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كارنامه نيكبخت 
 پنجمين ســال مديريت اســتاندار 
همدان در شرايطى به روز هاى پايانى 
خود رسيده كه نيكبخت خود را آماده 
رفتن از اســتان به جهت بازنشستگى 

است. نمده 

آموزش و پرورش استان برتر كشور در ساماندهي نيروي انساني
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 شــرايط كنونى ما شرايط جنگ است 
آن هــم جنگ اقتصادى پس الزم اســت 
مردم ما همانند گذشــته با درك شــرايط 
موجود ســختى ها را تحمل و دين خود 
و نظام اســالمى را يارى كننــد، چراكه 
ايســتادگى مردم سب شكست نقشه هاى 

دشمن مى شود.
 نماينده ولى فقيه در همدان با گراميداشت 
يوم ا... 13 آبان روز ملى استكبارســتيزى 
اظهار داشــت:  خداوند متعــال در قرآن 
كريم به پيامبر اكرم (ص) فرموده است:"
كه اى پيامبر ما، روزهاى بزرگ خدا را به 
ياد مردم بياور بــه همين دليل ما نيز بايد 

نگذاريم اين روزها فراموش شوند.
آيت ا... غيــاث الدين طــه محمدى در 
گفت وگو با تسنيم با تاكيد بر نقش آفرينى 
مردم در روزهاى بــزرگ و درس پذيرى 
آنها از چنين ايامى، افزود: روز تسخير النه 
جاسوسى، امريكا در اوج قدرت بود و ما 
در نهايت ضعف، اما اقدام  دانشــجويان 
خط امام(ره) و فتح النه جاسوســى  آن 

قدر بززگ بود كه ســبب تقويت روحيه 
انقالبى مــردم ايــران و تضعيف روحيه 

آمريكا و هم پيمانانش شد.
نماينده مــردم همدان در مجلس خبرگان 
رهبــرى با اشــاره به اينكه تســخير النه 
جاسوسى به فرموده امام (ره) انقالب دوم 
اســت، بيان كرد: با تسخير النه جاسوسى 
هيمنه آمريكا فرو ريخت و به لطف خدا 
از آن روز بــه بعد جمهورى اســالمى با 
همه دشــمنى هاى امريكا  به سمت رشد 
و تقويت گام برداشــت و امريكايى ها به 

سمت ضعف و نابودى رفتند.
وى عنوان كرد: هر فرد مسلمانى و زن و 
مرد انقالبى، حتى هــر ايرانى كه به آب، 
خاك و وطن خود عشــق مى ورزد بايد 
اين روز بزرگ را گرامى داشــته و آن را 
در بستر تاريخ و حافظه آن زنده نگه دارد  
تا آنجا كه هزاران ســال بعــد نيز، اقدام 
فرزندان اين مملكت در شكســتن هيمنه 

آمريكا ابدى شود.
محمدى با اشــاره به شكست امريكايى ها 

در طبــس و گريان شــدن كارتر رئيس 
جمهــور وقت آمريكا بــراى پيش آمدن 
چنين موضوعــى، گفت: ايــران پس از 
انقــالب اســالمى بــه جايى رســيد كه 
توانســت چنين شكســتى را بــه آمريكا 
تحميل كنــد، موضوعى كه بايد در تاريخ 
رئيس  سخنان  درباره  شــود.وى  ماندگار 
جمهور آمريكا مبنى بر اعمال تحريم هاى 
جديد عليه ايــران در 13 آبان، ابراز كرد: 

اين حرف ها بلوف اســت چــرا كه آنها 
هركارى كه مى توانســتند را تا امروز عليه 
ملت ما انجام داده اند يعنى اينكه چه كارى 
مى توانســتند  انجام بدهنــد و نداده اند، 
بنابرايــن  حرف هاى آنها بــراى دلدارى 
بدبخت شان  طرفداران  برخى  و  خودشان 
اســت.امام جمعه همدان  با اعالم اينكه  
تحريمى نمانده اســت كــه آمريكايى ها 
عليه ما اعمال نكرده باشند، اظهار داشت: 
آمريكايى ها با تحريم جمهورى اســالمى 
كار را براى خود سخت تر كرده اند چرا كه 
مثال با تحريم ايران در بخش نفت،  قيمت 

نفت گران تر از گذشته شده است.
وى با تاكيد بر لزوم ايســتادگى مردم در 
برابر دشمنان، تصريح كرد: شرايط كنونى 
ما شــرايط جنــگ اســت آن هم جنگ 
اقتصادى پس الزم اســت مردم ما همانند 
گذشته با درك شــرايط موجود سختى ها 
را تحمل و دين خود و نظام اســالمى را 
يارى كنند ، چراكه ايســتادگى مردم سب 

شكست نقشه هاى دشمن مى شود.

 سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه 
مجلس شــوراى اســالمى با بيــان اينكه 
اقتصــادى آمريــكا چيزى  تحريم هــاى 
جديدى نيست و بيشتر جنبه روانى دارد، 
گفت:در شرايط جنگ اقتصادى، كم كارى، 
اميد بســتن به وعده هاى دروغين دشمنان 

از هيچ كس پذيرفته نيست. 
محمــد مهــدى مفتــح در گفت وگو با 
تسنيم اظهار داشــت: امروز آمريكا همان 
سياســت هاى مكارانه و خبيثانه خود در 
قبال جمهورى اســالمى ايــران را مانند 
روزهــاى آغازيــن انقالب اســالمى در 
پيش گرفته و تنها بخش هدف آن، حوزه 

اقتصادى را نشانه گرفته است.
وى افزود: در جريان تسخير النه جاسوسى 
و انقــالب دوم در ايــران، اياالت متحده 
در عين دسيســه و توطئــه، مظلوم نمايى 
مى كرد اما امروز علنًا و با اســتفاده از همه 
ظرفيت هــاى خود با ابزار جنگ اقتصادى 

سعى در شكست ملت ايران دارد.
ســخنگوى كميســيون برنامــه و بودجه 
مجلس شــوراى اســالمى با بيــان اينكه 
تحريم ها، فشــارها و نقشه هاى اقتصادى 

آمريكا مشــكالتى را ايجاد كرده اســت، 
تصريح كرد: در عين حال، هيچ مشــكلى 
چه اقتصادى و چه غيــر اقتصادى بدون 
راه حل در جمهورى اسالمى ايران وجود 
نــدارد و بازنده نهايى ايــن ميدان آمريكا 

است.
وى تاكيد كرد: اكنــون راهبرد جمهورى 
اســالمى ايران در قبال جنــگ اقتصادى 
دشــمن، اســتمرار همان روحيه انقالبى 
و استكبار ســتيزى 13 آبان ماه 58، اميد 
نبســتن به وعده هاى پوشالى دشمن، اتكا 

به قدرت خداوند متعال، برنامه ريزى هاى 
دقيــق اقتصادى و همدلــى و وحدت و 
كار جهــادى در پرتو منويات رهبر معظم 

انقالب است.
نماينده مردم تويســركان در خانه ملت 
ابراز كــرد: امروز و در شــرايط جنگ 
اقتصادى، پرهيز از شــفافيت عملكردها، 
سســتى و كــم كارى، اميــد بســتن به 
ايجاد  و  دشــمنان  دروغين  وعده هــاى 
زمينه براى ســودجويان عرصه اقتصادى 
از ســوى هيــچ شــخص و جريانى در 

نيست. پذيرفته  كشور 
وى گفــت: انقالب اســالمى هنوز تمام 
نشــده و امروز نيز به تعبير رهبر معظم 
انقالب هنوز در مســير انقالب اسالمى 
و حركت به ســمت عدالت و پيشرفت 
در دهه چهارم انقالب هستيم و بنابراين 
تقويــت روحيه انقالبــى از ضروريات 
جنگ  در  پيروزى  بــراى  انكار  غيرقابل 

است. اقتصادى 
مفتح اظهار داشــت: ملت ايــران با عمق 
بينش و بصيرت و روحيه استكبار و شيطان 
ستيزى خود در سال 58، النه جاسوس را 
تســخير كرد و امروز نيز به رغم تحريم ها 
و فشــارهاى متنــوع اقتصادى، سياســى 
و رســانه اى با همان راهبــرد اثر گذار در 

نهايت پيروز ميدان خواهد بود.
وى تصريــح كرد: تحريم هــاى اقتصادى 
آمريــكا كــه آن را در بــوق و كرنا كرده 
چيــزى جديدى نيســت و بيشــتر جنبه 
روانــى دارد و بدون ترديــد همه ما بايد 
حل مشــكالت اقتصادى را بــا تكيه بر 
توانمندى هــاى داخلى و بــدون توجه به 

تحريم ها حل كنيم.

ميهمانان اجالس جهانى گردشگرى آماده  سفر به ايران هستند

همدان هشت قدم تا
 اجالس جهانى گردشگرى 

يادداشت

شهر كودك در تصرف بيگانگان
مهدي ناصرنژاد»

  يادش بخير آن قديم ها توي دبيرســتان يك دبير ترك زبان داشــتيم كه فيزيك درس مي داد. اين آقاي 
دبير ظاهراً به دليل گرايش هاي تند سياســي از آذربايجان به همدان تبعيد بود و به لحاظ وقت زيادي هم 
كه داشــت، متناسب با علم خود به يك ســري تحقيق و بررسي هاي آماري دست مي زد. حاصل بسياري 
از مطالعات خارج از درس آقاي دبير فيزيك ما اين بود كه عادت داشــت و شــايد سياســتش اين بود تا 
در البه الي درس و تدوين جزوه فيزيك با همان لهجه شــيرين خود نكات و شــنيدني هاي بسياري براي 
دانش آموزان مشتاق بازگو كند. او آن زمان (محدوده آخر دهه 40 و اوايل دهه 50) مي گفت: «همدان شهر 
كهنســاالن است و جمعيت شهر رو به سن پيري مي رود و خيل مردان پير و پا به سن گذاشته همداني را 

مي توان در قهوه خانه هاي بيشمار شهر مشاهده كرد».
خوب يا زشــت و راســت يا دروغ حدود نيم قرن از آن ســال ها و آن حرف هاي دبير ســختگير و 
شــيرين زبان مي گــذرد و ما هم اينك ادامه دهه 90 را تجربه مي كنيــم و مزيد بر اين واقعيت، خودمان 
هم پير شــده ايم و در زمره خيل جمعيت پير شــهر هســتيم. با اين حال ديگــر از آن قهوه خانه هاي 
پرشــمار بجز معدودي باقي نمانده و اگر هم باشــد، چاي اســتكاني 2 هزار تومان، صرف نمي كند تا 
نشخوار بابابزرگ هاي ما در قهوه خانه ها باشد و آن حرف وحديث و حكايت هاي شنيدني از فرازونشيب 
روزگار! اما به جاي قهوه خانه، پارك هاي عمومي كوچك و بزرگ پرتعدادي در ســطح شــهر همدان 
داريم تا پاتوق پيرمردها باشد و ته ليواني آب قابل شرب به جاي ردوبدل شدن استكان هاي پر و خالي 
چاي در آن روزگار و آن قهوه خانه هاي بعضًا ناكجاآباد كه حتي اســم مردان شــاهنامه و پهلوان هايي 
نظير رســتم و اسفنديار هم جاري مي شد. امروزه عالوه بر پارك دلگشاي «مردم» كه تريبوني هم براي 
پيرمردان و در كنار آن پيرزنان دارد تا به نقل خاطره و مشاعره و بيان دلمشغولي هاي خود بپردازند، تمام 
پارك هاي شــهر تبديل به سراي من شــده و مأمن و مأواي اصلي پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست و به 
اين نيز بسنده نشده (پارك كودك) همدان نيز كه تنها به ظاهر پارك اختصاصي كودكان شهر مي باشد، 
به تجليگاه اصلي پيرمردان و پيرزنان تبديل شــده و فراتر از آن بخش اعظم مبلمان پارك و اِلمان هاي 
نمادين آن هم به حيطه دلمشغولي هاي پيرمردان و پيرزنان تبديل است و بابانقلي و ننه نقلي بامزه اي را 
مي بينيم كه سنگواره وار به يك سكوي سنگي ميخ شده اند و از شگفتني هاي اين روزگار گويا كه لبخند 

يا همان نيشخندي بر لب دارند.
غافل از اينكه ما به بهانه برگزاري جشــنواره ساالنه تئاتر كودك، شهر كودك هستيم و اِلمان هاي شهرمان 

در پروتكل هاي اجرايي و رسمي به نام شهر كودك ثبت شده است.
ما شهر كودك هستيم و دريغ از يك نشانه و دستمايه قابل اعتنا و اعتبار و احترام براي كودكان شهرمان كه 

تنها و تنها به جرم برگزاري جشنواره اي يك هفته اي متعلق به شهر كودك شده اند و ديگر هيچ.
همان يك پارك نيم بند را هم بابابزرگ هاي بدگمان از كودكان ربوده اند و حتي حاضر نيســتند حقي براي 
كودكان قائل باشــند و يا خداي ناكرده در صورت لزوم كودكان دردمند شهر كودك را در بيمارستان هاي 
خود بپذيرند و البته كه مستمســك درستي هم دارند و مي گويند چه شهر كودكي است كه يك بيمارستان 
تخصصي براي كودكان نيازمند خود ندارد و يا اگر كودكان شــهر را حرمت مي دانند، چرا نمايش خانه يا 
سالن تئاتري براي دلمشغولي آنان روا نمي دارند؟ مي گويند چگونه شهر كودكي است كه حداقل يك مركز 
مشاوره كودكان در آن ديده نشده و هيچ نشانه اي هم از شهر كودك در اين ندانم شهر مشاهده نمي شود؟ 
پيرمردي از همين مردان جهانديده مي گفت كه به اين گوشــه پارك و هر پاركي كه نزديك به خانه هايمان 
هســت، چسبيده ايم و توان تحرك و تماشا و لبخند نداريم الاقل يك سالن سينما براي كودكان شهر خود 
بســازيد كه اين همه مجبور نباشند با اســباب بازي هاي ما مخصوص بزرگ ترها در پارك ها ورجه ، ورجه 

بروند.
يا مي گفت چگونه ادعا مي كنيد شــهر كودك هستيد و در تمام اين سال هاي 3 هزار ساله حتي يك فيلم با 
محتواي كودك و ماجراهاي كودك در شــهر خود نساخته ايد؟ مي گفت كودكاني كه از شهرهاي ديگر به 
شهر شما مي آيند، كجا بايد با نمادهاي شهر كودك آشنا شوند و آن را در سفرنامه هاي خود براي كودكان 

ديگر تعريف كنند.
آخِر حرف پيرمرد اين بود كه الزم نيســت خود را خسته كنيد و پُز شهر كودك را بدهيد، حاال كه دستتان 
به جايي نمي رســد، چند صباحي هم صبر كنيد خيلي طول نمي كشد و زمان به درازا نمي كشد كه كودكان 
امروز شما هم پير مي شود و بايد در كنار ما جايي براي غنودن خود داشته باشند. در غير اين صورت اسم 

خودتان را شهر كودك نگذاريد و به فكر پيري خود باشيد!!

ايستادگى در جنگ اقتصادى سبب شكست دشمن مى شود 

سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه:

تحريم هاى اقتصادى آمريكا بيشتر جنبه روانى دارد

ضرورت آسيب شناسى 
پروژه هاى سرمايه گذارى 

شهردارى همدان
 نايــب رئيس شــوراى شــهر همدان 
بــر ضــرورت آسيب شناســى پروژه هاى 

سرمايه گذارى شهردارى همدان تاكيد كرد.
حميــد بادانى نجات در كميســيون اقتصاد 
و ســرمايه گذارى شــوراى شــهر همدان 
گفت: برخى از پروژه هاى ســرمايه گذارى 
شــهردارى همدان داراى بازه زمانى تعريف 
شده و مناسبى هســتند كه اگر از ان فاصله 
بگيرند، هيچگونه توجيه اقتصادى نخواهند 
آسيب شناسى  افزود:  داشــت.بادامى نجات 
شــهردارى  در  ســرمايه گذارى  پروژه هاى 
ضرورت دارد تا مشــكالت احصاء شوند و 
در پروژه هاى جديد شــاهد دوباره كارى ها 

نباشيم.
رئيس شــوراى شــهر همدان نيــز در اين 
كميســيون گفت: اگــر تمــام پروژه هاى 
سرمايه گذارى شهردارى همزمان با يكديگر 
پيش بروند، به نتيجه نمى رســد.به گزارش 
مهر، كامران گــردان با تأكيد بر اينكه درآمد 
پايدار شــهردارى به هر طريق ممكن، بايد 
ايجاد شود؛ افزود: انتظار مى رود پروژه هاى 
زودبازده حوزه ســرمايه گذارى شهردارى 
در اولويت قرار گيرند.وى بيان كرد: شوراى 
شهر همدان در سال آينده بسته هاى تشويقى 
بيشــترى را بــراى حوزه ســرمايه گذارى 

شهردارى در نظر دارد.
ســيد مسعود عســگريان، رئيس كميسيون 
نظارت، بازرسى و امور ادارى شوراى شهر 
همدان نيز در ادامه گفــت: بايد پروژه هاى 
ســرمايه گذارى كوتاه مــدت و بلندمــدت 

مشخص و اولويت بندى شوند.

جلسات تحليلى و تبيينى 
قبل و بعد از 13 آبان در 
دانشگاه ها برگزار شود

 رئيــس شــوراى هماهنگــى تبليغات 
اسالمى اســتان همدان بر اجراى با قوت و 
قدرت برنامه هاى چهلمين سالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اســالمى در دانشگاه ها 

تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
سيدحســن فاضليان در جلســه هماهنگى 
كميته دانشــجويى 13 آبــان كه با مديريت 
جهاددانشــگاهى همدان برگزار شد، افزود: 
گراميداشــت 13 آبان و روز ملى مبارزه با 
استكبار جهانى نيز بايد به خوبى در دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالى مورد توجه قرار گيرد.
وى اضافه كرد: بايد جلسات تحليلى و تبيينى 
قبل و بعد از 13 آبان در دانشــگاه ها برگزار 
شــود و اجراى برنامه هاى پربار و كيفى مد 
نظر قرار گيرد.فاضليان تصريح كرد: حضور 
پرشور مردم در گراميداشت 13 آبان بيشترين 
ضربه را به دشــمن مى زنــد و ضامن بقاى 

انقالب است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همدان خبر داد

انجام طرح مطالعاتى 
روستا هاى استان

امروز انجام مي شود

رونمايي از پوستر جشنواره 25 تئاتركودك و نوجوان

نجات نورمهال 
با زمين معوض 

 ■ برج هاي كميته امداد در 
مكاني ديگر ساخته مي شوند
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پرستاران شركتى همدان وضعيت خوبى ندارند
 رئيس نظام پرســتارى همدان با بيان اينكه پرستاران شركتى وضعيت خوبى 
در اســتان ندارند و گويا ديده نمى شــوند، گفت: اراده اى در وزارت بهداشت 
نمى بينم كه پرســتاران شــركتى را تبديل وضعيت كند و سروســامانى به كار 

دهد. آنها 
به گزارش فارس ، تعدادى از پرستاران شــركتى مركز بهداشت همدان نسبت 
به كاهش حقوق خود اعتراض دارند كه در اين خصوص رئيس نظام پرستارى 
همدان عنوان كرد: تاكنون پرســتاران شــركتى مراكز بهداشت مراجعه اى مبنى 

بر كاهش حقوق ها به نظام پرســتارى نداشته اند اما در مجموع امسال پرستاران 
ندارد. خوبى  وضعيت  شركتى 

هــادى زرينى با اشــاره به اينكه يك ماه پيش بعد از گذشــت هفت ماه حكم 
افزايش حقوق پرســتاران از وزارت بهداشــت ارسال شــده در حالى كه بايد 
زودتر اين اقدام صورت مى گرفت، افزود: پرســتاران شركتى ابتداى مهرماه نيز 

با تعرفه سال گذشته حقوق دريافت كرده اند.
رئيــس نظام پرســتارى همدان با بيان اينكه همواره شــاهد تاخير در پرداخت 
حقوق پرســتاران شركتى هســتيم، گفت: تاخير 15 تا 20 روز و گاهى يك ماه 

در پرداخت حقوق اين پرستاران وجود دارد.

وى با تاكيد به اينكه پرســتاران شــركتى وضعيت خوبى در كشور و بالطبع در 
اســتان ندارند، خاطرنشان كرد: گويا پرستاران شركتى اصال ديده نمى شوند.

زرينى با بيان اينكه پرســتاران شــركتى مركز بهداشت نيز با اين شرايط مواجه 
هســتند، افزود: با پيگيرى در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكى همدان 
تنها مى توانيم بعد از يك ماه حقوق پرســتاران شركتى را به حساب آنها واريز 

كنيم.
وى با اشــاره به اينكه بعــد از 6 يا هفت ماه حكم افزايش حقوق پرســتاران 
شــركتى را دريافت كرده ايم، گفت: اراده اى در وزارت بهداشــت نمى بينم كه 

پرستاران شــركتى را تبديل وضعيت كند و سروسامانى به كار آنها دهد.

كارنامه نيكبخت 
 پنجمين ســال مديريت اســتاندار همدان در شرايطى به روز 
هاى پايانى خود رسيده كه نيكبخت خود را آماده رفتن از استان 
به جهت بازنشســتگى نمده اســت و براساس قانون عدم به كار 
گيرى بازنشســتگان در مناصب اجرايى، بايد مسئوليت را به فرد 

ديگرى بسپارد. 
نيكبخت در اين 5 سال مديريت خود فراز و نشيب هاى زيادى 
را پشت سر گذاشته و برنامه هاى مختلفى را براى توسعه استان 

به اجرا گذاشته است.
اينكه روند فعاليت ها چگونه بوده و برنامه ها چقدر نتيجه بخش 
بوده و  توسعه استان  را سرعت بخشيده است و نيز چه موانعى 
در اين مسير پيش روى مديريت ارشد استان بوده است، نيازمند 
ارائه گزارش به مردم اســت تا افكار عمومــى بيش از پيش در 
جريان تــالش هاى صورت گرفته، مشــكالت موجود و نتيجه 

كارها قرار گيرند.
اين كار به جهت اهميت اطالع رسانى و گزارش دهى به مردم كه 
از جمله شــاخص هاى يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته است، 

يك ضرورت به حساب مى آيد.
از طرفــى اينگونه گزارش ها و ارائه اطالعات به مردم  و آگاهى 
بخشــى جامعه باعث مى شود تا نقاط قوت و موفقيت هاى يك 
مدير كه قطعا آثار آن براى مردم مشــخص اســت، مورد توجه 
كارشناســان قرار گيرد و در آينده از تجارب و دستاوردهاى آن 

استفاده شود.
عــالوه بــر ايــن، گــزارش دهــى بــه مــردم شــفافيت در امــور 
ــا ضعــف هــا  و مشــخص شــدن مواضــع و مشــكالت و احيان

نيــز موثــر اســت. 
در هــر صورت ارائه گزارش عملكــرد به مردم ضمن اينكه از جمله 
رســالت هاى يك مســئول و مدير اجرايى محســوب مى شود، در 
خصوص فردى كه روزهاى پايانى مســئوليت خود را مى گذراند، از 

اهميت خاصى برخوردار است. 
امــروز مــردم اســتان ضمــن اينكــه قــدردان زحمــات و تــالش 
هــاى اســتاندار هســتند، از او انتظــار دارنــد عملكــرد 5 ســاله 
خــود را بــا ارائــه گزارشــى مبســوط در معــرض افــكار عمومــى 

قــرار دهــد.
ــه  ــتان ك ــد اس ــر ارش ــود مدي ــى ش ــنهاد م ــن اســاس پيش براي
ــف  ــاى تعري ــاس محوره ــتان براس ــه اس ــه جانب ــعه هم توس
ــين  ــروز و در واپس ــت، ام ــوده اس ــى او ب ــه اصل ــده، دغدغ ش
ــا در نظــر گرفتــن منافــع اســتان  روزهــاى مســئوليت خــود  ب
و تعصبــى كــه بــه ايــن خطــه دارد، گــزارش عملكــرد خــود را 

ــه دهــد. ــه مــردم ارائ ب

اسكان 10 هزار نفر در طرح امدادرسانى 
به زائران اربعين حسينى

 جمعيت هالل احمر استان همدان از 21 مهرماه تا كنون 10 هزار 
222 نفر از زائران تا شب اربعين را اسكان داده است.

معاون امداد و نجات هالل احمر استان همدان گفت: اربعين امسال 
نجاتگران هالل احمر استان تمام توان خود را به كار گرفته اند تا مبادا 

زائرى در محورهاى مواصالتى استان به مشكل بربخورد.
حميد عرفى با اشــاره به اســتقرار 12 پايگاه ثابت و 4 پايگاه موقت 
در محورهاى مواصالتى اســتان همدان گفــت: 273 نفر نجاتگر از 
ابتداى طرح تاكنون در پايگاه هاى مذكور مشــغول امدادرســانى به 

زائران هستند.
معــاون امداد و نجات هالل احمر اســتان همدان بيان كرد: تعدادى 
آمبوالنس با 3 سرنشــين نجاتگر نيز به صورت ســيار در جاده هاى 
استان مشغول گشت زنى هســتند تا اگر خودروى زائران به مشكل 

برخورد به آنها كمك رسانى شود.
وى تصريح كرد: تعداد 47 دســتگاه آمبوالنس با 4 خودروى نجات 
مجهز به دســتگاه هيدروليك در مقابل پايگاه هــاى ثابت و موقت 
مســتقر هســتند تا در صورت بروز حادثه ســريعًا خود را به محل 

مورد نظر برسانند.
عرفــى ادامه داد: از 21 مهرماه تاكنــون 22 مورد واژگونى، 7 مورد 
تصادف در محورهاى مواصالتى اســتان به وقوع پيوسته كه در اين 
حوادث 27 نفر مصدوم شــده اند و از ايــن تعداد 7 نفر به صورت 

سرپايى درمان شده اند و 20 نفر به مراكز درمانى انتقال يافته اند.
وى از ارائه خدمات حضورى و مناسبتى در حوزه شهرى،كوهستانى 
و ســيالب بــه 29 نفر خبر داد و گفــت: از 29 نفر 13 نفر مصدوم 
شــده اند كه 10 نفر به صورت ســرپايى و 3 نفر بــه مراكز درمانى 

انتقال يافته اند.
معاون امداد و نجات استان همدان با ابراز خرسندى از اينكه متوسط 
زمان حضور نجاتگران در محل حادثه به كمتر از 10 دقيقه رســيده 
است، گفت: در حاضر ميانگين حضور نجاتگران 8 دقيقه و يك ثانيه 
است كه ما درصدديم با ايجاد آمادگى و افزايش توان عملياتى آنها، 

اين زمان را به حدود 5 دقيقه كاهش دهيم.
وى بيان كرد: ميدان كربال، ميدان شــهر جورقان و گلوگاه اســدآباد 
محل حضور پســت هاى موقت است و تعداد سه دستگاه آمبوالنس 
و يك دســتگاه كاميون تريلر و يك تيم 6 نفره درمان اضطرارى به 
كشور عراق و يك دســتگاه آمبوالنس نيز به مرز اعزام شدند تا در 

خدمت زائران باشند.
عرفــى گفــت: 60 نفر از نجاتگــران كه دوره كمك هــاى اوليه را 
گذرانده اند در 20 موكب مســتقر شدند تا در صورت نياز به زائران 

امدادرسانى كنند.

آموزش و پرورش استان برتر كشور در 
ساماندهي نيروي انساني

 رئيــس مركز برنامه ريــزى، منابع انســانى و فناورى اطالعات 
وزارت آمــوزش و پرورش از قرار گرفتن اســتان همدان در جمع 
5 استان برتر كشور در ســرعت، دقت و سالمت ساماندهى نيروى 

انسانى خبر داد.
ــوزش و  ــى آم ــط عموم ــانى و رواب ــالع رس ــزارش اداره اط ــه گ ب
پــرورش اســتان، اســفنديار چهاربنــد در جلســه شــوراى معاونيــن 
ــته  ــات شايس ــى از اقدام ــا قدردان ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ آم
مديــركل و همــكاران ايــن اســتان در ســاماندهى مطلــوب نيــروى 
ــزى  ــه ري انســانى، اظهــار كــرد: طبــق بررســى هــاى مركــز برنام
وزارت آمــوزش و پــرورش، اســتان همــدان جــزو 5 اســتان برتــر 
كشــور در ســرعت، دقــت و ســالمت ســاماندهى نيــروى انســانى 

در ســال تحصيلــى جــارى بــه شــمار مــى رود.
ــرى  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــان ب ــدار فرهنگي ــه دي ــاره ب ــا اش وى ب
ــر  ــدار رهب ــن دي ــال جــارى، گفــت: در اي ــاه س در ارديبهشــت م
انقــالب بــه ســه نكتــه مهــم  اشــاره فرمودنــد كــه نيــروى انســانى، 
ــب نشــان  ــن مطال ــه اي ــود ك ــم و جنــگ اقتصــادى ب تربيــت معل
ــوزش و  ــانى در آم ــروى انس ــث ني ــاالى بح ــت ب ــده اهمي دهن

ــرورش اســت. پ
رئيــس مركــز برنامــه ريــزى، منابــع انســانى و فنــاورى اطالعــات 
ــا اشــاره چالــش هــاى ســاماندهى  ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
ــراى آغــاز ســال  مطلــوب نيــروى انســانى، خاطــر نشــان كــرد: ب
تحصيلــى در مهــر 97 بــا چالــش جــدى نيــروى انســانى مواجــه 
ــا  ــأله ب ــن مس ــرد از اي ــى ك ــاور م ــى ب ــر كس ــه كمت ــم ك بودي
موفقيــت بتــوان عبــور كــرد، امــا بــا تدبيــر دســتور العمــل مدرســه 

ــور كنيــم. ــه عب ــه خوبــى از ايــن مقول محــور توانســتيم ب
چهاربنــد تصريــح كــرد: يكــى از كار هــاى مهمــى كــه بايــد بــراى 

مهــر98 انجــام دهيــم ســاماندهى واحــد هــاى آموزشــى اســت.

اجراى طرح شهيد بهنام محمدى
 در 85 مدرسه استان همدان

 طرح شــهيد بهنــام محمدى با همكارى آمــوزش و پرورش و 
با هدف ايجاد ارتباط بيشــتر بين مدرســه، مسجد و خانواده در 85

مدرسه استان برگزار مى شود. 
مســئول ســازمان بســيج دانش آمــوزى اســتان همــدان در 
ديــدار نخبــگان بســيجى بــا نماينــده ولى فقيــه در اســتان 
ــر  ــان ه ــتم آب ــه هش ــان اينك ــا بي ــدان، ب ــه هم ــام جمع و ام
ــا  ــى اســت كــه ب ــه دالورمردان ــادآور حماســه جاودان ســال ي
ــده  ــراى نســل هاى آين ــيارى ب ــارات بس ــود افتخ ــجاعت خ ش
بــه يــادگار گذاشــتند، افــزود: 36 هــزار شــهيد دفــاع مقــدس 
ــتان  ــهم اس ــان س ــن مي ــه در اي ــوز اســت ك ــهداى دانش آم ش

ــت. ــوز اس ــهيد دانش آم ــزار و 76 ش ــدان ه هم
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه همــدان، محمدتقــى اميدى ســاكت 
ــيج  ــه بس ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــا 13 آبان م ــه 8 ت ــان اينك ــا بي ب
در  كــرد:  عنــوان  اســت،  شــده  نامگــذارى  دانش آمــوزى 
ــوع  ــاى متن ــا فعاليت ه ــوزى ب ــيج دانش آم ــر بس ــال حاض ح
ــته  ــش گذاش ــه نماي ــش را ب ــات خوي ــرى از حي ــه ديگ عرص

اســت. 
ــوق  ــان ف ــذارى زم ــدف از نامگ ــرد: ه ــان ك ــاكت بي اميدى س
ــه بســيج دانش آمــوزى، توســعه و تعميــق فرهنــگ  ــام هفت ــه ن ب
ــل  ــاى بالفع ــا و توانمندى ه ــى ظرفيت ه ــيجى و معرف ــر بس تفك
و بالقــوه ســازمان در انجــام فعاليت هــاى گســترده كمــى و 
كيفــى در عرصه هــاى مختلــف علمــى، فرهنگــى، معرفتــى 

اســت. 
ــگ  ــاودان فرهن ــراث ج ــه مي ــال عالمان ــه انتق ــان اينك ــا بي وى ب
ايثــار و شــهادت بــه جامعــه و آينــدگان از اهــداف مهــم 
ــه داد: در  ــت، ادام ــوزى اس ــيج دانش آم ــه بس ــذارى هفت نامگ
ــوز  ــعار دانش آم ــا ش ــورى ب ــه مح ــوان برنام ــه 15 عن ــن هفت اي

ــود.  ــزارى مى ش ــتان برگ ــى در اس ــه انقالب ــى، مدرس انقالب

1- زنده فروشــى مرغ هاى توليداستان گزارش شده است. گفته مى 
شــود برخى دالالن اقدام به خريد زنده مرغهاى توليدى دراســتانها 
كــرده وبه صورت زنده به بازار عــراق صادرمى كنند.گوياخريد از 
مرغداريها با قيمت باالى مصوب دراستان انجام مى گيرد. گفته مى 
شــود كاهش ارزش پول ملى و پرداخــت نقدى قيمت مرغ، انگيزه 

زنده فروشى را افزايش داده است.
گفتنى اســت تابســتان امســال خروج دامهــاى اســتان منجربه 

كمبودگوشت وافزايش بى سابقه قيمت آن دربازارشده بود.
2- تمامى اعضاى هيات رئيســه فدراسيون كشــتى استعفاداده اند.
گفته مى شــود پس از اســتعفاى خادم تمامى اعضاى هيات رئيسه 
نيز استعفاداده اند. گويا بهروزنعمتى نماينده سابق اسداباد درمجلس 

عضو اين هيات رئيسه هم استعفاى خودرا اعالم كرده است. 
3- اعــالم مبلغ كامــل دريافتى نماينده هاى مجلــس مورد مطالبه 
قرارگرفته اســت.گفته مى شود افشاگرى دريافت حقوقهاى نجومى 
نماينده هاى مجلس مورد توجه قرارگرفته اســت وفعاالن سياســى 
واجتماعى خواســتار اعالم رسمى حقوق نماينده ها ومحل دريافت 
آان شــده اند. گفتنى است نماينده هاى استان درحالى از حقوقهاى 
نجومى انتقادكرده وپيگيرشــفافيت هســتند كه عضويت در برخى 

پستها ودريافتى هايشان اطالع رسانى نشده است.

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان همدان از انجام طــرح مطالعاتى 
روستا هاى شــمال و جنوب همدان خبر 
داد و گفت: اين طــرح در قالب اجراى 
مطالعاتى اســتان، شهرســتان، شــهر و 
دهســتان به صورت بومى و خاص هر 

منطقه انجام شده است.
 به گزارش فارس ، سيد اسكندر صيدايى 
در كارگروه توسعه عشايرى و روستايى 
اســتان همدان اظهار كرد: همه در قبال 
ادامه آموزش عشــاير كوچ رو مســئول 

هستيم.
وى با بيان اينكه اداره آموزش و پرورش، 
سازمان جهاد  كشاورزى و امور عشايرى 
بايــد در اين زمينــه برنامه ريزى الزم را 
داشته باشــند، گفت: اين سازمان ها بايد 
كارى كنند تا مدت زمان تحصيلى براى 
فرزندان عشاير به طور كامل برگزار شود.

برنامه ريزى  و  مديريت  ســازمان  رئيس 
اســتان همدان با تاكيد به اينكه اميدوارم 
وقفــه اى در آموزش ها و يــا زمان اجرا 
ايجاد نشــود، افزود: بر اساس آمار بنياد 
مسكن اســتان تعدادى از روستاييان به 
صورت جمعى در يك واحد مســكونى 
در روســتا هاى استان ســاكن هستند كه 
براى تامين مسكن اين افراد بايد اقدامات 

الزم صورت گيرد.
وى گفــت: طرح مطالعاتى روســتا هاى 
شــمال و جنوب همدان در قالب اجراى 
مطالعاتى اســتان، شهرســتان، شــهر و 
دهســتان به صورت بومى و خاص هر 

منطقه انجام شده است.
صيدايى بــا بيان اينكــه نتيجه مطالعات 
طــرح در قالب لوح فشــرده در اختيار 
دستگا ه هاى عضو كارگروه قرار مى گيرد، 
ادامه داد: در مدت دو هفته دستگاه  ها نظر  
اصالحى خــود را اعالم كنند تا طرح به 
صورت كامل و بدون نقص براى اجراى 

ابالغ شود.
در  تمام وقت  دهيار  فعاليت 160   

همدان
مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى 
استاندارى همدان با بيان اينكه در استان 

همدان 160 دهيــارى تمام وقت وجود 
دارد، گفــت: 40 دهيــارى پارهوقت در 

استان فعال است.
ظاهــر پور مجاهد اظهار كــرد: به منظور 
توانمند ســازى روســتا هاى اســتان در 
حوزه اشــتغال، طرح مطالعاتى و ميدانى 
در دست اجراســت. وى از پايان طرح 
مطالعاتى بخش شــمالى اســتان همدان 
خبر داد و افزود: نتايج اين طرح به تمام 

دستگاه هاى عضو اعالم شده است.
مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى 
اســتاندارى همدان با بيان اينكه مطالعه 

طــرح بخــش جنوبى اســتان شــامل  
شهر ستان هاى تويسركان، مالير و نهاوند 
در دســت اجراســت، خاطرنشان كرد: 
استان همدان 3 هزار عضو شوراى روستا 

و 800 نفر دهيار دارد.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر در 
اســتان همدان 160 دهيارى تمام وقت و 
40 دهيارى پاره وقت وجود دارد، افزود: 
بــراى اين دهيار ها برگــزارى دور ه هاى 
آموزشى در دو مرحله به منظور آشنايى 
بيشــتر با قوانين موجود در دســتور  كار 

قرار دارد.

دستگيرى سارق پرنده هاى تزئينى 
در همدان

 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از دستگيرى سارق 
25 ساله پرنده هاى تزئينى در يك صنف دكوراسيون چوب 

خبر داد.
جمشــيد باقرى در گفت وگو با ايســنا، در تشــريح اين 
خبر اظهار كرد: شــنبه 5 آبان گزارشى مبنى بر سرقت 40
پرنده تزئينى در يك دكوراسيون چوب به عوامل انتظامى 

كالنترى 15 داده شد.
وى ادامــه داد: پــس از گزارش مالباختــه عوامل نيروى 
انتظامى براى بررســى و تحقيقات بيشتر عازم محل جرم 
شــدند و پس از اظهارات شــاكى كه مدعى بود در روز 
قبل فرد مشــكوكى به طور مداوم و به بهانه هاى مختلف 
به داخل مغــازه مى آ مد و پرنده ها را زير نظر داشــت، با 
چهره نگارى آن فرد تصوير ســارق در اختيار گشت هاى 

انتظامى قرار گرفت.
باقرى با اشاره به دستگيرى اين سارق عنوان كرد: دوشنبه 
7 آبان ساعت 20 عوامل گشــت زنى در ميدان رسالت با 
فردى كه با تصوير انتشار شــده شباهت بسيارى داشت، 
برخورد مى كنند و وقتى كه سارق از مشكوك شدن گشت 

مطلع مى شود، اقدام به فرار مى كند.

4300 زائر در بيمارستان صحرايى 
همدان ويزيت شدند

 جانشين ســازمان بســيج جامعه پزشــكى استان 
همدان گفت: پزشكان مســتقر در بيمارستان صحرايى 
شــهر همدان چهار هزار و 300 زائر اربعين حسينى را 

كردند. ويزيت 
مجيــد شــالى در گفت و گــو با ايرنا اظهار داشــت: 
بيمارســتان صحرايــى از پنجم آبان امســال در ميدان 
فرودگاه شــهر همدان، مسير عبورى زائران راه اندازى 
شــد و تا يك هفته تيم هاى پزشكى در اين بيمارستان 

هستند. مستقر 
وى اضافه كرد: 2 پزشــك به همراه 6 پرســتار در سه 
نوبت كارى با هدف خدمات رســانى به زائران اربعين 

حسينى در اين بيمارستان حضور دارند.
جانشــين سازمان بسيج جامعه پزشــكى استان همدان 
اظهار داشــت: خدمــات رســانى اين مركــز هنگام 
بازگشــت زائران بيشتر مى شــود و در 2 روز گذشته 

بيشترين حجم مراجعات را داشته ايم.
شــالى بيان كرد: فرد بيمار پس از مراجعه به بيمارستان 
صحرايى فرمى را تكميل كرده ســپس نمونه گيرى و 
آزمايــش هاى الزم از مراجعه كننده صورت مى گيرد.

اعزام تانكرهاى آبرسانى به 
موكب هاى بين راهي 

 رئيس اداره بحران و پدافند غيرعامل شــركت آب و 
فاضالب روســتايى همدان از اعزام تانكرهاى آبرسانى به 
موكب هاى برپا شــده در مســير رفت و برگشت زائرين 

اربعين حسينى در 9 شهرستان استان همدان خبرداد.
محمــد جواد ملكى در گفتگو با  مهر ضمن اشــاره به 
برپايــى همه ســاله موكب ها در ايام اربعين حســينى 
گفت: درهمين راستا شركت آب و فاضالب روستايى 
نيز ضمن اعالم آمادگى در 9 شهرســتان استان همدان 
با آماده ســازى تانكرهاى آبرسانى، خدمت رسانى به 
عزاداران حسينى را از طريق موكب ها  در دستور كار 

خود قرار داد.
وى عنوان كــرد: اعــزام تانكرهاى آبرســانى تنها به 

موكب هاى داراى مجوز از ســتاد اربعين انجام شد.
رئيــس اداره بحــران و پدافند غيرعامل شــركت آب 
و فاضالب روســتايى همــدان اظهار كــرد: بر همين 
اســاس تمامى موكب هاى مســتقر در مســير رفت و 
برگشــت زائرين كه داراى مجوز مذكور بودند و البته 
درخواســت الزم را ارائه كرده بودند در برنامه هدف 

گرفتند. قرار 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همدان خبر داد

انجام طرح مطالعاتى 
روستا هاى استان

خبـر
 با حضور مجيد قناد و حســين محب 
اهرى؛ پوستر جشــنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجوان در همــدان رونمايى 

مى شود
مدير اجرايى بيســت و پنجمين جشنواره 
بيــن المللى تئاتر كودك و نوجوان گفت: 
پوستر اين دوره جشنواره با حضور مجيد 
قناد و حسين محب اهرى، چهره شناخته 
شده حوزه كودك و نوجوان، 12 آبان ماه 

در همدان رونمايى مى شود
هادى فيض منش اظهار كرد: پوستر بيست 
و پنجمين جشــنواره بيــن المللى تئاتر 
كــودك و نوجــوان، امــروز 12 آبان در 

همدان رونمايى مى شود.
600 حــدود  همچنيــن  افــزود:  وى 

دانش آمــوزان،  جملــه  از  مهمــان 
مراســم  در  خبرنــگاران  و  هنرمنــدان 
ــد  ــور خواهن ــتر حض ــى از پوس رونماي

بــر  تأكيــد  بــا  فيض منــش  داشــت. 
اينكــه شــهروندان، كــودكان و نوجوانــان 
ــاى  ــد از برنامه ه ــم باي ــهر ه ــيه ش حاش
ــد شــده و در  ــرى بهره من فرهنگــى و هن
برگــزارى ايــن جشــنواره ســهيم باشــند؛ 
روز  مراســم  ايــن  كــرد:  خاطرنشــان 
ــورى  ــئوالن كش ــور مس ــا حض ــنبه ب  ش
ــهيد  ــى «ش ــه ابتداي ــتانى در مدرس و اس
ســردار حســين همدانــى» در ديــزج 

ــود. ــى ش ــزار م ــدان برگ هم
مدير اجرايى  بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان  اظهار 
كرد: در اين مراســم به همه دانش آموزان 
بســته لوازم التحرير هديه داده مى شود و 
برنامه هاى شــاد از جمله اجــراى برنامه 
توسط مجيد قناد، عمو حميد و... در نظر 

گرفته شده است.
دبيــر بيســت و پنجمين جشــنواره بين 

المللى تئاتــر كودك و نوجــوان گفت: 
پوستر جشنواره توسط يكى از هنرمندان 
كشــورمان طراحى و براى نخســتين بار 
شــعار جشــنواره نيز با عنوان «كودك و 
حقوق اجتماعى» در اين پوســتر گنجانده 

شده است.
مريم كاظمى اظهار داشــت: آوردن شعار 
جشنواره در محتواى پوستر مرسوم نيست 
اما به لحــاظ اهميت حقــوق اجتماعى 
كودكان و تبيين اين موضوع در پوســتر 
بيســت و پنجمين دوره جشنواره آورده 

شده است. 
وى افــزود: طراحــى پوســتر را مرضيه 
سرمشــقى از گرافيســت هــاى خوب 
كشــورمان به عهده داشت و پيش از اين 
اقالم تبليغاتى جشنواره عروسكى «يونيما» 
به دبيــرى مرضيه برومند را طراحى كرده 

است. 

كاظمــى گفت: آيين رونمايى از پوســتر 
جشنواره در 12 آبان با حضور هنرمندانى 
از سطح كشور مانند حسين محب اهرى 
و مجيد قناد در فضايى شــاد و با نشــاط 
با حضور دانش آمــوزان همدانى برگزار 

مى شود.
جشــنواره  پنجميــن  و  بيســت  دبيــر 
ــوان  ــودك و نوج ــر ك ــى تئات ــن الملل بي
خاطرنشــان كــرد: در ايــن برنامــه هديــه 
ــزار،  ــت اف ــامل نوش ــژه اى ش ــاى وي ه
ظــرف غــذا و فالكــس چــاى بــراى 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوزان در نظ ــش آم دان

ــت.  اس
بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللى 
كودك و نوجوان با شعار«كودك و حقوق 
اجتماعى» به دبيــرى مريم كاظمى از 29

آبان تا چهارم آذر ماه امســال به ميزبانى 
همدان برگزار مى شود.

امروز انجام مي شود

رونمايي از پوسترجشنواره 25 تئاتر كودك و نوجوان
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حكم اغتشاشگران اسدآباد صادر شد
 حكم تمامى اغتشاشگران سال قبل در اين شهر صادر شده است.

دادستان اسدآباد گفت: احكام حبس و شالق تعدادى از اين افراد اجرا شده و مابقى نيز در حال اجرا 
است.عليرضا سلطانى متهور دادستان اسدآباد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، در بخش ديگرى 
از ســخنانش به تعداد باالى زندانيان اســدآباد در ندامتگاه مركزى همدان اشاره كرد و گفت: دستور 
ســاخت بازداشتگاه موقت (زندان) در اسدآباد مربوط به ساليان قبل بوده و در طى 7 سال گذشته نيز 

بودجه اى بدين منظور از ناحيه  قوه قضائيه منظور شده است.
اين مقام قضائى با بيان اينكه اين بودجه تا ابتداى سالجارى مورد تأييد دولت و مجلس قرار نمى گرفت، 
تصريح كرد: متن اين بودجه پس از طى اين 7 سال در سالجارى موردتأييد قرار گرفت بطوريكه مبلغ 

دو ميليارد تومان براى اين امر اختصاص يافت.دادستان اسدآباد افزود: با همكارى شوراى تأمين زمين 
مناسبى مربوط به يكى از ادارات شهر نيز براى اين مهم معين شده است.

ســلطانى متهور همچنين اظهار كرد: مبلغ تخصيص داده شــده هنوز به اسدآباد اختصاص پيدا نكرده 
اســت، اما ساخت اين مركز ازناحيه ى دبيرحقوق شــهروندى قوه قضائيه و دادگسترى شهرستان در 
دست پيگيرى است. دادستان اسدآباد اضافه كرد: همكارى رنجبرزاده (نماينده اسدآباد) در اخذ بودجه 

مصوب از سازمان برنامه و بودجه نيز ميتواند ساخت اين مركز را تسريع نمايد.
وى درپايان ســخنانش نيز گفت: نبود زندان از آرمان هاى هر شهريســت و ما نيز ميلى به ســاخت 
بازداشــتگاه موقت نداريم، اما در شــرايط كنونى و با توجه به آمار باالى زندانيان چاره اى جز ساخت 

اين مركز نداريم.

خبـر

از ســاكنان بلوار 15 فروردين چهار راه شــركت فرش هستيم، اين 
ملك 2 ســال است ساخته شده ولى آســفالت نشده نامه نگارى هم 
با شــهردارى انجام شده ولى هنوز رسيدگى نشده وقتى باران مى آيد 
كل محل گل آلود مى شــود و وقتى هم كه فصل بارندگى نيســت و 
باد و گردخاك مى شود واقعا براى شهرى كه به عنوان شهر توريستى 
انتخاب شــده چنين خيابانى خاكى باشد و آسفالت نشود براى شهر 

خوب نيست لطفا رسيدگى شود.
يك شهروند

سالم ما كه تا حاال پاركينگى در سطح شهر كه توسط شهردارى ساخته 
شده باشــه نديديم و همه در بخش خصوصى بوده در ضمن مگر از 
مردم ماليات و عوارض گرفته نمى شــود و جالب اين است كه اعالم 
مى كنند كه اگر عوارض پرداخت نشــود در زمان معين مشمول دير 

كرد مى شود. 
مرتضايى

 
چرا حقوق اجتماعى درباره مردم پايين هر رعايت نمى شود. اتوبوس 
هايى كه در داخل شهر براى جابجايى عموم فعاليت مى كنند در پايين 
شــهر از نظر تميزى صندلى ها، پرده هــا و امكانات داخل اتوبوس 
مناسب نيست، عالوه بر اين هنگام پياده شدن درب قسمت خانم ها 
را باز نمى كنند و براى پياده شــدن بايد از قسمت آقايان پياده شد، از 
مســئوالن تقاضا داريم كه نسبت به نوسازى اتوبوس ها اقدام كنند، تا 

كى تبعيض بين پايين شهر و باالشهر.
شهروندان پايين شهر

با توجه به معضل بلوار چمران بر اثر ورود آب هاى سطحى به داخل 
منازل و مغازه ها كه چندين بار به شــوارى شهر و شهردارى مراجعه 
كرديــم ولى تاكنون اقدام موثرى انجام ندادنــد لطفا اقدامات الزم را 

انجام دهيد.
اهالى بلوار چمران 

بنياد بركت 5 مدرسه در اسدآباد 
ساخته است

 رئيــس آمــوزش و پــرورش اســدآباد گفــت: بــه همــت بنيــاد 
ــه در  ــك مدرس ــتاها و ي ــه در روس ــون چهارمدرس ــت تاكن برك
ســطح شــهر بــراى دانــش آمــوزان اســتثنايى ســاخته شــده اســت.
ــت:  ــار داش ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــجادى در گف ــان س رحم
ــز و بادخــوره  ــاد، خاكري ايــن مــدارس در روســتاهاى نصــرت آب
احــداث شــده و مدرســه روســتاى وندرآبــاد نيــز در حــال تكميــل 

اســت.
وى افــزود: در مجمــوع بنيــاد بركــت در ايــن شهرســتان 30 كالس 
درس دايــر كــرده و نقــش پررنگــى در نوســازى و مقــاوم ســازى 

مــدارس اســدآباد دارد.
ســجادى گفــت: تعــدادى از مــدارس روســتايى در مناطــق محــروم 
ــار  ــه انتظ ــر و بازســازى هســتند ك ــد تعمي ــتان نيازمن ــن شهرس اي
داريــم بنيــاد بركــت در ايــن راســتا آمــوزش و پــرورش را يــارى 

دهــد.
ســاخت مدرســه در مناطــق روســتايى و محــروم، راه انــدازى 
ــت  ــا محوري ــور ب ــروم كش ــق مح ــادى در مناط ــاى اقتص طرح ه
ــازى،  ــد راه س ــى مانن ــاى زيربناي ــام طرح ه ــى و انج ــتغال زاي اش
ــرات، مســجد  ــرق، مخاب ــن، تاميــن آب، ب ــه محرومي احــداث خان
و اجــراى طرح هــاى كشــاورزى از جملــه فعاليت هــاى بنيــاد 

ــت اســت. برك
ــى و 100 ــه دولت ــدآبادى در 202 مدرس ــش آموزاس ــزار دان 18ه
مركــز پيــش دبســتانى و غيــر انتفاعــى مشــغول تحصيــل هســتند.

سانحه رانندگى در تويسركان يك كشته 
برجا گذاشت

ــر  ــر اث ــت: ب ــدان گف ــتان هم ــس راه اس ــس پلي ــين رئي  جانش
خــروج يــك دســتگاه ســوارى پــژو از جــاده اصلــى در محورهــاى 
ــن ديگــر مصــدوم  ــن فــوت و 2 ت روســتايى تويســركان، يــك ت

شــدند.
سعيد اسماعيلى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه اين سانحه رانندگى 
در راه روستايى تويسركان و بر اثر حواس پرتى راننده رخ داد توضيج 
داد: راننده يك دستگاه ســوارى به همراه همسر و دختر 6 ساله اش 
در ايــن جاده تردد مى كردند كه ســرعت غيرمجاز و بى توجهى به 
جلــو منجر به خروج خودرو از مســير اصلى و ســقوط در دره اى 

كوچك شد.
ــن  ــه داد: در اي ــدان ادام ــتان هم ــس راه اس ــس پلي ــين رئي جانش
ســانحه رانندگــى همســر راننــده جــان خــود را از دســت داد امــا 

ــاله مصــدوم شــدند. ــر 6 س ــده و دخت رانن
ــز  ــه خي ــتايى را جــرو مناطــق حادث ــن محــور روس اســماعيلى اي
ندانســت و گفــت: بــى توجهــى روســتاييان بــه عالئــم محدوديــت 
ســرعت عامــل بــروز حــوادث در ايــن قبيــل جــاده هــاى 

ــت. ــتايى اس روس
طبق آخرين گزارش پزشكى قانونى همدان 190 تن پنج ماهه نخست 

امسال در سوانح جاده اى استان همدان جان باختند.

برگزارى مانور زلزله در مدارس نهاوند

ــه  ــد گفــت: به مناســبت هفت ــرورش نهاون ــوزش و پ ــر آم  مدي
ــه در ســطح  ــور زلزل ــاه اجــراى مان ــان م ــل 14 آب ــد غيرعام پدافن

ــود. ــزار مى ش ــد برگ ــتان و نهاون ــدارس شهرس م
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان عليرضــا غالمــى در ايــن 
جلســه بــا بيــان اينكــه يكــى از اهــداف پدافنــد غيرعامــل افزايــش 
ــل  ــد غيرعام ــت: پدافن ــت، گف ــمن اس ــر دش ــى در براب بازدارندگ
و  آســيب ها  كاهــش  آن  از  هــدف  و  مصونيت ســازى  يعنــى 

ــت. ــا اس ــل تهديده ــا در مقاب ــش بازدارندگى ه افزاي
ــا  ــرى در رابطــه ب ــام معظــم رهب ــدات مق ــه تاكي ــاره ب ــا اش وى ب
ــم  ــام معظ ــش مق ــق فرماي ــزود: طب ــل اف ــد غيرعام ــت پدافن اهمي
ــد  ــه نباي ــى باشــد ك ــك اصــل م ــل ي ــر عام ــد غي ــرى، پدافن رهب
ــه اى متوقــف شــود؛ بنابرايــن مــا هــم در راســتاى  ــه هيــچ بهان ب
هميــن ســخنان، بــا همــكارى ديگــر ادارات شهرســتان در راســتاى 
عملياتــى نمــودن برنامــه هــاى خــود در ايــن هفتــه تــالش 

ــرد. ــم ك خواهي
مديــر آمــوزش و پــرورش نهاونــد بــا بيــان اينكــه پدافنــد 
غيرعامــل در برابــر هــر نــوع خطــرى اســت و فقــط شــامل جنــگ 
ــر  ــل آمادگــى در براب ــد غيرعام ــان داشــت: پدافن ــرم نيســت، بي ن

ــود. ــامل مى ش ــز ش ــه و ... را ني ــيل، زلزل ــل س ــى مث حوادث
غالمــى افــزود: در هميــن راســتا آمــوزش و پــرورش بــا همــكارى 
ســپاه، هــالل احمــر و ديگــر ادارات، در روز دوشــنبه 14 آبــان مــاه 
اجــراى مانــور زلزلــه در ســطح مــدارس شهرســتان را در دســتور 
ــگاه  ــن در آموزش ــورت نمادي ــه ص ــه ب ــن برنام ــه اي كار دارد ك

فاطميــه برگــزار خواهــد شــد.

 تخريب ويالهاى غيرمجاز در همدان
 نماينــده امــور حقوقــى ســازمان جهــاد كشــاورزى خبــر داد: 5

ويــالى غيرمجــاز باحكــم قضايــى در بــاغ هــا و نقــاط گردشــگرى 
همــدان تخريــب شــد.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســعيدى نماينــده امــور 
ــداى  ــه از ابت ــان اينك ــا بي ــاورزى ب ــاد كش ــازمان جه ــى س حقوق
ــون بيــش از 20  حكــم تخريــب ســاخت و ســازهاى  ســال تاكن
ــورد  ــك م ــت:  ي ــت گف ــده اس ــرا ش ــدان اج ــاز در هم غيرمج
ــورد در روســتاى  ــاد و 4 م ــب هــم در روســتاى شــمس آب تخري

ــه انجــام شــد. ــاد وركان ــى آب عل
ــتناد  ــه اس ــاز ب ــاز غيرمج ــاخت و س ــداد س ــن تع ــزود: اي وى اف
تبصــره 2 مــاده 10 قانــون حفــظ زميــن هــاى كشــاورزى تخريــب 

شــد.
حكــم تخريــب ســاخت و ســازهاى غيرمجــاز بــا حضــور نماينــده 

دادســتانى در همــدان انجــام شــد.

2 اثر طبيعى ملى و 2 پناهگاه حيات وحش 
در استان همدان ثبت مى شود

 مديــركل حفاظــت محيــط زيســت اســتان همــدان از پيوســتن 
چهــار منطقــه بــه ســه طبقــه حفاظتــى اســتان خبــر داد و گفــت: 2 
ــدان  ــتان هم ــش در اس ــگاه حيات وح ــى و 2 پناه ــى مل ــر طبيع اث

ثبــت مــى شــود.
بــه گــزارش مهــر عــادل عربــى گفــت: در حــال حاضــر اســتان 
ــوان  ــا عن ــه ب ــق چهارگان ــدى مناط ــه بن ــوع طبق ــدان از مجم هم
ــش  ــات وح ــگاه حي ــى، پناه ــى مل ــار طبيع ــى، آث ــاى مل پاركه
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــا داراى مناط ــده صرف ــت ش ــه حفاظ و منطق

اســت.
ــط  ــه ارزش اكولوژيكــى و محي ــا توجــه ب ــار داشــت: ب وى اظه
ــود دارد  ــدان وج ــتان هم ــه در اس ــى ك ــى و متنوع ــت غن زيس
ــاى  ــه ه ــت نام ــه، موافق ــاى مجدان ــرى ه ــا پيگي ــن ب و همچني
دســتگاه هــاى مرتبــط اســتانى بــراى ارتقــاى ســطح و يــا 
ــت  ــه تح ــق چهارگان ــه مناط ــد ب ــاى جدي ــه ه ــى عرص معرف
ــال حاضــر 4  ــط زيســت اخــذ و در ح ــت حفاظــت محي مديري
ــى حفاظــت محيــط  منطقــه در ليســت تصويــب در شــوراى عال
زيســت كشــور قــرار گرفتــه اســت.عربى اضافــه كــرد: از مناطــق 
پيشــنهادى مــى تــوان بــه كوهســتان الوند(شهرســتان همــدان) و 
غــار سراب(شهرســتان كبودرآهنــگ) بــه عنــوان بــه اثــر طبيعــى 
ملــى و منطقــه حفاظــت شــده خانگرمــز و تــاالب شــيرين ســو 

ــرد. ــاره ك ــات وحــش اش ــگاه حي ــوان پناه ــه عن ب
ــدان داراى  ــتان هم ــق اس ــن مناط ــب اي ــا تصوي ــرد: ب ــان ك وى بي
ســه طبقــه حفاظتــى از مجمــوع مناطــق چهارگانــه مــى شــود.عربى 
ــا  ــه و تصويــب صــدور آن ب عنــوان كــرد: تعييــن مناطــق چهارگان
پيشــنهاد ســازمان متبــوع و تصويــب آن در شــوراى عالــى حفاظــت 

محيــط زيســت كشــور اســت.
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ايميل

 براى نخستين بار در كشور كنه شكارگر 
براى مبارزه بيولوژيك با آفات در گلخانه ها 
در استان همدان به طور انبوه توليد و آماده 

رهاسازى است.
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان 
همدان مراسم رونمايى از طرح توليد انبوه 
كنه شكارگر و رهاسازى در گلخانه ها براى 
نخستين بار در كشور اظهار كرد: بر اساس 
آخرين آمار رسمى تا سال 2050 بايد براى 

9 ميليارد انسان غذا توليد شود.
منصــور رضوانى جالل افــزود: با توجه به 
كاهش منابع اوليه ماننــد آب و تأمين نياز 
غذاهاى فوق، سياســت هاى وزارت جهاد 
گلخانه اى  كشت هاى  توسعه  بر  كشاورزى 
كه نيــاز به مصــرف آب كمتــر و توليد 

محصول بيشتر دارند، معطوف شده است.
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان 
همدان با بيــان اينكه بســيارى از ميوه و 
ســبزيجات مورد نياز مــردم در گلخانه ها 
در حال توليد اســت، تصريح كرد: در اين 
ميــان گمان برخى از مــردم بر اين بود كه 
در پرورش محصوالت گلخانه اى از سموم 
شيميايى اســتفاده مى شود در حالى  كه در 
گلخانه ها مبارزه بيولوژيك آغاز مى شــود.

وى با اشــاره به اينكه در راســتاى مبارزه 
بيولوژيك «كنه آمبلى زيوس سوريســكى» 
در اســتان توليد و تكثير شد، ادامه داد: اين 
كنه به  صــورت بيولوژيكى و طبيعى آفات 
مهم و مضر براى گلخانه را از بين مى برد.

رضوانى جالل گفت: اين كنه توســط يك 
شــركت دانش بنيان و با حمايت ســازمان 
جهاد كشاورزى توليد شد و در محيط هاى 

گلخانه اى رها مى شود.
به گزارش فارس، وى با بيان اينكه مبارزه 
بيولوژيك گران تمام مى شــود، خاطرنشان 
كــرد: بــه هميــن دليــل ســازمان جهاد 
كشــاورزى از ترويج و استفاده از اين نوع 
مبارزه ها حمايت مى كند تا گلخانه داران و 
توليدكننده اين سموم بيولوژيك بتوانند به 

فعاليت بپردازند.

رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكــه در حال حاضر 
توليد محصــوالت گواهى شــده يكى از 
كشاورزى  جهاد  وزارت  مهم  سياست هاى 
است، گفت: به دنبال ايجاد يك مركز براى 
عرضه محصوالت گواهى  شــده هستيم تا 
با حمايت هاى به عمــل  آمده بتوانيم امكان 
عرضه و خريد ايــن محصوالت را فراهم 

كنيم.
محصوالت  از  كشــور  بى نيازى   

خارجى
دانشــكده  گياه پزشــكى  گــروه  رئيــس 
كشــاورزى دانشگاه بوعلى سينا نيز در اين 
مراســم تصريح كرد: كم آبى باعث شــده 
اســت كه انســان به دنبال مديريت منابع 
در راســتاى توليد محصوالت مورد نيازش 

باشد.
محمد خانجانــى با بيان اينكــه توليد در 
گلخانه ها يكى از راه هــاى مثمر ثمر براى 
مديريــت مصــرف آب اســت، ادامه داد: 
در برنامه ششــم توســعه نيز بر توســعه 

گلخانه هاى تأكيد شــده است تا استفاده از 
آب را كاهش و ميزان توليد در واحد سطح 

محصوالت كشاورزى افزايش يابد.
وى با اشاره به اينكه سم پاشى محصوالت 
كشــاورزى در گلخانه ها باعث آســيب به 
محصــوالت و در نتيجــه مصرف كنندگان 
مى شود، خاطرنشان كرد: مبارزه بيولوژيك 
مى توانــد ضمن تحقق يافتــن اهداف در 
حوزه توليد محصول از ســالمت آنان نيز 
گياه پزشــكى  گروه  كند.رئيس  حفاظــت 
دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا با 
بيان اينكه وارد كردن محصوالت بيولوژيك 
از خارج كشور در شرايط فعلى دشوار شده 
اســت، گفت: بنابراين با بومى سازى دانش 
توانستيم نياز داخل كشور را به كنه براى از 
بين بردن آفات به روش بيولوژيك برطرف 

كنيم.
وى با بيــان اينكه امروز مى توانيم به داخل 
و خــارج از اســتان خدمات ارائــه كنيم، 
اظهار كرد: اهداف ما از توليد كنه شكارگر 
تأمين امنيت غذايى جامعه، اشــتغال زايى، 

بومى سازى عوامل بيولوژيك است.
خانجانى با اشــاره به اينكه توليد اين نوع 
محصــوالت در اختيار شــركت هاى چند 
مليتى در دنيا است، افزود: اين كنه شكارگر 
چهار آفــات مهم در گلخانه هــا را از بين 
مى برد و باعث توليد و برداشــت محصول 

سالم مى شود.
وى با بيان اينكه بــراى توليد اين نوع كنه 
يك شــركت دانش بنيان تشــكيل شد و به 
فعاليت پرداخت، تصريح كرد: رهاســازى 
ايــن نوع كنه عــالوه بر اينكــه گلخانه و 
محصوالت را از ســموم شــيميايى بى نياز 
مى كند، باعث كمك به اكوسيستم و متعادل 

شدن آن مى شود.
دانشــكده  گياه پزشــكى  گــروه  رئيــس 
كشــاورزى دانشگاه بوعلى ســينا با اشاره 
به اينكه اين نوع حشــرات اكوسيســتم را 
مديريت مى كننــد، ادامــه داد: در نهايت 
اســتفاده از اين نوع محصوالت بيولوژيك 
مانع از خروج مقاديــر قابل توجهى ارز از 

كشور مى شود.

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه تسهيالت اشتغالزايى 
دولت در مقايسه با گذشته كم نظير است 
تاكيد كرد: روند اعطاى اين تسهيالت بايد 
توســط بانك ها و دســتگاه هاى اجرايى 

مرتبط آسان سازى شود.
بــه گــزارش ايرنا حجت االســالم احد 
آزاديخواه در نشســت بررسى مشكالت 
مناطق حاشيه شــهر مالير اظهار داشت: 
جوانان در نقاط مختلف شهرستان به ويژه 
در روســتاها بايد بتوانند از اين تسهيالت 

دولت بهره مند شوند.
وى ضمن تقديــر از تالش ها و پيگيرى 
هــاى فرماندار ويــژه ماليــر در ارتقاى 
اين  اشتغالزايى  تسهيالت  جذب  شاخص 
شهرستان در ماه هاى گذشته گفت: مالير 
در جذب تسهيالت اشــتغالزايى بايد در 

صدر جدول استان قرار گيرد.
مجلس  فرهنگى  كميســيون  ســخنگوى 
دهم همچنين اقــدام دولت در اختصاص 
تسهيالت بالعوض كشاورزى را ستودنى 

دانست و افزود: بخشداران و دهياران بايد 
كشــاورزان را براى اخذ اين تســهيالت 

تشويق كنند.
حجت االسالم آزاديخواه ادامه داد: دولت 
در سال هاى گذشته 85 درصد تسهيالت 
بالعوض به كشاورزان اختصاص داد كه 

تنها 15 درصد سهم كشاورزان بود.
وى انتقال آب كشاورزى و جدولگذارى 

را يكى از اولويت هاى مهم كشــاورزان 
براى صرفه جويى در مصرف آب عنوان 
و بيان كرد: اين تسهيالت بهترين فرصت 
براى كشاورزان بود كه در اين زمينه تعلل 

كردند.
حجت االسالم آزاديخواه همچنين احداث 
پارك محلى در مناطق حاشيه شهر را يك 
ضــرورت برشــمرد و گفــت: تاكنون با 
پيگيــرى هاى انجام شــده چندين پارك 

محلى در مالير ايجاد شده است.
وى بــا تقدير از تالش هاى شــهردارى 
ماليــر، قــول مســاعد داد: بــا كمك و 
مســاعدت وزارت راه و شهرسازى بتوان 
بزودى پاك محلى در منطقه نفت ســياه 

مالير ايجاد كرد.
عضو ارشد فراكســيون نمايندگان واليى 
مجلس دهم از شــهردار مالير خواست: 
اقدامــات الزم براى تملــك و تهيه زمين 
انجام تا سال آينده عمليات اجرايى پارك 

محلى در اين منطقه آغاز شود.
حجت االسالم آزاديخواه حضور مسئوالن 

دستگاه هاى اجرايى مالير در محله ها و 
مساجد را فرصت بسيار خوبى براى حل 
مشــكالت مردم دانســت و گفت: ديدار 
چهره به چهره با مردم و بررســى مسايل 
و مشكالت به ويژه در مناطق محروم بايد 

تداوم پيدا كند.
وى حضور مديران در بين مردم را اقدامى 
براى سرعت بخشــيدن در پاسخگويى به 
حل مشكالت آنان برشــمرد و بيان كرد: 
ايجــاد مشــاغل خانگى، اشــتغال، بهبود 
وضعيــت عبور و مرور و افزايش ســطح 
خدمت رسانى در اين نقاط بايد ارتقا يابد.

حجت االســالم آزاديخواه ادامه داد: اجراى 
طرح ســالمت اجتماعى در اين منطقه براى 
مقابله با آسيب هاى اجتماعى، ايجاد مشاغل 
خانگى، توسعه اشتغال و ايجاد مراكز مشاوره 

بسيار خوب و قابل تقدير است.
وى همچنين بر لزوم آســان سازى روند 
اعطاى تســهيالت اشــتغالزايى به مناطق 
حاشيه شــهر همچون نفت سياه مالير را 

ضرورى خواند.

براى نخستين بار  پرورش رهاسازي كنه شكارگر در گلخانه هاي همدان انجام شد

استفاده از َكنه
 براى دفع آفت گلخانه 

 مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان گفــت: به منظور كاهش هزينه هاى 
درمان بيماران معتاد، درصدد زير پوشــش 

بيمه قراردادن اين افراد هستيم.
محمدرضا عباديــان  در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: هزينه درمان بيماران در مراكز 
ترك اعتيــاد(MMT) ماهانه يك ميليون و 
280 هزار ريال اســت كــه در صورت زير 
پوشش بيمه قرار گرفتن به 600 تا 800 هزار 

ريال كاهش مى يابد.
وى اضافــه كرد: با توجه به باال بودن هزينه 

ها، احتمال مى رود مانع از مراجعه خانواده 
بى بضاعت براى درمان معتادان شود.

مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
بيان كرد: براى رفع اين مشــكل در شوراى 
پيشــنهاد  موادمخدر  با  مبــارزه  هماهنگى 
افزايش ســقف اعتبارات اين حوزه پيشنهاد 
و معاون وزير بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى و مديركل بيمه ســالمت همدان 
براى اجرايى شدن اين موضوع نشست هاى 

برگزار شد.
عباديان ادامه داد: نامــه اى با عنوان آزمونه 

شــدن همدان براى زير پوشــش بيمه قرار 
دادن معتادان ارســال شــده كــه تاكنون به 
صورت شــفاهى با اين درخواست موافقت 
شده و منتظر پاسخ كتبى مسئوالن نيز هستيم.

وى گفت: 140 مراكز ترك اعتياد خصوصى 
و دولتى زير نظر دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان فعال است كه 25 هزار معتاد به اين 

مراكز مراجعه كردند.
مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
با عنوان اينكه تنهــا يك هزار و 200 معتاد 
زير پوشش بيمه هستند ابراز اميدوارى كرد 

بتوان ديگر معتادان را نيز زير پوشــش بيمه 
قرار داد.

عباديان افــزود: نظارت بر كمپ هاى ترك 
اعتياد با قوت انجام شــده بــه گونه اى كه 
عملكرد همدان در اين باره مطلوب ارزيابى 

شده است.
وى اضافــه كرد: ورود و خــروج معتادان، 
پرســتار،  فنى،  مســئول  پزشــك  حضور 
روانشناس، نحوه و روند برگزارى جلسات 
مشــاوره فــردى و خانوادگــى مطابــق با 

استانداردهاى درمان بررسى مى شود.

معتادان براى درمان بيمه مى شوند

پرداخت وام اشتغالزايى آسان سازى شود
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اقدامات انحرافى موساد تعهد ما را به برقرارى 
ارتباط سازنده با جهان تقويت مى كند

 محمــد جواد ظريف در توييتر خود نوشــت : اولويت ما در 
ايران داشتن روابط مستحكم با همسايگان است.

به گزارش ايســنا، وزير امور خارجه كشــورمان با اشاره به سفر 
اخير خود به تركيه و پاكســتان در صفحه توييتر خود نوشــت: 
اقدامات انحرافى و كينه توزانه موساد، تنها تعهد ما را به برقرارى 
ارتباط ســازنده با جهان تقويت مى كند. در پاكســتان مذاكرات 
مهمى داشــتم. يك روز پيش از آن هم نشســت ســه جانبه با 
تركيــه و آذربايجان برگزار كرديم. اولويت ما روابط مســتحكم 

با همسايگان است.

شريعتمدارى يكشنبه به كميسيون 
اجتماعى مجلس مى رود

 دســتور جلسات علنى مجلس از يكشــنبه تا سه شنبه هفته 
آينده منتشر شد.

شريعتمدارى يكشنبه به كميسيون اجتماعى مجلس مى رود.
ــيون  ــى كميس ــات هفتگ ــتور جلس ــارس،  دس ــزارش ف ــه گ ب
ــنبه  ــه ش ــى س ــنبه ال ــوراى اســالمى از روز يكش ــس ش هامجل

ــد. منتشــر ش
بر اين اســاس، يكشــنبه هفته آينده وزير تعــاون و كار و رفاه 
اجتماعى  به منظور بحث و تبــادل نظر پيرامون برنامه هاى آتى 

وزارت خانه به كميسيون اجتماعى مى رود.

تحريم هاى آمريكا تاثيرى در امور كشور 
و مردم نخواهد داشت

 نماينــده مردم نائيــن در مجلس با بيان اينكــه انتخاب 13 
آبان براى آغاز تحريم ها عليــه ايران عصبانيت آمريكا از روحيه 
استكبارســتيزى ملت ايران را نشــان مى دهد، گفت: با مقاومت 
ملــت ايران، اين تحريم ها نيز نخواهد توانســت تأثيرى در امور 

اجرايى كشور داشته باشد.
تحريم هــاى آمريــكا تاثيــرى در امــورات كشــور و مــردم 

ــت ــد داش نخواه
عباســعلى پوروافرانــى در گفت وگــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــه 
در پيــش بــودن يــوم اهللا 13 آبــان گفــت: آنچــه كــه آمريــكا و 
همدســتانش بــه دنبــال آن هســتند ايــن اســت كــه بــا اعمــال 
ــيع  ــالم و تش ــا اس ــت ب ــه مخالف ــان ك ــه اهدافش ــا ب تحريم ه

اســت برســند. 
وى ادامــه داد: در طــول 40 ســال گذشــته آمريــكا و متحدانــش 
هــر تحريمــى را كــه عليــه مــا اعمــال كرده انــد باعــث شــده تــا 
ملــت مــا مقاوم تــر شــود و همچنيــن ملــت مــا در برابــر ايــن 
ــكا  ــا عــزم راســخ ترى در ميــدان و در مقابــل آمري تحريم هــا ب

و اهــداف شــومش ايســتاده اســت. 
ــار  ــالمى اظه ــوراى اس ــس ش ــن در مجل ــردم نائي ــده م نماين
ــا،  ــود تحريم ه ــا وج ــال ب ــن 40 س ــول اي ــا در ط ــت: م داش
شــاهد رشــد و توســعه كشــور در عرصه هــاى مختلــف 
مقابــل  در  عرصه هــا  از  بســيارى  در  اگرچــه  و  بوده ايــم 
آمريــكا تنهــا بوده ايــم، آمريــكا و بســيارى از ابرقدرت هــا 
ــون  ــكا تاكن ــل، آمري ــام راح ــر ام ــه تعبي ــا ب ــم،  ام ــا بوده اي تنه

ــرد.  ــد ك ــد و نخواه ــته بكن ــى نتوانس ــچ غلط هي

ترامپ حق دارد از ايران بترسد
 عضو شــوراى مركزى حزب موتلفه گفت: ترامپ حق دارد 
كه از قدرت ايران بترسد، چون وزنه مهمى در تحوالت منطقه اى 
اســت كه كانون ثروت و انرژى دنيا است و تا ايران وجود دارد 
اجــازه چپاول و دســت درازى آمريكا را به كشــورهاى محور 

مقاومت منطقه نمى دهد
احمدعلى مقدم، در گفت وگو با فارس با اشاره به تفاوت هاى 13

آبان امســال با گذشته، اظهار داشت: در آستانه روز ملى مبارزه با 
استكبار جهانى قرار داريم، اين روز تداعى كننده تحوالت مهمى 
در تاريــخ ملت ايران اســت، از تبعيد امام خمينى در ســال 42
گرفته تا ســركوب دانشــجويان و دانش آموزان معترض توسط 
رژيم پهلوى. سنخيت مشترك بين همه اين اتفاقات در اين روز 
طى ســال هاى متمادى وجه اســتقالل طلبى و استكبارستيزى آن 

است كه مزين به چنين نامى شده است.
ــزود: در  ــالمى اف ــه اس ــزب مؤتلف ــزى ح ــوراى مرك عضــو ش
هــر ورق تاريــخ 7 هــزار ســاله مــردم ايــران، اســتقالل طلبى و 
مبــارزه بــا زورگويــان ثبــت و نمــاد خــوى آزادمــردى ايرانيــان 
و تنفــر آنــان از سياســت هاى ضــد بشــرى آمريــكا اســت، امــا 
ــا گذشــته تفاوت هــاى اساســى دارد، اينكــه  13 آبــان امســال ب
ــاز  ــن روز آغ ــا را از اي ــرار اســت دور دوم تحريم ه ــكا ق آمري
ــا مــردم  كنــد كشــورى كــه بــه زعــم خــود ادعــاى دوســتى ب
ــديدترين  ــال ش ــا اعم ــه ب ــن وج ــه بدتري ــا ب ــران را دارد ام اي
ــار  ــردم ب ــرا م ــرد زي ــات ك ــى خــود را اثب ــا دروغ گوي تحريم ه

ــد. ــل مى كنن ــا را تحم ــار تحريم ه ــى فش اصل
مقدم با طرح اين ســؤال ادامه داد: ترامپ كه در تقارن با 13 آبان 
و در راســتاى تحقير اين نماد ملى دور دوم تحريم هاى خود را 
مقارن با اين روز، قرار اســت آغاز كند، جواب دهد، مردم ايران 
را از چه مى ترساند، ايرانيان طى هشت سال دفاع مقدس از جان 
خود و عزيزترين نزديكانشان براى اين آب و خاك گذشتند، 17
هزار ترور را به چشم خود ديدند، تحريم هاى شديدتر از اين را 
تحمل كردند، ديگر آيا از سياهى رنگى باالتر وجود دارد؟ آزموده 

را چه ترس از امتحان دوباره.

نقش احزاب در تحكيم همبستگى و 
يكپارچگى ملى

 همبســتگى مفهومى بســبار پر كاربرد در حوزه علوم اجتماعى 
و سياســى،به بويژه در جـــامعه شناسى ســـياسى است. همبستگى 
عـــبارتست از همكارى و اشتراك مساعى افراد جامعه؛اعم از ملى يا 
بـــين المللى،براى مـرفه تر و مترقى تر ساختن زندگى و مقاومت در 

برابر ستم،تعدى و تجاوز.
در حوزه ملى،ميزان وحدت و انسجام در درون يك جامعه كه هنگام 
روبرو شدن با مشكالت خارجى و داخـــلى مـــشخص مـى شود 

همبستگى اجتماعى ناميده مى شود.
يكپارچگى ملى عبارتســت از مجتمع ساختن اجزاى جامعه در يك 
كل هـمسته تر. دو نوع برداشت و معنا از يكپارچگى ملى را مى توان 
تصوير نمود:1-همگرايى ملى؛ 2-همگرايى جريانى. «يكپارچگى ملى 
عبارت اســت از تركيب عناصر مختلف اقتصادى،اجتماعى،مذهبى، 
قومى و جغرافيايى در درون يك كشور واحـد مـلى.يكپارچگى مـلى 
داللــت دارد بر توانايى دولت براى كنترل ســرزمين تحت حاكميت 
خود و همچنين مجموعه اى از ايـــستارهاى مردم نـسبت به كشور 
يا ملت كه معموال با عنوان وفادارى،اتحاد،و تمايل به ارجحيت دادن 
مالحظات مـلى نـسبت ه مـــالحظات محلى يا فرقه اى آشكار مى 
گردد و در معنايى ديگر؛عبارت است از تنظيم ساختارها و جرياناتى 
كه بـــه وســـيله آنـــها،عناصر مجزا و متفرق در يك سرزمين ملى 
معين،وارد مشــاركت عمده در سيســتم سياسى شــوند.هر قدر اين 
جريانات از نـــظر مـشاركت كنندگان در آنـها مشروع تلقى شود،مى 

تواند به عنوان جريانى،در مقايسه با همگرايى ملى تعريف شود.»
در خصوص نقش احزاب جـهت ايـــجاد يكپارچگى و همبستگى 
ملى موارد متعددى را مى توان متذكر شــد كه عبارتند از: 1-توجه به 
دشمنى هاى خـارجى و مـشكالت نـاشى از آن كه در اين خصوص 
بايد احزاب و تشكل هاى سياسى اهتمام جدى داشته باشند و فقط به 

مسائل و مـشكالت داخلى بـسنده ننمايند؛
2. مساعدت در كنار گذاشتن اختالفات داخلى و مديريت صحيح منازعات 
داخلى و تالش جهت نزديكى و معاضدت رهـبران سـياسى.«احزاب در 
دو بـعد مى توانند در مديريت منازعه هاى سياسى دخالت كرده و اختالف 
منافع ميان افراد و گروههاى قدرتى مختلف را به مسير مـسالمت آميزى 
هـدايت كنند.بعد اول؛مديريت منازعه در سطح درون حزبى است و بعد 
دوم؛نقش آن در مديريت منازعه هاى سياسى در كـل سـيستم،يا مديريت 

مـنازعه برون حزبى است.»
3-شكل دهى و تثبيت ايدئولوژى ملى كه هم بتواند هدف ها را تعيين 

كند و هم روش رسيدن به آنـها را نـشان دهد؛
4-تالش در جـــهت توســعه عدالت و توزيع منصفانه فرصت ها و 

امكانات در ميان آحاد ملت.
اما با توجه به دو برداشتى كـــه از يـــكپارچگى بيان شد؛احزاب نيز 

طبيعتا بايد بتوانند در دو حوزه ايفاى نقش نمايند:
«اول ارائه سمبل ها و آرمان هايى كه براى كل مردم يـــك جـــامعه 
ارزش و جذابيت داشــته باشد و آنها را به دور يك محور گرد آورده 
و وحدت ببخشد.و دوم؛كمك بـه يـافتن و ايجاد آن ترتيبات نهادى 
كه مذاكره و كـانال هاى ارتـباطى نـامحدود را تشويق كرده و از اين 
طريق،رهبران سياسى و نـمايندگان مـنافع متفاوت را بر سر جاى خود 
نگه دارد و روند تجمع و بيان منافع متضاد را تسهيل نـمايد...احزاب 
مـى توانند هم كار ايجاد يكپارچگى افقى بـين گـروه هاى مشاركت 
كننده،و هـم كـار ايـجاد يكپارچگى عمومى ميان طبقات اقتصادى و 

اجتماعى را انـجام دهند.»

مانور سياسى آمريكا در 13 آبان ماه اثرى در كشور ندارد
 يك فعال سياسى اصولگرا گفت: امسال نيز شاهد حضور گسترده مردم در راهپيمايى يوم اهللا 13 آبان خواهيم بود.

حسين كنعانى مقدم، دبيركل حزب سبز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فرارسيدن يوم اهللا 13 آبان اظهار 
كرد: يكى از شاخصه هاى انقالب اسالمى استكبار ستيزى است كه موجب ايجاد استقالل، آزادى و تشكيل جمهورى اسالمى 
و مردم ســاالرى دينى شده اســت.وى افزود: از ابتداى انقالب، آمريكا به عنوان دشمن اصلى با انقالب مخالفت كرده و تمام 

تالش هاى اين كشور در همين راستا بوده است.
اين فعال سياسى با بيان اينكه جنگ 8 ساله،حمله طبس، تحريم ها و تهديدها و كمك به گروه هاى منافق، تروريست، تكفيرى 
و داعش تنها بخشى از دشمنى هاى آمريكا عليه ايران بوده است، خاطرنشان كرد: دشمنى آمريكا يك دشمنى استراتژيك است 

كه طبق سخن امام خمينى، آمريكا يك شيطان بزرگ است.
دبير كل حزب سبز در رابطه با راهپيمايى 13 آبان تأكيد كرد: ملت ما همواره ثابت كردند كه هميشه در صحنه حاضرند و مبارزه 

با آمريكا را سرلوحه  كارهاى خود قرار دادند چرا كه مردم به پاى انقالب و اسالم ايستاده اند.

مجلس بايد به قوانينى كه خود تصويب مى كند احترام بگذارد
 رئيس فراكسيون پاسخگويى مجلس گفت: در گام اول مجلس كه قانون گذار است بايد پاى قوانينى كه خود تصويب كرده 

است بايستد. نبايد به خاطر برخى از افراد قانون را سوراخ كنيم.
على بختيار در گفت وگو با ايســنا با اشــاره به ضرورت احترام و اجرايى كردن روح قانون منع به كارگيرى بازنشستگان بيان 
كرد: زمانى كه يك قانون در مجلس به تصويب مى رسد ما نمايندگان خود بايد در گام اول پاى قانون بايستيم. امروز عده اى از 
نمايندگان طرحى را امضا كرده اند كه شهردار تهران را از قانون منع به كارگيرى بازنشستگان مستثنى كنند و حال كه اين طرح 
در صحن مجلس راى نياورد در دستور كار هفته آينده كميسيون اجتماعى قرار دادند تا پس از تصويب در كميسيون دوباره به 
صحن بيايد. وى در ادامه گفت: در گام اول ما كه قانون گذار هستيم بايد پاى قوانينى كه خود تصويب كرده ايم بايستيم. نبايد 
به خاطر برخى از افراد قانون را ســوراخ كنيم. ما امروز طيف گســترده اى از جوانان تحصيلكرده و افرادى را كه مى توانند در 
مناسب مختلف مديريتى كار كنند در كشور داريم كه حضور اين افراد مى تواند تحولى در مديريت كشور ايجاد كند اما فرصت 

فعاليت به آنها نمى دهيم.

 در پى شكست پروژه «الف» ضدانقالبان 
تحت حمايت آمريكا و رژيم صهيونيســتى 
و دست نشــاندگان سعودى شان در منطقه، 
دانمارك براى پيشــبرد سياســت هاى ضد 

ايرانى غرب (پروژه «ب») وارد كارزار شد.
به گزارش ايســنا،  در اين راستا رسانه هاى 
رژيم صهيونيســتى امروز به انتشار گسترده 
موضوع ادعايى دست داشتن يك ايرانى در 

يك اقدام تروريستى در دانمارك پرداختند.
روزنامه اورشــليم پســت، چــاپ رژيم 
صهيونيســتى بــه نقل از يــك خبرنگار 
كرد  ادعا  ژورنال  اســتريت  وال  روزنامه 
كــه فدريكا موگرينى مســئول سياســت 
خارجــى اتحاديه اروپــا در اين رابطه با 
وزيــر امــور خارجه دانمــارك ديدار و 
همبســتگى خود را با اين كشــور اعالم 
كرده اســت. با اين حال، مشخص نيست 
كه واكنــش اتحاديه اروپا چيزى فراتر از 

اين خواهد بود يا نه.
ساموئل سون روز سه شنبه در يك نشست 
خبرى گفت كه ســرويس اطالعات امنيت 
دانمــارك ماهيت ايــن طــرح را فاش و 
مشخص كرده اســت كه اين طرح به طور 
كامال شــفاف از سوى ســرويس اطالعات 

ايران برنامه ريزى شده بود.
وزير امورخاجه دانمــارك همچنين مدعى 
شــد كه اين رفتارهاى ايــران تنها محدود 
به دانمارك نيست و كشــورهاى ديگر نيز 
همچون كوپنهاگ نگــران چنين رفتارهايى 

هستند.
در ادامه واكنش ها بــه اين ادعاى دانمارك، 
ريچارد گرنل ســفير آمريكا در آلمان نيز در 
گفت و گو با اورشليم پست مدعى شد كه 
طرح هاى تروريستى ايران در اروپا در حال 
افزايش اســت و بايد منابع مالى كه ايران از 
آن ها براى طراحى و اجراى چنين حمالتى 

بهره مى برد، قطع شوند.
همچنين وزير امور خارجه لتونى با انتشــار 
پيامــى در صفحه توييتر خــود از دانمارك 

حمايت و تاكيــد كرد كه اتحاديه اروپا بايد 
در پاسخ به اين مســئله يك اقدام متحد و 

مؤثر اتخاذ كند.
به نوشــته اين روزنامه صهيونيســتى اين 
رويداد ممكن اســت موجب اختالف نظر 
در اتحاديه اروپا در شــرايطى شود كه اين 
اتحاديه براى تسهيل كانال هاى پرداخت به 
ايران پس از اجــراى تحريم هاى آمريكا از 

پنجم نوامبر تالش مى كند.
با اين حال اورشــليم پســت اذعان كرد: به 
نظر نمى آيــد در روزهاى باقى مانده تا پنج 
نوامبر حمايت كافــى در اروپا براى اتخاذ 
يك تصميم هماهنگ و بزرگ ( عليه ايران ) 

وجود داشته باشد.
در همين حال مايــك پمپئو، وزير امور 
خارجــه آمريــكا در اقدامــى هماهنگ 
گفت كــه از دانمــارك حمايت مى كند. 
وى در پيــام توييترى خود مدعى شــد: 
به دولت دانمــارك تبريك مى گوييم كه 
يــك آدم كش از ايران را دســتگير كرده 
اســت. اروپا به مدت نزديك به 40 سال 

ايران  كه  بوده  تروريستى  حمالت  هدف 
از آن حمايــت مالى مى كرده اســت. ما 
متحدان و شركاى خود را فرا مى خوانيم 
تا با تهديدات ايران براى صلح و امنيت 

كنند. مقابله 
به گزارش ايســنا، بهرام قاسمى سخنگوى 
وزارت امــور خارجــه كشــورمان اخبار 
مغرضانه منتشر شــده در خصوص طرح 
عمليــات نافرجام عليه يكــى از مخالفان 
ايرانى در دانمارك و ادعاى انتســاب آن 
به جمهورى اســالمى را قويا تكذيب كرد 
و آن را در  ادامه توطئه ها و دسيســه هاى 
دشمنان شــناخته شده روابط خوب و رو 
به گسترش ايران و اروپا در شرايط خاص 

و خطير كنونى خواند.
محمد جواد ظريف در توييتر خود نوشت : 
اولويت ما در ايران داشتن روابط مستحكم با 

همسايگان است.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به سفر 
اخيــر خود به تركيه و پاكســتان در صفحه 
توييتر خود نوشــت: اقدامــات انحرافى و 

كينه توزانه موســاد، (كه بعدا به آن خواهم 
پرداخت) تنها تعهد ما را به برقرارى ارتباط 

سازنده با جهان تقويت مى كند.
در پاكستان مذاكرات مهمى داشتم. يك روز 
پيش از آن هم نشست سه جانبه با تركيه و 
آذربايجان برگزار كرديم. اولويت ما روابط 

مستحكم با همسايگان است.
حسام الدين آشنا نيز در صفحه توييتر خود 
نوشــت كه طرح «ب» آمريكا، اســرائيل، 

عربستان و منافقين كليد خورد.
مشــاور رئيس جمهور در حساب توئيترى 
خود نوشت: بعد از شكست طرح «الف» (7
آبان) كيس سازى براى همراه كردن اروپا با 
تحريم غيرقانونى آمريكا با بهانه تروريســم 

كليد خورد.
اعتراف موساد و تبريك زود هنگام پمپئو دم 

خروس را نشان داد.
خالص كردن عربستان از فشار بين المللى 
قتل خاشقجى هدف ديگر اين توطئه است؛ 
غافل از آنكه دست ايران پر است و موساد 

كيس سوخته را حراج كرده است.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

 تقاليى براى همراهى اروپا 
با تحريم ها و نجات سعودى ها

ابزار تحريم 
به پايان خط 
رسيده است

 دســتيار ويــژه رئيــس مجلــس در 
ــازى  ــت: سناريوس ــل گف ــور بين المل ام
عليــه  دانمــارك  در  صهيونيســت ها 
ــل  ــالش ت ــا و ت ــران و اروپ ــط ته رواب
بــه  اقتصــادى  ضربــه  بــراى  آويــو 
ــخ  ــى پاس ــران ب ــالمى اي ــورى اس جمه

نخواهــد مانــد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
حســين اميرعبداللهيــان دســتيار ويــژه 
بين الملــل  امــور  در  مجلــس  رئيــس 
نوشــت:  خــود  شــخصى  صفحــه  در 
ــيده،  ــان خــط رس ــه پاي ــم ب ــزار تحري «اب

روز 13 آبــان جــز دميــدن در تحريــم 
ــازى  ــت. سناريوس ــرى نيس ــى، خب روان
صهيونيســت ها در دانمــارك عليــه روابــط 
تهــران و اروپــا و تــالش تــل آويــو بــراى 
ضربــه اقتصــادى بــه جمهــورى اســالمى 

ــد». ــد مان ــخ نخواه ــى پاس ــران ب اي
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مشق شب مى تواند نوعى تنبيه تلقى شود
 پژوهش هاى فراوانى در مورد ناكارآمدى مشق  شب انجام شده و نشان مى دهد نه 

تنها فرصت يادگيرى را فراهم نمى كنند بلكه نوعى تنبيه تلقى مى شود.
به گــزارش مهر، مدير كل دفتر آموزش دبســتانى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
تكليف و مشق در دوران ابتدايى حذف نمى شود، اما آنچه كه مطرح شده تغيير رويكرد 
در ارائه تكاليف اســت. دانش آموزان ابتدايى خارج از مدرسه نبايد همان درس هاى 
كالس را تكرار و رونويســى كنند. بلكه بايد مهارت هايى را در منزل تمرين كنند كه 
مربوط به ســبك و آداب زندگى بوده است.مرتضى شكوهى اظهار كرد: ساليان سال 
اســت كه آموزش و پرورش با پديده بيزارى و خســتگى بچه ها از انجام مشق هاى 

رو به رو است كه بايد اين روند اصالح شود.

برخى خانواده ها كودك با سندروم داون را پنهان مى كنند
 متاسفانه خانواده هايى هستند كه با تولد كودك سندروم داون، او را از نگاه ديگران 
پنهان مى كنند و دچار شوك مى شــوند در حالى كه اين كودكان با توانبخشى هاى به 
موقع، بســيار نزديك به افراد عادى فعاليت خواهند داشــت. مديرعامل كانون خيريه 
ســندروم داون ايران در گفت و گو با ايلنا افزود: خانواده ها به داليل مختلف به طور 
مثال ترس از نگاه اجتماع، گاهى فرزندان با ســندروم داون را پنهان مى كنند در حالى 
كه پذيرش اين كودكان از ســوى والدين، 50 درصد از مشكالت را برطرف مى كند.

پوراندخت بنيادى ادامه داد: همچنين بســيارى از خانواده ها به دليل نداشتن وضعيت 
مالى مناســب از پيگيرى وضعيت سالمت و توانبخشى كودكان با سندروم داون خود 

منصرف مى شوند.

يك ميليون و 500 هزار سيم كارت مخصوص كودك 
توزيع شد

 يك ميليون و 500 هزار سيم كارت مخصوص كودك و نوجوان از دو سال پيش 
تاكنون با هدف قاعده مند كردن استفاده اين قشر از فضاى مجازى، بين كودكان توزيع 

شده است.
بــه گزارش ايرنا، اوايل آبان ماه پارســال بود كه «محمدجــواد آذرى جهرمى» وزير 
ارتباطات به برشــمردن مخاطرات فضاى مجازى براى كودكان و نوجوانان در سراسر 
جهان، از لزوم برنامه ريزى براى مديريت و سالم سازى آن براى كودكان و بويژه قشر 
دانش آموز سخن گفت و تاكيد كرد: بايد سكوهايى ايجاد شود كه محصوالت و نرم 

افزارها و محتواهاى خاص اين سن تهيه شود.

راه حل آموزش و پرورش براى بهبود 
معيشت معلمان

 اجراى طرح رتبه بندى يكى از مهم ترين اقداماتى اســت كه براى 
معيشت معلمان در دستور كار قرار داده ايم.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه طرح رتبه بندى در حال حاضر در 
دولت در حال بررســى است افزود: با تاكيد و پيگيرى كه براى اجراى 
اين طرح وجود دارد، بررسى رتبه بندى به سرعت در دستور كار مجلس 

شوراى اسالمى قرار مى گيرد.
به گزارش شبســتان، ســيد محمد بطحايى با بيان اينكــه مدارس به 
كمك  هاى مالى و اقتصادى خانواده ها به شدت نيازمند هستند در پاسخ 
به پرسشى مبنى بر اينكه چرا از  انجمن اوليا و مربيان به عنوان اهرمى 
براى دريافت وجه از خانواده اســتفاده مى شــود بيان كرد: مدارس به 

كمك هاى مالى و اقتصادى خانواده ها به شدت نيازمند هستند.
وى با بيان اينكه  اين موضوع را كتمان نمى كنيم گفت: اما كاش روزى 
برســد كه  وزير آموزش و پــرورش بگويد ريالى از اوليا نمى گيريم و 
اميدوارم اين روز نزديك باشد.وى  با تاكيد بر اينكه  به همسويى خانواده 
بيش از كمك هاى مالى آنان نيازمند هستيم تصريح كرد: وجود انجمن 
اوليا و مربيان از اين جهت ضرورى اســت كه به همســويى مدرسه و 
خانــواده كمك كند.وزير آموزش و پــرورش از انجمن اوليا و مربيان 
درخواست كرد تا بخش كوچكى از فعاليت هاى اين انجمن را به مسائل 
مالى اختصاص دهند بيان كرد: بايد بخش عمده اى از فعاليت هاى صرف 
همسويى مدرسه و خانواده باشد، اگر اين همسويى محقق نشود، تربيت 

به درستى انجام نمى گيرد.

واگذارى حق بيمه درمان تامين اجتماعى به 
حساب خزانه قابل بررسى است

 در مواقعى كه متغيرهاى اقتصادى دچار مشــكل مى شوند، آنچه به 
داد مردم مى رسد و كشورها را نجات مى دهد، نظام جامع تامين اجتماعى 

است.
وزيــر جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعى بيان اينكه اكثر كشــورها، در 
مقاطعى از تاريخ شان بحران هاى سياسى و اقتصادى و فراز و فرودهاى 
اقتصادى را تجربــه كرده و مى كنند گفــت: در مواقعى كه متغيرهاى 
اقتصادى دچار مشكل مى شوند، آنچه به داد مردم مى رسد و كشورها را 

نجات مى دهد، نظام جامع تامين اجتماعى است.
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى، دستگاه هاى متعددى در كشور ما 
نسبت به حمايت هاى اجتماعى و  بيمه هاى اجتماعى مسئوليت دارند در 
اين زمينه خدمات ارائه مى كنند و سياست گذارى آنها هم در يك جاى 
واحد انجام نمى شود و كنترل و نظارت كارامدى هم وجود ندارد. زيان 
اين وضعيت را مردم مى بينند. ما بايد حتما تالش كنيم در مسير اصالح 

اين وضعيت گام برداريم.
وى گفــت: ســه جانبه گرايى را به معناى عينــى و واقعى آن متضمن 

مشاركت موثر شركاى اجتماعى دانست كه بايد محقق شود.
 

كمبود آمپول پيشگيرى از هپاتيت
 خوشبختانه امروز به سمت ريشه كنى هپاتيت B و C پيش رفته ايم 
و داروهاى داخلى موجود در كشور كه ارزان هم است براى درمان اين 

دو بيمارى جواب مى دهند.
عضــو انجمن گوارش و كبد ايران گفت: تنها يك دارو در اين زمينه به 
دليل بسته شدن شــركت توليدكننده با كمبود مواجه شده ولى كًال در 

درمان هپاتيت B و  C در حال حاضر مشكلى نداريم.
به گزارش فارس،  شــاهين مرآت با اشــاره به اينكه ما اذعان نمى كنيم 
پيشرفته ترين داروهاى درمان هپاتيت B و C را روى كره زمين داريم، 
گفت: خوشــبختانه داروهاى موجود در كشور كه ارزان هم بوده براى 

درمان اين دو بيمارى جواب مى دهند.
وى با اشــاره به اينكه آمپول ايمونوگلوبين كه البته براى درمان هپاتيت 
نيســت و جهت پيشگيرى استفاده مى شود با كمبود مواجه شده است، 
افزود: اين آمپول در مادران باردار مبتال به هپاتيت براى اينكه فرزندشان 
دچار مشكل نشود و يا پرستارانى كه ممكن است با سرنگ آلوده به اين 
ويروس مبتال شوند، مورد نياز است كه تالش جهت تأمين اين آمپول 
و B انجام گرفته است.مرآت با تأكيد بر اينكه براى ريشه كنى هپاتيت

C اقدامات خوبى در كشور صورت گرفته است گفت: از هر هزار نفر 
سه نفر مبتال به هپاتيت C هستند.وى بيان داشت: هپاتيت هاى ويروسى 
15 سال پيش وضعيت خيلى نامناسبى داشت ولى خوشبختانه امروز به 
B  پيش رفته ايم.وى افزود: هپاتيت C و B ســمت ريشه كنى هپاتيت

كه بيش از 25 ســال است كه واكسيناسيون آن در كشور انجام مى گيرد 
و هپاتيت C نيز عمًال امروزه درمان آن آســان شــده است البته برخى 
بيماران به دليل شــرايط ويژه درمان هاى سخت داشته و نمى توان براى 

آنها اقدامات چندانى را انجام داد.

همدان پيام: گوجه فرنگي ارزان شده، هچنان گرانتر از پارسال 
 آخه مگــه از اول دولت راســتش رو نگفت كــه به عقب 

برنمى گرديم، اين براى قيمت ها هم صدق مى كنه!!
كيهان: دولت اگر پول مي داد مسكن مهر سال 96 تمام مي شد

 مســكن مر طرح دولت قبل بود، اين دولت از اين پوال خرج 
نمى كنه!!

جمهوري اسالمي: تثبيت قيمت ها از اولويت دولت 
 مى خوان اين گرونى رو تثبيت كنن؟

همدان پيام: اعالم آمادگي 9 كشــور براي حضور در جشــنواره تئاتر 
همدان 

 از اين همه فقط 9 كشور؟
همشهري: گوش كم شنوا براي شنيدن صداي معلمان 

 كال براى شنيدن صداى اعتراض گوشى در كار نيست!!
جام جم: رئيس جمهور گابن در عربستان ناپديد شد

 به سرنوشت خاشقچى تبديل نشه خوبه!!
عصر ايران: بعد از مطبوعات نوبت به نابودي موسيقي رسيد

 ساز اونا هم گرون شده؟!! 
ابرار ورزشي: حاجيلو: با سند نشان داديم از داوري ضرر كرده ايم 

 البد نتونستى با پولت ويال بگيرى
صنعت: سبقت توليد كنندگان از وارد كنندگان در گارانتي 

 اين يه نوع سبقت جريمه نداره خيالتون راحت!! 
همدان پيام: ايجاد فرصت درآمدزايي گره بافت فرسوده را باز مي كند 

 بدون شرح!!
شهروند: مجيد اخشابي: حتي موسيقي گم شده است 

 نگرد نيست گشتم نبود!!
شروع: ضرورت ادامه همكاري ها در چارچوب برجام 

 ديگه برجام هم چارچوب دار شد!!
آرمان: صندوق هاي بازنشستگي يك گام تا سقوط 

 پس ديگه اميدى به بازنشستگى نيست!!
خراسان: فروش اقالم مصروقه در سايت عرضه كاالي دست دوم 

 منظورش همون سايت ديواره؟

عوامل فرهنگى نقش اساسى 
در پايدارى ازدواج دارد

 جوانان بايد قيل از انتخاب همسر خود را بسيار خوب و درست 
بشناســند،چون افرادى كه به مرحله خودشناسى مى رسند به اهداف 
خود در زندگى بيشــتر فكر كرده و برنامه ريزى مناســبى  مى كنند و 
آرزوهايشان را بر روى كاغذ مى آورد كه اين امر در موفقيت آنها در 

زندگى بسيار موثر است.
يك مشــاور خانواده گفت: عوامل فرهنگى نقش اساسى و مهمى در 
پايدارى ازدواج هــا دارد 50 درصد زوجين با طالق عاطفى زندگى 

مى كنند
طلعت آهنگر، در گفتگو با شبستان گفت: همچنين همسر آينده خود 
را بر اساس خواسته و موقعيت فعلى خود تصور كنيد از خود سوال 

كنيد، آيا خودم براى همسر آينده ام ايده آل هستم.
وى با اشاره به زمينه هاى فرهنگى به عنوان يكى ديگر از عواما مهم 
در امــر ازدواج تصريح كرد: تفاوت فرهنگى نقش مهمى در افزايش 
طالق دارند. ارزش هاى فردى و اجتماعى، آداب و رســوم، رفتار و 

غذا خوردن  و غيره در امر ازدواج بسيار مهم هستند.
آهنگر با بيان اينكه نخستين مسئله در امر ازدواج "سن مناسب رشد"

براى ازدواج اســت، اظهار كرد:بلوغ جســمانى، روانى و اجتماعى، 
داشتن هدف و انگيزه براى ازدواج و داشتن اطالعات الزم در مورد 
انتظارات، تكاليف و وظايف در زندگى زناشــويى سه شرط اساسى 

در ويژگى هاى شخصى و فردى براى امر ازدواج است.
وى افزو: در مرحله آشنايى و نامزدى نهايت استفاده را از فرصت ها 
براى شــناخت بهتر،همســر احتمالى آينده خود كنيد و با پرسيدن 
سوال ها و ارتباطات كالمى و غيركالمى سعى كنيد شناخت بيشترى 

نسبت به يكديگر پيدا كنيد.
آهنگــر تصريح كرد: معيارهايى مانند تفاوت ســن، تقوا، ظاهر، قد، 
وزن، تفاوت تحصيالت، تفاوت طبقاتى، قومى، زبانى و دينى توجه  

جدى كنيد.
ــك  ــا ي ــان، ب ــاى خودت ــى ه ــى ويژگ ــس از بررس ــزود: پ وى اف
فــرد مــورد اعتمــاد و كارشــناس مشــورت كنيــد، در ايــن 
ــت و  ــاى مثب ــد، جنبه ه ــوت كني ــان خل ــا خودت ــه ب هنگام،منصفان
ــا  ــورد ب ــد كــدام م ــرد را بررســى و ببيني ــن ف ــا اي منفــى ازدواج ب

ــترى دارد. ــت بيش ــما مطابق ــاى ش معياره
ايــن مشــاور خانــواده بــا بيــان اينكــه تحصيــالت نقــش زيــادى در 
ــى شــود،  ــى انســان دارد و يــك ارزش محســوب م رشــد و تعال
ــى و ســالمت  ــاى روان ــده نيازه ــن كنن ــى صــرف تامي ــزود: ول اف
روانــى خانــواده نيســت. تحصيــالت بــه عنــوان مشــاور در تربيــت 
ــه وضعيــت  ــا اشــاره ب ــدان بســيار تاثيرگــذار اســت.آهنگر ب فرزن
ــوان يكــى ديگــر از مــالك  ــه عن ــواده ب اجتماعــى، اقتصــادى خان
ــد  ــر باي ــر و پس ــرد: دخت ــان ك ــم در ازدواج خاطرنش ــاى مه ه
بتواننــد از خانــواده اصلــى جــدا شــده و مســتقل شــوند و حداكثــر 

ــار بــه منــزل خانــواده هــا برونــد. هفتــه اى يــك ب
آهنگر با بيان اينكه زن و مرد بايد تا حدى در نگرش هاى خود شبيه 
باشــند، افزود: نگرش به دين و مذهب، نگرش به نقش زن و مرد در 
زندگى، نگرش به توزيع قدرت در خانواده، نگرش به تربيت فرزندان 
و جايگاه و اهميت آداب و رســوم، نگرش به اشتغال، كار و تحصيل، 
نگرش به نحوه ارتباط با اقوام و بستگان و ... از جمله عواملى مهمى 

هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارتقاء توانايى شغلى دانشجويان با طرح صدف
 طرح توانمندســازى "صدف" به منظور باال بردن توانايى هاى شــغلى دانشجويان و 

فارغ التحصيالن دانشگاهى براى ورود به بازار كار اجرا مى شود.
به گزارش مهر، اين طرح كه توسط شبكه نوآورى تهران و با حمايت معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى و پارك فناورى پرديس برگزار مى شود، قصد دارد دانشجويان 

و فارغ التحصيالن را براى ورود به بازار كار آماده كند.
و  خودشناســى  آزمون هــاى  طريــق  از  شــركت كننده  افــراد  دوره،  ايــن  در 
مصاحبه هــاى اختصاصــى، اســتعداد، عاليــق و نقــاط قــوت و ضعف هــاى خــود را 
شناســايى كــرده و بــا كمــك مشــاوران و متخصصــان مســير شــغلى خــود را طراحــى 

ــرد. ــد ك خواهن
شــركت كنندگان همچنين با حضور در كارگاه هاى توانمندســازى، مهارت هايى فنون 
مذاكره، كارگروهى، فن بيان و ســخنرانى، برندســازى شــخصى، برنامه ريزى توسعه 

شخصى، مهارت گزارش نويسى و مكاتبات ادارى را فرا مى گيرند.

به كودك سرماخورده داروى ضداحتقان ندهيد
 كارشناسان سالمت اطفال تاكيد دارند كه بايد از درمان كودكان مبتال به سرماخوردگى 

با داروى ضد احتقان پرهيز شود.
در كودكان زير 12 ســال داروهاى ضد احتقان مى تواند عالئم شــايع ســرماخوردگى 
همچون آب ريزش و گرفتگى بينى را برطرف سازد اما اين داروها براى اين گروه سنى 

بى خطر نيستند.
به گزارش ايسنا، در بزرگساالن شواهد ناچيزى مبنى بر تاثير داروى ضد احتقان در رفع 
احتقان بينى كه آزاردهنده ترين نشانه سرماخوردگى است، وجود دارد اما در كودكان در 
كل شواهدى حاكى از تاثيرگذارى اين نوع دارو بدست نيامده و محققان در بررسى هاى 
متعدد نشان داده اند كه داروى ضد احتقان مى تواند با عوارض جانبى خطرناك يا خفيف 
براى بيمار همراه باشــد.يك محققان گفت: موارد ابتال به ســرماخوردگى هاى معمولى 
بســيار شايع است و تمامى مردم جهان با آن درگير هستند. سرماخوردگى هاى معمولى 

عامل ويروسى دارند كه اغلب دوره درمان آن هفت تا 10 روز طول مى كشد.

افزايش احتمال بروز آب مرواريد همزمان با رشد 
جمعيت سالمند

 با افزايش ســن افراد و شمار سالمندان در ايران، موارد ابتال به بيمارى چشمى «آب 
مرواريد» نيز رو به افزايش است.

استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران گفت: بيمارى آب مرواريد از مهمترين علل كم بينايى 
و نابينايى است كه رتبه دوم را در دنيا دارد. زمانى كه عدسى چشم كدر شود و قابليت 
خود را در تمركز نور روى شبكيه از دست مى دهد، تصوير واضحى روى شبكيه تشكيل 
نمى شود؛ در نتيجه شــخص، تصاوير اجسام و مناظر خارجى را به حالت كدر و مات 

مى بيند كه به اين عارضه آب مرواريد مى گويند.
ابراهيم جعفرزادپور در گفت و گو با ايرنا افزود: در بيشتر موارد آب  مرواريد به آرامى با 
افزايش سن پيشرفت مى  كند و با گذر زمان ساختار عدسى چشم نيز دگرگون مى شود. 
هنوز علت آن به طور دقيق مشخص نيست اما به نظر مى  رسد مهمترين عامل اين است 

كه پروتئين  هاى عدسى تحت  تاثير راديكال هاى آزاد تغيير مى  كند.

 آبان ماه سال گذشــته بود كه در كمتر 
از 24 ســاعت در همدان 4 نفــر اقدام به 
خودكشــى كردند كــه از ميــان آنها يك 
خانم 28 ســاله به علت رسيدن خانواده در 
زمــان حلق آويز بودن نجــات پيدا كرده و 

خودكشى ناموفقى داشته است.
در اين ميــان يكى از خودكشــى كنندگان 
پزشك مشهورهمدانى بود كه خود را حلق 

آويز كرده و جان باخت.
هر چند در تماســى كه با مســئوالن داشتيم 
آنــان از اعــالم آمار خودكشــى در همدان 
طفره مى روند اما ســال گذشته رئيس مركز 
اجتماعى بهزيســتى كشور در  فوريت هاى 
گفتگو با همدان نيوز با تشريح آمار و عوامل 
خودكشــى در ايران گفته بود: اســتان هاى 
غربى كشور جزو استان هايى هستند كه آمار 

خودكشى در آن ها بسيار باالست.
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درصــد افرادى كــه خودكشــى مى كنند، 
اختــالالت روانى دارنــد و نااميدى عامل 

خودكشى در ايران است.
در همين ارتباط هر چند مســئوالن همدان 
نســبت به ارائه آمار از ســوى اين مسئول 
شــاكى بودند و اعالم مى داشتند كه همدان 
در زمينه خودكشــى رتبه دار نيســت اما 
آمار بــاالى بيكارى، نزاع هــاى خيابانى و 
نيز دســتگيرى هاى نيروى انتظامى كه گفته 
مى شــود پس از گرانى ها بيشــترهم شده 
اســت گواهى بر افزايش نااميدى جوانان 
و در معرض خودكشى بودن آنان دارد كه 
البته خودكشــى 4 نفر در سال گذشته در 
يك روز و اعالم جدول خودكشى از سوى 
مراجع ذيصالح كه در باشــگاه خبرنگاران 
منتشــر شده و همدان را در رتبه هفتم قرار 

داده است خود گوياى اين امر است.
با اين توصيف انتظار ميرود كه مســئوالن 
اســتان به جاى محرمانه دانســتن آمارها 

اطالعات درستي ارائه دهند.
 اشــتباهى به نام نــگاه امنيتى 

سياسى به مسايل اجتماعى
در همين ارتباط رئيــس انجمن مددكارى 
اجتماعى ايران گفت: با انكار و پنهان كردن 
آمار مربوط به آســيب هاى اجتماعى هيچ 

اتفاقى نمى افتد.
 سيدحســن موسوى چلك در گفت وگو با 
ايســنا، اظهار كرد: سال هاست كه برنامه ما 
منطبــق بر نياز جامعه نبوده، چرا كه تحليل 
درســتى از واقعيــت جامعــه و همچنين 
جرأت اليه بردارى از حــوزه اجتماعى را 

نيز نداشــته ايم. دليل همه مشكالت كنونى 
ما، جلوگيرى از بيان آسيب ها و مداخله به 

موقع و تخصصى در گذشته است.
وى بيان داشت: در هر كشورى براى مديريت 
هوشمند حوزه اجتماعى از همه ظرفيت ها بايد 

به موقع و درست استفاده شود.
وى ادامه داد: به طــور طبيعى هر كس كه 
ظرفيت رســانه را براى اعمــال مديريت 
هوشــمند اجتماعى ناديده بگيرد، هوشمند 
نيســت؛ چراكه معتقدم رسانه يك ظرفيت 
بســيار خوب در عرصه مديريت هوشمند 

اجتماعى است.
موســوى چلــك با اشــاره بــه دو  نقش 
اطالع رســانى و مطالبه گــرى اجتماعى در 
رسانه، افزود: رســانه براى اينكه بتواند در 
اين حوزه كار كند مستلزم سياست گذارى 
مناسب در حوزه اجتماعى بوده كه در حال 
حاضر خالء آن در كشور احساس مى شود.
حوزه  در  رســانه اى  سياســت   

آسيب هاى اجتماعى نداريم
كشور  بهزيســتى  ســازمان  رئيس  مشاور 
با بيان اينكه سياســت رســانه اى در حوزه 
آســيب هاى اجتماعى نداريــم، گفت: اين 
سياست گذارى رسانه اى نيز بر مبناى دانش 
ارتباطــات اجتماعى و بر مبناى شــرايط 
فرهنگى حاكم بر جامعــه اى بوده كه قرار 
اســت اخبار آن منعكس شود. وى اضافه 
كرد: ما نيازمند يك سياســت گذارى كالن 
در حوزه هاى رســانه و اجتماعى هستيم؛ 
بنابرايــن به دليل نداشــتن اين سياســت، 
هميشه جزيره اى و لحظه اى عمل مى كنيم.

موســوى چلــك عنــوان كرد: رســانه ها 
در حوزه اطالع رســانى وظيفــه افزايش 
اطالعات مخاطبان خود نســبت به حوزه 
اجتماعى، آشنايى مردم با قوانين و مقررات، 
معرفى منابع اجتماعى در منطقه و كشور و 
شناخت مســئوليت هاى سازمان ها در حل 

موضوعات شيوع پيدا كرده را دارند.
رئيــس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران 
گفــت: اگر رســانه ها اين وظايــف را به 
درستى انجام ندهند در شــرايط كنونى با 
افزايش سرعت دسترسى مردم به اطالعات 
و ارزان و آســان تر شــدن آن، ناهوشمند 

خواهند بود.
وى در ادامــه گفت: اگــر مطالبه گرى در 
حوزه رسانه صورت بگيرد، شفافيت بيشتر 
شده و بهبود عملكرد نيز بهتر اتفاق مى افتد 
و پاســخگويى مديران نســبت به آنچه كه 

وظايف قانونى شان است افزايش مى يابد.
 سياست دنيا در بحث خودكشى، 

بيان جزئيات آن نيست
كشور  بهزيســتى  ســازمان  رئيس  مشاور 
افزود: سياســت دنيا در بحث خودكشى، 
پرداختن مســتقيم به جزئيات خودكشى و 
يا اقدام به خودكشى نيســت؛ چراكه بيان 
جزئيات آن در شــرايط فرهنگى هر كشور 
تأثيرگذار است، به همين دليل وقتى رسانه 
مى كند  اطالع رســانى  را  موضوعــى  يك 
مى خورد. ســياه نمايى  برچسب  بالفاصله 

موسوى چلك گفت: خبرنگاران و رسانه ها 
يك دماســنج اجتماعى هســتند كه نبايد 
اجازه داد اين دماسنج، عددى غيرواقعى را 

نشان دهد بنابراين نياز داريم كه در يك جا 
به ما مسئولين هشدار داده شود و در جايى 

ديگر نيز آژير كشيده شود.
رئيس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران با 
بيان اينكه در بحث آســيب هاى اجتماعى 
بايد آژير كشــيد، عنوان كرد: در گذشته با 
ترديد در مورد آسيب هاى اجتماعى حرف 
مى زديم و دليل همه مشــكالت كنونى ما، 
جلوگيــرى از بيان آســيب ها و عدم آژير 
كشــيدن و مداخله به موقع و تخصصى در 
گذشته اســت. وى تأكيد كرد: مردم، محور 
مديريت اجتماعى هســتند و در اين بخش 
اگــر اين موضوع را بپذيريم درِ كالنترى يا 
دادگســترى بايد آخرين درى باشد كه به 

روى ما باز مى شود.
موســوى چلك بيان كرد: ما هنوز به اينجا 
نرسيده ايم كه بايد درباره مسائل اجتماعى، 
شفاف و صادقانه با مردم صحبت كنيم. اين 
صداقت باعث مى شــود مردم نيز مشاركت 
كنند؛ كاهش آســيب هاى اجتماعى مستلزم 

مشاركت مردم است.
 نــگاه امنيتى سياســى به حوزه 

اجتماعى
كشور  بهزيســتى  ســازمان  رئيس  مشاور 
نگاه امنيتىـ  سياســى بــه حوزه اجتماعى 
را يك اشــتباه دانســت و تصريح كرد: راه 
درست اين است كه به رسانه اعتماد كرده 
و نشست هاى مســئوالن با اصحاب رسانه 
بيشتر شود. وى اظهار كرد: بايد بپذيريم كه 
هيچ كشورى در حوزه آسيب هاى اجتماعى 
موفق نمى شود مگر اينكه مردم مشاركت كنند 
و براى مشــاركت مردم، بايد آنان را حساس 
كرد و براى ايجاد اين حساسيت نيز يكى از 

مهم ترين ظرفيت ها، رسانه ها هستند.
موسوى چلك افزود: براى ايجاد امنيت، آن 
را با رويكرد اجتماعى مى توان پايدار كرد؛ 
در غير اينصورت بايــد به دنبال هر فردى 
يك پليس وجود داشــته باشــد و سر هر 
كوچه اى نيز بايد يك كالنترى تأسيس كرد.

رئيــس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران 
امكانات دفاعى را يك پشــتوانه دانست و 
گفت: ما آن را نفــى نمى كنيم ولى چيزى 
مهم تــر از ســرمايه اجتماعــى، اعتماد و 
مشــاركت اجتماعى براى يك كشــور يا 
جامعه براى داشتن امنيت اجتماعى پايدار 

وجود ندارد.

آسيب هاي اجتماعي 
سياست گذاري درست ندارد
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رئيس سازمان ادارى و استخدامى اعالم كرد
آبان اولين مرحله اجراي بسته هاي حمايتي

 رئيس سازمان ادارى و اســتخدامى اظهاركرد: بازنشستگان و كارمندان دولت نيز از 
بســته حمايتى كه براى افرادى كه كمتر از سه ميليون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده 

خواهند كرد كه اولين نوبت اجراى آن در آبان ماه است.
جمشــيد انصارى در گفت وگو با ايسنا، درباره جزئيات بســته  حمايتى دولت به اقشار 
نيازمند اظهاركرد: براساس مصوبه اى كه دولت در زمينه ارائه بسته حمايتى تصويب كرد، 
كســانى كه درآمدشان كمتر از سه ميليون تومان است مورد حمايت و كمك دولت قرار 
مى گيرند.وى با تاكيد بر اينكه اين مصوبه شــامل حال بازنشستگان و كاركنان دولت نيز 

مى شود، خاطرنشان كرد: اجراى اين مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده و قرار 
است يك نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجراى نوبت هاى بعدى متعاقبا اعالم شود.
رئيس ســازمان ادارى و استخدامى خاطرنشان كرد: جزئيات بيشتر درباره اين مصوبه و 

اجراى آن از سوى سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد شد.
به گزارش ايسنا، هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و سازمان 
برنامه و بودجه كشور «پرداخت كمك جبرانى به كاركنان دولت و مستمرى بگيران صندوق هاى 
بازنشستگى كشورى، لشكرى» را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه، سازمان برنامه و 
بودجه مجاز اســت، براى كاركنان رسمى، پيمانى كشورى و لشكرى، كاركنان قرار دادى و 
شركتى و مستمرى بگيران صندوقهاى بازنشستگى كشورى، لشكرى و حمايت و بازنشستگان 

شركت فوالد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختى آنها كمتر از 30 ميليون ريال در ماه است، 
كمك جبرانى از طريق حساب بانكى مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واريز شود.

برابر مصوبه هيات وزيران و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى كار، تعاون و سازمان برنامه و 
بودجه، سازمان برنامه مجاز است، براى كاركنان رسمى، پيمانى كشورى و لشكرى، كاركنان 
قراردادى و شركتى و مستمرى بگيران صندوق هاى بازنشستگى كشورى، لشكرى، حمايت و 
بازنشستگان شركت فوالد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختى آنها كمتر از 30 ميليون ريال 
در ماه است، از طريق حساب بانكى مرتبط با حقوق و دستمزد آنها كمك جبرانى واريز كند. 
منابع مالى مورد نياز اين مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايى از 

گروههاى كم درآمد تامين خواهد شد.

مسكن

بررسى بازار مسكن طى 5 سال اخير
فروش آپارتمان هاى قديمى 

24 درصد رشد كرد
 خط ســير بازار مســكن طى پنج سال گذشته نشــان مى دهد در 
شــرايطى كه تا قبل از ســال 1393 آپارتمان هاى كمتر از پنج ســال 
ساخت همواره رتبه اول را در معامالت به خود اختصاص مى دادند، 
اين سهم هم اكنون به واحدهاى باالى شش سال رسيده و شاهد رشد 

24 درصدى معامالت اين واحدها هستيم.
به گزارش ايسنا، فروش آپارتمان هاى شش سال به باال طى چهار سال 
گذشــته از 45  درصد به  56 درصد افزايش يافته است. مهرماه سال 
1393 آپارتمان هاى با عمر بناى شش سال به باال 44/7 درصد از كل 
معامالت را به خود اختصاص داده بودند. اين رقم در مهر سال 1394
به 44/9 درصد رسيد. مهرماه 1395 آپارتمان هاى مذكور 48/3 درصد 
از كل معامالت را در بر گرفتند. مهر 1396 واحدهاى مسكونى باالى 
شش ســال 53/8 درصد خريد و فروش را به خود اختصاص دادند. 
همچنين آمار خريد و فروش واحدهاى بيش از 20 سال از 6/6 درصد 
در سال 1393 به 9/6 درصد در سال 1397 رسيده است. درخصوص 
معامالت واحدهاى 16 تا 20 ســال نيز طى ســال هاى مذكور شاهد 

رشد بوديم. 
كاهش قدرت خريد متناســب با قيمت مســكن، عدم تناسب مبلغ 
تســهيالت با ميانگين قيمت، رقابت منفى براى خريد آپارتمان هاى 
نوســاز كه منجر به شــكاف قيمتى بين اين نوع واحدها و واحدهاى 
قديمى شــد و نيز كاهش سهم نوسازها در بازار طى پنج سال گذشته 
از جمله مهم ترين داليل شــيفت اجبارى به ســمت خريد خانه هاى 
قديمى ساز عنوان مى شود. شــرايط جديد حاكى از آن است فروش 

واحدهاى قديمى ساز 24 درصد رشد يافته است.

طرح هاى حمايتى، فقر را از بين نمى برد
جزئيات برنامه دولت براى توزيع 

بسته هاى حمايتى
 افزايش تورم در ماه هاى گذشته باعث شده قدرت خريد بخشى 
از اقشــار ضعيف تر جامعه از جمله كارمندان رده پايين كاهش پيدا 
كند. دولــت اخيرا براى جبران اين قــدرت خريد، مصوبه اى ابالغ 
كــرده كه از طريق آن مبلغى به حســاب كارمندان بــا درآمد كمتر 
از ســه ميليون تومان واريز مى شــود. البته به گفته يك كارشــناس 
اقتصــادى، اينگونه طرح ها به دليل مقطعى بــودن اثر چندانى روى 

دفع فقر ندارند.
به گزارش ايســنا، هم زمان با نوســانات ارزى و اقتصادى، تورم هم 
رونــدى افزايش بــه خود گرفت؛ به طورى كه مركــز آمار و بانك 
مركزى نرخ تورم مهرماه امسال را در آمارى جداگانه به ترتيب 13/4

و 15.9 درصد اعالم كردند.
اين رقم بيشترين نرخ تورم در سال هاى گذشته بوده است. در چنين 
شــرايطى بسيارى از كســانى كه به يك درآمد ثابت يا اندك متكى 
بوده اند بيشترين آسيب را ديده اند، چرا كه در شرايط تورمى قدرت 

خريدشان هم روز به روز پايين تر آمده است.
اقشار ضعيف تر جامعه معموال به دليل نداشتن سرمايه آنچنانى توان 
سرمايه گذارى در حوزه هاى ســودآور مانند مسكن يا طال و ارز را 
ندارند و از اين جهت كمترين نوســان در ارزش پول ملى، زندگى 

آنها را با مسائل معيشتى جدى مواجه مى  كند.
يكى از گروه هايى كه بيشــترين آسيب ها را از مسائل پيش آمده در 
اقتصاد كشــور ديدند، كارمندان و مخصوصا كارمندان پايين دست 
بودند. اين اقشــار به دليل اينكــه حقوق ثابتى را بــه طور ماهيانه 
دريافت مى كنند و خودشان در تعيين درآمد خودشان دخيل نيستند 
معموال حقوق شــان ديرتر از ديگر فعاالن اقتصادى بخش خصوصى 

افزايش پيدا مى كند.
ــى را  ــته هاى حمايت ــر بس ــن قش ــراى اي ــت ب ــان دول ــن مي در اي
ــناس  ــك كارش ــا ي ــى دارد. ام ــال بررس ــه و در ح ــر گرفت در نظ
ــد  ــى مانن ــى دولت ــاى حمايت ــه طرح ه ــد اســت ك اقتصــادى معتق
نمى تواننــد  مقطعــى  پرداخت هــاى  يــا  غذايــى  بســته هاى 
ــادن  ــر افت ــه فق ــه ورط ــرى از ب ــراى جلوگي ــه اى ريشــه اى ب مقابل

اقشــار ضعيف تــر باشــند.
ــران - در  ــت علمــى دانشــگاه ته ــى - عضــو هيئ ــا عالء الدين پوي
ــر  ــى ب ــت مبن ــه دول ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ايس ــو ب گفت وگ
ــون  ــر ســه ميلي ــه زي ــى ك ــه كارمندان ــى ب پرداخــت كمــك جبران
تومــان حقــوق دريافــت مى  كننــد، دربــاره اينگونــه طرح هــا 
ــا  ــد ب ــت مى  خواه ــى دول ــى كنون ــرايط بحران ــرد: در ش ــار ك اظه
ــود  ــهروندان خ ــد ش ــدرت خري ــقوط ق ــا از س ــه طرح ه اينگون
ــه ابزارهــاى درســتى  ــن اســت ك ــا مســاله اي ــد؛ ام ــرى كن جلوگي

ــت.   ــرده اس ــاب نك را انتخ
او بــا بيــان اينكــه جلوگيــرى از بــه ورطــه فقــر افتــادن شــهروندان 
نيــاز بــه اقدامــات اساســى دارد، گفــت: واقعيــت ايــن اســت كــه 
ــى  ــا اساســا تواناي ــى واقعــى نيســت ي ــال فقرزداي ــه دنب ــت ب دول
ــن  ــيه رفت ــه حاش ــا ب ــر ي ــاله فق ــراى مس ــن ب ــزى بنيادي برنامه  ري
اقشــار فرودســت را نــدارد و بــه هميــن دليــل هــم بــه طرح هــاى 

ــد. ــا مى كن ــدت اكتف ــاه م ــى و كوت مقطع
عالءالدينــى البتــه مجموعــا طرح هــاى حمايــت از قــدرت خريــد 
شــهروندان را مثبــت ارزيابــى و اظهــار كــرد: هنــوز جزئيــات ايــن 
طرح هــاى حمايتــى دولــت از اقشــار كم درآمــد مشــخص نيســت 
ــى  ــتوانه مال ــا چــون پش ــه طرح ه ــن گون ــا مشــخص اســت اي ام
بااليــى نــدارد معمــوال بــه صــورت قطــره  اى اجــرا خواهــد شــد 

و خيلــى اثرگــذار نخواهــد بــود.
ــترك  ــنهاد مش ــه پيش ــران ب ــات وزي ــنا،  هي ــزارش ايس ــه گ ب
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى و ســازمان برنامــه و 
بودجــه كشــور «پرداخــت كمــك جبرانــى بــه كاركنــان دولــت 
كشــورى،  بازنشســتگى  صندوق هــاى  مســتمرى بگيران  و 
ــه،  ــن مصوب ــاس اي ــر اس ــاند. ب ــب رس ــه تصوي ــكرى» را ب لش
ســازمان برنامــه و بودجــه مجــاز اســت، بــراى كاركنــان 
ــرار دادى  ــان ق ــكرى، كاركن ــورى و لش ــى كش ــمى، پيمان رس
بازنشســتگى  صندوق هــاى  بگيــران  مســتمرى  و  شــركتى  و 
ــوالد  ــركت ف ــتگان ش ــت و بازنشس ــورى، لشــكرى و حماي كش
و ســاير صنــدوق هــا كــه مجمــوع پرداختــى آنهــا كمتــر از 30

ميليــون ريــال در مــاه اســت، كمــك جبرانــى از طريــق حســاب 
ــود. ــز ش ــا واري ــتمزد آنه ــوق و دس ــا حق ــط ب ــى مرتب بانك

برابر مصوبه هيات وزيران و به پيشــنهاد مشــترك وزارتخانه هاى 
كار، تعاون و ســازمان برنامه و بودجه، ســازمان برنامه مجاز است، 
براى كاركنان رسمى، پيمانى كشورى و لشكرى، كاركنان قراردادى 
و شــركتى و مســتمرى بگيران صندوقهاى بازنشســتگى كشورى، 
لشكرى،  حمايت و بازنشســتگان شركت فوالد و ساير صندوق ها 
كه مجموع پرداختى آنها كمتر از 30 ميليون ريال در ماه اســت،  از 
طريق حســاب بانكى مرتبط با حقوق و دستمزد آنها كمك جبرانى 
واريــز كند.  منابع مالى مورد نياز اين مصوبه از محل مصوبه دولت 
در خصوص طــرح حمايت غذايى از گروههــاى كم درآمد تامين 

خواهد شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي فربود عيني سرقين فرزند هوشمند به 
شماره ملي 0020988443 رشته عمران دانشگاه بوعلي 
به شماره دانشجويي 9512176028 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهي مناقصه مرحله اول ( نوبت اول )

علي جـاللي- شهردار گيان 

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 307412 مورخ 1397/6/18 سازمان برنامه و بودجه استان همدان و مجوز 
شوراي اسالمي شهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها اقدام به واگذاري نيروهاي خدماتي 
شهرداري به بخش خصوصي و شركت خدماتي با شرايط زير اقدام نمايد لذا كليه پيمانكاران و دست اندركاران واجد شرايط مي توانند در 

اين مناقصه شركت نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه از تاريخ 1397/8/8 لغايت 1397/8/17  اقدام نمايند.

2- متقاضيان مي بايست 5٪درصد قيمت پايه را به مبلغ 90/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا ساير ضمانت نامه هاي معتبر به نام 
شهرداري گيان واريز و با در دست داشتن پاكت مربوط به تضمين- اسناد مناقصه- پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري گيان مراجعه 

و رسيد دريافت نمايند.
3- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/8/19 لغايت 1397/8/27 مي باشد 

4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- كليه هزينه هاي كارشناسي و آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست تمكن مالي داشته باشند.
7- به درخواست هاي مخدوش مشروط و بدون فيش واريزي سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- قيمت پايه معادل 1/800/000/000 ريال مي باشد.
9- كليه پيمانكاران و شركت ها و متقاضيان شركت كننده در مناقصه مي بايست داراي مجوزهاي الزم باشند.

10- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

12- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد عمران شهرداري گيان مراجعه يا با شماره تماس 08133422450 
تماس حاصل نمايند.

ورودي شهر،  بلوار  گيان،  همدان شهرستان نهاوند، شهر  آدرس و محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل مدارك و پاكات، استان   -13
ساختمان شهرداري گيان- واحد مالي شهرداري 

14- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
15- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.

16- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/8/28 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي 
خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و در صورت 

انصراف نفر دوم سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفر سوم عقد قرارداد مي شود.

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

خالصه آگهي مزايده
شماره 97/785827 و 97/785831 

مورخه 97/8/9
اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان همــدان 
در نظــر دارد دو واحــد مســكوني واقــع در 
پرديــس و 10 متــري رضــوان را از طريــق مزايــده 

ــد. ــذار نماي ــه اجــاره واگ ب
ــب  ــت كس ــد جه ــاره مي توانن ــان اج  متقاضي
اطالعــات بيشــتر در يكــي از ســاعات اداري 
ــاف  ــه اداره اوق ــخ 97/8/23 ب ــا تاري ــر ت حداكث
بــه نشــاني بلــوار مدنــي اول محوطــه آقاجانــي 
بيــگ مراجعــه يــا بــا شــماره 32533091 تمــاس 

ــد. حاصــل فرماين
(م الف 3141)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

آگهى ابطال مزايده
بدينوســيله اصالحيــه مزايــده 
مجموعــه ورزشــى شــهيد 
حاجــى بابايــى مريانــج كــه 
و  هــاى 97/8/3  تاريــخ  در 
97/8/5 در روزنامــه همــدان 
ــال  ــه ابط ــار يافت ــام انتش پي

ــردد.  ــى گ م

پيش بينى جديد تحليلگران غربى
تحريم هاى ضدايرانى نفت را باالى 75 دالر 

نگه مى دارد
 تحليلگــران و اقتصاددانان پيش بينى كردنــد قيمت نفت به دليل 
اختالالت عرضه كه با تحريم هاى آمريكا عليه ايران تشــديد مى شود، 

باالى 75 دالر در هر بشكه خواهد ماند.
به گزارش ايسنا، در نظرسنجى رويترز از 46 اقتصاددان و تحليلگران 
پيش بينى شد قيمت هر بشكه نفت برنت در سال 2019 به 76/88 دالر 
مى رســد كه باالتر از قيمت 73/75 دالر پيش بينى شده در نظرسنجى 
سپتامبر است. ميانگين قيمت نفت در سال ميالدى جارى 74/48 دالر 
برآورد شد در حالى كه از ابتداى سال تاكنون 73/57 دالر بوده است.

تحليلگــران در گفت و گو با رويترز اظهار كردند انتظار مى رود روند 
رشد تقاضا در ســال 2019 در صورت كندى رشد اقتصادى، آهسته 
شــود.پيش بينى مى شود تقاضاى جهانى براى نفت در سال 2019 بين 
1/1 تا 1/5 ميليون بشكه در روز رشد كند كه كمتر از 1/4 ميليون بشكه 

در روز برآورد شده در گزارش اكتبر آژانس بين المللى انرژى است.
نفت برنت ماه ميالدى جارى تحت تاثير نگرانى ها نســبت به كمبود 
عرضه به دليل بازگشــت تحريم هاى آمريكا عليــه ايران، به مرز 87
دالر صعــود كرد اما از آن زمان عقب گرد داشــت و اكنون حدود 76

دالر معامله مى شود.
تحليلگران نگرانند كه عدم وجود مازاد ظرفيت توليد باعث شــود هر 
گونــه اختالل عرضه در نقاط ديگر به همــراه تحريم هاى آمريكا، به 

كمبود عرضه در بازار منجر شود.
كايلين بيــرچ، تحليلگر واحــد اطالعات اكونوميســت اظهار كرد: 
در بخــش عرضــه نگرانى هايى دربــاره كاهش عرضه شــمارى از 
توليدكننــدگان اوپك به خصوص ايران به دليــل تحريم هاى آمريكا 
و همچنيــن ونزوئال، آنگوال، ليبى و نيجريه وجــود دارد كه از روند 

افزايشى قيمت ها پشتيبانى خواهد كرد.
انتظار مى رود تحريم هاى آمريكا عليه ايران صادرات نفت اين كشور 

به خصوص به آسيا را محدودتر كند.

 مطالعه طرح جامع همدان با پيشــرفت 
60 درصــدي عالوه بر مباحــث كالبدى و 
فيزيكى، مباحث فرهنگى و اجتماعى، مسائل 
اقشار آسيب پذير و نيازهاى آنها، بافت هاى 
فرســوده و ناكارآمد و بازآفرينى محله ها و 

بافت تاريخى شهر را دربر مي گيرد.
معاون شهرســازى و معمارى اداره كل راه 
و شهرسازى اســتان همدان يادآور شد: با 
توجه به اهميت طرح جامع و رويكردهاى 
كالن آن در توسعه آينده شهر، اين طرح در 
اولويت اقدامات اين اداره كل قرار داشته و 
مطالعــات آن مطابق برنامه تنظيمى با دقت 
و ســرعت در حال انجام بوده بطورى كه 
هم اكنون بيــش از 60 درصد پيشــرفت 
فيزيكى داشــته و تا انتهاى سال مطالعات 
طــرح به اتمام خواهد رســيد و به مراجع 
قانونــى ذيربط جهت بررســى و تصويب 

ارائه خواهد شد.
مريم سمايى افزود: عالوه بر مباحث كالبدى 
و فيزيكى، مباحث فرهنگــى و اجتماعى، 
مســائل اقشار آســيب پذير و نيازهاى آنها، 
بافت هاى فرســوده و ناكارآمد و بازآفرينى 

محله هــا و بافــت تاريخــى شــهر نيز از 
اولويت هاى مهم بوده است.

معــاون شهرســازى و معمــارى اداره كل 

راه و شهرسازى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه توســعه پايدار و شــهر انسان محور 
از رويكردهاى اساســى طرح جامع است، 

گفــت: در برنامه هاى اين طــرح به حفظ 
اراضــى زراعــى و باغــات، رود، دره ها، 
دامنه هاى شــمالى الوند توجه ويژه شده و 
نگاه اجتماعى و مشــاركت جويانه در تهيه 

طرح مدنظر قرار گرفته است. 
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل راه و 
شهرســازى استان همدان، سمايى بيان كرد: 
طرح جامع شــهر همدان چشم انداز و افق 
بلند مدت شهر را براى آينده ترسيم كرده و 
ارتقا نقش هاى ملى و منطقه اى شهر همدان 
با استفاده مناسب از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
موجــود و همچنين ســرمايه هاى فيزيكى، 
اجتماعى، انســانى و اقتصادى شهر در اين 

طرح مد نظر است.
وى  در ادامــه اظهار داشــت: دغدغه ها و 
مشكالت شهر و شهروندان در فرآيند تهيه 
ايــن طرح مورد توجه ويژه بوده بطورى كه 
جهــت هم افزايى انديشــه ها و اطالعات با 
تشــكيل كارگروه هاى مختلف و تخصصى 
تاكنون بيش از 44 جلسه در سطوح مختلف 
علمى، فنى، دانشگاهى و مديريتى براى اخذ 
نقطه نظرات و پيشنهادات برگزار شده است.

مطالعه طرح جامع همدان 
60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد

ايران  صنايع كنسرو  ســنديكاى   دبير 
در ارتبــاط بــا آخرين وضعيــت قيمت 
رب گوجه فرنگى پس از افزايش شــديد 
قيمت اين محصول در يــك ماهه اخير، 
اظهــار كرد: در حال حاضــر قيمت رب 
گوجه فرنگى پس از رشــد سرســام آور، 
در محــدوده 18 تا 20 هــزار تومان باقى 
مانده است و خوشــبختانه از اين قيمت 
باالتر نرفت و در اين بازه قيمتى به ثبات 

رسيده است.
محمــد ميررضــوى از درخواســت اين 
ســنديكا مبنى بر رفع ممنوعيت صادرات 
انواع ســس داراى رب گوجه فرنگى خبر 
داد و اعالم كرد كه درخواست بررسى و 
محصوالت،  اين  صادرات  ممنوعيت  رفع 
به سازمان توسعه تجارت ايران ارائه شده 

است.
وى ادامــه داد: بــا توجه بــه ممنوعيت 
صادرات گوجه فرنگى و رب گوجه فرنگى 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شــرايط به گونه اى پيش رفت كه شاهد 
توقف قيمت رب گوجه فرنگى در مرز 20
هزار تومان باشــيم. دبير سنديكاى صنايع 

كنسرو ايران با اشاره به موارد مختلفى كه 
منجر به افزايش قيمت رب گوجه فرنگى 
شد، به ايسنا گفت: در ابتداى سال جارى 
قيمت هر قوطــى رب گوجه فرنگى بين 
8000 تــا 9000 تومان بــود اما به داليل 
مختلفى از جمله رشد قيمت مواد اوليه و 
ناگهانى  افزايش  شاهد  بسته بندى،  وسايل 
قيمت هــر قوطــى رب گوجه فرنگى تا 

رقمى معادل 20 هزار تومان بوديم.
ميررضوى به درخواست سنديكاى صنايع 
كنسرو ايران از ســازمان توسعه تجارت 
در ارتباط بــا رفع ممنوعيــت صادرات 
انواع ســس هاى داراى رب گوجه فرنگى 
اشــاره و بيان كرد: همزمان با ممنوعيت 
صــادرات رب گوجه فرنگــى، صادرات 
انواع ســس هاى داراى رب گوجه فرنگى 
نيز ممنوع شــد كــه اين مســاله فعاالن 
اقتصادى در اين حوزه را با مشكل مواجه 

كرده است.
وى افــزود: بــه دليــل ايــن ممنوعيت، 
توليدكنندگان انواع ســس هاى داراى رب 
گوجه فرنگــى بازارى كه به ســختى طى 
ســاليان اخير به دســت آمده را از دست 

خواهنــد داد و تركيــه جايگزين تجارى 
ايران در حوزه مشتقات رب گوجه فرنگى 

خواهد شد.
او با اشــاره بــه درخواســت مربوطه از 
سازمان توسعه تجارت ايران مبنى بر رفع 
ممنوعيت صادرات انواع سس هاى داراى 
رب گوجه فرنگــى، خاطرنشــان كرد: از 
ســازمان توسعه تجارت ايران درخواست 
صادرات  ممنوعيت  موضــوع  تا  كرده ايم 
انواع ســس هاى داراى رب گوجه فرنگى 
بررســى و تدابيــر الزم جهــت رفع اين 

ممنوعيت انديشيده شود.
بــه گزارش ايســنا، چندى پيــش در پى 
افزايــش قيمت گوجه فرنگــى و افزايش 
صــادرات آن، رب گوجه فرنگــى نيز با 
افزايش قيمت همراه شــد و هر قوطى در 

برخى برندها و مغازه ها تا 20 هزار تومان 
هم قيمت خورد. در چنين شــرايطى در 
مواردى قيمت از روى برخى قوطى هاى 
رب گوجه فرنگى حذف شــد و محصول 
به صورت توافقى بــه واحدهاى فروش 
عرضه شــده و واحدهاى صنفى محصول 
را با قيمت تشــخيصى خود به مشتريان 
عرضــه  مى كردند. اين موضــوع باعث 
شد اين محصول با قيمت هاى غيرواقعى 
و متفاوت در هر مغازه فروخته شــود كه 
نشــانگر نبود نظارت مناســب از سوى 
دستگاه هاى متولى بود. با اين حال اما اين 
روزها قيمت هر قوطى رب گوجه فرنگى 
در محدوده 18 تا 20 هــزار تومان ثبات 
پيــدا كرده، هر چند كه نمى توان منكر باال 
بودن اين قيمت براى مصرف كنندگان بود.

قيمت رب گوجه فرنگى 
در محدوده 18 تا 20هزار تومان!
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326002000739-7/18/ 1397 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاي مسلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 
43 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 109622/50 
مترمربع  پالك 544 فرعي از 244 اصلي بخش 4 همدان واقع در طاســران 
خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقايان علي محمد قربان، فتح اله عسگري و 
محسن فرزند جهانبخش محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 182)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27

محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابر رأي شــماره 139760326002000740-1397/7/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاي مسلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 
43 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 11784/46 
مترمربع پالك 540 فرعي از 244 اصلي  بخش 4 همدان واقع در طاســران 
خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقاى محمد ابراهيم عابدي محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 176)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326006000839-1397/6/20  هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محمد گرجي 
ازندرياني فرزند وليمراد به شــماره شناسنامه 4144 صادره از مالير ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 250/81 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضي دولت اباد 
واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين رســمي ميرمحمود فتاحي گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 603  )
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/11

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

برابر رأي شــماره 139760326002000744-1397/7/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاي مسلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 
43  در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  89/50 466 مترمربع پالك 543 
فرعي از 244 اصلي  بخش 4 همدان واقع در طاســران خريدارى بالواسطه از 
مالك رسمى آقايان علي محمد باقري و حسين عسگري محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 172)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقاي حمزه علي خلجي داراى شــماره شناسنامه  6330 به شرح 
دادخواست كالسه 97/751ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فضل علي 
خلجي به شماره شناســنامه  948 در تاريخ 97/5/1 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1-حمزه علي خلجي فرزند فضل علي به شماره 
شناســنامه 6330 متولد1336 فرزند متوفي 2-ربابه خلجي فرزند 
فضل علي به شماره شناســنامه 7528 متولد1348 فرزند متوفي 
3-محرمعلي خلجي فرزند فضل علي به شــماره شناســنامه 97 
متولد1340 فرزند متوفي 4-عباس خلجي فرزند فضل علي به شماره 
شناســنامه 6974 متولد1343 فرزند متوفي 5-حشمت اله خلجي 
فرزند فضل علي به شماره شناسنامه 7529 متولد1351 فرزند متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 644)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

همدان در 2 رشته ورزشى ميزبان المپياد 
نخبگان كشورى است

 معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان از 
ميزبانى اين استان از دو رشته ورزشى در مسابقات المپياد نخبگان كشور 
خبر داد.عباس قهرمانى  در گفت وگو با فارس ، اظهار كرد: 31 اســتان در 
68 رشته ورزشى در المپياد نخبگان حضور دارند و قرار است اين المپياد 

از 30 آبان تا 10 آذر ماه برگزار شود.
وى عنوان كرد: استان همدان ميزبان رشته هاى فوتسال پسران و تيراندازى 

با كمان بانوان در رده سنى 12 تا 15 سال خواهد بود.

قهرمانى در ادامه با اشاره به برگزارى مسابقات قهرمانى كاركنان دولت در 
سال گذشته بيان كرد: در اين مسابقات 392 نفر از 18 دستگاه اجرايى در 

6 رشته ورزشى آقايان و پنج رشته بانوان شركت كردند.
معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان با بيان 
اينكه در اين مسابقات بر اساس ارزيابى كارشناسان دانشگاه علوم پزشكى، 
بوعلى سينا و ســازمان مديريت و برنامه ريزى مقام اول تا سوم را كسب 
كردند، يادآور شد: اميدواريم در مسابقات المپياد نخبگان 2022 بتوانيم به 

مانند المپياد 2018 مقام و مدال هاى بيشترى را كسب كنيم.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه ورزش همگانى زمينه ساز امنيت و سالمت و 
همچنين رشد ورزش قهرمانى است، خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاى 

فدراســيون جهانى، ايران به طور متوسط 21 درصد ميزان جذب ورزش 
همگانى را داراست كه همدان با 26 درصد از ميانگين كشورى هم باالتر 
است.قهرمانى با اشــاره به اينكه ورزش همگانى و كميته تخصصى اين 
ورزش از ســال 57 در كشور ما شــروع به فعاليت كرده است، گفت: در 
ســال 1362 جهاد تربيت بدنى و در سال 71 رسماً فدراسيون ورزش هاى 

همگانى در كشور تشكيل و ايجاد شد.
معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان  اضافه 
كرد: دولت تدبير و اميد كارنامه قابل قبولى در توســعه ورزش همگانى 
داشته به طورى كه از 40 ميليون جمعيت واجد شرايط نزديك به 19ميليون 

نفر در ورزش همگانى فعال هستند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

دبير هيأت اتومبيلرانى و موتورسوارى استان:
مسابقات موتور كراس قهرمانى كشور 

در همدان برگزار مى شود
 دبير هيأت اتومبيلرانى و موتورسوارى استان همدان گفت: سومين 
مرحله از مســابقات موتور كراس قهرمانى كشــور به ميزبانى استان 

همدان برگزار مى شود.
قاســم ربيعيان در گفتگو با مهر با اشاره به برگزارى مسابقات موتور 
كراس قهرمانى كشــور در همدان اظهار داشــت: ســومين مرحله از 
مســابقات موتور كراس قهرمانى كشــور به ميزبانى استان همدان  در 

پيست موتورسوارى شهيد مفتح شهر همدان برگزار مى شود.
وى افزود: تاكنون 140 ورزشــكار، مربى، سرپرست و مكانيك براى 
حضور در اين مسابقات ثبت نام كرده اند و مسابقات از ساعت 9 صبح 
روز جمعه 11 آبان ماه در پيســت موتورســوارى مفتح همدان آغاز 

خواهد شد.
دبير هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى استان همدان بابيان اينكه شرايط 
خوبى در پيســت موتورســوارى و اتومبيلرانى شــهيد مفتح همدان 
ايجادشده است، گفت: در راستاى تأمين زيرساخت هاى اين رشته در 

استان همدان قدم هاى مثبتى برداشته شده است.
ربيعيان عنوان كرد: ســاماندهى بســيار خوبى در پيست شهيد مفتح 
همدان صورت گرفته و عالقه مندان به اين رشته مى توانند از امكانات 

پيست استفاده كنند.
وى بابيان اينكه اين دو رشــته انرژى و هيجــان جوانان را مديريت 
مى كند و به نوعى تخليه كننده هيجان سرعت در جوانان است، عنوان 
كرد: از راهنمايى و رانندگى در زمينه تردد موتورسيكلت هاى ورزشى 
تا پيســت درخواست داريم همكارى بيشــترى با ورزشكاران هيأت 

داشته باشد.

پيشكسوت شطرنج همدان 
عازم مسابقات جهانى شد

 رئيس هيأت شطرنج همدان گفت: ايرج صبا پيشكسوت شطرنج 
اين استان به مسابقات جهانى فيليپين اعزام شد.

به گزارش روابط عمومى هيأت شــطرنج اســتان همدان احمد على 
بابايى اظهار داشت: اين پيشكسوت شطرنج از مربيان و شطرنجبازان 
مطرح همدانى به عنوان نماينده كشــورمان در اين رقابت ها شركت 

دارد.
وى اضافه كرد: مسابقات شــطرنج قهرمانى پيشكسوتان آسيا از فردا 
جمعه و به مدت يك هفته به ميزبانى فيليپين و در شــهر تاگاى تاى، 

برگزار خواهد شد.
على بابايى بيان كرد: ايرج صباح قهرمان رده سنى 50 تا 65 سال كشور 

به عنوان نماينده ايران، در اين مسابقات شركت خواهد كرد.
وى خاطرنشــان كرد: اين شــطرنجباز همدانى مرداد ماه 95 موفق به 

دريافت عنوان مربى فيده (FT) شد.

32 تيم آماده حضور در المپياد نخبگان 
فوتسال كشور هستند

 دبير هيأت فوتبال همدان گفت: المپياد نخبگان فوتسال رده هاى 
ســنى زير 13و 14 سال از چهارم لغايت نهم آذرماه امسال به ميزبانى 

همدان برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: بيش از 500 بازيكن و مربى در اين رقابت ها شركت 
مى كنند كه محل اســكان و مسابقه را با هماهنگى صورت گرفته به 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان واگذار كرديم.
بوجاريــان بيان كرد: يكصد تن از عوامــل اجرايى و كادر داورى نيز 

عهده دار برگزارى اين دوره از مسابقات هستند.
سرپرست اجرايى اين دوره از مسابقات خاطرنشان كرد: اين مسابقات 
با همكارى دستگاه ورزش، هيأت فوتبال و دانشگاه آزاد همدان برگزار 
مى شــود. وى يادآور شــد: تمهيدات الزم براى آماده سازى ميزبانى 
همدان از اين دوره از رقابت ها انجام شــده و بهترين امكانات را در 
نظر گرفته ايم. المپياد نخبگان ورزشــى در 68 رشته ورزشى بانوان و 

آقايان در سراسر كشور برگزار مى شود.
اين المپياد از 29 آبان لغايت 9 آذرماه امسال در 29 رشته زنان و و 39

رشته ورزشى مردان اجرا خواهد شد.

شهردار: 
ورزش محالت همدان الگوى كشور است

 ورزش محالت اين شهر با گستره جمعيتى و رشته هاى متنوع، هم 
اينك الگوى كشورى به شمار مى رود.

شــهردار همدان در جمع اعضاى كميته هــاى فوتبال محالت همدان 
اظهار داشــت: هم اكنون در فوتبال بــا بيش از يكصد تيم در رده هاى 
سنى مختلف جزو شهرهاى برتر در گستره فعاليت ورزش در محالت 

هستيم.
به گزارش ايرنا، عباس صوفى اضافه كرد: ضمن اينكه در هيچ شــهرى 
امكانات رايگان از قبيل لباس، توپ و ساير وسايل شخصى به تيم هاى 

محلى داده نمى شود.
صوفى ادامه داد: هدف ما فراهم سازى بستر فعاليت گسترده خانواده ها 
در ورزش محالت است و سال آينده ضمن افزايش رشته هاى ورزشى، 
المپياد محالت را به شكل فراگير در چهار منطقه مديريت شهرى همدان 

برگزار مى كنيم.
وى بيان كرد: رويكرد شــورا و شهردارى به توسعه و رونق ورزش در 
عرصه هاى مختلف همگانى، قهرمانى و محالت مثبت است و تاكنون 

حمايت هاى بسيار مطلوبى را شاهد بوده ايم.
صوفى با تاكيد بر توسعه فضاى فرهنگى، تفريحى و ورزشى در محالت 
مختلف شهر همدان گفت: امسال احداث چندين پارك بزرگ و كوچك 
در سطح مناطق مختلف شهر همدان را آغاز كرده ايم و سياست ما ايجاد 

فضاى براى ورزش هاى متنوع در اين پارك ها است.
وى ايجاد فضاهاى تفريحى را حق مردم شهر همدان دانست و گفت: 
ايجاد پارك ها عالوه بر افزايش ســرانه فضاى سبز، در راستاى فراهم 

كردن محيط شادى، نشاط و تفريح خانواده ها مورد توجه قرار دارد.
شــهردار همدان با تمجيد از دســت اندركاران ورزش محالت گفت: 
امســال در فوتبال كار بى نظيرى صورت گرفت و برگزارى مسابقات 

فوتبال رده هاى پايه اقدامى پسنديده بود.
 توسعه ورزش حق محالت است

مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشى همدان نيز در اين نشست گفت: 
توسعه ورزش حق محله هاى مختلف شهر همدان است و انتظار داريم 

تمامى مناطق شهردارى در مسابقات ورزشى محالت مشاركت كنند.
سعيد خوشبخت افزود: رونق ورزش محالت يكى از برنامه مهم سازمان 
فرهنگى ورزشى شهردارى است و خوشبختانه اعضاى شوراى شهر و 

شهردار نيز حمايت بسيار خوبى از آن دارند.
وى با تاكيد بر لزوم توجه به توســعه ورزش رده هاى سنى پايه گفت: 
امســال برگزارى مسابقات فوتبال در رده هاى سنى پايه اقدام پسنديده 
بود كه البته براى سال آينده به شكل گسترده تر برگزار مى شود و هدف 

ما پشتوانه سازى براى فوتبال همدان است.
خوشبخت افزود: زمينه حضور استعدادهاى فوتبال محالت در تيم هاى 
شــهردارى همدان نيز مهيا اســت و همكارى خوبى در اين خصوص 

انجام مى شود.

آماده سازى "آزادى" براى فينال ليگ قهرمانان 
 كار بازسازى ورزشــگاه آزادى براى برگزارى فينال ليگ قهرمانان 
آسيا بين دو تيم پرسپوليس و كاشيماى ژاپن تا 70 درصد انجام شده و 
به گفته ى مدير ورزشــگاه آزادى با اعتبارى كه از سوى وزارت ورزش 
و جوانان براى اين منظور در نظر گرفته شــده اســت، بازسازى كامل 

ورزشگاه آزادى تا 15 آبان به اتمام خواهد رسيد. 
به گزارش ايســنا، فينال ليگ قهرمانان آســيا بين دو تيم پرسپوليس و 
كاشيما آنتلرز ژاپن در حالى به ميزبانى ايران در استاديوم ورزشگاه آزادى 
برگزار خواهد شــد كه 12 گروه عمرانى براى آماده سازى ورزشگاه در 
آزادى مستقر هستند تا كار بازسازى در 15 آبان قبل از حضور نمايندگان 
كنفدراسيون آســيا به اتمام برسد. با كار شبانه روزى كه براى بازسازى 
ورزشــگاه آزادى در حال انجام است، به نظر مى رسد از 64 ايراد وارد 
شــده براى بازسازى آزادى، 70درصد كار انجام شده و تنها 30 درصد 
كار بازسازى باقى مانده كه به گفته ى مدير ورزشگاه آزادى قبل ازحضور 
نمايندگان فيفا و كنفدراسيون آسيا به اتمام خواهد رسيد و مشكلى براى 

برگزارى فينال ليگ قهرمانان آسيا وجود ندارد.
در روند بازسازى، شماره گذارى صندلى ها، تونل ها و رديف ها در حال 
انجام است تا هركسى بتواند به راحتى صندلى خود را پيدا كند. همچنين 
فضايى در بيرون ورزشگاه آزادى براى بازرسى بدنى و كنترل بليت به 
شكل گيت هاى پيشرفته و اســتاندارد نصب شده كه براى بازى فينال 
50درصد گيت ها در ضلع غربى رونمايى خواهد شد. البته تا پايان سال 
تمامى تونل ها و ورودى هاى غربى و شرقى مجهز به گيت هاى استاندارد 

خواهند شد.
ضمن اين كه بنا به تاكيد فيفا و كنفدراســيون فوتبال آسيا بهسازى در 
رختكن داورها و محل اســتراحت داورها انجام شده و محل استقرار 
آنها با بازيكنان تفكيك شده است. همچنين تغييرات اساسى در سيستم 

صوتى ورزشگاه آزادى و چيدمان وى آى پى صورت گرفته است.

 دختران طنابزن همــدان در حالى براى 
چندمين سال متوالى عنوان قهرمانى كشور را 
كسب كردند كه همچنان در حسرت اعزام 

به مسابقات آسيايى هستند.
تيم طنابزنى دختران همدان امســال همانند 
2 ســال گذشته توانســت با اقتدار سكوى 
قهرمانى مسابقات كشورى را تصاحب كند 

تا اميدوار به اعزام بين المللى باشد.
طنابزنــى همدان در حاليكــه عمر فعاليت 
كوتاهى دارد اما در سال هاى اخير با تمرين 
منظم و منسجم گوى سبقت را از تيم هاى 
مطرحى همچون تهران ربــوده و در صدر 
قهرمانى در اين رشته ورزشى ايستاده است.

تيم طنابزنى همدان در مســابقات قهرمانى 
كشــور كه با حضور 20 تيــم در مجموعه 
شهركرد  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  ورزشى 
برگزار شــد، براى دومين سال متوالى مقام 

قهرمانى را كسب كرد.
در اين رقابت ها تيم همــدان در رده هاى 
سنى زير 14 ســال و باالى 14 سال عنوان 
قهرمانى را كسب و جام قهرمانى را تصاحب 

كرد.
فاطمه ربانى، كيميا فرجيان، فائزه خضريان 
و ســارا ربانى در رده زير 14 ســال و ندا 
سهرابى، زهرا بيات، كيميا ببرى نيك و كيانا 
ببرى نيك در رده ســنى باالى 14 سال اين 

عنوان شايسته را به دست آوردند.
تيــم دختران همــدان با كســب اين مقام 
آسيايى  مسابقات  سهميه  توانستند  قهرمانى 

2019 ماكائو را كسب كنند.
  در حسرت اعزام

به گزارش ايرنا سال گذشــته تيم طنابزنى 

دختران همدان با وجود اينكه براى نخستين 
بار جواز حضور در مســابقات آســيايى را 

كسب كرده بود، موفق به اعزام نشد.
مسابقات ســال قبل به ميزبانى كره جنوبى 
برگزار شــد و تيم همدان به دليل برخوردار 

نبودن از توان مالى نتوانست اعزام شود.
نائــب رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى 
همدان در اين باره گفت: سال گذشته براى 
اعزام هر يك از اين ورزشكاران به همراه دو 
مربى و يك داور بايد 80 ميليون ريال بابت 
بليت رفت و برگشت به كشور كره جنوبى، 
البسه و ساير موارد الزامى تيم هزينه مى شد.

مريم روحى افزود: فدراسيون ورزش هاى 
همگانى ســال قبل عنوان كرد كه توان مالى 
براى اعزام اين ورزشكاران را ندارد چرا كه 
عهده دار بيش از 40 رشته ورزشى بوده و با 

محدوديت مالى نيز مواجه است.
  اميدوار به اعزام!

رئيس كميته طناب زنى هيأت ورزش هاى 
همگانى استان همدان نيز در اين باره گفت: 
سال قبل با وجود تالش بسيار موفق به اعزام 

نشديم.
آرزو تقى پناهى افزود: ورزشكاران همدانى 
كمتر از 2 سال است كه در اين رشته فعاليت 
مى كنند و به مقام هاى قهرمانى رســيده اند 
در حاليكه ورزشــكاران تهرانى اعزامى به 
قهرمانى آسيا شش سال در اين ورزش كار 

مى كنند.
وى اضافه كرد: ورزشــكاران انتخاب شده 
اســتان همدان براى رقابــت هاى قهرمانى 
طناب زنى آسيا از توان مالى الزم برخوردار 
نيستند كه بخواهيم اين هزينه را شخصى از 

آنها دريافت كنيم ضمن اينكه ساير استان ها 
به دنبال فرصت هستند تا با انصراف همدان، 

جايگزين شوند.
پناهى بيان كــرد: انتظار مى رود ارگان هاى 
دولتى نظير آمــوزش و پرورش، ورزش و 
جوانان، استاندارى، فرماندارى و ساير نهادها 
از جمله فدراســيون ورزش هاى همگانى 
كشور دغدغه مالى قهرمانان طناب زنى ايران 
را برطرف كنند تا نونهاالن مستعد استان در 
مسير مدال آورى آسيايى انگيزه مضاعف در 

تمرين داشته باشند.
رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى همدان 
گفت: رشــته طنابزنى افتخار ورزش هاى 
همگانى همدان اســت و در 2 سال گذشته 
توانسته بر سكوى قهرمانى ايران تكيه بزند.

هادى ســبزوارى افزود: به هر حال اينگونه 
رشته ها براى اعزام نياز به حامى مالى دارند 
و توان تامين هزينه ها از سوى هيأت و حتى 

فدراسيون خارج است.
وى بيان كــرد: هيأت ورزش هاى همگانى 
همــدان در حــد توان حمايــت الزم را از 
ورزش طنابزنى دارد منتهى با توجه به هزينه 
هاى سرســام آور براى اعــزام بين المللى، 

مشكالت عديده داريم.
سبزوارى اضافه كرد: اميدوارم حاميان مالى 
بخش خصوصى و خيران ورزش دوســت، 
شرايط حمايت و اعزام تيم را فراهم سازند.

رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى همدان 
خاطرنشان كرد: قهرمانان طنابزنى از سرمايه 
هاى ورزش اســتان به شــمار مى روند و 
اميدوارم مســئوالن نيز توجه الزم را به آنها 

داشته باشند.

اعزام به آسيا
آرزوى طناب زنان همدان

وقتى مسى را مى بينم 
نمى توانم نخندم!

 ســتاره سابق بارسلونا به ستايش از 
مســى پرداخت و او را بهترين بازيكن 

تاريخ فوتبال دانست.
به گزارش ايســنا و به نقــل از الراى، 
ژاوى هرناندز فوق ســتاره الســد بار 
ديگر به ستايش از همبازى سابق خود 

در بارسلونا پرداخت.
او درباره مســى گفت: وقتى مســى را 
در ميــدان مى بينم نمــى توانم جلوى 
خنده خود را بگيرم. از ديدن بازى اين 
بازيكــن بزرگ لذت مــى برم و خنده 
روى لبانم مى نشــيند. مســى بازيكن 
بســيار بزرگى اســت. او هر كارى كه 
الزم باشــد انجــام داده و بازهم انجام 

خواهد داد.
ژاوى ادامه داد: مسى از نظر من بهترين 
بازيكن حال حاضر فوتبال جهان است. 
او بهترين بازيكن تاريخ مســتطيل سبز 
به شــمار مى آيد و حتى مى تواند در 
سن 38و 39 سالگى هم باز بدرخشد و 

در سطح بااليى فوتبال بازى كند.

دى ماريا با پارى سن 
ژرمن تا 2021 تمديد كرد

 هافبك آرژانتينى پارى ســن ژرمن 
قراردادش را با اين تيم تا ســال 2021

تمديد كرد.
به گزارش ايســنا و به نقــل از اكيپ، 
آنخــل دى ماريا از بهتريــن بازيكنان 
پارى ســن ژرمن در فصل جارى بوده 
است و بارها ستايش توماس توخل را 

به دنبال داشته است.
ــم  ــن تصمي ــن ژرم ــارى س ــگاه پ باش
گرفــت كــه بعــد از نمايــش درخشــان 
ايــن بازيكــن آرژانتينــى در فصــل 
ــا ســال 2021 ــرارداد او را ت جــارى ق

ــد. ــد كن تمدي
ــه  ــود ك ــال 2015 ب ــا در س دى ماري
بعــد از نمايــش نااميــد كننــده در 
ــارى ســن  ــد راهــى پ منچســتر يونايت
ــا  ــته ب ــا االن توانس ــد و ت ــن ش ژرم
ايــن تيــم فرانســوى 10 جــام بــه 

آورد. دســت 
ــراردادش گفــت:  ــد ق او بعــد از تمدي
در ايــن ســه ســالى كــه در پــارى ســن 
ــرده ام از حضــور در  ــازى ك ــن ب ژرم
ــر  ــه ه ــرده ام. ب ــذت ب ــم ل ــن تي اي
ــدا  ــت پي ــته ام دس ــه خواس ــه ك آنچ
كــرده ام و دليلــى نــدارد كــه قــراردادم 
كارهــاى  هنــوز  نكنــم.  تمديــد  را 
ــارى  ــام دادن در پ ــراى انج ــادى ب زي
ســن ژرمــن دارم و بــراى رســيدن بــه 
ــى  ــه كار م ــم را ب ــت تالش ــا نهاي آنه

ــرم. گي
ــن  ــارى س ــن پ ــا پيراه ــا ب دى ماري
ژرمــن 150 بــار بــه ميــدان رفتــه كــه 

ــوده ــه آن 57 گل ب نتيج

حضور مربيان باستانى 
كار ماليرى در مسابقات 
قهرمانى جوانان كشور 

 مجيد كاظمى و حســين بشــيرى 
از مربيــان حاذق و شايســته ماليرى 
بــا عنوان ,عضو كميته فنى مســابقات 
باســتانى قهرمانى جوانان كشور به اين 

مسابقات دعوت شدند. 
طــى حكمــى از ســوى فدراســيون 
ــه اى  ــى و زورخان ــهاى پهلوان ورزش
كشــور مجيــد كاظمــى و حســين 
ــان حــاذق و شايســته  بشــيرى از مربي
ــابقات  ــه مس ــى ب ــته ورزش ــن رش اي
ــوربا  ــان كش ــى جوان ــتانى قهرمان باس
ايــن  فنــى  كميتــه  عضــو  عنــوان 

مســابقات دعــوت شــدند
جوانان  قهرمانى  باســتانى  مســابقات 
كشــور فردا به ميزبانى استان كردستان 
, شهرستان سنندج برگزار خواهد شد

داور بين المللى همدان خانه نشين شد
 هادى ســالم داور بين المللى بسكتبال 
همدان به دليل مصدوميت در جريان يكى 

از بازى هاى ليگ برتر خانه نشين شد.
اين داور اسدآبادى در گفت و گو با  ايرنا 
اظهار داشت: به دليل پارگى گاستر« عضله 
دو قلــو» 2 مــاه از ميادين ورزشــى دور 

خواهم بود.
هادى ســالم افزود: ايــن مصدوميت در 
جريان ديدار تيم هاى پدافند رعد دزفول 
و پگاه تهران در هفته نخســت ليگ برتر 
بسكتبال كشور روى داد و نتوانستم مسابقه 
را بــه پايان ببرم. اين داور اعزامى به بازى 
هاى آسيايى 2018 جاكارتا اندونزى بيان 

كرد: شدت مصدوميت سبب شد تا 2 ماه 
آينده امكان قضاوت در مسابقات ليگ برتر 

و ميادين بين المللى را نداشته باشم.

سالم اظهار داشت: البته خوش شانس بودم 
كه اين پارگى منجر به عمل جراحى نشد 

و در اين 2 ماه بايد به ريكاورى بپردازم.
هادى ســالم داور بين المللى بســكتبال 
جزو چهار داور اليت كشــورمان است كه 
مقدماتى جام جهانــى 2018 را قضاوت 

داشت.
وى تنها داور بين المللى بســكتبال غرب 
كشور محسوب مى شود و كارمند دانشگاه 

علوم پزشكى شهرستان اسدآباد است.
اين مصدوميت باعث شــد تا وى در اين 
2 ماه از قضاوت هاى جهانى، آســيايى و 

كشورى محروم باشد.
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بدانيد كه اساس كار شما ، دين است و نگه دارنده شما [از گناهان] ، تقوا ، و 
زيورتان ، ادب. 
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انسان هاى نئاندرتال از كدام استان ايران 
به اروپا رفتند؟

 باستانشــناس و پژوهشــگر دوران پارينه ســنگى گفت: بر اساس 
شواهد و يافته هاى باســتان شناسى احتمال اينكه مازندران مهم ترين 
كريدور ارتباطى انسان هاى نوسنگى از آسيا به اروپا باشد وجود دارد.

به گزارش ايسنا، الهام قصيديان باستان شناس و پژوهشگر دوران پارينه 
سنگى در نشست علمى باستان شناسى نخستين ساكنان مازندران كه در 
اداره كل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان مازندران برگزار شد، اظهار 
كرد: سنگ در زندگى انسان هاى ماقبل تاريخ عنصر بسيار مهمى تلقى 

مى شده و يكى از اساسى ترين ابزارهاى شكار بوده است.
وى با بيان اينكه در زمانى كه فلز نبوده تنها ابزارى كاربردى كه ماندگارى 
بااليى نيز داشته سنگ بوده است، تصريح كرد:در اين دوران كه به پارينه 
ســنگى معروف است، انسان اوليه با تراش هاى كوچكى در سنگ ها و 

ايجاد تيزى در آن استخوان، گوشت و چوب را مى بريده است.
اين باســتان شناس با اشــاره به اينكه پركاربردترين سنگى كه در اين 
دوران استفاده مى شــده سنگ چخماق بوده است، يادآور شد: به دليل 
سيلس باالى اين نوع سنگ با كمى برش به عنوان سرنيزه يا در دباغى 
پوست به كار مى رفته اســت. قصيديان با بيان اينكه اولين سنگ هايى 
كه انســان هاى اوليه از آن به عنوان ابزار شكار استفاده مى كردند، قلوه 
ســنگها بوده اند، اظهار كرد: انسانهاى دوران پارينه سنگى كه اغلب در 
كنار رودخانه ها ســكنى داشتند، كم كم دريافتند كه با برش هايى روى 
قلوه ســنگ هاى اطراف رودخانه و ايجاد تيزى مى توانند كارايى آن را 
باال ببرند. هنوز در قســمت هايــى از آفريقا و آمريكا، مردمان بومى از 
اين روش استفاده مى كنند. وى خاطرنشان كرد: انسان هاى دوران پارينه 
سنگى از اين سنگ ها براى شكار ماموت و گوزن كه يكى از منابع مهم 

غذايى اين دوران بوده است، استفاده مى كردند.
اين باستان شناس گفت: مهم ترين ضعف انسان هاى پارينه سنگى اين 
بود كه تنها حيوانات بزرگ را مى توانستند با اين ابزار شكار كنند و توان 
شكار حيوان كوچك را نداشتند بنابراين با شروع تغييرات اقليمى و سرد 
شــدن هوا، حيوانات به مناطق گرمسير كوچ كردند و اين انسان ها مهم 

ترين منابع غذايى خود را از دست داده و منقرض شدند.
قصيديــان تصريح كرد: از حدود 400 هزارســال پيش يعنى در دوران 
پارينه سنگى ميانى، انســان هايى پا عرصه زيست نهادند كه توانستند 
با ســنگ ابزارهايى ظريف تر درست كرده و حيوان كوچك جثه چون 
خرگوش و پرندگان را نيز شكار كنند. وى با بيان اينكه دست افزارهاى 
دوران پارينه ســنگى  عمدتا ساخته دست انسان هاى نئاندرتال است، 
يادآور شد: در اين دوران انسان ها هنر نقاشى ديوارى را اختراع كردند 

و توانستند مجسمه هايى از عاج و استخوان بسازند.
اين باســتان شــناس درباره علت اهميت مازنــدران در دوران پارينه 
ســنگى يادآور شد: بنا بر شواهد و اســناد موجود، آفريقا قديمى ترين 
سكونتگاه هاى انسان اوليه است اما با توجه به تغييرات اقليمى و كمبود 
موادغذايى انسان ها مجبور به مهاجرت از اين منطقه شدند. انسان هاى 
اوليه از 2 مسير مى توانستند از آفريقا خارج شوند، يك راه شاخ آفريقا 
و مســير اريتره و راه ديگر از طريق مسير مصر و فلسطين به اروپا بوده 

كه وضعيت اقليمى مناسبى داشته و توانستند از اين طريق كوچ كنند.
 50 اثــر از ايــران در قالــب ارزيابــى آثــار 
صنايع دســتى منطقه آســيا و اقيانوســيه موفق به 

دريافت مهر اصالت صنايع دستى شدند.
غدا هيجاوى رئيس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراى 
جهانى صنايع دســتى امروز دوشنبه 7 آبان 97 در 
مراسم اعالم نتايج داورى مهر اصالت صنايع دستى 
كه در تاالر آبى معاونت صنايع دســتى ســازمان 
ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى برگزار 
شــد، گفت: «خوشحال هســتم كه در اين مراسم 
شركت كردم، اكثر آثارى كه توانستند مهر اصالت 
صنايع دستى را دريافت كنند از ايران هستند و رتبه 
بعدى را عمان به خودش اختصاص داده اســت، 
اميدواريم كه در سال هاى آينده كشورهاى ديگرى 
هم موفق به اخذ مهر اصالت صنايع دستى بشوند.» 
او ادامه داد: «اين ســفر براى ارزيابى صنايع دستى 
ايران بود و اميدواريم نتايج خوبى براى هنرمندان و 

صنعتگران اين كشور به همراه داشته باشد.»
رئيس منطقه آســيا و اقيانوسيه شــوراى جهانى 

كرد:  اضافه  د ســتى  صنايع 
«سفر بسيار خوب و برنامه 
اى بود، ايران  شــده  ريزى 
صنايع دستى بسيار ارزشمند 
و باشــكوهى دارد كه بايد 

معرفى و ديده شود.» 
خانم كريشنا، عضو شوراى 
جهانــى صنايع دســتى نيز 
در بخــش ديگــرى از اين 
مراســم گفت: «همــه آثار 
صنايع دستى ايران با شكوه 

و ارزشمند هســتند و براى هنرمندان اين عرصه 
آرزوى بهترين ها را دارم.»

پويا محموديان، معاون صنايع دســتى نيز در اين 
مراســم گفت: «جايگاه افــرادى كه مهر اصالت 
صنايع دســتى را از آن خود مى كنند بسيار حائز 
اهميت اســت، اگر نمايشــگاهى با محدوديت 
جا داشته باشــيم اولويت با هنرمندانى است كه 

مهر اصالت صنايع دســتى را دريافت كرده اند.» 
او تصريــح كــرد: «در آينــده نمايشــگاه هاى 
اختصاصى براى هنرمندانى كه موفق به اخذ مهر 
اصالت شــده اند برگزار مى شود. اين نمايشگاه 
هــا با رويكردهاى جديدى برگزار مى شــوند و 
در آنها به موضوعــات طراحى و تجارت توجه 

مى شود.»

نگاه مدرن نمايش "روياى سپيد" به 
قصه معروف اندرسن

 نمايش روياى ســپيد كارى از آرين ناصرى مهر در 
بخش مسابقه (تئاتر خردسال) بيست  و پنجمين جشنواره 

بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به صحنه مى رود
به گزارش روابط عمومى بيســت  و پنجمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجــوان، آرين ناصرى مهر 
توضيح داد: نمايش "روياى ســپيد" برداشــتى آزاد از 
قصه "جوجه اردك زشــت" هانس كريستين اندرسن 
است. قصه اى كه در دسته ادبيات تعليمى قرار مى گيرد. 
اندرسن تعريف كرده وقتى در كودكى چيزى مى نوشته 
مورد تمســخر بزرگ ترها و كوچك ترها قرار مى گرفته 
اســت ولى در روزگارى جوجه اردك زشت را در دفاع 
از دوران كودكى خودش مى نويسد كه استاد مسلم است 

و شاگردان زيادى دارد. 
او با بيان اين كه اندرسن براى اين كه به مخاطب خودش 
چيزى ياد بدهد نگاه آموزشى متفاوتى دارد، گفت: هنگام 
نوشتن نمايشنامه "روياى سپيد" تالش داشتم اين نگاه 
آموزشى اندرســن را تا حدودى امروزى تر كنم و متن 
بــه زبان، نگاه و رويكرد آموزشــى كودك مدرن امروز 
بازنويسى شود. همچنين براى نگارش متن چهار مرحله 
رشد پياژه را مدنظر قرار دادم. او شاكله اى ارائه مى دهد 
كه براساس آن مخاطب را بشناسيم. نسبت به اين چهار 
خصيصه روى تصاوير، اصــوات، رنگ ها، نورها و هر 
آنچــه يك تئاتر را مى ســازد تاكيد كنــم و با توجه به 
چهار مرحله  عينى ديدارى، صورى، حســى حركتى و 

پيش عملياتى كارگردانى را پيش بردم.
ناصرمهــرى بــا اين توضيح كــه در اجــراى نمايش 
"روياى سپيد" به هيچ عنوان نورها خاموش نمى شوند، 
اظهارداشت: شايد براى تماشــاگر خردسال ديدن اين 
نمايش نخســتين تجربه باشــد نمى خواهم از تاريكى 
صحنه بترسد؛ بلكه تجربه شيرينى را پشت سر بگذارد.
به گفته او، تكنيك اجرايى اين نمايش زنده و عروسكى 
است و از عروسك بونراكو استفاده شده. در اين نمايش 
كه به مدت30 دقيقه اجرا مى شود تماشا مى كنيم، در كنار 
بركه جوجه كوچكى متولد مى شود كه با همه جوجه ها 

فرق دارد.
اميرحسين انصافى، سوده سعدايى، پيرايه پيروزنيا و آرين 

ناصرى مهر بازيگران نمايشند.
آهنگساز، نوازنده و ترانه سرا مهيار احمدى است.

شيدا صفوى طراحى لباس، عروسك و ساخت دكور را 
به عهده دارد.نويسنده،كارگردان و طراح صحنه نمايش 

آرين ناصرى مهر است.
پيرايه پيروزنيا دستيار كارگردان محسوب مى شود.

نقاش همدانى برگزيده مسابقه 
نقاشى «كائو» كشور ژاپن شد

 اثر نقاشى مليكا احدى عضو كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان مركز قروه درجزين برگزيده مسابقه 

نقاشى «كائو» كشور ژاپن شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان همــدان، مليكا احدى عضو مركز 
فرهنگى، هنرى قروه درجزيــن عنوان برگزيده نهمين 
مسابقه  بين المللى نقاشــى «كائو» را با موضوع «محيط 

زيست» را كسب كرد.
اين نوجوان هنرمند 10 ســاله براى شــركت در آيين 
اختتاميه اين جشــنواره و دريافت هديه خود به توكيو 

پايتخت ژاپن دعوت شده است.
مليكا احدى عضو شماره يك هزار و 361 كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان مركز قروه درجزين و متولد 
1386 اســت.وى از اعضاى فعــال كارگاه هاى هنرى 

نقاشى، سفالگرى و كاردستى محسوب مى شود.
او همچنين از اعضاى كتابخوان مركز نيز بشمار مى آيد و 
در زمينه برگزارى برنامه هاى فرهنگى نيز حضورى فعال 
و موثر دارد.مليكا در حال حاضر دانش آموز پايه پنجم 
ابتدايى و عضو كارگاه نقاشى فصل پاييز كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان است.
گفتنى است، 41 مركز ثابت، سيار و پستى كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان در سطح استان همدان فعال 
است و اين مراكز حدود 70 هزار عضو اسمى و 30 هزار 

عضو فعال دارند.

الگوريتمى كه جاى پارك را نشان  مى دهد
 يك دانشــجوى هندى كه در آمريكا است، يك الگوريتم ساخته 

است كه مى تواند فضاهاى خالى براى پاركينگ را تشخيص دهد.
 به گزارش ايســنا امروزه با پيشرفت فناورى، ترافيك و كمبود جاى 

پارك به يكى از مشكالت جوامع بشرى تبديل شده است.
در اين راســتا، يك دانشــجوى هندى كه هم اكنون مشغول تحصيل در 
دانشگاه "آالباما" در "هانتسويل است، مشكل پيدا كردن جاى پارك را حل 
كرده و الگوريتمى ســاخته است كه مى تواند اين مشكل را مرتفع سازد.

اين الگوريتم مى تواند براى پارك ماشين ها، جاى پارك پيدا كند و موجب 
صرفه جويى در پول و زمان رانندگان شود."ساى نيخيل" به دليل طراحى 
اين الگوريتم موفق به كسب رتبه دوم در رقابت هاى علم و فناورى "اوپن 

هاوس "(Open House) امسال شد.

توليد پوشش ضد آب ايرانى
 محققان ايرانى پوششى آب گريز توليد كردند كه از طريق فناورى 
نانو اليه اى بر روى سطح ايجاد مى كند كه قطرات آب روى اجسام سر 
مى خورد، يعنى آب يك جا جمع نمى شــود وقتى روى شيشه از اين 
اليه هاى آب گريز اســتفاده مى شود قطرات از روى آن سر مى خورد 

و به پايين مى ريزد.
اين اليه ها براى منســوجات هم استفاده مى شود كه با دو بار شستشو 

پايدارى دارد و به پارچه آسيب نمى رساند.
به گزارش فارس، اين محصول در 4 پكيج ايجاد شده است به طورى 
كه 2 پكيج براى خودرو و 2 پكيج براى ساختمان تهيه شده و در هر 
كدام از پكيج ها 4 محصول با استفاده از فناورى نانو ايجاد شده كه هر 

محصول متفاوت است.

حركات كششى براى سالمت بدن مفيد است
 كارشناســان اعالم كردند كه انجام حركات كششــى براى افراد 

ديابتى و تنظيم گردش خون و ... مفيد است.
بــراى انجــام تمرين هاى  كششــى الزم نيســت كه شــما يك 
ورزشــكار يا متخصص باشگاه ورزشى باشــيد بلكه اين تمرين 
شكل ساده اى از ورزش است كه شــما مى توانيد در تمام طول 
روز آن را انجــام دهيد تا تضمين شــود ماهيچه هاى شــما در 

هستند. سالمى  وضعيت 
به گزارش فارس، البته كشش به عنوان بخشى براى گرم كردن قبل از 
ورزش شناخته شده، اين در حالى است كه كارشناسان اعالم كردند؛ 
نبايد ورزش را با كشش شروع كرد زيرا ماهيچه ها به اندازه كافى گرم 

نشده و خطر آسيب به آنها افزايش مى يابد.

سياه چاله عظيم فضايى در مركز كهكشان 
راه شيرى در كمين است

 دانشمندان با انتشــار تصاوير جديدى ثابت كردند كه سياه چاله 
عظيمى در مركز كهكشان راه شيرى قرار دارد.

به گزارش فارس، تصاوير جديدى منتشر شد كه بهترين مدرك براى 
اثبات وجود سياه چاله  فوق العاده بزرگى در وسط كهكشان راه شيرى 
است.به گفته دانشــمندان، اين پديده عظيم نجومى مى تواند در حال 

چرخش به اطراف توده هايى از گاز در مركز راه شيرى ديده شود.
در حال حاضر تصوير جديدى از سوى رصدخانه جنوبى اروپا منتشر 
شد كه نشــان مى دهد انبوهى از گازها با ســرعت تقريبا 30 درصد 
سرعت نور بر روى يك مدار دايره اى تنها بيرون از «افق رويدادشان» 

مى چرخند.

امكان تشخيص آلزايمر با اسكن ساده چشم
 شواهد روز افزون نشان از ارتباط قوى بين بيمارى آلزايمر و نازك 
شدن شبكيه چشم دارد كه بدين وسيله احتماال مى توان با يك اسكن 

ساده چشم، بيمارى آلزايمر را در مراحل اوليه تشخيص داد.
در طول چند ســال گذشته، بسيارى از محققان به دنبال يافتن راه هاى 
شناسايى بيمارى آلزايمر در مراحل اوليه و قبل از شروع عالئم عمده 

آن بوده اند.
به گزارش ايسنا ، تحقيقات نشان مى دهد كه عالئم مشخصى از زوال 

در شبكيه چشم مى تواند نشانگر زوال سيستم عصبى باشد.
تحقيقات جديدى كه در نشست ساليانه آكادمى چشم پزشكان آمريكا 
ارائه شده است، نشان مى دهد كه بيمارى آلزايمر در عرض چند ثانيه 

با استفاده از اسكن غيرتهاجمى چشم قابل تشخيص است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهوار -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

 تقويم بيانگر آن اســت كه تا برگزارى اجالس 
جهانى گردشــگرى در همدان فقــط همدان روز 
زمان باقى اســت و البته اين مهم بيانگر آن اســت 
كه ميهمانان اجالس جهانى گردشــگرى كه شامل 
اعضاى وابسته ســازمان جهانى گردشگرى هستند 
براى سفر به ايران خود را آماده ميكنند . اين رويداد 
قرار اســت با خروجى تحول در شــرايط موجود 

گردشگرى به پايان برسد 
گردشــگرى نه تنها از نظر اقتصادى به عنوان يك 
صنعت رو به رشــد جايگاه خود را تثبيت نموده، 
بلكــه ازجنبــه فرهنگى و اجتماعى نيــز به عنوان 
ابزارى قوى دراختيار ديپلماســى عمومى كشورها، 
روز به روز بيشــتر مورد توجه قــرار مى گيرد تا 
جايى كه دولتمــردان بســيارى از جوامع مترصد 
ايجــاد جاذبه هاى مصنوعى براى پيوســتن به اين 
صنعت پرســود هســتند. در اين ميان كشور ايران 
به لحاظ برخــوردارى از ظرفيت هــاى بى بديل 
فرهنگى، تاريخــى، طبيعى و مردم شــناختى، در 
فهرســت 10 كشور برتر جهان قرار دارد. از سويى 
با توجه به گسترش ســريع صنعت گردشگرى و 
به منظور كســب جايگاهى باالتر، دولت ها صرفا 
به داشــته هاى خود اتكا نكــرده، بلكه پا را فراتر 
نهاده و درصدد تنوع بخشى به رويكردهاى توسعه 
اى خود براى جذب گردشــگران برآمده اند و در 
اين زمينه تعريف رويدادها مى تواند محملى براى 
رونق بيشتر گردشگرى باشد. خوشبختانه ظرفيت 
ها و قابليت هاى ســرزمين ايران و سياســت ها و 
رويكردهاى گردشــگرى در كشور ما به گونه اى 
اســت كه مى توانيــم از رويداد ها بــراى معرفى 
ظرفيت هاى تاريخى، فرهنگى و جاذبه هاى طبيعى 
و ميراثى مان به نحوى مناسب استفاده كنيم. بر اين 
اساس انتخاب شهرهاى ايران در سطح بين المللى 
با توجه به برخوردارى از شــاخص هاى مقبول در 
حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
و هم چنين تعريف رويدادهــاى فراملى، فرصت 
هايــى طاليــى براى صنعــت گردشــگرى ايران 
محســوب مى شود. يكى از اين رويدادهاى مهم و 
ارزنده انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگرى 
آسيا و ميزبان چهلمين اجالس جهانى گردشگرى 

در سال 2018 است . 
سال گذشته  هيئت اعزامى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى به رياست على اصغر 
مونســان، معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان 

ميراث فرهنگى، با هدف شركت در بيست ودومين 
جهانى گردشگرى  نشست مجمع عمومى سازمان 
در شــهر چنگدوى چين ،  پــس از مالقات هاى 
دوجانبه، رايزنى ها و حضور در نشســت رســمى 

مجمع عمومى شركت كردند 
شركت عليصدر در ســال 93 درخواست ميزبانى 
اجالس جهانى گردشــگرى را به سازمان توريسم 
جهانى داد ودر ســال 94 اين ميزبانى  پذيرفته شد 
.   بر اين اســاس، درخواست ميزبان بودن همدان 
در اجالس گردشــگرى همراه با امضاى استاندار، 
به سازمان ميراث فرهنگى ارايه شد تا اين سازمان 
با مشاركت سازمان جهانى توريسم، ميزبانى ايران 
را محقق ســازند كه در همين راستا از 130 كشور 
جهان، ميزبانى اين اجالس به همدان واگذار شــد. 
و اين مهم موجب شــد به دليل ميزبانى ســيماى 

گردشگرى همدان متحول شود .
ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى، زيباسازى محيط 
هاى شــهرى و تامين اماكن اقامتى به اندازه كافى 
براى ميزبانى از گردشگران و رويداد هاى فرهنگى 
و اجتماعى متعدد از جمله مهم ترين مصوبات بود 

كه در حال اجرا مى باشد. 
طى 2 ســال تالش همدالنه دســتگاه هاى متعدد 

ملى و اســتانى در كنار همراهى خــوب و قابل 
تقدير مردم همدان ، امروز شاهد تغيير محسوس 
چهره اين شهر براى ميزبانى شايسته از گردشگران 
خارجى و داخلى به ويژه گردشــگران مســلمان 
هســتيم. در خصــوص اقدامات انجام شــده در 
راســتاى تحقق اهداف همــدان 2018 مى توان 
به تبليغات جاذبه هاى گردشــگرى استان همدان 
در فضاهاى مجازى ســايت هاى گردشــگرى ، 
فضاهاى رســانه اى ، اعطاى مجوز جهت تبديل 
كاربرى خانــه هاى قديمى اســتان به واحدهاى 
بوم گردى و هتل ســنتى، آماده ســازى مبلمان و 
المانهاى شــهرى جهت تبديل همدان  به شــهر 
جهانى و به روز رسانى و استاندارد سازى هتلهاى 

شهر همدان  اشاره كرد. 
بى شك با همكارى دستگاه هاى متولى و همراهى 
صميمانه مردم ميهمان نواز همدان ، رويداد فراملى 
همــدان 2018 تبديــل به تجربه اى ارزشــمند و 
الگويى مفيد و قابل اســتفاده براى ساير شهرهاى 
كشــورمان خواهد شد واميدواريم  به زودى شاهد 
اجراى ايده خالقانه "شــهر گردشــگر" به عنوان 
نمونه اى ايده آل در پذيرايى از گردشگران داخلى 

و خارجى، در اقصى نقاط استان باشيم.

نجات نورمهال 
با زمين معوض 
 ■ برج هاي كميته امداد در 
مكاني ديگر ساخته مي شوند

  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان دو پيشنهاد سازمان 
ميــراث فرهنگى بــه كميته امــداد در رابطه با 
«نورمهــال» را مطرح كرد.  علــى مالمير ، در 
توضيح پيشــنهادات ارائه شده، بيان كرد: گزينه 
يك و اولويت ســازمان ميراث فرهنگى دادن 
زمين معوض بود كه خوشــبختانه رئيس كميته 

امداد كشور با آن موافقت كرده است.
وى از موافقت رئيس كميته امداد كشــور براى 
تحويل زمين معوض به جاى زمين كميته امداد 
اســتان در تپه «نورمهال» خبر داد و اظهار كرد: 
ما درباره زمين همجــوار عمارت آمريكايى ها 
پيشنهاداتى به كميته امداد كشور ارائه داديم كه 

خوشبختانه با استقبال روبرو شد.
مالمير درباره پيشنهاد دوم عنوان كرد: گزينه ى 
بعدى مطرح شــده اصالح نقشه برج ها است 
كــه تصميم گيرى در اين زمينه با ما نيســت و 
تهران بايد بــا آن موافقت كند. مديركل ميراث 
فرهنگى اســتان همــدان ادامــه داد: ترجيح و 
اولويت ســازمان ميراث فرهنگى كماكان دادن 
زمين معوض است چرا كه اين موضوع هم به 
صالح شــهر، هم ميراث فرهنگى و هم كميته 

امداد است.
وى در پايــان بــا بيان اينكه ميــراث فرهنگى 
هيچ گونه تعهدى بــه كميته امداد ندارد، گفت: 
ايــن ارگان فقط با شــهردارى توافــق كرده و 
موضوع و مشكل پيش آمده مربوط به شهردارى 
و ميراث فرهنگى بوده و كميته امداد فقط امتياز 

بهره بردارى از آن را دارد.
بــه گزارش ايســنا؛ معاون ميــراث فرهنگى 
ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى مهرماه گفت: مطمئنم كميته امداد 
هيچ ضررى نمى كند و شــهردارى و ميراث  
فرهنگى در حال بررســى بــراى دادن زمين 
معــوض به كميتــه امداد هســتند تا عمارت 

«نورمهال» همدان زنده بماند.

ميهمانان اجالس جهانى گردشگرى آماده  سفر به ايران هستند

همدان هشت قدم تا
 اجالس جهانى گردشگرى 

50 اثر از ايران موفق به دريافت مهر اصالت صنايع دستى شدند
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