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توجه دولت به حوزه رسانه 
و موانعی که باید رفع شود 

  در خبرهــا آمــده بــود کــه دولت 
ســازوکارهایی برای تقویت حوزه اطالع 
رســانی در نظر گرفته و به دنبال اقداماتی 
اســت که بتواند زمینه را برای بهره گیری 

بهتر از ظرفیت رسانه ای فراهم کند...

ورزش استان در تکاپوی شکوفایی
7

3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

ایران ایر برای پروازهای فرودگاه شرط گذاشته است 

هزینه پرواز حجاج بر دوش همدان

 سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
از ارائــه »کارنامه« و »پرونده ســالمت 
و بهداشــت« دانش آمــوزان به صورت 
الکترونیکــی از اول مهرمــاه خبر داد و 
گفت: این امر در مدارســی که بسترهای 
الکترونیک آنها فراهم است، انجام خواهد 

شد.
به گزارش ایســنا، ســید جواد حسینی 
در مراســم انعقاد تفاهم نامــه با وزیر 
ارتباطات در نمایشــگاه الکامپ با بیان 
اینکه کارشناســان دو وزارتخانه با نگاه 
مثبت برای انجام این تفاهم نامه تالش 
کردند گفت: هوشمندسازی در ماده ۶۹ 
قانون برنامه ششــم توسعه تکلیف شده 

است.
وی افزود: اگر به دنبال میهن الکترونیک و 
توسعه هستیم، کانون آن مدارس هستند. 
مدرسه موسسه تحول آفرین و کارگزاران 

تحول، معلمان هستند.

وی با اشــاره به شــعار تردد امواج به 
راه  بهترین  گفــت:  افــراد  تردد  جای 
این شــعار مدارس هســتند.  تحقــق 
اکنون ۲۲ درصد مدارس ما هوشــمند 
هســتند و ۷۷ هزار مدرسه ما به نوعی 

باید  اینترنتی متصل اند ولی  به خدمات 
این رقم افزایش یابد.

ــرورش  ــوزش و پ سرپرســت وزارت آم
مثبــت  کارکردهــای  بــه  اشــاره  بــا 
هوشمندســازی و فنــاوری اطالعــات 
ــت  ــا و فعالی ــر هزینه ه ــن ام ــت: ای گف
هــای کیفــی را تقویــت و بســترهای 
ــق  ــاده و دقی ــور س ــه ط ــوزش را ب آم
فراهــم می کنــد و قــادر خواهیــم بــود از 
بخــش خصوصــی و همچنیــن خیریــن 

ــم. ــتفاده کنی اس
حســینی ادامه داد: برای ارتباط رسانی به 
مدارس و استقرار عدالت اجتماعی نیز از 

این شبکه می توانیم استفاده کنیم.

کارنامهدانشآموزانالکترونیکیمیشود

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

کارشناسان طرح ها را مطالعه نمی کنند

انتقاد از هدر رفت زمان درستاد تسهيل
 برای »غدیر« کار جدی انجام شود

»دهههایساختگی«
مبنایشرعیندارند

دومین جشنواره 
آلبالو برگزار 

شد

■ فرماندار: برای سرمایه گذار 
مجوز های بی نام صادر می کنیم
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توجه دولت به حوزه رسانه 
و موانعی که باید رفع شود 

  در خبرها آمده بود که دولت ســازوکارهایی برای تقویت حوزه 
اطالع رسانی در نظر گرفته و به دنبال اقداماتی است که بتواند زمینه را 

برای بهره گیری بهتر از ظرفیت رسانه ای فراهم کند.
در سطح استان نیز گویا قرار بر تغییراتی شده که بیشتر متوجه شورای 

اطالع رسانی خواهد شد.
این خبرها در شرایطی توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است که 
در ســال های اخیر یکی از نقدها جدی به دولت تدبیر و امید ضعف 
در اطالع رســانی از اقدامات، فعالیت ها و دستاوردهای خود بوده که 
البته بخشی از آن به موانع بیرونی بر می گردد ، اما از نگاه کارشناسان 
و فعاالن رسانه ای، تیم اطالع رسانی دولت در این سال ها آنطور که 
شاید و باید نتوانسته متناســب با حرکت ها و اقدامات دولتمردان به 

رسالت خود عمل کند.
ایــن وضعیت باعث شــده تا هم روند اطالع رســانی از برنامه ها و 
عملکرد دولت در بخش های مختلف  به مردم شتاب و سرعت الزم 
را نداشته باشــد و هم مخالفان دولت و نه منتقدان دلسوز فرصت و 
مجال بیشتری برای سیاه نمایی یا کم رنگ نشان دادن اقدامات دستگاه 

های اجرایی پیدا کنند.
امروز اما دولت به خوبی متوجه مشکالت در این زمینه است و تصمیم 
دارد ضمن رفع موانع موجود، مســیر اطالع رســانی را بیش از پیش 

هموار نماید.
به طور قطع تصمیمــات و اقدامات دولت  در عین اهمیت و ارزش، 
ناکافی اســت و برای برداشــتن گام های محکم تر در این زمینه باید 
اقدامات اساسی تری صورت گیرد که مهم ترین آنها تقویت تیم رسانه 

ای دولت است.
این مهم در سطح استان نیز باید به شکل جدی تری دنبال شود و اگر 
قرار است شــورای اطالع رسانی آستان رنگ  تغییر و تحول به خود 
بگیرد، به شــکل  کارشناسی شده و دقیق باشد تا خروجی آن ارتقای 

سطح اطالع رسانی و شفافیت بیشتر در این زمینه باشد.
در همین راســتا الزم است از دیدگاه ها و نظرات سازنده  کارشناسان 
و فعاالن رسانه ای استان به درستی استفاده شود تا روندی در فضای 
رسانه ای استان شکل بگیرد که افکار عمومی به شکل کامال روشن و 

شفاف در جریان فعالیت ها و اقدامات قرار گیرند.
 فراموش نکنیم که با وجود رسانه ها و مطبوعات قوی و تاثیرگذار در 
استان زمینه ها و شرایط مساعد و مناسبی برای برداشتن گام های موثر 
و محکم در جهت ارتقاء ســطح اطالع رسانی و بهره گیری از توان و 

ظرفیت رسانه ای وجود دارد.
از این رو ما نیازمند به برنامه عملیاتی دقیق و حســاب شده براساس 
یک بازه زمانی تعریف شده همراه با تقویم اجرایی مشخص هستیم تا 
هم کارها و اقدامات طبق زمان بندی و به شــکل عالمانه پیش رود و 
هم روند نظارت ها و ارزیابی ها دقیق تر باشد و زمینه را برای آسیب 

شناسی بهتر و شناسایی نقاط قوت و ضعف فراهم نماید.
با وجود چنین برنامه ای اســت که می توان امیدوار شد آنچه دولت 
دنبال می کند و البته نیاز امروز کشــور و به تبع آن اســتان در حوزه 

رسانه است، محقق گردد.

1- بی خبری اســتاندار از انتصاب مدیر جدید بانک رفاه استان ، کار 
دست مدیر جدید داد. گویا استاندار از پذیرش مدیر جدید بانک رفاه 
در جلسه ستاد تسهیل استان خودداری و خواستار ترک جلسه از سوی 
وی شده است. گفتنی است بنابر قانون  انتصاب مدیران استان باید با 

هماهنگی و اطالع استاندار انجام شود.
۲- برخی داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری 1400 به دنبال جذب 
حامیان مالی هستند. گویا برخی از آنها در این روند سفرهایی به استان 
ها و دیدار با سرمایه داران بزرگ استان ها داشته اند. گفتنی است منابع 
هزینه های انتخاباتی در انتخابات های ایران نامشخص بوده و همواره 

محل بحث است.
3- ایرانی ها به اســتفاده از شــبکه اجتماعی واتســاپ گرایش پیدا 
کرده اند. گویا نظرســنجی ها حکایت از کاهش اســتفاده از تلگرام 
به نفع واتســاپ توســط ایرانی ها دارد. گفتنی است هنوز تلگرام پر 

طرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است.

گردان: »مولوی« امروز نمی تواند 
در صحن حاضر شود

 پــس از اظهارات ابراهیم مولوی در ارتباط با حکم شــورای حل 
اختالف مرکزی وزارت کشــور مبني بر بازگشت مجدد او به شورای 
شــهر همدان، رئیس شورا عنوان کرد »هنوز حکمی دست ما نرسیده 

است بنابراین حضور آقای مولوی فردا در صحن غیرقانونی است«.
پس از غیبت دو ماهه ابراهیم مولوی از جلسات صحن شورای شهر، 
جواد گیاه شــناس که عضو علی البدل بود به جای او وارد شورا شد، 
البته مولوی دلیل غیبت خود را ادامه روند درمان جراحات دوران دفاع 
مقدس عنوان کرد اما نهادهای ذی ربط در استان  غیبت او را غیرموجه 

اعالم کردند.
مولوی اما بیکار ننشست و موضوع را از شورای حل اختالف مرکزی 
وزارت کشور پیگیری کرد، در همین راستا مسعود پورصالحی؛ وکیل 
مولوی چند روز پیش از رأی هیأت حل اختالف وزارت کشور مبنی 
بر بازگشــت دوباره ابراهیم مولوی به شورا خبر داد و گفت:  پس از 
طــرح موضوع در هیأت حل اختالف وزارت کشــور و ارائه تأییدیه 
مدارک پزشکی آقای مولوی از بنیاد شهید رأی به بازگشت این عضو 

شورا داده شد.
وی گفت: پس از ابالغ حکم، ابراهیم مولوی در جلسات شورا حضور 

خواهد داشت و حضور جواد گیاه شناس غیرقانونی خواهد بود.
مولوی هفته گذشته در رابطه با تاریخ بازگشتش به شورا عنوان کرده 
بود به صورت رسمی در مراسم خاص معارفه روز یکشنبه در صحن 

شورا حضور پیدا خواهم کرد.
وی در این زمینه تأکید کرد: رأی شورای حل اختالف مرکزی وزارت 

کشور قطعی است و جای اعتراض نخواهد داشت.
رئیس شورای شــهر همدان  در گفت وگو با فارس بیان کرد: تاکنون 
هیچ حکمی از ســوی هیأت حل اختالف وزارت کشور به دست ما 
نرسیده و به همین دلیل جلسات ما طبق روند قبلی و با حضور آقای 

گیاه شناس برگزار خواهد شد.
کامران گردان با بیان اینکه در صورت ارســال حکم از ســوی هیأت 
حل اختالف وزارت کشــور مطابق قوانیــن و مقررات عمل خواهیم 
کرد گفت: از آن جا که حکمی به دست ما نرسیده، آقای مولوی فردا 

نمی تواند در صحن شورا حضور یابد.
جواد گیاه شناس نیز از رأی هیأت حل اختالف وزارت کشور مبنی بر 

بازگشت مجدد ابراهیم مولوی به شورا اظهار بی اطالعی کرد.

خرید بیش از 25 هزار تن گندم در رزن
 رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن گفت: تا به امروز بیش 
از ۲5 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان رزن خریداری شده است.
رضا وثاقتی از خرید بیش از ۲5 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
توسط اداره تعاون روستایی شهرستان رزن خبر داد و افزود: این میزان 
گندم در 8 مرکز خرید که توســط اداره تعاون روســتایی شهرستان 

پیش بینی شده، خریداری شده است.
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از 8 مرکز خرید پیش بینی شده 
بیش از 15 درصد از ظرفیت آنها  تکمیل شده و با این وجود همچنان 
خرید گندم ادامه دارد، اظهار کرد: روند برداشــت گندم در شهرستان 
رزن در مراحل اول خود است و هم اکنون نیز روند خرید ادامه دارد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن با بیان اینکه تا اتمام کامل 
برداشت گندم روند خرید ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: با پر شدن 
انبارهای مراکز خرید گندم، گندم های جمع آوری شده به سیلوها انتقال 

داده خواهد شد.
وثاقتی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه برداشت گندم در مراحل اولیه 
خود قرار دارد اما مراکز خرید به صورت ۲4 ســاعته آمادگی دارند تا 

گندم کشاورزان را خریداری کنند.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته 148 هزار تن گندم از کشاورزان 
شهرستان خریداری شده بود، خاطرنشان کرد: شهرستان رزن در سال 

گذشته رتبه نخست استان در خرید تضمینی گندم را به دست آورد.
رئیس اداره تعاون روســتایی شهرستان رزن ادامه داد: در سال زراعی 
جاری نسبت به سال گذشته به علت کاهش نزوالت آسمانی کاهش 
تولید و خرید گندم را در شهرستان رزن نسبت به سال گذشته شاهد 

خواهیم بود.
وثاقتی از پیش بینی خرید 130 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
در سالجاری خبر داد و گفت: خوشبختانه ظرفیت خوبی برای ذخیره 

سازی گندم درشهرستان به صورت استاندارد فراهم شده است.

فقط دانشجویان برتر پاداش می گیرند

ــان  ــا بی ــدان ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــاون آموزش  مع
اینکــه اعتبــاری بــرای تجلیــل از دانشــجویان فارغ التحصیــل در هیــچ 
دانشــگاهی تعییــن نشــده و مصوبــه ای نــدارد گفــت: تنهــا دانشــجویان 
ــد. ــاداش می گیرن ــف پ ــته های مختل ــه در رش ــب رتب ــر و صاح برت

ــه  ــان اینک ــا بی ــدان ب ــوم پزشــکی هم ــی دانشــگاه عل ــاون آموزش مع
ــرای  ــدارد اظهــار کــرد: اعتبــاری ب ــه ای ن جشــن فارغ التحصیلــی هدی
ــن  ــگاهی تعیی ــچ دانش ــل در هی ــجویان فارغ التحصی ــل از دانش تجلی

ــدارد. ــه ای ن نشــده و مصوب
فرهــاد فراهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامه هــای مختلــف 
بــه دانشــجویان برتــر پــاداش داده می شــود گفــت: مثــال بــرای 

اســتعدادهای درخشــان هدایایــی در نظــر گرفتــه می شــود.
ــر  ــجویانی اگ ــه دانش ــه اینک ــد ب ــا تاکی ــارس،وی ب ــزارش ف ــه گ ب
صاحــب رتبه هایــی در رشــته های ورزشــی و... شــوند بــه آنهــا هدیــه 
ــه پیــش از مــدال آوران ســال گذشــته  ــرد افــزود: دو هفت تعلــق می گی
تقدیــر کردیــم کــه بــه دارنــده مــدال طــال 3 ملیــون تومــان، مــدل نقره 

ــق گرفــت. ــان تعل ــون توم ــز یک میلی ــون و برن ۲ میلی

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان هــدف از برگــزاری 
ــجویان  ــی دانش ــی دورهم ــن فارغ التحصیل ــون جش ــی چ برنامه های
ــرای آنهاســت  ــک روز ب ــل و ایجــاد لحظــات شــاد در ی فارغ التحصی
ــا »روز  افــزود: چنــد ســالی اســت کــه اول شــهریورماه و مصــادف ب
پزشــک« نیــز در همــدان مراســمی در آرامــگاه بوعلــی برگــزار 

می شــود.
فراهانــی خاطرنشــان کرد: پاداشــی بــه دانشــجویان فارغ التحصیــل داده 
نمی شــود مگــر اینکــه در آن مراســم تعــدادی از دانشــجویان خــاص 
داشــته باشــیم مثــاًل بــه افــرادی کــه در بــرد حائــز رتبــه شــده باشــند.

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان 
اینکه ایجاد دهه های ساختگی هیچ گونه دلیل 
شرعی ندارد گفت: باید نسبت به این اتفاق و 

برخورد با آن فکری اساسی شود.
حجت االســالم  حبیب ا... شعبانی در جلسه 
ستاد غدیر با اشــاره به اهمیت برگزاری عید 
غدیــر اظهار کرد: طی چند ســال گذشــته، 
فرهنگی مبنی بر روزشمار محرم رواج یافته که 
همین موضوع در بسیاری از مواقع غدیر و ایام 

شادی دیگر را تحت شعاع  قرار داده است.
وی با بیان اینکه نتوانســته ایم حق ایام شادی 
اهل بیت)ع( را ادا کنیم گفت:  با حفظ شــعائر 
دینی موفق شده ایم برنامه های محرم و اربعین 
را در دنیــا ترویج دهیم امــا در ماجرای غدیر 
حتی موفق نشده ایم آن چنان که باید آن را در 

بین مردم رواج دهیم.
به گزارش فارس، نماینده ولی فقیه در اســتان 
همدان گفت: از نهم ذی الحجه تا ۲5 ذی القعده 
اتفاقات بزرگی در دنیای اســالم رخ داده که با 
هر یک از آنها می توانیم بســیاری از شــبهات 
موجود را برطرف کنیم اما متاســفانه کمتر به 
این موضوع پرداخته شــده است.وی در ادامه 
با بیان اینکه عده ای مدام ایراد می گیرند جامعه 
ما نیاز به نشاط دارد اظهار کرد: ما واقعه غدیر 
با این همــه عظمت را رها کرده ایم و به دنبال 
موضوعات دیگر هستیم در صورتی که باید از 
ظرفیت برنامه های شاد در اعیاد مذهبی استفاده 
کرد.شعبانی با اشــاره به اینکه دشمن در حال 
تبلیغ علیه برنامه های مذهبی در دین اســالم 
است گفت: ایجاد دهه های ساختگی نیز هیچ 

گونه دلیل شــرعی ندارد و باید نسبت به این 
اتفاق و برخورد با آن فکری اساسی شود.

وی برگــزاری اعیادی مانند غدیــر را مروج 
نشاط اجتماعی در جامعه عنوان کرد و افزود: 
برخی می گویند نشاط اجتماعی پایین است و 
پس  هم به ســراغ برنامه هایی می روند که تنها 
قشــری خاص و مرفه می توانند از آن استفاده 
کنند که این موضوع با هنجارها و ارزش های 

ما در تضاد است
برای هنرمندان توان از بهرهگیری 

ترویجفرهنگغدیر

امام جمعه همدان شاخصه برنامه های مذهبی را 
مردمی بودن و خودجوش بودن آنها عنوان کرد 
و افزود: نوع موســیقی هایی که در برنامه های 
جشن اهل بیت)ع( پخش می شود نیز باید مد 
نظر باشد، برخی از آنها هیچ تناسبی هم با عید 

غدیر و اعیاد مذهبی ندارد.
وی با تاکید بر اینکــه روز غدیر باید با دیگر 
روزها تفاوت داشــته باشد که در همدان باید 
در این زمینه کاری جدی صورت گیرد افزود: 
در برگزاری برنامه های این چنینی نیاز به نمود 
بیرونی داریم، در روز غدیر یکی از این نمودها 

اطعام روزداران این عید مهم اســت که ثواب 
باالیی هم دارد.

شعبانی اســتفاده از ظرفیت سخنرانان ملی را 
یکی دیگــر از راه های ترویــج فرهنگ غدیر 
دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسالمی باید 
زمینه حضور سخنرانان ملی در اماکن مختلف 

در این روزها را مهیا کند.
وی خواستار بهره گیری از توان هنرمندان برای 
ترویج فرهنگ غدیر شد و تأکید کرد: هرچقدر 
هــم برای غدیر کار انجام دهیم باز هم در حق 

امام علی)ع( کوتاهی کرده ایم.

در  پیام؛  نهاوند-کمالوند-خبرنگارهمدان   
حال حاضر حدود 110میلیارد پروژه راه سازی 
در محورهای مواصالتی و یا گردشــگری - 
توریســتی نهاوند در حال اجراست که شامل 
40 کیلومتــر راه اصلی بــا ارزش اعتباری ۹0 
میلیارد تومان و ۲۷ کیلومتر راه روســتایی با 

ارزش اعتباری ۲0 میلیارد تومان است.
نقاط حادثه خیز شهرســتان نهاوند ســاالنه 
خسارت و تلفات بسیاری را در تصادف های 

رانندگی به شهرستان متحمل می کند.
بر اســاس پیش بینی ها حدود ۹0درصد این 
پــروژه تا پایان فصل کاری بــه اتمام خواهد 

رسید.
بیــش از ۹۹ درصــد جمعیت روســتایي در 
شهرستان نهاوند به راه آسفالته دسترسي دارند 
و اغلب روستاهایی که فاقد راه آسفالته است 

کمتر از 10 خانوار جمعیت دارد.
+اتمام محور فیروزان- نهاوند تا قبل از اربعین

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان همدان در جمع خبرنگاران 
در بازدیــد از پروژه هــای راه نهاوند گفت: 
محور فیروان نهاوند از محورهای حادثه خیز 
استان ویکی از محورهای مواصالتی مهم برای 
ارتباط با غرب کشــور است که با چهار خطه 
شدن محور نهاوند - فیروزان بخش زیادی از 

تصادفات آن کاهش دارد.
طول این محور به سمت ســه راهی کنگاور 
55 کیلومتراســت که از این میزان 40 کیلومتر 
در استان همدان است و 15 کیلومتر آن تا پل 
حاج علیمراد چهار خطه شده و در سال های 

قبل به بهره برداری رسیده است.

حبیب نادیان گفت: قرارداد امســال این اداره 
کل ۷ کیلومتر با اعتبــاری بالغ بر 14 میلیارد 
تومان اســت و ۶0 درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد. و بــا توجه به اینکه از محورهای پرتردد 
و ترافیک در ایام اربعین اســت تالش بر این 
شده تا در اسرع وقت 4 خطه کردن این محور 
به اتمام برسد تا از تصادفات و سوانح کاسته 

شود.
پایان۳کیلومترنهاوندبروجرد۴۵روز

آینده
به گفته نادیان، یکی از تقاطع های غیرهسطح 
مهــم شهرســتان در این محور قــرار دارد و 
3کیلومتر این محور تــا45 روز آینده به اتمام 
می رســد و با تکمیل تقاطع شعبان این پروژه 
در حوزه اســتان همدان 4 خطه خواهد شد و 
تــا کنون 1۲ میلیارد تومان برای آن هزینه و 5 
میلیارد دیگر اعتبــار نیاز دارد که مجموعا 1۷ 
میلیارد تومان بــرای این محور هزینه خواهد 

شد.
اعتبار۱میلیــاردو۸۰۰باپیگیری

نماینده
وی تاکید کرد: بــا پیگیری های نماینده مردم 
نهاوند در مجلس شــورای اســالمی در سال 
گذشته یک میلیارد و 800 میلیون تومان به این 
پروژه تخصیص داده شــده و در سال جاری 
نیز 4 میلیارد تومان برای عملیات اجرایی این 

پروژه اعتبار پیش بینی شده است.
نادیان گفت: با پیگیری های الزم 100 درصد 
اعتبارات پروژه های ملی راه های شهرســتان 

نهاوند در سال ۹۷ تخصیص داده شده است.
+تکمیل آورزمان نهاوند تا دوسال دیگر

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل درمورد 
پــروژه نهاوند- آورزمــان - مالیر نیز گفت: 
این پروژه 4۲ کیلومتر اســت که از این میزان 
3 کیلومتر به اتمام رســیده و 5 کیلومتر نیز در 

دست تکمیل روسازی است.
وی بــا بیان اینکه 8 کیلومتــری انتهای محور 
نهاوند- آورزمان - مالیــر پیمانکاری ندارد، 
افزود: همچنین ۲۲ کیلومتــر از این محور با 
قراردادی به مبلغ 58 میلیارد تومان در دســت 

اجرا است .
نادیان در پایان با بیــان اینکه ۶ میلیارد تومان 
در سال گذشــته برای این محور به طور 100 
درصد تخصیص داده شــده بود، تصریح کرد: 
مجموعا برای هشت کیلومتری این محور 13 
میلیارد تومان هزینه شده است و برای تکمیل 
4۲ کیلومتری محور نهاوند- آورزمان - مالیر 
85 میلیــارد تومــان اعتبار نیاز اســت که در 
صورت تخصیص به موقع تا ۲سال آینده کامل 

به بهره برداری می رسد.
معارضینســرراهسرعتپروژه

گیان
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و 
اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 
هم در بازدید پروژه بهســازی محور نهاوند-

گیــان گفت: ایــن محور یکی از مســیرهای 
توریســتی نهاوند به سراب گیان وبه طول 1۷ 
کیلومتر اســت، بهسازی این پروژه در تقویت 
زیربناهای گردشــگری و توســعه شهرستان، 
افزایش امنیت و سرعت طرح، اصالح هندسی 
نقاط حادثه خیز وکاهــش تصادفات و روان 

سازی ترافیک محور انجام می شود.

وی تصریــح کرد: اعتبار مورد نیاز تکمیل این 
محور حدود3 میلیارد تومان اســت که برآورد 
اولیه آن یک میلیارد و ۷00 میلیون تومان بوده 

است.
عســگری، معارضــات باغــات، زمین های 
کشــاورزی و مراکز تجاری و وجود نهر آب 
کشاورزی را از موانع تسریع در اجرای پروژه 

اعالم کرد.
حاشیههاســرعتتوسعهراگرفته

بود
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: بعضاً حواشــی و سیاســی کاری ها 
باعث عدم توجه مسؤوالن به مردم شهرستان 
نهاوند شده که نتیجه آن عقب افتادگی و عدم 
توسعه شهرستان بوده اما امروز در سایه همین 
همدلی مردم و مســؤالن با تالش های فراوان 

اقدامات مؤثر و مفیدی انجام  شده است.
وی در خصــوص پروژه ملی محور نهاوند - 
آورزمان - مالیر گفت: این محور از مسیرهای 
پرتردد برای زوار در ایام اربعین به شــمار می 
رود که سال های گذشته تلفات جانی و مالی 

بسیاری را در برداشته است.
تاکیددرتسریعدراتماممحورگیان
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشــاره به اینکه مجوز و اعتبار الزم 
برای بهســازی ۷۶ کیلومتر محور روســتایی 
نهاوند در نظر گرفته شــده است، تاکید کرد ، 
پروژه گیان باتوجه به تردد و شلوغی این مسیر 
توریستی ونداشتن شــانه با سرعت بیشتری 
ادامه و به اتمام برســد پیــش از آنکه اتفاقی 

متوجه مسافران این مسیر شود.

محورهایحادثهسازنهاوند
ساماندهیمیشوند

همدان خنک  می شود
 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان با اعالم اینکه 
هوای همدان خنک می شــود، گفت: گرمای هوا در استان همدان تا 

روز یکشنبه پایدار است.
محمدحسن باقری شــکیب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گرمای 
شــدید هوا طی روزهای گذشته خاطرنشــان کرد: از روز دوشنبه از 
شــدت گرما کاسته می شود و شاهد خنک شــدن هوا طی روزهای 

آینده خواهیم بود. 
وی با اشــاره به اینکه روز گذشــته دمای شــهر همــدان 3۹ درجه 
ســانتیگراد بوده و گردوغبار رقیقی در اســتان حاکم است، افزود: از 

روز آینده انتظار می رود دمای روزانه هوا روند کاهشی داشته باشد.

تداوم برجام 
نیازمند رفع تمامی تحریم ها است

 امام جمعه موقت شــهر همدان گفت: هر چند دولت های طرف 
برجام همواره بد عهدی خود را ثابت کردند با این وجود تداوم برجام 

نیازمند رفع تمامی تحریم ها است.
حجت االسالم سید هاشم موسوی با بیان اینکه اروپایی ها و آمریکا به 
هیچیک از 11 تعهد خود عمل نکردند بیان کرد: این برای مســئوالن 
تجربه شــده که دولت هــای غربی به آنچه ایران عنــوان کرده عمل 
نمی کننــد.وی افزود: طرف های مذاکــره در برجام حتی یک دهم از 
خواسته های ایران را هم نمی پذیرند بنابراین به گفته امام علی )ع( باید 
قبل از اینکه دشــمن برای شــما تصمیم بگیرد شما برای آنها تصمیم 
بگیرید.امام جمعه موقت همدان افزود: گام اول و دوم دولت در زمینه 
برجام خوب است ولی انتظار می رود این گام ها را با شتاب بردارید و 

اگر امریکا و اروپا به برجام برگشتند به تعهدات عمل کنند.
حجت االسالم موسوی اضافه کرد: با وجود تحریم های ظالمانه دشمن 
امــا این ملت غیور و شــریف در برابر تمامی ســختی ها و تحریم ها 
صبوری کردند و هم اینک زندگی برای بسیاری از مردم بسیار سخت 

و دشوار است.
وی از مسئوالن خواست درباره مشکالتی که به تحریم ارتباطی ندارد 
چاره اندیشــی کنند تا مردم را در این صحنه نگه دارند و تا زمانی که 
مردم در این صحنه هستند از هیچ قدرت تهدید و تحریمی نهراسند.

 برای »غدیر« کار جدی انجام شود

»دهه های ساختگی« 
مبنای شرعی ندارند

سپاه نهاوند 50 
واحد مددجویی را 

بازسازی می کند
ــپاه  ــت: س ــد گف ــپاه نهاون ــده س  فرمان
ناحیــه نهاونــد 50 واحــد از منازل مســکونی 
مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد را کــه 

ــده   ــیب دیدگی ش ــار آس ــیل دچ ــر س در اث
ــد. ــر می کن ــازی و تعمی ــد بازس بودن

ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرادی اظه ــن م حس
ــای  ــدادی از واحده ــیب دیدگی تع ــه آس ب
نهاونــد  روســتاهای  و  مســکونی شــهر 
ــرای ســپاه  ــه شــده ب ســهمیه در نظــر گرفت
ــا  ــام آنه ــه تم ــود ک 50 واحــد مســکونی ب
مربــوط بــه مددجویــان زیــر پوشــش کمیته 

ــت. ــتی اس ــداد و بهزیس ام

بازســازی و  اینکــه کار  بیــان  بــا  وی 
ــدای  ــکونی از ابت ــای مس ــر واحده تعمی
ــرد:  ــه ک ــاه آغــاز شــده اســت اضاف تیرم
در ایــن راســتا ۶ واحــد مربــوط بــه 
ــل  ــر و تحوی ــتی تعمی ــان بهزیس مددجوی

ــد. ــا ش آنه
ــا  ــو ب ــد در گفت وگ ــپاه نهاون ــده س فرمان
ــد از 50  ــه 18 واح ــان اینک ــا بی ــارس ب ف
ــازی  ــه بازس ــاز ب ــپاه نی ــهمیه س ــورد س م

ــازی  ــر و بازس ــرای تعمی ــت: ب ــد گف دارن
ــان  ــون توم ــون 3۶ میلی ــا تاکن ــن واحده ای

ــت. ــده اس ــه ش هزین
وی بــا تاکیــد بــر انجــام کار بازســازی 
ــز  ــل پایی ــل از فص ــا قب ــا ت ــی واحده مابق
ــا  ــتگی ب ــاد همبس ــای جه ــزود: گروه ه اف
ــای  ــد واحده ــالش می کنن ــوان ت ــام ت تم
تحویــل  شــهریورماه  تــا  را  مســکونی 

مددجویــان کننــد.
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توسعه ریلی، پشتوانه اصلی توسعه مالیر است

 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در نشستی با مدیرعامل راه آهن 
کشور خواستار تکمیل، تجهیز و توسعه ایستگاه راه آهن مالیر شدیم.

محمد کاظمی در گفت وگو با ایسنا، افزود: در این جلسه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در 
حوزه راه آهن مالیر را از ضرورت های جدی کنونی عنوان کردیم و بر رسیدگی عاجل 

و موثر به این موضوع تأکید شد.
وی با اشــاره به اهمیت راه اندازی مســیر ریلی کرمانشاه- مالیر- تهران، خواستار انجام 
اقدامات الزم در این راســتا شــد و ادامه داد: موقعیت ویژه مالیر در غرب کشور، وجود 

ظرفیت های مختلف و قابل توجه و بهره مندی از استعدادهای بومی، پشتوانه  اصلی توسعه 
شهرستان است بنابراین در این جلسه تصمیمات الزم پیرامون مباحث مطرح شده اتخاذ و 

دستورات مقتضی از سوی مدیرعامل راه آهن کشور صادر شد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رونق تولید، نیازمند همکاری و همراهی 
تمامی بخش ها و نهادهای تصمیم ساز و مسئول است، عنوان کرد: مجموعه مدیریتی اتاق 

بازرگانی شهرستان، کارآزموده و با تجربه هستند.
وی شــرایط کنونی کشــور و تحریم ها و فشارهای وارد شــده را از عوامل اصلی رکود 
اقتصادی دانســت و محدودیت های نظام بانکی را زمینه ساز بروز مشکالت جدی برای 

واحدهای تولیدی اعالم کرد.

نماینده مردم مالیر در خانه ملت از پیگیری های کارشناســی و تصویب قوانین موثر 
و راهگشــا در مجلس شــورای اسالمی در حوزه رفع مشــکالت دریافت کنندگان 
تسهیالت بانکی در حوزه تولید خبر داد و گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته 
با بانک ها مبنای محاســبه نحوه بازپرداخت تســهیالت بانکی توسط تولیدکنندگانی 
که از این تســهیالت اســتفاده کرده اند، قراردادهای اولیه است و در شرایط خاص 
نیــز مبنای عمل آخرین قراردادی اســت که تا مورخ یکــم فروردین ماه ۹3 منعقد 

باشد. شده 
کاظمی این روند را گامی مهم در جهت رفع مشــکالت واحدهای تولیدی برشــمرد و 

ابرازامیدواری کرد با اتخاذ تدابیری از این دست، موانع تولید از میان برداشته شود.

امام جمعه مالیر: 
کشور را با استفاده از توان صنعت 

مدیریت کنیم
 امام جمعه مالیر گفت: در شــرایط تحریم ها با اســتفاده از توان 
مهندسان ایرانی و با بهره گیری از ظرفیت های غنی صنعت می توان 

کشور را به خوبی مدیریت کرد.
حجت االســالم محمدباقر برقراری در خطبه های عبادی و سیاسی 
نماز جمعه مالیر در مســجد جامع این شهر افزود: در اوج تحریم ها 
شاهد کاهش واردات هستیم و با تالش دولتمردان کشور از یک ثبات 
در کنترل قیمت اجناس و ارز برخوردار شده است و این نقطه امیدی 

برای پیش رو بودن آینده ای درخشان است.
وی با اشــاره به برپایی نمایشــگاه الکامپ و رونمایی شرکت ایران 
خودرو از ۲ دســتگاه خــودروی ایرانی جدید بیان کرد: با دســتان 
مهندسان متفکر و توانمند ایرانی این خودروها ملی و بومی سازی شد.

امام جمعه مالیر ایران اسالمی را در اقتدار و عظمت جهانی دانست و 
ادامه داد: اقتدار نیروهای سازمان یافته حزب اهلل، انصاراهلل و حماس به 
واسطه قدرت نظام اسالمی است که در منطقه سرایت کرده و قدرت 

بازدارنده ای را ایجاد کرده است.
حجت االسالم برقراری با اشاره به توقیف غیر قانونی نفتکش حامل 
نفت ایران از ســوی انگلیس، آن را یک دزدی دریایی خواند و گفت: 

این اقدام انگلیس از سوی ایران بی پاسخ نمی ماند.
وی با بیان اینکه توقیف نفتکش حامل نفت قاچاق از منطقه و سقوط 
پهپاد آمریکایی از سوی ایران را طبق قانون و از مجاری قانونی انجام 
شــده است اظهار داشــت: هر جایی که علیه نظام جمهوری اسالمی 
اقدام جاسوسی صورت گیرد، ایران این حق را برای خود قائل است 

که آن موجود مزاحم را از خود دور کند.

روستاهای نهاوند بحران آب ندارند

 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان نهاوند گفت: با 
وجود گرمای هوا هیچ یک از روســتاهای تابعه شهرستان نهاوند در 

وضعیت بحرانی قرار ندارند.
ابراهیم طاهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش دما 
هیچ یک از روستاهای تابعه شهرستان نهاوند قطعی دائم آب نداشتند.

وی ادامه داد: اگر چه گاهی در برخی از روســتاها به صورت مقطعی 
به علت سوختن پمپ یا علل دیگر قطعی موقت آب وجود داشت اما 
هیچ یک از روستاها تا این لحظه در وضعیت بحرانی قرار نگرفته اند.

بــه گزارش فارس مدیــر امور آب و فاضالب روســتایی نهاوند در 
خصوص کیفیت آب شهرســتان نهاوند بیان کرد: خوشــبختانه صد 
درصد منابع تولید آب در شهرســتان سالم و بهداشتی است و برخی 
آلودگی های مقطعی گزارش شــده مربوط به فرســودگی شبکه ها و 
مخازن هستند که با کلرزنی و تعویض شبکه در صدد جبران هستیم.

وی با اشــاره به اجرای خــط انتقال ۶ کیلومتری مجتمع آبرســانی 
گاماســیاب تصریح کرد: این بخــش از پروژه که از دو ماه پیش کلید 
خورده اســت، هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال انجام 
است و انتظار می رود با تأمین اعتبارات الزم تا پیش از ورود به فصل 

زمستان این فاز از پروژه نیز به طور کامل اجرا شود.
طاهری در خصوص پروژه های در دســت انجام شهرســتان نهاوند 
خاطرنشــان کرد: پروژه آبرسانی به روستاهای راوند علیا و سفلی نیز 
شامل اجرای دو کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن و تحویل شبکه با 

پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است.
وی اضافه کرد: پروژه آبرســانی به روستای تپه یزدان نیز هم اکنون با 

پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال تکمیل است.

۳ محور مهم و حادثه خیز نهاوند ساماندهی 
می شوند

 رئیــس اداره راه و شهرســازی نهاوند گفت: ســه محور مهم و 
حادثه خیز نهاوندبا قرار گرفتن در ردیف اعتبارات ملی، ســاماندهی 

می شوند.
حسین متین اظهار داشت: خوشــبختانه با تالش های نماینده محترم 
مردم نهاوند در مجلس ســه پروژه راه های اصلی و مهم شهرســتان 
نهاوند در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفتند و اکنون این پروژه ها فعال 
هســتند.وی تصریح کرد: این پروژه ها شامل محور نهاوند-آورزمان- 
مالیر، محور نهاوند- بروجرد و محور نهاوند- فیروزان اســت که در 
حــال حاضر این پروژه ها در دســت اقدام قرار دارنــد و  کار در این 
محورها به خوبی پیش می رود. متین در گفت وگو با تسنیم افزود: این 
ســه محور از محورهای اصلی شهرستان و بسیار حادثه خیز هستند و 

ساماندهی این محورها از مطالبات مهم و دیرینه مردم نهاوند است.
وی عنــوان کرد: محــور نهاوند-  آورزمان-  مالیر به طول هشــت 
کیلومتر و اعتبار آن 80 میلیارد ریال است و در حال حاضر این پروژه 
85 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و از ســر عشوند به سمت نهاوند 
به طول د و کیلومتر قیرپاشــی آن انجام شــده و به زودی این قسمت 
آســفالت می شود.رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند بیان کرد: پروژه 
محور نهاوند- بروجرد به طول سه کیلومتر و اعتبار آن 50 میلیارد ریال 
است و این پروژه نیز ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ظرف ۶ ماه 
آینده به بهره برداری می رسد.متین گفت: پروژه محور نهاوند- فیروزان 
نیــز به طول ۶ کیلومتــر و اعتبار آن 141 میلیارد ریال اســت و این 
پروژه اکنون حدود 35 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و سال آینده به 
بهره برداری می رسد.وی تاکید کرد: با تالش های نماینده محترم مردم 
نهاوند در مجلس در حال حاضر ۲4 پروژه راه و شهرسازی در نهاوند 

فعال است که پس از انقالب در تاریخ نهاوند بی سابقه است.
متین در ادامه با اشــاره به اینکه مجوز و اعتبار الزم برای بهسازی ۷۶ 
کیلومتر محور روستایی نهاوند در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
این ۷۶ کیلومتر شــامل دو پروژه راه هــای فرعی و 14 پروژه راه های 

روستایی شهرستان است.

 همدان چهارمین اســتان کشــور در 
تعداد سالمندان اســت بنابراین باال بودن 
این جمعیت، افزایش خدمات بهداشــت 

و درمان این گروه را ضروری می نماید.
مدیر کل اداره کل بهزیستی همدان گفت: 
یارانه ای برای نگهــداری از این افراد بر 
اســاس نوع و درجه مرکز به عنوان کمک 
هزینه ماهانــه در مراکز روزانه و شــبانه 
پرداخت می شــود که از چهــار میلیون و 
450 هزار ریال آغاز شده و تا هفت میلیون 
و ۲00 هزار ریال می رســد البته در مراکز 
شبانه این رقم بین هفت میلیون و ۲00 تا 

هفت میلیون و ۷00 هزار ریال است.
حمیــد رضا الوند بیان کــرد: یک میلیون 
و ۶50 هزار ریال هزینــه باقی مانده باید 
توســط خانواده ها پرداخت شــود و اگر 
خانواده متمکن باشــد بایــد کل هزینه را 

خودشان پرداخت کنند.
وی گفــت: ســال گذشــته ۲3۹ تــن از 
مددجویــان بــا در نظر گرفتــن ۲ مولفه 
ازدواج و اشــتغال که به توانمند ســازی 
اقتصادی منجر می شود از چرخه حمایتی 
مستمری بگیران بهزیستی این استان خارج 

شدند.
مدیرکل بهزیستی همدان  گفت: این طیف 
از افــراد تنها از چرخه مســتمری بگیران 
خارج شــدند و دیگر خدمات مورد نیاز 
مشــاوره ای و اشتغال به آنها همچنان ارائه 

می شود.
الونــد افزود: طبق بند ب مــاده 3۹ قانون 
برنامه پنجم توســعه کشــور در راستای 
توانمندسازی هر ســال بهزیستی مکلف 
هســتند 10 درصد از جمعیت خانوارهای 
زیر پوشش دستگاه های حمایتی از پوشش 

و خدمات مستمری بگیران خارج کنند.
وی بــا بیــان اینکه شــعار امســال هفته 
بهزیستی »به زیستن در گام دوم، شفافیت، 

توانمندسازی و ارتقای سالمت اجتماعی« 
انتخاب شده اســت بیان کرد: امسال 3۶0 
برنامه در هفته بهزیستی آغاز و اجرا و بیش 

از 53 طرح بهره بردای می شود.
نخستین  بهزیستی همدان گفت:  مدیرکل 
مرکز روزانه توانبخشــی مردان سالمند در 
همدان شروع به کار کرده است همچنین 
چند مهد کودک، کارگاه های تولید پوشاک 
و حرفــه آموزی در مرکز مــاده 1۶ برای 
معتادان متجاهر، کارگاه تولید مبل و منبت، 
گلخانه ها، پایگاه های ســالمت اجتماعی، 
گروه های همیار سالمت روان بهره برداری 

و آغاز به کار کردند.
الوند اضافه کرد: 38 واحد مســکونی در 
روستا و شهر برای مددجویان زیر پوشش 
و خانواده های دارای ۲ یا سه معلول هفته 
بهزیستی امسال بهره برداری و تحویل این 

خانواده ها شد.
وی بیان کرد: به منظور آشنایی شهروندان 

با فعالیت های بهزیستی بسیاری از خدمات 
از جمله توانبخشی در حوزه فیزیوتراپی، 
غربالگری اوتیسم، کار درمانی، خدمات در 
حوزه پیشگیری شامل خدمات مشاوره و 
روانشناسی، غربالگری بینایی و شنوایی به 

صورت رایگان ارائه شد.
مدیرکل بهزیســتی همدان از توزیع یک 
هزار بســته غذایی بین مددجویان خبرداد 
و گفت: با اجرای طــرح لبخند مهربانی، 
مســئوالن 5۲ دســتگاه به تناسب مشکل 
مددجو در بین آنها حضور یافته و در محل 
دستور به رفع مشکل آنها می دهند که این 
اقدام در راستای ارتقای کیفیت این طیف 

از افراد برنامه ریزی شده است.
الوند گفت: قرار اســت از پایگاه معنوی 
ائمه جمعه و افراد ذی نفوذ برای تشــویق 
و ترغیب مردم به ارائه خدمات اجتماعی، 
کمــک معنــوی، خدمــات آموزشــی، 
کمک های بیمه ای و دیگر مساعدت ها به 

افراد تحت پوشش، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه آموزشی 
و پیشگیری، استقرار خودروهای اورژانس 
اجتماعی و ارائه خدمات به موقع به مردم، 
تجلیل از ایثارگان شــاخص بهزیســتی، 
برگزاری رقابت ها و اردوهای فرهنگی و 
ورزشی از جمله برنامه های برگزار شده در 

هفته بهزیستی است.
مدیرکل بهزیســتی همدان نواختن زنگ 
بهزیســتی در مهدهــای کــودک، بهــره 
بــرداری از مراکــز اقامتی میــان مدت با 
عنوان کمپ ها، افتتاح گروه همیار زنان و 
سرپرست خانوار در راستای ایجاد اشتغال 

از دیگر برنامه ها است.
الوند ادامه داد: با بهــره برداری 53 طرح 
در هفته بهزیســتی ۲00 فرصت شغلی در 
حوزه کارشناسی و کارشناسی ارشد ایجاد 
شد که احتمال افزایش این آمار زیاد است.

وی با بیان اینکــه 8۷ درصد کودکان زیر 

پوشــش این نهاد بد سرپرســت هستند 
یادآوری کرد: سال گذشته به طور میانگین 
۷۶ درصد اعتبارات ســازمان بهزیســتی 
محقق شــد اما کاهش اعتبــار تأثیری در 

میزان خدمات نداشت.
مدیرکل بهزیســتی همــدان گفت: میزان 
اعتبارات ملی و اســتانی بهزیستی همدان 
در سال گذشــته ۹۹۷ میلیارد ریال بود که 
با احتساب مستمری ها به یک هزار و ۲00 

میلیارد ریال نیز می رسد.
الوند ادامه داد: بهزیســتی همدان ســال 
گذشــته در حوزه اشــتغال جــزو چهار 
استان برتر کشور بود و سال گذشته 134 
درصد تعهد خود را اجرا کرد همچنین در 
پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد رتبه سوم، 
حوزه خدمات توانبخشی و مناسب سازی 
رتبه عالی و در حوزه مشارکت های مردمی 

رتبه برتر کشور شد.
وی اظهــار داشــت: 188 کــودک کار از 
ابتدای ســال گذشته تا پایان خرداد امسال 

در بهزیستی این استان پذیرش شدند.

الوند بیان کــرد: 38 کودک کار و خیابانی 
در ســه ماهه نخست سال جاری پذیرش 
داشتیم و در سال گذشته سهمیه پیش بینی 
شده توسط سازمان ۷۹ تن بود در حالیکه 

150 تن پذیرش شدند.
وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی بر اساس 
برنامه عملیاتی و ســهمیه پیش بینی شده 
اعتبار پرداخت می کند بنابراین برای جبران 
این کســری خیران نیک اندیش به کمک 
بهزیستی  آمدند.مدیرکل  همدان  بهزیستی 
همدان بیان کرد: تا ســال ۹۶، 100 درصد 
کودکان کار پسر بودند اما از سال گذشته 
تاکنون هفت تن از کودکان پذیرش شــده 
دختر هســتند.الوند تاکید کــرد: تاکنون 
از ســوی مراجــع قضائــی، انتظامی و 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی موضوعی 
مبنی بر فعالیت بانــدی کودکان کار در 
است.وی  نشــده  اعالم  همدان  اســتان 
یادآوری کرد: ۲ هزار و 800 تن امســال 
با مرکــز 1۲3 تماس برقرار کردند که این 
آمار در 1۲ ماهه ســال گذشته 13 هزار و 
۲۲8 تماس بوده است و بیشترین تماس از 
سوی گروه های هدف بهزیستی بوده است.
مدیــرکل  بهزیســتی همــدان خاطــر 
333 خانواده  نشان کرد: سال گذشــته 
که  بودند  فرزند خواندگــی  متقاضــی 
۲۹ مورد تحویل شــد و هم اینک آمار 
دریافت  انتظار  در صــف  خانواده های 

35۷ مورد رسیده است. فرزند به 
الوند با عنوان اینکــه 15 مرکز نگهداری 
کــودکان بی سرپرســت در همدان فعال 
اســت توضیــح داد: یکی از ایــن مراکز 
شیرخوارگاه و دولتی بوده که ۲0 بچه زیر 
سه سال در آن حضور دارند و در 14 مرکز 
مابقی ۲54 کودک در گروه های سنی سه تا 
18 ســال به تفکیک دختر و پسر خدمات 

می گیرند.

 از شهرســتان مالیر که به ســمت 
بخش زنــد برای حضــور در دومین 
جشــنواره آلبالو حرکت مــی کردیم، 
درطول مســیر تاکســتان های خرم و 
سرســبز خودنمایی می کرند و آوازه 
شــهر جهانی انگور را فریاد می زدند، 
این مناظر بقدری زیبا و چشم نواز بود 
که از دیدنش ســیر نمی شدیم این در 
حالی اســت که بخش اعظم تاکستان 
های زرین در مســیر دره جوزان که از 
جاده اصلی جدا می شــود قرار دارد. 
کمی بیشــتر که پیــش رفتیم باغ های 
زیبای آلبالو و گردو وبادام جلوه گری 
می کردند، ســرخی آلبالوها برتن سبز 
درختان درخشندگی خاصی داشت و 
رنگی مایل به زرشکی پدید آورده بود 
که نشان از برکت و فراوانی این نعمت 
خدادادی در منطقه خوش آب و هوای 
بخش زنگنه داشــت.به شهر زنگنه و 
محل برگزاری جشنواره نزدیک شدیم 
آوای ســاز و دهل در فضا شنیده می 
شد و شادی و نشاط مردمان این منطقه 
را برای برداشت بی نظیر آلبالو را نشان 
می داد. در جشــنواره حدوداً 3 هزار 
نفر شرکت کرده بودند، فضایی آکنده 
از نشــاط و صمیمیت با اجرای عوامل 
رادیــو جوان وآقای واحــدی بوجود 
آمــده بــود و بین مردم چــای آلبالو، 
شــربت و بســته های کوچک آلبالو 
توزیع می کردند. در حاشیه جشنواره 
غرفه هایی از آلبالــو و فرآورده های 
آلبالو، صنایع دســتی ، عرقیات متنوع، 
داروهــای گیاهی مختص منطقه ، آش 

محلی و... برپا بود. 

میالد صفــری یکی از باغــداران این 
منطقــه کــه در غرفــه اش گیالس و 
آلبالو می فروخت با ابراز خوشــحالی 
از برداشــت فــراوان امســال گفت : 
دچار  باغــات  امســال  خوشــبختانه 
ســرمازدگی نشــدند و محصولمان از 
لحاظ کمی وکیفی در وضعیت بســیار 

خوبی قرار دارد.
محمد جعفری یکی دیگر از باغداران 
زنگنــه به خبرنگار ما گفــت: با اینکه 
برداشت آلبالو بیشتر شده اما سودی که 
نصیب کشــاورز می شود خیلی ناچیز 
اســت زیرا هزینه های کشاورزی سه 
برابر شــده است واز همه مهمتر بیشتر 
ســود به جیب دالالن مــی رود ، اگر 
کارخانه های فرآوری داشتیم مستقیمًا 
محصولمان را به کارخانه می فروختیم 
واز ایــن طریق عالوه برقطع شــدن 
دســت دالالن زمینه اشــتغال بیشتری 
فراهم و ســود واقعــی نصیب باغدار 

می شد.
چشممابهجایفرشقرمز

زیرپایسرمایهگذار
فرمانــدار مالیر در این آئیــن با بیان 
اینکه چشم ما به جای فرش قرمز زیر 
پای ســرمایه گذار است گفت: شرایط 
ســرمایه گذاری را به گونــه ایی مهیا 
می کنیم که سرمایه گذار در این مسیر 

سختی نکشد.
ا... ولدی در راســتای تسهیل  قدرت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
شهرســتان مالیر تصریح کــرد: برای 
اداری که سرمایه  بروکراســی  کاهش 
گــذاران بــا آن مواجهند مــا آمادگی 
صدور مجوزهای بی نام برای سرمایه 

گذاری هستیم.
وی با اشــاره به برگزاری 3 جشنواره 
بزرگ در مالیر افزود: از ۲1 لغایت ۲۹ 
مرداد جشنواره مبل و منبت را برگزار 
می کنیــم و افرادی کــه قصد خرید 

مبل از این جشــنواره را داشته باشند 
می توانند از تســهیالت ویژه صندوق 
کارآفرینــی امید و بانــک صادرات به 
صورت بازپرداخت 3 ســاله و با بهره 

4 درصد استفاده کنند.
شهرستان مالیر در زمینه گردشگری ، 
صنعت و تولید پتانسیل سرمایه گذاری 

دارد
نماینده مــردم مالیــر در مجلس نیز 
در این آئین با اشــاره به اشــتغال یک 
ســوم مردم مالیر در تاکســتان های 
زرخیــز گفت: ســالیانه بیــش از ۲5 
هزار تن انگور برداشــت می شود که 
اشتغالزایی  زمینه 
مالیر  در  خوبی 
آورده  بوجــود 

است.
کاظمی  محمــد 
ادامــه داد: یکی 
از دغدغــه های 
در  مســئولین 
کشــور مســئله 
اشــتغال است ، 
ما مــی توانیم از 
پتانسیل های بی 
از  منطقه  نظیــر 
کشاورزی  جمله 

و باغداری برای ایجاد اشــتغال پایدار 
بهره بگیریم.

وی همچنین با اشــاره به ناشــناخته 
از جمله  ماندن مناطــق گردشــگری 
شهر زیرزمینی ســامن ، ارگ باستانی 
نوشیجان ، خانه لطفعلیان و...در مالیر 
بیان کرد: در شهرستان مالیر در زمینه 
گردشــگری ، صنعت و تولید پتانسیل 
خوب و مطمئنی برای سرمایه گذاری 

وجود دارد.
درزمینهصنایعتبدیلیآلبالو
هیچاقدامیصورتنگرفتهاست

دیگر نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: هدف ما از برگزاری 
جشــنواره آلبالو این اســت که از این 
درگاه به توســعه کمی و کیفی در این 

منطقه دست پیدا کنیم.
حجت االســالم احــد آزادیخواه در 
ادامه بیان کرد: متأســفانه هیچ اقدامی 
در زمینــه صنایع تبدیلــی آلبالو انجام 
نگرفته است، هم از لحاظ ظرفیت هم 
از لحاظ اقلیم شــرایط سرمایه گذاری 

در این بخش وجود دارد. 
برداشــتسالیانه۳7۰۰تن

آلبالوازباغاتآلبالویزنگنه
بخشــدار زنگنــه اظهــار کــرد: در 
روستاهای واقع در مسیر مالیر به اراک 

450 هکتاراز اراضی زیر کشــت آلبالو 
هستند و سالیانه حدود 3۷00 تن آلبالو 
برداشت می شود که بیشتر محصول به 
شــهرهای اطراف ، تهران ، اصفهان و 

...صادر می شود.
حمید امیدیافزود: از ســال ۹۶ حدود 
300 هکتــار زیر کشــت آلبالو اضافه 
شده اســت که در صورت بارور شدن 
پیش بینی می شــود میزان برداشــت 

آلبالو به 5 هزار تن برسد.
وی لواشک ، شربت ، رب آلبالو ،آلبالو 
خشک ، مربا را از جمله فرآورده های 
آلبالو برشمرد و افزود: متأسفانه صنایع 
تبدیلی در این زمینه وجود ندارد و ما 
برای جذب ســرمایه گــذار با حضور 
جهــاد کشــاورزی و اتــاق بازرگانی 
بتوانیم  که  دادیم  تشــکیل  جلســاتی 

سرمایه گذار جذب کنیم.
از آنجائیکه اطمینان ازکســب سود و 
برگشت ســرمایه مهمترین مؤلفه ایی 
است که سرمایه گذار در نظرمی گیرد 
با توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های 
موجــود در شهرســتان مالیر و اعالم 
از ســرمایه گذاران  حمایت مسئوالن 
بخش خصوصی ،قطعًا این شهرســتان 
گزینه خوب و مطمئنی برای ســرمایه 

گذاری محسوب می شود .

مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد 

ضرورت توجه به سالمندان در همدان

دومین جشنواره آلبالو برگزار شد

فرماندار:برایسرمایهگذار
مجوزهایبینامصادرمیکنیم

سال همدان بهزیستی
گذشتهدرحوزهاشتغال
جزوچهاراســتانبرتر
کشوربودوسالگذشته
۱۳۴درصــدتعهدخود
همچنین کــرد اجرا را
درپیشــگیری،کنترلو
کاهشاعتیادرتبهسوم،
حوزهخدماتتوانبخشی
ســازی مناســب و
حوزه در و عالــی رتبه
مردمی مشــارکتهای

رتبهبرترکشورشد
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اینفوگرافیک: ایرنا

توقیف نفتکش انگلیسی کامال قانونی است
 یک عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: توقیف نفتکش انگلیســی بر اساس ضوابط بین المللی دریایی 

بوده است.
ژرژیک آبرامیان در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز 
توسط سپاه پاســداران انقالب اســالمی، اظهار کرد: بر اساس آنچه 
می دانیم این کشتی قواعد دریایی بین المللی را در هنگام ورود به تنگه 
هرمز رعایت نکرده اســت و به همین دلیل سازمان بنادر و کشتیرانی 
هرمزگان بر اســاس قوانیــن بین المللی برای جلوگیــری از هرگونه 
ناهنجاری در مســیرهای کشتیرانی دســتور توقیف آن را صادر کرده 

است.
وی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه توقیف کشتی انگلیسی کاماًل 
قانونی و مطابق با ضوابط بین المللی اســت، افزود: در اطالعیه ســپاه 
پاسداران هم دقیقاً به این نکات اشاره شده است. به هر حال آن چیزی 
که من فکر می کنم اتفاق افتاده این اســت که این موضوع می تواند در 
عین حالی که دالیل قانونی و قانع کننده داشــته باشــد، اما می تواند 

پاسخی به توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل الطارق باشد.
این عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: 
شاید با یک تذکر می شــد این کشتی را به رعایت قوانین دریانوردی 
دعوت کرد، اما چون این کشــتی، موقعیت یاب خود را خاموش کرده 
است و در مبادی تنگه هرمز از مسیر اشتباهی وارد شده که خطرآفرین 

بوده است بر اساس قوانین بین المللی این کشتی توقیف شده است.
آبرامیــان ادامه داد: لندن با توقیف نفتکش ایرانی قصد یک نوع دزدی 
دریایی را داشــت و همه می دانســتند ایران نســبت به این حرکت 
انگلستان بی تفاوت نمی ماند. اما اگر بخواهیم این سؤال را مطرح کنیم 
که آیا توقیف نفتکش بریتانیایی از ســوی ایران درست است یا خیر؟ 
باید جواب بدهیم صدرصد کار درستی است. به هر حال وضعیتی که 
هم اکنون در منطقه موجود است و تروریسم اقتصادی که نظام سلطه 
علیه ایران اســالمی به کار گرفته است و با اخبار دروغ سعی می کنند 
اهداف خود علیه ایران را پیش ببرند این حرکت ایران پاســخی است 
به این تروریسم اقتصادِی استکبار و این پیام را می دهد که ایران تسلیم 

فشارها نمی شود و در برابر تحریم ها سر تسلیم فرود نمی آورد.

کدخدایی درپی توقیف نفتکش انگلیسی؛

 اقدام ایران مصداق قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل است
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی گفت: 

قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل، امری شناخته شده است.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی در فضای مجازی نوشت: قاعده 
مقابله به مثل در حقوق بین الملل امری شناخته شده است که در مقابل 
اقدامات خالف یک دولت مورد اســتفاده قرار می گیرد، اقدام صحیح 
دولت ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی نامشروع و توقیف نفتکش ها 

از جمله مصادیق این قاعده و منطبق با حقوق بین الملل است.
 stena" عصــر جمعه ۲8 تیر یک فروند نفتکش انگلیســی بــا نام
impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین 
و مقررات بیــن المللی دریایی بنا به درخواســت ســازمان بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی 
دریایی ســپاه توقیف شــد.نفت کش مذکور پس از توقیف به ساحل 
هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های الزم تحویل سازمان 
بنادر و دریانوردی شــد.انگلیس از حدود دو هفته پیش یک نفتکش 

ایرانی را جبل الطارق توقیف کرده است.

بدون خرید نفت، اینستکس توقعات ما را 
برآورده نمی کند

 ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در گفت وگو با یک رسانه عربی با 
اشاره به اینکه سازوکار اینستکس در مرحله اجرا است گفت که این سازو کار 

بدون خرید نفت ایران نمی تواند توقعات ما را بطور کامل برآورده کند.
به گزارش ایســنا، سید عباس موسوی، در پاســخ به این سوال که ابتکار 
عمل برجام با شکســت مواجه شــده است، آینده برجام پس از مهلت ۶0 
روزه را چگونه می بینید گفت: نمی توانیم از واژه "شکســت ابتکار عمل" 
اســتفاده کنیم. درست اســت که برجام در وضعیت مناســبی قرار ندارد 
امــا گفت وگو ها و اقدامــات ضرورتا ناموفق نبوده است.موســوی ادامه 
داد: همچنین کشــورهای اروپایی به دنبــال تخصیص اعتباراتی برای این 

 . هستند  مکانیزم 

فردو تعطیل نیست
 ســخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشــت: علیرغم برخی اخبار، 
تأسیســات هســته ای فردو به کار خود ادامه می دهد و مرکز ملی خالء 
در این مجموعه فعال اســت و تحقیق و توســعه را روی شیرآالت خالء 

می دهد. انجام 
به گزارش ایســنا، بهروز کمالوندی در واکنش به برخی اخبار درباره تعطیلی 
تأسیسات هسته ای فردو، گفت: این تأسیسات تعطیل نشده و مرکز ملی خالء 
در این مجموعه فعال بوده و تحقیق و توســعه را روی شــیرآالت خالء انجام 

می دهد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه تصریح کرد: شیرآالت خالء در صنایع 
پیچیده هسته ای کاربرد دارد و دیوید آلبرایت تحلیلگر هسته ای آمریکایی نیز در 

گزارش اخیر خود به پیشرفت این فناوری اذعان کرده است.

اثر روانی تحریم ها خنثی شد
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صنعت امسال شروع به 
پیشرفت و توسعه کرده، اظهار کرد که امسال اثر روانی تحریم ها خنثی شده و 

اتفاقات و صحبت ها باعث تغییر در بازار نمی شود.
به گزارش ایسنا، علی آقامحمدی ، با بیان اینکه جنگ اقتصادی با آمریکا، جنگ 
بلندمدت و قطعی است، تصریح کرد: آمریکا در برجام قصد نداشت تحریم ها 
را بردارد و توافق نامه به گونه ای بود که یک سری تحریم ها تعلیق شد و با یک 
امضای رئیس جمهور این کشــور برگشت؛ بنابراین باید از چتر تحریم خارج 

شویم، نه اینکه مشکالت خود را به صورت مقطعی حل کنیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه استراتژی قطعی ما در 
زمینه تولید کاالی ایرانی و رونق تولید قرار نیست مقطعی باشد، ابراز امیدواری 

کرد که قطعه سازان پیشنهادات خود در زمینه داخلی سازی را ارائه کنند.

ادعای ترامپ درباره سرنگونی پهپاد ایران 
از سر ناتوانی است

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره 
ادعای نیروی نظامی آمریکا درباره سرنگونی پهپاد ایرانی گفت: آمریکا 
برای اینکه پاسخی برای ناکامی هایش داشته باشد به نشر اکاذیب روی 

آورده است.
ســید حســین نقوی حســینی در گفت وگو با ایلنا، دربــاره ادعای 
رئیس جمهور آمریکا درباره سرنگونی پهپاد ایرانی در آب های خلیج 
فارس گفت: همانگونه که مشــاهده کردید مقام های کشور و نظامیان 

این ادعا را رد کردند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد:  باید 

گفت این گفته های رئیس جمهور آمریکا از سر ناتوانی است.
نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای اســالمی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها در پی ناکامی های مکرری که در منطقه نصیب شــان شده 
سعی می کنند به گونه ای با فرافکنی این شکست ها را از میان بردارند.

وی ادامــه داد: به خاطر رفتار غلط نظامیــان ایاالت متحده در منطقه 
چنین اخبار کذبی را از ســوی مقام های این کشــور می شــنویم تا 

ناکامی هایشان را جبران کنند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه 
مطــرح کردن چنین ادعاهایی از ســوی رئیس جمهــور آمریکا برای 
این اســت که به خاطر عملکرد ضعیف پاســخگوی مردمش باشد، 
گفت: سران ایاالت متحده با نشــر چنین اکاذیبی سعی دارند فضای 
روانی داخل کشــور ما را تحت تاثیر قرار دهند و احساسات مردم را 

جریحه دار کنند.
وی یادآور شــد: سقوط پهپاد پیشرفته آمریکایی باعث غرور ملی شد 
و همه مردم از این اقدام حمایت کردند و مشاهده کردیم که برعکس 

آمریکایی ها زیر سوال رفتند.
نقوی حســینی تاکید کــرد: این نوع دروغ پردازی ها برای این اســت 
کــه روی فضای روانی تاثیــر بگذارند و در ایــن فضا عملکردهای 

ضعیف شان را پنهان کنند.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: آمریکایی ها تالش 
می کننــد ناکامی های خود را جبران کنند و با نشــر این گونه اکاذیب 

توازن روانی برای خودشان ایجاد کنند.

درخواست مقام  های آلمان از ایران برای 
آزادی سریع نفت کش بریتانیا

 مقام  های آلمان طی موضعی مداخله جویانه از ایران خواســتند که 
فورا نفت کش بریتانیا را آزاد کند.

نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در اطالعیه ای اعالم 
 stena" "کرد: عصر جمعه ۲8 تیر یک فروند نفتکش  انگلیسی با نام
impero" هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین 
و مقررات بیــن المللی دریایی بنا به درخواســت ســازمان بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی 

دریایی سپاه توقیف شد.
این اطالعیه مــی افزاید: نفت کش مذکور پس از توقیف به ســاحل 
هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های الزم تحویل سازمان 

بنادر و دریانوردی شد.
رئیــس ناوگان دریائی ایران در منطقه هرمزگان تأکید کرد که نفتکش 
»اســتینا ایمپرو« به بندر عباس رســیده تا دالیل و ابعاد برخورد آن با 

کشتی صیادی ایران در تنگه هرمز بررسی شود.

در  امــور خارجــه کشــورمان  وزیــر   
گفت وگویــی مواضــع کشــورمان را درباره 

تنش های اخیر آمریکا و ایران تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ، محمدجوادظریف، درباره 
تاثیرهای اقتصــادی تحریم های فعلی آمریکا 
بر ایران گفت: در حال حاضر اقتصاد ما کمتر 
از ســال گذشته در رنج است چرا که آمریکا 
]تحریم هــا[ را ادامــه داده و ما به آن عادت 
کرده ایم. ســرعت رشــد و نرخ بیکاری رو 
به بهبودی اســت. ما مطمئنا می توانیم بدون 
ســود نفت تا همیشه کارمان را پیش ببریم و 
این هدف ما اســت و آمریکا این را برای ما 

سرعت می بخشد.
ظریــف همچنین درباره بی ثباتی منطقه و این 
که آیا ایران آمریکا را تحت فشــار گذاشــته 
است توضیح داد: ما بر هیچ کسی اعمال فشار 
نمی کنیم چون ما به سادگی فقط کار خودمان 

را انجام می دهیم.  واضح اســت کشوری که 
1500 مایــل مرز با خلیج فــارس دارد، برای 
امنیت آن منطقه ســودمند است. ما قوی ترین  
کشور در آن منطقه هستیم. بدون ما در منطقه 

امنیت وجود نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه درباره 
تعامل با جامعه جهانی و تاثیر آن در ترســیم 
اعتبار وی در داخل کشــور گفت: تعامل ]با 
غرب[ اعتبارش را در داخل]ایران[ از دست 
داده اســت. مردم دیگر بــه تعامل با  جامعه 

جهانی توجهی ندارند، با آمریکا به این دلیل 
کــه به تعهداتش عمل نکــرد و با اروپایی ها 
بــرای این که به حرفشــان عمــل نکردند. 
بنابراین، تعامل اعتبارش را از دســت داده و 
به تبــع آن، من نیز در حال از دســت دادن 

اعتبارم هستم.
وی در آخــر دربــاره اینکه چقــدر احتمال 
داشت آمریکا با ایران وارد جنگ شود گفت: 
رئیس جمهــور ترامپ گفت ده دقیقه. ممکن 
بــود ]جنگی در ماه ژوئــن[ رخ دهد. آمریکا 
ممکن است که بتواند جنگی را شروع کند اما 
نمی تواند آن را به پایان ببرد. کسی که آغازگر 
جنگ اســت، تمام کننده آن نخواهد بود. این 
واقعیت تاریخ است. جنگ ها برای طرف های 
مشــارکت کننده در آن و برای تماشاچیان آن 
نیز مخربند. اما این به این معنا نیست که ما از 

جنگ خواهیم گریخت.

 رئیــس جمهور با اشــاره بــه ضرورت 
افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاه های 
مســئول در بخش مســکن، گفت: کمک به 
مردم در بخش مســکن موجب افزایش رفاه، 
آســایش و امنیت آنان شــده و ضمن ایجاد 
ســرمایه برای مردم، ارائه خدمات رفاهی و 

اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در نشست با 
مدیران ارشد بخش مسکن به منظور پیگیری 
اجــرای طرح های دولت تدبیر و امید در این 
بخش، گفت: موضوع مسکن یکی از مسایل 
مهم اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مردم بوده 
که کاهــش دغدغه آنان در ایــن بخش در 
توسعه اشتغال و رشــد اجتماعی کشور هم 

تأثیرگذار است.
روحانی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
دولت های یازدهــم و دوازدهم در حوزه های 
مختلــف مرتبــط با بخش مســکن از جمله 
مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه های 
مربوط به طرح مســکن مهــر و احیاء بافت 
فرســوده، اظهار داشت: باید تالش کنیم تا در 

۲ سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش 
مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت 
باید از ســرمایه هایی که در اختیار دارد، مانند 
ارایــه خدمات ارزان قیمت، تســهیل در ارایه 
جــواز، اعطای زمین و کمــک بانک ها برای 
سرمایه گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

رئیس جمهور با تأکید بــر ضرورت اهتمام 
بیشتر مســئوالن در احیاء بافت های فرسوده، 
گفت: باید تالش کنیم تا با تکمیل طرح های 
گذشــته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی 
خانه هایــی که در مناطق مختلف کشــور به 
واســطه بالیای طبیعی تخریــب و یا دچار 
آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین 

کنیم.
روحانــی تالش و ســرمایه گذاری در زمینه 
احیاء بافت فرســوده در شــهرها را اقدامی 
ارزشمند دانست و گفت: کارهایی نظیر احیاء 
بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی 
در شــهرها موجــب رفاه بیشــتر و افزایش 

سرمایه زندگی برای مردم خواهد بود.
رئیــس جمهور با اشــاره به اجــرای طرح 

تأمین مســکن کارمندان توسط وزارت راه و 
شهرســازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه ریزی 
مناســب ظرف مــدت چند ســال واحدی 
مســکونی برای کارمندان ایجــاد کرده و در 
اختیارشــان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب 
برای جوانانی اســت که تازه مشــغول بکار 
شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین 

مسکن کاهش خواهد یافت.
روحانی بــا انتقاد از گزارش هــا و اعداد و 
ارقامــی کــه در زمینه افزایــش اجاره بها از 
سوی برخی رســانه ها منتشر می شود، گفت: 
براســاس آمار وزارت راه و شهرســازی در 
بخش مســکن استیجاری به طور متوسط در 
تهــران میزان اجاره بهــا 30 درصد  افزایش 
یافتــه که این رقم امیدوارکننده اســت. البته 
مطلــوب نبوده امــا در عین حال بــا آمار و 
ارقامی که این روزها منتشر می شود، متفاوت 

است.
رئیــس جمهور تصریــح کرد: شــهرداران 
کالنشــهرها می توانند طرحی بــرای اجاره 
ارزان مســکن به اقشــاری که تحت فشــار 

اقتصادی هســتند، داشته باشــند که در این 
راستا باید برنامه ریزی کنند.

روحانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح احیاء 
بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور، گفت: 
هر کجا زمین دولتی مناســب برای ساخت 
و ســاز وجود دارد، ضروری است که برای 
ســاخت مسکن در اختیار دســتگاه مربوطه 

قرار گیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع مســکن 
از نگرانی های مردم به شــمار می رود، گفت: 
امروز آنهایی که مستأجر بوده و در بافت های 
فرســوده زندگی می کنند و مسکن مستقلی 
ندارنــد هر یک بــه گونه ای دچار مشــکن 
هســتند که دولت وظیفه دارد در این زمینه 

به آنها  کمک کند.
روحانی افزود: اگــر بتوانیم در منطقه ای که 
امکان ارایه خدمــات گوناگون در آن وجود 
داشته باشد، یک شهر متوسط با معماری که 
یادی از معماری جمهوری اســالمی ایران را 
زنده کند، ایجاد کنیــم، اقدامی حائز اهمیت 

خواهد بود.

ظریف: 

تعامل با غرب 
اعتبارش را از دست داده است

روحانی در جلسه با مدیران ارشد بخش مسکن کشور:

کاهشدغدغهمردمدربخشمسکن،درتوسعهتأثیرگذاراست

الیحه مالیات بر درآمدهای بادآورده 
در اقتصاد کشور تاثیر مثبت دارد

 رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی گفــت: الیحه مالیــات بر 
درآمدهای بادآورده که گفته شــده قرار 
است به مجلس داده شود، بسیار خوب 
اســت و در صورت تصویب و اجرایی 
شــدن می تواند اثرگذاری خــود را بر 

اقتصاد کشور داشته باشد.
امیر خجسته در گفت وگو با ایسنا درباره 
الیحه مالیات بر درآمدهای بادآورده که 
قرار اســت به مجلس داده شــود، بیان 
کرد: بخــش های مختلفی در کشــور 
داریم کــه از زیر ذره بین مالیات خارج 
هســتند و مالیات برای آنان وضع نشده 

است نظیر منازل خالی که در کالنشهرها 
وجود دارنــد. بنابراین الیحه مالیات بر 
درآمدهای بادآورده بســیار خوب است 
و در صورت تصویب و اجرایی شــدن 
می تواند اثرگــذاری خود را بر اقتصاد 

کشور داشته باشد.
نماینده مــردم همدان در مجلس با بیان 
اینکــه باید در این الیحه به فرار مالیاتی 
نیز توجه شــود، تصریح کرد: امروز ما 
قریب بــه 50 هزار میلیــارد تومان در 
کشور فرار مالیاتی داریم که باید جلوی 
آن ایســتاد. این افراد با زور و قدرت و 
ثروت از دادن مالیات می گریزند که باید 

در مقابل آنان ایستاد.خجســته در ادامه 
تاکید کرد: از ســوی دیگر در خصوص 
معافیت هــای مالیاتی باید حقوق مردم 
رعایت شود. فردی که چندین ماشین و 
چندین منزل دارد باید مالیات پرداخت 
کند. امروز چندین هزار خانه در تهران 
خالی است که باید با مالیات ساماندهی 
شــود و  باید همه این موارد در الیحه 
دیده شود. رئیس فراکســیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در پایان تاکید کرد: باید 
با سنجیدن همه جوانب و بدون اغماض 
الیحــه مالیات بر درآمدهــای بادآورده 

تنظیم و به مجلس داده شود.

آخرین وضعیت 
سامانه ثبت اموال 
مسئوالن اعالم شد

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیــه درباره آخریــن وضعیت 
سامانه ثبت اموال و دارایی های مسؤوالن، 
گفت:طراحی این ســامانه تقریبا تکمیل 
شــده و در زمینه نوع بانــک اطالعاتی 
قرار اســت با شــرکت های دانشگاهی 
فارس،  امنیتی مشورت شود.به گزارش 
حجــت االســالم و المســلمین حمید 
شــهریاری گفت: بالغ بر ۲0 میلیون نفر 

از شــهروندان در این ســامانه ثبت نام 
کردند و با این ثبت نام این امکان فراهم 
می شود احراز هویت شهروندان را داشته 
باشیم.وی درباره آخرین وضعیت سامانه 
ثبت اموال و دارایی های مسئوالن، گفت: 
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
مسؤول ایجاد این سامانه است، در حال 
حاضر طراحی این سامانه تقریبا تکمیل 
شده اســت.رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیــه افزود: نوع بانک 
اطالعاتی که قرار اســت اموال مسئوالن 
در آن ثبت و ضبط شــود با شرکت های 
دانشــگاهی امنیتی مورد مشــاوره قرار 
گرفته است تا امنیت الزم در سامانه دیده 

شود.  همچنین با شرکت هایی گفت وگو 
شــده که پس  از راه اندازی سامانه، یک 
پایلوت  این  راه اندازی می شود.  پایلوت 
در شبکه ملی عدالت راه اندازی خواهد 
شد که از طریق اینترنت دسترسی ندارد 
تا ما مطمئن شــویم امنیت این ســایت 
تضمین شده است.وی تصریح کرد: پس  
از اینکــه از این پایلوت در شــبکه ملی 
عدالت پاســخ گرفتیم، پروژه دیگری به 
صورت هم عرض تعریف شده که احیانا 
اگر برای برخی از شهروندان حضور در 
دادگســتری مشــکل اســت، بتوانیم با 
تضمین امنیت از طریق شبکه اینترنت نیز 

این دسترسی را بدهیم.
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سریال هیوال 
حس ترحم به معلمان را القا می کند؟

 با شــنیدن نام هیوال، احیانا نخســتین چیزی که به ذهنتان می آید 
حیوانی وحشــتناک و درنده است. اما در سریال هیوال که چند ماهی 
اســت به کارگردانی آقای مهران مدیری به صورت خانگی به نمایش 
در آمده است، هیچ حیوان درنده ای وجود ندارد، اما تا دلت بخواهد 
هیوالهایی بــس درنده تر از هر حیوان درنــده ای وجود دارند. این 
سریال مانند سایر آثار مدیری، ســریالی کمدی با مضمون فرهنگی، 
اجتماعی و تا حدودی سیاســی است. در این سریال آقای مدیری به 
طور ویژه ای، به مشــکالت آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان و 
بــه طور خاص به اتفاقات و اختالس های صورت گرفته در صندوق 

ذخیره فرهنگیان با زبان طنز می پردازد. 
داستان حول خانواده آقای شــرافت و اتفاقات درون صندوق ذخیره 
می چرخد. داستان از این قرار است که اجداد آقای هوشنگ شرافت 
افراد شریفی بودند و علیرغم داشتن سمت های کلیدی هرگز شرافت 

خویش را زیر پا نگذاشتند. 
اما کم کم به دلیل افزایش مشــکالت معیشــتی بناچار و علیرغم میل 
باطنی اســیر پیشــنهادهای وسوسه انگیز می شــود. او در گیر و دار 
اختالس صورت گرفته در صندوق ذخیــره فرهنگیان، در تجمعات 
اعتراضی فرهنگیان به عنوان یکی از سپرده گذاران شرکت می نماید و 
از اینجاست که آقای شرافت داستان ما، به عنوان نماینده معلمان برای 
مذاکره با مسئولین صندوق درگیر موضوعات و اتفاقات درون صندوق 
ذخیره فرهنگیان می شود، که آقای مدیری نقش یکی از اعضای هیأت 

مدیره ی آن را بخوبی بازی می کند. 
در واقع هیوالهای این داستان،  پنج نفر از اعضای هیأت مدیره صندوق 
هستند که با تاسیس شرکت ها و موسسات مختلف که بعضا صوری 
هستند به چپاول پول و سپرده های فرهنگیان می پردازند. شرکت های 
مختلف با نام های فریبنده )مثال موسسه مالی و اعتباری خاف مخفف 
خاک پای فرهنگیان( که اعضای هیأت مدیره ی تمام این شــرکت ها 
حول همین پنج نفر می چرخد و برای خودشان و نزدیکانشان حقوق 
ها و تسهیالت نجومی در نظر می گیرند، زندگی الکچری دارند و در 
امور مختلــف و بعضا نامربوط، از خرید و فروش خوراک دام گرفته 
تا خرید امتیاز باشگاه ورزشی و باشگاه داری به تجارت میلیاردی می 
پردازند و ســود آن را به جیب می زنند. در این مسیر آقای شرافت با 
پیشنهاد های وسوسه انگیزی مواجه می شود که در ابتدا مقاومت می 

کند ولی پس  با توجیه خیرخواهانه تسلیم می شود.
اما به نظر می رســد هیوالی اصلی فقر است که ارزش های جامعه و 
شــرافت افراد را زیر ســوال می برد. فقر می تواند شرافت پاک ترین 
اقشــار جامعه را از بین ببرد، که فرهنگیان نمونه ای از این اقشار پاک 
هســتند. به فرموده حضرت علی )ع(  وقتی  از دری فقر وارد شــود 

ایمان از دری دیگر خارج می شود. 
از سویی در این سریال در بعضی مواقع زیاده روی هایی در نشان دادن 
ویژگی های یک معلم صورت گرفته اســت که می تواند شخصیت 
واالی معلم را خدشه دار کند. البته شاید گفته شود که: خب طنز است 
و طنز یعنی اغراق! این توجیه تا حدی درســت اســت اما در بعضی 
صحنه ها کاراکتر آقای شــرافت به عنوان یک معلم شــیمی ممتاز با 
مدرک کارشناسی ارشــد خیلی با اغراق ساده لوحانه نشان داده شده 
اســت. مثال چندین مرتبه وقتی که دختر آقای شرافت رفتار و سخن 
نامربوط و خارج از ادبی میزند، آقای شرافت در واکنش او می گوید 
عیب ندارد، بچه اســت، بزرگ می شــود یاد می گیرد! در واقع این 
سخن عامیانه است، نه سخن یک معلم. یا وقتی که آقای شرافت وارد 
ســرویس بهداشتی رستورانی لوکس می شود با نحوه استفاده از شیر 
آب ناآشنا هســت یا ... صحنه های این چنینی که کم هم نیست می 
تواند بد آموزی داشــته، و احساس ترحم و ساده لوحانه را نسبت به 

فرهنگیان القاء کند. 
به هر حال این نقد مربوط به قســمت های پخش شــده این سریال 
است، شاید در ادامه، داســتان جور دیگه ای شود و یا موضوعات و 

کاراکترهای دیگری مطرح شوند.
*مرتضی ملیجی

ایران: می خواستم وکیل شوم، عریضه نویس شدم 
 شب امتحان خوابت برده 

همدان پیام: برداشت نادرست از مصاحبه ظریف
 پنبه تو گوشش بوده شما ببخشید 

همشهری: روابط دوستانه ایران و چین زبانزد است
 نیاز شد اسپند دود کنیم 

ایران: روزی برای »ایموجی« های دوست داشتنی 
 به زبان آدم فضایی حرف می زنی؟! 

ایلنــا: آمریکا برای توقف فعالیت یک راکتور ایران احســاس خفگی 
می کند 

 به نظر آسم گرفته !!
همدان پیام: گوش شیطان کر فعاًل روی خوش قیمت  ها عیان است 

حتمأ این ماه حقوقت زیاد شده ها
اعتماد:بهره وری پایین فارغ التصیالن بی مهارت

 آدرس مرکز فنی حرفه ای رو ندارن!!
همشهری: افزایش فقر در نبرد تورم و یارانه نقدی

 حواست باشه تو مملکت گل و بلبل این حرفو می زنی!!
همدان پیام: افسردگی در میانسالی، بحران در عصر نوین 

 روحیت داغونه برو پیش روانشناس، زعفران هم بخور 
کیهان: آقای نماینده ساعت خواب 

 زیاد می خوابه خواب رأی آوردنشو ببینه !!
همدان پیام:راه سخت و ناهموار ایران برای صعود

 اشــتباه می کنی  مراســم اففتاح راه آهن و جــاده با آهنگ 
)مدیرمدیره( همه جا برگزار شده 

ایران: داریوش فرضیانی: )عمو پورنگ( محل گل و بلبل بسته شد 
 حتمًا دارن تو محله طرح هادی اجرا می کنن؟؟

همشهری: به موتور ۶00 میلیونی دست نزن 
 برق می گیرتت، نفتی می شی ،ترقه داره، خالصه همه کارست

همدان پیام: حذف یارانه ها آغاز شد؟
 مدیریت 45 هزار تومان چقدر سخته

همدان پیام: از هر 1000 ازدواج 318 مورد به طالق 

اجاره بهای مدارس از میزان افزایش 
»شهریه «ها جلو زد

 رئیس ســازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش با اشــاره به اینکه بیش از 85 درصد مدارس غیردولتی 
استیجاری اند و اجاره بها به شدت افزایش یافته است درحالی که 
نمی توانیم بیش از نرخ تورم افزایش شــهریه داشته باشیم گفت: 

شهریه مصوب با آنچه در واقعیت است، تناسب ندارد.
بــه گــزارش ایســنا، مجتبــی زینــی ونــد دربــاره شــرایط 
مــدارس غیردولتــی و ســختی هایی کــه از حیــث تامیــن منابــع 
دارنــد گفــت: بــر اســاس آمــار ســال قبــل مــدارس غیردولتــی 
بیــش از 45 هــزار میلیــارد تومــان صرفــه جویــی مالــی بــرای 
ــزات و  ــث فضــا و تجهی ــت از حی ــرورش و دول ــوزش و پ آم

... داشــته اســت.
وی ادامــه داد: 1۶ هــزار مدرســه غیردولتــی داریــم. ایــن ارقــام 
ــد.  ــروی انســانی و ســرانه درنظــر بگیری ــث فضــا، نی را از حی
ــان  ــون توم ــدود 4 میلی ــوز ح ــش آم ــر دان ــرای ه ــت ب دول
بطــور میانگیــن هزینــه می کنــد کــه بــه غیــر از کمــک هایــش 
ــت  ــر باب ــال اخی ــد س ــول چن ــرورش در ط ــوزش و پ ــه آم ب
تخصیص هــای 110 درصــدی هرســاله، تجهیــز مــدارس، 

ــت. ــدی اس ــات و رتبه بن معوق
زینــی ونــد دربــاره اشــتغال زایی مــدارس غیردولتــی نیــز 
ــه  ــم. هزین ــاغل داری ــروی ش ــزار نی ــش از ۲00 ه ــت: بی گف
ــت و ...  ــات و صنع ــروی خدم ــر نی ــتغال ه ــرای اش ــت ب دول

ــت. ــخص اس مش
رئیس ســازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
با تاکید بر اینکه راهی بجز اجرای مواد حمایتی و انگیزشی چون مواد 
10،1۲،۲5 و ۲۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی نداریم. مثال ماده 10 
بانک ها را برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه موظف کرده است. 
حق مدارس غیردولتی باید ادا شود. مدارس غیردولتی به جد به لحاظ 

فضای آموزشی بامشکل روبرو هستند.
ــا  ــدارس م ــد م ــش از 85 درص ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه اســت  ــه شــدت افزایــش یافت اســتیجاری اند و اجــاره بهــا ب
درحالــی کــه نمی توانیــم بیــش از نــرخ تــورم افزایــش شــهریه 
ــا آنچــه در واقعیــت  داشــته باشــیم گفــت: شــهریه مصــوب ب

ــدارد. اســت تناســب ن
زینی وند در برنامه تلویزیونی پرسشــگر ادامه داد: درباره اینکه 
آقــای میرزاده، نماینده مجلس اشــاره کرد کــه "اگر آموزش و 
پرورش به مدارس غیردولتی کمک کند درســت نیســت"، باید 

بگویم که دولت باید مواد حمایتی قانون را احیا کند.

شهریه مهدهای کودک تا سقف 2۹ درصد افزایش می یابد
 مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشور گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شد حداکثر افزایش 

شهریه مهدهای کودک امسال در تمام استان ها ۲۹ درصد باشد.
منتظر شــبر در گفت و گو با ایرنا خاطرنشــان کرد: افزایش ۲۹ درصدی در همه اســتان ها و همه مهدها ثابت نیست بلکه 
مهدها می توانند تا ســقف ۲۹ درصد شــهریه خود را افزایش دهند که این افزایش بر اســاس تصمیم کارگروه تنظیم بازار 

است. استان  هر 
وی افزود: تصمیم گیرنده کارگروه ها هستند با این توضیح که شهریه ها از ابتدا در استان های مختلف، متفاوت بود. شهریه مهدها در 
استان ها ثابت نیست و در تهران نیز شهریه مهدها در شمیرانات و شهرری متفاوت است اما همه آنها می توانند تا ۲۹ درصد افزایش 

شهریه داشته باشند.
در حال حاضر 15 هزار مهدکودک شامل هفت هزار و 500 روستامهد و مهدحاشیه ای در کشور فعالیت دارند.

در راه بودن سونامی سالمندی
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا ۲0 سال آینده بیش از 15درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند، گفت: 

تا 30 سال آینده نیز از هر چهار نفر، یکی باالی ۶0 سال است. 
ناهید تاج الدین در گفت و گو با میزان ســونامی ســالمندی یکی از نگرانی هایی که جمعیت شناســان در ســال های اخیر مطرح 
کرده اند، عنوان کرد: ســالمندی ســونامی که هم خود ناشی از تغییرات اجتماعی اســت و هم با خود تغییرات اجتماعی دیگری 

به همراه دارد. 
وی افزود: در حال حاضر نرخ باروری به زیر عدد ۲ که نرخ جانشینی است، رسیده و این خود ناشی از تغییرات اجتماعی است. 
در حقیقت هنگامی که شهرنشینی ۷0 درصدی باعث تغییر الگو های غالب شغلی همچون کشاورزی شده و در زندگی شهرنشینی 
به رغم زندگی روستانشــینی دیگر فرزندان نیروی مولد نیســتند و بلکه مصرف کننده به حساب می آیند و همین کاهش انگیزه های 

باروری را به همراه داشته است.

محرومیت 
2500 ایرانی از 
مصرف پروتئین
 بیماران PKU شاید یکي از گروه هایي 
باشــند که نه فقط به خاطــر فقر مالي بلکه 
بیماریشــان  به علــت محدودیت هایي که 
ایجاب مي کنــد، از خوردن انواع موادغذایي 
پروتئیــن دار از جملــه شــیر مادر و شــیر 
خشک های معمولی محروم هستند چرا که 
با وجود این که قادر به خوردن هســتند اما 
باید همواره با حالت روزه و با کنترل خود به 
علت ترس از عود بیماریشان از خوردن مواد 

غذایي پروتئین دار  خودداري کنند.
به گزارش ایسنا، PKU یکي از بیماریهاي 
ژنتیکي است که به علت کمبود نوعي آنزیم 
در کبد نوزاد به وجود مي آید. چون در ادرار 
مبتالیان به این بیماري مــوادي به نام منیل 
کتون دفع مي شود به همین جهت بیماري را 

منیل کتولوژي نامیده اند.
ایــن بیماري در بدو تولد هیچگونه نشــانه 
بارزي ندارد و نوزاد در ۲ تا 3 ماه اول زندگي 

ظاهر کامال سالمي دارد اما به تدریج عالئمي 
چون عدم تمایــل نوزاد به خوردن شــیر، 
اســتفراغ پس  از خوردن شــیر، بروز اگزما 
و جوش در ســطح بدن ظاهر و موهاي سر 
بدون ســابقه ارثي بور مي شود. عرق بدن و 
ادرار این نوزادان معموال بوي زننده و بسیار 

نامطبوع کپک مانند دارد.
با گذشــت زمان کودک دچار عقب ماندگي 
ذهني مي شــود و اغلب ناآرام و پرجنب و 
جوش شــده و تعادل عصبي نرمالي ندارد. 
قدرت تکلم آنها ضعیف و راه رفتنشان دچار 
مشکل مي شود که ممکن است براي همیشه 
باقــي بماند. تظاهرات بالینــي بیمار تا ۶-5 

ماهگي بسیار گمراه کننده است.
متأســفانه تشــخیص، اغلــب بــا عقب 
ماندگي ذهني کودک مســلم مي شــود که 
ضایعه مغــزي به وجود آمــده و درمان 
بهترین  و  تنهــا  بنابراین  ناپذیر مي شــود 
اندازه گیري  بیمــاري  این  تشــخیص  راه 
غلظــت خوني »في« در بــدو تولد نوزاد 
بایــد هرچه زودتر  این آزمایش  اســت. 
در روزهــاي اول تولد انجــام گیرد چرا 
که تأخیر در تشــخیص بیمــاري از هفته 
سوم به پس  خطرناک بوده و ممکن است 
صدمات مغزي بــه معلولیت دائمي منتهي 

شــود.رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت 
درباره این بیماری به خبرنگار ایسنا گفت: 
بیش از دو هزار و 500 بیمار مبتال به فنیل 
کتونوری در ایــران زندگی می کنند و در 
نوزاد  پیشگیری سالیانه ۲00  صورت عدم 

دارای این بیماری متولد خواهند شد. 
دکتر اشــرف ســماوات در تعریف بیماری 
 PKU :اظهار کرد )PKU(فنیل کتونــوری
یک بیمــاری متابولیک ارثی اســت و این 
بیماری بــه علت اختــالل در روند تجزیه 
و هضم فنیل آالنین به وجــود می آید که به 
این ترتیب بیمــاران PKU نمی توانند فنیل 
آالنین موجود در مواد غذایی را تحمل کنند 
و این ماده در خون آنها تجمع پیدا می کند که 
موجب بروز عوارض NV و سیستم عصبی 

و دیگر سیستم های بدن می شود. 
وی بیان کرد: فنیل آالنین یک اســید آمینه 
و از اجزای پروتئینی مورد نیاز بدن اســت 
بنابراین باید جذب، دفع و اســتفاده بدن از 
آن  به درســتی انجام گیــرد به همین علت 
 PKU محاســبات و برنامه غذایی بیماران
باید به گونه ای باشد که این جزء پروتئینی 
برای آنها به درســتی تأمین شود بر همین 
اســاس غذاهای خاصی برای این بیماران 
درنظر گرفته شــده و از طریق شــیرهای 

ویژه PKU، پروتئین مورد نیاز آنها تأمین 
می شود. 

ســماوات با بیان اینکه این بیماران در حال 
حاضــر باید تــا آخر عمر خود شــیر ویژه 
را  برای تأمین پروتئیــن مورد نیاز مصرف 
کنند، خاطرنشان کرد: کودکان مبتال به فنیل 
کتونوری پس  از درمان و کنترل تغذیه مانند 
کودکان عادی می توانند به تحصیل و روند 

زندگی عادی خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه دو هزار و 500 بیمار مبتال 
به فنیل کتونــوری در ایران زندگی می کنند 
و ســالیانه ۲00 نــوزاد دارای ایــن بیماری 
متولد می شــوند، اظهار کرد: روش درمان 
این بیماری عمدتا با استفاده از کنترل تغذیه 
بیماران انجام می شود و این افراد نمی توانند 

از غذاهای دارای فنیل آالنین استفاده کنند. 
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه در صورت تأیید بیماری، فرد باید تمام 
عمر تحــت کنترل قرار گیــرد، اضافه کرد: 
بیشترین تظاهرات این بیماری، عصبی مانند 
عقب ماندگی ذهنی، تشنج، اختالالت ذهنی 
و رفتاری  بوده و بســیار مهم است که قبل 
از آسیب دیدن بیماری نوزادان مبتال به فنیل 
کتونوری شناسایی شوند و تحت درمان قرار 

گیرند. 

برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی 
دانش آموزی ابن سینا تقدیر می شوند

 دبیر اجرایی چهارمین جشــنواره ملی دانش آموزی ابن سینا از 
برگزاری اختتامیه این جشنواره در سوم مرداد خبر داد.

بــه گزارش مهر، جواد بقایی، دبیر اجرایی چهارمین جشــنواره 
ملی دانش آموزی ابن ســینا در آســتانه برگزاری اختتامیه این 
جشنواره اظهار کرد: این مراسم با حضور دانش آموزان برگزیده 
و خانواده های آنها سوم مرداد در دانشگاه تهران برگزار خواهد 

شد.
وی افزود: هدف اصلی برگزاری جشــنواره دانش آموزی ابن سینا 
تشویق و انگیزه بخشی بیشتر دانش آموزان نسبت به فعالیت های 
پژوهشی و علمی و تقویت فرهنگ پژوهش در میان دانش آموزان 

است.
دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا ادامه داد: 
این جشــنواره تنها جشنواره آموزش محور در حوزه دانش آموزی 
به شــمار می رود که در برخی محورهــا قبل از حضور در رویداد 
و رقابت، آموزش ها از طریق ســامانه مجازی این جشــنواره ارائه 

شده است.
وی خاطر نشــان کرد: در جشــن اختتامیه، برنامه های متنوعی از 
جمله تقدیر از 300 نفر از برگزیدگان در دوره چهارم جشــنواره 
ملی ابن سینا انجام می گیرد و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره 
دانش آموزی ابن سینا را که بیست و هشتم و بیست و نهم فروردین 

سال ۹۹ برگزار می شود، خواهیم داشت.

 رونق بخش کشــاورزی امــروزه ظرفیت 
باالیی برای حل مشــکالت عمده اقتصادی 
مــردم از جمله بیــکاری، رکــود و تورم را 
دارد و یکــی از اقتصادی ترین و بهره ورترین 
فعالیت های کشاورزی در حال حاضر احداث 

گلخانه و آبزی پروری است.
 درباره سودآور بودن این فعالیت ها کافی است 
اشــاره شــود که بخش زیادی از محصوالت 
گلخانــه ای به کشــورهای اطــراف و دیگر 
کشور ها از جمله روســیه صادر می شود و با 
توجه به افزایش قیمت ارز، سود سرشاری را 

نصیب تولیدکنندگان کرده است.
این ســودآوری در حالی فراهم شده است که 
این فعالیت ها مورد حمایت دولت اســت و 
تسهیالت ارزان قیمت ۶ تا 14.5درصد بانکی  
دریافت می کننــد؛ در صورتی که گلخانه ها و 
فعالیت های آبزی پروری در فضای شهرک های 
کشاورزی ایجاد شوند، اراضی ارزان قیمتی نیز 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. 
از آنجا که محصوالت گلخانه ای را می توان  بر 
اساس نیاز بازارهای هدف در کشورهای دیگر 
تولید کــرد، ممنوعیتی برای صادرات ندارد و 

مشمول طرح های تنظیم بازار دولت نیست.  
تولید در فضای گلخانه ای یا کشت به اصطالح 
عمودی، حجم زیادی از منابع آب کشــور را 
نیز مصرف نمی کند؛ زیرا بر اساس اطالعات 
ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی میزان 
مصرف آب در هر هکتار گلخانه مدرن کمتر از 
یک دهم آب مصرف شده در فضای باز مزرعه 
است و عملکرد تولید نیز تا 10 برابر افزایش 

می یابد.
ایران 27۰هزارهکتــارزمیندر

مستعدگلخانه
مدیره شــرکت  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل 
گفت  وگــو  در  کشــاورزی  شــهرک های 
بــا تســنیم اظهار کــرد: در شــهرک های 
کشاورزی می توان در ســه حوزه فعالیت 
دام و طیور  آبزی پــروری و  گلخانــه ای، 
فعالیت کرد؛ اما تمرکز این شــرکت بیشتر 
در حوزه هــای گلخانه هــا و آبزی پروری 
برای  افزود:  منصوری،  است.علی اشــرف 
ایجــاد شــهرک های کشــاورزی، در کل 
کشــور مطالعه و استعدادیابی شد و بر این 
اســاس بیش از ۲۷0هزار هکتار از اراضی 

کشور مســتعد ایجاد گلخانه شناخته شد. 
وی با بیان اینکه تا بــه امروز ۶500 هکتار از 
این اراضی رسماً به  سرمایه گذاران به صورت 
اجاره به شــرط تملیک واگذار شــده است، 
گفت: اکثر این واگذاری ها در ســال ۹۷ و ۹8 
بوده اســت؛ به طوری که مجموع این رقم در 
سال های قبل کمتر از ۶00 هکتار بوده است. 
این  افزایش سطح نشــان می دهد که شرایط 
برای متقاضیان آسان شــده است و از طرفی 
مــردم شــرایط فعالیت در حوزه شــیالت و 
گلخانه را اقتصادی دیدنــد و از این طرح ها 

استقبال کردند.

تاســیات انتقال مشــکل حــل 
همکاری گــرو در شــهرکها؛ بــه

وزارتخانههاینیروونفت
مدیرعامل شــرکت شــهرک های کشاورزی 
با بیان اینکه هر شــهرک برای ایجاد، نیازمند 
خدمــات آب، برق و گاز اســت که اگر آنها 
تأمین نشــود، امــکان فعالیت  کشــاورزی  
اقتصــادی وجود نــدارد، گفــت: باید توجه 
داشــت که ارائه این خدمــات تحت کنترل 
وزارتخانه های نیرو و نفت اســت و وزارت 
جهاد کشاورزی اختیاری در این ارتباط ندارد 
و الزم اســت این وزارتخانه هــا برای اجرای 
طرح های مذکور در راستای سیاست های کالن 
کشور و اجرای برنامه های  اقتصادی  همکاری 

و تعجیل داشته باشند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برای صدور 
مجوز و انتقال آب، برق و گاز  به شــهرک ها 
با مشکالتی عمده ای مواجه هستیم، امیدواریم 
با توجه به درک شــرایط کشــور و  اهمیت 
نام گذاری ســال رونق تولید، این دستگاه ها 
همکاری بیشــتری با وزارت جهاد کشاورزی 
و شرکت شهرک های کشاورزی داشته باشند.

منصوری گفت: در قانون  تنظیم بخشــی از  
مقررات دولت )۲( به طور صریح  اشاره شده 
است که این دستگاه ها مکلف هستند خدمات 
مورد نیاز را تا درب شهرک های کشاورزی و 
صنعتی تأمین کنند و سازمان برنامه و بودجه 
نیز باید منابــع مالی مورد نیاز برای ایجاد زیر 
ساخت شهرک های کشاورزی را تأمین کند؛ اما 
در مقام عمل این همکاری به صورت گسترده 
و  براســاس ظرفیت های به وجود آمده  برای 

ایجاد شهرک های کشاورزی  وجود ندارد.   
وی اظهار داشت: در صورتی که دستگاه های 
ذی ربط همکاری الزم را داشــته باشــند در 
شهرک های کشاورزی می توانیم رونق اساسی 
را در بخش تولید و اشــتغال ایجاد کنیم، کما 
اینکه اکنون بخشــی از این ظرفیت ها شکوفا 

شده است.

صــدوریــکروزهمجوزهــادر
شهرکهایکشاورزی

منصوری با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزها 
در شهرک های کشــاورزی کوتاه شده است، 
گفــت: متقاضیــان فعالیت در شــهرک های 
کشــاورزی نیازی به مجوز از  ســازمان نظام 
مهندســی و انجام هزینه برای این امر ندارند 
و در صورت ارائه مدارک مورد نیاز در عرض 
یک روز می توانند، مجوزها را دریافت کنند؛ 
زیرا ما از قبل تمام اســتعالم های الزم را برای 

ایجاد شهرکها دریافت کرده ایم.
 رئیــس هیأت مدیره شــرکت شــهرک های 
کشــاورزی گفت: مجوز عمده شــهرک های 
کشــاورزی در یک ســال اخیر صادر شده و 
عمدتاً  وارد فرآیند ســاخت شده اند؛ درحالی 
که پیش از این تعداد شــهرک های کشاورزی 

محدود بوده است. 
۱۰نفراشتغالدرهرهکتار

وی تصریح کــرد:  با احداث گلخانه و ایجاد 
صنایع پیشین و پســین اشتغال زیادی در این 
شهرک ها ایجاد می شود؛ به طوری که در این 
شهرک ها به ازای هر هکتار 10 نفر اشتغالزایی 
مســتقیم و به همین میزان اشتغال غیر مستقیم  
ایجاد می شــود؛ اگر نگران اشتغال در استانها 
هستیم باید به فعالیت های گلخانه ای و آبزی 

پروری بیشتر بپردازیم.
بر این اســاس در حدود ۲۷0 هــزار هکتار 
اراضی شناسایی شــده برای احداث گلخانه 
با در نظر گرفتــن راه های عبوری و خدمات 
در مجموع حدود 1.۷ میلیون شــغل می توان 

ایجاد کرد.
در آبزیپــروی فعالیتهــای 

شهرکهایکشاورزی
مدیرعامل شــرکت شــهرک های کشاورزی 
گفت: بیشتر تمرکز این شهرک های کشاورزی 
در حــوزه آبزی پروری، فعالیت برای پرورش 
ماهــی در قفس در دریا و تولید ماهی و میگو 

در سواحل خلیج فارس و دریای خزر است.

وی افزود: به طور مثال یکی از این شــهرک ها 
در هرمزگان بــه تولید میگو با 13هزار هکتار 
عرصه اختصاص یافته است و معادل کل تولید 

میگوی کشور را بازتولید خواهد کرد.   
منصوری در پاســخ به اینکه کســانی که در 
شهرک های کشــاورزی فعالیت می کنند چه 
شــرایطی باید داشــته باشــند، گفت: جذب 
کشاورزی  شــهرک های  در  ســرمایه گذاران 
برای گلخانه، آبزیان و دام و طیور بر اســاس 
فراخوان های صورت گرفته، انجام می شود و 
اهلیت این افراد از لحاظ توان مالی و شــرایط 

فنی تولید، مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افــزود: پس  از اینکــه اهلیت افراد مورد 
تأیید قــرار گرفت، اراضی به صورت اجاره به 
شرط تملیک سه ساله، به افراد واگذار می شود 
و پس  از اینکه طرح به بهره برداری رســید، 
معموالً ســند مالکیت به نــام متقاضی صادر 
خواهد شد. وی افزود: در این طرح ها عالوه بر 
تأمین  اراضی، تسهیالت دیگری نیز نظیر انجام  
مطالعات و طراحی و تســهیالتی بانکی ارزان 

قیمت در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
ارائهتسهیالتبانکیارزانقیمت

منصوری اظهار کرد: تســهیالت بانکی تأمین 
شــده از محل تبصره 18 قانون بودجه، برای 
ســرمایه گذاران در مناطق کمتــر برخوردار 
۶درصــد و در مناطــق برخــوردار ۹درصد 
اســت و همچنین از محل صندوق توســعه 
ملی تسهیالت 1۲درصدی برای مناطق کمتر 
برخوردار و برای مناطق برخوردار 14.5درصد 

در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به اینکه سرمایه گذاران ُخرد نیز 
می توانند در شــهرک های کشاورزی فعالیت 
داشته باشند، گفت: در شهرک های کشاورزی 
هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاران مختلف 
نداریم؛ به طوری که در برخی از طرح ها افراد 
با 150میلیون تومان آورده اولیه، فعالیت خود 
را آغاز و مابقی آن را تســهیالت بانکی ارزان 

قیمت دریافت کرده اند.

2۷0هزار هکتار زمین در ایران مستعد کشاورزی است

کشاورزی، ناجی اقتصاد
■ ایجاد گلخانه با اشتغالزایی 1/7 میلیون نفری
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پیش بینی خرید 2۰ هزار تن گندم 
در تعاون روستایی همدان

 رئیس تعاون روســتایی شهرستان همدان گفت: تاکنون در چهار مرکز خرید گندم در 
همدان بالغ بر 3 هزار تن خرید انجام شــده که پیش بینی می شود حداقل به ۲0 هزار تن 

برسد.
مسعودعلی سعیدی با بیان اینکه خرید گندم از 18 تیرماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه 
دارد، اظهار کرد: تعاون روستایی با ایجاد چهار مرکز خرید در امزاجرد، قهاوند، کوزره و 

عبدالرحیم کار جمع آوری گندم مازاد بر نیاز زارعین را دارد.

وی با بیان اینکه مدیران عامل از ســاعت 8 صبح تا ۲0 عصر هر روز کار خرید را انجام 
می دهنــد افزود: تاکنون در چهار مرکز بالغ بر 3 هزار تن خرید انجام شــده و پیش بینی 

می شود خرید تعاون روستایی حداقل به ۲0 هزار تن برسد.
رئیس تعاون روســتایی شهرســتان همدان به فارس گفت: یکی از مشکالتی که هر سال 
باعث کاهش خرید و خروج گندم از شهرســتان و گســیل آن به استان مرکزی می شود، 

موضوع حمل است که با قول مساعد مسووالن غله مقرر شد این مهم امسال حل شود.
وی یادآور شد: از آنجا که تعاون روستایی محموالت خرد را تحویل می گیرد، از زارعین 
تقاضا داریم با حوصله و بدون عجله محصول خود را تحویل مراکز تعاون روستایی دهند 

تا حاصل دسترنج آنها توسط دالل و واسطه به یغما نرود.

ســعیدی در خصوص پرداخت پول کشــاورزان نیز اضافه کرد: تقریبا بخشــی از گندم 
تحویلی طی چک لیست به بانک کشاورزی ارسال شده و امیدواریم طی چند روز آینده 

بهای گندم تحویلی زارعین به حساب آنها واریز شود.
وی تصریح کرد: کشاورزانی که نام آنها در سامانه خرید وجود ندارد با مراجعه به مراکز 
خدمات نســبت به اصالح اطالعات اقدام کنند تا در امر تحویل محصول دچار مشــکل 

نشوند.
رئیس تعاون روستایی شهرســتان همدان در گفت: عالوه بر تاکید مسووالن استان و در 
راستای رفاه حال زارعان مقرر شده در امر تحویل گندم مساعدت و همکاری مناسبی از 

سوی مراکز صورت گیرد تا رضایت کشاورزان نیز مدنظر قرار گیرد.

تعیین قیمت مرغ با »صمت« است 
نه جهاد کشاورزی

 رئیس جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تعیین قیمت مرغ 
با سازمان صنعت و معدن و تأمین مرغ بر عهده جهاد کشاورزی است، 
گفت: وضعیت ذخیره مرغ اســتان مطلوب است به طوری که بیش از 

1۷0 تن ذخیره داریم.
منصور رضوانی جالل در رابطه با وضعیت قیمت مرغ در بازار با بیان 
اینکه رئیس تنظیم بازار رئیس ســازمان صمت است و تعیین قیمت 
مــرغ نیز با این مجموعه اظهار کرد: فقــط تأمین مرغ بر عهده جهاد 

کشاورزی است.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر در اســتان کمبود مرغ وجود ندارد، 
قیمت این محصول در بازار را 1۲ هزار و ۹00 تومان دانست و افزود: 
پشتیبانی امور دام مرغ را تا قیمت 1۲ هزار و ۷00 تومان مطابق با خط 

یک و خط دو خریداری می کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان به فارس گفت: وضعیت ذخیره 

مرغ استان مطلوب است به طوری که بیش از 1۷0 تن ذخیره داریم.
وی در ادامه در رابطه با قیمت ســیب زمینی با بیان اینکه برداشــت 
این محصول شــروع شده است افزود: 400 هزار تن پایه سیب زمینی 

تابستانه داریم که با ورود آن به بازار قیمت ها کاهش خواهد داشت.
رضوانی جالل با بیان اینکه به دلیل وقفه در برداشــت محصول سیب 
زمینی افزایش قیمت داشت افزود: برداشت سیب زمینی در همدان و 
ســایر استان ها به دلیل سیل به تاخیر افتاد و این وقفه ایجاد شده عدم 

عرضه را در پی داشت و عدم عرضه باعث افزایش قیمت شد.

قیمت گوشی متناسب
 با افت نرخ دالر کاهش نیافت

 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه 
گفت: با وجود کاهش نرخ ارز در هفته گذشته به دلیل عدم تامین نیاز 

بازار، قیمت تلفن همراه متناسب با افت ارزش دالر، کاهش نیافت.
ابراهیم درســتی با اشاره به اینکه در ابتدای ماه جاری اعالم شد بازار 
طی دو هفته آینده مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت تا وضعیت 
واردات و رفــع نیاز بازار تلفن همراه به صورت دقیق مورد مطالعه و 
تصمیم گیــری قرار گیرد، اظهار کرد: در چند هفته اخیر اتفاق خاصی 
در بــازار تلفن همــراه رخ نداده و می توان این موضــوع را در هفته 
گذشته که قیمت دالر افت داشت اما قیمت تلفن همراه تغییر نداشت، 

مشاهده کرد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه به 
ایسنا گفت: عدم تأثیرگذاری کاهش نرخ ارز بر قیمت تلفن همراه گواه 
آن را دارد کــه بازار تلفن همراه با کمبود عرضه مواجه اســت و باید 
شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که نیاز بازار به لحظه تامین و رفع 
شــود، که البته تاکید بر آن است که تامین نیاز از طریق مبادی رسمی 
انجام شود.وی بیان کرد: شرکت های واردکننده رسمی برای چند روز 
آینده درخواســت فرصت داشته اند تا با رصد بازار و انجام تشریفات 
قانونی واردات تلفن همراه، شرایط بهتری را برای بازار رقم بزنند؛ از 
این رو در روز دوشــنبه آتی جلسه ای در زمینه بررسی شرایط بازار و 

ارائه امکانات مرتبط با واردات کاال برگزار خواهد شد.

روش های آزمون و خطا تا کی؟
احیاء کارت سوخت پس  از 7 سال 

فیض ا... مظفرپور «

 روش آزمون و خطا معموالً در مباحث روان شناسی برای یادگیری 
و یا تغییر رفتار بکار گرفته می شود. این روش ها را در مباحث تربیتی 
یــک امر مثبت تلقی می کنند تا بتواننــد از طریق تجربه های مکرر فرد 
مورد آزمایش را به یادگیری و تغییر رفتار وادار سازند. معموالً در حوزه 
روان شناســی کودک به روش آزمون و خطا بیشتر بها داده می شود زیرا 
کودکان از طریق تجربه و روش آزمون و خطا می توانند مهارت آموزی 

کنند.
ولی در مباحث کالن مملکتی و در تصمیم گیری های مهم کشوری که 
با زندگی میلیون ها نفر در ارتباط است معموالً استفاده از روش آزمون 
و خطا را امری ناپسند و منفی تلقی می کنند زیرا که این روش مستلزم 
هزینه و وقت بسیار است و به لحاظ اقتصادی نیز قابل پذیرش نمی باشد.

همزمــان با هدفمندی یارانه ها که در آذر 8۹ به طور رســمی از طرف 
رئیس دولت نهم ابالغ شــد مدیریت مصرف ســوخت در دستور کار 
قرار گرفت. که یکی از ابزارهای مهم برای کنترل مصرف و جلوگیری 
از قاچاق آن به کشورهای همسایه کارت سوخت های هوشمند طراحی 
شد و در اختیار دارندگان خودروها قرار گرفت. تا هر کس فقط از طریق 
کارت سوخت خودرو خود بتوانند به میزان نیاز واقعی خود سوخت در 
جایگاه ها دریافت نماید. این روش توانست تا حدودی مدیریت درست 
مصرف سوخت در کشور را در اختیار مسئوالن ذی ربط به ویژه شرکت 

پاالیش فرآورده های نفتی برقرار بدهد.
زیرا هم میزان مصرف به راحتی مشخص می شد و کسی نمی توانست 
در جایگاه ها سوخت زیادی دریافت کرده و آن را قاچاق نماید همچنین 
مصرف بیش از حد معمول سوخت نیز باید بهای آزاد برای آن پرداخت 
می کرد. البته این زمانی بود که بنزین چند نرخی بود پس  از تک نرخی 
شــدن بنزین نیز کارت های سوخت کارآیی خود را نشان داده و دست 

سودجویان را تا حدودی بسته بود به ویژه برای قاچاق سوخت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست ها در زمینه کنترل سوخت نیز 
دچار تغییراتی شــد که یکی از این تغییرات حذف کارت های سوخت 

علی رغم اثبات کارآمدی آن در گذشته بود.
حذف کارت های سوخت در ۷ سال گذشته ادامه داشت تا اینکه اوایل 
ســال جاری دولت تصمیم به افزایش قیمت سوخت و یا سهمیه بندی 
مجدد آن را گرفت که دوباره استفاده از کارت های سوخت در دستور کار 
قرار گرفت. علی رغم آنکه افزایش قیمت سوخت به علت مخالفت های 
مجلس و مردم منتفی شــد ولی دولت بــرای کنترل مصرف بی رویه و 
قاچاق ســوخت تصمیم قطعی برای احیاء مجدد کارت های سوخت 
که رقم آنها به میلیون ها می رســد و سال هاست در داخل داشبوردهای 
خودروها و یا در خانه ها خاک می خورد گرفته اســت و قرار است از 
۲0 مرداد صاحبان خودروها فقط از طریق کارت سوخت در جایگاه ها 
سوخت دریافت کنند.و به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرده دارندگان کارت های سوخت قبلی برای اطمینان از سالم 
بودن کارت های سوخت و فعال بودن آنها حداقل یک بار تا پایان تیرماه 

در جایگاه های سوخت از این کارت ها استفاده کنند.
در کنار احیاء کارت های ســوخت و بازگشــت به روش قبلی در این 
زمینه که یک نوع آزمون و خطا محسوب می شود دولت دستور افزایش 
جایگاه های سوخت CNG و همچنین دادن وام 1/5 میلیونی برای گاز 
سوز کردن خودروها را نیز داده است که هر سه اقدام پیش از این بکار 
گرفته شده و نقش مثبتی در کاهش مصرف سوخت و مدیریت صحیح 
آن داشت.به نظر می رسد دولت ها در تصمیمات کالن که مستلزم صرف 
هزینه و وقت میلیون ها نفر از هموطنان می باشد. بدون تعصبات جناحی 
و سیاسی و فقط بر اســاس توصیه های کارشناسان تصمیمات مهم را 

بگیرند که این تصمیمات مهم به نفع مردم باشد.
زیرا که مردم فراتر و ورای جناح بندی های رایج سیاسی می باشند و میزان 
هم رأی آنهاست. از این روی توسل به روش های آزمون و خطا در امور 

مهم به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
گر چه باید گفــت این تصمیم دولت برای انجام ســه اقدام در حوزه 
ســوخت یعنی احیاء کارت های سوخت و گســترش جایگاه های گاز 
CNG و تولید بیشــتر خودروهای گاز ســوز اقدامی است مثبت زیرا 
که گفته اند جلو ضرر را هر جا بگیری منفعت است و نباید سوخت این 
سرمایه ملی در شرایطی که ظالمانه ترین تحریم ها علیه کشور از طرف 
دشمنان اعمال می شــود به آسانی و با ثمن بخس در مرزهای کشور به 
وسیله عده ای سودجو فروخته شود که در حقیقت هدر دادن سرمایه ملی 
است. و مردم باید ضمن استقبال از احیاء کارت سوخت همکاری الزم 
را در این زمینه داشــته باشند تا ضمن مدیریت صحیح سوخت در این 
شرایط سخت اقتصادی دشمنان را ناامید و تحریم ها را بی اثر کنیم. انشاءا... 

کارت دانشجویی زهرا محیط  فرزند کرامت به شماره ملی 
514۰۰39346 رشته فیزیک حالت جامد دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9۲1۲11۰۰۲۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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هوالباقی 

محمد رضا عظیمی و سردار فارسی 

خانواده محترم

 الوندی پرتو
 بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر 
ــه شــما تســلیت عــرض نمــوده و از  گرامیتــان را ب
ــی  ــران اله ــوم غف ــرای آن مرح ــال ب ــد متع خداون
ــل  ــر جزی ــدگان صب ــرای بازمان ــات و ب ــو درج و عل

ــم.  ــی نمائی ــئلت م مس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت اسدآباد  )نوبت دوم( 

هاشم صوفی- هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت در اسدآباد

بنا به تصویب هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت اسدآباد مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده ساالنه )نوبت دوم( رأس ساعت 5 پس ازظهر روز 
پنجشنبه 1398/5/1۰ در محل سالن دبیرستان خلیج فارس واقع در میدان امام )ره(جنب بانک قرض الحسنه مهدیه  برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا )صاحبان سهام( دعوت 
می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده در مجمع عمومی فوق الذکر حضور بهم رسانند. و یا طبق ماده19 آئین نامه تشكیل مجامع عمومی، نماینده تام االختیار خود را با در دست 

داشتن کارت عضویت و تكمیل فرم وکالتنامه در دفتر فروشگاه از میان اعضا یا خارج از اعضا معرفی نمایند.
 )ضمناً اعضاء جهت دریافت فرم وکالت می توانند از تاریخ 1398/5/6 لغایت 1398/5/9 از ساعت 17 الی ۲۰ به دفتر فروشگاه مراجعه نمایند. )حضور وکیل و موکل جهت گرفتن 

وکالت نامه الزامی است.(
تذکر: داشتن شماره عضویت و کارت ملی جهت شرکت در جلسه الزامی است

دستور جلسه:
1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان از عملكرد سال 1397

۲- تصویب بیالن و صورت حساب های مالی شرکت در سال 1397
ــی 1398 و تعییــن خــط مشــی  ــرای ســال مال 3- پیش بینــی و تصویــب بودجــه شــرکت ب

شــرکت 
4- تصمیم گیری و تعیین تكلیف در خصوص سود سهام سال 1397

5- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره و بازرسان تعاونی برای عملكرد سال 1397
6- انتخاب بازرسان شرکت تعاونی 

7- تصویب گزارش تغییرات سرمایه اعضاء
8- تصویب و دریافت وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی 

9- طرح و تصویب دستورالعمل  حقوق و مزایا و پاداش و جلسات هیأت مدیره و موضوع تبصره 
3 ماده 36 قانون اصالح موادی از قانون بخش اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، شرکت تعاونی 

مصرف فرهگیان اسدآباد 

تاریخ انتشار: 98/4/3۰

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایيد

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

توصیهاستاندار
همدانبرضرورت
مدارابامردمدر
دریافتمالیات

 اســتاندار همــدان از کارکنان امور 
مالیاتی خواســت در دریافت مالیات با 
مردم مدارا و بــه عدالت رفتار کنند در 
عین حال با ابــزار قانونی جلوی اندک 
افرادی که دنبال فرار مالیاتی و پولشویی 

بایستند. هستند 
سید سعید شاهرخی در دیدار با مدیران و 
کارکنان امور مالیاتی استان همدان اظهار 
داشت: در تمامی کشورهای جهان ترویج 
فرهنگ پرداخت مالیات و مشارکت مردم 
در تأمیــن هزینه اداره عمومی کشــور به 

تناسب درآمد مردم، امری معمول است.

وی اضافــه کرد: اما در ایران به واســطه 
وجود منابع خدادای نظیر نفت و وابستگی 
کشور به آن، مسئوالن را در تصمیم گیری 
ها، شــتاب توســعه و برخی رفتارهای 
مورد نیاز در حوزه اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی با چالش مواجه کرده است.
اســتاندار همدان یــادآوری کرد: کاهش 
وابســتگی بودجه به نفت از دولت های 
گذشــته تاکنون پیگیری شــده است که 
جایگزین آن بایــد منابع داخلی از جمله 
مالیات باشــد که با این نگاه در سال های 
گذشــته گام های مؤثر، مثبت و جدی در 

حوزه مالیاتی برداشته شده است..
وی اضافه کــرد: تالش های برای ضابطه 
مند و دقیق تر شــدن دریافــت مالیات و 
حرکت آن به ســمت حق صورت گرفته 
اســت تا با طراحی سیستم های مختلف 
بتوان راه را برای فرار مالیاتی و پولشویی 

مسدود کرد.

استاندار همدان ادامه داد: پس از استقرار 
مالیــات بر ارزش افزوده یک ســامان در 
این حوزه داشــتیم که در اجرا، دقت در 
این موضوع می تواند ما را در رســیدن به 
اهداف موفق کند و این اجرا در دســت 

کارکنان امور مالیاتی است.
شاهرخی ادامه داد: به عنوان نماینده عالی 
دولت در اســتان همدان با همکاری همه 
ارکان، موانــع پیــش روی مالیات برای 
دســتیابی به عدد تعیین شــده در وصول 
مالیات را رفع می کنیــم چراکه برخی از 
معدود افــراد در برابــر پرداخت مالیات 

مقاومت های منفی دارند.
وی افــزود: برخی افراد بــا وجود اینکه 
ســرمایه قابل توجهــی دارند امــا نگاه 
محدودی نســبت بــه مالیــات دارند و 
جــاری،  هزینه هــای  در  نمی خواهنــد 
اجتماعی و عمومی دولت همکاری کنند 
که این بی عدالتی اســت در حالی که در 

نظام مالیاتی باید عدالت ســرلوحه کار و 
فعالیت ها باشد.

باالترین مقام اجرایی استان همدان تاکید 
کرد: در برنامه ریزی و شــیوه نامه ها نیز 
باید بر این اساس سهم افراد در پرداخت 

مالیات مشخص شود.
شاهرخی ادامه داد: رونق تولید و اشتغال 
و باال رفتن ســطح معیشت مردم بستگی 
به شــعار کلیدی ســالجاری رهبر فرزانه 
انقالب دارد و رونق کسب و کار و تولید 

منجر به پرداخت مالیات می شود.
وی تاکیــد کــرد: اگر خواهــان ارتقای 
وضعیت معیشــتی مردم هســتیم باید به 
وضعیت تولید توجــه کنیم چراکه تولید 
باعث ایجاد اشتغال و تولید ثروت می شود 
و از این ثروت می توان مالیات دریافت و 

صرف هزینه های جاری کشور کرد.
اســتاندار همدان افزود: مسئوالن باید با 
تعامل و با اخالق به گونه ای عمل کنند که 

از حوزه تولید و کسب و کارهای مختلف 
حمایت کنیــم و تنها به وصول مالیات و 

مطالبات فکر نکنیم.
شاهرخی اضافه کرد: در حوزه وصول باید 
نگاه تقویت کســب و کار باشد در عین 
حال باید با دقت و طراحی سیســتم های 
هوشــمند فرار مالیاتی رصد و از بروز آن 

جلوگیری کرد.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت 
مردم از 4۲ به 44 درصد به معنای افزایش 
کار و فعالیت و در ادامه پرداخت مالیات 

و عوارض و ارتقای معیشت مردم است.
۲هزار دانه درشــت فراری از مالیات در 

همدان شناسایی شدند
رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان نیز 
گفت: ۲ هزار دانه درشت فراری از مالیات 
در ســال های ۹۶ و ۹۷ شناسایی شده و 

زیر چتر مالیات قرار گرفتند.
ســید اســکندر صیدایی اظهار داشــت: 

همچنین در سه ماهه نخست سال جاری 
یکصد دانه درشــت مالیاتی در این استان 

شناسایی شده اند.
وی اضافــه کرد: این افراد با وجود درامد 
و ثروت باال دنبال فرار از پرداخت مالیات 
بودند که با ظرافت و هوشیاری اداره امور 

مالیاتی شناسایی شدند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه همدان، 
وصول منابع درآمــدی را موتور محرکه 
کشور و استان دانست و اضافه کرد: سهم 
مالیات از منابع درآمدی 85 درصد است 
یعنی با محقق شــدن اهداف مالیات 85 

درصد اهداف استان محقق می شود.
صیدایــی ادامه داد: علت اختصاص مازاد 
به اســتان در پایان سال به همت مدیران 
امور مالیاتی بســتگی دارد بنابراین برای 
تحقق 100 درصدی درامد مالیاتی استان، 
کارکنان این حوزه با ظرافت و حساسیت 

کار خود را انجام می دهند.

غزل اسالمي «

 این دومین باري بود که اســتاندار در ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید به پرونده هایي که 
بدون مطالعه کارگروه کارشناســي به جلسه 
معرفي مي شــدند تــا مصوبه بگیرنــد، انتقاد 
مي کرد. از همان ابتداي ســال هم، پورمجاهد 
معاون اقتصادي اســتاندار تأکیدش بر این بود 
که تا این کارگروه تشکیل نشود و چند پرونده 
مشــکل دار را مطالعه نکنند تــا راهکارهاي 
مناســب براي حل مشکلشان ارائه کنند اجازه 
نمي دهم که جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید برگزار شود. از ابتداي سال در استانداري 
تأکید بر کار کارشناسي شده بود. اما استاندار 
در دو جلسه گذشته به وجود پرونده هایي در 
جلسات ستاد تسهیل اعتراض کرد که توسط 
کارشناسان مطالعه نشــده و نظر آنها ضمیمه 

پرونده ها نیست.  
وقتي مدیرعامــل یکي از واحدهاي تولیدي، 
مشــکل تســهیالتي خود را براي راه اندازي 
نیــروگاه جدیــد عنــوان کــرد و گفت که 
مي خواهم تســهیالت قبلي را تسویه کنم و 
براي توســعه کارم تسهیالت جدید دریافت 
کنم اما کســي نمي داند بر مبناي چه قانوني 
باید این تســهیالت را تسویه کنم، استاندار با 
مشورت اعضا راهکار داد که مدیر بانک ملي 
در پاسخ به استاندار گفت: ما نمي توانیم قانون 
بانکي را نادیده بگیریم و قانوني که مسئوالن 
در جلسه مطرح مي کنند را اعمال کنیم چون 
هنوز چنین بخشــنامه اي براي ما نیامده است 
و این مشــکل باید در مرکز بررســي شود. 
استاندار در واکنش به حل نشدن مشکل این 
پرونده در ستاد تســهیل خطاب به مسئوالن 
مربوطه گفت که اگر مي خواهیم کار درست 
انجــام بدهیم باید هر تقاضایــي به دبیرخانه 
مي آید ابتدا براي آن پرونده اي تشکیل و نظر 
کارشناسان بر روي آن درج شده و سپس به 
ستاد تسهیل معرفي شــود، ما که نمي توانیم 
قانــون وضع کنیم یا قانون را زیر پا بگذاریم. 
ما در این ستاد باید کار را براي اجراي قانون 

تسهیل کنیم.

ادامــه داد: ما  شــاهرخي 
نمي توانیم به بانک تکلیفي 
کنیــم کــه در اختیاراتش 

نیست.
در ایــن جلســه 8 واحد 
شدند  بررسي  مشــکل دار 
که 5 واحد مصوبه گرفت 
امــا براي 3 واحد به دالیل 
بــه حل  موفق  مختلــف 
مشــکل و دریافت مصوبه 

نشدند. 
جلســه  این  در  همچنین 
تخصیــص  درخواســت 
از  گــردش  در  ســرمایه 
ســوی واحد چاپی استان 
برای تولید دفتر مدرســه 
با قیمت دولتی مطرح شد.

اما وقتــي نوبت به واحد تولید پودر رســید 
و اســتاندار در جریان مشکل این واحد قرار 
گرفت به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان 
تذکــر داد و گفت که از برخــي اقدامات این 
ســازمان تعجب مي کنم که با یک واحد فعال 

چنین برخوردهایي دارد.
شــاهرخي منتقدانــه ادامه 
داد: اگر بتوانیم حساســیت 
تولیــد و اشــتغال را براي 
بسیاري  جابیندازیم  مدیران 
از مشــکالت حل مي شود. 
وي ســپس اعتــراض کرد 
که چــرا چنیــن پرونده اي 
معرفي  تســهیل  ســتاد  به 
مي شــود درصورتي که باید 
در ســازمان مربوطه حل و 
فصل شود. استاندار از اینکه 
گاوداري  یک  به خاطر  چرا 
خشک کني  ذرت  و  تعطیل 
متروکه، براي واحد تولیدي 
فعال موانع ایجاد مي شــود 
ناراضــي بــود و گفت که 
اصــاًل چگونه به واحد ذرت خشــک کني در 

کنار واحد پتروشیمي مجوز داده شده است.
شــاهرخي که ظاهراً از قبــل به خاطر برخي 
اقدامات از ســازمان جهاد کشاورزي ناراضي 
بود گفــت که بــا کشــاورزان برخوردها و 

سخت گیري هاي نابه جا دارید و کاري مي کنید 
کــه به خاطر تغییــر کاربري هــاي غلط وزیر 
کشاورزي بیاید و از مردم اسدآباد عذرخواهي 
کند. وزیر مي گوید یک کشاورز و دامدار الزم 
نیســت براي ایجاد انبار علوفه در زمین خود 
تغییر کاربري بگیرد اما شــما سرســختانه بر 
این موضع ایســتاده اید. به نظرم این برخوردها 

به خاطر تنگ نظري است.
وي ادامه داد: اینطوري فایده ندارد که مدیران 
دســتور بدهند اما در زیرمجموعه دستورات 

انجام نشود، باید نگاه ها تغییر کند.
اســتاندار در بخش دیگري از جلسه خطاب 
به مدیر عامل جدید بانک رفاه گفت: شــما 
کي به اســتان آمدید که کســي مطلع نشد؟ 
شــاهرخي که از این بي خبــري در انتصاب 
مدیري از ســوي تهران در استان گالیه مند 
بــود، گفت: مــن نماینده دولت در اســتان 
هســتم، ســالم مرا به مدیر خود برسانید و 
بگویید اســتاندار مرا به جلســه راه نداد و 
گفــت چنین رفتارهایي از یــک بانک بعید 
اســت که بدون هماهنگي استاندار مدیري 

را تغییر بدهد.

کارشناسان طرح ها را مطالعه نمی کنند

انتقاد از هدر رفت زمان 
درستاد تسهيل

حساســیت بتوانیم اگر
تولیدواشــتغالرابراي
جابیندازیــم مدیــران
ازمشکالتحل بسیاري

ميشود
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درخشش بانوان وزنه بردار استان در 
قهرمانی کشور

 بانوان وزنه بردار اســتان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران 
خوش درخشیدند .

مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی ایران به میزبانی اصفهان در رده 
سنی بزرگساالن و جوانان برگزار شد. در این مسابقات وزنه برداران در 
دو رده جوانان و بزرگســاالن به رقابت پرداختند که در پایان تیم های 
کرمانشــاه و لرستان به ترتیب مقام نخســت را در رده های جوانان و 

بزرگساالن کسب کردند.
در بخش انفرادی در رده ســنی جوانان تیم وزنه برداری استان توسط 
پریا حاجی علی اکبر دسته 81 در مجموع دو ضرب و سه ضرب نشان 
طالی این مســابقات را از آن خود کرد ،مریم خزایی در وزن 55 در 
یک ضرب نقره و در دو ضرب مجموع سوم شد ،هدیه حمید وند در 
دسته 4۹ در یک ضرب و دوضرب در مجموع نشان نقره این مسابقات 
را کســب کرد. تیم وزنه برداری استان به مربیگری مریم می آبادی و 

سرپرستی خدیجه محبی در این مسابقات حضور داشتند.

طرح ملی پارک گام درفامنین

 طرح ملی پارک گام با هدف ارتقای ســالمت و افزایش مشارکت 
بانوان با ورزش در شهرستان فامنین اجرا شد.

طرح ملی پارک گام با هدف ارتقای سالمت و افزایش مشارکت بانوان 
در ورزش و همچنین تغییر سبک زندگی کم تحرک به سمت زندگی 
پرتحرک با انجام همایش ورزشــی صبحگاهی و با حضور جمعی از 

بانوان ورزش دوست در پارک ملت فامنین برگزارشد.
طرح پارک گام در دو بخش پیش بینی شده است؛ در بخش اول بانوان 
ورزش دوست می توانند در طول هفته با حضور در یکی از بوستان ها 
و فضای ســبز شــهر ورزش کنند و در بخش دوم طرح شهروندان با 
نصــب نرم افزار در تلفن همراه میزان فعالیت ورزشــی خود را رصد 

کنند.
گفتنی است :بانوان شهرســتان فامنین از فعال ترین بانوان ورزشکار 
در ســطح اســتان هســتند. بانوان ورزشــکار فامنین در رشته های 
والیبال، فوتسال، بسکتبال، دو ومیدانی، کاراته، ایروبیک و بدنسازی، 
ژیمناستیک، ورزش همگانی، شــنا، تنیس روی میز، هندبال و اخیرا 

تیراندازی با کمان به فعالیت می پردازند.

سمینار ملی ورزش پیالتس در همدان 
برگزار شد

 بزرگتریــن ســمینار تخصصی مربیان ورزش پیالتس کشــور به 
میزبانی همدان برگزار شد.

رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان به ایرنا اظهار داشت: در این 
همایش 180 تن از مربیان پیالتس اســتان های مختلف کشور حضور 
دارند.هادی سبزواری افزود: این سمینار به مدت ۲ روز برگزار  شد و 
انجمن پیالتس فدراسیون ورزش های همگانی کشور، دبیرخانه منطقه 
هفت ورزش همگانی کشور و کمیته پیالتس همدان در برگزاری آن 

همکاری دارند.
وی بیان کرد: در این ســمینار حقوق ورزشی در پیالتس، توپ شنی، 
پیالتس معلق، متد اســتات، داوری جدیــد پیالتس و پیالتس هنری 
آموزش داده  شــد.رئیس کمیتــه پیالتس همدان نیز اظهار داشــت: 
ایــن ســمینار دارای ۲0 امتیاز ارتقا و بازآموزی مصوب فدراســیون 

ورزش های همگانی برای مربیان شرکت کننده است.
میثم خلجی افزود: نهمین دوره سمینار تاریخ ورزش پیالتس کشور را 

میزبانی می کنیم و استقبال بسیار خوبی از آن شده است.
وی خاطرنشان کرد: ورزش پیالتس استان هم اکنون در سطح کشور 
نمونه است و فعالیت گســترده ای را در این رشته پر مخاطب شاهد 
هســتیم.وی افزود: پیالتس به صورت روش تمرینی ایستاده، نشسته 
و خوابیــده بدون طی مســافت و پرش و جهش انجــام می گیرد و 

آسیب های ناشی از صدمات مفصلی را کاهش می دهد.
خلجی یادآور شــد: حرکات ورزشی در پیالتس با اجرای تنفس های 
عمیق و انقباض های عضالنی انجام می گیرد و مکملی مناســب برای 

سایر ورزش ها و تمرینات ورزشکاران است.
ورزشــی پیالتس که در سال 1۹۲0 توسط یوزف پیالتس پایه گذاری 
شــد و متشکل از ورزش هایی است که تمرکز روی پیشرفت انعطاف 
و قدرت در تمام اندام های بدن دارند، بدون اینکه عضالت را حجیم 

کند یا آنها را از بین ببرد.
این روش تمرینی از حرکات کنترل شده ای تشکیل شده که بین بدن 
و مغــز هارمونــی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بــدن افراد را در هر 
ســن باال می برد. روش پیالتس در مجمــوع به دنبال افزایش قدرت، 

انعطاف پذیری و کنترل بدن است.

هاکی باز همدانی خوش درخشید
 هاکی باز همدانی تیم ملی هاکی بانوان کشــور خوش درخشید و 
پایه گذار پیروزی تیم ملی کشــورمان بود تیم ملی هاکی کشورمان که 
در مسابقات آسیایی هاکی بانوان تایلند ۲01۹ شرکت دارد در دومین 

گام موفق شد تیم ملی نپال را 5 بر یک شکست دهد.
در این پیروزی شیرین بازیکنان همدانی نقش بسزایی داشتند. سمیرا 
یادگاری دروازه بان و ساناز بهرامی مهاجم از استان همدان در این تیم 
نقش آفرینی کردند و ساناز بهرامی در این بازی به تنهایی سه گل را به 

ثمر رساند تا نقش همدانی ها در این رقابت ها پرنگ شود.

تیم شهرداری استارد زد 

 تیم فوتبال شهرداری همدان برای حضور در لیگ دسته دوم کشور 
دیروز استارت زد.

تیم فوتبال شهرداری تمرینات اولیه خود را با تست گیری آغاز می کند 
و به همین دلیل از دیروز در زمین چمن باشــگاه شــهرداری اقدام به 

تست گیری از بازکنان عالقه مند به این تیم نمودند.
هادی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در نظر دارد تا 
ابتدا نیازهای خود را از بازیکنان بومی تأمین کند و به همین جهت در 

این هفته از بازیکنان جوان و بزرگسال تست گیری می کند.

مالیر قهرمان مسابقات وزنه برداری 
استان شد

 مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان که به میزبانی نهاوند برگزار 
شد با برتری مالیر به کار خود پایان داد.

مسابقات وزنه برداری اســتان همدان به میزبانی شهرستان نهاوند در 
سالن ورزشی شهید عبدا... خدا رحمی برگزار شدو مالیری ها موفق 

شدند مقام قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص دهند.
ایــن مســابقات در دو رده ســنی نوجوانان و جوانــان وبا حضور 
شهرستان های همدان، مالیر، نهاوند و اسدآباد برگزار شد که در پایان 
تیم های مالیر با کسب ۲1۹ امتیاز عنوان نخست مسابقات را ذکسب 
کرد و نهاوند با 1۹0 امتیاز دوم شد و اسدآباد با 100 امتیاز در جایگاه 

سوم ایستاد.
در پایان نیز نفرات برتر معرفی رشدند

.................................................. مانی ساکی از نهاوند وزن 4۹ کیلوگرم
................................... : پوریا احمدی منفرد از مالیر  وزن ۶1 کیلوگرم
..........................................   مسعود کولیوند از مالیر وزن ۶۷ کیلوگرم
وزن ۷3 کیلوگرم............................  محمدمهدی یار حسینی از نهاوند
...............................................  احمدرضا اکبری از مالیر  وزن کیلوگرم
در وزن 8۹ کیلوگرم.............  امیرمحمد کرجیان از اسدآباد عنوان کرد 
وزن 10۲ کیلوگرم....................................  ابوالفضل سیاوشی از مالیر 
........................................  علیرضا زندی از مالیر وزن 10۲ +کیلوگرم

درخشش تکواندوکاران استان در کشور

 تکواندو کاران اســتان در مسابقات پومسه قهرمانی کشور خوش 
درخشیدند وبه مقام چهارم رسیدند.

در پایان این دوره از مسابقات قهرمانی پومسه کشور، مردان پومسه رو 
اصفهان با کســب ۶ مدال طال، 3 نقره، 4 برنز و 84 امتیاز توانســتند 
عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت نمایند. تیم تهران با 5 طال، 3 نقره، 
5 برنز و ۷۷ امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و همدان نیز با یک 

طال، 3 نقره، 3 برنز و 43 امتیاز عنوان چهارمی را کسب کرد.
اسامی مدال آوران استان دراین رقابت ها:

 در رده سنی کمتر از 1۲ سال بهراد حیدریان به مقام سوم رسید 
در رده سنی 18 تا 30 سال: محمد مهدی جمشیدی دوم شد

در رده سنی 31 تا 40 سال:مهدي صمدیان تبار مقام سوم را کسب کرد
رده سنی کمتر از 14 سال:اشکان مددی سوم شد

رده سنی 15 تا 1۷ سال: محمدامین گماریان در جایگاه نخست ایستاد (
»پومسه تیمی« رده سنی کمتر از 14 سال:

همدان به مقام دوم رسید
رده سنی 18 تا 30 سال: همدان عنوان دوم را بدست آورد

درخشش ورزشکاران مالیری 
در غرب کشور

 ورزشــکاران مالیــری ســه 
مدال درخشان و ارزشمند طالی 
منطقه  باستانی  قهرمانی  مسابقات 
غرب کشور را از آن خود کردند.

 تیم باســتانی شهرستان مالیر که 
به مربیگری حســین بشــیری در 
ورزش های  قهرمانی  مســابقات 
باســتانی منطقه غرب کشــور به 
میزبانی اســتان کردستان شرکت 

کرده بود توانست سه مدال درخشان و ارزشمند طالی این مسابقات 
را کسب و افتخاری دیگر را برای ورزش استان و شهرستان مالیر به 

ارمغان آورد.
باستانی کاران مالیری در رده سنی جوانان و در رشته های دومیل، سه 
میل، چهارمیل، کباده و سنگ در این دوره از مسابقات شرکت کردند 
و با توکل بر خداوند و یاری جســتن از مــوالی خود علی)ع( مقام 
نخست و مدال طالی آن را از آن خود کردند و با سربلندی به زادگاه 

شهیدپرور و قهرمان پرور خود مالیر بازگشتند.
محمدجواد بشیری در رشــته های دومیل، سه میل، چهارمیل و کباده 
مقام اول و مدال طال را کسب کرد. علی شیرزادی در رشته سنگ مقام 

اول و مدال طال را به گردن آویخت.
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقای مجید شاکری دارای شماره شناسنامه  3871537683 به شرح دادخواست 
کالســه 11۲/186/98ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابوالقاسم راسخی به شماره شناسنامه  ۲475 در تاریخ 
1393/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/

متوفیه منحصر اســت به: 1-مرتضی راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 
1 متولد 1344 صادره از فامنین پســر متوفی ۲-علی راسخی فرزند ابوالقاسم به 
شماره شناســنامه 713۰ متولد 1351 صادره از فامنین پسر متوفی 3-محمدرضا 
راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 78۲3 متولد 1353 صادره از فامنین 
پسر متوفی 4-امیر راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 7131 متولد 135۲ 
صادره از فامنین پسر متوفی 5-مهدی راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 
1877 متولد 1361 صادره از شراء و پیشخور پسر متوفی 6-حسین راسخی فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناســنامه ۲568 متولد 1365 صادره از فامنین پسر متوفی 
7-فاطمه راســخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 49۲1 متولد 1338 صادره 
از فامنین دختر متوفی 8-اکرم راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 6718 
متولد 1345 صادره از فامنین دختر متوفی 9-اعظم راســخی فرزند ابوالقاسم به 
شماره شناســنامه 5۰۲۰193755 متولد 1359 صادره از فامنین دختر متوفی 1۰-

سهیل راسخی فرزند ابوالقاسم به شماره شناســنامه 516 متولد 1364 صادره از 
فامنین دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 114(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

1۹ برنامه فرهتگی و ورزشی در کبودراهنگ

ــدر،  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس  ب
ــوع  ــه متن ــوزده برنام ــاف و حجــاب ن ــه عف ــت و هفت ــه کرام ده

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــطح شهرس ــی در س ــی و ورزش فرهنگ
ــا مــواد مخــدر، دهــه  ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه مبــارزه ب  ب
کرامــت و نیــز هفتــه عفــاف و حجــاب بــا همــکاری اداره ورزش 
ــوزده  ــی ن ــای ورزش ــأت ه ــایر هی ــا و س ــمن ه ــان، س و جوان
ــف شــهری  ــوع فرهنگــی و ورزشــی در مناطــق مختل ــه متن برنام

ــزار شــد. و روســتایی سراســر شهرســتان برگ
ــا  ــتانه ب ــرح تابس ــی، ط ــاب کش ــامل طن ــی ش ــابقات ورزش مس
ــژه  ــی وی ــتگاه ورزش صبحگاه ــتین ایس ــاح نخس ورزش، افتت
ملــی  اجــرای طــرح  بانــوان،  پیالتــس  مســابقات  بانــوان، 
بــا  انــدازی  تیــر  مســابقات  دارت،  مســابقات  گام،  پــارک 
ــه  ــاح مدرس ــان، افتت ــان، مســابقات بســکتبال، فوتســال آقای کم
ــگان،  ــود یافت ــاده روی بهب ــی و پی ــش کوهپیمای ــال، همای فوتب
ــال  ــوان، فوتس ــژه بان ــتی وی ــاط و تندرس ــرح نش ــش ط همای
ــران و مســابقات اســکیت  ــدران و دخت ــن پ ــوان، مســابقه بی بان

بــود کــه در پایــان بــه نفــرات و تیــم هــای برتــر جوایــزی بــه 
ــد. ــداء گردی ــود اه ــاد ب ــم ی رس

ــور در  ــامل حض ــز ش ــده نی ــرا ش ــی اج ــای فرهنگ ــه ه برنام
ــنواره  ــدر، جش ــواد مخ ــرف م ــگان از مص ــود یافت ــش بهب همای
ــش از ازدواج  ــای پی ــارت ه ــی مه ــر، کارگاه آموزش روز دخت
ــای  ــوع فض ــا موض ــل ب ــر عام ــد غی ــی پدافن و کارگاه آموزش
مجــازی بــود کــه بــا همــکاری هیــأت ورزش هــای همگانــی، 
ــزار  ــتان برگ ــابیری شهرس ــمن س ــی و س ــدای زندگ ــمن ص س

ــد. گردی

انتظامی همدان میزبان 
رقابت های مهارت های 

پلیسی
 نخستین دوره رقابت های سراسری 
ناجا  کارکنان زن  پلیســی  مهارت های 
به میزبانــی انتظامی همدان برگزار می 

شود.
معــاون هماهنــگ کننــده انتظامــی 
اســتان همــدان در این زمینــه گفت: 
ایــن مســابقات برای نخســتین بار با 
انتظامی  فرماندهی  حضور کارکنان زن 
استان های سراســر کشور و یگان های 
مستقل ناجا در همدان برگزار می شود.

سرهنگ رضا صفایی هدف از برگزاری 
ارتقــای  را  رقابت هــا  از  ایــن دوره 
توانمندی و مهارت هــای کارکنان زن 
ناجا و کشف استعدادهای مهارتی آنان 
دانســت و افزود: نفرات برگزیده این 
رقابت ها به مسابقات جهانی پلیس ها و 

ارتش های جهان اعزام می شوند.
انتظامی همدان  انتخاب فرماندهی  وی 
بــه میزبانی این رقابت هــا را به خاطر 
برخورداری از ظرفیت های موجود در 
استان دانست و بیان کرد: این رقابت ها 
در روزهای ۲۷ و ۲8 تیرماه در مجتمع 
ورزشــی معاونت تربیــت و آموزش 

انتظامی این استان برگزار می شود.

تغییر محل برگزاری 
دیدار االتحاد عربستان و 

ذوب آهن
 محــل برگــزاری دیــدار االتحاد 
عربستان و ذوب آهن در لیگ قهرمانان 

آسیا تغییر کرد.
دیدار رفت دو تیم االتحاد عربســتان و 
ذوب آهن اصفهان از مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان ۲01۹ آســیا روز 
دوشنبه 14 مردادماه در ورزشگاه زییل 

شهر ابوظبی برگزار می شود.
پیش از قرار بود این دیدار در ورزشگاه 
آل مکتوم برگزار شود که به درخواست 
میزبان )فدراسیون فوتبال امارات( محل 

برگزاری این مسابقه تغییر یافت.
ذوب اهن تنها نماینده ایران در مرحله 

حذفی لیگ قهرمانان آسیا است.

مسابقات فوتسال سمنهای 
کشور

 همدان جایگاه سوم را 
کسب کرد

 معاون جوانان استان همدان گفت: 
پس از چندین مصاف سخت و کسب 
پیــروزی هــای متعدد، تیم فوتســال 
ســمنهای اســتان همــدان، در مرحله 
نهایی، جایگاه سوم مسابقات کشوری 
فوتسال سمنهای جوانان را از آن خود 

کرد.
محرم روزبه گفت: مســابقات کشوری 
فوتسال ســمنهای جوانان که با هدف 
همدلی ، دوستی و ایجاد روحیه نشاط 
و پویایی با تیم های منتخب استانها به 
میزبانی آذربایجان غربی برگزار شــد، 
که تیم فوتسال سمنهای جوانان استان 
همدان پس از پیروزی های متعدد و با 
تالش وصف ناپذیر،جایگاه سوم کشور 

را کسب کرد.
مسابقات فوتسال سازمانهای مردم نهاد 
جوانان کشــور، 1۹لغایــت ۲۶ تیرماه 
ســال جاری بــه میزبانــی آذربایجان 
غربــی در ارومیه برگزار شــد، که در 
پایان استانهای آذربایجان شرقی، قم و 
همدان به ترتیب جایگاه اول تا سوم را 

کسب کردند.

افشین قطبی به لیگ 
چین بازگشت

 ســرمربی فصــل گذشــته فوالد 
خوزستان هدایت تیم دسته یکی چین 

را بر عهده گرفت.
افشین قطبی سرمربی سابق پرسپولیس 
و فصل گذشته فوالد خوزستان دوباره 
به لیــگ چیــن برگشــت و هدایت 

شیجیاژوانگ چین را بر عهده گرفت.
او پــس از جدایــی از فــوالد، گزینه 
نیمکت پرسپولیس و تراکتور تبریز هم 
بود اما تصمیم گرفــت دوباره به لیگ 
چین بازگردد. این تیم در رده ششــم 

لیگ دسته یک چین قرار دارد.

سلیمان رحیمی «

 ورزش استان از پتانسیل باالیی برخوردار 
اســت که با توجه به اســتعدادها و امکانات 
موجود در اســتان، می توان حرف های زیادی 

در کشور برای گفتن داشته باشد.
اســتان همدان از نظر سخت افزاری و داشتن 
امکان ورزشی توان باالیی دارد و تقریباً سرانه 
ورزشــی استان نســبت به میانگین کشوری 
جایگاه مناســبی دارد این امکانات به استان 
فرصت می دهد تا از رقابت های مهم کشوری 
و حتی بین المللی میزبانی کند و از توریست 

ورزشی نهایت سود را برد.
مریانج  مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی 
یک مجموعه کامل اســت و همه امکانات را 
در خود جای داده است این مجموعه در کنار 
ســایر اماکن ورزشــی همدان و شهرستان ها 
باعث شده تا استان خواهان میزبانی مسابقات 

مهم داخلی و خارجی باشد.
میزبانی فوتبال زیر 1۶ سال قهرمانی آسیا در 
شــهریور ماه ســال جاری با حضور تیم های 
فلسطین، افغانستان و مالدیو یکی از مواردی 
است که همدان می تواند توانایی خود را نشان 

دهد.
نهفته ای  اســتعدادهای  از  اســتان  جوانــان 
برخوردار است و نیاز به یک برنامه ریزی دقیق 

دارد که این استعدادها شکوفا شود.
همدان در ســال های گذشــته در رشته هایی 
چــون دوومیدانی، فوتبال، والیبال، کشــتی، 
هاکی، تنیس روی میز، ســوارکاری، شطرنج، 
تیراندازی، قایق رانی، شــنا و شیرجه و... این 
استعدادها را نشــان داده و در قالب تیم های 

ملی نیز به افتخاراتی دست یافته است.
البته این توان در سال های اخیر افت کرده که 
نیاز اســت هیأت های ورزشی با برنامه ریزی 

بلند مدت دوباره اســتان را به روزهای اوج 
گذشته برسانند.

استان همدان این توان را دارد که در لیگ های 
کشوری حضوری مســتمر همراه با موفقیت 
داشــته باشد که اگر مشکالت مالی از سر راه 
ورزش همدان کنار برود آنگاه می توان شاهد 
درخشــش و شــکوفایی جوانان و نوجوانان 

استان در میادین داخلی و خارجی باشیم.
در کشتی با قهرمانانی چون، صادق گودرزی، 
ابراهیمــی، حمید  مصطفی جوکار، ســعید 
سیفی، مصطفی یونسی نیا، عباس بیگلربیگی، 
محمدحسین سلطانی و... که حاال در کسوت 
مربــی قرار دارند. می توانند با ســود بردن از 
تجربه مربیان گذشته استان که این قهرمانان را 
پرورش داده اند تجربه و دانش را در هم تلفیق 
کنند و با شــوق و انگیزه کشتی گیران زبده ای 
را به ورزش کشور معرفی کنند. فضای امروز 
کشتی اســتان فضای وفاق و وحدت است و 
در کنــار این وفاق می توان کارهای بزرگی را 

انجام داد.
در فوتبال نیز روزهای طالیی و خوبی داشتیم 
و با آمــدن پاس روزهای خوبی را ســپری 
کردیم اما با ســقوط این تیم، فوتبال اســتان 
نیز افت کرد. بــا وجود پاس بازیکنان زیادی 
در فوتبال استان شــکوفا شدند و به تیم های 

بزرگی راه یافتند.
اآلن نیز می توان با برداشتن موانع از پیش پای 
فوتبال دوباره خون را در رگ فوتبال اســتان 
جــاری کرد و بــه روزهای خوش گذشــته 

برگردیم.
در والیبال و بســکتبال و هاکی نیز سال های 
شــیرینی را سپری کردیم و مدت ها در سطح 
اول ورزش کشــور مطرح بودیم که متأسفانه 
امروز دیگر نشانی از آن پویایی در این رشته ها 

دیده نمی شود.
در تیرانــدازی با حضور جامعه بزرگ در تیم 
ملــی جایگاه خوبی داریم کــه باید بر تعداد 
ملی پوشان افزود: در قایق رانی علی رغم آنکه 
محل مناسبی برای تمرین نداریم اما چهره های 
خوبی را پرورش داده ایم که سرآمد آنها آرزو 
حکیمی است که سابقه حضور در مسابقات 
جهانــی را نیــز دارد و این تــوان در هیأت 
قایق رانی و ورزش اســتان وجود دارد که باز 

هم بیشتر در این رشته فعال باشیم.
درومیدانی که زمانی ورزش اول اســتان بود 
و قهرمانان بزرگی چون دلیجانی، ســموات 
شریف، نادری فر، حسینی، خورشیدی و... در 
سطح ایران و آسیا داشتیم هنوز هم می توان به 
آن دوران اوج بازگشت و جوانان و نوجوانان 
با انگیزه و مشتاقی فعالیت می کنند که با یک 
برنامه ریزی مناسب می توان دوباره سکوهای 
کشوری و آسیایی را تصاحب کنیم. در شنا و 
شیرجه نیز برادران میرابیان را داشتیم که حرف 
اول را در تیم ملی می زدند اما این رشــته نیز 

چند صباحی است که افت کرده است.
مدیریت ورزش استان با درک این توانایی های 
استان می تواند با یک برنامه ریزی مدون  و سود 
بردن از توان مالی ادارات و جذب اسپانسرها 

راه شکوفایی ورزش استان را هموار کند.
وجود نمایندگان عالقه مند به گسترش ورزش 
و استاندار ورزش دوست زمینه سود بردن از 
توان آنها را فراهم آورده و ورزش اســتان را 

به روزهای درخشان آینده سوق خواهد داد.
محسن جهانشــیر مدیر کل جوان و با انگیزه 
اســتان می تواند در مدت حضــور خود در 
استان از این توانایی ها استفاده بهینه کند و با 
شکوفایی ورزش استان کارنامه درخشانی از 

خود بر جای بگذارد.

 ساالنه 10 هزارنفر در رشته های ورزش 
محالت همدان شرکت می کنند.

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری همدان با اشاره به 
گسترش ورزش محالت در سال ۹8 گفت: 
امســال تعداد رشــته های ورزش محالت 
افزایش پیدا کرد و در حال حاضر رشته های 
هندبال،  والیبال،  فوتسال، کشــتی،  فوتبال، 

ورزش هــای بومی و محلی و چند رشــته 
دیگر در ورزش محالت فعال است.

سعید خوشبخت بابیان اینکه امسال برخالف 
سال های گذشــته تمامی مناطق شهرداری 
همدان درگیر ورزش محالت خواهند شــد 
و بانــوان نیز نقش پررنگ تری در این زمینه 

ایفا خواهند کرد.
وی با اشــاره به گســترش زیرساخت های 

ورزش محــالت همدان گفــت: در حال 
حاضر 1۲ زمین ورزشــی در 4 منطقه شهر 
همدان شناسایی شــده و امسال این زمین ها 
وارد چرخه ورزش محالت خواهند شد. در 
حال حاضر به دنبال برطرف کردن مشــکل 
مالکیت این زمین هستیم و پس  از مشخص 
شــدن ابعاد زمین، اقدامات الزم برای آماده 

کردن این زمین را انجام خواهیم داد.

مارک ویلموتس:

ایران قرعه آسانی در 
انتخابی جام جهانی و 

جام ملت ها ندارد
 مارک ویلموتس،نسبت به قرعه تیم ملی 
در مقدماتی جام جهانــی ۲0۲۲ قطر و جام 
ملت های آسیا ۲0۲3 چین اظهارنظر کرد. در 
وهله نخســت باید بگویم که قرعه تیم ملی 
آســان نیســت. به طور حتم،حریفان در این 
مسابقات با همه توان خود به میدان خواهند 

آمد و شاهد رقابت سطح باالیی خواهیم بود.
اینکه کدام تیم را رقیب  ویلموتس درباره 
اصلی تیم ملی در گروه ســوم مســابقات 
مــی داند اظهار داشــت: ما بــه تک تک 
این  حریفان مــان احترام مــی گذاریم.با 
وجود هدف مان تنها یک چیز است و آن 
تالش بی وقفه برای کسب  عنوان نخست 

است. گروه 
در این قرعه کشــی،تیم ملی فوتبال ایران در 
گروه C با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ 

و کامبوج همگروه شد.

با داشتن امکانات سخت افزاری 

ورزش استان 
در تکاپوی شکوفایی

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری همدان:

۱2زمینورزشیدر۴منطقهشهرهمدانشناساییشد
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نخستین مایع تمام مغناطیسی ساخته شد
 دانشــمندان آزمایشــگاه برکلی)Berkeley( موفق به ساخت 

نخستین سیال تمام مغناطیسی دنیا شده اند.
به گزارش ایســنا، اکنون محققان آزمایشــگاه ملــی "الرنس برکلی" 
توانسته اند نخســتین مایع تمام مغناطیســی دائمی را ایجاد کنند که 

می تواند راه های جدیدی برای صنایع الکترونیک و رباتیک باز کند.
"تام راســل" پژوهشگر ارشد این مطالعه می گوید: ما یک ماده جدید 
ساخته ایم که هم مایع و هم مغناطیسی است. هیچ کس تا به حال چنین 

چیزی را مشاهده نکرده است. این مایع، ما را هم متعجب کرد.
این تیم با چاپ ســه پس ی قطرات یک میلی متری از یک فروسیال 
شروع کرد که هر کدام دارای میلیاردها نانوذره آهن-اکسید با عرض 
تنها ۲0 نانومتر بودند. این نانوذرات در یک محلول دیگر معلق بودند.

معرفی یک گونه گیاهی جدید 
به عالم گیاه شناسی

 پژوهشگران دانشگاه شــهید چمران اهواز، پیرو یک طرح علمی 
دانشجویی در منطقه شیمبار شهرستان مسجدسلیمان، یک گونه گیاهی 

جدید را کشف و به عالم گیاه شناسی معرفی کردند.
به گزارش ایســنا، محمدرضا پریشــانی، دراین خصوص گفت: این 
گیــاه کــه Tricholepis khuzistanica Parishani نامیده 
 Endemic ( شده است، بنابر بررسی های انجام شده گیاهی بومزاد
( منطقه شــیمبار استان خوزســتان بوده و تنها در یک وسعت نسبتًا 
کوچک دیده می شود.وی درباره ویژگی های این گیاه گفت: این آرایه 
 Asteraceae گیاهی دولپه ای، چندساله و صخره زی متعلق به تیره

)تیره گل آفتاب گردان( است. 

رشته هایی که درآمدزایی ندارند حذف 
می شوند

 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفت: رشــته هایی که برای دانشگاه درآمد ندارند و از طرفی نیاز بازار 
کار را مرتفع نمی کنند حذف می شــوند. سیدعلی بدری در گفت وگو 
با ایســنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ســال گذشته با توجه به 
سیاســتی که اتخاذ شد در حد بسیار اندک شهریه دانشجویان افزایش 
یافت.به نحوی که شهریه رشته های صنعتی 10 درصد افزایش داشت 
و رشــته  های حوزه خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر نیز 5 درصد 
افزایش شهریه داشــتند.وی خاطرنشــان کرد: تخفیف شهریه برای 
رشته هایی است با اقبال کمتی از سوی داوطلبان موجه هستند تا به این 
ترتیب دانشجو انگیزش و گرایش پیدا کند به سمت این رشته ها برود.

ایران نخستین کشور خاورمیانه در 
دستیابی به فناوری کوانتوم است

 ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران نخســتین کشور 
خاورمیانه و جهان اســالم خواهد بود که به فناوری کوانتومی دســته 

پیدا کرده است.
بــه گزارش مهر، بهروز کمالونــدی در واکنش به برخی اخبار درباره 
تعطیلی تأسیسات هسته ای فردو، اظهار داشت: این تأسیسات تعطیل 
نشده و مرکز ملی خالء در این مجموعه فعال بوده و تحقیق و توسعه 
را روی شــیرآالت خالء انجام می دهد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در ادامه تصریح کرد: شیرآالت خالء در صنایع پیچیده هسته ای کاربرد 
دارد و دیوید آلبرایت تحلیلگر هسته ای آمریکایی نیز در گزارش اخیر 

خود به پیشرفت این فناوری اذعان کرده است.

مشاهده آخرین رویداد نجومی تیر 
در آسمان  امروز

 آخرین رخداد نجومی تیرماه در آسمان عصرگاه امروزرخ خواهد 
داد.مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفت: در ساعت 1۷ و 30 دقیقه فردا یکشنبه 30 تیر، سیاره تیزپای "تیر" 
در وضعیت مقارنه داخلی )Inferior Conjunction( قرار دارد.به 
گفته مسعود عتیقی، این پدیده نجومی در روزهای پس  از 30 تیرماه در 
آسمان قابل مشاهده نخواهد بود.عتیقی،  همچنین از طلوع پلوتو تا مرداد 
ماه امسال خبر داد و در این باره توضیح داد: پلوتو که دیگر در خانواده 
سیارات قرار ندارد و به عنوان سیاره کوتوله شناخته می شود، در وضعیت 
مقابله بهترین زمان در ســال را برای مشــاهده خواهد داشت و تا 14 
جوالی ۲01۹ )یکشنبه ۲3 تیرماه جاری( به این وضعیت  رسیده است.

برگزاری ۳8 برنامه پویش 
»فصل گرم کتاب« در همدان

 مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان اســتان همدان گفــت: 38 برنامه پویش 
»فصل گرم کتاب« در تابستان امسال در سطح استان 

برگزار می شود.
محمدرضــا جوادی با بیان اینکه فصل تابســتان از 
مهمتریــن زمان های اوقات فراغــت دانش آموزان، 
کودکان و نوجوانان اســت که فرصتی مناسب برای 
ارائه برنامه های فرهنگی فراهم کرده اســت، اظهار 
کرد: کانون به عنوان یک سازمان متولی در غنی سازی 
اوقــات فراغت، وظیفه دارد تــا خدمات فرهنگی، 
هنــری و ادبی خــود را در ایام فراغــت کودکان و 
نوجوانان عرضه کند بر همین اســاس، پویش فصل 

گرم کتاب در تابستان سال ۹8 برگزار می شود.
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پویش فصل 
گرم کتاب از اول تیرماه آغاز شده و تا پایان تابستان 
ادامــه دارد، افزود: این پویــش که فصل گرم کتاب 
نام گذاری شــده اســت، با هدف ترویج و اشــاعه 
فرهنگ کتابخوانی با بازی های کودکانه، قصه گویی 
و نمایش اجرایی می شــود.جوادی با بیان اینکه این 
پویش با هدف غنی ســازی اوقات فراغت بچه ها در 
تابســتان برپا شده اســت و بر دو محور موضوعِی 
»ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی بین کودکان و 
نوجوانان« و »تقویــت مهارت های زندگی )تمرین 
زندگی(« تأکید دارد، عنوان کرد: پویشــی است که 
تابستان امسال ایستگاه های کتابخوانی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را به درون بوســتان ها، 
تفرجگاه هــا و فضاهای عمومی برده اســت.وی با 
بیان اینکــه 38 برنامه پویش فصــل گرم کتاب در 
تابســتان امسال برگزار خواهد شــد، گفت: مربیان 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در این 
ایســتگاه ها ضمن اجرای برنامه های متنوع، خالقانه 
و جذاب برای کــودکان، نوجوانان و خانواده ها، به 
معرفی کانون، عرضه ی خدمات فرهنگی، چگونگی 
برقراری ارتباط موثر با کودکان و نوجوانان و جذب 

عضو نیز می پردازند.

اجرای »سمن گل« در مالیر

 نمایش »ســمن گل« کاری از گروه هنری یاس 
کبود به کارگردانی مهدی روزبهانی از 30 تیرماه در 

شهر مالیر به روی صحنه می رود.
مهدی روزبهانی، کارگردان این نمایش در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: مدت ها دغدغه تولید یک اثر 
تاریخی را داشتم که بتواند با مخاطب امروز ارتباط 
برقرار کند و روابط بین انسان های معاصر را که ریشه 
در تاریخ دارد، به تصویر بکشد که در نهایت موفق به 

تولید نمایش  سمن گل شدم.
وی ادامه داد: ابتدا طرح نمایش آماده شد و نگارش 
متن یک ماه به طول انجامید ســپس حدود دو ماه با 
تمرین مســتمر و فشرده موفق شدیم تا سمن گل را 
آماده اجرا کنیم.وی با اشاره به خالصه این اثر هنری 
بیان کرد: این نمایش در عمــارت یکی از نوادگان 
خاندان زندیه روایت می شــود، شــاهزاده محمد با 
برادرش بر ســر رســیدن به قدرت اختالف دارند، 
از طرفی شــازده دلبسته خدمتکاری به نام سمن گل 
می شــود و قصد دارد این موضوع را به همه بگوید 

که اتفاقی رخ می دهد. 
روزبهانــی با بیان اینکه این نمایش از 30 تیرماه تا 3 
مرداد در دو سانس در ســاعات 18 و 1۹ در مرکز 
آموزش هنر شــهر مالیر به روی صحنه می رود، به 
معرفی عوامــل نمایش پرداخــت و گفت: فروزان 
حســینی، زهیر کــزازی، علیرضا رحیمــی، عاطفه 
جوکار و مهدی عسگری به عنوان بازیگر در نمایش 
»سمن گل« حضور دارند.وی افزود: آهنگساز حسین 
غفوری، پریسا کائید منشی صحنه، امیرحسین بلغند 
طراح نور و علی گمار نورپرداز هســتند و حســین 
هاشمی ساخت تیزر را عهده دار اسو زهرا احمدوند 
روابط عمومی و تبلیغات نمایش و مهدی روزبهانی 
طــراح صحنه و فروزان حســینی نیز طراحی لباس 

نمایش »سمن گل« را برعهده دارد.

تنها ۹درصد چینی ها گذرنامه دارند
گردشگران چینی

 چین در حالی چند سالی است بزرگترین منبع صادرکننده گردشگر 
خارجی به بخش های مختلف جهان شناخته  می شود که از جمعیت 1.4 

میلیارد نفری اش، تنها ۹ درصد گذرنامه برای خروج از کشور دارند.
به گزارش ایســنا ، چین یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری جهان 
اســت؛ سال گذشته گردشــگران چینی 150 میلیون سفر به کشورهای 
مختلف داشتند و ۲33 میلیارد دالر در کشورهای خارجی هزینه کردند.  
با این حال در پرجمعیت ترین کشــور دنیا، تنهــا ۹ درصد )یعنی 1۲۶ 
میلیون نفر از مجموع 1.4 میلیارد نفر( گذرنامه دارند و البته این رقم روز 

به روز در حال افزایش است.
تعداد گردشــگران چینی بسیاری از کشــورهای گردشگرپذیر را بر آن 
داشته تا برای داشتن سهمی از این بازار دست به کار شوند. ایران هم که 
با تحریم های یک جانبه دولت آمریکا دســت و پنجه نرم می کند یکی از 
کشورهایی است که برای افزایش درآمدهای غیرنفتی خود برنامه ریزی 
کــرده و با ارائه طرح »لغــو ویزا برای اتباع چینی« اعالم کرده اســت 
قصد دارد دو میلیون توریســت چینی را جذب کند؛ این افزایش بسیار 
چشمگیری در مقایسه با آمار 5۲ هزار نفر چینی ای محسوب می شود که 

سال گذشته میالدی )۲018( ایران را برای سفر انتخاب کردند.  
مسؤوالن گردشگری ایران همچنین در ماه اوت در راستای ایجاد مشوق 
برای گرشگران خارجی اعالم کردند »از این پس گذرنامه توریست های 
خارجــی را ُمهر نمی زنند«. ایــن می تواند راهــکاری در مقابل قانون 
مهاجرتی ترامپ باشد که بر اساس آن افرادی که به چند کشور از جمله 

ایران سفر کنند دیگر نمی توانند وارد خاک آمریکا شوند.  
کشور چین یکی از طرف های توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی 
است که همچنان در این پیمان باقی  مانده و با وجود مخالفت های آمریکا 

به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.

سفر ایرانی ها به خارج ۶ درصد کمتر شد

 سفر ایرانی ها به خارج از کشور در سه ماه نخست امسال حدود ۶.5 
درصد کمتر از ســال قبل شده است. در مقابل ورود اتباع و گردشگران 
خارجی به ایران حدود 40 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته 

بوده است.
به گزارش ایسنا، آمار ســفرهای ورودی و خروجی در سه ماه نخست 
سال 13۹8 که ولی تیموریـ  معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگریـ  در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، 
از تدوام ریزش آمار ســفر ایرانی ها به خارج از کشور، حکایت دارد که 
جریان آن با افزایش نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما از سال 

13۹۶ آغاز شده است.
 مجموع ســفر ایرانی ها به خارج از کشور در سه ماه نخست فروردین، 
اردیبهشــت و خرداد 13۹8 بالغ بر یک میلیون و ۷5۹ هزار و ۷4۹ نفر 
بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، دامنه تغییرات آن منفی 
۶.5۲ درصد شــده است. در سه ماه نخست سال ۹۷ یک میلیون و 88۲ 

هزار و 414 ایرانی به خارج از کشور سفر کرده بودند.
بیشترین حجم ســفرهای خارجی ایرانی ها از ابتدای سال ۹8 نیز در 
ماه فرودین ثبت شده است که ۶۶0 هزار و 314 سفر بود، درحالی که 
در فرودین ماه ســال گذشــته جمعیتی بالغ بر 8۷4 هزار و ۶33 نفر 
به خارج از کشــور ســفر کرده بودند که رشد آن منفی ۲4.5 درصد 

بوده است.
مقایسه آمار سفر در خردادماه نیز نشان می دهد، سفر ایرانی ها به خارج 
از کشور با شیب مالیمی درحال رشد است. خردادماه سال ۹۷ جمعیتی 
بالغ بر 48۲ هزار و ۹4۷ نفر ایرانی به خارج از کشور سفر کرده بودند، 
درحالی که این آمار در خردادماه امســال با ۲3 درصد رشد به 5۹4 هزار 

و 441 نفر رسیده و تزار آن مثبت شده است.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

 دوستی به خاطر خدا ، دشمنی به خاطر خدا ، و مهرورزی و کین ورزی به خاطر خدا ، کانون 

خوبی هاست..         
غرر الحكم : ج 3 ص 371 ح 4781

■ دوبیتي:
همه فكر و خیالی ای دل ای دل چرا آزرده حالی ای دل ای دل  
بوینم تا چه حالی ای دل ای دل بساجم خنجری دل را برآرم  

عکس روز

عكس: ایسنا برداشت خوشه های طالیی از گندمزارهای همدان

باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

.......... ................. ما همه باهم هستيم- ■ قد  س2
■ فلسطين1  سرخ پوست - ايکسالرژ - شبی که 

ماه کامل شد
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار- ايکسالرژ
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد 
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

انجام شدن یا نشدن پرواز های حجاج از همدان 
چند ماهی اســت که به یک دغد غه مهم برای 
متولیان امور در اســتان تبدیل شده بود که البته 
شــاهد مســابقه نمایندگان مردم همــدان برای 
مصادره خبر به نفع خود نیــز در این میان بود.  
اما آخرین خبرها بیانگر این موضوع شد که گویا 
امتیاز برقراری پرواز حجاج همدانی و کردستانی 

به فرودگاه همدان اعطا شد.
ــراوان  ــای ف ــر ه ــا و اگ ــاز ام ــن امتی ــب ای  کس
ــی از آن اســت  ــا حاک داشــت برخــی شــنیده ه
ــه  ــران ب ــا از ته ــن پروازه ــال ای ــرای انتق ــه ب ک
ــای  ــه ه ــی هزین ــل برخ ــتان متحم ــدان اس هم
جانبــی شــده اســت کــه ایــن مهــم خــود جــای 
ــد صحــت و ســقم دارد  ــل و تائی بحــث و تحلی
ــه  ــم . ب ــه آن میپردازی ــی ب کــه در گزارشــهای آت
هــر ترتیــب برنامــه ریــزی هــا بــه ایــن ترتیــب 
اســت کــه پــرواز حجاج امســال توســط شــرکت 

ــد  ــد ش ــام خواه ــر انج ــی ایران ای هواپیمای
لــزوم برگــزاری  بــه دلیــل  ایــن تصمیــم 
ــر  ــران ای ــه ای پروازهــای منظــم در عربســتان ب
ســپرده شــد تــا حجــاج بــا کمتریــن تاخیرهایی 
ــرای  ــاس و ب ــن اس ــر ای ــند  . ب ــرو باش روب
ــای  ــدف هماهنگی ه ــن دو ه ــه ای ــیدن ب رس

ــد  ــام ش الزم انج
بــه هــر ترتیــب در خبرهــا اعــالم شــد ؛  همــه 
ــا  ــده اســت ت ــر بســیج ش ــات در ایران ای امکان
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــران ب ــرواز زائ ــات پ عملی
انجــام شــود هرچنــد در ســالیان گذشــته 
شــرکت های هواپیمایــی دیگــری بــا همــا 
همــکاری می کردنــد امــا در ســال جــاری 
بایــد بــه تنهایــی همــه زائــران را توســط 
ــد .  ــل کنن ــر منتق ــی ایران ای ــرکت هواپیمای ش
در تــاز تریــن خبرهــا رئیــس پلیــس فــرودگاه 
ــران اســتان هــای  اســتان همــدان از اعــزام زائ
ــی از  ــرزمین وح ــه س ــتان ب ــدان و کردس هم
فــرودگاه بیــن المللــی همــدان از ســوم مردادماه 

ــر داد. خب
ــه ایســنا   ــن خبرب ــاری در تشــریح ای رضــا جب
ــرب و  ــان مج ــری کارکن ــه کارگی ــا ب ــت: ب گف
آمــوزش دیــده در تــالش هســتیم کــه بتوانیــم 
خدمتگــزاران خوبــی بــرای زائــران اســتان 
ــه  ــه ســرزمین وحــی ک ــتان ب ــدان و کردس هم
ــن  ــازم ای ــدان ع ــی هم ــن الملل ــرودگاه بی از ف

ســفر معنــوی هســتند، باشــیم.
ــظ  ــه لحــاظ حف ــزود: ب وی اف
صیانــت و منزلــت نظــام و 
جمهــوری  کــه  آنجایــی  از 
پرچمــدار  ایــران  اســالمی 
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــظ  ــرای حف ــان اســت و ب جه
ــز  ــران عزی ــن ارزش، از زائ ای
مــی خواهیــم کــه از بــه همراه 
داشــتن هرگونــه مــواد مخــدر 
ــن دار و  ــای کودئی ــرص ه ،ق

ــد. ــودداری کنن ــکن خ مس
رئیــس پلیــس فــرودگاه اســتان 
همــدان افــزود: بــه علــت 
ــوری  ــولگری جمه ــود کنس نب
ــتان  ــور عربس ــالمی در کش اس
و قوانیــن ســختگیرانه ایــن 

کشــور در بحــث همــراه داشــتن قــرص هــای 
ــای  ــکن ه ــر مس ــادون ودیگ ــادول و مت ترام
کدئیــن دار از زائــران مــی خواهیــم کــه از بــه 
همــراه داشــتن ایــن داروهــا خــودداری کننــد.
ــر مــاده 1۷ قانــون مبــارزه  وی بیــان کــرد: براب

بــا موادمخــدر در صورتــی 
ــدر  ــواد مخ ــران، م ــه از زائ ک
کشــف شــود ضمــن توقیــف 
گذرنامــه بــرای بــار اول یــک 
ــاردوم  ــرای ب ــال و ب ــا 5 س ت
5 تــا 15 ســال ممنوعیــت 
خــروج از کشــور لحــاظ مــی 

شــود.
ایــن مقــام مســئول گفــت: بــه 
ــی  لحــاظ عــدم شــناخت کاف
پلیــس عربســتان از داروهــای 
گیاهــی مثــل شــیرین بیــان که 
ــواد  ــه م ــکلی ب ــه لحــاظ ش ب
مخــدر شــبیه اســت، از زائران 
ــه  درخواســت مــی شــود از ب
ــا  ــن داروه ــردن ای ــراه ب هم

ــد. ــز خــودداری کنن نی
ــای  ــت ه ــت در گی ــران خواس ــاری از زائ جب
بازرســی بــا بــه همــراه داشــتن مــدارک هویتــی 
بــه ویــژه گذرنامــه بــا مأمــوران بازرســی 
همــکاری الزم را داشــته باشــند.وی افــزود: 
ــه نســخه پزشــک  ــا ارائ ــد ب حجــاج مــی توانن

معالــج و تأییــد پزشــک ســازمان حــج و 
زیــارت داروهــای خاصــی را کــه بــرای درمــان 
بیمــاری خــود مصــرف مــی کننــد را بــه همــراه 

ــند. ــته باش داش
جباری به زائرانی کــه دارای اعتیاد به مواد مخدر 
هســتند، توصیه کرد: تا قبل از سفر با معرفی خود 
به کمپ های ترک اعتیاد و اخذ تأییدیه ســالمت 
از معاونت بهداری نیروی انتظامی استان بتوانند از 
فیوضات این ســفر معنوی بهره کافی را ببرند.وی 
ادامه داد: زائران مدارک هویتی را در چمدان های 
خود قرار ندهند و آن را همیشه نزد خود به همراه 
داشته باشــند و از امانت گرفتن بار همراه دیگران 

خودداری کنند چرا که مسئولیت آور خواهد بود.
جباری بیان کرد: با توجه به کمبود فضای پارک 
و مسائل امنیتی در محل فرودگاه ، مراسم بدرقه 
زائران از درب منزل و یــا اماکن عمومی انجام 
شــود و طی هماهنگی های انجام شــده زائران 
بــا اتوبوس به محل فــرودگاه اعــزام خواهند 
شد.رئیس پلیس فرودگاه استان همدان در پایان 
با آرزوی توفیق و سالمتی برای زائران در طول 
سفر از آنان خواست تا وی و همکارانشان را از 

دعای خیر خود بی نصیب نکنند.

ایران ایر برای پروازهای فرودگاه شرط گذاشته است 

هزینه پرواز حجاج بر دوش همدان

برخورد با سایت های 
غیرمجاز در حوزه 

میراث فرهنگی
میراث فرهنگی  یــگان حفاظــت  فرمانده   
از برخورد با ســایت های غیرمجــاز در حوزه 

میراث فرهنگی خبر داد.
به گــزارش میراث آریا، امیــر رحمت الهی 
فرمانده یــگان حفاظت میــراث فرهنگی با 
اعــالم این خبــر تصریح کــرد: »در اجرای 
سیاســت هــای راهبردی یــگان حفاظت و 
بــا توجه به اقدامــات غیر قانونــی و مغایر 
با مقررات ســازمان در فضــای مجازی اعم 
از تبلیغــات، خریــد و فــروش غیرمجــاز 
دســتگاه های فلزیــاب، و امــوال تاریخی ـ 
فرهنگــی و ... طــی هماهنگی بــا معاونت 
دادســتانی کل کشور در امور فضای مجازی  
دسترســی یگان حفاظــت در جایگاه ضابط 
خاص قضایی به ســامانه برخط رصد فضای 
مجازی مهیا و برخورد ســریع با سایت های 
متخلــف در دســتور کار اداره حقوقی یگان 

حفاظت قرار گرفت.«
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