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يادداشت روز

2

قيمت ها بر  نظارت  معجزه 
اين روزها يكى از پرسش هاى مطرح شده 
از سوى افكار عمومى در جامعه اين است 
كه چه كسى مى خواهد بر افزايش قيمت  ها 
نظارت كند؟ برخى دقيق تر اين پرســش را 
مطرح مى كنند و به جاى آنكه وظيفه نظارت 
بر قيمت ها را بر عهده شخص خاصى بدانند، 
آن را بر عهده نهاد خاصى تلقى مى كنند و به 
همين دليل مى پرسند كه چه نهادى مى خواهد 
قيمت ها را كنترل كند؟ فرض اين يادداشت 
آن است كه هيچ كس و هيچ نهادى نمى تواند 
قيمت ها را كنترل كند. البته اين پاسخ به معناى 

آن نيست كه قيمت ها كنترل پذير نيستند. 

يادداشت

2

اين هفت شنبه بازارها 
نظارت بيشتري مي خواهد

از حـدود يك مـاه پيش و با اجـراي طرح 
قيمت گـذاري يكسـان بـر بـازار فـروش 
بـه  بـازار  ايـن  وضعيـت  مـرغ  گوشـت 
مراتـب بهتر شـده اسـت و تقريباً مي شـود 
اطمينـان داشـت كـه قيمـت گوشـت مرغ 
در سـر و تـه بـازار همـدان بـا درصدهاي 
خفيفـي اختـالف، يكسـان مي باشـد. البته 
بايـد پذيرفت پشـت صحنـه بـازار مرغ از 
مرحلـه تهيـه نهاده هاي الزم بـه خصوص 
خـوراك مـرغ تـا كشـتارگاه و توزيـع بين 
عامـالن فروش، غوغاي عظيمي برپاسـت.

چراغ بى فروغ گرم خانه همدان

3
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آگهـى مزايـده 

اداره كل كميته امداد استان همدان

اجاره فوق العاده امالك و مستغالت ( مزايده شماره سه امداد استان همدان)

اداره كل كميته امداد استان همدان
 در نظر دارد 2فقره ازامالك تجارى خود را با كاربرى آمده در جدول ذيل را از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايطى به اجاره يكساله 

واگذار نمايد.
لذا متقاضيان اجاره مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت 
در مزايده و اسناد مزايده از تاريخ1397/11/2 لغايت 1397/11/9 همه روزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8لغايت 14 به اداره تداركات كميته 
امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين – روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان –

اداره تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.
مالحظات:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده برمبناى مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده بر مبناى 12 ماهه ملك مورد نظر خود را 
طى چك بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند. 

2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت 
در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق 

پيشنهادات انداخته شود.
3) فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از 
طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.

5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ 

ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه مي شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ 

شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

مهم :
 اداره كل كميته امداداستان همدان به نشانى : همدان - بلوارفلسطين – روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى 
h p://www.emdadimam.ir: (ره) استان همدان –اداره تداركات  تلفن 31449333-31449999-31449000-081 -آدرس اينترنتى

زمان برگزارى : 
چهار شنبه-1397/11/10 ساعت ده صبح محل برگزارى مزايده : . همدان - بلوارفلسطين 

 روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان 

عرصه شماره پالكآدرسشهررديف
(متر مربع)

اعيان
 (متر مربع)

مبلغ سپرده شرايط اجارهكاربرىنوع ملك
(ريال)

اجاره ماهانه 
(ريال)

همدان1
ميدان فردوسى- 
8282داراى سرقفلىسنگكى امداد

مغازه 
تجارىنانوايى

اجاره بمدت يك سال از 
97/11/20 لغايت 98/11/20 
و قيمت اجاره اعالمى يكماهه 

مى باشد
75000000125000000

جاده مالير- نانوايى- همدان2
8080داراى سرقفلىسيلو امداد

مغازه 
تجارىنانوايى

اجاره بمدت يك سال از 
97/11/20 لغايت 98/11/20 

و قيمت اجاره اعالمى 
يكماهه مى باشد

3600000060000000

 كل كميته امداد اسستتتتاااننن ههمددداانن
بببا شرايطى به اجاره يك تتت تجاجاجاجارى خود را با كاربرى آمده در جدول ذيل را از طريق برگزارى مزايده كتبىىى  دارد 2فقره ازامالك

مايد.
رارى مزايده و اخذخذخذخذ برگ شرايط ش ىاى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگز ىمىمىمىت توانند بر ضيان اجاره 
وروزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8للغايتت14 به اداراراراره تداركات مهمهه غلغايايتت11111/99//1313979797 زاز ت تاراراريخيخيخ222//11//1339797  مم مززززايده اده و اسناد
حاحيهيه22-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) اساساساستان هم ادان - بلوارفلسطين – رروبررووى ادارهه بررق ن همهم د درر عقع –ستان همددادادان وا

م معرعرفىفىش شده اخذ نمايند. سسايتت ررا اازز فرفرمامايند و يا مدارك و فرم هاى مرببوطوطهه مم مراجعه اركات
ظاتتت:

ب برراىىشرشرشركتكت در مزايده برمبناى مى بايستتسپپرده اى به ميزان 5٪ ققيمتمت پايه مزايده بر مبناى 12 ماهه ململككمورد نظظظرظر خ نانانانان يضيضي
رسرسيد دريافت نمايند.  ااداره امور مالى امداد نمنموده وو تحتحويلل وو و وجهجه كميته اامدداداد ااستستانان تتهيهيه كبببانكى دردر

طيطط ش ششده پيششنهاد قيمت و فرم امضاء شده شررا تكتكميميلل مم فرف ر رنگنگ) را به همرااه ( (ققرمز هذه ىمى بايست رسيد سپرده ماخو ضضضيييان
صصصص پاپاكتكت داخخلل آآنن خخانوادگىگى متقاضى بر روىوى د داده و پس از درج فقط نام و نام رار داخخلخل پاكت مخصوص پيشنهاهاددات قر ددده راا

دددات انداخخته شود.
اسس اتار آن به هر شكل مجاز و ممخ زمزايايدهده يا ابطال ت تمدمديديد مهلت  ووواصله و همچنين هده در ررد يا قبول يك يا كليه پپيشنهاداداتت شششن
ديددهه م مززا مفاد فرم هاى شرركت ددر و رعايتت كتكميلل رار س ساقط و  عاعتب و مششمشروط از درجه  شوش و مبهمم و يا مخد دردردهه ف فااقد سپ نهننهنهاداات

است. گردد الزامى شوش ارارائهئه م مىى فتففتفتر فرفر
ببرسسانندد. يذيذيربربطط به ُمهر و امضاضاء مسئولينن زمزايده ر راا فرفرم شرايايطشركت در  صخصخصيتيت حقوقى مىىبايست ذيللل يضيضيضيان داراىاىش ش

نان موجوجوججب رشركتكتكت ك كنننددگ يا كليه  ع عددم حضور هر يكك وو م مززاييديده آزآزاد است گدگدگانان يا نمايننده آنان در جلسهسه رشركتكت ك كنننن ور ك كك كليهه
بوبودد.د. هاهدد رطرطرطرف آآنان ن نخو  از 

ددنددرج د داد م مف رعرعايايتت كلك توجه و ضمنن س س ستون توتوضيضيحات هر م در نمنددرج محترم بهبه اطالعات  ميش شوود متقتقاضاضيايان وراً توووصصصصيهه
آورند. ننظر حتماماً بازديد بعممللل ازاز ملكلكم موروردد شركت دددردر مزازاييدهه
ر رج ب رم ن وو و ور

ش شد.د. خ خواواهدهد داده ككارى عودتت وروزز ظظرف مدمدتتت55  ثكثر سسپسپردرده متقاقاضى حدا ازايديدهه دردر م صورت برندهدهه نشدشدنن

ككمكمكميته امدادامام خ ك كلل ببرقرق ناحيهيه22-ادارهره ربروى ادارره – ررو ههمدان - ببلواوارفرفلسطيطيننن نشانى :: ه هممدان ب بهه كميته امداداستستستان ل
//www.emdadimamaammmm.irr:: سرس ا اينينتترنتىى :-آد اا–اداره تددارارارككات ت تلفلفن 33131449393333333--3313144444499999999999---31314444449090900000--08808111 –تان همدان 

 برگزارى :
 شنبه-1397/11/10 ساعت ددههه صصصبببححح ممححللل ببررگگگزززاااررىى ممزززااايدده :  .. هههمممدددااان - بلوارفلسطين 

قصابـان همدان گوشت را 
ارزان گرفته و گران فروختند

  مدير توسعه تجارت ســازمان جهاد كشاورزى همدان مدعى شد: با وجود اينكه 
بخشى از گوشت قرمز مورد نياز مردم با نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار استان در اختيار 
قصابان همدان قرار گرفت، اما آنها از ارايه گوشــت قرمز گوســفندى با نرخ مصوب 

امتناع كرده و گوشت را گرانتر از تعهد خود فروختند.
مهــدى نجفيان در پى انتشــار خبرى مبنى بر انتقاد اتحاديه قصابــان همدان از جهاد 
كشاورزى استان، به ايرنا، اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار استان، 
سازمان جهاد كشاورزى همدان بايد روزانه 200 راس گوسفند را با قيمت كيلويى 590

هزار ريال به اتحاديه قصابان تحويل دهد.
وى يادآورى كرد: اين سازمان بر اساس مصوبه ياد شده در روز نخست 73 و روز دوم 

80 راس گوسفند را با نرخ مصوب براى اتحاديه قصابان همدان تهيه كرد.
نجفيان با بيان اينكه سازمان جهاد كشاورزى همدان 500 ميليون ريال براى تامين اين 

ميزان گوشــت با نرخ مصوب هزينه كرده اســت تا محصول نهايى با قيمت مناسبت 
به دست شهروندان برســد، افزود: بر اين اساس بايد قيمت گوشت مخلوط گوسفند 
كيلويى 580 هزار ريال و قيمت گوشت ران كيلويى 730 هزار ريال به دست مشترى 

مى رسيد، اما قصابان در اين رابطه به تعهد خود عمل نكردند.
مدير توســعه تجارت سازمان جهاد كشــاورزى همدان گفت: ناظران اين سازمان با 
سركشــى از قصابى ها، متوجه شدند كه فعاالن اين حوزه گوشت را با نرخى بيشتر از 

رقم مصوب و حدود باالى 800 هزار ريال به فروش رساندند.
وى ادامه داد: اســامى قصابى هايى كه گوشــت را با قيمت پايين دريافت كردند اما با 
قيمت مناسب بين شهروندان توزيع نكردند تهيه شده و در اين ميان فقط يك قصابى 

نرخ مصوب را رعايت كرده است.
نجفيان تاكيد كرد: سازمان جهاد كشاورزى همدان رقم ما به تفاوت دام را متحمل شد 
تا گوشت با قيمت مناسب به دست مشتريان برسد اما عملكرد قصابان موجب شد كه 
شهروندان سودى نبردند. رئيس اتحاديه قصابان و آاليش دامى همدان  در مصاحبه با 
ايرنا مدعى شده بود كه بدعهدى سازمان جهاد كشاورزى استان در تامين دام مورد نياز 

و كاهش كشتار دام موجب افرايش نرخ گوشت در همدان شده است.

t

انا هللا و انا اليه راجعون
با نهايت تاسف و تاثر

 در گذشت مرحوم حاج على اصغر ميثمى 
را خدمت خانواده و تمـامى بستگان تسليت 

عرض نموده، شـريـك غمتان خواهيم بود و 
از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم مغفرت 

و آمرزش واسعه الهى و براى خانواده و ساير 
بازماندگان صبر و سالمتى مسئالت داريم.

شركت توليدى آرد مريانج كار

تبريك و تهنيت

جمعى از توليدكنندگان روستاى لتگاه

جناب آقاي

محـسن
 غنى نژاد

كارشناس محترم سازمان صنعت و معدن اتاق همدان
بدين وسيله برخود الزم ميدانيم از زحمات

 بى شائبه حضرتعالى در امر پيگيرى، مشاوره 
و راهنمايى در زمينه پرداخت تسهيالت و ايجاد 

اشتغال در روستاى لتگاه تقدير و تشكر نماييم.

همه بايد 
مقابل ملت 
پاسخـگو 
باشـند

دلسـوزان
 نظام بايد در 
يك شبكه
 قرار گيرند

بـرِد 
سامورايى
 طـور

همدان 
آماده كسب
 عنوان
 «شهرگردشگر»
 است

استاندار در جلسه شوراي اشتغال:

آمار اشتغال قابل رصد مي خواهم

افزايش افزايش 268268درصدى بارش در همداندرصدى بارش در همدان

ثبت 16 اثر ميراث طبيعى تائيد شد

همدان بى نصيب از
يك سهم جهانى

در مراسم افتتاح 75 مركز غربالگرى سرطان عنوان شد

مراكز غربالگرى
 نيازمند تجهيزات

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان خبردادمديرعامل شركت آب منطقه اى استان خبرداد

نوبت دومنوبت دوم  حكم 8  مدير
 در استاندارى همدان صادرشد

 اســتاندار همــدان حكم انتصــاب چند مدير و 
سرپرســت حوزه هاى مختلف استاندارى را صادر 

كرد.
همدان،  اســتاندارى  عمومــى  روابط  گــزارش  به 
سيدســعيد شــاهرخى در احكام صادر شــده رضا 
آريايى كه ســابقه فرماندارى و معاونت استاندارى 
در ســه شهرســتان دارد را به عنوان مديركل حوزه 

كرد. منصوب  استاندار 
اســتاندار همدان همچنين در احــكام جداگانه اى 

عبداهللا اميــرى را به  عنوان معــاون هماهنگى امور 
شــهابى مديركل  احسان  اســتاندار،  حوزه  اجرايى 
ســابق روابط عمومى را به عنوان سرپرســت دفتر 
بازرســى مديريت عملكرد و امــور حقوقى، ربيعه 
على  محمدى اســتاد دانشــگاه و فعال فرهنگى را 
به  عنــوان مديركل دفتــر امور بانــوان و خانواده 
استاندارى و پروانه رسولى  فرخ عضو گروه انديشه 
ورز جوان و از فعاالن ســمن ها را به  عنوان معاون 
دفتر امــور بانــوان و  خانواده اســتاندارى همدان 

كرد. منصوب 
شــاهرخى همچنين محمدحســن ميرزايى را به عنوان 
سرپرســت مديريت فناورى اطالعات و شبكه دولت، 
ســارا عراقچيان را به  عنوان سرپرست معاونت آموزش 
نوسازى تحول ادارى و حامد سليمانى را به عنوان معاون 

اداره كل حراست استاندارى همدان منصوب كرد.
اســتاندار همدان پيش تر وعده داد بود كه بانوان 
و جوانان را در اولويت انتصابات خود قرار دهد.
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تدوين برنامه  زيست بومى تاالب آق گل 
 مديركل اداره محيط زيست استان همدان از تدوين اعتبار 500 ميليون تومانى براى مديريت زيست بومى تاالب آق گل خبر داد.

عادل عربى با بيان اينكه تاالب آق گل بزرگترين تاالب استان همدان است اظهار كرد: 70 درصد از اين تاالب در محدوده استان همدان 
قرار گرفته است.

وى با اشــاره به اينكه از اواخر بهمن ماه تا خردادماه زمان هرســاله آبگيرى تاالب آق گل است افزود: ميزان وسعت اين تاالب 
840 هكتار و در شــمال شرق مالير قرار گرفته است. مديركل حفاظت محيط زيست همدان ادامه داد: اين تاالب از سال 88 

به دليل خشكسالى هاى پى درپى تا سال 94 خشك شده و در سال هاى 94 و 95 به دليل بارندگى  هاى خوب آبگيرى شد.
وى در گفت وگو با فارس گفت: تاالب آق گل در ســال گذشــته مجدداً خشك شد و امسال نيز از وضعيت اين تاالب از نظر 
آبگيرى هنوز اطالعى در دســت نيست. عربى با بيان اينكه حق آبه تاالب آق گل از روستاى قره چاى تامين مى شود و از سوى 
وزارت نيرو نيز حق آبه آن 2 ميليون مترمكعب ابالغ شده است خاطرنشان كرد: تاكنون به دليل بهره بردارى بيش از حد منابع 
آبى از سوى كشاورزان حق آبه اين تاالب تامين نشده است. وى با تاكيد بر اين نكته كه مديريت حفاظت چگونگى حفاظت 

از تاالب آق گل توسط اداره محيط زيست استان ابالغ شده است.

مطالبات دستگاه هاى فرهنگى در بودجه 98 احصا شد
 ســخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به راه اندازى كميته برنامه، بودجه و اصالح ساختار در اين 
كميســيون گفت: تمامى دســتگاه هاى مربوط به حوزه فرهنگ به اين كميته دعوت و تنگناها، نيازمندى ها و مطالبات آنها در 

بودجه 98 احصا و بررسى شد.
حجت االســالم احد آزاديخواه در گفت و گو با ايرنا افزود: در فصل بررســى اليحه بودجه 98 حدود 100 پيشنهاد در حوزه 

فرهنگى براى ارايه به كميسيون تلفيق بودجه مجلس در كميسيون فرهنگى مصوب شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى يادآورى كرد: در مجموع 240 پيشنهاد از سوى دستگاه هاى فرهنگى مطرح و 

در كميسيون فرهنگى مجلس ثبت شده بود.
وى بيان كرد: امسال براى نخستين بار در كميسيون فرهنگى مجلس كميته برنامه، بودجه و اصالح ساختار براى بررسى بودجه 

هاى فرهنگى و ارايه پيشنهاد به كميسيون تلفيق بودجه تشكيل شده است.
حجت االسالم آزاديخواه تاكيد كرد: چنانچه بتوانيم از 100 پيشنهاد مصوب شده حجم بااليى از آنها را در كميسيون تلفيق بودجه 

و صحن مجلس به سرانجام برسانيم، اقدام منحصر به فردى در حوزه فرهنگ صورت مى گيرد.

قيمت ها بر  نظارت  معجزه 
بختياريان » امير 

  اين روزها يكى از پرســش هاى مطرح شــده از ســوى افكار 
عمومى در جامعه اين اســت كه چه كســى مى خواهد بر افزايش 
قيمت  ها نظارت كند؟ برخى دقيق تر اين پرســش را مطرح مى كنند 
و بــه جاى آنكه وظيفــه نظارت بر قيمت ها را بر عهده شــخص 
خاصى بدانند، آن را بر عهده نهاد خاصى تلقى مى كنند و به همين 

دليل مى پرســند كه چه نهادى مى خواهد قيمت ها را كنترل كند؟ 
فرض اين يادداشت آن است كه هيچ كس و هيچ نهادى نمى تواند 
قيمت هــا را كنترل كند. البته اين پاســخ به معناى آن نيســت كه 

قيمت ها كنترل پذير نيستند. 
واقعيت است كه قيمت هم نظارت پذير است. اما نظارت بر قيمت، 
آســان و دستورى نيست. اين طور نيســت كه بشود با بخشنامه اى 
قيمت كاال يا خدمتى را تعيين كرد و بعد انتظار داشت كاالى مورد 
نظر به همان قيمت مندرج در بخشــنامه به دســت مصرف كننده 
برسد. حتى نمى شــود تصور كرد كه نهادى بتواند تضمين دهد كه 

آن بخشنامه حتما در بازار اجرا شود.
 قيمت مثل پرنده اســت. پرنده حبس مى شود اما وقتى آزاد شود، 
به ســرعت به ســمت باال پرواز مى كند. به همين ترتيب قيمت را 
مى شــود با زور، تهديد و بگير و ببند حبس كرد اما اين ابزارها در 
كوتاه مدت كارائى دارد و نمى شــود طوالنى مــدت از آنها براى 
نظارت بر قيمت ها اســتفاده كرد. با استفاده از ابزار زور، در كوتاه 
مدت، رقابت، مختل مى شــود و كيفيت توليد كاهش پيدا مى كند و 
در بلند مدت همين كه زور خســته شود و كنار بكشد قيمت  سريع 

مى جهد و افزايش پيدا مى كند. 
در اين مورد مى شــود هر كااليى را مثال زد. چه كاالى مصرفى و 
چــه كاالى بادوام. مثال تصور كنيد در مــورد "پنير" دولت تصميم 
بگيرد هر كيلو پنير 10 هزارتومان باشد. همين طور تصور كنيد هر 

كيلو پنير معمولى در بازار بين 11 تا 16 هزار تومان باشــد. 
پرسش مقدماتى اين اســت كه چرا بايد پنيرى كه دولت 10 هزار 
تومان قيمت گذارى كرده اســت به قيمت بيشتر از آن عرضه شود؟ 
پاسخ ساده به اين پرسش آن است كه چون فروش پنير زير قيمت 
11 هزار تومان ســود كافى ندارد. براى توليد پنير از شير به عنوان 
ماده اوليه و مايع پنير و نمك به عنوان مواد جانبى استفاده مى شود. 
توليــد پنير نياز به هزينه دســتمزد كارگــر دارد. همين طور هزينه 
كارگاه و يــا كارخانه اى كه پنير در آنجا توليد مى شــود، و ســاير 

هزينه هاى جانبى را نيز بايد در نظر بگيريم. 
تمــام اين هزينه ها را كه جمع بزنيم متوجه مى شــويم هزينه توليد 
پنيــر براى مثال 10 هزار تومان اســت و اساســا امكان فروش آن 

به همان قيمت در عالم بازار نوعى خودكشــى محسوب مى شود. 
ممكن است اين تصور مطرح شود كه قيمت تمام شده پنير 8 هزار 
تومان اســت و توليد كنندگان و فروشندگان با اجحاف، پنير را به 

قيمت گران تر از مبلغ مصوب مى فروشند.
 واقعيت اين است كه اين احتمال نمى تواند، قوى باشد. چرا كه در 
چند صد كارخانه بزرگ و در چند ده هزار كارگاه سنتى، پنير توليد 
مى شــود و روا نيست تصور كنيم همه آنها گران فروشند. در چنين 
شــرايطى بازار به صورت رقابتى عمل مى كند و اگر توليد كننده اى 
احســاس كند مى تواند با فروش پنير به قيمت 10 هزار تومان سود 
كافى به دست آورد بعيد است گران فروشى كند و سريع با كاهش 
قيمــت تالش مى كند خريداران پنير را به ســمت خود جلب كند. 
چنين انگيزه اى آن چنان قوى اســت كــه توليد كنندگان زيادى را 

ترغيب به كاهش قيمت مى كند. 
بــا تمام اين توضيحات تصور كنيد نهــاد نظارت بر فروش پنير با 
تهديد به جريمه ســنگين و ســاير ابزارهاى تنبيهى بر فروش پنير 
بــه قيمت 10 هزار تومــان تاكيد كند. در آن صــورت چه اتفاقى 
خواهد افتاد؟ احتمــاال توليد كنندگانى كه متعهد به رعايت اخالق 
در توليد هســتند، كنار مى كشــند و كركره كارخانه و كارگاه خود 

را پائين مى آورند.
 عده اى كه به داليل مختلف مثال داشــتن بدهى ســنگين به بانك 
مجبــور به ادامه فعاليت باشــند، مجبور مى شــوند هزينه توليد را 
كاهش دهنــد. آنها برخــى از كارگران خود را اخــراج مى كنند. 
دستمزد ســاير كارگران را كاهش مى دهند. شير با كيفيت پايين تر 
را جايگزين مى كنند. در شــرايط بعدى مجبور مى شــوند به جاى 
كســب سود از ســرمايه خود بخورند و به تدريج تحليل بروند تا 
از گردونــه توليد پنير به كلى محو شــوند. كنار رفتن اين دو گروه 
موجب افت محســوس توليد پنير در كشور مى شود. در اين حالت 
پنير گران مى شــود و دولت مجبور مى شود براى تنظيم بازار، پنير 
وارد كشور كند. ممكن است عده ديگرى از توليدكنندگان هم دوام 
بياورند كه احتماال جزء كسانى هســتند كه سالمت مصرف كننده 
بــراى آنها اهميت چندانى ندارد و با اينكه پنير را به قيمت مصوب 
مى فروشــند، به دليل بى توجه بودن به كيفيت،  امنيت غذائى را در 

جامعه تهديد مى كنند. 
همين نكات را مى توان در مورد ساير كاالها نيز مثال زد. همه چيز از 
مسكن گرفته تا خودرو، مواد غذائى، مسافرت و آموزش. البته برخى 
ممكن اســت اين مثال را دقيق ندانند و شــاهد نقض آن را كاالهائى 
چون مسكن بدانند كه امكان جابجايى از شهرى به شهر ديگر ندارد و 
يا كاالهاى بى رقيب مثل خودرو. اما واقعيت اســت كه دولت بيش از 
آنكه وظيفه نظارت بر قيمت ها را داشته باشد وظيفه دارد در كسب و 
كار ها رونق ايجاد كند. اگر كسب و كارها رونق داشته باشد قيمت ها 
در شــرايط رقابتى به تدريج كاهش پيدا مى كنــد و افكار عمومى از 

دولت توقع معجزه نظارت بر قيمت ها را نخواهد داشت.  
البته نكات مطرح شــده مربوط به شــرايط عادى اقتصاد است. 
اميد است شــرايط فعلى اقتصاد در كشــور كوتاه مدت باشد و 
دولت هر چه ســريع تر در ســايه ثبات به فكر رونق كســب و 

باشد. كارها 

نظارت  بازارها  شنبه  هفت  اين 
مي خواهد بيشتري 

مهدي ناصرنژاد »
از حـدود يـك ماه پيـش و با اجراي طرح قيمت گذاري يكسـان 
بـر بـازار فـروش گوشـت مـرغ وضعيت ايـن بازار بـه مراتـب بهتر 
شـده اسـت و تقريبـاً مي شـود اطمينـان داشـت كـه قيمت گوشـت 
مـرغ در سـر و تـه بـازار همـدان بـا درصدهـاي خفيفـي اختـالف، 
يكسـان مي باشـد. البتـه بايـد پذيرفـت پشـت صحنـه بـازار مـرغ از 
مرحلـه تهيـه نهاده هـاي الزم به خصـوص خوراك مرغ تا كشـتارگاه 
و توزيـع بيـن عامـالن فـروش، غوغـاي عظيمـي برپاسـت و همه تا 
حـدودي دلخور هسـتند، امـا اينكـه در خروجي كار و چيـزي كه به 
دسـت مصرف كننـده واقعـي مي رسـد، نظارتي منسـجم وجـود دارد 
و آرامـش نسـبي برقرار مي باشـد، جاي بسـي اميدواري و دلخوشـي 
اسـت بـه احتمـال فـراوان در حوزه بـازار مرغ دردسـر دسـتگاه هاي 
نظارتـي كمتـر از دسـت اندركاران توليـد اين فـرآورده پرمصرف و تا 
حـدودي هم اسـتراتژيك نيسـت، وليكـن نبايد فراموش كـرد كه در 
ايـن اوضـاع و احوال پـاي رضايـت خداوندي و پشـت گرمي مردم 
بـه قانـون و نظـارت و نظـم در ميـان اسـت و نبايـد خسـته شـد و 

نبايـد كوتـاه آمد!
بـازار گوشـت قرمـز هـم درسـت  شـدني اسـت، اگـر بـا توجه به 
حجـم سـنگين واردات گوشـت قرمـز بـه كشـورمان، اراده محكم 
و برنامـه  دقيـق براي توزيع عادالنه و همسـان وجود داشـته باشـد 
و چـه بسـا هيـچ اشـكالي هـم نـدارد تـا سـامان  گرفتـن بـازار و 
برگشـتن آرامـش بـه رونـد توليد و عرضه ايـن فـرآورده پروتئيني 
پرقيمـت و پرمصـرف، راهـكاري ديگـر نظيـر سـهميه بندي بـراي 

مردم انديشـيده شـود.
در ايـن صـورت بـا توجـه بـه فراوانـي فروشـگاه هاي بزرگ و 
همچنيـن بـه ميـان كشـيدن پـاي قصابي هـا، مي تـوان در كمـال 
و  دقيـق  نظـارت  البتـه  و  كافـي  زمـان  و  حوصلـه  و  نظـم 
برقـرار  هـم  را  قرمـز  گوشـت  توزيـع  در  عدالـت  چكشـي، 
كـرد. از سـويي بـا توجـه بـه نزديك بـودن بازار شـب عيدي 
و پيـش خريـد كلـي گوشـت توسـط خانواده هـا قاعـده نظـم 
چـه  هـر  را  قرمـز  گوشـت  توزيـع  و  تهيـه  در  انضبـاط  و 

كـرد! اجرايـي  زودتـر 
ساسـي نيز  قـالم درشـت و كاالهـاي ا ير ا در خصـوص سـا
ده  سـتفا ا بازرسـي  و  نظـارت  هرم هـاي  ا ز  ا يـد  با ناگزيـر 
ر عرضـه  زا يط حاكـم بـر بـا نه شـرا ا كـه متأسـفا ، چـر كـرد
عناصـر  بسـياري  نبـودن  مقيـد  و  مـا  معـه  جا در  تقاضـا  و 
اخالقـي  نونـي،  قا معيارهـاي  بـه  فرصت طلـب  و  سـودجو 
نظـارت  و  نـون  قا عمـال  ا ضـرورت  دينـي،  عتقـادات  ا و 

مي سـازد.  چنـدان  صـد  ا  ر
ديـه  تحا ا دسـتي  بـاال  مسـئوالن  ز  ا يكـي  شـده  شـنيده 
بـراي  اتحاديـه  ايـن  راده  ا از  جايـي  در  همـدان  اصنـاف 
مناسـب  مكانـي  در  نظـارت  و  بازرسـي  كيوسـك  اسـتقرار 
آن  و  گفتـه  سـخن  همـدان  بـازار  در  آمـد  و  رفـت  پـر  و 
را ضـروري دانسـته اسـت. چنيـن طـرح و برنامـه اي توسـط 
اتحاديـه اصنـاف مي توانـد نقطـه اتكايـي بـراي مـردم همدان 
كـه بـراي خريدهـاي روزانـه خـود اغلـب بـه بـازار مركـزي 

رفـت و آمـد دارنـد، باشـد.
عينيـت دادن بـه مرجـع و مـكان قانونـي و صالحيـت دار بـراي 
رسـيدگي بـه انتقادهـا، پيشـنهاد و شـكايت هاي مردمـي در كانون 
بـازار، هـم بـراي مـردم دلگرمـي اسـت و هـم بـراي آن دسـته از 
فروشـندگان و كسـبه بي خيـال تـا حسـاب كار خـود را بكننـد و 
ابزارهـاي قانونـي را پشـت گـوش خود احسـاس كـرده و خود 

را ملـزم بـه حركـت در بسـترهاي سـالم و متعـارف سـازند.
را  تقاضـا  و  عرضـه  مجـاري  در  كنونـي  شـرايط  شـك  بـدون 
نمي تـوان بـه حـال خـود گذاشـت، چـرا كـه در ايـن شـرايط 
خشـك و تـر بـا هـم دود مي كنـد و بسـياري كسـبه و بازاريـان 
بـا انصـاف و خوش نـام و خـدا شـناس هـم در آتـش بدي هـا و 

ناماليمـات پايمـال مي شـوند.

1- مسئول 5 روابط عمومى  دستگاههاى دولتى استان بركنار شده اند.
 گفته مى شــود  شــوراى روابط عمومى استان روابط عمومى هاى 

ضعيف دستگاههاى دولتى را بركنار مى كند.
گويا اين تصميم پس از ارزيابــى عملكرد مديران روابط عمومى و 

ضعف مديران روابط عمومى هاى دولتى گرفته شده است.
گفتنى اســت اســتاندار \يش ازاين دســتور ارزيابى ماهانه را براى 

عملكرد اطالع رسانى دستگاههاى دولتى صادركرده بود.
2- موزه مطبوعات استان راه اندازى مى شود.

گفته مى شود قراراست اســناد تاريخى بيش از يك قرن مطبوعات 
ورسانه هاى استان دريك جا جمع شود.

گويا اين تصميم پس از درخواســت اهالى رسانه وپيگيرى فرهنگ 
وارشاد اجرائى خواهد شد.

گفته مى شــود تفاهم نامه موزه مطبوعات با شهردارى همدان بسته 
شده است.

3- شب پيروزى انقالب اســالمى نورافشانى خواهد شد. گفته مى 
شود درتصميم سراسرى ســتاد دهه فجر شب 23 بهمن نورافشانى 

وجشن ويژه 40 سالگى انقالب برگزارخواهدشد.
گويا اين برنامه سراسرى وهمزمان خواهدبود.

 در ســالجارى 251 ميلى متر بارش در 
استان همدان به ثبت رسيده است كه نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته كه 68 ميلى متر 

بوده،  268 درصد افزايش دارد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
با اشــاره به بارش هاى خوب امسال، گفت: 
روند افت سطح آبهاى زيرزمينى دشت هاى 
اســتان ثابت شده و حتى در برخى دشت ها 

باال آمده است. 
منصور ستوده افزود: در آمار بلند مدت 144

ميلــى متر بارش در اســتان همدان به ثبت 
رســيده اســت كه بارش هاى امسال نسبت 
به بلند مدت نيز افزايش 73 درصدى داشته 

است. 
ستوده با بيان اينكه ميزان بارش ها نسبت به 
سال گذشــته خوب بوده است، يادآور شد: 
سال گذشته سال خشــكى بود و وضعيت 
مخازن تغييراتى داشته اما خوشبختانه امسال 
بارش ها خوب بوده و پيش بينى مى شــود تا 

انتهاى امسال وضعيت نرمالى اشته باشيم. 
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان اظهاركرد: در حال حاضر 39 درصد 
از حجم مخزن سد اكباتان پر است درحاليكه 
در مدت مشــابه سال گذشته فقط 28درصد 

پربوده است. 
وى در گفت وگو با ايســنا، ادامــه داد: هم 
اكنــون 13 ميليون متر مكعب آب در ســد 
اكباتان وجود دارد درحاليكه ســال گذشته 
9,5 ميليون متر مكعب آب در اين سد وجود 

داشت. 
ســتوده با اشــاره به اينكه ورودى سد در 
ســالجارى 12 درصد بيشتر از سال گذشته 
بوده است، افزود: درحال حاضر 1150 ليتر 
در ثانيه آب وارد سد اكباتان مى شود و 775
ليتر در ثانيه از اين ســد برداشــت صورت 

مى گيرد. 
وى بيان كرد: كل ورودى آب به سد اكباتان 
در ســالجارى 5,5 ميليون متر مكعب بوده 
درحاليكه در مدت مشــابه ســال گذشــته 
ورودى اين سد 1,3 ميليون متر مكعب بوده 

است. 
ستوده با تأكيد براينكه احتمال دارد در فصل 
بهار سد اكباتان ســرريز كند، اظهاركرد: به 
دليل بارش برف در باالســت سد اكباتان و 
ســاير رودخانه    ها پيش بينى مى شود در بهار 

سال آينده سد اكباتان سرريز كند. 
وى با اشــاره به اينكه ســد كالن مالير در 
آستانه سرريز است، گفت: اين سد در حال 

حاضر 45 ميليون متر مكعب آب دارد. 
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان  با بيــان اينكه در ســالجارى 560

حلقه چاه غيرمجاز در اســتان همدان پلمب 
شده است، خاطرنشان كرد: براساس برنامه 
اقتصــاد مقاومتى بايد در ســال جارى 530
حلقه چاه غيرمجاز پلمب مى شــد كه استان 
همدان توانست 560 حلقه چاه را مسدود و 
از برداشت  غيرمجاز 26 ميليون متر مكعب 

آب جلوگيرى كند. 
ستوده تصريح كرد: از سال 93 تا كنون 3297
حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان پر شده 
كه از برداشــت 250 ميليون متر مكعب آب 

جلوگيرى شده است. 
وى با اشــاره بــه اثرات انســداد چاه هاى 
غيرمجاز در دشــت هاى استان، عنوان كرد:  
نمودار هيدروگراف دشت ها نشان مى دهد از 
ســال 93 تا كنون روند افت سطح آب هاى 
زيرزمينى دشتهاى استان ثابت شده و حتى 

در برخى چاه ها نيز باال آمده است. 
 وى بيان كرد: استان همدان 13 دشت مستقل 
و مشترك دارد كه از 7 دشت مستقل استان 
كه شامل دشــت همدان، بهار، تويسركان، 
رزن، قهاوند، مالير و كبودراهنگ اســت  4

دشــت كبودراهنگ، رزن، قهاوند، اسدآباد 
و مالير  در وضعيت ممنوعه بحرانى قرار 
دارند و 3 دشت همدان- بهار، تويسركان 

و نهاوند ممنوعه هستند. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان  با اشــاره به اينكه ســطح آبهاى 
زيرزمينى دشــت هاى اســتان دائمًا رصد 
يادآور شد: بيشــترين ميزان افت  مى شود، 
ســطح آبهاى زيرزمينى اســتان در دشــت 
كبودراهنگ بــا 138ســانتى متر و كمترين 

مربوط به دشت نهاوند با 47 سانتى متر بوده 
است. 

ســتوده گفت: طرح تعال بخشــى و پلمب 
چاه هاى غيرمجاز باعث شــده در دشــت 
همدان-بهاركه ســطح آب تا پايان سال 93

، 20 متر افت داشت ثابت شود و در برنامه 
داريم كه در افق 20 ساله با اقداماتى كه انجام 
مى گيرد ســطح آب را در دشت هاى استان 

باال بياوريم. 
وى از نصب 4086 دســتگاه كنتور حجمى 
در اســتان خبرداد و افزود: 73 درصد از اين 
كنتورها در چاه هاى كشــاورزى، 10 درصد 
براى آب شــرب روســتايى، 6درصد براى 
آب شرب شــهرى و 6 درصد در صنايع و 
4 درصد در بخش خدمــات و دام و طيور 

نصب شده است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
بيان كرد: در ســال 97 شركت آب منطقه اى 
استان تعهد  دارد 380 دستگاه كنتور حجمى 
را نصب كند كه تا كنون 530 دستگاه نصب 

شده است. 

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان خبرداد

افزايش 268درصدى بارش در همدان

امام جمعه همدان:
عقل گرايى 
تدريس شود

 نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
شهر همدان گفت: عقل گرايى بايد در مراكز 
علمى و دانشگاهى و حوزه هاى علميه براى 

دانشجويان و طالب تدريس شود.
آيــت ا... غياث الدين طه محمدى در جمع 
مديــران اجرايى در كالس اخالق بيان كرد: 
در دانشگاه هاى جهان هزاران رشته تدريس 
مى شود اما در ميان تمامى رشته هاى علمى، 

جاى عقل گرايى خالى است.
وى با بيان اينكه مراكــز علمى تنها محل 
دانش افزايى شــده اند اما عقل گرايى ياد 
نمــى دهد، افزود: در حــوزه هاى علميه 
نيز دين را تدريس مــى كنند اما به مقوله 
ياد شــده بى توجهى مى شــود، بنابراين 
خروجى دانشــگاه و حوزه علميه يكسان 

است.
به گــزارش ايرنا، عضو مجلــس خبرگان 

رهبــرى تاكيد كرد: در حوزه علميه به طلبه 
علم، نحوه خواندن نماز و ديگر واجبات و 
مستحبات ياد داده مى شود در حاليكه بگفته 
دين «هر كس روزانه يك هزار ركعت نماز 
بخواند اما عقل نداشته باشد در جهل است».

محمدى گفت: طبق فرمــوده اميرالمومنين 
على (ع) هــر دانش و علمــى كه عقل 
آن را جهت ندهد آن علم، جهل است.

وى بيــان كــرد: دنياى كنونــى منهى 
حاكم  صورت  در  كه  چرا  اســت  عقل 
ينگونه  بــودن عقــل وضعيت جهــان ا
همه  اين  وجــود  با  شــاهديم  و  نبود 
خونريزى  و  جنگ  ما  ا علمى  پيشــرفت 

رواج دارد. 
امــام جمعه همــدان افزود: بشــر براى 
اســتخراج نفت هزاران متر زمين را حفر 
مى كند اما عده اى از زمان توليد تا مرگ 

از عقل بهره نمى برند.
محمدى اضافه كــرد: به طور حتم هر جا 
ديديــد كه در انجام كارهــا لنگ مى زنيم 
بدانيــد كه از عقــل يا افــراد عاقل براى 

پيشبرد كار استفاده نكرده ايم.

جمع آورى  
برق هاى غيرمجاز

معاون بهره بردارى و امور ديسپاچينگ 
شــركت توزيع نيروى برق استان همدان 
از تبديل و جمع آورى  3 هزار و 786 مورد 
برق هاى غيرمجاز در استان همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع 
نيروى برق استان ، شــيرزاد جمشيدى با 
اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه 
فعاليت هاى  امسال  گفت:  مقاومتى  اقتصاد 
شــركت توزيع نيروى برق استان همدان 
در ايــن حــوزه در دو بخــش الزامات 
و برنامه هــاى وزارت نيــرو و توانيــر و 

برنامه هاى داخلى شركت پيگيرى شد.
جمشــيدى عنوان كرد: احــداث نيروگاه 
توليــد پراكنــده CHP و ديزلى يكى از 
اين برنامه ها است كه امسال 6 مگاوات با 
مشــاركت بخش خصوصى عملياتى شده 

است.
تلفات  كاهــش  بخــش  در  افــزود:  وى 

شــبكه هاى توزيــع بــرق اســتان نيــز 
هدفگذارى ما رســيدن بــه 10,2 درصد 
بوده كه اميد اســت تا پايان سال اين مهم 

تحقق يابد.
معــاون بهره بردارى و امور ديســپاچينگ 
شــركت توزيع نيروى برق استان همدان با 
بيان اينكــه تبديل 20 هزار كنتور آنالوگ به 
ديجيتال و نصب كنتورهاى سه تعرفه را نيز 
در برنامه داشتيم، تصريح كرد: تاكنون نصب 
18 هزار و 151 دستگاه آن انجام شده است.
وى با اشــاره بــه توســعه 37 كيلومتر از 
توسعه  در  گفت:  روســتايى  شــبكه هاى  
كابل خودنگهدار و تبديل شــبكه مسى به 
خودنگهدار نيز براى امســال 100 كيلومتر 
هدفگذارى شــده بود كه 81 كيلومتر آن 

محقق شده است.
بحــث  در  داد:  ادامــه  جمشــيدى 
ترانســفورماتورهاى كــم ظرفيــت و كم 
تلفات نيز 150 دســتگاه هدف برنامه هاى 
ما بود كه با نصب 227 دســتگاه بيش از 

100 درصد تحقق يافته است.

  فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با بيان اينكه دشمن فهميده آنجا كه 
ارزش هاى دفاع مقدس حاكم شــود، عمل 
انقالبــى نيز بهنگام انجام مى شــود گفت: 
دلسوزان نظام بايد در يك شبكه قرار گيرند.

 مظاهــر مجيــدى در مراســم توديع و 
معارفه فرمانده ســپاه ناحيه همدان با بيان 
رســالت  اســالمى  جمهورى  نظام  اينكه 
انقالبــى خود را با يارى خــدا در جهان 
اعمال مى كند اظهار كرد: در ايام ســالروز 
عمليــات  كربالى 4 و 5 و والفجر 8 قرار 
داريم كه شــهيدان بسيارى تقديم انقالب 

اسالمى كردند.
وى با بيان اينكه همدان يك هزار شــهيد 
در عمليات كربالى 4 و 5 تقديم انقالب 
اســالمى كرد افزود: ايــن دو عمليات از 
مقدس  دفــاع  در  بى نظير  عمليات هــاى 
بود امــا بعضًا زمزمه هايى مى شــنويم كه 
قضاوت هــاى ناجوانمردانه اى درباره آنها 

مى شود.
بــه گــزارش فــارس فرمانــده ســپاه 
انصارالحســين(ع) همــدان تصريح كرد: 
نااهــالن و معاندان در جــاى گرم و نرم 
اظهارنظرهــاى نادرســتى در مــورد اين 

عمليات ها مى كنند كه جفا در حق شهداى 
بزرگ است.

وى بــا بيــان اينكــه نقــش لشــكر 32
كربالى 4 عمليات  در  انصارالحســين(ع) 

بى نظير بود ادامه داد: در كربالى 4 لشــكر 
انصارالحســين(ع) سه گردان غواصى وارد 
عمليات كرد، دشمن با توجه به اينكه منطقه 
را شناســايى كرده بود و مى دانست از كجا 
نيروهاى ما وارد مى شوند، ما توانستيم خط 
دشمن را بشــكنيم و در عقبه با آنها درگير 
شــويم. مجيدى با بيان اينكــه گردان هاى 
لشكر انصارالحسين(ع) 48 ساعت پس از 

عبور از اروندرود مقاومــت كردند گفت: 
بسيارى از افراد مجروح و شهيد شده بودند 

و كار بسيار سخت شده بود.
وى با اشــاره به اينكه حاج ستار ابراهيمى 
مجروح شــده بود اما براى عمليات بعدى 
بدون مداوا آماده شــد اظهار كرد: در ادامه 
25 گردان وارد عمل شــد، بيش از چندبار 
عمليات در كربالى 5 انجام شد و در نقاط 

بسيار حساس وارد شديم.
در اين مراســم علــى بقايى بــه عنوان 
فرمانده ســپاه ناحيه همــدان معرفى و از 

خدمات حسن برزگر تقدير شد.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان:

دلسوزان نظام بايد در يك شبكه قرار گيرند
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 ساختمان مركزي غربالگري سرطان در 
دو شهرستان كبودراهنگ و مالير به صورت 
ويدئو كنفرانس مشــابه 75 مركز غربالگري 

سرطان در سراسر كشور افتتاح شد.
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى در مراســم راه اندازى 
75 مركز پيشــگيرى و تشخيص زودهنگام 
سرطان گفت: اولين  سرطان در زنان ايرانى 
سرطان ســينه و پس از آن به ترتيب روده 
بزرگ،  پوست، معده و تيروئيد قرار دارد. رتبه 
اول سرطان در مردان ايرانى، سرطان معده و 
پس از آن پوست و پروستات، روده بزرگ 

و مثانه است.
عليرضا رئيســى  افزود: همچنين 17 درصد 
ســرطان ها به پروســتات و 14 درصد به 
پوست مربوط است و سرطان هاى معده و 
روده بزرگ هر كدام 13 درصد موارد ابتال را 

شامل مى شوند. 
 سرطان سينه رتبه اول را دارد

به گزارش ايرنا ،وى بيشــترين ميزان شيوع 
ســرطان در كشور را سرطان ســينه با 32

درصد دانست.
رئيســى با بيان اينكه در كشــور به مرحله 
خوبى از ثبت ســرطان رســيده ايم گفت: 
هدف اين وزارتخانه ثبت ســرطان نيست، 
بلكه گــردآورى  اطالعات دقيق براى برنامه 

ريزى دقيق درباره اين بيمارى است.
رئيســى درباره برنامه ملى ثبت و مديريت 
ســرطان افزود: برنامه ملى ثبت و مديريت 
سرطان شــامل فرآيندهاى اصلى و پشتيبان 
اســت  كــه تشــخيص و درمــان دقيق و 
مراقبت هــاى حمايتى از سياســت گذارى 
و  زيرســاخت ها  توســعه  و  پژوهــش  و 

توانمندسازى را شامل مى شود.  
معاون بهداشــت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى تصريح كرد: از سال گذشته 
گزارش ثبت سرطان ســال 1393 منتشر و 
وضعيت بروز ســرطان و با در نظر گرفتن 

پراكندگى آن در استان ها انتشار يافت. 
وى ادامــه داد: اطالعات مورد نياز در مورد 
شيوع سرطان در 30 استان جمع آورى شده 
كه اين اطالعات بيش از 98 درصد جمعيت 

كشور را پوشش مى دهد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى تاكيد كرد: سرطان شايع در 
بانوان از جمله پســتان، دهانه رحم و روده 
بزرگ در صورت تشخيص به هنگام، قابل 

درمان هستند.
رئيسى اظهار داشت: مراكز آزمونه /پايلوت/ 
در برخى شهرهاى كشــور براى تشخيص 
زود رس ســرطان داير شــده اســت تا در 

صورت مشــاهده عالئم سرطان بيمار را به 
بخش هاى مورد نظر ارجاع دهند.

بيماران  بــراى  حمايتى  هاى  بســته 
سرطانى

معاون درمان وزارت بهداشــت نيز در اين 
مراســم گفت: از آغاز طرح تحول سالمت، 
بســته هاى حمايتى براى حمايت از بيماران 
مبتــال به ســرطان پيش بينى و بخشــى از 
هزينه هاى درمان از طريق بسته هاى حمايتى 
تامين شد تا بر اثر فقر كسى مبتال به بيمارى 

نشود.
قاسم جان بابايى افزود: در عين حال عالوه 
بر پيش بينى بســته هــاى حمايتى كارهاى 
زيربنايى و ســاخت مراكز مختلف نيز آغاز 

شد.
جــان بابايى در ادامه اظهار كرد: بيش از 50

درصد سرطان ها با تشخيص زودهنگام قابل 
پيشگيرى دانست.

 معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفت: 
مديريت خدمات شيمى درمانى نيز از ديگر 
فعاليت هاى در حال اجراى كشور است كه 
در اين راســتا پس از پايش به برخى مراكز 
بدون اســتاندارد، مجوز ادامه فعاليت داده 

نشد.
وى افــزود: هم اينك تمامى مراكز خدمات 
سرطان كد شناســه دارند و براى مديريت 
دستورالعملى  نيز  شــيمى  درمانى  خدمات 

ابالغ شد و در حال اجرا است. 
معاون وزير بهداشــت اظهار داشت: مراكز 
مراقبت هــاى حمايتى و طب تســكينى با 
حمايت معاونت آموزشى وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزشكى در حال فعاليت 

هستند.

جــان بابايى ادامه داد: در مراكز مراقبت هاى 
حمايتى و طب تســكينى خدمات سرپايى، 
خدمات در منزل و خدمات بســترى ارايه 

مى شود. 
طب تســكينى اولويت مهــم وزات 

بهداشت
وى اظهار داشــت: يكــى از اولويت هاى 
وزارت بهداشــت در زمينه سرطان مربوط 
به  طب تســكينى اســت و در اين باره در 
20 اســتان آموزش الزم ارايه شــده و آنها 
مى تواند به عنوان مربى در اســتان اقدام به 

برگزارى دوره هاى آموزشى كنند.
جان بابايى دربــاره مديريت نظام اطالعات 
براى ســرطان بيان كرد: ايجاد اين ســامانه 
بيش از 2 ســال طول كشيد و اولين پرونده 
الكترونيك واقعى  بيماران مبتال به ســرطان 

است.
وى توضيــح داد: در ايــن ســامانه هــم 
اطالعات برخــط و آنالين پاتولوژى و هم 
ثبــت الكترونيك نســخ و خدمات وجود 
دارد؛ همچنين  دريافت كد تشــخيص بيمار 
بر اســاس نظر پزشك درمانگر و وابستگى 
پوشــش بيمه اى خدمات از سامانه در اين 

نظام  اطالعاتى انجام مى شود.
 كبودراهنگ، مركز غربالگري شمال استان

رئيس شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنگ در گفت وگو با خبرنگار همدان 
پيام اظهار داشــت: مركز غربالگري سرطان 
كبودراهنگ به عنوان مركز غربالگري شمال 
استان در ســال 1395 كلنگ زني شد و در 
ســاختماني به متراژ 600 متــر در 2 طبقه 

احداث شده است.
حسن بهرامي افزود: براي ساخت اين مركز 

يك ميليارد و 300 ميليون تومان هزينه شده 
كه از اعتبــارات طرح هاي ملي طرح تحول 
سالمت بوده است و براي تجهيز اين مركز 

اعتباري بالغ بر 3 ميليارد تومان نياز است.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه هر چه 
ســريعتر اين مركز تجهيز و به بهره برداري 
برســد و با افتتــاح اين مركــز غربالگري 
شهرســتان هاي شمال اســتان نيز بتوانند از 

خدمت آن بهره مند شوند.
بهرامــي در ادامه هــدف از ايجــاد مركز 
غربالگــري ســرطان در اين شهرســتان را 
تشخيص زود هنگام و جلوگيري اين مركز 
بيماري سرطان در افراد زودتر تشخيص داده 
مي شود و اقدامات انجام شده نتيجه بخش 
خواهد شــد و بيماران براي درمان بيماري 

هزينه هاي كمتري پرداخت خواهند كرد.
مركز غربالگرى مالير در بيمارستان مهر

رئيس شــبكه بهداشــت و درمان مالير نيز 
سرطان  غربالگرى  مركز  ســاختمان  گفت: 
مالير در بيمارستان مهر با تأخير به صورت 
امانى در حال ساخت است كه عمليات آن 

به  زودى به اتمام مى رسد.
محسن تركاشوند افزود :اين مركز با هدف غربالگرى 
سرطان در منطقه احداث شده و تأثير بسزايى در 
كاهش مرگ ومير ناشــى از بيمارى سرطان در 
مردم شهرستان مالير و حومه دارد. تركاشوند با 
بيان اينكه تجهيزات مورد نياز كلينيك ويژه 
خريدارى شده و براى تكميل كادر پزشكى 
و درمانــى آن از ظرفيت هــاى شهرســتان 
استفاده مى كنيم، اظهار كرد: در بحث احداث 
پروژه هاى بهداشــتى پيشرفت چشمگيرى 
داشته و در سطح استان همدان، شهرستان 

مالير بهترين وضعيت دارد.

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

بيمارستان شهيد قدوسى
 تحولى بزرگ در نهاوند ايجاد كرد

 به مناســبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با حضور مسؤوالن استان و 
شهرســتان نهاوند كلينيك تخصصى امام خمينى (ره) افتتاح مى شود.

رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند با بيان اين مطلب اظهــار كرد:  در چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى در بخش بهداشــت و درمان كارهاى بسيار بزرگى 

براى كل كشــور و به تبع آن در شهرستان نهاوند انجام  شده است.
مومنعلــى دارابى ادامه داد: يكى از پروژه هاى مهم براى نهاوند در زمينه بهداشــت و 
درمان  بيمارســتان 186 تخت خوابى شــهيد قدوســى بود كه تحولى بزرگ در اين 

شهرســتان ايجاد كرد. وى به افتتاح كلينيــك تخصصى حضرت امام خمينى (ره) در 
دهه فجر اشــاره كرد و گفت: اين كلينيــك تخصصى در بخش هاى مختلفى به مردم 

خدمت رسانى خواهد كرد.
دارابى با اشــاره به اينكه مكان ســابق اين كلينيك مناســب نبود گفت:كار ســاخت 
كلينيك جديد امام خمينى (ره) ســال گذشــته در نهاوند شــروع شد و در ايام دهه 
فجر با حضور مردم و مســئوالن محلى و استانى افتتاح مى شود. وى با بيان اينكه اين 
كلينيــك با هزينه اى بالغ  بر 4 ميليارد تومان در ســه  طبقه با زيربناى 2 هزار مترمربع 
براى خدمت به مردم نهاوند در مجاورت دانشــكده پيراپزشكى اين شهرستان ساخته 
 شــده اســت، تصريح كرد: اين مجموعه درمانى داراى بخش هــاى تخصصى چون 
پوســت و مو، گوش و حلق و بينى، داخلى، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، زنان، 

ارتوپدى، عفونى، قلب، كليه و مجارى ادرارى است.
 رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند افزود: با توجه به فضاى مناسب اين مركز 
تخصصى تالش خواهيم كرد كه خدمات ســونوگرافى، چشم پزشكى، دندانپزشكى و 

ديگر خدمات پزشــكى را هرچه زودتر در اين مركز راه اندازى كنيم.
 وى ادامــه داد: با پيگيرى هاى صــورت گرفته براى اولين بار جراح مغز و اعصاب وارد 
نهاوند شده است و اميدواريم با حضور اين تخصص در آينده نزديك اعزام هاى خارج از 
شهرستان را كاهش دهيم. دارابى بيان كرد: با افتتاح اين كلينيك تخصصى، دكتر جعفرى 
با بورد تخصصى و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات همه  روزه صبح و عصر در اين 
كلينيك همشهريان را ويزيت خواهد كرد. وى در پايان از فراهم شدن تجهيزات و بستر 

اعمال جراحى مغز و اعصاب در بيمارستان شهيد قدوسى خبر داد.
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 پياده رو بلوار رسالت در كبودراهنگ متأسفانه وضعيت بسيار نامناسبي 
دارد و هنگام بارندگي چون پياده رو خاكي است تبديل به گل مي شود و 
مردم در عبور و مرور با مشكل مواجه مي شوند از شهرداري كبودراهنگ 
خواهشمنديم هر چه سريعتر نسبتاً به بهسازي اين پياده رو اقدام نمايند چرا 

كه اين وضعيت در شأن مردم كبودراهنگ نيست.
شهروند كبودرآهنگى

به آپاراتى هاى سطح شهر نظارت شود 
 معموال آپاراتى ها در ورودى هاى شــهر و ورودى هاى خيابان 
ها اصلى شــهر قرار دارند . از اين رو نياز است به بهداشت و نظافت 
محوطه بيرونى نظارت صورت گيرد چرا كه بى اعتنايى به پاكيزگى در 

شأن شهر توريستى همدان نيست .
مغازه دارى در محوطه ترمينال روستايى

 برخى از مدارس شهرســتان كبودراهنگ از جمله مدارس ســيد 
جمال ،پنجم آبان و سميه كه قرار بود تخريب و نوسازى شوند بعد از 
گذاشت 2 سال همچنان نيمه كاره رها شده است. از آموزش پرورش 
شهرستان و نوسازى مدارس استان تقاضا داريم هرچه سريع تر براى 

رفاه حال دانش آموزان اين پروژه را به اتمام رسانند 
جمعى از والدين دانش آموزان شهرستان كبودر آهنگ 

 تعزيرات به گرانفروشى مغازه هاى منطقه جواديه نظارت جدى 
ترى داشته باشند

بعضى ازمغــازه داران منطقــه جواديه ازحضور كم رنــگ مأمورين  
تعزيرات ســوء اســتفاده كرده و قيمت ها را به دلخــواه باال برده اند 
،طورى كه قيمت هايشــان  تقريبا5 برابر بازار است . خصوصآ مغازه 
داران لوازم برقى وتأسيســات ســاختمان كه اطمينان دارندتعزيران با 
آنهاسروكارى ندارد.                                            امير حسينى
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در مراسم افتتاح 75 مركز غربالگرى سرطان عنوان شد

مراكز غربالگرى نيازمند تجهيزات
  رئيسى: سرطان سينه رتبه اول را دارد                                   جان بابايى: بسته هاى حمايتى براى بيماران سرطانى

توزيع 7ميليون ليتر موادسوختى مورد
نياز كشاورزان درروستاهاى اسدآباد

 رئيــس تعــاون روســتايى شهرســتان اســدآباد از توزيــع 7 ميليون 
ليتــر مــواد ســوختى مختلــف از جملــه نفــت ســفيد و بنزيــن در 
ســطح روســتاهاى ايــن شهرســتان توســط شــبكه تعــاون روســتايى 

خبــر داد.
ــتايى را  ــاون روس ــرادى يكــى از وظايــف شــبكه تع ــرم م محمدك
ــى 9  ــرد: ط ــار ك ــمرد و اظه ــتاييان برش ــه روس ــانى ب خدمات رس
ماهــه نخســت ســال جــارى 7 ميليــون ليتــر انــواع مــواد ســوختى 
ــتايى توســط شــركت  ــاى روس ــاز كشــاورزان و خانواره ــورد ني م
ــع شــده اســت. هــاى تعــاون روســتايى شهرســتان اســدآباد توزي

ــاون  ــبكه تع ــه ش ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــر ب ــا مه ــو ب ــرادى در گفتگ م
روســتايى بــازوى اجرايــى جهــاد كشــاورزى و بخــش كشــاورزى 
محســوب مى شــود، گفــت: در ســال جــارى مقــدار 3 هــزار و 924 
تــن انــواع كــود شــيميايى تحــت سيســتم نظارتــى ســازمان جهــاد 

كشــاورزى بيــن كشــاورزان تاميــن و توزيــع شــده اســت.
رئيــس تعــاون روســتايى شهرســتان اســدآباد افــزود: همچنيــن يــك 
هــزار و 372 تــن انــواع بــذور اصــالح شــده گنــدم، جــو و كلــزا در 

بيــن كشــاورزان توزيــع شــده اســت.
مــرادى در ادامــه  از توزيــع 137 تــن آرد خانه پــزى در بيــن اهالــى 
روســتاها خبــر داد و افــزود: ايــن اقــدام در راســتاى خدمت رســانى 

بــه روســتاهاى فاقــد نانوايــى انجــام گرفته اســت.
شناسايى 40 واحد سيليس كوبى 

در ازندريان مالير 
40 واحد سيليس كوبى در ازندريان مالير واقع شده كه 22 واحد نسبت 
به نصب بگ فيلتر و رفع آاليندگى اقدام كرده اند. مديركل حفاظت محيط 
زيست استان همدان با بيان اين مطلب افزود: در گذشته نام سيليس كوبى 
ها با آاليندگى هوا گره خورده و موجب نارضايتى عمومى و بيمارى 
زايى براى كارگران و پرسنل اين واحدها شده بود كه هم كاركنان و هم 
ساكنان اطراف سيليس كوبى ها را تهديد مى كرد و مشكالت ريوى از 
جمله بيمارى سيليكوزيس را رقم مى زد اما با اقداماتى كه طى چند سال 
گذشته انجام شده هم راندمان اين واحدها افزايش پيدا كرده و هم مشكل 
آاليندگى رفع شده است. به گزارش روابط عمومى حفاظت محيط زيست 
همدان؛ عادل عربى بيان كرد: با تعامل سعى داريم هم از توليد حمايت 
اساس  همين  بر  و  كنيم  پياده  را  زيست  محيط  قوانين  هم  و  كنيم 
حفاظت محيط زيست استان در مرحله اول به دنبال برخورد و تعطيلى 
واحدها نيست و بر روى رفع آاليندگى تمركز ويژه دارد. وى تعامل 
انجمن سيليس كوبان مالير با محيط زيست در خصور رفع آاليندگى 
بسيار موثر دانست و افزود : اميدواريم طى سال آينده بقيه سيليس 

كوبى هاى ازندريان اقدام به نصب بگ فيلتر و رفع آاليندگى كنند.
معاينه فنى خودرو در تويسركان رايگان 

انجام شد
 به مناسبت روز هواى پاك، خدمات عيب يابى و تنظيم موتور 

تاكسى ها در اين شهر به صورت رايگان انجام شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست تويسركان با بيان اين مطلب در 
گفت و گو با ايرنا گفت: اداره حفاظت محيط زيست تويسركان 
با هماهنگى اداره فنى و حرفه اى شهرستان اقدام به تنظيم رايگان 
موتور تاكسى ها كرد تا عالوه بر جلوگيرى از آلودگى هوا توجه 
عموم را به استفاده از خودروهاى حمل و نقل عمومى جلب كند.
از  ناشى  دود  را  هوا  آلودگى  عامل  درصد   70 گيالنه،  كرمعلى 
از  ناشى  هواى  آلودگى  كرد:  اضافه  و  دانست  خودروها  فعاليت 
تردد خودروها چند برابر دودكش كارخانه ها و واحدهاى صنعتى 
است كه اين وضعيت اهميت تنظيم مستمر موتور وسايل نقليه را 

بهتر نمايان مى كند.
روزانه 50  داد:  ادامه  تويسركان  زيست  محيط  حفاظت  اداره  رئيس 
هزار ليتر بنزين و 18 هزار ليتر سوخت گازوييل در اين شهر مصرف 
مى شود كه اين اعداد به روشنى اهميت تنظيم موتور خودروها در 

جلوگيرى از آلودگى هوا را نشان مى دهد.
گيالنه اظهار داشت: عيب يابى و تنظيم به موقع موتور وسيله نقليه تا 
حدود زيادى باعث كاهش آلودگى هوا شده و از طرفى باعث صرفه 

جويى و مصرف بهينه سوخت مى شود. 

راه اندازى 
مركز آنژيوگرافى 
مالير شتاب گيرد
 ايجاد مركز آنژيوگرافى يكى از مهمترين 
مطالبه هاى مردم اين شهرســتان در حوزه 
بهداشت و درمان است كه روند راه اندازى 

آن بايد شتاب بيشترى گيرد.
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اين مطلب در نشست بررسى 
مشــكالت عمده بهداشت و درمان مالير با 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان افزود: 
ايجاد مركــز آنژيوگرافى بــا پيگيرى هاى 
مجدانــه نمايندگان مالير توســط وزارت 
بهداشــت و درمان تصويب شــد كه با اين 
مصوبه بخــش اعظمى از كار انجام شــده 

است.
به گزارش ايرنــا، محمد كاظمى تاكيد كرد: 
طبقــه اول مركز اورژانس مالير كه در حال 
ساخت اســت بايد براى مركز آنژيوگرافى 
اختصاص يابد و در ماه هاى آينده مكان اين 

مركز آماده شود.

كاظمى ادامــه داد: عالوه بر آماده ســازى 
ساختمان مركز آنژيوگرافى، خريد تجهيزات 
اتاق عمل اين مركــز را نيز از طريق هيات 
امناى صرفه جويى ارزى وزارت بهداشــت 
و درمان پيگيرى كنيم. نائب رئيس كميسيون 
حقوقــى و قضايى مجلــس دهم همچنين 
احداث بيمارســتان محلى شهر ازندريان را 
از ديگر اولويت ها برشــمرد و افزود: نقشه 
اين بيمارســتان از طريق وزارت بهداشت 
و درمان ارســال شده و با كمك خيران اين 
شهر در دهه فجر امسال عمليات اجرايى آن 
آغاز و در فاصله زمانى مناســبى احداث و 
تكميل مى شــود. كاظمى با اشاره به كمبود 
پزشــك متخصص در رشته هايى همچون 
چشم پزشــكى، ارتوپدى و راديولوژى در 
مالير، خواســتار پيگيــرى و حمايت ويژه 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان در اين 
زمينه شــد. وى ادامه داد: با توجه به اينكه 
مراكز درمانى روستاهاى بزرگ مالير كمبود 
پزشك دارند و در اين زمينه نارضايتى هايى 
وجود دارد، با پيگيــرى ها و حمايت هاى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان بايد به دنبال 

بيتوته پزشكان در اين مراكز باشيم.

كاظمى ادامــه داد: عمليات اجرايى كلينيك 
ويــژه ماليــر در مجموعه وقفــى مرحوم 
"فخرالحاجيه" به اتمام رسيده و مشكل برق 
اين مركز نيز در دست بررسى است كه اوايل 

سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان نيز 
گفت: مالير پــس از همدان برخوردارترين 
شهرســتان اســتان در حوزه بهداشــت و 
درمان است كه بيش از 130 پزشك در اين 

شهرستان مشغول فعاليت هستند.
ســيد حبيب ا... موســوى بهار عمده ترين 
مشــكل ايــن شهرســتان را نبــود بخش 
خصوصى عنــوان كرد و افزود: به دليل اين 
نقص پزشــك در مالير ماندگار نيست كه 
در اين حوزه پزشكان ماليرى بايد پاى كار 

بيايند.
وى دربــاره راه اندازى مركــز آنژيوگرافى 
مالير پيشنهاد داد: طبقه اول مركز اورژانس 
امــام حســين(ع) بــه مركز  بيمارســتان 
آنژيوگرافى و اتــاق عمل اختصاص يابد و 
تمامى اتاق هاى عمل اين بيمارستان نيز به 

اين قسمت منتقل شود.
موســوى بهار با بيان اينكه دســتور خريد 

تجهيــزات مركــز آنژيوگرافــى از وزارت 
بهداشت و درمان اخذ شده است تاكيد كرد: 
مكان اين مركز بايد آماده باشد تا خريدارى 
و نصب دستگاه مركز آنژيوگرافى به صورت 

همزمان انجام شود.
وى خواســتار اســتفاده از مشاركت خيران 
مالير براى تكميل تجهيزات اين مركز شــد 
و اظهار داشــت: با انتقال تمامى اتاق هاى 
عمل بيمارستان امام حسين(ع) به طبقه اول 
اورژانس، بخش هاى اين بيمارســتان براى 

ساير اقدامات مورد استفاده قرار مى گيرد.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير نيز 
گفت: فروردين ماه ســال 98 كلينيك ويژه 
مالير به بهره بردارى مى رسد كه ساختمان 
آن تكميل شده و محوطه سازى آن در حال 

انجام است.
محسن تركاشــوند با بيان اينكه در كلينيك 
فخريــه با وجود 2 سيســتم نوبت دهى باز 
هــم نارضايتى وجود دارد بيــان كرد: براى 
كلينيك جديد هشت خط رزرو نوبت تلفنى 
خريدارى شــده كه با افتتاح آن اين مشكل 

حل مى شود.

طرح ابتكارى مالير با موفقيت اجرا شد
 در راســتاى عدالت آموزشــى اجراى «طرح رويش» كه به 
عنوان ابتكار آموزش ابتدايى مالير، تابســتان گذشته در مدارس 

انجام شد، موفق بود.
مدير آموزش و پرورش مالير با بيان اين مطلب به شروع برنامه هاى 
دهه فجر و جشن 40 سالگى انقالب اسالمى اشاره و اظهار كرد: 
اين برنامه ها همزمان با كشــور در شهرستان مالير با نواختن زنگ 

انقالب در مدارس شروع خواهد شد.
هادى سلگى در گفت وگو با فارس افزود: در راستاى عدالت آموزشى «طرح 
رويش» كه به عنوان ابتكار آموزش ابتدايى مالير، تابستان گذشته در مدارس 
انجام شد طرحى موفق بود به طورى كه موفقيت اين طرح باعث گسترش 

آن در سطح استان و انتخاب طرح به صورت كشورى شد.
مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير پيرامون طرح رويش و نحوه 
انجام آن بيان كــرد: در اين طرح دانش آموزان ضعيف مناطق محروم 
شهرى و روستايى با اولويت پايه اول ابتدايى شناسايى و توسط مدرسان 

مجرب كالس هاى تقويتى براى آنها برگزار مى شود.
ســلگى در ادامه با اشــاره به اقدامات اداره نهضت سوادآموزى مالير 
گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده امسال براى نخستين بار در 
شهرستان مالير به 60 نفر از سوادآموزان به مدت 60 ساعت آموزش 

رايانه داده مى شود.
وى در ادامه افزود: رويكرد ســوادآموزى در سال هاى اخير بر اين 
است كه عالوه بر آموزش سواد به بى سوادان مهارت هاى اجتماعى 

مورد نياز نيز به آنها آموزش داده شود.
مدير آموزش و پرورش مالير با بيان اينكه 575 نفر از افراد بى سواد 
مالير جذب كالس هاى ســوادآموزى شدند گفت: تاكنون 70 درصد 

حجم ابالغى از سوى استان را پوشش داده ايم.
سلگى اضافه كرد: 40 نفر آموزش دهندگان سوادآموزى با ما همكارى 

دارند و هدف از آموزش بى سوادان گروه  سنى 10 تا 49 سال  است.
وى از برگــزارى انتخابات اعضاى هيات مديره صندوق وام ضرورى 
آموزش و پرورش ماليــر خبر داد و تاكيد كرد: اعضاى هيات مديره 
براى دو سال انتخاب مى شوند و طبق قانون براى برگزارى انتخابات 

در مرحله دوم با حضور هر تعداد اعضا انتخابات برگزار خواهد شد.
سلگى با اشاره به اينكه صندوق وام ضرورى 4 هزار و 676 عضو 
دارد افزود:  16 نفر براى عضويت در هيات مديره ثبت نام كرده اند 
كه از بين 229 راى اعضا در اين انتخابات، ســه نفر شــاغل و يك 

نفر بازنشسته به عنوان اعضاى هيات مديره جديد انتخاب شدند.

زيوري  حامد  آقاي  فني  مسئول  پروانه 
شماره  به  سنجي  بينايي  كارشناس  نادر 

16/33/621/پ/د  و كد ملي 4011698881 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 

دعـــوت به هـــمكاري

آدرس : همدان ، ميدان رسالت ، ابتداى بلوار واليت
شماره هاى تماس : 38214770-1

09187070177

درمـانـگاه
شبـانه روزى 
مهــرگـان

در نظر دارد جهت تكميل پرسنل پرستارى مورد نياز
 از بين خانمهاى متقاضى داراى مدرك پرســـتارى / 
دپيلم بهيارى ؛ در سطح شهر همدان بكارگيرى نمايد .
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  همه نهادهاى كشــور هر تصميمى كه 
براى آينده و سرنوشــت نظــام و ايران مى 

گيرند بايد مقابل ملت پاسخگو باشند.
معاون اول رئيس جمهورى در آيين اختتاميه 
دهمين جشــنواره بين المللى فارابى اظهار 
مسئوليت  امروز  حاكميتى  نهادهاى  داشت: 
مهمــى بر عهــده دارند؛ پيش نيــاز انجام 
وظيفه مســئوليت همه نهادها اين است كه 
در چارچوب قانون عمل كنند و پاسخگوى 

تصميماتى كه مى گيرند، باشند.
اسحاق جهانگيرى تاكيد كرد: دولت، مجلس، 
قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هر كدام به سهم خود در حيطه اختيارات و 
وظايفشــان در برابر تصميماتى كه در مورد 
سرنوشت يك ملت و كشور مى گيرند بايد 

پاسخگو باشند.
به گزارش ايرنا،وى گفت: در مقطعى هستيم 
كه مردم حتى اگــر اعتراضى هم دارند بايد 
صداى آنها شنيده شود و گفت و گو برقرار 

بشود و مسايل و مشكالت آنها حل شود.
اگر ايران به عراق و ســوريه كمك 
نمى كرد، تروريســت هــا در منطقه 

حكومت داشتند
جهانگيرى افزود: اين دوران بسيار استثنايى 
بود؛ ايران يك جنگ تحميلى هشــت ساله 
را پشت گذاشــت، در منطقه نيز هنوز آثار 
جنگ بزرگ خليــج فارس كه آمريكايى ها 
و كشــورها منطقه انجام دادند، هنوز هويدا 
اســت. آثار جنگــى كه ناتــو و آمريكا در 
افغانســتان به راه انداختند همچنان پا برجا 

است.
وى گفــت: در اين 40 ســال هم در داخل 
كشور مسايل زيادى را پشت سر گذاشتيم؛ 
از گردنه هاى عجيب و غريبى عبور كرديم. 
حال در نقطه اى هســتيم كــه هم فرصت 
هاى جديدى پيش رو داريم و البته تنگناها، 
مشكالت و تهديدهاى مختلفى هم روبروى 

ما قرار دارد.
 براى آينده كشور بايد افق گشايى كنيم

وى تاكيد كرد: در اين شرايط عالوه بر غلبه 
بر اين تنگناها بايد نســبت به آينده نظام و 

كشور افق هاى جديدى بگشاييم.

معــاون اول رئيــس جمهــورى همچنين 
گفت: با تفكر علمى، تدبير، اراده سياســى 
و احساس مسئوليت اخالقى بايد نگرانى از 
آينده در همه زمينه هاى سياسى، فرهنگى ، 
اقتصادى و اجتماعى را كاهش داد و از آينده 

نظام و كشور ابهام زدايى كنيم.
جهانگيرى ادامه داد: آمريكايى ها هم اكنون 
يك جنــگ اقتصادى و عمليــات روانى و 
رســانه اى گســترده اى را عليه ملت ايران 
آغاز كرده اند؛ آنها مى خواهند آينده را براى 
ملت ايران و نســل جوانان مبهم و تاريك 

نشان دهند.
بايد نشان دهيم آينده روشن است

وى تاكيد كرد: دشمنان مى خواهند به گونه 
اى وانمود كنند كه آينده روشــن نيست و 
ترديد و نگرانى نسبت به آينده را در كشور 
تشــديد كنند، بايد تالش گسترده انجام داد 
كه آينده را روشن نشان دهيم و از آن ابهام 
زدايى كرده و افق هاى جديدى پيش روى 

ملت بگشاييم.
جهانگيــرى، اعتماد عمومــى را مهم ترين 
سرمايه اجتماعى كشور دانست و تاكيد كرد: 
اين سرمايه اجتماعى در طول اين چهل سال 
همواره كمك كرده از بحران ها و شــرايط 

سخت عبور كنيم.
  «گفــت و گوى ملــى» نياز مبرم 

جامعه است
وى همچنين گفت: سرمايه اجتماعى نتيجه 
برداشت و قرائتى از دين بود كه امام راحل 
از اســالم ارائه كــرد، در ايــن تفكر نقش 
حكومت مبتنى بر اراده ملت اســت و مردم 
در حكومت نقش اول و تعيين كننده دارند.

جهانگيرى تصريح كرد: براى ترميم سرمايه 
اجتماعى و افزايش اعتماد به آينده عمومى و 
اميد اجتماعى بايد در رويكردها، ساختارها 

اصالحات انجام شود.
وى تصريح كرد: ما گفــت و گوهاى ميان 
دولت و دانشگاه در مراحل مختلف و گفت 
و گوى ملى را به عنوان نياز مبرم جامعه را 

آغاز كرده ايم.
جهانگيرى خاطرنشان كرد: اگر آگاهى دقيق 
و درك درســتى نسبت به مســايل نداشته 
باشــيم و متوجه نباشــيم كه مشكل اصلى 
كجاســت، راهكارهاى ارائه شــده ما را به 
هدف مطلوب نمى رسانندكه در اين زمينه 
و در اين مســير نقش دانشمندان، متفكران 
و محققان علوم انسانى و اجتماعى بيش از 

ساير رشته هاى علمى ديگر است.

اختتاميه دهمين جشنواره بين المللى فارابى 
ويژه تحقيقات علوم انســانى و اســالمى 
امروز با حضور اســحاق جهانگيرى معاون 
اول رئيس جمهورى، سورنا ستارى معاون 
علمى و فنــاورى رئيس جمهورى، منصور 
غالمــى وزير علوم، تحقيقــات و فناورى، 
حجت االســالم و المسلمين رستمى رئيس 
نهــاد نمايندگى مقــام معظــم رهبرى در 
دانشــگاه ها و برخى معاونان وزير علوم در 
محل سالن اجالس سران كشورهاى اسالمى 

برگزار شد.
جشنواره فارابى ويژه تحقيقات علوم انسانى 
و اســالمى با هدف شناسايى فعاليت هاى 
علمى و پژوهشى داخلى و خارجى و تقدير 
از اسالم شناسان و ايران شناسان خارجى در 

12 گروه مختلف هرساله برگزار مى شود.
در مراســم اختتاميه كه بيش از 500 نفر از 
مســئوالن وزارت علوم، فرهنگستان ها و 
روساى دانشــگاه ها و ســازمان يونسكو 
و برگزيــدگان ادوار جشــنواره داخلــى و 
خارجى، سفراى سفارتخانه ها و برگزيدگان 
خارجى حضور دارند، برگزيدگان اين دوره 
از جشــنواره لوح تقدير ازسوى معاون اول 

رئيس جمهورى دريافت كردند.

خبـر

مجلس هيچ تصميمى براى
 سهميه بندى بنزين نگرفته است

  شايعاتى مطرح مى شود كه مجلس به دنبال سهميه بندى بنزين 
است و قرار است هر روز يك ليتر بنزين به افراد داده شود.

 به گزارش مهر،على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در مجلس در مورد ســهميه بندى بنزين هيچ تصميمى نگرفته ايم و 

اين نقل قول ها درست نيست.

موافقت مجلس  با تشكيل 
منطقه آزادتجارى ايران و اورآسيا

  نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با يك فوريت اليحه تشكيل 
منطقه آزاد تجارى بين ايران و اتحاديه اقتصادى اورآسيا موافقت كردند.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس در جلســه علنى ديروز با 154

راى موافق، 17 راى مخالف و 2 راى ممتنع از مجموع 195 نماينده 
حاضر در جلسه علنى با اليحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد 
تجارى بين جمهورى اســالمى ايران و اتحاديه اقتصادى اورآسيا و 

كشورهاى عضو موافقت كردند.
محمدقســيم عثمانى نماينده مردم بوكان در موافقت با اين اليحه 
اظهارداشت: شرايط كشور به گونه اى است كه بايد از ظرفيت هاى 

بين المللى بيش از پيش استفاده كنيم.
وى ادامه داد: ما بايد در اتحاديه هاى بين المللى عضو شــويم تا از 

اين طريق از شرايط تحريم عبور كنيم.
همچنين يحيى كمالى پور نماينــده مردم جيرفت در مخالفت با اين 
اليحه بيان كرد: همه پيمان ها و معاهدات بايد به نحوى منعقد شــود 
كه منافع كشور تأمين شــود اما در اين اليحه تمامى منافع كشورمان 

تأمين نمى شود.

راى به پرداخت معوقات
 صندوق ذخيره فرهنگيان

 مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان از احقاق حق اعضاى صندوق 
ذخيره فرهنگيان و صدور راى ديوان عدالت ادارى براى پرداخت 

معوقات دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان خبر داد.
به گزارش خبرانالين، مهدى نيكدل با بيان اينكه مهمترين ذينفعان 
صندوق همكاران ما در صندوق و شركت هاى تابعه هستند گفت: 
هرچقدر بيشــتر آنها را وارد ســازوكارهاى تصميم گيرى كنيم در 

ارتقاى عملكرد و شفاف سازى امور موثر است.

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com
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بحران ونزوئال
 مهدى آقايانى

  ونزوئال چند ســالى است كه با بحران اقتصادى دست و پنجه 
نــرم مى كند. از زمانى كــه نيكالس مادورو، بعــد از هوگو چاوز 
رئيس جمهور پيشين اين كشور، حكومت را در دست گرفته است 
وضعيت اقتصادى اين كشور رو به وخامت گذاشته است تا جايى 
كه با يك بحران عميق اقتصادى رو به رو شده است كه باعث شده 
پول ملى اين كشور به شدت از دست برود به عنوان مثال در ونزوئال 
در هــر 19 روز قيمت ها دو برابر مى شــوند، همچنين اين بحران 
اقتصادى باعث شــده كه ساالنه جمعيت زيادى از مردم ونزوئال به 
كشورهايى از جمله پرو، برزيل، اكوادرو ديگر كشور هاى همجوار 
پناهنده بشوند كه علت اين نوع مهاجرت ها به خاطر گرسنگى، فقر، 

نبود دارو و ديگر نيازهاى اساسى زندگى است.
طبق آمار ســازمان ملل متحد 2ميليون نفر بــه خاطر وضعيت بد 
اقتصادى از اين كشــور فرار كرده اند.از جمله مســائلى كه باعث 
وجود اين همه نابســامانى اقتصادى شــده است را مى توان حجم 
باالى فساد نشــات گرفته از ضعف مديريت، تحريم هاى آمريكا 
و نرخ باالى ارز دانســت كه تحريــم هاى اياالت متحده آمريكا از 
اصلى ترين موضوعاتى است كه باعث وخيم شدن اقتصاد ونزوئال 

شده است.
آمريكا به شدت ونزوئال را تحت تحريم هاى خود قرار داده است. 
همچنيــن پايين آمدن قيمت نفت جهانى باعث شــده كه كشــور 
ونزوئال با كاهش درآمدهاى نفتى رو به رو شود. در كشور ونزوئال، 
نفت موتور محركه مالى اين كشــور است تا جايى كه باعث شده 
است كه فشــار بيشترى بر اقتصاد اين كشــور وارد شود در واقع 
95٪درآمد هاى ارزى اين كشــور به نفت وابســته است كه همين 

مسئله ضربه جدى را به اقتصاد ونزوئال وارد كرده است.
اين شــرايط بد اقتصادى باعث شده اســت كه طى اين چند سال، 
مخالفان دولت مادورو، در خيابان ها دســت به تظاهرات متعددى 
بزنند. در اين حين آقاى خوآن گوايدو،كه از مخالفان سياست آقاى 
مادورو است به عنوان رئيس مجلس ملى ونزوئال با چالش كشيدن 
سياست هاى آقاى مادورو در جمعيتى گسترده كه در كاراكاس ضد 
سياســت هاى آقاى مادورو دست به تظاهرات زده بودند، خود را 
رئيس جمهور موقت اين كشور اعالم كرد.البته اين تصميم از طرف 
آقاى خوان گوايدو با  واكنش هاى زيادى از ديگر كشورهاى جهان 
رو به رو شد. كشورهايى همچون آمريكا، كانادا، انگلستان، برزيل، 
رياســت جمهورى آقاى خوآن گوايدو را به رسميت شناختند  و 
كشور هايى همچون روسيه ،تركيه، چين و مكزيك ،حمايت خود 
را از دولت قانونى آقاى مــادورو اعالم كردند.همچنين جمهورى 
اســالمى ايران نيز حمايت خود  را از طريق وزارت خارجه اعالم 
كــرد و عنوان كرد كه از هــر گونه اقدام نامشــروع و غير قانونى 
همچون كودتا و اقدامات ضد مردمى،از دولت و ملت اين كشــور 

حمايت مى كند.
حــال با اين رخداد ها بايد ديد كه چــه آينده اى براى ونزوئال در 

پيش خواهد بود.

مردم در شرايط فعلى از دولتمردان 
فقط كار مى خواهند

  از دولت مى خواهم كه به اصل اقتصاد و اشتغال توجه ويژه داشته 
باشــد. خداى نكند به جاى موضوعات اصلى به حاشيه هايى كه هيچ 

بازدهى ندارد، بپردازد.
نماينــده مردم گنابــاد در مجلس گفت: همه ى جناح هــا بايد با هم 
وحدت داشته باشند. به جاى جناح گرايى بايد به مصلحت مردم ايران 
بينديشند. دعواهاى بى حاصل سياسى ثمره اى جر كاستن از توان ملى 
ندارد. به گزارش ايسنا، حميد بنايى افزود: از قوه ى قضائيه مى خواهم 
در مبارزه با مفاسد اقتصادى مسير قاطع خود را ادامه دهد. از وزرات 
امور خارجه مى خواهم كه با تدوين يك اســتراتژى قوى در سياست 
خارجى در جهت گســترش روابط با همسايگان نهايت تالش خود 

را انجام دهد.
وى افزود: وضعيت شــهردارى و دهيارى كشــور اصًال حال خوشى 
ندارد. با توجه به مصوبه ى امروز، هر چه سريع تر نسبت به پرداخت 
و بازگشــت 32 هزار ميليارد ريالى كه براى شهردارى ها و دهيارى ها 

مصوب شد اقدام نمايد.
عمل به بيش از 50 درصد از 

 FATF توصيه هاى
  از 41 مورد ايرادى كه FATF به ايران وارد كرده اســت بيش از 
50 درصد آن رفع شده و ما به توصيه ها عمل كرده ايم لذا موارد چانه 

زنى در اختيار وزارت خانه هاى خارجه و اقتصاد قرار دارد.
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس اظهار كرد: 
مهلت ايران براى عمل به توصيه هاى مورد تاكيدFATF، بيســت و 
هشــتم (28) بهمن به پايان مى رسد. البته تمديد حضور ما در ليست 
خاكســترى جلسه به جلسه و نه زمان به زمان است. جلسه بعدى 28
بهمن است كه ما از 41 مورد توصيه با دو قانون اصالحى توانسته ايم 
به بيش از 20 مورد پاسخ دهيم. حدود 20 مورد در قالب لوايح پالرمر 

باقى مانده است. CFT و
FATF به گــزارش ايسنا،حشــمت اهللا فالحت پيشــه افــزود: در

كشورهاى شرقى و برخى كشــورهاى نزديك به ما هستند كه اجازه 
اين كار را نمى دهند. كشورهاى اروپايى هم حاضر نيستند به هيچ وجه 
فضاى انتحارى عليه ايران ايجاد شــود. وى ادامه داد: در شرايط فعلى 
هم مســئوالن مى توانند اقدام عملى در قالب اكشن پلن براى مذاكره 

داشته باشند و آن را در FATF پيش ببرند.
قبل ازآنكه دير شود
 به قول خود عمل كنيد

  در صورتى كه اروپايى ها به وعده هايشــان عمل نكنند، ممكن 
است تحوالت و اقدامات آينده نه براى ايران، نه براى اروپايى ها و نه 

براى ساير اعضاى برجام خوشايند نباشد.
رئيس سازمان انرژى اتمى ايران اظهار داشت: تالش هاى زيادى شد 
تا برجام شــكل گيرد. لذا ما تمايل نداريم كه اين توافق توسط هريك 

از اعضاى باقى مانده در آن، شكسته و نقض شود.
به گزارش ايرنا، على اكبر صالحى گفت: جمهورى اسالمى ايران همواره به 
تعهداتش در قبال برجام پايبند بوده است و 13 گزارش پى در پى آژانس 
بين المللى انرژى اتمى شاهدى روشن براى اين موضوع است.اما اروپايى 
 (SPV)ها چندين ماه است كه وعده داده اند سازوكار ويژه مالى با ايران

را راه اندازى كنند اما اين امر هنوز محقق نشده است.
وى تصريــح كرد: اما اگر اعتماد از بين برود، همه بازى را خواهند 
باخت. ما به دنبال آن هســتيم كه همه در اين ميدان برنده باشــند 
و با همــكارى يكديگر مى توانيم همه از برجام ســود ببريم. اگر 
برجام برنده اى نداشــته باشد، قطعا به نفع اروپايى ها نخواهد بود 
به ويژه اينكه اين توافق بــه لحاظ امنيت آفرينى هم براى اروپايى 

ها بسيار حياتى است.
** ايران آماده همكارى با كشورهاى منطقه در زمينه هسته اى است

رئيس ســازمان انرژى اتمى با تاكيد براينكه جمهورى اسالمى ايران 
آماده همكارى با كشــورهاى منطقه در زمينه فناورى هاى هسته اى 
است تشــكيل يك كميته فنى در زمينه ايمنى نيروگاههاى هسته اى 

را پيشنهاد كرد.
صالحى  افزود: ما از دهه پنجاه شمسى وارد عرصه هسته اى و فناورى 
هاى هســته اى شده ايم و ايران بيش از شصت سال است كه در اين 

زمينه فعال است.
وى گفت: كشورهاى عربى اقدام به راه اندازى نيروگاههاى هسته اى 
كرده اند و ما اعالم كرده ايم كه آنها نياز به كارشــناس در اين عرصه 
خواهند داشت و ايران كارشناســان، فناورى و تجارب عالى در اين 

زمينه دارد و آماده است در اين عرصه با آنها همكارى كند.
اجالس لهستان آغاز فتنه جديد است

  رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از بررسى 
اهــداف آمريكا از برگزارى اجالس لهســتان در جلســه ديروز اين 

كميسيون خبر داد.
حشمت ا.... فالحت پيشه در گفتگو با مهر از بررسى اهداف آمريكا در 
برگزارى اجالس صلح و امنيت خاورميانه در كشور لهستان با تمركز 
بر موضوع ايران در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملى و سياست 

خارجى مجلس خبر داد.
وى ادامه داد: براى بحث و بررســى درباره اين موضوع از مســئوالن 
وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات و برخى از دستگاه هاى امنيتى 

و دفاعى كشور دعوت به عمل آورده ايم.
 فالحت پيشه متذكر شــد: عليرغم آنكه لهستان رسما اعالم كرد كه 
در اين اجالس موضوع ايران مطرح نيست، اما ما معتقديم كه اجالس 
لهستان، توطئه اى شبيه به داعش است چراكه در طول چند دهه اخير 
غربى ها آغازگر يك بحران جديد بوده اند و معتقديم كه لهستان شروع 

كننده يك فتنه جديد است.

مجلس براى سهميه بندى بنزين
 تصميمى نگرفته است

  نماينــدگان اكنون درمورد ســهميه بندى بنزين در ســال آينده تصميمى 
نگرفته اند و نقل قول ها در اين زمينه صحيح نيست.

به گزارش ايرنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى ديروز مجلس 
اين مطلب را در پاســخ به تذكر نادر قاضى پور نماينده اروميه مبنى بر وجود 

شايعاتى درمورد سهميه بندى بنزين بيان كرد.
قاضى پور در تذكر خود گفت: در چند روز اخير شــايعاتى مبنى بر ســهميه 

بندى بنزين و تخصيص روزانه يك ليتر بنزين به هر نفر مطرح شده است.
على الريجانى گفت: مجلس درباره ســهميه بندى بنزين تصميم نگرفته و اين 

نقل قول هايى كه مطرح مى شود، درست نيست.

پيمانى بودن دانشجو معلمان تاثير منفى بر 
استخدام آنها ندارد

  وزير آموزش و پرورش به دانشجو معلمان ورودى سال 97 كه وضعيت 
اســتخدام آنها به صورت پيمانى اســت، اطمينان خاطر داد كه پيمانى بودن 

آنها تاثير منفى بر استخدام و حقوق آنها ندارد.
به گزارش ايرنا، ســيد محمد بطحايى ديروز در حاشيه نشست ساالنه هيات 
امناى بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس با بيان اين كه همچنان 
در حال مذاكره با سازمان امور ادارى و استخدامى هستيم كه به محض متقاعد 
شــدن اين سازمان، استنباط حقوقى خود را درباره وضعيت استخدام دانشجو 
معلمــان تصحيح كنند، اظهار اميدوارى كرد اين مســاله در آينده نزديك حل 
شــود.وى تصريح كرد: در سال 97 ســازمان امور ادارى و استخدامى بنا بر 
اســتنباط از قوانين، اصــرار دارد كه نوع قرار داد دانشــجو معلمان بايد به 

صورت پيمانى باشد.

اليحه اصالح قانون وظايف وزارت ارشاد 
اعالم وصول شد

  اليحه اصالح يكى از مواد قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در جلسه ديروز مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول شد.

به گزارش ايرنا، عليرضا رحيمى عضو هيات رئيسه مجلس گفت: اليحه اصالح 
بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى اعالم 
وصول شد. نمايندگان در اين ماده وظايف شوراى عالى را تصويب كردند كه بر 
اساس آن تصويب و بروز رسانى سند راهبرد ملى مديريت بحران ظرف مدت 
ســه ماه پس از تدوين آن و تصويب و بروز رســانى برنامه ملى كاهش خطر 
حوادث و سوانح، برنامه ملى آمادگى و پاسخ و برنامه ملى بازسازى و باز توانى 

ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آن از وظايف اين شوراست.

سخنان معاون رئيس جمهور 
موجب تضعيف دانشگاه 
فرهنگيان است
انســانى  نيــروى  معــاون  ســخن    
رئيس جمهور مبنى بر اســتخدام دانشجو، 
معلم دانشگاه فرهنگيان به صورت پيمانى، 
تخلف آشكار از قانون است و توقع نداريم 

قانون در اين سطح زير پا گذاشته شود.
عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: طبق قانون 
مصوب مجلس، استخدام دانشجو - معلم 
دانشگاه فرهنگيان به صراحت مورد تاكيد 
قانونگذار اســت و حكــم كارگزينى اين 
عزيزان بايد به صورت رسمى - آزمايشى 
صادر شــود حاال چگونه معــاون نيروى 
انســانى رئيس جمهور خبر از استخدام به 

صورت پيمانى مى دهــد؟ اين گفته معاون 
رئيس جمهور تخلف از قانون است و نبايد 

در اين سطح چنين تخلفاتى اتفاق بيفتد.
به گزارش ايســنا، اكبر رنجبــر زاده تاكيد 
كرد: تأمين نياز كاالهاى اساســى، بســته 
شدن دســت واسطه ها و به حداقل رسيدن 
ســو اســتفاده ها موضوعاتى اساسى است 
نيازهاى  شــرايط و  امكانات،  اما متأسفانه 

اساسى به وفور در كشــور وجود دارد اما 
به دليل ضعف در توزيع مناســب امكانات 
شاهد گرانى هاى افســار گسيخته هستيم. 
يك فرصت اســتثنايى در كشور به وجود 
آمده مطمئنم كه اگر اين شرايط به درستى 
توسط رئيس جمهور و دستگاه هاى اجرايى 

مديريت شود يقينًا توليد، رونق مى گيرد.

الزامات استانى شدن 
انتخابات فراهم نيست

  الزامــات اســتانى شــدن انتخابات از 
جمله زيرســاخت هاى حزبــى آن تاكنون 
فراهم نشــده و اگر اين كار انجام نشــود 
كار با مشــكل مواجه مى شــود و از جمله 
هزينه هاى مالى انتخابات با اســتانى  شدن، 

زياد خواهد شد.
نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: من يكى از طراحان استانى 
شــدن انتخابات بودم اما واقعيت اين است 
كه استانى شدن انتخابات يكسرى الزاماتى 
دارد كه اگر اين الزامات فراهم نشود كار با 

مشكل مواجه خواهد شد.
به گزارش فارس ،امير خجســته افزود: از 
جمله الزامات آن مى تــوان به لزوم فراهم 
شدن زيرســاخت هاى حزبى براى استانى 
شــدن انتخابات اشــاره كرد كــه تاكنون 
اين زيرســاخت ها فراهم نشده است. اگر 
انتخابات  شــدن  استانى  زيرســاخت هاى 
فراهم نشــود من فكر مى كنم نتيجه خوبى 

حاصل نشود.
نمايندگان مجلس در روزهاى قبل كليات 
طرحى را تصويب كرده اند كه در صورت 
در  رأى دهندگان  طرح  اين  شــدن  قانون 
انتخابــات به جاى اينكــه تنها به نماينده 
خــود رأى دهند اســامى نمايندگان كل 
اســتان كه مد نظرشــان است را در برگه 

بنويسند. رأى 

 بــا تصويب اعضاى اين كميســيون 
همسان ســازى حقوق بازنشستگان در 
سال آينده براى كسانى كه كمتر از 2/5

ميليون تومان دريافتى دارند در اولويت 
اجرا قرار مى گيرد.

كميسيون  ســخنگوى  ايرنا،  گزارش  به 
تلفيــق بودجه افزود: اين كميســيون به 
طور فشرده جلســات خود را ادامه مى 
دهد تا گزارش نهايــى خود را تا پايان 

هفته تقديم مجلس كند.
محمد مهدى مفتح يادآور شــد: وزارت 
ارتباطــات نيز مكلف شــد ظرف ســه 
مــاه با همكارى وزارتخانــه هاى نيرو، 
كشــاورزى و نفت نســبت بــه انجام 
زيرســاخت اندازه گيرى پيشــرفته در 
شــبكه ملى اطالعات بــه نحوى اقدام 
كنــد كه اطالعــات مصــرف آب چاه 
هاى كشــاورزى با كنتور هاى پيشرفته 
همزمــان در اين شــبكه قابل رويت و 

مديريت باشد.
وى افــزود: 350 ميلياردتومان از محل 
صندوق تامين خســارات هــاى بدنى 
جهــت پرداخــت ديه افراد معســر در 

اختيار وزير دادگسترى قرار مى گيرد.
مفتح همچنين گفت: مقرر شــد پاداش 

پايان خدمت مقامات ، روســا ، مديران 
و كاركنان كليه دســتگاه هاى اجرايى ، 
وزارت اطالعات ، نيروهاى مســلح و 
ســازمان انرژى اتمى و تمامى دستگاه 
هــاى اجرايى ذى ربــط حداكثر معادل 
هفــت برابــر حداقل حقــوق مزايا در 
ازاى هر سال باشد و در ازاى سى سال 

خدمت اختصاص يابد.
وى افزود: مقرر شــد همســان سازى 
حقوق بازنشســتگان در سال 98 براى 
كســانى كه كمتــر از 2,5 ميليون تومان 
دريافتــى دارند در اولويــت اجرا قرار 

بگيرند.
اين  اعضــاى  شــد:  يــادآور  مفتــح 
كردند  تصويــب  همچنين  كميســيون 
پرداخــت حقوق و مزايا به اســتثناى 
حقوق و مزاياى بازنشستگى از ابتداى 
ســال 98 به آن دسته از كاركنان قواى 
خود  خدمت  پايان  پاداش  كه  گانه  سه 
را دريافــت كــرده اند ممنوع باشــد، 
يعنــى كارمنــدان و مديرانــى كه در 
ســه قوه پاداش پايان خدمت دريافت 
كرده انــد به جز حقوق بازنشســتگى 
نبايد دريافت ديگرى از اين دســتگاه 

باشند. داشته 

معاون رئيس جمهورى:

همه بايد مقابل ملت پاسخگو باشند

حقوق بازنشستگان كمتر از 2/5 ميليون 
همسان مى شود

پيشنهاد افزايش 500 
هزار تومانى حقوق 

كارمندان
 پيشــنهاد ما اين است كه در بودجه 98 
به جاى افزايش درصدى حقوق كارمندان، 
500 هزار تومان به صورت ثابت به دريافتى 

همه آنان اضافه شود.
عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس 
درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 
در بودجه 98، گفت: با توجه به تورم شديد 
و فشــارهاى اقتصادى بايد حقوق كاركنان 

دولت افزايش يابد.
حاجى دليگانى  مهر،حســينعلى  گزارش  به 
ادامــه داد: معموال در بودجه هاى ســنواتى 
مدل هاى مختلفى بــراى افزايش حقوق در 
نظر گرفته مى شــود كه تجربه نشان مى دهد 
افزايش حقوق ها بر مبناى درصدى عادالنه 
نيســت و تاثير چندانى در بهبود معيشــت 
كاركنانى كه حقوقشــان ناچيز است، ندارد. 
وى تصريح كرد: تصويب اين پيشنهاد به نفع 
افرادى است كه پايه حقوقى باالترى دارند 
اما تاثير چندانى بر زندگى كارمندانى كه پايه 

حقوقى كمترى دارند، ندارد.
افزايش  ما  پيشــنهاد  گفت:  حاجى دليگانى 
500 هزار تومانى حقوق همه كارمندان است 
چرا كه از اين طريق فاصله درآمدى كسانى 
كه حقوق ناچيزى مى گيرند با نجومى بگيران 

كاهش مى يابد.
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تجاوز از سرعت مجاز،
 بيشترين تخلف درون شهرى

 تجاوز از ســرعت مجاز، نبســتن كمربند ايمنى و توقف در محل ممنوع مهمترين 
تخلفات درون شهرى ايرانى ها در سال جارى بوده است.

رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا گفت: بر اساس جمع  بندى تخلفات بيشترين تخلفات 
درون شهرى ثبت شده در سال جارى تجاوز از سرعت مجاز، نبستن كمربند ايمنى و توقف 
در محل ممنوع بوده است. به گزارش مهر، احمد كرمى اسد افزود: همچنين توقف دوبله و 
عدم رعايت حق تقدم عابران پياده نيز در رتبه  هاى بعدى بيشــترين فراوانى تخلفات درون 
شهرى ايرانى ها در سال جارى است.وى گفت: در سال جارى 13 درصد تخلفات درون 
شــهرى كشور از طريق سامانه  هاى هوشــمند و مابقى توسط ماموران پليس راهور در 

سراسر استان  ها اعمال شده است.

نزاع 7 درصد افزايش يافت
 آمار ارجاعات نزاع به ســازمان پزشكى قانونى در 9 ماهه اول سال 1397، به

 458 هزار و 440 مورد رســيد كه نسبت به آمار مدت مشابه در سال گذشته، 
هفت درصد رشــد داشــته اســت. ســازمان پزشــكى قانونى اعالم كرد: آمار 
معاينــات ارجاعى نزاع در 9 ماهه ســال گذشــته، 428 هــزار و 370 مورد بود. 
همچنيــن از مجموع 458 هزار و 440 مورد معاينه نزاع در 9 ماهه امســال، 312 
هــزار و 49 مورد بــه معاينات مردان و 146 هزار و 391 مــورد به معاينات زنان 
اختصاص داشــته اســت. به گزارش ايرنا، در 9 ماه گذشته، مرداد ماه با 60 هزار 
و 73، تير با 59 هزار و 719 و شــهريور با 55 هــزار 460 مورد، ماه هاى داراى 

بيشترين معاينات ارجاعى نزاع بوده اند.

تغييرتاريخ اعزام به خدمت  مشموالن بهمن 
 سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى در اطالعيه اى اعالم كرد: تاريخ اعزام 

به خدمت مشموالن اعزامى بهمن از 19 به 23 بهمن تغيير كرده است.
به گزارش ايلنا، سازمان وظيفه عمومى ناجا در اين اطالعيه آورده است: تمام 
مشموالن فارغ التحصيل مقاطع كاردانى، ديپلم و زيرديپلم كه داراى برگ آماده به 
خدمت به تاريخ بهمن هستند، بايد روز سه شنبه 23 بهمن، در محل و ساعتى كه 
توسط سازمان وظيفه عمومى ناجا در برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش 
نيروهاى مسلح تعيين شده حضور يابند تا بتوانند به خدمت مقدس سربازى 

اعزام شوند.

چرا احكام استخدام «رسمى آزمايشى» 
دانشجومعلمان به «پيمانى» تغييركرد؟

 معاون توســعه مديريت و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش 
درباره علت صدور حكم «پيمانى» براى دانشــجومعلمان ورودى 97 
دانشــگاه فرهنگيــان توضيحاتى ارائه و از پيگيــرى وزير آموزش و 

پرورش براى اصالح احكام صادر شده خبر داد.
به گزارش ايسنا، على الهيار تركمن درباره علت صدور حكم استخدام 
«پيمانى» براى دانشــجو معلمان ورودى ســال 97 عليرغم تعهد در 
دفترچه آزمون استخدامى براى استخدام «رسمى آزمايشى» اظهار كرد: 
آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه اجرايى بايد طبق مجوزهاى 
اســتخدامى صادر شده از سوى سازمان امور ادارى استخدامى كشور 

اقدام كند و نحوه بكارگيرى را از اين طريق دنبال مى كند.
وى افزود: مجوزى كه امســال ســازمان امور ادارى استخدامى براى 
ورودى هاى 97 به ما داده طبق مواد 2،3،20 و 28 اساســنامه دانشگاه 

فرهنگيان نوع استخدام را به صورت «پيمانى» اعالم كرده است.
معاون توســعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه سال گذشته بر اساس همان مجوز، نوع استخدام رسمى آزمايشى 
بود و امســال بر اساس همان مجوز، نوع استخدام پيمانى است اظهار 
كرد: توجيه آنها اين اســت كه مستند به مواد 2، 3،20و 28 اساسنامه 
دانشگاه فرهنگيان تاكيد شده كه نحوه ورود و جذب و تربيت دانشجو 
معلمان بايد چطور باشد اما به نوع استخدام اشاره نشده و همكاران در 
سازمان ادارى استخدامى با توجه به مسكوت گذاشتن نوع استخدام، 

بر اساس قوانين موضوعه نوع استخدام را «پيمانى» اعالم كرده اند.
الهيار با اشــاره به اينكه وزير آمــوزش و پرورش پيگيرى هايى انجام 
داده اســت گفت: تاكيد وزير به قانون بكارگيرى متعهدين به خدمت 
وزارت آموزش و پرورش و ماده 6 آن است كه به استخدامى رسمى 

آزمايشى اشاره كرده است.
وى ادامه داد: مذاكرات متعددى در اين زمينه صورت گرفته اســت اما به 
بهمن رسيديم و اگر اقدام نمى كرديم دانشجو معلمان جديد نمى توانستند 

كد حقوقى بگيرند و صدور احكامشان به مشكل بر مى خورد.
معاون توســعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه در واقــع دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد: نخســت قانون 
متعهدين به خدمت و دوم اساسنامه دانشگاه فرهنگيان است گفت: در 
واقع يك تعارض قوانين به وجود آمده است. ما احكام را صادر كرديم 
تا همكاران جديدالورود كد حقوقــى بگيرند. با اين حال پيگيرى ها 
كماكان از ســوى آموزش و پرورش ادامه دارد و تالش مى كنيم حقى 

تضييع نشود.
الهيــار تركمن افــزود: فعًال احكام پيمانى را صــادر مى كنيم و وزير 
پيگيرى مى كند و اگر به نتيجه قطعى رسيد احكام به «رسمى آزمايشى» 

اصالح مى شود.
وى با بيان اينكه ســعى مى كنيم قبل از پايان سال مالى امسال، كار را به 
نتيجه برسانيم درباره ماجراى معوقات خريد خدمتى ها نيز گفت: اكنون 
تخصيص ها را از سازمان برنامه گرفته ايم كه 51 ميليارد تومان است و به 
علت كمبود نقدينگى كشور باقى مانده است. وزير آموزش و پرورش با 
وزير دارايى صحبت كرده و قول داده اند تا بخشى از اين منابع در اين هفته 

آزاد شود و ما در بهمن ماه و به زودى پرداختى هايى داشته باشيم.

شرق : پيگيرى برجام از جانشين ترامپ 
 خودش چى بود كه جانشينش چى باشه!!

فرصت امروز: سبد سپرده گيرى بانك ها متنوع مى شود 
 اين بانك ها تا كم ميارن سبدشون رو براى مردم آماده مى كنن

قدس: مشكل اصلى سوء مديريت است نه تحريم آمريكا 
 مديراى ما علت هر مشكلى هستن!!

كسب و كار: اقدامات مقطعى براى تنظيم بازار شب عيد 
 پس مردم فقط شب عيد ميوه بخوريد!!  

زنگان امروز: قاچاق دام چالش پيش روى كشور 
 ديگه گوسفندا هم دوست دارن برن اون ورآب!! 

هگمتانه: سرعت رشد علمى ايران 11 برابر سرعت رشد جهان 
 كاش تو رشد اقتصاد هم اينجور سرعت داشتيم!!

استقالل: انتقام برانكو و پرس پوليس را از ژاپنى ها بگيريد 
 مگه زمين فوتبال ميدان جنِگ !!

صداى زنجان: افت تحصيلى دانش آموزان با برخورد نامناسب والدين 
 يعنى اگه والدين مهربون باشن بچه ها درس خونتر مى شن؟!!

ماليات  كاران  گندم  از  تومان  ميليارد  دولت 3500  اقتصادى:  ابرار 
پنهان گرفت

 ماليات پنهان هم داريم؟!! 
جوان: دستگاه هاى اجرايى گلوگاه هاى فساد را ببندند 

 حاال اينو تو ليست برنامه هاى دهه فجرتون نيارين!!
رويش ملت: گوشت 100 هزار تومانى حاصل برجام است 

 بدون شرح!!
خبر ورزشى: ديگر آن سردار جام جهانى نيستم 

 يعنى شدى ستوان؟
اطالعات: شتاب علمى كشور نبايد كاهش يابد 

 سرعت گيرا رو بردارين همه چى حل مى شه!!
كيهان: دالر پايين آمد، قيمت ها نه، مانع كجاست ؟!

 بدون شرح!!
روزنامه صبح: شتر ماليات در راه است 

 يعنى مياد در خونه ها بخوابه؟!
 ايلنا : فضاى مجازى باعث شده مفاسد بهتر ديده شود 

 مسئوال فكرى بكنن خيلى چيزا داره تو اين فضا برمال مى شه!!

جسد مرد ناشناس
 در همدان كشف شد

 جســد مــردى حــدود 35 ســاله در حاشــيه يــك رودخانــه 
ــد كشــف  ــع قهاون ــاد از تواب فصلــى در روســتاى جيحــون آب

شــد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان همــدان گفــت: يكــى از 
ــن كشــاورزى متوجــه  ــور از زمي ــگام عب روستانشــينان هن
جســم بــى جانــى در حاشــيه رودخانــه شــده و موضــوع 
ــى  ــاى پليســى اطــالع رســانى م ــت ه ــز فوري ــه مرك را ب

ــد. كن
جمشــيد باقــرى در گفــت و گــو بــا ايرنــا بيــان كــرد: مامــوران 
پاســگاه انتظامــى قهاونــد بــا عبــور از جــاده كارخانــه آســفالت 
ــه كشــف  ــق ب ــير، موف ــن مس ــرى اي ــه 10 كيلومت و در فاصل

محــل جســد مــى شــوند.
ــد در  ــرد: جس ــان ك ــدان بي ــتان هم ــى شهرس ــده انتظام فرمان
ــرار داشــت كــه  ــدون آب ق ــه فصلــى و ب ــار يــك رودخان كن
ــم  ــراه تي ــه هم ــيك ب ــى كش ــوع قاض ــى موض ــراى بررس ب
ــور  ــل حض ــى در مح ــس آگاه ــرم پلي ــه ج ــى صحن بررس

ــد. يافتن
ــرح و  ــرب و ج ــار ض ــه آث ــرد: هيچگون ــه ك ــرى اضاف باق
ــن  ــدن جســد وجــود نداشــت همچني ــر روى ب شكســتگى ب

ــد. ــت نش ــم از وى ياف ــى ه كارت هويت
وى بيــان كــرد: جســد بــراى بررســى بيشــتر بــا دســتور مقــام 

قضايــى تحويــل مرجــع قضايــى شــد.

كشــف 4 تن زغال قاچاق
مالير شهرستان  در   

ـــن  ـــف 4 ت ـــر از كش ـــتان مالي ـــى شهرس ـــده انتظام  فرمان
ـــر  ـــتان خب ـــن شهرس ـــوز در اي ـــد مج ـــاق و فاق ـــال قاچ زغ

داد.
ـــن  ـــف 4 ت ـــر از كش ـــا مه ـــو ب ـــى در گفتگ ـــى بخش داود عل
ـــر  ـــتان خب ـــن شهرس ـــوز در اي ـــد مج ـــاق و فاق ـــال قاچ زغ

داد.
ـــم اقتصـــادى  ـــا جراي ـــارزه ب ـــوران مب ـــار داشـــت: مام وى اظه
ـــه  ـــى ب ـــاى مواصالت ـــرل محوره ـــا كنت ـــر ب ـــتان مالي شهرس
ـــتان  ـــى از اس ـــه از يك ـــوزو ك ـــودروى ايس ـــتگاه خ ـــك دس ي
هـــاى غربـــى در حـــال حركـــت بـــود مشـــكوك و آن را 

ـــد. ـــف كردن متوق
ـــن  ـــه از اي ـــورت گرفت ـــاى ص ـــى ه ـــى بازرس ـــزود: ط وى اف
ـــه ارزش  ـــوز ب ـــد مج ـــاق و فاق ـــال قاچ ـــن زغ ـــودرو، 4 ت خ

ـــد. ـــف ش ـــال كش ـــون ري 200 ميلي
ـــه  ـــه اينك ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــتان مالي ـــى شهرس ـــده انتظام فرمان
يـــك متهـــم در ايـــن خصـــوص بـــه مرجـــع قضايـــى 
ــون  ــات قانـ ــا اقدامـ ــارزه بـ ــت: مبـ ــد، گفـ ــى شـ معرفـ
ـــاى كارى  ـــت ه ـــب از اولوي ـــت طل ـــراد فرص ـــكنانه اف ش

پليـــس ماليـــر اســـت.

نتايج آزمون كارشناسى ارشد فراگير اعالم شد
 مشــاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور از اعالم نتايج پذيرش در آزمون دوره 

هاى فراگير كارشناسى ارشد دانشگاه پيام نور خبر داد.
حســين توكلى در گفتگو با مهر افزود: تعداد 52 هزار و 716 داوطلب براى شركت در 
آزمون دوره هاى فراگير كارشناســى ارشد دانشگاه پيام نور براى بهمن ماه 97 ثبت نام 

كردند كه از اين تعداد 28 هزار و 166 نفر زن و 24 هزار و 550 نفر مرد بودند.
وى افزود:  آزمون دوره هاى فراگير كارشناسى ارشد دانشگاه پيام نور جمعه 23 آذر ماه 

97 با نظم و امنيت كامل برگزار شد.
مشــاور عالى سازمان سنجش آموزش كشــور گفت: از تعداد 52 هزار و 716 داوطلب 
ثبت نام كننده در آزمون تعداد 39 هزار و 76 داوطلب در جلســه آزمون حاضر و تعداد 

13 هزار و 640 داوطلب غايب بودند.
مشاور عالى سازمان سنجش يادآور شــد: پذيرفته شدگان بايد بر اساس ضوابط اعالم 

شده براى ثبت نام در مراكز و واحدهاى قبول شده، اقدام كنند.

90 درصد علت بروز سرطان چيست؟
 كارشــناس مسئول برنامه سرطان معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى گفت: 

عوامل محيطى 90 درصد علت بروز سرطان در افراد است.
انفرادى در گفت وگو با ســالمت نيوز افزود: پنج تا 10 درصد عوامل مؤثر در ســرطان 
ارثى است و 90 درصد عوامل مؤثر در آن محيطى است و به سبك زندگى اعم از تغذيه 

نامناسب، عوامل استرس زا، آلودگى و تحرك نداشتن بر مى گردد.
وى تصريــح كرد: محدود كردن مصرف غذاهاى چرب، ســرخ كردنى و كنســروى، 
خوددارى از اســتعمال دخانيات و مصرف الكل، محافظت از پوست در مقابل آفتاب، 
انجام ورزش منظم، افزايش مصرف ميوه و ســبزيجات بــه دليل فيبر موجود در آن و 
دورى از هرگونه شرايط محيطى استرس زا در پيشگيرى از ابتالء به سرطان مؤثر است.
انفــرادى ادامه داد: تغييرات طوالنى مدت در نظــم و دفع مدفوع، هر نوع خونريزى از 
نواحى مختلف بدن، پيدايش هرگونه توده در بدن و ســو هاضمه در ســن باال عالئم 

هشدار دهنده اى هستند كه بايد آنها را جدى بگيريد.

 افزايش مرگ زنان با مصرف سرخ كردنى ها 
 نتايج يك مطالعه نشان مى دهد كه مصرف غذاهاى سرخ كردنى خطر مرگ را در زنان 
افزايش مى دهد. به گزارش فرارو، متخصصان علوم تغذيه در بررسى خود به زنان باالى 
50 سال كه به طور مرتب از غذاهاى سرخ كردنى مصرف مى كنند هشدار دادند كه اين 

خوراكى ها خطر مرگ را در آنان افزايش مى دهند.
آنها در مطالعات بســيارى بر اين نكته تاكيد كرده اند كه مصرف غذاهاى سرخ كردنى بر 

سالمت سيستم قلب و عروق تأثير گذاشته و خطر ديابت نوع 2 را افزايش مى دهد.
ارزيابى هاى محققان نشــان داد بين مصرف مرتب غذاهاى سرخ كردنى و افزايش خطر 
مرگ و مير بر اثر عوامل مختلف رابطه اى وجود دارد. هرچند خطر مرگ و مير ناشــى 
از مشــكالت قلبى بيشتر بوده است. همچنين متخصصان با در نظر گرفتن فاكتورهايى 
همچون ســبك زندگى، كيفيت رژيم غذايى، ميزان درآمد و سطح تحصيالت دريافتند 
خطر مرگ در افرادى كه حداقل يك بار در روز از غذاهاى سرخ كردنى مصرف مى كنند 

در مقايسه با زنانى كه از اين نوع غذاها مصرف نمى كنند هشت درصد بيشتر است.

 وقتى قرار بازديــد از آنجا را تنظيم مى 
كردم شوق و هيجان خاصى برايم داشت.

چند روزى اســت كه بر سر زبان ها افتاده و 
با خودم گفتم چه خــوب كه هرچه زودتر 
به همراه نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر 
همدان، به آنجــا برويم و از نزديك آنجا را 

ببينم.
اما افسوس كه اين اشتياق مدت زمان زيادى 
دوام نداشــت و وقتى به آنجا رسيديم همه 
چيز رنگ بوى ديگرى گرفت؛ تصوير رنگى 

خود ساخته ذهنم به يكباره رنگ باخت.
ميدان باباطاهر، پشــت ايستگاه آتش نشانى، 
خانــه اى قديمى در دوطبقه با درى ســفيد 
رنگ و شيشــه هاى شكســته؛ بــه همراه 
حميد بادامى نجات، نايب رئيس شــوراى 
اسالمى شهر همدان، زنگ در را زده و وارد 

مى شويم.
گــرم خانه، پنــاه بى پناهان، مأمــن خيابان 
گردان در شــب هاى استخوان سوز همدان، 
نمى توانســتم باور كنم در پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران، چنين شرايط اسف بارى در آنجا 

حكم فرماست.
وقتــى وارد آنجا مى شــوم بوى ســيگار و 
خفگى هوا راه نفسم را تنگ مى كند. مسئول 
گرم خانه درحال تذكر جــدى به حاضران 
مبنى بر استعمال نكردن مواد مخدر در شب 
هنگام است و در مقابل خود اتاق استراحت 
مراجعيــن را نظاره مى كنم كه با تلمبارى از 
وسايل و موكت و پتو، فضايى زننده را ايجاد 

كرده است.
نه خبرى از لباس تميز اســت، نه تخت، نه 
كمد اختصاصى و نه حتى سرويس بهداشتى 
كه بهداشت داشته باشد؛ محلى كه با حداقل 
حداقل ها، ميزبان بى پناهان اســت. سرويس 
بهداشــتى را سمت چپ خودم مى بينم كه 
گويى ســرويس بهداشتى در ميان راه است 
و تنها يــك دوش حمام بــراى حدود 60
نفر مراجعين كه تن به اســتحمام نمى دهند 
و باعث آلودگى هرچه بيشــتر فضاى گرم 

خانه مى شوند.
تخت هــا به علت نبود بهداشــت و وجود 
"ســاس" جمع شده و همه بايد روى زمين 
شــب را بگذرانند؛ هركس در گوشــه اى 
نشســته و بــه دور از هياهــوى اطراف به 
بى رحمى تقدير و شرايط خود فكر مى كند.

خبرى از رعايت بهداشت نيست و به گفته 
مسئول آنجا فقط يكبار چند نفر از دانشكده 
علوم پزشــكى براى آزمايــش ايدز به آنجا 
آمده بودند و ديگر هيچكس براى نظارت و 
آموزش مسائل بهداشتى به آنجا نرفته است.
به همراه مســئول گرم خانه بــه طبقه باالى 
ســاختمان مى رويم؛ محلى كــه با حضور 
شهردار همدان و دستور مستقيم او درحال 
آماده ســازى و رنگ آميزى توسط يكى از 
مراجعين به گرم خانه در حال انجام بوده كه 
گويا قرار است طى يك يا دو هفته آينده به 
اتمام برسد و طبقه پايين شروع به بازسازى 

شود.
البته ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد 
كه آيا اين اقدامات و آماده ســازى بايد قبل 
از شــروع فصل ســرما انجام شود يا اكنون 
با حســاس شــدن مطبوعات بر روى اين 
موضوع؟ و شايد هم بنا بر عادت هميشگى 
اين شهر بايد اقدامات در زمانى انجام شود 

كه زمان آن گذشته است.
مســئول گرم خانه دل پرى از مديران استان 
دارد؛ مديرانى كه به گفته او قبل از شــروع 
فصل ســرما در يكــى از دو اتــاق همين 
گرم خانه به دور هم جمع شده و همه متفق 
القول براى همكارى اعالم آمادگى كردند و 
اكنون به جز شهردارى و بهزيستى هيچكس 
در ميدان كار حضور ندارد و گرم خانه را به 

حال خود رها كرده اند.

شــهردارى در حد توان خــود هزينه هاى 
جــارى را تاميــن مى كند و بهزيســتى نيز 
هفته اى يك وعــده غذاى گرم به مراجعين 

مى دهد.
به جمع مراجعين كه وارد مى شــوم از همه 
ســنى در ميان ها به چشم مى خورد. خيلى 
از آنها داراى اعتياد هســتند و به ســختى 
مى توانند بايستند. از خانواده هايى كه آنها 
را طرد كرده اند مى گويند، از همســران و 
فرزندانشــان كه ديگر آنها را در كنار خود 

ندارند.
پسر نوجوانى جلو مى آيد و با لكنت زبان 
از وضعيت بــد زندگى ابــراز نارضايتى 
مى كند و مــا متعجب از نــوع رفتار اين 
نوجــوان متوجه اعتياد او بــه ماده مخدر 
شيشــه مى شــويم كه تمام آن لكنت ها و 

حركات از اثرات اين ماده مخدر است.
كم نيســت تعداد كارگرانــى كه به علت 
شــرايط بد اقتصــادى بيكار شــده اند و 
اكنون بدون هيچ اميدى به آينده رهســپار 

گرم خانه شده اند.
به گزارش ايســنا، در ايــن ميان جمله اى 
توجــه همه را بــه خود جلــب مى كند؛ 
جمله اى پر از درد از ســوى مسئول اين 
گرم خانه كه مايه بهت و حيرت ما شــد. 
" نيمــى از اين بى پناهان حتى شناســنامه 
و مدرك شناسايى از خود ندارند " و پيش 
خود فكر مى كنم همــه چيز براى فراموش 

شدنشان مهيا شده است.
فارغ از اينكه دست تقدير و شرايط جامعه 
و شــايد حتى اشــتباهات خود افراد باعث 
رســيدن آنها به اين گرم خانه شده باشد، ما 
با افرادى از جنس خودمان طرف هستيم؛ 
افرادى از گوشــت، پوست، خون و زاده 
همين شــهر و ديار و ما چــه بى رحمانه 
دست در دست تقدير كمر به له كردنشان 

بسته ايم.
وقتى وارد گرم خانه مى شوى تنها چيزى 
كه بــه ذهنت مى رســد اين اســت كه 
سياست، كاغذ بازى و دست اندازى  به 
قانون براى شــانه خالى كردن از وظيفه 
در ايــن محل هيچ جايگاهى ندارد و در 
عجب از مديرانى مى شــوى كه با عنوان 
اينكه قانون وظيفه اى براى ما تعيين نكرده 
و خود را مبرا از انجام هرگونه مســئوليت 

مى دانند.
اينجا ديگر كار فراتر از قانون و شرح وظيفه 
اســت؛ اينجا انســانيت حكم مى كند تمام 
مسئوالن و ســازمان هاى مردم نهاد پاى كار 
بيايند و با يك همت همگانى كار را يكسره 

كنند.
اســتاندارى به عنوان باالترين دســتگاه و 
مقام اجرايى اســتان، فرماندارى، دستگاه ها 
و نهادهاى حمايتــى، هالل احمر و همه و 
همه يك بار پــاى كار بيايند و گرما بخش 

گرم خانه شوند.

چراغ بى فروغ گرم خانه همدان

روند كاهشى
«نرخ باردارى 
كودكان»زير 18 سال
 در "نرخ باردارى كودكان" كه سن 10
تا 18 ســال در اين شاخص ها مالك قرار 
دارد، از سال 83 روند كاهشى داشته است 
بطورى كه در ســال 95 اين رقم به شدت 
كاهش داشــته اســت. درصد زايمان هاى 
انجام شــده همراه با مراقبان تحصيل كرده 
بــه 95 درصد رســيده و ميزان پزشــكان 
متخصص در كشــور روند صعودى داشته 

است.
مديركل برنامه ريزى و هماهنگى معاونت 
امور زنان و خانواده رياســت جمهورى با 
دانش آموختگان دانشگاهى  اينكه نرخ  بيان 
در حوزه زنان با رونــد خوبى همراه بوده 
اســت، گفت: از هر هزار زن 18 ســاله و 

باالتر در ســال 55، 9 نفــر دانش آموخته 
دانشــگاهى بودند كه در سال 95 اين رقم 
به 162 نفر رسيده اســت، يعنى در حوزه 
زنــان 17 برابر و در حــوزه مردان 7 برابر 

رشد كرده ايم.
به گزارش ايســنا، بهناز موحــدى به ارائه 
گزارش از روند 40 شــاخص در 40 سال 
بعــد از انقالب پرداخت و گفت: در حوزه 
آموزش و پژوهش در ســال 55 از هر صد 
زن 35 نفر باســواد بوده اند اما اين روند با 
ســير صعودى در ســال 95 به نرخ 84.2
رسيده اســت. در حوزه ى روستايى نيز از 
هر 100 نفر زن روســتايى 72 نفر باسواد 

هستند.
وى در ادامه با اشاره به وضعيت "بازماندگى 
از تحصيل" گفت: در ســال 55 از هر 100

زن 38 نفر بازمانده از تحصيل بودند كه در 
سال 95 بر اساس آخرين سرشمارى فقط 
3 نفر از هر 100 زن بى سواد هستند. قصد 

داريم تا پايان برنامه ششــم اين رقم را به 
صفر برسانيم.

موحــدى با اشــاره به موضــوع "اميد به 
تحصيل" كه از عوامل نشــان دهنده ايجاد 
به انگيزه در جامعه اســت، گفت: در سال 
79 ميزان اميد به تحصيل 11.2 درصد بوده 
كه اين رقم در سال 92 به 15 رسيده است.

مديــركل برنامه ريزى و هماهنگى معاونت 
امور زنان و خانواده رياســت جمهورى با 
اشــاره به نرخ دانش آموختگان دانشگاهى 
افزود: از هر هزار زن 18 ســاله و باالتر در 
ســال 55، 9 نفر دانش آموخته دانشگاهى 
بودند كه در ســال 95 اين رقم به 162 نفر 
رسيده است، يعنى در حوزه زنان 17 برابر 
و در حوزه مردان 7 برابر رشــد كرده ايم. 
در حوزه ســالمت نيز در سال 55 اميد به 
زندگى در زنان 52.6 سال بوده كه در سال 

95 اين رقم به 72.5 سال رسيده است.
 ســهم مرگ و مير زنان بــه دليل عوارض 

حاملگى نيز نشان داده كه در سال 67 ميزان 
مرگ و مير مادران ســير نزولى داشته و در 
ســال 95 اين نرخ به 18.1 رســيده است. 
ميزان مرگ و مير كودكان در ســال 85 در 
هــر هزار تولد زنــده 22.8 كودكان زير 5
ســال بوده كه در سال 95 اين رقم به 11.2

كاهش پيدا كرده است.
وى با اشــاره به حوزه امور اقتصادى كه 
تحت عنوان مشــاركت اقتصادى پرداخته 
شده اســت گفت: در سال 55 مشاركت 
اقتصادى نرخ 12.9 داشته كه در سال 95 
اين رقم به 13.1 رســيده است. در سال 
55 از هر صد زن شــاغل 12 نفر داراى 
بيمــه بودند كه در ســال 95 اين رقم به 
77.4 نفر رســيده است. همچنين در سال 
55 از هر 100 زن شــاغل پنج نفر داراى 
تحصيــالت عاليه بودند كه در ســال 95

اين رقم به 46.9 زن رسيده است.

مدرسه محورى
راه نجات آموزش و پرورش

 وزير آموزش و پرورش مدرســه محورى را راه نجات آموزش و پرورش 
دانست و گفت: بايد همه اختيارات را به غير از بخش هاى حاكميتى به مدارس 
بســپاريم، اين مهمترين سياست آموزش و پرورش است كه بايد دنبال شود. 
همچنين يكى از مهمترين اتفاقات اين اســت كه بايد ســاختارهاى بيرونى 
مدارس را چابك كنيم. به گزارش ايلنا، سيدمحمد بطحايى، گفت: زمانى كه 
مسائل آموزش و پرورش را طى 40 سال گذشته مرور مى كنيم متوجه مى شويم 
كه در حوزه كمى دســتاوردهاى خوبى داشته ايم؛ اما در حوزه كيفى همچنان 
مســائلى داريم كه همان مسائل 40 سال گذشته است. وى با اشاره به نيروى 
انســانى در اين وزارتخانه بيان كرد: به ياد ندارم كه طى سى و چند سالى كه 
فعاليت داشته ام معيشت معلمان مسئله آموزش و پرورش نباشد يا شايستگى و 
توانمندى هاى معلم از مسائل ما نباشد حتى قبل از انقالب و زمانى كه كتابهاى 
مربوط به 70 سال پيش را در آموزش و پرورش مرور مى كنيم متوجه مى شويم 
كه بســيارى از مسائل همان مسائل گذشته هستند. انرژى ها و منابع بسيارى 
براى برطرف سازى اين مسائل تعريف شده اما همچنان همان مسائل وجود 
دارد. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اگر آموزش و پرورش راه خود را 
براى حل مسائل تغيير ندهد همان مسائل همچنان باقيست ادامه داد: تنها راه 
نجات آموزش و پرورش اين اســت كه لحظه اى بر سر جاى خود بايستد و 
مســيرى كه براى حل مسائل آينده قرار است بپيمايد را نگاه كند. اصلى ترين 

حيات آموزش و پرورش براى عبور و حل مسائل، مدرسه محورى است.
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 آنطور كه در جلســات شوراي اشتغال 
تأكيدش  همدان  استاندار  مي شود  برداشت 
بر آماردهي مديران بر اساس واقعيت است. 
در جلسه ديروز شوراي اشتغال هم همين 
برداشــت مي شد، اما شــاهرخي محتاطانه 
ايــن موضوع را مطــرح مي كند. به طوري 
كه وقتي مي خواســت به نحــوه آماردهي 
توصيفيان مدير كل اداره كار اســتان انتقاد 
كند، خطاب به او گفت كه در اين جلســه 
آمار رضايت كننده اي از تسهيالت مصوب و 
پرداخت شده ارايه كرديد و سرمايه گذاري 
3 هــزار و 750 ميليون توماني در اســتان 
براي سال 96، رضايت كننده است اما بايد 
مشاغلي  ايجاد  سرمايه گذاري ها  اين  نتيجه 
باشــد كه مــردم آن را ببينند و لمس كنند. 
سيد سعيد شاهرخي ســپس گفت: انتظار 
داشتم آماري از تعداد اشتغال به وجود آمده 
از اين مقدار تسهيالت عنوان شود كه نشد، 
بنابراين در جلســه بعدي آماري از اشتغال 
ايجاد شــده در نتيجه اين تسهيالت ارايه 

بدهيد كه قابل ديدن و رصد كردن باشد.
وي ســپس خطاب به مديــر كل اداره كار 
و تعاون گفت: تا پايان برنامه ششــم، نرخ 
بيــكاري اســتان بايد به 7 درصد برســد، 
بنابراين بايد فعاالنه تر با معاونت اقتصادي 
اســتانداري همــكاري كنيد و اعــداد را 
اســتخراج كنيد كه در هر ســال براساس 
جمعيت استان چه تعداد بايد اشتغال ايجاد 

شود.
مديــران كل اداره هــاي كميتــه امــداد و 
بهزيســتي هم وقتي از تسهيالت پرداخت 
شده به افراد تحت پوشش صحبت كردند 
به مشــكالت موجود در شعب استان براي 
پرداخت اشــاره كردند. به طوري كه مدير 
كل كميته امداد گفت كه 51 ميليارد مصوبه 
در كارگروه ملي داشته ايم اما در بانك هاي 
اســتان 5 ميليارد از آن مصوب شد كه اين 

قابل قبول نيست.
اســتاندار در ادامه ســخنانش بــر اهميت 
اشــتغال و توليــد تأكيد كــرد و گفت كه 
همه بايــد بدانيم اكنون الزم اســت كه از 

تمام ظرفيت و توان مان را بايد براي ايجاد 
اشتغال و صيانت از مشاغل موجود استفاده 

كنيم.
شــاهرخي در ادامه به وجــود 105 واحد 
توليدي تمليك شــده توسط بانك ها اشاره 
كرد و گفــت: يكــي از برنامه هاي جدي 
معاونــت اقتصــادي اســتانداري و همين 
كارگــروه، كمك به بانك ها براي واگذاري 
واحدهاي تحت تملك خود است و به هر 
طريــق ممكن بايد ايــن واحدها در درجه 
اول به ســرمايه گذار با قرارداد جديد و در 
درجه بعدي به سرمايه گذار متقاضي واگذار 

شود.
وي ادامه داد: براي من قابل قبول نيســت 
كــه بانكي واحد اقتصــادي را تعطيل كند 
و رئيس شــعبه هم چون از دولت حقوق 
مي گيرد و تأثيري در مزايايش ندارد، نسبت 

به آن بي اهميت باشد.
شــاهرخي توضيح داد: تملــك كردن اين 
واحدها هيچ تأثير مثبتي در اقتصاد اســتان 
ندارد مگر اينكه آنهــا را به كار برگردانيم. 
بنابراين متوليان امر، دســتگاه هاي متولي و 
كارگروه اشــتغال بايد بــراي اين موضوع 

برنامه داشــته باشند و آنها را تعيين تكليف 
كرده و به چرخه توليد بازگردانند. 

وي در ادامه خطاب به برخي مديران ديگر 
گفت: اگر باور كنيم كــه مهمترين وظيفه 
ما در اســتان ايجاد و صيانت از اشتغال و 
حمايت از توليد است اجازه نمي دهيم يك 

طرح يك سال در اداره بالتكليف بماند.
اســتاندار در ادامــه ســخنانش گفت: كه 
دستوري  دســتگاه ها  مديران  ديده ام  بارها 
صــادر مي كنند اما كار در زيرمجموعه وي 
گير مي كند و انجام نمي شــود. اين نشــان 
مي دهــد كه چنين كارمندانــي به درد اين 

استان نمي خورند و بايد همانطور كه نگاه 
خودتان را نســبت به توسعه تغيير داده ايد 
اين تحــول را هــم در زيرمجموعه خود 

ايجاد كنيد.
شــاهرخي افزود: براي اجراي سند راهبردي 
3 ساله استان هر كسي كه مي تواند برنامه هاي 
تعريف شده را اجرا كند در تيم استان بماند و اگر 

هم نمي تواند بيايد بگويد كه موانع وجود دارد.
استاندار ســپس خطاب به مديران گفت: از 
فرصت هاي پيش رو استفاده كنيد و كارها را 
تا يك ماه آينده انجام دهيد و نگذاريد براي 

روزهاي آخر سال بماند.

اقتصـاداقتصـاد

كار آفريني

آب

 eghtesad@hamedanpayam.com

 موسى شريفى از كارآفرينان موفق استان كردستان به عنوان زنبور 
دار پيشــرو با تجربه 12 بار نيش تلخ ورشكســتگى، اكنون با به روز 
كردن دانش، مطالعات و تحقيقات خود در زمينه زنبوردارى توانسته 
است در تمامى محصوالت فرآورى شده زنبور عسل از جمله توليد 
ژل رويال، گرده گل و زهر زنبور عسل توليدات خود را گسترش دهد 

تا ثابت كند كه "خواستن توانستن" است.
شــريفى مى گويد: فعاليت خود را در سال 82 و با ورشكستگى كامل 
در شــغل قبلى، با يك كندو و 10 هزار تومان ســرمايه آغاز كردم و 
اكنون با گذشــت 17 سال و داشتن 400 كندو در اين عرصه مشغول 

به فعاليت هستم.
وى افــزود: كار خود را با گرفتن دو ميليون تومان وام از كميته امداد 
تا سال 86 ادامه دادم و توانستم تعداد كندوها را به 64 عدد ارتقا دهم 

و همان سال به عنوان زنبور دار نمونه شهرستان قروه معرفى شدم.
اين كار آفرين موفق بيان كرد: در ســال 88 در نمايشگاه بين المللى 
تهران بين 23 استان شركت كننده، عسل توليدى بنده به دليل كيفيت 

باال مقام اول را به خود اختصاص داد.
شريفى اكنون با داشتن 15 نفر نيرو، در سال گذشته موفق به توليد 8

تن عسل خالص و طبيعى و بيش از 30 كيلو ژل رويال شده است.
وى با اشــاره به اينكه چالــش ها و موانع زيادى از جمله مســايل 
اقتصادى بر ســر راه خود داشــته ام افزود: وى ادامه داد: از سال 88
به بعد زنبور دارى حرفه اى را شــروع و به توليد ساير محصوالت و 
فرآورده هاى زنبور عسل از جمله توليد ژل رويال، زهر زنبور عسل، 
بــره موم و گرده گل، گرايش پيدا كــردم و با انجام تحقيقات فراوان 

در اين زمينه توانستم خواص هاى اين محصوالت را به دست آورم.

طرح حمايت غذايى
 براى بيمه شدگان
 تأمين اجتماعى ادامه دارد

 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعــى همدان گفت: طرح 
حمايت غذايى براى اقشار زير پوشش كميته امداد و بهزيستى و 
حقوق بگيران زير 3 ميليون تومان اجرا شده و براى بيمه شدگان 

تأمين اجتماعى ادامه دارد.

احمــد توصيفيان با بيان اينكه طــرح حمايت غذايى در مرحله 
اول براى اقشار محروم جامعه زير پوشش دستگاه هاى حمايتى 
كميته امداد و بهزيســتى اجرا شــد اظهار كــرد: در اين طرح 
خانواده هاى زير پوشــش براى خريد مواد غذايى به فروشگاه ها 

مراجعه كردند.
وى  افزود: در بخش اول اين طرح مددجويان كميته  امداد امام 
خمينى(ره) و سازمان  بهزيستى در سه مرحله سبد غذايى خود 

را دريافت كردند.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همــدان با بيان اينكه در 
مرحله بعدى حمايت از خانوارهايى كه زير پوشش سازمان هاى 

حمايتــى نيســتند انجام گرفت بــه فارس گفــت: فرهنگيان، 
بازنشستگان كشورى، بازنشستگان تأمين اجتماعى و بيمه شدگان 
تأميــن اجتماعى كه زير 3 ميليون تومان حقوق دريافت مى كنند 

مشمول اين بسته حمايتى مى شوند.
وى بــا بيان اينكه البته اجراى طرح همچنان براى بيمه شــدگان 
تأمين اجتماعى ادامه دارد خاطرنشــان كرد: براى هر سرپرست 
خانــوار 100 هزار تومان و به ازاى هر عضو خانواده تا ســقف 
5 نفر 50 هزار تومان واريز مى شــود كه ســقف آن 300 هزار 

تومان است.
توصيفيان با بيان اينكه اين مبلغ به حســاب يارانه سرپرســت 

خانوار واريز مى شود گفت: براى فرهنگيان و بازنشستگان نيز 
تا ســقف 200 هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واريز 
مى شود و براى بيمه شــدنگان تأمين اجتماعى نيز بين 100 تا 

300 هزار تومان براى خانواده واريز مى شود.
وى اظهار كرد: افراد براى اطــالع از اينكه اين مبلغ 
شــامل حال آنها مى شــود با تلفن همــراه خود كد 
#8*142* را شــماره گيرى و كد ملى سرپرســت 
خانوار و شــماره تماس خــود را وارد كنند تا نتيجه 

نهايى به بيمه شدگان تأمين اجتماعى اعالم شود.

دالر در بازار گران شد، در بانك ارزان
 در حاليكه روز گذشــته (هفتم بهمن) نــرخ دالر در صرافى ها با 
افزايش همراه بود، بانك ها نرخ خريد اين نوع ارز را نســبت به روز 

قبل كاهش دادند.
به گزارش ايسنا، بانك مركزى از نيمه نخست امسال مجوز خريد ارز 
از جمله دالر و يورو را به بانك ها داد و بانك ها از همان زمان نسبت 
بــه خريد اين ارزها اقدام كردند؛ هرچند كه رقم خريد ارز در ابتدا از 
ســوى بانك ها بســيار پايين تر از بازار آزاد بود اما به تدريج بانك ها 

قيمت خريد دالر را افزايش دادند و به قيمت بازار نزديك كردند.
نزديك شــدن نــرخ دالر در بانك ها و بازار آزاد بــه گونه اى بود كه 
گاهــاً نرخ خريد دالر در بانك باالتر از بــازار آزاد بود. همانطور كه 
روز گذشــته نيز بانك ها هر دالر آمريكا حدود 200 تومان گران تر از 

صرافى هاى بانكى خريدند.
اما ديروز با وجود افزايش قيمت دالر و يورو در صرافى هاى بانك ها 
نسبت به روز گذشته، بانك ها نرخ خريد دالر را كاهش داده و هر دالر 

آمريكا را 11 هزار و 683 تومان مى خريدند.
از سوى ديگر نرخ خريد يورو در بانك ها امروز 13 هزار و 331 تومان 

اعالم شده و قيمت پوند انگليس 15 هزار و 433 تومان بود.
اين در حالى اســت كه بر اســاس اعالم بانك مركزى تا ساعت 12
ديروز، نرخ خريد دالر در صرافى هاى بانك ها 11 هزار و 740 تومان 

و نرخ فروش آن 11 هزار و 790 تومان بود.
در اين صرافى ها هر يورو نيز با قيمت 13 هزار و 600 تومان خريدارى 

و 13 هزار و 700 تومان فروخته مى شد.
از ســوى ديگر شــعب ارزى بانك هاى عامل ارز مسافرتى مى توانند 
در صورت تكميل بودن مدارك مســافران تا ســقف 500 يورو براى 
كشورهاى همسايه و مشترك المنافع و تا سقف 1000 يورو براى ساير 

كشورها به متقاضيان ارز ارايه كنند.
بر اســاس اعالم شــعب اين بانك ها، ديروز هر يوروى مسافرتى 13
هزار و 721 تومان بدون احتساب كارمزد به متقاضيان ارايه مى شد كه 
اين رقم با احتســاب كارمزد بانك مركزى و بانك عامل به حدود 14

هزار تومان مى رسيد.

ارز

شفافيت آب دليل كيفيت آن نيست

 كارشناس بهداشت آب گفت: شفافيت آب از ويژگى هاى ظاهرى 
آن است و اگر آب لوله كشى به اندازه آب بسته بندى يا آبى كه توسط 
دستگاه هاى تصفيه آب به دست مى آيد، شفاف نباشد، لزوما به معناى 

پايين بودن كيفيت آن نيست.
مهتاب باغبان بــا بيان اين كه در تمام شــركت هاى آب  و فاضالب، 
ميزان شفافيت آب يك حد استاندارد دارد، اظهار كرد: ميزان مطلوب 
شــفافيت با پارامترهاى مختلفى مورد ارزيابى قرار مى گيرد و صراحتا 
بايد اعالم كرد كه ميزان ميزان شفافيت آب در تهران، به اندازه اى است 

كه هيچ نيازى به استفاده از دستگاه هاى تصفيه آب نيست.
به گفته وى، شــفافيت آب جزو معيارهاى مقبوليت در نظر گرفته 
مى شــود و اگر كســى بخواهد شفافيت آب بســته بندى را با آب 
شــير مقايسه كند، حتما بايد از تجهيزات آزمايشگاهى كمك بگيرد 
چراكه كه اين موضوع به هيچ عنوان به صورت چشمى قابل مقايسه 

نيست.
او، با اشــاره به تعريف ســازمان بهداشت جهانى از آب آشاميدنى 
ســالم، به ايسنا گفت: آبى كه در حال حاضر در شهر تهران توزيع 
مى شود، مطابق با استانداردهاى 1053 است و نبايد نگرانى در اين 
حوزه وجود داشته باشــد. هم چنين سيد كوشــيار اعظم واقفى، 
مديركل دفتر بهداشــت آب و فاضالب كشور در اين باره معتقد 
اســت كيفيت آب در تهران به گونه اى اســت كه بــه هيچ عنوان 
نياز به اســتفاده از دســتگاه هاى تصفيه آب نيســت و بايد به اين 
موضوع نيز توجه كرد كه دســتگاه هاى غيراســتاندارد تصفيه آب، 
نــه تنها موجب افزايش كيفيت نمى شــوند، بلكه آلودگى هايى را نيز 
در آب ايجاد مى كنند. به گفته وى، استفاده از دستگاه هاى تصفيه آب 
معنايى ندارد؛ چراكه ميزان كيفيت آب در تهران، قابل قبول اســت. 
همچنين اين دســتگاه ها امالحى را كه براى بدن مفيد است، از آب 
حذف مى كنند. با توجه به اين كه اين دستگاه ها، امالح مفيد آب را از 
بين مى برند، طعم آب در اين فرآيند تغيير مى كند كه قابل قبول نيست.

واقفى تصريح كرد: عالوه بر اين مســاله، استفاده از اين دستگاه ها 
مى توانــد موجب بروز بيمارى هايى هم چون بيمارى هاى پوســتى 
شــود و حتى اگر اين دستگاه ها اســتاندارد نيز باشند، تنها مى توان از 
آن ها براى مكان هايى كه آب شور است، استفاده كرد؛ اما به طور قاطع 
بايد گفت كه در هيچ جاى تهران، لزوم اســتفاده از اين دســتگاه ها 

احساس نمى شود.

وقتى نيش ورشكستگى 
به نوش كارآفرينى تبديل مى شود

استاندار در جلسه شوراي اشتغال:

آمار اشتغال قابل رصد مي خواهم

جزئيات الحاق يك تبصره
 به قانون مبارزه با پولشويى

نظارت بر پولشويى 
دقيق تر مى شود

 با الحاق تبصره اى بــه ماده 6 قانون 
مبارزه با پولشويى كه روز گذشته ابالغ 
شــد، از اين پس نظارت بــر عملكرد 
اشــخاص مشــمول اين قانون افزايش 

مى يابد.
به گزارش ايســنا، شنبه شــب حســن 
اصالح  قانون  رئيس جمهــور  روحانى، 
قانون مبارزه با پولشويى را به قوه قضائيه 
و وزارت امــور اقتصادى و دارايى ابالغ 
كرد كــه پيش از آن در هيــأت وزيران 
و مجلس شوراى اســالمى به تصويب 

رسيده بود.
بــا تصويب الحاق تبصــره اى به ماده 6

قانون مبارزه با پولشــويى در با قيد دو 
فوريــت هيأت وزيــران، رئيس جمهور 
تصويب اين تبصــره را در اليحه اى به 
رئيــس مجلس ارائه كرد تا تشــريفات 

قانونى آن براى اجرا انجام شود.
روحانــى در مقدمه اين اليحه، هدف از 
تصويب اين قانــون در هيأت وزيران را 
اجراى دقيق قوانيــن و مقررات ناظر به 
پيشــگيرى و مقابله با پولشويى دانسته 
و نظارت بر عملكرد اشــخاص مشمول 
قانون مبارزه با پولشــويى را داراى نقش 

مؤثرى در اين زمينه خوانده است.
بر اساس اين تبصره كه قرار است به ماده 
6 قانون مبارزه با پولشويى الحاق شود، 
نهادها و دســتگاه هاى اجرايى موضوع 
مواد 5 و 6 قانون ماننــد بانك مركزى، 
بيمه مركزى، ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ســازمان ثبت اســناد و امالك كشــور، 
سازمان حسابرســى، جامعه حسابداران 
رسمى، كانون وكالى دادگسترى، سازمان 
نظام پزشــكى، ســازمان نظام مهندسى، 
كانون كارشناســان رســمى دادگسترى 

و مركز امور مشــاوران حقوقى، وكال و 
كارشناسان قوه قضائيه كه مطابق قوانين 
و مقررات بر عملكرد اشخاص مشمول 
نظارت مى كنند، مكلفند عالوه بر انجام 
تكاليف اجرايى مقرر در اين قانون، قانون 
تأمين مالى تروريســم و مقررات مربوط 
بــه آن، تكليف نظارتى خود را نســبت 
به عملكرد اين اشــخاص در چارچوب 
قوانين و مقررات مذكــور به نحو مؤثر 

معمول دارند.
در ادامه، همچنين نهادها و دستگاه هاى 
ياد شــده موظفند در صورت شناسايى 
تخلف يا جرم، حســب مورد نسبت به 
برخــورد يا اعالم آن به مراجع قضائى و 

غيرقضايى صالح اقدام كنند.
قانون مبارزه با پولشويى در سال 1386

و همزمان با رياســت جمهورى محمود 
احمدى نژاد و رياســت غالمعلى حداد 
عــادل بر مجلس شــوراى اســالمى به 
تصويب و تأييد رسيد كه بر اساس ماده 
6 اين قانون، دفاتر اسناد رسمى، وكالى 
دادگســترى، حسابرسان، حســابداران، 
كارشناسان رسمى دادگسترى و بازرسان 
قانونى مكلفند اطالعــات مورد نياز در 
اجــراى اين قانون را كــه هيأت وزيران 
درخواســت  حســب  مى كند،  مصوب 
شــوراى عالى مبارزه با پولشــويى ارايه 

كنند.
به اين ترتيب با الحاق اين تبصره به قانون 
مبارزه با پولشويى عالوه بر وظايف اين 
ماده، نهادها و افراد مشخص شــده بايد 
نظارت جدى ترى هم بر افراد مشــمول 
قانون پولشــويى داشــته باشــند و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن ها را 

به مراجع ذى صالح معرفى كنند.
اين تبصــره عالوه بــر قانــون مبارزه 
با پولشــويى، قانــون مبارزه بــا تأمين 
مالــى تروريســم و مقــررات آن را نيز 
دربرمى گيــرد و وظيفه ســنگين ترى بر 
دوش افراد مشخص شــده است كه بايد 
عالوه بــر ارائه اطالعات، وظيفه نظارت 

بر اين موارد را نيز داشته باشند.
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آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كالسه 9600123 موضوع سند رهني شماره 1374 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 81 شهر نهاوند استان همدان بانك كشاورزي فيروزان جهت وصول مبلغ 1338298911 ريال (يك ميليارد و سيصد و سي و هشت ميليون و دويست و نود و هشت 
هزار و نهصد و يازده ريال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه شركت فرآورده  لبني گل پونه نهاوند شماره ثبت 553 تاريج ايجاد 1379/12/7 شناسه ملي 10820029363 به نشاني نهاوند روستاي ليلي يادگار و فيض ا... سوري فرزند حضرت اله متولد 
1334/1/1 شماره ملي 3962414010 شماره شناسنامه 3 به نشاني: نهاوند، بلوار مهديه  مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره وارده 3584/ن/97 مورخ 1397/7/24 
كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ پالك ثبتي 148 فرعي از 3871 اصلي واقع در بخش يك حوزه ثبتي نهاوند استان همدان كه برابر نامه شماره 8706/ن/96 مورخ 1396/7/2 اداره ثبت اسناد و امالك 
نهاوند به مساحت 300 مترمربع به نام فيض ا... سوري ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناسان رسمي دادگستري واقع در نهاوند، مهديه، گلستان 9 پالك 5 و به قيمت 2478000000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به حدود شماال: به طول 24 متر پي 
به پي پالك 149 شرقا: 12/50 متر پي است به خيابان جنوباً: به طول 24 متر پي به پي پالك 147 غرباً به طول 24 متر پي به پي پالك 137 و 1438 پالك فوق از ساعت 9الي 12روز يكشنبه مورخ 1397/11/28 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده 
از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمنًا 

چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 239)
تاريخ انتشار: 1397/11/8                                               محمدعلي جليلوند    -د رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

قانون  موضوع  هيأت  مورخه 97/10/8   139760326009000412 شماره  رأي  برابر 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
ابوالقاسم  آقاي  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  فامنين  شهرستان  ثبتي  واحد  در 
حدادي  فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 5236 صادره از فامنين به شماره ملي 
5029442995 صادره از فامنين  در شش دانگ يك باب خانه به مساحت سيصد 
و شصت و دو مترمربع و شصت و دو  صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالك رسمي آقاي قياسعلي شاكري 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 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 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 277)  تاريخ انتشار نوبت اول: 24/ 

10/ 1397 تاريخ انتشار نوبت دوم: 8/ 11/ 1397
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

www.hamedanpayam.com

آگهي مزايده (نوبت اول)
در اجراي پرونده اجرايي كالسه 970161 مفتوح در شعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالح آباد محكوم عليهم رحيمه، بهمن حسين طاهره علي اكبر 
همگي شرفي لطف و حسن ظهيريان انور و حبيبه شاطري محكوم هستند به فروش ماترك بجا مانده از مرحوم حسينعلي شرفي لطف و تقسيم ثمن حاصله از 
آن طبق قواعد ارث در حق محكوم له خانم منصوره شرفي لطف لذا با توجه به اينكه محكوم عليهم نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده اند اين اجراي احكام به 
درخواست محكوم له اقدام به مزايده نموده است كه در روز يكشنبه مورخ 97/12/5 ساعت 10 الي 10 و 30 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به 
مي نمايند، معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل را مالحظه نمايند. مزايده در دايره اجراي 
احكام دادگاه صالح اباد برگزار مي گردد بديهي است برنده مزايده كسي است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه مي بايست در صورت موافقت دادورز، ده 
درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت كمتر از يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد 
سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. شرح مال: ماترك شامل سه بخش مي باشد الف) اراضي ديم شامل 25 قطعه به 
شرح ليست ب) اراضي آبي 5 قطعه به شرح ليست ج) يك باب منزل مسكوني قديمي از خشت و گل و تيرچوبي با تعداد محدودي درخت سيب و سنجد، همه 
اموال در روستاي دربند واقع است و داراي سند نسق زراعي شماره 5572 دفتر اسناد رسمي 5 همدان به ثبت رسيده است، همه 28 قطعه زمين زراعي با توجه 
به قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي قابليت تقسيم ندارند مجموع ارزش 28 قطعه اراضي زراعي 155 ميليون تومان و ارزش منزل مسكوني 25 ميليون تومان 
و جمع كل ماترك 180 ميليون تومان برآورد مي گردد. الف-ليست اموال غيرمنقول مرحوم حسينعلي شرفي لطف (اراضي ديم) 1-منطقه قره قوش به تعداد 3 
قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 2- منطقه باغ باشي  به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 3- منطقه قالخينده به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن 
ظهيريان 4- منطقه يكه دره  به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 5- منطقه جنگل لر به تعداد 2 قطعه متصرف فعلي حسن و علي اكبر هركدام يك قطعه  
6- منطقه كشكله بان باال به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي على اكبر 7- منطقه كشكله بان پايين  به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 8- منطقه دعوالو 
(مرز حسن ابدال و دربند) به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 9- منطقه وسط جاده لر به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 10- منطقه جلو 
آقداغ به تعداد 1قطعه متصرف فعلي علي اكبر 11- منطقه بستان دره  به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 12- منطقه كوچك داغ دره سي  به تعداد 1قطعه 
متصرف فعلي حسن ظهيريان 13- منطقه گديك به تعداد 1قطعه متصرف فعلي علي اكبر 14- منطقه زمين نوروز به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 
منطقه  منطقه جنگل خان به تعداد 2قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 17-  منطقه داشلي تخته لو  به تعداد 2قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 16-   -15
باالي راه پرلوك به تعداد 2 قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 18- منطقه تپه به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 19- منطقه سيل سوواران  به تعداد 
1قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 20- منطقه زير راه حسين آباد  به تعداد 1 قطعه متصرف فعلي علي اكبر 21- منطقه باالي راه حسين اباد  به تعداد 1 قطعه 
متصرف فعلي علي اكبر  22- منطقه پشت الهيار  به تعداد 2قطعه متصرف فعلي حسن ظهيريان 23- منطقه چراغ آل زاغه سي به تعداد 1قطعه متصرف فعلي حسن 
ظهيريان  ب) ليست اموال غيرمنقول مرحوم حسينعلي شرفي لطف (اراضي آبي) 1- منطقه باغ انگور- 1500 مترمربع تعداد قطعات 3 متصرف فعلي 0/5 قطعه 
علي اكبر و 2/5 قطعه حسن ظهيريان ،توضيحات: آبي  2- منطقه زير استخر تعداد قطعات 1 متصرف فعلي علي اكبر فاقد آب و كشت به صورت ديم  3- منطقه 
جلو كهريز  تعداد قطعات 2 متصرف فعلي حسن ظهيريان فاقد آب و كشت به صورت ديم  4- منطقه پشت منزل مسكوني تعداد قطعات 1 متصرف فعلي حسن 
ظهيريان فاقد آب و كشت به صورت ديم 5- منطقه تولكي دليكه  تعداد قطعات 1 متصرف فعلي حسن ظهيريان فاقد آب و كشت به صورت ديم ( م الف 763)                        
دادورز اجراي احكام مدني دادگاه عمومي صالح آباد

همدان ميزبان فوتبال نونهاالن 
غرب كشور شد

 دبير هيأت فوتبال همدان گفت: ميزبانى رقابت هاى فوتبال منطقه 
غرب كشور به اين شهرستان سپرده شد.

مهدى بوجاريان اظهار كرد: اين رقابت ها در رده ســنى نونهاالن 
از 23 ماه جارى و به مدت 6 روز به ميزبانى شــهر همدان برگزار 

شود. مى 
وى خاطرنشــان كرد: تيم هــاى علم و ادب همدان، شــهردارى 
همدان، اتحاد شــهركرد، طاليى پوشــان خرم آباد، اســتعداد گهر 

گيالنعرب و هيــأت مريوان در اين رقابت ها حضور مى يابند.
بوجاريــان افزود: در پايان اين مســابقات نيز 2 تيــم برتر به مرحله 

كنند. مى  صعود  بعدى 
وى يادآور شــد: همدان با توجه به زيرســاخت هاى ورزشى از 
وضعيت بســيار مطلوبى براى ميزبانى از مسابقات ملى و حتى بين 

است. برخوردار  المللى 
دبير هيأت فوتبال همدان با اشــاره به لزوم دريافت تاييديه توسط 
عوامل تيم هاى فوتســال ليگ اســتان گفت: تمامى اعضاى كادر 
فنــى اعم از مربى، ســرمربى، مديرعامل، سرپرســت و تداركات 
حاضر در مسابقات فوتسال فصل جارى نونهاالن، نوجوانان جوانان 

و اميد بايد نسبت به اخذ تاييديه 
از كميته آموزش اقدام كنند.

وى اضافــه كرد: عوامل تيم ها كه 
بدون مجــوز و كارت مربيگرى 
بروى نيمكت مســابقات حضور 
يابنــد، براى برخــورد قانونى به 
كميته انضباطى معرفى مى شوند.

فوتبال  تيم   100 داراى  همدان 
و فوتســال در رده هاى ســنى 

است. مختلف 

خبـر
خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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فضاهاى ورزشى در روستاها افزايش يابد
 نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى اسالمى خواستار 
افزايش فضاهاى ورزشى در روســتاها توسط دستگاه ورزش استان 

همدان شد.
محمدمهدى مفتح در ديدار با مديركل ورزش و جوانان همدان و تنى 
چند از مسئوالن ورزش تويسركان اظهار داشت: ورزش روستاها نياز 
به حمايت بيشــترى دارد و مهمترين خواسته روستاييان ايجاد فضا و 

امكانات مناسب است.
وى اضافه كرد: افزايش امكانات و در دسترس بودن فضاهاى ورزشى 
موجب ايجاد شــور و نشاط مردم به ويژه جوانان و نوجوان مى شود 
و رويكرد مديريت جديد دســتگاه ورزش نيز به همين سمت و سو 

است.
مفتح با اشــاره به وضعيت فضاهاى ورزشى در دست احداث در اين 
شهرســتان بيان كرد: در دهه فجر امسال و چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى شــاهد بهره بردارى از چندين طرح در تويسركان 

خواهيم بود.
وى استخر و سالن بانوان را يكى از نيازمندى هاى اساسى براى توسعه 
ورزش تويســركان دانست و افزود: در ديدارهاى متعدد و پيگيرى ها 
با وزير ورزش و جوانان در يك سال اخير موفق شديم روند ساخت 
اســتخر بانوان را كه فقط 40 درصد پيشــرفت فيزيكى داشت را به 
مرحله بهره بردارى برسانيم و اميدواريم به زودى شاهد بهره بردارى 

از زمين چمن سركان، فرسفج و اشتران نيز باشيم.
رئيس ورزش و جوانان تويسركان نيز در اين نشست گفت: با حمايت 
هاى فرماندار و نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اسالمى 

پيشرفت هاى خوبى در ورزش اين شهرستان صورت گرفته است.
على حقيقى با اشــاره به پيشــرفت فيزيكى مناسب اســتخر بانوان 
تويســركان گفت: با پيگيرى هاى مفتح نماينده مردم تويســركان در 
مجلس شــوراى اســالمى و حمايت از وزير ورزش و جوانان ، اين 

استخر در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
وى احداث خوابگاه ورزشــى را از اولويت هاى اصلى اين شهرستان 
دانســت و ابراز اميدوارى كرد: با حمايت مســئوالن اجرايى استان و 
شهرســتان خوابگاه ورزشى و زمين چمن ســركان به زودى به بهره 

بردارى برسد.
مديــركل ورزش و جوانان همدان نيز رشــد ورزش تويســركان را 

مطلوب دانست و گفت: با اين حال انتظار پيشرفت بيشترى داريم.
محسن جهانشير افزود: خواســته دستگاه ورزش استان از تويسركان 

استعداديابى و قهرمان پرورى است.

عزم مسئوالن صعود تيم پاس است
 مديــركل ورزش و جوانــان همدان با بيان اينكه عزم مســئوالن 
اجرايى اين اســتان صعود پاس به ليگ هاى باالتر كشور است گفت: 
پاس در فصل جارى نتايج خوبى كســب كرده و بايد همين روند تا 
صعود تيم ادامه يابد. محسن جهانشير با حضور در تمرين تيم فوتبال 
پاس، در جمع بازيكنان اين تيم اظهار داشت: مسئوالن اجرايى استان 
دغدغه موفقيت تيم پاس را دارند و از همين رو با وجود كاستى ها ، 

حمايت الزم را در حد توان خواهيم داشت.
وى افزود: امســال بازيكنان و كادر فنى همدل و متحد را در كنار هم 
شاهد هســتيم و انتظار داريم در ادامه مسابقات نتايج مطلوب كسب 
شــود. مديركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان كرد: پاس بايد به 
جايگاه اصلى خود بازگردد و رويكرد مديران ارشد اجرايى استان نيز 

رسيدن به رتبه هاى باالتر است.
جهانشير افزود: حمايت استاندار از تيم پاس نيز به خوبى شكل گرفته 
و به زودى نشســتى با اعضاى هيأت مديره پيرامون حل مســايل و 

دغدغه هاى باقى مانده خواهيم داشت.
ســرمربى تيم پاس همدان نيز در ايــن ديدار گفت: تعصب و غيرت 
بازيكنان، مربيان و ساير اعضاى كادر فنى منجر به كسب نتايج مطلوب 
در فصل جارى شده اما اگر مسئوالن توقع صعود دارند بايد حمايت 

ها پررنگ تر باشد.
احمد جمشــيديان افزود: بازى هاى باقى مانده حكم فينال را براى ما 

دارد و براى صعود در هر بازى محكوم به پيروزى هستيم.
وى خاطرنشــان كرد: ديدارهاى ســختى در پيش داريم به خصوص 
اينكه در نيم فصل دوم به دليل بدهى هاى مالى نتوانســتيم بازيكنان 
مدنظر را جذب كنيم و باهمين داشــته ها بايــد به مصاف تيم هاى 

قدرتمند در ليگ 2 برويم.
جمشــيديان اظهار داشــت: بدهى هاى مالى فصول گذشته يكى از 
مشكالت اصلى تيم ما است ضمن اينكه از ابتداى امسال تاكنون ريالى 
به اعضاى كادر فنى پرداخت نشده كه همين مساله نيز مطلوب نيست.

قهرمانى كشتى گير اللجينى در مسابقات 
پهلوانى نوجوانان كشور

 در مسابقات كشتى پهلوانى نوجوانان كشور كشتى گير اللجينى 
به مدال طال دست يافت.

مسابقات كشتى پهلوانى نوجوانان كشور جام شادروان پهلوان محمود 
صديق زاده با قهرمانى تيم خراسان رضوى با 85 امتياز در مراغه پايان 
يافت. تيم هاى مازندران با 83 و تهران نيز با 54 امتياز مدال هاى نقره 

و برنز را صاحب شدند.
كشتى گيران نوجوان در اين مسابقات از 20 استان كشور در پنج وزن 
به روى تشــك رفتند كه محمد مهدى اصغرى از همدان قهرمان وزن 
70 كيلوگرم شد و محمد طيار از توابع تهران و سينا مربى از مازندران 

دوم و سوم اين وزن شدند.
گفتنى اســت در اين رقابت ها كشــتى گيران نوجوان از استان هاى 
آذربايجان شرقى و آذربايجان غربى، مركزى، خراسان جنوبى، گيالن، 
لرستان، خراسان شمالى، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوى، توابع 
تهران، كردســتان، كرمان، زنجان، فارس، مازندران، همدان، يزد و تيم 

مراغه حضور داشتند.

حفظ و نگهدارى اماكن ورزشى
 امرى حياتى است

 مديركل ورزش و جوانان اســتان در بازديد از اماكن ورزشى شهر 
همدان گفت: توجه به حفظ و نگهدارى فضاها و اماكن ورزشــى به 

عنوان ابزار اين امر مهم يك ضرورت است.
محســن جهانشــير به همراه عباس قهرمانى معاون توسعه ورزشى، 
حبيب كشــكولى مدير حراســت و حمدا... چاروسايى مدير روابط 
عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان از اماكن ورزشى شهر همدان 

بازديد كردند.
مديركل ورزش و جوانان در بازديد چهار ســاعته خود از اســتاديوم 
شهيد مفتح همدان، پيست موتورسوارى، خانه تكواندو، زمين چمن 
استاديوم شــهيد شمســى پور و پايگاه قهرمانى بازديد و در جريان 

مشكالت اين اماكن قرار گرفت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در حاشيه بازديد از استاديوم شهيد 
مفتح همدان گفت: متاسفانه در برخى نقاط شهر همدان و بخش هاى 
تابعه شاهد كم توجهى به حفظ و نگهدارى اماكن و فضاهاى ورزشى 
هستيم ولى بايد در حفظ و حراست اين سرمايه هاى ورزش استان كه 

براى آنها اعتبارات هنگفتى هزينه شده است، كوشا باشيم.
وى عنــوان كرد: به طور مثال اگر ايزوگام يك مكان ورزشــى دچار 
آسيب شد بالفاصله بايد آن را ترميم كرد نه اينكه به بهانه تعميراتى كه 
از سوى اين اداره كل صورت مى گيرد، ساير قسمت هاى يك فضاى 

ورزشى را به حال خود رها كنيم.
وى تصريح كرد: متاسفانه در برخى از اماكن و فضاهاى ورزشى مورد 
استفاده در سطح استان و شهر همدان شاهد عدم بهره بردارى صحيح 
هســتيم و بســيارى از امكانات موجود در ســالن ها و مجموعه هاى 
ورزشى به دليل عدم مراقبت صحيح، با خسارات جدى مواجه شده اند.

جهانشــير در ادامه در بازديد از پايگاه قهرمانى همدان گفت: رويكرد 
اصلى پايگاه قهرمانى بايد استعداديابى، انجام فرآيند شناسايى، كشف، 
پرورش و تحويل ورزشــكاران به عنوان قهرمان به جامعه ورزشــى 

استان باشد.
وى بيان كرد: ورزشــكاران تيم ملى كه در اردوهاى مختلف آمادگى 
به سر مى برند، مى توانند با حضور در اين پايگاه از تمام امكانات به 
روز ورزشى بهره مند شــوند و خود را براى رقابت هاى بين المللى 

آماده كنند.
مديــركل ورزش و جوانان افــزود: اين پايگاه فرصــت ويژه اى را 
براى هيأت هاى ورزشــى فراهم كرده اســت تا آمادگى ورزشكاران 
و قهرمانان خود را بررســى و آنان را براى حضور در عرصه هاى بين 

المللى محك بزنند.

يس آل گرگان صدرنشين ليگ 
دسته 2 بسكتبال كشور شد

 مدير روابط عمومى هيأت بســكتبال اســدآباد گفت: تيم يس آل 
گرگان صدرنشــين دور رفت مرحله دوم مســابقات ليگ دسته دوم 
باشگاه هاى كشور به ميزبانى اسدآباد شد. سعيد رستمى اظهار كرد: در 
اين رقابت ها و از گروه F تيم هاى اســدآباد، نفت و گاز گچساران، 

فرش مشهد و يس آل گرگان هم گروه هستند.
وى اضافه كرد: دور رفت اين رقابت ها شامگاه جمعه به ميزبانى سالن 
يك هزار و 500 نفرى آزادى اســدآباد به پايان رســيد و تيم يس آل 

گرگان با سه برد صدرنشين شد.
رستمى خاطرنشان كرد: همچنين تيم اسدآباد با يك برد و 2 شكست در 
جايگاه دوم قرار گرفت و نفت و گاز گچساران نيز با يك برد و 2 باخت 
در رتبه ســوم ايستاد. وى يادآور شــد: دور برگشت اين رقابت ها نيز 

هفدهم ماه جارى به ميزبانى يس آل گرگان برگزار مى شود.

 امروز و پس از پشــت سر گذاشتن پنج 
بازى در جام ملت ها، ســخت ترين آزمون 
خود در امــارات را تجربــه خواهيم كرد. 
رقابت با سامورايى ها پس از سال ها در يك 
ميدان معتبر كه به قول AFC، دهان را آب 

مىاندازد!
شايد به واسطه نمايش تحسين برانگيزى كه 
در اين جام داشته ايم، امروز كمتر ايرانى اى 
را ببينيم كه قبل از مصاف با يكى از بهترين 
تيم هاى آســيايى جهان به خود استرس راه 
بدهد، امــا واقعيت اين اســت كه امروز و 
برابر آبى هاى ســامورايى مصاف دشوارى 
خواهيم داشت و براى رسيدن به فينال بايد 
تيم خــوب، بزرگ و قابل احترام ژاپن را از 

ميان برداريم.
ژاپن؛ تيمى كه همواره يكى از قدرت هاى 
برتر فوتبال آسيا بوده امروز در شرايطى مقابل 
شاگردان كارلوس كى روش قرار مى گيرد كه 
نســبت به جام جهانى تعداد زيادى از نفرات 
اصلى اش را در اختيار ندارد. با اين حال آنها تا 
اينجاى رقابت ها با انجام بازى هاى منطقى باال 

آمدند اما به صخره سختى برخورد مى كنند.
ايران در اين دوره از رقابت ها با تلفيقى از بازيكنان 
باتجربــه و جوان و از همه مهــم تر با رهبرى 
كارلوس كى روش مربى پرآوازه پرتغالى پراميد 
ترين تيم براى كسب عنوان قهرمانى آسياست. حاال 
بسيارى از كارشناسان فوتبال آسيا ايران را شانس اول 
كسب عنوان قهرمانى مى دانند و طرفداران تيم ملى 
نيز اميدوارند با كسب برد مقابل ژاپن به فينال برويم و 
آنجا نيز برنده قطر و امارات را شكست دهيم و پس 
از 43 سال جام قهرمانى را به خانه بياوريم. اتفاقى كه 
سربازان كم ادعا و توانمند كارلوس كى روش قادر 

به انجامش هستند.
ســرمربى تيم ملى ديروز در نشست خبرى 
قبــل از بازى ايــران و ژاپن گفــت: بازى 
با ژاپن بســيار مهم اســت و مثل هميشــه 
بسيار خوشــحاليم كه بازى برابر تيم بسيار 
خوب ژاپن و بازيكنان فوق العاده اش انجام 
مى دهيم. احتياجى نيســت كــه من مراتب 
تحسين خودم  را راجع به كشور بزرگ ژاپن 
دوباره ابراز كنم. پس از گذشت چندين سال 
و پشــت سر گذاشتن سختى ها و مشكالت 
بسيار هيجان زده هستيم كه در نيمه نهايى جام 

ملت هاى آسيا حضور داريم.
او در پاســخ به اين پرسش كه براى مقابله با 

فوتبال دفاعى ژاپن چه برنامه اى دارد بيان كرد: 
ما مقابل با پرستيژترين و موفق ترين تيم آسيا 
بازى مى كنيم. آن ها فوتبال فوق العاده اى دارند. 
من اين افتخار را داشته ام كه براى دو سال در 
ژاپــن كار كنم. من اين فرصت را داشــتم كه 
دو سال در يك باشــگاه در ژاپن كار كنم و 
برنامه هاى فوق العاده آن ها را كه براى توسعه 
فوتبال، مخصوصا در بخش هاى پايه، بانوان 
و بزرگساالن داشتند، از نزديك ببينم و نتايج 
هم، خودشان گويا هســتند. مى خواهم در 
اينجا از كشــور ژاپن و مخصوصا باشــگاه 
ناگويا تشــكر كنم كه اين فرصت را به من 

دادند تا در آنجا حضور داشته باشم.
كى روش ادامه داد: ژاپنى ها چهار بار توانسته اند 
قهرمان اين رقابت ها شوند و همچنين به مرحله 
دوم جام جهانى راه يابند. آن ها توانسته اند تيم ملى 
كلمبيا را شكست دهند. اين كه در مسابقات كوپا 
آمريكاى سال پس، از قطر به عنوان ميزبان جام 
جهانى آينده دعوت شــده طبيعى است اما اين 
كه كشورهاى برزيل، آرژانتين و اروگوئه از ژاپن 
دعوت كرده اند تا در اين مســابقات حضور 

داشته باشد، اتفاقى نيست.
او تصريح كــرد: مى خواهم يك مثال بزنم. 
اين مثال خوبى اســت براى ايران و كسانى 
كه در خانه هســتند. در ســال 1998 كه در 
باشگاه خوب ناگويا كار مى كردم، فدراسيون 
فوتبال ژاپن 9 بازيكن ما را براى حضور در 
اردوى تيم ملى گرفت. نگذاشتند كه با آن ها 

كار كنيم. آن بازيكنــان از دى ماه تا خرداد 
ماه در اختيار تيم ملــى بودند. من ناراحت 
بــودم ولى به عنوان يك مربى خارجى بايد 
به برنامه هاى توســعه اى فدراسيون فوتبال 
ژاپن احترام مى گذاشتم. اين يك مثال خوب 
است. به خاطر همين است كه در چهار دهه 
گذشته آنها تقريبا بســيار قدرتمند در آسيا 
بوده اند و بازيكنــان خوبى دارند. براى من 
يك افتخار است كه فردا (امروز) در نيمكت 
مقابل ژاپن خواهم نشست. اميدوارم هر دو 
تيم با بازيكنــان خوبى كه دارند عملكردى 
داشته باشند كه هواداران لذت ببرند ولى با 
كمال احترام به هواداران ژاپن، خواسته قلبى 

من اين است كه ايران برنده ديدار باشد.
كاپيتان تيم ملى ايران هم در نشست خبرى 
گفت: خيلى خوشحال هستيم كه در مرحله 
نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا حضور داريم.

مسعود شجاعى اظهار كرد: خيلى خوشحال 
هستيم كه در مرحله نيمه نهايى حضور داريم 
و آماده بازى امروز هستيم. فكر مى كنم بازى 
امروز يكى از قشنگ ترين بازى هاى جام بشود. 
همان طور كه كى روش گفت پس از آن همه 
سختى كه كشــيديم، آماده ايم آن هدفى را كه 

طرح ريزى كرديم در بازى امروز انجام دهيم.
شجاعى درباره اين كه داور استراليايى قضاوت 
اين بازى را بر عهده دارد و در دوره قبل داور 
اســتراليايى بود كه ايران در يك چهارم حذف 
شد گفت: به اين مساله فكر نكرده بوديم. ما از 
اين اتفاق درس مى گيريم. داور استراليايى در دوره 

قبل يك اشتباه كرد و اين مسائل گذشته است.
وى افزود: چيزى كه براى ما مهم اســت و از 
اول مسابقات روى آن تاكيد داشتيم، تمركز 
تيمى بوده است. فكر نمى كنم حضور داور 

استراليايى در كار ما خلل ايجاد كند.
كاپيتان تيم ملى فوتبال ايــران درباره بازى 
فينال كه يكــى از دو تيم قطر يا امارات در 
آن خواهند بود گفت: ما بازى به بازى پيش 
مى رويــم و بازى كه پيــش رو داريم براى 
ما مهم اســت. كار مربيان اين است روى 
تيم هاى ديگر آناليــز الزم را انجام دهند. 
چيزى كه فقــط به آن فكر مى كنيم بازى 
برابر ژاپن اســت. اگــر بخواهيم به فينال 
برسيم بايد از سد ژاپن بگذريم. پس بايد 
به ژاپن فكر كنيم و اين كه چطور از ســد 

اين تيم بگذريم.

تنها چيزى كه امروز حالمان را خوب مى كند

سامورايى طور! برِد 

مسئوليتى در برابر سالن هاى 
ورزشى بدون مجوز نداريم

رئيس هيــأت بدمينتــون همــدان گفت: 
فعاليت همه مربيان بدمينتون در سالن هاى 
ورزشــى بايد داراى مجوز باشــند چراكه 
اين هيــأت از ابتداى ماه جــارى در مقابل 
حوادث ايجاد شــده در ســالن هاى بدون 
مجوز براى بازيكنــان و عوامل، هيچگونه 
مسئوليتى نخواهد داشت. هادى تيپ اظهار 

كرد: فعاليت ورزشكاران و دست اندركاران 
در سالن هاى ورزشــى بدون مجوز شايد 
با مصدوميــت و حادثه همراه شــود و به 
همين منظور هيــأت بدمينتون همدان هيچ 
گونه معرفى نامه به هيأت پزشكى ورزشى 
بــراى پيگيرى مراحل درمان اين دســته از 
افراد و مربيان آنها صــادر نمى كند. رئيس 
هيــأت بدمينتون همدان خاطرنشــان كرد: 
همچنين بر اساس اعالم فدراسيون بدمينتون 
كشــور، برگزارى هرگونه دوره آموزشــى 

اعــم از علمى و عملــى مربيگرى، داورى، 
اســتعداديابى و اردوها بايد زير نظر هيأت 
هاى اســتانى برگزار شود. تيپ يادآور شد: 
طبق همين بخشنامه ثبت نام تمامى كالس 
هاى آموزشــى مربيگرى و داورى بدمينتون 
خــارج از كميته آموزش هيــأت بدمينتون 
استان همدان بدون وجاهت قانونى است و 
هيچ گونه مجــوزى در اين خصوص براى 

ساير اداره ها و دانشگاه ها صادر نمى شود.
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پيشخوان

تمام 25 هزار بليت ديدار
 ايران و ژاپن فروخته شد

 بــراى ديدار ايــران و ژاپن 25 هزار 
بليت به فروش رفته اســت. به گزارش 
ايســنا، درحالى كه تيم ملى فوتبال ايران 
از ســاعت 17:30 عصر امروز (دوشنبه) 
در ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العين به 
مصاف ژاپن خواهد رفت، تمام بليت هاى 
اين ديدار به فروش رفته اســت. ورزشگاه 
هزاع بن زائد داراى 25 هزار صندلى است. 
در بيشتر بازى هاى ايران در اين جام شاهد 

حضور هواداران پرشمار بوده ايم.
ايران دومين تيم گرانقيمت 
نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا

 تيم ملى فوتبال ايران از لحاظ ارزش 
در ميان چهار تيم راه يافته به نيمه نهايى 
جام ملت هاى آســيا 2019 در رتبه دوم 
قرار دارد. به گــزارش مهر، ژاپن، ايران، 
قطر و امارات براى فتح عنوان قهرمانى در 
جام ملت هاى آسيا 2019 رقابت خواهند 
كــرد. در بازى هايى كه با شــگفتى هاى 
زيــادى همراه بود (صعــود قطر به نيمه 
نهايى براى اولين بــار در تاريخ) به نظر 
مى رســد باز هم اتفاق هاى جالبى در آن 
رخ خواهــد داد. با وجود اينكه تيم ملى 
قطر كــم ارزش ترين تيم در بين تيم هاى 
راه يافته به نيمه نهايى است اما قوى ترين 
دفــاع و حمله جــام را دارد.  آمار آنها 
خيلى شــبيه بــه ايران اســت كه اين 
بازى هــا را از ابتدا به عنوان يك مدعى 
جدى آغاز كرد.  گران ترين تيم، ژاپن 
80.08 ميليون يورو است. ايران از  با 
نظــر ارزش با 58.15 ميليون يورو در 

رتبه دوم قرار دارد.

عليرضا رضايى نايب
 رئيس فدراسيون كشتى شد

 عليرضــا رضايــى با حفظ ســمت، 
بعنوان سرپرست نايب رئيسى فدراسيون 
كشتى منصوب شــد. به گزارش روابط 
عمومى فدراسيون كشتى، حميد بنى تميم 
سرپرســت فدراسيون كشتى، در حكمى 
نقره  مدال هاى  دارنــده  رضايى  عليرضا 
المپيك و برنز جهان را بعنوان سرپرست 
نايب رئيســى فدراسيون كشتى منصوب 
كرد. رضايى نايب قهرمان المپيك 2004
آتن و دارنــده مدال برنز جهان اســت 
كه ســابقه نايب رئيســى و سخنگويى 
فدراسيون كشتى را در كارنامه كارى خود 
دارد و هم اكنون سرمربى تيم ملى كشتى 

آزاد اميد (زير 23 سال) است.

آزمون در مسير على دايى
 ســايت آس مهاجم ايرانى را جانشين 
على دايى در تيم ملى فوتبال ايران مى داند. 
به گزارش ايرنا، در سال هاى اخير تيم ملى 
فوتبال ايران به دنبال بازيكنى بوده اســت 
كه بتواند در قاره آســيا و جهان مانند على 
دايى خيره كننده عمل كند. به نظر مى رســد 
سردار آزمون مى تواند همان مهاجمى باشد كه 
تيم ملى ايران به دنبالش است. آزمون برترين 
گلــزن ايران در جام ملت هاى آســيا 2019 
محســوب مى شود. او تاكنون چهار گل به 
ثمر رسانده است و در جايگاه دوم برترين 
گلزنان جام قرار دارد. آزمون نشان داده است 
كه يكى از مهاجم هاى برجســته در آســيا 
است. مسى ايرانى، همان طور كه رسانه هاى 
ايرانى او را مى نامند، براى روبين كازان پيش 
از جام ملت هاى آســيا در 17 بازى پنچ گل 
به ثمر رســاند و چهار پاس گل داد. آزمون 
تاكنــون 45 بار با پيراهن تيم ملى به ميدان 
رفته و توانسته است 28 گل به ثمر برساند.

ما بازى به بازى پيش 
مى رويم و بازى كه پيش رو 
داريم براى ما مهم است. 
كار مربيان اين است روى 
تيم هاى ديگر آناليز الزم 
را انجام دهند. چيزى كه 
فقط به آن فكر مى كنيم 

بازى برابر ژاپن است. اگر 
بخواهيم به فينال برسيم 
بايد از سد ژاپن بگذريم. 
پس بايد به ژاپن فكر 
كنيم و اين كه چطور

 از سد اين تيم بگذريم.



 در حالــى كــه10 اثــر تاريخــى و طبيعى اســتان 
ــد،  ــوه الون ــدر، ك ــار عليص ــه غ ــدان از جمل هم
كتيبــه هــاى گنجنامــه، ارگ نوشــيجان شــهر زيــر 
ــود قابليــت  ــى ســامن و دســتكندهاى ارزانف زمين
ــدان  ــى را در هم ــار جهان ــت آث ــت در فهرس ثب
دارد امــا تــا بــه امــروز هيــچ اثــرى در همــدان بــه 
ليســت آثــار جهانــى راه پيــدا نكــرده اســت . بــه 
واقــع چــرا ثبــت جهانــى برخــى از آثــار تاريخــى 
و طبيعــى مــا در اســتان همــدان ايــن همــه ســال 

بــه تعويــق افتــاد؟
جهانــى  ميــراث  ثبــت  پيشــنهادى  اثــر  هــر 
يونســكو بايــد يكــى از 6 شــاخص مطــرح شــده 
ــته  ــكو را داش ــر در يونس ــى اث ــت جهان ــراى ثب ب
ــرى  ــر اث ــاخص ها ه ــن ش ــاى اي ــر مبن ــد. ب باش
ــراى ثبــت جهانــى پيشــنهاد مى شــود بايــد  كــه ب
نبــوغ  از  بى بديــل  دســت آوردى  نمايان گــر 
هنــرى بشــر باشــد و تبــادل مهمــى از ارزش هــاى 
بشــرى در يــك محــدوده زمانــى در حيطــه 
فرهنگــى جهــان از لحــاظ پيشــرفت در معمــارى 
يــا فــن آورى، هنر هــاى يادمانــى، برنامــه ريــزى 
شــهرى يــا طراحــى چشــم انــداز را نشــان دهــد. 
ــى يونســكو  ــراث جهان ــار پيشــنهادى ثبــت مي آث
ــا دســت كــم اســتثنايى  ــا ي ــد گواهــى بى همت باي
بــر يــك ســنت فرهنگــى يــا تمــدن زنــده يــا از 
ميــان رفتــه باشــند. يكــى ديگــر از شــاخص هاى 
ثبــت جهانــى ايــن آثــار ايــن اســت كــه نمونــه اى 
ــارى  ــه معم ــا مجموع ــا ي ــى بن ــته از نوع برجس
ــه  ــر مرحل ــه نمايانگ ــره ك ــا منظ ــن آورى ي ــا ف ي
يــا مراحلــى در سرگذشــت انســان باشــد. از 
شــاخص هاى الزم  ديگربــراى ثبــت جهانــى 
يــك اثــر مى تــوان بــه ايــن اشــاره كــرد كــه يــك 
ــه اى برجســته از يــك  ــد نمون ــر پيشــنهادى باي اث
ــه  ــن، ك ــتفاده از زمي ــا اس ــرى ي ــكونت گاه بش س

ــد فرهنــگ اســت، باشــد.  ــا چن معــرف يــك ي
در  جهانــى  ثبــت  بــراى  پيشــنهادى  آثــار 
ــا ملمــوس  ــه طــور مســتقيم ي ــد ب يونســكو باي
ــى،  ــنت هاى زندگ ــا س ــا ي ــا رويداد ه ــط ب مرتب
افــكار و عقايــد يــا آثــار هنــرى يــا ادبــى واجــد 
ــند. االن سالهاســت  ــى باش ــت واالى جهان اهمي
ــه روى ميــز هــاى تصميــم  ــده هگمتان كــه پرون
ــه ثبــت جهانــى رســيدن خــاك  ــراى ب گيــرى ب
ــى  ــان جهان ــك نش ــدان از ي ــورد و هم ــى خ م

ــب اســت . ــى نصي ب
در ســال 1393 مديــركل ميــراث فرهنگــى ، 

ــدان   ــت در هم ــتى و گردشــگرى وق ــع دس صناي
ــا  ــده ت ــذارى ش ــه هدف گ ــه اين ك ــاره ب ــا اش ب
ــع دســتى همــدان  ــر صناي ســال 99 تعــداد 50 اث
ــوان  ــند، عن ــته باش ــى داش ــت مل ــان مرغوبي نش
ــود ،  « براســاس هدف گــذارى صــورت  كــرده ب
گرفتــه در ايــن ســال بايــد 40 اثــر صنايــع دســتى 
اســتان همــدان مهــر اصالــت يونســكو دريافــت 
ــع  ــر صناي ــا 83 اث ــر ام ــال حاض ــد.»  در ح كنن
ــر  ــد و 11 اث ــده ان ــى ش ــان مل ــتى داراى نش دس
نيــز مهــر اصالــت را دريافــت كــرده انــد بــا ايــن 
تفاســير تــا رســيدن بــه 40 اثــر وعــده داده شــده 
ــى اســت .  ــان باق ــا دوســال زم در ســال 99  تنه
رئيــس گــروه ميــراث طبيعــى ســازمان ميــراث 
اســتان  پنــج  در  اثــر   16 ثبــت  از  فرهنگــى 
ــه گــزارش روابــط عمومــى  كشــور خبــر داد. ب
ــى،  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــانى س ــالع رس و اط
صنايــع دســتى و گردشــگرى، «علــى قمــى 
ــا اشــاره بــه جزئيــات موضــوع ثبــت  اويلــى» ب
ايــن آثــار، گفــت: 23 پرونــده از 5 اســتان 
مازنــدران، خراســان رضــوى، لرســتان، قــم 
ــداد 16  ــن تع ــه از اي ــد ك ــرح ش ــل مط و اردبي
واجــد ارزش ثبــت شــناخته شــد.  پرونــده 
6پرونــده  رضــوى  خراســان  از  گفــت:  وى 
ــد  ــرح ش ــان مط ــوى كارشناس ــنهادى از س پيش
كــه از ايــن تعــداد 5 پرونــده واجــد ارزش 
طبيعــى  ميــراث  ايــن  شــد.  شــناخته  ثبــت 
شــامل آبشــار بــار، آبشــارهاى بــوژان، درخــت 

كهنســال بنــه پيــر، درخــت كهنســال بنــه كالتــه 
ــد  ــورد تايي ــه م ــود ك ــى ش ــور م ــار بل ــد، غ بي
ــراث  ــم مي ــت و حري ــى ثب ــه مل ــاى كميت اعض

ــت. ــرار گرف ــى ق طبيع
ــه  ــى، قل ــراث طبيع ــروه مي ــس گ ــه رئي ــه گفت ب
ســياالن، دشــت درياســر تنكابــن، زيســتگاه 
ــان آزاد  ــه درخت ــه، مجموع ــدگان چشــمه كيل پرن
ــون  ــت زيت ــك، درخ ــتاى گاورم ــوط روس و بل
آســياب ســر ســارى، مجموعــه درختــان آزاد 
ــاى ســارى، مجموعــه  ــاد اولي روســتاى زريــن آب
درختــان روســتاى خاركــش ســارى، آبشــار 
ــد و  ــرح ش ــدران مط ــتان مازن ســنگ دركا، از اس
ــرد:  ــد ك ــى تاكي ــت. قم ــرار گرف ــد ق ــورد تايي م
ــط  ــده توس ــتان 5 پرون ــتان لرس ــن از اس همچني
هــاى  پرونــده  از  شــد  مطــرح  كارشناســان 
ارزش  واجــد  ســفبيد  آب  آبشــار  پيشــنهادى 
ــه  ــت ك ــى اس ــن درحال ــد. اي ــناخته ش ــت ش ثب
ــتاى  ــال روس ــار كهنس ــت چن ــده درخ دو پرون
ــتان  ــن اس ــال آفي ــرو كهنس ــت س ــه و درخ ناي
ــى ثبــت و  ــه مل ــد اعضــاى كميت ــورد تايي ــم، م ق
حريــم ميــراث طبيعــى قــرار گرفــت. بــه گــزارش 
ايرنــا ، كشــور ايــران از ديربــاز بــه عنــوان يكــى 
ــار  از كشــورهاى شــاخص و برجســته از نظــر آث
طبيعــى و اكوسيســتم هاى منحصــر بــه فــرد 
ــطح  ــى در س ــى و زمين شناس ــت تاريخ ــا قدم ب

جهانــى شــناخته مى شــود.
ــتم هاى  ــدى IUCN اكوسيس ــاس طبقه بن ــر اس ب

ــراث طبيعــى كشــور شناســايى و در  معــرف مي
ــرد  ــرار مى گي ــى» ق ــى مل ــار طبيع ــت «آث فهرس
ــش  ــى، پاي ــت حفاظت ــرح مديري ــاس ط و براس
ــى  ــر طبيع ــون 37 اث ــود. تاكن ــت مى ش و حفاظ
ملــى بــا مســاحت 40 هــزار و 938 هكتــار 
زيســت  محيــط  حفاظــت  ســازمان  توســط 
شــده  ثبــت  و  شناســايى  كشــور  ســطح  در 
ــى  ــى مل ــراث طبيع ــر مي ــوى ديگ ــت. از س اس
ــز  ــى ني ــراث فرهنگ ــازمان مي ــط س ــران توس اي
كــه  مى شــوند  ثبــت  و  معرفــى  شناســايى، 
جغرافيايــى  مناطــق  و  اكوسيســتم ها  شــامل 
طبيعــى كشــور اســت كــه بــه دليــل دارا بــودن 
مناظــر  زيست شناســى،  و  فيزيكــى  شــرايط 
طبيعــى-  محوطه هــاى  جغرافيايــى،  بديــع 
ارزشــمند  نمونه هــاى  و  پديده هــا  تاريخــى، 
آنهــا  زيســتگاه هاى  و  جانــورى  گياهــى، 
ــرار  ــدار ق ــردارى پاي ــت و بهره ب ــت حفاظ تح
ــر  ــى موثرت ــراث فرهنگ ــازمان مي ــرد. س مى گي
ــراث  ــدود 400 مي ــون ح ــرده و تاكن ــل ك عم
طبيعــى را در كشــور شناســايى و بــه ثبــت 

ــت. ــانده اس ــى رس مل
ــى در چــه جايگاهــى  ــران در ســطح جهان ــا اي ام
قــرار دارد؟ ايــران تاكنــون 22 اثــر تاريخــى خــود 
را در فهرســت يونســكو بــه ثبــت رســانده اســت. 
ايــن فهرســت شــامل 21 اثــر ميــراث فرهنگــى و 

تنهــا يــك اثــر ميــراث طبيعــى اســت.

 

Y K

 

فنـاوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

نيمه ابري-  وزش باد- برف و باراني

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

دوشنبه  8 بهمن ماه 1397  21 جمادي االول 1440  28 ژانويه 2019  شماره 3399

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:51  
خورشيد         07:17                   طلوع 
اذان ظهر                      12:28
غروب خورشيد              17:40
اذان مغرب                   17:59 
نيمه شب شرعي           23:46

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 كب
وند

نها
   

ان
رك

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

10 11 12 11 10 10 10 13 10 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
70 70 70 70 70 65 70 55 55 55 65

■ حديث:
رسول اكرم(ص):

مرد ، درآمدى حالل تر از دست رنجش ، كسب نكرده است ، و آنچه مرد براى خودش و زن 
و فرزندش و خدمتكارش هزينه كند ، آن ، صدقه است .

سنن ابن ماجة : ج 2 ص 723 ح 2138

■ دوبيتي:
نمى دانم دلم ديوانه كيست                                           كجا آواره و در خانه كيست
نميدونم دل سر گشته مو                                              اسير نرگس مستانه كيست

تغييرات اساسى در معاونت 
گردشگرى كشور

 معاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگى چهار مديركل از پنج 
اداره كل را تغيير داد كارشناســان معاونت گردشــگرى در شوك اين 
تحول هســتند چــرا كه اين تغييرات در يــك روز و كمتر از دوماه به 

نوروز رخ داده است.
به گزارش راه بلد  ، ولى تيمورى چند روزى بيشتر نيست كه از اسپانيا 
و نمايشــگاه گردشگرى و بين المللى فيتور مادريد برگشته است او به 
همراه رئيس سازمان ميراث فرهنگى در اين دوره از نمايشگاه كه ايران 

نيز پاويون داشت، شركت كرده بود.
حاال پس از برگشــت از اين سفر در يك روز و در ايام نزديك به عيد 
نوروز و فعاليت ستاد گردشگرى چهار اداره كل، هماهنگى هاى ملى، 
نظارت و ارزشــيابى، آموزش و برنامه ريزى را دچار تغيير كرد. هنوز 
كارشناسان اين معاونت گردشگرى در شوك اين تغييرات هستند. او كه 
از بدنه سازمان ميراث فرهنگى بوده و دفتر اداره كل نظارت و ارزيابى 
خدمات گردشگرى را بر عهده داشت، حاال قرار است برخى از افراد را 

خارج از بدنه سازمان به عنوان مديران كل معرفى كند.
حسين اله بداشتى مديركل دفتر همكارى و توافق هاى ملى گردشگرى 
بود كه قرار اســت به جاى او ليال اژدرى اين سمت را بر عهده بگيرد. 
اژدرى قبال سرپرست دفتر برنامه ريزى و حمايت از توسعه گردشگرى 
بود. محمــد ثابت اقليدى مديركل نظارت و ارزيابى گردشــگرى نيز 
جاى خود را به جواد موســوى مى دهد او در پژوهشــگاه و معاونت 
گردشگرى مشــهد فعاليت مى كرده است. به جاى محمد رضا اكبرى 
مدير دفتر مطالعات و آموزش گردشگرى نيز زاهد شفيعى عهده دار اين 
سمت خواهد شد شــفيعى از بدنه كارشناسى ميراث فرهنگى نبوده و 
از اصفهان به تهران خواهد آمد. دفتر برنامه ريزى و حمايت از توسعه 
گردشگرى نيز تا كنون سرپرستى داشت امروز به عليرضا رحيمى سپرده 
مى شود. رحيمى مدتها پيش در معاونت گردشگرى مناطق آزاد فعاليت 
مى كرد. محمد ابراهيم الريجانى مديركل بازاريابى و تبليغات هنوز در 
اين جايگاه قرار دارد. مراســم معارفه مديران جديدروز گذشته  هفتم 

بهمن ماه ساعت 14 در معاونت گردشگرى برگزار شد 

همدان در تكاپوى
 دوازدهمين نمايشگاه گردشگرى 

 امســال از 23 تا 26 بهمن اين نمايشگاه در محل دائمى نمايشگاه 
هاى تهران برگزار مى شــود، اين نمايشگاه در 13 سالن برگزار خواهد 
شد كه همدان نيز در سالنى با نام " تعطيالت آخر هفته " در  اين رويداد 
حضور خواهد داشــت . ميراث فرهنگى با همراهى جامعه هتلداران و 
دفاتر خدمات مسافرتى و تاسيات گردشگرى در كنار شركت سياحتى 
عليصدر و مجموعه تفريحى گنجنامه در اين نمايشگاه حاضر ميشوند .

اين نمايشــگاه در  فضايى بالغ بر41 هزار مترمربع در اختيار نمايشگاه 
گردشــگرى قرار گرفته كه 3 هزار مترمربع فضاى باز  است و 24 هزار 
مترمربع فضاى مفيد اين نمايشگاه است .  به دليل همزمانى نمايشگاه ها امكان 
افزايش سالن ها وجود نداشت، 10 هزار مترمربع درخواست فضاى مازاد داشتيم 
كه مقدور نبود. شاخصه و ويژگى اين نمايشگاه تمركز بر حضور استان ها به 
منظور معرفى داشته ها و توانمندى ها است سال هاى گذشته تمركز بيشتر روى 
استان تهران بود اما امسال با توجه به استقبال خوب استانها اين رقم برعكس شده 
است و 70 درصد در اختيار استانها و 30 درصد در اختيار استان تهران است 
. دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللى صنعت گردشگرى و صنايع وابسته 
تهران با تمركز بر روى ساماندهى و توزيع گردشگرى داخلى برگزار مى 
شود، چراكه پس از برگزارى نمايشگاه، فصل پررونق گردشگرى داخلى 
يعنى نوروز را داريم، اين يك فرصت براى فعاالن حوزه گردشــگرى 
است كه مى توانند با ارائه بسته هاى متنوع به توزيع مكانى و زمانى سفر 

در كشور كمك كنند.»

انتصاب هاى داخلى
در ارشاد 

ــى در  ــاى داخل ــر انتصــاب ه ــته خب  روز گذش
اداره كل ارشــاد اســالمى همــدان داغ بــود در ايــن 
تغييــرات بيــن كارمنــدان ايــن اداره كل در ســمت 

ــا انجــام شــد ــى ه هــاى مختلــف  جابجاي
رئيــس گــروه قــرآن و عتــرت اداره كل فرهنــگ و 

ارشــاد اســالمى اســتان همــدان معرفــى شــد
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
در حكمــى حبيــب شــهنوازيان را به عنــوان «رئيس 
ــوب  ــن اداره كل منص ــرت» اي ــرآن و عت ــروه ق گ
كــرد.در ايــن حكــم آمــده اســت: «نظــر بــه 
ــى  ــاى جنابعال ــتگى ه ــدى و شايس ــد، توانمن تعه
بــه موجــب ايــن ابــالغ بــه عنــوان «رئيــس 
ــوب  ــن اداره كل منص ــرت» اي ــرآن و عت ــروه ق گ
ــال  ــد متع ــا عنايــت خداون مى شــويد.اميد اســت ب
و حضــور فعــال در تمامــى عرصــه هــا در انجــام 

ــيد.» ــق باش ــه موف ــف محول وظاي
انتصاب رئيس اداره امور مالى و پشتيبانى

ــور  ــس اداره ام ــوان رئي ــه  عن ــى ب ــب معصوم زين
ادارى، مالــى و پشــتيبانى اداره كل فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمى اســتان همــدان منصــوب شــد.
ــگ  ــى اداره كل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان، در حكمــى 
از ســوى مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
همــدان، «زينــب معصومــى» به عنــوان رئيــس اداره 
امــور ادارى، مالــى و پشــتيبانى اداره كل فرهنــگ و 

ــى شــد. ــدان معرف ــاد اســالمى هم ارش
معصومــى داراى مدرك كارشناســى ارشــد مديريت 
ــن اداره  ــه اي ــا تجرب ــوده و از نيروهــاى ب ــى ب دولت
كل اســت كــه ســابقه خدمــت در امــور فرهنگــى و 
هنــرى، مســئوليت امــور ادارى و رفاهــى كاركنــان، 
مســئوليت امــور بانــوان اداره كل و ... را در كارنامــه 

خــود دارد.
معرفى رئيس گروه امور رسانه 

هــادى شــيرمحمدى بــه عنــوان رئيــس گــروه امور 
رســانه اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان 

همــدان معرفــى شــد
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
در حكمــى «هــادى شــيرمحمدى» را بــه بــه عنــوان 
رئيــس امــور رســانه ايــن اداره كل منصــوب كــرد. 
ــد،  ــه تعه ــر ب ــت: «نظ ــده اس ــم آم ــن حك در اي
توانمنــدى و شايســتگى هــاى جنابعالــى بــه 
ــروه  ــس گ ــوان «رئي ــه عن ــالغ ب ــن اب ــب اي موج
امورســانه» ايــن اداره كل منصــوب مى شــويد. 
اميــد اســت بــا عنايــت خداونــد متعــال و حضــور 
ــف  ــام وظاي ــا در انج ــه ه ــى عرص ــال در تمام فع

ــيد.» ــق باش ــه موف محول
هشدار به خريداران بليت هاى 
بازار سياه جشنواره فيلم  فجر

ــن  ــى و هفتمي ــينماهاى س ــور س ــر ام  مدي
ــردم از  ــرد م ــد ك ــر تاكي ــم فج ــنواره فيل جش
ــازار ســياه  ــا ب تهيــه بليــت خــارج از گيشــه ي
ــزارى  ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــوددارى كنن خ
امــور  مديــر  فرجــى  محمدرضــا  مهــر، 
ــم  ــنواره فيل ــن جش ــى و هفتمي ــينماهاى س س
ســانس هاى  بليت هــا،  تهيــه  دربــاره  فجــر 
بــراى  ســينماها  آماده ســازى  و  فوق العــاده 
بيــان  فجــر  فيلــم  جشــنواره  از  ميزبانــى 
ــياه  ــازار س ــم ب ــه از اس ــور ك ــرد: همان ط ك
مشــخص اســت. بنابرايــن قيمــت بليت هــا 

اســت. غيرطبيعــى  نيــز 
تقلبــى  بليت هــا  اســت  ممكــن  طرفــى  از 
اســتفاده  آنهــا  از  ننــد  نتوا فــراد  ا و  باشــد 
را  نظرشــان  مــورد  فيلم هــاى  و  كننــد 
تاكيــد  و  تاييــد  دليــل  هميــن  بــه  ببيننــد 
طريــق  از  را  بليت هــا  كــه  مى كنيــم 
تهيــه  يــا گيشــه ها  فوق العــاده  ســانس هاى 

كننــد. 

تابستان در قطب شمال ركورد زد
 تحقيقات جديد نشان مى دهد دماى تابستان در قطب شمال زمين 

به ركوردى بى سابقه طى 115 هزار سال اخير رسيده است.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از اسپوتنيك نيوز، محققان با توجه 
به شــواهد جديد به اين نتيجه رســيده اند كه دماى قطب شمال به 
باالترين ميزان طى 115 هزار سال اخير رسيده است. پژوهش جديدى 
كه در نشريه Nature Communication منتشر شده، حاكى 
از آن اســت كه از  115 هزار ســال قبل تا كنون دماى مناطق قطبى 
كانادا در تابســتان به اين حد باال نبوده اســت. «سيمون پندلتون» از 
موسسه «تحقيقات قطب شمال و آلپ »در دانشگاه كلورادو و محقق ارشد 
پژوهش مى گويد: اين روند نشان مى دهد ما محيط زيست را در معرض 

رويدادهايى قرار داديم كه طى 120 هزار سال قبل وجود نداشته است. 

كشف سنگ 4 ميليارد ساله
 زمينى در ماه!

 محققان با بررســى يك نمونه سنگ ماه متوجه شدند اين صخره 
2 گرمى به زميــن تعلق دارد كه 4.1 ميليارد ســال قبل در عمق 20 
كيلومترى سياره خاكى تشكيل شده است. به گزارش ناسا، دانشمندان 
معتقدنــد قديمى ترين صخره زمينى را كشــف كرده اند اما آنها ادعا 
مى كنند اين صخره از دنياى ديگرى آمده اســت. حدود 48 سال قبل 
هنگاميكه «آپولو14» از ماه به زمين بازگشت،  همراه خود محموله اى 
از ســنگ ها را آورد. اكنون زمين شناسان اعالم كرده اند حداقل يكى 
از آنها مربوط به عمق 20 كيلومترى ســطح زمين است. طبق شواهد 
كشــف شده، به دليل برخورد يك سيارك يا شهاب سنگ بزرگ 

با زمين،  يك تكه صخره از زمين به آســمان پرتاب مى شود.

دانشگاههاى برتر كنسرسيوم
 مقابله با آلودگى هوا تشكيل دادند

 معاون پژوهشــى دانشگاه خواجه نصير گفت: دانشگاه هاى برتر 
مامور تهيه فهرست انتشــار آالينده هاى هوا در 7 كالنشهر شده اند. 
محمد طالعى گفت: با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
كنسرسيومى ميان دانشگاه هاى برتر با هدف ارائه راهكارها براى رفع 
مشكل آلودگى هوا در كالن شهرها ايجاد شده است. وى افزود: در اين 
كنسرسيوم دانشگاه ها مامور شده اند تا طرح فهرست انتشار آالينده هاى 
هوا شامل منابع انسان ساز و ارزيابى سناريوهاى اصلى كاهش آلودگى هوا 
در كالنشهرها شامل  7 كالن شهر تهران، كرج، اصفهان، تبريز، اراك، 
اهواز و شــيراز را تهيه كنند. معاون پژوهشــى دانشگاه خواجه نصير 
تاكيد كرد: اين طرح با هدف استفاده از پتانسيل دانشگاه ها براى حل 

معضالت آلودگى هواى كالن شهرها تدوين شده است.

قديمى ترين حيوان روى زمين فسيل
 600 ميليون ساله است

 شواهد فســيلى در چين حاكى از آن است كه 600 ميليون سال قبل 
موجودى شبيه عروس دريايى در زمين مى زيسته است. اين قديمى ترين 
حيوانى اســت كه روى زمين زيسته است. به گزارش ديلى ميل، حباب 
هاى عجيبى كه در چين كشف شــده اند، احتماال نشانه هايى از وجود 
نخستين حيواناتى هستند كه روى زمين به وجود آمدند. شواهد فسيلى 
از موجودات باستانى كه شــبيه عروس دريايى هستند، در صخره هايى 
600 ميليون ساله كشف شده اند. اين حيوان ناشناخته هنوز نامى ندارند اما 
تحليل هاى ميكروسكوپى حاكى از آن است كه نشانه هاى مشابه (مانند 
 (Ctenophora )شاخك ها و اليه مخاطى) يك گونه عروس دريايى
دارد. گونه هاى گوشتخوار Ctenophora هنوز هم وجود دارند و از 
ارگانيسم هاى ريز دريايى تغذيه مى كنند. پيش از اين تصور مى شد قديمى 
ترين حيوانى كه روى زمين زيســته Dickinsonia بوده است. اين 

ارگانيسم حدود 541 ميليون سال قبل روى زمين مى زيسته است.

بيش از هزار و 30 زمين لرزه 
در دى ماه ثبت شد

 شبكه هاى لرزه نگارى مركز لرزه نگارى كشورى وابسته به موسسه 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران در دى ماه 97، بيش از هزار و 30 زمين لرزه 
را ثبت كردند. به گزارش دانشــگاه تهران، اين زمين لرزه ها در نواحى 
مختلف ايران و نواحى مرزى رخ داده و توسط شبكه هاى لرزه نگارى 
ثبت و تعيين محل شــده اند. در دى مــاه تعداد 17 زمين لرزه با 
بزرگاى بيش از 4.0 در داخل كشــور توســط مركز لرزه نگارى 
كشــورى به ثبت رسيده اســت كه بزرگ ترين آنها 16 دى ماه 
با بــزرگاى 5.8 حوالى گيالن غرب واقع در اســتان كرمانشــاه 
رخ داده اســت. از لحاظ آمارى 919 زمين لرزه داراى بزرگاى 
كوچك تــر 3، تعداد 92 زمين لرزه داراى بــزرگاى بين 3و4، و 
تعــداد 16 زمين لرزه داراى بزرگاى بين 4 و 5 و  يك زمين لرزه 

داراى بزرگاى بين 5 و 6 بوده است.

سينـما

■ قد  س................................................... .قانون مورني
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 

تخت گاز
فلسطين 2................................ مارموز- تخت گاز

■ سينما كانون......... پاستاريوني -ميليونر ميامي 
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

ثبت 16 اثر ميراث طبيعى تائيد شد

همدان بى نصيب از يك سهم جهانى

به  گردشگر»  «شهر  گواهينامه  اعطاى  وعده   
پيگيرى  دست  در  شده  صالحيت  احراز  شهرهاى 
با  همدان  استان  گردشگرى  معاون  شدن  محقق  و 
عنوان اين مطلب گفت : «با توجه به اينكه موضوع 
شهر گردشگر از سال گذشته توسط سازمان ميراث 
اين  است،  شده  مطرح  ايران  در  كشور  فرهنگى 
به  را  شهر   3 يا   2 تا   كرد  ريزى  برنامه  سازمان 
مورد  شاخص هاى  اجراى  براى  پايلوت  صورت 
شهر  زمينه  اين  در  كه  كند  انتخاب  طرح  اين  نظر 
كرده  مطرح  جدى  گزينه  يك  عنوان  به  را  همدان 

ايم تا با پيگيرى ها اين مهم به سرانجام برسد .»
على خاكسار در ادامه افزود : «حدود 300 شاخص 
آمار  مركز  كالن  شاخص هاى  دفتر  هماهنگى  با 

براى شهر گردشگر تعيين شده است و دستگاه هاى 
خود  عملكرد  تا  هستند  پيگيرى  حال  در  مختلف 
در اين زمينه را در سايت مربوط به شهر گردشگر 

بارگذارى كنند.»
مدل  يك  تعريف  با  اول  وهله  «در   : افزود  وى 
هر  كه  شاخص هايى  به  گردشگر  شهر  براى 
داده  امتياز  است  كرده  بارگذارى  سايت  در  شهر 
مى شوند  درجه  و  رتبه  داراى  شهرها  و  مى شود 
گردشگر  شهر  گواهينامه  به  دستيابى  مسير  در  تا 
 »  : افزود  همدان  گردشگرى  معاون  گيرند.»  قرار 
كه  شهرهايى  به  گردشگر  شهر  گواهينامه  اعطاى 
شاخص هاى مورد نظر را رعايت كرده باشند منجر 
به تشويق و ترغيب ساير شهرها براى دريافت اين 

شهرها  بين  رقابت  ايجاد   . شد  خواهد  گواهينامه 
شاخص هاى  رعايت  و  گردشگرى  توسعه  براى 
كه  است  اهدافى  مهم ترين  از  يكى  گردشگر  شهر 

سازمان ميراث فرهنگى آن را دنبال مى كند.»
وى تاكيد كرد : درواقع در اجراى اين طرح نيازى 
به ساختن يك شهر گردشگر نيست و از آنجا كه 
شهر همدان داراى زيرساختهاى محيااست مى توان 
اميدوار بود اين شهر از نخستين شهر گردشگرهاى 
ايران باشد ، با تغيير رويكرد و برنامه ريزى مناسب 
و همچنين تزريق برخى شاخص ها و استاندارد ها به 
همان داشته ها، مى توان روستاها، شهر ها و استان ها 
اين  از  و  كرد  نزديك  گردشگر  شهر  الگوى  به  را 
براى  و  نخست  وهله  در  بومى  مردم  براى  طريق 

كل كشور در وهله دوم، ايجاد شغل و درآمد كرد. 
ايجاد شهر گردشگر يك تئوري و استراتژي است 
كه ارزآوري، اشتغال و تسهيالت در استان ها را به 
دنبال دارد. موضوع شهر گردشگر دو وجه را با هم 
متمايز مي كند، خيلي از شهرهاي ما بر پاسخگويي 
به نيازها و كارها تمركز دارند و برنامه ها با محوريت 
نيازها و ضرورت هاي شهري انجام مي شود. اين 
طرح چندى پيش توسط كميته گردشگرى نيز راهى 
صحن شوراى اسالمى شهر شده و مقرر شده است  
گردشگرى  كميسيون  موارد  اين  بررسى  از  پس 
شوراى اسالمى شهر همدان در تعامل و همكارى با 
ميراث فرهنگى در زمينه احتمال تصويب و اجراى 

طرح تصميمات نهايى را اتخاذ كند .

همدان آماده كسب عنوان «شهرگردشگر» است


