(ع):

دوستى به خاطر خدا ، دشمنى به خاطر خدا ، و مهرورزى و كين ورزى به خاطر 
خدا ، كانون خوبى هاست. 

غرر الحكم : ج 3 ص 371 ح 4781

چاپى  و  مخطوط  آثار  تأمين  جامع  طرح   
بوعلى سينا

در  بوعلى  آثار  خطى  نسخه هاى  عكس   گردآورى 
كشور  از  خارج  و  داخلى  علمى  مراكز  و  دانشگاه ها 
نتيجه  در  كه  شد  بسته  قراردادى  ذيصالح  مجرى  با 
از  خطى  نسخه  فشرده 800  لوح  روگرفت  تاكنون  آن 
دانشگاه هاى ايران و تركيه و برخى كشورهاى منطقه و 

اروپا تهيه و در بنياد نگهدارى مى شود.
براى  آن  نتايج  و  انجام  آثار  اين  نسخه شناسى  همچنين 
استفاده محققان قابل دسترسى است. نيز تعداد 700 مقاله 
به زبان هاى انگليسى، عربى و فارسى و پايان نامه هايى از 
است.اگرچه  شده  تهيه  طرح  اين  در  تركيه  دانشگاه هاى 
سال  طى 5  ارز  قيمت  باالرفتن  و  بودجه  كمبود  بخاطر 
گذشته و بويژه امسال، طرح خريد خارجى متوقف شده 
است؛ اما در صورت تأمين بودجه طرح ادامه پيدا خواهد 

كرد.
 طرح تصحيح علمى- انتقادى و چاپ كتب 

پزشكى بوعلى سينا
با توجه به اينكه مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 
در سال هاى گذشته براى تصحيح علمى- انتقادى آثار 
حكمى و فلسفى بوعلى سينا از رياست جمهورى اعتبار 
گرفت  تصميم  بنياد  علمى  شوراى  كرد؛  دريافت  الزم 
براى جلوگيرى از هدر رفت منابع مالى، از موازى كارى 
جلوگيرى كند و تصحيح آثار پزشكى را كه قريب 40 
كتاب و رساله است در برنامه كارى خود قرار دهد.از 
جمله كارهاى انجام شده، تصحيح كتاب قانون توسط 
استاد دكتر نجفقلى حبيبى است كه جلدهاى اول و دوم 

آن زير چاپ است.

با انتشار تصحيح عربى كتاب قانون كه براى نخستين بار 
انجام مى شود، محققان و مترجمان اروپايى و كشورهاى 
و  منقح  اثر  اين  تا  منتظرند  مشتاقانه  ميانه  آسياى 
منحصربه فرد در اختيارشان قرار گيرد و در ترجمه جديد 
قانون به زبان هاى ازبكى، انگليسى، تركى استانبولى و 

تاجيكى مورد استفاده قرار گيرد.
 چاپ برگردان و شرح فارسى شفا اثر استاد 

سيد عبداله انوار
نامدار  ابن سيناپژوه  و  نسخه شناس  انوار،  عبداله  دكتر 
كشور، كل كتاب شفاى بوعلى را طى 12 سال به فارسى 

برگردانده و شرح كرده است.
به  كشور،  دانشگاهى  و  علمى  مجامع  كه  بود  سال ها 
خبر  اثر  اين  چاپ  در  مساعدت  يا  و  چاپ  از  دفعات 

مى دادند، ولى كارى عملى ديده نمى شد.
بنياد بوعلى سينا طى مذاكراتى كه با استاد انوار داشت، 
اولويت اصلى خود را روى چاپ قسمت رياضيات آن 
قرار داد. از آنجا كه در موسيقى، حساب (ارثماطيقى)، 
انوار  استاد  جناب  تبحر  و  تسلط  مجسطى  و  هندسه 
بى  نظير و بى هماورد است و ممكن بود در نبودشان به 
سختى بتوان شرح مذكور را چاپ كرد؛ بنابراين جوامع 
علم موسيقى در سال 1394 به چاپ رسيد و مورد توجه 

محافل علمى قرار گرفت.
برگردان و شرح حساب (ارثماطيقى) شفا نيز هم اكنون در 
دست چاپ است و به زودى براى استفاده عالقه مندان 
عرضه مى شود. استاد انوار بر اين باور است كه در برخى 
اختصارى،  نشان هاى  از  استفاده  و  رياضى  راه حل هاى 
شيخ الرئيس از دكارت و ديگران كه بعدها در اين زمينه 

داعيه ابتكار و ابداع داشته اند؛ پيشروتر بوده است.

 4- طرح چاپ دفاتر بوعلى سيناشناسى
در اجراى اين طرح دفاتر حكمت عملى، عرفان، اخالق 
و... تعريف شده و اساتيد صاحب نظر براى گردآورى 

مقاالت جديد و سفارشى برگزيده مى شوند.
اولين دوره از اين دفتر به همت دكتر محسن جوادى، 
عملى  حكمت  عنوان  با  بنياد  علمى  شوراى  عضو 
شيخ الرئيس و با ...... مقاله از اساتيد برجسته اين حوزه 
به  مى دهند،  ارايه  نخستين بار  براى  را  خود  مقاالت  كه 
چاپ رسيده است. براى چاپ ديگر دفاتر نيز با اساتيد 

و محققان مذاكره شده است.
تخصصى  اسناد  مركز  و  كتابخانه  ايجاد   

بوعلى سيناشناسى
كتابخانه اى  است  توانسته  بنياد  جا،  كمبود  وجود  با 
زمينه هاى  در  كتاب  جلد  هزار   6 حدود  با  تخصصى 
گياهان  و  طب سنتى  سينوى،  فلسفه  عرفان،  ادبى، 
داروئى، تاريخ ايران و مفاخر و صدها مقاله داخلى و 
و  ارشد  دانشجويان  به  كتابخانه  كند.اين  داير  خارجى 
خدمات  سينوى  پژوهش هاى  به  عالقه مندان  و  دكترى 
شود،  فراهم  الزم  شرايط  صورتى كه  در  مى دهد.  ارايه 
براى  تخصصى  مرجع  آينده  در  مى تواند  كتابخانه  اين 

پژوهشگران و ابن سيناپژوهان شود.
و  ايران  جاى  هر  در  محقق  دانشجويان  و  عالقه مندان 
كتاب هاى  سيمرغ  نرم افزار  طريق  از  مى توانند  جهان 
موردنظر خود را در پايگاه اطالع رسانى بنياد جست وجو 
و با مراجعه حضورى يا مكاتبه و تلفن راهنمايى هاى 

الزم را دريافت نمايند.
 انتشارات بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا

به  اقدام  شيخ الرئيس،  آثار  نشر  راستاى  در  بنياد  اين 
دريافت مجوز انتشارات كرده است.

كتاب هاى حكمت عملى شيخ الرئيس، پژوهش هاى در 
آثار علمى و فلسفى بوعلى سينا، مير همدان: احوال، آثار و 
آراء مير سيد على همدانى، تدارك الخطا، حكيم هزاره ها، 
بوعلى سينا  موسيقى،  علم  جوامع  عقل ناب،  چكيده 
(مدخل دايرة المعارف اسالمى) و شرف الملك از جمله 

انتشارات اين بنياد است.
 طرح ترجمه قانون به فارسى

از ترجمه كامل قانون به فارسى از زمان قاجار تا كنون، 
ترجمه مرحوم عبدالرحمن شرفكندى (هژار) در دست 
زمان  در  رهبرى؛  معظم  مقام  سفارش  به  بنا  كه  است 
رياست جمهورى معظه له، به وسيله انتشارت سروش 

به چاپ رسيده و بيش از 20 دوره چاپ شده است.
از نكات انتقادى بر اين ترجمه، نا آشنايى استاد هژار به 
علم پزشكى و برخى اغالط مرتبط است كه بارها در 

نشست هاى علمى به آن اشاره شده است.
بهداشت  كار  دستور  در  آن  به  بازگشت  و  سنتى  طب 

با  نيز  زيادى  كشورهاى  و  گرفته  قرار  ايران  درمان  و 
بوعلى سينا  پزشكى  آثار  زمينه  در  قديم  طب  رويكرد 
فعاليت مى كنند؛ در كشورمان نيز در دو دهه اخير احياى 

طب سنتى در دستور كار قرار گرفته است.
نظارت  با  رسا  و  جديد  ترجمه اى  از  بهره گيرى  لزوم 
مراكز پزشكى جديد و قديم، اين بنياد را بر آن داشت، 
تا ترجمه فارسى آن را در دستور كار قرار دهد. انتظار 
مى رود تا پايان سال 1397، اين طرح با اختصاص بودجه 

الزم به افراد ذيصالح واگذار شود.
 پايگاه اطالع رسانى

پايگاه  خود،  تأسيس  اول  سال  از  بوعلى سينا  بنياد 
راه اندازى  را  خود  علمى  مقاالت  و  اخبار  اطالع رسانى 
كرده است. در سال جارى نيز نسخه به روز شده و داراى 
امكانات جديد آن با صدها مقاله فلسفى و پزشكى و 
اخبار مرتبط با آن راه اندازى شده است. عالقه مندان در 
سطوح مختلف براى پژوهش و تحقيق خود مى توانند به 

اين پايگاه مراجعه كنند.
دفاع از هويت ايرانى شيخ الرئيس و اطالع رسانى درباره 
اخبار همايش هاى علمى و فرهنگى مرتبط در داخل و 

خارج از كشور در اين پايگاه مورد توجه قرار دارد.
و  علمى  نشست هاى  و  همايش ها  برگزارى   

فرهنگى
1-9- مهمترين همايش بين المللى درباره شيخ الرئيس در 
شهريورماه 1383 در همدان برپا شده است. تأسيس بنياد 
بوعلى با مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى از نتايج 

اين همايش به شمار مى رود.
ابن سيناپژوه  دانشمندان  از  تن  صدها  همايش  اين  در 

داخلى و خارجى شركت داشتند.
هزارمين  در  هزاره ها،  حكيم  پاسداشت  همايش   -9-2
سال وفات شيخ الرئيس در شهريورماه 1386 توسط بنياد 
و با مشاركت استاندارى، دانشگاه هاى بوعلى سينا و آزاد 
اسالمى واحد همدان، علوم پزشكى و ادارات كل ميراث 
فرهنگى، شهردارى و فرهنگ و ارشاد اسالمى برپا شد. 
برپايى اين همايش نقطة آغازين براى معرفى آثار شيخ 
از طريق بنياد تازه تأسيسى بود كه يك سال قبل از آن 

آغاز به كار كرده بود.
3-9- همايش هايى همه ساله در سالروز تولد شيخ در 
علمى  مراكز  و  سازمان ها  مشاركت  با  تهران  و  همدان 
برگزار مى شود. دانشگاه علوم پزشكى همدان، ادارات 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى و ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى همدان، مؤسسه پژوهشى حكمت 
فلسفه ايران و فرهنگسراى ابن سيناى تهران، در برپايى 

اين همايش ها با بنياد همكارى دارند.
حكمت  (جشنواره  بوعلى سينا  جهانى  جايزه   -9-4

سينوى)

مدال و جايزه جهانى شيخ الرئيس در يك دوره و در سال 
جهانى  و  ملى  صاحب نام  بزرگان  از  تن  پنج  به   1388

اهداء شد.
آيت ا... عبدا... جوادى آملى، دكتر سيد حسين نصر، دكتر 
و  واليتى  على اكبر  دكتر  مجارستانى،  ماروت  ميكلوس 
از  خسروشاهى  سيدهادى  والمسلمين  حجت االسالم 

برگزيدگان اين جايزه بودند.
اين جايزه بازتاب جهانى شايسته اى داشت و از نظر اهل 
در  كشور  فلسفى  رويداد  بزرگترين  فلسفه،  و  حكمت 

سال 1388 شناخته شد.
در نشست هيأت امناء در فروردين ماه 1396، احياى اين 
جايزه به تصويب رسيده است كه اميدواريم با اختصاص 
بودجه الزم، عمليات اجرايى آن آغاز و در سال 1398 

اهداء شود.
استان  مفاخر  نكوداشت  آيين  در  بنياد  اين  همچنين 
حسين  دكتر  احمدى،  احمد  دكتر  (مرحوم  همدان 
معصومى همدانى، استاد عليرضا ذكاوتى قراگوزلو و استاد 
همدان،  در  طب سنتى  احياى  نشست  اذكايى)؛  پرويز 

نشست عرفان سينوى و... مشاركت داشته است.
 10- همكارى هاى بين المللى

اين بنياد از آغاز تأسيس تاكنون با هماهنگى رايزنى هاى 
فرهنگى ايران بويژه در كشورهاى آسيانه ميانه ارتباطات 

علمى و پژوهشى با مراكز مرتبط برقرار كرده است.
تاجيكستان،  جمهورى  علوم  آكادمى  با  تفاهم نامه  عقد 
فرهنگستان طب سنتى ازبكستان، دانشگاه علوم پزشكى 
اعضاى  شركت  هند،  همدرد  دانشگاه  چين،  ارومچى 
علمى در همايش هاى بين المللى و دعوت از آنها براى 
حضور در ايران از جمله برنامه هاى همكارى در گستره 

جهانى است.
با توجه به رقابت هاى منطقه اى براى بهره گيرى از ميراث 

با  علمى  و  فرهنگى  همكارى  مى رسد  نظر  به  سينوى؛ 
مراكز مرتبط و مشاوره و مراوده براى شناخت بيشتر آثار 
و ميراث حكيم بوعلى سينا؛ از موضع مسقط الرأس علمى 
و پژوهشى و وجود و آرامگاه حضرت شيخ مى تواند، 
خواسته و ادعاى مؤسسات و كشورهاى مزبور را تعديل 
نمايد و زمينه بهره بردارى از اين ميراث مشترك را در 
جهت صلح و دوستى تحقق ديپلماسى فرهنگى فراهم 

نمايد.
فلسفه  تخصصى  نشست هاى  برپايى   -11 

و طب سينوى
همكارى  با  مختلف  مناسبت هاى  در  برنامه ها  اين 
همدان  و  تهران  در  پژوهشى  مراكز  و  دانشگاه هاى 
برگزار شده است. حضور اساتيد صاحب نظر و شناخته 
شده در سپهر حكمت و طب سينوى و تشريح ميراث 
علمى شيخ در معرفى و شناساندن وى به نسل جديد 
و دانشگاهيان و عالقه مندان مؤثر بوده است. با استقرار 
كه  بوعلى سينا  آرامگاه  مجموعه  در  بنياد  ادارى  محل 
در خرداد ماه 1397 با حمايت و هدايت جناب آقاى 
بنياد  محترم  رئيس  و  همدان  محترم  استاندار  نيكبخت 
شده  انجام  همدان  ميراث  فرهنگى  محترم  مسئوالن  و 
است؛ زمينه ارتباط بيشتر با مراجعان، بويژه فرهيختگان 

و عالقه مندان فراهم مى شود.
 تهيه بسته هاى فرهنگى

اين بنياد در مناسبت هاى علمى مختلف و در همايش هاى 
خود و با اهداى كتب و بروشور و ساير اقالم فرهنگى 
مرتبط در جهت همگانى كردن شناخت از ميراث شيخ 

گام برداشته است.
تاكنون  بنياد  اين  براى  فرهنگى  بسته هاى  تهيه  اگرچه 
در  حضور  با  اميدواريم  اما  است؛  نداشته  مالى  انتفاع 
آرامگاه بوعلى، زمينه درآمدزايى، هرچند مختصر فراهم 

شود.
و  دكترى  و  ارشد  پايان نامه هاى  از  حمايت   

چاپ و نشر آثار مرتبط
از سال هاى گذشته برنامه اى در بنياد به تصويب رسيد كه 
بتوان از پايان نامه هاى ارشد و دكترى مرتبط با حكمت و 

فلسفه سينوى حمايت مالى انجام داد.
در سال هاى گذشته فراخوان الزم انجام شد؛ اما به علت 
اختصاص نيافتن بودجه الزم و كافى اين طرح متوقف 
ماند.در زمينه حمايت از نشر آثار سينوى نيز به صورت 
موردى در زمينه خريد و كمك مالى براى انتشار اقدام 

شده است.
فعاليت هاى  به  مى توان  الزم  بودجه  اختصاص  با 

انتشاراتى در اين بخش رونق بخشيد.
*روابط عمومى و امور بين الملل- تيرماه 1397 خورشيدى

 بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا 2 سال پس از مصوبه تشكيل آن در شوراى عالى انقالب فرهنگى در 
سال 1385 در همدان آغاز به كار كرده است.

شــناخت و معرفى شخصيت و آثار بوعلى سينا، نابغه و فيلسوف بزرگ مشرق زمين و تكريم و بزرگداشت 
مقام جهانى وى و نيز تشــويق محققان و پژوهشگران داخلى و خارجى براى خلق آثار برجسته و گسترش 

فعاليت ها و خدمات علمى و فرهنگى، از اهداف تشكيل اين بنياد است.
در 12 سال گذشته، اين بنياد در معرفى ميراث شيخ الرئيس در قالب برگزارى همايش هاى داخلى و خارجى 

و نشر برخى از آثار بوعلى سينا فعاليت مستمر داشته است.
در ســال هاى اخير در صحنه رقابت  هاى منطقه اى در تعلق داشــتن مفاخر به سرزمين هاى متعدد، اگرچه 
اعتراض و واكنش هاى كالمى و رســانه اى مى تواند تأثيرگذار باشد؛ اما به نظر مى رسد انجام فعاليت هاى 
اثباتى از جمله نشــر آثار و رســاله هاى بزرگان مورد اختالف و بها دادن به ميراث علمى آنان در محافل 
دانشگاهى و حوزوى و پهنه فرهنگى كشور پاسخى شايسته و ماندگار به ادعاى كشورهايى است كه مفاخر 

ملى ايران را به نام خود ترويج مى كنند.
بنابراين اگر قرار است كارى شايسته و هدفمند در اثبات انتساب شيخ الرئيس به ايران انجام دهيم؛ نه تنها در 
تبليغات و گفتار، بلكه بايد در زمينه اقدام عملى براى احياء و گسترش ميراث فلسفى و طبى اين دانشمند 
بزرگ باشد. سياست اصلى بنياد در اين باره، مطابق با اساسنامه، پيشبرد اهداف علمى و فرهنگى در راستاى 

انجام شرح وظايف است.

1- وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى (رئيس هيأت امنا)
2- رئيس بنياد (دبير هيأت امنا)

3- رئيس فرهنگستان علوم
4- رئيس فرهنگستان علوم پزشكى

5- رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى
6- رئيس بنياد ايران شناسى

7- رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
8- استاندار همدان

9-  نماينده جمهورى اسالمى ايران در سازمان علمى 
فرهنگى سازمان ملل متحد (يونسكو)

10- رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى

11- سه نفر از صاحب نظران
به طور خالصه فهرســتى از برنامه هاى اجرا شــده و 
در دســت اقدام بنياد براى معرفى هرچه بيشتر ميراث 

شيخ الرئيس به شرح زير است:

اعضاى هيأت امنا بنياد عبارتند از:
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