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كِف بى جا و 
انصاف در تقدير

معضالت حقوقى  
برداشت هاي 
غيرمجاز 
از منابع آبى 
مرتفع شود

يك هفته تا 
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تخلف صدا و سيماى مركز 
همدان پيگيرى شود

  صدا وسيماى مركز همدان گزارشى را 
از تنبيه يك دانش آموز پايه هفتم مدرسه شهيد 
مقصودى تهيه مى كند و عالوه بر انتشار آن در 

بخش هاى مختلف خبرى استانى...

تصميم بر حفظ عمارت جنانى است 
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 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان از 
افزايش گرايــش جوانان و نوجوانان بــه مصرف مواد 
مخــدر ُگل خبر داد و اين وضعيت را زنگ خطر جدى 

دانست.
هادى قزوينه در نشســت اعضاى شــوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر همدان بيان كرد: شيوع مصرف مواد 

مخدر گل با سرعت رو به افزايش است.
وى تاكيد كرد: چنانچه مسئوالن، سمن ها و رسانه ها از 
امروز در باال بردن آگاهى خانواده ها در حوزه گل كارى 

نكنند به طور حتم چند ماه ديگر دير است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان ادامه داد: 
بررسى ها مويد اين است كه بذر ُگل از خارج كشور به 

صورت قاچاق وارد مى شود.

قزوينــه افزود: هــر چند تغيير نوع مواد مخدر دســت 
قاچاقچيان اســت ولى در صورت ارتقاى آگاهى مردم، 
آنها در برابر هر تبليغى فريب قاچاقچيان را نمى خورند.

وى اظهار داشــت: هشــت ماهه ســالجارى چهار 
تــن و 658 كيلــو و 211 گرم مــواد مخدر در اين 
استان كشف شده اســت كه ترياك با 2 تن و 705

كيلوگرم بيشــترين سهم را دارد.رئيس پليس مبارزه 
بــا موادمخدر همــدان ادامــه داد: همچنين در اين 
مدت 715 كيلوگرم گراس، شــيره و سوخته، 902
كيلوگرم گل، 186 كيلوگرم حشــيش، 118 كيلوگرم 
هرويين و چهار كيلوگرم شيشــه كشف شده است.

قزوينه افزود: چهــار هزار و 63 معتاد و نگهدارنده 
موادمخدر به همراه سه هزار و 443 خرده فروش و 

دستگير  و  شناسايى  سالجارى  ماهه  هشت  قاچاقچى 
شدند.

وى از انهدام 50 باند تهيــه و توزيع موادمخدر در اين 
مــدت خبرداد و گفت: 6 هزار و 776 عمليات به همراه 
812 طرح پاكســازى، كنترل محورها، مبارزه با كشــت 

خشخاش و شاهدانه اجرا شده است.
رئيــس پليس مبارزه با موادمخــدر همدان توقيف 132

دستگاه خودرو، 30 دستگاه موتورسيكلت، هشت قبضه 
سالح و برگزارى كارگاه آموزشى براى حدود 53 هزار 

شهروند را از ديگر توفيقات اين مجموعه دانست.
قزوينــه بيان كرد: با همكارى اداره كل اطالعات همدان 
در سه عمليات 52 كيلوگرم گل، يك كيلوگرم هرويين و 

مقدارى شيره كشف شد.

گرايش به ُگل افزايش يافته است

 نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان از افزايش 
4 برابــرى بودجــه مركز مطالعات در حــوزه فناورى 

خبرداد. 
به گزارش ايســنا، حميد بادامى نجات روز گذشته در 
گراميداشت روز دانشجو در سالن همايش هاى دانشگاه 
پيام نور مركز همدان، با بيان اينكه امسال براى توسعه 
حــوزه فناورى با پارك علم و فناورى چندين جلســه 
برگزار شده است، مطرح كرد: شوراى شهر همدان طى 
مصوبه اى شهردارى را ملزم كرده تا در صندوق فناورى 

سرمايه گذارى كند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه ســال آينــده تمامى 
زيرســاخت ها براى ســاخت شــهر الكترونيك به 
منظور جلوگيرى از فســاد آماده مى شــود، تصريح 
كــرد: هيچ گونه انتصابى در شــهردارى براســاس 
فشــار و رانت رخ نداده اســت و شــوراى شهر 

براســاس همدلى و قانون عمل مى كند.
ديگر عضو شوراى شــهر همدان با بيان اينكه رويداد 
همــدان 2018 فرصتــى بــراى معرفــى جاذبه هاى 
گردشگرى استان همدان بود، عنوان كرد: شوراى شهر 
باتمام توان كوشيد تا گردشگرى را محور اصلى توسعه 

همدان قرار دهد.
على اكبر كاووســى اميد در پاسخ به اين سوال كه آيا در 
شــهردارى همدان فيش هاى حقوقى براى افرادى كه 

كارمند شــهردارى نيستند، وجود دارد؟ مطرح كرد: در 
حال تحقيق و تفحص هستيم تا افرادى كه بدون كار در 
شهردارى مشمول دريافت حقوق مى شوند را شناسايى 

كرده و با آنها برخورد كنيم.
وى از شــفافيت آراء در جلسات شوراى شهر خبر داد 
و بيان كرد: باالى 99 درصد جلســات شوراى شهر با 
حضور خبرنگاران تشكيل مى شود و حاضران مى توانند 

به راحتى آراى داده شده را مشاهده كنند.

و  آقازادگى  به «فســاد،  نسبت  نمايندگان   
رانت» واكنش نشان دهند

نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى  نيز با بيان اينكه روند شفاف ســازى دولت 
و مســئوالن به خوبى انجام نشــده است، گفت: بحث 
شفاف ســازى بايد در رسانه ملى مطرح و فرهنگسازى 
شود. امير خجسته اظهار كرد: نمايندگان بايد نسبت به 
فســاد، آقازادگى و رانت واكنش نشان دهند و برخورد 
قاطعى داشته باشند؛ نخســت بايد به دستگاه هايى كه 
درحال فســاد هستند تذكر داده شود و درصورت عدم 

توجه اقدام به افشاگرى كرد.
وى ادامه داد: درحال حاضر مردم نااميد هســتند و اين 
نااميدى براى عدم شــفافيت اســت. مردم بايد عملكرد 
نماينده هاى انتخابى خود را شــفاف ببينند تا نسبت به 
 آنها اميدوار باشند؛ اميدواريم به همت دانشجويان بتوانيم 

شفاف سازى در مجلس را تحقق بخشيم.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره به از بين رفتــن ارزش پول ملى و 
مشكالت معيشــتى زياد در جامعه، مطرح كرد:  يارانه 
بايد متناســب با درآمد مردم افزايش پيدا كند، در چند 
روز گذشــته به دســتور رئيس جمهور تنها 20 درصد 
حقوق افزايش داشته اين درحاليست كه قيمت كاال 30 

درصد افزايش داشته است.

زيرساخت هاى جلوگيرى از فساد در همدان آماده مى شود

تحويل موقت دانشكده 
شيمى دانشگاه بوعلى 
تا دوماه ديگر

 براساس قول پيمانكار تا دوماه ديگر تحويل موقت 
دانشكده شيمى صورت مى گيرد.

رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا درباره افتتاح دانشكده 

شــيمى اظهار كرد: دانشكده شــيمى داراى 98 درصد 
پيشرفت فيزيكى است كه فضاسازى محوطه و برخى 
از تجهيزات و تأسيســات داخلى دانشــگاه باقيمانده 

است.
يعقــوب محمــدى فــر در گفت وگــو با ايســنا، 
افــزود: از آنجايى كه دانشــكده شــيمى نيازمند 
آزمايشــگاه هاى مختلف اســت، از اين رو تكميل 
يك دانشــكده براى بهره بــردارى كامل، چندين 

انجامد. مى  طول  به  سال 
رئيس دانشگاه بوعلى عنوان كرد: خوشبختانه برخى از 
تأسيسات دانشكده شيمى خريدارى شده و به محض 

تحويل دانشكده، به آنجا نقل مكان خواهد شد.
وى بيان كرد: افتتاح و بهره بردارى دانشكده شيمى تا 
كنون به علت نوســانات بازار به تأخير افتاده است كه 
به زودى نويد افتتاح اين مجموعه را به دانشــجويان 

خواهيم داد.

شوراى شهرامروز براى جايگزينى عضو خود تصميم مى گيرد

ورود نخستين عضو على البدل
گفت وگوى همدان پيام با پدر دختر گمشده  همدانى:

شب و روزم با روياى 
پيدا شدن آيناز مى گذرد

تاكتيك هاى مقابله با 
«قاتل خاموش»

نارضايتى و دلسردى 
از دايره طاليى

كشتى گيرانى 
كه ديده نشدند 

و رفتند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نخستين درمانگاه تخصصى ديابت راه اندازى شد
 درمانگاه تخصصى ديابت در كلينيــك تخصصى و فوق تخصصى خضريان افتتاح و 

راه اندازى شد.
بــه گزارش فارس ، روز گذشــته درمانگاه تخصصى ديابت در كلينيك تخصصى و فوق 
تخصصى خضريان افتتاح و راه اندازى شــد.رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان در اين 
مراســم ديابت را بيمارى قرن و رو به افزايش دانست و اظهار كرد: اين بيمارى محصول 

تغيير زندگى، نوع تغذيه و كاهش تحرك جسمانى است.
حبيب اهللا موسوى بهار افزود: باال بودن قند خون يكى از عالئم ابتال به ديابت است بنابراين 

توجه به خودمراقبتى بايد در راستاى كاهش ابتال به ديابت مورد توجه باشد.
وى با اشاره به مزمن بودن بيمارى ديابت تصريح كرد: مراجعات متعدد و مراقبت هاى مكرر 
و فراهم شــدن امكانات درمانى برلى بيماران ديابتى ضرورى اســت.رئيس دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان اضافه كرد: ظرفيت هاى كلينيك شامل درمانگاه چشم، قلب، نورولوژى، 
جراحى و پانسمان زخم پاى ديابتى و الرودرمانى و آزمايشگاه، داروخانه و براى خدمت به 
بيماران ديابتى راه اندازى مى شوند.وى الرودرمانى را يكى از راه هاى جديد براى بهبود زخم 
ديابتيك موثر دانست و افزود: پژوهش و مستندات علمى در زمينه الرودرمانى موضوعى 
مهم است زيرا در تمام دنيا با گردآورى اطالعات بيماران پژوهش هاى علمى مبنى بر اخالق 
پزشكى انجام مى شود.موسوى بهار با اشاره به برخى ادعاها در خصوص ساخت محصوالتى 

مفيد در درمان بيمارى ها اظهار كرد: محصوالت توليدى بعد از بررسى و تدوين پروژه هاى 
علمى و بررســى فازهاى مختلف فازهاى دارويى و مشخص شدن تركيبات و فرآورده ها 

صحت موضوع و استاندارد بودن محصول بررسى شود.
وى خدمت در مناطق محروم را شايسته قدردانى دانست و خاطرنشان كرد: 46 زخم پاى 

ديابتى به اين مركز مراجعه كرده است كه در پنج مراجعه بهبودى كامل حاصل شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان خاطرنشان كرد: در استان همدان هشت مركز ديابت 
فعال در مركز آموزشى درمانى بعثت، بيمارستان وليعصر(عج) رزن، بيمارستان وليعصر(عج) 
تويسركان، بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ، بيمارستان امام حسن(ع) فامنين، بيمارستان 

امام حسين(ع) مالير، بيمارستان آيت اهللا بهارى و كلينيك امام خمينى نهاوند فعال است.

تخلف صدا و سيماى مركز همدان
 پيگيرى شود

غالمرضا فريدونى»
  صــدا وســيماى مركز همــدان گزارشــى را از تنبيه يك 
دانش آموز پايه هفتم مدرســه شــهيد مقصودى تهيه مى كند و 
عالوه بر انتشار آن در بخش هاى مختلف خبرى استانى، در خبر 
20:30 سراســرى نيز پخش مى كند و به دنبال آن ، بازتاب ها و 
تحليل هاى متفاوتى در جامعه به خصوص در جامعه فرهنگيان 
به راه مى افتد. لذا  به نكاتى  در ابعاد مختلف آن اشاره مى كنم:
1-دانش آموزان جزيى از پيكره نظام مقدس تعليم و تربيت بوده 

و اميدهاى درخشان اين مرز و بوم در آينده هستند
2- تنبيــه بدنى دانــش آموزان به هر شــكل از لحاظ قانونى ، 
شــرعى و عقلى مذموم اســت و جايگزين هاى فراوانى براى 
تنبيه دانش آموز خاطى وجود دارد كه مديران، دبيران و معلمان 
مــى توانند با بهره گيرى از آن، به تربيت و اصالح دانش آموزان 

بپردازند
3-رســيدگى به تخلفات كاركنان بايد مطابق با قانون باشــد و 

افراط و تفريط و اعمال نظرات شخصى قابل قبول نيست
4- صدا و سيماى مركز همدان در واقعه مدرسه شهيد مقصودى 
با بزرگ نمايى از مرز انصاف خارج شــد و به ساحت مقدس 
علم و يك ميليون معلم اهانت كرد . نشــان دادن تصوير معلم 
خالف اصول اخالقى دين مبين اســالم و خالف قانون مصرح 
نظام جمهورى اسالمى است  و قطعا قابل پيگرد قانونى است

5- مديــران آموزش و پرورش به هيچ وجــه نبايد اجازه ورود 
به عوامل صدا وســيما به حريم مدرســه را مى دادند و بعد از 
دريافت گزارش تخلف ، در مسير قانونى آن كه هيات رسيدگى 

به تخلفات ادارى است بايد موضوع پى گيرى مى شد
6- گرفتار شــدن در جو رســانه اى و  تصميم عجوالنه مديران 
آمــوزش و پرورش امنيت روانــى و كارى معلمان را با چالش 

جّدى مواجه مى كند
7-در زمانى كه بار مشكالت معيشتى بر دوش كارمندان دولت 
به ويژه قشــر زحمتكش آموزش و پرورش ســنگينى مى كند 
عــدم حمايــت از فرهنگيان و تخريب چهره قشــر عظيمى از 
فرهنگ ســازان اين مملكت موجب كاهش انگيزه براى خدمت 
احسن اســت و طبيعتا روند رو به رشد توليد علم را با مشكل 

مواجه مى كند
8- حمايت منطقى وزير محترم آموزش و پرورش موجب شد 
تا سوســوى بارقه ى اميد فرهنگيان به خاموشى نگرايد و اميد 
است مديركل محترم آموزش و پرورش استان با طرح شكايت 

از صدا وسيما حقوق پايمال شده فرهنگيان را پيگيرى نمايد 
9- مديــركل محترم آموزش و پــرورش ترتيبى اتخاذ نمايد تا 
آبروى از دست رفته ى معلمى كه فقط يك خطا آن هم كوچك 
و از روى ســهو از او ســر زده اســت را برگرداند و موجبات 

دلگرمى همكاران فرهنگى را به وجود آورد
10- طبق نظرســنجى ها، مردم  بيشترين اعتماد را به فرهنگيان 
عزيز دارند و هر حركت نســنجيده اى كه سبب از دست رفتن 

اين اعتماد شود گناه نابخشودنى است

همراه داشتن زنجير چرخ الزامى است
 با توجه به برودت هوا و ريزش برف، همراه دشتن زنجير چرخ براى 

تردد از جاده هاى اين استان الزامى است.
 رئيس پليس راه استان همدان در گفت و گو با ايرنا يادآورى كرد: شب 
گذشــته خودروهاى عبورى فاقد زنجير چرخ موجب بروز مشكالتى 

براى پليس راه و راهدارى شدند.
رضا عزيزى يادآورى كرد: شب گذشته خودروهاى عبورى فاقد زنجير 

چرخ موجب بروز مشكالتى براى پليس راه و راهدارى شدند.
عزيزى توضيح داد: 2 دســتگاه تريلر به علت نبســتن زنجير چرخ و 
لغزندگى جاده در گردنه اسدآباد منحرف شده و موجب مسدود شدن 
اين جاده شريانى شــدند.رئيس پليس راه استان همدان اظهار داشت: 
گردنه اسدآباد شب گذشته براى مدتى مسدود و با همكارى راهداران 
مجدد بازگشــايى شد.عزيزى بيان كرد: هم اينك نيز تمامى جاده هاى 
اين استان لغزنده بوده اما تردد بدون استفاده از زنجير چرخ در آن امكان 
پذير است.وى گفت: عصرديروز براى ساعاتى شاهد برف و كوالك در 
گردنه «آوج» بوديم كه اين جاده ارتباطى برف روبى و نمك پاشى شد 

تا سطح جاده يخ نبندد.
رئيس پليس راه اســتان همدان از شهروندان خواست از سفرهاى غير 
ضرور پرهيز كرده و پيش از حركت، سيســتم گرمايشى، وضعيت فنى 

خودرو و سالم بودن برف پاك كن ها را چك كنند.

يك هزار و 40 مسافر گرفتار در برف همدان 
امدادرسانى شدند

 تيم هاى امدادى اين جمعيت در مدت24 ســاعت به يكهزار و 40
مسافر گرفتار در برف و سرماى استان امداد رسانى كردند.

مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان بيان كرد: بيشتر مسافران به علت 
همراه نداشتن زنجير چرخ و لغزندگى جاده از مسير اصلى خارج شده 
بودند.بهروز كارخانه اى در گفتگو با ايرنا اضافه كرد: تيم هاى جمعيت 
هالل احمر با اســتفاده از خودروهاى كمــك دار اقدام به بازگرداندن 

وسايل نقليه به مسير اصلى كردند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان گفت: همچنين اين تيم ها اقدام 

به بستن زنجيرچرخ و كمك به ادامه حركت خودروها كردند.
كارخانه اى بيان كرد: هفت تن از مســافران در راه مانده براى در امان 
ماندن از برف و ســرماى شــديد همدان در پايگاه هاى امداد جاده اى 
اسدآباد اسكان اضطرارى شدند.وى اضافه كرد: اعضاى تيم هالل احمر 
به مصدومان 6 مورد ســانحه ناشى از برف و كوالك و لغزندگى امداد 

رسانى كردند كه پنج مورد از اين تعداد واژگونى بود.

سوانح جاده اى همدان امسال 235 كشته 
داشت

235 تن هشــت ماهه سال جارى در سوانح برون شهرى اين استان 
جان خود را از دست دادند.

رئيس پليس راه استان همدان گفت: شمار متوفيان سوانح جاده اى استان 
همدان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42 تن كاهش داشته است.

رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: بيشترين ميزان كاهش سوانح 
مربوط به موتورســواران با 40 تن است و اين امر گوياى تاثير گذارى 

فعاليت هاى فرهنگى صورت گرفته است.
رئيس پليس راه اســتان همدان تاكيد كرد: موتور ســواران در صورت 
استفاده از كاله ايمنى و انجام ندادن حركات نمايشى و تخلف از قوانين 
براى بررســى مدارك توقيف نمى شــوند.عزيزى اظهار داشت: هدف 
پليس از توقيف نكردن وســيله نقليه موتورسواران داراى كاله ايمنى، 
نهادينه كردن استفاده از اين وسيله براى حفظ جان هنگام بروز سوانح 
است.وى گفت: شمار عابران جان باخته در سوانح جاده اى اين استان 
در هشــت ماهه ســال جارى با حدود 45 درصد افزايش از 18 تن به 
26 عابر رســيده است.رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: سرعت 
خودروها در معابر برون شــهرى باال بوده و در صورت مواجهه با عابر 
پياده كنترل وســيله نقليه براى برخورد نكردن با عابر سخت و دشوار 
اســت.عزيزى ادامه داد: بيشــتر خودروهاى برون شهرى وسيله نقليه 
سنگين هستند و سپر آنها هنگام تصادف به باال تنه عابر برخورد كرده و 

در دم موجب مرگ عابر مى شوند.

1- مديريــت غلط منابع آبى به عنوان الگوى آموزشــى مدارس 
خارجى  انتخاب شــده است. گفته مى شود خشك شدن درياچه 
اروميه به عنوان نمونه غلط مديريت منابع آبى وارد كتابهاى درسى 

دانش آموزان  استراليايى شده است.
2- شــيرازامروز ارزان مى شود. گفته مى شــود با تصميم ابالغ 
شــده به صنايع لبنى وتوليدكنندگان قراراست ازامروز قيمت شير 
وفراورده هاى آن كاهش يابد. گويا شيرخام ازامروز 2000 تومان 

قيمت گذارى ومعامله خواهد شد.
گفتنى است توليدكنندگان شير ومواد لبنى در اشفته بازار اقتصادى 

چندين باراقدام به افزايش قيمت محصوالت خود كرده اند.
3- ســكوت درباره بازنشســتگى فرماندارهمدان با تحليل هاى 
مختلف مواجه شده است. گفته مى شود درحالى كه با راى ديوان 
عدالت برخى مديران به طور رســمى خدمات دولتى شــان پايان 
يافته است هنوز درباره فرماندارهمدان مسئوالن امر سكوت كرده 
اند. گويا برخى ها منتظر صدور حكم از ســوى مركز براى تعالى 

مى باشند.
گفتنى است پيش از اين خبر انتصاب سرپرست فرماندارى همدان 

منتشرشده بود.

  چندى اســت در رسانه هاى استان  
اخبار مرتبط با ساخت و ساز در عمارت 
هاى تاريخى خبر ســاز شده است  از 
عمارت نورالمحال تا عمارت جنانى كه 
هر كدام ديدگاههاى مختلفى را به دنبال 
داشت ، خبر تخريب عمارت جنانى كه 
همدانى ها  به آن مســافرخانه آبادانى ها 
مى گوينــد يا عمــارت نورمحال كه به 

عمارات آمريكايى ها معروف است.
انتشــار اين اخبار و واكنش مسئوالن يا 
فعاالن رســانه اى و مدنــى را به دنبال 

داشت.  
 تصميم بر حفــظ عمارت جنانى 

است 
شــهردار همدان روز گذشــته در آخرين 
اظهار نظر درباره عمــارت جنانى اينگونه 
گفته است كه نشســتى با حضور نماينده  
دادســتان، معاون ميراث فرهنگى اداره كل 
ميراث فرهنگى استان و نماينده  شهردارى 
برگزار و تصميماتــى در اين مورد گرفته 

شد.
عباس صوفــى  در توضيح اين تصميمات 
گفت: قرار بر اين شــد تا هيأتى متشــكل 
از دادســتانى، ميراث فرهنگى و شهردارى 
از ايــن بنا بازديد كند و براســاس آخرين 
وضعيت اين بنا تصميم نهايى گرفته شود. 
وى با بيان اينكه اعتقاد و تصميم هر ســه 
نهاد مبنى بــه حفظ اين اثر بــوده و تمام 
تالش خــود را در اين مورد خواهند كرد، 
افــزود: هر عمل و فعاليتى كــه براى رفع 
خطــر و ايمن ســازى اين بنا الزم باشــد، 
شــهردارى انجــام خواهد داد اما ســاير 
اقدامات نظير مرمت اين بنا متوجه اداره  كل 

ميراث فرهنگى است.
قانونى  نورمهال  در  ساخت وساز   

است
شهردار همدان همچنين  با اشاره به قانونى 
بودن ســاخت وســاز در نورمحال گفت: 
ساخت وساز در اين منطقه هيچ منع قانونى 
نــدارد به طوريكه مجوز صادره از ســوى 
ميراث  اداره  كل  تأييديه  براساس  شهردارى 

فرهنگى استان بوده است.
صوفــى در گفت وگويى با ايســنا، افزود: 
اداره  كل ميــراث فرهنگى اســتان بايد در 

زمينه ادامه فرآيند اين پروژه، تعيين تكليف 
كند و هيچ تعهدى متوجه شهردارى نيست.
وى دربــاره مجوز صارد شــده، ادامه داد: 
حدود دو ســال پيش اين مجــوز با تأييد 
اداره  كل ميراث فرهنگى اســتان صادر شد 
بــه طوريكه اين نهاد متولى حفظ آثار بوده 
و با استناد بر اين نظر، مجوز الزم را صادر 

كرديم.
صوفى تأكيد كــرد: تمام اشــتباهات رخ 
داده در اين زمينــه متوجه اداره كل ميراث 
فرهنگى اســت و شهردارى مسئول جبران 

و رفع اين موضوع نيست و نخواهد بود.
پروژه ســايت موزه به شــهردارى تحويل 

نشده 
شــهردار همــدان با اشــاره به ســاخت 
ســايت موزه ميدان امام شهر همدان گفت: 
شهردارى داوطلبانه براى حفظ ميدان امام 
وارد عمل شد اما ساير مسئوالن مربوطه از 

انجام تعهد خود سر باز زدند.
وى ادامه داد: براى به نتيجه رسيدن پروژه  
ســاخت اين بنا، بايد ميــراث فرهنگى و 
مسكن و شهرسازى بودجه الزم را در كار 
تزريق كرده و ادامه  مســير را به شهردارى 

بسپارند.
صوفــى در زمينــه فعاليــت مســكن و 

شهرسازى، اظهار كرد: شهردارى از مسكن 
و شهرســازى درخواســت بودجه كرد اما 
تا كنون حاصلى نداشــت و اعالم شد اين 
موضوع بر خالف قانون و مقررات است. 
مســكن وشهرسازى تاكنون در زمينه قبول 
و يا رد پيشنهاد تزريق بودجه به اين پروژه 

جوابى اعالم نكرده است.
شــهردار همدان با بيان اينكه تا كنون اين 
پــروژه به شــهردارى تحويل داده نشــده 
اســت، تأكيد كرد: مسئوالن مربوط به اين 
پــروژه بايد تعهدات خــود را در قبال آن 

انجام دهند تا شهردارى وارد عمل شود.
 اجالس 2018 ميهمانى نبوده 

وى درباره مزيت هاى اجالس 2018، اظهار 
كرد: اينكه بعضى از افراد اين اجالس را به 
ميهمانى تشبيه كرده و آن را بدون بازدهى 
مى دانند، اشتباه است. اين اجالس ظرفيت 
باالى گردشگرى همدان را نه تنها در ايران 

بلكه در تمام دنيا به نمايش گذاشت.
صوفى با بيان اينكه تبليغات هزينه نيســت 
بلكه ســرمايه گذارى اســت و بايد در اين 
مســير قوى تر وارد شــويم، ادامه داد: در 
معرفى ظرفيت و جاذبه هاى همدان خوب 
عمل نكرده و بايد بســيار جدى تر در اين 

زمينه فعاليت كنيم.

وى خاطرنشــان كرد: هر ميزان كه هزينه 
مى كرديم، نمى توانستيم به اندازه اى كه اين 
اجــالس همدان را به جهــان معرفى كرد، 
موفق باشيم به همين ســبب بايد از زمينه  

ايجاد شده نهايت استفاده را كرد.
شــهردار همــدان تصريح كــرد: از جمله 
حسن هاى اين اجالس، سفر سفير اتريش 
به همدان و ديدار و گفت وگو با شهردارى 

و استاندار بوده است.
فرهنگــى  برنامه هــاى  دربــاره  صوفــى 
شــهردارى، توضيح داد: سازمان فرهنگى 
اداره كل  ارشــاد،  مشــاركت  با  شهردارى 
كتابخانه هاى عمومى و تبليغات اســالمى، 
برنامه ريزى هايى براى توسعه  مناسبت هاى 

فرهنگى در بين مردم انجام داده است.
در  خيابانى  موســيقى  برپايــى   

همدان 
وى عنــوان كرد: همدان جزء نخســتين 
برگــزارى  در  كشــور  اســتان هاى 
نمازجماعت در پارك ها اســت همچنين 
موســيقى  برپايى  دربــاره  برنامه هايــى 
با  همزمان  و  داشــت  خواهيم  خيابانــى 
شــب يلدا در خيابان اكباتــان، با كمك  
مسكن و شهرسازى جشنواره  غذا برگزار 

كرد. خواهيم 

 رئيس اداره بهزيســتى مالير پيگيرى 
افزايش يارانه معلوالن را يكى از اولويت هاى 
بهزيستى دانست و گفت: نسبت به افزايش 
يارانه تعدادى از مستمرى بگيران اقدام شده 
كه تالش ما افزايش يارانه تمام معلوالن و 

مستمرى بگيران است.
به گــزارش فارس حجت االســالم حميد 
تكلو در جشــن هفته معلــوالن در جمع 
جامعه معلوالن شهرستان مالير اظهار كرد: 
در حال حاضر 6 هــزار و 500 پرونده در 
بهزيســتى براى معلوالن شهرستان وجود  
دارد كــه از خدمــات مختلــف اين نهاد 
بهره مند هســتند.وى گفــت: معلوالن زير 

پوشش بهزيستى مالير از خدمات مختلف 
توانبخشى، مستمرى، وسايل مختلف مانند 
عصا، ويلچر، واكر، كاشت حلزون، وسايل 
بهداشــتى، خدماتى ماننــد گفتاردرمانى، 
كاردرمانى و خدمات فرهنگى، مشــاوره، 

خدمات آموزشى و.. بهره  مند هستند.
رئيس اداره بهزيســتى شهرستان مالير به 
خدمات بهزيســتى شهرستان به سالمندان 
و معلــوالن مراقبت در منزل اشــاره كرد 
و افــزود: در حال حاضــر براى 30 نفر از 
سالمندان و بيماران اعصاب روان خدمات 
ويزيت در منزل و براى 20 نفر از معلوالن 
نيازمنــد به مراقبت شــديد نيــز خدمات 

مراقبت در منزل انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اشــتغالزايى و ارائه 
تسهيالت به معلوالن يكى از اولويت هاى 
بهزيستى براى قشر معلوالن است گفت: از 
ابتداى سال تاكنون 60 مورد اشتغال توسط 
بهزيستى در سامانه رصد به ثبت رسيده كه 
40 مورد آن ارائه تســهيالت اشتغالزايى به 

معلوالن بوده است.
تكلو بــا بيان اينكه معلــوالن در صورت 
داشــتن شــرايط و داشــتن مدرك فنى و 
حرفه اى مى توانند از تسهيالت و وام 10 تا 
20 ميليون تومانى با بهره كم بهره مند  شوند 
تصريح كرد: با اين اقدام اين افراد مى  توانند 

براى خود اشتغال ايجاد كنند.
وى با اشــاره به مشكالت جامعه معلوالن 
در شهرستان مالير گفت: يكى از مهمترين 
مشــكل معلوالن عدم مناسب سازى معابر 
و ادارات اســت كه در اين زمينه جلسات 
زيادى تشــكيل شده و قرار شده ادارات و 
نسبت به مناسب سازى مكان هاى ورودى 

براى ورود معلوالن اقدام كنند.
رئيس اداره بهزيســتى مالير با بيان اينكه 
در اين زمينه تعدادى از ادارات اقدام الزم 
را داشــته  اند اضافه كرد: قرار است مابقى 
ادارات نيز تا ســال آينده نســبت به رفع 

مشكل اقدام كنند.

53 ميليارد تومان سهميه استان
از اسناد خزانه اسالمى

باقى مانده است 
 مديركل اقتصاد و دارايى استان همدان با بيان اينكه 53 ميليارد 
تومان سهميه استان از اســناد خزانه اسالمى باقى مانده است كه 
هنوز جذب نشده است، گفت: دستگاه ها بايد جذب اوراق تسويه 

و اسناد خزانه را جدى بگيرند. 
ســيد ناصر محمودى در گفت و گو با تســنيم ، اظهار داشت: 53 
ميليارد تومان ســهميه استان از اســناد خزانه اسالمى باقى مانده 
اســت كه هنوز جذب نشده و در خواســت مى كنم تا مديران با 

توجه به مدت دو هفته باقى مانده در اين زمينه اقدام كنند.
محمودى استفاده دستگاه هاى اجرايى استان همدان از اسناد خزانه 
اسالمى و اوراق تســويه خزانه را بهترين فرصت براى پرداخت 
بدهى  دستگاه هاى دولتى عنوان كرد و افزود: استاندار همدان يك 
هفته به مديران دســتگاه هاى اجرايى فرصت داد تا در اين زمينه 

اقدام كنند.
وى با اشــاره به اينكه يكى از سياســت هاى اصولى وزارت امور 
اقتصــادى و دارايى در دولــت يازدهم و دوازدهم اســتفاده از 
ابزارهاى نوين مالى بوده و هســت بيان كرد: در اين راستا بخشى 
از اعتبارات پيش بينى شده در بودجه بر اساس مفاد قانون برنامه 
ششم توسعه اســتفاده از ابزارهاى نوين مالى شامل اسناد خزانه 
اسالمى و اوراق تسويه خزانه جايگزين تخصيص اعتبارات نقدى 

شده است.
مديركل اقتصاد و دارايى اســتان همدان عنوان كرد: بر اين اساس 
فرصتى در اختيار دستگاه هاى اجرايى قرار داده شده كه از دو ابزار 
اسناد خزانه اسالمى و اوراق تسويه براى پرداخت بدهى هاى خود 

به اشخاص حقيقى و حقوقى استفاده كنند.

رئيس اداره بهزيستى شهرستان مالير:

پيگير افزايش يارانه معلوالن و مستمرى بگيران هستيم

شهردار همدان:

تصميم بر حفظ عمارت جنانى است 

 امــروز در صحــن علنــى شــوراى 
عضو و  مولوى،  ابراهيم  شــهر، جايگزين 
ســخنگوى شوراى شــهر انتخاب خواهد 

شد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان درباره 
اظهار  شهر،  شــوراى  سخنگوى  وضعيت 
كرد: نامه بركنارى سخنگو و عضو شوراى 

شهر به فرماندارى همدان ارسال شد.
كامران گردان در گفت وگو با ايسنا، افزود: 
براساس نظر و مشورت با فرماندار همدان، 
باالترين فردى كه در بين اعضاى على البدل 
موفق به كســب آراى بيشــتر شده است، 

انتخاب خواهد شد.

رئيس شــوراى شهر همدان بيان كرد: قطع 
به يقين، جواد گياه شناس عضو على البدلى 
خواهد بود كه جايگزيــن ابراهيم مولوى 

مى شود.
نامه شورا در راه

البته فرماندار همدان هم با بيان اينكه فعًال 
نامه اى از شورا مبنى بر تعيين تكليف عضو 
على البدل به فرماندارى نرســيده اســت، 
گفت: نامه عضو على البدل شــوراى شهر 
براى ورود به شــورا در فرماندارى بررسى 

مى شود.
علــى تعالــى بــا اشــاره بــه اتمــام مرخصى 
عضــو  مولــوى  ابراهيــم  ماهــه  يــك 

ــو  ــف عض ــن تكلي ــهر و تعيي ــوراى ش ش
ــه اى  ــون نام ــرد: تاكن ــار ك ــدل اظه على الب
از ســوى شــوراى شــهر مبنــى بــر تعييــن 
جايگزينــى  و  غايــب  عضــو  تكليــف 
ــيده  ــدارى نرس ــه فرمان ــدل اول ب على الب

اســت.
وى افــزود: جواد گياهشــناس عضو على 
البدل شــوراى شــهر همدان نامه اى مبنى 
بر درخواســت به ورود شــوراى شهر به 

فرماندارى ارسال كرده است.
فرمانــدار همدان با بيــان اينكه نامه جواد 
گياه شــناس جهــت بررســى قانونــى به 
شــوراى شهر منعكس شــده است افزود: 

شوراى شــهر همدان بر اساس مفاد قانون 
تصميم گيرى الزم را بايد انجام دهد.

وى با اشــاره بــه اينكه گياه شــناس براى 
ورود به شوراى شهر هيچ مشكلى ندارد و 
صالحيت او تاييد شده است افزود: شوراى 
شــهر همدان بعد از بررســى درخواست 
عضو على البدل شــورا براساس مفاد قانون 
موظف است نتيجه را به فرماندارى اعالم 

كند.
ابراهيم مولوى سخنگوى شوراى شهر و از 
اعضاى اصالح طلب شوراى شهر است كه 
پس از انتخابات دوره اى شورا، به مرخصى 

رفته و تا كنون به شورا بازنگشته است.

شوراى شهرامروز براى جايگزينى عضو خود تصميم مى گيرد

ورود نخستين عضو على البدل
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اجراى شبكه توزيع آب آشاميدنى در 5 روستاى نهاوند
ــبكه  ــراى ش ــد از اج ــتان نهاون ــتايى شهرس ــالب روس ــور آب و فاض ــر ام  مدي

ــر داد. ــد خب ــتاى نهاون ــج روس ــاميدنى در پن ــع آب آش توزي
ابراهيــم طاهــرى اظهــار كــرد: طــى 8 ماهــه ســال جــارى اقدامــات اثرگــذارى در 
ــه  ــه از جمل ــيد ك ــام رس ــه انج ــتايى ب ــتركان روس ــه مش ــانى ب ــتاى خدمت رس راس
ــز و  ــتاهاى دهلي ــاه در روس ــه چ ــز 3 حلق ــر و تجهي ــه حف ــوان ب ــوارد مى ت ــن م اي

ــرد. ميانگــران اشــاره ك
ــازه  ــان در ب ــان و كوه ــتاهاى فياضيه م ــزن در روس ــداث 2 مخ ــه داد: اح وى ادام

زمانــى مذكــور امــكان پذيــر شــد كــه پــروژه احــداث مخــزن روســتاى فياضيه مــان 
ــروژه دوم  ــه طــور كامــل  تكميــل شــده و پيشــرفت فيزيكــى پ در حــال حاضــر ب

40 درصــد اســت.
مديــر امــور آب و فاضــالب روســتايى شهرســتان نهاونــد ضمــن اشــاره بــه اجــرا و 
تكميــل خــط انتقــال در چهــار روســتا بيــان كــرد: در حــال حاضــر اجــراى 2 هــزار 
متــر از 3 هــزار متــر خــط انتقــال در روســتاى زريــن بــاغ بــه اتمــام رســيده اســت.

ــر خــط  ــزار و 800 مت ــان احــداث يك ه ــه م ــتاى فياضي ــادآور شــد: در روس وى ي
انتقــال و مخــزن نيــز عملياتــى شــده اســت.

طاهرى به اجراى يك هزار متر خط انتقال در روســتاى قلعه زرانى اشــاره كرد و گفت: 

در هشت ماهه سال جارى اجراى شبكه توزيع آب آشاميدنى در پنج روستاى شهرستان 
نهاوند عملياتى شد كه هم اكنون 20 درصد از پروژه شبكه توزيع آب در روستاى دهفول 
به اتمام رسيده و 50 درصد از پروژه تعويض شبكه توزيع آب در روستاى دهنوعليا نيز 

تاكنون عملياتى شده است.
وى از اجــراى 350 مــورد آزمايشــات ميكروبــى و 210  آزمايــش فيزيكــى و 
شــيميايى آب آشــاميدنى مصرفــى مشــتركان روســتايى در شهرســتان نهاونــد خبــر 
داد و بيــان كــرد: بــر اســاس آزمايشــات انجــام شــده توســط واحــد كنتــرل كيفــى و 
مركــز بهداشــت شهرســتان نهاونــد تمــام منابــع توليــد آب در ايــن شهرســتان ســالم 

و فاقــد آلودگــى اســت.

خبـر

رفع مشكل تعمير و تجهيز مدارس 
با ايجاد درآمدهاى پايدار

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير با بيان اينكه مشــكل 
تعمير و تجهيز مدارس با ايجاد درآمدهاى پايدار رفع مى شود، گفت: 
زمانى كه درآمدهاى پايدار براى اداره وجود داشــته باشــد، نگرانى 

كمترى براى تعمير و تجهيز مدارس داريم.
هادى ســلگى در گفت  گو با ايســنا، افــزود: در بحث درآمدهاى 
اختصاصى حساســيت باالســت به همين علت مالك كار و بستن 

قراردادها بايد دستورالعمل ها باشد.
وى با تبريك ثبت جهانى انگور مالير، خاطرنشــان كرد: باتوجه به 
اســكان مسافران در اين شــهرمى توانيم از اين ظرفيت براى كسب 
درآمد اســتفاده كنيم به طوريكه هرچه در اين زمينه سرمايه گذارى 

كنيم به طور قطع درآمد اختصاصى افزايش مى يابد.

ايجاد نخستين مركز ملى و استراتژيك 
اصالح نژاد ماهى قزل آال در نهاوند

 مدير جهادكشاورزى شهرستان نهاوند به اشاره به فعاليت بيش از 
60 واحد پرورش ماهيان ســرد آبى از نوع قزل آال در اين شهرستان، 
از ايجاد نخســتين مركز ملى و استراتژيك اصالح نژاد ماهى قزل آال 

در نهاوند خبر داد.
حسين خردمند در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شهرستان نهاوند با 
وجود سراب هاى فراوان قطب مهم شيالت استان همدان محسوب 
مى شود، افزود: شــاخص ترين نوع ماهى قزل آال توسط شركت قزل 
دانش به عنوان نخســتين مركز ملى و استراتژيك اصالح نژاد ماهى 
قزل آال توليد مى شــود به طوريكه اين مركز مجوز توليد 200 ميليون 
تخم و 200 تن ماهى را داراســت كه مى تواند به تمامى نقاط كشور 

صادرات بچه ماهى را نيز داشته باشد.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان نهاونــد با بيان اينكــه يكى از 
 VHS خطرناك تريــن بيمارى هاى مراكز پــرورش ماهى بيمارى
اســت، اظهاركرد: در ســالهاى 93 و 94 تلفات و خسارات زيادى 
بــه واحدهاى پرورش ماهى ازجمله واحدهاى شهرســتان نهاوند 

وارد شد.

آبخيزدارى سرعت فرسايش خاك را 
كند مى كند

 اجــراى طرح هاى آبخيزدارى موجب كاهش 2 تن در هكتار در 
سال از فرسايش خاك مى شود.

معاون آبخيزدارى اداره  كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان 
گفت: براى پيشــگيرى از فرسايش خاك در سطح استان طرح هاى 
آبخيــزدارى با عمليات هاى مكانيكــى ، بيولوژيك، بيومكانيكى و 

مديريتى در دست اجرا است.
محمدمهــدى آرتيمانــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: 
طــرح هــاى مكانيكــى شــامل اجــراى ســازه هــاى اصالحــى بــراى 
ــى، خشــكه  ــاى مالت ــه بنده ــرل فرســايش و رســوب از جمل كنت

چيــن، چپــرى، گابيونــى اســت.
معــاون آبخيزدارى منابــع طبيعى همدان بيان كــرد: همچنين براى 
حفاظت از ساختمان خاك جهت جلوگيرى از فرسايش از عمليات 
بيولوژيكى شــامل بذركارى، كپه كارى، نهال كارى، علوفه كارى و 

كودپاشى استفاده مى شود.
آرتيمانى توضيح داد: اولويت اصلــى اين مجموعه از اجراى طرح 
هاى آبخيزدارى، افزايش پوشــش گياهى اســت چراكه اين مولفه 

مهمترين عامل جلوگيرى از فرسايش خاك است.
وى ادامه داد: پوشــش گياهى به مثابه يك چتر از برخورد مســتقيم 
قطرات باران به سطح خاك جلوگيرى كرده و الشبرگ و ساقه گياه 
نيز از شكل گيرى روان آب و جابجايى خاك به مناطق پايين دست 

جلوگيرى مى كند.
معاون آبخيزدارى منابع طبيعى همدان اجراى طرح هاى بيومكانيكى 
شــامل بانكت بندى، ايجاد چاله براى نفوذ آب، شيار كشى در دامنه 
ها و تراس بندى را از ديگر اقدام ها براى پيشــگيرى از فرســايش 

خاك برشمرد.
آرتيمانى افزود: با اســتفاده از روش هاى بيومكانيكى و تراس بندى 
و بانكت بندى، شيب خاك تعديل شده و با ايجاد نهر آب در دامنه 

ها از حجم و شدت روان آب كاسته مى شود.
وى ادامه داد: عمليات ايجاد بندهاى اصالحى رســوب باال دست را 
در آبراه كنترل كرده همچنين با تعديل شيب اجازه ريختن ديوار آب 

راه و فرسايش خاك كف آن را نمى دهد.
معاون آبخيزدارى منابع طبيعى همدان گفت: كارشناســان با استفاده 
از مدلهاى تجربى برآورد فرسايش و رسوب اقدام به سنجش ميزان 
فرســايش خاك در اين اســتان كردند كه طبق آخرين ارزيابى ها ، 
ميزان فرســايش خاك همدان هشــت تا 10 تن در هكتار در سال 

است.
آرتيمانى اضافه كرد: مطالعات پژوهشكده حفاظت خاك وآبخيزدارى 
كشــور گوياى اين است كه فرسايش خاك در ديم زارها هفت برابر 

بيشتر از مراتع است.

محورهاى نهاوند باز است
برف روبى گردنه «گرين» 
در 3 شبانه روز گذشته

 رئيــس راهدارى و حمــل و نقل جاده اى نهاونــد بابيان اينكه 
محورهاى نهاوند باز اســت، گفت: گردنه «گرين» طى 3 شبانه روز 

گذشته برف روبى شد.
محمد موســى مومنى در گفتگو با مهر با اعالم آمادگى اين اداره در 
مواجهه با فصل سرما و بارش نزوالت آسمانى، گفت: اداره راهدارى 
شهرســتان نهاوند با دپوى بيش از 5 هزار تن مخلوط ماسه و نمك 

آماده برف روبى محورهاى مواصالتى اين شهرستان است.
وى با اشــاره به اينكه 25 دســتگاه ماشــين آالت بــرف روب در 
شهرســتان آماده به كار هســتند، تصريح كرد: در پى بارش برف و 
باران طى روزهاى اخير عوامــل راهدارخانه محور نهاوند- نورآباد 

طى 3 شبانه روز  برف روبى مسير را انجام دادند.

حل بحران آب در مالير
 نيازمند همت مسئوالن

  مالير - خبرنگار همدان پيام: بحران آب در شهرستان مالير وجود 
دارد و حل اين مشكل نيازمند همت همه مسئوالن شهرستان است.

رئيس مجمع بسيج شهرستان گفت: براى حل بحران آب در شهرستان 
به همت همه مسئوالن نيازمند هستيم و بايد همه مسئوالن همت خود 

را به كار گيرند تا اين بحران در سطح شهر حل شود.
عليرضا شــمس  اظهار داشت: بايد در شهرستان دو دستگى ها از بين 
برود و نظريه مقاومت تبليغ شود بنابراين از همه هنرمندان و مسئوالن 

علمى شهرستان خواست مى كنيم تا نظريه مقاومت را تبليغ كنند.
وى افزود: به 4 دليل بايد نظريه مقاومت تبليغ شود و به آن عمل شود. 
1- تجربه موفقيت آميز تفكــر مقاومت 2-بى ثمر بودن نتيجه عقب 
نشينى 3- پايين بودن هزينه مقاومت 4- تجربه عقب نشينى در برابر 
مقاومت وبايد بتوانيم در عصرى كه آمريكا رو به افول است مى توان 

با استفاده از نظريه مقاومت موفق عمل كنيم.
امــام جمعه شهرســتان مالير  نيز در آموزه هــاى دينى ما به اهميت 
وجود آب تأكيد شده است و حيات همه موجودات بستگى به وجود 
آب دارد. و همه چيز حتى چرخه اقتصادى در گرو آب است. و بايد 

بتوانيم منابع آبى را حفظ كنيم. 
حجت اســالم محمد باقر برقرارى  ادامــه داد: بايد صرفه جويى در 
مصــرف آب هم در بخش خانگى و هم در بخش كشــاورزى و در 
مصرف آب نهادينه شــود اين هم به عهده كارشناســان امر اســت 
همچنين  بايد درست مصرف شود كه هم چرخ زندگى مردم بچرخد 
و آب حيات كشور هم پا بر جا باشد و مهمترين اقدامى كه بايد انجام 
شود كه چاه هاى غيرمجاز و مسدود شود و از حفر چاه هاى غيرمجاز 

جلوگيرى شود.
وى در پايان گفت: بايد ســعى كنيم كه در كشــاورزى از روش هاى 
نوين آبيارى اســتفاده كنيم و با كمترين مصرف آب بهترين محصول 

را ارائه دهيم.
رئيس مركز تحقيقات و پژوهشــات استان هم  اظهار داشت: بايد از 
يك زاويه ديگر به مصرف آب نگاه كنيم و بايد بدانيم كه اگر نتوانيم 
خاك را حفظ كنيم و فرسايش خاك صورت بگيرد مسلماً نمى توانيم 

در مصرف آب صرفه جويى كنيم.
قاسم اســديان گفت: تكه تكه شدن زمين هاى كشاورزى و كوچك 
شدن زمين هاى كشاورزى باعث شده است كه سمت فرسايش خاك 

برويم.
وى گفت: زمين هاى بزرگ و يكپارچه مى تواند در صرفه جويى در 
مصرف آب كمك شايانى را بكند چرا كه نحوه شخم زدن زمين ها در 

صرفه جويى آب تأثير بسزايى دارد.
وى افزود: ما از نظر فرســايش خاك بيشــترين ميزان فرسايش خاك 
و رتبه اول را داريم اگر به همين منوال پيش برويم و شــيوه شــخم 
زدن زميــن ها را تغيير ندهيم به ســرعت تمــام زمين هاى مرغوب 

كشاورزيمان از بين مى رود.
وى در پايان گفت: مقدار زيادى از خاك استان همدان به خارج صادر 
مى شــود و اين امر مى تواند در نابودى خاك بسيار موثر باشد. جاده 
سازى و چراى بيش از حد دام ها و از بين بردن درختان باعث از بين 
رفتن خاك مى شود و ما بسيار از دنيا براى حفظ خاك عقب افتاده ايم.

 در ادامه مدير آب و فاضالب شهرى ماليرگفت: تأمين آب مورد نياز 
روزانه شــرب را از چاه هاى تأمين مى كنيم. رشد جمعيت، افزايش 
سطح بهداشت، و افزايش خانه هاى مسكونى باعث شده كه با مشكل 

كمبود آب مواجه شويم.
ياســين جوكادر افزود:: ساالنه شاهد كم شــدن سطح آب زيرزمينى 
هســتيم و مجبور هستيم كه ســاالنه تعداد زيادى چاه را حفر كنيم و 
مهمترين اقدامى كه در اين باره انجام داديم آب مورد نياز ضاى حفر 

را از آب شرب جدا كرده ايم.
وى در پايان گفت: 30 درصد از جمعيت شهر تحت پوشش فاضالب 
هســتند و روزانه حدود 120 ليتر به ثانيه آب فاضالب را تصفيه مى 
كنيم.گفتنى است كه در پايان مقرر شد كه همه دستگاه هاى شهرستان 
از جمله آموزش وپرورش و دانشــگاه ها براى ارتقاء سطح فرهنگ 

مردم و استفاده درست از منابع آب آموزش هاى الزم را بدهند.

كارت دانشجويي فاطمه باوند پور فرزند تورج به شماره 
ملي 4000256645 رشته مهندسى آب دانشگاه بوعلي 
سينا به شماره دانشجويي9412450004 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي زهرا يادگاري فرزند محمدعلي به 
شماره ملي 3861086794 رشته ايرانشناسي دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي9712120030 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى آناهيتا بهرامى راد  فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه/ملى 4160533108 رشته كاردانى دامپزشكى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9611209019 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

كارت دانشجويى ميترا اكبرى كهنه شهرى فرزند على 
اصغر به شماره شناسنامه/ملى 2840126761 رشته 

ارشد شبكه هاى ارتباطى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى  9713164004 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. 

كارت دانشجويى فاطمه قائمى فرزند مرتضى به شماره 
شناسنامه/ملى 3860612867 رشته شيمى محض 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى    9132103014 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ــى ناشــى  ــى و قضاي  معضــالت حقوق
از بهــره بــردارى هــاى غيرمجــاز از منابــع 

آبــى مرتفــع شــود.
نايــب رئيــس كميســيون قضايــى مجلــس 
ــور  ــا حض ــى ب ــه تازگ ــه ب ــان اينك ــا بي ب
فرمانــدار شهرســتان و مديــركل امــور آب 
ــتاى  ــاى روس ــى نيازه ــه بررس ــتان ب اس
توتــل بــا محوريــت مشــكالت چــاه 
كنونــى  كمبــود  پرداختيــم،  آب  هــاى 
آب را ماحصــل اســتفاده بــى رويــه و 
ــر  ــاى آب زي ــفره ه ــى از س غيركارشناس
ــت و  ــر دانس ــاى اخي ــه ه ــى در ده زمين
ــدون  ــدد ب ــق متع ــاى عمي ــاه ه ــر چ حف
توجــه بــه تبعــات منفــى را عامــل موثــرى 
در محدوديــت هــاى آبــى كنونــى عنــوان 

ــرد. ك
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــد كاظمــى در گفت وگ محم
اســتفاده از روش هــاى نويــن كشــاورزى و 
آبيــارى و ترويــج زيرســاخت هــاى آبيارى 
تحــت فشــار و قطــره اى را ضــرورت 
منطقــه  و  كشــور  كشــاورزى  اصلــى 
برشــمرد و خاطرنشــان كــرد: با اســتفاده از 
بســته هــاى حمايتــى و تشــويقى دولت در 
ايــن حــوزه مــى تــوان بــه ســرعت نســبت 
بــه جايگزينــى روش هــاى كنونــى كشــت 
ــرد. ــدام ك ــن اق ــا فرآيندهــاى نوي و زرع ب

نماينده مردم مالير در خانه ملت همكارى 
بين بخشى و همپوشانى عملكردى دستگاه 
هاى درگير حوزه كشــاورزى را بسترساز 
رونق مضاعف اين عرصه بيان كرد و گفت: 
با عبور از محدوديت هــاى كنونى، امكان 
خدمت مضاعف و شايسته تر به مردم مالير 
به ويژه در مناطق روستايى فراهم مى شود.

ــوازن  ــعه مت ــه توس ــان اينك ــا بي كاظمــى ب
عادالنــه  توزيــع  و  روســتايى  مناطــق 

مســير  در  اصلــى  دغدغــه  امكانــات، 
خدمــت بــه مــردم اســت، افــزود: اولويــت 
ــع  ــات، توزي ــا و اقدام ــرح ه ــى در ط اصل

متــوازن امكانــات در روستاهاســت.
ــون را  ــه تاكن ــات صــورت گرفت وى اقدام
ــر افزايــش همــكارى  كافــى ندانســت و ب
ــى  ــاى كم ــراى ارتق ــا ب ــالش ه ــا و ت ه
ــتايى  ــق روس ــات در مناط ــى خدم و كيف
تأكيــد كــرد و افــزود: تحقــق تمــام طــرح 
هــاى اجــرا شــده در روســتاها مــى توانــد 
ــق  ــق مناط ــادى و رون ــعه اقتص ــه توس ب

ــود. ــر ش ــتايى منج روس

شــبكه هــاى آبرســانى روســتاها احيــا 
ــود  ش

نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس احيــاى 
ــع  ــتاها، رف ــانى روس ــاى آبرس ــبكه ه ش
مشــكالت عرصــه كشــاورزى و زراعــت، 
ــانى و  ــرق رس ــبكه ب ــكالت ش ــع مش رف
پوشــش تلويزيونــى در برخــى مناطــق را 
از جملــه ضروريــات كنونــى عنــوان كــرد 
ــى  ــالش تمام ــرى و ت ــاج پيگي ــه محت ك

ــر اســت. دســتگاه هــاى درگي
بررســى كوتاهــى در واگــذارى بيمــه 

هــاى پايــه و تكميلــى ايثارگــران 

كاظمــى در بخــش ديگــرى از ســخنانش 
ــور،  ــارى كش ــائل ج ــى مس ــت: بررس گف
گفتگــو پيرامــون پــروژه هــا و طــرح 
هــاى عمرانــى و جــارى شهرســتان از 
ــا  ــراً ب ــه اخي ــود ك ــتى ب ــاى نشس محوره

ــتيم. ــور داش ــس جمه ــاون اول رئي مع
وى افــزود: در ايــن نشســت بــر ضــرورت 
ــع مشــكالت  ــراى رف ــالش مضاعــف ب ت
تأكيــد كرديــم و كوتاهــى صــورت گرفتــه 
از ســوى بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران 
در واگــذارى بيمــه هــاى پايــه و تكميلــى 
بــه  بازنشســته  و  شــاغل  ايثارگــران 
ســازمان هــا و دســتگاه هــاى متبوعشــان 

ــم. ــرار دادي ــاد جــدى ق ــورد انتق را م
ــيدگى  ــتار رس ــه خواس ــان اينك ــا بي وى ب
ــن مســأله شــديم،  ــه اي ــر و عاجــل ب موث
خاطرنشــان كــرد: مقــرر شــد جهانگيــرى 
از  الزم  هــاى  گــزارش  اخــذ  از  پــس 
ــتاندركار،  ــاى دس ــتگاه ه ــات و دس مقام
موضــوع بــه طــور ويــژه در هيئــت دولــت 

ــد. ــى كن ــرح و بررس مط
كاظمــى در ادامــه بــه برگــزارى نشســت 
نماينــدگان ماليــر و رئيــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه كشــور اشــاره و اظهــار 
موضوعــات  نشســت  ايــن  در  كــرد: 
ــارات و بودجــه  ــن اعتب ــه تأمي ــوط ب مرب
ــتان  ــى شهرس ــاى عمران ــروژه ه ــاى پ ه
ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســى ق م

ــراى  ــار ب ــن اعتب ــد: تأمي ــادآور ش وى ي
احــداث و توســعه كمــى و كيفــى مجتمــع 
هــاى آبرســانى روســتايى، بهســازى و 
توســعه راه هــاى ارتباطــى شهرســتان، 
تأميــن اعتبــار بــراى پژوهشــگاه تحقيقات 
ــج  ــه نتاي ــر از جمل ــگاه مالي ــور دانش انگ

ــود. ــن جلســه ب اي

نايب رئيس كميسيون قضايى مجلس:

معضالت حقوقى  برداشت هاي غيرمجاز 
از منابع آبى مرتفع شود

پيام:  همدان  خبرنــگار  كبودراهنگ-   
على رغم شــرايط ســنگين حريم ها در 
كشور دولت تدبير و اميد به خدمات خود 
در دورترين نقاط شهرستان پرداخته است 
و نمود آن را در بخش شــيرين سو شاهد 

هستيم.
فرماندار شهرستان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلب در گردهمايى دهياران و شوراهاى 
اســالمى بخش شيرين ســو به اعتبارات 
ميلياردى پرداخت شــده به بخش شيرين 
سو اشــاره كرد و افزود: عملكرد دهياران 
و شوراهاى اسالمى روستاهاى بخش در 
انجام پروژه هاى عمرانى نظير بهســازى، 

زيرسازى، جدولگذارى و آسفالت ريزى 
قابل تحسين است.

ــه  ــريح برنام ــدوى در تش حجــت ا... مه
از  پيــروى  بــا  داشــت:  بيــان  خــود 
اســتاندار  رويكردهــاى  و  دســتورات 
ــه  ــژه اى ب ــه وي ــز توج ــا ني ــدان م هم
بحــث اشــتغال و كارآفرينــى و معيشــت 
مــردم، توليــد و حمايــت از مشــاغل 
ــان و  خانگــى، توجــه جــدى بــه نوجوان
ــاء ســالمتى و مشــاركت  ــان و ارتق جوان
مــردم خواهيــم داشــت كــه در ايــن 
ــران  ــداف مدي ــق اه ــت تحق ــان جه مي
ــه  ــدون ايجــاد فاصل ــد ب و مســئوالن باي

اى بــا مــردم نهايــت تــالش خــود را بــه 
كار گيرنــد.

بخشدار شيرين ســو نيز در اين نشست 
اظهار داشت: در سال جارى يك انقالب 
عمرانى در روســتاهاى بخش شيرين سو 

اتفاق افتاده است.
ســيدايوب موســوى افزود: با عنايت به 
توجهــات ويژه فرمانــدار كبودراهنگ از 
زحمات دهياران و شــوراهاى اســالمى 
روســتاها در بخش شيرين سو شاهد يك 
انقالب عمرانى هســتيم و خوشــبختانه 
خدمات بســيار خوبى به مردم ارائه شده 

است.

وى با اشاره به پروژه عمرانى در روستاها 
گفت: امســال 10 روســتا با تعامل بنياد 
مســكن ودهيارى ها آسفالت ريزى شده 
اســت و 5 روستاى ديگر نيز عقد قرارداد 
شــده است و 5 روســتاى ديگر نيز عقد 
قرارداد شــده كه با شروع آسفالت ريزى 
از 26 روســتا بخش شيرين سو تعداد 21

روستا آسفالت ريزى شده است.
موســوى خاطرنشــان كرد: 18 روستاى 
بهســازى، جــدول گــذارى و خدمات 
ديگر عمرانى انجام شــده است و حدود 
3 ميليــارد تومان براى همــه پروژه هاى 

دهيارى ها هزينه شده است.

اتاق بازرگانى 
و شوراى شهر 
همدان مصمم 
به توسعه 
صنعت توريسم

 اتــاق بازرگانــى، صنايــع و معــادن 
ــر  ــدان ب ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس و ش
ــگرى  ــت توريســم و گردش ــعه صنع توس
ــترك  ــدارى مش ــتند و در دي ــم هس مصم
بــر معرفــى ايــن شــهر بــه عنــوان مقصــد 

ــد  ــى تاكي ــى و خارج ــگران داخل گردش
ديــدار  در  ايرنــا،  گــزارش  كردند.بــه 
رئيــس كميســيون اقتصــادى، ســرمايه 
گــذارى و گردشــگرى شــوراى شــهر 
بازرگانــى،  اتــاق  رئيــس  بــا  همــدان 
صنايــع و معــادن ايــن اســتان مقــرر شــد 
طــرح هــاى توجيهــى بــراى جــذب 
ــه  ــهرى ب ــت ش ــذار در مديري ــرمايه گ س
ــراى بررســى  ــاق بازرگانــى ارســال و ب ات
ســرفصل هــاى مشــترك كارى در جــذب 
ــت  ــوزه نشس ــن ح ــذار در اي ــرمايه گ س
مشــتركى بيــن شــوراى شــهر و اتــاق 

ــرد. ــورت گي ــى ص بازرگان
رئيــس اتــاق بازرگانى، صنايــع و معادن 

همدان در اين ديــدار از نبود تفكر برنامه 
محور در سيستم هاى اجرايى انتقاد كرد و 
گفت: براى توســعه گردشگرى بايد چشم 
انداز گردشگرى تهيه كرده و مسير و سوژه 
هاى گردشگرى را براى توريست مشخص 
كرد. على اصغر زبردست افزود: ورودى هاى 
همدان را به عنوان ويترين گردشگرى شهر 
بايد مورد توجه قرار داد و با توجه به شرايط 
جغرافيايى و سابقه تاريخى و فرهنگ همدان 
بايــد طرحى را اجرا كرد تــا براى جذب و 

هدايت گردشگرى نيز تاثير داشته باشد.
وى گفت: در حــال حاضر مطالعات برند 
شــهرى از نيازهاى اساســى ما بوده زيرا 
مشــخص كننده زمينه هاى سرمايه گذارى 

در مديريت شهرى خواهد بود.
گذارى  سرمايه  اقتصادى،  كميسيون  رئيس 
و گردشــگرى شــوراى شــهر همدان نيز 
گفت: در راستاى تحقق اهداف اقتصادى، 
سرمايه گذارى و گردشگرى استان، پرهيز 
از موازى كارى مجموعه هاى اجرايى بايد 

در دستور كار قرار گيرد.
حســين قراباغى افزود: اتــاق بازرگانى به 
عنوان پارلمان بخش خصوصى و شــوراى 
شــهر به عنوان پارلمان مديريت شــهرى 
داراى وجوه مشترك كارى در عمل و اجرا 
هستند كه با معرفى طرح هاى گردشگرى 
و جــذب ســرمايه گــذار ، زمينه جذب 

توريست نيز فراهم مى شود.

دولت خدمات  ارزنده اى به بخش شيرين سو 
ارائه داده است



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  18 آذر ماه 1397  شماره 3356 

4

 بر اساس آمارهاى موجود تعداد تلفات 
ناشى از مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 
در فصل پاييز و زمســتان بيشــتر است، 
اتفاقى كه جلوگيرى از بروز آن تنها چند 

راهكار ساده را مى طلبد.
گازگرفتگى و يا خفگى بر اثر استنشــاق 
گازهاى ســمى، ســاالنه جان تعدادى از 
افراد را مى گيرد به طورى كه بر اســاس 
آمارهــاى موجود تعداد تلفات ناشــى از 
مسموميت با گاز مونوكسيدكربن در فصل 

پاييز و زمستان بيشتر است.
همه ســاله به ويژه در فصل سرما شاهد 
از دســت دادن جان تعدادى از هموطنان 
بر اثر مســموميت با گاز مونوكسيدكربن 
هســتيم كه بــراى مقابله با ايــن پديده 
مى طلبد اطالع رســانى بيشــترى در اين 

زمينه داشته باشيم.
سال گذشته در اســتان همدان 10 نفر از 
هموطنان در اثر استنشــاق اين گاز جان 
خود را از دست دادند و اين در حالى بود 

كه شاهد مسموميت 117 نفر نيز بوديم.
امســال نيز چند نفر بر اثر گازگرفتگى در 
همدان فوت و دچار مســموميت شده اند 
كه براى كســب اطالعات بيشتر به سراغ  
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 

فوريت هاى پزشكى همدان رفتيم.
به گزارش فارس، مجتبى دانشگرى با بيان 
اينكه متاسفانه در سال 86 شاهد فوت 23
همدانــى و مصدوميت 98 نفر بودديم كه 
اين تعداد در ســال 87 به 65 مصدوم و8
فوتى رسيد، اظهار كرد: سال 88 نيز تعداد 
مصدومان 78 نفر و فوتى ها 11 نفر بودند.
وى به 85 مصدوم و هشت فوتى سال 89

اشــاره كرد و گفت: سال 90 شاهد فوت 
13 همدانى و مصدوميت 167 نفر بوديم 
كــه اين تعداد در ســال 91 به 5 فوتى و 

106 مصدوم تغيير يافت.
كارشــناس مركــز مديريــت حــوادث 
همــدان  پزشــكى  فوريت هــاى  و 
خاطرنشــان كرد: سال 92 مصدومين گاز 
مونوكســيدكربن 123 نفر بودند و 15 نفر 

نيز در اثر استنشاق اين گاز فوت كردند.
وى با بيان اينكه سال 93 تعداد مصدومين 
گاز مونوكســيدكربن 126 نفــر و تعداد 
فوتى ها 10 نفر بودند، تصريح كرد: ســال 
94 يــك نفر در اثر گاز مونوكســيدكربن 

فوت كرد و 169 نفر نيز مصدوم شدند.
دانشگرى با اشاره به اينكه سال 95 تعداد 
فوتى ها 15 نفر بود و مصدومان 181 نفر، 
خاطرنشان كرد: اين تعداد در سال گذشته 

به 10 فوتى و 117 مصدوم رسيد.
وى با بيان اينكه در 6 ماهه ابتداى امسال 
شــاهد فوت دو نفر و مصدوميت 40 نفر 
در اثر گازگرفتگى بوديم، افزود: در هفت 
ماهه امسال به ويژه فروردين و خردادماه 
دو نفر در اثر گازگرفتگى در همدان فوت 
كردند كه سال گذشته نيز در اين مدت دو 
نفــر فوت كرده بودند و آن هم در مهرماه 

بود.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
فوريت هاى پزشــكى همدان با اشاره به 
اينكه مونوكســيدكربن گازى است كه در 
فسيلى  ســوخت هاى  ناقص  سوختن  اثر 
فسيلى  سوخت  گفت:  مى شــود،  حاصل 
از نفت، گاز (شــهرى)، بنزين، گازوئيل و 

ذغال چوب به دست مى آيد.
وى با بيــان اينكه گاز مونوكســيدكربن، 
بى رنگ، بى بو، بى مزه و غيرمحرك است 
و مسموميت با آن به سادگى رخ مى دهد، 
افزود: ميــل تركيبى مونوكســيدكربن با 
هموگلوبين بســيار بيشتر از اكسي ژن بوده 
و در خون با هموگلوبين تركيب پايدارى 

تشكيل مى دهد.
دانشــگرى بيان كــرد: به تدريــج با باال 
رفتن ميــزان مونوكســيدكربن در خون، 
ميــزان هموگلوبين آزاد و در دســترس 
بــراى انتقال اكســيژن،كاهش يافته و در 
نتيجه اكسيژن رســانى به بافت هاى بدن از 
جمله مغز كاهش مى  يابد كه ســبب بروز 

مسموميت مى شود.
وى ادامــه داد: در اين صورت سيســتم 
عصبــى دچار اختــالل شــده و قدرت 
هرگونــه اقدامى از فرد مســموم ســلب 

مى شود.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 

فوريت هاى پزشــكى همدان با بيان اينكه 
در چنين مواردى اورژانس 115 از جمله 
گروه هاى امدادرسان در حوادث، بر بالين 
بيماران حاضر شــده و بر حسب وظيفه 
خدمات پيش بيمارستانى را ارائه مى دهند، 
گفــت: اطرافيان در صــورت مواجهه با 
مصدوم حوادث گازگرفتگى بايد اقدامات 

خاصى را انجام دهند.
وى بــا اشــاره بــه اينكه مســموميت با 
مونوكسيدكربن مى تواند طيف وسيعى از 
عالئم را شامل شــود كه در بيمارى هاى 
مختلفى ديده مى شــود، خاطرنشان كرد: 
متاســفانه بســيارى از اين عالئم شبيه به 
عالئم سرماخوردگى اســت و اكثر افراد 
تصور مى كنند به دليل ســردى هوا دچار 

سرماخوردگى شده اند.
دانشگرى با بيان اينكه اين افراد سعى در 
خوابيدن دارند، افــزود: ابتالى تمام افراد 
خانواده به عالئمى شبيه به آنفلوآنزا، بروز 

مسموميت در افراد را نشان مى دهد.
وى عاليمى نظير سردرد، ضعف جسمانى، 
استفراغ،  و  تهوع  بى قرارى،  و  ســرگيجه 
خميازه كشيدن بيش از حد و كاهش ديد 
را از عاليم عمومى مسموميت ها دانست 
و گفت: خواب آلودگى شــديد، كسلى، 
خســتگى و كاهش قــدرت عضالنى از 
جمله عاليم اوليه مســموميت در افراد به 

شمار مى روند.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
فوريت هاى پزشــكى همــدان با تاكيد به 
اينكــه چنانچه افراد در اين مرحله متوجه 
چنيــن عالئمى شــدند با خارج شــدن 
از فضاى آلــوده مى توانند از پيشــرفت 
مسموميت پيشگيرى كنند، افزود: كبودى 
دســت، دور لب ها و نوك انگشــتان از 
عاليم پايانى مســموميت با گاز CO به 
شــمار مى روند كه در نهايــت فرد دچار 

تنگى نفس شده و فوت مى كند.
وى به گروه هاى در معرض خطر اشــاره 
كرد و گفــت: تمام افراد در معرض خطر 
هستند اما كودكان، زنان باردار و سالمندان 
جزو گروه آسيب پذير و در معرض خطر 
بيشترى با مونوكسيدكربن به شمار مى آيند 
كه عاليم مسموميت در اين افراد سريع و 

با شدت بيشترى ايجاد مى شود.
 راهكارهاى ســاده پيشگيرى از 

CO مسموميت با گاز
دانشــگرى با اشــاره به اينكه غلظت گاز 
مونوكســيدكربن در فضاى اتاق نسبت به 
ايجاد مسموميت بســيار موثر است، بيان 
CO كرد: پيشگيرى از مسموميت با گاز

بسيار ساده است.
وى با بيــان اينكه اســتفاده از وســايل 
گرمايشى اســتاندارد در پيشــگيرى اين 
مســموميت از اهميت بااليــى برخوردار 
است، گفت: بخارى هاى بدون دودكش به 
هيچ عنــوان از توليد گاز CO جلوگيرى 

نمى كند.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
فوريت هاى پزشكى همدان با اشاره اينكه 
كنترل و انســداد منافذ مسير دودكش قبل 
از راه اندازى بخارى بهترين راه پيشگيرى 
از بــروز حوادث مســموميت به شــمار 
مى رود، افزود: دقت و توجه به داغ بودن 
ســالمت  آزمايش  بهترين  نيــز  دودكش 

دودكش است.
وى بيان كرد: اگر لولــه دودكش بخارى 

ســرد باشــد دليــل آن خــارج نشــدن 
محصــوالت احتــراق و گازهاى ســمى 
از دودكــش اســت كه در ايــن صورت 
بايد ضمن رفع نقــص، به طور موقت با 
بازكردن قســمتى از در يا پنجره تهويه در 

محيط را ايجاد كرد.
دانشگرى با اشاره به اينكه هرگز نبايد در 
فضاى بســته و محدود كه تهويه كافى و 
مناســب وجود ندارد، نظير اتاق، گاراژ ، 
چـادر و... آتش روشن شود، افزود: رنگ 
شعله بخارى و وسايل پخت و پز بايد آبى 
باشــد و چنانچه رنگ آن قرمز، زرد و يا 
نارنجى بود، حتمًا نقص در سوخت رسانى 
و كمبود اكسيژن در محيط وجود دارد كه 
ســريعًا بايد وســيله را تعمير و اكسيژن 

فضاى فيزيكى منزل تامين شود.
وى با بيان اينكه اگر رنگ شعله بخارى آبى 
نباشد ممكن است هواى كافى به بخارى 
نرسيده و توليد گاز مونوكسيدكربن كند، 
خاطرنشــان كرد: در صورت اســتفاده از 
وسايل گرمايشى مانند بخارى و شومينه، 
نبايد تمام روزنه هاى جريان هوا در منزل 

و به ويژه اتاق خواب مسدود شود.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
فوريت هاى پزشــكى همــدان با تاكيد به 
اينكــه بايد از نصــب آبگرمكن در حمام 
و روشن كردن شــعله هاى اجاق گاز در 

آشــپزخانه براى گرم نگه داشــتن محيط 
خــوددارى كرد افزود:  داخل خانه، جداً 
شــومينه مشــترك براى چنــد واحد در 
صــورت كوچك بــودن ســايز مجراى 
خروجى و لوله كشــى آن باعث برگشت 
دود از شــومينه روشــن طبقات پايين به 
داخل آپارتمان در شومينه خاموش طبقات 

باالتر مى شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكه انتهــاى تمام 
دودكش هــا بايــد حداقل يــك متر از 
ســطح بام و حداقل يك متــر از ديوار 
جانبى بام فاصله داشته و داراى كالهك 
مخصوص (به شكل H) و ضدباد باشد، 
گفت: دودكش و اتصــاالت آن بايد از 
جنس مقاوم و بــدون هيچگونه منفذ يا 
نشتى در سرتاسر آن باشد و به كارگيرى 
لوله هــاى آكاردئونــى آلومينيومى مجاز 

نيست.
دانشــگرى با بيان اينكه شــيب لوله هاى 
افقى در داخل واحدها بايد مثبت و رو به 
باال و ارتفاع عمودى لوله در بيرون حداقل 
ســه برابر طول افقى آن باشد، افزود: قطر 
لوله دودكش بايد مساوى يا بزرگتر از قطر 

لوله خروجى دستگاه گازسوز باشد.
وى با اشاره به اينكه افراد اگر فضاى خود 
را با شوفاژ و سيستم حرارت مركزى گرم 
مى كنند درز بندى و بستن منافذ به منظور 
جلوگيرى از اتالف حرارتى بال مانع را در 
نظر داشته باشند، گفت: اگر از بخارى هاى 
گازســوز براى گرمايش محيط اســتفاده 
مى شــود حتمًا مختصرى تهويه از طريق 
درب يا پنجره در فضا ايجاد و از درزبندى 

و بستن كامل منافذ خوددارى شود.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
فوريت هاى پزشــكى همدان با بيان اينكه 
نبايد لوله خروجى بخارى را داخل ظرف 
آب قرار داد، افزود: آبگرمكن هاى ديوارى 
گازى اگر به مدت طوالنى روشــن باشند 

خطرناك مى شوند و بايد هوشيار بود.
وى بــا تاكيد به اينكه بــه كارگيرى آب 
گرمكن هاى ديوارى در فضاهاى بســته يا 
مكان هاى فاقد جريان هوا، مجاز نيســت،  
افزود: هر وسيله گازسوز بايد داراى يك 
دودكش مستقل و منتهى به فضاى بيرون 

باشد.
دانشــگرى با اشــاره به اينكه هيچگاه از 
كباب پز يــا منقل درون خانــه، گاراژ يا 
محوطه بسته استفاده نشود، تصريح كرد: 
چــراغ يا بخارى نفتى يــا گازى كه فاقد 
دودكش اســت، درون خانه، به خصوص 

هنگام خواب استفاده نشود.
وى بــا تاكيد بــه اينكــه درون خانه، به 
خصوص در محل خواب  دستگاه هشدار 
مونوكسيدكربن نصب شود، افزود: هرگز 
در فضــاى بســته گاراژ موتــور اتومبيل 
روشــن نشــود و از نگهدارى كودك در 
داخل خودروى روشن و در پاركينگ هاى 

طبقاتى خوددارى شود.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
بيان  بــا  همدان  پزشــكى  فوريت هــاى 
توسط  گرمايشــى  وســايل  تعمير  اينكه 
افراد غيرمجــرب و بى تجربه و يا نصب 
آنها توســط افراد خانــواده باعث ايجاد 
خطر مى شــود، گفــت: در مــواردى از 
مونوكسيدكربن  با  كشنده  مسموميت هاى 
در رانندگانى گزارش شــده كه براى گرم 
كردن خودروى خود در فصول ســرد از 
گاز پيك نيــك اســتفاده كرده اند كه اقدام 

درستى نيست.
وى بــا اشــاره بــه نحــوه برخــورد با 
مســموم هاى گاز مونوكسيدكربن، افزود: 
فرد مســموم را از محيــط آلوده به هواى 
آزاد منتقــل و يقــه پيراهــن و كمربند و 

لباس هاى تنگ باز شود.
دانشــگرى با بيان اينكه درصورت امكان 
اكسيژن دهى به فرد مســموم مورد توجه 
باشــد، گفت: بايد ضربــان قلب و تنفس 
مصدوم بررســى و در صورت نياز احياى 

قلبى و ريوى صورت گيرد.
وى با اشاره به اينكه احياى قلبى و ريوى 
يك كار تخصصى بــوده و براى اين كار 
بايد دوره مربوطــه را گذراند، افزود: باز 
نگه داشــتن راه هاى هوايــى و تماس با 
اورژانــس 115 در مراحل بعدى درمانى 

بايد مورد توجه قرار باشد.
كارشــناس مركــز مديريت حــوادث و 
كرد:  تاكيد  همدان  پزشــكى  فوريت هاى 
خارج كردن افراد مسموم از محيط آلوده، 
قــرار گرفتن در محيط بــاز، از مهمترين 

اقدامات پيشگيرانه به شمار مى آيد.

خبـر

معرض  در  افــراد  تمام 
 CO گاز با  مســموميت 
زنان  كودكان،  اما  هستند 
باردار و ســالمندان جزو 
در  و  آســيب پذير  گروه 
بيشــترى  خطر  معرض 
به  مونوكســيدكربن  با 
شــمار مى آيند كه عاليم 
افراد  اين  در  مسموميت 
سريع و با شدت بيشترى 

ايجاد مى شود

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

هشدار رئيس جمهور به تحريم كنندگان ايران
نبايد توانايى  ايران در مبارزه با مواد مخدر 

و تروريسم ضربه ببيند
 رئيــس جمهورى به تحريم كنندگان ايران نســبت به آوار مواد 
مخدر، بمب ، تروريسم و مهاجرت در صورت آسيب ديدن توانايى 

ايران در حوزه  مبارزه با مواد مخدر و تروريسم هشدار داد.
به  گزارش  ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى، در 
كنفرانس روســاى مجالس شــش كشــور در تهران براى مقابله با 
تروريســم با اشــاره به اين كه جهان شــاهد چالش هاى سخت و 
پيچيده اى اعــم از تغيير آب و هوا، بحران هاى اقتصادى، توســعه 
نيافتگى، تجاوز و جنگ، فقر و گرســنگى، يك جانبه گرايى وافراط 
گرايى و تروريســم اســت، اظهار كرد: جمهورى اسالمى ايران به 
عنوان بزرگترين قربانى تروريســم تاكنون متحمل خسارات جانى و 

مالى سنگينى شده است. 
وى همچنين با اشــاره به حوادث تروريســتى از جمله انفجار دفتر 
نخســت وزيرى، شهادت 72 تن از نمايندگان مجلس  و دولتمردان 
در ســال 60 ، شــهادت 17 هزار نفر از مردم عادى طى 40 ســال 
گذشــته توسط تروريست هايى كه در حال  حاضر در اروپا و آمريكا 
تحت حمايت دولت هاى غربى هســتند، گفت : در ســال هاى اخير 
دانشمندان هســته اى ايران توســط عوامل تروريستى دولت هاى 
بيگانه به شهادت رسيده اند. حمله داعش به مجلس شوراى اسالمى 
و حوادث تروريستى اخير اهواز و چابهار نمونه ديگرى از اقدامات 
تروريســتى عليه كشورمان است، اما اين حوادث كوچكترين خللى 
در عزم دولت ايران و مردم براى مبارزه با اشــكال تروريســم وارد 

نكرده و نمى كند.
رئيس جمهور در ادامه خاطر نشــان كرد: امنيت ابعاد گسترده ترى 
نسبت به گذشــته دارد و شامل امنيت اقتصادى ، فرهنگى، سياسى، 

اجتماعى و روانى جامعه مى شود.
روحانى با بيان اين كه تحريم هــاى اقتصادى ظالمانه و غير قانونى 
آمريكا عليه ايران شــكل بارز از تروريسم است كه ملت ما را هدف 
قرار داده اســت تصريح كرد: تروريسم اقتصادى به معناى وحشت 
آفرينى در اقتصاد يك كشور و ايجاد ترس در ديگر كشورها جهت 
ممانعت از تجارت و ســرمايه گذارى در كشور هدف است. خروج 
آمريكا از برجام و اعمال تحريم ها بى ترديد نمونه بارزى از تروريسم 

اقتصادى است.

 آمريكايى ها براى ايجاد مزاحمت 
در روابط ايران و اروپا تالش مى كنند

 وزير امور خارجه با اشــاره به 
طرح اتهامات موشــكى عليه ايران 
گفت  كه آمريكايى ها هر تالشــى 
كردند تا در روابــط ايران و اروپا 

مزاحمت ايجاد كنند.
جواد  محمــد  گزارش  ايســنا،  به  
ظريف در حاشيه كنفرانس روساى 
تهران  در  كشــور  شــش  مجالس 
براى مقابله با تروريســم در جمع 
خبرنگاران، گفت : مجالس اين شــش كشــور نمايندگان مردم اين 
كشــورها هســتند كه مى توانند در اين زمينه  يك حركت مردمى را 

عالوه بر حركت سياسى هماهنگ كنند.
وى درباره طرح اتهامات موشكى آمريكا عليه ايران، خاطرنشان كرد: 
آمريكايى ها هر تالشــى كرده اند تا در روابط ايران و اروپا مزاحمت 
ايجــاد كنند. حتــى بيش از اين كه روابط ايــران و اروپا را به خطر 
بياندازند، تالش آنها بر اين اســت كه مسائل منطقه را وارونه جلوه 

دهند.
وزير امور خارجه در ادامــه صحبت هايش اضافه كرد: آمريكايى ها 
منطقه ما را انبار باروت كرده اند. ميزان ســالحى كه از سوى آمريكا 
فروخته مى شــود، غير قابل باور است و بســيار فراتر از نياز منطقه 
است. اين نشان دهنده سياست بسيار خطرناكى است كه آمريكايى ها 
در منطقه ما دنبال مى كنند و اين سياســت باعث شــده تا منطقه ما  
تبديل به انبارى از ســالح هاى بســيار پيشــرفته مخرب شود كه 

متاسفانه هيچ كمكى به صلح  و امنيت در منطقه نكرده است.

مسئوالن پاسخگوى مطالبات مردم باشند
 يك نماينده ســابق مجلس گفت: دولت اگر مى خواهد به اقشار 
كم درآمد توجه داشــته باشد و با بسته هاى حمايتى از آنان پشتيبانى 

كند، نبايد دراين كار تاخير داشته باشد.
حسن ســبحانى نيا در گفت وگو با ايســنا، در پاسخ به اين پرسش 
كه اولويت هاى كشــور در شرايط تحريم چه بايد باشد؟ اظهار كرد: 
كشــور ما در شــرايطى قرار دارد كه  نظام اســتكبارى تحريم هاى 
فشــرده اى را اعمال كرده و مى خواهند فشارهاى شــان را بيشتر هم 
بكنند، براين اســاس  در مرحله اول اولويت ما بايد اين باشــد كه 

وحدت مان را حفظ كنيم.
ــد  ــم باي ــورى ه ــئوالن كش ــرايطى مس ــن ش ــزود:  در چني وى اف
ــان  ــه بي ــا حضــور در رســانه هاى عمومــى ب پاســخگو باشــند و ب
ضعف هــا و قوت هــا بپردازنــد. بــه خصــوص كــه در ايــن شــرايط 
بايــد بــه ســمتى برويــم كــه مســئوالن بتواننــد تــالش و كوشــش 
اقتصــاد  و  داخلــى  ظرفيت هــاى  از  اســتفاده  بــراى  بيشــترى 

ــند. ــته باش ــى داش مقاومت
وى با بيان اين كه «مردم برخالف كمبودها ســعى مى كنند، شــرايط 
فعلى را تحمل كنند»، اظهار كرد: اين موضوع درســت است اما بايد 
توجه داشته باشــيم كه وقتى مردم تحت فشار مالى و گرانى ها قرار 
مى گيرند،كمبودها سبب مى شــود كه به جامعه فشار آيد كه در اين 

شرايط مسئوالن بايد درك شان از مطالبات عمومى باال باشد.

بيكارِى يك ميليون كارگِر مرغ دارى ها قريب الوقوع است
ورشكستگى َنَفس مى ُبرد 

 صنعت مرغ دارى در ســال هاى آينده مشكالت عديده اى را پيش 
رو دارد كه اگر بخشى از اين مشكالت ظرف امسال و سال آينده رفع 
نشــوند، آينده تاريكى براى كارگران يــك ميليونى اين صنعت پيش 

چشمانمان پديدار مى شود. 
صنعتى كه با طيور و تخم مرغ سر و كار دارد و به سبب گسترده  گى  اش 
در كشور رتبه نخست توليد مرغ را در خاورميانه دارد، قاعدتا بايد پر 
از شــاغل باشد اما اينگونه نيست. اين روزها مرغ  دارى هاى كشور كه 
بيش از 1 ميليون شاغل به صورت مستقيم و ميليون ها شغل به صورت 
غيرمستقيم حول آنها شكل گرفته، با مشكل تامين نقدينگى و بحران 
تهيه مواد اوليه (نهاده  هاى دامى) مواجه هستند. از اين رو كارگراِن آنها 
مانند كارگراِن سايِر صنايع كه به خاطر بحران هايى با ريشه هاى مشابه، 
بيكار شــده اند، به خانه نشــينى تن داده اند. بيكار شدن كارگران فارغ 
از اينكه در چه صنعتى اتفاق بى افتد، عالمت خوبى نيســت و نشان 
از وخامت حال اقتصــاد دارد. بيكارى كارگران قطعا اثراِت اجتماعِى 
مخربى دارد؛ چراكه حجمى عظيم، از آســيب هاى اجتماعى را بر سر 

خانواده كارگران آوار مى كند.
حتى اگر نصِف كارگراِن شاغل در مرغ دارى ها (500 هزار نفر) ظرف 
امســال و سال هاى آينده به تدريج و نه يكباره بيكار شوند، براى نظام 
حمايت هاى رفاهى چالش بزرگى ايجاد مى شود. چنانكه همين حاال 
به اذعان حميد فاضلى (مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغ داران كشور)، 
سازمان تامين اجتماعى در پرداخت مقررى بيكارى به بيكاراِن صنعِت 

فوق الذكر تعلل به خرج مى دهد.
به گــزارش ايلنا، صنعت مرغ دارى در ســال هاى آينده مشــكالت 
عديده اى را در پيش رو دارد و اگر بخشــى از اين مشــكالت ظرف 
امسال و سال آينده رفع نشوند؛ آينده تاريكى را كه براى كارگران، نظام 
تصميم گيرى و نظام حمايتى ترسيم كرده ايم، پيش چشمانمان پديدار 
مى شــود. از اين رو ناچار به هضم اين غذاى سمى و سنگين خواهيم 

بود؛ هرچند كه روى دلمان بماند!
مركز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى اخيرا گزارشى به منظور 
آسيب شناســى از صنعت مرغ دارى تهيه كرده اســت و به كارفرمايان 
پيشنهاداتى را در اين مورد ارائه كرده است. در اين گزارش 10 دسته 
مشكل اصلى شناسايى شده است. در دسته هفتم به «حمايت ضعيف 
دولت از صنعت طيور» و در دسته نهم به «نوسان هاى قيمت نهاده ها» 

اشاره شده است.
در ذيل دسته نهم آمده است: به دليل وابستگى باال به واردات نهاده ها 
(كنجاله ســويا حدود 95 درصد و ذرت حدود 50 درصد) به شدت 
متاثــر از تغييرات قيمت اين نهاده ها در بــازار بين المللى و همچنين 
مواردى مانند تغييرات نرخ ارز يا موضوعاتى مانند مشكالت تحريم ها 

موجب نوسان قيمت و اغلب روند افزايشى قيمت نهاده ها مى شود.
پرورش دهندگان مرغ به منظور اعتــراض به باال رفتن قيمت نهاده  ها، 
خرداد ماه امسال تجمعى را مقابل نهاد رياست جمهورى برگزار كردند. 
اخبار اين تجمع در رسانه هاى مختلف حتى ارگان هاى خبرى مرتبط با 
دولت به صورت وسيع منعكس شد. يكى از مطالبات مرغ داران در اين 
تجمــع؛ تاريخ افزايش قيمت مرغ بود تا به نحوى باال رفتن هزينه هاى 
خريد ذرت و سويا را جبران شود. از اين رو دولت به باال رفتن قيمت 
مرغ رضايت داد؛ به نحوى كه قيمت مرغ كشتار كه در خرداد ماه حداقل 
5 هــزار و 700 و حداكثر 7 هزار و 300 تومان بود، به حداقل 10 هزار 

و 400 تومان و حداكثر 11 هزار و 550 تومان در آذرماه رسيده است.
با اين حال صاحبان اين صنعت از شــرايط خود ناراضى هستند و از 
دولــت مى خواهند كه با اختصاِص هدفمند ارزِ با نرخ مصوب دولت 
براى واردات نهاده  ها، جلوى ورشكستگى واحدها و بيكارى كارگران 

آنها را بگيرند. 
 نهاده ها به جاى عرضه، انبار مى شوند  

حميــد فاضلــى (مديرعامل اتحاديه سراســرى مرغ داران كشــور) 
مى گويد: در حال حاضر نهاده هاى پرمصرف در بازار بسيار كم هستند؛ 
چراكه عده اى آنها را انبار كرده اند تا در وقتش گران تر بفروشند. پس 
بحث سوءاســتفاده، مطرح اســت. اگر در اين رابطه از سوى متوليان 
تدبير درست انديشيده نشود، آسيب هاى جدى به صنعت طيور وارد 
مى شــود؛ صنعتى كه در آن بيش از 1 ميليون نفر به صورت مستقيم و 
بسيارى ديگر به صورت غيرمستقيم. تعداد دسته دوم سر به چند صد 
هزار مى گذارد. آنها در بخش هاى بسته بندى، فروش و حمل و نقل كار 
كنند. ضمن اينكه تعداد زياد دام  پزشك از اين محل، خانواده هاى خود 

را تامين مى كنند. قطعا با بيكارى اين همه انسان فاجعه پيش مى آيد.
وى مى  افزايد: نخســتين آسيب متضرر شــدن توليد به شاغالن وارد 
مى شود؛ چراكه ابتدا در پرداخت دستمزدهايشان تاخير ايجاد مى شود 
و ســپس بيكار مى شــوند. در حال حاضر 25 تا 35 درصد ظرفيت 
واحدهاى مرغ دارى فعال نيســتند. در ســال هاى گذشته اين واحدها 
پرسنل مقطعى داشتند. به اين معنى كه شش ماه كار مى كردند اما شش 
ماه ديگر كارى براى انجام دادن نداشتند. در چنين شرايطى قطعا بايد 
تدبيرى براى اصالح ســاختار صنعت انديشيده شود. ساختار صنعت 
بايد به گونه اى باشــد كه تالطمات اقتصاد جهان آن را تا اين ميزان از 
خود متاثر نكند. توجه داشــته باشيد كه اكثر نهاده هاى دامى وارداتى 
هســتند و اگر تعادل قيمت ها برهم بخورد، بسيارى متضرر مى شوند. 
مى خواهم بگويم كه تعطيلى يك واحد مرغ دارى در خود هزار و يك 

مسئله اقتصادى و اجتماعى دارد.  
 عزادارى براى صنايع 

اگرچه هريك از صنايع درگير شــكلى از بحران هستند اما ريشه هاى 
بروز بحران ها مشترك است. براى نمونه: باال رفتن قيمت ارز و احتكار 
مــواد اوليه. اين دو بحــران مانند آتش به جان توليــد و خانوارهاى 
كارگرى افتاده اند و قربانى مى گيرند. از اين رو تا قيمت ارز به محدوده 
4 هزار تومان برنگردد، نمى توان به اصالح ســاختار توليد دل بست. 
البته با اصالح شرايط آواربردارى از ويرانه خانه توليد يك شبه ممكن 
نمى شــود. اما مى توان به «اراده براى حل بحران» دل بست و با خود 

گفت: دولت مى تواند.  

طبق تحقيق جديد سازمان ملل
3.9 ميليارد نفر از جمعيت جهان آنالين هستند

 گزارش ســازمان ملل نشان مى دهد در حال حاضر 3.9 ميليارد نفر در سراسر جهان 
آنالين هســتند و تا پايان 2018 ميالدى 51.2 درصد جمعيت جهان از «ورلد وايد وب» 

استفاده مى كنند.
به گزارش مهر به نظر مى رســد اينترنت به ســرعت در سراسر جهان در حال گسترش 
اســت. در حقيقت هم اكنون 3.9 ميليارد نفر در سراســر جهان آنالين هستند. اين بدان 

معناست كه براى نخستين بار نيمى از جمعيت جهان به اينترنت متصل هستند.
آژانس فناورى اطالعات و ارتباطات سازمان ملل(ITU ) در گزارشى اعالم كرده تا پايان 

2018 ميالدى 51.2 درصد جمعيت جهان از world wide web استفاده مى كنند.
هولين ژو مدير ITU در بيانيه اى گفت: تا پايان 2018 ميالدى ميزان استفاده از اينترنت 
از نقطه عطف 50/50 مى گذرد. البته هنوز عده زيادى از مردم جهان منتظر دســتيابى به 
مزاياى اقتصاد ديجيتال هســتند. او همچنين خواستار پشتيبانى بيشتر براى نوآورى هاى 
فناورى و تجارى شــد تا انقالب ديجيتال گسترش يابد.طبق  گزارش ITU رشد ميزان 
اســتفاده از اينترنت در ثروتمندترين كشورهاى جهان، كند و البته با ثبات بوده است. در 
2005 ميالدى 51.3 درصد جمعيت اين كشورها از اينترنت استفاده مى كرد و اكنون اين 
رقم به 80.9 درصد رســيده است.اما بيشــترين ميزان رشد به كشورهاى در حال توسعه 
تعلق دارد. در حال حاضر 45.3 درصد از مردم اين كشــورها به اينترنت متصل هستند. 

حال آنكه  13 سال قبل اين رقم فقط 7.7 درصد بود.در آفريقا نيز رشد قابل توجهى ديده 
مى شود. به طوريكه تعداد كاربران اينترنت دربازه زمانى 13 ساله 10 برابر شده و از 21 
درصد به 24.4 درصد رسيده است.همچنين اين گزارش نشان داد هرچند ميزان اشتراك 
خطوط تلفن ثابت در سراســر جهان در حال كاهش اســت و اكنون فقط 12.4 درصد 
است، اما تعداد اشتراك تلفن همراه در حال حاضر حتى بيشتر از جمعيت جهانى است.  
عالوه بر آن تحقيق  نشــان مى دهد اشتراك هاى پهناى باند موبايل از 4 اشتراك در هر 

100 نفر در سال 2007 به 69,3 در حال حاضر افزايش يافته است.
در حال حاضر در سراســر جهان 5,3 ميليارد مشــترك فعال در زمينه پهناى باند تلفن 

همراه وجود دارد.

تاكتيك هاى مقابله با «قاتل خاموش»



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  18 آذر ماه 1397  شماره 3356 

5

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه

اليحه تامين امنيت، بيشترين نگاه حمايتى را به زنان دارد
 در قالب اليحه تامين امنيت اجتماعى زنان در برابر خشونت، بيشترين نگاه حمايتى 

به نيمى از پيكره جامعه درنظرگرفته شده است.
 مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه تاكيد كرد: اليحه تامين 
امنيت اجتماعى زنان عليه خشونت در دولت نهم مطرح شد و با توجه به اينكه طبق 
قانون اساســى تهيه لوايح قضايى به عهده قوه قضاييه است، دولت دوازدهم تصميم 
گرفت اين اليحه را به قوه قضاييه ارجاع دهد.سيدجعفر كاظم پور به ايلنا گفت: اليحه 
تامين امنيت زنان عليه خشونت با حدود 50 ماده در معاونت حقوقى قوه قضاييه نهايى 
شد و با انتظاراتى از اين اليحه و توقعاتى كه براى حمايت از جامعه زنان وجود دارد، 

اصالحاتى در اليحه اعمال، متن نهايى براى رياست دستگاه قضا ارسال شد.

تصحيح و نمره دهى برگه هاى امتحانى دبيرستانى ها 
از دى ماه الكترونيك مى شود

 معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه از دى ماه امسال تصحيح برگه هاى 
آزمون و ثبت نمرات به صورت الكترونيكى انجام شــده و در نهايت در سامانه كارنامه 
صادر خواهد شد، گفت: اين مراحل استانداردسازى شده و ديگر امكان شكل گيرى مافيا 
در اين حوزه وجود ندارد.به گزارش ايسنا، عبدالرسول عمادى افزود: اگر سوابق تحصيلى 
در كنار نمرات آزمون هاى عمومى و اختصاصى كنكور منجر به بهبود رتبه كل داوطلب 
شود، لحاظ خواهد شــد و در غير اين صورت تأثير داده نخواهد شد.وى با بيان اينكه 
كاركرد نهايى و اصلى برگزارى امتحانات نهايى، صدور دانش نامه ديپلم است، اظهار كرد: 

به عبارت ديگر سابقه تحصيلى كاركرد دوم امتحانات نهايى محسوب مى شود.

زيرساخت شبكه هاى اجتماعى بايد ايرانى باشد
 براى اينكه بتوانيم زيرساخت هاى هوشمند داخلى كشور را در حوزه هاى حياتى و 

كنترل كنيم بايد اين زيرساخت ها ايرانى، بومى و امن باشند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشــور گفت: دشمنان با شكل دهى افكار عمومى در 
شــبكه هاى اجتماعى مى توانند اقدامات تهديد كننده عليه كشور انجام دهند بنابراين 

جزو الزامات است كه زير ساخت هاى شبكه هاى اجتماعى، بومى و ايرانى باشد.
غالمرضا جاللى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين دســته از تهديدات مى توانند امكان 
اشــراف بر كشــور، خروج داده هاى حجيم و كالن داده ها، كنترل از بيرون بر درون 
كشور، قابليت كنترل گريزى سيســتم و رگوالتورى درون سيستمى بر هر سامانه را 

داشته باشد.

اجراى «بيمه تكميلى انفرادى» آتيه سازان 
حافظ تا پايان سال جارى

 مديرعامل شركت بيمه تكميلى آتيه سازان حافظ از اجراى طرح بيمه 
درمان تكميلى انفرادى تا پايان ســال جارى خبر داد و گفت: سه طرح 
متنوع با سقف پوشش هاى متنوع طراحى شده است كه مبالغ حق بيمه 

دريافتى آن به ازاى خدمات، متفاوت است.
مهدى رياحى فر در گفت وگو با ايســنا، دربــاره بيمه درمان تكميلى 
انفرادى آتيه ســازان حافظ اظهار كرد: مقدمات طرح انجام شده و بايد 
از وزارت صنعت اى - نماد (enamad) بگيريم تا مراجعه كنندگان 
بتوانند پرداخت الكترونيكى انجام دهند.وى افزود: حتما امســال طرح 
اجرايــى و جزئيات آن اعالم خواهد شــد. مدتى بــه علت تغييرات 
وزارتخانه اى معطل مانده و پروسه بوروكراتيك آن طوالنى شده بود كه 
در آينده نزديك حل مى شود.مديرعامل شركت بيمه تكميلى آتيه سازان 
حافظ درباره چگونگى اســتفاده از بيمه انفرادى گفت: فرد متقاضى به 
مراكز اعالمى ما مى رويد و مورد ارزيابى ريسك قرار مى گيرد. بيمه هاى 
درمان انفرادى، بيمه هاى سالمت محور هستند و طورى نيست كه فرد 
امروز بيمه شود و فردا خسارت بگيرد.رياحى فر ادامه داد: بنابراين فرد 
ابتدا ارزيابى و چكاپ مى شــود و اگر سالم بود مانند بيمه عمر تحت 
پوشش ما قرار مى گيريد.وى درباره ميزان حق بيمه تعيين شده براى بيمه 
درمان تكميلى انفرادى نيز اظهار كرد: سه طرح متنوع با سقف پوشش 
هاى متنوع طراحى شده اســت كه مبالغ حق بيمه دريافتى آن به ازاى 

خدمات ، متفاوت است.

مطالبات تأمين اجتماعى از دولت تهاتر 
مى شود

 سرپرست معاونت اقتصادى و برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى 
از شروع فرآيند تازه اى براى تهاتر مطالبات اين سازمان از دولت در قالب 

برنامه ششم توسعه و بودجه سال جارى كل كشور خبر داد.
به گزارش فارس، على نمكى اظهار داشت: اين فرآيند با همكارى تأمين 
اجتماعى، بانك مركزى، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانك 

رفاه و ساير بانك ها در حال اجرا است.
وى افزود: در قانون بودجه ســال 97 كشور ظرفيت هايى براى دريافت 
مطالبات ســازمان تأمين اجتماعى از دولت وجود دارد كه پيگيرى هاى 

الزم براى اجراى اين قوانين در دستور كار قرار دارد.
وى درباره تهاتر اسناد خزانه سازمان تأمين اجتماعى اظهار داشت: براى 
دريافت مطالبات سازمان تأمين اجتماعى از دولت در اين روش؛ تدوين 
آييــن نامه با همكارى وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بانك مركزى 
پيگيرى شد و در نهايت اين آيين نامه اجرايى به تصويب هيأت دولت 
رسيد.سرپرســت معاونت اقتصادى ســازمان تأمين اجتماعى وصول 
مطالبات اين سازمان از طريق اسناد خزانه نوع دوم را با همكارى بانك 
ها و بانك مركزى قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمين اجتماعى 
از دولت مطالباتى دارد، از طرفى اين ســازمان به بانك ها بدهى دارد و 
بانكها نيز به بانك مركزى بدهى دارند. براساس آيين نامه مصوب هيأت 
وزيران تســويه اين بدهى ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام مى شــود.

نمكى گفت: با اين كار بخشــى از مطالبات سازمان تأمين اجتماعى از 
دولت از طريق تهاتر بدهى اين سازمان به بانك ها و بانك ها به بانك 

مركزى تسويه مى شود.

ساالنه 90 هزار نفر از خدمت سربازى
 معاف مى شوند

 ساالنه 90 هزار نفر در بخش هاى پزشكى، كفالت و موارد خاص از 
انجام خدمت سربازى معاف مى شوند.

جانشــين سازمان نظام وظيفه عمومى نيروى انتظامى در گفت و گو با 
ايرنا افزود: شــرايط معافيت هيچ گونه تغييرى نكرده است و در قانون 
فعلى همه اين موارد پيش بينى شــده است.ابراهيم كريمى ادامه داد: در 
قانون معافيت، بيمارى ها دسته بندى شده است، چنانچه بيمارى باشد كه 
در قانون ذكر نشده باشد در زمره ساير بيمارى هايى قرار مى گيرد كه در 
قانون به عنوان ساير آمده است.كريمى در توضيح اين مطلب افزود: يكى 
از مواد قانونى در بحث معافيت، ســاير بيمارى هايى است كه به مرور 
زمان شناخته مى شوند كه در اين شرايط متخصصان جلسه اى مى گذارند، 
شرايط و موضوعات بيمارى را استخراج مى كنند و براساس آن فرد را 

معاف كرده يا به انجام خدمت سربازى دعوت مى كنند.
وى گفت: بر اين اساس معافيت هيچ فردى به دليل اينكه بيماريش در 
قانون ذكر نشده باشد، به تاخير نمى افتد بلكه بر اساس روال ذكر شده 
بيمارى فرد مورد رسيدگى قرار مى گيرد و در صورت لزوم معاف مى 
شود.جانشين نظام وظيفه عمومى نانجا گفت: معافيت ها در سه بخش 
پزشــكى، كفالت و موارد خاص انجام مى شود، موارد خاص نيز شامل 

مواردى است كه معافيت مربوط به ماده 44 يا پزشكى نمى گنجد.

هدف ورزشي: استقالل باالي جدول چتر شد 
  خوبه الاقل به درد چتر شدن خورد!!

اطالعات: تشريح ويژگي هاي بودجه 98
 از اول تا آخر سال حرف اين مى خواد باشه كه بودجه كمه!!

همشهري: در ديپلماسي نفتي زنگنه ايستاد: ايران معاف شد
 بدون شرح!! 

كيهان: روحاني چگونه مي تواند ترامپ را شكست 
 همين االنشم ترامپ شكست خورده!!
گل ورزشي: استقالل در رشت كوالك كرد

 عجب كوالكى!! 
ابتكار: زاينده رود سيراب نمي شود

 اون اولش بايد قدر آبش رو مى دونستن!!
شرق: دانشجويان سربازان احزاب نيستند

 قطعا همين طوره!! 
ايران ورزشي: گلباران در شهر باران 

 به به چه شود!!
همدان پيام: شهر بي سند ماشين هاي بي آشيانه 

مگه داريم مگه مى شه!!
ابتكار: افكار عمومي حلقه گمشده دولت 

 گمشده را هيچ تدبيرى نيست!!
ابرار ورزشي: برانكو: شايعات و توهمات از كجا مي آيند

 از شايعدون!!
همدان پيام: دستفروشي فضاي كار مي خواهد نه محدوديت 
 اينم به عنوان شغل الاقل ميتونين تو آماراتون بيارين!!

هگمتانــه: امام جمعه تهران: حاال كه دالر ارزان شــده، چرا كاالها را 
ارزان نمي كنيد؟

 كال تو كشــور ما دالر باال ميره قيمتهــا هم باال ميره اما پايين 
اومدنش با خداست!!

خبر ورزشي: شفر: اين همان استقاللي است كه دوست دارم 
 استقالل اگه گل بزنه فقط دوستش دارى؟

هگمتانه: دالر 11 هزار توماني حبابي است
 حبابش بتركه به چند تومان مى رسه!! 

وضعيت پرستارى بحرانى است

 معاون حقوقى و پارلمانى سازمان نظام پرستارى، وضعيت معيشت 
پرستاران را بسيار سخت و طاقت فرسا عنوان كرد.

ــالف  ــورد اخت ــوارد م ــى م ــه برخ ــاره ب ــا اش ــرى، ب ــد نصي وحي
ــى، گفــت:  ــا ســاير دســتگاه هاى اجراي ســازمان نظــام پرســتارى ب
ــتارى در  ــه پرس ــى از جامع ــه نمايندگ ــتارى ب ــام پرس ــازمان نظ س
ــه  ــى از جمل ــاده قانون ــد م موضــوع نحــوه محاســبه و اجــراى چن
بازنشســتگى مشــاغل ســخت و زيــان آور ، محاســبه ســاعات كارى 
ــون ارتقــاء بهــره ورى و چنديــن و چنــد موضــوع  ــر اســاس قان ب

ــى  اختــالف نظــر دارد. ــا دســتگاه هــاى اجراي ديگــر، ب
ــه  ــى آرام و ب ــه در فضاي ــت ك ــن اس ــا اي ــار م ــه داد: انتظ وى ادام
ــر  ــق ب ــى منطب ــه هــاى اجراي ــن نام ــه آيي ــاره تهي دور از تنــش درب
قوانيــن و شــرايط موجــود كشــور گفتگــو كنيــم و مــوارد اختالفــى 
را در كارگــروه چنــد جانبــه و ملــى بــا حضور كميســيون بهداشــت، 
وزارتيــن بهداشــت و رفــاه و ســازمان نظــام پرســتارى مــورد بحــث 
و بررســى قــرار دهيــم، پــس از آن آييــن نامــه هــاى اصالحــى را بــه 

هيئــت دولــت ارائــه دهيــم .
ــا  ــان اينكــه پيشــنهاد م ــا بي ــن، ب ــا خبرآنالي ــرى در گفتگــو ب نصي
ــى  ــه م ــت ك ــن اس ــر قواني ــق ب ــى منطب ــه هاي ــن نام ــن آيي تدوي
ــرار  ــورد بررســى ق ــى و تخصصــى م ــروه مل ــن كارگ ــد در اي توان
گيــرد، گفــت: بايــد آنچــه كــه در آييــن نامه هــا مــى آيــد بــا نظــر 
ــا  ــه ه ــن نام ــرت نداشــته باشــد. بخشــى از آيي ــذار مغاي ــون گ قان
ــورد  ــر م ــه اصــالح دارد و اگ ــاز ب ــى ني ــاى فعل ــتورالعمل ه و دس
اصــالح و بازبينــى قــرار گيــرد بســيارى از مشــكالت جامعــه بزرگ 
ــود. ــل مى ش ــور ح ــالمت كش ــوزه س ــع آن ح ــه تب ــتارى و ب پرس
ــح  ــتارى تصري ــام پرس ــازمان نظ ــى س ــى و پارلمان ــاون حقوق  مع
كــرد: ناظــر اجــراى قانــون در حــوزه ســالمت، كميســيون بهداشــت 
و درمــان مجلــس اســت و معتقديــم كــه نظــارت بــر حســن اجراى 
قوانيــن خــاص پرســتارى موضــوع مهمــى اســت كــه نبايــد ناديــده 
ــاى  ــه ه ــه وزارتخان ــم ك ــر معتقدي ــوى ديگ ــود. از س ــه ش گرفت
مربوطــه و هيئــت دولــت بايــد نســبت بــه اجــراى قانــون متعهــد 

باشــند.
نصيــرى تاكيــد كــرد: در بخــش ســالمت نقــش پرســتاران بســيار 
ــه  ــن حرف ــن خــاص اي ــكى اســت و قواني ــراز پزش ــم و همط مه
ــت  ــمول اكثري ــتارى مش ــروه پرس ــى گ ــار جمعيت ــاظ آم ــه لح ب
ــى در ســطح كشــور  ــدگان خدمــات بهداشــتى و درمان ــه دهن ارائ
مــى شــود. بنابرايــن، از كميســيون بهداشــت و درمــان مجلــس و 
وزراى رفــاه و بهداشــت درخواســت داريــم در موضــوع بررســى 
اصالحيــه آييــن نامــه هــا زمينــه گفتگوهــاى چنــد جانبــه را فراهــم 

كننــد.

ثبت نام آزمون دستيارى 98 آغاز شد
 ثبت نام چهل و ششمين دوره آزمون دستيارى تخصصى پزشكى براى سال تحصيلى 

99-98 از روز شنبه 17 آذرماه 97 آغاز شد.
به گزارش مهر، دفترچه ثبت نام چهل و ششمين دوره آزمون دستيارى تخصصى پزشكى 
براى سال تحصيلى 99-98 در سايت مركز سنجش آموزش پزشكى منتشر شده است و 
داوطلبان از روز شنبه 17 آذرماه 97 مى توانند با توجه به شرايط اعالم شده در دفترچه 
راهنماى ثبت نام در اين آزمون ثبت نام كنند.داوطلبانى مجاز به شركت در آزمون هستند كه 
داراى شرايط عمومى زير در تمام ادوار تحصيلى و مراحل شغلى باشند.هزينه ثبت نام 600

هزار ريال (60 هزار تومان) و 5 هزار ريال (500 تومان) بابت خدمات پيام كوتاه است كه 
sanjeshp. داوطلبان بايد با مراجعه به سايت اينترنتى مركز سنجش آموزش پزشكى
اين مبلغ را پرداخت كنند.آزمون كتبى چهل و ششمين دوره آزمون دستيارى تخصصى  ir
پزشكى 98 رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 2 اسفند 97 به طور همزمان در دانشگاه هاى 

علوم پزشكى كشور برگزار مى شود.

50 ماده سمى سرطان زا در سيگار
 رئيس انجمن راديوتراپى آنكولوژى با اشاره به اينكه سيگار حاوى 4 هزار ماده سمى 
است كه 40 تا 50 مورد آن سرطان زا هستند، گفت: احتمال شيوع تومور مغزى در جنين 

مادران سيگارى بيشتر است.
به گزارش مهر، محمدرضا قوام نصيرى، اظهار داشت: سموم اين مواد مى تواند در بروز 
ســرطان ها تأثيرگذار باشد به طوريكه تنباكوى قليان يا توتون سيگار مواد سمى موجود 
در آن در ســلول هاى طبيعى دســتگاه تنفس به ويژه ريه اثر گذاشته و سبب ادامه  ايجاد 

تغييرات غيرطبيعى در سلول ها مى شوند.
وى افــزود: عوامــل مختلفــى در ســرطانى شــدن ســلول ها اثــر گذاشــته و در واقــع 
ــواد ســمى موجــود در  ــه م ــد ك ــرار مى ده ــر ق ــا را تحــت تأثي ســاختار DNA آنه
دخانيــات ابتــدا ســبب تغييــر در ســلول هاى ابتدايــى و ســپس بــه ســمت تكثيــر آن 
پيــش مى رونــد كــه بــا تــوده اى و غــده اى شــدن آن ســرطان توســط تصويربــردارى 

ــا لمــس شناســايى مى شــود. ي

بسته حمايت از بيماران خاص ابالغ شد
 بســته حمايتى وزارت بهداشت از بيمارى هاى تاالســمى، هموفيلى، دياليز خونى، 
دياليز صفاقى، ام اس، EB(پروانه اى)، MPS، پيوند كليه، پيوند كبد، پيوند قلب، پيوند 

پانكراس، پيوند روده و پيوند ريه به دانشگاه هاى علوم پزشكى ابالغ شد.
به گزارش ســالمت نيوز، رئيس مركــز مديريت پيوند و درمــان بيمارى هاى وزارت 
بهداشــت گفت: طبق وعده اى كه از قبل به بيماران خاص و صعب العالج كشور داده 
شــده بود بسته حمايتى از اين بيماران در مركز مديريت پيوند و بيماران خاص وزارت 
بهداشت تدوين و توسط معاونت درمان به دانشگاه هاى علوم پزشكى ابالغ شد و از دهم 
آذر امسال قابليت اجرايى پيدا كرده است.مهدى شادنوش، افزود: در اين بسته، حفاظت 
مالى بيماران خاص و صعب العالج در برابر هزينه هاى باالى اين بيماران كه مشكالت 
زيادى را براى خانواده آنها مى تواند به وجود آورد، ديده شده است.شادنوش اعالم كرد: 
هدف وزارت بهداشــت حمايت مالى از اين هموطنان است و پوشش حداكثرى سهم 

بيمار براى خدمات تاييد شده در اين دستورالعمل ديده شده است. 

  با وجود اينكه مثل بيشــتر كودكان 
ربوده و يا گم شده اميدها به پيدا شدن 
آيناز ناپديد شده از سوى خانواده بسيار 
بود اما او پس از گذشت 45 روز هنوز 

پيدا نشده است. 
آيناز دختربچه هفت ســاله اى است كه 
مثل همه همســن و ساالن خود دوست 
داشــت بيشــتر وقت خود را به بازى 
بگذراند چه مى دانســت كه اينبار و در 
يك روز تعطيل، سرنوشت با زندگى او 

بازى خواهد كرد.
هنگام  خانه شان  در  جلوى  درست  او 
حالى  در  كوچكش  خواهــر  با  بازى 
كه يك لحظه خواهــر به بهانه رفتن 
ناپديد  مى شــود  جدا  او  از  خانه  به 
شــده و هيچ اثرى از خــود به جا 

نمى گذارد.
امروزيك مــاه و نيم از آن عصر جمعه 
غم انگيز مى گذرد؛ 45 روزى كه با رنج 
و عــذاب براى خانواده چشــم به راه 

غالمى گذشت. 
آيناز كوچولو به طرز مرموزى ناپديد شد 
و هيچ  كس حتى پليس هم نتوانست ردى 
از او پيدا كند. پدرش از آن روز تا االن 
سر كار نرفته و تمام زندگى و وقتش را 
صرف پيدا كردن دخترش كرده در اين 
شهر و آن شهر كرده است، ولى تالش ها 
تا االن بى نتيجه مانده و حتى يك نشانه 

هم از اين دختربچه نيست. 
پليس به دنبالــش مى گردد؛ پدر همراه 
با ساير اعضاى خانواده اش همه جا را 
زير پا گذاشته تا شايد نشانه اى از دختر 
كوچكش پيدا كند؛ عكســش بارها در 
فضاى مجازى منتشر شده، اما هيچ اثرى 
از او نيســت. هيچ كس حتى تماس هم 
نگرفته و كسى نمى داند آيناز كجاست. 
  سرنخى از آيناز در دست نيست 

اما تحقيقات ادامه دارد
متأســفانه پس از گذشت يك ماه و نيم از 
گم شدن "آيناز" هيچ سرنخ و نشانه اى از 

او پيدا نكرديم.
آگاهــى  پليــس  رئيــس  جملــه  ايــن 
اســتان همــدان اســت كــه بــا تاكيــد بــر 
ان مى گويــد: تــالش پليــس آگاهــى 
اســتان بــراى يافتــن ايــن دختــر بچــه 7
ســاله همدانــى همچنــان ادامــه دارد و تــا 
ــالش  ــن ت ــانه اى اي ــرنخ و نش ــن س يافت

ــد. ــد ش ــف نخواه ــه متوق بى وقف
رضــا زارعــى افــزود: در صــورت يافتــن 
ــات و بررســى  ــاز تحقيق ــرنخى از آين س
ــده دو  ــود ش ــر مفق ــن دخت ــراى يافت ب
اميدواريــم  و  شــد  خواهــد  چنــدان 
بتوانيــم ايــن گمشــده را بــه آغــوش 
ــاه چشــم  ــك م ــه ي ــواده اى ك ــرم خان گ

انتظارنــد، بازگردانيــم.
شــهروندان  از  ديگــر  بــار  زارعــى 
گفــت:  و  كــرد  يــارى  درخواســت 
ــن  ــاهده اي ــورت مش ــهروندان در ص ش
دختــر بچــه و يافتــن ســرنخ و نشــانه اى 
ــكوك  ــوردى مش ــاهده م ــا مش از او و ي
بــه پليــس اطــالع داده و مــا را در يافتــن 

ــد. ــارى دهن ــده ي ــن گمش اي
وى امكان ربوده شــدن اين دختر بچه را 
بســيار كم و ضعيف دانست و ادامه داد: 

پليس اميدوار به يافتن اين كودك اســت 
اما از مردم مى خواهيم به دنبال شــايعات 
نباشند چرا كه اصل موضوع يافتن كودك 

معصومى است كه گم شده است.
 شهر به شهر دنبال آيناز هستم

اما در همين ارتباط اكبر غالمى پدر آيناز، 
بــا دلى پر از اندوه ماجــراى كودكى اين 
دختر بچه و در نهايت ناپديدشــدن او  را 
تعريف مى كند و از مردم و مسئوالن براى 

پيدا شدن دخترش كمك مى خواهد.  
 آيناز چگونه گم شد؟

يــك روز عصر كــه دخترم داشــت با 
خواهرش مهنا بازى مى كرد. مهنا به مادر 
مى گويد دستشــويى دارد، مادرش هم او 
را به خانــه مى برد. وقتى برمى گردد، هيچ 
اثرى از آينــاز نمى بيند. همان زمان با من 
تماس مى گيــرد و خبر گم شــدن او را 

اطالع مى دهد.
 پــس از تماس مادر شــما چه 

اقدامى انجام داديد؟
من در شــغل پخش مواد غذايى مشغول 
هستم آن لحظه هم سر كار بودم. بالفاصله 
به خانه برگشــتم و تمام محله را به دنبال 
دخترم گشــتم. به اقوام خبر دادم يكى دو 
تا چاه آن اطراف بود، آنها را هم گشــتم. 
هرجــا فكر مى كردم ممكن اســت آن جا 
باشــد را ديدم ولى از آينــاز خبرى نبود. 
براى همين پليس را در جريان ماجرا قرار 

دادم.
 اقدامات پليس براى پيدا كردن 

آيناز چگونه بود؟
آنها هــم به جســت وجو پرداختند. البته 
اهالــى محل هم به دنبالش گشــتند، ولى 
تجسس هاى پليس بهتر بود. با اوجود همه 
تالشــهايى كه كرديم هيچ ردى از دخترم 
نبود.عكسش را همه جا به ويژه در فضاى 
مجازى منتشــر كرديم، فايده اى نداشت. 
نمى دانم دختربچــه من چطور در عرض 
چند دقيقه ناپديد شد و حتى نشانه اى هم 
از او پيدا نشــد. پليــس از آن روز به بعد 
همچنان به دنبالش مى گردد اما من موقعى 
از عملكرد پليس راضى مى شوم كه الاقل 
ردى از او بيابــد و يك پيام اميد بخش به 
من بدهد باور كنيد شــهر به شهر به دنبال 
او گشــتم صد جا نذر كردم حتى كارم به 
جايى رســيده كه بر خالف رضايت قلبى 

خودم به دعانويس ها هم پول دادم شــايد 
فرجى شــود و الاقل انهــا اميدى به من 

بدهند.
 آيا كسى با شما دشمنى داشته يا 
بهتر بگويم به كسى مظنون نيستيد؟
نه، ما اصال دشــمنى نداريم كه بخواهيم 
به او مظنون باشــيم. پولدار هم نيستيم كه 
بگوييم به خاطر پول يا حتى بدهى دخترم 
را برده باشــند. هيچ كس نيست كه به او 
مشكوك باشيم و اصال فكرمان هم به هيچ 
كس نمى رســد با همه سالم عليك داريم 
همسايه ها هم همه به ما كمك مى كنند و 
گاهى ميگويم  هستند  اين موضوع  نگران 
كاش با كســى مشكل داشــتم حداقل به 
او مضنون مى شــدم و به ايــن اميد زنده 

مى ماندم.
 در اين مدت كسى با شما تماس 

نگرفت؟
نه، اصال هيچ تماســى كه حتى مشكوك 

باشد هم نداشتيم.
 آيا كسى در اين ارتباط بازداشت 

شده است؟
نه.

همسر  از  شما  كه  مى شود  گفته   
اول خود جدا شــديد و آيناز با مادر 
اصلى خود زندگى نمى كرده است؟

نه، من و همسر سابقم چهار سال پيش از 
هم جدا شديم. همان زمان هم سرپرستى 
آيناز به من ســپرده شــد. اتفاقا سر اين 
موضــوع اصال با مــادر آيناز جر و بحث 
و دشــمنى نداشــتيم و كامال در صلح و 
آرامــش از هم جدا شــديم. حتى در اين 
مدت هــم گاهى اوقات مادر آيناز مى آمد 

و به دخترش سرى مى زد.
آيناز  با  شما  فعلى  همسر  رابطه   

چگونه بود؟
از رفتارش كامال مشخص بود كه او را از 
دختر خودش هم بيشتر دوست دارد. بعد 
از ازدواجم با او، صاحب يك دختر ديگر 
به اسم مهنا شــديم كه االن سه سال دارد. 
در اين مدت همســرم به آيناز توجه ويژه 
داشت و اصال با او مشكلى نداشت. االن 
كه آيناز گم شده، او هم پابه پاى من غصه 

مى خورد و اشك مى ريزد.
گفته مى شــد كه آيناز بيمار بوده 

است؟

دخترم 2 و نيم ساله بود كه از راه پله افتاد 
و ضربــه مغزى شــديدى ديد كه مغزش 
خونريزى كرد و بينايى دو چشمش را از 
دست داد. 4 بار او را با هزينه هاى باالى 
پزشكى عمل كرديم و او در اخرين عمل 

بينايى يك چشمش را به دست آورد.
به دليل ضربه اى كه به ســرش وارد شده 
بود 5 ســال مدام داروى تشــنج مصرف 
مى كــردو تــا االن هم ما با ايــن داروها 

مواظب سالمت او بوديم.
 آيا فكر نمى كنيد بيمارى او باعث 
كم هواســى و يا گم شدن او شده 

باشد؟
خير، تــا زمانى كه در كوچه بازى مى كرد 
در سالمت كامل بود و بيمارى او تا حدى 
نبود كه به هوشــيارى او تاثير بگذارد. هر 

زمان جايى مى رفت به خانه برمى گشت.
 همكارى رسانه ها در انتشار خبر 
ارزيابى  چگونه  را  آيناز  شــدن  گم 

مى كنيد؟
روزهاى اول به صدا و ســيما زنگ زدم 
و از آنهــا خواســتم با پخــش اين خبر 
مــرا كمك كنند اما متاســفانه دائم به هم 
پــاس مى دادند كه در نتيجــه اين خبر به 
جــز از طريق فضاى مجازى و روزنامه ها 
جايى منتشر نشــد.زمانى هم كه خبر در 
رسانه ملى( شــبكه خبر) پخش شد صدا 
و ســيماى همدان پس از 33 روز از من 
خواســت كه براى مصاحبه به آنجا بروم 
گفتم چــرا روزهاى اول كــه امكان پيدا 
شدن او بيشــتر بود تماس نگرفتيد گفتند 
شايد صالح اين بوده؟ من مصاحبه نكردم 
و حاال سوالم اين است كه سهم ما از صدا 

چيست؟    
 سخن آخر

در كار توزيــع مواد غذايــى بودم. درآمد 
زيادى نداشتم، اما مى توانستم زندگى مان 
را بچرخانم. نمى دانم اين مصيبت چه بود 
كه ناگهان بر سر ما آمد و زندگى مان نابود 
شد. نسبت به روزهاى اول نااميد شدم اما 
فقط از خــدا مى خواهم دخترم صحيح و 
سالم پيدا شود. دوست دارم يك بار ديگر 
او را در آغــوش بگيرم. در اين مدت دلم 
برايش تنگ شده و ديگر نمى توانم بدون 
او زندگى كنم نذر بســيارى دارم كه اگر 

پيدا شود بايد انها را ادا كنم.

گفت وگوى همدان پيام با پدر دختر گمشده  همدانى:

شب و روزم  با روياى پيدا شدن 
آيناز مى گذرد
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آگهي حصر وراثت
محمد قربان زارعي داراى شماره شناسنامه 1500  به شرح دادخواست كالسه 
114/970680ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان علي حسين زارعي به شماره شناسنامه  1812 در 
تاريخ 88/12/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- رمضان زارعي فرزند علي حسين به 
شماره شناسنامه 5316 پسر  متوفي 2-محمدقربان زارعي فرزند علي حسين 
به شماره شناسنامه 1500 پسر  متوفي 3-مصيب زارعي فرزند علي حسين به 
شماره شناسنامه 5045 پسر  متوفي 4-علي بخش زارعي فرزند علي حسين 
به شماره شناسنامه 4367 پسر  متوفي 5-گلتاج زارعي فرزند علي حسين 
به شماره شناسنامه 1499 دختر  متوفي 6-خديجه زارعي فرزند علي حسين 
به شماره شناسنامه 4366 دختر  متوفي 7-زهرا زارعي فرزند علي حسين به 
شماره شناسنامه 5317 دختر  متوفي 8-قربانعلي زارعي فرزند علي حسين 
به شماره شناسنامه 1501 پســر  متوفي 9-طاوس علي پور فرزند قربانعلي  
به شماره شناسنامه 35 همســر  متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 573)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

اخطاريه ماده 101- مورد اموال غيرمنقول پرونده اجرايي 
كالسه 9600186

در خصوص پرونده اجرايي كالســه فوق له: بانك كشــاورزي عليه متعهد: 
متعهد محمد سلگي و ولي جاللوند و علي محمد جاللوند و اكبر ظفري متعهد 
له: كشاورزي طبق گزارش مورخ 97/9/7 كارشناس رسمي دادگستري پالك 
ثبتي 542 فرعي 12/74 فرعي از 3771 اصلــي واقع در بخش 1 نهاوند به 
مبلغ 879600000 ريال ارزيابي گرديده و چون آدرس شما شناسايي نگرديده 
است بدينوسيله به شما ابالغ مي گردد چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك مذكور 
معترض مي باشيد اعتراض كتبي خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار 
آگهي به ضميمه فيش بانكي دستمرد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 3000000 
ريال واريز به حســاب شماره 0104989226008 بانك ملي به دفتر اين اجرا 
تســليم نماييد ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد يــا فاقد فيش بانكي 

دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

زيرساخت دووميدانى همدان مستعد برپايى 
اردوهاى ملى است

 دبير هيــأت دووميدانى همــدان گفت: زيرســاخت هاى موجود 
دووميدانى اين استان مستعد برپايى اردوهاى ملى است و از فدراسيون 

درخواست ميزبانى كرده ايم.
مسعود بنوان اظهار كرد: از آنجا كه همدان همواره در رشته هاى استقامت 
و نيمه استقامت در رده هاى سنى مختلف به ويژه پايه موفق بوده است، 
اهميت برگزارى اردوهاى ملى در اين شهر را به فدراسيون ارائه كرده ايم.

به گــزارش ايرنا، وى اضافــه كرد: همدان نه تنها داراى پيســت هاى 
دووميدانى استاندارد است بلكه در يكى از مناطق طبيعى و بكر اين شهر 
به نام «حيدره» فضايى را ايجاد كرده ايم كه بهترين مســير براى پيمايش 

دونده ها و انجام برنامه هاى هوازى است.
بنوان خاطرنشان كرد: مجيد كيهانى رئيس فدراسيون دووميدانى كشور 
نيز در سفر اخير به همدان ضمن بازديد از اين منطقه، شناسايى و فراهم 
شدن مسير ايجاد شده براى تمرين هاى بدنسازى و هوازى ملى دوندگان 

در باالترين سطح ارتفاع در كشور را مورد تمجيد قرار داد.
وى افزود: هم اكنون نيز دونده هاى صاحب نام همدان تمرين بدنسازى 

و هوازى خود را در منطقه حيدره برگزار مى كنند و تاكنون نتايج بسيار 
خوبى از تمرين در اين مناطق گرفته ايم.

دبيــر هيأت دووميدانى همدان عنوان كــرد: اين منطقه يكى از بى نظير 
مكان ها براى برپايى اردوهاى تمرينى اســت و برهمين اساس تقاضاى 
خود را براى برگزارى اردوى تيم هاى ملى دختران و پسران نوجوان به 

فدراسيون ارائه كرده ايم.
بنوان بيان كرد: بخشى از اين مســير دايره اى و داراى شيب ايجاد شده 
كه نقطه تمرينى بســيار خوبى براى ما به شمار مى رود و به آماده سازى 

ورزشكار كمك شايانى مى كند.

سوژه نكته

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

تكواندو، مثل كشتى
 تكواندوى اســتان اين روزها در جاده خوشبختى قرار دارد و 
با افتخارآفرينى در ميادين مهم بين المللى، همچون كشــتى براى 

همدان افتخارآفرينى مى كند.
بى ترديد يكى از رشــته هايى كه ظرف چند ســال اخير رشد قابل 
توجهى در همدان داشته، پومســه از زيرشاخه هاى تكواندو بوده 
اســت. رشته اى كه حاال با افتخارآفرينى در ميادين مهم بين المللى 

و برخوردارى از نفرات مطرح در تيم ملى سرى در سرهاست.
نام «ســيده معصومه حسينى» را اكنون بايد در صف مفاخر ورزش 
همدان قرار داد، ورزشــكارى كه امسال هم در مسابقات قهرمانى 
آســيا و هم در مســابقات قهرمانى پومســه جهان بــه عناوين و 

نشان هاى رنگارنگى دست يافته است.
همين چند ماه پيش مســابقات تكواندوى پومسه قهرمانى 2018

آســيا در ســالن «پوتوا» شهر هوشــيمينه به ميزبانى كشور ويتنام 
برگزار شد و در آن سيده معصومه حسينى بانوى تكواندوكار استان 

در بخش پومسه تيمى موفق به كسب مدال طال شد.
در آن رقابت ها، تيم ملى پومســه كشــورمان در دو گروه مردان و 
زنان با كســب 4 مدال طال، 2 نقره و 7 برنز نايب قهرمان آســيا 

شده بود.
نكته اينكه در بخش مردان مهدى صمديان تبار از همدان به عنوان 
مربى تيم ملى پومســه در آن بازى ها حضور داشت تا ثابت شود 
پومســه همدان از ظرفيت بسيار بااليى برخوردار است و مى تواند 

روزهاى درخشان ترى هم در پيش داشته باشد.
ايــن اما پايان كار نبود. چند هفته پيش ســيده معصومه حســينى 
تكواندوكار ارزنده اســتان در معيت تيم پومســه ســه نفره زنان، 
قهرمان جهان شــد، او همراه با آتوســا فرهمند و سونا رزاقى در 
قالب تيم پومســه سه نفره زنان كشــورمان خوش رنگ  ترين مدال 
جهان را به گردن آويخت تا روزهاى خوبش در ســال 97 تداوم 

داشته باشد.
اين دوره از مســابقات قهرمانى پومســه جهان با حضور يك هزار 
و 274 پومســه رو از 54 كشور در ورزشــگاه «تيانمو» چين تايپه 
برگزار شــد كه در پايان رقابت هاى تيمى رده سنى 31 تا 40 سال 
گروه زنان، تيم پومســه ســه نفره ايران با تركيب آتوسا فرهمند، 
سيده معصومه حسينى و سونا رزاقى باالتر از كره جنوبى، فرانسه و 

فنالند بر سكوى قهرمانى ايستاد.
همچنيــن در اين رقابت ها تيم دونفره ايــران با تركيب فروزان و 
حســينى و در رده سنى 31 تا 40 ســال قهرمان شد تا ورزشكار 
ارزنده اســتان دومين نشــان طالى خود در اين رويداد را هم به 

دست بياورد.
با اين اوصاف و با حضور تكواندوكارى چون حســينى و مربيانى 
چون صمديان تبار، پومســه را بايد در صف ورزش هاى پرافتخار 
همدان قرار داد كه بيش از اين ها مى تواند موفق باشد و در ميادين 

مهم بين المللى بدرخشد.
سيده معصومه حســينى با بيان اينكه سطح مسابقات جهانى بسيار 
باال بود، گفت: طبيعى اســت كه سطح مسابقات جهانى باال باشد 
و همه خوب هاى جهان در آن حضور داشــته باشند، پس كار، كار 

راحتى نبود.
وى عنوان كرد: ما چندماه پيش در مسابقات قهرمانى آسيا شركت 
كرديم كه آنجا نيز ســطح رقابت ها بــاال و رقباى ما به  خصوص 

حريفان شرق آسيايى با قدرت تمام در ويتنام حاضر شدند.
پومســه رو تيم ملى كشــورمان با بيان اينكه قهرمانى در دنيا لذت 
خاصى دارد، تصريح كرد: حاال و در مســابقات جهانى، عالوه بر 
تيم هاى خوب شرق آسيا كشورهاى قدرتمند اروپايى هم حضور 

داشتند و رقابت هاى حساسى را شاهد بوديم.
حســينى خاطرنشــان كرد: با تالش ديگر پومسه روهاى تيم ملى 
موفق به كســب اين عناوين شديم و خوشحالم كه با پشتكار اين 

قهرمانى را كسب و براى كشورمان افتخارآفرينى كرديم.

فرار بزرگ از زير فشارها
پسرى كه در فضاى مجازى محبوب تر شد

 اينكه در فوتبال يك تيم پرستاره خوب نباشد، اصوال ريز و درشت 
آن به يك چشم ديده مى شوند و به قول احمد جمشيديان همه در يك 
آتش مى سوزند، حتى ستاره ها. داستانى كه درباره مرتضى تبريزى اين 

فصل استقالل تا همين چند روز پيش صدق مى كرد.
مرتضى تبريزى پســر باريك و بلندقامت يكى از محله هاى متوسط به 
پايين شهر همدان، وقتى با پيراهن استقالل عكس يادگارى گرفت، فصل 
تازه  و البته فراتر از مهمى را در زندگى فوتبالى خود گشــود و پيدا بود 
كه وقتى با آن سروصدا و بعد از سال ها بازى در زمين چمن فوالدشهر 
اصفهان چمدان مى بندد و راه حضور در يكى از دو تيم پايتخت نشين و 
پرطرفدار ليگ را در پيش مى گيرد كارش دشوارتر از حد باور است و 
خود را بايد براى يك چالش بى نظير در تمام دوران فوتبالى اش مهيا كند.

مرتضــى، همان پســرى بود كه جنگيدن را با پــاس نگون بخت و در 
پيرترين استاديوم همدان آغاز كرد. نه او بلكه مربى و هوادار و خبرنگار 
بهتر از هركســى واقف بودند كه راهش در اين فوتبال به تيم هاى تاپ 
ليگ يك يا تيم هاى هميشــه كمركشــى ليگ برتر ختم نخواهد شد و 

رويايش چيزى فراتر از اين هاست.
ذوب آهن آغاز راه پسر بى حاشيه فوتبال ايران بود و دعوت مقطعى به 
اردوهاى تيم ملى هم نمى توانســت به اندازه پوشيدن پيراهن استقاللى 
كه بعد از رفتن «تيام»، حضور يك مهاجم شــشدانگ را از نان شــب 

واجب تر مى ديد، او را در كانون توجهات قرار دهد.
تبريزى مثل الحاجى گرو، طبيعى بود كه تحت فشــار ناشى از جدايى 
مامه تيام باشــند و از بد روزگار، مرتضى درست در مقطعى به استقالل 
پيوســت كه بايد جاى بهترين مهاجم خارجى تاريخ ليگ برتر فوتبال 
ايران را پر مى كرد.در اينكه كيفيت و توانايى مرتضى تبريزى باالست، 
جاى ترديد وجود ندارد و اگر تعصب ناسيوناليستى خود را هم ناديده 
بگيريم، او در حال حاضر يكى از چند مهاجم خوب فوتبال ايران است، 
اما قصه براى پســر همدانى استقالل همان جايى بد شد كه فشارها باال 
گرفت و الحاجى گرو و نيوماير كه سابقه بازى در تيم هاى بزرگ را در 

كارنامه دارند، نتوانستند از اين فشار جان سالم به در ببرند.
داســتان اما براى تبريزى كمى متفاوت است و او با حمايت هواداران 
آبى پوش مى تواند در استقالل جا بيفتد و بى ترديد زدن يك گل، مهاجم 

بلندقامت استقالل را در مسير خوشبختى قرار خواهد داد.
حاال براى بازيكنان و به خصوص نفراتى كه زير فشار عجيبى بودند، بعد 

گل در سه بازى، از برترى پنج گله ديروز برابر ســپيدروز و زدن 9
فرصتى مغتنم شكل گرفته تا از بحران 

خارج و خودى نشان دهند.
حتى در فضاى مجازى هم اوضاع 
براى تبريزى فرق كرده و اگر سرى 
كوچــك به صفحات هــوادارى 
استقاللى ها مجازى بزنيم به خوبى 

پيداست كه مرتضى تبريزى برخالف 
هفته هاى قبل، حــاال زير چتر 

هــواداران  حمايتى 
تيم  متعصــب 
ب  محبــو
پايتخــت هم 
گرفته  قــرار 

ايــن  و 
مى توانــد 
يــن  بهتر

براى  موقعيت 
او باشــد تــا 

حضور  فرصت 
در اســتقالل را به 
كــف  از  راحتــى 

ندهد.

 ظرف چند ماه اخير شاهد حضور يكى 
دو كشــتى گير همدان با دوبنده استان هاى 
ديگر در ميادين مختلــف بوده ايم كه قابل 

تأمل بوده است.
نخستين بار كه چندماه پيش يك كشتى گير 
از استان با دوبنده شهرى ديگر روى تشك 
رفت، درســت وقتى بود كه مربيان فرنگى 
همدان روى "ســروش رنجبر" حســابى 
ويژه بــاز كرده بودند، امــا به د ليل آنچه كه 
عدم حمايت از جانب پــدر وى خواهده 
شد، ســروش نابغه ســنگين وزن ورزش 
رقابت هاى  طــالى  مدال  همدان  كشــتى 
كشتى فرنگى بزرگساالن قهرمانى كشور را 
تصاحــب كرد و چه بد كــه اين افتخار او 

نصيب استانى ديگر شد.
در  همــدان  ســنگين وزن  پديده  امســال 
مســابقات قهرمانى كشتى فرنگى كشور به 
ميزبانى سيرجان موفق به كسب مدال طال 
در وزن 130 كيلوگرم شد، اما نكته جالب 
توجه اينكه مدال طالى او به اســم استان 
خراسان جنوبى نوشته شد و همين مدال هم 
باعث گرديد تا خراسانى ها باالتر از همدان 

در رده تيمى قرار بگيرند.
ســروش رنجبر در حالى ايــن مدال طال 
را نصيب اســتانى ديگر كرد كه خواســتار 
حضــور در تركيب تيم همدان شــده بود، 
اما مســئوالن وقت كشــتى با اين خواسته 
موافقــت نكردنــد و دليل آن را شــركت 
نكردن اين كشتى گير در مسابقات انتخابى 

استانى دانستند.
همان موقــع آنها تاكيد داشــتند كه مالك 

حضور در قهرمانى كشــور، شــركت در 
مســابقات استانى بوده و ســجاد اميدى با 
قهرمانى در كشــتى فرنگى انتخابى همدان 

عازم رقابت هاى سيرجان شد.
پــدر ســروش رنجبــر نيــز آن موقع در 
گفت وگويى عنــوان كرد كه به هيچ عنوان 
نمى خواســتيم بــا نــام اســتانى ديگر در 
اين مســابقات شــركت كنيم اما متاسفانه 
دست اندركاران تيم همدان فرصت حضور 

فرزندم را گرفتند.
اين اما پايان كار نبود. اخيرا در مســابقات 
پهلوانى كشور، كشــتى گيرى از اسدآباد با 
دوبنده كرمانشــاه سرشاخ شــد و عنوان 

نايب قهرمانى مسابقات را به دست آورد.
فرزاد قهرمانى نايب قهرمان مسابقات پهلوانى 
كشــور در گفت وگويى كوتــاه با خبرنگار 
همدان پيام، دليل ايــن تصميم را وعده هاى 
عملى نشده هيأت كشتى شهرستان اسدآباد 
دانســت و گفت: وقتى آقايان به وعده هاى 
خود جامه عمل نمى پوشانند من هم تصميم 
گرفتم كه با استان كرمانشاه در اين مسابقات 

شركت كنم.
محمدحســين ســلطانى دبير هيأت كشتى 
اســتان همدان اما درباره ايــن اتفاقات به 
موضوع  درباره  گفت:  همدان پيام  خبرنگار 
ســروش رنجبر چــون در دوران مديريت 
رئيس ســابق هيأت كشتى رخ داده، نظرى 
ندارم، اما اعتقادم اين اســت كه ســروش 
يكى از نوابغ چند سال اخير كشتى فرنگى 

همدان بوده و بايد قدردان او بود.
وى درباره اتفاقى كه براى ســروش رنجبر 

رخ داد، افــزود: ما زمانــى از اين تصميم 
مطلع شديم كه تيم همدان براى حضور در 
مسابقات قهرمانى كشور بسته شده بود. اين 
تصميم را هم قبل از انتصاب تيم مديريتى 
جديد هيأت كشــتى اتخاذ كــرده بودند و 
مربوط به مديريت قبلى هيأت كشتى استان 

است.
ســلطانى با بيان اينكه معتقــدم برگزارى 
مسابقه بين اين كشتى گير موفق و نفر اول 
انتخابى استان منطقى بود، عنوان كرد: حفظ 
ســرمايه هاى كشتى بسيار ضرورى است و 
نبايد موجب دلســردى و خروج نخبه هاى 
كشتى از اســتان شويم. ما در هيأت كشتى 
بر جــذب و ترغيب تمامى ســرمايه هاى 
كشــتى استان اعم از پيشكسوتان، مربيان و 

ورزشكاران تاكيد داريم. 
دبير هيأت كشــتى استان همدان اما درباره 
اتفاقى كه براى كشــتى گير اسدآبادى رخ 
داده، بيــان كرد: متاســفانه هيأت كشــتى 
اســدآباد عملكرد مناســبى نداشــته و به 
دنبال تغييرات در بدنه اين هيأت هســتيم 
تا اســتعدادهاى اين شهرســتان پرظرفيت 

سوخته نشود.
سلطانى گفت: تعدادى از قهرمانان، داوران، 
مربيان و پيشكسوتان كشتى اسدآباد اخيرا 
نامه اى به نماينده مجلس شــوراى اسالمى 
زده و خواستار تغيير رئيس هيأت شده اند. 
ما هم اگر احساس كنيم كه كشتى اسدآباد 
نياز به تغيير دارد اين كار را انجام خواهيم 
داد تا ديگر چنين اتفاقاتى براى كشتى گيران 

خوب اين شهرستان رخ ندهد.

نخستين خريد زمستانى 
حريف پرسپوليس

 حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آســيا در نخســتين گام با يك بازيكن 

آفريقايى قرارداد امضا كرد.
به گزارش ايسنا، االهلى عربستان يكى از 
حريفان پرسپوليس در فصل جديد ليگ 
قهرمانان آسيا است.االهلى براى تقويت 
خود در نيم فصل دوم در نخستين گام 
بــا عثمان الحاج كه در خط حمله بازى 

مى كند قرارداد امضا كرد.
اين بازيكن اهل كشــور چاد اســت و 
بهتريــن گلزن ليگ دســته دوم فوتبال 

عربستان است.

تاج نامزد نايب رئيسى 
كنفدراسيون فوتبال آسيا 

شد
 كنفدراسيون فوتبال آسيا از نامزدى 
مهــدى تاج در پســت نايب رئيســى 

كنفدراسيون فوتبال اين قاره خبر داد.
به گزارش مهر، كنفدراسيون فوتبال آسيا 
نامزدهاى سمت هاى مختلف اين نهاد را 
كه قرار است در كنگره 6 آوريل 2019

(17 فروردين 1398) در مالزى انتخاب 
شوند اعالم كرد و بر اين اساس مهدى 
تاج از ايران به جاى على كفاشيان براى 
پست نايب رئيسى كنفدراسيون فوتبال 
آسيا نامزد شده است.سمتى سلطانوف 
از قرقيزســتان رقيب تاج در اين بخش 

است.

استعفاى ملكى و قراب از 
هيأت مديره استقالل

 2 عضو بازنشســته هيــأت مديره 
استقالل استعفا دادند.

بــه گــزارش ايرنــا، پيرو قانــون منع 
بــه كارگيــرى بازنشســتگان، 15 آذر 
آخرين فرصــت مديران و مســئوالن 
بازنشســته براى اســتعفا و كناره گيرى 
از سمت هايشــان بود.در همين راســتا 
اكبــر ملكــى و جواد قــراب، 2 عضو 
بازنشسته هيأت مديره باشگاه استقالل 
اســتعفاى خودشان را اعالم كردند تا از 
سمت هاى خود كناره گيرى كرده  باشند.

استعفاى آن ها همانند اعضاى بازنشسته 
هيأت مديره پرسپوليس روز پنجشنبه به 
وزارت ورزش و جوانان داده شده است.

جهانبخش به بازى با 
چلسى مى رسد

 توئيتر باشگاه برايتون تاييد كرد ستاره 
ايرانى مى تواند در بازى برابر چلسى به 

ميدان برود.
به گزارش تسنيم، عليرضا جهانبخش به 
دليل مصدوميــت در بازى برابر اورتون 
هم چنان دوران نقاهت را سپرى مى كند 
و شرايط بازى را به دست نياورده است. 
توييتر باشــگاه برايتــون در اين زمينه 
نوشــت: عليرضا جهانبخش يك هفته 
است تمرينات خودش را براى اين تيم 
آغاز كرده ولى از شانس كمى براى بازى 
برابر برنلى برخوردار اســت و سرمربى 
تيم قصــد دارد او را بــراى بازى برابر 
چلســى آماده نگه دارد.در فاصله كم تر 
از يك ماه تا شروع جام ملت هاى آسيا، 
بازگشــت عليرضا جهانبخش به ميدان 
مى تواند خبر خوبى براى تيم ملى ايران 

باشد.

قهرمانان تنيس روى ميز 
اعزامى به تور ايرانى 

معرفى شدند
 قهرمانان تنيــس روى ميز انتخابى 
اســتان همدان اعزامى بــه رقابت هاى 
كشورى تور ايرانى با برگزارى يك دوره 

مسابقه معرفى شدند.
سخنگوى هيأت تنيس روى ميز همدان 
در ايــن باره بــه ايرنا اظهار داشــت: 
مســابقات انتخابى تنيس روى ميز رده 
ســنى نوجوانان و جوانان اين اســتان 
با حضور 30 ورزشــكار از شــهرهاى 

همدان، نهاوند و اسدآباد برگزار شد.
حميد نظــرى افزود: در پايان اين رقابت 
ها كه به صورت دوره اى - حذفى برگزار 
شد، ايليا عباســى در رده سنى نوجوانان 
عنوان قهرمانى را كســب كرد، پارســا 
معصومى دوم شد و عنوان سوم مشترك 

به نيما وجدانى و عرشيا بياتى رسيد.

 رئيــس هيــأت فوتبال همــدان و 
عضو هيأت مديره باشــگاه پاس گفت: 
به  همدان  استاندار  شاهرخى  سيدسعيد 
دنبــال احياى دوباره پاس و ارتقاى اين 

تيم در فوتبال كشور است.
عباس صوفى در جمع اعضاى تيم پاس 
همدان اظهــار كرد: رويكرد اســتاندار 
نســبت به تيم پاس حمايتى اســت و 
بر اين اســاس در هفته جارى نشستى 
پيرامــون بررســى مشــكالت و موانع 

باشگاه برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: حضور استاندار همدان 
در ورزشگاه محل برگزارى ديدار پاس 
مقابل نيــروى زمينى تهــران نيز نويد 
بخــش حمايت همه جانبــه وى از تيم 

پاس است.
به گزارش ايرنا، صوفى خاطرنشان كرد: 
مهمترين  همدان  استاندار  فوتبالى  تفكر 
مزيــت براى حمايــت از ايــن تيم و 

بازگشت آن به دوران اوج است.
رئيس هيــأت فوتبال همدان نتايج اخير 
اين تيم را بســيار مطلوب دانســت و 
گفــت: در ابتداى فصل برخى نســبت 
به انتخاب احمد جمشــيديان به عنوان 

سرمربى تيم انتقادهايى داشتند اما امروز 
ثمره اين انتخاب به خوبى مشخص شد 
و روزهاى درخشانى با اين مربى جوان 
پيش روى پاس و فوتبال همدان است.

وى خاطرنشــان كــرد: فوتبالــى بودن 
استاندار نعمت بزرگى براى پاس است 
و مســئوالن اجرايى استان مصمم پيگير 

مسايل تيم هستند.
عضو هيأت مديره باشگاه پاس خطاب 
به كادرفنى و بازيكنــان اين تيم گفت: 
نگرانى بابت تامين مالى وجود ندارد و 
به زودى بــه اعضاى تيم پرداختى مالى 

انجام مى شود.
وى با قدردانى از نتايج به دســت آمده 
تيــم پاس ايــن عملكرد درخشــان را 
حاصل تالش وافر كادر فنى و بازيكنان 
دانســت و ابراز اميــدوارى كرد: با برد 
برابــر مس شــهر بابك در بــازى روز 
دوشــنبه، نيم فصل با موفقيت به پايان 

برسد.
تيم  اعضاى  تــالش  قدردان   

هستيم
ديگر عضو هيأت مديره باشــگاه پاس 
همدان نيز در اين نشست گفت: قدردان 

تالش اعضاى تيم هســتيم و نتايج اخير 
گــواه توانمنــدى يكايــك بازيكنان و 

مربيان است.
محمدباقــر دريايى با اشــاره به اينكه 
مســئوالن اجرايى پيگير مسايل هستند، 
گفت: در جريان كامل دغدغه هاى تيم 
هستيم و ســعى در حداقل رساندن آن 

داريم.
وى بيان كرد: تفكرات فوتبالى استاندار 
آينده روشنى را براى پاس ترسيم كرده 
و بــه طور قطع با حمايــت ها، توانايى 

بازگشت به روزهاى اوج وجود دارد.
دريايــى افزود: عملكرد تيم نيز بســيار 
رضايــت بخش اســت و نتايــج اخير 
شــادمانى وصــف ناپذيــر را در بين 

هواداران ايجاد كرد.
وى خاطرنشان كرد: انتظار داريم در اين 
مسابقه نيز دست پر به همدان بازگرديد 
هرچند مى دانيم بازى ســختى در پيش 

داريد.
و  همكاران  به  جمشــيديان:   

شاگردانم افتخار مى كنم
سرمربى تيم پاس همدان با قدردانى از 
حضور 2 عضو هيــأت مديره در جمع 

پاســى ها قبل از عزيمت به شهربابك 
گفت: به همكاران و شــاگردانم افتخار 
مى كنم كه با ايجاد فضايى همدل، متحد 
و متعصب توانستند دوره سخت شروع 
مسابقات را پشت سرگذاشته و با وجود 
مشــكالت، در هفته هاى گذشته نتايج 

درخشان را به ثبت برسانند.
احمد جمشيديان افزود: عباس صوفى 

رئيــس هيأت فوتبــال و عضو هيأت 
مديره باشــگاه با وجود مشغله كارى 
همواره  همــدان،  شــهردار  عنوان  به 
پيگيرى مســتمر در حل مشكالت تيم 
داشته و از همان ابتدا حامى هميشگى 

تيم بوده است.
وى اضافــه كــرد: پيــروزى هــاى اخيــر 
حاصــل تــالش كادر فنــى و بازيكنــان 
در  هــواداران  اينكــه  ضمــن  اســت 
ــه  ــازى هــاى خانگــى حضــور روحي ب
ــدردان  ــته و ق ــم داش ــراى تي بخــش ب

ــا هســتيم. آنه
جمشــيديان بيــان كــرد: اميدواريــم 
نيــم فصــل دوم شــاهد مشــكالت نيــم 
فصــل اول در خــارج از زميــن نباشــيم 
و حمايت هــاى بــه موقــع بــه موفقيــت 

ــد. ــايانى مى كن ــك ش ــاس كم پ
ــن  ــم اي ــازى مه ــه ب ــاره ب ــا اش وى ب
ــل مــس شــهربابك  ــه تيمــش مقاب هفت
ــس  ــه مصــاف م ــدرت ب ــا ق ــت: ب گف
چنــد  هــر  مى رويــم  شــهربابك 

لشــكرى از مصدومــان را داريــم.
ســرمربى پاس يادآور شــد: تالش ما 
رقابت در جمع مدعيان اســت و نمى 
خواهيم بــراى ماندن و رقابت در جمع 
گزينه هاى سقوط تالش كنيم و در عين 

حال توقع حمايت همه جانبه داريم.

نارضايتى و دلسردى از دايره طاليى

كشتى گيرانى كه كشتى گيرانى كه 
ديده نشدند و رفتندديده نشدند و رفتند

استاندار همدان مي خواهد دوباره پاس احيا شود

ب بو جيبى ر زير ى ر وص ب و زي ب
9 گل در سه بازى،9پنج گله ديروز برابر ســپيدروز و زدن

غتنم شكل گرفته تا از بحران 
خودى نشان دهند.

ضاى مجازى هم اوضاع
زى فرق كرده و اگر سرى 
 به صفحات هــوادارى 
ها مجازى بزنيم به خوبى 

ه مرتضى تبريزى برخالف 
قبل، حــاال زير چتر 
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و  نباشــيم  زميــن  از 
موقع  بــه  حمايت هاى 
بــه موفقيت پاس كمك 
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چگونه يك سفر ارزان به كشورهاى همسايه 
داشته باشيم؟

 اين روزها كه بليت پرواز به كشورهاى همسايه نيز با نرخ هاى عجيب 
به مســافران ارائه مى شود مى توان راه هاى زمينى را جايگزين سفرهاى 

هوايى و پرداخت هزينه گزاف عوارض خروج از كشور كرد.
به گزارش مهر، اين روزها سفر به هر كشور خارجى با ارز غيردولتى گران 
است يورو و دالر به حدى گران شده كه پايين آمدن 1500 تومانى آنها باز 
هم دليلى نمى شود كه بتوان سفر به يكى از كشورهاى آسيايى و يا اروپايى 
را انتخاب كرد از ســوى ديگر پروازهاى خارجى نيز با ايرالين داخلى و 
خارجى آنقدر گران شده اند كه هزينه سفر را بسيار باال برده و افراد را از 
سفر تفريحى منصرف مى كنند. در اين شرايط تنها شايد بتوان به برخى از 
گزينه هاى نزديك و ارزان فكر كرد آن هم براى سفرى سه يا چهار روزه با 
حداقل امكانات. انتخاب سفر به كشورهاى همسايه شايد بتواند كمى هزينه 
هاى يك سفر خارجى را پايين نشان دهد آن هم بدون در نظر گرفتن طى 

كردن مسير با هواپيما.
سفر به كشور ارمنستان يكى از گزينه هاى سفر خارجى ارزان قيمت براى 
تهرانى هاســت. در اين سفر مى توان كوله را برداشت و با اتوبوس راهى 
ترمينال آزادى شد و با 200 هزار تومان سوار اتوبوس هايى شد كه از تهران 
تا شــهر ايروان ارمنستان را 24 ساعته طى مى كنند اگر در هنگام ورود به 
كشــور ارمنستان و گمرك مشكلى پيش نيايد. اين اتوبوس ها معموال 25 
نفره و وى اى پى هستند. تقريبا با همين رقم هم مى توان بليت اتوبوس 
برگشت را رزرو كرد. در شهر ايروان هم هتلها و هاستل هاى ارزان قيمتى 
در اين فصل پيدا مى شــود. چون فصل سردى است و مسافران اين شهر 

نيز كم هستند.
براى ســفر به تركيه نيز اگر تورهاى يك ميليون و 500 تومانى آژانسهاى 
مسافرتى در نظر گرفته نشود كه هتلهايى خارج از شهر و يا كم ستاره به 
مســافر مى فروشند مى توان گزينه ســفر به شهر وان تركيه را كه شهرى 
نزديك به ايران اســت انتخاب كرد. براى رفتن به شــهر وان، يك گزينه 
اســتفاده از قطارهاى تهران به تبريز است كه حدود 10 ساعت طول مى 
كشد به تازگى نيز قطار تبريز به وان هم راه اندازى شده كه حدود 8 ساعت 

زمان مى برد و حدود 117 هزار تومان نيز قيمت دارد.
اما يك نكته قابل توجه اســت اينكه قطار تبريز به وان ســاعت 23 و 30 
دقيقه هر دوشــنبه حركت مى كند و روزهاى ســه شنبه نيز برگشت اين 
قطار در همان ســاعت 23 و 30 دقيقه است. يعنى اگر كسى نخواهد يك 
هفته در شــهر وان بماند مى تواند زودتر با تاكسى و يا ون هاى شهر وان 
به تبريز برگردد. از شــهر خوى به شهر وان هم تاكسى و ون هاى زيادى 

در حال تردد هستند.
اگر مدت زمان زيادى را مى توانيد براى ديدن تركيه بگذاريد از اين شهر به 
استانبول و يا آنكارا نيز اتوبوس دارد اما مدت زمان طوالنى را مى خواهد. 
وگرنه گزينه هوايى براى سفر به استانبول وجود دارد كه البته گران است 
مخصوصا اگر اين تورها در ايام آخرهفته و يا تعطيالت اجرا شــود. براى 
روزهاى ديگر ، تورهاى لحظه آخرى استانبول حدود يك ميليون و 500 تا 
دو ميليون و 500 هزار تومان نرخ دارند. اين تورها معموال هتل 3 ستاره با 
صبحانه به مسافر مى دهند برخى از اين هتلها خدمات ترانسفر نيز به مسافر 
مى دهد آژانســهاى مسافرتى اعالم مى كنند كه راهنماى فارسى زبان نيز 
در اختيار مسافر است اما اين راهنما تنها يك مسير فرودگاه تا هتل همراه 
مسافر است و بقيه مدت زمان را بايد تلفنى با راهنما ارتباط بگيرد. بنابراين 
هر مسافر بايد به مفاد قراردادى كه با دفتر خدمات مسافرتى مى بندد آگاه 
باشد. ضمن اينكه بيشتر هتلهاى ارائه شده در پكيج تورهاى لحظه آخرى 
تورهاى استانبول خارج از شهر بوده و از كيفيت مناسبى برخوردار نيستند.
تورهاى لحظه آخرى گرجســتان نيز همين طور است. هتلهاى سه ستاره 
خارج از شــهر با راهنماى تلفنى و صبحانه رايگان كه معموال با دو خط 
هوايى ايرانى به ســمت تفليس در حركت هستند. نرخ اين تورها هم از 

حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان شروع مى شود.
ســفر به باكوى آذربايجان نيز مى تواند با اتوبوس هايى انجام گيرد كه با 
قيمت 200 هزار تومان از ترمينال آزادى اين مســير را طى مى كنند براى 
برگشت نيز مى توان همين مســير را انتخاب كرد چون اكنون پروازهاى 
تهران باكو كمتر از يك ميليون تومان براى يك مســير نيست. اما اين نوع 
سفر كردن هم شــرايط خود را دارد براى كسى كه هميشه در پرواز بوده 
و سفرهاى طوالنى مدت را نمى پسندند اين گزينه نياز به در نظر گرفتن 

شرايط سفر طوالنى با اتوبوس دارد.

اجراى مجدد نمايش 
«آرزوهاى بافتنى» در همدان

 نمايــش كودك«آرزوهاى بافتنى» كارى از گروه 
نمايشى مســتقل سوشيانس به نويســندگى فرهاد 
اسماعيلى و كارگردانى هادى اليقى براى دومين بار 

در همدان به روى صحنه مى رود.
هادى اليقى درگفت وگو با ايسنا، درخصوص اجراى 
مجدد ايــن نمايش اظهار كرد: نمايــش «آرزوهاى 
بافتنى» براى كودكان اين ســرزمين تهيه شده و حق 
كودكان اســت كه به تماشاى نمايش بيايند بر همين 

اساس تصميم به اجراى مجدد اين اثر گرفتيم.
اليقى با اشــاره به اينكه اين نمايــش را دوبار براى 
كودكان سر ذهاب اجرا كرديم، ادامه داد: از نظر من 

نبايد با يك اجرا پرونده نمايش را بست.
وى با اشــاره به اينكه توجه به نمايش كودك نبايد 
مختص جشنواره تئاتر باشد، ياد آورشد: يك نمايش 
بايد به همه جاى دنيا سفر كرده و براى كودكان اجرا 

شود.
وى خاطر نشــان كرد: اكنون در بحران كم آبى قرار 
داريم بر همين اساس مهمترين هدف ما ازاجراى اين 
نمايش آموزش نحوه درست استفاده كردن از آب به 

كودكان است.  
اين كارگردان به معرفــى عوامل نمايش پرداخت و 
اضافه كرد: دســتيار كارگردان مهدى احمدى،مدير 
صحنه:بهزاد عســگرى، نوروصدا:آزاده بيدمشــكى 
بوده و شيما عزيزيان، شهرام نادرى، سپيده مواليى، 
سحر سلطانى، سارا عينى، فاطمه قمرى وفائزه زارعى 

بازيگران هستند.
اين هنرمند با اشــاره به اينكه دومين اجراى نمايش 
«آرزوهاى بافتنى» در همدان ويژه پيش دبستانى ها و 
مدارس پايه ابتدايى است، افزود: اين اثر از 11 تا 30 
آذرماه در سه سانس 9،10و 11 صبح اجرا مى شود.

وى خاطر نشان كرد: مديران و مربيان مدارس براى 
رزرو مــى توانند با شــماره 09180171270 تماس 

بگيرند.

برگزارى جشنواره «ترنم فتح» 
در همدان

 بخش استانى  جشنواره «ترنم فتح» ويژه يگان هاى 
موزيك نيروهاى مسلح استان همدان برگزار مى شود.

به گزارش ايســنا، مدير هنرى و ســينمايى اداره كل 
حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
همــدان در اين رابطه گفت: مرحله اســتانى دومين 
جشنواره ترنم فتح با عنوان «تجلى حماسه هاى دفاع 

مقدس» برگزار مى شود.
امين لطفى شــهپر بيــان كرد: اين برنامــه با حضور 
گروه هــاى موزيك پادگان   شــهيد قهرمان و پايگاه 
شــهيد نــوژه و داورى محمــد نصرتى، شــهرام 
خوش صفت و محمود قادرى شــنبه 17 آذر ساعت 
10 در سالن همايش هاى باغ موزه دفاع مقدس استان 

برگزار خواهد شد.
وى بــا بيان اينكه در بخش جنبــى بهترين نوازنده 
معرفــى خواهد شــد، ادامه داد: اجــراى بى نقص 
يگان هاى موزيك، كوك بودن سازها، اركستراسيون 
و سازبندى، رهبرى موزيك و انضباط نوازندگان از 
مهمترين معيارهاى داورى اين جشنواره خواهد بود.

لطفى شــهپر با تأكيد بر توجه بيشتر به اين گروه ها، 
افــزود: گروه هاى نظامى از گذشــته تا كنون حس 
وطن پرستى را در مردم فعال كرده و به علت خاص 
بودن ســازها و اجرا در مراســم هاى مختلف، فشار 
زيادى را بر جسم و روح و روان خود تحمل كرده اند 
كه در ظاهر آشكار نبوده و مردم فقط آراسته بودن و 

نظم و موسيقى اين گروه ها را ديده اند.
وى با اشــاره به راه يافتن تنها يك گروه از اســتان 
همدان به مرحله منطقه اى، اعالم كرد: استان همدان 
ميزبان مرحله منطقه اى جشنواره ترنم فتح يگان هاى 

موزيك منطقه در دى ماه سالجارى خواهد بود.
لطفى شــهپر اضافه كرد: از تيپ و ســپاه اســتان و 
همچنين نيــروى انتظامى اســتان، انتظار حضور و 
ايفاى نقش پررنگى را داشتيم در حاليكه هيچ گروه 
و نماينده اى از آنها به اين جشنواره اعزام نشده است.

خطر نابودى بيخ گوش ايستگاه فضايى 
بين المللى

 ورود حتى ذره اى آلودگى به ايستگاه فضايى بين المللى مى تواند 
پايانى تلخ بر سال ها پژوهش دانشمندان و ميليون ها دالرهزينه صرف 

شده دراين گرانقيمت ترين دست ساخته بشر شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،كارشناسان علوم فضايى اعالم 
كرده اند اتصال كپســول فضايى اسپيس ايكس به ايستگاه فضايى بين 
المللى مى تواند خطر هاى فراوان براى ادامه فعاليت اين ايســتگاه به 
همراه داشــته باشد.به گفته كارشناسان حســگر هاى موجود در بدنه 
ايســتگاه فضايى و ساير تجهيزات رصد و بررســى، ميزان بااليى از 
آالينده ها و مواد شيميايى دربدنه كپسول فضايى را شناسايى كرده اند 
كه امكان دارد سبب ايجاد آلودگى در ايستگاه فضايى بين المللى شود.

تبديل ضايعات شيشه
 به نانو ذرات پركاربرد

 پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت توانستند ضايعات شيشه را به 
نانو ذرات پركاربرد كلوئيدى سيليكا براى كاربرد در صنعت الستيك، 

نساجى، عايق هاى حرارتى و كاغذ تبديل كنند.
به گزارش ايســنا، رضا نوروزبيگى عضو هيأت علمى دانشگاه علم 
و صنعت با اشــاره به كاربردهاى متعدد نانوســيليكاى كلوئيدى، در 
خصــوص هدف از انجام اين طرح گفت:  در تحقيقات اخير كارايى 
نانوسيليكا در افزايش خواص مكانيكى بتن و همچنين كاربرد آن در 
توليد پوشــش هاى فوق آب گريز در صنعت نساجى به اثبات رسيده 
اســت. ازاين رو در اين طرح تالش شد تا با استفاده از يك پيش ماده 

ارزان، يك ماده مورد نياز صنعت را توليد كنيم.

سم زنبور جايگزين آنتى بيوتيك مى شود!
 پژوهشگران دانشــگاه "ام.آى.تى" با استفاده از سم نوعى زنبور، 

آنتى بيوتيكى ارائه داده اند كه براى سلول هاى انسان مضر نيست.
به گزارش ايسنا سم حشــراتى مانند زنبورهاى معمولى و زنبورهاى 
عسل، سرشار از تركيباتى است كه مى توانند باكترى ها را از بين ببرند 
اما اين تركيبات براى انسان ها مضر نيز هستند؛ در نتيجه استفاده از آنها 

به عنوان داروى آنتى بيوتيك ممكن نيست.
پژوهشــگران دانشــگاه "ام.آى.تــى"(MIT) پــس از يــك پژوهــش 
ــى  ــم نوع ــى س ــاى ضدميكروب ــورد ويژگى ه ــتماتيك در م سيس
زنبــور در آمريــكاى جنوبــى، توانســتند پپتيدهــاى گوناگونــى ارائــه 
دهنــد كــه عــالوه بــر مقاومــت در برابــر باكتــرى، بــراى ســلول هاى 

انســان نيــز مضــر نيســتند.

توليد مواد شيميايى حد واسط 
براى رفع نياز پژوهشگران داخلى

 گروهى از پژوهشگران حوزه پليمر موفق به توليد چندين محصول 
در زمينه مواد شــيميايى حد واسط شــده اند كه نياز پژوهشگران و 

آزمايشگاه هاى تحقيقاتى را به مواد مشابه خارجى رفع مى كند.
مجرى اين طرح و سرپرســت گــروه محققان به ايرنــا گفت: مواد 
شــيميايى حد واسط به طور خاص در ايران توليد نمى شود و بيشتر 
دانشجويان، بيمارســتان هاى آموزشى و دانشگاه هاى علوم پزشكى 

براى انجام پروژه هاى تحقيقاتى از اين مواد استفاده مى كنند. 
دكتر حامد دائمى ادامه داد: ســنتز اين مواد بســيار زمانبر است و از 
طرفى واردات آنها هزينه زيادى را به دنبال دارد؛ به همين دليل ما مواد 

را آماده كرده و در اختيار اين پژوهشگران قرار مى دهيم. 

اپل دستگاه رصد خواب ساخت
  به تازگى يك دستگاه رصد خواب ساخته شده كه شامل يك پد 

است كه زير تشك قرار مى گيرد و خواب كاربر رار صد مى كند.
به گزارش مهر ، اپل پس از خريد اپليكيشــن ها و شــركت سازنده 
حســگر Beddit از  نخستين دستگاه رديابى خواب رونمايى كرده 
است.حســگر Beddit جديد با قيمت 149 دالر عرضه مى شود و 
داراى يك پد با ضخامت 2 ميليمتر است كه زير تشك قرار مى گيرد 

و خواب كاربر را رصد مى كند.
اين دســتگاه الگوهاى خواب كاربر را رصد مى كند و حتى مى تواند 

بهترين زمان براى رختخواب رفتن و بيدار شدن را به آنها بگويد.
دستگاه Beddit Sleep Monitor به طور اتوماتيك خواب كاربر 

را رصد مى كند. 

حسين پارسا »
 بيست و پنجمين دوره جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان، چند روز قبل در همدان 
برگزار شــد. گروه هاى مختلفى به استان 
مــا آمدند، آثار خــود را اجرا كردند و در 
نهايــت عده اى جايــزه گرفتند و بعضى 
ديگر دست خالى جشنواره را ترك كردند. 
در همه اين سال هاكه جشنواره در همدان 
برگزار مى شود، پروسه برگزارى به همين 
شكل بوده اســت تغييراتى هم اگر باشد 
در جزييات خالصه مى شــود: از اسامى 
داوارن و تاريــخ برگزارى، تــا چيدمان 
نمايش ها و نحوه انجام مراســم افتتاحيه 
و اختتاميه. به اين ترتيب بعد از 8 سال نه 
تحولى در نحوه برگزارى ديده مى شود و 

نه تغييرى محسوس در كيفيت كار.
 چنين روندى در نهايت پرسشى اساسى 

در ذهن مخاطبان تئاتر ايجاد مى كند كه ماحصل اين 
همه هياهو و رفت و آمد چيست؟ آيا در اين سالها 
تئاتر كــودك و نوجوتن همدان ذره اى رو به بهبود 
حركت كرده است؟ اصوال دستاورد عينى اين رويداد 
براى شهر كدامســت و آيا برگزار كردن آن به تقبل 

اين همه هزينه و زحمت مى ارزد؟
 خبر تشكيل رســمى دبيرخانه دائمى جشنواره در 
همدان، در حقيقت مى تواند پاسخى درخور به اين 
پرســش ها باشــد. اتفاقى كه بعد از هشت سال از 

حضور جشنواره در همدان باالخره رخ داد.
 دبيرخانه چه فايده اى دارد؟

اصوال حضور دبيرخانه دائمى جشنواره در همدان 

معانــى خوبــى دارد. اينكه مســئوالن در پايتخت 
مجاب شــده اند كه كار را به دســت همدانى ها 
بسپارند – اگرچه تهرانى ها هيچگاه به طور كامل 
بى خيال نمى شــوند!- نشان دهنده عملكرد مثبت 
برگزاركنندگان در اين چند ســال بوده است. اين 
اتفاق مى تواند جشنواره ده پانزده روزه را در تمام 
سال بگســتراند. قرار نيست هر روز نمايش ببينيم 
ولــى بايد هر روز درباره تئاتــر كودك و نوجوان 
حرف بزنيم، بنويســيم و تحليل كنيم. حاال، جايى 
و افرادى هســتند كه بتوان از آن ها برنامه و بيالن 

كار خواست.
تا اينجاى كار همه چيز خوب اســت اما بهتر است 

داورى درباره حضور دبيرخانه در همدان را به سال 
ديگر موكول كنيم. عملكرد دبيرخانه در يكســال 
آينده مى تواند سند محكمى باشد براى نشان دادن 
اينكــه همدانى ها هم مى توانند كارى را راســا و 
خوب مديريت كنند. از اصول اين مديريت خوب 
در طول سال، رصد، تجزيه و تحليل جشنواره اى 
اســت كه برگزار شده اســت. ديگر اين حرف كه 
«مردم همدان جشنواره را دوست دارند» نمى تواند 
مخاطــب جدى تئاتر را مجاب كند كه جشــنواره 

اتفاق ميمونى است. 
شكل دادن به سازو كارى كه در آن تئاتر كودك و 
نوجوان همدان تقويت شود و هنرمندان دلخوش به 

كار در شهرشان باشد، بر عهده 
يعنى  جشنواره  رسمى  ساختار 
همان دبيرخانه است. دبيرخانه 
بايد در طول ســال گروه هاى 
كارگاه  كند،  تقويت  را  استانى 
و ورك شــاپ برگزار كند و 
جشــنواره از يك دور رهمى 
فراتر  بدهد.  نجات  روزه  چند 
از اين هــا، دبيرخانه مى تواند 
هنرمندان  حضور  براى  مكانى 
و رسانه ها براى تحليل راه طى 
شده و چشم انداز پيشرو باشد. 
اتفاقات  كه  است  اين  واقعيت 
متعددى در طول اين ســال ها 
هنرمنــدان و مخاطبان هنر را 
از متولى رسمى هنر در كشور 
نااميــد كرده اســت. يعنى هر 
آنچه توسط دولت شكل بگيرد اگرچه فى نفسه مى 
تواند مفيد باشد ولى حسن و هنر آن زمانى حقيقى 
و دائمى خواهد بود كه به عمل برسد. در اين معنا، 
بودن و يا نبودن دبيرخانه زمانى مورد بحث اســت 
كه از آن نتيجه اى عملى حاصل شود. خوشبختانه 
هنرمنــدان، مخاطبان تئاتر و افكار عمومى اســتان 
بــه آن درجه از آگاهى رســيده اند كه كِف بى جا 
براى ساختارى كه مشخص نيست چه دستاوردى 
خواهد داشت نزنند و در عين حال، آنقدر منصف 
هســتند كه كارهاى درست و اساســى را ببيند و 
قدردان باشند. توپ، حاال در زمين برگزاركنندگان 

اين جشن است.

درباره تشكيل دبيرخانه رسمى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان درهمدان

كِف بى جا و انصاف در تقدير

 مسئوالن به بسيجيان و جوانان ميدان دهند چرا 
كه با تكيه به توان جوانــان مى توان به افتخارات 

بزرگى دست يافت.
جانشــين معاون آموزش سپاه پاسداران در مراسم 
يادبود شهيد همدانى و شهداى مدافع حرم در باغ 
بهشــت همدان، اظهار كرد: اين مراســم براى 14 
ستاره درخشــان كه در دفاع از حريم اهل بيت در 
هزار كيلومتر آن طرف تر از وطن خود به شهادت 
رســيدند و فرمانده آنها شهيد همدانى كه محبوب 
قلب همگان و حبيب سپاه و همه كسانى كه در راه 

انقالب تالش مى كنند، است.
به گزارش ايسنا ســعيد فرجيان زاده افزود: شهدا 
مظهر قدرت كشــور هستند كه امنيت و آسايش را 
براى كشــور ارمغان آوردند و ما تاابد مديون آنها 
هســتيم. اين يادواره ها مجاهدتى در مسير شهدا 
است كه بايددر همه نقاط استان ها و شهرها رواج 
يابد.وى با بيان اينكه شهدا رونق معنويت در كشور 
هســتند، گفت: ياد شهدا روحيه معنويت كه همان 
روحيه عزت، سرفرازى، آرمان خواهى و ايستادگى 
در مسير انقالب است را در جامعه تقويت مى كند 
و هنگامى كه از شــهدا ياد مى كنيم در واقع اصول 

و آرمان هاى نظام را در جامعه تقويت مى كنيم.
فرجيان زاده با بيان اينكه مراســمات شهدا براى ما 
تعهدآور و رسالت آور است، تاكيد كرد: شهدا مى 
توانند مارا در مســير پيچيده، ســخت و پر پيچ و 

خمى كه در پيش داريم يارى كنند.
وى به خصوصيات شــهيد همدانى اشاره و عنوان 
كرد: شهيد همدانى چهار دهه مجاهدت در راه خدا 
داشت و از آن زمانى كه رژيم فاسد و مفسد پهلوى 
روى كار بــود به عنوان يكى از عاشــقان مكتب 
امام راحل، عليه رژيم شــاه در مقابل آنها ايســتاد 

و ديــن خود را ادا كرد و بعــد از پيروزى انقالب 
نيز به همراه دوستانى كه داشت، سپاه پاسداران را 
تشــكيل داد.وى بيان كرد: شهيد همدانى در زمانى 
كه منافقان 17 هزار نفر از مردم كشــور و شهدايى 
همچون بهشتى و باهنر و رجايى را به درجه رفيع 
شهادت رساندند، در مقابل منافقان ايستاد و طومار 

آنها را در هم پيچيد.
فرجيان زاده افزود: در جنگ هشــت ســاله نيز به 
عنوان فرمانده رشــيد در عرصه جنگ حضور پيدا 

كرده و رشادت هاى زيادى نشان داد.
وى با بيان اينكه همــه فرماندهان و رزمندگان در 
سراسر كشور شــهيد همدانى را به عنوان فرمانده 
قلب ها مى شناســند، تاكيد كــرد: همه رزمندگان 
اخالص، عشق و پيشــتازى ايشان در صحنه هاى 
نبرد را هرگز فراموش نمى كنند چرا كه اين شهيد 
بزرگوار خودش جلوتر از بســيجيان حركت مى 
كرد.جانشين معاون آموزش سپاه پاسداران تصريح 
كرد: آرزودارم ســريالى از زندگى شهيد همدانى 
ســاخته شــود تا مردم به شــخصيت اين فرد پى 
ببرند. متاسفانه شهيدان ما بعد از حياتشان شناخته 
مى شــوند و ما مديون هستيم كه آن ها را به مردم 
بشناســانيم.فرجيان زاده به ســاير ابعاد شخصيتى 
شهيد همدانى اشاره و بيان كرد: شهيد همدانى در 
عرصه هاى اجتماعى و فرهنگــى نيز فعال بودند 
وكارهــاى نمونه زيادى انجــام دادند كه باغ موزه 

همدان يكى از ايده هاى بى نظير ايشان است.
وى با بيان اينكه ابتكار و خالقيت شهيد همدانى 
در همــه عرصه ها بى نظيــر و نمونه بود، عنوان 
كــرد: ايجاد دهكده مقاومت يكــى از طرح هاى 
پيشــنهادى شــهيد همدانى بود كــه در برخى از 

استان ها اجرا شد.

 اســتارتاپ (بــه انگليســى: Startup يــا 
Start-up) كســب و كارهاى نوپا هستند كه 
با استفاده از فناورى اطالعات بازارهاى مختلف، 
عرضه و تقاضا را به هم وصل مى كنند؛ به جاى 
اينكه يك گروه، همه كارها را خود، انجام دهند.

معــاون فناورى و كاربرد ســازى پژوهشــگاه 
ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت: استارتاپ ها 
هســتند؛  تكرارپذير  و  مقياس پذير  تجارت هاى 
تكرارپذير يعنــى قابل ارائه به بازارهاى مختلف 
هدف، افــراد و مدل هاى متفاوت مقياس پذير به 
اين معنا كه قابل ارائه در ســطوح مختلف شهر، 

شهرستان و كشور باشند.
عليرضا قلى نژاد پيربازارى در گفت و گو با ايرنا 
اظهار كــرد: فعاليت هاى حوزه معاونت ما به دو 
صورت مســتقيم و غيرمستقيم به حوزه كسب و 
كار مربوط مى شود.وى افزود: ما تالش مى كنيم 
«خانه سرهنگ ايرج» كه كمتر از يك سال است 
نخســتين مركز اســتارتاپ ما آنجا راه افتاده با 
مجموعه معاونت فناورى نهاد رياست جمهورى 
و ساير دستگاه هاى مرتبط وارد همكارى شويم.

مجــوز  دســتورالعمل  تدويــن   
استارتاپ هاى گردشگرى 

قلــى نــژاد تصريح كــرد: در اين حــد فاصل، 
رويدادهايــى برگزار كرديم و چهار اســتارتاپ 
از ميان متقاضيان، برگزيده شــدند كه در هر سه 
حوزه صنايع دســتى و هنرهاى ملى، بوم گردى 
و ميــراث فرهنگى كار مى كننــد.وى ادامه داد: 
اين چهار اســتارتاپ در اين مركز استقرار دارند 
و حدود 30 اســتارتاپ ديگــر برگزيده تحت 
حمايت ما هســتند ولى آنجا مســتقر نيســتند 
و فقــط از ما خدمــات مى گيرند.قلى نژاد تاكيد 

كرد: بزرگترين مشكل اينگونه استارتاپ ها اخذ 
مجوز بوده است و با پيگيرى مجدانه، در شرف 
تدوين نخستين دستورالعمل صدور مجوز براى 

استارتاپ هاى حوزه گردشگرى هستيم. 
وى گفــت: مثــال يكــى از اين اســتارتاپ ها 
آموزشى - ترويجى اســت يعنى گردشگران را 
براى ديدن صنايع دســتى بومى مى برد تا نحوه 
توليد آنها را بياموزنــد.وى ادامه داد: يك گروه 
ديگر، گردشــگران را به مناطق بكر مى برد و با 

روستايى ها و محلى ها آشنا مى كند.
او گفت: يكى از اين استارتاپ ها ابزارهاى دقيق 
مستندسازى در ميراث فرهنگى را توليد مى كند 
كــه براى نمونــه، تور مجازى مــوزه فرش راه 
انداخته اند، يا گروه ديگرى از موتيف هاى ايرانى 
براى ساختن صنايع دستى كاربردى منزل و براى 

ترويج سبك زندگى ايرانى استفاده مى كنند.
قلى نــژاد گفت: گروه ديگرى از اســتارتاپ ها 
محصولشــان توليد يك نوع ايزوالســيون است 
كه ضمــن اينكــه رطوبــت و آب از آن عبور 
نمى كند اما اجازه تنفس بــه بنا مى دهد و توليد 
اين محصول براى حفظ و مرمت بناهاى تاريخى 
بسيار مهم است.وى افزود: ما افراد خالق را در 
معرض دستاوردهاى پژوهشى پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى و گردشگرى قرار مى دهيم و اين افراد، 
خود بهره هــاى الزم را مى گيرند.قلى نژاد تاكيد 
كرد: ما ســفارش نمى دهيم چون سفارش دادن 
كار به صورت فرمايشى و دستورى، مثل ماجراى 
وام هاى زودبــازده براى بنگاه هــاى كوچك به 
شكست مى انجامد. او گفت: ما محدوديتى براى 
حمايت از افــراد و تيم هاى خالق در اين زمينه 

نداريم.

زندگى شهيد همدانى 
سريال مي شود

استارت  آپ ها ميراث و گردشگرى استارت  آپ ها ميراث و گردشگرى 
كشور را متحول خواهند كرد كشور را متحول خواهند كرد 
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قيمت هر كيلووات ساعت برق چقدر است؟
 بر اســاس محاسبات انجامى توســط انجمن انرژى هاى تجديدپذير متوسط قيمت 
تمام شــده هر كيلووات ســاعت برق توليدى نيروگاه هاى حرارتى كشور پس از حذف 
يارانه هاى سوخت و احتساب هزينه هاى زيست محيطى برابر با 7209 ريال است. از اين 
ميزان 1569 ريال هزينه هاى سرمايه گذارى اوليه، بهره بردارى و نگه دارى و 44317 ريال 

هزينه هاى سوخت و 1123ريال هزينه هاى زيست محيطى است.
به گزارش ايســنا، منظور از قيمت اقتصادى برق، احتساب كليه هزينه هايى است كه به 
احتساب كشــور براى توليد يك كيلووات ساعت تحميل مى شود. اين شامل هزينه هاى 
خارجى و يارانه اى است كه دولت بايد بابت توليد برق پرداخت كند. در اين راستا آرش 

رئيسى - كارشناس اقتصاد انرژى - معتقد است كه اجزاى تشكيل دهنده هزينه توليد هر 
كيلو وات ساعت برق توليدى نيروگاه ها شامل هزينه هاى سرمايه گذارى اوليه و تعميرات 

و نگه دارى، هزينه هاى سوخت مصرفى و هزينه هاى آلودگى محيط زيست است.
بر اســاس گفته هــاى وى، در اين محاســبات توجه به اين نكته كه ســوخت مصرفى 
نيروگاه هاى برق در كشور همانند ساير بخش هاى استفاده كننده از انرژى، از يارانه زيادى 
برخوردار است، اهميت دارد. چراكه در سال گذشته براى توليد برق در كشور، 13 ميليارد 
دالر يارانه پرداخت شده كه در حدود 8 و نيم ميليارد دالر آن مربوط به گاز طبيعى است.
هم چنين بر اساس محاسبات صورت گرفته در شركت برق حرارتى، مصرف سوخت هاى 
فســيلى در نيروگاه هاى حرارتى در ايران در ســال گذشته، سه نوع سوخت گاز طبيعى، 

گازوئيل و مازوت بوده كه به ترتيب 70 ميليارد متر مكعب، 5 ميليارد ليتر و 4 ميليارد ليتر 
رصد شده اســت. عالوه بر اين بايد گفت كه توليد ساالنه برق در نيروگاه هاى حرارتى 

معادل 288 ميليارد ساعت است.
اما درباره قيمت ســوخت بــراى توليد هر كيلووات ســاعت برق نيــز بايد گفت كه 
سناريوهاى مختلف محاسبه گاز طبيعى وجود دارد و به طور كلى در مجموع 431 تومان 

قيمت سوخت براى توليد هر كيلو وات ساعت برق در سال گذشته بوده است.
هم چنين در ايران ميانگين قيمت برق 60 تومان معادل 2 سنت به ازاى هركيلووات ساعت 
انرژى اســت؛ به همين دليل بسيارى معتقدند كه افزايش تعرفه هاى برق مى تواند موجب 

مديريت مصرف شود. 

طال و ارز

ارز مسافرتى همچنان گران تر از بازار آزاد
 ارز مسافرتى ديروز با افزايش قيمت نسبت به هفته گذشته به 13 

هزار و 391 تومان رسيد.
بانك هــا ديــروز (17 آذر) هــر يــورو را بــه قيمــت 12 هــزار و 859 
ــان  ــزار و 976 توم ــل 12 ه ــد و در مقاب ــردم مى خريدن ــان از م توم
ــك  ــزى و بان ــك مرك ــزد بان ــاب كارم ــا احتس ــه ب ــد ك مى فروختن
عامــل حــدود 13 هــزار و 391 تومــان بــه عنــوان ارز مســافرتى بــه 

ــد. ــروش مى رس ف
بانك ها همچنين تا ساعت 13 ديروز هر دالر آمريكا را با نرخ 11 هزار 
و 297 تومان از مردم خريدند و نرخ فروش دالر در سيستم بانكى نيز 

11 هزار و 400 تومان اعالم شد.
نرخ خريد دالر در بانك ها نسبت به چهارشنبه هفته گذشته 69 تومان 
افزايش يافت.ارز مســافرتى نيز در روز چهارشــنبه هفته گذشته، با 

احتساب كارمزد، 13 هزار و 198 تومان بود.
اين در حالى اســت كه نرخ ديروز يورو در بازار غيررسمى بر اساس 
اعالم صرافى بانك ملى 13 هزار و 150 تومان بوده اســت؛ موضوعى 
كه از هفته گذشته پيش آمده و نرخ ارز مسافرتى باالتر از فروش يورو 

در بازار آزاد است.
همچنين بر اساس اعالم صرافى ها، نرخ فروش لير ديروز در بازار غير 
رســمى 2150 تومان، نرخ فروش درهم 3100 تومان و نرخ فروش 
پوند نيز 14 هزار و 700 تومان بود كه افزايشى ماليم را نسبت به نرخ 

چهارشنبه گذشته (14 آذر) نشان مى داد.
 دليل افزايش دوباره قيمت طال و سكه

ديــروز طــال و ســكه بــا افزايــش قيمــت مواجــه شــد كــه بــه گفتــه 
رييــس اتحاديــه فروشــندگان و ســازندگان طــال و جواهــر كشــور، 
ــازار نفــت  ــرخ جهانــى طــال و تغييــرات در ب دليــل آن، افزايــش ن

اوپــك بــوده اســت.
به گزارش ايســنا، روند قيمت طال و ســكه طى ديــروز و روزهاى 
گذشــته، عكس دو هفته اخير بود و افزايش قيمت ها مجددا به چشم 
مى خورد، به گونه اى كه به گفته ابراهيم محمد ولى قيمت ســكه تمام 
بهــار طرح جديد و طرح قديم به ترتيب 3 ميليون و 961 هزار تومان 

و 3 ميليون و 800 هزار تومان بود.
ــت  ــازار نف ــه در ب ــى ك ــا تغييرات ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وى اف
كشــورهاى عضــو اوپــك افتــاد، مقــرر شــد كــه توليــد نفــت كاهش 
يابــد. شــنيده شــده كــه كشــورهايى ماننــد چيــن و روســيه در حــال 
تبديــل ذخايــر خــود بــه طــال هســتند و از هميــن رو نيــز قيمــت 
اونــس جهانــى طــال بــا افزايــش رو بــه رو شــده اســت و روى بازار 
داخلــى طــال و ســكه ايــران نيــز اثــر گذاشــته اســت، امــا اميدواريــم 
بــا پايــان يافتــن خريــد ايــن دو كشــور و حــل شــدن ديگــر تغيير و 
تحــوالت در بــازار جهانــى، نــرخ اونــس جهانــى بــه ثبــات برســد و 

بــازار طــال و ســكه ايــران نيــز بــه آرامــش خــود برگــردد.

با نزولى شدن قيمت دالر
فضا براى رشد بازار مسكن محدود شد

 بــا كاهش التهاب بــازار ارز، فضا به تدريج براى ادامه ى رشــد 
لجام گسيخته بازار مسكن محدود مى شود.

به گزارش ايسنا،  به دنبال روند نزولى قيمت دالر و طال، فاصله قيمتى 
دالر و ســكه با مدت مشابه ســال قبل كه در ماه هاى اخير به باالى 
250 درصد هم رســيده بود كاهش پيدا كرده و طبيعتا اين موضوع به 
بازار مســكن قابل تسرى است. مصطفى قلى خسروى رييس اتحاديه 
مشــاوران امالك معتقد است كه تا پايان ســال بازار مسكن به ثبات 
مى رســد؛ چرا كه با توجه به پايين بودن توان طرف تقاضا كشــش 
افزايش مجدد قيمت ها وجود ندارد. تا روز سه شــنبه 13 آذرماه رشد 
دالر 180 درصد، ســكه 210 درصد و مســكن 91 درصد نسبت به 
ســال قبل به ثبت رسيد كه در بخش دالر و سكه اين فاصله ى قيمتى 
نسبت به ماه گذشته تعديل شده و انتظار مى رود همين روند در بازار 

مسكن ايجاد شود.
اما اين استدالل كه چون رشد قيمت مسكن تقريبا نصف بازارهاى ارز 
و طال بوده بايد فاصله خود را پر كند از سوى كارشناسان  رد مى شود؛ 
چرا كه مسكن كااليى درشت محسوب مى شود كه خريد آن از نيازمند 
مبالغ بااليى است و از عهده متقاضيان مصرفى برنمى آيد. اقتصاد بدون 
تقاضا هم توجيه ندارد. هرچند عمده خريد و فروش ها اين روزها بين 
سرمايه گذاران بخش مسكن انجام مى شود اما آنها هم بايد سرانجام در 
يك نقطه، واحدهاى مسكونى خود را وارد بازار كنند كه فشار عرضه 
منجر به تعديل قيمت ها مى شــود. همين حاال هم به دنبال جهش 91
درصدى قيمت مسكن معامالت 54 درصد افت كرده كه نشان دهنده 
ركود تورمى اين بازار اســت و تمام عالئم از قرار گرفتن مسكن در 

مسير ركود مطلق حكايت دارد.
 فروشندگان محتاط شده اند

فايل هاى قيمت مناسب در بازار مسكن كمياب شده است. برآوردها 
از بازار مسكن نشــان مى دهد واحدهاى ريزمتراژ نوساز از بيشترين 
رشد قيمت برخوردارند و رشد آنها با توان متقاضيان واقعى همخوانى 
نــدارد. با اين حال كاهش قيمــت ارز در روزهاى اخير اين انتظار را 
ايجاد كرده كه قيمت خانه نيز كاهش پيدا كند؛ انتظارى كه كارشناسان، 

تحقق آن را منوط به ثبات نسبى در اقتصاد كالن مى دانند.
در حالى كه بازار مســكن در مســير ركود معامالتى قرار گرفته، 
فروشــندگان راه احتياط را در پيش گرفته اند. بررسى هاى ميدانى 
كــه به تاييد واســطه هاى ملكى رســيده، حاكى از آن اســت كه 
عرضه كننــدگان واحدهاى كليدنخورده به طــور دائم قيمت ها را 
بــه روز مى كنند و اين در حالى اســت كه مشــترى وجود ندارد. 
هميــن موضــوع باعث شــده فاصله  قابــل توجهى بيــن قيمت 
واحدهاى قديمى و نوســاز ايجاد شود و از سوى ديگر معامالت 

به طرز محسوسى كاهش يابد.
 پيش بينى قيمت مسكن به نفع مردم نيست

مصطفى قلى خسروى رييس اتحاديه مشاوران امالك كشور مى گويد: 
به اعتقاد من هــر نوع اظهارنظر درخصوص كاهش يا افزايش قيمت 
مســكن به نفع مردم نيست. اگر قيمت مسكن كاهش يابد ما آن را به 
فال نيك مى گيريم، اما كسانى كه چنين مطالبى را مطرح مى كنند بايد 
اين موضوع را هم در نظر بگيرند كه بازار مسكن تابع عرضه و تقاضا 
است، در عين حال از بازارهاى ارز، طال، بورس، حامل هاى انرژى و 
برنامه هاى وزارت راه و شهرسازى در حوزه توليد و عرضه ى مسكن 

تاثير مى پذيرد.
 دالر با بازار مسكن چه كرد؟

بــا وجودى كه آخرين آمار از افزايش 34 درصدى صدور پروانه هاى 
ســاختمانى نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر مى دهد، تورم مصالح 
ســاختمانى و افت 54 درصدى معامــالت احتماالً اثر منفى در توليد 
مســكن خواهد داشت. بانك مركزى مهرماه امســال گزارش داد كه 
طى شــش ماهه ابتداى سال جارى 32 هزار پروانه ساختمانى در كل 
كشور صادر شده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 7/5 درصدى 

را نشان مى دهد.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مزايده عمومي 
فروش لوله فوالدي كار كرده با سايز 400 واقع در شهرستان رزن 

شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان (ســهامي خــاص) در نظــر دارد لولــه فــوالدي كاركــرده بــا ســايز 
ــا همــراه  ــه فــروش برســاند متقاضيــان مي تواننــد ب 400 واقــع در شهرســتان رزن را از طريــق مزايــده ب
ــك صــادرات شــماره  ــه حســاب ســپهر بان ــزي ب ــال واري ــغ 300/000 ري ــه مبل داشــتن فيــش بانكــي ب

ــه دفتــر قراردادهــاي شــركت مراجعــه نماينــد. 0101396197001 ب

زمان خريد اسناد: ساعت اداري از مورخ 97/9/17 لغايت 97/9/22
زمان بازديد: ساعت اداري از مورخ 97/9/17 لغايت 97/10/3 (بازديد خريداران اسناد مزايده از مورد مزايده صرفا 

با نامه مدير امور آب و فاضالب رزن امكان پذير خواهد بود)
آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: 97/10/03

زمان گشايش پيشنهادها: 97/10/04 ساعت 10
پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ سپرده (تضمين شركت در مزايده) تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به 
حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب 

مورد ضمانتنامه با رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد و شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
داده  اثر  ترتيب  مطلقاً  آن،  نظاير  و  شخصي  چك  مقرر،  ميزان  از  كمتر  سپرده هاي  مخدوش،  سپرده هاي  شود 

نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.
محل دريافت اسناد تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و 

فاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
در مقابل فروش وجه آن نقداً دريافت و هر گونه ماليات، عوارض و هزينه هاي انتشار آگهي و نظاير آن طبق قوانين 

و مقررات به عهده خريدار است.
اين آگهي در سايت پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت آب و فاضالب استان همدنا درج شده است.

قيمت كل كارشناسي موضوع مزايده 
(ريال) 

مبلغ تضمين شركت در 
مزايده (ريال)

توضيحات 

فروش لوله فوالدي كاركرده 
با سايز 400 واقع در 

شهرستان رزن 

طول تقريبي 1600 متر و 2/073/600/000207/360/000
هر متر 48 كيلوگرم (در 
مجموع76/800 كيلوگرم)

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج 

به شماره ج/به شماره ج/200200//9797
( نوبت دوم) ( نوبت دوم) 

ــام  ــا اتم ــه ت ــك هفت ــه ي ــى ك  درحال
مهلــت ثبت نــام بــراى دريافــت كارت 
ســوخت المثنــى باقــى مانــده اســت، 
ــى  ــور كل ــه به ط ــى اســت ك ــا حاك آماره
ــدود  ــا ح ــون جمع ــاه تاكن ــوم آذرم از س
890 هــزار نفــر موفــق بــه ثبت نــام كارت 

ســوخت المثنــى شــده اند.
بــه گــزارش ايســنا، فرآينــد ثبت نــام كارت 
ــاز  ــاه آغ ــوم آذرم ــى از س ــوخت المثن س
شــد و از روز دوشــنبه، پنجــم آذرمــاه هــم 
ســامانه الكترونيكــى و اپليكيشــن خدمات 
ــار  ــام در اختي ــراى ثبت ن ــراه ب ــت هم دول
ــن از ششــم  ــت. همچني ــرار گرف ــردم ق م
ــق  ــان مى توانســتند از طري ــاه متقاضي آذرم
ثبت نــام  بــراى   *4 # دســتورى  كــد 

ــد. ــدام كنن ــى اق كارت ســوخت المثن
ــى  ــراد در روزهاي ــد اف ــرار ش ــدا ق در ابت
كــه بــر اســاس رقــم ســمت راســت تلفــن 
همــراه آنهــا تعييــن شــده، بــراى ثبت نــام 
اقــدام كننــد كــه ايــن محدوديــت در 
و  شــد  برداشــته  آذرمــاه  چهاردهــم 
ــد  ــوخت مى توانن ــد كارت س ــكان فاق مال
تــا مهلــت تعييــن شــده (24 آذرمــاه) 
ــق  ــد از طري ــه مى توانن ــر روزى ك در ه
ــى  ــه از ســوى شــركت مل ــى ك روش هاي
پااليــش و پخــش فرآورده هــاى نفتــى 
معرفــى شــده اســت، بــراى ثبت نــام 

ــد. ــدام كنن اق
در ايــن راســتا، زيبــا اســماعيلى، ســخنگوى 
پخــش  و  پااليــش  ملــى  شــركت 
اين كــه  بيــان  بــا  نفتــى  فرآورده هــاى 
تاكنــون 7 ميليــون نفــر بــراى ثبت نــام 
كارت ســوخت المثنــى اقــدام كرده انــد، بــه 
ــان بيــش از  ــن مي ــح داد: از اي ايســنا توضي
ــر به صــورت غيرحضــورى،  ــزار نف 730 ه

يعنــى بــا مراجعــه بــه ســامانه و اپليكشــين 
از  اســتفاده  و  همــراه  دولــت  خدمــات 
4* و بيــش از 160 هــزار نفــر بــه  ســامانه #
صــورت حضــورى و بــا مراجعــه بــه پليس 

داشــته اند. موفــق  ثبت نــام   10+
زمان بنــدى  لغــو  بــه  اشــاره  بــا  وى 
بــر  المثنــى  ســوخت  كارت  ثبت نــام 
اســاس شــماره تلفــن همــراه بيــان كــرد: 

از زمانــى كــه محدوديــت زمان بنــدى 
ــراى  ــات ب ــداد مراجع ــد، تع ــته ش برداش

يافــت. افزايــش  ثبت نــام 
ملــى  شــركت  ســخنگوى  گفتــه  بــه 
پااليــش و پخــش فرآورده هــاى نفتــى 
ســوخت  كارت  كــه  مالكانــى  دربــاره 
ــا  ــت، متعاقب ــت اس ــركت پس ــا در ش آنه

شــد. خواهــد  اطالع رســانى 

مديرعامل اتحاديه دامداران استان 
همدان خبر داد

افزايش قيمت دام 
در همدان

 مديرعامــل اتحاديه دامداران اســتان 
همــدان با تأكيــد براينكه كمبــود دام در 
اســتان نداريم، گفت: باال بودن هزينه هاى 

توليد باعث افزايش قيمت دام و گوشــت 
شده است.

ابراهيم رســتمى با اشاره به افزايش قيمت 
دام زنده، اظهاركرد: قيمت عامل هاى توليد 
افزايش يافتــه به طوريكه ايــن موضوع 

برهزينه توليد تأثير داشته است.
وى بــا بيــان اينكه ممكن اســت خروج 
غيرقانونى دام نيز وجود داشــته باشد، به 
ايسنا گفت: نمى توان خروج غيرقانونى دام 

را تكذيب كرد امــا اين موضوع همانطور 
كه ازنامش پيداست غيرقانونى بوده و هيپچ 
مسئولى مجوزى براى اين كار صادر نكرده 

است.
رســتمى يــادآور شــد: امــروز قيمــت 
دام  بــازار  در  زنــده  دام  هركيلوگــرم 
همــدان بيــن 59-60 هــزار تومــان اســت 
ــش  ــته افزاي ــه گذش ــه هفت ــه نســبت ب ك

ــت. ــته اس ــان داش 6هزارتوم

مديرعامــل اتحاديــه دامــداران اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه قيمــت 
هركيلوگــرم گوشــت قرمــز در قصابى 75 
هــزار تومــان اســت، افــزود: قيمــت الشــه 

ــت. ــان اس ــزار توم 59 ه
افزايــش  از  جلوگيــرى  راهــكار  وى 
ــا قيمــت  ــا ب ــن نهاده ه قيمــت دام را تأمي
پاييــن دانســت و گفــت: بايــد نهاده هــا از 

ــود. ــن ش ــق واردات تأمي طري

درخواست افزايش حقوق كارمندان 
در سال 98 بر اساس تورم نقطه اى

يك هفته تا پايان ثبت نام 
كارت سوخت باقي مانده

 سخنگوى كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملى با بيان اين كه مقاومت نرخ ها 
پــس از كاهش قيمت طال و ارز به علت 
نفوذ دالالن در بازار اســت خواســتار 
افزايش حقوق كارمندان در ســال 98 بر 

اساس تورم نقطه اى شد.
رحيم زارع با اشاره به كاهش نرخ ارز و 
طال در بازار، افزود: نفوذ دالالن در بازار 
باعث كاهش نيافتن قيمت ها در ســاير 

بازارهاى موازى است.
وي با تاكيد بر اينكه متاســفانه بازارهاى 
موازى طال و ارز همســو با افزايش نرخ 
ها درگير گرانى شــده اما اكنون با نزول 
قيمت ها خود را درگير نكرده اند، گفت: 
در مــاه هــاى اخير با توجــه به كاهش 
شــديد ارزش پول مشكالت عديده اى 
براى مردم ايجاد شده از اينرو الزم است 
تدابيرى براى ساماندهى بازارهاى موازى 

ارز و طال نيز صورت بگيرد.
به گزارش تسنيم، اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اينكه دولت بايد با 
فعال كــردن دوربين هاى نظارتى خود 
با هر نــوع حباب قيمتــى مقابله كند، 
تصريح كرد: متاسفانه در نوسانات نرخ 
ارز و كاهش ارز پول ملى بســيارى از 
و  شده  نابود  كشور  توليدى  واحدهايى 
بــر آمار بيكارى افزوده شــده از اينرو 
الزم اســت دولــت كميتــه اى براى 
ســاماندهى وضعيت بازار با محوريت 
كاهش نــرخ ها به ويژه در بحث توليد 

و مسكن ايجاد كند.
زارع همچنين با اشاره به دغدغه حقوق 
بگيران دولــت در خصوص نرخ حقوق 
آنهــا در بودجه 98 كل كشــور، گفت: 
دولــت با توجه به تــورم نقطه به نقطه، 
كاهش ارز پول ملى و همچنين نوسانات 
قيمتى بايد نسبت به افزايش حقوق اين  
قشــر اقدام كند در غير اينصورت قشــر 
متوسط جامعه نيز به سمت اقشار نيازمند 

حركت خواهند كرد.
با تاكيد بر اينكه دولت بايد ضمن رصد 
دوباره بازار بــا هدف كاهش نرخ ارز و 
طال ســاير بازارها را نيز به سمت بهبود 
وضعيت هدايت كنــد، افزود: نرخ هاى 
موجــود در بازار هيچ كدام منطقى نبوده 
از اينرو بايد نســبت بــه تجديد نظر در 

خصوص آنها اقدام شود.
وى از تالش كميسيون حمايت از توليد 
ملى براى حمايــت از توليدكنندگان در 
شــرايط فعلى اقتصاد خبــر داد و گفت: 
بــا برگزارى نشســت هاى مســتمر با 
مختلف  صنــوف  هاى  دغدغــه  دولت 
توليدكننــدگان را به گــوش دولتى ها 

رسانده ايم.
ســخنگوى كميســيون ويــژه حمايت 
از توليــد ملى يــادآور شــد: دولت در 
بودجه 98 كل كشــور بايــد با توجه به 
تورم و همچنين كاهش شــديد قدرت 
توليدكننــدگان داخلى نرخ ارز و ســاير 

نرخ ها را تعيين كند.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى خبر داد
چارترى حذف نمى شود

 رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: با كاهش سهم چارتر 
در شبكه پروازها، بليت 80 درصد پرواز ها به صورت برنامه اى به 

فروش مى رسد.
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: با كاهش سهم چارتر در 
شــبكه پروازها، بليت 80 درصد پرواز ها بــه صورت برنامه اى به 

فروش مى رسد.
على عابدزاده با اعالم اين خبر به فارس گفت: با توجه به نارضايتى 
سازمان هواپيمايى و دادستانى از نحوه چارتر شدن بليت هواپيماها 
در گذشــته، با هماهنگى نزديك با دادستانى و با همكارى خطوط 
هواپيمايى، ســهم بليت هاى چارتر در شبكه پروازى كاهش يافته 

است.
معاون وزير راه و شهرسازى ادامه داد: در برخى شبكه هاى پروازى 
از جمله مقاصد گردشگرى و مناطق آزاد مانند قشم و كيش، اصوال 
بايد پروازها به صورت چارتر باشــد تا محل اســكان مسافر نيز از 
قبل تعيين شــده باشــد، بنابراين حذف كامل بليت هاى چارترى 
در پروازها امكان پذير نيســت و در همه جــاى دنيا نيز، تورهاى 

گردشگرى بليت ها را چارتر مى كنند.
عابدزاده كه با خبرگزارى صداوسيما گفت  وگو مى كرد، افزود: بايد 
به اين ســمت حركت كنيم كه فروش بليــت به صورت گروهى 
انجام شــود تا ساختارهاى گردشگرى و تور گردانى بتوانند از اين 
ابزار اســتفاده كنند و چارتر بايد به صورت صدور بليت گروهى 

انجام شود.


