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ملت ایران 
قوی تر از ۴۰ سال 
قبل و دشمنان 
آن ضعیف تر 
شده  اند

اشتغالزایی 
در حوزه 
بازی های رایانه

 برای نخستین بار 
در همدان

ارتقاي جایگاه 
مطبوعات استان 
در اولویت است

کبدی 
کبودراهنگ 
یک قدم تا خلق 
حماسه
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پشت ویترین اتاق بازرگانی
 اتــاق بازرگانی مهم ترین نهاد مدنی در 

بخش خصوصی ایران محسوب می شود. 
این نهاد بازوی مشــورتی دولت حساب 
شــده و به لحاظ قانونی نقش ممتازی در 
تصمیم گیری ها بــر عهده دارد. با این حال 
اتاق با مشکالتی در عمل مواجه است. چه 
اتاق ایران و  چه اتاق در شهرستان ها کم و 
بیش درگیر چند مشکل اساسی است. شاید 
مهم ترین مشکل اتاق بازرگانی، حاکم بودن 
نگاه خصوصی به این تشکل مدنی است. 
اعضای هیأت نمایندگان اتاق و همین طور 

هیأت رئیسه در مواقع با اهمیت...

يادداشت

8

راه ناهموار پیاده راه 
تا فرهنگ 

 اگرچه از اجرای پیاده راه های همدان د 
ر مرکزی ترین بافت شهری همدان دوسالی 
می گذرد ، اما نبود پیوست فرهنگی امروز 
پیاده راه را با چالشــی عمده در گیر کرده 
است .کارشناسان شهری بر این باورند  در 
صورتی که پیــاده راه بوعلی و اکباتان در 
همدان پیوســت فرهنگی و اجتماعی می 
داشت می توانست نظر مساعد شهروندان؛ 
کاسبان و برنامه ریزان شهری را جلب کند.

در  دستفروشــان  بســاط  روزهــا  ایــن 
پیاده راه های شهر...

نگرانی ها و خوشحالی ها از تصمیم ظریف
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهـی منـاقصـه
مجتمع کشتار گاه صنعتی طیور گوشت آوران 

در نظر دارد لوله کشی گاز این شرکت را 
از طریق مناقصه واگذار نماید. 

تلفن تماس                                     ۰۹۱88۱۹274۵

ــرداری   معــاون حفاظــت و بهــره ب
شــرکت آب منطقــه ای همــدان از 
در  بارندگــی  میلیمتــر   ۳۱۰ ثبــت 
آبــی  ســال  طــی  همــدان  اســتان 

جــاری خبــرداد.
داوود شاهســوند در شــورای حفاظــت 
از منابــع آب همــدان گفــت: از ابتــدای 
ســال آبــی جــاری تاکنــون بــه میــزان 
اســتان  در  بارندگــی  میلیمتــر   ۳۱۰
ــه  ــبت ب ــه نس ــده ک ــت ش ــدان ثب هم
ــد  ــدت ۱۸۴ درص ــد م ــی بلن بارندگ

ــه اســت. ــش یافت افزای
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای همــدان گفــت: 
حجــم ذخیــره مخــزن ســد اکباتــان در 
ــون و ۵۰۰  ــه ۱۵ میلی ــر ب ــال حاض ح
ــه  ــت ک ــیده اس ــب رس ــزار مترمکع ه
۴۷ درصــد حجــم مخــزن ســد را 

ــد. ــی ده تشــکیل م
ــه گــزارش مهــر، شاهســوند افــزود:  ب
حجــم ذخیــره آب در مخــزن ســد 

کالن مالیــر ۴۵ میلیــون مترمکعــب 
و در ســد ســرابی ۵/6میلیــون متــر 

ــت. ــب اس مکع
وی بابیــان اینکــه در مجمــوع تاکنــون 
تعــداد ۲۲۵ جلســه شــورای حفاظــت 
از منابــع آب در اســتان و شهرســتان ها 
برگــزار شــده اســت، عنــوان کــرد: از 
ابتــدای ســالجاری تاکنــون تعــداد 
ــاز  ــای غیرمج ــاه ه ــه از چ 6۵۲ حلق
و دارای حکــم قضایــی بــا حجــم 
آب صرفــه جویــی شــده بیــش از ۳۰ 
ــداد  ــق انس ــب و عم ــون مترمکع میلی
۲۲ کیلومتــر پــر و مسدودشــده اســت.

از  مجمــوع  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ابتــدای اجــرای طــرح احیــاء و تعــادل 
بخشــی تاکنــون تعــداد ۳ هــزار و ۳۸۹ 
ــا حجــم آب  ــاه غیرمجــاز ب ــه چ حلق
صرفــه جویــی شــده بیــش از ۲۵۵ 
ــداد  ــق انس ــب و عم ــون مترمکع میلی
۱۱۸ هــزار متــر پــرو مســلوب المنفعــه 

ــده اســت. ش

شاهســوند افــزود: در مجمــوع تعــداد 
کنتــور  دســتگاه   ۱۷۴ و  هــزار   ۴
روی  بــر  بــرق  و  آب  هوشــمند 
ــه  ــده ک ــب ش ــاز نص ــای مج ــاه ه چ
بیشــترین آنهــا مربــوط بــه دشــت رزن 

- قهاونــد اســت.
بــرای  مــا  تعهــد  داد:  ادامــه  وی 
تعــداد  کنتــور در ســال۹۷  نصــب 
ــوده کــه بیــش از 6۱۳  ۳۸۰ دســتگاه ب
پیشــرفت  و  شــد  نصــب  دســتگاه 
تعهــد  بــه  نســبت  ۱6۱درصــدی 

نصــب را نشــان مــی دهــد.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
همــدان  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
گفــت: صرفــه جویــی حاصــل از 
نصــب کنتــور هوشــمند بــر روی چــاه 
هــای مجــاز اســتان بــه میــزان بیــش از 
۳۹ میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت.

ــزار و  ــداد ۲ ه ــزود: تع ــوند اف شاهس
۳۲۷ چــاه غیرمجــاز فاقــد پروانــه فــرم 
ــود دارد  ــدان وج ــتان هم ــک در اس ی

ــه  ــزار و ۱۹۸ حلق ــک ه ــداد ی ــه تع ک
ثبــت نــام و از ایــن تعــداد یــک هــزار 
و ۴۱۴ پرونــده کارشناســی شــده و 
ــم  ــه دارای حک ــه ک ــداد ۵۱۸ حلق تع
قضایــی بودنــد پــر و مســدود شــده و 
بــا تعــداد ۴۱۰ حلقــه از آنــان موافقــت 

شــده اســت.
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتاندار همــدان نیز گفت: در خواســت 
هایــی کــه بــرای تخصیــص آب واحــد 
هــای صنعتــی بــه شــرکت آب منطقه ای 
و ســازمان جهــاد کشــاورزی و صنعت و 
معــدن ارائــه مــی شــود بایــد در کمیتــه 
ای تخصصــی بررســی و تصمیــم گیری 

شــود.
محمودرضــا عراقــی افــزود: بــا توجــه 
هــای  دشــت  کل  ممنوعیــت  بــه 
ــادی  ــت زی ــد دق ــدان بای ــتان هم اس
ــص  ــرای تخصی ــدی ب ــت بن در اولوی
انجــام شــود چراکــه منابــع محــدودی 

ــم. داری

t

سالگرد

از طرف خـانـواده

پــرواز  از  ســه ســال 
گذشــت  ات  ناباورانــه 
ــال  ــا خی ــا ب ــه روز ه چ
گــذر  خاطراتــت 
شــب هایی  و  کردیــم 
کــه نداشــتنت داغ دل 
ــازه  ــان را ت ــته م شکس

کــرد.
سومین سالگرد جوانمرگ عزيزمان 

مسلـم خـزایـی 
)کارمند تامین اجتمـاعی  نهاوند( 

و همسر گرامی شان بنفشه مدرسی نیا 
را گرامی می داریم.

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

بارش۳۱۰میلیمتری بارندگي در همدان

گفت وگوي همدان پيام با اعضاي اتاق بازرگاني همدان

اتاق بازرگاني تيم قوي و جوان مي خواهد
■ مسعود میدانچي :اتاق همدان باید قطب اتاق هاي منطقه شود

■ اکبر قره خاني:یک تیم قوي مي خواهیم که اقتصاد استان را نجات بدهد
■ حمیدرضا فروزان احسن :یک نفر در اتاق به فرش استان اهمیت بدهد
■ منوچهر رضایي:معتمدان و امین مردم باید اتاق همدان را تشکیل بدهند

■ پوریا حاتمیان : اتاق را جوان گرا کنید

رئيس کل دادگستری استان:

قضات حقوق وکال را 
معاون استاندار:رعايت کنند

تخریب طبیعت به بهانه توسعه پذیرفتنی نیست
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شناسایي70 نقطه حادثه خیز در همدان

 ۷۰ نقطه حادثه خیز این استان شناسایی و با نصب تابلوهای هشداری برای کاربران 
ترافیک آشکارسازی شده است.

رئیس پلیس راه استان همدان بیان کرد: چراغ های چشمک زن، شیار لرزاننده، میخ های 
رنگی چشــم گربه ای و تابلوهای ۱.۵ تا ۲ متری فسفری رنگ در محدوده های حادثه 
خیز نصب شــده تا رانندگان پیش از ورود به این محورها با کاهش ســرعت و افزایش 

دقت مسیر را با سالمت عبور کنند.
رضــا عزیزی توضیح داد: محدوده های حادثه خیز بر اســاس میزان بروز تصادف های 

جرحی، خسارتی و فوتی در یکسال مشخص می شود.رئیس پلیس راه استان همدان در 
گفت و گو با ایرنا افزود: برای هر یک از ســوانح فوتی، جرحی و خســارتی نمره منفی 
پیش بینی شده که با رسیدن به یک عدد مشخص آن نقطه یا محدوده به عنوان حادثه خیز 
معرفی می شــود.عزیزی افزود: با توجه به اینکه اعتبار باالیی برای ایمن ســازی مناطق 
حادثه خیز نیاز اســت بنابراین تا پیش بینی اعتبار الزم، برای پیشــگیری از بروز سانحه 

رانندگی، تابلو و عالئم در این محدوده ها نصب می شود.
وی گردنه اســدآباد را یکی از جاده های حادثه خیز اســتان همدان دانست و گفت: در 

یکسال گذشته ۱۴ تن در این گردنه ۱۵ کیلومتری جان باختند.
رئیس پلیس راه استان همدان اضافه کرد: برای ایمن کردن گردنه اسدآباد نیازمند تعریض 

جاده، نصب نیوجرسی و تغییر مکان سیستم روشنایی هستیم.
عزیزی بیان کرد: جاده قدیم همدان - ســاوه، جــاده آورزمان و نهاوند کنگاور از دیگر 

محورهای حادثه خیزی است که ایمن کردن آنها اعتبار کالنی نیاز دارد.
وی ایمن بودن انســان، جاده و خودرو را سه ضلع تصادف دانست و گفت: پنج درصد 
رانندگان به قانون و مقررات رانندگی پایبند نیســتند که این آمار با توجه به میزان تردد 

بسیار باال است.
رئیس پلیس راه اســتان همدان معتقد اســت خودروهای تولید کشور نیز از ایمنی کافی 
برخوردار نیســتند و بی توجهی به این مولفه نیز بخش زیادی از رانندگان و سرنشــینان 

خودرو را به کام مرگ می برد.

اقدام دولت برای حفظ آب و خاک 
ارزنده است

 دولــت اقدام هــای ارزنده ای در راســتای توســعه طرح های 
آبخیزداری، آبخوانداری و توســعه جنــگل کاری با هدف حفظ آب 

و خاک کرده است. 
مدیرکل حوزه ریاست اســتانداری همدان در دیدار با مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری همدان، توســعه نهال کاری، ایجاد اشتغال پایدار 
و توسعه طرح های آبخیزداری را از برنامه های شاخص منابع طبیعی 

برای حفظ منابع آب و خاک دانست.
رضا آریایی با تاکید بر اهمیت فعالیت های منابع طبیعی افزود: مبارزه 
با زمین خــواری، ممانعت از تعدی به جنگلها و مراتع، جلوگیری از 
ورود زود هنگام دام عشایر و مهار حریق در عرصه های منابع طبیعی 

از جمله فعالیت های مهم منابع طبیعی است.
مدیرکل حوزه ریاســت استانداری همدان گفت: اکنون ساخت سد با 
صرف هزینه های میلیاردی برای دولت توجیه اقتصادی و علمی ندارد 
در این بین منابع طبیعی با صرف کمترین هزینه برای ساخت بندهای 
رسوب گیر و ســازه های آبخیزداری و تقویت پوشش گیاهی نقش 

مهمی در تغذیه سفره های زیرزمینی ایفا می کند.
آریایی یادآوری کرد: بی مهری های گذشــتگان بــه منابع طبیعی و 
تخریب آن ، خســارت های زیست محیطی زیادی به پیکره طبیعت 
وارد کرد اما سیاســت دولت تدبیر و امید حمایــت از منابع طبیعی 
ومحیط زیســت اســت. وی گفت: برای کنترل حریــق باید از توان 
بخشــداران، دهیاران، شوراهای اسالمی و مردم استفاده شود و بخش 

عمده ای از امور را به مردم بومی منطقه واگذار کرد.
مدیرکل حوزه ریاست استانداری همدان همچنین مهمترین اهرم برای 

حفظ مراتع و پیشگیری از حریق را مردم محلی و دهیاران دانست.
آریایی افزود: احیا و توسعه طرحهای منابع طبیعی چند سال طول می 
کشد ولی در نتیجه یک بی احتیاطی و سهل انگاری، صدها هکتار از 
اراضی مرتعی و جنگلی تخریب و در زمان کوتاهی تبدیل به خاکستر 

می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان نیز گفت: حفاظت و صیانت 

از اراضی ملی نیازمند جلب مشارکت مردمی و عزم همگانی است.
اسفندیار خزایی افزود: منابع طبیعی نعمت ارزشمندی است که زندگی 
بدون آن امان ندارد و در آموزه های دین مبین اســالم، بر حفاظت و 
حراست از منابع طبیعی و کاشت درخت و مراقبت از آن بسیار تاکید 
شده است.وی بهره مندی اســتان همدان از ۹۰۵ هزار هکتار اراضی 
ملی و مراتع را از الطاف الهی دانســت و افزود: با توجه به گستردگی 
وسعت اراضی ملی، باید در بحث حفظ و توسعه منابع طبیعی و بیابان 

زدایی، کار و توسعه بیشتری انجام داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: در حال حاضر با 
اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود توسعه طرح های آبخیزداری 

در دستور کار قرار دارد.
خزایی اضافه کرد: در این راســتا در ۱۷ زیر حوزه در ۹ شهرســتان 
طرح های مهم و تاثیرگذاری صورت گرفته و کاشــت بیش از ۳۰۰ 
هزار اصله بوته آویش اجرایی شــده و افزایش آن تا 6۰۰هزار اصله 

نیز ادامه دارد.

پشت ویترین اتاق بازرگانی
امیر بختیاریان «

 اتاق بازرگانــی مهم ترین نهاد مدنی در بخــش خصوصی ایران 
محسوب می شود. 

این نهاد بازوی مشــورتی دولت حساب شده و به لحاظ قانونی نقش 
ممتازی در تصمیم گیری ها بر عهده دارد. با این حال اتاق با مشکالتی 
در عمل مواجه است. چه اتاق ایران و  چه اتاق در شهرستان ها کم و 

بیش درگیر چند مشکل اساسی است. 
شــاید مهم ترین مشکل اتاق بازرگانی، حاکم بودن نگاه خصوصی به 
این تشکل مدنی اســت. اعضای هیأت نمایندگان اتاق و همین طور 
هیأت رئیســه در مواقع با اهمیت، گاهی منافع شــخصی را به منافع 
تشــکیالتی ترجیح می دهند و یادشــان می رود که در این اتاق صرفا 
شــرکت و منافع شــخصی خود را نمایندگی نمی کنند و بیش از آن 

نماینده تمام بنگاه ها محسوب می شوند. 
این مشکل دو جنبه دارد. یکی جنبه رفتاری آن است که بازمی گردد به 
خلق و خوی ابنای بشــر و به تبع آن هم تهدیدی جهانی برای حیات 
و اثربخشــی نهادهای مدنی است. اما جنبه دیگر، رنگ و بوی ایرانی 
دارد. تجربه کم رنگ فعالیت مدنی در جامعه، ما را کم و بیش خودخواه 

بار آورده است. 
یکــی از کم رنگ ترین دغدغه های نظام آموزشــی و تربیتی ما تمرین 
فعالیت گروهی است. چه در نهاد خانواده و چه در نهادهای آموزشی 
و تربیتی کم مشــاهده می شــود که این موضوع به عنــوان یک نیاز 
اجتماعی جدی پنداشــته شود و برای آن وقت و سرمایه گذاری الزم 
صورت بگیرد. به همین دلیل محصول خانواده و نظام تعلیم و تربیت 
بیش از تربیت افرادی دیگرخواه، افرادی خودخواه است که حتی اگر 
سر از نهادهای مدنی درآورند بیش از آنکه به فکر جمع باشند به فکر 

تعلقات شخصی خود هستند. 
بنابراین از این نظر اتاق ایران، همدان و دیگر شهرها درگیر تمایالت 
و تعلقات شــخصی افراد موثر در اتاق است. راه حل این معضل هم 
یک روزه یا یک ساله یا با انتخابات حل شدنی نیست. نامزدها همیشه 
شعارهایی قشنگ سرمی دهند اما در عمل به دالیل مختلف شعار خود 
را فراموش کرده و اسیر روزمرگی می شوند. راه حل مشکل هم ناشی 
از نظارت تمامی اعضاء بر عملکرد هیأت نمایندگان، هیأت رئیســه و 
رئیس اتاق اســت. بیشتر اعضای اتاق برای نظارت بر عملکرد ارکان 
اتاق وقــت نمی گذارند و اتاق اغلب محفلی می شــود برای حفظ و 

گسترش پرستیژ، فراغت و صرف وقت. 
اما مســاله دیگری که اتاق را با مشــکل مواجه می کند حاکمیت نگاه 

دولتی بر تشکلی مدنی است.
 اتاق جایی با پرســتیژ است و به همین دلیل برخی افرادی که صبغه 
مدیریــت در دولت را دارند بی عالقه به حضور در این نهاد نیســتند. 
اینها با همان ذهنیت وارد اتاق می شوند. دوست دارند تشریفات بسیار 
پررنگ باشــد. سفرهای خارجی، به راه باشد و خالصه اینکه ویترین 
اتاق، پرجذبه و شــلوغ  چیده شود. حضور مدیرانی با نگاه تشریفاتی 
و تجمالتی ســمی مهلک برای اتاق است و این نهاد را به جایی برای 
حفظ پرستیژ و خلق خاطرات خوش دوران مدیریت در دولت تبدیل 

می کند. 
یکی از بهترین کارها در اتاق بازرگانی همدان که در چند ســال اخیر 
جدی گرفته شــد موضوع آموزش به اعضاء بود. دوره های مختلفی 
برای اعضاء برگزار شد و مدرســان زیادی از تهران برای آموزش به 
همدان آمدند. اما نکته ای که در آموزش جدی انگاشته نشد برگزاری 
کارگاه هائی با هدف تمرین مدارا و  مشارکت در تشکل های مدنی بود. 
واقعیت این اســت که تا مشکالت طرح شده، جدی انگاشته نشود با 
عوض شــدن هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه تحول چندانی در اتاق 

رخ نمی دهد. 
شاید درون ویترین، اندکی تغییر کند و تشریفات کمتر شود، اما پشت 
ویتریــن اتاق همچنــان بدون تغییر مانده و به جــای ایفای نقش در 

جامعه، اسیر اشخاص خواهد ماند. 

۱- کمیته تطبیق نظر رســمی خودرا برای شهردار کبودراهنگ منفی 
اعالم کرده است. گفته می شود با معرفی رهگشای به عنوان شهردار 
کبودراهنگ تصمیم گیری درباره وی به کمیته تطبیق واگذارشده است.

گویا این کمیته دالیل خودرا پایین بودن تجربه مدیریت شهری اعالم 
کرده است. گفتنی است رهگشا با هماهنگی از شورا استعفاداد تا برای 

شهرداری منصوب شود.
۲- اظهارنظر امام جمعه نهاوند درباره واگذاری پســت ها به بانوان با 
واکنش گسترده مواجه شده اســت. گفته می شود بسیاری از فعاالن 

اجتماعی این اظهارنظر را برعلیه حقوق زنان تفسیرکرده اند.
گفتنی است این موضوع در حالی مطرح شده است که در دیگر استانها 

واگذاری پست ها به بانوان با تعدد بیشتردر حال انجام است.
۳- افزایش لحظه اي قیمت مســکن درهمدان گزارش شــده است. 
گفته مي شود برخي سودجویان در بنگاههاي معامالتي اقدام به خرید 
وفــروش خانه وافزایش قیمت ها درلحظه مي کنند. گویا این افراد با 
عقد قرارداد وخرید ملک مورد نظر مشــتري واقعي وفروش با قیمت 
بیشتر اقدام به گران کردن قیمت هامي کنند. گویا این اقدامات درحالي 
صورت مي گیرد که نظارتي بربازار مسکن در شب عید وجود ندارد 

وهمدان را درلیست شهرهاي گران قرارداده است.

 به بهانه دستیابی به توسعه نباید اقدام به 
تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
همدان در جلســه کارگروه شــرایط ویژه 
آلودگی هوای اســتان همدان گفت: توسعه 
باید پایــدار و در کنار حفظ منابع طبیعی و 

محیط زیست صورت گیرد.
محمدرضا عراقــی با بیان اینکه حفظ منابع 
طبیعی، آب و محیط زیست بر فعالیت های 
روبنایی اولویت دارد افزود: سالهاســت که 
جای خالی فعالیت های زیربنایی در حوزه 
محیط زیســت و منابع طبیعی این اســتان 
امورعمرانی  هماهنگی  است.معاون  مشهود 
استانداری همدان اضافه کرد: اعتباری برای 
نهال کاری در دشــت های این استان برای 

سال آینده پیش بینی شده است.
به گــزارش ایرنا، مدیــرکل منابع طبیعی و 

آبخیزداری همدان نیز بیان کرد: مراتع آسیب 
دیده این اســتان قابل احیا هستند و در این 
راســتا احیای 66 هزارهکتار از مراتع آغاز 

شده است.

اســفندیار خزایی افزود: طــرح هایی نظیر 
جنــگل کاری، چاله کنی، کاشــت بوته ای 
و نهال مقــاوم به کم آبی، قــرق و آبیاری 
در راســتای مقابله با بیابان زایی از سال ۹۳ 

صورت گرفت.
وی اضافــه کرد: این فعالیــت ها با هدف 
افزایش تنوع گیاهی و زیســتی، جلوگیری 
از بروز گرد و غبار، خاکســازی و افزایش 
ظرفیــت مراتــع و جلوگیــری از تخریب 
سرزمینی انجام شد.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری همدان ادامه داد: بهره برداری بی 
رویه و دالیل انسانی از عمده علل تخریب 

سرزمین و بیابان زایی در استان است.
خزایی گفت: ســال ۹۳ همــدان به عنوان 
یک اســتان بیابانی در کشــور اعالم شد و 
اعتبارهایــی برای عملی کــردن طرح های 

بیابان زدایی تخصیص یافت.
وی افزود: دشــت های قهاونــد، فامنین و 
کبودراهنگ بیشترین میزان بیابان زایی را در 
استان داشتند که منجر به فرسایش خاک این 

مناطق شده است.

معاون استاندار:

تخریب طبيعت به بهانه توسعه 
پذیرفتنی نيست

 با توجه به رویــداد ۲۰۱۸ و انتخاب 
همدان بــه عنوان پایتخت گردشــگری 
کشــورهای آســیایی در ســال گذشته 
میالدی، پیش بینی مــی کنیم نوروز ۹۸ 

گردشگران بیشتری به همدان سفر کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همدان در جلسه اعضای شورای آموزش 
و پرورش اســتان همدان افزود: با توجه 
بــه پیش بینــی های صــورت گرفته در 
اسکان  افزایش گردشگر، ستاد  خصوص 
فرهنگیــان باید با تجهیز مدارس و مراکز 

اقامتی خود، آماده اســتقبال گردشــگران 
نوروزی باشد.

به گزارش ایرنا، مصطفی آزادبخت اظهار 
داشت: آموزش و پرورش به عنوان رکن 
اصلی تربیــت جامعه باید بیشــتر مورد 

توجه قرار گیرد.
اعتبارات  پرداخت  داد:  ادامــه  آزادبخت 
مورد نیاز آموزش و پرورش در مقایســه 
با سایر دســتگاه ها باید در اولویت قرار 

گیرد.
وی عنــوان کــرد: بودجه هایــی که به 

آموزش و پرورش تخصیص داده می شود 
ســرمایه گذاری است، که در آینده نتیجه 

آن را شاهد خواهیم بود.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندار همــدان اضافــه کــرد: دوره 
ــن  ــتانی مهمتری ــتانی و دبس ــش دبس پی
دوره تربیــت دانــش آمــوزان اســت کــه 
ــن دوره  ــت در ای ــی تربی ــه خوب ــر ب اگ
صــورت نگیــرد، جبــران آن در دوره 
هــای تحصیلــی باالتــر دشــوار مــی 

ــود. ش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۵۰ درصــد از 
اعتبــارات راهیــان نــور از طریــق ســپاه 
انصارالحســین)ع( تامیــن مــی شــود 
عنــوان کــرد: دیگــر دســتگاه هــای 
ــزام  ــارات اع ــن اعتب ــی در تامی اجرای
دانــش آمــوزان بــه مناطــق راهیــان 
نــور بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری 

ــد. کنن
در ســال تحصیلی جاری نزدیک به ۲۸۷ 
هزار دانش آموز در مدارس دولتی و غیر 

دولتی همدان تحصیل می کنند.

معاون استاندار همدان:

همدان 2۰۱8 موجب افزايش گردشگر نوروزی می شود

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان 
از شروع طرح تسهیالت گردشگری ویژه 
مسافران نوروزی از ۲۰ اسفندماه خبرداد. 
محمد خیراندیش ۷ اســفند در کارگروه 
سالمت و امنیت غدایی شهرستان همدان، 
در تشــریح طرح تسهیالت نوروزی برای 
گردشگران، مطرح کرد: از ۲۰ اسفندماه ۳ 
اکیپ جهت رســیدگی و نظارت بر اغذیه 

فروشان شروع به فعالیت می کنند. 
وی از فعالیــت خدمــات دندانپزشــکی 
در ایــام نــوروز خبــرداد و گفــت: مرکــز 
دو  در  شــهدا  دندانپزشــکی  خدمــات 
ــت  ــرای خدم ــب ب ــر و ش ــیفت عص ش
رســانی بــه مســافران و مــردم شــهر 
اســت؛  آمــاده شــده  نــوروز  درایــام 
همچنیــن بیمارســتان بعثــت  بــه صــورت 
شــبانه روزی بــرای رســیدگی بــه حیــوان 
ــه و  ــه، آتی ــتان فاطمی ــی، بیمارس گزیدگ
بوعلــی نیــز بــرای واکسیناســیون نــوزادان 
تــازه متولــد شــده در ایــن ایــام مشــغول 

ــتند.  ــت هس فعالی
به گزارش ایســنا، وی ادامــه داد: تامین 
دارو موردنیاز درصورت بروز بیماری های 
واگیــردار از حــاال پیــش بینی شــده و 

درصورت نیاز به بیماران ارائه می شود. 

بیماری های  کارشــناس مشــارکت های 
غیرواگیر مرکز بهداشت استان همدان نیز 
نیمی از مرگ و میرهای ثبت شده در ایران 
را به ترتیب به دلیــل بیماری های قلبی و 
عروقی، حوادث جاده ای، سرطان و دیابت 

دانست. 
عبدی بــا بیان اینکه کارمندان بیشــتر در 
معرض ابتال به بیماری های حرکتی و قلبی 
و عروقی هســتند ، مطرح کرد: براساس 
تحقیقات وزارت بهداشــت از هر ۴ فرد 
ایرانی، یک نفر در معرض اختالل روانی 

و افسردگی قرار دارند. 
وی با تاکید بر الــزام فعالیت فیزیکی در 
محــل کار عنــوان کرد: انجــام حرکات 
ورزشــی در محل کار باعث افزایش ۵۲ 
درصدی بهره وری و کاهش ۳۲ درصدی 

بیماری های غیرواگیر می شود. 
عبدی با اشــاره به ثبت فوت ۳/۲ میلیون 
نفــر در دنیا به دلیل عدم فعالیت فیزیکی، 
عنوان کرد: نداشــتن فعالیت های فیزیکی 
چهارمیــن عامل مرگ در دنیا را شــامل 
می شود؛ همچنین بروز بیماری های قلبی 
و عروقــی، دیابت و انواع ســرطان ها از 
عوارض عــدم ورزش نکردن و تحرکات 

بدنی است. 

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان 
از عدم همکاری برخی از پزشــکان در دفع 

زباله های عفونی مطب ها خبر داد. 
محمد خیراندیش در کارگروه ســالمت و 
با اشاره  امنیت غذایی شهرســتان همدان 
به هفته »ســالمت مردان ایرانی« توجه به 
حفظ ســالمتی را الزم دانســت و اظهار 
کرد: متاســفانه امروز از هــر چهار ایرانی 
یک نفر دچار اختالالت روانی می شــود 
که می طلبد بیشــتر به ســالمتی جسم و 
روح آنها توجه شــود.به گزارش فارس، 
وی توجه به بســته خدمات پایه سالمت 
کارکنان را حائز اهمیت دانســت و گفت: 
مطالعــات نشــان داده فعالیــت فیزیکی 
کافــی در کار به تنهایی باعث افزایش ۵۲ 
بهره وری و کاهش ۳۲ درصدی  درصدی 

بیماری های غیرواگیر می شود.
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان 
با اشــاره به اینکه فعالیــت فیزیکی ناکافی 
چهارمین عامل مرگ در جهان شناخته شده 
است گفت: این امر ساالنه باعث ۳.۲ میلیون 

مورد مرگ می شود.
وی بــا بیان اینکه فعالیــت فیزیکی ناکافی 
عوامــل خطر کلیدی در بیماری های قلبیـ  
عروقی، دیابت و سرطانهاست افزود: توجه 

به بعد اجتماعی ســالمت مهم است چراکه 
ســالمت افراد نه در خأل بلکــه در مألعام 

شکل می گیرد.
خیراندیش با اشاره به تاکید سازمان جهانی 
بهداشت بر مشارکت مردمی و همکاری بین 
بخشــی گفت: رفاه کامل جســمی، روانی، 
اجتماعی، معنوی و نه فقط نبود بیماری در 

محیط کار مورد توجه است.
وی با تاکید به اینکه حفظ سالمت شاغالن 
یکی از شاخص های مهم توسعه کشوری به 
شمار می رود خاطرنشــان کرد: تاثیر مثبت 
ســرمایه گذاری در امر سالمت شاغالن بر 
افزایش بهره وری سازمانی و رشد اقتصادی 

مورد توجه است.
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان 
تاکید کرد: کارمندان به دلیل ســبک زندگی 
یکجانشــینی و کم تحرکــی در معــرض 
بیماری های غیرواگیر نظیر بیماری های قلبی 
ـ عروقی، ســرطان ها، سکته ها، فشار خون، 

افسردگی و دیابت هستند.
با اشاره به عدم همکاری  ادامه  وی در 
برخی از پزشــکان در دفــع زباله های 
زمینه  ایــن  در  گفت:  مطب ها  عفونــی 
بررســی  تا  شــده  برگــزار  جلســاتی 

گیرد. صورت  بیشتری 

طرح »کیان«
 در نهادهای دولتی 
همدان اجرا 
می شود

 طرح کیان )کارمندیــاری( با موضوع 
کنترل و جلوگیــری از اعتیاد در نهادهای 

دولتی این استان اجرا می شود.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی 
همدان در نشســت برگزاری این طرح در 
ســالن اجتماعــات اداره کل زندان های 
همدان افزود: طــرح کیان یا کارمند یاری 
به منظور پیشــگیری از اعتیاد کارکنان در 

نهادهــای دولتی و با هدف ارتقا ســطح 
ســالمت روان کارکنان و ایجاد نشــاط 
اجتماعی در نهادهای اداری استان به اجرا 

در می آید.
به گزارش ایرنا،امیر کوکائیان اظهار داشت: 
در این طرح به سازمان بهزیستی اجازه داده 
شده اســت تا در بحث اداره های دولتی 
وارد شــود و کارکنانی که بــا این اعتیاد 
مواجه هســتند را حمایت کند. کوکائیان 
اضافه کرد: بر اســاس آمار ستاد مبارزه با 
مواد مخدر اســتان، نرخ شیوع اعتیاد ۵.۴ 
درصد اعالم شــده اســت و حدود چهار 
میلیون نفر مصــرف کننده مواد مخدر در 
کشــور وجود دارد که سهم استان همدان 

۲.6 درصد اســت.وی ادامــه داد: همدان 
رتبــه ۲۱ مصرف مواد مخدر در کشــور 
را دارد که با ایــن وجود باید در موضوع 
پیشــگیری از آسیب های اجتماعی توجه 
بیشــتری شــود. معاون امــور فرهنگی و 
پیشگیری بهزیستی اســتان همدان با بیان 
اینکه آگاه ســازی، آموزش و مشاوره سه 
اصل نخست پیشگیری است، افزود: طرح 
پازک )پیشگیری از زنان و کودکان(، طرح 
اجتماعی محور روســتایی و محیط کار و 
صنعتی در حال انجام کار اســت.وی ادامه 
داد: در موضوع مشاوره که نیاز همگان است 
باید سالمت اجتماعی افراد را باال ببریم و 

قدمهایی در مورد کاهش آسیب برداریم.

بسترهای 
سرمایه گذاری باید 
در همدان 
فراهم شود

 بسترهای ســرمایه گذاری باید در 
همدان فراهم شــود تا سرمایه گذار با 
اطمینان و انگیزه مضاعف حضور یابد.

نائب رئیس شــورای اســالمی شهر 
همــدان جذب ســرمایه گــذاران را 
راهکاری برای رونق اقتصادی در شهر 
همدان دانســت و افــزود: با توجه به 
وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه به 

ویژه شهرداری ها، جذب سرمایه گذار 
یکــی از مهمترین راه های برون رفت 

از این شرایط رکود به شمار می رود.
حمید بادامــی نجات در کمیســیون 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 
شــورای شــهر همدان بیان کــرد: از 
همین رو شهرداری ها و دستگاه های 
اجرایی نباید نگاه یک سویه به سرمایه 
گذاران داشته باشند بلکه نیاز است تا 
زمینه های الزم برای اطمینان و سرعت 
بخشیدن به مسیر سرمایه گذاری مهیا 

شود.
سرپرســت مرکز مطالعات و پژوهش 
های شورای شــهر همدان نیز گفت: 

حمایت از سرمایه گذاران بومی استان 
باید در اولویت قرار بگیرد.

جواد گیاه شــناس افــزود: حمایت از 
ســرمایه گذاران بومی باعث می شود 
تا ســرمایه گذار غیربومی با احساس 
امنیت بهتر بتواند برای سرمایه گذاری 

ترغیب شود.
بیان کرد: جذب ســرمایه گذار  وی 
نیاز به هماهنگی و تعامل دو ســویه 
دارد و زمانــی می توانیم بســترهای 
سرمایه گذاران غیر بومی را به خوبی 
فراهــم کنیم که از ســرمایه گذاران 
داخلی حمایــت الزم صورت گرفته 

باشد.

پیگیری راه اندازی 8 رشته پزشکی
 در همدان 

 معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از پیگیری 
راه اندازی هشت رشته پزشکی در همدان خبر داد. 

فرهاد فراهانی با بیان اینکه هفته گذشــته با معاون وزیر بهداشت 
مکاتبه ای نسبت به دریافت مجوز راه اندازی هشت رشته  پزشکی 
در همدان داشتیم اظهار کرد: در این زمینه منتظر تصویب شورای 

گسترش آموزش عالی هستیم.
وی گفت: ایجاد رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی، پی اچ دی 
نانوتکنولوژی دارویی، تشریح و بهداشت باروری، رزیدنت چشم 

پزشکی، مهندسی بافت و... در حال پیگیری است.
معاون آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی همدان در گفت وگو 
با فــارس با بیان اینکه باید ببینیم هفته آینده چه رشــته هایی 
ایجاد رشــته  مــورد موافقت قــرار می گیرد افــزود: اخیراً 
کارشناسی ارشــد ویروس شناسی مصوب شــده که از سال 

کرد. خواهیم  دانشجو جذب  بعد 
وی با اشاره به اینکه شاید رشته مهندسی بافت، کارشناسی ارشد 
شیمی دارویی و رزیدنت چشم پزشکی امسال وارد دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان شــد خاطرنشان کرد: بقیه رشــته ها نیز در حال 

پیگیری است.
فراهانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از دانشگاه های 
غرب کشور ســبقت گرفته است گفت: دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان در بین دانشگاه های استان های مجاور کردستان، کرمانشاه، 
لرستان، قزوین، اراک، ایالم و زنجان از نظر شاخص های مختلف 

به عنوان قطب علمی غرب کشور شناخته می شود.

آماده باش ناظران اغذیه
 از 20 اسفند

برخی پزشکان در دفع زباله های عفونی 
مطب ها همکاری نمی کنند 
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مادستـان
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تفاهم نامه ساخت اورژانس بیمارستان مالیر منعقد شد

 تفاهم نامه سه جانبه ساخت و تکمیل طرح اورژانس بیمارستان مهر مالیر با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی، مجمع خیرین سالمت مالیر و خانواده خیر نیک اندیش مرحومه 

خانم دکتر»عاملی« منعقد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در این آیین گفت: جامعه پزشکی و پرستاری همیشه 
اقدامات شاخص و قابل تحسینی بر جای گذاشته اند و مرحومه خانم دکترعاملی نیز از 

این دسته افراد هستند که نامشان نیز همیشه ماندگار می ماند.
حبیب ا... موســوی بهار مزین شدن مالیر به نام شهر واقفان را برازنده اهالی این منطقه 

دانست و افزود: این شهرستان در اقدام های خیرخواهانه و اجرای طرح های خیرساز در 
حوزه سالمت پیشگام است.

وی بیان کرد: مجمع خیرین مالیر به منظور فراهم کردن امکان شناســایی و ســاماندهی 
خیران سالمت و برنامه  ریزی برای بهره  گیری صحیح از کمک ها، مشارکت های مردمی 
و هدایت کمک ها با اولویت های ســالمت در چند ســال گذشته بسیار درست و دقیق 

عمل کرده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشــکی همدان نیز اظهار داشت: مجمع 
خیرین ســالمت مالیر در پنج سال گذشته بسیار فعال شــده و خیران زیادی در حوزه 

سالمت پیشقدم شدند.

بهروز رحیمی افزود: توسعه و ساخت اورژانس خیرساز بیمارستان مهرمالیر به مساحت 
یک هزار متر مربع در ســه طبقه صورت می گیرد و هم اینک در مرحله نقشــه برداری 

است.
وی اضافه کرد: خانواده مرحومه دکتر »عاملی« بخشی از هزینه های مور نیاز برای اجرای 
این طرح را متقبل شــدند و با دســتور رئیس دانشگاه علوم پزشکی این اورژانس به نام 

مرحومه خانم دکترعاملی نامگذاری می شود.
آذر همایون، مدیرعامل مجمع خیرین سالمت مالیر نیز گفت: اعمال نیک و خیرخواهانه 
همیشه ماندگار است و از گذشته عنوان شده که »دستی که کمک می کند از دستانی که 

برای دعا باال می روند مقدس تر است«.

خبـر

کشف محموله آرد قاچاق در کبودراهنگ
 کبودراهنــگ-  خبرنگار همدان پیام: فرمانده انتظامي شهرســتان 
کبودراهنگ از توقیف یک دســتگاه کامیون حامل آرد قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامي شهرســتان کبودراهنگ گفــت: مأموران مبارزه با یک 
دستگاه کامیون که از استان هاي غربي به سمت کشور در حال تردد بود، 
مظنون و پس از متوقف کردن و بازرســي از آن، موفق به کشف ۴۰۰ 

کیسه ۴۰ کیلوگرمي )۱6 تن( آرد فاقد مجوز حمل شدند.
مجید گلي ارزش محموله توقیفي را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و در 
ادامه گفت: با اجرای این عملیات مأموران موفق به دستگیري یک نفر 
و تشکیل پرونده و تحویل به مراجع قضایي شدند و همچنین خودرو 
نیز به توقفگاه منتقل شدند.وي خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در 
حوزه مبارزه با قاچاق کاال در چارچوب قانون به منظور تحقق شــعار 
سال و تأمین سالمت و امنیت شهروندان با قانون شکنان قاطع و بدون 

اغماض برخورد خواهد کرد.

7 تن مواد غذایی غیر بهداشتی 
در تویسرکان معدوم شد

 در بازرسی های انجام شده از اصناف این شهرستان در سال جاری 
هفت تن موادغذایی غیر بهداشتی جمع آوری و معدوم شده است.

فرماندار تویســرکان با بیان اینکه در ســال جاری همچنین ۲ هزار و 
6۱۷مــورد تخلف به تعزیرات حکومتی گزارش شــده اســت افزود: 

بازرسی و نظارت از اصناف نشان از برخورد جدی با متخلفان دارد.
حبیب مومیوند در کارگروه امنیت و سالمت غذایی ادامه داد: با هدف 
سالمتی شهروندان شهرستان تویسرکان در حذف جوش شیرین از نان 
های ســنتی اقدام کرده و در این زمینه رتبه نخســت استان را به خود 

اختصاص داده است.
مومیوند اظهار داشت: با انجام ۱۴ هزار مورد نمونه برداری بهداشتی و 
میکروبی از آب تویسرکان، مشکلی وجود نداشته و آب این شهرستان 

از سالمت صد درصدی برخوردار است.
فرماندار تویسرکان با بیان اینکه در بهداشت و درمان اتفاقات بزرگی 
در شهرســتان رخ داده است اظهار داشت: هتلینگ بیمارستان با ۸۵ 
میلیارد ریال انجام شد و نوسازی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های 
بهداشــت در روســتاها در زمان کوتاهی در چند ســال اخیر انجام 

شده است.
مومیوند با بیان اینکه از نخســت ســال ۲۴۰ مورد حیوان گزیدگی در 
شهرستان اتفاق افتاده اظهار داشت: این حادثه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

ریال برای شهرستان هزینه داشته است.
وی تاکید کرد: شــهروندان می توانند مشــکالت بهداشتی اصناف و 
قسمت های متخلف شهرستان را از طریق سامانه۱۹۰ اطالع رسانی کنند.

جذب 2۴۶میلیارد و 2۹۹میلیون ریال اعتبار 
در بخش آب روستایی همدان

 معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان از جذب ۲۴6 میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال اعتبار در بخش آب 

طی سال جاری خبر داد 
به گزارش مهر، مجتبی حسین آبادی در جمع خبرنگاران گفت: امسال 
و در راســتای خدمت رسانی به مشترکین روستایي به ۱۹ حلقه چاه 

مکانیکی و ۱۴ حلقه چاه دهانه گشاد حفر شد.
وی افزود: بر همین اســاس در ۱۱ ماهه ســال جاری ۱۹ حلقه چاه 
مکانیکی در شهرســتانهای مالیر، نهاوند، اسدآباد، کبودراهنگ، بهارو 
شهرســتان رزن حفر شده است. وی درخصوص ۱۴ حلقه چاه دهانه 
گشاد حفر شده  نیز توضیح داد: بر همین اساس چاه های دهانه گشاد 
در روستاهای تابعه شهرستانهای مالیر، تویسرکان، کبودراهنگ، بهار، 

رزن و یک حلقه فامنین حفر شده اند.
معاون مهندســی و توسعه شــرکت آب وفاضالب روستایی استان 
همدان همچنین بابیان اینکه طی ۱۱ ماهه سال جاری تجهیز ۱۵ حلقه 
چاه، کف کنــی و الیروبی ۱۵ حلقه چاه، الیروبی ۲ رشــته قنات و 
بهســازی ۴ دهنه چشمه نیز عملیاتی شد از اجرای 66 کیلومتر شبکه 
داخلــی، اجرای ۵۲ کیلومتر خط انتقــال آب، اجرای ۴ کیلومتر خط 
انتقال برق و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ طی سال جاری خبر داد.

 انتقال فاضالب روستاهاي امامزاده محسن عملیاتي شد
حسین آبادی در بخش دیگری از سخنانش از احداث ۱۰ باب  مخزن 
به  ظرفیت  ۲ هزارو 6۵۰ متر مکعب  خبر داد و گفت: طی ۱۱ ماهه 
سال جاری مطالعات استقرار سیستم GIS  در سطح استان به منظور 
مدیریت مناســب تاسیسات آبرســانی و جمع آوری فاضالب نیز به 

انجام رسید.
 حســین آبادی بیان کــرد: همچنین مطالعات جمــع آوری و انتقال 
فاضالب روســتاهای محور امامزاده محسن و اتصال به کلکتور شهر 
همــدان نیز عملیاتی شــد ضمن اینکه  مطالعــات بازبینی ۷ مجتمع 

آبرسانی  اولویت دار در سطح استان هم به مرحله اجرا رسید.
وی ضمن اشــاره به  مطالعات انجام شــده در خصوص مجتمع 
آبرســانی خرمرود شهرســتان تویســرکان نیز گفت: با احداث 
مجتمع آبرســانی مذکور ۵۵ روســتا در شهرســتان تویسرکان 

گیرند. می  قرار  پوشش  تحت 
وی انجام ۵۳ مورد مطالعه آبرسانی به روستاهای تحت پوشش را نیز 

از دیگر اقدامات انجام شده در بازه زمانی مذکور دانست.
حسین آبادی همچنین ضمن اشاره به مجموعه اعتبارات  جذب شده 
در ســال جاری، عنوان کرد: در بازه زمان یاد شده ۲۴6 میلیارد و۲۹۹ 
میلیون ریال اعتبار در بخش آب جذب شد که از این مبلغ ۹۱ میلیارد 
و ۸۴۸ میلیــون ریال  از محل اعتبارات اســتانی و۱۵۴ میلیاردو ۴۵۱ 

میلیون ریال از محل اعتبارات ملی بوده است.

پ

اطالعيه اتحادیه صنف فرش همدان )نوبت دوم(

اتحـادیه صنـف فــرش همــدان

شماره تماس نام و نام خانوادگي مدیریت نام قاليشویي
۰9188112131حمیدرضا عدالتي مرفه عدالت
۰9183115987محمدحسن قاسمي قاسمي
۰9183161711داوود ناظري راد ساحل 

۰9189۰۴3226حسین زندي خلیج فارس 
۰9181117332مسعود سهل البیع سپهر 
۰9183177921حسین موسیوند البرز

۰918316۴۴6۰علي محمد موسیوندهگمتانه
۰91831۴7658محمود فتحي ناز

۰9185۴319۰۰عباس جوشقانیان اکباتان 
۰9183179۰39اصغر موسیوند گلها
۰918111۴978جمال میرزاخاني الوند

۰9181112668محمد جواد حبیبیان ایران زمین
۰918111۴۴۴۴مرتضي قلي اسماعیلي بحري 
۰9183155378علي موسیوند منظم

۰91881173۰۰سیامک صدقي سیار نفشینه 
۰91861۰5153ارشد اقبالپوراقبال

۰91831۴2515بهمن صدقي سیار صدقي 
۰9186771۰29احمد موحدي رادموحدي راد

۰9128۴87971رسام داللي رسام 
۰918111282۴اکبر نیک پیام روژان 
۰9188115782مجید اسکندري هنر 

۰91891365۴6رحمن صابري نسب صابري 
۰9183197581اعظم عین آبادي نسیم

همشهریان محترمي که قصد شست شوي فرش هاي خانگي خود دارند حتمًا به قالیشویان معتبر داراي پروانه کسب از اتحادیه  
صنف فرش که اسامي آنها در زیر درج شده است مراجعه فرمایند.

تـوجـه : از همشهریان محترم تقاضامند است به هر گونه تبلیغات قالیشویي با اسامي متفرقه و خارج از لیست ذیل اعتماد نکنید و 
در هنگام تحویل فرش حتمًا کارت شناسایي راننده قالشویي با مهر اتحادیه را رویت نمایند و در ازاي تحویل فرش رسید دریافت 

نمایید در غیر این صورت اتحادیه هیچگونه مسئولیتي ندارد.

 قضات و وکال در قوه قضاییه به عنوان 
دو بــازوی توانمند احقاق حق بوده و در 
اجــرای عدالت رکن اصلی به حســاب 
می آیندو هر پرونده ای نیازمند یک وکیل 

با تجربه است.
رئیــس کل دادگســتری همــدان گفت: 
قضات محترم استان علی رغم مشغله های 
فــراوان باید بتوانند حقوق وکال را نیز در 

اولویت امور قضایی قرار دهند.
توکل حیدری در همایش گرامیداشــت 
روز وکیــل تحقق حق و پایمال شــدن 
حق را دو نقطه حســاس در این شــغل 
دانســت و گفت: همه وکال می دانند که 
در هر شعبه ای قضات بیش از هر شخص 
دیگــری به حضــور وکال در جلســات 
مشــتاق اند و تجربه ثابــت کرده حضور 
وکال در جلسات شعب قضایی روال کار 

را بسیار تسهیل کرده است.
رئیس کل دادگســتری استان همدان عدم 
تعصب بــه پرونده موکل هــا را یکی از 
مهمترین مسائل در امر وکالت برشمرد و 
افزود: بسیاری از وکال در استان همدان در 
اجرای احکام قضایی هرجا متوجه شدند 
که پرونده ناحق است و موکل حقی ندارد 
از پرونــده کنار کشــیده و از ناحق دفاع 
نکردند.وی تصریح کرد: اگر وکال ملزم به 
احکام شرعی و اخالقی باشند، قطعا احقاق 
حق های بســیاری صورت گرفته چه بسا 
موکل هایی بوده اند که به دلیل فقدان مدارک 
کافی مسائل حقوق را بسیار دشوار کرده اند 

اما وکال و قضات توانسته اند شرایط را براي 
اجرای عدالت تغییر دهند.

حیدری گالیه هــای وکال در خصوص 
رعایت نشدن شــأن کاری آنها در دادگاه 
را از دیگر مسائل دانست و گفت: دستگاه 
قضایی به دلیل حجم باالیی از پرونده ها 
هیچ فرصتی برای همراهی و هم صحبتی 
ندارد به همین دلیل عدم باز شدن برخی 
مســائل ســوء تفاهم هایی در پی داشته، 
صــدای وکال شــنیده نشــده و وجود 
خســتگی ها و عدم رعایت جایگاه را در 

اذهان وکال مطرح کرده است.
در  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
برخــی اســتان هــای حســاس بــه ویــژه 
ــل مســائل  ــه دلی ــرزی ب ــای م ــتان ه اس
ــردن مســائل  ــاال ب ــه ب ــور ب ــی مجب امنیت

حفاظتــی در دادگاه هــا هســتیم کــه ایــن 
ــز خاطــر وکال را مکــدر ســاخته  امــر نی
امــا بایــد وکال نیــز شــرایط کنونــی 
کشــور را درک کــرده و بــا مســائل 
ــا را  ــت ه ــد و محدودی ــی راه بیاین امنیت

ــد. ــر کنن ــل ت ــل تحم قاب
وی در ادامه خواســتار برگزاری جلسات 
هم اندیشی و گفتمان های وکال و قضات 
در استان شــد و افزود: برگزاری گفتمان 
های مکرر در استان مسائل و سوء تفاهم 
ها را برطرف ساخته و در راستای عملکرد 
بهتر موثر بوده و احقــاق حقوق وکال و 

موکالن را سهل میکند
 افرادی قصد تخريب چهره وکیل 

را دارند
رئیس مرکز امور وکال و مشاوران حقوقی 

استان همدان نیز با بیان اینکه حق الناس از 
حقوقی است که در صورت عدم گذشت 
فرد قابل بخشش نیســت، اظهار داشت: 
وکالت شــغلی مقدس اســت اما افرادی 
وجود دارند که می خواهند نام وکالت را 

خراب کنند.
علیرضا ترکستانی با اشــاره به اینکه اگر 
وکیل یا قاضی کار ناشایســت انجام دهد 
بیشــتر به چشــم می آید، گفت: اجرای 
عدالت کار بسیار سخت و طاقت فرسایی  

است.
وی بــا بیان اینکه نباید حرمت دســتگاه 
قضایی و وکالت شکســته شــود، اضافه 
کرد: این روزها شاهد هجمه هایی بر وکال 
هستیم به طوری که برخی از کارگردانان، 
فیلم سازان و برنامه ســازان  به جای بسط 
فرهنگ وکالت به دنبال نشان دادن  چهره 
دیگری از وکال هســتند کــه باید به این 

موضوعات رسیدگی شود.
رئیس مرکز امور وکال و مشاوران حقوقی 
اســتان همدان با بیان اینکه سال گذشته 
چند نفــر از وکال در راه احقاق حق جان 
خود را از دســت دادند، افزود: دســتگاه 
قضایی بازوی قدرتمند نظام در اقامه عدل 
و نظم اجتماعی است که این بازو نیازمند 

قضات و وکالی انقالبی است.
ترکســتانی با تأکید بر لزوم تربیت نیروی 
متعهد و کادرسازی مناسب گفت: البته در 
برخی مواقع کوتاهــی کرده ایم و نیروی 

انقالبی تربیت نشده است.

 شرکت توان دید آتي پیشرو درعرصه 
کارآفریني ایجاد اشتغال مولد با حمایت 
از بازي هاي رایانه اي و اسپانسري تیم هاي 
ورزشي به موفقیت هاي خوبي نائل آمده 
و در این مســیر برای نخســتین بار قدم 
بزرگی دراشــتغالزایی حوزه بازی های 
رایانه ای  در استان همدان برداشته است. 
مدیریت شــرکت تــوان دیــد آتي با 
تشــریح فعالیت ها و اهــداف خود در 
همدان گفت: از ســال ۹۵  این شرکت 
را در همدان فعال  کرده ایم وتوانســتیم 
مجموعــه ای از محصوالت و خدمات 
فنی در حوزه امنیت سایبری و آی تی و 
تجهیزات رایانه ای  را به استان وارد کنیم  
که در گذشته این خدمات و محصوالت 
از طریق شرکت های مســتقر در سایر 

استانها خصوصا تهران تامین می شد..
امیــد رحیمیان یکی از اقــالم مهم ارایه 
شده را آنتی ویروس اف سکیور ساخت 
کشور فنالند عنوان کرد که شرکت توان 
دید آتی به عنوان نماینده رسمی این برند 
در استان همدان کلیه خدمات فنی را از 
طریق کارشناسان خود با بهترین قیمت و 
کوتاه ترین زمان ممکن به مشتریان خود 

در  ارایه می دهد.
وی در گفت وگــو بــا همدان پیــام با 
برشمردن فعالیت هاي شرکت توان دید 
آتي افــزود: در کنار خدمــات آي تي و 
فیزیکی  امنیت  امنیت سایبری، خدمات 
شامل تولید ونصب وپشتیبانی گیت هاي 
تردد را داریم که ایــن گیت ها دراماکن 
عمومی ،باشگاهها،سینما ،مترو و... استفاده 

مي شود.
مدیر شــرکت توان دید آتی با اشاره به 
موارد اســتفاده از گیت های تردد خاطر 

نشان کرد: ازتولید گیتهای ضد انتحار به 
عنوان دانش نیروی داخلی یاد می شود. 
که در مراکز امنیتي قابل اســتفاده هستند 
این گیت هــا در مجتمع پارس جنوبی ، 
وزارت کشــور، مخابرات، اداره برق و... 

به کارگیری شده است.
فروش و خدمات پس از فروش مچبند 
پرینتر های بیمارستانی و پرینترهای چاپ 
کارت PVC  نیــز از دیگر محصوالت 

این شرکت هستند.
رحیمیان در تشــریح گستره کار شرکت 
تــوان دید آتی اظهار داشــت: مهمتر از 
موضوعات ذکر شــده توانســتیم امتیاز 
نمایندگي آسیاتک در همدان را دریافت 
کنیم و از اردیبهشــت ماه ســال جاری 
فعالیت بازاریابی و فروش آغاز شده در 
این مدت نیز ۵ مرحله در نمایشگاه هاي 
دائمــي همــدان حضــور داشــتیم که 
تخصصي تریــن آن نمایشــگاه الکامپ 
بوده است . ارایه محصوالت و خدمات  
آسیاتک و باال بردن جایگاه برند آسیاتک 
در  استان را می توان از اهداف مهم این 

شرکت تخصصی دانست.
وی از اسپانســري ایــن شــرکت براي  
مســابقات برنامه نویسي دانشگاه بوعلي 
سیناي همدان و تیم فوتبال تاالر وحدت 
خبر داد  که این تیم امسال قهرمانی لیگ 
استان همدان را کسب کرد و توانست به 

لیگ کشوري راه پیدا کند.
رحیمیان توســعه مســابقات بازي هاي 
رایانــه اي را از جمله اقدامات شــرکت 
توان دید آتي برشــمرد و اظهار داشت: 
این مسابقات براي نخستین بار در استان 
برگزار شد و با حمایت انجمن بازیهای 
رایانه ای و تالش موثر امیر حسین سالکی 
)دبیر انجمن( ،گیمرها مطرح استان  که 
حضور خوبي در این تورنمنت داشتند و 
بطور گسترده مورد توجه مخاطبین این 

عرصه قرارگرفت.
رحیمیــان اشــتغالزایي و کارآفریني را 
مهمتریــن اهداف شــرکت تــوان دید 
آتي دانســت و افزود: مــا تالش کردیم 
محصوالتــي را به اســتان وارد کنیم که 
تاکنون  حضور کم رنگی داشتندبعنوان 

مثال در همدان نماینده فروش و خدمات 
پس از فروش گیت نبود که ما توانستیم 
نمایندگي گیت هاي دفنــی حفاظتي را 

فعال کنیم.
وی افزود:  در راستای ترویج فرهنگ کار 
آفرینی این شــرکت چند پرژوه استارت 
آپ در دســت تولید دارد که به تدریج 

وارد بازار خواهد شد.
درحــال  کارآفریــن  شــرکت  ایــن   
حاضرتوانسته اســت  براي بیش از ۱۰ 
نفراز متخصصین اســتان  اشتغال ایجاد 
نماید که همگي بیمه هستند و در طرح 
های توســعه ای شــرکت در آینده این 
عــدد به بیش از ۳۰ نفر خواهد رســید. 
بطورقطع حمایت ســازمانها و ارگانهای 
دولتی مستقر در استان همدان وهدایت 
نیازمندی هایشان به شرکت های مستقر 
در داخل استان مشوق خوبی برای چنین 
شــرکت هایی خواهد بود.هم استانی ها 
می توانند برای در یافت خدمات  با این 
شــماره 081-۳۱۵۵۴ و آدرس اینترنتی  

http://tdanet.net ارتباط بگیرند .

مديريت شرکت توان ديد آتی خبرداد

اشتغالزايی در حوزه بازی های رايانه
 برای نخستین بار در همدان

رئيس کل دادگستری استان:

قضات حقوق وکال را رعایت کنند

گزارش ويژه

کمبود خون نداریم
 مدیرعامل ســازمان انتقال خون استان 
همــدان با بیــان اینکه هیچ نــوع کمبود و 
بحرانــی در گروه های خونــی نداریم، از 
ارسال آن به دیگر پایگاه ها خبر داد. افشین 
محمدی با اعالم این خبر اظهار کرد: سازمان 

انتقال خون همدان حتی در گروه های منفی 
خون  هم کمبودی ندارد و در صورت نیاز 
با اهدا کنندگان تماس گرفته می شــود. وی 
ادامه داد: پالکــت به علت اینکه عمر کمی 
دارد و بــه مدت ۳ روز باقی می ماند ذخیره 
ســازی نداریم اما می توانیم گلبول قرمز و 
پالسما را به علت ماندگاری باال ذخیره کنیم 

و در صورت نیاز به پالکت با اهدا کنندگان 
آن تماس می گیریم. محمدی در گفت وگو 
با ایســنا، تصریح کرد: طبــق آمار ۱۱ ماهه 
تا کنون ۳۳ هــزار و ۹۰۳ واحد خون اهدا 
شــده که در این میان ۳۳هــزار و ۲۵ مورد 
توســط آقایان و ۸۷۸ واحد توســط بانوان 
بوده اســت. وی خاطرنشان کرد: مشارکت 

بانوان در اهدای خون بسیار ضعیف بوده و 
درصد اهدای خون آنها فقط ۲/6 بوده است. 
محمدی یادآور شد: طبق آمار افرادی که به 
طور مســتمر در حال اهدای خون هستند 
۲۴ هزار و ۴۱6 نفر بوده که این تعداد قابل 
توجه،  نشــان دهنده عملکرد خوب استان 

همدان در این زمینه است.
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خبـر

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

مقام معظم رهبری:
ملت ایران قوی تر از ۴0 سال قبل و دشمنان 

آن ضعیف تر شده  اند

 ملــت ایران در ۴۰ ســال اخیر با توکل بر خــدا و انجام وظیفه 
توانست بر توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده 

ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است.
رهبر معظم انقالب در دیدار مداحان اهل بیت علیهم الســالم تاکید 
کردند : امروز صف بندی جبهه حــق و باطل همان صف بندی های 
دوران پیامبران بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم الســالم است 
و همانگونــه کــه در آن زمان جبهه باطل به رغــم کثرت نفرات و 
تجهیزات و تبلیغات نابود شــد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار 
جبهه مقابِل انقالب اســالمی است و نباید از دشمن ترسید و دچار 

اشتباه محاسبه شد
به گزارش ایرنا،حضرت آیت ا...خامنه ای افزودند: این مضامین باید 
قرآنی و اسالمی و همراه با اندیشه عمیق و دیِد روشن و با استفاده از 
شیوه های هنری در جهت اهداف انقالب اسالمی بکار گرفته شوند 
که در این صورت، تأثیر زیادی در حرکت عظیم ملت ایران و حتی 

حرکت امت اسالمی خواهند داشت.
ایشان خاطرنشان کردند: امروز همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و 
مدیحه سرایان، سوق دادن مردم به سمت اهداف انقالب یعنی شکل 
گیری جامعه ای مؤمن، ســالم و امن، همراه با رفاه مادی و شوکت 

بین المللی و بهجت معنوی است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: امروز هــم صف آرایی همان صف 
بندی است و همان سرنوشت نابودی در انتظار جبهه باطل است اما 
شرط آن، توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است تا اشتباه 

محاسباتی رخ ندهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: در این چهل سال، دشمنان با همه 
توان و امکانات در مقابل انقالب اســالمی صف آرایی و ضرباتی را 
هم وارد کردند اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست 
بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی 

جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: نظام خانواده، سنت الهی 
اســت اما دشمنان بشریت که همان جریان سرمایه داری بین المللی 
و صهیونیستی است تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان گرفته 
اند، بنابراین باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام خانواده در جامعه، 

همت گماشته شود.
حضرت آیت ا...خامنه ای تأکید کردند: ایجاد زمینه برای طهارت و 
پاکیزگــی جوان، مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ 

انقالب و نظام جمهوری اسالمی است.

هیچ انقالبی به اندازه انقالب ما
 دشمن نداشت

 هیچ انقالبی به اندازه ای که ما دشــمن داشــتیم دشمن نداشته 
اســت، اما علی رغم همه دشمنی ها و مشــکالت به دستاوردهای 

ارزشمندی دست پیدا کردیم.
عضو فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی گفت: هیچ انقالبی 
به ایــن صورت خیلی زود قانون مدار نشــد و همه مــوارد را در 
چهارچــوب قانون اجرایی نکرد، هیچ انقالبی هم به اندازه ای که ما 
دشمن داشتیم دشمن نداشته است، این همه مشکالت فراروی هیچ 
انقالبی نبوده است، اگر همراهی مردم نبود هر کدام از این توطئه ها 

کافی بود که این انقالب را با چالش جدی مواجه کند.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد کاظمــی افــزود: قاعدتــًا مــا علی رغــم 
ــم،  ــد جنــگ، تحری همــه دشــمنی هــا، مشــکالت و موانعــی مانن
ــک  ــا ی ــال ه ــن س ــه در ای ــم اینک ــی رغ ــته ای و عل ــائل هس مس
جهــان مقابــل مــا ایســتاد در طــول ایــن ۴۰ ســال بــه دســتاوردهای 
ــا در  ــتاورد م ــال دس ــرای مث ــم، ب ــدا کردی ــت پی ــمندی دس ارزش
ــس از  ــه پ ــا بالفاصل ــت، م ــت اس ــی دارای اهمی ــائل حقوق مس
ــا  ــای م ــه نهاده ــدیم و هم ــی ش ــون اساس ــب قان ــالب صاح انق
بــر اســاس قانــون تشــکیل شــد، در نخســتین فرصــت مجلــس را 
ــزان را  ــم و می ــذاری کردی ــی را پایه گ ــم و دموکراس تشــکیل دادی

ــتیم. ــردم دانس رای م
وی اضافه کرد: اینها دستاوردهای بزرگی است که باید به آنها توجه 
کنیم، البته در کنار این دســتاوردها مشــکالتی هــم وجود دارد که 
باالخره وجود این مشــکالت در هر کشوری طبیعی است و ما باید 

در جهت رفع این مشکالت کوشش کنیم.

روحـانی:
دور دولت دیوار نکشید

 وزارت امــور خارجــه ، بانــک مرکــزی و وزارت نفــت در 
ــکا هســتند، و مــن از هــر ســه  ــر آمری ــارزه در براب خــط مقــدم مب
وزیــر امــور خارجــه، وزیــر نفــت و رئیــس بانــک مرکــزی بابــت 

می کنــم. تشــکر  تالش هایشــان 
ــاه و  ــزی در پنج ــک مرک ــران بان ــع مدی ــور در جم ــس جمه رئی
هشــتمین مجمــع عمومــی ایــن بانــک اظهــار کــرد: آمریــکا تمــام 
تــوان خــود را در تحریــم سیســتم بانکــی مــا گذاشــته اســت. امــروز 
ــک  ــه، بان ــور خارج ــکا وزارت ام ــر آمری ــا در براب ــدم م ــط مق خ
ــم در  ــادی ه ــایر وزرای اقتص ــت. س ــت اس ــزی و وزارت نف مرک
ــن ســه  ــه ای ــوط ب ــا خــط نخســت مرب ــد. ام ــرار دارن خــط دوم ق

ــود. ــر می ش نف
ــی  ــزارش  ایســنا، حجت االســالم والمســلمین حســن روحان ــه  گ ب
افــزود: از وزیــر امــور خارجــه، وزیــر نفــت و رئیــس بانــک مرکزی 
ــف ،  ــکر می کنم.ظری ــان تش ــتادگی و توانمندی ش ــر ایس ــه خاط ب
همتــی و زنگنــه نیروهایــی بودنــد کــه در خــط مقــدم ایســتاده انــد. 

عمدتــا فشــارها هــم بــر ایــن ســه بخــش اســت.
وی  خاطــر نشــان کــرد: هــم ســختی ها و هــم موفقیت هــا را بایــد 
ــم  ــردم ه ــم و م ــم ســختی داری ــا ه ــم. م ــرار دهی ــم ق ــار ه در کن
ــی هــم داشــته  ــا پیشــرفت های ــد، ام ــا دارن ــات درســتی از م توقع
ایــم و بایــد مــردم در جریــان ایــن پیشــرفت ها قــرار بگیرنــد. اگــر 
وزارت امــور خارجــه کاری می کنــد، نماینــده مــردم اســت. دولــت 
ــالش  ــع ت ــا در واق ــالش ه ــه ت ــت. هم ــردم اس ــب م در کل منتخ
ملــت ایــران اســت،  ولــی هــر کســی در حــد مســئولیت خــود بــار 

ــر دوش دارد. ســنگینی را ب
ــر  ــکا ب ــه آمری ــت ک ــت اس ــرد: درس ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
ــق شــدیم  ــی موف ــار در دادگاه بین الملل ــا ســه ب ــا فشــار آورده ام م
آمریــکا را شکســت دهیــم؛ یــک بــار بــرای اینکــه دادگاه صالحیــت 
خــودش را در زمینــه خــروج آمریــکا از برجــام، تأییــد کنــد، بــود 

کــه صالحیتــش تأییــد شــد. 
روحانــی ادامــه داد: ســومی اش صالحیــت دادگاه در مــورد در 
ــن را  ــود. ای ــران ب ــردم ای ــرای م ــه ب ــود ک ــاردی ب ــدود دو میلی ح
ــرای بررســی اش صالحیــت دارد. دو  هــم دادگاه تأییــد کــرد کــه ب
ــار هــم در همیــن ماه هــای اخیــر در دادگاه هــای اروپایــی موفــق  ب

شــدیم.
ــی  ــه بین الملل ــی و صحن ــه سیاس ــا در صحن ــرد: م ــد ک وی تاکی
موفــق هســتیم. مــا در منطقــه کار بزرگــی انجــام دادیــم. ایــن کار 
بــزرگ بــر دوش همــه نیروهــای مخلــص بــوده اســت. بخشــی از 
ایــن بــار را ســپاه بــر دوش داشــته اســت. بخشــی از ایــن بــار بــر 
دوش وزارت خارجــه بــوده و بخشــی از ایــن بــار را اقتصــاد کشــور 

بــر دوش داشــته اســت.
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: پیــش از دولــت یازدهــم بخــش 
بزرگــی از پایــه پولــی بــر مبنــای اســتقراض دولــت و طلــب بانــک 
ــش  ــی افزای ــه پول ــر پای ــروز اگ ــا ام ــود، ام ــت ب ــزی از دول مرک
می یابــد بــه دلیــل بدهــکاری بانکهــا بــه بانــک مرکــزی اســت نــه 
دولــت؛ امــروز بانــک هــا بایــد تــالش کننــد کــه از ایــن پایــه پولــی 
ــار وارد  ــزی فش ــک مرک ــه بان ــی ب ــه وقت ــرا ک ــد؛ چ ــتفاده نکنن اس

ــود. ــار وارد می ش ــن فش ــاد ای ــه کل اقتص ــود ب می ش
ــر  ــار ســنگینی ب ــن موضــوع ب ــه  داد: اگــر چــه در ای ــی ادام روحان
ــاز  ــر مج ــات غی ــن موسس ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــت ق دوش دول
ــن  ــا ای ــد، ام ــاال بردن ــزی را ب ــک مرک ــی بان ــه پول ــداری پای مق

ــت. ــا نداش ــت م ــه دول ــی ب ــچ ارتباط ــوع هی موض
وی گفــت : اگــر عــده ای بخواهنــد دور  کشــور را دیــوار بکشــند، 
ــده ، خــط  ــر ای ــا ه ــه ب ــا از هم ــد؛ م ــت را ســخت می کن کار دول
ــوار  ــت را دی ــم دور دول ــش می کنی ــتند خواه ــه هس ــی ک و جناح
نکشــید، چــرا کــه ایــن بــه نفــع مــردم نیســت؛ بگذاریــد دولــت کار 

خــود را انجــام دهــد. 
ــد برداشــته شــود؛  ــوار بای ــن دی ــرد: ای ــح ک رئیــس جمهــور تصری
ــوار  ــد دی ــز نتوانســته ان ــون نی ــوار نیســت و تاکن ــا دی برخــی جاه
ــد برداشــته شــود. ــوار اســت بای ــه دی ــی ک ــی جاهای بســازند،  ول

ــری  ــه راحت ت ــد رابط ــا بتوانی ــما بانک ه ــر ش ــت: اگ ــی گف روحان
ــکل  ــر ش ــادی راحت ت ــائل اقتص ــا مس ــید آی ــته باش ــا داش ــا دنی ب

ــد. ــت کنی ــاره صحب ــن ب ــد در ای ــما بای ــرد. ش نمی گی
وی ادامــه داد: اگــر در داخــل، خودمــان خودمــان را تحریــم نکنیــم، 
ــردم  ــم صاحــب کشــور م ــم و بدانی ــان را نگــه داری ــرام خودم احت
ــن  ــن ای ــای م ــم . تقاض ــی کنی ــور م ــت عب ــن وضعی ــتند از ای هس

ــه گــوش مــردم برســانند. اســت کــه همــه حــرف حــق را ب
ــی  ــی و بانک ــور مال ــن ام ــما متخصصی ــت: ش ــور گف ــس جمه رئی
هســتید، بــه مــردم کمــک کنیــد. نکتــه دیگــر کــه بــرای مــا مهــم 

ــد و اشــتغال اســت. ــرای تولی ــزی ب ــک مرک ــالش بان اســت ت
روحانــی افــزود: افتخــار دولــت یازدهــم و دوازدهــم ایــن بــود کــه 
ــا بعــد از ۲6 ســال تــک رقمــی شــد.  ــورم م ســال های ۹۵ و ۹6 ت
امســال مــا امتیــاز تــک رقمــی را از دســت دادیــم. ســال آینده ســال 
مهــار تــورم اســت. رشــدش را بایــد کنتــرل کنیــم و کاهــش دهیــم. 
ــش  ــد نظــارت را افزای ــه بای ــن اســت ک ــک مرکــزی ای ــه بان وظیف

دهیــم. هــدف اصلــی مــا کاهــش تــورم و رشــد بیش تــر اســت. 
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ب جهانگیری دو معاون جدید خود را منصوب کرد

 معاون نخســت رئیس جمهوری در احکام جداگانه ای، مهدی علیخانی را 
به عنوان معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه 
ای و ســعید شــیرکوند را نیز به عنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و 

زیربنایی خود منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیــری در این حکم خطاب به مهدی علیخانی 
تصریح کرد: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به 
سمت معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای 

معاون نخست رئیس جمهوری منصوب می شوید.
وی در حکم دیگری خطاب به ســعید شیرکوند اظهار داشت: نظر به سوابق و 
تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به ســمت معاون هماهنگی و 
نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون نخست رئیس جمهوری منصوب می شوید.

ایجاد زمینه مبادالت تجاری بین المللی 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ها

 بایــد زمینه های اقتصادی و مبادالت تجاری بیــن المللی را فراهم کنیم تا 
بتوانیم آزادانه تبادالت بین المللی داشــته باشیم و مشکالت اقتصادی را از این 

طریق کنترل و حل کنیم.
یک وکیل دادگســتری گفت: تعیین قیمت یک امر علمی است و زوری نیست 
و قطعا دستگاه های نظارتی نمی توانند در مساله تعیین قیمت نقش موثری داشته 
باشــند. به گزارش ایسنا، سیدمحمود علیزاده طباطبایی اضافه کرد: دستگاه های 
نظارتی  در امر مبارزه با گرانی و قوه قضاییه نیز مساله پیشگیری از وقوع جرم را 
برعهده دارند و تعزیرات نیز باید به تخلفاتی مانند  گران فروشی و کم فروشی 

و پنهان کردن کاالها و... رسیدگی کند. 
وی گفت: مشکالت اقتصادی را باید از طریق تبادالت بین المللی حل کنیم.

لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت 
تعیین تکلیف شود

 دو الیحــه مورد تاکید FATF یعنی CFT و پالرمو در حال بررســی در 
مجمع تشخیص مصلحت اســت که امیدواریم هر چه سریع تر تعیین تکلیف 
شود تا فرایند طی شده از سوی مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص به 
اتمام برسد.به گزارش ایسنا،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: بررسی این کنوانسیون ها در کشورهای مختلف زمان بر بوده لذا 

این موضوع تنها مختص ایران نیست. 
علی نجفی خوشــرودی افزود: گروه اقدام ویژه  مالی، زمان بندی هایی را برای 
کشورها جهت عمل به توصیه هایش لحاظ می کند که تمدید مهلت ایران در این 
راستا اســت. البته که صالحیت ها و ساز و کارهای داخلی ما وابسته به ساز و 

کارهای یک نهاد یا معاهده بین المللی نیست .

 تنها دقایقی از ساعت ۱۱ شامگاه دوشنبه 
۶ اسفند گذشته بود که خبری محافل سیاسی 
داخلی و بین المللی را تحت الشــعاع قرار 
داد. محمدجواد ظریف با انتشــار پستی در 
صفحه اینستاگرام خود از سمت وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران کناره گیری 
کرد. خبــری که از همــان دقایق پس از 
انتشــار، واکنش های متفاوتــی را به دنبال 
داشت؛ عده ای مغموم، برخی نگران و بعضی 

خوشحال.
به گزارش ایسنا، زمزمه خبر استعفای ظریف 
پیش از این چندین بــار در محافل خبری 
منتشــر و تکذیب شده بود اما این بار وزیر 
امور خارجه کشورمان در پست اینستاگرامی 
خود با تبریک فرا رســیدن میالد حضرت 
فاطمه زهــرا )س(، روز مــادر و روز زن 
نوشــت: »از بزرگواری مردم عزیز و دالور 
ایران و مســئوالن محترم در ۶۷ ماه گذشته 
ادامه  برای  ناتوانی  از  بسیار سپاســگزارم. 
خدمت و تمام کاســتی ها و کوتاهی ها در 
دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم. 

شاد و سربلند باشید.«
از همان ابتدا عده ای بــه واقعی بودن این 
خبر شک داشتند و حتی احتمال هک شدن 
صفحه اینســتاگرام وزیر امــور خارجه را 
مطرح می کردند اما پاسخ پیامکی ظریف به 
خبرنگار یکی از سایت های خبری تکلیف را 
مشخص کرد. خبرنگار سایت "انتخاب" به 
صورت پیامکی صحت و سقم این خبر را 
از ظریف جویا شــده بود که وی در پاسخ، 
این پیامک را ارسال کرد: »بعد از عکس های 
مالقات های امــروز، دیگر جواد ظریف به 
عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.«

بر اســاس آنچه که منابع خبری نزدیک به 
ظریف اعالم کرده اند، وی بر استعفای خود 
اصرار دارد و در همین راســتا از یک شبکه 
اجتماعی برای اعالم عمومی استعفای خود 
استفاده کرده است. استعفای ظریف از سمت 
وزارت خارجه در حالــی صورت گرفته 
است که تاکنون به صورت رسمی از سوی 
دولت در این زمینه واکنشی مشاهده نشده 
و هنوز معلوم نیســت که رئیس جمهوری 
آن را پذیرفته یا رد کرده اســت. برخی از 
منابع خبری در این زمینه اعالم کرده اند که 
ظریف، شامگاه دوشنبه این تصمیم خود را 
به صورت شفاهی به مقامات مسئول اعالم 
کرده و در پی آن در صفحه اینستاگرام خود 
نیز این مســاله را با مردم در میان گذاشته 
است؛ موضوعی که تاکنون با واکنش مردم 
در شــبکه های اجتماعی و البته بسیاری از 
روحانی  کابینه  اعضای  سیاسی،  چهره های 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواجه 
شده اســت و رســانه ها و سیاستمداران 
کشورهای خارجی هم نسبت به آن واکنش 
نشان داده اند و استعفای ظریف به تیتر یک 
بسیاری از رســانه های بین المللی از جمله 
رویترز، آسوشیتدپرس، الجزیره، بی بی سی، 

واشنگتن پست و ... تبدیل شده است.
از سوی دیگر برخی رسانه ها و خبرنگاران 
پس از اعالم خبر استعفای ظریف به نقل از 
برخی منابع آگاه اخباری مدعی شــدند که 
تعــدادی از مدیران و دیپلمات های وزارت 
خارجه  اعــالم کرده اند کــه در صورت 
موافقت با استعفای ظریف، آنها نیز استعفا 

خواهند داد.
در واکنش به این خبر، محمدجواد ظریف 
ضمن تأکید بــر "پرهیز از چنین اقداماتی" 
خطاب به همکارانــش در وزارت خارجه 
تصریح کرد: »برای بنده خدمت در کنار شما 
افتخار بود و امیدوارم استعفای بنده تلنگری 
برای بازگشــت وزارت امــور خارجه به 
جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد.«

 واکنش اعضای کابینه
به دنبال انتشار این خبر حتی عده ای از پذیرفته 
شدن استعفای ظریف از سوی رئیس جمهور 
ســخن گفتند اما محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری به ســرعت پذیرش استعفای 
ظریف از ســوی روحانــی را تکذیب کرد و 
در توئیتی نوشــت: »اخبار منتشــر  شده مبنی 
بر پذیرش اســتعفای دکتر ظریف از ســوی 

رئیس جمهوری قویاً تکذیب می شود.«
یک منبع مطلع در دولت هم روز گذشــته با 
"تکذیب خبر پذیرفته شدن استعفای ظریف"، 

اعالم کرد که "هنوز استعفای وزیر امور خارجه 
پذیرفته نشده است".

حسن روحانی رئیس جمهور هم صبح دیروز 
در جمــع مدیران بانک مرکــزی در پنجاه و 
هشــتمین مجمع عمومی ایــن بانک تلویحا 
به حمایت از ظریف پرداخت و با اشــاره به 
این که "وزارت امــور خارجه، بانک مرکزی 
و وزارت نفت در خــط مقدم مبارزه در برابر 
آمریکا هستند"، گفت: »من از هر سه وزیر امور 

خارجه، وزیر نفت و رییس بانک مرکزی بابت 
تالش هایشان تشکر می کنم.«

از طرفی معصومه ابتکار معــاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت: 
»لحظه لحظه این ماه هــا و این هفته ها و این 
روزهــا دکتر ظریف از طرف افراطیون داخلی 
و خارجــی مــورد بی رحمانه ترین حمالت، 
تهمت ها و تخریب ها بود و دوســتان همیشه 
گفتند طاقت بیار رفیق، برای عزت و سربلندی 

ایران، طاقت بیار…«
وزیر  آذری جهرمی  محمدجــواد  همچنیــن 
ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود با انتشار 
عکسی از خودش در کنار ظریف عنوان کرد: 
»ننشین برادر، پاشــو بایست جواد جان! مردم 

نگرانند.«
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در 

توئیتی نوشت: »امان از ناهماهنگی ها!«
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهور هم در صفحه  توئیتر خود 
نوشــت: »مژگان عزیز، نفس نفس زنان گفت: 
 آقای ظریف! می خواســتم بگم کار شما برای 
من و ســایر بیمارها مثل رساندن اکسیژن بود. 

)بعد برجام/اول مرداد ۹۴( کپسول اکسیژن او 
افتاد. گریســتی و آن را بدستش دادی. مژگان 
امروز پیش خداست. ولی ایران ایرانیان هستند 

و به تو خیلی احتیاج دارند آقای ظریف!«
از طرفی حســینعلی امیری معــاون پارلمانی 
رئیس جمهور در اهــواز در جمع خبرنگاران 
بیان کــرد: »من از روز گذشــته تاکنون آقای 
ظریف را مالقات نکرده ام و در جریان جزئیات 
این استعفا نیستم. خبر استعفای آقای ظریف 

را فقط از طریــق مطبوعات و فضای مجازی 
شــنیده ام و اطالعی بیش از این ندارم. بررسی 
و پیگیری استعفای آقای ظریف در صالحیت 
رئیس جمهور اســت و من نمی توانم در این 
خصوص اظهارنظر کنم. در این زمینه با آقای 

روحانی نیز هیچ صحبتی انجام نداده ام.«
مجلس، تحت الشعاع استعفای ظریف

خبر استعفای ظریف در میان نمایندگان مجلس 
هم واکنش های گســترده ای را برانگیخت و 
جلسه امروز )سه شنبه( مجلس را که در ادامه 
جلسات بررسی بودجه سال ۹۸ برگزار می شود 
تحت تأثیر قرار داد و تعدادی از نمایندگان در 
نطق های خود مخالفتشان را با این استعفا اعالم 
کردند. بسیاری از نمایندگان هم از دیشب در 
گفت وگوها و توئیت های خود درباره استعفای 

ظریف به اظهار نظر پرداختند.
علیرضا رحیمی، مصطفــی کواکبیان، فاطمه 
ســعیدی، جلیل رحیمی جهان آبــادی، بهرام 
پارســایی، محمدرضا بادامچی، پروانه مافی، 
محمود صادقی، غالمرضا تاجگردون و ناهید 
تاج الدیــن در صفحــات خــود در توئیتر و 

اینستاگرام به حمایت از ظریف پرداختند.

همچنین محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه 
مجلس هم در توئیتر نوشــت: »امیدوارم پایان 

ظریف پایان یک وزیر باشد نه یک رویکرد!«
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم در حاشیه 
جلسه دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان 
این که "رئیس جمهور نباید با استعفای ظریف 
موافقــت کند"، تاکید کرد: »جایگزینی در حد 

ظریف برای وزارت خارجه وجود ندارد.
امــا احد آزادی خواه عضو فراکســیون والیی 
مجلــس در این بــاره گفت: اگر شــب هاي 
عملیات فرماندهان سنگر را خالي مي کردند و 
مي رفتند، هرگز آنان را قهرمان ملي نمي نامیدیم.

 واکنش های بین المللی
در آن ســوی مرزها ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریــکا اعالم کرد که "این کشــور 
گزارش های مربوط به اســتعفای محمدجواد 

ظریف را از نزدیک و به دقت دنبال می کند".
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در واکنش 
به خبر استعفای محمدجواد ظریف، عنوان کرد: 
»ما گزارش های اســتعفای وزیر امور خارجه 
ایران را به دقت رصد می کنیم. در حال حاضر 

اظهارنظر دیگری نداریم.«
همچنین مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
هم به خبر استعفای ظریف واکنش نشان داد. 
رئیس دستگاه دیپلماســی آمریکا در صفحه 
توئیتر خود با تأکید بر اینکه "سیاست واشنگتن 
در قبال ایران تغییر نیافته اســت"، نوشت: »از 
اســتعفای ظریف مطلع شده و خواهد دید که 

این استعفا پذیرفته می شود یا خیر.«
رژیم صهیونیســتی هم نتوانست خوشحالی 
خود را از استعفای ظریف پنهان کند. این رژیم 
در صفحه رسمی توئیتر وزارت خارجه خود، 
با نسبت دادن اتهام "دروغ گویی" به محمدجواد 
ظریف، به خبر اســتعفای وزیر امور خارجه 

ایران واکنش نشان داد.
همچنین بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در توئیتر خود به استعفای وزیر 
امور خارجه کشــورمان واکنش نشــان داد و 
نوشت: »واکنش من به استعفای ظریف: ظریف 
رفت؛ از دستش راحت شدیم. مادامی که من 
اینجا هســتم، رژیم ایران به ســالح هسته ای 

نخواهد رسید.«
 نگرانی و خوشحالی سیاسیون

فعاالن سیاســی هم به خبر اســتعفای ظریف 
واکنش های متفاوتی نشان دادند. عده ای از این 
خبر اظهار خوشحالی کردند و برخی نسبت به 

آن ابراز نگرانی.
عــزت ا... ضرغامی در یادداشــتی در توئیتر 
نوشت: »ظریف رکورددار تعریف و تمجید 
و تحســین از سوی رهبر انقالب است. یک 
ناهماهنگــی قابل درک نبایــد او را به اینجا 
بکشــاند. ظریف بایــد برگــردد و نگذارد 
شــیرینی این دیدار تاریخــی در کام ها تلخ 
شود. دو قطبی شــدن # استعفا مغایر منافع 

ملی است.«
محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران 
بــا بیان اینکــه "اســتعفای وزیــر توانمند 
خارجه جمهوری اســالمی، موجب نگرانی 
افکارعمومی شــد"، گفــت: »دکتر ظریف 
که طی ســه دهه گذشــته یکی از موفقترین 
دیپلمات های نظام محسوب می شوند، مورد 
اعتماد ویژه آیت ا... هاشمی رفسنجانی قرار 
داشــته و رهبرمعظم انقــالب نیز بارها طی 

سالهای اخیر از ایشان تقدیر کرده اند.«

تاملی بر استعفای غیر منتظره ظریف 
  اســتعفای ناگهانی و غیر منتظره وزیر خارجه کشورمان مهم ترین خبر دیروز رسانه 

های داخلی و حتی خارجی بود که با واکنش های زیادی مواجه شد.
گذشــته از اهداف و انگیزه های ظریف در این اســتعفا، از جهــت منافع ملی و اهمیت 
سیاست خارجی چنین اتفاقی عالمت سوال های زیادی در اذهان عمومی ایجاد کرده که 

واکنش های بعد ار استعفا موید آن است. 
این اتفاق به طور طبیعی مخالفت و نگرانی سیاســیون از نمایندگان مجلس و دولتمردان 
گرفته تا احزاب و گروه های سیاســی را به دنبال داشت و بیشتر آنها استعفای ظریف را 
غیر قابل قبول دانستند و بر منتفی شدن آن و نپذیرفتن درخواست وزیر خارجه از طرف 

رئیس جمهور تاکید کردند. 
در سطح بین المللی بازخورد استعفای ظریف متفاوت بود چرا که از یکسو دشمنان نظام 
از این اتفاق خوشحال شدند و از سوی دیگر شاهد نوعی ابراز نگرانی و عمدتا سکوت 

دیپلمات ها و چهره های سیاسی بودیم.
در این میان آنچه اما بیش از همه حائز اهمیت است، نگرانی مردم و افکار عمومی است که 
البته طبیعی بود که پس از اعالم استعفای وزیر خارجه کشورمان این نگرانی به وجود آید. 
دســتگاه سیاست خارجی در ســال های اخیر با توجه به سیاست های راهبردی نظام و 
رویکرد تعاملی دولت تدبیــر و امید گام های بزرگی با مدیریت ظریف در جهت حفظ 
منافع ملی و ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی برداشــته و دستاوردهای زیادی را نصیب 

کشور نموده است.
البته این به معنای مشــکالت و مســائل حوزه دیپلماسی نیست، اما در شرایط کنونی که 
چالش های فراروی این حوزه ایجاب می کند که وزیر خارجه کشورمان با قدرت به کار 
خود ادامه دهد. از نگاه افکار عمومی و براســاس آنچه امروز به عنوان اولویت های نظام 
در حوزه سیاست خارجی مطرح است، حضور ظریف در رأس دستگاه سیاست خارجی 

بیش ای پیش اهمیت دارد.
بر این اســاس استعفای ظریف چه به دلیل مالحظاتی باشد که در پیام خود مطرح نموده 

است و چه از جهات دیگر برای افکار عمومی قابل هضم نیست.
به هرحال در ماجرای اســتعفای ظریف که ظاهرا بخاطر حفظ شــان و جایگاه وزارت 
خارجه بوده و بیشتر آداب و شئون دیپلماتیک را بر ذهن متبادر می سازد، چه بسا دالیل 
دیگری نیز داشــته باشد که اهمیت دارند. اما هرچه هست اصل ماجرا غیر منتظره و قابل 

تامل بوده و طبیعی است که خواست اصلی افکار عمومی تجدید نظر در آن باشد.

معمار توافق هسته ای استعفا کرد

نگرانی ها و خوشحالی ها از تصميم ظریف
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۱0میلیون ایرانی کارت هوشمندملی ندارند
 معاون سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه توزیع کارت های هوشمند ملی بزودی 
آغاز می شــود، گفت: ۱۰ میلیون نفر واجد شــرایط هنوز برای کارت هوشمند ملی 
اقدام نکرده اند.سیف ا... ابوترابی در گفتگو با مهر در مورد صدور کارت هوشمند ملی 
گفت: نخستین محموله کارت تولید داخل توسط چاپخانه دولتی صادر شده و در حال 
حاضر در حال تراشــه گذاری آنها هستند.وی با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر کارت 
هوشمند ملی را درخواســت کرده اند، گفت: برخی از کارتها بدلیل مفقودی نیازمند 
تولید داخل هســتند و یا اینکه تعدادی از افراد نیز به سن ۱۵ سالگی می رسند و نیاز 
به کارت هوشــمند دارند به همین دلیل از این پس کارتهای ملی هوشــمند در داخل 

کشور تولید خواهند شد.

ضرورت افزایش مهارت های فردی معلوالن
 معاون توانبخشی بهزیستی کشور گفت: اگر می خواهیم در مورد اشتغال معلوالن 
کاری کنیم باید شرایط را به گونه ای ایجاد کنیم که مهارت های فردی افزایش پیدا کند. 
به گزارش ایلنا، حسین نحوی نژاد اظهار کرد: گاهی که گزارش کار داده می شود ممکن 
اســت سوالی پیش بیاید که افراد هنوز دارای مشــکالت هستند. گزارش کار به این 
علت است که نوید ایجاد شود که  نظام و دولت به فکر معلوالن هستند اما زمانی این 
احساس خوب و شیرین در افراد حاصل می شود که احقاق اجتماعی صورت گیرد و 
تا رســیدن به آن راه  درازی داریم.وی ادامه داد:. با مدیریت و توجه مجلس و دولت، 
باالترین افزایش بودجه دستگاه ها در بین حوزه ها، سازمان بهزیستی کشور دارد که به 

واسطه تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلول است.

آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها به داروخانه ها
 دبیر انجمن داروســازان ایران ضمن اعالم آخریــن وضعیت پرداختی بیمه ها به 
داروخانه ها گفت: اعتباری که قرار بود از محل صندوق توســعه ملی مشــخصاً برای 
حوزه دارو نشــان دار شــود، از ســوی هیأت امنای دانشــگاه های علوم پزشکی در 

بخش های غیر دارویی هزینه می شود.
به گزارش ایســنا، سجادی درباره آخرین پرداختی های سازمان های بیمه گر در حوزه 
دارو گفت: متوســط پرداخت های ســازمان بیمه ســالمت به داروخانه ها مربوط به 
شهریور ماه ۹۷ است و سازمان تأمین اجتماعی نیز تا مرداد ماه امسال را پرداخت کرده 
اســت. نیروهای مسلح هم تا آبان ماه را پرداخت کرده اند. بنابراین با تأخیرهای شش 

الی هفت ماهه از سوی دو سازمان بیمه گر اصلی مواجهیم.

خطر استفاده شبانه از شبکه های اجتماعی 
برای سالمت نوجوانان

در یک مطالعه جامع در مورد عادات خواب نوجوانان آشکار شد 
که نوجوانان انگلیسی با گشت وگذارهای طوالنی مدت در شبکه های 
اجتماعی در انتهای شب و پس از رفتن به رختخواب، سالمت و بازده 

تحصیلی خود را به خطر می اندازند.
به گــزارش فرارو، تحقیقات نشــان می دهند بیش از یک ســوم از 
نوجوانان انگلیسی روزانه دست کم سه ساعت در شبکه های اجتماعی 
می گردند و یک پنج آن ها نیز دســت کم روزانه پنج ساعت را صرف 
چنین فعالیت هایی می کنند و بنابر مطالعات، آن دسته از نوجوانانی که 
روزانه سه ساعت یا بیشتر شبکه های اجتماعی هستند، احتمال بیشتری 

برای دیرتر خوابیدن دارند.
به بــاور متخصصان خوابیدن دیر وقت در شــب پیش از مدرســه 
موضوعی نگران کننده است چرا که نوجوانان را در معرض پیامدهای 
نامطلوب تحصیلی و عاطفی قرار می دهد. خواب ناکافی در نوجوانان 
با مشــکالت زیادی اعم از مشکالت سالمت روان، چاقی و عملکرد 

ضعیف در مدرسه مرتبط است.
عالوه بر اســتفاده طوالنی مــدت از رســانه های اجتماعی از دیگر 
مشکالت نوجوانان می توان به مختل شــدن خواب آن ها با پیام های 

شبانه و بیدار شدن برای چک کردن این پیام ها اشاره کرد.
طبق بررسی های صورت گرفته حدود ۱۲ هزار نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله 
در سراسر انگلیس به طور میانگین روزانه بین یک تا سه ساعت را در 
رسانه های اجتماعی می گذرانند. یک سوم از آن ها نیز که بیشتر شامل 
پسران بودند، کمتر از یک ساعت در روز را در این فضاها می گذرانند. 
اســتفاده از رسانه های اجتماعی برای ۱۴ درصد از افرادی که بین سه 
تا پنج ساعت از وقت روزانه خود را در این فضاها می گذرانند، "باال" 
و برای ۲۱ درصد از افرادی که بین پنج ساعت یا بیشتر در رسانه های 

اجتماعی بودند، "بسیار باال" طبقه بندی شده است. 
بــه طور کلــی دختران با ۲۸ درصد بیشــتر از پســران با ۱۴ درصد 
جزو گروه استفاده کنندگان "بســیار باال" از رسانه های اجتماعی قرار 

می گیرند.
این مطالعه هم چنین نشــان می دهد نوجوانانی کــه در گروه "باال" و 
"بسیار باال" برای استفاده از رسانه های اجتماعی قرار دارند به ترتیب 
۱۷ درصد و 6۸ درصد بیشــتر احتمال دارد در شب هایی که فردا باید 
به مدرسه بروند پس از ساعت ۱۱ شب خوابیده و فردای آن شب پس 
از ساعت ۸ صبح از خواب بیدار شوند. اما افرادی که کمترین استفاده 
از رسانه های اجتماعی را دارند، استراحت کافی داشته و زمان مناسبی 

به خواب رفته و از خواب بیدار می شوند.
هم چنین استفاده از رســانه های اجتماعی در زمان پیش از خواب بر 
کیفیت خواب نوجوانان تاثیر دارد. به طوری که نوجوانانی که در گروه 
"باال" و "بسیار باال" برای استفاده از رسانه های اجتماعی قرار دارند به 
ترتیب ۷ و ۲۸ درصد بیشتر از افرادی که کمترین استفاده از رسانه های 

اجتماعی را دارند در طول خواب شبانه بیدار می شوند.
بنا بر گزارش گاردیــن، عالوه بر آن این نوجوانان که زمان زیادی را 
صرف رســانه های اجتماعی می کنند در طول زمان مدرسه احساس 
خستگی بیشتری داشته و در انجام تکالیف مدرسه عملکرد مناسبی از 

خود نشان نمی دهند.

محدودیتی در بیمه نیازمندان وجود ندارد

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه تغییر و محدودیتی 
در ثبت نام بیمه نیازمندان ایجاد نشــده است، گفت: وظیفه شناسایی 

افراد جدید فاقد پوشش بیمه ای بر عهده وزارت رفاه است.
طاهر موهبتی در گفت وگو با مهر با اشــاره به اینکه ثبت نام نیازمندان 
برای بیمه همگانی همانند قبل است و هیچ تغییر و محدودیتی در آن 
ایجاد نشده است، اظهار داشت: هر فرد و یا مرکز درمانی که بیمار را 
به خارج از بیمارســتان ارجاع دهد، تخلف کرده و مردم می توانند از 

طریق سامانه ۱666 به ما اطالع دهند.
وی با اشاره به اینکه حتما با متخلفان برخورد می شود، گفت: تاکنون 
گزارش رســمی و تایید شــده مبنی بر اینکه تخلف و یا مشکلی در 
ثبت نام نیازمندان برای بیمه ســالمت و یا شرایط ثبت نام ایجاد شده 

باشد، نداریم.
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت اظهار کرد: البته طبیعی است در یک 
جریانــی که ۱۹۰ میلیون بار مراجعه انجام می شــود یک میلیون بار 
تخلف شود اما در عین حال حتما مراقبت می کنیم؛ اگر جایی ارجاع 
صــورت گیرد و بیمــاری را نپذیرفتند ورود پیدا مــی کنیم و با آنها 

برخورد خواهیم کرد.
موهبتی با اشــاره به اینکه اخیراً بازدیدی از یک بیمارســتان  داشتیم، 
بیان کرد: در این بیمارستان که فوق تخصصی است، با مدیریت خوب 
رئیس بیمارســتان عالوه بر اینکه افزایــش ۱۴ درصدی خدمات را 
داشتیم در عین حال هزینه های ما هنوز به سقف نرسیده است و حتی 
یک مورد هم گزارشی مبنی بر تخلف و نپذیرفتن بیمار با دفترچه بیمه 

سالمت را نداشتیم.
وی اضافــه کرد: هیچ محدودیتی برای ثبت نام نیازمندان نداریم و اگر 
موردی بود حتما به ما گزارش کنند و مطمئن باشــند که رســیدگی 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در مورد آیین نامه جدید ارزیابی وسع 
نیز گفت: این آیین نامه با هدف پوشش بیمه ای و حمایت از محرومان 
تقدیم دولت شده اســت و درصورت تصویب نهایی نیازمندان فاقد 

پوشش بیمه ای تحت پوشش قرار می گیرند.
وی گفت: براساس ابن آیین نامه نیازمندان فاقد پوشش بیمه ای،6 ماه 

فرصت دارند برای ببمه اجباری اقدام کنند.
موهبتی درمورد شناسایی افراد جدید فاقد بیمه اظهار کرد: وظیفه این 
کار بر عهده وزارت رفاه قرار داده شــده است و باید براساس درآمد 

خانوار استحقاق آنها از بیمه رایگان را مشخص وبه ما اعالم کنند.

افکار: ایراني ها ۴۹۰۰ ســاعت بیشــتر از دانش آموزان سایر کشورها 
درس مي خوانند 

 پس چرا این همه درجا می زنن؟!!
شرق: راه هاي قانون پولشویي 

 پولشویی هم داره قانونی می شه؟
آفتاب اقتصادي: پاي قاچاقچیان به بازار گندم رسید 

 از بازار گوسفند و مرغ و ... گذشتن؟!!
اطالعات: وقوع طوفان هاي بزرگ در اورانوس و پنتون 

 اونوقت خبرنگارش کی بوده که اینو گزارش کرده؟!!
هگمتانه: مرتفع ترین کوه ها توسط کوهنوردان همداني فتح شد 

 همدانی ها اهل کار سخت و طاقت فرسا هستن!!
آفتاب اقتصادي: توزیع اسکناس هاي نو آغاز شد 

 کیه که عیدی بده؟!!
اخبار صنعت: چرخ بازار لوازم خانگي مي چرخد 

 خدا رو شکر!!
نقدحال: آقاي روحاني این رسم کشورداري نیست!!!

 فکر کنم داره سنت داری می کنه!!
همدان پیام: گراني میوه با تغییر مدیریت در اتحادیه 

 یعنی مدیریت اینقدر رو تغییر میوه تاثیر داره؟!
ایسنا: فراخوان سازمان انتقال خون براي اهداء خون در اسفند 

 می خوان خون مردم رو تو شیشه کنن!!
جام جم: فرش قرمز واقعي زیر پاي مردم 

 این فرش نیست موکت ظریف مصورِ!!
فارس: سازمان هاي موسیقي هگمتانه کوک مي شود 

 تبعات بعد کوک شدن این موسیقی ها رو هم به زودی می بینیم!!
شروع: بیماري مزمن بازار خودرو 

 ویروس گرانی همین!!
همدان پیام: نوروز امسال به مقصد سفرهاي داخلي 

 تا امام زاده عبداله هم که بتونیم بریم خودش هنره!!
ایلنا: سیر صعودي مصرف سیگار دختران نوجوان نسبت به پسران 

 می خوان جا نمونن!!

قتل زن توسط همسرش به دلیل نازایی
 فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: زن ۲6 ساله در یکی از روستاهای 
این شهرستان به علت نازایی توسط همسرش هنگام خواب خفه شد.

محمــد معصومی در گفت و گو با ایرنا یــادآوری کرد: اواخر خرداد 
امســال شــهروندی در تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک مورد 
فوت را گزارش کرده که هنگام حضور ماموران در سر صحنه عوامل 

اورژانس نیز در محل حضور داشتند.
وی اضافــه کرد: مادر و خواهر شــوهر متوفی عنــوان می کنند که 
عروسشان ســابقه بیماری و ناراحتی قلبی داشــته و به علت سکته 
فوت کرده است.فرمانده انتظامی تویسرکان بیان کرد: جسد این زن به 
پزشکی قانونی همدان منتقل و همچنین مدارک این زن برای بررسی 

بیشتر تحویل پزشکی قانونی تهران شد.
معصومــی ادامه داد: پس از انجام آزمایش هــای متعدد، علت مرگ 
خفگی و انسداد مجاری تنفسی ناشــی از فشار بر حنجره اعالم می 

شود.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با همکاری دادسرا شوهر، مادر شوهر 

و خواهر شوهر مقتوله را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تویســرکان اضافه کرد: پس از ۱۲ ساعت 

بازجویی فنی و تحقیق شوهر مقتوله به جرم خود اعتراف کرد.
معصومی بیان کرد: شــوهر این زن اعتراف کرد که پس از گذشت 6 
سال از ازدواج آنها صاحب فرزند نمی شدند و در نهایت پزشک اعالم 

می کند که همسرش نازا است.
وی گفت: مرد ۳۲ ساله پس از بازگشت به منزل با همسرش مشاجره 
کرده و مقتوله شــوهرش را از منزل بیرون کرده و در را بر روی وی 
می بندد.فرمانده انتظامی تویسرکان اضافه کرد: این مرد پس از چند 
ســاعت دوباره به منزل مراجعه کرد اما مجدد همســرش از ورود 
او جلوگیری کرد.معصومی افزود: ایــن فرد به منزل مادرش که در 
همسایگی و دیوار به دیوار خانه او قرار دارد مراجعه کرده و ساعت 
پنج بامداد با ورود به منزل شخصی و فشردن گلوی همسرش، وی 

را به قتل رساند.
وی ادامه داد: قاتل از محل متواری شــده و در تماســی با مادرش از 
وی می خواهد در تماس با اورژانس خبر سکته عروس اش را اطالع 
رســانی کند. فرمانده انتظامی تویسرکان اظهار داشت: با حضور قاتل 
و مادر و خواهر او، مجدد صحنه قتل بازسازی شد و متهم با تشکیل 

پرونده راهی زندان شد.

 جوامع با گذشــت زمان با تحول مواجه 
می شــوند، گاهــی این تحــوالت موجب 
پیشــرفت و گاهی موجب زوال اســت، با 
برنامه ریزی صحیــح و پاک نکردن صورت 
مسئله، می شــود از عوارض منفی تحوالت 
جلوگیری کرد، به خصوص مســائلی که به 

آینده نسل نو مربوط می شود.
ازدواج ســفید یا همباشــی ماننــد برخی 
تحوالت نوظهور دیگر چند دهه ای است که 
برخی جوامع و جامعه ما را هم درگیر کرده 
اســت، واقعیتی که هست و قابل کتمان هم 
نیست، اما باید شدت و ضعف آن را سنجید 
و با کار کارشناســی و مطالعات بر اســاس 

واقعیت ها جلوی ضررها را گرفت.
 از مجــرد زندگی کردن پســرم 

نگرانم
مادری حدود 6۰ســاله می گوید: پسرم چند 
ســالی اســت به صورت مجردی زندگی 
می کند. هر از گاهی به او ســری می زنم، اما 
تا حاال نشده است که بدون هماهنگی قبلی 
به خانه او رفته باشــم، گاهی که به خانه او 
می روم احساسم بر این است که خانه او خانه 
یک فرد مجرد نیســت و به نظر رد پای یک 
زن در آن احساس می شود، گاهی با گوشه 
و کنایه به او می فهمانم که خبری از یک زن 
در زندگی او هست یا نه؟ او کتمان می کند، 

اما من دلواپسم.
وي می افزاید: هر بار چیزی را بهانه می کند و 
دلیل می آورد، اما من نگرانم، حاال که درآمد 
او هم بهتر هم شــده نگرانی من برای آینده 
او و گاهی هم برای مشــکالت احتمالی که 
ممکن است او را درگیر کند بیشتر می شود. 
از ســویی هم راضی نمی شود با ما زندگی 
کند، می گوید این زندگی برایش بهتر است 
و بیشــتر به کارهایش می رسد، اما همه اینها 
برای من نگران کننده است موجب قانع شدن 

من نمی شود.
 پای يک پسر درمیان است

به گزارش ایرنا، مادری هم می گوید: دخترم 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در یکی از 
دانشگاه های تهران است، به ما گفته با پولی 
که به او داده ایم با یکی از هم رشته ای هایش 
آپارتمانی را اجاره کرده است، هر وقت من 
به تهران می روم و چنــد روزی که پیش او 
می مانم دوســتش نزد اقوامــش می رود و 
در اتاق دوســتش هم در تمــام این مدت 
بســته است، چند باری دوســتش را دیده ام 
دخترخوبی اســت، از خانواده خوبی است، 
اما وقتی دخترم به شهرستان پیش ما می آید 
تلفن هایش مشکوک است، نمی دانم دقیقا با 
چه کسی صحبت می کند و همین تلفن های 
مشکوک موجب می شود که گاهی احساس 

می کنم، پای یک پسر درمیان است.
 ازدواج سفید يا همباشی

انجمــن علمی  رئیس  اقلیمــا،  مصطفــی 
مددکاری اجتماعی ایران می گوید: در ازدواج 
سفید یا همباشی باید توجه داشت که دختر 
و پســر تا زمانی که عقدنامه نداشــته باشند 
و ازدواج دائمی نکرده باشــتد دختر و پسر 
هســتند و بیشتر هم ازدواج سفید شامل این 
نوع دختران و پســران است. این مسئله در 
ایران در ۱۰ تا ۱۵ ســال گذشته بیشتر دیده 
شده است. اقلیما در پاسخ به این پرسش که 
امروز چرا به اینجا رســیده ایم،می گوید: این 
شرایط از وضعیت و زیر ساخت های جامعه 
ناشی می شود مســائلی مانند، بیکاری و باال 
رفتن سن ازدواج به این پدیده مربوط است 
و اگر بخواهیم که این نوع مسائل حل شود، 
باید علل آن مشخص شود. صرفا نمی شود 
فقط روی ازدواج ســفید صحبــت کرد و 

چرایی اینکه یک جوان ازدواج سفید می کند، 
باید بررسی شود. استاد مددکاری اجتماعی 
می افزاید: در حال حاضر در کشــور ما، هم 
ازدواج ســفید هم صیغه هر دو غیر رسمی 
است و صیغه هم بیشتر در افراد پولدار انجام 
می شــود البته گاهی برای برخی موارد مانند 
اقامت در هتل ها باید کاغذی برای ثبت صیغه 

داشته باشند.
در  بیشــتر  ســفید  ازدواج   

کالنشهرهاست
رئیــس انجمن علمی مــددکاری اجتماعی 
ایران اضافه می کند: ازدواج سفید بیشتر در 
کالنشهرها و شهرهای بزرگ دیده می شود 
و کمتر شاهد این پدیده در شهرهای کوچکتر 
هســتیم. عموما افرادی که در محل زندگی 
اصلی خود نیســتند. به دلیل برخی از موارد 
برای زندگی مشترک توافق می کنند که با هم 
در یک خانه باشــند. گاهی با هم هیچگونه 

ارتباط جنسی هم ندارند.
وی ادامه داد: در برخی کشورها مانند فرانسه 
افراد در این نوع رابطه به شهرداری می روند 
و ثبــت نام می کنند و از تمــام مزایای یک 
زن و شــوهر برخوردار می شوند و این در 
حالی است که در کشــور ما یک زن و مرد 
نمی توانند رابطه صیغه ای خود را اعالم کنند.

 9۰درصد از پسران دوست دختر 
خود را برای ازدواج انتخاب نمی کنند

این استاد دانشگاه تصریح می کند: در کشور 
ما ۹۰درصد از پســران که با دختران دوست 
هستند ترجیح می دهند که همسر خود را از 

بین دوست دختران خود انتخاب نکنند.
وی معتقــد اســت: در دیــدگاه اســالمی 
وقتی انســان ها به بلوغ می رســند، زندگی 
شخصی شــان به خودشــان مربوط اســت 
و دیگــر به ما ربطی نــدارد. در حال حاضر 
در فرهنگ جامعه ما، اگــر دختری ازدواج 
ســفید یا همباشــی و حتی صیغه هم باشد 
کسی راضی نمی شود با او ازدواج کند شاید 
۱۰۰ســال دیگر این موضوع را بپذیرند ولی 

در حال حاضر نه.
وی افزود: تنها ۱۰درصد از پســران راضی 
می شوند که با دوســت دختر خود ازدواج 
دائم کننــد و آن هم در صورتی اســت که 
دختر دارای شــرایط برتر ماننــد پول دارتر 

بودن باشد.
 آماری در مورد ازدواج سفید نداريم

این اســتاد دانشگاه تاکید می کند: مشکل در 
اینجا مردان هســتند، مردی که به دختر ۱۳ 
تا ۱۴ ســال محبت بی مورد می کند و بعد از 
او سوء استفاده می کند، مشکل اینجاست که 
هم قانونگذار و هم مجری قانون هر دو مرد 

هســتند و حتی اگر زنــی در خانه ای مورد 
تجاوز قرا بگیرد او را محکوم می کنند که چرا 
به آنجا رفته اســت تا اینکه مرد را مقصر و 
عامل اصلی این تجاوز بدانند، اگر می گوییم 
زن خیابانی، این زن به اصطالح خیابانی در 
کنار یک مرد است که او هم خیابانی است، 
پس باید آن مرد را هم خیابانی بدانیم نه اینکه 

فقط از زن به عنوان خیابانی یاد شود.
وی تاکید کرد: ما برنامه ای برای حمایت از 
این گونه زنان نداریم و به علت های آن توجه 
نمی کنیم و هیچگاه هم از خود ســوال نمی 

کنیم که علت ازدواج سفید چیست؟
7۰درصــد جوانان بعــد از فارغ 
التحصیلی از دانشگاه ازدواج می کردند

اقلیما می گوید: در زمانی که ما در دانشــگاه 
مشــغول تحصیل بودیم، ۷۰درصد جوانان 
بعد از فارغ التحصیلی از دانشــنگاه ازدواج 
می کردند، چرا که می توانســتند وام بگیرند 
با آن خانه بخرند و کار داشــتند و به راحتی 
زندگی خود و همسراشان را تامین می کردند.
وی می افزاید: در حال حاضر بیشتر جوانان 
تحصیلکــرده بیکار هســتند و بنابر این در 
بخش های خصوصی بــا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان از روی ناچاری مشــغول می شوند و 
این در حالی اســت که در برخی موارد در 
همین بخش خصوصی به آنها پیشنهادهایی 
برای برقراری روابط جنسی برای دوام همین 
کار بی اهیمت داده می شود و جوان هم اگر با 
این نوع پیشنهاد همراه نشود همین کار ناچیز 

را هم از دست خواهد داد.
 وام دادن برای ازدواج مسخره است

این استاد دانشــگاه اضافه می کند: می گویند 
طالق تبدیل به یک فاجعه شده است. چرا که 
ازدواج پایه اش پولی شده است، این مسخره 
اســت که دولت برای ازدواج وام می دهد، 
جوانی که کار نــدارد وام بگیرد که ازدواج 
کند، خوب، بعد از ازدواج حاال کار هم ندارد 
و آن وام را هم می خورد، قســط های وام که 
شروع می شود باید برای پس دادن آن چه کار 
کند؟ باید دزدی کند؟ این روندی اســت که 
حتی در کشورهایی ضعیف مثل بنگالدش یا 

پیشرفته مثل آمریکا هم دیده نمی شود.
 راهکار افزايش ازدواج دادن وام، 

نیست ايجاد کار است
این اســتاد دانشــگاه تاکید می کند: راهکار 
افزایــش ازدواج فراهم کردن شــرایط برای 
پرداخت وام نیســت، بلکه بایــد کار برای 
جوانان ایجاد شود، با این روش ها مسئوالن 
مشکل را گردن چیزهای دیگر می اندازند، در 
صورتی که پایه نخست زندگی اقتصاد است.

وی در عین حال به حداقل اســتانداردهای 

زندگی در دنیا اشــاره کرد و گفت: حداقل 
استاندارد تعریف شــده برای زندگی شامل 
۲۵درصــد از درآمد باید صرف مســکن، 
۲۵درصــد صــرف خــوراک و پوشــاک، 
۲۵درصــد هم صرف تفریحات و بیماری و 

۲۵ در هم پس انداز شود.
 گرانی عامل افزايش طالق

اقلیمــا تصریح مــی کند: در حــال حاضر 
شــاهد هســتیم که قیمت برخی کاالها ۷۵ 
تا ۸۰درصــد افزایش می یابد در صورتی که 
فقط با این همه کار کارشناســی و با حضور 
افراد متخصص، فقط ۱۰درصد حقوق اضافه 
می شود. هیچ تناسب و تعادلی بین حقوق ها 
و افزایــش قیمــت وجود نــدارد و طبیعی 
اســت که مردمی که دچار فقر می شوند به 
آسیب های اجتماعی از جمله طالق کشیده 

می شوند.
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه بایــد گفت، 
کسی پاسخگو نیســت، اقتصاددان و حتی 
روانشناس ما جهان سومی می اندیشند و این 
طبیعی است که کسی که کار و درآمد ندارد 
دیگــر حوصله نــدارد و آن وقت او را یک 
فرد افسرده قلمداد می کنند، نباید او را افسرده 
تلقی کرد، بلکه باید مشکل بیکاری حل شود 
تا فرد تحرک، پویایی نشاط و داشته باشد با 

اتکا به خودش زندگی کند.
 يک دهه اســت که شاهد ازدواج 

سفید هستیم
حســن موســوی چلک، رئیــس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایران نیز معتقد اســت: 
یکی از موضوعاتی که یک دهه اســت با آن 
مواجه هستیم ازدواج سفید است که ما به آن 

هم باشی اطالق می کنیم.
وی می گویــد: جامعه ایران هــم اکنون این 
ســبک زندگی را نمی پذیرد عوامل مختلفی 
در این پدیده دخیل هستند. این نوع زندگی 
مسئله جدی برای جامعه ما نخواهد بود، چرا 
که موارد آن کم اســت و چون با بسترهای 
جامعه مــا همخوانی ندارد. این ســبک از 
زندگــی در ایران فقط در برخی شــهرهای 

بزرگ و به صورت معدود دیده می شود.
 برخی می خواهند مسئولیت زندگی 

دائمی را نداشته باشند
رئیس انجمن مــددکاری اجتماعــی ادامه 
می دهد: از دیگر دالیل این سبک زندگی این 
است که برخی افراد نمی خواهند مسئولیت 
پذیری یک زندگی دائم را داشــته باشند و 
هر وقت بخواهند بتوانند قطع رابطه کنند هر 
چند زندگی در کنار هم به مرور وابســتگی 
ایجاد می کند، اما این افراد از مسئولیت دائم 

فرار می کنند.

پيدا و پنهان ازدواج سفيد

دانش آموختگان پیام 
نور و غیرانتفاعی دارای 

بیشترین آمار بیکاری
معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفت: 
غیرانتفاعی،  دانشگاه های  دانش آموختگان 
پیام نور، دولتی سطح پایین و دولتی سطح 
باال به ترتیب بیشــترین و کمترین سطح 

بیکاری را دارند.
مجتبی شــریعتی نیاســر در گفتگو با مهر 
اظهار داشــت: هرچه کاالیــی مرغوب تر 
باشد، مشتری بیشــتری دارد. باور ما این 

است که کاالی انســانی که دانشگاه های 
تراز نخست ما تولید می کنند یا به عبارتی 
ما،  مطرح  دانشــگاه های  دانش آموختگان 
یقیناً در جامعه کمتر بیکار می مانند و این 

واقعیت است.
وی ادامه داد: برداشــت ما این اســت که 
دانش آموختگان دانشــگاه های غیرانتفاعی 
و پیام نور میزان بیکاری بیشتری دارند. در 
این موضوع یک منطقی وجود دارد. طبعًا 
اگر خود شــما هم بخواهید بروید از بازار 
کاالیی را خریداری کنید، کاالی مرغوب تر 

را خریداری می کنید.

معاون آموزشــی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری افــزود: کاالیی که دانشــگاه های 
برتر ما ارائه می دهند، مرغوب تر اســت. 
فکر می کنم زمینه جذب برای آنها بیشــتر 

فراهم باشد.
شــریعتی نیاســر تصریح کرد: البته من به 
دســتگاه  آموزش  مســئول حوزه  عنوان 
آموزش عالی کشور، انتظار دارم و امیدوارم 
تمام دانش آموختــگان ما از کیفیت باالیی 
برخوردار باشــند و در تمام ارکان جامعه 

از وجودشان استفاده شود.

 D تاثیر کمبود ویتامین
در بروز مشکالت سالمت مو

 تحقیق جدید نشــان می دهد سالمت مو می تواند نشانه 
وضعیت ویتامین D بدن باشد.

به گزارش تبیان، میزان رشــد مو به اندازه حدود یک سانتی 
متر در ماه می تواند نشــانه وضعیت ویتامین D بدن در طول 

چندین ماه باشد.
ویتامیــن D به طورمداوم با رشــد مو در آن تجمع می یابد. 
هر چقدر میزان ویتامین D خون باال باشــد، تجمع آن در مو 

بیشتر خواهد بود.«
به گفته متخصصان، سالمت مو تنها با کمبود ویتامین D مرتبط 

نیست، بلکه شرایط دیگری نیز می توانند با آن مرتبط باشد.
■ کم کاری تیروئید: این مشــکل می تواند موجب بیحالتی 

و خشکی مو شود. 
■ پسوریازیس: این بیماری بر روی پوست فرق سر به شکل 
تکه های ضخیم فلسی شکل بروز می کند. همچنین می تواند 

موجب ریزش مو و در نهایت طاسی شود.
■ سندرم تخمدان پلی کیستیک: بیماری سندرم پلی کیستیک 
هم می تواند موجب ریزش شــدید مو و نازک شدن تارهای 

مو شود.
■ دیابت: ریزش مو و طاســی از عوارض دیابت هســتند، 
چراکــه بدن در ایــن حالت قادر به اســتفاده از مواد مغذی 

دریافت شده از مواد غذایی نیست.
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مراقب سرقت فرش های خود باشيد
گرانفروشی قالیشویی ها به بهانه خدمات ویژه

 رئیس اتحادیه فرش همدان با اشاره به فعالیت ۲۳ قالیشویی مجاز در همدان بیان کرد: 
در حال حاضر ۲۳ قالیشویی مجاز در همدان فعال هستند که بعد از عید یک مورد دیگر 

نیز فعالیت خود را آغاز می کند.
محسن قشمی افزود: قالیشویی های مجاز و دارای پروانه کسب در استان طی ابالغیه ای 
موظف شــدند که تمامی کادر خود را مجهز به کارت شناسایی کرده تا کارت های معتبر 

معرف آنها برای ورود به منازل باشند.

وی از ورود بیش از ۵۰ قالیشویی غیرمجاز و فعالیت گسترده آنها با نرخ های پایین خبر 
داد و گفت: قالیشویی های مذکور با پخش کارت و شماره تلفن در سطح شهر مردم را به 

سمت خود کشانده و در ایام عید بازار داغی را برای خود فراهم آورده اند.
وی با بیان اینکه قالیشــویی های غیرمجاز قصد سرقت از منازل را دارند، به ایسنا گفت: 
در حالت بسیار خوشبینانه قالی ها را به حاشیه شهر برده و با آب رودخانه شست و شو 
می دهند که از نظر شرعی مشــکل دارد و در حالت های پیشرفته تر قالی را برده و دیگر 

باز نمی گردانند.
قشــمی با اعالم هشــدار به همشــهریان تأکید کرد: مردم فهیــم همدان حتما 
برای ســپردن فرش های خود به کارگران حتمــا آنها را موظف به ارائه کارت 

کــرده و فرش ها را تحویل دهند.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بــه هیچ وجه بــه بهانه خدمــات اضافی به 
قالیشــویی ها هزینه اضافــه نپردازید زیرا قیمت ها به صورت مصوب توســط 
ســازمان صمت مشخص شده و شــهروندان موظف به پرداخت همان بوده و 

خدمات  بهانه گران فروشــی نشود.
در پایان طی گزارش میدانی حاصل از قالیشــویی  ها و نرخ مصوب شست و شوی قالی 
از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای فرش های دستباف متری ۷ هزار تومان و 
برای فرش های ماشینی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۰ درصد افزایش قیمت را به همراه داشته است.

مدير توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی همدان:
نرخ گوشت متعادل مي شود

 مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه ۱۸ تن 
دام زنده در حال قاچاق از همدان کشف شد گفت: نرخ گوشت مرغ 

در بازار متعادل می شود.
مهدی نجفیان با اشــاره به توزیع گوشت قرمز در استان جهت تنظیم 
بازار اظهار داشــت: در بهمن ماه امســال به میزان 6۱.۵ تن گوشت 
منجمد گوســاله به قیمت ۲۹ هزار تومان توزیع شــد و گوشت گرم 

وارداتی نیز به میزان ۲۰ تن در چهار مقطع در بهمن ماه توزیع شد.
وی با بیان اینکه برای اسفند ماه بیش از ۵۰۰ تن گوشت ذخیره سازی 
شــده اســت عنوان کرد: به مدت دو روز به اتحادیه قصابان ۴.۵ تن 
گوشت گوسفندی کمتر از قیمت بازار اختصاص دادیم تا به مردم نیز 
با نرخ کمتر عرضه شــود ولی تغییری در نرخ عرضه مشاهده نکردیم 

بر این اساس دیگر این طرح را ادامه ندادیم.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشــاورزی همدان از کشف ۱۸ تن دام 
زنده در حین قاچاق از استان خبر داد و به تسنیم گفت: در ماه گذشته 
دو محموله ۵ تنی و یک محموله ۷ تنی دیگری نیز چند روز پیش در 

حین قاچاق دام به عراق دستگیر شدند.
نجفیان گفت: تمامی این محموله ها طبق قانون ذبح و به بازار رســید 
ولــی یک محموله که ۹ گاو ماده را حمل می کرد طبق قانون به عنوان 

اموال تملیکی به مزایده گذاشته شد.

مبارزه بیولوژیک با آفت کرم خراط 
در همدان انجام شد

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان همدان با بیان اینکه در حوزه 
مبارزه بیولوژیک آفات قدم های خوبی برداشــته شد که در این راستا 
ســال گذشته ۲۲ تن سم کمتر مصرف شده است گفت: با کرم خراط 

به صورت بیولوژیک مبارزه شد و 6۰ هزار عدد فرمون توزیع شد.
حسین فضلی در مراسم تجلیل از کشاورزان برگزیده شهرستان همدان 
با بیان اینکه امروز از ۱۱ کشــاورز نمونه استانی و پنج کشاورز نمونه 
ملی تقدیر شــد اظهار کرد: پنج نفر از همکاران جهاد کشــاورزی که 
در طول ســال وظایفی را خارج از وظیفه محــول انجام دادند تقدیر 

می شوند.
وی با بیان اینکه شهرستان همدان ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی را 
زیر پوشش دارد ادامه داد: در شهرستان همدان ۱۰ هزار هکتار مربوط 
به کشت محصوالت باغی و دامی و ۸۰ هزار هکتار مربوط به کشت 

محصوالت زراعی اراضی است.
به گزارش فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به 
اینکه ۲6 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان همدان آبی و بقیه 
دیم اســت بیان کرد: در شهرســتان همدان ۴۴۰ هزار تن محصوالت 
ســالیانه زراعی، ۸۰ هــزار تن محصوالت باغــی و ۷۰ هزار تن هم 

محصوالت دامی تولید می شود.
وی با بیان اینکه شهرســتان همدان در تولید محصوالت زراعی رتبه 
یک تا ســه را در استان همدان دارد ادامه داد: بیشترین وسعت اراضی 
کشاورزی شهرستان همدان مربوط به اراضی دیم است اما شهرستان 

همدان یک هشتم تولید استان را دارد.
فضلی با بیــان اینکه ۵۸۰ هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی در 
شهرستان همدان تولید می شود تصریح کرد: مجموع تولیدات بخش 

کشاورزی به 6۴۰ هزار تن می رسد.

کارت ملی علی اکبر حقیقی مراد فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 3۴8 و به شماره ملي 

۴۰51۴82871  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

کارت ملی اســدا... حاکم پور فرزند ولی 
ا... به شــماره شناسنامه 2 و به شماره ملي 

۴۰51583971  مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 
مي باشد. ساقط 

پ

آگهي مناقصه عمومی - دومرحله ای

شهـرداری مهــاجــران

بدینوسیله به اطالع کلیه افراد حقیقی وحقوقی دارای شرکت خدماتی معتبر )با عنوان خدمات شهری ( و ثبت 
شده می رساند شهرداری مهاجران قصد دارد عملیات رفت و روب وجمع آوری زباله سطح شهر مهاجران تا 
محل سکوی زباله ونگهداری فضای سبز،امورگورستان،سرایداری ونگهبانی جهت سال1398براساس آنالیزبه 

بخش خصوصی واگذار نماید . 
شرایط مناقصه : 

1-مدت قرارداد 12ماه )ازابتدا تاپایان سال 98 ( می باشد . 
2-متقاضیان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 275/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل بیست وهفت میلیون وپانصد 
هزار تومان بابت سپرده شرکت در مناقصه  به حساب شماره 5998197۰9نزد بانک کشاورزی شعبه مهاجران 
یا ضمانتنامه بانکی معتبر جهت سپرده شرکت در مناقصه ارایه نمایند. ومبلغ 5۰۰.۰۰۰ریال بابت خرید اسناد 

مناقصه به حساب شماره 28۰656222نزد بانک کشاورزی شعبه مهاجران واریز نمایند.
3-متقاضیان از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر به مدت یک هفته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
96/12/21 فرصت دارند جهت دریافت اوراق مناقصه پیشنهاد قیمت به واحد اداری مالی  شهرداری مهاجران مراجعه 
و پس از تکمیل اسناد مناقصه رابه دبیر خانه شهرداری مهاجران واقع در مهاجران -خیابان شهرداری - شهرداری 

مهاجران تحویل دهند .کلیه شرایط ومفاد مناقصه در برگه های پیشنهاد قیمت وآنالیز پیوست درج گردیده است.
۴-به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ 97/12/21 واصل شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد . 

5- ارائه گواهی تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی برای متقاضی الزامی است . 
6- به پیشنهاد فاقد سپرده  ،گواهی تایید صالحیت فاقد مدرک ثبت شرکت با موضوع خدمات شهری مخدوش 

و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
7- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم 

وسوم نیز به همین روال رفتار خواهد شد . 
تاریخ  از  روز  از ده  بعد  تاسوم  نفرات  نخست  از  به غیر  اند  برنده نشده  مناقصه  افرادی که در  8- سپرده 

صورتجلسه  کمیسیون معامالت مسترد خواهد شد.
9- کلیه هزینه های چاپ تکثیر ودرج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

1۰- شهرداری مهاجران در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار است . 
11- کلیه اطالعات و برگه ارائه پیشنهاد در اسناد مناقصه که تحویل متقاضی خواهدشد درج گردیده است . 

12- کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به حوزه واحد روابط عمومی شهرداری مهاجران واقع در 
خیابان شهرداری  -شهرداری مهاجران و یا با شماره ۰813۴568۰22 واحد اداری مالی تماس حاصل نمایند. 

تاریخ چاپ آگهی نوبت نخست :97/12/8
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم:97/12/1۴

مهلت ارایه پيشنهادات:پایان وقت اداری ۹7/۱2/2۱

آگهـي مزایـده

دهیـاري بـابـارستم

مزایده گذار: دهیاري بابارستم
عنوان آگهي: فروش تراکتور دهیاري

دهیاري بابارستم در نظر دارد خودروي تراکتور خود را از طریق مزایده با مشخصات ذیل به فروش برساند.
انتظامي 18- با شماره  با شماره موتور 12۴61 شماره شاسي 13963  ■ یک دستگاه خودروي تراکتور کشاورزي تیپ 285 مدل 1391 

169ک13 به مالکیت دهیاري بابارستم با لوازم جانبي تریلي و بیل جلو 
■ قیمت کارشناسي پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان مي باشد

■ قیمت با احتساب موارد ذکر شده با نظر کارشناسي دادگستري و استعالم از بازار خودرو ارزیابي شده است.
*شرایط مزایده:

■ کلیه هزینه ها از قبیل نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کارشناسي و هزینه نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.
■ زمان بازدید وسیله از تاریخ 97/12/۰7 تا تاریخ 97/12/1۴ مي باشد. ضمناً پاکت پیشنهادي تا پایان وقت اداري مورخه 97/12/1۴ مي باشد.

■ زمان برگزاري مزایده 97/12/15 مي باشد.
■ مزایده گذار پس از برگزاري مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مخیر مي باشد بدون آنکه نیاز به دلیل باشد.

■ برنده مزایده پس از اعالم نتیجه ظرف 2۴ ساعت فرصت دارد اقدامات قانوني جهت پرداخت بهاي تراکتور مذکور و دریافت آن را به عمل 
آورد و در غیر این صورت به نفر دوم واگذار خواهد شد.

متقاضیان مي توانند جهت بازدید خودروي مذکور به روستاي بابارستم مراجعه و یا جهت هماهنگي با شماره تلفن ۰91۰912۴3۰6 دهیار 
بابارستم خانم ظفري تماس حاصل فرمایند.

شرکت تعاونی وحدت صابرین

آگهـي مزایـده
یک  دارد  نظر  در  تعاوني وحدت صابرین  شرکت 
و   98۴۰7G۴3  سریال با   95۰ کاترپیالر  لودر  دستگاه 
لیفتراک TCM )1/5 تني( را از طریق مزایده حضوري 
و   175/۰۰۰/۰۰۰ لودر  براي  پایه  مبلغ  برساند.  فروش  به 

لیفتراک 35/۰۰۰/۰۰۰ تومان.
مي باشد.  مزایده  برگزاري  با  همزمان  دستگاه ها  رؤیت 
براي  تومان   5/۰۰۰/۰۰۰ و  لودر  براي   15/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
لیفتراک ودیعه شرط قبولي برندگي مي باشد که نقداً به 

محض برنده شدن باید پرداخت گردد.
تاریخ برگزاري 97/12/15 در داخل شرکت ساعت 9 براي 

لودر و 1۰ براي لیفتراک مي باشد.
نشاني: همدان، رزن، شاهنجرین، کیلومتر 3 جاده شوند
۰۹۱88۱67367

عمــومی یـده  مزا گهــی  آ

بنیاد تعاون زندانیان استان همدان

بنیاد تعاون زندانیان استان همدان در نظر دارد واحد سنگکی زندان مرکزی را از طریق مزایده 
عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1397/12/15 به بنیاد 
را  اسناد  و  بنزین فلسطین مراجعه  به آدرس: همدان،میدان فلسطین، جنب پمپ  زندانیان  تعاون 

دریافت نمایند.
به شماره  بایست  باشد که می  ریال می  واحد مذکوردویست هزار  بابت  مزایده  اسناد  مبلغ خرید 
حساب ۰112186۴95۰۰5 نزد بانک ملی شعبه مهدیه به نام بنیاد تعاون زندانیان استان همدان واریز 

گردد.و فیش مربوطه به امور مالی بنیاد تعاون زندانیان تحویل گردد.
ضمنا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۴227793-۰81 تماس حاصل فرمایند. 

■کلیه هزینه های چاپ و نشرآگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

گفت وگوي همدان پيام با اعضاي اتاق بازرگاني همدان

اتاق بازرگاني تيم قوي و جوان مي خواهد
غزل اسالمي «

 یازدهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگاني استان همدان در روز شنبه 9۷/۱2/۱۱ برگزار مي شود. اعضاي اتاق 
که حدود 3۷0 نفر از آنها داراي کارت عضویت واجد شــرایط براي شــرکت در انتخابات هستند، در این روز به کاندیداهاي 
مورد نظر خود رأي خواهند داد. براي آگاه ســازي اعضاي اتاق بازرگاني همدان، گفت وگوي کوتاه با چند نفر از اعضاي فعال 
انجام شده است تا نظرات و خواسته  آنها را به نمایندگان از بسیاري از فعاالن اقتصادي به گوش رأي دهندگان و کاندیداهایي 

که باالترین رأي را به دست مي آورند و وارد اتاق مي شوند، برسانیم.
در ادامه تعدادي از خواسته تولیدکنندگان و تاجران استان از هیأت مدیره جدید پارلمان بخش خصوصي استان آمده است.

 اتاق همدان باید قطب اتاق هاي منطقه شود
■ مسعود میدانچي-   تاجر و فعال اقتصادي
 افرادي باید در رأس اتاق بازرگاني همدان بنشــینند و براي اقتصاد اســتان تصمیم بگیرند که پرنفوذ و قدرتمند باشند و بتوانند 
دستگاه هاي اجرایي، استانداري و اتاق ایران را قانع کنند و نیازهاي بخش خصوصي را به کرسي بنشانند. این افراد باید تک روي نکنند، 

تیمي تصمیم بگیرند، فعالیت هاي پویایي داشته باشند و بیشتر به دنبال جذب اعضا باشند تا دفع عضو از اتاق.
به نظر من براي اتاق همدان و فعاالن اقتصادي اســتان مهم اســت که اتاق با اعضا و اتاق هاي 6 استان همجوار ارتباط خوبي بگیرد 
و خود را در حد قطب منطقه ارتقا بدهد. اگر ارتباط هیأت مدیره و هیأت نمایندگان با یکدیگر ارتباط خوب و مؤثري باشــد، قطعًا 
مي توانند مشکالت تولید، صادرات و تجار با دستگاه هاي مختلف از جمله بانک، بیمه ومالیات را حل کنند و زیرساخت هاي اقتصادي 

پویا را براي استان رقم بزنند.

 یک تیم قوي مي خواهیم که 
اقتصاد استان را نجات بدهد

■ اکبر قره خاني 
 تولیدکننده چرم و صادرکننده

ــره  ــراي هیأت مدی ــرادي ب ــار دارم اف  انتظ
اتــاق انتخــاب شــوند کــه از فعــاالن اقتصــادي 
قدیمــي و باتجربــه هســتند. مهــم ایــن اســت 
کــه حــرف و عمــل ایــن افــراد یکــي باشــد و 
دســت بــه دســت هــم بدهنــد و اقتصاد اســتان 
را از ایــن عقب ماندگــي نجــات بدهنــد. بایــد 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــوي روي کار بیای ــم ق ــک تی ی
ــوري  ــک ط ــاً بان ــتگاه ها و مخصوص ــا دس ب
ــار  ــکالت تّج ــه مش ــد ک ــرار کن ــاط برق ارتب
ــع  ــد رف ــا بتوان ــا آنه ــران اســتان را ب و تولیدگ
ــده  ــه صادرکنن ــت ک ــال اس ــن ۴۰ س ــد. م کن
هســتم و دفتــر کار در کشــورهاي دوبــي 
ــه کار  ــاز ب ــن آغ ــه م ــي ک ــان دارم. زمان و عم
کــردم، بســیاري از شــیرازي ها دالل مــا بودنــد 
امــا اکنــون آنهــا در صــادرات حــرف نخســت 
ــده  ــا بســیار عقــب مان ــد و اســتان م را مي زنن
ــور  ــطح کش ــا در س ــار م ــاً تج ــت. واقع اس
مطــرح نیســتند و یکــي، دو تولیدکننــده مطرح 
در کشــور را نمي توانیــم بــه کل فعالیــت 
اقتصــادي اســتان تعمیــم بدهیــم. مــا یــک تیــم 
پرنفــوذ مي خواهیــم کــه فقــط حــرف نزننــد، 
بلکــه بــا عمــل و اعمــال نفــوذ اقتصــاد اســتان 

ــد. را نجــات بدهن

 یک نفر در اتاق به فرش استان اهمیت بدهد
■ حمیدرضا فروزان احسن - تولیدکننده فرش دستباف

انتظــار داریــم یــک نفــر از اعضــاي هیأت مدیــره جدیــد از فعــاالن در عرصــه فــرش باشــند. بــا ایــن همــه ســابقه و قدمتــي کــه فــرش 
ــرش همــدان  ــت ف ــه حــال وضعی ــره باشــد و فکــري ب ــر از فعــاالن آن در هیأت مدی ــک نف ــد ی ــا دارد، بای همــدان در کشــور و دنی
ــام  ــه ن ــد و آن را ب ــرش مي دهن ــت ف ــي ســفارش باف ــان همدان ــه قالیباف ــد و ب ــتان هاي دیگــر مي آین ــد. در حــال حاضــر از اس بکنن
اســتان خودشــان بــه فــروش مي رســانند، در صورتــي کــه تاکنــون محققــان آمریکایــي و ســوئدي دربــاره فــرش همــدان تحقیــق کــرده 
و کتــاب  نوشــته اند، ۴۳ منطقــه شــناخته شــده د رایــن اســتان دارم کــه آوازه اش در دنیــا پیچیــده اســت. مــا فریادرســي مي خواهیــم 

کــه فــرش همــدان را احیــا کنــد.
اتحاد در اتاق همدان به نفع اقتصاد اســتان اســت و تک روي مانع رشد مي شود. اتاق بازرگاني باید واسط بین اتاق و بخش دولتي باشد و 
این نفوذ را داشته باشد که بتواند مشکالتي که بخش خصوصي با دستگاه هاي دولتي دارد را حل کند. یک تاجر و تولیدکننده نمي تواندتمام 

وقتش را براي حل وفصل امور مربوط به بیمه و بانک مالیات بگذارد؛ باید امور را تسهیل کنند.
اعضــا بایــد جوان گرایــي را در اولویــت قــرار بدهنــد. آنهــا هســتند کــه بــا انــرژي زیــاد امــور را پیــش مي برنــد و بــه دنبــال ایــده 

و خالقیــت هســتند.

معتمدان و امین مردم باید اتاق همدان را تشکیل بدهند
■ منوچهر رضایي ـ مدیر عامل شرکت بهتاک مالیر، صادرکننده کشمش
 یــک زمانــي متدینیــن و امیــن مــردم و بــزرگان جمــع مي شــدند و هیأت مدیــره اتــاق را تشــکیل مي دادنــد. امیــدوارم کــه مجــدداً 

بــه ایــن روال بازگردیــم و تغییراتــي در اقتصــاد همدان را شــاهد باشــیم.
یک آیین نامه اي در اتاق همدان ایجاد شده که همه اعضا مي توانند در رأي گیري و انتخابات هیأت مدیره شرکت کنند در صورتي که به نظر 
مي رسد فقط اعضایي که داراي کارت بازرگاني هستند باید در رأي گیري شرکت کنند تا شائبه اي به وجود نیاید؛ چون براي دریافت کارت 
بازرگاني پروسه سختي باید طي شود و فقط کساني مي توانند آن را دریافت کنند و واقعاً مستحق هستند. اما در شرایط کنوني همه افراد 

مي توانند عضو اتاق شوند؛ چه تاجر و تولیدکننده باشند و چه نباشند.
مــن بــه اتــاق ایــران پیشــنهاد دادم کــه حداقــل افــرادي کــه بیــش از ۲ ســال اســت کــه کارت عضویــت دریافــت کرده انــد حــق رأي 
داشــته باشــند کــه بــا ۱۸ مــاه آن موافقــت شــد و اکنــون اعضــاي داراي کارت عضویــت بــا حداقــل ۱۸ مــاه ســابقه هــم مي تواننــد 
در انتخابــات شــرکت کننــد.  ضمــن اینکــه بــه نظــرم در اصــالح ســاختار قانــون اتــاق، نماینده هــاي مجلــس بایــد ورود پیــدا کننــد و 

تغییراتــي در آن ایجــاد کننــد؛ چــون قانــون اساســي اتــاق بازرگانــي مشــکالتي دارد کــه بایــد بازنگــري شــود.

اتاق را جوان گرا کنید
■ پوریا حاتمیان ـ مدیرعامل شهرک صنعتي ویان و مدیر اجرایي 
شرکت پویان طب هگمتانه
ــده  ــه وجــود آم ــي ب ــن بخــش خصوصــي و دولت ــه اي بی  فاصل
کــه هیأت مدیــره جدیــد بایــد ایــن خــأل را پــر کنــد و فاصلــه را از 
بیــن ببــرد. در بســیاري مواقــع دولــت در مقاطــع مختلــف قوانینــي را 
تصــوب مي کنــد کــه در مــواردي تاریــخ مصــرف هــم دارنــد و تــا 
فعــاالن اقتصــادي متوجــه آن بشــوند، ممکــن اســت زمــان زیــادي از 
آن گذشــته و یــا کاًل تاریــخ آن بــه پایــان رســیده باشــد و موجــب 
متضــرر شــدن آنهــا بشــود. بنابرایــن اتــاق بازرگانــي ایــن موضــوع 
را در زمــان مناســب اطالع رســاني کنــد. در بخــش دیگــري از 
ــي  ــش دولت ــوش بخ ــه گ ــکالت را ب ــع و مش ــد موان ــش بای اقدامات
ــري  ــه هــم پیگی ــوذ داشــته باشــد ک ــدرت و نف ــدر ق برســاند و آنق

ــع کنــد. کنــد و هــم بتوانــد مســئوالن را قان
ــاال بــرود و اعضــاي  ســطح اســتان همــدان بایــد در اتــاق کشــور ب
بیشــتري جــذب کنــد تــا کرســي بیشــتري در اتــاق ایــران بــه دســت 
بیــاورد و مواضعــش را بــه کرســي بنشــاند. اکنــون جــزو اســتان هاي 

آخــر هســتیم و بایــد بــه دنبــال داشــتن دپارتمــان باشــیم.
ــاه  ــواز و کرمانش ــد اه ــتان هایي مانن ــه اس ــن اســت ک ــر ای ــورد دیگ م
ــدان  ــا هم ــد، ام ــاق دارن ــراي ات ــه ب ــه و ۴ طبق ــاختمان هاي ۱۷ طبق س
جــزو ۲ یــا ۳ اســتاني اســت کــه هنوز در ســاختمان اســتیجاري مســتقر 
اســت و بایــد هرچــه ســریع تر ســاختمان اتــاق رابه ســرانجام برســانند.
اتاق از این پس باید به ســمت جوان گرایي برود. باید جوان ترهایي که 
تولیدي دارند و یا مدیرعامل هستند و در این زمینه فعالیت مي کنند، وارد 
اتاق شوند و کار و فنون برخورد با بخش دولتي را یاد بگیرند و به فعال 

و پویا کردن اقتصاد استان کمک کنند.
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ورزشکاران پرس سینه همدان مدال های 
کشوری را درو کردند

 رئیس هیأت بدنســازی و پرورش اندام همدان گفت: ورزشکاران 
رشــته پرس سینه همدان در رقابت های باشگاهی کشور و انتخابی تیم 

ملی موفق به کسب نشان های رنگارنگ شدند.
مرتضی خدابنده لو در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: تیم منتخب همدان 
در مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور موفق به کسب سه 

نشان طال و سه مدال نقره شدند.

وی اضافــه کرد: در این پیکارها که به میزبانی ایالم برگزار شــد، جواد 
نوروزی صبور، خدایار خزایی و ابوالقاسم ملک زاده به مدال طال دست 

یافتند.
خدابنده لو بیان کرد: همچنین میالد ساعت نوری، رحمت اهلل ظاهری و 

امیر رضا ملیحی نیز سه نشان نقره را به دست آوردند.
 افتخارآفرينی مچ اندازان همدانی

رئیس هیأت بدنســازی و پرورش اندام همدان یادآور شــد: همچنین 
ورزشکاران مچ اندازی همدان در بیستمین دوره رقابت های مچ اندازی 

قهرمانی باشگاه های کشور انتخابی تیم ملی صاحب ۲ نشان شدند.

وی افــزود: در این رقابت ها که بــرای حضور منتخبان در رقابت های 
قهرمانی آســیا به میزبانی مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر برگزار 

شد، ۷۱۰ ورزشکار از ۲6 استان کشور حضور داشتند.
خدابنده لو خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات علیرضا محسنلو از 
همدان مدال طال کســب کرد و محمدرضا احمدی راد دیگر ورزشکار 
همدانی به نشان نقره رســید. مچ اندازی و پرس سینه ۲ رشته ورزشی 

زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور است.
هم اکنون ۱۰ هزار ورزشــکار به صورت ســازمان یافته در رشته های 

بدنسازی و پرورش اندام استان همدان فعالیت دارند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

طرح های ورزشی رزن با سرعت بیشتری 
انجام می شود

 مدیــرکل ورزش و جوانان همدان گفت: طــرح های نیمه تمام 
ورزشی رزن با سرعت بیشتری انجام می گیرد که با تکمیل این طرحها 
زیرساختهای ورزشــی این شهرستان در سطح بسیار خوبی ارتقا می 

یابد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، محسن 
جهانشــیر در بازدیــد از طرح های نیمه تمام ورزشــی رزن اظهار 
داشت: هم اکنون زمین چمن مصنوعی قروه درجزین مراحل پایانی 
خود را ســپری می کند و با ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی به دنبال 

خرید چمن مصنوعی و نصب آن هستیم.
وی افزود: زورخانه شهرستان رزن نیز از طرح های ملی بوده که ۳۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سکوي زمین چمن نیز از پیشرفت 

۴۰ درصدی برخوردار است.
وی خاطرنشــان کرد: به صورت مستمر با سرکشی به شهرستان ها، 
نظارت فنی الزم را در مراحل ســاخت و تکمیل طرح های ورزشی 

خواهیم داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: تالش برای به سرانجام 
رســاندن طرح ها خوب اســت اما باید با سرعت بیشتری نسبت به 

تکمیل آنها اقدام شود.
جهانشــیر افزود: تکمیل و تجهیز اماکن و زیرســاخت های ورزشی 
اولویت نخســت دستگاه ورزش اســتان همدان است و امیدواریم 

شهرستان ها نیز با جدیت این سیاست اجرایی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: شهرســتان ها باید در تامیــن اعتبار مالی برای فراهم 
سازی زیرســاخت های مناسب برای ورزش استان تالش کنند نیاز 

به حمایت مسئوالن داریم.
جهانشیر حضور سرزده در شهرستان ها و نظارت دقیق بر پیشرفت 
فیزیکی طرح های عمرانی در دست ساخت را از برنامه های اصلی 

خود دانست.

مسابقات بدمینتون مادران و دختران 
همدانی برگزار شد

 نائب رئیس هیأت بدمینتون همدان گفت: نفرات برتر مســابقات 
بدمینتون مادران و دختران گرامیداشت روز زن با برگزاری یک دوره 

مسابقه به میزبانی سالن حجاب همدان معرفی شدند.
پروانه ســلیمانیان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این دوره از 
مســابقات ۳۰ بانوی همدانی در بخش دوبل و به صورت تک حذفی 

باهم به رقابت پرداختند.
وی اضافه کرد: در این پیکارها ســیما قفقازی و شــهناز صارمی بر 

سکوی قهرمانی ایستادند.
سلیمانیان خاطرنشــان کرد: همچنین مهین جواهری و ستایش فرخ 
رو عنوان دوم را کســب کردند، فاطمه برازنده و ساغر مرادحاصل به 
همراه معصومه وفایی و مهدیه الجینی به صورت مشترک در جایگاه 

سوم قرار گرفتند.
نائب رئیس هیأت بدمینتون اســتان همدان در حاشیه این رقابت ها 
گفت: این رشــته هم اکنون به عنــوان یکی از ورزش های رایج در 
برنامــه تفریحی خانواده های همدانی به ویــژه در روزهای تعطیل 

است.
ســلیمانیان افزود: امروزه بدمینتون به عنوان ورزش همگانی در بین 
خانواده ها در حال رواج اســت و آسان بودن بازی این رشته باعث 
شــده تا خانواده ها به ویژه جوانان در ایام تعطیل که برای گشت و 
گذار به دامان طبیعت و فضای ســبز می روند، ساعاتی را به فعالیت 

بدمینتون بپردازند.
ــون یکــی از سیاســت  ــی شــدن بدمینت ــرد: همگان ــه ک وی اضاف
هــای اصلــی دســت انــدرکاران و مربیــان ایــن رشــته ورزشــی 
ــن  ــون بی ــت بدمینت ــار رقاب ــن ب ــرای چندمی ــی ب ــت و حت اس
ــی  ــا اســتقبال خوب ــه ب ــم ک ــران را برگــزار کردی ــادران و دخت م

مواجــه شــد.
سلیمانیان خاطرنشــان کرد: ورزش بدمینتون نیاز به فضای خاصی 
بــرای بازی ندارد و در فضاهای هموار همچون پارک ها می شــود 
این رشــته را به ویژه در فصول بهار و تابســتان در بین خانواده ها 

ترویج داد.
وی افــزود: ورزش بدمینتون اکنون به صورت همگانی در ســطح 
کشــور رایج اســت اما در عرصه قهرمانی باید برنامه ریزی بهتری 
اتخاذ شود تا بتوانیم استعدادها را در بخش حرفه ای با آموزش های 

الزم به سطح مدال آوری برسانیم.

مدت تعطیالت نوروزی 
پرسپولیس مشخص شد

 برانکــو ایوانکوویــچ تنهــا ســه 
ــود  ــان خ ــرای بازیکن ــی ب روز تعطیل
در نظــر گرفــت تــا اســتراحت کوتــاه 
 مدتــی در جریــان لیگ داشــته باشــند.

فوتبــال  تیــم  مهــر،  بــه گــزارش 
آینــده  روز   ۴۰ در  پرســپولیس 
دیدارهــای فشــرده ای را در لیــگ 
برتــر و لیــگ قهرمانــان آســیا خواهــد 
داشــت. ایــن تیــم کــه بــه نیمــه نهایی 
باشــگاهی  فوتبــال  حذفــی  جــام 
کشــور هــم صعــود کــرده اســت طبــق 
تقویــم فعلــی ســازمان لیــگ هــر ســه 
الــی چهــار روز یکبــار در لیــگ برتــر 
ــاف  ــه مص ــیا ب ــان آس ــگ قهرمان و لی

ــی رود. ــود م ــان خ حریف
پرســپولیس  ســرمربی  رو  ایــن  از 
مــدت زمــان تعطیــالت نــوروزی 
ــا  ــانده ت ــل رس ــه حداق ــش را ب تیم
ــس از  ــه پ ــان خــود را بالفاصل بازیکن
آغــاز ســال جدیــد در اختیــار داشــته 

ــد. باش
ــان  ــده بازیکن ــالم ش ــه اع ــق برنام طب
ــا ۲۹ اســفندماه ســال  پرســپولیس تنه
دوم  و  یکــم  همچنیــن  و  جــاری 
فروردیــن مــاه ســال آینــده مرخصــی 
ــح  ــن صب ــد در تمری ــا بای ــد. آنه دارن
ســوم فروردیــن مــاه حاضــر شــوند تا 
خودشــان را بــرای بــازی بــا اســتقالل 

ــد. ــاده کنن ــران آم ته
دهــم  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم 
ــی  ــده درب ــال آین ــاه س ــن م فروردی
ــزار  ــتقالل برگ ــل اس ــت را مقاب پایتخ

ــد. ــی کن م

رفع مشکل فوتبال 
بانوان ایران در راه 

المپیک 2020
ــه جــای فلســطین   کشــور قطــر ب
میزبــان  عنــوان  بــه  اشــغالی 
در  بانــوان  فوتبــال  رقابت هــای 
ــک ۲۰۲۰  ــی المپی ــه دوم انتخاب مرحل

می شــود. معرفــی 
ــی  ــی میزبان ــزارش ایســنا، در پ ــه گ ب
فلســطین از گــروه تیــم ملــی فوتبــال 
بانــوان ایــران در مرحلــه دوم انتخابــی 
المپیــک ۲۰۲۰ و مشــکالتی کــه بــرای 
ــور  ــن کش ــه ای ــران ب ــم ای ــزام تی اع
ــال  ــیون فوتب ــت، فدراس ــود داش وج
ــتار  ــا خواس ــا فیف ــی ب ــی مکاتبات ط
ــغالی  ــطین اش ــی از فلس ــر میزبان تغیی
بــه کشــوری دیگــر شــد کــه در 
ایــن  می رســد  نظــر  بــه  نهایــت 
اتفــاق در حــال انجــام اســت و قطــر 
بــه عنــوان میزبــان گــروه C ایــن 

رقابت هــا معرفــی شــده اســت.
ــه  ــا کمیت ــه ب ــی ک ــرو هماهنگی های پی
مســابقات فیفــا و AFC انجــام شــده، 
ــان  ــه عنــوان میزب قــرار اســت قطــر ب
ــر  ــون نظ ــود. تاکن ــاب ش ــران انتخ ای
فیفــا نســبت بــه ایــن تغییــر میزبانــی 
ــی  ــه نهای ــا تاییدی ــوده و تنه ــت ب مثب

ــده اســت. ــی مان AFC باق
ــران  ــال ای ــیون فوتب ــئوالن فدراس مس
 AFC ــابقات ــه مس ــس کمیت ــا رئی ب
کــه قطــری اســت، صحبــت کرده انــد 
و رایزنی هــای الزم انجــام شــده و 
موافقت هــای  صحبت هــا  ایــن  در 

ــده اســت. ــب ش ــز جل فلســطین نی
ــل  ــط بین المل ــئوالن رواب ــی از مس یک
فدراســیون فوتبــال فدراســیون فوتبــال 
در گفــت و گــو بــا ایســنا ایــن خبــر 
ــئوالن  ــه مس ــه گفت ــرد. ب ــد ک را تأیی
ــوب  ــه مکت ــران، تاییدی ــیون ای فدراس
ــاعت  ــا ۲۴ س ــی ت ــر میزبان ــن تغیی ای
گــروه  فدراســیون های  بــه  آینــده 
المپیــک  مقدماتــی  رقابت هــای   C

ــد. ــد ش ــال خواه ارس

دیواره نوردان همدان رکورددار صعود از 
علم کوه و بیستون هستند

 رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان گفت: دیواره 
نوردان این اســتان از دیرباز رکورددار صعــود از دیواره های مرتفع 
مناطق علم کوه و بیستون هستند و این موفقیت افتخاری بزرگ برای 

ورزش همدان است.
علیرضا گوهری در نشســت کارگروه دیواره نوردی اســتان همدان 
با حضور پیشکســوتان و فعاالن این رشــته ورزشــی اظهار داشت: 
افتخارآفرینی دیواره نوردان همدانی همواره زبانزد کشور است و همه 
ساله شــاهد صعودهای موفقیت آمیز آنان از مسیرهای صعب العبور 

هستیم.
وی بیان کرد: این رشــته با شکل گیری جدید کارگروه دیواره نوردی 
استان به دنبال فعالیت چشمگیر است و هیأت کوهنوردی نیز به لحاظ 

مالی و تجهیزاتی حمایت الزم را خواهد داشت.
گوهری خاطرنشــان کرد: دیواره نوردی از رشــته های زیرمجموعه 
فدراســیون کوهنوردی است و با ســنگنوردی طبیعت و صعودهای 

ورزشی متفاوت است.
وی افزود: دیواره نوردی بسیار سخت و نیازمند تجربه و توان فنی و 
آمادگی باال است و افراد شجاع، با هوش و توانمند می توانند در این 

رشته فعالیت کنند.
گوهری بیان کرد: همدان از دیرباز مهد پرورش دیواره نوردان بزرگ 
کشور بوده است و تاکنون نیز صدها صعود را در نقاط مختلف انجام 

داده اند.
وی با ارج نهادن نسبت به فعالیت موفقیت آمیز دیواره نوردان همدانی 
گفت: امســال نیز همدانی ها صعودهای بسیار خوبی به روی دیواره 

علم کوه داشتند.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی همدان معیار سنجش 
دیواره نوردان را افرادی دانســت که حداقل یک یا ۲ بار دیواره های 

مرتفع علم کوه و بیستون را فتح کرده باشند.
همدانی ها قدمت دیرینه در صعود موفقیت آمیز از این دیواره مرتفع 
و صعب العبور دارند به ویژه در دهه ۵۰ که اوج صعودهای مســتمر 

دیواره نوردان این استان بود.
در این ســال ها دیواره نوردان همدانی بر اساس آمارهای منتشر شده 

بیش از ۴۰ صعود موفقیت آمیز را بر دیواره علم کوه داشته اند.
از دیواره نوردان قدیمی و با سابقه همدانی می توان به مرحوم فریدون 
اســماعیل زاده، علیرضا رفتارهمدانی، حسن نجاتیان ، مرحوم حسین 
طالبی مقدم ، محمــد خدایاری ، قدیر یزدانی ، جالل باتوقی ، پرویز 
روحانی، علیرضا ادریســی ، حمید روحانی، عزت برق لشــکری و 

مرحوم نوید عزیزی اشاره کرد.

 لیگ برتــر کبدی کشــور در حالی به 
ایســتگاه پایانی رسیده اســت که تیم فتح 
کبودراهنگ حاال یک قدم تا خلق حماســه 
تاریخی برای ورزش اســتان همدان قرار 

دارد.
ســیزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 
کبدی اســتاندارد کشور در حالی امروز به 
پایان می رسد که کبدی کاران کبودراهنگ 

یک قدم تا فتح این جام قرار دارند.
در جدول تیم پایا تردینگ آذربایجان غربی 
بــا ۲۲ امتیاز همچنان در صدر جدول قرار 
دارد و فتــح کبودراهنگ با ۱۸ امتیاز برای 
کســب عنوان قهرمانی در تعقیب این تیم 
است و فجر ســاری و رعد پدافند هوایی 
سیســتان وبلوچســتان با ۱6 امتیاز در رده 

های بعدی این جدول قرار دارند.
در هفته ششم و ماقبل پایانی این رقابت ها 
که جمعه گذشته در تهران برگزار شد، فتح 
کبودراهنگ توانست در دیداری نزدیک و 
تماشایی ۳۸ بر ۳۳ فجر ساری را شکست 
دهد تــا با ۱۸ امتیاز موقعیــت خود را در 

مکان دوم جدول تثبیت کند.
به گزارش ایرنا این تیم در صورت لغزش 
نماینده آذربایجان غربی چه بسا می تواند 
به عنوان قهرمانی دســت یابد هر چند در 
مقام دومــی نیز برای ورزش همدان تاریخ 

ساز خواهد بود.
مردمان  خانگــی  ورزش  کبدی   

کبودراهنگ
کبدی یا زو یک بازی و ورزش اســت که 
بیشــتر در ایران، هند و پاکستان رواج دارد 
و قدمت ۱۰ ســاله در استان همدان دارد و 
میعادگاه  دیرباز  از  کبودراهنگ  شهرســتان 
کبدی کاران مستعد کشور بوده و همواره در 

ترکیب اصلی تیم ملی نماینده داشته است.
مردمــان کبودراهنــگ را مــی تــوان به 
مازندرانی های کشتی دوست مقایسه کرد 
که ورزش کبدی را در پوست و خون خود 

می دانند.
شهرستان کبودراهنگ نیز در شکل گیری و 
موفقیت ورزش کبدی در این منطقه بی تاثیر 
نبوده است چرا که جوانان این شهرستان با 
اندامی تنومند و چابک توانســته اند در این 

رشته پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.
در واقع آنها براســاس فیزیک بدنی خود 
توانســتند خیلی ســریع در این ورزش به 
رشــد و تکامل برســند و حــاال در صف 

برترین های کشور قرار دارند.
دوره  کبودراهنــگ  در  کبــدی  ورزش 
درخشــان خود را ســپری می کند و اوج 
پیشــرفت آنها کسب سه سهمیه حضور در 

بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بود.
برخــورداری از مربیان مجرب که هر یک 
ســابقه عضویت در تیم هــای ملی کبدی 
کشــور را در مسابقات بین المللی دارند به 
رشد و پیشرفت چشمگیر این رشته ورزش 

در کبودراهنگ کمک شایانی کرده است.
حاال کبودراهنگ در کنار شــهرهایی نظیر 
زاهدان، گــرگان و ســاری آوردگاه نخبه 
های کبدی کشــور هستند و از این شهرها 
به عنوان مرکز اصلی پرورش استعدادهای 

کبدی نام برده می شود.
 مصاف با قعرنشینان لیگ برتر

کبدی کاران فتح کبودراهنگ در ایســتگاه 
پایانی مســابقات باید به مصاف قعرنشینان 

جدول این دوره از مسابقات بروند.
هشــت تیم دهیاری محمــد آباد گرگان، 
فجر ســاری، رعد پدافند هوایی سیستان 
اندیمشک،  گرمسیری  الوار  بلوچستان،  و 
فتح  غربــی،  آذربایجان  تردینــگ  پایــا 
کبودراهنــگ، عقاب تالــش و میثم کاغذ 
دولت آبــاد اصفهان در لیگ برتر حضور 

دارند.
تیم فتح کبودراهنگ در نخســتین دیدار به 
مصاف الوار گرمسیری اندیمشک تیم هفتم 
جــدول رده بندی می رود و ســپس باید 
مقابــل تیم میثم کاغذ دولــت آباد اصفهان 
قعرنشــین جدول رده بندی این رقابت ها 

صف آرایی کند.
این رقابــت ها طی امروز و فــردا برگزار 

می شود.
 رويای جام برای فتح بی جام

بازیکنان تیم فتــح کبودراهنگ در رویای 
از ســکوهای قهرمانی  تصاحــب یکــی 
ســیزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 

کبدی باشگاه های کشور هستند.
در سال های گذشــته کبودراهنگ نماینده 
اســتان همدان در لیگ برتر کبدی کشــور 
بوده اســت و اگرچه این تیم نتوانســته به 
مقام برســد اما همواره به عنــوان یکی از 
مدعیان ظاهر شــده و با ترکیب بومی گام 

به مسابقات گذاشته است.
امســال  کبودراهنگ  کبدی  اســتعدادهای 
شگفتی ســاز لیگ برتر بوده اند و در یک 

قدمی صدرنشین جدول همچنان به رقابت 
با مدعیان می پردازند.

آنها این هفته هم ۲ دیدار به مراتب آســان 
تر از هفته های قبل پیش رو دارند و هر ۲ 
حریف فتح کبودراهنگ تیم های قعرنشین 

جدول هستند.
برتــری در ایــن ۲ مســابقه حداقل منجر 
به تصاحب ســکوی دومی جام ســیزدهم 
می شــود که نتیجه ای بسیار مطلوب برای 

ورزش استان به شمار می رود.
بدون تردید حضور بازیکنان ملی پوش در 
تیم فتح کبودراهنگ مهمترین اهرم قدرت 
برای این تیم محسوب می شود که آنها را 

برای رسیدن به هدف کمک می کند.
 کبودراهنگ افتخار کبدی همدان

رئیس هیــأت کبدی همــدان در این باره 
می گوید: کبودراهنگ افتخار ارزنده برای 
کبدی اســتان اســت و با کسب افتخار در 
لیگ برتر کشــور بازهــم قابلیت های این 

شهرستان در سطح ملی نمایان شد.
محمود کوثری فرد افزود: اســتان همدان 
تاکنون موفق به کســب مقام نشده و با این 
حال کبدی کبودراهنگ می خواهد امسال 
به این مهم برســد که افتخاری برای تاریخ 

ورزش همدان به شمار می رود.
وی بیــان کــرد: افتخــار دیگــر کبــدی 
کبودراهنگ در این اســت کــه با بازیکن 
مســتعد، جوان و بومی گام بــه لیگ برتر 
کبدی کشــور گذاشــته و توانسته به نتایج 

درخشانی دست یابد.
وی افــزود: حفــظ جایــگاه دومی جدول 
مســابقات در طول هفته ها برگزاری لیگ 
برتر کبــدی کشــور نشــان از قابلیت ها 
توانمنــدی های کبدی کاران بومی اســتان 
همدان اســت و این شرایط به طور قطع تا 

پایان یافتن مسابقات تداوم می یابد.
کوثری فرد با اشاره به باال بودن سطح کیفی 
مســابقات خاطرنشان کرد: امسال تیم ها با 
قدرت و توان بســیار خوبی گام به رقابت 
ها گذاشــتند و نتایج بازی هــا نزدیک و 

فشرده بود.
رئیس هیــأت کبدی همدان یادآور شــد: 
هدف از حضور در لیگ برتر کشور کسب 
تجربه در مســیر حرفه ای است حتی اگر 
عنوانی را هم کســب نکنند؛ چرا که ما به 
دنبال پشتوانه سازی و حضور موفق در تیم 

ملی هستیم.

زنان با ورزش سالمت خانواده را
 تقویت کنند

 زنان با ترویج ورزش می توانند ســالمت و تندرستی اعضای 
خانواده را تقویت کنند.

فرماندار فامنین در جشن گرامیداشت والدت حضرت زهرا )س( و 
روز زن در شهرستان فامنین اظهار داشت: بانوان با فعالیت ورزشی 
می توانند ســایر اعضای خانواده را نیز به این حوزه ترغیب کنند. 
ســید مجید شــماعی بیان کرد: زنان همانند مردان باید در ورزش 
فعالیت گســترده داشته باشــند چرا که ورزش برای بانوان بسیار 

سودمند و در زندگی آنها تاثیر گذار است. 
شماعی با بیان اینکه زنان و مادران جایگاه ویژه ای در جامعه دارند 
افزود: بانوان شهرســتان فامنین به لحاظ سطح مشارکت، بیشترین 

فعالیت را در حوزه های مختلف در سطح استان دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز در این مراســم گفت: در حال 
حاضر ۲۷ هزار بانوی همدانی به صورت سازمان یافته زیر پوشش 

بیمه ورزشی هستند و در ۴6 هیأت ورزشی فعالیت دارند.
محســن جهانشــیر افزود: ورزش بانوان همدان در سال های اخیر 
پیشــرفت قابل توجهی داشــته و گواه این ادعا کسب مدال های 
رنگارنگ در بازی های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا و همین المپیاد 

استعدادهای برتر است.
وی بیان کرد: در کنار توســعه ورزش همگانی، در عرصه قهرمانی 
نیز گام های مهم و موثری در ورزش بانوان اســتان برداشته شده و 
پیشرفت بانوان در عرصه مدال آوری آینده روشنی را برای ورزش 
استان رقم خواهد زد.جهانشیر با تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا 
)س( خاطرنشــان کرد: اعتقاد ما در دین اسالم این است که مرد در 
دامن زن به معراج می رســد و اگر مردی در جامعه موفق است به 
پشتوانه حضور زنان است.وی افزود: باید قدردان جامعه بزرگ زنان 
باشــیم چرا که نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و 

سالمتی خانواده در گرو سالمت زن آن خانواده است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشــاره به اینکه نقش همسران 
شــهدا کمتر از شهدا نیست، یادآور شــد: همسران شهیدان به این 
مرحله از معرفت و بصیرت رســیده بودند که مانعی بر سر راه این 
عزیزان نباشــند و با صبر و فداکاری خود شهیدان را در رسیدن به 

آرمان های انقالبی یاری داده اند.

امروز ليگ 13 به پايان مي رسد

کبدی کبودراهنگ 
یک قدم تا خلق حماسه

آگهي مزایده
به موجب پرونده هاي اجرایي کالسه هاي 96۰۰192 و 96۰۰191 موضوع اسناد رهني شماره 13۴۰2 و 11۴۴6 دفتر اسناد رسمي شماره 52 شهر نهاوند، بانک 
ملي نهاوند جهت وصول مبالغ 2/176/131/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و صدوهفتادوشش میلیون و صدوسي ویک هزار ریال( موضوع الزم االجرا و 19۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )صدونود میلیون ریال( خسارت تأخیر الي یوم الوصول علیه معصومه زمانیان و محمد مولوي مبادرت به صدور اجرائیات نموده است اجرائیات صادره 
به متعهدین ابالغ گردیده ســپس بنا به تقاضاي بستانکار موارد وثیقه برابر نظریه به شماره وارده 3396/و/97 مورخه 1397/۰7/11 کارشناسان رسمي 

دادگستري مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آنها به شرح ذیل مي باشد:
الف( یک قطعه آپارتمان به پالک ثبتي 38۰9 فرعي 1۰۰1/5۴ فرعي از 3 اصلي واقع در بخش 2 حوزه ثبتي نهاوند اســتان همدان، که برابر نامه شماره 
185/ن/97 مورخه 1397/۰1/16 اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند به مساحت 1۴6/5۰ مترمربع به نام معصومه زمانیان ثبت و سند مالکیت صادر گردیده، 
بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری: واقع در شهرک طالقانی و به قیمت 2/۴9۰/5۰۰/۰۰۰ ریال معادل )دویست وچهل ونه میلیون و پنجاه هزار تومان( 
ارزیابي گردیده و محدود است به حدود: شماالً: نخست به طول 5/15 متر که دیواري است به دیوار پالک باقیمانده 3 اصلي دوم که شرقي است به طول 
1/35 متر به طول 3/7۰ متر چهارم که غربي است به طول 3/۴۰ متر هر دو قسمت نخست دیواري است قسمت دوم درب و دیواري است به راه پله مشاعي 

پنجم به طول 9/۰5 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده
شرقاً: به طول 1۴/23 متر دیواري است به فضاي پالک 23۴5

جنوباً: به طول 16/۰5 متر دیواري است به فضاي خیابان
غرباً: به طول ۴/9۰ متر پنجره است به تراس غیرمسقف

الزم به توضیح است ملک یک فقره بازداشتي نســبت به مازاد بر رهن از طرف شعبه نخست اجراي احکام به مبلغ 3 میلیارد ریال براي ملک مشهود 
است که با توجه به اینکه بعد از تنظیم اسناد رهني بازداشت صورت گرفته است، اسناد رهني مقدم مي باشد. ملک  فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه 
مورخه 1397/12/26 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته 
مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها 
باشــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و... تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیمعشر و حق مزایده نقداً وصول 

مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف 261(
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1397/12/۰8

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه سبک سقف 
الینا

در پرونده کالســه 96۰998811۰5۰۰۰8۴ شعبه هفتم دادگاه حقوقي همدان که 
منتهي به صدور دادنامه شماره 97۰997811۰7۰۰339 مورخ 97/۴/23 گردیده 
حکم ورشکســتگي شرکت سبک سقف الینا به شماره ثبت 7۰5۰ مقیم همدان 
صادر گردیده اســت. لذا در اجراي ۴62 قانون تجارت و مــاده نظامنامه امور 

ورشکستگي آگهي مي شود که:
1- اخطار به کلیه بستانکاران شرکت ظرف مهلت هاي زیر از تاریخ نشر آخرین 
اعالن، اشــخاص حقیقي و حقوقي که ادعایي با طلبي نسبت به شرکت مذکور 
دارند اســناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را بانضمام فهرستي که کلیه 
مطالبات آنها را تعیین مي نماید به دفتر محترم شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان 

تسلیم کرده و فبض دریافت دارند.
2- طلبکاران مقیم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

3- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
۴- طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

5- اخطار به بدهکاران شرکت ظرف مهلت هاي فوق از تاریخ نشر اعالن خود را 
معرفي کنند و متخلفین از این اخطاریه به معادل بیست و پنج درصد دین به نفع 

صندوق دولت محکوم خواهند شد.
6- اخطار به کساني که به هر عنوان اموال شرکت در دست آنهاست که اموال را 
در ظرف مدت هاي مقرر فوق از تاریخ نشر آگهي در اختیار مدیر تصفیه بگذارند 
و گرنه هر حقي که نسبت به آن مال دارند از آن سلب خواهد شد مگر اینکه عذر 

موجهي داشته باشند.)م الف ۴۰73(
مدیر تصفيه شرکت در حال تصفيه سبک سقف الينا 
علي هاشم کریمي 

آگهي فقدان سند مالکیت
ــي وزارت  ــه نمایندگ ــران ب ــالمي ای ــوري اس ــت جمه دول
ــرگ استشــهاد محلــي  ــا تســلیم دو ب آموزش وپــرورش ب
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 21 بهــار مدعــي اســت یــک 
جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک فرعــي   از  اصلــي 
ــه 172  ــت 35۰۰5 صفح ــل ثب ــه ذی ــش ۴ ک ــع در بخ واق
دفتــر 226 ســابقه ثبــت دارد نــزد کســي در بیــع شــرط 
ــذا  ــده ل ــود گردی ــهل انگاري مفق ــر س ــه در اث ــت ک نیس
ــه  ــاده 12۰ آیین نام ــه م ــي ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ب
قانــون ثبــت آگهــي مي شــود تــا در صورتــي کــه کســي 
مدعــي انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــدت 1۰ روز  ــا م ــي ت ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــود مي باش خ
ــه و  ــه اداره ثبــت محــل مراجع پــس از انتشــار آگهــي ب
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه تســلیم نمایــد. لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت 
ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــد و ی ــراض نرس ــرر اعت مق
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه اداره ثبــت اســناد 
و امــالک المثنــي ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر 

و بــه متقاضــي فــوق تســلیم خواهــد نمــود. 
)م الف 8۰2(

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار
 هادي یونسي عطوف
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■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

فاطمه پاره تن من و روشنی دیده و میوه دل من است . آنچه او را ناراحت کند مرا 
ناراحت می کند و آنچه شادش کند ، مرا شاد می کند ؛ او نخستین کس از اهل بیت من 

است که به من می پیوندد .
أمالی صدوق، ص 575

■ دوبیتي:
خوشا روزی که دیدار ته وینم                                   گل و سنبل ز رخسار ته چینم
بیا بنشین که تا وینم شو و روز                                            جمالت ای نگار نازنینم

کاروانسرای »فرسفج« و »تاج آباد« 
احیا می شوند

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشــگری همدان با 
بیان اینکــه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی نیازمند ســرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی اســت گفت: کاروانسراهای »تاج آباد« و 
»فرسفج« با حمایت صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی 
و فرهنگی، بازســازی می شوند.علی مالمیر اظهار داشت: تخریب آثار 
تاریخی به عنوان یکی از مشکالت اساسی است که سال ها گریبانگیر 
آثار تاریخی شده بود که با راه اندازی و فعالیت صندوق احیا و حمایت 

از بخش خصوصی مرتفع شده است.
وی اضافه کرد: کاروانســراهای »فرسفج« و »تاج آباد« به صندوق احیا 

معرفی شده و در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند. 
مالمیــر گفت: پیش از این »حمام حاجی« و »حمام قلعه« ۲ اثر تاریخی 
همدان به بخش خصوصی واگذار و با تغییر کاربری به سفره خانه های 

سنتی، گردشگران و مسافران بسیاری را به خود جلب کرده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان خاطرنشان 
کرد: صندوق احیــا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی 
حلقه وصل بین بخش خصوصی و ســازمان میراث اســت و با آسان 
ســازی و شــتاب دهی به فرآیند باز زنده سازی و دمیدن روح زندگی 
در آثار تاریخی مرده، گام های جدی به ســمت ایجاد اشتغال و اقتصاد 

مقاومتی کشور برمی دارد.
کاروانســرای تاج آبــاد مربوط بــه دوره صفــوی و از کمیاب ترین 
کاروانسراهای مدور ایران اســت که در شهرستان بهار واقع شده، این 
اثر در ۲۱ اردیبهشــت ۱۳۷6 با شماره ۱۸۷۲ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
کاروانسرای فرسفج نیز بجا مانده از عهد صفوی است و در شهرستان 
تویسرکان واقع شده، این اثر در تاریخ 6 اسفند ۱۳۷6 با شماره ۱۹۷۰در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

زمان ثبت نام و اولویت های حج ۹8 اعالم شد
 ســازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای از ثبت نام اولویت های 

حج تمتع ۹۸ در کاروان ها، از روز جمعه دهم اسفند ماه خبر داد.
به گزارش  پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت، این سازمان اعالم 
کرد: ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۹۸ از روز جمعه، دهم اسفندماه 

آغاز می شود.
در اطالعیه سازمان حج و زیارت آمده است:

»دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ســال ۱۳۸۵ 
که پیش تر نسبت به تکمیل اطالعات و دریافت کد رهگیری از سامانه 
reserve.haj.ir اقدام کرده اند، می توانند از ســاعت ۱۰ صبح روز 
جمعه دهم اســفند ماه برای ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۹۸ اقدام 
کنند.ضمناً به منظور تســهیل در پرداخت زائران حج تمتع سال ۱۳۹۸، 
هزینه ســفر در دو قسط دریافت خواهد شد که قسط نخست مبلغ ۱۵ 
میلیون تومان )به عالوه اصل مبلغ ودیعه و سودهای تعلق گرفته به آن( 
همزمــان با ثبت نام در کاروان ها دریافت خواهد شــد و زمان دریافت 
قســط دوم متعاقباً اعالم خواهد شــد. قطعی شــدن ثبت نام به انجام 

معاینات پزشکی و پرداخت قسط دوم هزینه سفر منوط خواهد بود.
در فرآیند ثبت نام کاروان های حج ۹۸، نام نویســی فقط در کاروان های 
شهر یا شهرستان محل سکونت که در سامانه انتخاب شده، امکان پذیر 
خواهد بود. الزم اســت، زائران دقت الزم را داشته باشند یا اطالعات 

خود را در سامانه reserve.haj.ir بروز رسانی و اصالح کنند.

موسیقی زیر آسمان شبهای 
همدان 

 جشــنواره موسیقی فجر همدان امسال از نخست 
اســفندماه تا هفتم همین ماه با شــرکت بیش از ۱۰ 
گروه موسیقی همدانی و چند گروه موسیقی کشوری 
برگزار شــد. مدرس آواز و صداسازی که کارشناس 
رشته موسیقی نیز است در گفتگو با مهر در خصوص 
جایگاه موسیقی آئینی، کالســیک ایرانی در همدان 
اظهار داشت: موسیقی سنتی در همدان از چندین سال 
قبل حرفی برای گفتن داشــت، اما در مورد موسیقی 

آئینی و مقامی این گونه نبود.
مصطفی آزادی مقتدر با اشــاره به اینکــه امروز در 
موســیقی مقامی و آئینی و کالسیک ایرانی گروه های 
بسیار خوبی در همدان پا گرفته است، عنوان کرد: این 
گروه ها در کشور خوش درخشیدند و حتی برخی از 
آن ها در جشــنواره های کشوری نیز حائز رتبه شدند 
و از سوی دیگر گروه های موسیقی در شهرستان های 
استان مانند گروه موســیقی لری در نهاوند پیشرفت 
کرده و همین چند وقت پیش بود که یکی از گروه های 
موســیقی ممتاز کشوری در مالیر اجرا داشت که این 
نشان از پیشــرفت این نوع موسیقی در استان است.

وی در ادامه افزود: همدان طی این ســال ها هنرمندان 
و نوازندگان مطرحی را در کشــور معرفی کرده که از 
آن جمله می توان به داریوش زرگری، زنده یاد رامتین 

مجاهد نیا و جالل دوستی اشاره کرد.
خواننده گروه موســیقی آئین اظهار داشت: چند سال 
قبل موسیقی سنتی و کالسیک ایرانی در همدان شیب 
تنــدی رو به پایین داشــت و حمایت های فرهنگی 
مناســب نبود و گروه های موسیقی یک به یک از هم 
پاشــید چراکه اوال مخاطب این نوع موسیقی بسیار 
پایین بود و متأسفانه با پایین آمدن کیفیت اکثر اساتید 
عالقــه ای به گروه داری با هزینه های گزاف نبودند و 
گروه های موسیقی سنتی و ایرانی کالسیک به حاشیه 

رفتند.
 فضای موسیقی همدان متحول شده است

آزادی مقتدر در ادامه سخنانش گفت: امروز انقالبی در 
فضای موسیقی همدان رخ داده و آن به گونه ای است 
که شاید تنها خانواده موسیقی بدانند چه اتفاق بزرگی 
است و جشنواره ای با بهترین کیفیت به مدت ۷ روز 

برگزار می شود.
وی در این خصــوص بیان کرد: در ســال های قبل 
محافظه کاری فضای موسیقی فجر را در برگرفته بود 
و گروه های موسیقی با کمترین امکانات جشنواره را 
برگزار می کردند و بودجه بســیار اندکی به جشنواره 
اختصاص داده می شد و تک نوازی ها و گروه نوازی ها 
بســیار بی کیفیت بود و حتی گروه ها تمایل نداشتند 
در جشنواره شــرکت کنند و جشنواره برندی نبود و 
می دانستند کسی در جشنواره شرکت نمی کند، اما این 

بار اتفاق شگرفی در برگزاری جشنواره رخ داد.
این کارشناس موســیقی یادآور شد: اینکه می گویند 
موسیقی کالسیک ایرانی و سنتی و یا مقامی نمی تواند 
مخاطب جذب کند و مورد استقبال قرار نمی گیرد را 
قبول ندارم بلکه به اعتقاد من مدیریت ها بالیی به سر 
نوجوان امروزی آورده که موسیقی بی ارزش غربی را 
وارد ذهن مخاطب کرده و به واقع موســیقی سنتی و 
ایرانی اصیل ما را در برابر این نوع موسیقی ذبح کرده 

است.
 موســیقی اصیل ايرانی از سبد خانواده ها 

جامانده است
آزادی مقتــدر عنوان کرد: مســئولین باندانم کاری ها 
باعث شدند موســیقی اصیل ایرانی از بین برود و از 
سبد خانواده ها جاگذاشته شود و فضای موسیقی ملی 

بسته شده و راهی برای فعالیت نباشد.
وی ادامه داد: تا زمانی که درب رادیو و تلویزیون 
به روی موســیقی اصیل ایرانی و کالسیک بسته 
شــود و نشان دادن ساز در صداوســیما به عنوان 
یک تابو و یک قانون نانوشــته باشــد و از نشان 
دادن آن واهمه داشــته باشــیم و موسیقی فاخر 
خودمان که از فرهنگ خودمان برتافته اســت را 
کنار بزنیم نمی توانیم جلوی شــبکه های اجتماعی 
و ماهواره را بگیریم و به مخاطب خوراک خوب 

بدهیم.

آزمایش دوربین های دید در شب
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از آزمایش موفقیت آمیز عملکرد بالن 
اینترنتی و ارتباطی مدیریت بحران برای حمل محموله های مخابراتی 
و دوربین های دید در شــب تا ارتفاع ۳۵۰ متر از ســطح زمین خبر 
داد. به گزارش مهر ، حسین صمیمی ، درباره آخرین وضعیت پروژه 
ســاخت و بهره برداری از بالن های مخابراتی و ارتباطی که قرار بود 
برای کمک به مدیریت بحران در ۳۱ اســتان کشور راه اندازی شود، 
گفت: آخرین فعالیتی که دراین باره انجام داده ایم مربوط به ســاخت 
و طراحی بالن ارتباطی »بام ۳۰۰« است که امکان حمل محموله های 
مخابراتی و دوربین های پایشــی را در زمان وقوع بحران تا وزن ۳۰۰ 
کیلوگرم فراهم می کند.وی با بیــان اینکه مانور عملیاتی پلتفرم »بام 

۳۰۰ « در منطقه کرج و در زمین های کاوش با موفقیت انجام شد.

گوشی ها و برنامه های اندرویدی 
از کلمه عبور بی نیاز می شوند

 استفاده از کلمات عبور برای ایمن سازی اپلیکیشن های اندرویدی فعال 
یک ضرورت است، اما در آینده نزدیک نیازی به استفاده از کلمه عبور در 
این نوع گوشی ها نخواهد بود. به گزارش زددی نت، اگر چه فناوری های 
مختلفی برای ایمن سازی برنامه های اندرویدی عرضه شده، اما هیچ یک 
از آنها خالی از نقص و ضعف نیستند. روز گذشته در کنگره جهانی موبایل 
در بارسلون اسپانیا دو شرکت گوگل و فیدو الینس از روشی جایگزین به 
جای استفاده از کلمات عبور برای گوشی های اندرویدی رونمایی کردند. 
FIDO Alliance یک انجمن صنعتی است که بر روی یکپارچه سازی 
فناوری های ایمن سازی متمرکز است و شرکت هایی مانند آمازون، ای آر 

ام، گوگل، اینتل، لنوو و مایکروسافت در آن عضویت دارند.

آسمان خراش افقی چین تکمیل می شود
 به دنبال 6 سال تالش آسمان خراش افقی و منحصر به فرد کشور 
چین که بر روی چهار آســمان خراش دیگر ساخته شده، در آستانه 
 Raffles تکمیل است. به گزارش نیواطلس، این آسمان خراش که
City Chongqing نام گرفته، توســط شرکت کاپبتال لند ساخته 
شــده و یک دستاورد مهندسی شــگفت آور محسوب می شود. این 
آسمان خراش افقی متشکل از هشــت برج در هم تنیده و مجموعه 
ای از پل های هوایی برای متصل کردن آســمان خراش های مذکور 
به یکدیگر است. در حال حاضر تالش ها برای تکمیل نمای بیرونی 
این آسمان خراش ادامه دارد و قرار است مراسم افتتاحیه این آسمان 
خراش در نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ برگزار شده و استفاده از آن به طور 

رسمی آغاز شود.

نوت بوک های جدید هواوی رونمایی شد
 در جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل، شــرکت هواوی از دو 
نــوت بوک جدید خود رونمایی کرده اســت که به ترتیب ۱۳ و ۱۴ 
اینچی هســتند.به گزارش آسین ایج، این دو نوت بوک میت بوک ۱۳ 
و ۱۴ نام دارند، هر دو وزن کمی داشــته و برای جلب نظر مخاطبان 
عام طراحی و تولید شــده اند. در این نوت بوک ها از نمایشگرهایی 
با قابلیت مشاهده تمام صفحه با هر زاویه نگاه به نمایشگر، پردازنده 
های قدرتمند و بدنه مقاوم استفاده شده است. سازگاری کامل با رایانه 
های شخصی برای اتصال و تبادل فایل ها با سرعت باال از جمله دیگر 
ویژگی های این دو نوت بوک است. میت بوک ۱۴ با تنها ۴.۹ میلیمتر 
ضخامت یکی از تولیدات خوش ساخت هواوی است که نمایشگر آن 

۹۰ درصد از قاب جلویی نوت بوک را پوشانده است.

نخستین فضانورد اماراتی به فضا می رود
 نخســتین فضانورد امارات متحده عربی در ماه سپتامبر به ایستگاه 
فضایی بین المللی فرستاده می شود. درهمین راستا یک خلبان ارتش و 
یک مهندس آموزش دیده اند که در نهایت یک نفر از آنها به فضا می 
رود.به گزارش آسوشیتدپرس، نخستین فضانورد امارات متحده عربی 

در ۲۵ سپتامبر به ایستگاه فضایی بین المللی می رود.
احتماال از بین »هزاع المنصوری« )خلبان ارتش( یا »ســلطان النیادی« 
)مهندس( یک نفر انتخاب می شــود و به عنوان نخستین فضانورد از 

امارات به فضا سفر می کند.
 ارســال فضانورد به فضا، بخشــی از برنامه فضایی بلندپروازانه این 
کشور است. به هرحال این دو  فرد از میان بیش از ۴ هزار  درخواست 

کننده انتخاب شده اند.

سینـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريک 

■ قد  س2.......  ماموريت غيرممکن - پاستاريوني

■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز

فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ

■ سينما کانون................. پاردايس - ضربه فني

■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز

■ آزادي تويسرکان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا

■ فرهنگ کبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مریم مقدم «

 مطبوعات جایگاه ویژه و حساســي دارند، یک 
مطبوعات فعال مي تواند جامعه را در مســیر توسعه 
کمک کنــد، بدون مطبوعات نمي تــوان به راه هاي 
توسعه دست پیدا کرد، ما نیازمند مطبوعات حرفه اي 
و هوشمندیم؛ چراکه مطبوعات هوشمند مي توانند 

همه اقشار جامعه را مورد خطاب قرار دهند.
این جمالتي بــود که مصطفــي آزادبخت، معاون 
سیاســي امنیتي اســتاندار همدان در نشستي که با 
اعضاي هیأت مدیره خانه مطبوعات داشــت، عنوان 

کرد.
در این نشست موارد متعدد از جمله مشکالت حوزه 
رسانه ها که مي توانست با درایت و مدیریت معاون 
سیاسي استاندار راه به حل وفصل شدن پید اکند، از 
سوي مهرداد حمزه مدیرعامل، مجید ملکیان رئیس 
و یداهلل طاقتی احسن نایب رئیس خانه مطبوعات به 
تفصیل بیان شد. موارد مطرح شده شامل جامع بودن 
و کارآمد شدن سند اطالع رساني در استان تا چالش 
اعمال قانون آگهي ها ، اهمیت برگزاري جشــنواره 
مطبوعات غرب کشــور در همدان ، تکرار همدان 
جهانــی در ســال ۲۰۲۰ با محوریــت رویدادهای 

گردشگری بود .
در پاســخ به موارد مطرح شده که ساعاتی به طول 
انجامید، معاون سیاسي امنیتي استاندار همدان گفت: 
سند اطالع رســاني قطع یقین باید در استان همدان 
صفر تا صد مورد پیگیري باشــد تا اجرایي شود و 
همه مدیران باید با رســانه ها تعامل جدي داشــته 

باشند.
رسانه هاي همدان بدون حاشیه در حال کمک کردن 
به پیشبرد سیاست هاي دولت هستند و اینکه ظرفیت 

حایز اهمیت براي استان است.
آزادبخت در حالي که به بررســي مطبوعات استان 
اشــاره کرد، گفت: مطبوعات را بــا خاصیت ها و 

شــخصیت خودشان باید قبول داشــته باشیم براي 
برگزاري جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان 
هر برنامه اي که الزم باشــد را مورد پیگیري و اجرا 

قرار خواهیم داد.
وي جایگاه نقــد را در مطبوعات اســتان مطلوب 
ارزیابــي کرد و گفت: نقد ســازنده مي تواند در هر 
جامعه پیش برنده اهداف باشد. بعضي مدیران شاید 
بخواهند آسه بیایند و آسه بروند. این شما مطبوعات 
و مــا هســتیم که باید بــا نظارت و بررســي هاي 

کارشناسانه آنها را به تکاپو واداریم.
معاون سیاســي امنیتي اســتاندار همدان همچنین 
افزود: براي کسب بازخوردهاي مطلوب الزم است 
فرمانداري ها و بخشداري ها را فعال کنیم. انعکاس 

اخبار مطلوب و راهکارها موجب امیدآفریني در هر 
جامعه مي شود و امیدآفریني نکته حایز اهمیت است.
وي تأکید کرد: بر این باوریم که مطبوعات اســتان 
همدان در کشــور برجسته است و به واقع حرفه اي 
عمل مي کنند و این شرایط بیانگر آن است که آینده 
اســتان، آینده روشني اســت و این مهم با حضور 
شــاهرخي، اســتاندار همدان و اعمال دیدگاه هاي 

روشن و توانمندي وي محقق خواهد شد.
آزادبخت، معاون سیاســي امنیتي اســتاندار در این 
نشست همچنین گفت: انتظار داریم رسانه ها در کنار 
نقد دلسوزانه امیدآفرین باشند و دلسوزانه نقد کنند.

اســتاندار همدان حامي رسانه هاست و به رسانه ها 
اعتمــاد دارد و امروز شــاهد تعامــل مطلوبي بین 

رسانه هاي استان و مجموعه مدیران هستیم.
وي در ادامه گفت: به واقع ارتقاي جایگاه مطبوعات 
اســتان در اولویت است و همه مدیران باید در این 
حوزه همکاري کنند و طرح هاي بزرگ اســتان باید 

پیوست رسانه اي داشته باشند.
وي در این نشست بر حدیثي از امام علي)ع( تأکید 
کرد که براي حاضران دلنشــین بود. در این حدیث 
آمده اســت: »بدترین اندیشه ها، اندیشه اي است که 

خود را نیازمند مشاوره دیگران نداند.«
آزادبخت با طرح این حدیث به گونه اي بر اهمیت به 
کارگیري رسانه اي ها به عنوان مشاور براي مدیران و 
برنامه ریزان تأکید کرد و به این وسیله اهمیت حوزه 

رسانه  را شاخص تر جلوه داد.

ا گرچــه از اجرای پیاده راه هــای همدان د ر 
مرکزی ترین بافت شهری همدان دوسالی میگذرد 
، اما نبود پیوســت فرهنگی امروز پیــاده راه را با 
چالشــی عمده در گیر کرده اســت .کارشناســان 
شــهری بر این باورند  در صورتی کــه پیاده راه 
بوعلــی و اکباتــان در همدان پیوســت فرهنگی 
و اجتماعی می داشــت می توانســت نظر مساعد 
شهروندان؛ کاسبان و برنامه ریزان شهری را جلب 

کند.
این روزها بساط دستفروشان در پیاده راه های شهر 
جــای اتفاق های خوب فرهنگــی را برای جذب 

گردشگر و ارائه خدمات به همدان گرفته است 
پس از ســاخت پیاده راه بوعلی فقدان رویدادها؛ 

و پیوســتهای فرهنگی در سال های اخیر با هجمه 
های مختلفــی در همدان  رو به رو بوده اســت. 
در ســاعاتی از روز با فعالیت دستفروشان در پیاده 
راه بوعلی ، شلوغی این خیابان و ناهماهنگی بین 
فعالیت کاسبان و بساط فروشان موجب شده است 
جای بسیاری از برنامه های فرهنگی در این منطقه 

خالی باشد .
به عنوان مثال گستراندن بزرگترین سفره افطاری یا 
ســفره هفت سین می تواند تصویر این پیاده راه را 
در عرصــه ملی و حتی بین المللی بازتاب دهد اما 

در سالهای اخیر اینگونه نشده است 
پیاده راهی کــه قرار بود با اســتفاده از تجربیات 
شهرها و کشورهای دارای ظرفیت اینچنینی، مسیر 

تازه ای جهت فرهنگی شــدن را بپیماید، با عنوان 
پیاده راه فرهنگی اما بدون داشتن پیوست فرهنگی 
مکتوب و مدونی در اذهان نقش بســته اســت . 
شهرداری؛ میراث فرهنگی ؛ اداره ارشاد اسالمی با 
تدبیر و اســتفاده از تخصص و دانش افراد توانمند 
بهره بری از این ظرفیت رامی توانســتند بســیار 
کاربردی تر رقم زنند همانگونه که شــادپیمایی در 
جشــنواره تئاتر در همدان توانست پیاده راه را در 

تصاویر مطرح معرفی کند .
این پیاده راه به جای آنکه جوالنگاه دستفروشــان 
باشــد می توانست،  محلی برای عرضه استعدادها 
و پتانســیل های هنری مردم و فعــاالن اجتماعی 
و هنری بخش خصوصی باشــد، و حتی به محل 

دائمی نمایشــگاه ها و همایش های محلی همدان 
بدل شود. 

مشــکل بزرگ ایــن پیــاده راه ؛ افــزودن عنوان 
"فرهنگی بودن " به آن اســت، عنوانی که مستلزم 
جوابگویی و برخورداری از استانداردهای حداقلی 
در حوزه فرهنگ است، اما متاسفانه این چنین نشد 
در بحــث پیــاده راه  بوعلی  بایــد از دو منظر به 
این قضیه نــگاه کرد. یعنی این شــناخت باید از 
دو منظــر صورت گیــرد، یکی شــناخت درونی 
و دیگری شــناخت بیرونــی. اگرچه این طرح در 
شناخت بیرونی از سوی مســافران و گردشگران 
جذاب و سرگرم کننده است زیرا آن ها مدت زمان 
کوتاهی را در این پیاده راه به قصد گردش و تفریح 
می گذرانند اما در شــناخت درونی که افراد ساکن 
آن منطقه یا شــهر درگیر آن هستند بدون در نظر 
گرفتن مصالح عمومی اقداماتی صورت گرفته که 

موجبات نارضایتی مردم را برانگیخته است.
ضرورت دارد حاال که ظرفیت حائز اهمیتی چون 
پیاده راه بوعلی و اکباتان در شــهر تاریخی همدان 
ایجاد شــده اســت برنامه ریزان شهری  ، پیوستی 
بر اساس شاخص های الگوی اسالمی- ایرانی به 
کار گرفته شــود  که عبارتند از توجه به رشــد و 
بالندگی جامعه محلی ، ایجــاد زمینه های عدالت 
اجتماعی و اقتصادی، انتفاع مردم شهر از پیاده راه 
، زمینه های ایجاد روابط انســانی تدوین نمایند و 
بر اســاس آن راهبردهای الزم را تعیین و اجرایی 
نمایند چرا که با حلوا حلواگفتن دهان شیرین نمی 
شــود، همانطور که با پیاده راه فرهنگی گفتن، این 

پیاده راه فرهنگی نمی شود.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان:

ارتقاي جایگاه مطبوعات استان 
در اولویت است

راه ناهموار 
پیاده راه 
تا فـرهنگ


