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ايران در برجام 
آمريكا را در 
موضع بغرنجى 
قرار داده است

 كميته نظارت 
بر توزيع كاال در 
همدان تشكيل 
شد

رتبه نخست 
شوراهاي 
آموزش وپرورش 
استان 
به كبودراهنگ 
رسيد

افزايش
100درصدى 
سرطان در 
همدان
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با روند فعلي آفتاب توسعه 
دير  بر ما خواهد تابيد

  اين سال ها و ماه ها برنامه هاي اجرايي 
و خدمات رســاني در دســتگاه هاي دولتي 
كند پيش مي رود. وقتي دليل چنين عارضه 
بازدارنده در پروسه توسعه عمومي جامعه 
شهري و استاني از مسئوالن مربوطه سوال 
مي شود، پاسخ هايي مي شنويم كه در عمل 
و يــا در منظــر قضاوت عمومــي چندان 
قابل هضم نيســت. البته بيشــتر پاسخ ها 
و توجيه هــاي نظري كه بــه عمل مي آيد، 
گســترده  تحريم هاي  همان  به  برمي گردد 

اقتصادي و محدوديت هاي...

يادداشت ميهمان

6

اشتغال واقعى 
دغدغه شاهرخى 

 در حالى كه برخى منتقدان عجول پيش 
بينى مى كردند  كه ســيد سعيد شاهرخى 
راه نيكبخت را ادامه مى دهد  اما شــواهد 
و قرائن حكايت از آن  دارد كه  شاهرخى 
با تمام احترامى كه براى رئيس سابق خود 
قائل است ، اما در همان ابتدا عذر مشاوران 
رئيس سابق را خواست و روز گذشته طى 
احكامى نخستين تغييرات استاندارى را كه 
نشــان از اســتقالل وى در تصميم گيريها 
ست، رقم زد. نكته حائز اهميت و بحرانى 

كه از گذشته استانداران...

تن عريان صنايع دستى در حسرت تن پوش بسته بندى
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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درشهرستان هااخت روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

درشهرستان ها روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا
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 اســتاندار همدان با بيــان اينكه خال 
زيادي در بحث نماز وجود دارد كه تنها با 
آموزش جبران مي شود، گفت: راه نجات 
جامعه از مشكالت، تقويت باورهاي ديني 

است.   
به گزارش ايسنا، سيد سعيد شاهرخي در 
شوراي اقامه نماز استان گفت: امروزه اگر 
در دنيا به خصوص در كشــورهاي غربي 
جنگ، ظلم و نابرابــري افزايش يافته به 
دليل فاصله گرفتن جوامع از دين و عدم 

اتصال به پروردگار عالم است .
وي مهــم ترين و اساســي ترين وظيفه 
هر انســان را توجه به نمــاز معرفي كرد 
و افزود: هدف انقالب اســالمي استقرار 
شــريعت مقــدس و دين مبين اســالم 
بوده اســت و بعد از گذشــت 40 سال 
از پيــروزي انقالب و تغييــرات انقالبي 
جامعه، دين باوري مــردم ايران بر همه 

جهان واضح و روشن است .
اســتاندار همــدان با بيــان اينكه در 

اثر  به  بايــد  فرهنگي  كارهــاي  انجام 
جنبه  از  تــر  بيــش  آن  بــودن  بخش 
هــاي ديگر توجه شــود، اضافه كرد: 
در تمامــي ادارات و دســتگاه هــاي 
اســتان بهترين مكان هر اداره بايد به 
نمازخانــه اختصاص يابد و نبايد اتاق 
بهتري  شــرايط  نمازخانه  از  مديــران 
داشته باشــد چرا كه با انجام اين كار 

اولويت اول  كه  شوند  متوجه مي  همه 
. است  نماز  به  توجه 

شاهرخي با اشــاره به وضعيت مجتمع و 
نمازخانه هاي بين راهي بيان كرد: برخي 
از اين نمازخانه ها در شان مسافران و مردم 
عزيز همدان نيستند و بايد هرچه سريعتر 

مشكالت آنها بررسي و رفع شود .
وي بــا بيان اينكه خال زيــادي در بحث 

نماز وجود دارد كه تنها با آموزش جبران 
مي شــود عنوان كرد: صداو ســيما بايد 
به عنوان يك رســانه همگانــي با ابتكار 
عمــل  و خالقيت در ترويج فرهنگ نماز 
ورود پيداكنــد و نمازخواني را در جامعه 

گسترش دهد .
شــاهرخي با بيان اينكه 800هزار نفر در 
اســتان به طور مســتقيم و غير مستقيم با 
آموزش و پرورش در ارتباط هستند گفت: 
آموزش و پرورش و دانشــگاه در ترويج 
فرهنگ نماز و نمازخواني بســيار كارساز 
هســتند و بايد برنامه مدون آموزش نماز 

طراحي شود .
اســتاندار همــدان راه نجــات جامعه از 
مشكالت را تقويت باورهاي ديني دانست 
و تصريح كرد: اگر توجه به دين در جامعه 
نهادينه شود به همان نسبت از آسيب هاي 
اجتماعي كه اكنون دغدغه جهانيان است 
و زنگ خطر آن در ايران به صدا درآمده، 

كم مي شود .

برگزارى 
دوره هاى مهارتى 
ويژه كارآموزان 
توانبخشى همدان
 مديــر كل آموزش فنــى و حرفه اى 
همــدان از برگــزارى دوره هاى مهارتى 
ويــژه كارآموزان توانبخشــى خبر داد و 

گفت: معلوليت مانع پيشرفت و آموزش 
نيست.

وهــب مختاران بــا بيان اينكــه مركز 
توانبخشى «مريم» در راستاى برگزارى 
آموزش هــاى مهارتــى بــه صــورت 
اين  آموزشــى  توليدى-  كارگاه هــاى 
مورد ارزيابى قــرار گرفت اظهار كرد: 
ســازمان فنى و حرفه اى استان آمادگى 
ويژه  مهارتى  دوره هــاى  اجراى  كامل 

كارآموزان اين مركز را دارد.
وى در گفت وگــو با فــارس با تاكيد بر 
توانمندسازى كارآموزان اين مركز گفت: 
آموزش موثرترين گام به منظور رسيدن 
به اســتقالل در زمينه اقتصادى و كسب 

و كار است.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
همــدان با بيــان اينكــه معلوليت مانع 
پيشــرفت و آموزش نيســت افزود: بر 

همين اســاس دوره هــاى مهارتى مورد 
نياز متناسب با شــرايط اين افراد برگزار 

مى شود.
وى با بيان اينكه بايد براى نهادينه كردن 
مفهوم رشــته هاى مهارتى فرهنگ سازى 
بيــن خانواده ها جدى گرفته شــود بيان 
كرد: عموم جامعه بايد باور داشته باشند 
كــه آينده نيــروى كارى در گرو تربيت 

نيروهاى مهارتى است.

 دادستان عمومى و انقالب نهاوند از 
دســتگيرى 2 نفر از سر شبكه هاى يك 
شــركت بزرگ هرمى در اين شهرستان 

خبر داد. 
سيد هادى مصطفوى بابيان اينكه 2 نفر 
از ســر شبكه هاى يك شــركت بزرگ 
هرمى در نهاوند دســتگير شدند، گفت: 
مركزيت شركت هرمى در نهاوند نبوده 
اما به عضوگيرى در شهرســتان مشغول 
بودند و سردسته اصلى اين شركت ها در 

كشورهاى خارجى مستقر است.

وى بابيان اينكه اين شــركت هرمى در 
سطح كشور از جمله استان هاى همدان 
و شــيراز فعاليت گســترده اى داشته و 
اصل اين پرونده در مركز استان همدان 
در حال رســيدگى است، گفت: 2 متهم 
اصلى شهرســتان نهاوند دستگيرشــده 
و بــه مراجع ذى صالح اســتان تحويل 

داده شده اند.
دادســتان عمومــى و انقــالب نهاوند 
با تأكيد بــر لزوم هوشــيارى مردم در 
مواجهه با چنين شركت هايى، گفت: اين 

شــركت ها با وعده هاى واهى همچون 
خارجى  لوكــس  خودروهــاى  ارائــه 
و ارائــه ســود پولى خــارج از عرف 
ســرمايه هاى مردم را جمــع مى آورى 
مى كنند و متأسفانه در مواردى با توجه 
به اينكه مقصد مشــخصى وجود ندارد 
ســرمايه گذاران در ايــن بخش متضرر 

مى شوند.
وى با اشــاره بــه اينكــه در اين رابطه 
تاكنون اعالم شــكايتى در شهرســتان 
صــورت نگرفته اســت، گفــت: اين 

شــركت ها در قالب ارزهــاى مجازى 
فعاليت دارند لذا درراســتاى جلوگيرى 
از متضرر شــدن؛ مردم  بايد نســبت به 

اين موضوعات هوشيار باشند.
رصد  با  خوشــبختانه  گفت:  مصطفوى 
دســتگاه هاى امنيتــى و اطالعاتــى و 
اقدامــات صورت گرفتــه از طريق قوه 
حوزه  در  پيشگيرانه اى  اقدامات  قضايى 
انجام شــده امــا بازهم به مــردم تاكيد 
مى شــود از ســرمايه گــذارى در اين 

شركت ها پرهيز كنند.

  استاندار همدان: 

تقويت باورهاي ديني؛ راه نجات جامعه

دادستان عمومى و انقالب نهاوند:

2 نفر از سر شبكه هاى شركت هرمى در نهاوند دستگير شد

وداع با قهرماني
■ ايران با 3 گل خورده ژاپن را به فينال فرستاد

در صورت تأمين هزينه

جشنواره مطبوعات غرب كشور برگزار مى شود
■ اختصاص مجتمع رسانه همچنان يك وعده است

مديرعامل مخابرات استان در گفتگو با همدان پيام

مخابرات براي سرمايه گذاري 
در استان ضعيف بوده است

■ وعده كاهش قطعي  هاي تلفن همراه در استان
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شنيده ها
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«افتخار به گذشته و اميد به آينده» شعار 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب است

 معاون سياســي امنيتى فرمانداري همدان با توجه به دسيسه هاي 
دشــمنان نظام بر اهميت حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن 
امسال تأكيد كرد و گفت: بسيارى تصورشان بر اين بود كه انقالب 40

سالگي خود را نخواهد ديد و از سال هاي گذشته برنامه هاي مختلفي 
براي نااميد كردن مردم در نظر گرفته اند.

علي اصغر ناظري پور با بيان اين مطلب در ســومين جلسه هماهنگي 
ســتاد دهه فجر با محوريــت برگزاري راهپيمايي يــوم ا... 22 بهمن 
گفت: مشكالت بســيارى گريبان مردم است و دشمنان اسالم از اين 
موضوع سوء استفاده مى كنند  اما مردم هميشه از دستاوردهاي انقالب 

پشتيباني كرده اند.
به گزارش همدان پيام وي با بيان اينكه "افتخار به گذشته، اميد به آينده"
شــعار دهه فجر امسال است ادامه داد: اگر چه ممكن است مشكالتي 
در كشــور  وجود داشته باشد اما مردم راضى هستند همان طوركه در 
هر كشوري مشكالتي هست و دشمنان با نا اميد كردن مردم به دنبال 

توطئه چينى هستند.
ناظري پور بيان كرد: جشــن پيروزي انقالب هم زمان با ايام فاطميه 
است و اين تقارن تحت عنوان فجر فاطمي در تمامي برنامه ها در نظر 

گرفته شده است.
وي در خصوص برنامه هاي چهلمين سال انقالب گفت: بيش از 1200

برنامه فرهنگي، هنري و اجتماعى در دهه مبارك فجردر استان همدان  
اجرا مى شود.

معاون فرماندار همچنين افزود: 35 برنامه هاي شــاخص در شهرستان 
همدان در نظر گرفته شــده اســت . به صدا درآمدن "زنگ انقالب"

همزمان با مدارس سراسر كشور از جمله اين برنامه هاست.
ناظري پور ادامه داد: از ديگر برنامه هاي شــاخص مي توان به ديدار با 
امام جمعه همدان، مراسم عطرافشاني گلزار شهدا، حضور پرشور در 
نماز جمعه، برنامه ده شب ده مسجد با موضوع انقالب اسالمي، ارائه 

خدمات بهداشتي، درماني اشاره كرد.
وي در خصــوص طرح هاي ويژه افتتاح و كلنگ زني در شهرســتان 
همدان گفت: در مجمــوع 185 طرح  و پروژه با اعتبارى حدود 301
ميليارد تومان افتتاح و كلنگ زني مى شود كه براى 606 نفر اشتغالزايي 

به همراه خواهد داشت.
ناظري پور ادامه داد: افتتاح3 سالن ورزشي در روستاي ابرو، روستاي 
انصــار االمام و مدرســه تيزهوشــان از جمله مهمتريــن طرح ها و 

پروژه هايي كه در شهرستان افتتاح مي شود.
وي گفت: افتتاح 4 دفتر جديد خدمات مســافربري با مجوز ميراث 
فرهنگي، 7 واحد توليدي صنعتي، احداث پايگاه سالمت اميد اكباتان 
احداث و بازســازي كمك هزينــه كميته امداد از ديگــر پروژه ها و 

طرح هاي شاخص مي باشد.
معاون فرماندار ادامه داد: در بخش كشــاورزي نيز 3 واحد توليدي و 
4 طرح آبياري نوين داريم همچنين احداث 5 واحد صنعتي- نيروگاه 

خورشيدي و6 طرح صنعتي از ديگر برنامه ها مي باشد.
در ادامه جلســه تصميماتي در خصوص راهپيمايي چهلمين ســالگرد 
پيروزى انقالب و هرچه با شكوه تر برگزار شدن اين راهپيمايى گرفته شد.

1- ســيمكارت هاى تبليغاتى از9 هزارعدد گذشــته است. گفته مى 
شوددرحالى كه ارســال پيامك هاى تبليغاتى ازسوى اپراتورهابدون 
اجازه مشــتركان ممنوع اعالم شــده اســت واگذارى سيمكارتهاى 
شــخصى شيوه دورزدن قانون بوده اســت. گويا دراين روش پيامك 
ها ازطريق ســيمكارت هاى تك شماره به مخاطبان ارسال مى شود. 
گفتنى اســت رئيس جمهورى نيزدرنشست وزارت ارتباطات دستور 

قطع وبرخورد با اين اقدام را صادركرده است.
2- ممنوعيت حضور خبرنگاران در برخى جلسات استان با اعتراض اهالى 
رسانه مواجه شده است. گفته مى شود درحالى كه ممنوعيت قانونى براى 
حضور خبرنگاران در جلســات مختلف وجود ندارد برخى مسئوالن به 

بهانه انتشاراخبارمنفى از دعوت خبرنگاران خوددارى مى كنند.
گويا با طرح برخــى واقعيت هاى روز دراين جلســات ونگرانى از 

انتشارآن دليل اين تصميم بوده است.
گفتنى است برخى از مسئوالن خبرنگاران رابراى حضور در كميسيون 

تنظيم بازار نامحرم عنوان كرده اند!
3- انتخابات برخى هياتهاى ورزشــى استان بزودى برگزار مى شود. 
گفته مى شــود دراين انتخابات كانديداهاى منتقد عملكرد كذشــته 

تدارك ويژه براى خودديده اند.

با روند فعلي آفتاب 
توسعه دير  بر ما خواهد تابيد

مهدي ناصرنژاد  »
  ايــن ســال ها و ماه ها برنامه هــاي اجرايي و خدمات رســاني در 
دستگاه هاي دولتي كند پيش مي رود. وقتي دليل چنين عارضه بازدارنده 
در پروسه توســعه عمومي جامعه شهري و استاني از مسئوالن مربوطه 
ســوال مي شود، پاسخ هايي مي شنويم كه در عمل و يا در منظر قضاوت 
عمومي چندان قابل هضم نيست. البته بيشتر پاسخ ها و توجيه هاي نظري 
كه به عمل مي آيد، برمي گردد به همان تحريم هاي گســترده اقتصادي و 
محدوديت هاي مبتال به كه نتيجه اش شــده اســت همين كه مي بينيم و 

شاهد هستيم!
اما يك دليل ديگر هم از زبان برخي مديران اجرايي شــنيده مي شود كه 
مي گويند، خصوصي سازي و ايجاد محورهاي موازي با حركت دولت، 
باعث يك نوع ناهماهنگي و دوباره  كاري ها شده است كه آن هم بيشتر 
ناشي از ضعف برنامه ريزي هاي كلي براي نحوه اجرا توسط دستگاه هاي 
دولتــي و كارگزاران طرف قرارداد در طرح ها و كارهاي اجراييســت و 
البته الزمه برطرف شدن اين ضعف ها و ايجاد هارموني هماهنگ، پيشه 
ساختن صبر و تحمل مقابل برخي آزمون و خطاهاي ناخواسته و ناگزير 
خواهد بود! سواي اين استدال ل هاي درست يا غلط، اظهار نظرهايي هم 
وجود دارد كه بيشــتر به واقعيت ها نزديك مي باشد و آن كيفيت تقسيم 
بودجه بين دســتگاه هاي اجرايي و خدمات رســان است كه مادر تمام 

مشكالت و موانع شناخته مي شود!
بله واقعيت اين اســت كه مديران ما بحث نه فقط نارسايي ارقام بودجه 
بلكه كيفيت توزيع بودجه را به ميان مي كشانند، وليكن متأسفانه چندان 
هم تمايل ندارند اين مسأله را باز كنند و مصداق هاي شفاف بيان نمايند. 
ظاهراً كميته برنامه ريزي در استان با زيرمجموعه هاي شهرستاني خود، 
نيازهاي مالي يك سال ادارات را در حوزه هاي گوناگون بررسي و آناليز 
و ضرب و جمع مي كند و در اختيار سازمان برنامه و بودجه مي گذارند. 
برنامه و بودجه هم در تماس هاي كشوري و رايزني هاي في مابين، بودجه 
كارشناسي شــده و الزم يك سال استان را به دولت پيشنهاد مي كند كه 
عوامل داخلي و بيروني متعددي هم در عبور از روزنه هاي قانوني در اين 
فرآيندسازي دخالت دارند و نهايتش اين مي شود كه دستگاه هاي استاني 
با تمام زيرمجموعه هاي خود منتظر بمانند تا سهميه آنها در بودجه كلي 
كشور مشخص و ابالغ شود، اما چه مي شود و چه مي توان كرد كه هيچ 
موقع عدد 100 محقق نمي گردد و چنانچه بخت يار باشــد، عدد 50 و 
درصدي باالتر را مي شود از البالي نامه هاي سر به مهر و پاكت هاي الك 

و موم شده استخراج كرد در غير اين صورت به عدد 50 هم نمي رسد!
با اين حال تمام داستان فقط اين نيست و هيچ گاه هم نبوده است چرا كه 
همواره كساني و عواملي راه خود را خوب پيدا مي كنند و پيش مي روند 

كه لقمه خود را از دهان شير به دست آورند!
هميشه كار و بار مردمي و جامعه اي و شهر و استاني رو به راه و پررونق 
است كه مديران و دلسوزان توانمندي داشته باشند و منتظر نماند تا چه 

پيش آيد و به قول معروف چه در نظر افتد!
قديمي ها مي گفتند كاســب جماعت بايد سود كافي و موثر را در همان 
بارخانه به چنگ آورد در غير اين صورت از خرده فروشي و سر و كله 
زدن با مشــتريان خود چيز چنداني به دست نمي آورد و چه بسا باعث 
رنجش و دوري مشــتريان خود هم بشــود! به اين معنا كه مديران ما به 
خصوص نمايندگان اســتان بايد هميشه پاشنه كشيده و آگاه از مسائل 
و مشــكالت جامعه تحت اختيار و مديريت خود منابع مالي الزم براي 
رفع تنگناها و اجراي زيرساخت هاي توسعه در استان و شهر مربوطه را 
زنده كنند. تجربه ما خبرنگارهاي قديمي بيانگر اين واقعيت اســت كه 
شاكله مديريتي در دهه هاي گذشته حداقل اينچنين بود و مديران استان 
و نمايندگان قاعدتاً از مسيرهاي شناخته شده خود به منابع مالي بيشتري 
براي مردم استان دسترسي پيدا مي كردند و نمونه اش بسياري طرح هاي 
ملي اســت كه در دهه هاي قبل پي ريزي شده است واال با منابع فعلي و 

قيمت هاي سرسام آور كنوني غيرممكن مي نمود!
البته در برهه اي از زمان و تاريخ انقالب اسالمي در همدان، مسأله جنگ 
و نزديكي استان همدان به اهداف دشمن بسياري از زيرساخت ها براي 
مردم استان يا حذف شد و يا به زمان هاي ديگري موكول گرديد كه آن 
هم متأسفانه به تدريج در بوته هاي فراموشي ليز خودر و حاال هم كه هيچ!
اكنون و در شــرايط فعلي و به اذعان بســياري از مديران اجرايي استان 
با رقم هــاي بودجه كنوني كه اغلب هم به طــور كامل تخصيص داده 
نمي شــود، نمي توان انتظار شتاب گيري روند توسعه در استان را داشت 
و تنها همت و درايت مســئوالن باالدســتي اســتان را مي خواهد كه از 
عهده توجيه درست مطالبات مردم و محروميت هاي مشكل ساز شهرها 
و حاشيه نشينان شهرهاي اســتان برآيند و اگر شده حتي ريالي به ارقام 
بودجه اضافه كنند و به خودي خود زمينه هايي هم براي اشتغال و رونق 

كسب و كار فراهم خواهد شد.

دادستان:
 كميته نظارت بر توزيع كاال در همدان تشكيل شد

 كميتــه نظــارت بــر توزيــع كاالهــاى اساســى بــه منظــور رصــد وضعيــت قيمــت 
كاالهــاى اساســى در همــدان تشــكيل شــده اســت.

ــه متشــكل از 12 عضــو از  دادســتان عمومــى و انقــالب همــدان گفــت: ايــن كميت
ــى،  ــرات حكومت ــى، تعزي ــروى انتظام ــپاه، ني ــات، س ــتانى، اداره اطالع ــه دادس جمل
ســازمان صمــت، جهــاد كشــاورزى، اداره كل اقتصــادى اســتاندارى، اتــاق اصنــاف 
و ديگــر دســتگاه هــا اســت و در صــورت نيــاز از تــوان ســازمان اطالعــات ســپاه 

نيــز اســتفاده مــى شــود.
كامران حمزه اظهار داشــت: وظيفه اين كميته نظارت بر روند عرضه كاالهاى اساسى و 

مايحتاج مورد نياز شهروندان، تخلف ها و جرائم احتمالى در بازار است.
دادســتان عمومــى و انقــالب شــهر همــدان در گفــت و گــو بــا ايرنــا ادامــه داد: نحــوه 
گشــت زنــى، نظــارت بــر توزيــع اقــالم، بررســى وضعيــت فعاليــت كارخانــه هــا و 
علــل كاهــش فعاليــت تعطيلــى آنهــا، برخــورد بــا گرانــى و كــم فروشــى در حيطــه 

وظايــف ايــن كميتــه اســت.
حمــزه بيــان كــرد: ايــن كميتــه بــه صــورت هفتگــى هيــات هايــى را بــه بــازار روانــه 
كــرده و بــا گشــت زنــى وضعيــت قيمــت كاالهــاى اساســى را رصــد و آناليــز مــى كنند.

وى دربــاره گرانــى گوشــت قرمــز و كمبــود دام نيــز گفــت: بررســى هــا حاكــى از 
آن اســت كــه هيچگونــه كمبــود دامــى در اســتان وجــود نــدارد بنابرايــن نمــى تــوان 

گرانــى گوشــت را بــه ايــن موضــوع ارتبــاط داد.
دادســتان عمومــى و انقــالب همــدان گفــت: طبــق گــزارش ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت دام مــورد نيــاز در اختيــار اتحاديــه قصابــان قــرار گرفتــه امــا در ايــن ميان 

برخــى اقــدام بــه ســوء اســتفاده و عرضــه گوشــت بــا قيمــت نامتعــارف كردنــد.
حمــزه بيــان كــرد: عوامــل انتظامــى و نهادهــاى مســئول بــا اشــرافيت كامــل از چنــد 
مــاه پيــش بــر ورود و خــروج دام از اســتان نظــارت دارنــد و هيچگونــه كمبــودى 

در ايــن زمينــه وجــود نــدارد.

 جلســه هم انديشــى مديران مسئول 
و سرپرســتان رســانه هاى استان همدان 
به همت هيــات مديره خانه مطبوعات و 
با محوريت مــرورى بر برنامه ها و نقش 
رسانه ها در آستانه چهل سالگى انفالب 
اسالمى در هتل كتيبه همدان برگزار شد . 
در اين نشست مديران مسئول و سرپرستان 
رسانه هاى استان همدان با ارائه پيشنهادات 
و  راهكارهــاى رســانه اى خود تالش 
كردند با تحليل وضعيت موجود فعاليت  
رســانه ها و ارتباط با ارگانهاى دولتى و 
خصوصى مسيرى هموار را براى پيمودن 

راه پيش روى ترسيم كنند . 
 واقعيات را به مردم بگويند

 رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
همــدان در اين نشســت ؛ضمــن اينكه از 
رسانه ها خواست با انتشــار اخبار درست، 
واقعيات را به مــردم بگويند گفت: مردم با 
بصيرت بااليى كه دارنــد با وجود كمى و 
كاســتى ها در مسير انقالب حركت مى كنند 

به شرطى كه به آنها اعتماد شود. 
حجت االسالم سيدحســن فاضليان با ابراز 
خرســندى از حضور در جمع خبرنگاران، 
آنها را موذن و منادى جامعه دانست و اظهار 
كرد: رســانه بايد واقعيات را به مردم بازگو 
كند و در مســير اميدآفرينى در جامعه قدم 

بردارد.
وى بــا گريزى به اظهار نظــر آزادانه اهالى 
رسانه در اين جلســه، اين اتفاق را مبارك 
خواند و گفت: معتقــدم آزادى بيان در اين 
جلسه يكى از بركات نظام مقدس جمهورى 
اسالمى است كه در ديگر بخش هاى كشور 

نيز شاهد تحقق اين مهم هستيم.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
اســتان همدان بــا تأكيــد بر اينكــه بايد 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى براى مردم 
بازگو شود افزود: ما منكر وجود مشكالت 
در كشــور نيستيم اما با وجود انواع و اقسام 
تحريم هاى دشمن به موفقيت هاى بسيارى 
دســت يافته ايم كه بايد هم اين گفته شود و 

هم آن.
 ما ناپدرى نشديم

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان نيز در اين نشســت  در پاسخ به اين 
مطلب كه اداره كل فرهنگ و ارشــاد عنوان 
«پدر معنوى رسانه ها» را دارد و بايد به اين 
صفت خود توجه بيشترى داشته باشد گفت: 

ما ناپدرى نشديم، رسانه ها هم تنى هستند از 
هر طيف و جريانى كه باشند. 

عليرضا درويش ن ژاد با بيان اينكه بايد جايگاه 
رســانه و خبرنگار حفظ شــود اظهار كرد: 
معتقــدم بايد با حفظ شــخصيت و عزت 
رسانه ها مسير جامعه را به سمت پويايى و 

رشد پيش برد.
وى برگزارى منظم جلســات هم انديشى با 
رســانه ها را اتفاقى نيك دانســت و با ابراز 
خرســندى از حضور در جمع رسانه ها، در 
پاســخ به دغدغه يكى از مديران مســوول 
رسانه با بيان اينكه برخورد برخى ادارات با 
رسانه ها درست نيست گفت: من هم نگرانم.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان با تأكيد بر اينكــه درصدد حل اين 
مشكل هستيم، همكارى مديران مسوول و 
اهالى رســانه را نيز در اين زمينه مثمر ثمر 

عنوان كرد.
درخواســت  از  اينكــه  ضمــن  وى 
استقبال  خبرنگاران  شــدن  شناســنامه دار 
كــرد، مخاطب گرايــى و شــناخت ذائقه 
مخاطب را امرى بســيار مهم قلمداد كرد 
و گفت: رســانه ها تا زمانى كه نســبت به 
اين مهم شــناخت پيدا نكنند نمى توانند به 
از  درويش ن ژاد  يابند.  الزم دست  توفيقات 
خبرنگاران  بيمه اى  مشكالت  حل  پيگيرى 
خبر داد و تأكيد كرد: مجموعه ارشــاد از 
جامعه  مشكالت  حل  براى  تالشــى  هيچ 
رســانه دريغ نمى كند چراكه اين موضوع 

جزو اهداف ذاتى ماست.
وى در پاسخ به نظر يكى از مديران مسئوالن 
مبنى بر اينكه خريد نشــريات مانند خريد 
بسيارى از محصوالت اساسى بايد تضمينى 
باشد، بر اين موضوع مهر تأييد زد و گفت: 

اين موضوع را پيگيرى مى كنيم.
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان در ادامه در پاسخ به نظر يكى ديگر 
از مديران رسانه مبنى بر برگزارى شب شعر 
اهالى رسانه، آن را اتفاقى خوب و فرهنگى 
دانســت و افــزود: بايد با برگــزارى اين 
فضاهاى هنرى و رمانتيك استفاده فرهنگى 

الزم را از آن ببريم. 
وى از ايجــاد موزه رســانه بــا همكارى 
شهردارى خبر داد و تصريح كرد: برگزارى 
جشــنواره مطبوعات غرب كشــور نيز در 
برنامه فرهنگى استان قرار دارد و پيگيرى ها 

در اين زمينه در حال انجام است. 

شهردارى  وعده  تحقق  از  خبرى   
نيست

مديرعامل خانه مطبوعات همدان نيز در اين 
نشست پس از ارائه عملكرد خانه مطبوعات 
اســتان به حاضران از برنامه هاى در دست 
انجــام خانــه مطبوعات از قبيــل طراحى 
اپليكيشن ارتباطى ، نشست تحليلى پيرامون 
اخبار و گزارش هاى رســانه هاى استان و 
برگزارى كارگاه هاى آموزشــى خبرنگارى 

مواردى را مطرح كرد.
مهرداد حمزه اظهار كرد: در همين راستا 22

جلسه با حضور هيأت مديره خانه مطبوعات 
برگزار شده است. 

وى تعامــل با مســئوالن روابــط عمومى 
دستگاه ها و ادارات به منظور پيگيرى مشكل 
آگهى هاى  ســاماندهى  و  نشريات  اشتراك 
دولتى را يكى از اين جلســات دانست و با 
بيان اينكه بخشى از اين مشكالت حل شده 
است گفت: تدوين سند اطالع رسانى استان 
با همكارى اســتاندارى يكى از موضوعاتى 
اســت كه اميدواريم هرچه زودتر شــاهد 

اجراى آن باشيم.
حمزه همچنين  با اشــاره به رفع مشــكل 
دكه هــاى مطبوعاتى گفــت: قبًال به حقوق 
دكــه داران توجه نشــده بود كــه به زعم 
من قرارداد منعقد شــده با آنها بيشتر شبيه 
تركمانچــاى بود البته بــا برگزارى چندين 
جلسه و همكارى شهردارى مشكل را حل 

كرديم.
وى بــا تأكيد بر اينكــه از حقوق دكه داران 
دفاع خواهيم كرد تصريــح كرد: البته با آن 
دسته از دكه دارانى كه زير بار توزيع روزنامه 
نمى روند نيز به طور جدى برخورد خواهد 
شــد. حمزه از پيگيرى برگزارى جشنواره 
مطبوعات غرب كشــور خبــر داد و با بيان 
اينكه طرح جشــنواره به همــراه فراخوان 
تقديم اداره كل ارشــاد اســتان شده است 
افزود: اميدواريم اداره ارشــاد هرچه زودتر 
تكليف برگزارى اين جشنواره را مشخص 

كند.
مديرعامــل خانه مطبوعات اســتان همدان 
پيگيرى رفع مشــكل كاغــذ مطبوعات و 
اختصاص ســهميه پنج تنى به هر نشريه را 
يكى ديگر از برنامه ها دانســت و با اشاره به 
رفع مشكل دكه هاى مطبوعاتى عنوان كرد: 
قبًال به حقوق دكه داران توجه نشده بود كه 
به زعم من قرارداد منعقد شده با آنها بيشتر 

شبيه تركمانچاى بود البته با برگزارى چندين 
جلسه و همكارى شهردارى مشكل را حل 
كرديم. وى بــا بيان اينكه در صورت تأمين 
هزينه و صدور مجوز الزم اواخر خردادماه 
ســال آتى مى توانيم نســبت بــه برگزارى 
جشــنواره اقدام كنيم اظهار كرد: استاندارى 
50 درصد هزينه برگزارى جشنواره را تقبل 
كــرده و بايد براى تأمين 50 درصد ســهم 

وزارت ارشاد پيگيرى الزم صورت گيرد.
مديرعامل خانــه مطبوعات همدان در ادامه 
با گريــزى به فعاليت كميته اطالع رســانى 
2018 و كســب رتبه نخســت آن در بين 
تمام كميته هــاى اين رويداد بين المللى بيان 
كــرد: اين اتفاق مرهون تــالش تمام اهالى 
رســانه بود كه قدردان اين حضور و تعهد 

آنها هستيم.
 وى با اشــاره به همكارى 60 رســانه در 
رويــداد بين المللى 2018 و تخصيص 150

ميليون تومــان به اخبار ايــن رويداد بنا به 
عملكرد هــر يك از رســانه ها گفت: تمام 
تــالش خود را براى تأميــن عدالت به كار 
گرفتيم هرچند مدعى هم نيســتيم كه صد 

درصد عدالت رعايت شد.
 حمزه در ادامه با بيان اينكه تمام آگهى ها 
بر اســاس تعرفه قانونى و از طريق اداره 
كل ارشــاد توزيع خواهد شد، در ادامه از 
پيگيرى مشكالت بيمه اى خبرنگاران خبر 
داد و گفت: بــراى تعدادى از خبرنگاران 
فعــال كارت خبرنــگارى صادر شــده و 
پيگيرى صــدور كارت بــراى بقيه ادامه 
دارد. وى پيگيرى مجتمع رسانه در همدان 
را از ديگر موضوعاتى دانست كه در حال 
انجام است تصريح كرد: شهردارى چندين 
بــار در ايــن زمينه وعده داده اســت اما 
متأسفانه شاهد انجام كار خاصى نبوده ايم. 
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان 
فشــرده،  زبان  آموزشــى  دوره  برگزارى 
برگزارى شــب بزرگان خانــه مطبوعات، 
نشست نقد و بررســى آثار خبرنگاران و 
تور آموزشى و گردشگرى براى اصحاب 
رســانه را از برنامه هاى در دســت اقدام 
عنــوان كرد.در پايان اين مراســم مديران 
مسئول و سرپرســتان رسانه ها لوح هاى 
تقديــرى از بــا امضاى  معــاون عمرانى 
اســتاندار همــدان به رســم قدردانى در 
تالش رسانه ها در رويدادهاى گردشگرى 

همدان 2018 دريافت كردند . 

در صورت تأمين هزينه

جشنواره مطبوعات غرب كشور 
برگزار مى شود

■ اختصاص مجتمع رسانه همچنان يك وعده است

در كارگاه مهارت آموزى زندگى و 
استاندارد عنوان شد:

كيفيت باور ما، 
كيفيت زندگي را 
مي سازد

 ما در دنيايي سراســر رقابت زندگي 
مي كنيم و براي داشــتن زندگي بهتر در 
اين دنياي گسترده نيازمند مهارت آموزي 

هستيم.
رئيس مركز رشد دانشگاه  آزاد اسالمى 
واحد همدان و مدرس اين كارگاه با بيان 
اين مطلب در كارگاه آموزشي استاندارد 
و مهــارت زندگي كه به همت اداره كل 

اســتاندارد همدان برگزار شــد، گفت: 
چرخه زندگي بــراي خوب چرخيدن، 
نيازمند آموختن مهارت در همه زمينه ها 
است و حركت تك بعدي در يك زمينه 

باعث شكست در زندگي خواهد شد.
مهدي عسگري كيا انسان موفق را انساني 
مي داند كه از داشته هاي خود در راه رفع 

نيازهايش به درستي استفاده كند.
وى معتقد اســت، آموختن مهارت هاي 
زندگي و اســتاندارد مي تواند ســالمت 
جامعه را تضمين مي كند و در اين دوره 
سعى دارد اين مهارت ها را به بانوان كه 

پايه اصلى خانواده هستند انتقال دهد.
معاونت استانداردسازي و آموزش اداره 
كل استاندارد استان همدان نيز هدف از 

برگزارى اين دوره آموزشــى را ترويج 
استاندارد و آگاهى دهى در حوزه سالمت 

و ايمنى به بانوان خانه دار دانست. 
كرامت قادريان افزود :موسسه استاندارد 
ايران با حمايت مســئولين، مسير توليد 
و ارائــه خدمات را آن چنــان عملياتي 
مي كند كه باعث رشد اقتصادي و ارتقاء 
سطح رفاه عمومي و معيشت مردم شود. 
در چنين شــرايطي تمرين و گســترش 
مهارت هاي زندگي ســاده تر و با موانع 

كمتري انجام مي شود.
گفتني اســت، نحــوه ارائــه و محتوى 
آموزشى اين كارگاه با استقبال مشاوران 
بانوان دستگاه هاى اجرايى، بانوان شاغل 

و خانه دار همداني روبه رو شد.

اصالح 
قانون مجازات 
شكار و صيد
 رئيس اداره حقوقى محيط زيســت 
استان همدان از اصالح قوانين مجازات 
شــكار و صيــد در ارديبهشــت مــاه 

سال جارى خبرداد. 
عزيز قياسى با بيان اينكه مجازات نقدى 
شــكار و صيد غيرمجاز در ســال هاى 
گذشته مبلغى بين 10 تا 100 هزار تومان 
بوده است، گفت: باتوجه به پيگيرى هاى 
صورت گرفته مجازات شــكار و صيد 
غيرمجاز به تناسب جرم صورت گرفته 

به 300 هزار تا 12 ميليون تومان افزايش 
يافته اســت و مى توان اميد داشت كه با 
استناد به ماده 28 قانون مجازات اسالمى 
وزارت دادگسترى مى تواند  اين مجازات 

را افزايش دهد. 
وى از ارسال 35 پرونده تخلف شكار و 
صيد در 9 ماهه ســال جارى  به دستگاه 
قضايى خبرداد و گفت: 16 پرونده از اين 
تعداد تاپايان آذر ماه مختومه و راى الزم 

صادر شده است. 
قياســى در گفت وگو با ايسنا،  با اشاره 
به تخلفات ثبت شــده اى كه مشــمول 
جانوران پستاندارشده است، مطرح كرد: 
شــكار قوچ وميش، كله بز، خرگوش و 
پنج دســت گراز در اســدآباد ازجمله 

شكارهاى غيرمجاز ثبت شده هستند. 
وى نگهدارى گرگ در همدان و عقاب 
در ماليــر را از ديگر پرونده هاى تخلف 
ثبت شده در حوزه محيط زيست عنوان 
كــرد و افزود: خريد، فــروش، حمل و 
نگهداى به شكل زنده و يا اجزا خشك 
شــده پرندگان شــكارى مانند كبك و 
عقاب از ديگر تخلفات ثبت شده هستند 
همچنين شــكار و نگهــدارى بلبل هاى 

تزئينى  نيز جرم و پيگرد قانونى دارد. 
وى ادامــه داد:  تخريــب مراتع اعم از 
مناطق محفاظت شده مانند شخم زدن و 
استفاده به عنوان زمين كشاورزى را نيز 
از ديگر پرونده هاى تخلفات ارسال شده 

به دستگاه قضايى دانست. 

آسمان همدان تا چهارشنبه مى بارد
 با فعاليت 2 ســامانه بارشى به صورت همزمان ريزش برف و بارش 
باران تا بامداد چهارشــنبه هفته جارى در نقاط مختلف اين استان ادامه 

دارد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: بر اساس نقشه هاى ماهواره 
اى هواشناســى، هواى اســتان تمام ابرى همراه با بارش باران و ريزش 

برف در ارتفاعات و وزش شديد باد پيش بينى مى شود.
محمد حسن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه وزش 
باد در ميانه هاى سه شنبه شدت مى يابد اظهار داشت: در مدت فعاليت 
اين ســامانه آبگرفتگى معابر و احتمال سيالبى شدن مسيرهاى جاده اى 
وجود دارد. وى با اشاره به اينكه اين سامانه روز چهارشنبه به طور كامل 
از شرق استان خارج مى شود اضافه كرد: با خروج سامانه بارشى دماى 

هواى استان بين پنج تا هشت درجه سانتى گراد كاهش مى يابد.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: روز چهارشــنبه دماى 
صبحگاهى (كمينه دما) كاهش مى يابد و با ســردى دماى هواى استان، 

كمينه دما تا هشت درجه سانتى گراد زير صفر كاهش مى يابد.
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دو شهر جديد به اسدآباد اضافه مى شود
ــا  ــد را دارد و ب ــهرهاى جدي ــدن ش ــزوده ش ــرايط اف ــاد ش ــد آب ــتان اس  شهرس
پيگيــرى هــاى صــورت گرفتــه تــا پايــان ســال ،دو شــهر ديگــر بــه اســدآباد اضافــه 

مــى شــود.
ــاران دو شــهر  ــا بيــان ايــن مطلــب اظهــار داشــت: پاليــز و چن ــدار اســدآباد ب فرمان
پيشــنهادى بــراى افــزوده شــدن بــه شهرســتان اســدآباد هســتند كــه هــم اينــك در 

حــال بررســى توســط وزات كشــور اســت.
كريم حميدوند در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه افزوده شدن اين شهرها رونق و توسعه 
را براى منطقه به همراه دارد، خاطرنشــان كرد: به زودى اين طرح از وزارت كشور براى 

تصويب به هيأت وزيران ارسال مى شود.
فرمانــدار اســدآباد يــادآورى كــرد: روســتاهاى مزرعــه بيــد و جنــت آبــاد را تحــت 
ــاران پيشــنهاد داده  ــام شــهر چن ــه ن عنــوان شــهر پاليــز و روســتاى چنارســفلى را ب
ايــم كــه ايــن اســامى نيــز در شــوراى نامگــذارى بررســى و ســپس مــورد تصويــب 

قــرار مــى گيــرد. 
ــر  ــزون ب ــا جمعيتــى اف ــاد ب ــد و جنــت آب ــد گفــت: روســتاهاى مزرعــه بي حميدون
ــن بهســازى  ــال و همچني ــراه كرب ــع شــدن در مســير بزرگ ــر و واق ــزار نف ــار ه چه

ــه شــهر قــوت مــى بخشــد.  ــه تبديــل ايــن نقــاط روســتايى ب ــد روســتاها ب كالب
وى بــا اشــاره بــه اينكــه چنارســفلى از روســتاهاى پرجمعيــت شهرســتان محســوب 

ــتا  ــن روس ــى موجــب شــد اي ــاى جمعيت ــودن شــاخص ه ــزود: داراب ــى شــود اف م
ــى  ــتان برخ ــن راس ــم و در اي ــى كني ــهر معرف ــه ش ــدن ب ــل ش ــراى تبدي ــم ب را ه

ــم. ــه ايجــاد كردي ــن منطق ــز در اي ــاى الزم را ني زيرســاخت ه
ــردم  ــات م ــاى شــهرى را از مطالب ــدى بيشــتر از فضاه ــره من ــدآباد به ــدار اس فرمان
منطقــه دانســت و گفــت: بــراى پاســخگويى بــه ايــن خواســته هــا از هيــچ كوششــى 

دريــغ نمــى كنيــم. 
حميدونــد ابــراز اميــدوارى كــرد: بــا پيگيــرى هــاى صــورت گرفتــه و در صــورت 
تصويــب تــا پايــان ســال مــژده افــزوده شــدن شــهرهاى جديــد را بــه مــردم اســدآباد 

مــى دهيــم. 

خبـر

روند اجراى فاضالب شهرى مالير
 تسريع يابد

 با توجه به اينكه اجراى فاضالب شــهرى مالير از ساير نقاط استان 
عقب تر اســت بايد سال 98 نگاه ويژ  اى در اجراى فاضالب اين شهر 

صورت گيرد.
نماينده مردم مالير در مجلس با بيان اين مطلب در نشست با مسئوالن 
شركت آب و فاضالب استان همدان خواستار شتاب گيرى روند اجراى 

فاضالب شهرى مالير شد. 
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان همدان ،محمد 
كاظمى اظهار كرد: به دنبال جلساتى كه با مجرى طرح تصفيه خانه آب 
شرب مالير برگزار شده است اميدواريم با تسهيالتى كه براى اين طرح 

تصويب شده تا خرداد سال آينده اين تصفيه خانه به بهره بردارى برسد.
وى با بيان اينكه با اين اقدامات و حل مشــكالت موجود روند اجراى 
طرح شتاب مى گيرد افزود: اميدواريم دغدغه آب شرب مالير با اجرا و 

تكميل اين تصفيه خانه به اتمام برسد.
نائب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس تاكيد كرد: چنانچه نياز 
باشد براى شــتاب گيرى روند اجراى طرح فاضالب مالير موارد را در 
تهران و در بودجه و تلفيق پيگيرى مى كنيم تا بتوانيم گامى مثبت در اين 

زمينه برداريم.
وى ضمن تقدير از زحمات و تالش هاى شركت آب و فاضالب شهرى 
استان و مالير گفت: مجموعه آب و فاضالب استان تيمى بسيار قوى، 
فعال و متخصص اســت و در حوزه كارى خود بسيار موفق و جهادى 

عمل كرده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان نيز به تشريح عملكرد 
آبفاى استان پرداخت و افزود: مديران و كارشناسان آبفاى استان همدان 
بحث مهم خدمت رســانى هر چه بهتر به شــهروندان هم استانى را به 

صورت ويژه پيگيرى مى كنند.
ســيدهادى حســينى بيدار تصريح كرد: اجراى هرچه ســريعتر پروژه 
فاضالب شهرستان مالير خواست و اولويت كارى آبفاى استان است و 

اين امر با جديت در حال پيگيرى و انجام است.
مديرعامل آب و فاضالب مالير نيز ضمن ارائه گزارش عملكرد شركت 
در سال جارى، اهداف و چالش هاى پيش رو براى خدمت رسانى بيشتر 

به شهروندان ماليرى را تشريح كرد.
يا ســين جوكار خاطرنشــان كرد: در 9 ماهه امسال بيش از 9 كيلومتر 
توســعه شبكه جمع آورى فاضالب در شهر مالير انجام پذيرفته است 
و بايد همين روند ادامه يابد چرا كه تكميل اين شــبكه در بهداشت و 

سالمت شهروندان اثر گذر خواهد بود.
وى افزود: با توجه به افزايش مصرف ســرانه شهرى، اين شركت اقدام 
به حفر (بغل كنى) دو حلقه چاه جهت افزايش ضريب اطمينان در شهر 

مالير كرد.

برگزارى پياده روى عمومى
 در ايام دهه مبارك فجر در نهاوند

 امسال با توجه به شرايط خاص كشور، مى طلبد كه تمامى اعضاى 
كميته فضاسازى دهه فجر به شــكل شايسته تر و متفاوت تر نسبت به 

سال هاى قبل تزئينات شهرى را انجام دهند .
شــهردار نهاوند  با بيان اين مطلب به در جلسه كميته مديريت شهرى 
و فضاسازى چهلمين ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى از 
برگزارى مراســم پياده رورى عمومى همزمان با اولين روز از آغاز دهه 

مبارك فجر خبر داد 
محمد حسين پورخاطر نشان كرد: شهردارى با همكارى ادارت اقدام به 
برگزارى ايستگاه تالش و خدمت (عملكرد ادارات) با شعار افتخار به 

گذشته و اميد به آينده در سطح شهر خواهد نمود. 
به گزارش ايســنا وى با تاكيد بر مردمى برگزار كردن مراسم دهه فجر 
افزود: فضاسازى بايد با استفاده از ايده هاى نوآورانه و خالق انجام بگيرد 
تا مردم اين تغيير را در درون فضاى شــهرى به طور محسوس احساس 
كنند و همه براى برگزارى باشكوه جشن هاى گراميداشت ايام اهللا دهه 
فجر انقالب اسالمى تكليف و تعهد دارند و ادارات بايد برنامه ريزى الزم 

جهت فضاسازى درب ادارات خود را انجام دهند

پلمپ 39 واحد متخلف توليد و عرضه 
موادخام دامى در مالير

 در 10 ماهه گذشته سال جارى بازرسين اين اداره در حوزه بهداشت 
عمومى و موادغذايى از اماكن توليد، نگهدارى و عرضه موادغذايى خام 

،12 هزار و 239 مورد بازديد داشته اند. 
رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان مالير با بيان اين مطلب افزود: درپى 
اين بازديدها تعــداد 195 مورد نمونه بردارى از موادخام دامى انجام و 
تعداد هزار و 135 مورد آزمايش بر روى نمونه ها صورت پذيرفته است. 
على قلى زاده در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اينكه نتايج حاصل از اين 
بازديدها و نمونه برداى ها، ضبط و معدوم سازى ميزان 3 هزار و 609

كيلوگرم مواد غيرقابل مصرف بوده است، عنوان كرد: همچنين 39 واحد 
متخلف توليد و عرضه موادخام دامى در سطح شهرستان پلمپ شدند. 

قلى زاده اظهاركرد: از ابتداى ســال جارى تاكنــون 171 واحد به اداره 
تعزيــرات حكومتى براى اعمال جريمــه و 16 واحد به دليل تخلفات 

متعدد بهداشتى به دادگاه معرفى شدند. 

كاروان سالمت به زودى راهى 
مناطق محروم مى شود

ــا  ــدان ب ــر هم ــالل احم ــت ه ــان جمعي ــور داوطلب ــاون ام  مع
بيــان اينكــه در آســتانه چهلميــن ســالگرد پيــروزى انقــالب، كاروان 
ســالمت راهــى مناطــق محــروم مى شــوند، از اجــراى 12 برنامــه در 

ايــن دهــه خبــر داد. 
ــا ايســنا، در تشــريح ايــن  ســيلوانا صلــح ميزرايــى در گفت وگــو ب
خبــر بيــان كــرد: كاروان ســالمت متشــكل از پزشــكان عمومــى و 
ــق  ــردم مناط ــان م ــگان در راه درم ــت راي ــا ويزي ــه ب متخصــص ك
ــى  ــن راه ــن كاروان،  12 بهم ــه اولي ــى دارد ك ــر م ــدم ب ــروم ق مح

مى شــود. 
ــروژه  ــوان پ ــا عن ــه ب ــراى 12 برنام ــدد اج ــه داد: در ص وى ادام
محروميــت زدايــى از مناطــق محــروم از جملــه برگــزارى دوره هــاى 
آموزش هــاى اخــالق و احــكام،  انجــام تســت قنــد و فشــارخون، 
آمــوزش كمك هــاى اوليــه و بهداشــت فــردى، برگــزارى مســابقات 
ــگاه  ــالب و آرايش ــالگرد انق ــن س ــوع چهلمي ــا موض ــى ب فرهنگ

ــه هســتيم.  مردان
صلــح ميرزايــى بــا اشــاره بــه اســتقرار كاروان ســالمت در مناطــق 
ــالمت در  ــن كاروان س ــرد: اي ــوان ك ــدان عن ــتان هم ــروم اس مح
ــاد  ــر آب ــگ، جعف ــو در كبودرآهن مناطقــى چــون روســتاى ايالن ل
ماليــر، تاريــك دره نهاونــد، چنــار اســدآباد، صادق لــوى فامنيــن 
و مناطقــى در رزن و قهاونــد بــه مــدت يــك روز مســتقر خواهــد 

شــد. 
ــان اضطــرارى،  ــوان درم ــا عن ــرد: طرحــى ديگــر ب ــه ك وى اضاف
در روزهــاى 23، 24 و 25 در شهســتان رزن برگــزار خواهــد 
شــد كــه بــه اختتاميــه فعاليــت كاروان ســالمت بــا اجــراى ايــن 

طــرح اســت. 
ــان  ــان جمعيــت هــالل احمــر همــدان در پاي معــاون امــور داوطلب
ــر  ــان در ه ــكل از متخصص ــكى متش ــاى پزش ــد: تيم ه ــادآور ش ي
زمينــه و پزشــكان عومــى آمــاده ارائــه خدمــات بــه مــردم مناطــق 

محــروم هســتند. 
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 كبودراهنــگ- عظيمــي مجذوب- 
خبرنگار همدان پيام: از كســب رتبه هاي 
برتر براي آوردن سهميه و امتيازات خاص 

به شهرستان استفاده كنيم 
فرماندار كبودراهنــگ با بيان اين مطلب 
كبودراهنگ  آموزش وپرورش  شوراي  در 
روستاي  خديجه  حضرت  مدرسه  در  كه 
كوهيــن برگزار شــد، گفت: ســازمان 
نوسازي مدارس براي شهرستان ما امتياز 
ويژه قائل شود چرا كه تعدادي از مدارس 
شهرستان  مدارس  برخي  و  فرسوده اند  ما 

هنوز سيستم گرمايشي استاندارد ندارد.
4 روســتاي كبودراهنگ بى بهره 

از نعمت گاز
حجــت ا... مهدوي با اشــاره بــه اهميت 
استانداردسازي سيستم ها گرمايشي مدارس 
تصريح كرد: از 127 روســتاي شهرستان 4

روستا گاز ندارند .بايد در سنوات آينده اين 
چهار روستا نيز از نعمت گاز بهره مند شوند. 
حتي اگر يك خانوار در آن روســتا ساكن 
باشــد بايد با آوردن امكانات و خدمات از 
مهاجرت آن يك خانواده هم جلوگيري كرد.
وي ادامه داد: روســتاي قلي آباد يكي از اين 
چهار روســتاي بدون گاز است و چون اين 
روســتا در طرح گردشگري شهرستان قرار 
گرفته به زودي از نعمت گاز بهره مند خواهد 

شد.
فرمانــدار تعمير و تفكيك ســرويس هاي 
بهداشتي مدارس را از ديگر نيازهاي مدارس 
شهرســتان خواند و تاكيد كرد: از مسئولين 
ســازمان نوسازي خواهشــمنديم تفكيك 
ســرويس هاي بهداشتي مدارس در اولويت 
كاري خود قــرار داده و نگاه ويژه اي جهت 
رفع مشــكالت مدارس شهرســتان داشته 

باشد.
گفــت:  مهــدوي 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
شهرســتان به مناســبت 
چهلمين سالگرد پيروزي 
انقــالب اســالمي بيش 
از 1000 عنــوان بر نامه 
فرهنگي ،هنري ،اجتماعي 
و عمراني دارد كه تعداد 
قابل توجهي مي باشــد و 
در  كه  هدفــي  مهمترين 
اين برنامه ها بايد رعايت 
شــود ايجاد حس اميد و 
دانش آموزان  براي  انگيزه 

و مردم مي باشد.
اســتان  همدان   
ايمن سازي  در  برتر 

سيستم گرمايشي مدارس
در ادامه مدير كل آموزش و پروش اســتان 
نيزبيــان كــرد: كســب رتبه اول شــوراي 
آموزش وپــرورش شهرســتان كبودراهنگ 
حاصل تالش و مديريت جهادي مسئولين 
شهرســتان است و اين شهرستان از بين 19

منطقه استان توانست رتبه نخست شوراهاي 
آموزش وپرورش شهرســتان در استان را به 

خود اختصاص دهد.
محمد پورداود با اشاره به سند تحول بنيادين 
كه در مرحله عملياتي مي باشد افزود: طرح 
تدبير در دوره ابتدايي و طرح تعالي در دوره 
متوســطه و طرح مدرســه صالح نيز از اين 
سند بنيادين است كه استان همدان در سطح 
كشور پيشــرو در اجراي اين طرح ها بوده 
است كه شهرســتان كبودراهنگ نيز پيشرو 

استان بوده است.
پورداوود ايمن ســازي سيســتم گرمايشي 
مدارس را از برنامه هاي ســازمان خواند و 

گفت: در حال حاضر بيش از 2513 مدرسه 
در سطح اســتان داريم كه از اين تعداد 24

مدرســه از سيســتم بخاري نفتي استفاده 
مي كنند كه به زودي اين 24 مدرسه استان از 
سيستم گرمايشي استاندار بهره مند خواهند 

شد.
وي ادامه داد: اســتان همدان در ايمن سازي 
استان هاي  جز  مدارس  گرمايشــي  سيستم 
برتر كشــور مي باشد شهرستان كبودراهنگ 
نيز جزء شهرستان هاي برتر استان محسوب 

مي شود.
 تجليل از خيرين مدرسه ساز 

شهرســتان  آموزش وپــرورش  رئيــس 
كبودراهنگ نيز در اين جلســه از برگزاري 
همايش خيرين مدرسه ســاز در اسفند ماه 
ســال جاري خبــر داد و گفــت: عالوه بر 
تمام  اينكه همايــش در 
مدارس شهرستان برگزار 
مي شود در اسفند ماه نيز 
به صورت همايش بزرگ 
خيرين مدرسه ساز شاهد 
خواهيم  آن   برگــزارى 

بود.
رضا عسگري با اشاره به 
اينكه موسسه قلم چي در 
ســال هاي گذشته متعهد 
مجتمع  يــك  ســاخت 
شهرستان  در  آموزشــي 
بوده اســت و هم چنين  
ساخت مدرسه سميه كه 
تعهد ساخت آن بر عهده 
بانك ملي مى باشــد در 
دســت  پيگيري هاي مى 
باشد و در اين همايش خيرين مدرسه ساز 

تكليف خواهند شد.
جشــنواره هاي  برگــزاري  عســگري 
دانش آموزي، برگزاري كارگروه هاي آموزش 
مهارت هــاي زندگي، ايجــاد بازارچه هاي 
آموزشــي  كارگروه  برگــزار  دانش آموزي 
پيشــگيري از اعتياد و مواد مخــدر و... را 
بخشــي از فعاليت هاي مدارس شهرســتان 
در طول ســال تحصيلي خواند و افزود: به 
مناسبت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب 
اســالمي نيز بيش از 1000 عنــوان برنامه 
فرهنگــي اجتماعي عمراني و... در ســطح 

مدارس شهرستان اجرا خواهد شد.
در پايان امام جمعه شهرســتان هم با تأكيد 
بر ايمن سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس 
گفت: نماز بايد ســرلوح تمام مصوبات و 
شــوراهاي اداري باشد و نماز بايد هم اقامه 
شود هم تكرار شود هم تبليغ و ترويج شود. 
و هزار عنوان برنامــه آموزش وپرورش در 

ســالگرد چهلمين پيروزي انقالب اسالمي 
عالوه بر ترويــج نماز در روز 22 بهمن در 
راهپيمايي با شــكوه انقالب تعريف خواهد 

شد.
گفتنى اســت، مديــر كل آموزش وپرورش 
استان همدان از هنرســتان شهيد سادلجي 

شهر كبودراهنگ و هنرستان نرجس خاتون 
روستاي داق داق آباد كه عنوان هنرستان هاي 
برتر كشوري را در تعالي مديريت به دست 
آورده بودند بازديد كردو از دانش آموزان و 
هنرآموزان اين دو آموزشگاه تجليل به عمل 

آورد. 

رتبه نخست شوراهاي آموزش وپرورش 
استان به كبودراهنگ رسيد

■ مهدوى: قائل شدن امتياز ويژه سازمان نوسازى براى كبودراهنگ
■ پورداود: استان همدان پيشرو در "طرح تعالي"  و "طرح مدرسه صالح"

كبودراهنگ  شهرستان   
منطقــه   19 بيــن  از 
رتبه  توانســت  استان 
شــوراهاي  نخســت 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
را  استان  در  شهرستان 

به خود اختصاص دهد
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ايران و جهان

معاون سياسى وزير امور خارجه عازم 
سه كشور اروپايى شد

 معاون سياســى وزارت امور خارجه به منظور انجام مشــورت هاى 
سياســى با مقامات سه كشور اروپايى صبح ديروز عازم اتريش، اسلواكى 

شد. بلغارستان  و 
به گزارش ايرنا ، ســيد عباس عراقچى  در جريان اين ســفر عالوه بر ديدار و 
گفت وگو با همتايان خود، با وزراى امور خارجه و ديگر مقامات ســه كشور 
مزبور نيز ديدار و پيرامون موضوعات روابط دوجانبه، تحوالت منطقه اى و بين 

المللى تبادل نظر خواهد داشت.
معاون سياســى وزارت امور خارجه همچنين در ويــن با مديركل آژانس بين 
المللــى انرژى اتمى در خصوص آخريــن وضعيت همكارى ها در چارچوب 

برجام گفت وگو مى كند.

ظريف استعفاى خود را نادرست اعالم كرد
 برخى ادعا كردند كه به خاطر فشارهاى بيرونى براى خروج ايران از برجام 
اســتعفا داده ام، در حالى كه اين موضوعات اصال مطرح نيست و اين مباحث 

را تكذيب مى كنم.
وزير امور خارجه اظهارداشت: هر خبرى كه در سه ماه گذشته مبنى بر استعفاى 

من در رسانه ها و فضاى مجازى مطرح شده است را تكذيب مى كنم.
بــه گزارش ايرنا محمدجواد ظريف ادامــه داد: برخى هم ادعا كردند كه 
به خاطر فشــارهاى بيرونى بــراى خروج ايران از برجام اســتعفا دادم، 
در حالى كه اين موضوعات اصال مطرح نيســت لــذا اين مباحث را هم 

مى كنم. تكذيب 
در جريان ســفر وزير امور خارجه به هند شايعاتى مبنى بر استعفاى ظريف به 

دليل خروج از برجام در فضاى مجازى منتشر شد.

قيمت بنزين در سال 98 افزايش نمى يابد
 بنابر تبصره 14، در سال 98 هيچ تغييرى در قيمت و نحوه توزيع حامل هاى 

انرژى صورت نخواهد گرفت.
سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه گفت: كميسيون تلفيق مصوب كرد كه قيمت 
حامل هاى انرژى اعم از بنزين، نفت و گاز و ... نه در قيمت و نه در نحوه توزيع 

هيچ تغييرى نسبت به سال 97 نداشته باشد.
بــه گزارش ايرنا،محمد مهدى مفتح افزود: عمــده مواردى كه در اليحه دولت 
آمده بود، تصويب شــد؛ تغييرات مختصــرى در آن انجام گرفت كه برخى از 
آنها تاثيرات قابل توجهى از نظر ميزان تاثير گذارى به ويژه در اقشــار محروم 

جامعه دارد.
وى گفت: كميســيون تلفيق وارد تبصره 15 شده است و تا پايان هفته جارى، 

گزارش خود را تقديم مجلس مى كند.

 جمهورى اســالمى ايــران در برجام با 
در نظرگرفتــن همه شــرايط بهترين اقدام 
را انجام داد كه ايــن انتخاب آمريكا را در 

وضعيت بغرنجى قرار داده است.
وزير امور خارجه براى پاســخ به ســوال 
على اديانى نماينده قائم شــهر درباره علت 
عدم اجراى كامل شــرايط مطروحه 9 گانه 
از ســوى رهبر معظم انقالب و شــرايط 
مندرج در مصوبه مجلس شــوراى اسالمى 
درخصوص برجام در مجلس حضور يافت
به گزارش ايرنا ،محمدجواد ظريف اظهار 
داشــت: پس از نامه رهبــر معظم انقالب 
هيــأت نظارت بــر روند اجــراى برجام 
تشكيل شد كه اين هيأت مسئول رسيدگى 

به اجراى مفاد نامه ايشان است.
وى گفت: وزارت امــور خارجه گزارش 
هــاى خود را به صــورت مرتب به هيأت 
ارائه مى كنــد و هيأت براســاس مصالح 
كشــور تصميم مى گيرد كه چگونه عمل 

كند.
ظريف افــزود: اقداماتى كــه بايد در اين 
راستا انجام مى شد در هيأت نظارت مورد 
تصويــب قرار گرفت و ايــن اقدامات هم 

انجام شده است.
وى اضافــه كرد: ما به صورت مرتب و هر 
سه ماه يك بار گزارش برجام را به مجلس 
ارائــه كرديــم و اين موضــوع در مجلس 
بررســى شد و اگر تصميم گيرى الزم بوده 

انجام شده است.
وزير امــور خارجه تصريح كــرد: اعتقاد 
داريم از نظر منافع ملى با نظر گرفتن همه 
شــرايط بهترين انتخاب انجام شده و اين 
انتخــاب آمريكا را در موضع بغرنجى قرار 
داده كه امروز تمام تالش خود را انجام مى 

دهد تا از منزوى بودن خارج شود.
ظريــف يــادآور شــد: ايــراد گرفتن به 
دستاوردهاى جمهورى اسالمى كار راحتى 
است اما نگاه كردن به شرايط واقعى و اين 
كه وزارت امور خارجه مجرى تصميمات 

نظام است، عين نياز كشور است.
وزير امور خارجه گفت: بنده وظيفه دارم در 
برابــر خارجى ها از منافع ملى دفاع كنم لذا 
نمى توانم همه نكاتى كه الزم را مطرح كنم.

در اين زمــان على الريجانــى گفت: اگر 
قرار است جلسه غيرعلنى شود، راهكارش 
اين اســت كه نمايندگان پيشنهاد غيرعلنى 

برگزار شــدن اين جلسه را ارائه كنند و ما 
در اين زمينه راى گيرى كنيم.

وى از ظريــف خواســت تــا زمانــى كه 
پيشــنهادى از ســوى نماينــدگان بــراى 
غيرعلنى برگزار شــدن جلســه ارائه شود 

سخنانش را ادامه دهد.
ظريف گفت: برجام توانست آمريكا را در 
دنيا منزوى كند، در يك سال و نيم گذشته 
دولت آمريكا تمام تــالش خود را كرد تا 
از ايــن عهدنامه كه نماينده ســوال كننده 
(اديانى) آن را تركمنچاى خوانده به نحوى 
خارج شود، آيا طرف تركمنچاى هيچ وقت 

تالش كرد از آن خارج شود.
وى اظهارداشــت: رهبر معظــم انقالب 9 
شــرط گذاشــته بودند و هيأت نظارت را 
نيز تعيين كردند، اگر شــما مى فرماييد ما 
چه تعهدى گرفته ايم، برويد و از كســانى 
كه قرارداد نفتا را امضا كردند، بپرســيد چه 

تعهدى گرفتند؟
وزير امــور خارجه يادآور شــد: باالتر از 
تصميم كنگــره آمريــكا و امضاى رئيس 
جمهورى اين كشــور چيست كه ترامپ از 
قرارداد نفتا هم خارج شد، برويد از كسانى 
كه توافق پاريس را امضا كردند، بپرســيد 
چه تعهدى از آقاى ترامپ گرفتند كه از آن 

هم خارج شد.
ظريف ســوال كرد: چرا بدعهــده دولت 
رژيم جنايتكار آمريكا را به اسم جمهورى 

اســالمى ايران تمام مى كنيــد. چرا افتخار 
كشور را تركمنچاى مى ناميد؟

وى اضافــه كرد: ما از طــرف مقابل تعهد 
كافى گرفتيم، گــزارش هم داديم اما رژيم 
آمريكا از اين تعهد خارج شــد كما اين كه 
از هزاران تعهد ديگر هم خارج شده است.
ظريف گفت: اين دولتى است كه به اصول 
مسلم حقوق بين الملل هيچ احترامى نمى 
گذارد از ايــن دولت چه توقعى داريد چه 
كســى مى گويد ما براســاس اعتماد عمل 
كرديم، ما تك تك اقداماتى كه انجام داديم 
اقدام متقابلش را هم گرفتيم و انجام داديم.

وى تاكيد كرد: اگر دولت آمريكا بدعهدى 
و عهدشكنى كرده است شما بر سر دولت 
آمريــكا بكوبيد نه به فرزنــدان اين ملت، 
مقاومــت مــردم ايران بود كه باعث شــد 
آمريكا و پنج قدرت ديگر مقابل 6 قطعنامه 
شوراى امنيت بايســتند وترامپ بگويد تا 

خرخره سرمان را كاله گذاشته اند.
ظريــف همچنين گفت: چهــار بار ترامپ 
ســعى كرد آنچه در برجام از دست داده را 
به دســت آورد، ولى هر چهار بار شكست 
خورد. يك بار خودش به شــوراى امنيت 
رفت، يك بار وزير خارجه اين كشــور را 
فرســتاد. هم اكنون هم كاسه گدايى دست 
گرفته و دنبال اين است كه نشست لهستان 

را برگزار كند.
وى اضافه كرد: در ســالگرد شــكوهمند 

انقالب اســالمى ايران دســتاوردهاى اين 
ملــت را ارج نهيم نه اين كــه آن را خوار 

كنيم، اين ملت بزرگ ايستاده است.
ظريــف ادامه داد: ما اين شــرايط را اجرا 
كرده ايم و گزارش اجرا را به هيأت نظارت 
داديم هيــأت نظارت هم تصميم گرفته كه 

چه بكند.
وزير امــور خارجه ادامه داد: آنجايى كه ما 
بايد جــواب مى داديم هيأت نظارت بوده، 
به مجلس هم گزارش داده ايم، شما هم مى 
توانستيد، تصميم بگيريد. ما گزارش اجراى 
برجــام را به مجلس ارائه كرديم لذا شــما 
تصميم مى گرفتيد و اگــر هر تصميم هم 

بگيريد، ما انجام مى دهيم.
وى اظهار داشــت: ما مشكلى نداريم خيال 
مى كنيد براى بنده مشكلى است كه از برجام 
خاج شــوم تصميم با من نيست تصميم با 
كشــور است و كشــور بايد اين تصميم را 
بگيرد. اما بدانيــد كه برجام آنقدر براى اين 
كشور منافع داشته كه آقاى ترامپ دو سال 
اســت كه تالش مى كند اين منافع را از بين 

ببرد و امروز در دنيا منزوى شده است.
پس از پاســخ هاى ظريــف، اديانى اعالم 
كرد كه از پاســخ هــاى وزير امور خارجه 
قانع نشــده اســت و آن را به راى مجلس 
گذاشــت، نمايندگان نيز با راى خود اعالم 
كردند كه پاســخ هاى ظريف به اين سوال 

قانع كننده بود.

ظريف:

ايران در برجام آمريكا را در 
موضع بغرنجى قرار داده است

تازه هاى احزاب
 از تاسيس تا تغيير و ائتالف

 همزمان با اعالم صدور مجوز براى 40 حزب جديد در كشــور، 
احزاب قديمى در تكاپوى تغييرات تازه در اساســنامه هســتند. زنان 
فعال اصالح طلب هم ايجاد تشــكل هاى مستقل براى فعاليت جدى 
را دســتور كار دارند و رقباى اصولگراى آنها نيز در آســتانه چهلمين 

سالگرد انقالب به مرور دستاوردهاى زنان در سياست مى پردازند.
ســخنگوى وزارت كشــور در حالى از صدور مجوز براى 40 حزب 
جديد در كشــور خبر داد كه كارايى و تاثيرگــذارى احزاب موجود 
همچنان با اما و اگرهايى روبروســت. ميانه اين اما و اگرها هم طيف 
هاى مختلف سياسى از زنان و مردان براى اثبات اين كارايى در تكاپو 

هستند.
 افزايش تعداد احزاب، تثبيت دموكراســى يا افزايش 

بوركراسى
ســيد ســلمان ســامانى ســخنگوى وزارت كشــور از تاييــد تاســيس 
40 حــزب تــازه در دولــت هــاى اول و دوم تدبيــر و اميــد ســخن 
گفــت. ســامانى همچنيــن در گــزارش خــود اعــالم كــرد كــه از ايــن 
تعــداد 25 حــزب مجــوز فعاليــت دائــم دريافــت كــرده  و 15 حــزب 
جديــد ديگــر ضمــن دريافــت مجــوز فعاليــت موقــت در حــال طى 
مراحــل قانونــى و تشــكيل دفاتــر اســتانى بــه منظــور دائمــى كــردن 

مجــوز خــود هســتند.
بــه گــزارش ايرنــا، همچنيــن ســاليانه 60 كنگــره حزبــى بــا حضــور 
ــت در  ــزان فعالي ــن مي ــود. اي ــزار مى ش ــران وزارت كشــور برگ ناظ
ــعه فضــاى سياســى و  ــورى در توس ــس جمه ــده رئي ــتاى وع راس
حزبــى اســت امــا آنچــه همچنــان بــا ابهامــات ناتمامــى روبروســت 
ــن احــزاب در عرصــه  ــذارى اي ــر گ ــزان اث ــن آن مي ــم تري ــه مه ك
ــارات  ــر اســاس برخــى شــواهد و اظه سياســى كشــور اســت و ب
تعــداد احــزاب بــا اعضــاى بــاال در كشــور بــه عدد انگشــتان دســت 

هــم نمــى رســد.
ــى  ــراى قانون ــور ب ــده در وزارت كش ــت ش ــزاب ثب ــك از اح هري
شــدن فرآينــد حضــور خــود بايــد كنگــره سراســرى برگــزار كننــد، 
دفتــر و تشــكيالت مشــخصى بــراى فعاليــت خــود تهيــه كننــد و در 
اســتان هــا هــم فعالــت داشــته باشــند. تمــام ايــن مراحــل نيازمنــد 
بوركراســى اســت بــى آن كــه ســودى بــه حــال سيســتم سياســى و 

انتخاباتــى ايــران داشــته باشــد.
ــى  ــه دموكراس ــول اولي ــزاب از اص ــت اح ــور و فعالي ــه حض گرچ
ــداد  ــن تع ــران اي ــت در اي ــى سياس ــرايط كنون ــا در ش ــت ام هاس
حــزب كــه گاهــى از لــوازم حــزب بــودن تنهــا بــه يــك دفتــر كار 
اكتفــا كــرده انــد؛ نــه تنهــا راه گشــا نيســت بلكــه در ازدحــام خــود 

ــد آورد. ــود خواهن ــه وج ــم ب ــدان ه راهبن
 زنان در تكاپوى استقالل سياسى

ــادل  ــه دوران تع ــاالر ب ــران از دوران مردس ــت در اي ــذار سياس گ
ــا اســتناد بــه شــواهد موجــود آغــاز شــده  ــان و مــردان، ب ميــان زن
ــژه پــس از پيــروزى انقــالب، برخــى  ــه وي و شــتاب ايــن گــذار ب
دوگانگــى هــا را در اليــه هــاى ســنتى سياســت ايــران ايجــاد كــرده 
ــگ  ــاره حضــور پررن ــالب درب ــر انق ــرر رهب ــدات مك اســت. تاكي
زنــان در عرصــه هــاى مختلــف و ســخنان رئيــس جمهــورى درباره 
ضــرورت بــه كارگيــرى زنــان در مديريــت هــاى مختلــف حكايــت 
از آن دارد كــه ايــن دوگانگــى حداقــل در ســطح تصميــم گيــران و 

قانــون گــذاران كــم رنــگ تــر اســت.
شــايد هميــن كــم رنگــى ســبب شــده كــه ســهم 30 درصــدى زنــان 
ــان  ــراى حضــور بيشــتر زن در فهرســت هــاى انتخاباتــى، تــالش ب
ــاركت  ــد مش ــت در فرآين ــاى مثب ــض ه ــال تبعي ــه و اعم در كابين
سياســى زنــان، از مهــم تريــن اهدافــى تعريــف شــود كــه جامعــه 
زنــان سياســتمدار طــى ســال هــاى گذشــته در صــدد دســتيابى به آن 
بــوده انــد و از رهگــذر ايــن تــالش، تشــكل هايــى ماننــد انجمــن 
ــكل  ــب ش ــان اصالح طل ــع زن ــا مجم ــران ي ــگاران زن اي روزنامه ن

گرفتــه اســت.
 تغيير اساسنامه جامعه روحانيت مبارز

چهار دهه فعاليت سياسى، جامعه روحانيت مبارز را به يكى از قديمى 
ترين تشكل هاى سياسى در ايران تبديل كرده است. تشكيالتى كه اين 
روزها در تالش اســت با تغيير در اساسنامه خود حضورى اثرگذارتر 
در سياست ايران را تجربه كند. جامعه روحانيت مبارز روز پنج شنبه 
چهارم بهمن ماه ميزبان فعــاالن برخى احزاب اصولگرا بود تا درباره 

اساسنامه تازه خود از اين احزاب نظرخواهى كند. 
به نظر مى رسد پروسه سه ساله تغيير اساسنامه اين تشكل سرانجام به 
نتيجه رسيده است و اعضاى جامعه روحانيت مبارز عزم جزم كرده اند 
تا پس از دوران فترتى كه با خالء آيت ا... محمدرضا مهدوى كنى به 
وجود آمده بود، بار ديگر به ســطح اثرگذارى مطلوب خود بازگردند. 
تعامــل خوب با مردم و دورى از قيم مابى، بازنگرى در گذرگاه هاى 
ارتباطــى خود با مردم و توجه به تغييرات جامعه از مهم ترين اهدافى 
اســت كه جامعه روحانيت مبارز با تغيير در اساســنامه خود در پى 

دستيابى به آنهاست.

در عرصه موشكى بر اساس نياز كشور 
عمل مى كنيم

 هيــچ كــس حــق نــدارد عليــه نظــام مقــدس جمهــورى اســالمى 
ــاى  ــرى ه ــا موضــع گي ــام ب ــى نظ ــد؛ تمام ــر كن ــار نظ ــران اظه اي
وزارت امورخارجــه در قبــال فرانســه يكصــدا هســتند و از آن 

ــد. حمايــت مــى كنن
ــه  ــن زمين ــا در اي ــت: آنه ــلح، گف ــاى مس ــد نيروه ــخنگوى ارش س
حــرف هــاى زيــادى مــى زننــد. بــه كســى اجــازه دخالــت در زمينــه 

تــوان دفاعــى خــود را نمــى دهيــم.
بــه گــزارش ايرنا،ابوالفضــل شــكارچى افــزود: در نمايشــگاه هــاى 
ــى  ــز رونماي ــور ني ــى كش ــتاوردها دفاع ــى از دس ــش رو بخش پي

ــد شــد. خواهن
وى تصريــح كــرد: در صورتــى كــه جمهــورى اســالمى ايــران مــورد 
تهديــد و يــا تعــرض قــرار گيــرد، بــدون شــك جــواب نيروهــاى 

مســلح كشــور خــرد كننــده خواهــد بــود.
ــران را  ــكى اي ــه موش ــم برنام ــتر ه ــه پيش ــه فرانس وزارت خارج
ناســازگار بــا قطعنامــه 2231 شــوراى امنيــت ســازمان ملــل متحــد 

ــود. ــده ب خوان
پــس از اظهارنظــر مقامــات فرانســوى در رابطــه بــا تــوان موشــكى 
ايــران، ســخنگوى وزارت امــور خارجــه نســبت بــه ايــن صحبــت 
ــا تاكيــد براينكــه تــوان موشــكى ايــران  هــا واكنــش نشــان داد و ب
قابــل مذاكــره نيســت، گفــت: قابليــت هــاى موشــكى ايران بخشــى 
از تــوان مشــروع دفاعــى و ضامــن امنيــت ملــى جمهــورى اســالمى 

ايــران اســت كــه بــر دكتريــن بازدارندگــى اســتوار اســت.
بهــرام قاســمى افــزود: جمهــورى اســالمى ايــران همــواره خواســتار 
تحكيــم صلــح و ثبــات در منطقــه بــوده اســت و فروش انبوه ســالح 
ــكا و برخــى كشــورهاى  ــده و تهاجمــى از ســوى آمري هــاى پيچي
اروپايــى از جملــه فرانســه را عامــل برهــم خــوردن ثبــات و تــوازن 

منطقــه مــى دانــد.

اعتراض نمايندگان به اظهارات جنجالى 
نماينده اصالح طلب

 نمايندگان مجلس به اظهارات حاشيه ســاز ميرزايى نكو در مورد 
حصر سران فتنه اعتراض كرده و خواستار بررسى مشكالت اقتصادى 

مردم در فراكسيون هاى سياسى مجلس شدند.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنى ديروز مجلس قاسم ميرزايى نكو 
نماينده مردم دماوند و فيروزكوه و عضو شــوراى مركزى فراكسيون 
اميد مجلس شوراى اسالمى در نطق ميان دستور خود، موضوعاتى را 

در مورد حصر سران فتنه مطرح كرد.
تعــدادى از نمايندگان مجلس با فريادهاى «دوـ  دو» مخالفت خود را 

با اظهارات وى بيان كردند.
يكى از نمايندگان مجلس با صداى بلند خطاب به ميرزايى نكو، گفت: 
با توجه به مشكالت اقتصادى مردم، صحبت كردن در مورد حصر و 

مسائل سياسى اشتباه است؛ به حاشيه نرويد.
مجتبى ذوالنور، محمــد دهقان و تعــدادى از نمايندگان اصولگراى 

مجلس به اظهارات وى معترض شدند.

پرداختن به معمارى دفاعى - امنيتى 
ضرورى است

 پرداختن به معمارى امنيتى - دفاعى واجب و الزم اســت و همه 
دستگاه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و خدماتى بايد در 

اين زمينه همكارى كنند.
رئيس دانشــگاه عالى دفاع ملى در نخســتين همايش ملى معمارى 
دفاعى - امنيتى نظام اســالمى در افق 1404 اظهار داشــت: ما امروز 
در پنــاه امام خمينى (ره) حركت پرشــتاب، مقدس و مبارك خود را 

به جلو مى بريم.
به گزارش ايرنا، احمد وحيدى افزود: معمارى زير چتر ارزش ها شكل 
مى گيرد، همان ارزش هايى كه ما در انقالب اسالمى داشتيم و معمارى 

كالن انقالب با آن صورت گرفته است.
وى گفــت: نمى توان از مجموع و ابعــاد مختلف قدرت بدون يك 

معمارى درست و تركيب بهينه انتظار يك محصول را داشت.
وحيدى تصريح كرد: آرمان گرايى يعنى جنبش، جوشــش و حركت، 
نبايد به اســم واقع گرايى، آرمان گرايــى را قربانى كرد، آرمان گرايى 

اصل است.
وى تصريح كرد: اگر دستگاه ها در اين معمارى دفاعى - امنيتى مشق 
جنگ نكنند حتما در روز موعود شكست مى خورند و نمى توانند به 

وظايف خود عمل كنند.
رئيس دانشگاه عالى دفاع ملى يادآور شد: ما در دوران دفاع مقدس با 
همين مشكل مواجه بوديم، بخشهايى از كشور نه از سر خيانت، بلكه 

از سر ندانستن، نتوانستند به وظيفه خود عمل كنند.
وحيــدى گفــت: هنگامــى كــه جامعــه جهانــى - آمريــكا - 
ــاى  ــه ه ــا قطعنام ــدند ب ــه ش ــال 2012 متوج ــت در س نتوانس
ــى  ــد و كاراي ــار كنن ــران را مه ــد اي ــى توانن ــت نم ــوراى امني ش
ــاعه  ــدارد، اش ــا ن ــه ه ــن قطعنام ــه اي ــى ب ــران توجه ــدارد و اي ن

هســته اى را FATF اضافــه كردنــد.

 امنيت بســتر رشد، شــكوفايى و تعالى انسان است و در 
شــرايط امن، فعاليت اقتصادى، سياســى، فرهنگى، علمى، 

صنعتى و توليد فناورى مى تواند رشد كند.
وزير كشور در نخستين همايش ملى معمارى دفاعى - امنيتى 
نظام اســالمى در افق 1404 به موضوع مردم و امنيت اشاره 
كرد و اظهار داشت: اولين مسئله اين است كه اين اجزا را به 

خوبى بشناسيم.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانى فضلى وى يادآور شــد: 
بــا توجه به اين نگاه، بايد به دنبــال اجزا، كاركردها و رابطه 

بين آنها باشيم.
وى ادامــه داد: بر اين مبنا انســان را بايد بــه عنوان يك 
متغير وابســته و بقيه مولفه هاى آن را به عنوان متغيرهاى 
مســتقل در نظر بگيريم زيرا محــور اصلى تغيير، تحول و 

اقدام انسان است.
وزير كشور تاكيد كرد: ما با انسان هاى فاعل در جامعه مواجه 

هســتيم كه داراى قابليت هاى زيادى هستند، اين كه چگونه 
مى توانيم اين قابليت ها را به فعليت دربياوريم بستگى به نوع 

ارتباط و مناسبات اين اجزا در درون آن منظومه دارد.
رحمانى فضلــى افزود: امنيت در شــرايط كنونى انقالب 
بسيار مهم اســت و ما آن را بايد به عنوان يك عامل موثر 
و مهم در همه برنامه ريزى ها مدنظر داشــته و مورد توجه 

قرار مى دهيم.
وزير كشــور گفت: در عرصه اجتماعى مشاركت مردم وقتى 
حاصل مى شــود كه جامعه احســاس كند عدالت اجتماعى 
وجود دارد. در صورت فقدان عدالت اجتماعى تبعيض ايجاد 

مى شود.
رحمانى فضلى تاكيد كرد: مردم موحد همه اين تجربه ها را 
اندوخته اند و شــناخت آنها از دشمن بيشتر شده است و از 
معادالت بين المللى به خوبى آگاه هســتند. البته تا زمانى كه 

جبهه حق وجود دارد، جبهه باطل نيز خواهد بود.

با اشراف اعضاى 
مجمع به مسائل 
 CFT ،كشور
تصويب مى شود

 يك نماينده مجلس شــوراى اسالمى 
مى گويــد اگر اعضاى مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به مســائل فعلى كشــور 

اشــراف داشــته باشــند كــه حتما هم 
دارند،CFT را تصويب مى كنند.

پروانه مافى، درباره تأخير در تصميم گيرى 
دربــاره اليحــه CFT مى گويــد: براى 
تصويــب ايــن لوايح چهار مــاه فرصت 
داشتيم كه هنوز تمام نشده است. بنابراين 
در فرصــت باقــى مانده يعنى تــا پايان 
بهمن ماه كار بررســى ايــن لوايح بايد به 

پايان برسد.
بــه گــزارش ايرنا،مافى همچنيــن تأكيد 

مى كند: مجلس كار خودش را انجام داده 
و حاال نوبت مجمع تشــخيص مصلحت 
نظــام اســت. نتيجــه تصميم گيرى ها و 
پذيرفتن هر نوع مسئوليتى در اين باره نيز، 

به عهده مجمع است.
ايــن نماينــده مجلــس شــوراى اســالمى 
ــه  ــه ب ــا توج ــد اســت ب ــن معتق همچني
ــع  ــر اعضــاى مجم ــروز، اگ ــرايط ام ش
ــه مســائل  تشــخيص مصلحــت نظــام ب
ــند  ــته باش ــراف داش ــور اش ــى كش فعل

ــن  ــه اي ــد، نتيج ــم دارن ــًا ه ــه حتم ك
اســت كــه ايــن لوايــح را تصويــب 
چــه  ديــد  بايــد  حــال  مى كننــد. 

مى گيرنــد. تصميمــى 
با وجود اين كه زمان زيادى تا پايان مهلت 
تمديد شــده ايران بــراى تصويب لوايح 
موســوم اف اى تى اف، باقى نمانده  است، 
اما همچنــان تصويب اليحه CFT يكى 
از لوايــح چهارگانه در مجمع تشــخيص 

مصلحت نظام به تعويق مى افتد. 

سعيد نمكى به عنوان وزير پيشنهادى 
بهداشت معرفى شد

 معــاون پارلمانى رئيس جمهورى گفت: رئيس جمهورى، ســعيد 
نمكى را به عنوان وزير پيشــنهادى براى وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشكى به مجلس شوراى اسالمى معرفى كرد.
به گزارش ايرنا،حسينعلى اميرى افزود: طبق ماده 203 قانون آيين نامه 
داخلــى مجلس يك هفته پس از معرفى گزينه پيشــنهادى، نمايندگان 

مجلس جلسه اخذ راى اعتماد به گزينه پيشنهادى را آغاز مى كنند.
پيش از اين حســن قاضى زاده هاشــمى عهده دار اين مســئوليت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى را در اين وزارتخانه 

در كابينه دولت بود.

وزير كشور:

 امنيت بستر رشد، شكوفايى و تعالى انسان است
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حوادث

نكتهدانشگاه
ارتباط ديابت باردارى و افزايش ريسك چاقى كودك

 مطالعات نشــان مى دهد كودكان 10 تا 14 سال مادرانى كه مبتال به ديابت باردارى 
درمان نشده هستند بيشتر با ريسك ابتال به چاقى يا پيش ديابت مواجه هستند.

بــه گزارش شبســتان، محققان مطالعه خود، 4160 كودك 10 تا 14 ســال را كه تحت 
آزمايش مقاومت انســولين قرار گرفته بودند و مادرشــان در هفته 28 باردارى مبتال به 

ديابت باردارى بود را بررسى كردند.
مطالعه  نشان مى دهد جداى از وزن مادر يا عوامل ژنتيكى ابتال به ديابت، ميزان قندخون 
مادر در طول باردارى به افزايش ريسك چاقى و مقاومت انسولين در كودك مى افزايد.

وى در ادامه مى افزايد: «متابوليســم گلوكز مادر در طول باردارى بر متابوليســم گلوكز 
كودكش تاثير مى گذارد.»به گفته متزگر، «اين حقيقت كه بروز اين مشكالت در كودك 
در سن 11 سالگى با ميزان گلوكز مادر در زمان باردارى اش مرتبط است، يك دليل مهم 

ديگر براى تشخيص و درمان ديابت باردارى است.»
بالغ بر 20 درصد زنان در طول باردارى شان مبتال به قندخون باال مى شوند.

آغاز ثبت نام آزمون هاى ارشد و دكترى گروه پزشكى 
از نيمه دوم بهمن

 رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى زمان ثبت نام در آزمون هاى دكترى تخصصى 
و كارشناسى ارشد گروه علوم پزشكى را اعالم كرد.

آبتين حيدرزاده در گفتگو با مهر افزود: ثبت نام براى شركت در آزمون دكترى تخصصى 
(Ph.D) علوم پايه پزشــكى و بهداشت، دندانپزشكى و داروسازى از نيمه دوم بهمن 
ماه 97 آغاز مى شــود.وى افزود: آزمون دكترى تخصصى (Ph.D) علوم پايه پزشكى 
و بهداشــت، دندانپزشكى و داروســازى در روزهاى 12 و 13 ارديبهشت ماه سال 98
برگزار خواهد شــد.رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى يادآور شد: ثبت نام در آزمون 

كارشناسى ارشد گروه علوم پزشكى نيز در نيمه دوم بهمن ماه 97 انجام مى گيرد.
حيدرزاده خاطرنشان كرد: آزمون كارشناسى ارشد گروه علوم پزشكى در روزهاى 30 و 31
خرداد 98 برگزار مى شود.وى ادامه داد با توجه به اينكه ثبت نام از دانشجويان داوطلب تمديد 

نخواهد شد بايد انان نسبت به ثبت نام خود در اين آزمون در وقت مقرر اقدام كنند.

بهداشت
تزريق واكسن فلج اطفال براى متولدين سال 95 به بعد

 رئيس اداره واكسيناسيون وزارت بهداشت، از اجراى برنامه تزريق واكسن فلج اطفال 
براى متولدين سال 95 به بعد خبر داد.

به گزارش مهر، محســن زهرايى، با اشاره به برنامه معمول واكسيناسيون فلج اطفال در 
سراسر كشور، گفت: واكسن فلج اطفال به دو صورت خوراكى (قطره) و تزريقى توليد 

مى شود و هر دو نوع اين واكسن، كاربردى است.
وى با بيان اينكه به مراحل نهايى ريشــه كنى فلج اطفال رسيده ايم، افزود: بنابر توصيه 
سازمان جهانى بهداشت به همه كشــورهاى دنيا، به منظور افزايش و اطمينان از سطح 
ايمنى كودكان، واكســن تزريقى فلج اطفال به برنامه واكسيناســيون فلج اطفال افزوده 
مى شود. زهرايى با اشاره به وقفه 2 و نيم ساله تزريق واكسن فلج اطفال، افزود: فراخوان 
مراجعه به مراكز بهداشتى و درمانى براى دريافت يك نوبت واكسن تزريقى فلج اطفال، 
براى كودكان متولد شــده در طى اين دو ســال و نيم كه واكسن تزريقى فلج اطفال را 

دريافت نكرده اند، صورت گرفته است. 

برنامه پيشگيرى از اعتياد زنان در 500 محله پرخطر 
اجرا مى شود

 رئيس مركز پيشــگيرى و اعتياد سازمان بهزيستى كشور گفت: برنامه پيشگيرى از 
اعتياد زنان و كودكان موسوم به «پازك» در 500 محله پرخطر از سه هزار محله پرخطر 

شناسايى شده در كشور اجرا مى شود.
فريد براتى سده در گفت و گو با ايرنا افزود: برنامه پيشگيرى از سوءمصرف مواد در 

زنان و كودكان در محله هاى پرآسيب اجرا خواهد شد.
وى، اعتبار درنظرگرفته شــده براى اجراى اين طرح را 500 ميليون تومان عنوان كرد 
و گفت: بخشــى از اين اعتبار را ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخشى ديگر را سازمان 

بهزيستى تامين مى كند.

50 درصد خشونت ها در ايران كالمى است
 يك روانپزشــك با اشاره به اينكه 50 درصد خشــونت ها در ايران از نوع كالمى 
است، گفت: در جامعه ما اين نوع خشونت بسيار ديده مى  شود و درواقع افرادى كه 
رفتار هاى خشونت آميز از خود نشان مى دهند، از سالمت روان كافى برخوردار نيستند.
به گزارش ايرنا، احمدعلى نورباال با اشاره به رتبه  بندى خشونت در جهان و ايران نيز 
گفت: خشــونت در جهان رو به افزايش است و در ايران عامل خطر خشونت، بيشتر 

خانگى است.
اين متخصص روانپزشــكى افــزود: حدود 23 درصد مردم رفتار خشــونت آميز در 
خانــواده دارند و زنان تنها 22 درصد اقدامات پرخاشــگرانه و خشــونت آميز را در 

خانواده خود انجام مى  دهند.

آخرين فرصت پرداخت جريمه مشموالن غايب اعالم شد
 رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح آخرين فرصت جريمه 

مشموالن غايب را اعالم كرد.
به گزارش مهر، موســى كمالى، اظهار كرد: با توجه به اينكه امســال آخرين فرصت 
جريمه مشــموالن غايب اســت لذا مشموالن غايب تا آخر اســفند فرصت دارند به 

صورت نقد اقدام كنند.
 وى افزود: بزودى اين امكان فراهم خواهد شد كه افراد واجد شرايط به صورت از دم 

قسط تا پايان سال 98 جريمه خود را پرداخت كنند.
موسى كمالى گفت: به زودى جزئيات اين خبر به صورت يك بسته كامل خبرى براى 

مشموالن اعالم و از طرف  ستاد كل رسانه اى مى شود.

ايران: شتاب قيمتى مسكن كند شد
  احتماال به سرعت گير رسيده!!

صنعت: افزايش طالق كودكان زير13سال
  آخه اينا چرا با هم تفاهم ندارن! 

جوان: دولت به دنبال سود بيشتردرخودروسازى است
 با اين حال از ملت چه انتظار مى ره؟

 كسب وكار: نقش گمشده اتاق هاى بازرگانى 
 بدون شرح!!

رسالت: خصوصى سازى مخصوص خواص
 هميشه رنگ خون اين خواص فرق داره!! 

ايسنا: حضورگزارشگران ورزشى درراديوافزايش مى يابد
 حاال كه اين فوتبال داره مى ره همه دنبال گزارشگر شدن هستن!!

ايرنا: رتبه ايران درنوآورى سكوت
 بدون شرح!!

شرق: صندلى هميشه خالى رئيس جمهور
 آخى بنده خدا از بس اين ور و اون ور دنبال كار مردم هستش 

نتونسته يه دقيقه سر جاى خودش بشينه!!
ايسنا: شفافيت  آب معياركيفيت  آب  نيست
 با اين معيار يعنى آب كدر بخوريم؟

همدان پيام:موزه اى براى عبرت
 كسى پاش بخوره اونجا در درس عبرتش رو مى گيره؟

جام جم:10كليد افزايش بهره ورى  دردوركارى
 حاال همون يه كليدشم كافيه!!

صداى زنجان:ارزانى  گوشت با واردات هفتگى گوسفند زنده
 باالخره يه راه حل پيدا شد!!

هكمتانه:سه شنبه هاى بدون  خودرو شمشيرى دولبه
 جل الخالق!!

همدان پيام: تناسب گردشگرى ودرآمد مردم حفظ شود
 باشه بهشون مى گم!!

همدان پيام: آمار اشتغال قابل رصد مى خواهيم
 يه چيزى خواستى كه در توان هيچكدام از اين مسئوال نيست!!

واژگونى 2 دستگاه تريلر
 در همدان موجب كندى تردد شد

 واژگونى 2 دستگاه تريلر در جاده آزاد راه همدان - تهران و جاده 
بهار به سمت پليس راه موجب كندى تردد خودروها شد.

رئيس پليس راه اســتان همدان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: تردد 
با ســرعت غيرمجاز در سطح لغزنده عامل قيچى كردن اين 2 دستگاه 

تريلر بوده است.
رضا عزيزى اضافه كرد: واژگونى اين 2 دستگاه تريلر منجر به صدمه 
شديد به گاردريل هاى حاشيه جاده و بروز خسارت به اين خودروها 
شد.رئيس پليس راه استان همدان افزود: تيم هاى پليس راه بالفاصله 
در محل حضور يافته و با هدايت خودروها، از توقف و بروز ترافيك 

در اين 2 جاده شريانى جلوگيرى كردند.
عزيزى گفت: با توجه به بارش باران از روز گذشته تاكنون هم اينك 

تمامى جاده هاى برون شهرى اين استان خيس و لغزنده شده است.
وى اظهار داشت: بروز مه غليظ در گردنه اسدآباد موجب محدوديت 
ديد رانندگان تا كمتر از 30 متر شــده و ســرعت خودروها را به 40
كيلومتر در ساعت كاهش داده است.وى از رانندگان خواست با توجه 
به خيس و لغزنده بودن جاده با ســرعت مطمئنه تردد كرده و تمامى 

سرنشينان وسايل نقليه از كمربند ايمنى استفاده كنند.
طرح زمستانى پليس از 22 آذر آغاز شده است.

 افزايش 100 درصدى بيمارى سرطان 
طى 10 ســال در همدان و ثبت ســاالنه 
2300 مــورد جديد ابتال بــه اين بيمارى 
زنگ هشــدار را به صدا درآورده و بايد 
آگاهى مردم درزمينه شــناخت ســرطان 

افزايش يابد
دست در دســت فرزندش وارد كلينيك 
امام خمينى (ره) همــدان كه اين روزها 
محل رفت وآمد بســيارى از شــهروندان 
شــده مى شــود؛ راهروى منتهى به مركز 
موردنظرش پر از جمعيت اســت و هنوز 
خبرى از پزشــك معالج مركز نيســت؛ 
مسير را برمى گردد و دقايقى بر روى پله 

ورودى مركز مى نشيند.
پرونده اى با حداقل 10 -15 برگ حاوى 
نوشته هاى پزشكى در دست دارد كه جلو 
مى روم و با اين ســؤال كه شما هم براى 
مراجعه به مركز ســرطان به اينجا آمده اى 

سر سخن را باز مى كنم.
درحالى كــه نگرانى در چهــره اش موج 
مى زند پوشه آبى رنگى كه در دست دارد 
بــاز مى كند و به تصــور اينكه من هم از 
كاركنان همين مركزم مى گويد شما از اين 
نوشته ها به چيزى مى رسى؟ به ما گفته اند 
اين آزمايش ها را بايد در اين مركز بررسى 

كنند؛ نكند فرزندم سرطانى شده باشد.
كالمش هنوز تمام نشــده كه اشــك از 
چشمانش ســرازير مى شود و با لحنى كه 
دلــم را ريش مى كند ادامه مى دهد صدبار 
گفتم معده دردت را سرســرى نگير آخر 

هم كارمان به اينجا رسيد.
يك هفته اســت از اين دكتر به آن دكتر و 
از اين بيمارستان به آن بيمارستان جواب 
آزمايش مى برم تا اينكه ديروز به اين مركز 
ارجاع شديم و حال منتظريم تا دكتر مركز 

بيايد و نتيجه آزمايش ها را بررسى كند.
دخترم معده دردهاى وحشتناكى را تجربه 
مى كنــد و هــر مرتبه با درمــان خانگى 

دردش آرام مى گرفت. 
در حالــى كه اشــكهايش را پاك مى كند 
ادامــه مى دهد چند ماهى اســت دخترم 
معده دردهاى وحشتناكى را تجربه مى كند 
و هر مرتبــه با درمان خانگى دردش آرام 
مى گرفت اما چند هفته گذشته پس ازاينكه 
دختــرم بازهــم دچــار معده درد شــد 
درمان هاى هميشــگى را پيش گرفتيم اما 
اين بار چاره ســاز نبود و درنهايت دخترم 
را كه سنى هم ندارد و تنها 26 سال دارد 

به بيمارستان رسانديم.
ســاعتى كه گذشــت معــده درد دخترم 
كم شــد و پس از يك روز بســترى در 
بيمارســتان به منزل برگشتيم اما به فاصله 
كمتر از دو روز دوباره درها شروع شد و 
اين بار در مراجعه به بيمارســتان بررسى 
بيشــتر علت دردها را تقاضــا كرديم كه 

درنهايت راهمان به اينجا افتاد.
آنچه عنوان شــد برشــى از زندگى يك 
شهروند همدانى اســت كه به دليل آنچه 
ســهل انگارى در درمان بيمــارى عنوان 
مى شــود احتمــال ابتــالى فرزندش به 

سرطان معده دور از ذهن نيست.
به گزارش مهر،طبق بررسى هاى انجام شده 
در استان همدان ســاالنه به طور متوسط 
بيش از 2300 مورد جديد ابتال به سرطان 
در همدان گزارش مى شــود كه اين آمار 

جاى تأمل دارد.
در هميــن خصــوص كارشــناس گروه 

پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هاى غير 
واگير دانشگاه علوم پزشكى همدان بابيان 
اينكه ابتال به ســرطان علل مختلفى دارد، 
گفت: هر چه ســبك زندگى انسان تغيير 
و به ســمت استفاده از فســت فود، عدم 
فعاليت بدنى كافى و ساير موارد حركت 
كند خطر ابتال به ســرطان در فرد بيشتر 

مى شود.
نيك ســيرت بابيان اينكه ســبك زندگى 
صحيح از بروز سرطان جلوگيرى مى كند، 
بابيان اينكه شــايع ترين سرطان در استان 
همــدان در هر دو جنــس مذكر و مؤنث 
سرطان معده اســت، عنوان كرد: سرطان 
پســتان در زنان در رده دوم ســرطان ها 

است.
وى از شــايع بودن ســرطان روده بزرگ 

در اســتان همــدان نيز 
اظهار  و  گفت  ســخن 
ســرطان هاى  داشــت: 
دستگاه گوارش از بروز 
همدان  استان  در  بااليى 

برخوردارند.
اينكه  بابيان  نيك سيرت 
چاقــى، غذاهاى چرب 
و كم تحركــى ابتــال به 
اين بيمارى ها را افزايش 
مى دهــد، ادامــه داد: با 
تغيير ســبك زندگى و 
تغذيــه صحيح مى توان 
جلوگيرى  ســرطان  از 
كرد و اگر شيوه زندگى 
احتمال  شــود  درست 
ابتال به ســرطان كاهش 

مى يابد.
يك فوق تخصص خــون و بيمارى هاى 
ســرطان نيز بابيان اينكه مردم بايد بيشتر 
به سمت مصرف غذاهاى پر فيبر بروند و 
از مصرف غذاهاى چرب خوددارى كنند، 
اظهار داشت: استفاده از غذاهاى مغزپخت 
و غذاهايى كه در همان وعده تهيه شــده 

بايد مدنظر قرار گيرد.
محمدعباســى تأكيد كرد: براى رهايى از 
هزينه هاى گزاف درمان سرطان بهتر است 
كه شيوه زندگى سالم را در پيش بگيريم 
و از الگــوى تغذيه اى سرشــار از ميوه و 
ســبزى و ويتامين پيروى كرده و فعاليت 
بدنى مثمر ثمر را در دستور كار خود قرار 

دهيم.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز 

در اين خصوص بابيان اينكه سرطان سينه 
كه شــايع ترين سرطان در بين زنان استان 
همدان اســت ارتباط مستقيمى با چاقى و 
افزايــش وزن دارد، عنــوان كرد: ورزش 
به عنوان يك عامل مهــم مى تواند از اين 

بيمارى پيشگيرى كند.
رشــيد حيدرى مقدم بابيــان اينكه طبق 
دستگاه  ســرطان هاى  انجام شده  ارزيابى 
گوارش، سرطان پروستات؛ سرطان روده 
بــزرگ و حتى ســرطان ريه بــا فعاليت 
فيزيكى و ورزش ريسكشــان كاهش پيدا 
مى كند، اظهار داشت: حتى در كسانى كه 
به سرطان مبتال شــده اند نيز شانس عود 
مجــدد در افرادى كــه ورزش مى كنند و 
فعاليــت بدنى دارند بين 50 تا 60 درصد 

كاهش پيدا مى كند.
علوم  دانشــگاه  رئيس 
پزشكى اســتان همدان 
خصوص  ايــن  در  نيز 
بابيــان اينكه ســرطان 
شــايع  بيمارى هاى  از 
در جهان اســت و آمار 
سرطان معده و روده در 
استان همدان باال است، 
آگاهى  بايــد  گفــت: 
شناخت  درزمينه   مردم 

سرطان افزايش يابد.
موسوى  حبيب ا...  سيد 
بهار بيان كرد: همان طور 
كه سرطان پروستات در 
در  است  شــايع  مردان 
زنان نيز ســرطان سينه 
فراگير شده و شيوع آن 

روزبه روز بيشتر مى شود، 
موســوى بهار بابيان اينكه با افزايش سن، 
زنان بايد براى آگاهى از وضعيت سالمت 
خود هرسال 2 بار به پزشك مراجعه كرده 
و در صورت نياز براى اطمينان از سالمتى 
و عدم ابتال به ســرطان ســينه به ماما و 
دكتر زنان مراجعه كنند، گفت: ســرطان 
پروستات و سينه با توجه به فراگير بودن 
و افزايــش آن ها، با تشــخيص به موقع و 

رسيدگى كامل، قابل درمان هستند.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان نيز بابيان اينكه سرطان معده، روده 
و كلون مهم ترين ســرطان هاى شايع در 
استان همدان هستند، عنوان كرد: از سال 
84 تا 94 بيمارى سرطان در استان همدان 

رشد 100  درصدى داشته است.

ابراهيــم جليلى گفت: در اســتان همدان 
تعــداد بيماران مبتالبه ســرطان از 1300
نفر در ســال 84 به 2300 نفر در سال 94

رسيده  است كه بخشى از اين آمار به دليل 
توسعه عوامل شناسايى و تشخيص بروز 

و ظهور يافته است.
وى بابيان اينكه عامل 12 درصد مرگ ومير 
در جهان بيمارى ســرطان عنوان شــده و 
بر همين اســاس پيشــگيرى و تشخيص 
زودرس در درمــان و ممانعت از شــيوع 
نقش بســزايى دارد، گفت: استان همدان 
از 3 مركز تشــخيص زودرس سرطان در 
تيپ يك برخوردار است كه در شهرهاى 

همدان، مالير و كبودرآهنگ قرار دارند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى با 
اشــاره به اينكه مراكز تيپ 2 سرطان كه 
شــيمى درمانى و درمان هاى ســرپايى را 
در دســتور كاردارند به تعداد يك مورد 
در شهر همدان ايجادشــده و مركز تيپ 
3 كه براى بســترى بيماران ســرطانى و 
رونــد درمان تعريف شــده نيز يك مورد 
در شــهر همدان وجود دارد، گفت: مركز 
تشخيص زودرس سرطان در مالير ديروز 

بهره بردارى شد.
وى بيــان كرد: مركز تشــخيص زودرس 
ســرطان در كبودرآهنگ نيز در 2 طبقه و 
700 مترمربع زيربنــا بااعتبارى افزون بر 
13 ميليارد ريال احداث شــده و در حال 

تجهيز است.
وى گفت: مركز تشخيص زودرس سرطان 
در بيمارستان بعثت همدان نيز كه در تيپ 
1، 2، و 3 ســاخته مى شود تاكنون هزار و 
200 ميليارد ريال هزينه در برداشته و 35

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
رئيــس مجمع خيرين ســالمت اســتان 
همدان نيــز بابيان اينكه همــدان نيازمند 
مركــز جامعى نظير مركز جامع ســرطان 
غرب كشور است تا ضمن انجام اقدامات 
پژوهشى، خدمات در يكجا متمركز باشد، 
گفت: بســيارى از سرطان ها قابل درمان و 
در اين راســتا پيشگيرى و پژوهش بسيار 

مهم است.
محمدصادق صبا با تأكيد براينكه آموزش، 
پيشگيرى، درمان و پيشگيرى از عوارض 
درمان احتياج بــه مجموعه اى نظير مركز 
جامع سرطان غرب كشــور دارد، افزود:  
با ســاخت مركز جامع سرطان، امكانات 
خــوب درمانــى و تحقيقى بــراى مردم 
همدان و غرب كشور فراهم خواهد شد.

بيمارى سختى كه به آسانى قابل پيشگيرى است

افزايش 100 درصدى سرطان در همدان درمان سرطان در ايران چند؟
 معاون درمان وزارت بهداشــت برنامه هاى اين وزارتخانه را براى 
حمايت از درمان بيماران خاص و صعب العالج تشريح كرد و گفت: 
طى طرح تحول نظام سالمت، دستمزد انجام خدمات شيمى درمانى و 

راديوتراپى براى بيماران سرطانى رايگان شد.
قاســم جان بابايى با اشاره به اقدامات انجام شــده در درمان بيماران 
خاص و صعب العالج، گفت: خوشبختانه از زمان اجراى طرح تحول 
نظام سالمت اقدامات خوبى در راستاى ارائه خدمت به بيماران خاص 
و صعب العالج انجام شد. بايد توجه كرد كه اجراى برنامه هاى درمان و 
مراقبت از بيماران خاص و صعب العالج از جمله خدمات پر هزينه در 
نظام سالمت كشور محسوب مى شود؛ به طورى كه درمان اين بيماران 

چندين برابر سرانه سالمت آحاد مردم است.
وى در گفت وگو با ايســنا، افزود: از طرفى اين بيماران به دليل مزمن 
بودن بيمارى و غير قابل عالج بودن آن همواره نيازمند خدمات ويژه 
درمانى و دارويى هستند. همچنين اين بيمارى ها هزينه هاى جانبى از 
نظر درمانى دارند كه عمدتاً خانواده ها را دچار هزينه هاى كمرشــكن 

مى كند.
جان بابايى ادامه داد: بر همين اســاس در كشور بيمارى هاى خاص و 
صعب العالج مــورد حمايت ويژه قرار گرفتند و اغلب خدمات مورد 
نيازشــان يا به صورت كامًال رايگان يا در حد رايگان ارائه مى شــود. 
يكى از نكات مهم عالوه بــر درمان بيماران خاص، باال بردن كيفيت 
زندگى آنهاست و در اين راستا بايد مراقبت هاى درمانى و پيشگيرانه 
از آنهــا به عمل آمده و با نگاهى جامع به بيمارى خاص ارائه خدمت 
كنيم. بر همين اساس وجود مراكز جامع بيماران خاص به عنوان هسته 
مديريت و ســاماندهى تيمى اين بيماران ضرورى بود كه خوشبختانه 
امسال 83 مركز جامع خدمات سالمت بيماران خاص در 59 دانشگاه 

كشور به بهره بردارى رسيد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه بهبود كيفيت زندگى بيماران 
خاص يكى از اهداف ما در اجراى اين برنامه بوده است، گفت: عالوه 
بر اين با اين اقدام از اين بيماران حفاظت مالى شده و كنترل و نظارت 
دقيق ترى بر تجويز و مصرف داروهاى ضرورى و مورد نيازشان انجام 
مى شود. بروز رســانى برنامه هاى درمانى و اجراى دستورالعمل ها و 
پروتكل هــاى درمانى ابالغــى، تمركز در توزيع داروهــاى بيماران 
خاص در مراكز جامع، ارائه مراقبت جامع و چندوجهى براى بيماران 
خاص همچون معاينات بالينى، ارائه دارو، تزريقات ويژه، توانبخشى، 
فيزيوتراپى، دندانپزشــكى و ... نيز جز اقداماتى است كه در اين مراكز 

براى بيماران خاص انجام مى شود.
جان بابايى در ادامه صحبت هايش به وضعيت درمانى بيماران مبتال به 
سرطان در كشور اشــاره و اظهار كرد: در برنامه تحول نظام سالمت 
براى اولين بار به موضوع مغفول مانده تشــخيص زودهنگام سرطان 
پرداخته شد و قرار است كه 137 كلينيك تشخيص زودهنگام سرطان 

را در كشور ايجاد كنيم.
وى افزود: بيش از نيمى از كلينيك هاى 137 گانه تشخيص زودهنگام 
ســرطان به زودى با امكانات و تجهيزاتى براى تشخيص زودهنگام 
سرطان و ارائه خدماتى همچون شيمى درمانى و طب تسكينى و ...تا 
پايان ســال جارى به بهره بردارى خواهند رسيد. اين در حاليست كه 
در برنامه تحول نظام سالمت، دستمزد انجام خدمات شيمى درمانى و 
راديوتراپى رايگان شد و بيماران به طور متوسط تنها 15 تا 20 درصد 
هزينه داروهاى شــيمى درمانى را پرداخت مى كنند. البته براى برخى 
بيمــاران كه بضاعت مالى ندارند و در حــوزه برخى داروها هزينه ها 

كامًال رايگان است.

جزييات «بيمه دانشجويى» تامين اجتماعى
 بخشــنامه بيمه دانشــجويان دانشگاه ها، ســه هفته گذشته از سوى 
سرپرست سازمان تامين اجتماعى ابالغ شد و از اين پس دانشجويان نيز 
مى توانند تحت پوشش بيمه قرار بگيرند و از مزاياى آن بهره مند شوند.

به گزارش ايســنا، در متن بخشنامه بيمه دانشــجويان دانشگاه ها كه از 
سوى سرپرست ســازمان تأمين اجتماعى به ادارات كل استان هاى اين 
سازمان ابالغ شده آمده است كه به منظور تعميم و گسترش پوشش بيمه 
به آحاد افراد جامعه، دانشــجويان دانشــگاه ها با ارائه كارت دانشجويى 
معتبر بر اساس درآمد مبناى پرداخت حق بيمه كه از 1    / 1 برابر حداقل 
دســتمزد مصوب شــوراى عالى كار كمتر نخواهد بــود، از تاريخ 31

شهريور مشمول مقررات مربوط به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد قرار گرفته اند و مى توانند با بيمه پردازى تحت پوشش اين سازمان 
قرار بگيرند. بر اســاس اين بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصيل 
اشــتغال داشته و تحت تكفل قانونى پدر و يا مادر باشد، بهره مندى وى 
از خدمات درمانى سازمان تأمين اجتماعى به تبع والدين، همزمان با بيمه 
پردازى در قالب بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بيمه دانشجويى) با 

رعايت ساير شرايط مقرر امكان پذير خواهد بود.

تاثير مهد هاى كودك 
بر رشد همه جانبه كودكان

 يك روان شــناس گفت: مهد كودك خوب مكانى است كه 
فضاى فيزيكى متناسب با اســتاندارد هاى جهانى را براى كودك 

فراهم آورد و كودك را در تنگنا قرار ندهد.
ســيد رضا فراهانى روانشــناس كــودك در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار كرد: رشد همه جانبه اجتماعى، فرهنگى 
و اخالقى كودكان در تعامل با كودكان هم سن و سال خود محقق 
مى شــود كه اين اتفاق در خانواده هاى ســنتى گذشته به خودى 

خود رخ مى داد.
وى افزود: رواج خانواده هاى هســته اى، كودكان را از در كنار هم 
بودن محروم كرده اســت و در صورتى كه به گونه اى اين شرايط 
ايجاد نشود، فرايند رشــد كودكان با بحران  هايى مواجه خواهد 
شد.فراهانى به بيان ويژگى هاى يك مهد كودك خوب پرداخت و 
گفت: مهد كودك خوب مكانى است كه فضاى فيزيكى متناسب 
با اســتاندارد هاى جهانى را براى كودك فراهم آورد و كودك را 
در تنگنــا قرار ندهد.وى، وجود مربيان كار آزموده، با تجربه و با 
تخصص كافى در زمينه هاى روانشناســى و تربيت كودك را از 
ضروريات يك مهد كودك خوب برشمرد و عنوان كرد: مديريت 
مهد كودك نيز بايد آگاهى كافى در زمينه هاى رشــدى كودك را 
داشته باشــد. اين روانشناس كودك، وجود وسايل و امكانات به 
تناسب سنين كودكان نظير وسايل ورزشى و بازى گرفته تا كتاب 
و پازل را از ضروريات يك مهد كودك خوب دانســت و تاكيد 
كرد: مهد كودك خوب مهد كودكى است كه در تعامل با نهاد هاى 
تربيتى كودكان بوده و از روش هاى تربيتى متناسب با سن و سال 

كودكان استفاده كند.
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مديركل سرمايه گذارى استان همدان خبرداد
سرمايه گذارى 29/6 ميليون دالرى درهمدان

 مديركل ســرمايه گذارى اســتان همدان گفت: از ابتداى سالجارى تا پايان 9 ماهه 3
ميليون و 682 هزار ميليون ريال در بخش صنعت، گردشگرى و كشاورزى استان همدان 

سرمايه گذارى داخلى شده است.
ســيد مهرداد موسوى بيان كرد: در سال 97 در اســتان همدان 29/6 ميليون دالر مجوز 

سرمايه گذارى خارجى صادر شده است.
وى با تأكيد براينكه اســتان همدان از نظر سرمايه گذارى جايگاه خوبى در كشور دارد، 
افزود: 700 ميليون دالر طرح ســرمايه گذارى خارجى ديگر نيز در اســتان درحال اخذ 

مجوز است كه اميدواريم با جذب اين ميزان جهشى در استان در سال 98 ايجاد شود.
موسوى با اشاره به اينكه بايد واحدهاى تملك شده توسط بانك ها هرچه سريعتر تعيين 
تكليف شود، خاطرنشــان كرد: 105 مورد واحد توليدى توسط بانك هاى استان تملك 
شده كه 27 واحد در سالجارى تعيين تكليف شده و 87 واحد همچنان دراختيار بانك ها 

قرار دارند.
وى با بيان اينكه وضعيت كشور در سالجارى به دليل شدت يافتن تحريم ها مشكل شده 
اســت، گفت: اين تحريم ها بر روى ميزان درآمدهاى دولت تأثير منفى گذاشته و رشد 
اقتصادى را كاهش داده است كه  با شرايط موجود ناگزيرهستيم به سمت كمك گرفتن 

از بخش خصوصى برويم.

وى با تأكيد براينكه در افق 1400 بايد نرخ بيكارى اســتان همدان به 7 درصد برســد، 
افزود: طبق ســند توسعه استان در 3 سال آتى بايد 72 هزار شغل جديد در استان ايجاد 

شود.
موسوى خاطرنشان كرد: تحريم ها منجر به كاهش درآمد دولت شده و نرخ تورم باعث 
مى شــود دولت تسهيالت بانكى را كه صرف اشتغال مى كند كاهش دهد و ما را ناگزير 

مى كند به سمت سرمايه گذارى برويم.
مديركل سرمايه گذارى استان همدان ادامه داد: با وجود تحريم هاى ظالمانه اى كه وجود 
دارد هنوز شــركت هايى در دنيا هستند كه تمايل دارند و عالقمند به سرمايه  گذارى در 

ايران هستند.

بازار

گوشت در همدان 80 درصد گرانتر شده 
 معاون نظارت و بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان با بيان اينكه گوشــت و فراورده هاى آن بيشترين 
افزايــش قيمت را در بين گروه هاى كااليــى به خود اختصاص 
داده است، گفت: در مقطع فعلى گوشت و فرآورده هاى گوشتى 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته بيش از 80 درصد افزايش 

است. داشته  قيمت 
عليرضا شــجاعى بيان كرد: در مدت مشابه سال گذشته قيمت گوشت 
قرمز بين 45 تا 50هزارتومان بود اما امسال گوشت قرمز درجه يك بين 

90تا 95 هزار تومان عرضه مى شود.
وى با بيان اينكه قيمت گوشت مرغ نيز با افزايش قابل مالحظه اى روبرو 
شــده است، تصريح كرد: گوشت مرغ در سال گذشته به قيمت 6500 
تومان فروخته مى شد اما هم  اكنون به  نرخ 12هزار و 500 تومان فروخته 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه در ساير گروه هاى كااليى نيز افزايش قيمت وجود 
دارد، يادآور شــد: افزايش قيمت در ســاير گروه هاى كااليى افزايش 

منطقى داشته است.
شجاعى با تأكيد براينكه در هفته گذشــته گوشت و فرآورده هاى آن 
7,5 درصد افزايش داشته است، به ايسنا گفت: كمترين افزايش قيمت 
در گروه هاى كااليى در طول هفته گذشــته با منفى1,6 درصد مربوط 
به غالت بوده است.معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان افزود: 133 قلم كااليى در طول هفته گذشته به 

طور ميانگين يك درصد افزايش قيمت داشته است.
وى در پاسخ به اينكه چرا توزيع گوشت قرمز در بازار تأثيرگذار نبوده 
است، تأكيد كرد:در تنظيم بازار بايد حداقل بين 15 تا 25 درصد نياز را 
بتوانيم وارد بازار كنيم تا تأثيرگذارى داشته باشد و در استان همدان نيز 
ميزان گوشتى كه وارد بازار مىشود خوب است اما حجم تقاضا باالست.

آغاز طرح نظارت ويژه نوروز در همدان
وى با بيان اينكه  افزايش تقاضا باعث تالطم در بازار مى شود، گفت: در 
سياست توزيع سعى شده ابتدا نياز اقشار آسيب پذير تأمين شود تا اين 

حجم تقاضا از بازار كاسته شود.
شجاعى از آغاز طرح نظارت ويژه نوروز خبرداد و افزود: طرح نظارت 
ويژه نوروز از ابتداى بهمن شروع شده و تا 15 فروردين نيز ادامه دارد. 
در اين طرح اكيپ هاى گشــت و ستاد خبرى فعال است و گشت هاى 
مشترك نيز فعالتر مى شــود.معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان اظهار كــرد: اولويت هاى طرح نظارت 
نوروزى كاالها و خدماتى اســت كه در اين ايــام تقاضا پيدا مى كنند 
به طوريكه پوشــاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، مرغ و گوشت و 

ميوه و خدمات پر مصرف در اين مقطع از اولويت هاست.
وى با تأكيدبراينكه ميوه شب عيد استان همدان تأمين شده است، ادامه 
داد: سيب شــب عيد به طور كامل ذخيره شــده و پرتقال نيز درحال 

حمل است.

توليد 5958 تن انواع ماهى خوراكى 
در همدان

 مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزى استان همدان از توليد 5958
تن انواع ماهى خوراكى در سالجارى خبرداد و گفت: اين مقدار نسبت 

به سال گذشته 300 تن افزايش داشته است.
على دولوو با اشاره به اينكه امسال 7/5 ميليون بچه ماهى در استخرهاى 
استان رهاسازى شده اســت، اظهاركرد: رهاسازى بچه  ماهى در استان 

نسبت به سال گذشته افزايش 15 درصدى داشته است.
وى با بيان انكه 9 مركز توليد بچه ماهى در استان همدان وجود دارد، 
تصريح كرد: امســال 50 ميليون قطعه تخم چشم زده در استخرهاى 
استان رهاســازى شــده كه از اين تعداد 40 ميليون بچه ماهى توليد 

شده است.
دولوو با اشــاره به اينكه 870 مركز آبزى پرورى زينتى و خوراكى در 
استان همدان فعاليت مى كنند، افزود: 1052 نفر در اين حوزه مشغول 
به كار هســتنذ كه امسال 50 نفر اشــتغال جديد در استان ايجاد شده 

است.
مدير شيالت ســازمان جهاد كشاورز ى استان همدان به ايسنا گفت: 
در استان همدان 52 مركز فعال توليد ماهيان زينتى وجود دارد كه در 
ســالجارى 4 ميليون و 200 هزار قطعه ماهى زينتى در اســتان توليد 

شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: يك واحد پــرورش زالو طبى درســال اول 
بهره بردارى 250 هزار قطعه زالوى طبى توليد كرده اســت و 3 مجوز 
ديگر صادر شــده كه يك واحد آن به مرحله بهره بردارى رسيده و 2

واحد نيزدر حال احداث هستند.
دولوو يادآور شد: درســالجارى 3500 نفرروز آموزش داده شده كه 
2500 نفر آن آموزش روشــهاى طبخ آبزيان و آشــنايى با روشهاى 

مصرف ماهى بوده است.
وى با اشــاره به اينكه براى 750 نفر دوره آبزى پرورى برگزار شــده 
اســت، تصريح كرد: ســرانه مصرف ماهى درسالجارى 7,5 كيلوگرم 

است كه نسبت به سالهاى گذشته افزايش داشته است.
مدير شيالت ســازمان جهاد كشاورزى استان همدان با تأكيد براينكه 
استان همدان پتانسل هاى زيادى در استفاده از چاه هاى كشاورزى براى 
پرورش ماهى دارد، ادامه داد: چاه هاى كشاورزى استان همدان قابليت 
اســتفاده 2 منظوره دارند به طوريكه اين اســتخرها عالوه برافزايش 
بهره ورى آب، توليد يك محصول ســالم و افزايش توليد و اشــتغال 

را به همراه دارند.
دولوو يادآور شــد: در استان همدان 182 استخر دو منظوره قزل آال و 

580 استخر ذخيره ذخيره آب كشاورزى در كپورماهيان وجود دارد.
وى با بيان اينكه امســال بيمارى ويروســى و اپيدمى در استخرهاى 
پرورش ماهى استان ديده نشده است، افزود:  خوشبختانه استخرهاى 
اســتان در ســالجارى پاك و ايمن بوده است و 12 واحدى كه دچار 

بيمارى VHS شده بودند به چرخه توليد بازگشتند.

آقاى استاندار
جانا سخن از زبان ما مى گويى !

اشتغال واقعى دغدغه شاهرخى 
رها يوسفي »

 در حالــى كــه برخــى منتقــدان عجــول پيــش بينــى مــى كردنــد  
كــه ســيد ســعيد شــاهرخى راه نيكبخــت را ادامــه مــى دهــد  امــا 
ــام  ــا تم ــاهرخى ب ــه  ش ــت از آن  دارد ك ــن حكاي ــواهد و قرائ ش
ــا در  ــل اســت ، ام ــود قائ ــابق خ ــس س ــراى رئي ــه ب ــى ك احترام
ــت و روز  ــابق را خواس ــس س ــاوران رئي ــذر مش ــدا ع ــان ابت هم
گذشــته طــى احكامــى نخســتين تغييــرات اســتاندارى را كــه نشــان 

از اســتقالل وى در تصميــم گيريهــا ســت، رقــم زد .
نكتــه حائــز اهميــت و بحرانــى كــه از گذشــته اســتانداران ســابق  
ــذى  ــار كاغ ــت "آم ــى رف ــمار م ــا بش ــه گاه آنه ــفانه تكي متاس
ــه  ــا بودج ــق ميليارده ــم تزري ــه عليرغ ــارى ك ــود آم ــتغال" ب اش
مــردم آن را بــه طــور ملمــوس نمــى ديدنــد و باعــث دلخوردگــى 

ــى شــد. ــردم از مســئوالن م م
ــد و  ــى كن ــكنى م ــنت ش ــاهرخى  س ــعيد ش ــيد س ــار س ــا اينب ام
ــتغال  ــى اش ــار واقع ــتغال آم ــروه اش ــود را در كار گ ــه خ دغدغ
مى دانــد ، شــاهرخى در ايــن راه دشــوار  بدنبــال اشــتغال پايــدار 
اســت، اشــتغالى كــه قابــل رصــد باشــد و بــراى مــردم ملمــوس !

 آرى از ســخنان و انتقــاد او بــه مديــران اجرايــى چنيــن بــر مــى 
آيــد كــه ورود شــاهرخى بــه آمــار واقعــى خــط بطالنــى اســت 
ــازى  ــتگاههاى آمارس ــران دس ــى مدي ــات  برخ ــه اقدام ــر هم ب
كــه بــراى خــوش خدمتــى بــه مديــران بــاال دســتى و پــر كــردن 
ــتان  ــارات اس ــر اعتب ــرى را ب ــران ناپذي ــارات جب ــه خس رزوم

ــد . وارد كردن
ــه اطالعــات  اســتاندار همــدان در جلســه كارگــروه از نحــوه ارائ
ــار  ــك آم ــتار تفكي ــد و خواس ــى كن ــى م ــار نارضايت ــار اظه و آم
اشــتغال تســهيالت پرداخــت شــده در ســال جــارى در راســتاى 

ــه توســعه اســتان مــى شــود. برنام
ــاق شيشــه ايســت و نيــك  ــه كار در ات ــا شــاهرخي معتقــد ب گوي
مــى دانــد كــه اينروزهــا بــا آمــار گل وبلبــل نانــى بــه ســر ســفره 

مــردم نمــى رود .
ــه ســردارى رســيده اســت، پــس هــر  چــون خــود از ســربازى ب
ــم  ــرد و از ه ــى پذي ــد، را نم ــد كن ــد رص ــه نتوان ــارى را ك آم
ــر  اداره  پوشــانى آمارهــاى اشــتغال و تســهيالت ســال هــاى اخي
ــر  ــد و آن را غي ــى كن ــاد م ــى انتق ــاه اجتماع ــاون كار ورف كل تع
شــفاف و عمــال قابــل بررســى و تحليــل در جمــع اعضــا كارگــروه 

ــد. نمــى دان
وي در ايــن جلســه تاكيــد داشــت كــه  ميــزان تســهيالت ســاالنه 
ــا تعــداد اشــتغال ملمــوس و قابــل  پرداخــت شــده بــه تفكيــك ب
رصــد و ارزيابــى را بــراى ســال جــارى و برنامــه توســعه اســتان 
اطــالع رســانى شــود و همچنيــن بــر آمــاده شــدن ســند توســعه 
ــاون،كار و  ــط اداره كل تع ــت توس ــرع وق ــتان در اس ــتغال اس اش

رفــاه اجتماعــى تاكيــد مــى نمايــد .
ــى  ــتغال واقع ــان اش ــاهرخى هم ــى ش ــه واقع ــا دغدغ آرى، گوي
ــى پــس  ــواده هــاى همدان ــر خان اســت ،اشــتغالى كــه دعــاى خي

ــد. ــش باش ــه راه ــش بدرق از رفتن
همين.

بيمه نامه رازي خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 31221073/97/000300 
به شماره پالك 289ط 64به شماره موتور 00571453 به شماره 
شاسي1412282126192 � به نام عليرضا عواطفى امجد  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي عليرضا مرادى فرزند محرمعلى  به 
شماره ملي 3861069301 رشته حسابدارى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9712281039  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي احمد نورمحمدى فرزند جهانگير  به شماره 
ملي 4180168448 رشته مهندسى مكانيك بيوسيستم گرايش 
فناورى دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9613459005 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي على جواهرى تقدس  فرزند عيوضعلى  به 
شماره ملي 4020042292 رشته مهندسى مكانيك بيوسيستم 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9613459002  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

غزل اسالمي »
 در پي حل مشكالت اينترنت و خطوط 
ارتباطي در استان همدان، محمدعلي گرزين، 
مدير مخابرات منطقه همدان به نقاط مختلف 
استان سر مي زند. او در روز اول حضورش 
در استان به همدان پيام اعالم كرد كه پس از 
سركشي به شهرها و روستاهاي استان به محل 
برخي از مراكز تجاري و رسانه ها سر خواهد 
زد تا از نزديك با چالش هاي موجود آشــنا 
شــود و اگر الزم است مشكالت را موردي 
حل كند. در همين زمينه وي درخواســت 
تهيه گزارش هاي مردمي از سوي روزنامه را 
هم داد تا با درخواســت ها و مشكالت مردم 
از طريق رسانه مطلع شــود. در ادامه همين 
مباحث اين رسانه گزارش هايي از مشكالت 
مردم را در روزنامه درج كرد و گرزين هم در 
ادامه پيگيري مشكالت موجود به دفتر روزنامه 
همدان پيام دعوت شد. وي در گفت وگويي 
كه با ما داشت برنامه ها و راه حل هاي خود را 
در جهت حل مشكالت شناسايي شده ارايه 
داد و به برخي ابهامات مردم پاسخ داد كه در 

ادامه مي خوانيم.
 درباره قطعي هــاي مكرر اينترنت و 
تلفن هــاي همراه در جاده  هاي اســتان 

بگوييد.
من در سه ماه گذشته كه بررسي كرده ام متوجه 
شــده ام مشــتركاني كه از قطع و وصلي هاي 
اينترنت شاكي هستند كامًال حق دارند كه همين 

قطع و وصلي نوع هاي مختلف دارد.
پيش از اين سرويس هاي اينترنت كه به مشتريان 
ارايه مي شد بر اساس حجم بود اما اكنون طبق 
مصوبه ممنوعيت آن اعالم شده و اينترنت را بر 

اساس سرعت به مشتركان مي دهيم. 
يك سري مشــترك هم داريم كه از سال ها قبل 
سرويس گرفته اند و مودم هايشان قديمي است 
كه بايد آنها را عوض كنند. اما تغيير اين مودم ها 
هزينــه دارد كه هدفم اين اســت كه برنامه اي 
بچينــم كه موقع تعويض مــودم هزينه زيادي 
گردن مشتري را نگيرد. بنابراين در حال حاضر 
آنها نمي توانند سرويس هاي به روز هم دريافت 
كننــد. در واقع بســياري از قطع و وصلي هاي 
اينترنت اين مشــتركان به تجهيزات خودشان 

مربوط مي شود كه بايد آنها را شناسايي كنيم. 
اما در نقاطي هم شــبكه هاي زير ساختى ما  به 
نوســازي نياز دارند. كــه در برنامه اي به مرور 

تجهيزات را به روز مي كنيم.
ما مي خواهيــم وقت بگذاريــم و همه آنها را 
تفكيك و در يك برنامه كاري مدون سروسيها 
را ايده آل كنيم.يكي از محاسن استان همدان اين 
اســت كه تاكنون 4 هزار كيلومتر فيبر نوري در 
استان اجرا شــده و بيش از 625 روستا به فيبر 
نوري متصل شده اند كه اين بستر بسيار خوبي 

است و ما را اميدوار مي كند.
ما تالش خواهيم كرد كه در اغلب شــهرهاي 
استان در شــش ماهه ابتدايي سال 98 قابليت 
 FTTH (Fiber To واگــذاري ســرويس
The Home فيبربه منــزل) با برند تجارى 
تانوما، حداقل در نقاط تجاري شهرها به وجود 
بيايد. اما برنامه مخابرات اين است كه در همه 
نقاط امكان واگذاري سرويس اينترنت بر بستر 
فيبر نوري (FTTH) وجود داشته باشد كه در 
حال حاضر امكان واگــذاري بيش از 28 هزار 
سرويس اينترنت FTTH در استان وجود دارد. 
از اين تعداد فعًال 330 مشــترك دريافت كرده 
اند و 485 قرارداد در نقاط مختلف شهر همدان 

بسته شده است.
در روســتاهاي استان، حاشيه شهر و مسيرهاي 
جاده اي هم بزرگترين مشــكل پوشــش تلفن 
همراه اســت، نزديك به 453آنتن تلفن همراه 
(BTS)وجود دارد كه سرويســهاى اينترنت  
۴G ,۳G ,۲G را پوشــش مي دهند و بيش از 
276 سايت WLL وجود دارد كه در حقيقت 
اين ظرفيت  WGSM براى پوشش روستاها 
ظرفيت كمي اســت وهمه نقاط پوشــش داده 
نمي شــوند. اما اگر دقت كرده باشيد بيشتر در 
جاده ها قطعي هايي وجــود دارد كه وقتي قرار 
است از يك سايت به سايت ديگر منتقل شويم 
اين اتفاق مي افتد و از نظر فني هم قابل اصالح 

نيست.
اين مشكل حتي در شهرهاي بزرگ هم وجود 
دارد. مــن در اين مــدت كه نقاط اســتان را 
حضوري مي رفتم سعي مي كردم با تلفن همراه 
صحبت كنم تا اين نقــاط را پيدا كنم و تقريبا 
مي دانم چه نقاطي مشكل قطعي دارد و آنها كه 
قابل اصالح هستند را به زودي اصالح خواهيم 
كرد. اما WGSMهايي كه طراحي آنها قديمي 

هستند را بايد به روز كنيم.
اگر WLL موبايــل را از WGSM به همراه 
اول انتقال بدهيم ديگر اين مشكالت را نخواهيم 
داشــت. جديداً 7 هزار سيم كارت روستايي به 
همدان آمده كه خط تلفن همراه اول را به سيم 
كارت هاي همراه اول تغيير خواهيم داد بنابراين 
پوشش خط تلفن روستايي به همراه اول تغيير 
مي كند اما خدمات آن همان تلفن ثابت خواهد 
بود.بعد از اين اقدامات هم تالش خواهيم كرد 
تا در روســتاها و جاده هاي روســتاي استان از 
اينترنت G۵/2 اســتفاده كنيم كه اين خيلي از 

مشكالت ما را حل خواهد كرد.
تجهيزاتــي كــه بــراي توســعه 
مي خواهيد  مخابرات  زيرســاخت هاي 
اســتفاده كنيد توليدات داخل هستند يا 

خارجي اند؟
تجهيزات از قبل تهيه شده و در سايت موجود 

هستند كه همه آنها وارداتي اند.
چه فرقي بين خدمات شــركت هاي 
خصوصي (FCP) و مخابرات وجود دارد 

كه مردم از آنها بيشتر راضي هستند؟
مشتركان مخابرات تقريباً چندين برابر مشتركان 
آنها است. مشتركان اين شركت ها اغلب خاص 
هستند كه هم بلحاظ فنى وهم از سرويس هاي 
اينترنتي اطالعات بيشتري دارند، اما ما به همه 
اقشار سرويس مي دهيم و بسياري از مشتركان 
مااطالعات فنى كمترى دارند . بنابراين كار كردن 
با افــرادي كه اطالعات بااليي از اينترنت دارند 
بسيار ساده تر است. اين نوع مشتركان كمتر نياز 
به خدمات پشــتيباني دارند و با پشتيبان ها هم 
كمتر تماس مي گيرند. اما كسانى كه ازاينترنت 
ومســائل ابتدايى آن كم اطالع هســتند نياز به 
پشتيباني بيشــترى دارند و تماس هاي بيشتري 
با 2020 مي گيرد كه همين موجب مي شــود تا 
سر آنها شلوغ شود و نتوانند پاسخگوى بهترى 
باشند. ضمن اينكه مكانيزم استخدام پرسنل در 
مخابرات بيشــتر شبيه دولتي است و تخصص 
بســياري از آنهــا مرتبط نيســت و نيروهاي 
ديگري هم نمي توانيم جايگزين كنيم. به همين 
دليل برنامــه اي داريم كه آنها را آموزش بدهيم 
و حرفه اي كنيم اما آموزش آنها زمان بر اســت. 
پشــتيبان ها بايد در پاســخگويي به مشتركان 
قوي تــر و تخصصي تر وارد شــوند. در بخش 
نگهداري هم برنامه ديگري دارم كه كافو به كافو 
مشــتريان را شناسايي كنيم و آنهاى كه مشتري 
ويژه ما هســتند با حساسيت بيشتري پشتيباني 

كنيم.
اين شــركت ها از بســتري كه مخابــرات به 
مشتركان سرويس مي  دهد استفاده مي كنند. اما 
آنها تمركزشان بر روي يك نوع سرويس است، 
بنابرايــن خدمات پس از فروششــان هم بهتر 
مي شــود. آنها بيش از 15 سال است كه در اين 
زمينه كار مي كنند ولي مخابرات از ســال 89 به 
مشتركان خدمات اينترنت مي دهد بنابراين آنها 

تخصصي بيشتري به دست آورده اند.

هدف ما ارايه خدمات بهتر و تعامل بيشــتر با 
FCP ها اســت زيرا آنها هم جزو مشــتريان 
ما هســتند و مــا بايد تمام تالشــمان را براي 
پاســخگويي بهتر به مشــتري انجــام بدهيم. 
ما نمي خواهيم از مشــكالت فــرار كنيم بلكه 
مي خواهيم در كنار مردم باشــيم و مشــكالت 

موجود را حل كنيم.
 براي ايجاد دولت الكترونيك تاكنون 
چه اقداماتي صــورت گرفته يا در حال 
چون  مخابرات  شــركت  است؟  انجام 
يك شركت مادر است و عالوه بر اينكه 
بايد زيرســاخت ها را براي ايجاد دولت 
الكترونيك در كشــور ايجــاد كند بايد 
خودش هم در اســتفاده از آن پيشگام 
باشــد در اين رابطه در چــه مرحله اي 

هستيد؟
IT بله شــايد به عنوان متولي ايجاد زيرساخت
اول خودمان بايد از خدمات دولت الكترونيك 
اســتفاده كنيم و امورات كارى  را از مسيرهاي 
غيرحضوري انجام بدهيم كه سعي كرده ايم اين 

اتفاق بيفتد.
خيلي از زيرساخت ها براي ادارات تأمين شده 
اما پهناي بانــد مصرفي كه آنها مي خرند پايين 
اســت چون به هر دليلــي نمي خواهند هزينه 
زيــادي بــراي آن بكنند. در صورتــي كه اگر 
تغييري در اين رويه بدهند به راحتي مي توانند از 
بسياري خدمات دولت الكترونيك بهره ببرند اما 

همچنان به صورت سنتي عمل مي كنند.
نكته ديگر اين است كه ما اينترنت داريم اما از 
آن در زندگي مان استفاده نمي كنيم و بلد نيستيم 
چطوري از اين طريــق درآمدمان را افزايش يا 

هزينه هايمان را كاهش بدهيم.
مردم ومشتركين اينترنت ما به راحتي مي توانند 
بــراى  خريد و تمديد ســرويس هاي اينترنت 
ازطريــق وب(Web) اقدام كنند اما حتي اين 
كار را انجام نمي دهند. اين نشــان مي دهد كه 
مردم ومشتركين اينترنت هنوز توجيه نشده اند 
و ما هنوز اطالع رســانى زيــادي نكرده ايم كه 
آنها عادت كنند خدماتشــان را غيرحضوري و 
از طريق اينترنت (adsl.tci.ir)دريافت كنند و 

همچنان با 2020 تماس مي گيرند.
خدمات رسان  شركت هاي  يك سري 
دريافت  پول  مــردم  از  مخابرات  مانند 
مي كننــد امــا از آن پول در اســتان 
سرمايه گذاري نمي كنند و همه درآمدها را 
به خزانه مي فرستند. دليل اينكه مخابرات 
در استان سرمايه گذاري نكرده چيست و 
آيا شما اصالح اين روند را  در سياست 

كاري خود داريد؟
مخابرات يك ســري سرمايه هاي مولد مانند 
سيم و كابل در استان دارد و يك سري منابع 
غيرعملياتــي مانند زمين و ملك دارد. پيش 
از اين كه من به اســتان بيايم قرار بوده در 
زنجيره اي  فروشــگاه  يك  زندان  پيچ  محله 
مشاركتي راه اندازي شــود كه تاكنون نشده 
و مــا بايد براي آن طــرح ببريم. برنامه من 
در بخش ســرمايه گذاري ها اين است كه با 
كارآفرينان و بنگاه هاي اقتصادي جلســات 
غيردرآمدي  منابع  تا  كنم  برگزار  مشــورتي 
مخابرات را به ســمت سرمايه گذاري ببريم 
حتي دســتور داده ام تمــام تجهيزات مورد 
نياز مخابرات كه در اســتان موجود است از 

داخل استان خريداري شود. 

به نظر من مخابرات تاكنون در اين زمينه ضعيف 
عمل كرده اســت و نتوانسته ايم امكانات بيشتر 
براي استان جذب كنيم اما تالش خواهيم كرد 
كه اگر ملكي را هم براي مزايده مي گذاريم پول 
آن خرج توســعه استان بشــود و پول آن را به 

خزانه نفرستيم.
 يك نوع بي اعتمــادي در بين مردم 
نســبت به شــركت هاي زير مجموعه 
مخابرات وجود دارد كــه آنها در مواقع 
ارتباطات دسترسي  به پيامك ها و  لزوم 
دارنــد و مي توانند اطالعــات مردم را 

بخوانند آيا اين را تأييد مي كنيد؟
اصًال. مخابرات بستر مي دهد و با محتوا كاري 
ندارد. مخابرات اصًال به محتواي تماس ها و متن 

پيامك ها دسترسي ندارد. 
 صحبت هايى مبنــى بر اينكه 118

واگذار و تعداد اپراتورها كم شده شنيده 
مى شود، آيا اين درست است؟

مديريت 118 با مخابرات است. اما تعدادى از 
نيروهاى 118 به جاهاى ديگر منتقل شده اند و 
تعدادشان كم شده اســت. با اين حال تعدادى 
اپراتور بعد از ساعت كارى دور كارى مى كنند.
مشــكل ديگرى كه در 118 داريم اين است 
كه بايد شــماره هايى كه خارج از دســترس 
118 اســت و مردم به آنها نياز دارند هم قابل 
دســترس باشــد. كه به دنبال اجراي اين نياز 
درصدد هســتيم كه اپليكيشــن و وب هايى 
طراحى كنيم تا اين خواسته مردم هم به وقوع 
بپيوندد.من قبول دارم كه در 118 ايراداتى وجود 

دارد كه آنها را حل خواهيم كرد.
 در كشورهاي اروپاي سيم كارت ها از 
رده خارج شده اند و مردم با يك يوزر و 
پسورد و استفاده از واى فاى تماس هاى 
خود را برقرار مى كنند. يك زمانى هم در 
ايران صحبــت از آن بود اين موضوع به 

كجا رسيد؟
در حــال انجام پروژه واى فاى هســتيم. مدير 
عامل شــركت مخابرات هم چند روز پيش از 
بهره برارى 300 نقطه واى فاى در كشور خبر داد 
كه 25 نقطه مربوط به همدان است. اگر واى فاى 
توسعه پيدا كند اقدامات زيادى مى توانيم انجام 

بدهيم.
كيوســك هاى تلفن همگانى در حال 
حاضر استفاده اي در استان ندارند و در 
بعضى نقاط هم حذف شده اند، اما بعضى 
از آنها هنوز پابرجاست، آيا فكرى به حال 
آنها نداريد؟ بهتر نيست تغيير تكنولوژى 
را به سمتى ببريد كه مردم بتوانند از آنها 
حتى براى امور اورژانسي استفاده كنند؟

طرحــى در اســتان در حال اجراســت كه در 
كيوسك ها تغيير تكنولوژى صورت بدهيم. اما 
پيشنهاد خوبى داديد و ممكن است از آنها براى 
شارژ كارت و امور اورژانس در دسترس مردم 

قرار بدهيم.
 چقدر با دانشگاه ها تعامل داريد كه 
رشته هاى مرتبط با IT كه مورد نياز فعلى 

جامعه است، ايجاد شوند؟
مــا تاكنون روى اين موضــوع كار نكرده ايم 
اما بايد ارتباطمان با دانشــگاه را بيشتر كنيم. 
به عنوان مثــال در حال حاضر نياز به نيروى 
متخصص فيبــر نورى داريم اما در كشــور 
وجود نــدارد در صورتى كه كشــور به اين 

سمت مى رود.

مديرعامل مخابرات استان در گفتگو با همدان پيام

مخابرات براي سرمايه گذاري 
در استان ضعيف بوده است

■ وعده كاهش قطعي  هاي تلفن همراه در استان
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آگهي حصر وراثت
آقاي رسول حميدي داراى شماره شناسنامه  5020018449 به شرح دادخواست كالسه 
112/560/97ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان غالمعلي حميدي به شماره شناسنامه  500 در تاريخ 1396/9/3 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:1-

رسول حميدي فرزند غالمعلي به شماره شناســنامه5020018449 متولد1369 صادره 
از فامنين پســر متوفي 2-بهروز حميدي فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه1771 
متولد1350 صــادره از فامنين پســر متوفي 3-حميده حميــدي فرزند غالمعلي به 
شماره شناســنامه2108 متولد1363 صادره از فامنين دختر متوفي 4-سهيالحميدي 
فرزند غالمعلي به شماره شناســنامه1772 متولد1355 صادره از فامنين دختر متوفي 
5-سميه حميدي فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه74 متولد1363 صادره از فامنين 
دختر متوفي 6-ســميرا حميدي فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه284 متولد1367 
صادره از فامنين دختر متوفي 7-حوريه حميدي فرزند بيرامعلى به شماره شناسنامه2 
متولد1336 صادره از فامنين همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 306)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي سند مالكيت المثني
نظر به اينكه مالك خانم محبوبه ســورى فرزنــد نورخدا با ارائه  فرم 
شهادت شــهود مصدق دفتر اسناد رسمي شــماره 52 نهاوند اظهار 
نموده مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 5472 فرعي مفروز 
از 52 فرعــي از 3 اصلي بخش دو ثبت نهاوند كه ســند مالكيت آن 
ســند  و  ثبت   13962032600500571 الكترونيكي  دفتر  شــماره  به 
مالكيت به شــماره چاپي 465046 سري ب ســال64 صادر و تسليم 
مالك گرديده و به علت جابجايي مفقود گرديده تقاضاي صدور ســند 
مالكيت المثني نموده اســت لذا به اســتناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي 
سند  صدور  به  نسبت  كســي  چنانچه  لذا  مي گردد  آگهي  عموم  جهت 
مالكيت المثني اعتراض داشــته يا مدعي انجام معامله نزد خود او يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي تواند اعتراض خود را كتبًا از 
تاريخ انتشــار اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارسال در غير 
اين صورت و پس از گذشــت زمان مقرر ســند مالكيت المثني صادر 

خواهد شد.(م الف 240)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي سند مالكيت المثني
ــه   ــا ارائ ــراد ب ــد ولي م ــد فرزن ــراد بازون ــاي م ــك آق ــه مال ــه اينك ــر ب نظ
ــد  فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفتــر اســناد رســمي شــماره 52 نهاون
اظهــار نمــوده مقــدار ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالك 5472 فرعي 
مفــروز از 52 فرعــي از 3 اصلــي بخــش دو ثبــت نهاونــد كــه ســند مالكيت 
ــند  ــت و س ــي 13972003260050057 ثب ــر الكترونيك ــماره دفت ــه ش آن ب
مالكيــت بــه شــماره چاپــي 465045 ســري ب ســال 96 صــادر و تســليم 
ــه علــت جابجايــي مفقــود گرديــده تقاضــاي صــدور  مالــك گرديــده و ب
ســند مالكيــت المثنــي نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آيين نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب به شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار 
يــا محلــي جهــت عمــوم آگهــي مي گــردد لــذا چنانچــه كســي نســبت به 
صــدور ســند مالكيــت المثنــي اعتــراض داشــته يــا مدعــي انجــام معاملــه 
ــد  ــود مي باشــد مي توان ــزد خ ــت ن ــود ســند مالكي ــا وج ــود او ي ــزد خ ن
اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي ظــرف مــدت 10 روز 
بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت زمــان مقــرر 

ســند مالكيــت المثنــي صــادر خواهــد شــد.(م الــف 241)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

 آگهي ابالغ اجراييه
ــد  ــم متول ــد رحي ــي فرزن ــن كيان ــاي حس ــه آق ــيله ب بدينوس
ــنامه  ــماره شناس ــي 3961919097 ش ــماره مل ــه ش 1363/4/12 ب
ــه  ــردد ك ــالغ مي گ ــان اب ــهر گي ــد، ش ــاني نهاون ــه نش 568 ب
بانــك مهــر اقتصــاد نهاونــد جهــت وصــول طلــب خــود (چــك 
ــما  ــه ش ــه 970001 علي ــده كالس ــي پرون ــماره 13062960) ط ش
ــورخ 1397/3/17  ــزارش م ــق گ ــه طب ــوده ك ــادر نم ــه ص اجرائي
مأمــور ابــالغ پاســگاه انتظامــي بخــش گيــان، محــل اقامت شــما 
ــه تقاضــاي  ــا ب ــذا بن ــن ســند شــناخته نشــده ل ــه شــرح مت ب
بســتانكار طبــق مــاده 18 آيين نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه فقــط 
يــك مرتبــه در يكــي از روزنامه هــاي كثيراالنتشــار محــل 
آگهــي مي شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ انتشــار 
ــد در  ــدام نفرمايي ــه پرداخــت بدهــي خــود اق آگهــي نســبت ب
ــدون انتشــار آگهــي ديگــري عمليــات اجرايــي  ايــن صــورت ب
ــد.(م الف 242) ــد ش ــب خواه ــما تعقي ــه ش ــررات علي ــق مق طب
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند
 محمدعلي جليلوند

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان
صادق گودرزى، نماينده استان در اردوى 

تيم ملى كشتى
 اردوى تيــم ملــى كشــتى آزاد از امــروز و در خانــه كشــتى عبدالــه 
موحــد برگــزار مى شــود و صــادق گــودرزى بــه عنــوان مربــى تنهــا 

نماينــده اســتان در ايــن مرحلــه از اردو خواهــد بــود.
چهارميــن مرحلــه از اردوى آماده ســازى تيــم ملــى كشــتى آزاد 
كشــورمان از امــروز بــه مــدت يــك هفتــه در خانــه كشــتى عبدالــه 

ــود. ــزار مى ش ــران برگ ــى آزادى ته ــه ورزش ــد مجموع موح

كشــتى گيران در ايــن مرحلــه از اردوى آماده ســازى زيــر نظــر 
ــى، محمــد طاليــى ســرمربى  غالمرضــا محمــدى ســرمربى تيــم مل
تيــم ملــى جوانــان و ابراهيــم مهربــان، عبــاس حاج كنــارى و صــادق 
ــد  ــرى خواهن ــود را پيگي ــات خ ــى تمرين ــوان مرب ــه عن ــودرزى ب گ

كــرد.
در ايــن اردو نفــرات شــركت كننــده در جــام تختــى حضــور 

نخواهنــد داشــت.
اســتان همــدان در جــام تختــى بــه عنــوان يكــى از مراحــل 
ــى  ــه اتفاق ــد داشــت ك ــده خواه ــار نماين ــى چه ــم مل ــى تي انتخاب

ــه  ــدان ب ــراى ورزش اول هم ــر ب ــال اخي ــد س ــابقه در چن ــى س ب
ــى رود. ــمار م ش

ميثــم فيروزآبــادى در وزن 57 كيلوگــرم، مســعود كمرونــد در وزن 
74 كيلوگــرم، دانيــال شــريعتى نيا و هــادى وفايــى در وزن 97 

ــود. كيلوگــرم چهــار نماينــده اســتان در جــام تختــى خواهنــد ب
ســى ونهمين دوره رقابت هــاى بيــن المللــى كشــتى آزاد جــام 
ــود.  ــزار مى ش ــاه برگ ــهر كرمانش ــاه در ش ــن م ــى 18 و 19 بهم تخت
ــتى  ــى كش ــن الملل ــاى بي ــى ونهمين دوره رقابت ه ــن س ــش از اي پي

ــود. ــزار شــده ب ــى در انديمشــك برگ فرنگــى جــام تخت

بازى با اسم سرمايه ها به چه قيمت؟
 در شــرايطى كه قرار بود مراســم توديع و معارفه معاون ورزشى 
سازمان فرهنگى و اجتماعى شهردارى همدان صبح شنبه برگزار شود، 

تاكنون خبرى از برگزارى اين مراسم نشده است.
طبق آنچه كه جمعه شب در فضاى مجازى دست به دست شد، صبح 
شــنبه اى كه گذشت قرار بود رأس ساعت 11 مراسم توديع و معارفه 
معاون ورزشى سازمان فرهنگى و اجتماعى شهردارى همدان برگزار و 
پيام حيدرى داور بين المللى و ارزنده فوتبال ايران جانشين اميرحسين 

اسكندريان شود.
غيبت يكى از معاونين شهردار همدان ابتدا مراسم توديع و معارفه را به 
دو ساعت بعد همان روز موكول و اعالم شد كه آئين توديع و معارفه 
ساعت 13 برگزار مى شود. اتفاقى كه بازهم رخ نداد تا صبح يكشنبه، 

قرار بعدى اين توديع و معارفه باشد.
روز يكشنبه دوباره غيبت يكى از معاونين شهردار و درگيرودار بودن 
شهردارى چى ها براى اعزام تيم فوتبال شهردارى همدان به تهران براى 
بازى با مقاومت تهران، اين بار دليلى شد براى لغو چندباره اين توديع 

و معارفه كه قصه را جالب و البته بودار جلوه مى دهد.
نام پيام حيدرى چند ماهى اســت كه براى جانشــينى اميرحســين 
اســكندريان كه بدون هيچ سابقه ورزشــى، چند سالى در اين پست 
مهم ورزش شــهر فعاليت كرد به گوش مى خورد، اما هربار شهردار 
همدان براى زدن حكم داورى كه ســرمايه بــزرگ ورزش و فوتبال 
ايران محسوب مى شود تعلل كرد و حاال اين حكايت را در يك مراسم 

توديع و معارفه ساده و كامال فارغ از تشريفات را شاهد هستيم.
آقاى شــهردار همدان كه خود را همواره مرد شماره يك فوتبال اين 
خطــه لقب داده ايد و مهمتر از همه، هميشــه به عنوان يك دلســوز 
ورزش و فوتبال همدان مطرح شــده ايد، اى كاش اين چنين با يكى از 
سرمايه هاى بزرگ شــهر بازى نمى كرديد و اگر قرار بر انتخاب او به 
عنوان معاون ورزشــى اين سازمان نبود، هيچوقت نه نامش را مطرح 

مى كرديد و نه كار را به توديع و معارفه مى كشانديد.
آقاى شــهردار محترم! اى كاش اطرافيان خــود را كمى زير ذره بين 
داشــتيد تا نفرات كوچك و خائن در تيم ناكام شهردارى كه پارسال 
يك ســمت داشتند و امسال فقط براى اينكه روى كار باشند يك لِول 
پائين تر آمدند تا منافعشان هم به خطر نيفتد، با اسم پيام حيدرى بازى 

نكنند و دنبال بُلدكردن خود نباشند.
بدون ترديد پيام حيدرى همچون برادر بزرگ ترش بيژن حيدرى نيازى 
به اين جايگاه و صندلى ها ندارد و شــهر ما و ورزش اين ديار است 
كه به تدبير، دانش، تجربه و مهارت ورزشى امثال پيام حيدرى محتاج 
است و دود تصميمات اشتباه در شهردارى ابتدا به چشم خود آقايان 
و بعد به چشم مردمى مى رود كه فرزندان خود را با هزار اميد و آرزو 
به آن باشگاه و مجموعه مى فرستند، بى آنكه بدانند در آن مجموعه چه 

دست هايى پشت پرده است!

كاراته كاران همدانى در مسابقات كشورى 
خوش درخشيدند

 دبير هيأت كاراته همدان گفت: بيست و چهارمين دوره مسابقات 
كاراته قهرمانى كشــور سبك شيتوريو شــوكوكاى يونيون به ميزبانى 
تهران با درخشش ورزشكاران و كسب مدال هاى رنگارنگ اين استان 

برگزار شد.
سيروس امينى اظهار كرد: در اين پيكارها 500 ورزشكار از 20 استان 
كشــور در رده هاى انفرادى نونهاالن و تيمــى نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن با يكديگر به رقابت پرداختند.
وى افــزود: در پايــان اين دوره از مســابقات در بخش نونهاالن تيم 
دهيارى ويان كبودراهنگ بر سكوى نخست ايستاد و تيم هاى البرز و 

مركزى به ترتيب دوم و سوم شدند.
دبير هيأت كاراته همدان خاطرنشان كرد: در بخش تيمى نوجوانان نيز 
هيأت كاراته كبودراهنگ قهرمان شد و تيم هاى تهران و مازندران به 

ترتيب عنوان هاى دوم و سوم را كسب كردند.
امينى يادآور شد: همچنين در بخش تيمى بزرگساالن شهردارى صالح 
آباد همدان در جايگاه نخست قرار گرفت و تيم هاى البرز و تهران به 

ترتيب دوم و سوم شدند.
وى ادامه داد: تيم همدان در اين دوره از مسابقات توانست در مجموع 

15 مدال طال، 9 نقره و 12 برنز كسب كند.

مصدوميت بدموقع قهرمان پرآوازه استان كار دستش داد
جام بزرگ، غايب بزرگ جام جهانى هند

 تركيب تيم ملى تفنگ كشــورمان براى حضور در مسابقات جام 
جهانى هند در شرايطى اعالم شد كه طبق پيش بينى ها، مه لقا جام بزرگ 
به دليل مصدوميــت و دورى از تمرينات غايب بــزرگ اين رويداد 

خواهد بود.
اسامى ملى پوشان تفنگ براى اعزام به مسابقات جام جهانى دهلى نو و 
كسب سهميه المپيك مشخص شد و بر اين اساس مه لقا جام بزرگ تنها 
مدال آور كاروان تيراندازى ايران در بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا 
به دليل مصدوميت و دورى چندماهه از اردوهاى تيم ملى، حضور در 

اين رويداد معتبر را از دست داده است.
اردوى تيم ملى تيراندازى براى آماده سازى مسابقات جام جهانى هند 
و كســب سهميه المپيك در حال برگزارى اســت و آرمينا صادقيان، 
نجمه خدمتى، الهه احمدى، حسنا توتونچى، اميرمحمد نكونام، مهيار 
صداقت، پوريا نوروزيان و حســين باقرى اســامى ملى پوشان براى 
حضور در مسابقات دهلى نو است كه توسط مربى تيم ملى اعالم شد.

صادقيــان، خدمتى و احمدى در بخش بانــوان و نكونام، صداقت و 
نوروزيان نيز در بخش آقايان در هر دو رشــته خفيف و بادى در هند 
تير خواهند زد و حدودا 26 بهمن ماه عازم محل برگزارى مســابقات 

مى شوند.
مسابقات تيراندازى جام جهانى دهلى نو از اول اسفندماه آغاز مى شود. 
اين مســابقات اوليــن دوره از رقابت هاى كســب ســهميه المپيك 

توكيوست و ورزشكاران در هر بخش و ماده سهميه مى گيرند.
پيش از اين ملى پوشــان ايران در مسابقات قهرمانى جهان 2018 كره 

نتوانستند سهميه اى كسب كنند.
مه لقا جام بزرگ كه چندى پيش با شكســتگى از ناحيه پا مواجه شد، 
چند ماهى است كه اردوهاى تيم ملى كشورمان را از دست داده و به 
نظر مى رسد از ابتداى سال 98 به ميادين بازخواهد گشت تا به دنبال 
كسب ســهميه المپيك 2020 توكيو و سومين دوره حضور خود در 

بزرگ ترين رويداد ورزشى جهان باشد.

يك شبه نمى توان قهرمان پرورى كرد
 نائب قهرمان ســابق كشــتى المپيك گفت: يك شبه نمى توان در 
كشــتى اســتان همدان قهرمان پرورى كرد و انتظار معجزه را در هر 

مسابقات كشورى داشت.
مسعود مصطفى جوكار اظهار كرد: اگر امروزه كشتى همدان در ميادين 
ملى اقتدار الزم را ندارد حاصل برنامه ريزى نامطلوب گذشته است و 

حاشيه ها نيز به تداوم اين وضعيت نامناسب دامن مى زند.
وى پيرامون برخى انتقادها از عملكرد هيأت كشتى همدان گفت: اين 
هيأت چند ماهى مى شود كه به صورت سرپرستى اداره مى شود و در 

اين مدت كوتاه نيز فراتر از حد توان ظاهر شده است.
جوكار اضافه كرد: كشتى استان همدان در همين چند ماه ترافيك اعزام 
به مســابقات مختلف كشورى را داشته و معتقدم با توجه به بضاعت 

موجود در نتيجه گيرى نيز خوب عمل كرده ايم.
نائب رئيس هيأت كشــتى همدان خاطرنشــان كرد: نمى توان نتايج 
كسب شده را به هيأت فعلى نسبت داد بلكه براى كسب موفقيت بايد 

برنامه ريزى الزم را داشته باشيم.
وى افزود: كشتى همدان نياز به ساختار مديريتى منظم و با برنامه دارد 
كه البته چارچوب آن را ايجاد كرده ايم و منتظر تعيين تكليف وضعيت 

انتخابات هيأت هستيم.
اين مربى ارزنده كشــتى استان همدان بيان كرد: كشتى همدان نياز به 
حمايت مالــى و برنامه ريزى ميان مدت و بلند مدت دارد تا بتوان با 
استعداديابى، پرورش نخبه ها، برگزارى دوره هاى تمرينى و آموزشى 

تخصصى، پوست اندازى كرد.
وى خاطرنشــان كرد: امروزه عده اى كه داراى جايگاه نيستند مدام به 
انتقاد مى پردازند در حاليكه وضعيت موجود دســتاورد همين آقايان 

است و اكنون تاوان ضعف آنها را مى دهيم.
جوكار بيان كرد: يكايك اعضاى فعلى هيأت كشتى استان در هر پست 
و مقامى داراى سوابق ارزنده و درخشان در كشتى كشور و بين المللى 

هستند.
وى تاكيد كرد: آنهايى كه دغدغه دلسوزى براى موفقيت كشتى استان 
دارند، نياز به دعوت نيســت و درهاى هيأت براى آنها هميشــه باز 
است اما يك عده نيز كنار نشسته و دست به تحريك افراد ساده براى 

تخريب هيأت مى كنند كه به طور قطع راه به جايى نخواهند برد.

قهرمانان بدمينتون نونهاالن همدان
 معرفى شدند

 نائب رئيس هيــأت بدمينتون همدان گفــت: قهرمانان بدمينتون 
نونهاالن همدان با برگزارى يكدوره مسابقه معرفى شدند.

پروانه ســليمانيان اظهار كرد: در اين پيكارها 15 بدمينتون باز منتخب 
همدان به مدت يكروز در ســالن حجاب همــدان بايكديگر رقابت 

كردند.
وى اضافه كرد: در اين رقابت ها مهشــيد خسروى جعفرى اول شد، 
هدى وارثى عنوان دوم را كســب كرد و عطيه آخوندى در جاى سوم 

قرار گرفت.
سليمانيان خاطرنشان كرد: همچنين زهرا سادات حسينى، نازنين زهرا 

كوثرى و مهرسا دهقان به ترتيب چهارم تا ششم شدند.
وى با اشــاره به برگزارى دوره مربيگــرى بدمينتون در همدان گفت: 
دانش افزايى مربيگرى بدمينتون ويژه بانوان قرار اســت 12 بهمن ماه 

برگزار شود.
نائب رئيس هيأت بدمينتون همدان يادآور شــد: اين كالس يكروزه 
دانش افزايى زير نظر كرم بيگى مدرس فدراســيون بدمينتون كشور 
برگزار مى شــود و عالقمندان مى توانند با مراجعه به كميته آموزش 

هيأت بدمنيتون استان همدان ثبت نام كنند.

بدبيارى براى وزنه بردار 
فوق سنگين ايران

 وزنه بردار فوق ســنگين ايران به دليل 
عمل جراحى جام فجر را از دست مى دهد.

به گزارش ايسنا، تيم ملى وزنه بردارى 
خــود را بــراى حضور در جــام فجر 
و قهرمانى آســيا 2019 آمــاده مى كند. 
مسابقات جام فجر گزينشى المپيك است 
و از اين لحاظ مهم است كه ملى پوشان 
با حضور در اين مسابقات بتوانند يكى 
از گزينشــى هاى المپيك را پشت سر 
بگذارند. اما در دســته فوق سنگين كار 
طبق انتظار پيش نرفت چون در شرايطى 
كه از حضور ســعيد على حســينى در 
اردوى تيم ملى خبرى نيست، تيم ملى 
يكى ديگر از وزنه برداران فوق سنگين 
خــود را براى چند هفتــه اى در اختيار 
ندارد.همايون تيمورى دو روز پيش عمل 
جراحى آپانديس انجام داده و سه، چهار 
هفته بايد استراحت كند. با اين شرايط به 
احتمال زياد جام فجر وزنه بردارى را از 
دست مى دهد و حاال بايد ديد پس از آن 
شرايطش براى حضور در قهرمانى آسيا 

به چه صورت است.

ركورد ديگر براى مسى
 مهاجم بارســلونا از ركــورد رائول 
گونسالس عبور كرد و سومين بازيكن 

الليگا با بيش ترين پيروزى شد.
ليونل مســى هم چنان به ركورد شكنى 
خود ادامه مى دهد. مهاجم بارسلونا اين 
بار از ركورد رائول گونســالس، مهاجم 
پيشــين رئال مادريد عبور كرد. تا قبل 
از ديدار بارسا و خيرونا، رائول سومين 
بازيكن بــا بيش ترين پيروزى در الليگا 
بود. مهاجم اســپانيايى توانسته بود در 
550 بازى 327 برد به دست آورد. مسى 
با پيــروزى دو بر صفر بارســلونا برابر 
خيرونا توانست به ركورد 328 پيروزى 
برسد. ســتاره آرژانتينى اين آمار را در 

437 بازى به ثبت رساند.
به گزارش مهــر، اكنون تنها دو بازيكن 
پيش روى مســى قرار دارند كه مهاجم 
بارســا در مدت كوتاهى به ركورد آن ها 
خواهد رسيد. آندونى زوبى زارتا و ايكر 
كاســياس بيش از همه پيــروزى را در 
الليگا تجربه كردند. دروازه بان باسكى 
در 622 بازى 333 برد به دســت آورد 
و كاسياس توانست در 510 بازى 334

پيروزى را تجربه كند.
مسى از لحاظ ميانگين از همه بازيكنان 
باالتر اســت. او 75 درصد بازى ها را با 

پيروزى پشت سر گذاشته است.

اسپالتى عليه ستاره 
كروات تيمش

 ســرمربى اينتر بعد از شكست برابر 
تورينو به انتقاد از هافبك كروات تيمش 

پرداخت.
به گزارش ايرنا، اينتر در ديدار حساس 
هفته بيســت و يكم به مصاف تورينو 

رفت و با يك گل تن به شكست داد.
لوچانو اسپالتى انگشت اتهام را به سمت 
ايوان پرسيچ ستاره كروات تيمش گرفت 
كه چند روزى اســت حاضر به تمرين 
نيست و به دنبال جدايى است.سرمربى 
اينتر گفت: در اين ديدار پرسيچ و كيتار 
را در اختيار نداشــتم و مجبور شدم كه 
تغيير تاكتيك دهم. متأسفانه تغييرات ما 
جواب نداد. فرصت هاى خوبى را خلق 
كرديم اما از آن ها اســتفاده نكرديم. گل 
تورينو كار ما را سخت كرد و متأسفانه 
هم در پايان بازنده شديم.او در انتقاد از 
ستاره كروات تيمش گفت: مساله بسيار 
ســاده اســت. بازيكنان اين توانايى را 
دارند كه هر كارى را كه دوســت دارند 
انجام دهند اما آن ها نبايد فراموش كنند 
كه قراردادى هم در ميان اســت. پرسيچ 
اگر مى خواهد جدا شود بايد رقم فسخ 
قرارداد را پرداخت كنــد. يك بازيكن 

نمى تواند به صورت مجانى جدا شود.

 شرح گل
ايران صفر - ژاپن 1 (دقيقه 56: يويا اوساكو): 
پاس اوســاكو به تاكومى مينامينو رسيد كه 
كنعانى زادگان پشت محوطه جريمه از مقابل 
پاى او توپ را زد، اما بازيكنان ايران ازجمله 
كنعانى زادگان و پورعلى گنجى در حالى كه 
فكر كردند داور استراليايى سوت زده است، 
توپ را رها كردند و به ســمت او رفتند، اما 
مينامينو با زيركى از جاى بلند شد و در سمت 
چپ زمين صاحب توپ شــد كه ارســال 
بى نقص او به تيرك اول را يويا اوساكو زودتر 
از دفع توپ بيرانوند با ضربه ســر تبديل به 

گل كرد.
ايران صفر - ژاپن 2 (دقيقه 67: يويا اوساكو): 
پنالتى اعالم شده به سود ژاپن را يويا اوساكو 
به سمت راست خود و در حالى كه بيرانوند 
به سمت مخالف شيرجه رفته بود، زد تا گل 

دوم ژاپن به ثمر برسد.
ايــران صفر - ژاپــن 3 (دقيقه 2+90: گنكى 
هاراگوچى): ســامورايى ها با توپ گيرى از 
ملى پوشان ايران حمله سريعى تدارك ديدند 
كه گنكى هاراگوچى با عبور از ســد رامين 
رضاييان و شوت پاى چپ گل سوم تيمش 

را به نام خود ثبت كرد.
 لحظات حساس

دقيقه 1: شــوت مينامينــو از داخل محوطه 
جريمــه را پورعلى گنجى با تــكل به موقع 

برگشت داد.
دقيقه 1: ارسال خطرناك شيباساكى از روى 
ســر بازيكنان عبور كرد و در دستان بيرانوند 

جاى گرفت.
دقيقه 3: اميرى با ضربه سر پاس فرار خوبى به 
آزمون داد و سردار با فرار از سد تومى ياسو به 
دنبال رسيدن به محوطه جريمه ژاپن و گلزنى 
بود كه خروج به موقع گوندا موجب شــد تا 

توپ در دستان او جاى بگيرد.
دقيقه 11: تومى ياسو اجازه نداد پاس در عمق 
جهانبخــش از ميانه زمين به ســردار آزمون 
برســد و توپ را از مقابل پاى مهاجم ايران 

به اوت زد.
دقيقه 13: سانتر كوتاه و خطرناك ناگاتومو با 
ضربه مينامينو به كنعانى زادگان برخورد كرد و 
مجددا با پاى مهاجم ژاپنى برخوردى داشت 

تا بيرانوند بازى را به جريان بياندازد.
دقيقه 19: ضربه سر مايا يوشيدا روى ارسال 
هاراگوچى از كرنر به شكل خطرناكى از كنار 

دروازه ايران راهى اوت شد.
دقيقــه 22: پاس كات بك هيروكى ســاكاى 
به ريتســو دوآن رسيد كه شوت زمينى او با 
كمترين اختالف از كنار دروازه ايران به بيرون 

رفت.
دقيقه 22: ســردار آزمون بعد از يك- دو با 
حاج صفى، فرار تند و تيزى به محوطه جريمه 
ژاپن داشــت و بعد از رد كردن توپ از بين 
پاهاى شيباساكى، شــوت فنى زيبايى زد كه 
توپ با عبور از بين پاهاى يوشــيدا درآستانه 
گلزنى بــود كه واكنش به موقع گوندا و دفع 
توپ او با پا موجب شد تا ايران تنها صاحب 

يك كرنر شود.
دقيقه 23: پاس جهانبخش در شلوغى محوطه 
جريمه ژاپن به آزمون رســيد كه او در نبرد 
تن به تن با اندو موفــق نبود تا گوندا توپ 

را جمع كند.
دقيقــه 43: دفع اوت بلند اميرى به پشــت 
محوطه جريمه به حاج صفى رسيد كه مهار 
توپ و شوت روى پاى او با فاصله كمى از 

روى دروازه ژاپن به بيرون رفت.
دقيقه 2+45: ارسال خطرناك دژاگه از روى 
ضربه ايســتگاهى سمت راســت زمين را 
مدافعان ژاپن زودتر از جهانبخش دور كردند.

 دقيقه 48: شوت چرخشــى دژاگه از روى 
ضربه آزاد با فاصله نســبتا زيادى از دروازه 

ژاپن به اوت رفت.
دقيقــه 53: ســانتر دژاگــه از روى ضربــه 
ايســتگاهى خطرناك بود و توسط گوندا و 
در ادامه با ضربه ســر شيباساكى دفع شد كه 
حاج صفى پشــت محوطه جريمه صاحب 
توپ شد ولى شــوت روى پاى او به بيرون 

رفت.
دقيقه 61: شوت تماشايى جهانبخش از روى 
ضربه ايستگاهى را گوندا از زير طاق دروازه 

بيرون كشيد و راهى كرنر كرد.
دقيقه 62: ارســال حاج صفى از روى كرنر و 
ضربه سر پورعلى گنجى از باالى دروازه ژاپن 

به اوت رفت.
دقيقــه 63: يويــا اوســاكو روى تعلــل 
مدافعان ايران حمله ســريعى تدارك ديد 
و وارد محوطــه جريمه شــد كه پاس به 
عقــب او به تاكومى مينامينو رســيد ولى 
در زمانى كــه اين مهاجم قصد داشــت 
پاس در عــرض بدهد، توپ به دســت 
كرد  برخورد  پورعلى گنجى  مرتضى  چپ 
و همين اتفاق موجب شــد تا كريستوفر 
بيس در ســوت خود بدمد و نقطه پنالتى 
را نشــان دهد؛ البته اعــالم نظر داوران 
ويدئويى تصميم او را به تاخير انداخت، 
اما داور اســتراليايى بعد از بازبينى صحنه 

گرفت. را  پنالتى 
دقيقه 71: هيروكى ســاكاى نفوذ تند و تيزى 
از ســمت راســت زمين انجــام داد و وارد 
محوطه جريمه ايران شــد كه پاس كات بك 
او را مهاجمان ژاپن نتوانستند استفاده كنند تا 

توپ دفع شود.
دقيقه 82: ســامورايى ها ضد حمله سريعى 
زدند و مى توانســتند به گل سوم برسند، اما 
مينامينو از موقعيت تيمش استفاده نكرد و با 

توپ به بيرون رفت.
دقيقه 82: سانتر حاج صفى از جناح چپ از 
مقابل پاى آزمون و مدافعان ژاپن عبور كرد و 

به سمت مخالف زمين رفت.
دقيقه 83: ميالد محمدى اجازه نداد پاس در 
عرض شيباساكى به دوآن برسد و توپ را با 

شوت محكم به بيرون زد.
دقيقه 87: شــوت قدوس از روى ضربه آزاد 

بى حاصل بود و به بيرون رفت.
دقيقــه 88: ضربه محكم قــدوس با فاصله 

زيادى از دروازه ژاپن راهى اوت شد.

وداع با قهرمـاني
■ ايران با 3 گل خورده ژاپن را به فينال فرستاد

داور: كريســتوفر بيس(استراليا)؛ كمك ها: 
متئو كريم و آنتون اشچتينين؛ داور چهارم: 
پنجم:  داور  جنوبى)؛  دونگ جين(كره  كيم 
پارك ســانگ جون/ داور ويدئويى: پائولو 
والرى(ايتاليــا)؛ كمــك داوران ويدئويى: 
محمد تقــى الجعفرى(ســنگاپور) و كو 

هيونگ جين(كره جنوبى).
تركيب تيم ملى ايران

عليرضا بيرانوند
محمدحسين كنعانى زادگان

مرتضى پورعلى گنجى
رامين رضاييان
ميالد محمدى

اميد ابراهيمى
احسان حاج صفى

اشكان دژاگه(71- سامان قدوس)
عليرضا جهانبخش(71- مهدى ترابى)
وحيد اميرى(58- كريم انصارى فرد)

سردار آزمون
سرمربى: كارلوس كى روش

***

تركيب تيم ملى ژاپن
شوئيچى گوندا

تاكهيرو تومى ياسو
مايا يوشيدا

هيروكى ساكاى(73- سى مورويا)

يوتو ناگاتومو
گاكو شيباساكى

واتارو اندو(60- سوكاسا شيوتانى)
ريتسو دوآن(89- جونيا ايتو)

گنكى هاراگوچى
يويا اوساكو

تاكومى مينامينو
سرمربى: هاجيمه مورى ياسو

اخطار
ابراهيمى(44)  اميــد  و  اميرى(24)  وحيد 

سردار آزمون(4+90) از ايران
هيروكى ساكاى(46) يوتو ناگاتومو(90+4) 

از ژاپن

 ملى پوشان ايران نتوانستند مثل پنج بازى قبل دروازه خود را بسته نگه دارند و با دريافت 3 گل از ژاپن در صعود به نيمه نهايى 
جام ملت ها ناكام بودند.

نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا .......................................................... امارات 2019
دوشنبه: 97/11/08 ...............................................ساعت 17:30
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برند گردشگرى ايران در دست تهيه است
 معاون گردشگرى از تهيه نقشه ى راه ساخت برند گردشگرى ايران 
خبــر داد. ولى تيمورى با يادآورى اين كه ســه پروژه كالن در معاونت 
گردشگرى شــامل تهيه برند، برنامه جامع توسعه و حساب اقمارى در 
معاونت گردشگرى تعريف شده كه همزمان پيش برده مى شود، به ايسنا 
گفت: در تهيه برند گردشــگرى صدا و سيما، سازمان توسعه تجارت و 
وزارت امور خارجه را همراه كرده ايم و تا كنون رايزنى هايى داشــته ايم 
چون ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى به تنهايى 
نمى تواند در اين باره اقدام كند. معتقديم هرچه همراه تر با ذى نفعان باشيم 
استقرار و استمرار اين برند آســان تر خواهد شد. وى افزود: تا به حال 
هزينه، مدت زمان و تشــكيالت مورد نياز براى تهيه برند گردشــگرى 
پيش بينى شده، شوراهاى مرتبط، تفاهم نامه هاى بين دستگاهى و تيم هاى 
اجرايى مشــخص شــده و تقريبا نقشــه راه كه عمليات ساخت برند 

گردشگرى را مرحله به مرحله تعيين كرده، آماده شده است.
تيمورى ادامه داد: تعيين لوگو و شــعار گردشگرى نيز همرمان با تهيه 
برند، ســاخته مى شود. هر كدام پروژه اى است كه در جريان برندسازى 
پيگيرى مى شــود. با گذشــت نزديك به دو دهه از سياستگذارى هاى 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى ساخت برند 
گردشــگرى ايران، اما هنوز اين ايده به سرانجام نرسيده است. عالوه بر 
اين با وجود شعارهاى متعددى كه در سال هاى گذشته براى معرفى ايران 
در عرصه بين الملل طراحى شده اما هنوز شعار واحدى كه تداعى كننده 
تصويرى از ايران در جهان باشد، وجود ندارد. برخى كشورها عالوه بر 
برند و شــعار گردشــگرى، رنگ ويژه اى را به عنوان شناسنامه كشور 
خود برگزيده اند كه در اين بخش نيز هيچ گامى برداشــته نشده است. 
سواى همايش هاى متعددى كه از سوى جامعه دانشگاهى و متخصصان 
درباره برند گردشگرى با صرف هزينه و زمان زياد بدون حصول نتيجه 
برگزار شــد، محمدعلى نجفى ـ رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرىـ  در سال 1392 كميته طراحى شعار، لوگو 
و برند گردشگرى را زير نظر «سيدمحمد بهشتى» كه پيشينه اى پررنگ 
در بخش ميراث فرهنگى و نه گردشــگرى داشت، تشكيل داد؛ كميته 
منفعلى كه هيچ گاه خروجى مشــخصى نداشت. بهشتى چهار ماه پس 
از دريافت اين مسؤوليت، وضعيت را براى ايسنا اين طور توصيف كرد: 
اگر از «كريستف كلمب» مى پرسيدند كه چقدر طول مى كشد به قاره ى 
آمريكا برســد، مى گفت: نمى دانم، چون نمى دانست كه دارد به قاره ى 
آمريكا مى رود. اين موضوعى نيست كه در كشور ما سابقه داشته باشد. 
ما در حال وارد شدن به يك عرصه ى جديد هستيم و مى خواهيم ايران 
را در قالب يك برند به جهان معرفى كنيم. وقتى گروه تعيين شد، كار را 
شروع مى كنيم. هنوز گروهى تشكيل نشده، فقط اشخاص و مشاورانى 
كه آمادگى انجام اين كار را داشتند، معرفى شدند. طبعا آقاى نجفى بايد 

هيئت راهبردى را تعيين كند كه بر اين كار نظارت داشته باشد.
عقب تر از آن ـ در اواسط دهه 80 ـ زمانى كه تفاوت بين لوگو، شعار و 
برند در بين متوليان ادراك نشده بود، ستاد نمايشگاه ها و تبليغات سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بدون نظرسنجى و مطالعات 
كارشناســى، شــعارى را با خيال «برند ايران» انتخاب كرد كه مخالفان 
زيادى هم در داخل كشور داشت. ايران براى يك دوره حدودا پنج ساله 
با شعار «ايران را ببينيد» و با رنگ قرمز در تمام نمايشگاه هاى بين المللى 
گردشــگرى شــركت مى كرد. نظر مخالفان بر اين بود كه اين شعار به 
هيــچ وجه نقش برنــد را ايفا نمى كند، ضمن اين كــه خالى از هويت 
اســت و هيچ يك از نشــانه ها و ويژگى هايى كه تداعى كننده ايران در 
ذهن باشــد را ندارد. اين شعار در دوره هاى بعدى مديريت اين سازمان 
براى هميشــه محو شد.در ســال 93 يعنى پس از آن كه سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى كميته اى را خاص ساخت برند، 
لوگو و شعار گردشگرى تشكيل داد، حرف از اين بود كه ايران با شعار
 «Go To Persia» در محافل بين المللى ظاهر شود كه چندان از اين 

پروژه كه تكرار تجربه قبل بود، استقبال نشد.

نصب تراشه هشدار دهنده 
روى احشام!

وحيد حاج سعيدى »

 درست است كه «كار ما نيست شناسايى راز گل 
سرخ» ولى اگر متوجه اهميت همين امورات ساده و 
بى تكلف دور و بر خودمان هم بشويم كفايت است 
و به قولى جاى شكرش باقى است. در جريان هستيد 
كــه مردى خر خود را گم كرده بود و با صداى بلند 
شكر مى گفت. عابرى به او گفت :اى بيچاره خرت 
گم شــده اســت ديگر چه جاى شكر كردن است؟ 
جواب داد شــما متوجه نيستيد.پرسيد چرا ؟جواب 
داد: بــراى اينكه وقتى خرم را بردند خودم روى آن 
ســوار نبودم وگرنه چهار روز بــود كه من هم با او 

گم شده بودم.
حاال حكايت فيلترينگ در كشــور دوست و برادر 
تركمنســتان كه در مقايسه با كشــورمان بايد گفت 
جاى شكرش باقى است. چرا كه دولت تركمنستان 
اپليكيشنى طراحى كرده است كه در صورت استفاده 
از فيلترشكن ، ســيم كارت خواهد سوخت و افراد 

مجبور به خريد سيم كارت نو مى شوند!
مالحظه فرموديد... درست است كه سرعت اينترنت 
در كشور پائين اســت و گران ترين اينترنت دنيا را 
مى خريم و مدعى هستيم اگر فايل را با آژانس ببريم 
دم خانه دوستان و آشــنايان تحويل دهيم، از آپلود 
كردن به صرفه تر اســت؛ ولى بايد به نيمه پر آفتابه 
هم نگاه كرد كه ســى ميليون كاربر با انواع و اقسام 
فيلتر شكن هاى مختلف در حال گشت و گذار در 
تلگرام و اينســتاگرام هســتند. اين البال هم هر آينه 
وزارات ارتباطات و تنظيمات راديويى خلق ا... را از 
فيلترينگ اينستاگرام مى ترسانند! غافل از اينكه مردم 
قبل از اينكه غذا را به معده و لوزالعمده و ساير امعاء 
و احشا برسانند، اول وارد اينستاگرام مى كنند و هيچ 
نيرويى ياراى مقابله با آن را نخواهد داشت! بماند كه 
بيمارى اليك انــدوزى و التماس براى اليك كردن 
تصاوير و پست ها هم به يك معضل العالج تبديل 
شده است كه ســاالنه چند برابر تماشاى تلويزيون، 
فكر و خيال در ســرويس بهداشتى و گشتن دنبال 

لنگه جوراب از عمر افراد مى كاهد!
على اى حال از آنجا حقير كه تعميم امور صواب در 
جامعه را بر خود واجب دانسته و بدون ارائه راهكار 
و پيشنهاد سوفسطايى كار اين ستون پيش نمى رود، 

چند پيشنهاد مدبرانه افاضه مى كنيم على بركه ا...:
الف) نصب اپليكيشــن روى خودرو ها: پيشــنهاد 
مى شــود يك اپليكيشــن روى خودروهاى توليد 
داخل نصب شــود تا در صــورت تصادف و فوت 
يا جرح سرنشينان بالفاصله تصاوير و نام سرنشينان 
به مديران عامل شــركت هاى خودروسازى ارسال 
گردد تا با ديدن چهره مظلوم كودكان يا چهره رعناى 
دانشجويان يا ســربازان و ... فكرى به حال كيفيت 
و اســتاندارد خودرو ها و نصب كيسه هوا و ساير 

وسايل ايمنى كنند. 
ب) نصب تراشه هشدار دهنده روى احشام!

پيشنهاد مى شود به منظور جلوگيرى از قاچاق دام به 
خارج از كشــور روى همه احشام يك تراشه نصب 
شــود تا در صورت انتقال به كشورهاى همسايه به 
مسئوالن جهاد كشــاورزى پيامك يا هشدار ارسال 
شــود كه اى دل غافل دام هايى كه با علوفه وارداتى 
با ارز 4200 تومانى پروار شده اند در حال مسافرت 
به آن طرف آب هســتند! البته پيش خودمان بماند 
مسئوالن انتظامى كشور مدعى شده اند كه كل دامى 
كه به ساير كشــورها قاچاق مى شود به اندازه يك 
درصد نياز كشور هم نيست و افزايش قيمت گوشت 
را بايــد در جايــى خارج از محتوى پيام تراشــه و 

اپليكيشن پيشنهادى ما جستجو كرد! 

مشكالت اقتصادى و محدوديت ارتباط با 
خارج كشور از چالش هاى رياضيات زيستى

 يك دانشــجوى دكترى رياضيات زيستى با بيان اين كه گروهى از 
رياضى دانان در تالش هســتند تا با استفاده از علم آمار به پزشك در 
تشخيص قدرت تخريبى تومور و خوش خيم يا بدخيم بودن آن كمك 
برسانند، گفت: در چند دهه اخير، با ظهور ابزارهاى مدرن اندازه گيرى 
و استخراج داده هاى زيستى داده هايى عظيم و پيچيده به تحقيقات راه 
يافته اند كه مطالعه و تحليل آن ها بدون ابزار پيشرفته رياضياتى دشوار 
اســت.محمدجواد اكبرى اظهار كرد: يك مورد از كاربردهاى قديمى 
رياضيات در درمان سرطان تعيين ميزان دوز و زمان بندى تزريق است. 
داروى تزريقى در شــيمى درمانى گرچه در دفع بيمارى مؤثر اســت، 

آسيب قابل توجهى به بافت سالم بدن وارد مى كند. 

اولين موزه علم مغز و علوم اعصاب
 افتتاح مى شود

 پرديس «مغز من» به عنوان نخســتين موزه، مركز علم مغز و علوم 
اعصاب شــناختى توسط ستاد علوم شناختى معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى اسفند ماه امسال افتتاح مى شود تا مسير آگاهى عموم 
مردم از فعاليت هاى مغز را هموار كند.به گزارش ايسنا، كمال خرازى، 
مشاور معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در حوزه علوم شناختى از 
«پرديس مغز من» بازديد كرد تا از نزديك در روند پيشرفت فعاليت هاى 
مربــوط به راه اندازى اين مركز قرار گيــرد.در جريان اين بازديد پژمان 
نــوروزى، مجرى طرح احداث و تجهيز ايــن پرديس اظهار كرد: اين 
پرديس به عنوان نخستين موزه، مركز علم مغز و علوم اعصاب شناختى 

همزمان با هفته آگاهى از مغز در اسفند ماه امسال افتتاح مى شود.

ثبت بين المللى «وسيله جابجايى ايمن و 
آسان بيمار» در اداره ثبت اختراعات آمريكا

 مدير توســعه فناورى سالمت معاونت تحقيقات و فناورى دانشگاه 
علوم پزشكى شيراز، از طراحى و ساخت «وسيله جابجايى ايمن و آسان 
بيمار» (از برانكارد به تخت و برعكس) در اين دانشــگاه و ثبت آن در 
مراجع معتبر خارجى و بين المللى خبر داد.به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا 
چوبينه با اعالم اين خبر گفت: اين وسيله كه در دانشگاه علوم پزشكى 
شيراز و به سرپرستى دكتر افشين امينى، عضو هيأت علمى گروه بيهوشى 
دانشگاه و با همكارى مهندس عزيزاهللا وكيلى از كاركنان بيمارستان شهيد 
دكتر چمران طراحى و ساخته شده است، به صورت اختراع در اداره ثبت 
اختراعات و عالئم تجارى آمريكا و سيســتم ثبت بين المللى اختراعات 

(PCT) ثبت شده و هم اكنون در مرحله تجارى سازى است.

تغيير رويكرد در اعزام انسان به فضا
 دبير ستاد توســعه فناورى هاى فضايى و حمل و نقل پيشرفته با 
بيان اينكه 17 كشور دنيا براى اعزام انسان به فضا از زير ساخت هاى 
بين المللى كه در اين زمينه ايجاد شــده است، بهره مىبرنند، گفت: ما 
اگر بخواهيم وارد اين پروژه شــويم، همين مسير را مى رويم؛ ولى در 
حال حاضر تمركز ما بر ســاخت ماهوارههاى سنجشى و مخابراتى و 
پرتابگرهايى است كه اين ماهواره ها را در مدار قرار دهد. به گزارش 
ايسنا منوچهر منطقى در نشســت خبرى كه در محل سازمان صدا و 
ســيما برگزار شــد، با بيان اينكه فناورى هاى مربوط به حمل و نقل 
هوايى به يكديگر در حال نزديك شدن است، افزود: همه فناورى هاى 
اين حوزه چون كشتى، ريلى، خودرو، هواپيما و بخش هاى فضايى به 

سمت هوشمند شدن در حركت هستند.

افزايش خالقيت كودكان با بيو و نورو فيدبك
 خالقيت، جوهر اوليه پيشــرفت هاى بشــرى اســت و پرورش 
آن باألخص در كودكان از اهميت بســيار زيادى برخوردار اســت. 
پژوهشــگران كشــور بدين منظور از تكنيك هاى شناختى موسوم به 
نوروفيدبــك و بيوفيدبك بهره گرفته و به نتايج مطلوبى رســيده اند.
به گزارش ايســنا، نوآورى ها و پيشــرفت ها، به توانايى هاى انسان و 
تغيير الگوهاى تفكر موجود براى ساختن چيزهاى تازه بستگى دارد. 
بااين وجود، مكانيسم هاى عصبى زيربناى اين خارق العاده ترين ظرفيت 
ذهن بشــر، هنوز به خوبى درك نشــده اند. يك تعريف رايج و مورد 
توافق البته اين اســت: ايجاد يك محصول، ايده يا حل يك مســئله 
جديد و البته ارزشمند براى فرد يا جامعه. اين دو مالك، يعنى ابتكار و 

ارزش، هسته رويكرد علمى به خالقيت را تشكيل مى دهند.

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

همانا بهترين درآمد ، از آِن دستان كارگرى است كه كارش بى آاليش 
باشد .
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سينـما

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

■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 
تخت گاز

فلسطين 2................................ مارموز- تخت گاز
■ سينما كانون......... پاستاريوني -ميليونر ميامي 
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

 در جهان امروز تمام عناصر بســته بندى به ويژه 
طراحى شكل، نام و نشانى شركت و محصول، فرم 
و رنگ و نقش روى آن، يك بســته هويتى را شكل 
مى دهد كه براى شركت ايجاد ارزش افزوده مى كند.

شــكل، طرح و نقش و نام و نشانى ثابت يك بسته 
نخستين چيزى است كه در اذهان مشتريان مى ماند 
بــه طوريكه آنان با ديدن اين عناصر، تصوير هويتى 
ويــژه را براى محصــول خاص در ذهن ترســيم 
مى كنند. صنايع دســتى ميراث ماندگار اين سرزمين 
كهن و از جمله صنايع بومى و محلى اســت كه در 
اعتقادات، باورها، آداب ورسوم مردم ريشه دارد اما 
توسعه آن به اعتقاد كارشناسان بهترين راه براى رونق 

اقتصاد و حل مشكل اشتغال است.
مشــكل بزرگى كه امروزه در مقوله صنايع دستى به 
چشــم مى خورد بســته بندى و عرضه مناسب اين 
محصوالت اســت كه اين خود يكــى از مهمترين 
راه هايى است كه در بازاريابى بهتر و جلب مشترى 

بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرد.
بســته بندى در جهــان امــروز به صنعتــى براى 
افزايش فروش مبدل شــده اما متأسفانه در بخش 
صنايع دستى هنوز اقدام خاصى انجام نشده است 
و عرضــه محصــوالت در نايلون يــا در نهايت 
كارتون هاى بــزرگ انجام مى شــود كه عرضه و 
فروش اين محصوالت به مراتب كمتر از اشــياى 
بى كيفيت تــر و نامرغوب خارجى اســت و اين 
نكتــه زنگ خطرى بــراى توانمندســازى بخش 

صنايع دستى به شمار مى آيد.
اللجين كه در ســال هاى  اخير عنوان شهر جهانى 
ســفال را به خود اختصاص داده از جمله شهرهايى 
اســت كه يد طواليى در زمينه صنايع دستى و توليد 
سفال دارد كه در مقايسه با توليدات ديگر شهرهاى 
همسطح خود، در حوزه بســته بندى با برند و ليبل 

مشخص حرفى براى گفتن ندارد.
اين مصنوعات ملموس و مواريث فرهنگى و بومى 
كــه حاصل تالش و ذوق مــردم و زنانى بوده و در 
طول سال هايى به بلنداى تاريخ قد برافراشته، اكنون 
چشــم انتظار اندك توجهى در بخش بســته بندى 
هســتند تا بتوانند همچنان در ميدان رقابت امروزى 

حضورى فعال داشته باشند.
اميد است با طراحى بسته بندى مناسب به عنوان يك 
جاذبه و مزيت به منظور حفظ جايگاه و تشــخيص 
بخشى به محصوالت صنايع دستى اين محصوالت را 

بيشتر و بهتر بفروشيم چرا كه يك 
بسته بندى خوب مى تواند خود يك 

فروشنده خوب باشد.
كاالهــاى  از  بســيارى 
صنايع دستى(دست بافته هاى سنتى، 
ظــروف زيباى ســفالى و فلزى) 
كه سال هاســت افــراد زيادى در 
زمينــه توليد آنها مشــغول به كار 
هســتند اكنون به علت ناآگاهى از 
اصول بازاريابى و عرضه نامناسب 
با فــروش و بــازار خوبى مواجه 

نيستند.
در حاليكه صنايع دستى خارجى و 
توليدات صنعتى و كپى بردارى شده 
كه  شكيل  بسته بندى هاى  علت  به 
در اكثــر موارد كيفيت آنها از خود 
محصول بيشــتر اســت، از اقبال 

خوبــى برخوردار بوده و اســتقبال روزافزون مردم 
از اين دســت كاالها نشــان دهنده اهميت و توجه 
خريدار به بســته بندى كاالست. بنابراين در دوره اى 
كه اســتفاده از متدهاى روز براى به دســت آوردن 
بازار و معرفى كاال و فروش آن به ســرعت در حال 

بدون  نمى توان  است،  پيشرفت 
به كارگيرى شــيوه هاى مختلف 
تبليغات و بسته بندى به رقابت 

با ديگر محصوالت پرداخت.
بســته بندى كه به عنوان يكى از 
شــاخه هاى مهم در بازاريابى و 
تبليغات به شمار مى آيد به عنوان 
يك صنعت در دنيا مطرح است 
و يكى از مهمترين راه هايى است 
كه در بازاريابــى بهتر و جلب 
مشترى بيشتر مورد استفاده قرار 
مى گيرد. چه بسيار ديده شده كه 
به علت نبود بســته بندى ايمن 
مشترى از خريد خود صرف نظر 

كرده است.
خريــد  انتظــار  مشــتريان 
صنايع دســتى با بسته بندى هاى 
مناســب را دارند. از اين رو نياز به فرهنگ ســازى 
براى درك جايگاه و نقش بسته بندى در مزيت هاى 
بى شمار آن هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم 

به شدت احساس مى شود.
يك كارشناس ارشد برنامه ريزى گردشگرى در اين 

رابطه گفت: براســاس بررسى هاى انجام شده بيش 
از 45 درصد بخش فروش به بسته بندى اختصاص 
دارد بــه طوريكه هرچه بســته بندى زيباتر و داراى 
جذابيت باشــد، مشترى رغبت بيشترى براى خريد 

دارد.
احســان عليمراديان افزود: در بخش بسته بندى بايد 
به سه نكته توجه داشت؛ جامعه هدف و سليقه آن، 
جنس كاالى عرضه شــده و هويت آن و از طرفى 
خصوصيت هاى نگهدارى كاال براى عرضه صحيح 
به بازار كه همه اين ســه نكتــه در نوع و طراحى 
بسته بندى تأثير بسزايى دارد. وى عنوان كرد: جامعه 
هدف در بخش صنايع دستى افرادى سنت گرا هستند 
پس نمى توان براى اين كاالها بسته دسته بندى به نوع 
كاال، كاربردش و استفاده از آن توجه شايانى داشت.

ايــن دكتراى اقتصــاد بازار تأكيد كــرد: بايد توجه 
داشت ظرف سفالى را نمى توان در بسته بندى بدون 
ضربه گير عرضه كرد و يك صنايع دستى بافندگى را 
نمى توان در بسته بندى نايلونى عرضه كرد و به اين 
علت بايد به ويژگى هاى محصول براى عرضه توجه 
داشت. عليمراديان خاطرنشان كرد: بسته بندى ديگر 
چيزى جدا از محصول نيست به طوريكه هزينه آن 

جزو قيمت تمام شده محصول محاسبه مى شود.

تن عريان صنايع دستى 
در حسرت تن پوش بسته بندى

آغاز تالش فعاالن 
گردشگرى چين براى 
جذب گردشگر به ايران

 مشاور وزارت گردشــگرى چين كه به همراه 
تعدادى از شــخصيت هاى فرهنگى و هنرى اين 
كشــور به ايران ســفر كرده، در ديدار با مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
تهران گفت: «شايد بســيارى از مناطق تاريخى و 
سايت هاى گردشگرى در چين تجارى شده باشد؛ 
اما اين باعث شده وقتى افراد به آنجا وارد مى شوند، 

احساس نكنند آن مكان قديمى است.»
تيان ين پينگ افزود: «ايران در منظر چينى ها كشورى 
با استقالل و شجاع است. ولى داستان هاى كمى از 
ايران در چين شــنيده مى شود كه بتواند به واسطه 
آن، گردشگر جذب كند. البته در اين سفر ما ارتباط 
خوبى با ايرانى ها برقرار كرده ايم كه داســتان آن را 
از زاويــه ديد خود در كشــورمان روايت خواهيم 
كــرد.» دالور بزرگ نيا، مديــركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى تهران نيز از نامگذارى 

سال 1400 به نام «رى باستان» خبر داد.

عكس روز

عكس:ايسنا تمرين در يخ - بانوان قايقرانى همدان كه تمريناتشان را در سد سرخ آباد همدان برگزار مى كنند، اين روزها با سرد شدن هواى شهر همدان و همچنين يخ بستن آب با هر 
شكلى كه هست به تمرينات ادامه مى دهند و خودشان را براى مسابقات آماده مى كنند.

بســته بندى كه به عنوان يكى 
از شاخه هاى مهم در بازاريابى 
و تبليغــات به شــمار مى آيد 
به عنوان يــك صنعت در دنيا 
مطرح است و يكى از مهمترين 
بازاريابى  در  كه  است  راه هايى 
بيشتر  مشــترى  جلب  و  بهتر 
مورد استفاده قرار مى گيرد. چه 
بسيار ديده شــده كه به علت 
مشترى  ايمن  بسته بندى  نبود 
از خريد خــود صرف نظر كرده 

است


