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دستيابى به اقليت موثر
 هدف جناحين در انتخابات

 1- انتخابات مجلس آينده در اسفند ماه 
برگزار خواهد شــد اما هنوز در اصطالح، 
موتور احزاب و تشــكل ها روشن نشده و 
فعاالن سياسى بيشتر در حال بررسى شرايط 

هستند.

تبريك و تهنيت

روزنامه همدان پيام

داوود ابوترابى 
معاونت محترم 

توسعه مديريت 
و منابع انسانى

هادى شيرمحمدى
 معاونت محترم امور 
فرهنگى و رسانه اى

سيد محمدرضا 
جوادى 

معاونت محترم
 امور هنرى و سينمايى

جناب آقايان 

بدين وسيله انتصاب شما عزيزان را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات بى شائبه جناب آقايان 
على مرادى نور، مجيد فروتن و هادى فيض منش در زمان تصدى تشكر و قدردانى مى نمائيم، اميد است همواره 

در پيشبرد اهداف نظام جمهورى اسالمى ايران موفق و مويد باشيد.

انتشارروايت هاى تاثيرگذاران صنعت گردشگرى 

سازمان جهانى گردشگرى 
روايت خبرنگار همدان پيام را منتشر كرد 
■ 14 داستان از گردشگرى ايران مورد تاييد UNWTO قرار گرفت

سردفتران هم ساز مخالف كوك كردند

پزشكان الگوى صنوف در فرار از ماليات
گوجه كاران  نهاوندى 

ضرر كردند 

برداشت زيان 
از كاشت 
بى الگو
 ■ جهاد مى گويد:

 كاهش صادرات و افزايش تعرفه 
از عوامل كاهش قيمت است

كودك همسرى
 همدان رتبه دار شد

■ معاون حقوق بشر و اموربين الملل وزير دادگسترى: 
كلينيك حقوق كودك همدان راه اندازى شود

8

5



Y K

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

چهارشنبه  10 مهرماه 1398  شماره 3584

2

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

دستيابى به اقليت موثر
 هدف جناحين در انتخابات

 1- انتخابات مجلس آينده در اسفند ماه برگزار خواهد شد اما هنوز 
در اصطالح، موتور احزاب و تشكل ها روشن نشده و فعاالن سياسى 

بيشتر در حال بررسى شرايط هستند.
در اين ميان البته ســتاد انتخابات در وزارت كشور كار جدى خود را 
آغاز كرده تا بتواند انتخاباتى سالم، رقابتى، امن و قانونى را با همكارى 

هيأت نظارت و ستاد بازرسى انتخابات برگزار كند.
2- دليل اينكه فضاى انتخاباتى محســوس نيســت و انتخابات هنوز  
شــيرين نشده را مى توان در ارزيابى احزاب دو جناح اصلى كشور از 

رويكرد منفى مردم به عملكرد آنها دانست.
برداشــت اين است كه مردم از عملكرد هر دو جناح خسته هستند و 
جنــاح ها ديگر امكانى براى ارائه به مردم و جذب آراى آنها ندارند و 
به همين دليل نمى خواهند با ورود زود هنگام به انتخابات ، اين تهى 

شدن دست خود در نزد مردم را بيشتر عيان كنند.
3- به رغم آنكه جناح اصولگرا خود را در ظاهر پيروز انتخابات آينده 
به خاطر آنچه دلســردى مردم از اصالح طلبان مى خواند، مى داند اما 
بزرگان اين جناح معترف هســتند كه اين دلسردى از اصولگرايان به 
خاطر نقشــى كه هميشه در قدرت داشــته اند و هرگز از قدرت كنار 

نبوده اند، بيشتر است.
در واقــع اگر بپذيريم ، شــرايط امــروز مورد قبول مردم نيســت، 

اصولگرايان در به وجود آوردن آن نقش اساسى داشته اند.
به همين دليل است كه پيش بينى هايى چون تغيير 90 درصد تركيب 
فعلــى مجلس با انتخابات، در مجلس آينده، از ســوى برخى فعاالن 

سياسى مطرح مى شود.
4- اصالح طلبان اما شــرايط متفاوتى دارند وضعيت آنها از ســوى 
تئوريسين هاى خود، فرا رسيدن فصل پاييز براى اين طيف در فصول 

سياسى كشور، تعبير مى شود.
روشن است انتخاب فصل پاييز براى توصيف شرايط، از اميدوارى به 
خروج از اين وضعيت حكايت دارد وگرنه توصيف نااميدانه زمستان 

اصالحات به كار برده مى شد.
تئوريسين هاى اصالح طلب اين وضعيت را حاصل عملكرد حامالن 
و عامالن گفتمان اصالح طلبى در كشور و گفتمان ثابت اصالح طلبى 

مى دانند و بر ضرورت تغيير در اين دو حوزه تاكبد دارند.
به زعم آنها، گفتمان اصالح طلبى نياز به نوگويى و به روز شدن دارد 
و گفتمان جديد را بايد عامالن و حامالنى نو كه حاضر نيستند به هر 

قيمتى در قدرت باشند، نمايندگى كنند.
در واقع اين انديشه، برآمده از نتايجى است كه  از ائتالف با اعتداليون 
در انتخابات رياســت جمهورى و مجلس گذشته عايد اصالح طلبان 
شده و آنها را به جماعتى بدون عمل و در پى قدرت در افكار عمومى 

تبديل كرده است.
5- در فضاى بى رغبتى مردم به دو جناح اصلى كشور برخى به دنبال 

راه انداختن جريان و راه سوم هستند.
جريانى كه فاصله مشــخصى با هر دو جناح داشته باشد و اشتباهات 
جناحين در اولويت بخشى قدرت به جاى عمل به وعده ها وكار براى 

مردم را نداشته باشد.
آنچه روشــن اســت دولت بهارى ها و اعتداليون به دليل دارا بودن 
كارنامه مشــخص در نزد مردم از راه انداختن جريان ســوم ســودى 

حاصل نخواهند كرد، هر چند بر آن اصرار داشته باشند.
6- مجمــوع تحوالت و پيش بينى ها، عقالى هر دو جناح را به فكر 
تالش براى كســب عنوان اقليت موثر در مجلس آينده انداخته است 
تا تاثير گذارى اين اقليت بتواند مردم را با جناح موفق درتاثير گذارى 
آشتى داده و رقابت براى رياست جمهورى را به رقابتى بين دوجناح 
اصلى سياسى كشــور تبديل و جناح موفق در دارا بودن اقليت موثر 

مجلس را پيروز انتخابات رياست جمهورى معرفى كند.
بر اين اساس هر دو جناح به دنبال استفاده از نيروهاى جوان و اصالح 

گفتمان خود تالش خواهند كرد.
7- با شــرايط فعلى رقابت اصلى در انتخابات آتى بين مستقلين براى 
كســب اكثريت كرسى هاى مجلس با جناحين چپ و راست سياسى 
كشور كه به دنبال تشكيل فراكسيون اقليت موثر جناح خود در مجلس 
هستند ، خواهد بود مگر آنكه اتفاقى پيش بينى نشده همچون دخالت 
افراد كاريزماى جناحى،  رقابت را باز به رقابت جناحين در انتخابات 

تغيير دهد.

طرح «هر زندانى يك مهارت» در زندان هاى استان 
عملياتى شود

 برنامه «هر زندانى يك مهارت» بايد در سطح زندان هاى استان همدان عملياتى شود.
مديركل زندان هاى استان همدان در كارگروه تخصصى اشتغال و حرفه آموزى زندان هاى 
استان گفت: مسئوالن اشتغال و حرفه آموزى در زندان هاى استان همدان نقشى بسيار مهم 

در پر كردن اوقات فراغت زندانيان بر عهده دارند.
پژمان پروين افزود: فراگيرى مهارت  هاى فنى و حرفه اى توسط زندانيان زمينه ورود بهتر 

آنان به جامعه پس از آزادى از زندان را فراهم مى آورد.
وى اهميت و ضرورت اشــتغال و حرفه آمــوزى زندانيان را مورد تاكيد قرارداد و خاطر 

نشــان كرد: آموزش و يادگيرى مهارت مى تواند مسير زندگى فرد را مشخص كند و اگر 
فرد زندانى حرفه اى را ياد بگيرد و منتج به اشــتغال شود مسير زندگى وى تغيير خواهد 
كرد و به جاى مســير خالف و جرم در حوزه مهارت و شــغل وارد شــده و به زندگى 

برخواهدگشت.
پروين خاطر نشــان كــرد: آموزش مهارت هــاى فنى و حرفه اى بــه زندانيان موجب 

خودباورى و اصالح و تربيت آنان مى شود.
مديــر كل زندان هاى همدان در ادامه با بيان اينكه برنامه «هر زندانى يك مهارت»بايد در 
ســطح زندان هاى استان همدان عملياتى شود، گفت: بايد زيرساخت هاى الزم براى اين 
امر فراهم شــده و كارى با شيوه نوين و خالقانه انجام شود تا به برنامه « هر زندانى يك 

مهارت » برسيم.

وى با تأكيد بر اين كه بايد از فضاهاى موجود در زندان به درســتى استفاده شود، گفت: 
داشتن مهارت در  زندانى ضمن توانمندسازى وى كمك مى كند تا زندانيان پس از فراغت 

از زندان به اشتغال پايدار برسند.
مديــركل زندان هاى همدان يكى از علل مهم بزهكارى افراد و ســوق آنها به ســمت 
انجام جرم را نداشــتن مهارت عنوان كرد و خطاب به مسئوالن اشتغال و حرفه آموزى 
گفت: بايد ضمن ارائه آموزش هاى مختلف در زمينه هاى فرهنگى، اعتقادى و ســواد 
آموزى بــه زندانيان، آموزش يادگيرى مهارت  به زندانيان را نيز در دســتور كار خود 
قرار دهيد تا اين زندانيان پس از آزادى زمينه ورودشــان به بازار كسب و كار در رشته 
هاى مختلف فراهم شــود و از اين طريق ضمن تامين مايحتاج زندگى و خانواده خود 

به آرامش برسند.

بيمارى قلبى
 عامل مرگ 45 درصد همدانى ها

توسعه پايدار استان در گرو تقويت 
بيش از پيش منابع انسانى

  برخوردارى از نيروى انسانى توانمند و داراى قابليت هاى الزم از 
جمله شرايط و ويژگى هاى جوامع توسعه يافته است.

از طرفى استفاده به موقع از ظرفيت هاى موجود و فرصت هاى پيش 
رو مى تواند حركت توسعه محور در هر سطحى را سرعت ببخشد و 

جامعه را به سمت پيشرفت و تعالى سوق دهد.
توجه به منابع انســانى در ابعاد مختلف از جمله سپردن مسئوليت ها 
به افراد، نخبه گرايى، شايسته ساالرى و مانند آنها زمينه را براى ورود 

افراد اليق با توان، تخصص و تجربه كافى فراهم مى آورد.
اين مهم عالوه بر اينكه روند گردش نخبگان در جامعه را تسريع مى 

كند، به نوعى شرايط توسعه پايدار را  نيز فراهم خواهد كرد.
اســتان همدان به لحاظ نيروى انسانى  بســيار غنى است و با وجود 
نيروهــاى نخبه و اهل فن بــه راحتى مى تواند به ســمت قله هاى 

پيشرفت و توسعه حركت كند.
واقعيت آن اســت كه هنوز نتوانسته ايم از اين ظرفيت ارزشمند كه به 

نوعى كليد توسعه به حساب مى آيد، بهره كافى ببريم.
البته حركت هايى در راستاى استفاده از نيروى انسانى توانمتد صورت 
گرفته، اما آنچه در قالب وضع موجود قابل مشــاهده اســت با سطح 

انتظارات در اين زمينه فاصله دارد.
عوامل مختلفى مى تواند منشــا اين شرايط باشد. از عوامل سياسى تا 
نگاه هاى تنگ نظرانه و غير كارشناســى كه باعث شده در طول زمان 
بدنه كارشناسى در بخش هاى مختلف را ضعيف ببينيم و به دنبال آن 

در تصميمات دچار مشكل شويم.
اين موضوع در انتصاب ها و به كارگيرى نيروهاى نيز بعضا مشــاهده 
شده و تغييرات به گونه اى بوده كه نه تنها اصل شايسته ساالرى آسيب 
ديده است، بلكه كارايى و اثربخشــى يك دستگاه به جهت انتصاب 
هاى شتاب زده و گاه غير كارشناسى شرايط را براى برداشتن گام هاى 

رو به جلو سخت تر نموده است.
اينها همه نشــات گرفته از نگاه غير علمى و غير كارشناسى به بحث 
نيروى انسانى به عنوان مهم ترين عامل توسعه است كه بايد اصالح 
شــود و البته نگاه هاى مناســب و معقول كه زمينــه را براى ورود 
نيروهــاى كارآمد به عرصه تصميم گيــرى و مديريت ها فراهم مى 

كند و منابع انسانى رشد مى يابد،  تقويت گردد.

1- احتمال تغيير در 2 معاون اســتاندار افزايش يافته اســت. گويا در 
محافل سياســى، زمان اين تغييرات بعد از انتخابات  عنوان مى شود. 
گفتنى است احتمال معاونت يك زن در استان نيز با اين تغييرات پيش 

بينى شده است.
2- سنايى در ســفارت ايران در روسيه همچنان نقش آفرينى خواهد 
كرد. گويا با ادامه خدمت وى در ســفارت ايران در روسيه، از سوى 
مقامات ارشد نظام موافقت شده است. گفتنى است سنايى در كسوت 
سفير كبير ايران در روسيه عملكرد درخشانى داشته و با توجه به پايان 
يافتن مدت ماموريت وى و طرح مباحثى مبنى بر داوطلبى وى براى 
انتخابــات مجلس از تهران، عملكرد خوب او دليلى بر تداوم خدمت 

وى در روسيه شده است.
3- براى جبران زيان كشــاورزان استان هنوز چاره اى انديشيده نشده 
است. گويا كشــاورزان محصوالتى مانند هندوانه و گوجه فرنگى در 
برخى مناطق اســتان، به دليل نداشــتن صرفه، از برداشت محصول 
خوددارى كرده و زيان كرده اند. گفتنى اســت چندين سال است كه  
قرار است جهاد كشاورزى برنامه كشت منظمى به كشاورزان استان با 
پيش بينى نياز بازار و پيشــگيرى از زيان كشاورزان ارائه كند كه گويا 

هنوز موفق نشده است.

 حدود 45 درصد مرگ افراد باالى 30 سال 
در اين استان به علت بيمارى هاى قلبى عروقى 

و سكته هاى قلبى و مغزى است.
كارشــناس واحــد پيشــگيرى و مبــارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشــتى همدان گفت: 
رونــد بــروز بيمارى هــاى قلبــى عروقى و 
مرگ هاى منتســب به اين بيمارى ها در حال 

افزايش است.
اميد ساعتچى به مناســبت فرارسيدن رسيدن 
روز جهانى قلب در گفــت و گو با ايرنا بيان 
كرد: با پيگيرى اجراى ســند ملى پيشگيرى از 
عوامل خطر بيمارى هاى غيرواگير بتوان روند 

فزاينده اين بيمارى ها را كاهش داد.
وى ابــراز اميدوارى كــرد: بيمارى هاى قلبى 
عروقى همچنان نخستين عامل هدايت كننده 
و مهم مرگ و ناتوانى در دنياى امروز است و 
ساالنه بيش از 17.5 ميليون نفر به علت بيمارى 

قلبى عروقى دچار مرگ زودرس مى شوند.
ساعتچى ادامه داد: تا سال 2030 انتظار مى رود 
آمار مرگ به علت بيمارى هاى قلبى عروقى به 

23 ميليون نفر برسد.
وى تاكيدكرد: اين بيمارى با تغيير شيوه زندگى 
ناسالم نظير تغذيه سالم، فعاليت بدنى بيشتر و 

ترك دخانيات قابل پيشگيرى است.
كارشــناس واحــد پيشــگيرى و مبــارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشــتى همدان گفت: 
بيمارى هاى ناشى از قلب، عروق مغز و عروق 
خونى به عنــوان بيمارى قلبى عروقى در نظر 

گرفته مى شوند.
ساعتچى توضيح داد: شايع ترين بيمارى هاى 
قلبى عروقى شامل بيمارى عروق كرونر قلب 
(مانند حمله هاى قلبى) و بيمارى عروق مغزى 

(مانند سكته مغزى ) هستند.
وى افــزود: كنترل عوامل خطــر كليدى مهم 
مانند رژيم غذايى نامناسب، فعاليت بدنى كم، 
مصرف دخانيات و فشارخون باال، خطر ابتال 

به بيمارى قلبى عروقى را كاهش مى دهد.
كارشــناس واحــد پيشــگيرى و مبــارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشــتى همدان اضافه 
كرد: وقتى از قلب خــود مراقبت مى كنيم نه 
تنها سبب سالمتى بيشتر مى شود، بلكه سبب 
ايجاد احساس بهتر شده و قادرخواهيم بود از 

زندگى خود بيشتر لذت ببريم.
ســاعتچى بيان كرد: فقط چند اقدام ساده در 
زمينه تغذيه خوب و ســالم ، فعاليت بدنى و 

ورزش، مصرف نكردن و تــرك دخانيات و 
كنترل وزن  مى تواند ســالمت قلب را تداوم 

بخشد.
وى ادامــه داد: براى اين كار ابتدا بايد از ميزان 
خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى خود در 

چند سال آينده مطلع شويم.
كارشــناس واحــد پيشــگيرى و مبــارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشــتى  همدان افزود: 
ســپس به نزديكترين مركز بهداشتى درمانى 
محــل زندگى مراجعــه كــرده و از آنها مى 
خواهيم چند آزمايش ساده براى ما انجام دهند 
و خطــر قلبى عروقى را براى ما تعيين كرده و 

شيوه زندگى صحيح را اتخاذ كنيم.

ساعتچى اضافه كرد: روز جهانى قلب امسال 
مــى خواهيم يك جامعه جهانــى از قهرمانان 
قلب ايجاد كنيم، افرادى در تمام دوران زندگى 
كه دارند اقدامى مى كنند تا طوالنى تر، بهتر و 

با سالمت قلب زندگى كنند.
وى آشپزى و تغذيه سالم تر، فعاليت و تمرين 
بيشتر و كمك به فرزندان براى فعال تر بودن، 
نــه گفتن به دخانيات و كمــك به افرادى كه 
دوستشان داريم براى ترك دخانيات، حمايت 
از سياست هايى كه سالمت قلب هاى سالم را 
ترويج مى دهد و ســرمايه گذارى در تاسيس 
محل هاى كار دوستدار سالمت قلب را مورد 

تاكيد قرار داد.

 80 درصد از ظرفيت دانشــگاه بوعلى در 
تمامى رشــته هاى قابل ارائه در ســالتحصيلى 
98 تكميل شد و به علت نبود تكميل ظرفيت 
در تمامى مقاطع براى سالتحصيلى جديد 20 

درصد از ظرفيت دانشگاه خالى مى ماند.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى ســينا با بيــان اينكه امســال 1845 نفر 
در مقطــع كارشناســى، 922 نفــر در مقطع 
كارشناسى ارشــد و 186 نفر در مقطع دكترى 
پذيرفته شــدند، افزود: از اين تعداد در مقطع 
كارشناســى 1401 نفر، در مقطع كارشناســى 
ارشد 679 نفر و در مقطع دكترى 164 نفر در 

دانشگاه بوعلى ثبت نام كردند.
حســن ســارى خانى با اشــاره بــه اينكه در 
مقطع كارشناسى ارشــد 111 نفر تحت عنوان 
استعدادهاى درخشان و بدون آزمون پذيرفته 
شــدند كه 92 نفر از آنها در دانشــگاه بوعلى 
ثبت نام كردند، ادامه داد: در مقطع دكترى نيز 4 
نفر بدون آزمون و از طريق استعداد درخشان 
در رشــته هاى مهندسى، شــيمى و كشاورزى 

ثبت نام كردند. 
ســارى خانى با بيان اينكه بيشترين تقاضا در 
مقطع كارشناســى شامل رشــته هاى حقوق، 

روانشناسى، علوم تربيتى و فنى مهندسى است، 
تأكيد كرد: مهمترين شاخص مد نظر افراد براى 
انتخاب رشته تحصيلى در دانشگاه مهيا بودن 
شــغل با درآمد كافى اســت كه منجر شده تا 
بيشتر افراد به رشته هاى پزشكى كه از بازاركار 
برخوردار است، رجوع كنند و رشته هاى علوم 

پايه و كشاورزى مغفول بمانند.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى ســينا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه امســال براى نخســتين ســال است كه 
ثبت نام دانشــجويان بدون آزمون به صورت 
جداگانه از كنكور سراسرى صورت مى گيرد، 
اضافه كرد: 230 نفر از طريق سوابق تحصيلى 
و بدون كنكور پذيرفته شــدند كــه تا كنون 
سازمان سنجش اســامى پذيرفته شدگان را به 

دانشگاه اعالم نكرده است.
ســارى خانى همچنين رشته هاى بدون آزمون 
را اينگونــه عنوان كرد: اين رشــته ها شــامل 
رشــته هاى علــوم باغبانى، ترويــج آموزش 
كشــاورزى، زراعت و اصــالح نباتات، علوم 
دامى، صنايع غذايى تويسركان، زيست شناسى 

و زمين شناسى مى شود. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه براى ســالتحصيلى 

98 در رشــته  فيزيك در مقطع كارشناسى به 
علت كمبود فضاى آموزشى مجبور به كاهش 
ظرفيت از 90 دانشــجو در سالتحصيلى 97 به 
55 دانشجو در ســالتحصيلى 98 شديم، بيان 
كرد: در دو رشــته فنى مهندســى و مديريت 
در دانشــگاه هاى اقمارى نيز به علت افزايش 
سطح كيفى آموزش در مقطع كارشناسى براى 

سالتحصيلى 98 پذيرش را متوقف كرديم.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى ســينا با بيان اينكــه ورودى هاى جديد 
مقطع كارشناسى ارشد از سطح علمى مناسبى 
برخوردار هســتند و از ورودى هاى سال قبل 
خود داراى  توانمندى بيشترى هستند، گفت: 
در اين مقطع تحصيلى نسبت به سال گذشته از 

وضعيت مناسبى برخوردار هستيم.
سارى خانى با اشاره به اينكه براى سال تحصيلى 
جديــد در مقطع كارشناسى ارشــد 20 درصد 
توسط دانشگاه و 20 درصد نيز توسط وزارت 
علوم از ميزان ظرفيت ها در اين مقطع كاســته 
شد، افزود: در يكسال گذشته رشته هاى حقوق 
بين الملل، علوم مهندسى صنايع غذايى گرايش 
فناورى موادغذايى، مهندســى نقشــه بردارى 
گرايش ســنجش از دور و مهندسى كامپيوتر 

در  كامپيوترى  سيســتم هاى  معمارى  گرايش 
مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته و نيز در مقطع 
دكترى رشته هاى جامعه شناسى گرايش جامعه 
شناسى مســائل اجتماعى ايران و روانشناسى 

اضافه شدند.  
وى تعــداد رشــته ها را به ترتيــب در مقاطع 
كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى 58، 118 
و 97 رشــته عنوان كرد و ادامه داد: در تمامى 
رشته هاى مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد 
پذيرش داريم اما در مقطع دكترى از اين تعداد 

تنها 60 رشته پذيرش صورت گرفته است.
ســارى خانى عنوان كرد: ظرفيت رشــته هاى 
كشاورزى نيز كاهش پيدا كرده به گونه اى كه 
از طرف سازمان سنجش اعالم شده در مقطع 
كارشناســى در هر سال حداكثر 20 نفر امكان 
پذيــرش دارند كه اين موضوع در ســال 98 
سومين سالى اســت كه اجرا مى شود و علت 
آن نيز در مصوبه ســال هاى گذشــته مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شــده كه در مجموعه 
كشاورزى تنها وزارت جهادكشاورزى در مورد 
ظرفيت دانشگاه ها اعالم نظر كند كه بنا به نظر 
وزارت كشاورزى در كليه مقاطع تحصيلى از 

ظرفيت ها كاسته شده است.

مشاهده گونه نادر پليكان پا خاكسترى 
در «آق گل»

  (vu)پرنده پليكان پا خاكســترى كه جزو گونه هاى آسيب پذير  
محســوب مى شود، در بازديد مديركل و معاون فنى اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان همدان در تاالب آق گل مشاهده شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان، اين پرنده با طول بدن 160تا 180 سانتى متر بزرگترين عضو 
خانواده پليكان ها اســت و در ضميمه كنوانســيون منع تجارت بين 
المللــى گونه هاى در معرض انقراض معرفى شــده و داراى ارزش 

حفاظتى است.
از مهمتريــن عوامل تهديدكننده اين پرنــده در مقياس بين المللى مى 
توان به از دست دادن، تخريب و تغيير كاربرى زيستگاه ها، شكار براى 
تجارت سنتى منقار، ناامنى ناشى از فعاليت هاى صيادى و گردشگرى، 
كاهش منابع غذايى ناشى از بهره بردارى بيش از حد از ذخاير ماهيان، 
مســمويت ناشى از آلودگى آبها و برخورد با خطوط انتقال برق اشاره 

كرد.
زيستگاه پليكان پا خاكسترى درياچه ها و تاالب هاى بزرگ و كم عمق 
كه در حاشــيه فاقد پوشش گياهى هســتند و همچنين آبهاى ساحلى 
داراى پناه اســت. اين پرنده فقط از ماهى تغذيه مى كند، تك همســر 
اســت و آشــيانه اش توده اى حجيم از نى ها، شاخه ها و برگ هاى 

گياهان گاهى به همراه قلوه سنگ ها است.
منطقه شكار ممنوع تاالب آق گل حدود 830 هكتار وسعت دارد و در 
حد فاصل استان هاى همدان و مركزى در فاصله 20 كيلومترى شمال 
شــرقى مالير قرار گرفته اســت. تاكنون 46 گونه از پرندگان ايران در 

تاالب آق گل مشاهده شده است.

20 درصد ظرفيت دانشگاه بوعلى خالى ماند

30مهرماه سال 1357 
در همدان نقطه عطفى 
در تاريخ انقالب بود

 اقدامــات 30 مهــر ماه ســال 1357 در 
همدان نقطه عطفى در تاريخ انقالب بود كه 

بايد بيشتر به آن پرداخته شود.
رئيس ســتاد نماز جمعه همدان در جلســه 
شوراى اجرايى ســتاد برگزارى مراسم نماز 
جمعه همدان با اشــاره به ايام ورود اسراى 
كاروان اباعبــدا...(ع) به شــام به پايدارى و 
اســتقامت اهل بيــت(ع) پرداخت و تقوا و 
اخــالص در كارها را رمز عبور از ســختى 
رحمانى  جعفر  االســالم  دانست.حجت  ها 
در ادامــه به واقعــه 30 مهر اشــاره كرد و 
افزود: اقدامات 30 مهر ماه ســال 1357 در 
همدان نقطه عطفى در تاريخ انقالب بود كه 

بايد بيشــتر به آن پرداخته شود و حتى اين 
مناسبت با همت بزرگان بهانه اى براى روز 
ديدار مردم شــهر دارالمومنين همدان بامقام 

معظم رهبرى امام خامنه اى قرار گيرد.
به گزارش مهر، وى همچنين افزود: همدان 
سعادت حضور شهداى برجسته و مخلصى 
را دارد كه بايد به شــناخت اين بزرگواران 

بيشتر از پيش پرداخته شود.
حجــت االســالم رحمانــى در ادامــه بــا بيــان 
اينكــه خطيــب مراســم عبادى سياســى جمعه 
هفتــه جــارى آيــت ا... شــعبانى نماينــده ولى 
ــخنرانان  ــدان و س ــه هم ــام جمع ــه و ام فقي
پيــش از خطبــه بــا توجــه بــه مناســبت هفتــه 
آتــش نشــانى و ناجــا، مديــر عامــل ســازمان 
آتــش نشــانى و خدمــات ايمنــى شــهردارى 
همــدان و ســردار بخشــعلى كامرانــى صالــح 
فرماندهــى انتظامــى اســتان همــدان هســتند، 
گفــت: فعاليــت واحــد نونهــاالن و فعاليــت 

ــتاد  ــودك س ــگان مهدك راي
همــدان  جمعــه  نمــاز 

مناســب اســت.
وى با اشاره به جمع آورى 
كمــك هاى نقــدى براى 
جبهه مقاومت توسط جبهه 
مقاومت اسالمى و فعاليت 
پايــگاه بســيج بــرادران 
شــهيد آيت اهللا مدنى(ره) 
افزود: ميز پاســخگويى به 
سئواالت شرعى و اعتقادى 
در حاشــيه مراسم عبادى 
هر  نمازجمعــه  سياســى 
هفته تشــكيل و از ابتداى 
آغاز مراســم آماده خدمت 

رسانى به نمازگزاران جمعه است.
حجت االســالم رحمانى افــزود: در نماز 
جمعه هفته گذشــته در مجموع 9500  نفر 

نمازگــزار خواهر و برادر حضور داشــته و 
تعداد  116  نفر خادم نماز جمعه ميزبان اين 

نمازگزاران بودند.

رونق موقتى مسكن در آبان ماه
 قيمت مســكن در همدان كاهش 15 درصدى داشــته و پيش بينى 

مى شود در آبان ماه بازار مسكن رونق موقتى داشته باشد.
رئيس انجمن انبوه ســازان استان همدان با بيان اينكه از يك ماه گذشته 
بازار مسكن دچار ركود شده است، افزود: از يك ماه گذشته ركود بازار 

مسكن به وضوح مشخص شده است.
محمدصادق پارسامهر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه معامالت 
مســكن در همدان بسيار كم شده است، تصريح كرد: ساخت و سازها 
با پروانه هاى قبل همچنان ادامه دارد اما تمايل به خريد مســكن بسيار 
كاهش يافته است.پارســامهر با تأكيد بر اينكــه مردم تمايلى به خريد 
مســكن ندارند و منتظر كاهش قيمت هســتند، ادامــه داد: با توجه به 
اينكه قيمت مصالح كاهش نيافته است و سازنده ها با قيمت قبل خريد 

مى كنند، رغبت به كاهش قيمت مسكن ندارند.
رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان يادآور شد: به علت اينكه قيمت 
هيچ يك از مصالح ساختمانى كاهش نداشته و بعضا حتى افزايش نيز 

داشته است نمى توان انتظار كاهش قيمت مسكن را داشت.
وى با بيان اينكه كاهش 15 درصدى قيمت مسكن ناشى از عدم رونق 
بازار بوده است، خاطرنشان كرد: زمانى كه خريدار مسكن نباشد بعضى 
از سازندگان نمى توانند تحمل كنند و مجبورند براى اينكه چك هايشان 
برگشت نخورد مسكن هاى ساخته شده را زيرقيمت بفروشند كه همين 

امر موجب كاهش قيمت مسكن شده است.
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خبر يادمان

به مناسبت درگذشت 
دكتر محمد حسين ماليرى

 پرفســور محمد حســين 
ماليرى روز دوشــنبه در اثر 

عارضه قلبى درگذشت.
وى فرزنــد ارشــد خير نيك 
انديش حــاج محمد ماليرى 
بود. از جمله سوابق وى را مى 
توان دبيــرى مركز تحقيقات 
اســتراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و مشاور رئيس 
جمهــور و همچنيــن رئيس 

انجمن كارآفرينان ايران  عنوان كرد.
آنچــه مالير را بيش از پيش مى نماياند نخبگانى هســتند كه در نقاط 
مختلــف داراى جايگاه هاى علمى و مديريتى و تخصصى هســتند و 
جداى از رويكرد سياسى شــان مايه افتخار ماليرند. آنها غالبا دغدغه 
رشد و توسعه ايران اسالمى در سطح كالن و شهرستان مالير در سطح 
خرد را دارند. دكتر محمدحســين ماليــرى فرزند خير بزرگوار حاج 
محمــد ماليرى دانش آموخته دكترى تخصصى فلســفه غرب كه در 
رزومه خود پســت هاى اجرايى متعدد و فعاليت هاى علمى بيشــمار 

دارد يكى از اين افتخارات است. 
آشنايى بنده با دكتر محمدحســين ماليرى به دوره تحصيل در مقطع 
دكترى روابــط بين الملل و چاپ مقاله اينجانــب در فصلنامه علمى 
پژوهشى راهبرد وابسته به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 

مصلحت در بهار سال 1385 باز مى گردد.
آنچه برايم جالب بود وجود نام ايشان به عنوان يك ماليرى در جايگاه 
ســردبيرى اين فصلنامه در كنار دكتر محمود سريع القلم بود كه سبب 

آشنايى بنده با ايشان گرديد.
در آن هنگام ايشان دغدغه نحوه عملياتى نمودن سند چشم انداز بيست 
ساله كشور در افق 1404 را داشتند. لذا پيشنهاد تشكيل مجمع نخبگان 
شهرســتان مالير را دادند تا با بهره گيرى از پتانسيل جوانان نخبه در 
شهرستان مالير به عنوان پايلوت، بتوانند مدلى جهت عملياتى نمودن 

سند چشم انداز احصا نمايند.
لذا با تعدادى از دوستان و نخبگان ماليرى استارت كار زده شد وحتى 
دفترى هم در خيابان فخريه جهت تشكيل جلسات تجهيز شد، بداليلى 
از جمله مخالفت برخى مســولين وقت و خلط دغدغه هاى توســعه 
محور با مسايل سياسى توســط آنها، تشكيل مجمع نخبگان مالير از 

انگشت نگارى هيأت موسس پيش تر نرفت. 
آفتــى كه تعمدا يا ســهوا بارها مانع هر گونه اقدام توســعه محور در 
شهرستان شده است،در آن مدت محدود، جملگى كسانى كه با ايشان 
فعاليت مى نمودند دغدغه توســعه ايران اسالمى و شهرستان مالير را 
جهت ريشــه كن كردن فقر و بيكارى و فساد به كررات از زبان دكتر 

ماليرى شنيده اند. 
نتيجــه فعاليــت هــاى آن مقطــع برگــزارى همايشــى تحــت عنــوان 
ــتان  ــعه شهرس ــاله توس ــت س ــداز بيس ــم ان ــى چش ــس علم كنفران
ــاه  ــت م ــالمى در ارديبهش ــگاه آزاد اس ــكارى دانش ــا هم ــر ب مالي
ــده در آن از  ــه ش ــاى اراي ــخنرانى ه ــاالت و س ــه مق ــود ك 1387 ب
بهتريــن منابــع مطالعاتــى شــهر ماليــر اســت كــه نتيجــه آن در كتــاب 

ــاالت كنفرانــس چــاپ شــد. ــه مق مجموع
عدم توفيق در توسعه شهرستان مالير توسط دكتر ماليرى سبب شد كه 
نامبرده بعد از آن وجود برخى موانع توســعه شهرستان را دايما مطرح 
مى كردند،ايشان يكى از مهمترين آن موانع را وجود افرادى مى دانست 
كه توان درك فراتر از نوك دماغ شــان را نداشــتند و با عملكرد خود 

سبب اخراج نخبگان ماليرى از شهرستان مالير مى شوند.
از اين رو ايشــان عليرغم آنكه هميشه قلب و روحش براى مالير مى 
تپيد لكن همانند بسيارى از ماليرى هاى مشابه خود تمايلى به فعاليت 
در درون شــهر مالير نداشت. هر چند هميشــه در همه جايگاه هاى 
مديريتى و در عمل حامى توسعه مالير بود. مقطع بعدى حضور ايشان 
با دغدغه توسعه در مالير در زمان تصدى اينجانب در شهردارى مالير 
به جهت برگزارى برگزارى نخســتين همايش تخصصى فرصت هاى 

سرمايه گذارى در مالير (شهريور 1395) بود.
وى عليرغم تمام مشغله هاى كارى، به جهت عالقه به توسعه در مالير 
در اين همايش در مالير شــركت نمودنــد و همايش مذكور را نقطه 
عطف تحول كمى و كيفى مديريت در شهر مالير دانستند هر چند بر 
تداوم چنين فعاليت هايى در شهرستان مالير به دليل سابقه ذهنى اش با 
ديده ترديد مى نگريست.در مجموع خالصه كالم اينكه بنظر مى رسد 
دكتر ماليرى هاى بسيارى در كشور و حتى خارج از كشور هستند كه 
به مالير عشــق مى ورزند و در صورت فراهم شدن زمينه حضورشان 

در مالير، مى توانند موتور محركه توسعه در شهرستان مالير باشند.
* عليرضا رضايى
 شهردار سابق مالير

استاندارد سازى
 سبب رونق توليد ملى مى شود 

  نخســتين كارگاه آموزشى ترويجى استاندارد در سال تحصيلى 
98 ، در راستاى ترويج استاندارد و ارتقاء آگاهى دانش آموزان نسبت 
به مفاهيم استاندارد، توســط اداره كل استاندارد همدان با همكارى 

اداره استاندارد مالير در دبيرستان امام خمينى برگزار شد. 
معاون اســتاندارد ســازى وآموزش اداره كل اســتاندارد همدان به 
همدان پيام گفت: يكى از وظايف اصلى سازمان ملى استاندارد ايران 
ترويج استانداردها است. همچنين ترويج فرهنگ استاندارد از برنامه 
هاى هر ساله اداره كل بوده كه آموزش دانش آموزان به عنوان نسلى 
كه در آينده جامعه را مديريت مى كنند به عنوان جامعه هدف مورد 

تأكيد سازمان مى باشد. 
كرامت قادريان با تأكيد براينكه براى آماده ســازى زيرساخت براى 
جامعه اى اســتاندارد بايد از آموزش و پــرورش آغاز كنيم افزود: 
امسال آموزش حداقل  8 مدرسه با پيش بينى حدود يك هزار دانش 

آموز در دستور كار قرار دارد. 
وى برگزارى كارگاه هاى آموزشى در مدارس ، بازديد دانش آموزان 
از آزمايشگاه هاى اســتاندارد ، توزيع كتابچه و دفتر نقاشى هايى با 
موضوع اســتاندارد در مهد كودك ها را ازجمله اقدامات انجام شده 

در اين زمينه برشمرد. 
قادريان ترويج و گسترش مصرف كاالى توليد داخلى را از مهمترين 
عوامــل پوياى اقتصــاد و عوامل ايجاد رونق توليد دانســت و بيان 
كرد: استانداردســازى و ارتقاى ســطح كيفى كاالهاى ايرانى سبب 

اعتمادسازى و گسترش مصرف كاالى ايرانى مى شود.  
وى در ادامه تعهد توليد كننده براى توليد محصول با كيفيت، آگاهى 
مصرف كننده در انتخاب كاالهاى با نشــان استاندارد و ايفاى نقش 
موثر دولت و حاكميــت در انجام وظايف ذاتى و قانونى را راهكار 
اصلى كيفى ســازى كاالهــاى ايرانى عنوان كرد وافزود : ســازمان 
اســتاندارد با تدوين بيش از سى هزار اســتاندارد ملى نقش مهمى 
براى تبيين مسير ارتقاى كيفى كاال و خدمات به عهده گرفته است . 
قادريان در پاســخ به شــيوه هاى نظــارت با بيان اينكــه عالوه بر 
بازديدهــاى دوره اى از واحد توليدى  طرح طاها نيز به عنوان يكى 
از طرح هاى راهبردى ســازمان ملى استاندارد است كه در اين طرح 
بازرســان مراكز عرضه را از نظر اصالت نشــان استاندارد و انطباق 
كاالهاى مشمول استاندارد اجبارى با استانداردهاى مربوطه بررسى 

و آزمون مى نمايند.
  وى همچنين افزود: جهت پيگيرى اعتبار پروانه عالمت اســتاندارد 
كاال نيز مى توان كد ده رقمى درج شده در زير عالمت استاندارد را 

به سامانه پيامكى 10001517 ارسال نمود. 
قادريــان در پايان با اشــاره به پويش" حمايــت از كاالى ايرانى با 
خريد كاالى اســتاندارد" كه از سال 96 كليد خورد افزود: اداره كل 
استاندارد با همكارى دانشگاه بوعلى طرحى پژوهشى در خصوص 
نقش اســتاندارد و استاندارد سازى بر GDP استان (توليد ناخالص 
داخلى اســتان)  انجام داد و ثابت شد كه استاندارد سازى از طريق 
بهبــود كيفيت محصوالت و ارتقا نگرش مصرف كنندگان و تقويت 

صادرات منجر به درآمدزايى  و رونق توليد ملى مى شود. 
گفتنى اســت در ايــن كارگاه با پخش كليپ هاى آموزشــى دانش 
آموزان به طور عينى با مفهوم اســتاندارد و حمايت از كاالى ايرانى 
آشــنا شدن و به تعدادى از آن ها كه به سئوال مدرس پاسخ درست 

دادند جوايزى اهدا شد.

فرمانده سپاه ناحيه مالير:
17 واحد مسكونى در مالير به  همت 
گروه هاى جهادى مالير ساخته شد

 فرمانده سپاه ناحيه مالير از احداث و تحويل 17 واحد مسكونى 
مددجويان مالير به  همت گروه هاى جهادى سپاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع) همدان، سرهنگ 
سيدجواد حســينى در رزمايش جهادى بسيج سازندگى مالير اظهار 
داشــت: به همت گروه هاى جهادى ســپاه ناحيه مالير و خيران 17
واحد مســكونى مددجويان بهزيســتى و كميته امــداد امام خمينى 
(ره) اين شهرســتان همزمان با هفته دفاع مقدس تعمير و بازسازى 
و تحويل متقاضيان زير پوشــش اين نهادها شــد.وى افزود: از 17

واحد احداثى، تعميرى و بازسازى مددجويان زيرپوشش، 15 واحد 
مربوط به مددجويان بهزيستى و 2 واحد مربوط به مددجويان كميته 

امداد است.
فرمانــده ســپاه ناحيــه ماليــر اظهــار داشــت: اعتبــارى افــزون بــر 
ــداث  ــازى و اح ــت، بازس ــر، مرم ــراى تعمي ــال ب ــون ري 700 ميلي
ايــن تعــداد واحــد مســكونى مددجويــان زيــر پوشــش هزينــه شــد 
ــان  ــاى مســكونى مددجوي ــازى واحده ــر و بازس ــراى تعمي ــه ب ك
بهزيســتى بــدون دريافــت تســهيالت از ظرفيــت گروه هــاى 

ــم. ــتفاده كردي ــران اس ــادى و خي جه
ــان در  ــكونى مددجوي ــاى مس ــداد واحده ــن تع ــه داد: اي وى ادام
روســتاهايى همچــون بيغــش، گرجايــى، مــوداران، بهــاره، حســن 
كوســج، حاجــى آبــاد، كهريــز ناظــم، طجــر علــوى و آبــدر تعميــر 
و بازســازى شــده اســت كــه در مابقــى روســتاها نيــز ايــن طــرح 

در دســت اجــرا اســت.

تشرف 15 بيمار سخت درمان همدان به زيارت
 نيازمند اعتبار

 اعــزام 15 نفــر از بيمــاران ســخت درمان همــدان بــه مشــهد مقــدس نيازمنــد اعتبــار 
ست. ا

مســئول امــور مــددكارى مجمــع خيريــن ســالمت همــدان از اجــراى طــرح «زيــارت» در 
مجمــع خيريــن ســالمت همــدان خبــر داد و اظهــار كــرد: مجمــع خيريــن ســالمت بــه 
منظــور تشــرف بيمــاران نيازمنــد بــه مشــهد مقــدس طــرح «زيــارت» را اجــرا مى كنــد.

ــراى  ــرح ب ــن ط ــه اي ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــاكرى صفت در گفت وگ ــد ش حمي

ــام رضــا(ع) مشــرف شــوند گفــت:  ــارت ام ــه زي ــه نتوانســته اند ب ــى اســت ك بيماران
طــى صحبــت  بــا برخــى از پزشــكان بــه ايــن نتيجــه رســيديم برخــى از بيمــاران كــه 
نيــاز بــه درمــان ندارنــد بــه زيــارت مشــرف شــوند تــا از ايــن طريــق روح و روانشــان 

ــاد كــرد. ــه «طــب تســكينى» ي ــوان از آن ب ــد كــه مى ت تســكين ياب
مســئول امــور مــددكارى مجمــع خيريــن ســالمت همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه طــى 
ــزام  ــدس اع ــه مشــهد مق ــش ب ــن نيك اندي ــكارى خيري ــا هم ــار ب ــه 25 بيم دو مرحل
ــام  ــا انج ــام آنه ــه ثبت ن ــوند ك ــزام مى ش ــر اع ــوم 15 نف ــه س ــزود: مرحل ــده اند اف ش

شــده و منتظــر تزريــق منابــع هســتيم.
ــل  ــه در مراحــل قب ــان شــده ك ــزار توم ــر 350 ه ــر نف ــه ه ــان اينكــه هزين ــا بي وى ب

ــان تخفيــف در نظــر گرفــت  ــراى هــر نفــر 50 هــزار توم يــك شــركت مســافرتى ب
ــاعدت  ــه مس ــاز ب ــران ني ــه زائ ــزام بقي ــراى اع ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــان ك خاطرنش

ــن بيشــترى اســت. خيري
مســئول امــور مــددكارى مجمــع خيريــن ســالمت همــدان بــا تاكيــد بــه اينكــه كمــك 
بــه دردمنــدان نــزد خداونــد منــان بى اجــر نخواهــد مانــد گفــت: شــماره تمــاس مــا 
بــراى ارتبــاط 38278084   و 38278083 اســت كــه نيكــوكاران در صــورت تمايــل بــه 
مســاعدت مى تواننــد بــا شــماره حســاب جــارى 0106847155009 بــا شــماره كارت 
6037991199528096 بانــك ملــى كمــك نقــدى خــود را بــه حســاب مجمــع خيريــن 

ســالمت همــدان واريــز كننــد.

معصومه كمالوند »
 ســال 93 ، به طور متوسط از هر هكتار 
مزرعه گوجه در نهاوند 60 تن برداشت شد 
و تا پايان فصل برداشــت گوجه فرنگى 24 
هزار تن از400 هكتار از مزارع صيفى نهاوند 
چيده و روانه بازار شــد، در حالى كه سال 
قبل آن (92) ، اين ميزان برداشــت 19هزار 

تن بوده است.
اما در ســال 98 ســطح زير كشــت گوجه 
فرنگى 860  است هكتاركه  بيش از 2 برابر 
افزايش داشته و ميانگين توليد گوجه به هر 
هكتار 80 تن افزايش يافت بر اين اساس در 
فصل برداشــت 70 هزار تن گوجه از مزارع 

اين شهرستان پيش بينى برداشت است.
گوجه هايى كه در مزارع رها شــد يا مقابل 
كارخانه هاى رب ريخته شد و حتى بازارى 
هم بــه قيمت اندك خريدارى نكرد و فصل 

برداشت تمام نشده، بازار اشباع شد.
ســال گذشته قيمت خريد گوجه از كشاورز 
تــا مرز 5 هزار تومان هــم رفت بطورى كه 
ميزبان ســودهى بااليى براى كشــاورز در 
اواسط فصل برداشت داشت و برخى گوجه 
كاران هم پايان محصول را برداشت نكردند 
و مردم از ته مانــده هاى  اين محصول البه 
الى بوته ها برداشت كردند البته نرخ فروش 
اين محصول در بازار هم به كيلويى 12هزار 

تومان رسيد.
قيمت گوجه فرنگى در ابتداى سال به 2برابر 
رسيد ، كارشناسان دليل افزايش قيمت گوجه 
فرنگى  را نخست آزاد سازى صادرات اين 
محصول و دوم وقوع سيل و مشكالت حمل 

و نقل اعالم كردند.
بر اســاس آمار ها صادرات ايــن محصول 
رشــد  كشــور  گمــركات  از  كشــاورزى 
چشــمگيرى يافــت  به طــورى كه ارزش 
صــادرات ايــن كاالى كشــاورزى در 17 
فروردين ماه به بيش از 5 ميليون دالر رسيد.
همين شرايط ســود دهى و رضايت گوجه 
كاران سبب شد تا كشــاورزان ديگر هم به 
كشت اين محصول در سال زارعى بعد روى 
بياورند و فقط به ســود دهــى فكر كنند كه 
سال گذشــته حاصل شده بود ، براى همين 
هم برخــى كشــاورزان كه بــذر محصول 
ديگرى را خريدارى يــا ذخيره كرده بودند 

هم با اجاره زمين هاى ديم به كشــت گوجه 
اقدام كردند و حاال محصول شــان نيمه راه 

برداشت و و روى دستشان مانده است.
اين وضعيت در شــرايطى حاصل شــد  كه 
الگوى كشت، الگوى مصرف آب، توجه به 
بازار هدف و بســيارى از موارد ديگر توسط 

كشاورز رعايت نشد و ناديده گرفته شد.
توليداتى كه امســال از ايــن محصول روانه 
بازار شــد بيش از نياز مصرف كننده بود از 
طرفى هم موضوع صادرات اين محسول هم 
چندان اجرا نشد برخى گمركى باالى آن را 

مانع صادرات اعالم كردند.
 جهاد كشــاورزى هــم نتوانســت خريد 
تضمينــى ايــن محصول را انجــام بدهد و 
توجيــه آن ها هم دســت خالــى اعتبارات 
بــود و البته نداشــتن كارخانه هاى فرآورى 
محصــوالت  در شهرســتان و اينكه  گوجه 
هم  مثل محصوالت ســيب زمينى و سيب 
و... قابــل نگهدارى نيســت و بايد  پيش از 
برداشــت بالفاصله تكليف بازار آن روشن 

باشد.
البته اين را هم در نظر داشــت كه كشــاورز 
بايد براى كشت محصوالت با مراكز خدمات 
كشاورزى در بخش هاى مختلف هماهنگى 
الزم را داشــته باشد و آمارهاى الزم و مورد 
نيــاز را از ايــن مراكز بگيرد، چــون مراكز 

خدمات كشــاورزى به اطالعات و آمارهاى 
مربوط به ميزان كشت محصوالت دسترسى 
دارند و كشاورزان با داشتن چنين اطالعاتى، 

كمتر در معرض ضرر واقع مى شوند.
كارشناســان مى گويند : با مشــخص شدن 
برش هاى اســتانى سهم هر استان در كشت 
محصوالت  بر اساس ظرفيت ، امكانات و.. 
از سوى وزارت جهادكشــاورزى برآورد و 
از طريق ســامانه اصالح الگوى كشت، سهم 
هر شهرستان در استان نيز به مراكز خدمات 
كشــاورزى اعالم مى شود و كارشناسان اين 
مراكز با دسترســى كه بــه اطالعات ميزان 
كشــت محصوالت دارند، موارد مورد نياز 
به اطالع كشــاورزان در پهنه هاى كشت مى 

رسانند.
به گفته آنهــا ، براى تحقق الگوى كشــت 
متناســب با نياز بازار، قانون خاصى وجود 
ندارد و در اين حوزه صرفا به اطالع رسانى 

و اقناع كشاورزان متمركز شد.
  جهاد كشــاورزى هم يك سوى ماجراست 
كه نتوانست الگوى كشــت را درست اجرا 
كند به گفته يكى از گوجه كاران ، بذر گوجه 
اى كــه آزاد 2هزارو 500بود جهاد يارانه اى 
هر قوطى را 700تومان به كشاورز تحويل داد 
و از طرفى هماز آنجا كه برخى كشــاورزان 
براى تهيه بذر به خارج از استان و شهرستان 

مراجعــه ميكردند ، نتوانســت آماردقيقى از 
كشــت اين محصول در شهرستان يا استان 
داشته باشد و در حقيقت كشاورز با دور دور 

زدن جهاد كشاورى خودش را متضرر كرد.
كشاورزان توصيه ها را

 نشنيده گرفتند
سرپرست جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند 
با اشاره به برداشت باالى محصوالت صيفى 
گفت: امسال برداشت زياد گوجه و خيار در 
شهرستان باعث كاهش قيمت اين محصول 

شده است.
على كمالــى نژاد كاهش صادرات و افزايش 
تعرفه از ســوى كشــور عراق را از عوامل 
كاهش قيمت گوجه فرنگى دانست و افزود: 
يكى از عوامل كاهــش قيمت اين محصول 
بســتن تعرفه باال از ســوى عراق است كه 
باعث كاهش صــادرات اين محصول و در 
نتيجه كاهش قيمت آن در داخل شده است.

او بى توجهى كشــاورزان بــه توصيه هاى 
كارشناســان و عدم رعايت تناوب كشــت 
را از ديگــر عوامــل افزايــش توليد گوجه  
فرنگى دانست و افزود: متاسفانه كشاورزان 
به توصيه كارشناســان توجه زيادى نشــان 
نمى دهند و همين مســاله باعث مى شــود 
تناوب كشــت رعايت نشــده و در نتيجه با 

افزايش توليد و كاهش قيمت مواجه شوند.

 مدير آموزش و پرورش ناحيه دو همدان 
با بيان اين موضوع كه بافت قديمى شهر در 
حوزه آموزش و پرورش اين مديريت واقع 
شده است گفت: بيشترين مدارس فرسوده 
و تخريبــى متعلق به آموزش و پرورش اين 
ناحيه اســت، همين امر ضــرورت توجه و 
اقدام الزم از ســوى مديــران و خيرين را 
به بازسازى و نوســازى فضاهاى آموزشى 
را مشــخص مى كند، از ايــن رو مجموعه 
مديريــت آموزش و پــرورش تالش دارد 
تا براى دستيابى به اســتاندارد كشورى در 
حوزه فضاهاى آموزشى از تمام ظرفيت هاى 
موجود در اســتان و حتى خارج از اســتان 
اســتفاده شــود. و تراكم دانش  آمــوزان را 
در مناطقــى كــه پرتراكم هســتند به ويژه 
شــهرك هايى كه در اين ناحيه واقع شده اند 

را به نقطه قابل قبول و استاندارد برساند.
 مدرسه 12 كالسه 

حضرت زهرا(س)
محمد باب الحوائجى در خصوص مدرســه 
اين  گفت:  زهــرا(س)  حضرت  خيرســاز 
مدرســه هفتاد و چهارمين مدرسه اى است 
كه توسط «موسسه فرهنگى مصلى نژاد» در 

سطح كشور ساخته شده است.
وى توضيح داد: اواخر سال 1396 با مساعدت 
مدير كل نوســازى و تجهيز مــدارس، اين 
موسســه خيريه به منظور ســاخت يك باب 
مدرســه در ناحيه دو همدان ورود پيدا كرد. 
به دنبال آن نماينده خيــر به منظور جانمايى 
براى ساخت آموزشــگاه 12 كالسه به همراه 

كارشناســان نوســازى و مديــران ناحيه از 
فضاهاى تخريبى ناحيــه بازديد كردند كه با 
توجه به انتخاب دبســتان شهيد پورميدانى به 
علت نداشتن استحكام و خطرآفرين بودن آن 
از طرف اداره كل ميراث فرهنگى كد تخريب 
خــورده بود، تخليه و تخريب و ســاماندهى 
دانش آموزان و پاســخگويى بــه مطالبات به 
حــق اوليــاء دانش آموزان كه كار ســخت و 

طاقت فرسايى بود، آغاز شد.
وى افــزود: بالفاصلــه بعــد از تخريب و 
آماده شدن زمين، كلنگ ساخت و بازسازى 
اين مدرســه در شــهريور ماه 97 توســط 
نماينــده مصلى نژاد، مديــر كل آموزش و 
پرورش و مدير كل نوســازى مدارس زده 
شــد و برابر آخرين گزارشات براى ساخت 
اين مدرسه 12 كالسه مبلغ 4 ميليارد تومان 
هزينه شده اســت كه اين مبلغ توسط خير 
پرداخت شده است.باب الحوائجى ادامه داد: 

نكته مهم و قابل توجه در ساخت اين پروژه 
آن اســت كه اين پروژه در كوتاه ترين زمان 
ممكن يعنى كمتر از يكســال ســاخته و به 
بهره بردارى رسيد، كه اين مدت زمان براى 
ســاخت يك پروژه در آموزش و پرورش 
كم ســابقه است. نكته ديگر اين كه با توجه 
به نيت خير، كليه امكانات مدرســه اعم از 
خدماتى،  آموزشى،  كمك  آموزشى،  وسايل 
رفاهى و هر آن چه يك مدرســه استاندارد 
نياز دارد توســط اين تهيه و در اختيار اين 

مدرسه قرار گرفته است.
مديــر آموزش و پرورش ناحيه دو افزود: با 
ثبت نام دانش آموزان مــدارس پورميدانى و 
آزاد و تخريب دبستان آزاد، فرصت ساخت 

براى خير ديگر فراهم شده است.
ساخت 15 مدرسه 

باب الحوائجــى افــزود: عالوه بر مدرســه 
حضرت زهــرا (س) 15 مدرســه در حال 

ساخت و آماده ســازى است. آموزشگاه 15
كالسه كشاورز در كوچه مشكى، آموزشگاه 
15 كالســه كشــاورز در كوچه مشــكى، 
آموزشــگاه 12 كالســه در شــهرك شهيد 
بهشتى، آموزشگاه 12 كالسه خيرى موسى  
پور در شهرك مدنى، آموزشگاه 12 كالسه 
حيات طيبه در شهرك مدنى، آموزشگاه 13

كالسه سعدى و شــهيد فراهانى كه تحويل 
داده شده است.

 تكميل موسســه آيت ا... مدنــى در منطقه 
پرديس در قالب 18 كالسه با فناورى جديد 
آموزشــى، آموزشگاه 12 كالســه انديشه، 
آموزشــگاه 12 كالســه پرديس، آموزشگاه 
8 كالســه خيرى انوريان در خيابان حكما، 
آموزشــگاه 6 كالســه خيرى اخوان عطار 
در ميدان پيشــاهنگى، آموزشگاه 9 كالسه 
ابتدايى غديــر در خضر، آموزشــگاه يك 
كالســه روســتاى قلى كندى از جمله اين 

مدارس است.
مدير آموزش و پــرورش ناحيه دو همدان 
در پايان گفت: به ســهم خود دستان تواناى 
يــاوران و خيرين نيك انديش مدرسه ســاز 
را مى بوســم و از عمل خداپســندانه آنان 
تقدير مى كنم و اميــدوارم كه با همت نهاد 
و ســازمان هاى دولتى و غيردولتى و خيرنى 
بزرگوار معضل كمبود فضاى آموشــى اين 
ناحيــه كه به دليل وجود مــدارس تخريبى 
و مهاجرت پذيرى همواره با رشــد جمعيت 
دانش آمــوزى مواجــه اســت در آينده اى 

نزديك رفع شود.

گوجه كاران  نهاوندى ضرر كردند 

برداشت زيان از كاشت بى الگو
 ■ جهاد مى گويد: كاهش صادرات و افزايش تعرفه از عوامل كاهش قيمت است

ساخت مدارس جديد در ناحيه دو

باب الحوائجى: ناحيه دو بيشترين مدارس فرسوده را دارد

مرگ جوان 29 ساله در چاه
 جوان 29 ســاله اى در منطقه حصار مطهرى شــهر همدان پس از 

سقوط در چاه جان باخت.
مديركل پزشــكى قانونى همدان بيان كرد: بعدازظهر روز دوشنبه يك 

خانواده در حال شستن قالى با استفاده از آب چاه داخل مغازه بودند.
على احســان صالح در گفت و گو با ايرنا بيــان كرد: مرد جوان براى 
اســتفاده از آب چاه به منظور شستشوى قالى از يك دستگاه كف كش 

استفاده كرده بود.
مديركل پزشــكى قانونى همدان افزود: موقع خارج كردن كف كش، 
ســيم آن به پاى مرد جوان گير كرده و موجب سقوط او به داخل چاه 

مى شود.
صالح ادامه داد: با تالش آتش نشانان اين مرد از داخل چاه خارج و به 

بيمارستان منتقل شد كه پيش از رسيدن به مركز درمانى جان باخت.
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انتخابات

دو قاضى بازداشت شدند
 ســخنگوى قــوه قضاييــه در پاســخ بــه ســوالى در بــاره صحــت 
ــگ  ــراى فرهن ــابق دادس ــرس س ــت بازپ ــت بازداش ــقم و عل و س
ــه در فيلترينــگ تلگــرام نقــش داشــته اســت، گفــت:  ــانه ك و رس
ــد دهيــم. كســى ممكــن اســت هــزاران  موضوعــات را نبايــد پيون
ــر  ــا اگ ــم ام ــى نهي ــا آن را ارج م ــته باشــد و م ــدام خــوب داش اق
خطايــى مرتكــب شــود حتمــا بــه خطــا و اتهــام او بايــد رســيدگى 
شــود. ايــن موضــوع ربطــى بــه اينكــه قبــال چــه احكامــى ايشــان 

صــادر كــرده اســت نــدارد.

ــورد  ــال م ــه قب ــده اى ك ــزود: در پرون ــماعيلى  اف ــين اس غالمحس
بحــث شــده درارتبــاط بــا پيگيــرى عناصــرى كــه در داخــل قــوه 
قضاييــه تحــت تعقيــب قــرار گرفتنــد، دو نفــر از قضــات كــه يكــى 
ــا  ــود ت ــده ب ــته ش ــرا بازنشس ــم  اخي ــاغل و يكــى ه از قضــات ش

ــده اند. ــت ش ــروز بازداش ام
ــات  ــه تحقيق ــده در مرحل ــزود: پرون ــه اف ــوه قضايي ــخنگوى ق س
ــراد  ــت اف ــن اس ــات ممك ــل تحقيق ــا تكمي ــت و ب ــى اس مقدمات

ــد. ــرار گيرن ــب ق ــت تعقي ــم تح ــرى ه ديگ
به گزارش ايســنا،  وى درباره علت بازداشت او گفت: اين موضوع به 

پرونده خاصى كه قبال بحث شده بود مرتبط است.

ــارق از محــل ســرقت  ــه س ــه گفــت: اينك ــوه قضايي ســخنگوى ق
ــه دزد  ــد ك ــد. بع ــى كن ــالم م ــه اع ــرده را مالباخت ــى ب ــه اموال چ
دســتگير شــد صحتــش بررســى مــى شــود. واقعيــت امــر چــه بــوده 
ــد  ــالم كردن ــان اع ــرم خودش ــده محت ــن نماين ــا اي ــم ام را نمى داني
چنيــن اقالمــى در منــزل مــن وجــود نداشــته وقتــى خــود مالباختــه 

ادعايــى نــدارد مــا چــه بگوييــم.
ــت  ــه امني ــل اليح ــم مث ــح مه ــى از لواي ــزود: برخ ــماعيلى اف اس
بانــوان، اليحــه ثبــت شــركت ها و اليحــه موسســات غيرتجــارى و 
ــه  ــوه كارشــان ب ــا در ق ــردارى از آپارتمان ه ــره ب اليحــه اداره و به

ــه دولــت ارســال شــده اســت. اتمــام رســيده و ب

زنان و رانندگى
مهرناز امين آقايى»

 رانندگان خانم در ايران بــا انواع تحقيرهاى زبانى و آلودگى هاى 
كالمى  مثل "برو قورمه سبزيت رو بپز"، "برو پشت ماشين لباس شويى 
بشين"، "زن است ديگر" و يا رفتارهايى مثل بوق هاى ممتد، راه ندادن، 
پيچيدن جلوِى ماشــين و ... غريبه نيستند و اينها  را به عنوان بخشى 

جدايى ناپذير از رانندگى روزمره خود پذيرفته اند.
 ريشه اين نگاه جنسيتى به رانندگى خانم ها چيست؟ 

هيــچ فنــاورى اى از نظر فرهنگى و اجتماعى خنثى نيســت. از نگاه 
جنســيتى، اتومبيل همواره كااليى مردانه به شــمار مى رود. دليل اين 
امر  را مى توان در دو عامل ريشــه اى دانست. يك، بعد برجسته فنى 
و مكانيكى اتومبيل كه تا مدت ها به دنياى مردانه تعلق داشــته است. 
دوم، اهميــت اتومبيل در فضاى خارج از خانه و فضاى عمومى كه تا 
مدت ها در تسخير مردها بوده است و زنان ديرتر از مردها پا به عرصه 

عمومى جامعه گذاشتند.
گرچه از نخستين راننده زن ايرانى در سال 1319 زمان زيادى مى گذرد 
اما  طى سه دهه گذشته، با افزايش زنان شاغل و ورود زنان به عرصه 

عمومى جامعه، تعداد رانندگان زن رشد قابل توجهى داشته است. 
كنِش رانندگى به زنان آزادى، اســتقالل و قدرت داد. چارچوب امنى 
را بــراى زنان در خارج از خانه فراهم كرد كه باعث افزايش اعتماد به 
نفس آنها شد به گونه اى كه انجام كارهاى خانه را تسهيل كرد، تمايالت 
مصرفى زنان را امكان پذير كرد، گاها روابط اجتماعى جديدى را براى 
زنان فراهم كرد و در دهه اخير، منبع درامد برخى زنان(تاكسى بانوان 
و غيره) نيز به شــمار رفت. تحليل فيلم هاى ســينمايى و رمان هاى 
نويسندگان ايران در سه  دهه اخير به خوبى نشان مى دهد كه رانندگى 
براى زنان، يكى از شــاخص هايى اســت كه مرز بين زن سنتى و زن 
مدرن را مشخص كرده است. اتفاقى كه چندين دهه قبل در غرب رخ 
داد و "ويرجينيا سچارف" در كتاب "پشت فرمان نشستن زنان" از آن 

تحت عنوان"ورود زن مدرن به عصر موتور" ياد مى كند .
واكنش مردان به ورود زنان به دنياى اتومبيل كه آن را مردانه مى دانستند 
آن هم در جامعه مردساالر ايران با مردهايى كه از كودكى ياد گرفته اند 
اتومبيل اسباب بازى پسرانه اى به شمار مى رود، فشارهاى اجتماعى و 

روانى زيادى را براى زنان به همراه داشت.
اما براســتى رانندگى زنان با مردان متفاوت اســت؟ براى تحليل اين 
موضوع مى توانيم ســه عامل "آگاهى از قوانين و مقررات"، "مهارت 
رانندگــى" و "واكنش جامعه" را به عنوان عوامل موثر در رانندگى در 
نظر بگيريم. نتايج تحقيق ها نشان داده است كه عمدتا زنان محتاط تر، 
قانون مندتر و آرام تر رانندگى مى كنند. زنان معموال از حركات نمايشى 
و عدم توجه به فرمان پليس خوددارى مى كنند و رفتار مناســب ترى 

با پليس دارند. 
تحقيقات نشــان مى دهد كه در يادگيرى مهــارِت فنى رانندگى، زنان 
كندتر هســتند اما پس از گذشــت زمان به سطحى برابر از مهارت با 

مردان دست پيدا مى كنند. 
به نظر مى رســد عامل ســوم از ســه عامل باال يعنى واكنش جامعه  

مى تواند بيشترين تاثير را بر رانندگى زنان داشته باشد. 
زنان كليشه هاى جنسيتى در رانندگى را درونى كرده اند و بر ناخوداگاه 
آنها تاثير گذاشته است. وقتى چشمان زيادى ناظر شماست، آسان ترين 
كارها را هم ممكن اســت با اشــتباه انجام بدهيد. وقتى برچســب 
"رانندگى زنانه" به رانندگان خانم ايرانى مى خورد، وقتى هر روز شاهد 
كليپ ها، جوك ها و كليشه هاى جنسيتى راجع به رانندگى خود هستند، 
به گونه اى رانندگى مى كنند كه اين باور را عملى تر و عميق تر مى كنند 

و به بازتوليد آن در جامعه كمك مى كنند.
به نظر مى رسد در اين مورد هم زنان ايرانى بايد بپذيرند كه راه رهايى 
از اين فشارها اين است كه ابتدا خودمان از اين كليشه هاى تثبيت شده 

جنسيتى رها شويم.

جزئيات همايش 
«نقش احزاب در انتخابات مجلس»

 دبيرخانــه احزاب در نشســت خبرى خــود جزئياتى از همايش 
پيش روى اين ارگان تحت عنوان «نقش احزاب در انتخابات مجلس» 

را بيان كرد.
رئيــس خانه احزاب گفت:  خانه احزاب يك تشــكل صنفى احزاب 
است و نمى تواند كار سياسى كند اما كميته هاى و هيأت رئيسه احزاب 

در قالب كميته هاى فعال هستند.
عبدالحســين روح االمينى با بيان اينكه درخواست جدى از احزاب با 
همه اين گرايش هاى سياســى داريم كه در زير مجموعه خانه احوال 
احزاب فعال شوند گفت: نسبت به دوره هاى قبل از حضور و فعاليت 
احزاب در كميته هاى مربوط به خانه احزاب خيلى بيشتر بوده است و 

كميته انتخابات نيز از ساير كميته ها فعال تر بوده است
وى با اشاره به همايش پيشروى خانه احزاب گفت: اين همايش از دو 
بعد به انتخابات مى پردازد؛ اول نقش قواى سه گانه و شوراى نگهبان 

و انتخابات و بعد هم نقش احزاب و انتخابات.
وى گفت: غير از احزاب، ســخنگوى دولت، نمايندگان قواى ديگر، 
نمايندگان فراكسيون هاى مجلس و اساتيد دانشگاه و همچنين از هر 
فراكســيون خانه احزاب در اين ميزگرد و بحث هاى همايش شركت 

خواهند كرد و به حاضرين پاسخگو خواهند بود
روح االمينى اظهار داشت: سخنران ها در اين همايش از سه فراكسيون 
خانه احزاب انتخاب شده اند كه از فراكسيون اصولگرايان آقاى باهنر، 
سيدمحمد حسينى، مجتبى شاكرى، خانم خان محمدزاده و خانم اعظم 

حاجى عباسى حضور خواهند داشت.
به گزارش ايلنا، رئيــس خانه احزاب با بيان اينكه در حال حاضر 17
دبيرخانه اســتانى خانه احزاب شكل گرفته است و تا پايان سال ساير 
استان ها تشكيل خواهد شد گفت: از نهادهاى حاكميتى به استاندارى 
ها و شهردارى ها مى خواهيم كه امكانات اوليه را در اختيار خانه هاى 
احزاب قرار دهد.وى در باره چرايى همايش پيش روى خانه احزاب 
گفت: در شــرايطى قرار داريم كه موج نارضايتــى زيادى در جامعه 
وجود دارد به طورى كه ايــن نارضايتى تنها به جامعه و عموم مردم 
مربوط نيســت و در نهادهاى حاكميتى نيز وجود دارد كه راه حل آن 
اين است كه به جاى گاليه از وضعيت فعلى گروه هاى سياسى با ارائه 

راهكارهاى موثر به معرفى افراد توانمند نقش ايفا كنند.  
وى با بيان اينكه در بســيارى از حوزه هــاى ادارى و تقنينى حضور 
افراد غير شايســته و غير توانمند مطرح است، گفت: اين موضوع در 
همايش پيشرو محل جدى گفتگوها هست كه اميدواريم با بررسى آن 

ها مجلسى با كيفيت تر از مجلس فعلى داشته باشيم.
وى ادامــه داد: اين همايش و همايش هاى آينده براى اين برگزار مى 

شوند كه آرزوى تحقق دوباره مجالس اوايل انقالب را داشته باشيم.
وى درباره نظارت خانه احزاب بر انتخابات گفت: طبق روال گذشته 
كه با هماهنگى شــوراى نگهبان و وزارت كشور ميزى در ستادهاى 
انتخاباتى براى خانه احزاب اختصاص داده شده بود؛ اين دوره نيز اين 
اتفاق خواهد افتاد و خانه احزاب به عنوان يك نهاد صنفى و اجتماعى 

در روند انتخابات نظارت خواهد داشت. 

تذكر «ابطحى» به وزير كشور 
درباره انتخابات

 يك عضو فراكســيون واليى مجلس در تذكرى به وزير كشور با 
بيان اينكه ما عزل و نصب هاى خالف قانون را رصد مى كنيم، گفت: 

از مهندسى انتخابات بپرهيزيد.
 سيد محمد جواد ابطحى در تذكرى به قوه قضاييه با بيان اينكه آقاى 
رئيســى اشــاره كردند ترك فعل هم جرم است، گفت: گاهى اوقات 
برخى مســئولين با تــرك انجام وظيفه يا با كارشــكنى جلوى توليد 

كنندگان را سد مى كنند. دادگاه رفع موانع توليد تشكيل شود.
نماينده مردم خمينى شــهر در مجلس در تذكرى به وزير كشور بيان 
كرد: از مهندسى انتخابات بپرهيزيد، عزل و نصب هاى خلق الساعه و 
يا حتى خالف قانون انجام مى شود، ما اين را رصد كرديم، اميدواريم 

وزير دستور دهد تا جلوى اين موضوع گرفته شود.
به گزارش ايسنا،ابطحى اضافه كرد: در خصوص تسريع در اجراى كامل 
مواد 38 و 39 قانون جامع ايثارگران به فرمانده ســپاه و رئيس سازمان 
برنامه بودجه تذكر مى دهم، متاســفانه اين قانون براى برخى اجرايى 
شده ولى براى برخى اجرايى نشده است، چند روز ديگر روز نابينايان 
است دولت و سازمان بهزيستى با پرهيز از شعارگرايى به مشكالت آن 
ها توجه كند. اين عضو فراكسيون واليى مجلس عنوان كرد: آيين نامه 
اجرايى قانون استخدام حق التدريسى ها، شركتى ها و نهضتى ها با قانون 
مصــوب مطابقت ندارد، ما اين را نوشــتيم تا رئيس مجلس هم به اين 

موضوع ورود كند تا اين آيين نامه را باطل اعالم كنند.

مهدى ناصرنژاد »
  انسان از عالم و عامى، چه دارا و چه ندار، 
زشت يا زيبا و ســالم يا ناقص براى عبور از 
حوادث روزگار بايد درياى طوفانى و پرتالطم 
زندگى را دســت و پا بزند، زندانى هم همان 
انسان است، اما انســانى كه به حكم قانون و 
جرمى شايد ناخواســته بايد با دست هاى از 
پشت بســته تالش كند و راه زندگى خويش 

را بجويد.
قانون زندانى را براى حفظ از ســياه چاله هاى 
غيرقابل برگشــت در جاده زندگى، در جايى 
نگهدارى مى كند اما انجمن حمايت از زندانيان 
را نيز با مجوز شورايعالى قضايى كشور و دفتر 
اقدامــات حمايتى ســازمان زندان ها، مجاب 
ساخته است تا با كمك مردم راه هاى رهايى از 
يأس و نااميدى را به زندانى نشان دهد و بال 
و پرواز او در ســپهر بى انتهاى زندگانى باشد. 
انجمن حمايت از زندانيان همان نيمه دوم اين 
مصداق معروف است كه، «خدا گر زحكمت 
ببندد درى/ ز رحمت گشاد در ديگرى». آرى 
ايــن انجمن هاى بى تكلــف و بى مزد و منت 
همــان رحمت خداوندى اســت كه كليدش 
هم در دست مردم و تشــكل هاى مردم نهاد 
اســت، مردمانى از جنــس مهربانى و همان 
عالم و عامى و دارا و ندار و زشــت و زيبا كه 
مفهوم زندگى واقعى و خوشبختى و آسودگى 
خود را در راحتى و نجات ديگران از غم هاى 
زندگى مى داند و بســيار ممكن است يكى از 
اين غم ها، غم اســارت و زندان باشد. و يكى 
از اين غمزدگان نيز همان انسان زندانى كه در 

چهارديــوارى محبس در غم 
نان و ديــدار زن و فرزندش 
روزگارى تلــخ مى گذراند و 
راه به جايى ندارد و تلخ تر از 
زندان تن، زندان روح را هم 

تحمل مى كند.
خوشــا به حال آن انسان كه 
به هر طريق با فراهم ساختن 
اسباب آزادى انسانى ديگر از 
بناى  محبس، خوش است و 
معامله پرســود براى خود را 
در پرداختــن بهــاى زندگى 
دوباره يك يا چند نفر زندانى 
گذاشته است و مى داند هرگز 

ضرر نخواهد كرد.
همــه  ميــان  در  مى دانيــم 
انسان هاى گرفتار و رنجور آن 

انسانى شوربخت و بداقبال  فرد زندانى واقعاً 
اســت چون هم رنج گرفتارى جسم و جان 
خود در چهارديوارى بلند زندان و سلول هاى 
تنهايى را دارد و هم در غيرت بى سرپرســتى 
زن و فرزندش مى ســوزد و انديشه گرسنگى 
و صدها نياز ظاهرى و معنوى زن و فرزندان 
بى گناه او قلبش را مى فشــارد و عرق سرد بر 

تنش مى نشاند.
به راســتى كــه بدبخت ترين موجــود خدا 
همانى اســت كه روز و شــب گرفتار در و 
رنجى مضاعف اســت و هر لحظه مى ميرد و 
با اندوه دوباره زنده مى شود! در اين گير و دار 
ناگزير خانواده هاى زندانى هم چه موجودات 
نگون بخــت و محكومان از همه جا بى خبرى 
هستند كه هم دشوارى شكم هاى گرسنه شان 
را تحمل مى كنند و هم نيش زبان و طعنه هاى 
گزنــده اين و آن و وجــود آدم هاى بى عار و 
دردى كــه حــق زندگى را فقط بــراى خود 

مى دانند و ديگر هيچ! به جان مى خرند.
راســتى آن كودك بى گناه، آيا مگر آدم نيست 
و ســينه كوچكــش جاى قلب و احســاس 
زندگى ندارد!؟ و شــايد بلور احساسات اين 
كودك بى پشــت و پنــاه از جنس يخ و رنگ 
خاكستر است كه بايد آرزوهايش را در خود 
بكشــد و ياد بگيــرد تا زندانى نداشــته هاى 
خــود باشــد! اين كــودك متعلق بــه همان 
زندانى اســت كه هيچ چيزى از دنياى شــاد 
و رنگارنگ كودكان هم ســن و سال خود و 
همكالسى ها و هم محلى اى هايش نمى داند و 
نمى داند بســتنى ايتاليايى با طعم توت فرنگى 
و بلوبرى و شرت آلوورا چيست؟ يا مگر آن 
دخترك طناز با آن چشــمان آهويى و هميشه 
خندان فقط بــه جرم زندانى بــودن بابايش 
نبايد آرزويى داشــته باشــد؟! او حق ندارد 
دســت كوچك و ســردش را به پنجه گرم و 
امن بابا بســپارد و شادمانه بادكنكى را در هوا 
به رقص درآورد؟! امــا دنيا فقط به كودكانى 

كه پدرانشــان در گوشــه هاى زندان گرفتار 
آمده انــد، تعلق ندارد و بدون شــك آن زن 
جوان هم هست و آن مادر حسرت به جان و 
آن پدر دل شكسته هم از رنج و تنهايى شوهر 
يا فرزند زندانى خود ســهمى دارد. اگر از آن 
زن شوربخت هم سوال كنيم اين حق را دارد 
كه با حســرتى پنهان و آشكار بگويد، مادرى 
كردن و دســتمال كشــيدن به آيينه تمام قد 
زندگى فقط با نگاه و تبســم هاى مهربانانه و 
لحن مردانه شوهر لذت بخش است! مى گويد 
زندگى شوهرانه به اميد شنيدن صبح و عصر 
صــداى پــاى همســر 
خوش است و اگر نباشد 
بر سرت سايه همسر، آن 
زندگى هيچ نباشد، بهتر!
راســتى مگر تمام آرزو 
انســان هاى  حسرت  و 
تنها و بدسرپرســتى كه 
نان آورشــان هر چند به 
جرمى قابل گذشــت به 
چقدر  افتاده اند،  زنــدان 
تمام  باشــد؟!  مى تواند 
دنيا و تمام شــادى هاى 
آن كودك و آن زن و پدر 
اندازه  به  دردمند  مادر  و 
و  خيرخواهانه  قدم  يك 
نيت صواب انســان هاى 
دستگير و مهربان است، 
انســان هايى كه انگيزه تشــكيل انجمن هاى 
حمايت از زندانيان را مضاعف مى ســازند و 
پايمردى و همت بلند آنان است كه روزنه هاى 
اميد را به روى زندانيان و خانواده هاى آبرومند 
آنان باز مى گذارد. با مشــاهده تابلوهاى ساده 
و بــى زرق و بــرق انجمن هــاى حمايت از 
زندانيان اســت كه هر انســان پاك نهاد را به 
نيايش هاى تمام عمرشــان در محضر خدا و 
پاى سجاده هاى اخالص و بندگى مى اندازد. 

يكى مى گفت چه تمام شب هاى عمرت را تا 
صبح صادق به عبادت بگذرانى و نماز بخوانى 
و چه در پايان چنين شبى و در آن صبح روشن 
با قلبى مملــو از آرامش و اطمينان و به قصد 
رها ســاختن يك زندانى پاى از خانه بيرون 

بگذارى! 
مى گفت اين دنيا با تمام بدى ها و شور و شر و 
تمام ناجوانمردى ها و زد و بندهاى حريصانه، 
هنوز هم پر از مهربانى و همت بلند و مردانه 

انسان هاى نيك كردار است.
مى گفت دســتگيرى از نيازمندان و مستمندان 
و نجات بيماران و ايجاد فضاى شــاد و تهيه 
بســاط ازدواج جوان ها و فراهم آوردن زمينه 
اشــتغال جوان هاى تحصيل كرده و بيكار يك 
طرف، اما اهتمام و از خودگذشــتگى و انفاق 
مال براى نجات انســانى از بند و خوشــحال 
كردن يك خانواده به واســطه آزادى نان آور و 

كس زندانيشان يك طرف ديگر! 
فراهم آوردن بســاط آزادى يك زندانى يعنى 
هم اميدوار ســاختن انسانى به زندگى و مژده 
تولــد دوباره او و هم روشــن كــردن چراغ 
زندگى خانواده اى كه تاريكى و حسرت ماه ها 
بلكه ســال ها انتظار آزادى زندانى خود را به 

جان خريده اند!
آن كس كه محكوم به حبس و زندان مى شود 
فقط از يك در مى توانــد وارد دنياى ظلمانى 
دوران محكوميت خود بشــود، اما وقتى خبر 
آزادى و به نحــوه اى پايان دوران محكوميت 

خود را مى شــنود، هزار در شادى و اميدوارى 
به روى او باز مى شــود و تبديل به موجودى 
مى شــود كه دوباره و تازه متولد شده است و 

پاى به عرصه وجود مى گذارد.
بيشتر اين مطالب حرف دل مدير كل انجمن 
حمايت از زندانيان مركز اســتان همدان است 
كــه در گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام به 
زبان آورده اســت.  «مهدى فضلى» كه دوران 
30 ســاله مســئوليتش را در كميته امداد امام 
خمينى(ره) اســتان همدان با موفقيت سپرى 
كرده اســت و در حال حاضر تمام تجربيات 
خود را براى پيشــبرد اهــداف خيرخواهانه 
انجمن حمايت از زندانيان به كار گرفته است 
به خبرنگار مــا افزود: در جامعه ارزشــمند 
اسالمى حساب خانواده زندانى از خود زندانى 
جداست و كمك به خانواده هاى بى بضاعت و 
آبرومند زندانيان بايد در جامعه به عنوان يك 
ارزش و عبادت در وجود هر ايرانى شريف و 

نوعدوست نهادينه شود. 
او بيان كــرد، خانواده زندانيــان همچون هر 
خانــواده معمــول ايرانى به تمــام امكانات 
و مايحتــاج زندگى حداقلى نيازمند اســت 
اما به رغــم اختصاص بودجــه قابل توجه و 
برخوردارى از منابع دولتى از جمله سازمان ها 
و نهادهاى خدمات رســان، اگــر كمك هاى 
مردمى نباشــد در تأمين برخــى ضروريات 
احساس  كمبودها  برخى  زندانى  خانواده هاى 

خواهد شد.
وى اظهــار كرد، هر زندانى و خانواده آنان در 
هر شرايط مشمول خدمات انجمن حمايت از 
زندانيان هســتند مگر اينكه زندانيانى توانايى 
الزم براى اداره و تأمين خانواده خود را داشته 
باشــند و يا به هر طريق خودشــان مايل به 

برخوردارى از كمك هاى انجمن نباشند. 
مديرعامل انجمن حمايــت از زندانيان مركز 
اســتان همدان به اين نكته نيز اشاره دارد كه 
هــر زندانى با محكوميت بيش از يك ســال 

دادن  قرار  زيرپوشــش  براى 
كميته  به  خــود  خانواده هاى 
امداد حضرت امام خمينى(ره) 
در اســتان معرفى مى شوند و 
يكســال  از  كمتر  با  زندانيان 
محكوميت به طور مستقيم زير 
پوشش كمك هاى انجمن هاى 
قرار  زندانيــان  از  حمايــت 

مى گيرد.
بــه گفتــه وى كمك هــا به 
ماهانه  مســتمرى  صــورت 
همچنيــن ســبد كاالو تأمين 
و  الزم  هزينه هــاى  كليــه 
مسكن،  اجاره  براى  ضرورى 
تعميــرات خانــه يــا كمك  
هزينه هاى بهداشتى و درمانى، 
جهيزيه  تهيــه  تحصيــالت، 

نوعروسان و وســائل و سامان منزل و عالوه 
بر آن پرداخت هزينه انشــعاب آب و برق و 
گاز محل سكونت خانواده زندانيان مى باشد. 

وى تأكيد كرد: مقولــه حمايت از زندانيان و 
خانواده آنــان دارد به يــك فرهنگ عمومى 
تبديل مى شــود اما الزم است تا در توسعه و 
ترويج اين فرهنگ انســان دوستانه همه افراد 

جامعه همگام و همدل شوند. 
فضلــى گفت: در طول چنديــن دهه فعاليت 
بيــش از 210 انجمن حمايــت زندانيان در 
سراسر كشور به اين باور رسيده ايم كه حمايت 

از خانواده زندانيان يعنى كاهش آســيب هاى 
اجتماعى و جلوگيــرى از ورود افراد جديد 
به چرخــه جرم و در صــورت بى توجهى و 
نيازمند  خانواده هــاى  از  الزم  حمايت هــاى 
زندانيان، اســت كه تــرك تحصيلى فرزندان 
زندانى و گســترش ناهنجارى هاى اجتماعى 
و در ادامــه آن گرايش برخــى خانواده هاى 
زندانى بــه مشــاغل كاذب و خدايى ناكرده 
بايدكج رويى هايى كه شالوده كل جامعه را به 

خطر اندازد را شاهد باشيم.
او در ايــن باره تصريح كرد: خوشــبختانه در 
سال هاى اخير قشرهاى مردم مهربان و انسان 
دوســت كشورمان از جمله اســتان همدان با 
وجود تمام مشــكالت اقتصادى خود توجه 
ويژه اى به مشــكالت خانواده هــاى زندانى 
و ضــرورت حمايت از چنيــن خانواده هاى 
آبرومند از خود نشان مى دهند و در همين شش 
ماهه اول سال جارى در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل حمايت هاى مردمى از خانواده هاى 
زندانــى در همدان حــدود 72 درصد فزونى 
نشــان مى دهد كه اين امر بيانگر رشد اعتماد 
عمومى به ماهيت و عملكرد انجمن حمايت 
از زندانيان در اســتان همدان مى باشــد و به 
لحــاظ همين افزايش كمــك و حمايت هاى 
مردمى اســت كه انجمن حمايت از زندانيان 
استان همدان از لحاظ ميزان كمك هاى مادى 
به خانواده زندانيان رتبه ســوم را در كشور و 
بين 210 انجمن فعال به خود اختصاص داده 
است و اين افتخار بزرگى براى مردم استان به 

ويژه همدانى هاى غيرتمند مى باشد.
به گفته آقاى فضلى انجمن حمايت از زندانيان 
اســتان در شــهرهاى همدان، مالير، نهاوند، 
تويسركان و اســدآباد فعال است كه با توجه 
به جمعيت بيشــتر زندانيــان در همدان، اين 

فعاليت ها اغلب در همدان متمركز مى باشد.
او يادآور شــد: شــش ماهه نخســت امسال  
بالغ بــر 2 ميليارد و 850 ميليــون ريال براى 
كمك هــاى  پرداخــت 
نقدى و تهيــه و توزيع 
همچنيــن  كاال  ســبد 
فرزندان  تحصيلى  امور 
برگــزارى  زندانــى، 
ضيافــت افطارى در ماه 
مبــارك رمضــان براى 
خانواده  و  مددجويــان 
آنــان همچنيــن توزيع 
غذاى گــرم و آزادى 7
نفر از محكومان مالى از 
است  شده  هزينه  زندان 
و در كنار آن هزينه هاى 
مربوط به مــددكارى و 
فرهنگى،  آموزش هــاى 
درمانــى  و  بهداشــتى 
همچنين  و  خانواده هــا 
كاردرمانى و حرفه آموزى و ايجاد كارگاه هاى 
آموزشى براى 517 خانوار و يك هزار و 426

مددجوى مربوطه تأمين شده است.
فضلى در پايان تأكيد كرد: آموزش شيوه هاى 
صحيــح زندگى و اشــتغال آفرينى و تقويت 
انگيزه كار و تــالش مددجويان از محورهاى 
بنيادى فعاليت انجمن هاست و در همين حال 
اولويت اصلى انجمن هاى حمايت از زندانيان، 
رســيدگى موثر به امور خانواده هاى نيازمند 
زندانيان است و شامل خدمات مادى و معنوى 

نيز مى شود.

زندان روح تلخ تر از زندان تن

خانواده زندانيان همچون هر 
خانواده معمول ايرانى به تمام 
زندگى  مايحتاج  و  امكانات 
اما  اســت  نيازمند  حداقلى 
به رغم اختصاص بودجه قابل 
توجه و برخوردارى از منابع 
دولتى از جمله ســازمان ها 
و نهادهاى خدمات رســان، 
اگر كمك هاى مردمى نباشد 
در تأميــن برخى ضروريات 
خانواده هــاى زندانى برخى 
كمبودها احساس خواهد شد

فراهم آوردن بســاط آزادى 
يك زندانى يعنى هم اميدوار 
ساختن انســانى به زندگى 
و مژده تولــد دوباره او و هم 
روشــن كردن چراغ زندگى 
خانــواده اى كــه تاريكى و 
سال ها  بلكه  ماه ها  حسرت 
انتظار آزادى زندانى خود را به 

جان خريده اند

ورود اطالعات مربوط به 10 هزار و 500 
نشست قضايى در سامانه نشست هاى قضايى

 سامانه نشســت هاى قضايى دادگسترى هاى سراسر كشور در راستاى 
پيشــبرد اهداف دستگاه قضايى و ارتقاى سطح علمى آرا و ايجاد وحدت 
رويــه با همت و تالش مركز آموزش معاونت منابع انســانى قوه قضاييه 

ايجاد و راه اندازى شده است.
بــه گزارش ايلنــا، در حال حاضر بيش از 10 هزار و 500 صورتجلســه 
نشست هاى قضايى دادگسترى هاى سراسر كشور در اين سامانه بارگذارى 
شده كه از اين تعداد بيش از 4 هزار نظريه به تاييد هيأت عالى نشست هاى 
قضايى رســيده است.اين نشســت ها در بيش از 600 نقطه واحد قضايى 
در سراسر كشــور به صورت هفته اى برگزار مى شود و از حدود ده هزار 
قاضى اى كه در دادگسترى هاى كشور مشغول هستند و كار قضايى انجام 

مى دهند، حدود 80 درصد آنها در نشست هاى قضايى شركت مى نمايند.
حاصل مباحث قضات در اين نشست ها به مراكز استان ها ارسال مى گردد 
و نظريه مورد تأييد اكثريت به رويت قضات ديوان عالى مى رسد تا نظرات 
برتر تاييد گردد و نهايتاً نتايج مورد تاييد هيأت عالى نشست هاى قضايى 
كه از قضات ديوان عالى كشــور تشكيل شــده به عنوان نظريه نهايى در 

سامانه قرار مى گيرد.
شناســايى موضوعات بديع و كاربردى در جريان رسيدگى به پرونده ها، 
توليد دانش قضايى مورد نظر دادســرا  ها و محاكم، مشاركت قضات عالى 
رتبه در تدوين نظريه نهايى نشست ها و كاهش ميزان خطاپذيرى نظرات 
اعالم شده در سامانه، ايجاد ظرفيت مشورت و هم فكرى در ميان جامعه 
قضايى از طريق به اشتراك گذارى دانش قضايى، ايجاد ظرفيت آموزش به 
صورت موضوعى، كمك به ايجاد رويه واحد قضايى و همگرايى نظرات 
حقوقى قضات و سهولت در دسترسى به پاسخ ابهامات و سواالت قضات 
از طريق جستجوى كليد واژه هاى مرتبط و تسهيل در جريان انتقال تجارب 

قضايى از جمله مزاياى اين سامانه است.
آدرس  بــه  قضايــى  نشســت هاى  ســامانه  اســت،  ذكــر  شــايان 

www.neshast.org در دسترس عالقه مندان است.
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آگهى دعوت از مجاورين 
چون آقاى ولى اهللا ابراهيمى برابر وكالت نامه شماهر 46765 مورخ 98/5/10 مورخ 1398/5/10 
دفتر 72 همدان وكيل آقاى جعفر سنائى مالك مشاعى پالك هاى 3 فرعى از 114 گلخن و 114 
اصلى بخش يك (حمام ظفرى) برابر درخواست شماره ن/3679/98 مورخ1398/7/9 تقاضاى 
صدور سند تك برگى پالك فوق را از اين اداره نموده و متقاضى مدعى مى باشد كه مجاورين 
را نمى شناسند و دسترسى به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى 
در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه 
اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه 
در تاريخ يكشنبه مورخ 1398/7/21 ساعت 10:00در محل وقوع  ملك واقع در نهاوند خيابان 
هفده شهريور حمام ظفرى حضور يابند بديهى است عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى 
مانع از انجام عمليات نقشه بردارى نمى گردد چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه 

درج مى گردد.(م الف 161)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

شناسايى 60 هزار دانش آموز ديرآموز
 طبق آخرين آمار حدود 60 هزار دانش آموز ديرآموز شناســايى شــده اند و تقريبا 
با آمادگى كامل وارد ســال تحصيلى شــدند از جمله اينكه از ابتداى ســال تحصيلى 
رقمى بابت سرانه به مدارس خاص واريز شده است.رئيس سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنايى ، با اشاره به بازگشايى بدون مشكل مدارس استثنايى در هفته گذشته اظهار 
كرد: طرح خدمات حمايتى امســال هم عليرغم شرايط سخت دولت همانند سال هاى 
گذشته اجرا مى شــود. مجيد قدمى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تقريبا با آمادگى 
كامل وارد ســال تحصيلى شــديم از جمله اينكه از ابتداى سال تحصيلى رقمى بابت 
ســرانه به مدارس خاص واريز كرديم گفت: حدود 80 هــزار دانش آموز در مدارس 

خاص و حدود 67 هزار دانش آموز در طرح تلفيقى مشغول به تحصيل هستند. 

شرط پرداخت اقساطي مهريه
 ابتداى خرداد امســال بود كه رئيس قوه قضائيه براى بررسى مجدد پرونده هاى مهريه 
دستور داد تا پرونده هاى مربوط به مهريه كه زوج به زندان رفته است مجدد بررسى شود.

عضو فراكسيون زنان مجلس در مورد مهريه و مجازات هاي جايگزين آن گفت: ديدگاه قوه 
قضائيه در مورد افراد معسر، عدم پرداخت مهريه نيست بلكه صرفا مهلت دادن و تقسيط مورد 
تاكيد است. فاطمه ذوالقدر با اشاره به نشست فراكسيون زنان مجلس با رئيس قوه قضائيه، 
اظهار كرد: در اين جلسه رئيس قوه قضائيه اعالم كرد كه مهريه، ديني بر عهده و ذمه زوج 
است و حتما هم بايد پرداخت شود؛ حال اگر زوج توان پرداخت آن را دارد و نمي دهد، بايد 
مانند هر دين ديگري آن را گرفت و به طلبكار داد اما در جايي كه فرد ناتوان در پرداخت 

است، بايد به او مهلت داد كه به صورت تقسيط پرداخت شود.

امسال «شير» در مدارس توزيع مى شود
 معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از اجراى طرح توزيع 
«شــير» در مدارس در سال تحصيلى جارى خبر داد.على الهيار تركمن در گفت وگو با 
خبرنــگار آموزش و پرورش خبرگزارى فارس درباره امكام توزيع شــير در مدارس، 
اظهار كرد: شير مدارس با وجود آنكه در قانون بودجه رديف دارد ولى هنوز به ما ابالغ 
نشــده است.وى ادامه داد: ســتاد تنظيم بازار، پيشنهادى دارد كه اگر انجام نگيرد براى 

8 استان محروم كشور، شير اختصاص دهند و خودشان حمايت كنند و توزيع كنيم.
وى پاســخ به اين پرسش كه «آيا معوقات شير سال هاى گذشته به آموزش و پرورش 
پرداخت مى شــود؟»، گفت: شير مدارس در ســال هاى 96 و 97 اجرا نشد و اينگونه 

نيست كه معوقات داشته باشد.

اختالالت آزار جنسى بيشتر در پسران 
بروز پيدا مى كند

 كسانى كه در دوران كودكى مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفته اند 
قطعا در بزرگسالى دچار آسيب مى شوند و مشكالت متعددى خواهند 

داشت.
به گزارش برنا؛ آزار و اذيت افراد در دوران كودكى را مى توان از جمله 
آسيب هايى دانست كه در يك اجتماع بروز پيدا مى كند و زندگى فرد 
را براى آينده تحت الشعاع قرار مى دهد، به شكلى كه باعث پديد آمدن 
اختالالت رفتارى و روانى در او مى شــود و در قالب پرخاشگرى و 

عصبانيت نمود پيدا خواهد كرد.
يك روان شــناس و مشــاور خانواده، در رابطه با افرادى كه در دوران 
كودكى مورد سوءاســتفاده جنسى قرار گرفته اند گفت: كسانى كه در 
دوران كودكى  مورد سوء اســتفاده جنســى قــرار گرفته اند  قطعا در 
بزرگسالى دچار آسيب مى شوند و مشكالت متعددى خواهند داشت. 
چون سن اين افراد كم است تمامى احساسات را درون خود خواهند 
ريخت و اين كار آســيب بسيار جدى به آنها مى زند. يعنى هر چقدر 

سن كمتر باشد درجه آسيب رسيدن به فرد بيشتر است.
مينا ايوبى در ادامه با اشــاره به اين موضوع مقدار اين آسيب با توجه 
به جنســيت متفاوت اســت، بيان كرد: معموال پسرانى كه در كودكى 
مورد تجاوز جنســى قرار مى گيرند بيشتر اختالالتى كه در بزرگسالى 
از خود نشــان مى دهند به صورت پرخاشگرى و اختالل شخصيت از 
نوع اختالالتى كه به اطرافيان آسيب مى رسانند است، چون به صورت 
ناخود آگاه خشــم نهفته اى را نســبت به جامعه و اطرافيان در درون 
خودشان دارند. گاه اين افراد در بزرگسالى ديگران را مورد سوءاستفاده 
جنسى قرار مى دهند و به اين شكل انتقام جويانه درون شان به شدت 
رشــد مى كند، در حالى كه اگر قربانى يك خانم باشــد و در دوران 
كودكى مورد آزار قرار گرفته باشــد اثرات آن متفاوت است و معموال 
خشم درونى دختران فروخورده مى شود و بيشتر به شكل غم و اندوه 
در بزرگسالى خود را نشان مى دهد و معموال خانم هايى كه در كودكى 
مورد سوءاســتفاده قرار گرفته  اند در بزرگسالى در ارتباطات زناشويى 
ناتوانند و احساس خوشــايندى در اين زمينه ندارند، البته استثنائاتى 

نيز وجود دارد.
اين روان شناس در پاسخ به اين سوال كه آسيب هاى به وجود آمده در 
تمامى افراد يكســان است يا خير؟ عنوان كرد: اين آسيب ها بر حسب 
اين كه در خانواده چه عكس  العملى نســبت به فرد نشان داده مى شود 
متفاوت است. اين موضوع خيلى مهم است كه وقتى اعضاى خانواده 
متوجه مى شوند كودك شان يا حتى  فرد بزرگسال دچار آسيب جنسى 
شده چه عكس العملى نشــان بدهند. واكنش آنها در ميزان آسيبى كه 
فرد مى بيند و اختالل رفتارى كه در بزرگسالى از خودش نشان مى دهد 

تاثير دارد.
وى ادامــه داد: افرادى كه در خانــواده اى پذيرنده و حمايتگر حضور 
دارنــد و مورد محبت و لطف و حمايت بيشــترى قرار مى گيرند و 
همچنيــن مورد قضاوت قرار نمى گيرند، كمتر آســيب مى بينند و در 
بزرگســالى اختالل شــخصيت و اختالل هاى روانــى كمترى را از 
خودشــان بروز مى دهند اما اگر خانواده پذيرنده نباشد و سرزنشگر و 
قضاوت گر باشــد و فرد را از خانه و خانواده طرد كند بر حسب نوع 
رفتارى كه اعضاى خانواده دارند خشم را درون فرزندان خود افزايش 
مى دهند و هر چقدر ميزان خشــم و عصبانيت فرد نســبت به محيط 
(خانواده و اطرافيان) بيشتر شود او بيشتر مى خواهد در آينده اين عقده 
يا فشــار روانى را كه در درونش به وجود آمده نسبت به جامعه ابراز 
كند و رفتارها و اختالل شــخصيت به مراتب شديدتر خواهد بود. به 
اين دليل است كه ما مى گوئيم اگر فردى در هر سنى مورد آزار جنسى 
قرار بگيرد بسيار مهم است، اما دوران كودكى بيشتر مهم تر خواهد بود 

چون در كودكى معموال اين موضوع را ابراز نمى كنند.
اين مشاور خانواده در خصوص نوع تاثيراتى كه روى فرد مورد آزار و 
اذيت قرار گرفته شده خواهند ماند نيز، گفت: پژوهشگران بين تأثيرات 
اوليه و تأثيرات درازمدت آزار جنســى تفاوت قائل شده اند. تأثيرات 
اوليه يا كوتاه مدت، عوارضى اســت كه در دو سال اول آزار جنسى 
كودك آشكار مى شود، همچنين گاهى اوقات تأثيرات درازمدت بدون 
آن كه در ابتدا عوارض كوتاه مدت آشكار شده باشد، ظاهر مى گردد.

ايوبى گفت: آســيب هاى كلى روانى، ترس، افسردگى، گوشه گيرى و 
خودكشى، تخاصم وپرخاشگرى، احســاس گناه، عوارض جسمى، 
ناتوانى شناختى، تاخير رشدى و رفتارهاى نامناسب جنسى از جمله 
مواردى است كه به عنوان پيامدهاى كوتاه مدت آزار جنسى كودكان 

از آن ياد مى شود.

مردم ساالرى: فقط بازگشت به برجام 
 مردم ايران در آرزوى زندگى بى برجام 

ايسنا: طبخ پيتزا با اجاق گاز قابل حمل در يك دقيقه 
 پيتزا جاى كيك را در جيب ها مى گيرد 

رسالت: برداشت آزاد قانون در مناطق آزاد 
 چه كشاورز ماهرى كه قانون مى كاره 

شرق: لطفاً تاج را بغل كنيد 
 خواهش مى كنم خواهش نكن 

همشهرى: سكته تابستانى بازار مسكن 
 گوشت قرمز زياد خورده
همدان پيام: پول ارزان مى شود 

 با چى مى خرنش ؟
جمهورى اسالمى: تالش مكرون تنها با لغو تحريم هاى ترامپ نتيجه 

مى دهد
 ترامپ بهانه همه تالش هاى دنيا شد 
همشهرى: رهبران اروپا در اتاق روحانى 
  مدل جديد اتاقشو بررسى مى كنن

همدان پيام: گردشگرى ملحمدره آنتن نمى دهد
 برن باالى درختا همديگر رو صدا كنن 

جوان: فرار مجيد دلبندم از بانك ملت به لندن 
 دست و پاش رسيدن لندن اما خودش هنوز فرودگاست

دنياى اقتصاد: بازگشت مسكن به كانال 12 ميليون 
 از كانال تلگرام اومد يا واتساپ ؟

آواى ماكو: چرا تغيير دادن نظرات ديگران سخت است؟
 چون رنگ فرچه گرونه 

كيهان: بابت حمايت از روحانى پشيمانم
 نگران نباش دور بعد براتون كليد بهترى ساخته مى شه 

ايلنا: مذاكره تنها راه براى آشتى است 
 ولى گل هم نياز داره

آگهي مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

كارت دانشجويى شيوا سارويى فرزند بهروز به شماره ملى 
3860886991 رشته علوم آزمايشگاهى دامپزشكى ناپيوسته 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9715309015 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبا ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى الوين مرادى فرزند صابر به شماره ملى 
3830226659  رشته علوم مهندسى خاك  دانشگاه بوعلى سينا 

به شماره دانشجويى 9512340023 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبا ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى سعيد طهورى فرزند على قنبر به شماره ملى 
4000057510 رشته باستان شناسى دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9713190007 مفقود گرديده و از درجه اعتبا 
ساقط مى باشد.

در  همدان  پگاه  دامپرورى  و  صنعت  و  كشت  شركت 
نظردارد تعدادى از دامهاى ماده غير اقتصادى  خود را 

از طريق مزايده عمومى به فروش رساند.
از  مزايده  در  شركت  جهت  توانند  مى  متقاضيان  لذا   
تاريخ چاپ آگهى به مدت يك هفته به محل شركت 
واقع در مالير روستاى آورزمان شركت كشت و صنعت 

و دامپرورى پگاه همدان مراجعه نمايند.
 اطالعات بيشتر  آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 
حسن خانقلى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان سامن

آگهى مزايده زمين

روابط عمومى شهردارى دمق

ــه از  ــداد 8 قطع ــر دارد تع ــق در نظ ــهردارى دم ش
ــق را  ــان دم ــهرك فرهنگي ــود در ش ــاى خ زمين ه
ــى  ــداركات الكترونيك ــامانه ت ــرى از س ــا بهره گي ب
مزايــده  شــماره   www.setadiran.ir دولــت 
1098090893000001  را بــه صــورت الكترونيكــى بــه 

ــروش برســاند.  ف
زمــان انتشــار در ســايت 98/7/11 مهلــت دريافــت 

اســناد مزايــده:
تاريخ بازديد: 98/7/11 لغايت 98/7/18 

آخريــن مهلت ارســال پيشــنهاد قيمــت : 98/7/19 
98/7/21 تا 

تذكــر: برگــزارى مزايــده صرفــا از طريــق ســامانه 
تــداركات الكترونيكــى دولــت مــى باشــد و كليــه 
مراحــل فرآينــد مزايــده شــامل خريــد و دريافــت 
اســناد مزايــده و پرداخــت وديعــه و ارســال 
ــده در  ــالم برن پيشــنهاد قيمــت و بازگشــايى و اع

ــر مــى باشــد.  ــكان پذي بســتر ســامانه ام
(م الف 65)

آگهى
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم 

(شركت تعاونى مصرف فرهنگيان سامن)
تاريخ انتشار: 1398/7/10
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى مذكور در روز پنج شنبه 
به تاريخ 98/7/25 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش قديم سامن 
برگزار مى شود، بدين وسيله از كليه اعضاء (صاحبان سهام) دعوت مى شود در تاريخ و ساعت 
مقرر در مجمع عمومى فوق  حضور به هم رسانده و يا وكالى خود را با توجه به اساسنامه و آيين 

نامه برگزارى مجامع عمومى به طور كتبى از بين اعضاى شركت يا خارج از آن تعيين نمايند.
وكالت نامه ها به مدت 7 روز از ساعت 8 صبح مورخ 98/7/18 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 
98/7/24 در محل شركت بررسى و برگه حضور در مجمع صادر مى شود، حضور عضو و نماينده 

جهت بررسى وكالت نامه ها ضرورى مى باشد.
دستور جلسه: 

1- گزارش كتبى هيأت مديره و بازرسى در مورد عملكرد شركت در سال 1397
2- طرح و تصويب صورتهاى مالى 1397

3- تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 98
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت يك سال مالى

5- طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و بانك تعاون

 كودك به عنوان يك عضو به لحاظ اخالقى 
و جمعيتى بزرگ و گسترده كه نقشى اساسى 
در تنظيم روابط فردى و اجتماعى جامعه بازى 

مى كند همواره موردتوجه واقع شده است.
كــودكان به مثابــه عضوى از هــر جامعه كه 
كنش گــرى خاص خود را دارنــد و غالباً به 
شكل گيرى كنش ها و ســاختارهايى ويژه در 
حول خود كمــك مى كنند مى تواند ســوژه 

بررسى هاى جامعه شناختى قرار گيرد.
بر همين اساس است كه موضوعات اجتماعى 
مختلــف از كار كودكان تا كودك همســرى 
در اين قشــر همواره دغدغه  و مســاله براى 
مســئوالن و تصميم گيران رده هــاى اجرايى 
جامعه به شــمارمى رود از هميــن رو باتوجه 
به حساســيت هاى پررنگ شــده رسانه ها در 
همدان به مســائل كودكان به خصوص مساله 
كودك همســرى كه از جمله آن به گزارشات 
مختلــف ميدانى روزنامــه همدان پيام در اين 
خصوص مى توان اشــاره كرد سبب شده تا به 
همت مدير كل امور بانوان اســتاندارى همدان 
اين موضوع به بحثى قابل تامل در سطح استان 

و در بين مسئوالن تبديل شود.
از همين روز روز گذشته به همت اين معاونت 
يازدهميــن كنفرانس تخصصى حقوق كودك 
با محورهاى كودك همســرى، كودكان كار و 
خيابان، خشونت عليه كودكان و بازماندگان از 

تحصيل در همدان برگزار شد.
از نكات جالب توجه در اين مراسم شايد بتوان 
به هشــدار معاون حقوق بشر و اموربين الملل 
وزير دادگسترى اشاره كرد كه كودك همسرى 
در همــدان و زنجــان را در وضعيت بحرانى 
معرفى كرد.محمود عباسى كودكان را صاحب 
حــق در طى كردن دوران كودكى دانســت و 
گفــت: كودكان حق دارند بازى كنند و شــاد 
باشــند چطور مســئوليت زندگى را به دوش 
كودكانى مى گذاريم كه توان تحمل و پذيرش 

آن را ندارند.
وى بــا مخاطب قرار دادن دادســتان همدان، 
خواســت از تضييع حقوق كودكان و كودك 
آزارى كه كودك همســرى نيز شامل آن مى 
شــود جلوگيرى كننــد و بيان كــرد: كودك 
همسرى در استان هاى همدان و زنجان به يك 
بحران جدى تبديل شــده به طوريكه اين دو 
اســتان در اين زمينه از خراسان رضوى پيشى 

گرفته اند.
وى با بيان اينكه نگرش افراد به حقوق كودكان 
بايد به عنوان يك مطالبه اساسى در بين مردم 
و نيز مسئوالن تغيير كند و در عمل به رسميت 
شناخته شود، افزود: يكى از مهمترين زواياى 
حقوق بشر رعايت حقوق اين قشر در جامعه 
و خانواده اســت كه بايد بــا همكارى بخش 
هاى مختلف بــراى تحقق كامل آن اقدام كرد 
بر اين اســاس كودكان به خاطر شرايط سنى 
بيشتر از ساير گروه هاى جمعيتى در معرض 
آســيب هاى اجتماعى قرار دارند و بايد براى 

پيشگيرى از آن تمام دستگاه هاى اجرايى بيش 
از گذشته وظايف خود را انجام دهند.

عباسى با بيان اينكه كودك به فرد زير 18 سال 
اطالق مى شــود، افزود: نگاه به حقوق كودك 
بايد از نگرش احساســى به حق مدارانه تغيير 
كند و حقوق كودكان به رســميت شناخته و 

اجرايى شود.
وى با اشــاره به اينكه در جامعه اى هستيم كه 
سن ازدواج به 37 ســال رسيده و بايد قانون 
ازدواج آســان را اجرايى كنيم، گفت: سياست 
كلى جمعيت اجازه نمى دهد خالف موازين 
شرعى و قانون حركت كنيم و اين كار نيازمند 
برنامــه فرهنگى اســت كه يكــى از وظايف 

كلينيك ها رسيدگى به اين موضوع است.
اين صحبت ها در حالى عنوان شد كه استاندار 
همدان چنــدى پيش وضعيت كــودكان در 
همدان را مطلوب ارزيابى كرده بود و در همين 
جلســه نيز در حمايت از عملكرد بهزيستى و 
رسيدگى به كودكان از كسب رتبه نخست اين 

سازمان در سطح كشور را مطرح كرد.
ســعيد شــاهرخى با بيــان اينكــه توجه به 
آســيب هاى اجتماعى كــودكان و نوجوانان 
داراى اهميت ويژه اى است گفت: آسيب هاى 
اجتماعى مى تواند تاثيــر عميقى هم در آينده 
كودكان و هم در جامعه داشــته باشد كه اين 
موضوع رسالت و مسئوليت مديران را سنگين 
تر مى كند و در اين استان در اين زمينه كارهاى 

خوبى انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه آموزش و پرورش استان 
همدان با 285 هزار دانــش آموز برنامه هاى 
مختلفى را بــراى احقاق حقــوق كودكان و 
نوجوان تدوين كرده است، بيان كرد: در سند 
راهبردى ، كنترل و كاهش آســيب اجتماعى 
نقش بهزيســتى بسيار پر رنگ است بر همين 
اساس  بهزيستى و دســتگاه هايى كه فعاليت 
آن ها براى كودكانى اســت  كه دچار آســيب 

شده اند بايد مورد توجه قرار گيرد.

از آنجا كه در اين جلســه توسط معاون وزير 
دادگســترى خبر ايجاد كلينيك حقوق كودك 
در اعالم و از اينكه كودكان معارض با قانون به 
همراه سارقان و ساير مجرمان در يك مجتمع 
قضايى در همدان دادرسى مى شوند انتقاد شد 
به لــزوم ايجاد مجتمعى جدا براى كودكان در 
اين زمينه تاكيد شــد كه سبب شد رئيس كل 
دادگســترى در اين خصوص واكنش نشــان 

دهد.
بر اســاس آنچه عنوان شد اين مجتمع قضايى 
در راســتاى رســيدگى به جرائــم كودكان و 
نوجوانان با شــرايط خاص رسيدگى از سوى 

قضات متخصص فعاليت خواهد كرد.
محمدرضا عدالتخواه با بيان اينكه راه اندازى 
چنين مجتمعى منوط به تامين ســاختمان از 
سوى استاندارى همدان است گفت: رسيدگى 
بــه جرم و تخلفات كودك و نوجوان متفاوت 
با بزرگساالن است كه بايد به آن توجه شود بر 
اين اساس قانونگذار در ماده 91 قانون اساسى 
رشــد عقلى را پذيرفته است و همان گونه كه 
در معامالت رشــد عقلى مورد توجه است در 
مجازات ها نيز رشــد عقلــى را بايد در نظر 
گرفت و قاضى بايد رشد عقلى مجرم را احراز 
كند. در ادمه اســتاندارى همدان تعهد كرد كه 
همكارى الزم را با دادگسترى در زمينه احداث 

اين مجتمع انجام دهد.
شايد نكته جالبى كه در اين مراسم قابل تامل 
براى رســانه ها و كارشناس جامعه شناسى بود 
معطوف به موضوعى باشــد كه نماينده ولى 
فقيه و امام جمعه همدان در خصوص نداشتن 

حكم فقهى كودك همسرى مطرح كرد.
حجت االسالم حبيب اهللا شعبانى، شرايط جامعه 
امروز را متفاوت از هزاران سال پيش دانست 
و تاكيد كرد كه مذهب نيز كودك همسرى را 
رد مى كنــد و اين عمل بــه هيچ  عنوان تحت 

تاييد نيست.
وى با بيان اينكه بايد ازدواج از نظر عقاليى به 

نفع كودك باشــد، بيان كرد: اعمال حق گاهى 
بلــوغ و گاهى تميز مى خواهــد و كودك به 
صرف بلوغ حق ازدواج و حق مالى پيدا نمى 
كند بر همين اســاس ممكن است موضوعى،  

فقهى باشد اما توصيه اخالقى ندارد.
ازدواج كــودكان كه از آن بــه عنوان كودك 
همسرى ياد مى شود، خشــونتى آشكار عليه 
كودك اســت، اما درد ازدواج كودكان فقط به 
اينجا ختم نمى شــود، بلكه در برخى از مناطق 
ازدواج كودك نوعى معامله  اقتصادى است كه 
بازنده بزرگ آن نه فقط كودك، بلكه جامعه اى 
است كه خالهاى قانونى را ايجاد كرده  است. 
همچنين به رغم اينكه در مناطق شهرى مظاهر 
زندگى مدرن است، اما زيرساخت هاى سنتى 
در مقابل بسيارى از رفتارها و تغييرات فرهنگى 
مقاومت مى كند. بنابراين در برخى از خانواده 
هاى شهرى نيز شاهد ازدواج كودكان هستيم 
كه نتيجه اين امرچيزى جز آسيب هاى روحى 

و روانى و افزايش طالق در جامعه نيست.
اگرچــه در زمينه بــاال بردن ســن ازدواج و 
ممنوعيت كودك همسرى تالش هاى بسيارى 
از سوى  اعضاى فراكسيون زنان و بسيارى از 
فعاالن صورت گرفت اما  همچنان طرح هاى 
الزم به تصويب نهايى نرسيده اند و نمايندگان 
در تصويب اين طرح كــه ممنوعيت ازدواج 
دختران قبل از 13 سالگى و براى پسران پيش 
از 16 سالگى بود دست دست مى كنند و نتيجه 
اين مى شــود كه كودك همسرى همچنان به 

قوت خود در جامعه باقى بماند.
در اســتان همدان نيز در برخى مناطق حاشيه 
شهر و روستاهاى اطراف اين پديده به چالش 
جدى تبديل شــده به طوريكه با اينكه جامعه 
صورتى از توسعه را به خود گرفته اما در اين 
مناطق هنوز دخرتكان 9 تا 13 ساله اى هستند 
كه به جاى در آغوش كشيدن عروسك ها نوزاد 
در بغل دارند و با حسرت از گذر عمر روزها 

شب مى كنند.

كودك همسرى؛ همدان رتبه دار شد
■ معاون حقوق بشر و اموربين الملل وزير دادگسترى: كلينيك حقوق كودك همدان راه اندازى شود

آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان رشته هاى 
بدون كنكور از امروز

ــون  ــدون آزم ــته هاى ب ــى رش ــدگان نهاي ــام پذيرفته ش ــت ن  ثب
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــى 98 از امــروز آغــاز مــى 
ــى  ــام در يــك محــل قبول ــكان ثبــت ن ــا ام ــرد تنه شــود و هــر ف

بــا آزمــون يــا بــدون آزمــون را دارد.
به گزارش مهر، اسامى پذيرفته شدگان نهايى رشته هاى مختلف تحصيلى 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در مرحله پذيرش صرفاً با اعمال 
سوابق تحصيلى آزمون سراسرى سال 1398 (رشته هاى بدون آزمون) 8

مهرماه در سايت سازمان سنجش آموزش كشور  منتشر شد.
اين پذيرفته شدگان رشته هاى تحصيلى در دوره هاى روزانه،  نوبت  دوم 
 (شبانه)، دانشــگاه  پيام نور، پرديس خودگردان و مؤسسات غيرانتفاعى 
و غيردولتى در مرحله پذيرش صرفاً با اعمال ســوابق تحصيلى آزمون 

سراسرى سال 1398 قبول شده اند.
تمامى پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن مدارك الزم كه در سايت 
سازمان سنجش درج شده است در يكى از روزهاى چهارشنبه 10 مهر 
و يا شنبه 13 مهر 98 به دانشگاه و يا موسسه محل قبولى خود مراجعه 

كنند.
ــهريورماه 98 ــخ 31 ش ــا تاري ــر ت ــد حداكث ــدگان باي ــه پذيرفته ش كلي
داراى مــدرك ديپلــم نظــام  قديــم آمــوزش متوســطه، پيش دانشــگاهى 
ــام  ــم نظ ــدى، ديپل ــى واح ــا ترم ــدى ي ــالى واح ــى س ــام آموزش نظ
ــى  ــدرك  كاردان ــا م ــام آموزشــى 3-3-6) و ي ــد (نظ آموزشــى جدي
(فــوق  ديپلــم) را دريافــت مــى كردنــد و در غيــر اينصــورت مجــاز 
بــه ثبت نــام نخواهنــد بــود. پذيرفتــه شــدگان دوره روزانــه مجــاز بــه 

شــركت در كنكــور 99 نيســتند.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/901  مورخ 98/6/11هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاى تقى ونايى فرزند حســين آقا به شــماره شناسنامه 4000242482 صادره از اسدآباد در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 52512/20 مترمربع در قسمتى 
از پالك 42 اصلي واقع در اســدآباد، اراضى روستاى حســام آباد خريداري از مالك رسمي آقاى حسين آقا وفايى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.(م الف 343) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/10

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139560326006000657  مورخ 98/6/31هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى كمال بيات فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 3920061004  صادره از مالير  در ششــدانگ يكباب ساختمان دامدارى به مساحت 2200 مترمربع قسمتى از 
پالك 26  اصلي واقع در روســتاى كمرى بخش دو مالير خريدارى از مالك رسمي آقاى فرمان بيات محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 248)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/25
محمدرضا امينى
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير 

معاون اقتصادي استاندار در جلسه ستاد تسهيل:
بخشودگى 43 ميلياردى جرائم مالياتى و 
تأمين اجتماعى واحدهاى توليدى همدان

 در 6 ماهه ابتداى امســال 40 ميليارد تومــان از جرائم مالياتى و 3
ميليارد و 200 ميليون تومان از جرائم تأمين اجتماعى واحدهاى توليدى 

و صنعتى استان همدان مشمول بخشودگى شده است.
معاون امور اقتصادى اســتاندار همدان در كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد استان از بخشــودگى 43/2ميليارد تومانى جرائم مالياتى و تأمين 
اجتماعى واحدهاى توليدى استان خبرداد و گفت: بايد مصوبات 6 ماهه 
اول ستاد تسهيل اســتان ارزيابى شود و آن مصوباتى كه در پيچ و خم 
ادارى گير كرده و نياز به تلنگر ديگر است، بايد تعيين تكليف شوند تا 

دوباره وارد ستاد تسهيل نشوند.
به گزارش ايســنا، ظاهر پورمجاهــد همدان با بيان اينكه مشــكالت 
واحدهاى توليدى اســتان بايد در وقت خود پيگيرى شوند، ادامه داد: 
دستگاه ها بايد طرح ها را در زمان خود و متناسب با قانون بودجه همان 
ســال پيگيرى كنند نه اينكه بعد از گذشت چندسال مشكالت طرح ها 
عنوان و پيگيرى شود.پورمجاهد با اشاره به اينكه دستگاه هاى متولى بايد 
به بازپرداخت تســهيالت بانك ها توسط سرمايهگذاران توجه بيشترى 
داشــته باشند، خاطرنشان كرد: تا كى اين وضعيت ادامه داشته باشد كه 

متقاضيانى تسهيالت دريافت كنند و بازپرداخت نداشته باشند؟
وى افزود: اولويت اصلى تأمين منابع طرح ها با بانك هاست و اگر منابع 
بانكى تضعيف شود نمى توانيم طرح هاى ديگرى داشته باشيم بنابراين 

متقاضيانى كه وام دريافت مى كنند بايد به فكر بازپرداخت آن باشند.
وى در ادامه در رابطه با شركت «الوند گستر رزن» با اشاره به اينكه اگر 
بدهى اين واحد توليدى تقسيط شود، وام هم داده شود، باز هم توليد آن 
توجيه اقتصادى ندارد افزود: اولويت واگذارى طرح با مجرى قبل است 
و در صورت عدم مراجعه مجرى طرح واگذار خواهد شد. معاون امور 
اقتصادى استاندار همدان با اشاره به اينكه پروژه پرشين ياقوت توسط 
مجرى جديد درحال پيگيرى اســت، عنوان كرد: تا كنون 5-6 ميليارد 
تومان در اين پروژه هزينه شده است و در حال حاضر تيم جديدى كه 
از اعضاى هيأت علمى دانشگاه هستند اين پروژه را به دست گرفتهاند.

رئيس سازمان ملى استاندارد:
مسئول ضايعات در گندم با وزارت كشاورزى است

ــع  ــاورزى و موق ــاد كش ــا وزارت جه ــدم ب ــات در گن ــود ضايع ــئوليت وج  مس
ــد. ــتفاده كن ــك دو در بيســت اس ــد از ال ــدم، باي ــى گن ــد تضمين خري

ــى  ــن ارزياب ــى بي ــه داد: اختالف ــاره ادام ــن ب ــتاندارد در اي ــى اس ــازمان مل ــس س رئي
براســاس اســتاندارد ملــى و ضوابــط فنــى وزارت جهادكشــاورزى وجــود داشــته كــه 
گله منــدى برخــى ذى نفعــان و دســت اندركاران ايــن بخــش نيــز مربــوط بــه هميــن 
مســئله اســت، امــا تاكنــون تغييــرى در اســتانداردهاى گنــدم اعمــال نشــده و بايــد از 

الــك دو در بيســت بــراى (خريــد تضمينــى) گنــدم اســتفاده شــود.
بــه گــزارش ايســنا، نيــره پيروزبخــت ضمــن ابــراز اميــدوارى بــه پايبنــدى مســئوالن 
ــا  ــرد: ناخالصــى ب ــار ك ــدم، اظه ــه اســتاندارد گن ــن بخــش ب ــدركاران اي و دســت ان
ــى آن  ــده آلودگ ــان دهن ــدم نش ــات در گن ــود ضايع ــاوت اســت و وج ــى متف آلودگ
ــات  ــازى، ضايع ــاى آردس ــرفته در كارخانه ه ــتم هاى پيش ــود سيس ــا وج نيســت و ب
ــن مســئله  ــردم نيســت. اي ــى م ــراى نگران ــى ب ــن جاي ــود؛ بنابراي ــًال جــدا مى ش كام
مشــكلى بــراى ســالمتى مــردم ايجــاد نمى كنــد و فقــط بحــث قيمتــى مطــرح اســت.

بــه گفتــه وى، مســئوليت كيفيــت گنــدم بــه عهــده وزارت جهــاد كشــاورزى، آرد بــه 
عهــده ســازمان ملــى اســتاندارد و وزارت بهداشــت و نــان بــه عهده وزارت بهداشــت 

ــا وزارت بهداشــت همــكارى  ــه ب اســت كــه ســازمان ملــى اســتاندارد در ايــن زمين
مى كنــد.

ــرى از  ــراى جلوگي ــتاندارد ب ــى اس ــازمان مل ــه س ــه اينك ــخ ب پيروزبخــت در پاس
ــه  ــده چ ــال هاى آين ــى س ــد تضمين ــدم در خري ــات در گن ــود ضايع ــرار وج تك
ــده وزارت  ــه عه ــوع ب ــن موض ــخ داد: اي ــز پاس ــت؟ ني ــيده اس ــى انديش تمهيدات
ــش  ــن بخ ــتاندارد در اي ــى اس ــازمان مل ــئوليت س ــت؛ مس ــاورزى اس ــاد كش جه
تنهــا ارائــه گزارشــات اســت. ايــن ســازمان مســئوليت مســتقيم بــراى جلوگيــرى 
از وجــود ضايعــات در گنــدم نــدارد، بنابرايــن بايــد در مراجعــى همچــون دولــت 

ــود ــر كار ش ــن متغي روى اي

آگهى مزايده  (فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان)
 (مزايده شماره يك امداداستان همدان)- نوبت اول

اداره روابط عمومى واطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى به 
شماره 1/1506169تاريخ98/6/9 پنج فقره  از امالك و مستغالت مازاد خود را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده 
كتبى با شرايط نقد و اقساط بدون دريافت كارمزد در معرض فروش  قرار دهد. لذامتقاضيان خريد مى توانند براى 
بازديد از امالك مورد نظر وكسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده  از 
تاريخ98/07/10  لغايت 98/07/20  همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8صبح الى 14 با اداره ى 
پشتيبانى اين نهاد  و تماس با شماره تلفن  08131449332و تلفن همراه 09188082400  نسبت به بازديد از امالك 

مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود راطى 
چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام خمينى(ره)استان همدان تهيه  وتحويل اداره امور مالى امداد نموده 

ورسيد دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست  رسيد سپرده مآخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء 
شده شرايط شركت در مزايده را در داخل تمامى اسناد و مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و 

فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده )را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى 
آن داخل صنوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود. 

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

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم 
هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت  www.emdadimam.ir  قابل رؤيت و دريافت است، الزامى مى باشد. 
5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين 

ذيربط برسانند .
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت 

كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه ميشود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت 

مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتما بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى  جديدصادره طرح صياد از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل 

دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
9) درصورت برنده نشدن در مزايده ، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى 

مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى عودت داده خواهد شد.
10 )پرداخت هزينه هاى دارايى،شهردارى ،عوارض و ساير هزينه هاى مربوطه به مراجع ذيصالح بر عهده خريدار 

مى باشد.
ــه  ــنبه مورخ ــاعت 14 روز ش ــا س ــناد ت ــت اس ــخ درياف ــنهادات از تاري ــه پيش ــت ارائ ــًا مهل 11)ضمن
 20 /1398/07 بــوده و جلســه بازگشــايى پاكــت هــا در روزســه شــنبه مورخــه1398/07/23 رأس ســاعت 
10 صبــح در محــل اداره پشــتيبانى ســاختمان ادارى كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) اســتان همــدان بــه 
آدرس بلــوار فلســطين جنــب بــاغ ايرانيــان  روبــروى بــرق ناحيــه 2 برگــزار مــى گــردد. بــه پيشــنهاد 
هــاى فاقــد ســپرده، اســناد مشــروط، مخــدوش و پيشــنهاداتى كــه بعــد از انقضــاء مهلــت وصــول شــود 
،ترتيــب اثــر  داده نخواهــد شــد. ســاير اطالعــات و جزئيــات مربــوط بــه نحــوه شــركت در مزايــده در 

اســناد مزايــده منــدرج مــى باشــد.
يادآورى:كاربرى كليه امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده است

مساحت آدرسشهررديف
عرصه

مساحت اعيان
(مترمربع)

نوع ملك
قيمت پايهشرايط پرداختنحوه انتقال سندتوضيحاتكاربرى(مترمربع)

(ريال )

1
ساختمان 47121387خوابگاه امداد جنب مدرسه امام حسين (ع)گل تپه

خوابگاه 
امداد

ساختمان باانشعابات كامل با توجه به طرح آموزشى
تفصيلى شهردارى كاربرى آموزشى

پس از دريافت ٪100ثمن 
9,900,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط24 ماههمعامله

900,000,000 ٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمبايعه نامهزمين فاقد سند وداراى مبايعه نامه ميباشد تفصيلى شهردارى مسكونىزمين----500صالح آبادمقابل شهردارى –كوچه آتش نشانىصالح آباد2

ساختمان 454،15137,15فامنين-خيابان امام-كوچه رضوانفامنين3
137,15مترمربع سهم امداد كه مابقى در طرح ادارىقديم امداد

تعريض قرار دارد
1,000,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط12 ماههبرگ واگذارى

ساختمان انبار-بلوار شهيد بهشتى جنب مالير4
فرماندارى(عرصه اوقافى)

قديم حمل ونقل وجديد فضاى سوله580580
سبز

كل عرصه سوله با كاربرى قديم حمل ونقل 
وجديد فضاى سبزميباشد

پس از دريافت ٪100ثمن 
7,800,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط12 ماههمعامله

ساختمان 2طبقه كه طبقه پايين تجارى خدماتى تجارى خدماتىساختمان150300پارك چمران-ساختمان داروخانهمالير5
استفاده ميشود

پس از دريافت ٪100ثمن 
47,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

پس از دريافت ٪100ثمن ملك داراى كاربرى مسكونى مى باشدمسكونىزمين--319پارك چمران زمين جنب  ساختمان داروخانهمالير6
36,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

خيابان عين القضات –ابتداى بلوارهگمتانه-همدان7
ملك داراى ساختمان تجارى بر اساس طرح تجارىساختمان192310ساختمان تعاونى امداد

تفصيلى شهردارى
پس از دريافت ٪100ثمن 

36,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

زمين به 2قطعه تقسيم كه يك قطعه با كاربرى باغ وفرهنگىزمين-582زمين 582مترمربعى خيابان انقالب تويسركانتويسركان8
باغ داراى سند وديگرى سند ندارد

پس از دريافت ٪100ثمن 
معامله

7017,460,000,000 نقد ومابقى در 2قسط دو ماهه

704,180,000,000 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههبرگ واگذارىزمين فاقد سند وداراى برگ واگذارى ميباشدتفصيلى شهردارى فضاى سبززمين--190زمين 190مترى بلوار شهيد بهشتى تويسركانتويسركان9

بــه  پزشــكان  آشــكار  بى اعتنايــى   
فــروش  ســامانه هاى  نصــب  قانــون 
(كارتخــوان  مالياتــى  امــور  ســازمان 
هوشــمند) مســئله اى اســت كــه مى توانــد 
ــاف نســبت  باعــث مقاومــت ديگــر اصن
بــه اجــراى ايــن قانــون شــود؛ بــه طــورى 
ــاف  ــى از اصن ــاال برخ ــن ح ــه از همي ك
پردرآمــد ديگــر ماننــد ســردفتران ســعى 
دارنــد ماننــد پزشــكان درآمدهــاى خــود 

ــد! ــوه دهن ــدك جل ــيار ان را بس
ــرح  ــروش، ط ــزه ف ــاى مكاني صندوق ه
ــراى  ــى ب ــور ماليات ــازمان ام ــد س جدي
سيســتماتيك كــردن اخــذ ماليــات از 
اصنــاف مختلــف اســت. نخســتين صنفى 
هــم كــه قــرار بــود ايــن طــرح در آنجــا 
ــه  ــود ك ــكان ب ــف پزش ــود صن ــرا ش اج
ــرار مالياتــى كالنــى در  گمــان مــى رود ف

ــت. ــال رخ دادن اس ــا در ح آنج
ــاى  ــز پژوهش ه ــزارش مرك ــاس گ براس
ــكان  ــى پزش ــرار ماليات ــزان ف ــس مي مجل
چيــزى حــدود 6700 ميليــارد تومــان 
در ســال اســت؛ در حالــى كــه ايــن 
ــدود  ــط ح ــر فق ــال حاض ــف در ح صن
ــت  ــات پرداخ ــان مالي ــارد توم 150 ميلي

مى كننــد.
70 درصــد از پزشــكان ابايــى از جريمــه 

ســازمان امــور مالياتــى ندارنــد
صحت و ســقم اين اعــداد و ارقام را از 
روى واكنش منفى پزشكان به طرح نصب 
صندوق هاى مكانيزه فــروش (كارتخوان 
هوشمند) تا حدودى تشخيص داد. زمانى 
كه ســازمان امور مالياتى آنهــا را ملزم به 
نصــب كارتخوان هاى هوشــمند (متصل 
به ســامانه مالياتى) كرد اما تنها حدود 30 
درصد از پزشكان به آن تن دادند و مابقى 
حتى از جريمه دو درصد از كل درآمدشان 

هم باكى به خود ندادند.
طبق اطالعيه اى كه ســازمان امور مالياتى 
منتشر كرده است، بعد از صنف پزشكان 
15 صنف ديگر ملزم به استفاده از سامانه 
صنــدوق فروش و صــدور فاكتور براى 
مشــتريان هســتند كه در اين بين وكال، 
مشاوران حقوقى و دفاتر اسناد رسمى در 

اولويت هستند.
ــى از  ــراً برخ ــبت اخي ــن مناس ــه همي ب
نماينــدگان اصنــاف مشــمول نصــب 
ســامانه هاى فــروش مالياتــى فعــال شــده 
و ســعى دارنــد هماننــد پزشــكان بــا 

اظهــار اعســار و نداشــتن درآمــد، افــكار 
ــد. ــرار دهن ــر ق ــت تاثي ــى را تح عموم

نيمــى از درآمــد ســردفتران را دولــت 
مى بــرد!

در يكــى از عجيب ترين ايــن اظهارات، 
رئيس كانــون ســردفتران در يك برنامه 
اعضاى  درآمدهــاى  درباره  تلويزيونــى 
ايــن صنف ادعا كرد: يكــى از همكاران 
امروز مى گفت فقط در يك ماه يك فقره 
گواهى امضا 20 هزارتومانى داشته است؛ 
در سال 1397 تعداد 259 نفر از همكارانم 
فقط 1.5 ميليون تا 2 ميليون تومان درآمد 
داشــتند. تعداد 5975 از همكارانم كه 60 
درصد جامعه ســردفترى هستند كمتر از 
25 ميليون در مــاه درآمد دارند كه نيمى 
از آن براى دولت است، چون 15 درصد 
سهم دفتريار، 10 درصد بازنشستگى، 10 
درصــد ماليات همراه با اجــاره و هزينه 

هاى دفتر را پرداخت مى كنند.
ــارات در  ــن اظه ــنا، اي ــزارش ايس ــه گ ب
ــف  ــه صن ــرد ك ــورت مى گي ــى ص حال
ــه دليــل شــرايط انحصــارى  ســردفتران ب
كــه بــر ايــن ورود بــه ايــن حرفــه 
حاكــم اســت اتفاقــاً از درآمدهــاى بســيار 

ــه  ــى ك ــا از زمان ــد ام ــى برخوردارن باالي
ــى جــدى شــده اســت  ــاى ماليات بحث ه
ــى  ــه نوع ــه ب ــد ك ــز قصــد دارن ــا ني آنه

آن  از  كمتــر  بســيار  را  خــود  درآمــد 
ــد. ــان كنن ــه هســت بي ــزى ك چي

 شكست يك قانون در پله اول
بــا ايــن اوصــاف بــه نظــر مى رســد 
نظارتــى  دســتگاه هاى  جديــت  عــدم 
مقولــه  در  پزشــكان  بــا  برخــورد  در 
ــك  ــد باعــث تحري ــرى مى توان ماليات گي
ــون  ــرپيچى از قان ــه س ــاف ب ــه اصن بقي
شــود.  فــروش  ســامانه هاى  نصــب 
ــه  ــد ك ــرى بودن ــتين قش ــكان نخس پزش
ــاز  ــا آغ ــون از آنه ــن قان ــود اي ــرار ب ق
شــود امــا بــا ســرپيچى 70 درصــدى كــه 
ــه  ــدند ك ــث ش ــًال باع ــتند عم از آن داش
ــا اجــرا نشــود. ــاره آن ه ــون درب ــن قان اي

ــا  ــدى ب ــورد ج ــاس برخ ــن اس ــر اي ب
ــراى  ــكان از اج ــكار پزش ــرپيچى آش س
ــه  ــى الزامــى جــدى ن ــون ماليات يــك قان
ــراى ماليات ســتانى از آنهــا بلكــه  فقــط ب
ــور  ــه ط ــتانى ب ــه ماليات س ــراى مقول ب

كلــى اســت. واقعيــت ايــن اســت كــه در 
ايــن نظــارت نمى تــوان فقــط از ســازمان 
ــت  ــارت داش ــار نظ ــى انتظ ــور ماليات ام
ــازمان  ــد س ــتگاه ها مانن ــر دس ــه ديگ بلك
بازرســى و حتــى قــوه  قضاييــه نيــز 
ــى  ــتا برخوردهاي ــن راس ــد در اي مى توانن

ــند. ــته باش داش
يــا  فــروش  مكانيــزه  صندوق هــاى 
ابــزار  واقــع  در  فــروش  ســامانه هاى 
نظارتــى ســازمان امــور مالياتــى بــر دخل 
ــدوق  ــن صن ــاف مختلــف اســت. اي اصن
لزومــا يــك صنــدوق بــا مختصاتــى 
كــه در ذهــن داريــم نيســت و بــراى 
ــكان  ــف پزش ــن صن ــاره همي ــال در ب مث
ــوان  ــتگاه  كارتخ ــك دس ــورت ي ــه ص ب
ــه يــك حافظــه روى آن  ــود ك خواهــد ب
ــدى را  ــات درآم ــت و اطالع ــب اس نص
بــه ســازمان امــور مالياتــى گــزارش مــى 

ــد. ده

سردفتران هم ساز مخالف كوك كردند

پزشكان الگوى صنوف 
در فرار از ماليات

برخورد جدى با سرپيچى 
آشكار پزشكان از اجراى 
يك قانون مالياتى الزامى 
براى  فقــط  نــه  جدى 
ماليات ستانى از آنها بلكه 
براى مقوله ماليات ستانى 

به طور كلى است
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برنامه فوتبال ليگ هاى استانى

پنجشنبه 11 مهرماه ليگ نونهاالن 
شهيد امينى همدان....................................................  شهردارى همدان 

ساعت 13 ورزشگاه كارگران 
داوران: على نيكو، جمشيد نورى و محمد عبادى 

..................................................  شهردارى مريانج  علم و ادب همدان 
ساعت 15، ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 

داوران: ابوالفضل رحيمى، رضا رحمانى و شهاب باميان 
پنجشنبه 11 مهر، ليك دسته اول استان 

مهر اللجين...................................................................  عقاب  اسدآباد 
ساعت 14، ورزشگاه شهيد شيرودى 

داوران: سيدنعمت ميرغفار، مصطفى عزتى و مجتبى شاه بالغى 
صنايع دستى اللجين..............................................  اتحاد جوان همدان 

ساعت 16، ورزشگاه شهيد شيرودى 
داوران: امين سخايى، محمدرضا اسديان و مسعود فرزانى 

رادمردان سامن ..................................................  شهداى بابا على بهار 
ساعت 15، ورزشگاه مالك اشتر 

داوران: ميثم ترك جوكار، عرفان ملكى و مصطفى جوكارى 
پنجشنبه 11 مهرماه ليگ برتر استان 

ستاره سرخ تويسركان........................................................  مهر همدان 
ساعت 16، ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى 

داوران: حامد رنجبر، محسن دوستان و ميثم كرمى 
جمعه 12 مهرماه ليگ زير 15 سال استان 

شاهين همدان........................................................ شهيد امينى همدان 
ساعت 14، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: مجتبى دى آبادى، رضا رحمانى و على الطافى 
شهردارى همدان...........................................................  اكباتان همدان 

ساعت 16، ورزشگاه شهيد شمسى پور 
داوران: ابوالفضل بيات، اصغر سهرابى و حسين صالحى 

جمعه 12 مهر ليگ نوجوانان استان 
پاس همدان ...................................................  ستاره سرخ تويسركان 

ساعت 10:30 ورزشگاه شهيد شمسى پور 
..................................................................  اكباتان همدان  ياوران مالير

ساعت 15، ورزشگاه تختى 
جمعه 12 مهر ليگ برتر استان 

هالل احمر تويسركان.....................................................  شهداى سامن 
ساعت 15، ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى 

داوران: حسين عارفى، سامان سحاب منش و على اصغر گوهرى 
............................................  علم و ادب همدان  گرين كشاورز نهاوند

ساعت 15، ورزشگاه عليمراديان 
داوران: اميد جمشيدعلى، مرتضى فاطمى صدر و احمد رضايتى 

وحدت مالير.....................................................  پاسارگاد نوين نهاوند 
ساعت 15، ورزشگاه شهيد تختى 

داوران: رحمن راستين، ميثم كرمى و محمد فرهمند 

داور تنيس همدان المپيكى شد
 داور بين المللى رشته تنيس همدان جواز قضاوت در المپيك 2020 

توكيو ژاپن را كسب كرد.
فدراســيون جهانى تنيس ITF ليست داوران منتخب براى حضور در 

رقابتهاى المپيك و پارالمپيك 2020 توكيو ژاپن را اعالم كرد.
 بر اين اساس سيد عادل برقعى از همدان داراى نشان نقره سرداورى 
و  نشان برنز داورى از فدراسيون جهانى تنيس به عنوان داور صندلى 
در مسابقات تنيس بازى هاى پارالمپيك به قضاوت خواهد پرداخت.

 سيد عادل برقعى سابقه قضاوت در المپيك ريو 2016؛ المپيك لندن 
2012 و بازيهاى آســيايى گوآنگژو 2010 و اينچــوون 2014 را در 

كارنامه ورزشى خود دارد.
فدراسيون جهانى تنيس با بررســى عملكرد دقيق داوران برتر تنيس 
جهان؛ 171 داور منتخب از بيش از 70 كشــور را انتخاب كرده است 
كه به همراه داوران منتخب از كشور ميزبان وظيفه قضاوت اين رويداد 

مهم ورزشى را بر عهده خواهند داشت.
برقعى با اشــاره به اين افتخار كسب شــده گفت: براى سومين سال 

افتخار داورى را در سطح المپيك پيدا كرده ام.
وى اضافه كرد: بازى هاى المپيك باالترين سطح رويدادهاى ورزشى 
در جهان اســت و خوشــحالم جزو داور برگزيده فدراسيون جهانى 

هستم.
برقعى خاطرنشــان كرد: اميدوارم در اين عرصه مهم ورزشــى بتوانم 

نماينده پرافتخارى براى همدان و كشورم باشم.

برگزارى دوره مربيگرى درجه سه 
وودبال در همدان

 دوره مربيگرى درجه سه وودبال توسط هيأت گلف همدان برگزار 
شد .

با توجه به نيازســنجى انجام شــده و با هدف تقويت و افزايش كادر 
مربيگرى كميتــه وودبال پس از مكاتبات مكرر با فدراســيون گلف 
جمهورى اســالمى ايران موفق به اخذ مجوز در خصوص برگزارى 

دوره مربيگرى درجه سه وودبال شديم .
رئيس هيأت گلف اســتان با اعالم اين مطلب گفت : دراين دوره 21
شركت كننده حضور داشتند كه با دقت و هوشيارى تمام به يادگيرى 

مطالب و آموزش هاى الزم پرداختند
 على اصغر سالوند افزود اين دوره در دوبخش تئورى و عملى در دو 
نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد كه مدرس آن مهدى ترحمى داور 
بين المللى وودبال و نايب رئيس انجمن وودبال فدراسيون گلف بود .

گفتنى اســت : محسن جهانشــير مدير كل ورزش و جوانان استان با 
حضور در بخش عملى اين دوره از نزديك از روند اجرايى آن بازديد 
نمود و در خصوص مســايل مرتبط با وودبال همدان با مدرس دوره 
و دبير هيأت گلف همدان گفتگو و راهكار هاى مفيدى را ارائه نمود

حكيمى راهى كانادا شد
 آرزو حكيمى پس از ناكامى در مســابقات جهانى قايقرانى راهى 

كانادا شد.
بانوى كاياك ســوار همدانى تيم ملى كه قبل از مســابقات جهانى به 
كسب ســهميه اميدوار بود پس از ناكامى در اين رقابت ها براى ادامه 

تحصيل راهى كانادا شد.
آرزو حكيمى به همراه هديه كاظمى در مســابقات جهانى آبهاى آرام 
براى كســب سهميه المپيك در قايق 2 نفره به آب زدند اما نتوانستند 
نتيجه دلخواه را كســب كنند. با پايان اين مســابقات حكيمى تصميم 

گرفت براى ادامه تحصيل راهى كانادا شود.
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پيشخوان

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 98/962  مــورخ 98/7/4 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــدر  ــاى صف ــارض متقاضــي آق ــه و بالمع ــات مالكان ــك اســدآباد تصرف ــت مل ــوزه ثب ح
كرمــى فرزنــد اكبــر بــه شــماره شناســنامه 47 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك 
ــماره 1634  ــالك ش ــمتى از پ ــع در قس ــاحت 252/65 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
ــا واســطه  از مالــك رســمي  اصلــي واقــع در اســدآباد شــهرك پاســداران خريــداري ب
آقــاى وفاءالــه فتوحــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري رســيد، ظــرف مــدت يــك م
ــور و  ــدت مذك ــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي م ــم نماين ــي تقدي مراجــع قضاي
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 356)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/25

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه971775  اجرايي طي رأي صادره از شعبه117 شوراى حل اختالل مالير آقاى على اصغر جعفرى محكومند به پرداخت مبلغ 180819300 
ريال به عنوان اصل خواسته در حق  آقاى عليرضا صالحى  و مبلغ 6500000  ريال به عنوان نيمعشر دولتي لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به 
برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموالي به شرح ذيل نموده كه در تاريخ 1398/7/30 ساعت 11 الى 
12 اقدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند 
در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند 1-تعداد 130 عدد گلس موبايل 2 تعداد 130 عدد 
گارد طرح دار 3- تعداد 69 عدد كلگى شارژ به مارك سامسونگ 4 – تعداد 53 عدد كابل شارژ 5 تعداد 38 عدد هندزفرى سونى و شيائومى 7 تعداد 
47 عدد شــارژ پكدار سوزنى و اندرويدى 7 تعداد 3 عدد كابل 3 مترى ريمكس 8- تعداد 7 عدد كابل آيوكس 9 تعداد 1 عدد كابل آيفون 10-تعداد 5 
عدد كبل آندرويد 11-تعداد 9 عدد كيف تبلت 12- تعداد 47 عدد هولدر موبايل عكس دار 13- تعداد 49 عدد باطرى اصلى نوكيا 15- تعداد 25 عدد 
كابل سوزنى نوكيا بدون كلگى 15- تعداد 4 عدد كلگى هواوى 16- تعداد 3 عدد كابل اچ دى ام آى 17-تعداد 3 عدد شارژر فندكى ريمكس 18- تعداد2 
عدد  هندزفرى بلوتوثى 19- تعداد 2 عدد هندزفرى عروســكى پكدار 20- تعداد4 عدد رم ريدر 5 كاره پك دار 21- تعداد 27 عدد  رم ريدر تك كاره 
بدون پك ريمكس 22- تعداد يك عدد كابل شارژ ر دو مترى پك دار 23- تعداد 5 عدد او تى جى پك دار 24- دستگاه لوپ و ميكروسكوپ باكسون 
سه لنز (مستعمل) 25- دستگاه سپراتور وكيم دار سانشاينمدل اس 918 و 26 دستگاه منبع تغذيه 12 ولت 2 آمپر 27- منبع تغذيه 12 ولت ترانس 28 
هيتر 952 هويه هواى گرم 29- يخچال فريزر 20 فوت گلســان بدون آبســرد كن 30 سيستم كامپيوتر با مشخصات هارد 1 و گرافيك 2 و مادر بورد و 
مانيتور سامسونگ 17 اينج وكيبورد 31- تلويزيون 21 الجى صفحه تخت 32- بخارى بدون دودكش آبسال 33 مبل استيل 9 نفره رنگ فندوقى با چوب 
راش به قيمت كارشناسى 225520000 ريال مى باشد بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده 

درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.(م الف264)
مدير اجراي احكام حقوقى شوراى حل اختالف مالير 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 98/966  مــورخ 98/7/6هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي  منصــور بهرام پــور 
فرزنــد هيبــت اهللا  بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك واحد 
دامــدارى بــه مســاحت 1300 مترمربــع در قســمتى از پــالك 93 اصلــي واقــع در اســدآباد 
ــور   ــه بهرام پ ــاى هيبت ال ــمي  آق ــك رس ــداري از مال ــانه خري ــتاى قمش ــى روس اراض
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  ــاه اعتــراض خــود را ب دو م
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 357)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/25
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 98/930  مــورخ 98/6/20هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى ابراهيــم  حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكان
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 601 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد هاش ــد محم ــى فرزن كاكائ
ــع در قســمتى از پــالك  ــه مســاحت 50/87 مترمرب ــاب ســاختمان ب ششــدانگ يــك ب
66 اصلــي واقــع در اســدآباد خ 15 خــرداد كوچــه شــهيد نامــدارى نبــش كوچــه امامــت 
ــده  ــژاد محــرز گردي ــن ن ــن اهللا امي ــاى امي ــك رســمي آق ــا واســطه از مال ــداري ب خري
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 337) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 98/902  مــورخ 98/6/11هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاى اميــد وفايى 
فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 4000009583 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
ــمتى  ــع در قس ــاحت 99650/35 مترمرب ــه مس ــى ب ــي آب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ي
ــام آباد  ــتاى حس ــى روس ــدآباد، اراض ــع در اس ــاد واق ــام آب ــي حس ــالك 42 اصل از پ
ــذا  ــده اســت. ل ــرز گردي ــى مح ــا وفاي ــاى حســين آق ــك رســمي آق ــداري از مال خري
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 
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درواليبال جام جهانى ژاپن
شكست مجددايران مقابل روس ها

ــام  ــود در ج ــازى خ ــتين ب ــران در نخس ــال اي ــى واليب ــم مل  تي
ــيه شكســت  ــل روس ــك مقاب ــر ي ــه ب ــه س ــا نتيج ــى 2019 ب جهان

ــورد. خ
تيم ملى واليبال ايران ديروز در نخســتين مسابقه خود در جام جهانى 
واليبال به مصاف روســيه رفت واين ديدار را واگذار كرد.ملى پوشــان 
كشورمان در اين بازى نتوانستند توانايى هاى خود را نشان دهند وسه بر 

يك مسابقه را به حريف قدر خود واگذار كردند.
شــاگردان كوالكوويچ، بازى را خوب آغــاز كردند و در حمله برتر از 
حريف بودند اما به تدريج روسيه بر بازى مسلط شد و تعداد اشتباهات 

بازيكنان ايران هم باال رفت. واين ست را 25 بر21 واگذار كردند.
بازيكنــان ايــران كــه بــه نظــر خســته و بى انگيــزه بــه نظــر 
ــد.  ــه كردن ــى ارائ ــش ضعيف ــم نماي ــت دوم ه ــيدند، در س مى رس
ــاد  ــان زي ــتباهات همچن ــداد اش ــد تع ــن موضــوع باعــث ش و همي
ــتباهى  ــه عملكــرد كم اش ــل، روســيه در حمل باشــد. در ســوى مقاب
داشــت و بــا آنكــه چنــد بازيكــن خــود را بهمــراه نداشــت موفــق 

ــود. ــروز ش ــر18 پي ــن ســت را نيز25ب ــد اي ش
ــدند ودر  ــر ش ــر ظاه ــورمان بهت ــان كش ــرو قامت ــوم س در ســت س
يــك بــازى ســنگين موفــق شــدند 26 بــر24 بــه پيــروزى برســند.
ــازات  ــا در امتي ــران خــوب ظاهــر شــد ام در ســت چهــارم تيــم اي
ــت را  ــن س ــت اي ــد ودر نهاي ــم آوردن ــتباه ك ــد اش ــا چن ــى ب پايان
نيــز 25بــر22 روســيه بــرد تــا ايــران نخســتين مســابقه خــود را بــا 

ــد. شكســت آغــاز كن
ملــى پوشــان كشــورمان در دوميــن مســابقه امــروز بــه مصــاف تيــم 

مصــر مــى رود.

كارگاه آموزش مينى 
گلف برباى ناشنوايان

 به مناســبت روز جهانى ناشنوايان 
كارگاه آمــوزش مينــى گلــف براى 

ناشنوايان برگزار شد .
همزمان با روز جهانى ناشنوايان كارگاه 
آمــوزش رايــگان مينى گلــف براى 

ناشنوايان برگزار گرديد .
ايــن كارگاه بــا حضور تعــدادى از 
ناشــنوايان در محل ســايت تخصصى 
مينى گلف همدان واقع در اســتاديوم 
ســردار شــهيد عليرضا شمســى پور 
برگــزار گرديد. در اين كارگاه با توجه 
كنندگان  شــركت  خاص  شــرايط  به 
مربيان هيــأت با كمك مترجم اقدام به 
آموزشهاى الزم در دو بخش تئورى و 

عملى نمودند.
رشته مينى گلف نياز به تمركز بااليى 
دارد و شــركت كننــدگان در ايــن 
كارگاه به خوبى نشــان دادند كه مى 
تمرين ها  اســتمرار  و  تداوم  با  توانند 
همانند ســاير ورزشكاران ما اقدام به 

كنند. بازى 

نخستين برد بانوان بهار 
در ليگ برتر تكواندو

 بانوان تكواندو كار شهرســتان بهار 
در نخســتين و دومين هفته رقابت هاى 
ليگ برتــر تكواندو جام كوثر موفق به 

كسب 3 امتياز شدند.
تيم بانوان تكواندو شهرســتان بهار در 
پانزدهميــن دوره رقابت هاى ليگ برتر 
جوانــان و بزرگســاالن (جــام كوثر) 
پورانورى  عصمــت  شــهيده  يادواره 
توانســت در ديدارى نزديك و بانتيجه 
5 بر 3 تيم هيــأت تكواندو ورامين را 
شكست دهد و به نخستين برد خود در 
هفته هاى نخست اين دوره از مسابقات 
دســت يابد.ســرمربى اين تيم مژگان 
حبيبى از مربيان موفق شهرســتان بهار 

است.

داور تكواندو همدانى 
بهترين داور ليگ 

جام كوثر
 در هفته اول و دوم مســابقات ليگ 
كشــورى بانوان راضيه خدابنده لو به 
عنــوان داور برگزيده اين مســابقات 

انتخاب شد .
هفته اول و دوم مسابقات ليگ كشورى 
جوانــان وبزرگســاالن تكواندو بانوان 
جام كوثــر برگزار گرديد كــه دراين 
دوره از مســابقات داور شايسته بانوان 
استان راضيه خدابنده لو به عنوان داور 
برگزيده اين دوره از مسابقات انتخاب 

گرديد .
الزم به يادآورى اســت كه اين بانوى 
توانمند تكواندوكار چندين بار توانسته 
به اين موفقيت دســت پيدا كند و براى 
جامعه ورزش اســتان افتخــار آفرينى 

نمايد.

 هفته پنجــم از رقابت هاى فوتبال مرحله 
اول ليگ دســته سوم كشــور امروز با انجام 
6 بازى در شــهرهاى مختلف كشــور دنبال 
مى شــود كه در اين هفته نمايندگان اســتان 

همدان با تيم هاى شمالى مصاف مى كنند.
در اين هفته تيم فوتبال شــهردارى مريانج در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى اين شهر پذيراى 
دماونــد آمل خواهد بود. شــاگردان محمود 
الماسى كه از سه بازى گذشته خود تنها يك 
امتياز اندوخته اند حال و روز چندان مناســبى 
ندارند و سخت به ســه امتياز اين بازى نياز 
دارند حريف شــمالى شــهردارى از 4 بازى 
انجــام داده خود صاحب 2 پيــروزى و دو 
تســاوى است و صدرنشين رقابت ها است و 
از تيم هاى مدعى صعود به شــمار مى رود و 
اين كار شــهردارى را در اين ديدار با مشكل 

روبرو مى كند.
تيم شــهردارى كه هنوز نتوانسته فوتبال قابل 
قبولــى ارائه دهد و دريافت 8 گل در 3 بازى 
كارنامه خوبى نيســت و اين نشــان مى دهد 
كه خط دفاعى اين تيم بســيار شكننده است 
الماســى اگر خط دفاعى خود را ترميم كرده 
باشد و در اين بازى ميل هجومى داشته باشد 

مى تواند به كسب پيروزى اميدوار باشد.
دماونــد آمــل بــا 6 گل زده و 3 گل خورده 
كارنامه خوبى داشــته و اين نشان مى دهد كه 
تيم مريانجى در اين بازى روز سختى را پيش 

روى خود خواهد ديد.
شــهردارى مريانج كه نخســتين بازى فصل 
خود را در مريانج انجام مى دهد اميدوار است 

كه تماشــاگران از اين ديدار استقبال كنند و 
نخستين پيروزى خود را جشن بگيرند.

شهردارى براى آنكه به ليگ اميدوار باشد در 
اين ديدار محكوم به پيروزى اســت و امروز 
بايد شــاهد يك فوتبال تهاجمى از طرف هر 

دو تيم باشيم.
اين ديدار را حسين رشيدى، مسلم شاه قليان 
و مجتبى طاهــرى از چهار محال و بختيارى 

داورى مى كنند.
ديگر نماينده اســتان ذوب فلزات بهار نيز كه 
همچون شهردارى مريانج وضعيت خوبى در 
جدول رده بندى ندارد امروز راهى شمال شده 

تا در بابل مقابل ستاره كاسپين قرار بگيرد.
شــاگردان حميد شــانه اى نيز با دو باخت و 
يك تســاوى تك امتيازى است و در انتهاى 
جدول قرار دارند براى فرار از انتهاى جدول 
امروز محكوم به پيروزى است حريف شمالى 
ذوب نيز هنوز مزه پيروزى را نچشــيده و با 
4 مســاوى 4 امتيازى اســت بازى در بابل و 

در ميان تماشاگران شمالى كار آسانى نيست.
ذوب اگر به مشكالت درونى خود فايق آيد و 
حواشــى را از خود دور كند مى تواند در ميان 
زمين حرف هاى براى گفتن داشته باشد. اين 
هفته براى هر دو تيم نماينده اســتان حساس 
و سرنوشت ساز است اميدواريم با دست پر 

زمين بازى را ترك نمايند.
ديدار تيم هــاى ذوب فلزات بهار و ســتاره 
كاســپين بابل را افشين اميرآبادى، على قزلى 
و اميد شاكرى از خراســان شمالى قضاوت 

خواهند كرد.

اما در ســاير ديدارهاى اين گــروه تيم آبيدر 
ســنندج ميزبان آذرآب اراك است اين بازى 
را تيم داورى اســتان همدان قضاوت مى كنند 
على اصغر گوهرى، ســامان سحاب منش و 
سيدنعمت ميرغفارى داوران خوب استان اين 

بازى را سوت مى زنند.
تيم آبيدر با 5 امتيــاز و آذرآب با 6 امتياز در 
نيمه اول جدول قــرار دارند و هر دو تيم به 

دنبال پيروزى هستند.
تيم سولدوز نقده اين هفته ميزبان فرهنگ البرز 
است. هر دو تيم صاحب 5 امتياز هستند و اين 

ديدار از حساسيت بااليى برخوردار است.
دو تيــم تهرانــى آريونجــم و كيميــا نيز به 
داورى حجــت قپانــورى، ابوالفضل بيات و 
امين ســخايى داوران همدانى در يك شــهر 
آورد كوچك به مصــاف هم مى روند كيميا 
بــا 3 امتياز و آريونجم بــا 2 امتياز مقابل هم 
صف آرايى خواهند كــرد در ديگر ديدار اين 
گروه تيم فوتبال شهروند رامسر ميزبان شاهين 
فرابرد زنجان است شهروند رامسر با 6 امتياز 
و شــاهين با 5 امتياز رقابــت نزديكى با هم 

دارند.
در جدول گروه دوم ليگ دســته ســوم دو 
تيم بــرق آرا البرز و دماوند آمــل با 8 امتياز 
صدرنشين هستند و تيم هاى شهروند رامسر 
و آذرآب اراك بــا 6 امتيــاز چهار تيم باالى 
جدول هســتند و در انتهــاى جدول نيز دو 
تيم اســتان همدان شهردارى مريانج و ذوب 
فلزات بهار با يك امتياز راه سختى را در اين 

رقابت ها دارند.

در ليگ دسته سوم كشور 

نبرد نمايندگان استان 
با شمالى ها

سرمربى شهردارى مريانج:

دنبال 
ثبت نخستين 
پيروزى هستيم
 در ليگ دسته سوم تنها براى اعتالى 
فوتبال همــدان تالش مى كنيــم و در 
بازى برابر دماوند آمل نيز به دنبال ثبت 

نخستين پيروزى خود هستيم.
ســرمربى تيم دسته ســومى شهردارى 

مريانج گفت:سياســت كلــى ما براى 
حضور در ليگ دســته ســوم كشــور، 
استفاده حداكثرى از بازيكنان بومى بود 
تا در اين راه به رشــد و اعتالى فوتبال 

همدان كمك كرده باشيم.
محمود الماسى اظهار داشت: امروزه با 
توجه به مشــكالت اقتصادى حاكم بر 
جامعه، تيم دارى نيز شرايط خاصى دارد 
كه مديرعامل اين تيم با هزينه شخصى 
خودش پرچم تيم دارى در استان را باال 
نگه  داشته اســت. البته بى انصافى است 
از حمايت هاى مادى و معنوى شهردار 

مريانج چشم پوشى شــود زيرا شهردار 
و تك تك اعضاى شــوراى شهر در حد 

توان يارى گر ما بوده و خواهند بود.
وى از صدور كارت بــازى بازيكنان 
خود خبر داد و افزود: تيم شــهردارى 
مريانج در ســه هفتــه ابتدايى ليگ به 
دليل صــادر نشــدن كارت برخى از 
بازيكنان خود نتوانستيم نتيجه مطلوب 
را كســب كنيم اما خوشبختانه شرايط 
كمى تغيير كرده و اميدواريم در بازى 
امروز برابر دماوند آمل با حداكثر توان 
به مصاف رقيب خود برويم.ســرمربى 

كرد:  بيــان  مريانج  شــهردارى  تيــم 
بازيكنان اين تيم از بهترين هاى فوتبال 
همدان هستند و تنها يك بازيكن غير 
بومــى در تيم ما وجود دارد و ما ثابت 
خواهيم كرد پتانسيل بازيكنان همدانى 
بسيار باالتر از ليگ دسته سوم خواهد 

بود.
وى خاطرنشان كرد: اميدوارم شهروندان 
و فوتبال دوســتان مريانجى و همدانى با 
حضور خود در ورزشــگاه، حامى تيم 
شــهردارى مريانج كه نماينده استان در 

ليگ دسته سوم هستند باشند.



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 
  صاف تا كمى ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

چهارشنبه  10 مهرماه 1398  3 صفر 1441  2 اكتبر 2019  شماره 3584

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:49  
خورشيد         06:10                   طلوع 
اذان ظهر                      12:05
غروب خورشيد              18:01
اذان مغرب                   18:21 
نيمه شب شرعي           23:25

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

26 31 31 31 30 30 31 32 29 30 30
12  10  8  8  8  7  7  12  13  15 9
40 35 25 35 25 25 35 30 25 35 35

■ دوبيتي:
دو ابرويت بناز آميته ديرى برويت از حيا خوى ريته ديرى  

بسى هاروت دل آويته ديرى به سحر ديده در چاه زنخدان  
باباطاهر

سينـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلى و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوكاسل- قصرشيرين

 تپلى ومن
■ فلســطين1 - رد خون - شبى كه ماه كامل 

شد- روسى 
فلسطين 2. شبى كه ماه كامل شد - ايكس الرج
■ سينما كانون...............  قصر شيرين - ايده اصلى
■بهمن مالير...........................................................   قسم

نيوكاسل - ايده اصلى- تپلى  و من
■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

جلبك «اسپيرولينا» در كشور توليد شد
 محققــان در بانك ملى جلبك موفق به توليد جلبك اســپيرولينا 
شدند كه قابيت كاربرد در 4 صنعت دام، انسانى، آرايشى و بهداشتى 

و دارويى دارد.
به گزارش مهر، «اســپيرولينا» يك ميكروجلبك ســبز-آبى به شكل 
مارپيچ اســت كه دومين گونه جلبكى به شمار مى رود و با موفقيت 
در مقياس صنعتى در حال توليد اســت و حاوى مقادير بسيار باالى 
پروتئيــن (حدود 65 درصد) دارد. ايــن جلبك به لحاظ ميزان آنتى 
اكسيدان، قوى ترين ماده موجود شناخته شده در طبيعت است. رقيب 
اصلى ايــن محصول در طبيعت تخم مرغ اســت. هر 10 گرم تخم 
مرغ حاوى 300 ميلى گرم كلســترول دارد در حالى كه هر 10 گرم 

اسپيرولينا حاوى 35 ميلى گرم كلسترول است.

هزاران رايانه ويندوزى 
به بدافزار آلوده شدند

 هزاران رايانه ويندوزى در سراســر جهان به نوعى بدافزار آلوده 
شــده اند كه سيستم هاى آلوده را به پراكســى تبديل كرده و از آن ها 
سوءاســتفاده مى كند.به گزارش معاونت بررســى مركز افتا، هزاران 
رايانه ويندوزى در سراســر جهان به نوعى بدافزار آلوده شده اند كه 
نســخه اى از Node.js را بارگيرى و نصب مى كند تا سيستم هاى 

آلوده را به پراكسى تبديل كرده و از آن ها سوءاستفاده كند.
اين بدافزار در گزارش مايكروســافت Nodersok و در گزارش 
سيســكو Divergent نام گذارى شده است و از طريق آگهى هاى 
مخــرب كه به اجبــار فايل هاى HTA (برنامــه HTML) را روى 

رايانه هاى كاربران بارگيرى مى كند، توزيع مى شود.

وصله پوستى ميزان آنتى بيوتيك در بدن 
را اندازه گيرى مى كند

 محققان انگليسى يك وصله پوستى با سوزن هاى ريز ابداع كرده اند 
كه ميزان آنتى بيوتيك در خون را اندازه گيرى مى كند. اين روند به درمان 
بيمار كمك مى كند. به گزارش ديلى ميل، يك وصله پوســتى مجهز به 
سوزن هايى ريز با اندازه گيرى ميزان آنتى بيوتيك در خون افراد بيمار به 
درمان آنان كمك مى كند. محققان امپريال كالج لندن معتقدند اين وصله ها 
به طور دقيق مى توانند ميزان دارو در بدن بيمار را رديابى كنند. پزشكان با 
كمك چنين وصله پوستى مى توانند واكنش بدن بيمار مبتال به عفونت را 
به درمان اندازه گيرى كنند. وصله مذكور به اندازه مربعى با مساحت 1.5 
سانتيمتر مربع  است به اين ترتيب از ميزان هزينه هاى سازمان سالمت 

همگانى انگليس مى كاهد و از اوردوز در بيماران جلوگيرى مى كند.

پوست مصنوعى انعطاف پذير توليد شد
 دانشــمندان موفق به توليد نوعى پوست مصنوعى نرم شده اند 
كه از ســازوكارى پيچيده براى درك تماس برخوردار است و از آن 
مى توان براى توانبخشــى و خدمات واقعيت مجازى استفاده كرد.به 
گزارش مهر ، پوست يادشده حس المسه را به افرادى كه به هر علت 
پوست خود را از دست داده اند، بازمى گرداند و تعامل با جهان افراد 
را به صورت واقعى و مجازى ممكن مى كند.پوســت مذكور تعامل 
انســان و رايانه و نيز انسان و ربات را تسهيل كرده و عالوه بر حوزه 
پزشــكى، در عرصه فناورى نيز كاربرد دارد. اين پوست از سيليكون 
و الكترود توليد شده و مجهز به حسگرهايى نرم و محركهايى دقيق 
اســت. مجموعه امكانات مذكور به پوست مصنوعى امكان مى دهد 
تا به طور دقيق خود را با ابعاد و شرايط مچ دست كاربر تطبيق دهد.

تحول در دنياى حمل و نقل 
با الهام از عنكبوت

 عنكبوت اگر چه فاقد بال اســت، اما با اســتفاده از پاهاى بلند و 
تارهــاى خود و نيز برخى ويژگى هاى طبيعت قادر به پرواز اســت 
و محققــان با الهام از اين موضوع بــه دنبال تحول در صنعت حمل 
و نقل هســتند. به گزارش مهر ، محققــان در تالش براى درك راز 
نحوه اين نوع پرواز عنكبوت ها هســتند كه به پرواز بالونى مشهور 
شده است. بررســى هاى پژوهشگران آلمانى نشان مى دهد يكى از 
عوامل ناشناخته اى كه به عنكبوت ها كمك مى كند تا عليرغم عدم 
بهره مندى از بال بتوانند بر روى ســطح زمين پرواز كنند، شيوه بهره 
گيرى آنها از ميدان الكتريكى كره زمين اســت. به بيان ديگر، آنها از 
انرژى الكتريكى براى معلق نگهداشتن خود در هوا استفاده مى كنند.

"رد خون"
 به سينماهاى همدان رسيد

"رد خون" دنباله فيلم سينمايى ماجراى نيمروز به 
كارگردانى محمدحسين مهدويان است كه اكرانش 

در سينما فلسطين همدان آغاز شد.
"رد خون" دنباله فيلم ســينمايى ماجراى نيمروز به 
كارگردانى محمدحسين مهدويان، تهيه كنندگى سيد 
محمود رضوى و نويســندگى حسين تراب نژاد و 

ابراهيم امينى محصول سال 1397 است.
اين فيلم در سى و هفتمين دوره جشنواره فيلم فجر 
رونمايى شد و با نامزدى در 12 رشته اين جشنواره، 
توانست ســه سيمرغ بلورين بدســت آورد. هادى 
حجازى فر، جواد عزتى، بهنوش طباطبايى، محسن 
كيايى، هستى مهدوى، حسين مهرى و مهدى زمين 

پرداز از بازيگران اين فيلم هستند.

روز گردشگرى در تقويم كشور 
ثبت خواهد مى شود

 «روز گردشگرى در تقويم كشور ثبت خواهد شد 
و  روزى براى يادآورى و تبيين جايگاه گردشگرى 

در اقتصاد و ساير بخش هاى كشور است.»
معاون گردشگرى كشــور با اعالم اين خبر گفت: 
«در طول 10 ســال گذشــته، از هر پنج شغل يك 
شــغل در حوزه گردشــگرى بوده است و در حال 
حاضر 320 ميليون شــغل در حوزه گردشــگرى 
در دنيــا وجــود دارد.»ولى تيمــورى اضافه كرد: 
«گردشــگرى زمينه ساز اشتغال زايى در كشور است 
و تمام اقشــار جامعــه را در برمى گيــرد.» معاون 
گردشــگرى كشــور با اشــاره به اين كه، آموزش 
گردشــگرى در تمام بخش ها و سطوح بايد انجام 
شــود، اضافه كرد: «امروز در عرصه جهانى صنعت 
گردشگرى به اين درك رســيده است كه آموزش 
تئورى جوابگو نيســت و به جاى آموزش بيشتر از 

حرفه و مهارت آموزى استفاده مى شود.»
وى  يادآور شــد: «ســندى تحت عنوان نظام جامع 
آموزش گردشــگرى كشــور با رويكرد تحولى در 
دست تدوين اســت و با همكارى دفتر برنامه ريزى 
آموزشــى وزارت علوم، به روزرسانى سرفصل هاى 

آموزشى در دست تدوين است.»

سهم 6/ 0 درصدى ايران از گردشگر خارجى 
چگونه تقويت شود؟

فرمول تصويرى جذب توريست
 يك متخصص صاحب نظر در برندينگ اقتصادى، تجارى با حضور 
در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران فرمول افزايش سهم 
ايران از بازار گردشگرى جهانى را به فعاالن و صاحبان كسب وكار بازار 
گردشگرى معرفى كرد. سهم ايران از بازار توريسم جهانى بايد افزايش 
يابد و نرخ ورود گردشگر «توريسم خارجى» به ايران نيز رشد كند. در 
چهار ماه اول امسال ورود گردشگر به ايران 40 درصد افزايش پيدا كرد 
اما ســهم ايران از بازار گردشگرى جهانى به لحاظ تعداد گردشگر وارد 
شــده به كشور در مقايسه با كل گردشــگران جهانى 6/ 0 درصد بوده 
اســت كه اين رقم با توجه به ظرفيت گردشگرى كشورمان بسيار ناچيز 

و كمرنگ است.
طبــق پيش بينى هاى كارشناســان اقتصادى، بزرگ ترين رشــد اقتصاد 
بين الملل در آينده  مختص حوزه گردشگرى است؛ به طورى كه پيش بينى 
مى شــود در ســال 2020 معادل يك ميليارد و 600 ميليون نفر به شكل 
توريست در جهان جابه جا خواهند شد و روند افزايشى آن ادامه خواهد 
داشت و اين تعداد در ســال 2030 به دو ميليارد نفر نيز خواهد رسيد. 
از ســال 2013 نيز حوزه گردشــگرى ايران رشد خوبى را تجربه كرده 
و بررسى ها نشــان مى دهد هر ايتاليايى در ايران ميانگين 9 شب اقامت 
مى كند كه اين رقم براى حضور گردشــگر خارجى بسيار حائز اهميت 
است. شهريار شفيعى، رئيس هيأت مديره آكادمى برند ايران براساس اين 
آمارها معتقد است ظرفيت ها و استعدادهاى ايران براى جذب گردشگر 
خارجى به مراتب بيشــتر از ســهم موجود ايران از ســهم بازار جهانى 
اســت كه اين امر تنها با ايجاد برند ميسر مى شود.  سال گذشته كمتر از 
10ميليون توريست وارد ايران شدند درحالى كه در سال گذشته ميالدى 
يك ميليارد و 400 ميليون گردشگر در جهان سفر كردند. در حال حاضر 
اروپا، آســيا و آمريكا بيشترين جذب گردشــگر را به خود دارند كه با 

برند سازى توانسته اند به اين امر دست يابند.
برندها در بازار رقابتى شــكل مى گيرند و جزو دارايى هاى نامشهود در 
كشورهاى پيشرفته محسوب مى شوند، به طورى كه با مشكالت قابل رقابت 
بوده و برند ســازى يك كشور و گردشگرى آن  در كنار كاال و خدمات 
از اهميت بااليى برخوردار است. كشورهاى پيشرو در گردشگرى براى 
باقى ماندن در بازار جهانى برندسازى صورت داده اند، زيرا اقتصاددانان 
برندســازى را جزو فناورى نرم تجارت مى دانند و كشورهايى همچون 
كره، چين و هند در اين امر پيشــگام هســتند. شفيعى در جمع فعاالن 
گردشگرى اعالم كرد: در حوزه گردشگرى برندسازى مى تواند از طريق 
ايجاد مقصد ذهنى از كشور مقصد در جامعه جهانى شكل گرفته و ايجاد 
شود. چند مسير و سطحى كه مى توان با آن برندسازى كرد شامل: سطح 
بنگاه، سطح محصول، سطح افراد، سطح خرده فروشى سطح برند سازى 
مكان و برند سازى كشور است. براى ايجاد تصوير ذهنى از گردشگرى 
ايــران با توجه به وجود مكان هاى متنوع بايد بر  ســطح مكانى فعاليت 

كنيم، زيرا كشور ما در حوزه مكان هاى تاريخى بسيار غنى است.
وى افزود: تصوير ذهنى به اين معنى اســت كه توريست  هاى جهان هر 
زمان كه صحبت از ايران مى شــود و نام كشــور ما را مى شنوند تصوير 
ذهنــى جذاب و قابل تعقيبى از آن را به ياد بياورند كه اگر اين اتفاق رخ 
دهد ايران به مقصد قطعى گردشگر خارجى تبديل مى شود. اما فراموش 
نكنيم كه اين موارد تمامى بخش هاى برند ســازى را تشكيل نمى دهد، 
بلكه رفتار تك تك مردم يك كشور برابر توريست خارجى مى تواند اين 

امر را تقويت يا تخريب كند. 
شفيعى تاكيد كرد: همواره 5 تا 6 مقصد گردشگرى در ذهن گردشگران 
خارجى  ثبت شــده است كه اين مقاصد به شرطى كه يك كشور بتواند 
با اســتفاده از نمادها و المان هاى خود همچون «سازه ها» تصوير ذهنى 
بهتــرى را ايجاد كند مى تواند قابل جايگزين باشــد. براى ايجاد تصوير 
ذهنى مى توان از المان هايى همانند آثار طبيعى، آثار تاريخى و سازه هاى 

منحصر به فرد استفاده كرد.

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

وقتى ناتوانِى پيرى بر مسلمان چيره شود، خداوند عّز و جل به فرشته فرمان مى  دهد تا برايش 
همانى را بنويسد كه در زمان جوانى و فّعال بودن و تن درستى انجام مى  داد.  

الكافي: ج 3 ص113 ح2

 كتاب روايت هاى گردشــگرى ايران شامل 14 
داســتان از تاثيرگذاران صنعت گردشــگرى توسط 
سازمان جهانى جهانگردى مورد تاييد قرار گرفت و 
به چاپ رسيد. نام همدان نيز به واسطه داستان  مريم 
مقدم دبير سرويس گردشگرى  همدان پيام  در اين 

كتاب ارزشمند  جهانى ماندگار شد.
انتشار روايت هاى تاثيرگذاران صنعت گردشگرى در 
ايران براى نخســتين بار در عرصه بين المللى رقم 

خورد.
مدتــى پيش طبق اعالم دفتــر بازاريابى و تبليغات 
تعدادى  فرهنگــى  ميــراث  وزارت  گردشــگرى 
از داســتان ها و روايت هــاى مختلف  در حوزه 
گردشــگرى كشور مورد بررســى قرار گرفت كه 
در نهايت 14 مورد از بهترين هاى آن به ســازمان 
جهانى گردشگرى فرستاده شــد. اين سازمان نيز 
ايــن 14 مورد را در قالب يك كتاب منتشــر كرد 
تا هر كشــورى بتواند آن را در تعداد زيادتر منتشر 
كند. اكنون تعداد محــدودى از اين كتاب به زبان 
انگليســى منتشر شده است و تعداد بيشترى نيز در 

دست چاپ قرار دارد.
وزارت ميــراث فرهنگى همزمان با آغاز ســال نو 
گردشــگرى 2019 از اين كتاب در ايران رونمايى 
كرد. اين كتاب ميتواند در ســفارتخانه ها و مجامع 
بين المللى توزيع شود. چرا كه به زبان ساده درباره 
هر يك از فعاالن گردشگرى كه موجب تحولى در 

اين صنعت شده اند، يك روايت ذكر شده است.
در ايــن كتاب روايــت مريم مقــدم روزنامه نگار 
همدانى دبير ســرويس گردشگرى روزنامه همدان 
پيام ، حاوى مطلبى اســت بــا اين عنوان كه چطور 

گردشگرى مســير زندگى يك معلم را به يك فعال 
گردشــگرى تغييــر داد كه به واســطه آن ظرفيت 
گردشگرى و رسانه استان انعكاس پيدا كرده است .

 « در اين كتاب فرحزاد ،  از يك روستاى متروك در 
قلب كوير تا يك مقصد توريستى» عنوان داستان اول 
اســت كه راوى آن مرحوم سيد هاشم طباطبايى از 
استان اصفهان بوده است. روايت دوم درباره احياى 

حافظه فراموش شده از طريق گردشگرى است كه به 
موضوع احياى روستاى اصفهك مى پردازد و  راوى 

آن نيز محسن مهدى زاده است.
حســن محمد عمويى ســاده دل از تــاالب انزلى 
نيز راوى داســتان با موضوع اهميت جامعه محلى 
اســت. در اين كتاب سيد سيامك صالحى از استان 
چهارمحال و بختيارى درباره باشــگاه جامپينگ و 

رفتينــگ دوپالن درباره پــژواك هيجان و خنده در 
روستاى دوپالن گزارشى را ارائه كرده است.

شــهاب چراغى نيز از استان سمنان و روستاى قلعه 
باال راوى اين موضوع بود كه چگونه گردشــگرى 
يوزهاى آسيايى را حمايت مى كند. نيما آذرى فعال 
گردشگرى نيز درباره اكوتوريسم و صنايع دستى در 
حمايت از الك پشــت ها و مردم محلى مطلبى را 

نوشته است.
آرش نورآقايى هم درباره مجله گيلگمش مطلبى را 
با عنوان ترويج گردشگرى، حك شده بر روى سنگ 
نوشته است. اشكان بروج يكى ديگر از راويان اين 
كتاب است كه درباره ايجاد خالقيت و نوآورى در 

صنعت گردشگرى مطلبى دارد.
 امير ميرى از اســتان فارس هم درباره «كلبه آقامير: 
ســفر به دنياى ستاره در پاســارگاد باستانى» راوى 
داســتان ديگرى بوده است. «جايى كه صنايع دستى 
مردم شناســى را مالقات مى كند» عنوان داســتان 
راضيــه جعفرى از موزه و مهمانكده لپويى اســتان 
فارس اســت. شــيرين طحانان و متين لشــگرى 
راويان «تجربه خوشــمزه غذاى ايرانى در خيابان 
هاى قديمى تهران» بوده اند. مهين شمسى خانى، 
خســرو روستا و شــيوا شمشــيرى نيز از گيالن 
درباره گيلــه بوم صحبت كرده انــد. «كلپورگان: 
موزه سفال باســتان» عنوان داستان مينا شيرانى از 

استان سيستان و بلوچستان بوده است. 
گفتنى اســت بــه واســطه روايت روزنامــه نگار 
همدانى نام و تصاوير ارزشــمند از پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين در يك  كتاب جهانى در حوزه 

گردشگرى تا هميشه ماندگار شد .

انتشارروايت هاى تاثيرگذاران صنعت گردشگرى 

سازمان جهانى گردشگرى 
روايت خبرنگار همدان پيام را منتشر كرد 

■ 14 داستان از گردشگرى ايران مورد تاييد UNWTO قرار گرفت

 با شــعار "گردشگرى و مشاغل؛ يك آينده بهتر 
براى همه" فعاالن گردشــگرى همــدان به همت 
ميــراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشــگرى و 
حمايــت هتل هاى بين الملل باباطاهر و شــركت 
طراحان باســتان با حضور معــاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع اســتانداري ، رئيس اتاق 
بازرگانــى و برخى ديگر از مديران اســتانى تقدير 

شدند 
حضور گردشگران در همدان سيرصعودي 

داشته است
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع 
اســتانداري همــدان گفت: جا دارد در آســتانه 
فرارســيدن روز جهانى گردشگرى عالوه بر بهره 
گيــرى از ظرفيت هاى اشــتغال در اين صنعت 
پويا نگاه ويژه اى نيز به ســرمايه هاى انسانى و 
مشــاغل صنعت گردشــگرى و وابسته در استان 
شــود. ظاهر پورمجاهــد در آئين گراميداشــت 
فعاالن گردشــگرى در هتل بين المللى باباطاهر 
با اشــاره به افزايش حضور گردشگران در استان 
به نســبت گذشــته به تاثير آن بر ايجاد اشــتغال 

كرد   تاكيد  نيز 
پورمجاهــد اضافــه كــرد: برنامــه ريــزي مــدون و 
ــق  ــي در توســعه و رون ــد مســئوالن اجراي هدفمن
گردشــگري و معرفــي مطلــوب جاذبــه هــاي 
تاريخــي و طبيعــي اســتان در عرصــه ملــي و بيــن 

المللــي موجــب گرايــش هرچــه بيشــتر مســافران 
بــه همــدان شــده اســت.

وي بيان كرد: رويكرد اثربخش مســئوالن اجرايي 
در رويدادهاى جهانى در همدان در برجسته سازي 
ظرفيت هاي گردشگري استان در ابعاد ملي و بين 
 المللي تاثيربسزايي داشته است و بايد اين برنامه ها 

تداوم يابد.
وي با اشــاره به نقش تاثير گذار گردشــگرى در 
حوزه افزايش اشــتغال  گفت:  اشتغالزايى و درآمد 
از صنعت گردشگرى ميتواند اقتصاد محلى را پويا 
كند .معاون اســتاندار همدان يادآور شد: اين استان 
با داشــتن ظرفيت هاي بالقوه  مى تواند  ســرآمد 

گردشگري كشور باشد و اين مهم نياز به عزم همه 
جانبه مردم و مسئوالن دارد.

 رايج ترين نگاه به گردشــگرى رويكرد 
اقتصاد محور است

حســين قراباغــى رئيــس كميســيون اقتصــاد، 
ســرمايه گذارى و گردشگرى با اشــاره به اهميت 
اشــتغال و ســرمايه گذارى در حوزه گردشگرى 
گفت :  همانطور كه گردشــگر، مسافر و جهانگرد 
در ســطح بين المللى داراى تعاريف كارشناســى 
است؛ مشــاغل منشعب شده از صنعت گردشگرى 
هم نيازمند تعاريف ويژه است كه كشورمان از اين 

خال رنج مى برد.

وى افزود : حال از يك طرف با توجه به انتخاب 
اين شــعار براى ســال 2019 شايســته است كه 
متوليان صنعت گردشــگرى بر بعد نظرى مشاغل 
و تعاريف گردشگرى تجديد نظر كنند براى يك 
آينده بهتر شــاغلين و عالقه مندان به فعاليت در 
اين خدمت و از طرف ديگر چون رايج ترين نگاه 
به گردشــگرى در جهان معاصــر رويكرد اقتصاد 
محور اســت و يكى از منابع عمده درآمدزايى و 
ايجاد اشتغال در جهان بشــمار مى آيد بطوريكه 
ميان توسعه گردشگرى و رشــد اقتصادى رابطه 
متقابل وجــود دارد. در اين صورت بطور معمول 
چنانچــه شــهرها و مقاصــد از رشــد اقتصادى 
بيشــترى برخوردار باشند از گردشگر بيشترى نيز 

برخوردارند.
قراباغــى افزود :  لذا اتخاذ سياســت هاى عمومى 
مناسب در كليه اليه هاى مديريتى و حمايت كامل 
كليه دســتگاه هاى دولتى و نهادهاى عمومى براى 
رونق گردشــگرى كه منجر بــه تأثيرات اقتصادى 
مهمى در هر منطقه و افزايش اشــتغال خواهد بود 

اجتناب ناپذير است.
همدان  در  گردشــگران  اقامــت  ايام   

افزايش يافته است
مديركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى اســتان نيز از افزايش ورود گردشگران به 
اســتان همدان خبر مى دهد. على مالمير مى گويد: 
شمار ورود گردشــگران به اين استان در پنج ماهه 
ابتدايى امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

حدود 30 درصد افزايش يافت.
  : گفــت  همــدان  گردشــگرى  كل  مديــر 
ــى در حــوزه  تابســتان امســال شــاهد رشــد خوب
ــم ايــن  ــم كــه اميدواري گردشــگرى همــدان بودي

ــد. ــته باش ــودى داش ــير صع ــد س رون
على مالمير اظهار مى كند: براســاس نظر سنجى كه 
ميراث فرهنگى از 3 هزار گردشگر انجام داده است 
مدت زمان ماندگارى گردشگران در همدان 2 تا 4 

شب افزايش يافته است.
ــنجى 35  ــر س ــن نظ ــاس اي ــت : براس وى گف
ــا  ــب، 25 درصــد آنه ــگران 2 ش درصــد گردش
3 شــب و 16 درصــد هــم 4 شــب در همــدان 
ــا  ــا ب ــد آنه ــن83 درص ــتند. همچني ــت داش اقام
هــدف تفريــح و گــردش، 9 درصــد بــراى ديــد 
و بازديــد از اقــوام و 8 درصــد هــم بــراى ســاير 

ــد. ــه همــدان مراجعــه كردن ــور ب ام
: عمده مكان هاى  مديركل ميراث فرهنگى افزود 
مورد استقبال گردشگران هم غار طبيعى عليصدر 
بــا 45 درصد و آرامگاه بوعلى  هم با 39 درصد 
در راس مكان  هــاى گردشــگرى بازديد شــده 
عمده  مكان هاى  همچنيــن  اســت.  بوده  همدان 
بازديد شده در شهر همدان هم معابر شهر(ميدان 
امام و پيــاده راه بوعلــى) و آرامــگاه بوعلى و 

است. بوده  گنجنامه 
مالمير عنوان مى كند: در اين نظر ســنجى 67 درصد 
گردشگران وضعيت فضا هاى گردشگرى همدان را 
خوب توصيف كردند و از وضعيت نظافت شهر در 

شهر هاى استان رضايت داشتند.
وى با اشــاره بر اينكه اين نظر ســنجى را مسافران 
نوروزى پاســخ دادند، افزود: 5 درصد مســافران 
وارد شــده در ايــن ايــام در هتل هــا، 32 درصد 
هتل آپارتمان هــا، 7 درصد در مكان هاى عمومى و 
37 درصد هم در خانه مســافر ها اقامت داشــتند.

گفتنــى اســت در پايان ايــن مراســم از فعاالن 
گردشگرى همدان قدردانى شد 

آيين گراميداشت روزجهانى گردشگرى برگزار شد 

اهميت گردشگرى بر ساختاركسب و كار


