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نمی توان با 
ظن بد با مردم 
برخورد کرد

قیمت جديد مرغ 
به  زودی اعالم 
می شود

از توقیف
 اموال پـاس 
تا امید به بقا
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يادداشت ميهمان
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ما چرخ چندم درشکه ایم ؟؟؟
 در پــی اجرای قانــون منع به کارگیری 
بازنشستگان استاندار همدان هم از مدیرانی 

است که مشمول این قانون می شود.

تأسیس پژوهشکده کشمش مالیرقطعي شد
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تبریک و تهنیت

شرکت توان راهان همدان
 و هتل خاتم 

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
 مديرکل محترم اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

درايــت و کاردانــي خصلــت مديــران و مبنــاي 
ــق  ــراد الي ــاندن اف ــراي نش ــزرگان ب انتخــاب ب
بــر مســند مديريــت اســت لــذا انتصــاب 
شايســته حضرتعالــي در ســمت جديــد را 
صميمانــه حضورتــان تبريــک و تهنيــت عــرض 
ــاه الطــاف حضــرت  ــد اســت در پن نمــوده امي

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف ــت هم ــق در راه خدم ح

تبریک و تهنیت

شهرداري و شوراي اسالمي شهر جورقان 

 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
 مديرکل محترم اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

مسئوليت و مديريت را به شانه های مردان اليق و 
کاردان مي سپارند و بي شک انتصاب حضرتعالي در 
سمت جديد نشان از درايت و تعهد جنابعالي دارد.

حضــور  را  شايســته  انتصــاب  ايــن  لــذا 
حضرتعالــي صميمانــه تبريــک و تهنيــت عــرض 
نمــوده اميــد اســت در پنــاه الطــاف ايــزد متعــال 
ــيد. ــد باش ــق و موي ــراه موف ــت هم در راه خدم

تبریک و تهنیت

 حسین شیرخانلو
مدیرعامل شرکت راه و پل خمش

 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
 مديرکل محترم اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

درايــت و کاردانــي خصلــت مديــران و مبنــاي 
ــق  ــراد الي ــاندن اف ــراي نش ــزرگان ب انتخــاب ب
بــر مســند مديريــت اســت لــذا انتصــاب 
شايســته حضرتعالــي در ســمت جديــد را 
صميمانــه حضورتــان تبريــک و تهنيــت عــرض 
ــاه الطــاف حضــرت  ــد اســت در پن نمــوده امي

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف ــت هم ــق در راه خدم ح

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
با اشاره به رفع مشکالت دارویی بیماران خاص تا پایان 
سالجاری گفت: به طور نسبی یک کمبود کشوری در 
برخی از داروها به علت تحریم های بانکی و واردات و 
توزیع دارو دیده می شود که با تالش وازرت بهداشت 
و با اجرای برنامه های قابل اجرا امیدوار هستیم تا پایان 

سال این مشکل تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند.
ایرج خدادای در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه با 
کمبود دارو بیماران خاص در ایران مواجه نیســتیم، 
اظهار کرد: در حال حاضر داروخانه دانشگاه ها اجازه 
خرید داروهای خارجی که مشــابه ایرانی آنها تولید 
شده است را ندارند؛ برخی پزشکان با تجویز نمونه 
خارجی این داروها مصرف کننده را ملزم به خریداری 
این  دســته از داروها می کنند و مصرف کننده پس از 
مراجعه بــه داروخانه های دولتی با نبــود این دارو 
مواجه می شــود و طرز فکر کمبــود دارو به وجود 
می  آید بنابراین بهتر اســت پزشکان در تجویز دارو 
از داروهای مشابه ایرانی استفاده کنند چرا که کیفیت 

این داروها با نمونه خارجی آنها برابری می کند.
وی در رابطــه با ممنوعیت خریــد داروهای بیماران 
خاص خارجی با مشــابه ایرانی توسط داروخانه های 
دولتی، ادامه داد: هالل احمر و داروخانه های خصوصی 
اجازه خرید این گونه داروها را دارند اما به علت گران 
بودن این دســته از داروها این داروخانه ها نیز اقدام به 

خریداری نمونه ایرانی آنها می کنند.
خــدادادی در رابطه با برنامه های وزارت بهداشــت 
در راستای کاهش مشکالت دارویی بیماران خاص، 
مطرح کرد: بانک مرکزی و وزارت بهداشت در تالش 
یافتن  راهی برای تســریع در خرید و توزیع هر چه 
بهتر دارو هستند همچنین گام نخست در رفع عمده 
این مشکل، بی نیازی از واردات، گام دوم تخصیص 

ارز الزم دارویی به بیماران خاص و گام سوم سرعت 
بخشیدن مســئوالن گمرگ در توزیع دارو به داخل 
کشور است و تالش مســئوالن استانی بر این است 
تا برنامه های اســتانی در راستای برنامه های کشوری 
به بهترین شکل اجرا شــود تا شاهد رفع مشکالت 

دارویی باشیم.
وی بــا ابرازامیدواری ورود دارو تــا یک ماه آینده در 
کشور، گفت: وازرت بهداشت اعالم کرده است تا عید 
نوروز مشکالت دارویی بیماران خاص حل و تا یک 
ماه آینده بخش زیادی از دارو بیماران خاص از گمرگ 

ترخیص می شود.
 اعالم آمادگی همــدان برای حمایت از 

بیماران پروانه ای 
مسئول بیماران خاص اســتان همدان نیز با اشاره به 
بیماران معرفی شــده از ســوی وزارت بهداشت به 
عنوان بیماران خاص، عنوان کرد: تاالسمی، هموفیلی، 
ام اس و بیماران دیالیزی از سوی وازرت بهداشت به 
عنوان بیماران خاص معرفی شده اند و طبق این معرفی 
معاونت درمان اقدام به حمایــت درمانی به صورت 

رایگان و یا با هزینه ای کمتر از بیماران می کند.
سارا مرتضایی در رابطه با بیماران پروانه ای و حمایت 
معاونــت درمان از این بیماران، مطــرح کرد: بیماران 
ای بی و یا پروانه ای به صورت آزمایشــی در چند از 
شهرهای بزرگ به عنوان بیماران خاص معرفی شده اند؛ 
اســتان همدان نیز در سالجاری برای حمایت درمانی 
از ایــن بیماران به ویژه پانســمان، اعالم آمادگی کرده 
به گونه ای که قرار است تا پایان آبان آدرس و کدپستی 
بیماران پروانه ای به وزارت بهداشــت ارسال شود تا 
وسایل پانسمان برای این بیماران فرستاده شود سپس 
منتظر پاسخ وزارت بهداشت در رابطه با پذیرش این 

مسأله از سوی استان خواهیم ماند.

نماينده بهاروکبودراهنگ:
استاندار همدان

 غیربومی است 
با بیان   نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس 
استان  نمایندگان  مجمع  و  کشور  وزارت  بین  اینکه 
است،  شده  استاندار  انتخاب  مورد  در  صحبت هایی 
همدان  جدید  استاندار  به عنوان  غیربومی،  گفت:فردی 

انتخاب می شود. 

محمدعلی پورمختار در گفت وگوی با تسنیم ، درباره اینکه 
استاندار بعدی همدان چه کسی خواهد بود، اظهار داشت: 
وزارت کشــور صحبت هایی با مجمع نمایندگان اســتان 
داشته است و ما نیز ویژگی هایی که یک استاندار باید برای 

حضور در همدان را داشته باشد را اعالم کرده ایم.
وی بــا اعالم اینکه  توانمندی و کارآمدی، وقت گذاری 
و فعالیت ویژه برای رفع مشــکالت اســتان، قرار دادن 
اســتان در جایگاه واقعی  آن، توجه به ســرمایه گذاری 
و گردشگری از جمله ویژگی های یک استاندار مناسب 
برای همدان اســت،افزود: مجمع نمایندگان استان انتظار 
دارد در عرصه سیاسی نیز استاندار جدید همدان، همانند 
شــعار دولت تدبیر و امید مشی اعتدال را پیشه کند و در 
عمل گرایش ویژه ای بــه جریانی که خود را ذی حق و 

مطالبه گر از دولت می داند نداشته باشد.
نماینده مردم بهــار و کبودراهنگ در مجلس  با تاکید 
براینکه  انتظار داریم استاندار جدید همدان عملکرد و 
رفتارش در راســتای افزایش ارتباط با مردم  و تحکیم 
اصول انقالب  اســالمی در استان همدان باشد، عنوان 
کرد: توجه بــه اعتقادات عمیق مذهبی و انقالبی مردم 
از دیگر درخواســت های ما از استاندار جدید همدان 

است.
وی با اعالم اینکه وزارت کشــور تصمیم ندارد در هیچ 
استانی از فردی بومی برای این پست استفاده کند، گفت: 
این موضوع به عنوان  یک سیاست اصولی در دستور کار 
وزارت کشور قرار گرفته و در حال پیگیری است بنابراین 

استاندار جدید همدان فردی غیر بومی خواهد بود.

یــر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
کنید ی  ــر پیگی ب  ا ــذ ج

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید
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رفع مشکالت دارویی بیماران خاص 
تا پایان امسال
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مدير کل راه و شهرسازی 
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خارج از سیستم دادرسی 
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 فرهنگ در همدان
 مقــام معظــم رهبــري بــه ایــن نکتــه تأکیــد 
ــل  ــت ذی ــه اي نیس ــگ مقول ــه فرهن ــد ک دارن
اقتصــاد و سیاســت، بلکــه اقتصــاد و سیاســت 

ــد. ــرار مي گیرن ــگ ق ــل فرهن ذی

2

 جــدول برنامه اجراهای بیســت و 
پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان برای میزبانی ۹ سالن نمایشی 

در همدان منتشر شد.
بنابــر اطالعات منتشرشــده در جدول 
اجراهــای جشــنواره تئاتــر کودک و 
نوجوان همدان این جشنواره از ساعت 
10 صبح سه شــنبه 2۹ آبان ماه کار خود 

را با نمایش های »آدم برفی« و »گیسوان 
در باد« و »گورخر ســیاه« در سه سالن 
تاالر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
کانون پــرورش فکری، پالتوی مجتمع 
بوعلی آغاز می کند.آثار نمایشی بیست و 
پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان در ۹ ســالن در سراسر شهر 
همدان بــه روی صحنه می رود.مجتمع 

بوعلی با تاالر اصلی و پالتوی اســتاد 
عبادی، مجتمع شــهید آوینــی با تاالر 
اصلــی و پالتو، تاالر فجر، تاالر مهدیه، 
تاالر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سینما فلســطین، کانون پرورش فکری 

میزبان نمایش های صحنه ای است.
همچنین محوطه مجتمع فرهنگی هنری 
شهید آوینی در سه سانس 15:30، 16، 

16:30، 17:45 میزبــان آثار خیابانی این 
جشنواره است.جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان در 5 روز میزبان آثار بخش های 
مختلف اســت. این اجراهــا که از روز 
سه شنبه آغاز می شود روز شنبه 3 آذرماه 
به کار خود پایان می دهد و روز یکشنبه 
4 آذر اختتامیه این جشــنواره در تاالر 

بوعلی همدان برگزار می شود.

 از ابتدای ســال آبــی ۹7 تاکنون 72 
میلی متر بارندگی در اســتان رخ داده که 
این مقدار نسبت به سال گذشته افزایش 

چشمگیری داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان 
گفت: متوســط بارندگی در ایستگاه سد 
اکباتان 62 میلی متر بــوده که این مقدار 
در سال گذشــته 4.5 و در بلندمدت 47 

میلی متر بوده است.
منصور ســتوده در گفت وگو با تسنیم با 
اشاره به بیشــترین و کمترین بارش های 
رخ داده در اســتان هم افزود: بیشــترین 
مقــدار بارندگــی در ایســتگاه وراینــه 
محــدوده مطالعاتی دشــت نهاوند با ۹1 
میلی متر بوده که این مقدار در ســال آبی 
گذشته 3 و در بلندمدت 6۹ میلی متر بوده 

است.
ســتوده بیان کــرد: کمتریــن برش هم 
در ایســتگاه قهاوند محــدوده مطالعاتی 
رزن- قهاوند بــا 38 میلی متر رخ داده که 
مقدار بارندگی در این ایستگاه برای سال 
گذشته 4.5 و برای بلندمدت 33 میلی متر 

بوده است.

مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان همــدان 
ــی ۹8-۹7  ــال آب ــدای س ــت: از ابت گف
شروع شــده  پاییــز  ابتــدای  از  کــه 
ــر  ــط 72 میلی مت ــور متوس ــون به ط تاکن
کــه  رخ داده  اســتان  در  بارندگــی 
ــته 6 و در  ــال گذش ــدار در س ــن مق ای
ــت. ــوده اس ــر ب ــدت 48 میلی مت بلندم

ســتوده با اشــاره به وضعیت منابع آبی 
اســتان هم بیان کرد: حجم ذخیره ســد 
اکباتان 13 میلیون و 3۹0 هزار متر مکعب 
معادل 40 درصد حجم کل پر اســت که 

این رقم در سال گذشته 14 میلیون و 15 
هزار متر مکعب معــادل 42 درصد بوده 

است.
وی افزود: در حال حاضر مقدار ورودی 
آب به ســد 570 لیتر در ثانیه و خروجی 
آن ۹۹0 لیتــر در ثانیه اســت و از ابتدای 
سال آبی ۹7-۹8 تاکنون 5 میلیون و 100 
هزار متر مکعب آب برای مصرف شرب 

از سد خارج شده است.
ســتوده گفت: مقدار ذخیره ســد سرابی 
تویسرکان هم 5 میلیون و 630 هزار لیتر 

و ورودی آن 110 لیتر در ثانیه اســت که 
80 لیتر در ثانیه بری مصرف شرب از آن 

خارج می شود.
وی بیــان کــرد: مقــدار ذخیــره ســد 
ــر و  ــون و 640 لیت ــم 38 میلی ــر ه مالی
ــر در  ــه آن 350 لیت مقــدار ورودی آب ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــن س ــا ای ــت، ام ــه اس ثانی
تکمیــل نشــدن شــبکه انتقــال آب و 
تصفیه خانــه خروجــی نــدارد و تنهــا 
در فصــل کشــاورزی مورداســتفاده قــرار 

می گیــرد.

برنامه اجراهای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعالم شد

40 درصد ذخیره سد اکباتان پر شد

دي
حم

رم
شی

ي 
طف

مص
س:

عك
/



C M Y K

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

چهارشنبه  23 آبان ماه 1397  شماره 3336

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

میزان بارش در همدان 60 درصد افزایش یافت
 بارش باران از ابتدای سال زراعی امسال )اول مهرماه ( در همدان 6۹ میلیمتر ثبت شده که این میزان نسبت به میانگین دراز 

مدت 60 درصد افزایش داشته است.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با اشاره به اینکه میانگین دراز مدت بارش باران از اول سال زراعی در همدان 43 میلیمتر 

است افزود: در مدت مشابه سال گذشته تنها 6 میلیمتر بارش گزارش و به ثبت رسیده است.
شــهرام حکیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: از ابتدای ماه مهر، رزن با 145 میلیمتر بارش بیشترین بارش استان را به 
خود اختصاص داد.حکیمی ادامه داد: میانگین بارش دراز مدت در رزن 53 میلیمتر اســت که نشــان می دهد بارش ها در این 

شهرستان 180 درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: در سال زراعی امسال نیز قهاوند با 34 میلیمتر بارش کمترین بارندگی را در استان داشته است.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: میانگین بارش دراز مدت در قهاوند 40 میلیمتر است که این آمار نشان می دهد 
بارش ها در این شــهر امســال 16 درصد کمتر از میانگین بلند مدت اســت.وی افزود: با توجه به خروجی مدل ها و فعالیت 
امواج ضعیف ناپایدار و وجود رطوبت در سطح زمین، همچنان بارش پراکنده باران در سطح استان تا سه روز آینده ادامه دارد..

حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری زندگی آنها را دچار مشکل کرده است
 حقوق عقب افتاده برخی کارگران شهرداری همدان زندگی روزمره آنها را دچار مشکل کرده است.

رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شــورای شــهر همدان در سخنان پیش از دستور صحن شــورای شهر همدان با بیان 
اینکه شــهردار، مسئوالن شــهری و دولتی باید برای احصای مشکالت، در جمع مردم حضور داشته باشند، گفت: جزئی ترین 

خدمت رسانی ها نیز در شهر اثرگذار است.
اکبر کاوســی امید با تأکید بر اینکه سیاست های مدیریت شــهری باید در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد، بیان کرد: 
حقوق عقب افتاده برخی کارگران شــهرداری همدان زندگی روزمره آنها را دچار مشــکل کرده که نیازمند پشتیبانی مدیران و 
مســئوالن مدیریت شهری است.وی ادامه داد: باید در راســتای حمایت از کارگران، شرایطی برای پیمانکاران تعریف شود تا 
پرداخت حقوق کارگران را به تأخیر نیندازند.کاوســی امید همچنین با تأکید بر توجه جدی مدیریت شــهری برای تنظیم بازار 
همدان، گفت: باید سیاستهایی در راستای تأمین برخی کاالهای اساسی تعاونی و میوه و تره بار و تزریق آن در بازار تدوین شود 
تا بخشی از مدیریت بازار را برای رفاه شهروندان در دست بگیریم.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان 
درخواست کرد: شناسایی بازارچه های محلی و تقویت روزبازارها به عنوان دیگر سیاستهای مدیریت شهری مدنظر قرار گیرد.

هفته اي با محوریت فرهنگ در همدان
فیض ا... مظفرپور «

 مقــام معظم رهبري به این نکته تأکید دارند که فرهنگ مقوله اي 
نیســت ذیل اقتصاد و سیاست، بلکه اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگ 

قرار مي گیرند.
این نکته ناظر به اهمیت فرهنگ در جامعه اســالمي است و از این 
روي پرداخت بــه موضوعات فرهنگي به یک یــا چند وزارتخانه 
یا نهاد فرهنگي محدود نمي شــود. اگرچه آنها مســئوالن مســتقیم 
سیاستگذاري ها و تعیین راهبردهاي فرهنگي را به عهده دارند، ولي 
گســتردگي و اهمیت مســائل فرهنگي همه نهادها و ادارات و بلکه 
وزارتخانه ها و بلکه تمامي ملت را درگیر خود مي کند و این اهمیت 
منجر به برنامه ریزي دشــمنان براي تحت سیطره قرار دادن فرهنگ 
ملت هاي مختلف بویژه کشور عزیزمان شده است و تأکیدات مکرر 
مقــام معظم رهبري بــر موضوعاتي نظیر تهاجــم فرهنگي، ناتوي 

فرهنگي و... نیز در همین راستا ارزیابي مي شود.
اگر قرار اســت ملتي پیشرفت کند، باید به باورهاي فرهنگي اعم از 
باورهــاي دیني و ملي خود تکیه نماید و خودباختگي در این حوزه 

تبعات جبران ناپذیري براي هر کشور در پي خواهد داشت.
کشــور عزیزمان ایران با سابقه تمدني درخشــان در حوزه فرهنگ 
حرف هاي زیادي براي گفتن در دنیا دارد و اصوالً انقالب اســالمي 

ما انقالب فرهنگي بود.
در این بین اســتان همدان با ســابقه تمدني چندین هزار ســاله و 
هگمتانه به عنــوان اولین پایتخت جهاني از ظرفیت هاي بســیاري 
در حوزه فرهنگ برخوردار اســت که این سابقه درخشان تمدني و 
ظرفیت هاي باالي فرهنگي باید بیش از پیش به جهانیان و در سطح 

کشور شناسانده شوند.
هفته آخر آبان ماه مناســبت هاي فرهنگي فراواني در همدان در حال 
برگزاري اســت که هر کــدام از آنها در شناســایي توانمندي هاي 

فرهنگي استان همدان سهم بسزایي دارند.
»همدان 2018« که اجالس گردشگري کشــورهاي آسیایي برگزار 
شــد و اجالس جهاني گردشــگري این روزها در حــال برگزاري 
اســت. مهمترین فرصت فرهنگي براي دیار همه دانایان است که با 
استفاده از رسانه هاي داخلي و خارجي که یکي از مهمترین ابزارهاي 
فرهنگ محسوب مي شوند، شایستگي ها  ظرفیت ها و توانمندي هاي 
این اســتان فرهنگي و پایتخت تاریخ و تمــدن ایران زمین را به رخ 
جهانیان و ایرانیان بکشــند و ثابت کنند اســتان همدان با دارا بودن 
زیرســاخت هایي از قبیل فــرودگاه، راه آهــن و آزادراه و همچنین 
دارا بودن ســالن ها و فضاهاي مناســب براي برگزاري اجالس ها و 
رویدادهــاي بین المللي و ملي از قبیل »رویــداد 2018« و »اجالس 
گردشگري« و »جشــنواره بین المللي فیلم کودک و نوجوان« که در 
ســال هاي اخیر به دلیل برخي اعمال نفوذها به شهر اصفهان منتقل 
شده اســت، دارد و این جشنواره باید در ســال هاي آتي به همدان 
برگردد و برگزاري جشــنواره بین المللي تئاتر کودک و نوجوان که 
یکي از ابزارهاي مهم فرهنگي براي انتقال بســیاري از مفاهیم براي 
کودکان و نوجوانان اســت، از اهمیت بسیاري برخوردار مي باشد و 
لذا باید همواره و در ســال هاي آتي نیــز همدان میزبان رویدادهاي 

بین المللي و ملي بیشتري باشد.
از طرفــي نیــز بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــي، نمایشــگاه 
ــه  ــاح خواهــد شــد ک ــاه افتت ــاب همــدان از بیســت ودوم آبان م کت
بــه نظــر نگارنــده کتابخوانــي مهمتریــن اصــل در توســعه فرهنگــي 
یــک کشــور اســت. کافیســت بــه کشــور پیشــرفته ژاپــن نگاهــي 
کنیــم کــه مــردم آنجــا ســاعت هاي طوالنــي در کتابخانه هــا 
ــا اول و  ــا در دنی ــه آنه ــرانه مطالع ــد و س ــه مي پردازن ــه مطالع ب
ــا اول  ــه در آنج ــدم ک ــري دی ــت. تصاوی ــزو اولین هاس ــا ج ــا ی ی
صبــح بــراي بــاز شــدن کتابخانه هــا مــردم صــف کشــیده بودنــد، 
ــي  ــد تمــدن جهان ــه مه ــا ک ــا کمــال تأســف در کشــور م ــي ب ول
اســت و در گذشــته کتــاب و کتابخوانــي از اهمیــت بســیار باالیــي 
ــته و  ــر گش ــا خلوت ت ــه روز کتابخانه ه ــوده، روز ب ــوردار ب برخ

ــه کاهــش اســت. ســرانه مطالعــه کتــاب رو ب
ــد روز پیــش در یــک همایــش سیاســي یکــي از دانشــجویان  چن
ــه  ــه آن 6 دقیق ــرانه مطالع ــه س ــر را داشــت؛ کشــوري ک ــن نظ ای
باشــد، نمي توانــد در دموکراســي پیشــرفت چندانــي کنــد. اگرچــه 
میــزان ســرانه مطالعــه کتــاب بیــش از آنــي اســت کــه دختــر خانــم 
دانشــجو اعــالم مي کــرد و بــدون اینکــه بخواهیــم قضاوتــي 
دربــاره گفتــه آن فــرد در خصــوص ارتبــاط دموکراســي و میــزان 
مطالعــه داشــته باشــیم، اصــل موضــوع اینکــه ســرانه مطالعــه در 

ــرد. ــکار ک ــوان ان ــن اســت را نمي ت کشــور بســیار پایی
بایــد فرهنــگ مطالعه در کشــور را گســترش دهیــم و میزان 
مطالعــه را افزایش دهیــم. یکي از راه هاي ایــن کار برگزاري 
نمایشــگاه هاي کتاب اســت که مــردم را با یار مهربان آشــتي 
مي دهد. مردم ما باید کتاب دان و کتابخوان بشــوند، فرزندان ما 
ســاعت هاي زیادي از وقت گرانبهاي خود را بیهوده مي گذرانند 
و امروزه فضاي مجازي نیز که محتواهاي خیلي مناســبي نداشته 
و کنتــرل چنداني نیز بر آن وجود ندارد، بخش زیادي از اوقات 
کــودکان و نوجوانان را به خود اختصــاص مي دهد و این یک 

مي شود. آنان محسوب  براي  خطر 
شــاید آشنا نمودن مردم و آشــتي دادن آنها با کتاب تنها راه مقابله با 
فضاي مخرب مجازي و حفظ و حراســت از میراث گرانبهاي کشور 
یعني فرهنگ غني ایراني و اســالمي است. با کمال تأسف این روزها 
شــاهد افزایش بي رویه قیمت کاغذ هستیم که تأثیرات بسیار منفي بر 
حوزه چاپ و نشر دارد و قیمت باالي کتاب ها خود عاملي در کاهش 
مطالعه بین مردم مي باشــد که باید مسئوالن فرهنگي اقدامي عاجل و 
اساسي در این زمینه انجام دهند و نگذارند بیش از این مردم از کتاب 
و کتابخواني رویگردان شــوند که در این صورت باید تاوان سنگیني 
پرداخت نموده و خسارت هاي جبران ناپذیر آن را شاهد باشیم. پس تا 

دیر نشده به داد کتاب و کتابخوان ها برسید.

رئيس دانشگاه بوعلی سينا:
بنیاد وقفی حامیان علم و فناوری در 

دانشگاه بوعلی راه اندازی می شود
 رئیس دانشگاه بوعلی ســینا از تاسیس بنیاد وقفی حامیان علم و 

فناوری در این دانشگاه خبر داد.
یعقوب محمدی فر با بیان اینکه وقف ســنت دیرینه ای اســت که در 
اســالم نیز به آن توجه ویژه ای شده اســت، اظهار کرد:  کلمه وقف 
مستقیم در قرآن کریم ذکر نشــده اما به صدقه، احسان، خیر و نیکی 
اشاره شده و در احادیث نیز از وقف به صدقه جاریه یاد شده است.  
وی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه در دوره اسالمی و در سال های 
260 هجری در دوره ســامانیان دیوان های موقوفات فعال بود، افزود: 
در این دیوان ها به موقوفات مســاجد و اراضی در امور خاص و عام 

رسیدگی می  شد.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه باید از دو دیدگاه به وقف نگاه 
کــرد و گاهی عام و گاهی خاص، خاطرنشــان کرد: در وقف خاص 
واقــف پول، ملک و زمین خود را برای ســاخت مســاجد، خوابگاه 
دانشــجویان و... وقف می کند و در وقف عــام نیز ملکی و پولی در 
اختیار کســی یا اداره اوقاف قرار می گیرد تا به صالحدید خود هزینه 
کنند.وی با بیان اینکه علما در مورد شرایط وقف بسیار سخن گفته اند 
که باید از منبع حالل باشد، گفت: در عمل به نیات واقف موضوع مهم 

این است که اصل مال تمام نشود.
محمدی با اشــاره به اثرات وقف، افزود: در دانشگاه هاروارد فرانسه 
قسمت عمده ای از شهریه دانشجویان و هزینه تحقیقات و ساختمانی 
به صورت وقفی در اختیار این دانشــگاه قرار گرفته که این موضوع 

می تواند در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

مهارت آموزی در سبد مطالبات مردم قرار گیرد

 مدیــر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان بــا بیان اینکه 
اجرای این تفاهم نامه در راستای هم افزایی و ارتقای مهارت شاغالن، 
پیمانکاران و نیروهای کار اســت، گفت: مهارت آموزی باید در سبد 

مطالبات مردم قرار گیرد.
وهــب مختاران در گفت وگو با فارس اظهار کرد: ســازمان فنی 
وحرفــه ای به دلیل همــراه کردن آموزش های نظــری و عملی 
از تــوان باالیی در تشــکیل ســرمایه انســانی و تربیت کارگر 

است. برخوردار  دانش مدار 
وی با بیان اینکه مهارت آموزی باید در سبد مطالبات مردم قرار گیرد، 
افزود: امروزه آموزش های کالســیک و تئوری پاسخگوی نیاز افراد 

برای دستیابی به فرصت شغلی نیست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان از انعقاد تفاهم نامه ای 
با ســازمان آموزش فنی و حرفه ای استان با شرکت توانیر خبر داد و 
گفت: در همین راستا مدیرعامل و معاونان شرکت برق استان در مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شــهید مدنی حضــور یافتند و از کارگاه های 

طرح 18 ماهه این مرکز بازدید کردند.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در راستای هم افزایی و ارتقای مهارت 
شاغالن، پیمانکاران و نیروهای کار است، عنوان کرد: اگر به دنبال غلبه 
بر مشــکالت اقتصادی و ایجاد اشتغال هستیم باید به مهارت آموزی 

روی آوریم.

1. مدیرکل صدا وسیماي استان تغییرمیکند. گفته مي شود دهقان 
نیر مدیرکل مرکز همدان بازنشست شده است.

 گویا وي که آبان ســال گذشــته به این پست منصوب شده بود 
امروزبه طور دقیق 365 روز فعالیت دراستان آخرین روزکاري را 
دراین پســت خواهد داشت.گفتني هنوز جایگزین وي مشخص 

نشده است.
2. تعدادي از جایگزینان استانداران بازنشسته امروز منصوب مي 
شوند. گفته مي شود درجلسه هیات دولت امروزبرخي استانداران 
جدید مشخص خواهند شد. گویا استاندارهمدان نیز امروز معرفي 

مي شود.
3. ازگزینه هاي 11 گانه اســتان براي  اســتانداري 3 فرد حکم 
مي گیرند .گفته مي شود رضا طالیي نیک براي یکي از استانهاي 

بزرگ معرفي خواهد شد.
گویا محمد ابراهیم الهي تبار وســعید شاهرخي هم امروز احکام 

خود را دریافت مي کنند.
گفتني است علي رغم مخالفت نماینده هابراي انتصاب استاندار 
بومي احتمال انتصاب الهي تبار بااقبال عمومي براي اســتانداري 

درهمدان باالست. 

 مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان 
با بیــان  اینکه رویکرد بازآفرینی شــهری 
پیشبرد  اســت، گفت:  رویکردی شهرنگر 
اهداف، سیاســت ها و برنامــه ها و طرح 
های این رویکرد در گونه ها و مقیاس های 
مختلف در شهرهای کشور دنبال می شود 
و الزمه تحقق این رویکرد، جلب مشارکت 

کنشگران  است.
حسن ربانی ارشــد  در دومین نشست از 
سلســله نشســت های تخصصی شرکت 
بازآفرینی شهری ایران با موضوع "همدان 
در مســیر بازآفرینــی" افــزود: شــرکت 
بازآفرینی شهری ایران در چارچوب قوانین 
فرادست و اساســنامه خود، این فعالیت را 
دنبال کرده و برگزاری سلسله نشست های 
تخصصی یکی از این اقدامات به شمار می 

رود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان وی ادامــه داد: شــهر 
ــته ای و  ــان رش ــده ای می ــوان پدی ــه عن ب
ــرات  ــرح نظ ــد ط ــته ای نیازمن ــد رش چن
ــه  ــت ادام ــف جه ــای مختل ــوزه ه در ح
حیــات و توســعه ای کیفــی و پیوســته 
ــدی، و  ــتی و کالب ــاد زیس ــی ابع در تمام
ــات  ــری و پیشــنهاد مصوب ــر پیگی ــر ب تاثی
و  طرح هــا  ارائــه  دســتورالعمل ها،  و 
و  تدویــن  و  پشــتیبان  پژوهش هــای 
ــت. ــی اس ــازوکارهای اجرای ــالح س اص

معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــازی نی راه و شهرس
اولیــن   1308 ســال  اینکــه  بیــان  بــا 
ــهری  ــت ش ــاس در باف ــه کالن مقی مداخل
همــدان آغــاز شــد،  اظهــار کــرد: جریــان 
ــار  ــا افتخ ــال ب ــن س ــد از ای ــازی بع نوس
پیــش رفــت و احــداث خیابــان هــا نشــان 
از امــروزی و شــهری شــدن تلقــی شــد.

ایــزدی گفــت: بــازار همــدان تحــت تاثیــر 
ــان، تکــه تکــه  ــد خیاب ــدان و چن ــک می ی
ــد و  ــاز ش ــاکنان آغ ــی س ــد، جابجای ش
ــدند  ــداث ش ــاس اح ــزرگ مقی ــای ب بناه

ــط  ــه وس ــازی رودخان ــان نوس و در جری
شــهر پوشــیده و تبدیــل بــه خیابــان شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 1352 اولیــن 
طــرح جامــع همــدان تهیــه شــد، گفــت: 
ــه ســمت  ــان توســعه شــهر ب ــن زم در ای
شــهر  اطــراف  روســتاهای  و  باغــات 
ــا از  ــی تقریب ــک رهن ــت و بان شــکل گرف
ســال 1350 شــروع بــه تبلیــغ کــرد، اوراق 

ــود. ــازی نم ــاختمان س ــت و س فروخ
ــا  ــه 60 ب ــهر در ده ــه داد: ش ــزدی ادام ای
ــاره  ــه یکب ــوژدا ب ــرح م ــرای ط ــاز اج آغ
ــت و  ــترش یاف ــتاها گس ــمت روس ــه س ب

ــد. ــارج ش ــوزون خ ــکل م از ش
ــرح  ــوم ط ــل س ــا نس ــد: ب وی  یادآورش
هــا، شــهر متــورم و متــورم تــر شــد و رود 
ــد و  ــه ان ــن رفت ــا از بی ــا االن تقریب دره ه
رودخانــه هــا خیابــان شــدند و یــا تبدیــل 

ــه اگــوی فاضــالب شــدند. ب
ــی  ــگاه بوعل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ســینا نیــز در ایــن نشســت گفــت: خــارج 
کــردن تعریــف ضوابــط بافــت هــای 
تاریخــی و اجتماعــی از مــدار طــرح هــای 
ــه  جامــع و تفضیلــی و تقویــت نظــام پهن
بنــدی در تعریــف ضوابــط شهرســازی از 

ــی شــهری اســت. ــات بازآفرین ملزوم
حســن ســجادی ادامــه داد: آنچــه کــه در 
بازآفرینــی اولویــت دارد، آفریــدن اجتمــاع 
ــزود:  ــد.وی اف ــدن کالب ــه آفری ــت و ن اس
بازآفرینــی  ایرانــی  اجتماعــی-  مــدل 
ــی  ــه م ــت ک ــت اس ــدارد درس ــود ن وج
از تجــارب ســایر کشــورها در  تــوان 
حــوزه بازآفرینــی اســتفاده کــرد امــا ایــن 
تجــارب الزامــا نمــی تواننــد بــرای کشــور 
مــا ســازنده باشند.ســجادی  گفــت: بایــد 
بــه بازآفرینــی محلــه اهمیــت بدهیــم 
و روحیــه محلــه محــوری در فراینــد 

ــم. ــا کنی ــی را الق بازآفرین
از  یکپارچــه  مدیریــت  داد:  ادامــه  وی 
ملزومــات بازآفرینــی شــهری اســت و 

بایــد از مــوازی کاری دوری کــرد.

نهاوند- معصومــه کمالوند-خبرنگار   
همدان پیام: پروژه ســد گریــن نهاوند به 
عنوان بزرگترین پروژه عمرانی اســتان در 
ســال ۹0 کلنگ زنی شــد به علت کمبود 
اعتبارات با هشت درصد پیشرفت فیزیکی 
در سال ۹1 متوقف شد و در ردیف 30 سد 

حذف شده در کشور قرار گرفت.
مطالعات پروژه ســد گرین نهاوند از سال 
87 آغاز شــد و در خرداد ماه سال ۹0 به 
عنوان بزرگترین پروژه عمرانی اســتان با 
حضور معاون اول رئیــس جمهور وقت 

کلنگ زنی شد.
معاون اول رئیس جمهــور وقت در آیین 
کلنگ زنی این پروژه ســد گرین بر اساس 
زمان بنــدی مشــخص بایــد در مدت 6 
سال اجرایی می شــد و پس از آن هم این 
موضوع مطرح شد که اگر پیمانکار پروژه 
متعهد شود، سه ساله این پروژه را اجرایی 
می کند و اعتبارات کل پروژه در این مدت 

تخصیص داده می شود.
در زمــان دولت دهم ایــن پروژه به مهر 
ماندگار پیوســت تــا در جمع خروجی 
های ایــن  دولت  قرار بگیرد اما با  قرار 
گرفتن دراین لیســت بازهم راه به جایی 
نبرد و میــراث دولت دهم بــه یازدهم 
رســید و در دولت دوازدهم هم نوسان 
های فعــال و تعطیل شــدن ،  حتی در 
آســتانه حذف شدن هم قرار گرفت و از 
حجم و ظرفیت  آن هم کاســته شــد اما 
هنوز بــه نتیجه ای که مــورد انتظار بود 

نرسیده است.
در دولت دهــم قرار بود پروژه های باالی  
80 درصد پیشــرفت فیزیکی در اولویت 
دولت برای اتمام قرار بگیرد اما این پروژه 
تنها 8 درصد پیشــرفت فیزیکی داشت و 

شامل این امتیاز هم نشد.

در ســال ۹3 نیز بحث واگذاری این ســد 
به بخش خصوصی مطرح شــد تا حدی 
که گفته می شــد ادامه اجرای این ســد با 
اعتبارات دولتی  تا بیش  از 30 ســال طول 

هم خواهد کشید.
شکســت ســد در واگــذاری بــه بخش 
خصوصــی به مصوبه دولت در ســال ۹4 
رسید مبنی بر اینکه که دستگا ها می توانند 
پروژه هایی با پیشــرفت کمتر از 50 درصد 
را برای اجرا با روش  های استاندارد و مورد 
قبول دولت به بخــش خصوصی واگذار 

کنند این  هم راه به جایی نبرد.
در یک بازده زمانی سد با پیشرفت فیزیکی 
ده ساله و اعتبارات ضعیف تعطیل شد کل 
هزینه های پروژه از ســال 8۹ تاکنون 170 

میلیارد ریال  بوده است .
 مرداد 95عملیات اجرایی ســد 

گرین نهاوند تعطیل شد
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای 
همدان از تعطیل بودن پروژه ســد گرین 
نهاوند خبر داد و گفت: اجرای سد گرین 
نهاوند منتظر مصوبه وزارت نیرو در زمینه 

تخصیص آب شرب است.

اســداله بداغــی گفتــه بود:  براســاس 
سیاســت های دولت، احداث ســد برای 
تخصیص کشاورزی با توجه به وضعیت 
هزینه هــا و وضعیــت مالــی دولت در 
اولویــت دولت بــرای تخصیص ردیف 
اعتباری نیســت و به دنبال این هستیم تا 
برای ســد مخزنی گرین مجوز تخصیص 
شــرب و صنعــت گرفته شــود که این 
موضوع در وزارت نیرو در دست بررسی 
اســت و انتظار می رود  تا یک ماه آینده 
مجوز تخصیص شــرب این سد عملیاتی 

شود.
بداغــی با اعالم اینکه پروژه ســد گرین 
پیمانکار تجهیزات  تعطیل شده و  نهاوند 
خود را در این پــروژه جمع آوری کرده 
است، عنوان کرد: براساس قیمت  گذاری 
ســال ۹4 برای اجرای پروژه سد گرین 
نیاز اســت  نهاونــد 250 میلیارد تومان 
که ۹0 میلیارد تومان نســبت به سال 8۹ 
افزایش یافته اســت و چند تامین کننده 
مالی کشور از جمله قرارگاه خاتم االوصیا 
آمادگی خود را بــرای اجرای این پروژه 

اعالم کرده اند.

 طرح ســوال بهرام نیا از وزیر 
نیرو در مورد سد گرین

ســد گرین بــا توجه به اینکــه بعلت عدم 
پیگیری، در فهرســت 30 سد تعطیل شده 
وزارت نیرو )که از ردیف بودجه خارج شده 
بود ( قرار گرفته بود اما با طرح سوال و دیدار 
اختصاصی با وزیر نیرو، در اولین نطق خود 
در مجلس شورای اســالمی ،آغاز عملیات 
اجرایی سد مطالبه شد که با دستور مستقیم 
وزیر نیرو به واحد های ذیربط راهکارهای 
اجرایی شــدن این پروژه و قرار گرفتن در 

ردیف بودجه مورد تصویب قرار گرفت.
 ســدگرین 10 درصد پیشرفت 

دارد
سرپرست شــرکت آب منطقه ای همدان 
در آخرین گفتگوی رسانه ای گفته است،  
پیشــرفت فیزیکی ســد گرین شهرستان 
نهاوند را در حال حاضر 10 درصد اعالم و 
افزود: ذخیره سد در گذشته 40 میلیون متر 
مکعب و صرفاً برای مصارف کشاورزی و 

باغات پایین دست بوده است.
به گفته ســتوده در صورتی کــه در طرح 
جدید، ذخیره ســد به کمتــر از نصف و 
معادل 22 میلیون مترمکعب برای تأمین نیاز 
شرب و صنعت شهرستان کاهش پیدا کرده 
و 120 میلیــون متر مکعب مربوط به حجم 
تنظیمی و آورد ساالنه رودخانه گاماسیاب 
اســت.با همه این اوصاف سد که بارها در 
آستانه تعطیلی و این اواخر هم حذف قرار 
گرفته و مجدد به لیست پروژه های استان 
بازگشته است و چند بار مناقصه آن برگزار 
و آغازبــکار کرده اســت، در حال حاضر 
تعطیل است. پروژه ای که قرار بود سه ساله 
به اتمام برسد حاال7 سال است با 10 درصد 
پیشرفت و سه دولت،  میانگین ساالنه یک 

درصد پیشرفت فیزیکی، تعطیل است.

 هم اکنــون پرونده های مروبط به مفســدان 
اقتصادی خارج از تشــریفات و سیستم دادرسی 
رسیدگی می شود و پس از صدور حکم، اموال به 

بیت المال برمی گردد.
نائب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اســالمی در دیدار با جمعی از جانبازان، 
آزادگان و خانواده های معظم شــهدای شهرستان 
مالیر افزود: با وجود اینکه پرونده هایی در زمینه 
فساد داریم، اما از زمان مطرح شدن برخورد جدی 
با پرونده های فساد، این روند رو به بهبود است.

وی اظهار داشــت: با صدور مجــوز رهبر معظم 

انقالب مبنی بر معرفی متهمان به مردم و تصویب 
مجلس شورای اسالمی در برگزاری علنی دادگاه 
مفســدان اقتصادی، رعب و وحشت بین مفسدان 

به وجود آمده است.
به گزارش ایرنا محمد کاظمی با تاکید بر اینکه به 
سهم خود باید برای از بین رفتن فساد تالش کنیم 

تاکید کرد: ما فساد سیستماتیک در کشور نداریم.
وی  ادامه داد: اگر مردم را محرم بدانیم، با شفاف 
ســازی و انجام کارها در انظار مردم، به طور قطع 
کسی جرات هیچگونه فسادی را در کشور ندارد.

کاظمی در عیــن حال از روند طوالنی سیســتم 
دادرســی در کشــور انتقاد کرد و گفت: مشکل 

سیستم قضایی ما در رسیدگی به پرونده ها است 
که دیر به نتیجه می رسد.

عضو فراکســیون امید مجلس دهم بیان کرد: در 
حال حاضر الیحه تشکیل »سازمان مبارزه با فساد« 
را در کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرده ایم، 
اما یک ایراد دارد که تــا رفع آن ، الیحه متوقف 

شده است.
کاظمــی با اشــاره بــه وجود فســاد اداری، 
اختــالس، کالهبرداری و اشــرافیت طلبی در 
کشــور گفت: باید قبول کنیم مدیران ناسالمی 
که دســت به اختالس زده انــد، کمتر از یک 

هستند. دولت  کارکنان  درصد 
وی با بیان اینکه وجود این میزان فساد اداری نیز 
در کشور نقص است افزود: افرادی در راس امور 
کشور هستند که همگی در مسیر انقالب و اهداف 
و آرمان های انقالب و نظام جمهوری اســالمی 

گام برمی دارند.

مدير کل راه و شهرسازی استان:

رویکرد بازآفرینی »شهرنگر« است

سد گرین پس از 7سال هنوز بالتکلیف است
■ سالي1/5درصد پیشرفت!

پرونده های فساد خارج از سیستم دادرسی 
رسیدگی می شود
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شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده   
ــکار کاال  ــار احت ــد از کشــف انب نهاون
ــن  ــال در ای ــارد ری ــه ارزش 15 میلی ب

شهرســتان خبــر داد.
شــا احمــد ســاکی در گفت وگــو 
ــکار  ــار احت ــف انب ــارس از کش ــا ف ب
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــد خب در نهاون
در پــی کســب خبــری مبنــی بــر 
ــاورزی  ــی و کش ــالم غذای ــکار اق احت
در انبــاری واقــع در یکــی از محــالت 
ــس  ــوران پلی ــد، مام ــتان نهاون شهرس
ــی  ــا هماهنگ ــتان ب ــات شهرس اطالع
مقــام قضایــی بــه محــل مربوطــه 

ــدند. ــزام ش اع
وی افــزود: در بازرســی از ایــن انبــار، 
30 تــن کــود شــیمیایی ، 200 کارتــن 

ــه  ــخ، ب ــد ی ــر ض ــن و 440 لیت روغ
ارزش 15 میلیــارد ریــال کشــف شــد 
و یــک نفــر را نیــز در ایــن خصــوص 

بــه مرجــع قضایــی معرفــی کردیــم.
ــد  ــتان نهاون ــی شهرس ــده انتظام فرمان
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در 
ــس، اداره  ــترک پلی ــی های مش بازرس
ــدن و  ــت، مع ــرات و اداره صنع تعزی
ــوء  ــری از س ــرای جلوگی ــارت ب تج
اســتفاده برخــی از افــراد ســودجو 
ــد، از  ــد ش ــدید خواه ــده تش در آین
صــورت  در  خواســت  شــهروندان 
مشــاهده هــر گونــه مــوارد مشــکوک 
را  احتــکار  انبارهــای  بــه  مربــوط 
تلفــن  طریــق  از  بررســی  بــرای 

ــد. ــزارش دهن ــس گ ــه پلی 110ب

خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

با تمام توان از تولیدکنندگان مالیری حمایت می کنیم
جنگ امروز جنگ اقتصادي اســت و رسالت سربازي ما و پیروي راستین از آرمان هاي 

شهداي عظیم الشان در شرایط و مقطع کنوني، انجام کار جهادي است.
معاون امور عمراني فرماندار مالیر گفت: پیرو بازدید هفته گذشــته معاون اســتاندار و 
فرماندار مالیر از واحد نگهداري و پرورش دام ســنگین شــیري شیرین دشت، هیئتي 
متشــکل از مسئوالن دستگاه هاي ذیربط و بخشــدار جوکار، در محل این واحد تولیدي 
حاضر شده و در نشست مشترکي با مدیریت مجموعه، مسائل و مشکالت این دامپروري 

را بررسي کردند.
حسین فارسی در گفت وگو با ایسنا، برگزاري نشست مشترک بررسي مسائل و مشکالت 

این واحد را دســتور فرماندار ویــژه مالیر عنوان کرد و ادامــه داد: پیرو تأکیدات مقام 
معظــم رهبري و دولت خدمتگزار، حمایت از تولید و حفظ اشــتغال موجود، از جمله 

سیاست هاي بنیادین و اصولي مدیریت ارشد شهرستان است.
معــاون امور عمراني فرمانداري مالیــر با تأکید بر لزوم رعایــت قوانین و مقررات در 
رســیدگي به مسائل و مشکالت واحدهاي تولیدي، کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان 

را برابر با کمک به جامعه و جوانان شهرستان و مبارزه با آسیب هاي اجتماعي دانست.
فارســی با بیان اینکه هدف از برگزاري این نشســت و حضور ما در این واحد تولیدي 
همراهي با تولیدکننده و کمک به اشتغال و تولید بود، به توطئه ها و نقشه هاي دشمنان در 
راستاي القاي ضعف و ناکارآمدي در زمینه عملکرد مسئوالن و نظام اسالمي در بین اقشار 

مختلف مردم اشاره کرد و گفت: جنگ امروز، جنگ اقتصادي است.
وی با بیان اینکه انجام رسالت سربازي و پیروي راستین از آرمان هاي شهداي عظیم الشأن 
در شرایط و مقطع کنوني، انجام کار جهادي است، ادامه داد: کمک به رونق تولید هم طراز 
با کمک به نظام، دولت و جامعه است و هر یک از ما با انجام درست وظایف قانوني در 
راستاي حمایت از تولیدکننده، به افزایش امید در جامعه و ناامیدي دشمنان از به کارگیري 

حربه تحریم و تهدید علیه ملت بزرگ و شریف ایران، کمک کرده ایم.
فارسی خاطرنشان کرد: در این نشست، مسائل و مشکالت این واحد تولیدي در حوزه ها 
و بخش هاي مختلف مطرح و با طرح نظــرات و دیدگاه هاي حاضران، تصمیمات الزم 

در این زمینه اتخاذ شد.

خبـر

»آق گل« باید احیا شود

 تاالب آق گل که در شهرســتان مالیر واقع شــده یکي از مناطق 
گردشگري اســتان همدان اســت که باید با تعامل و همکاري این 

تاالب احیا شود.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه مالیــر: در دیدار بــا مدیرکل 
حفاظت محیط  زیست اســتان همدان، افزود: مالیر به لحاظ مناطق 
حفاظت  شــده در سطح اســتان داراي موقعیت ویژه اي است و این 

می طلبد تا مراقب هاي ویژه اي هم از این مناطق صورت پذیرد.
به گزارش ایســنا، باب اله فتحی با بیان اینکه با توجه به گســتردگي 
محیط  زیســت مالیــر، وظایف همــکاران محیط زیســتي نیز از 
حساســیت ویژه اي برخوردار است، اظهار کرد: فعالیت هاي صنعتي 
همواره با مشکالت زیست محیطي روبرو هستند، پس باید با تعامل 

و هم فکري این تبعات و مشکالت را به حداقل برسانیم.
فرماندار مالیر تصریح کرد: به علت این که واحدهاي تولیدي و حتي 
واحدهاي کشاورزي نیاز به مجوز از محیط  زیست دارند همین امر 
سبب شــده تا تعامل خوب و مناسبي بین بســیاري از دستگاه هاي 

اداري شهرستان با محیط  زیست برقرار باشد.
فتحی تأکید کرد: در ســطح شهرستان اولویت ها مشخص  شده اند و 
به طور قطع یکي از اولویت هاي اصلي حفظ و حراست از فضاهاي 

محیط زیستي در شهرستان در کنار سایر کارهاست.
وی با اشــاره به تأثیر آموزش بر افراد، افــزود: یکي از مواردي که 
مي  تواند به کمک محیط  زیســت بیاید، آموزش آحاد مردم به  ویژه 
در روســتاهایي که در محدوده مناطق حفاظت  شده و شکارممنوع 

واقع  شده اند.
 وجود 3 منطقه شکارممنوع در مالیر

ــان  ــز بی ــدان نی ــتان هم ــت اس ــط  زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــت  ــزرگ و پرجمعی ــتان ب ــن شهرس ــر دومی ــتان مالی ــرد: شهرس ک
ــق  ــود مناط ــت  محیطي و وج ــاظ زیس ــه لح ــا ب ــت ام ــتان اس اس
ــه  ــتان ب ــتان اس ــتین شهرس ــوع نخس ــکار ممن ــده و ش محافظت ش

ــی رود. ــمار م ش
ــه  ــر 2 منطق ــان اینکــه در شهرســتان مالی ــا بی ــي ب ســیدعادل عرب
ــن  ــه نگی ــود دارد ک ــکارممنوع وج ــه ش ــده و 3 منطق محافظت  ش
ــزود: در  ــد، اف ــژه اي دارن ــت وی ــتند و اهمی ــدان هس ــتان هم اس
ــود  ــي وج ــاي صنعت ــا واحده ــادن و ی ــده مع ــق محافظت ش مناط
ــا  ــت ب ــط  زیس ــوب محی ــل خ ــان از تعام ــن نش ــه ای ــد ک دارن

ــت. ــت اس صنع
وی با اشــاره به تأثیر آموزش، افزود: این آموزش ها در دســتور کار 
محیط  زیســت استان و شهرســتان وجود دارد و در این راستا نیاز به 

تعامل و همکاري با سایر ادارات دولتي هستیم.
مدیــرکل محیــط  زیســت اســتان همــدان خاطرنشــان کــرد: نــگاه 
مــا، یــک نــگاه همســو بــا توســعه و اشــتغال در اســتان اســت و در 
همیــن راســتا بــا صنایــع و واحدهــاي مختلــف تولیــدي همــکاري 

ــته  ایم. ــي داش خوب

فعالیت ۱۱ کتابخانه عمومی در رزن

 مدیر کتابخانه هــای رزن از فعالیت 11 کتابخانه عمومی در رزن 
خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، شهرستان رزن 11 کتابخانه فعال 
دارد که تا پایان سال یک کتابخانه دیگر به این شمار افزوده می شود.

توکلــی مدیر کتابخانه های رزن می گویــد : از این تعداد 6 کتابخانه 
روستایی و 5 کتابخانه شهری است.

وی افــزود : در این کتابخانه هــا حدود صد هزار جلد کتاب موجود 
است و بیش از 5 هزارو 380 نفر هم عضو فعال هستند.

کتابخانه مال حســین قلی شوندی شــهر رزن اولین کتابخانه عمومی 
شهرســتان رزن اســت که بعد از انقالب احداث شده است و بیش 

از۹60 نفر عضو فعال دارد.

کارفرمایان به کارگیرنده نیروی جدید از 
مشوق های بیمه ای برخوردار می شوند

 تمامی کارفرمایان کارگاه های مشــمول در صورت به کارگیری 
نیروی کار جدید از مشــوق بیمه ای یعنی معافیت از پرداخت 20 
درصد حق بیمه ســهم کارفرما حداکثر تا پایان سال ۹7 برخوردار 

خواهند شد.
رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه استفاده 
از معافیت حق بیمه ســهم کارفرمایی در قالب طرح مشــوق های 
اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی و در زمینه بسته های رونق تولید 
و اشتغال است، افزود: کارگاه های مشمول این طرح، به ازای هر دو 
نفر بیمه شده، مجاز به اســتخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک 

دانشگاهی هستند.
کمال شعبانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح مشوق 
بیمه ای معافیت سهم کارفرما در ایجاد اشتغال اضافه کرد: به عنوان 
مثال کارگاهی که دارای 4 نفر بیمه شده باشد می تواند 2 نیروی کار 
جدید براساس این دســتورالعمل جذب کرده و چنانچه تمایل به 
جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر با استفاده از مزایای مقرر در 
این دستور اداری داشته باشد، الزم است ابتدا 2 نفر دیگر بیمه شده 
جذب کرده و پس از ارســال لیست و پرداخت حق بیمه آنها، نفر 

سوم در ماه آینده از مزایای این دستورالعمل برخوردار می شود.
شعبانی یادآور شد: بیمه شدگان جدیدی که براساس این قانون در 
کارگاه های تحت پوشــش سازمان تأمین اجتماعی جذب می شوند 
باید از میان بیکاران دارای مدرک کارشناســی و باالتر که حداقل 
ســه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده 

است، انتخاب شوند.

افزایش ۱5 درصدی قیمت نان

 رئیــس اتحادیه نانوایان مالیــر از افزایش 15 درصدی قیمت نان 
در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: بنا بر اطالعیه اتحادیه صنف 
نانوایان مالیر از روز چهارشــنبه 16 آبان نــان با نرخ جدید به مردم 

عرضه شد.
صفرمحمــد حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، در ایــن رابطــه 
افــزود: بــر همیــن اســاس قیمــت دولتــی نــان ســنگک 700 تومــان، 
نــان لــواش 200 تومــان و نــان بربــری 600 تومــان مصــوب شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت جدیــد نــان محلــی 400 تومــان اعــالم 
ــورت  ــه ص ــه آرد را ب ــی ک ــرد: نانوایی های ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
ــوز  ــن هن ــته اند همچنی ــت نداش ــش قیم ــد، افزای ــه می کنن آزاد تهی
ــه ای  ــته مصوب ــت داش ــش قیم ــه افزای ــی ک ــورد وزن نان های در م

نداشــته ایم.
به گزارش ایسنا؛ حال که قیمت نان افزایش یافته است انتظار می رود 
مســئوالن ذیربط وزن نــان و چانه آن را نیز به مــردم اعالم کنند تا 

شفافیت این افزایش قیمت مشخص شود.
از ســوی دیگــر نارضایتــی مــردم از نحــوه پخــت و عرضــه نــان و 
عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی در بســیاری از نانوایی هــا از جملــه 
مــواردی اســت کــه انتظــار مــی رود اتحادیــه صنــف نانوایــان مالیر، 
اتــاق اصنــاف، اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و شــبکه بهداشــت 
ــته  ــری داش ــتر و دقیق ت ــارت بیش ــا نظ ــه نان ه ــر عرض ــان ب و درم

. شند با

کارت دانشجويي شهال حسني فرزند علي اصغر شماره 
شناسنامه 4322386636 رشته علوم تربیتي برنامه ريزي 
آموزشي دانشگاه بوعلي شماره دانشجويي 8212256010 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گواهی نامه موقت پايان تحصیالت به شماره 
49/91/768 مربوط به آقای رضا سلطانی فرد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

دهیاري روستاي گنبله تویسرکان

آگهـي مزایده 

آدرسنمايندگي متعهدشهراستانرديف

همدان، بلوار کرمانشاه، مهدي بيگلريهمدانهمدان1
تقاطع ميدان بار

روابط عمومي

اطالعیه گروه 
خودروسازي سایپا  

به اطالع هموطنان و همشهريان و خريداران  بدينوسیله 
محترم محصوالت گروه خودروسازي سايپا در شهر قروه 
مي رساند نظر به قطع همكاري گروه خودروسازي سايپا با 
نمايندگي غالمرضا میرزايي با کد فروش 890049 آدرس: 
نمايندگي  همدان،  از  شهر  ورودي  خم،  غدير  بلوار  قروه، 
انجام امور  سايپا، کلیه مشتريان گرامي جهت پیگیري و 
مربوط به تعهدات خود با شرکت سايپا به نمايندگي مهدي 

بیگلري به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
*الزم به ذکر است نمايندگي غالمرضا میرزايي هیچگونه 

رابطه حقوقي و قراردادي با اين شرکت ندارد.

آگهـي منـاقصه

هتل جهانگردي علیصدر

ــه تویســرکان در نظــر دارد  ــاري روســتاي گنبل دهی
حمــام عمومــي روســتا را بــه مســاحت 337 متــر از 

طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند.
ــک توســط کارشــناس دادگســتري  ــه مل ــغ پای مبل

ــت. ــده اس ــخص گردی ــال مش 202680000 ری
ــاپ  ــخ چ ــده از تاری ــرکت در مزای ــان ش  متقاضی
ــد  ــل مي آی ــوت بعم ــدت 10 روز دع ــه م ــي ب آگه
جهــت دریافــت برگــه اســتعالم بهــا بــه دهیــاري 
ــماره 09189490471  ــا ش ــا ب ــه ی ــتا مراجع روس
تمــاس حاصــل نماینــد، قابــل ذکــر اســت هزینــه 
چــاپ آگهــي و هزینــه کارشناســي ملــک و نقــل و 
انتقــال و تغییــر کاربــري از عمومــي بــه مســکوني 

ــد. ــده مي باش ــده مزای ــده برن ــر عه ب

مقدار واحد شرح عمليات رديفمقدار واحد شرح عمليات رديف

80عددتعميرات کمد ديواري 12009مترمربعتهيه و اجراي کامل رنگ آميزي سقف با رنگ پالستيکي 1

تهيه و اجراي کامل رنگ آميزي ديواره با رنگ روغني با 2
لکه گيري گچ کاري 

تهيه و اجراي کامل کاشيکاري ديواره و کف سرويس 300010مترمربع
بهداشتي 

120مترمربع

1عددتهيه و نصب آنتن مرکزي 8011عددتهيه و تعمير و رنگ آميزي درب چوبي کمدها با رنگ روغني 3

تهيه و نصب سنگ توالت ايراني به همراه آب بندي 6012مترمربعتهيه و نصب پرده مخملي 4
و کفسازي و ايزوگام 

10عدد

تهيه و نصب سنگ توالت فرنگي به همراه 85013مترمربعنصب موکت با تهيه مصالح نصب5
آب بندي 

10عدد

20عددتهيه و نصب روشويي با شيرآالت )در صورت نياز(25014مترمربعرنگ آميزي درب و پنجره اتاق ها دو روي پنجره 6

20اتاقتعويض توري درب و پنجره اتاق ها 85015مترمربعتهيه موکت پاليز7

هزينه حمل نخاله و مصالح مورد نياز از همدان 12016مترمربعتهيه و اجراي کامل سقف کاذب سرويس ها با کالف کشي 8
و کبودراهنگ 

40سرويس

هتل جهانگردي علیصدر در نظر دارد انجام عملیات ذيل را از طريق مناقصه به پیمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد. متقاضیان 
مي توانند پس از درج آگهي به مدت 7 روز با مراجعه به هتل جهانگردي علیصدر اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

برآورد اصالح و بهسازي فاز يک هتل جهانگردي علیصدر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده 

تاريخ انتشار: 1397/8/23
شرکت تعاوني وحدت صابرين 

آنها دعوت مي شود، رأس ساعت  يا وکالي  کلیه سهامداران  از  بدينوسیله 
3 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 1397/9/11 در مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده شرکت تعاوني وحدت صابرين حضور بهم رسانند و يا طبق ماده 19 
آيین نامه نحوه برگزاري مجامع عمومي تعاوني ها، نماينده خود را جهت حضور 
در مجمع فوق معرفي نمايند. ضمناً داوطلبان تصدي سمت بازرسي و هیأت 
مديره موظفند تا 7 روز پس از انتشار آگهي درخواست کتبي خود را مطابق 

فرم به دفتر تعاوني تحويل نمايند.
مكان: شاهنجرين، جاده اصلي، حسینیه حضرت علي اصغر)ع(

دستورات جلسه:
1- استماع گزارش هیأت مديره و بازرس از عملكرد سال 95 و 96

2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 95 و 96
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي يكسال مالي 

4- تعیین خط مشي تعاوني براي سال مالي 97
5- تصمیم گیري در خصوص فروش يا عدم فروش کل دارايي هاي شرکت 

6- تصمیم گیري در خصوص فروش قسمتي از دارايي هاي شرکت 
7-تصمیم گیري در خصوص اجاره شرکت

نوبت دوم 

علي انصاري - رئیس هیأت مديره 

 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالــی با تبدیل وضعیــت اصولی به قطعی 
)تقاضا محور( پژوهشکده انگور و کشمش 

دانشگاه مالیر موافقت کرد.
نماینــده مــردم مالیر در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: پیگیری های مســتمری از 
طریق نماینــدگان و دانشــگاه مالیر برای 
ارتقای جایگاه پژوهشکده انگور و کشمش 
از طریق معاون پژوهشــی و فناوری وزیر 
علوم، تحقیقــات و فناوری صورت گرفت 

که نتیجه بخش بود.
حجت االسالم احد آزادیخواه در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: در همین راستا وزارت 
علوم با تاسیس این پژوهشکده به عنوان یک 
پژوهشکده رسمی و تبدیل وضعیت اصولی 
بــه قطعی آن موافقت کرد تــا بتواند دارای 

ردیف بودجه از اعتبارات ملی باشد.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس دهم 
بیان کرد: با قطعی شدن تاسیس پژوهشکده 
انگور و کشمش مالیر، این پژوهشکده می 
تواند در حــوزه انگور، تنوع ارقام، فرآوری 
محصوالت باغی، نگهداشــت تاکستان ها، 
آموزش و استانداردسازی محصول خدمات 

ارایه دهد.

آزادیخواه ادامه داد: در آســتانه ثبت جهانی 
انگور مالیر، مستقل شدن پژوهشکده انگور 
و کشمش دانشــگاه مالیر اقدامی شایسته 
و گامی اثرگذار در راســتای توســعه این 

محصول است.

ایــن  شــدن  قطعــی  بــا  گفــت:  وی 
پژوهشکده، در راستای استاندارد سازی 
و کشــمش،  انگور  کیفیــت محصوالت 
بهبود شــرایط اقتصادی مــردم منطقه از 
طریــق افزایش عملکــرد، ارایه خدمات 

در  ترویجی  و  ای  آموزشــی، مشــاوره 
بخــش های مختلف تولید، شناســایی و 
کشــت ارقام متنوع و ایجــاد بانک ژن 
پیشرفت های  المللی  بین  استانی، ملی و 

داشت. خواهیم  چشمگیری 

تأسیس پژوهشکده کشمش مالیر 
قطعي شد

 فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: امنیت 
شهرســتان اســدآباد در وضعیت مطلوبی 
قرار داشــته اســت و به عنوان امن ترین 
شهرستان های اســتان تنها 2 درصد جرائم 

همدان به اسدآباد تعلق دارد.
به گزارش ایســنا، کریم حمیدوند در آئین 
تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان 
اســدآباد، اظهار کرد: در حــال حاضر در 
اســدآباد درجه امنیت و احســاس امنیت 
به عنــوان دو مقولــه جدا از هــم دارای 
تناســب بوده و این شهرستان از امن ترین 

شهرستان های استان همدان است.

وی از امنیت به عنوان یکی از شاخص های 
مهم هــر جامعه یاد کرد و افــزود: امنیت 
پایــدار در هر جامعــه نیازمند به کمک و 
همکاری همــه ارگان ها و دســتگاه ها و 

حضور همیشه در صحنه مردم است.
حمیدوند با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
جــزء ارکان اصلی و بــازوی توانمند در 
شــورای تأمین شهرســتان است، تصریح 
کرد: حفظ نظم و امنیت کاری بسیار دشوار 
بوده کــه کارکنان انتظامی همواره با تالش 
شــبانه روزی به خوبی از عهده این وظیفه 
خطیر در جهت خدمات رسانی به مردم و 

شهروندان برآمده اند.
وی تصریــح کــرد: افزایش کشــف 28 
درصدی ســرقت در ســه ســال گذشته، 
افزایش 322 درصدی دســتگیری، کاهش 
افزایــش 142  نزاع هــای دســته جمعی، 
درصدی کشفیات موادمخدر، افزایش 320 
درصدی دستگیری موادمخدر، افزایش 20 
درصدی ســالح، افزایش 185۹ درصدی 
ســیگار، افزایش کشــفیات 14 درصدی 
تجهیزات ماهواره ای، افزایش 103 درصدی 
کشــفیات مشــروبات الکلی از جمله اهم 
تالش ها نیروی انتظامی شهرستان اسدآباد 

بوده که حاکی از زحمات شــبانه روزی و 
بدون منت این عزیزان دارد.

روز گذشته آئین تکریم و معارفه فرماندهی 
نیروی انتظامی شهرستان اسدآباد با حضور 
فرمانــده نیروی انتظامی اســتان همدان و 
مسئوالن این شهرستان در سالن اجتماعات 
اداره ارشاد اســالمی اسدآباد انجام گرفت 
که در این مراسم سرهنگ افشین یاری به 
عنوان ســکان دار امنیت شهرستان اسدآباد 
معرفی و از خدمات ســرهنگ اســماعیل 
جمشیدی فرمانده ســابق نیروی انتظامی 

تجلیل و قدردانی شد.

فرماندار اسدآباد:

تنها 2 درصد جرائم استان به اسدآباد تعلق دارد

دستگیری سرانگشتان 
باندهای مواد مخدر
 در بهار

 فرمانــده انتظامی شهرســتان بهار از 
دستگیری 3۹ نفر فروشنده و سرانگشتان 
باندهای مواد مخدر در پاکســازی نقاط 

آلوده در این شهرستان خبر داد.
بزرگعلــی نــوری در گفت وگو با فارس 
اظهار کرد: در پی تالش کارکنان انتظامی 
و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
بهار در اجرای طرح هــای ارتقای امنیت 
اجتماعــی و پاکســازی نقاط آلــوده به 
مــواد مخدر در شهرســتان بهار در چند 
روز گذشــته، 3۹ نفر از خرده فروشان و 
سرانگشــتان باندها را دستگیر کردیم  که 
و در مجموع دو کیلوگرم انواع مواد مخدر 

کشف شد.
وی افزود: در راســتای اجرای طرح های 

ارتقای امنیت اجتماعی در شهرســتان و 
شناسایی مجرمان سابقه دار با هدف مهار 
و پیشگیری از جرایم نیز ماموران انتظامی 
شهرســتان بهار، دو ســارق سیم و کابل 
برق دستگیر و مقادیری کابل و سیم برق 

سرقتی را کشف شد
.فرمانــده انتظامی شهرســتان بهار در 
ادامــه در ادامه افزود: این دو ســارق 
دستگیر شده که از چاه های آب شرب 
شهرســتان های بهار و همدان اقدام به 
ســرقت کرده بودند پس از دستگیری، 
به جــرم ارتکابی خــود اعتراف و به 
شدند.وی گفت:  معرفی  قضایی  مرجع 
خانواده ها بایــد مراقب ارتباط فرزندان 
خــود با افراد و دوســتان ناباب بوده و 
در صورت برخورد با موارد مشــکوک 
فوریت های  ســامانه  طریق  از  ســریعًا 
انتظامی  یگان  نزدیکترین   110 پلیســی 

را مطلع کنند.

کشف انبار احتکار در نهاوند
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خبـر

تمایل افــراد به زیبایی و 
خاص بودن هم یک میل 
نیاز  یــک  هم  و  طبیعی 
اجتماعی است البته بسته 
به این که این تمایل و نیاز 
فراگیر  ما  در وجود  چقدر 
شده باشد افراد  به لحاظ 
و  شــخصیتی  تیپ های 
دسته  قابل  روانشناختی 

بندی هستند

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنکتهدانشگاه

جوانان باید از پیامدهای ازدواج سفید آگاه باشند
 داشتن نگاه امنیتی به ازدواج سفید اشتباه هست، جوانان باید از پیامدهای ازدواج 

سفید آگاه شوند و از آن دوری کنند.
به گزارش ایرنا، وزیر ورزش و جوانان گفت: ســال ها است که نحوه صحیح برخورد 
با ازدواج ســفید مورد توجه دولت های مختلف است؛ ولی موضوع مهم این است که 
نمی توان با نگاه امنیتی با ازدواج ســفید برخورد کرد، زیرا بارها پس از انقالب شاهد 

بودیم که با ممنوعیت ها و بگیر و ببندها موضوعات حل نشدند.
مسعود سلطانی فر با بیان اینکه یک بار برای همیشه باید نگاه و برخورد با این موضوع 
تعیین تکلیف شــود، افزود: شورای انقالب فرهنگی می تواند در این زمینه ورود کند؛ 

زیرا مصوبات این شورا حکم قانون را دارد.

۱2 درصد جمعیت باالی 20 سال ایران دیابتی هستند
 بررســی های آماری نشــان می دهد که بیش از 12 درصد جمعیت باالی 20 سال 

کشور مبتال به بیماری دیابت هستند.
رئیس انجمن دیابت ایران در گفت وگو با ایرنا اظهارداشــت: بر اســاس آمار شمار 
مبتالیان به این بیماری حدود هشــت میلیون نفر برآورد شده که بیشترین درصد ابتال 
به دیابت در ایران مربوط به کالنشــهرها است.اسدا... رجب ادامه داد: کاهش فعالیت 

جسمی، تغذیه نامناسب و استرس از علل ابتال به بیماری دیابت شناخته شده است.
رجب گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان ابتال به دیابت در شهرهای زیر 300 هزار 
نفر جمعیت کشور کمتر از مناطق پرجمعیت شهری است زیرا میزان تحرک و فعالیت 

جسمی در مناطق کم جمعیت بیشتر از سایر مناطق می باشد.

حذف سربازی فارغ التحصیالن رشته 
حقوق صحت ندارد

 رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح خبرهای منتشره در 
خصوص حذف سربازی فارغ التحصیالن رشته حقوق را تکذیب کرد.

موســی کمالی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: سربازی برای هیچ 
گروهی قابل حذف نیست و این خبر صحت ندارد .

کمالی گفت: هر طرحی در رابطه با ســربازی باید در راستای اصل 147قانون اساسی 
باشد.وی در خصوص نظر ستاد کل برای حذف سربازی فارغ التحصیالن رشته حقوق 
بیان کرد: برای این گونه طرح ها باید نظر ستاد کل اخذ شود و تاکنون در مورد چنین 

طرحی از ستاد کل نظر خواهی نشده است.

مشاوره پیش از ازدواج آمار طالق را 25 
درصد کاهش داد

 با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی شاهد کاهش 25 درصدی 
آسیب های اجتماعی و طالق در بین جوانان استان هایی هستیم که در 

آنها مشاوره پیش از ازدواج اجباری شده است.
به گزارش ایرنا، معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان، گفت: آموزش های اجباری قبل از ازدواج از اهمیت بســیار 
باالیی برخوردار اســت و مجلس و ســایر نهادها می توانند در این 

زمینه اثرگذار باشند.
محمد مهدی تندگویان با تاکید بر نقش این آموزش ها در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی افزود: بهتر است افرادی که مجرد هستند یا قصد 

ازدواج دارند، در این دوره های آموزشی شرکت کنند.
تندگویان با بیان اینکه این آموزش ها و مشاوره ها در مراکز وابسته به 
وزارت ورزش و جوانان به صورت رایگان برگزار می شود، تاکید کرد: 
با توجه به همکاری دســتگاه های اجرایی شاهد کاهش 25 درصدی 
آســیب های اجتماعی و طالق در بین جوانان استان هستیم که در آنها 

مشاوره ازدواج اجباری شده است.
وی با بیان اینکه امروز کشــور درگیر یک جنگ جدید شــده است، 
گفت: وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و باید باور جنگ 
در بیــن جوانان به وجود آید و باید امیدبخشــی بــه جوانان یکی از 
وظیفه های اصلی ماست. تندگویان به ازدواج های سفید نیز اشاره کرد 
و افزود: بر اساس پژوهش های انجام شده، افزایش آمار ازدواج های 
سفید به دلیل مسائل فرهنگی است و مشکالت اقتصادی در افزایش 

آن تاثیرگذار نیست.

داروهای شیمی درمانی تولید داخل با 
کیفیت و تحت پوشش بیمه است

 همه داروهای شیمی درمانی تولید داخل با کیفیت هستند و تحت 
پوشش بیمه قرار دارند.

ســخنگوی ســازمان غذا و دارو در گفت وگو با فرارو درباره تحت 
پوشــش بیمه نبودن داروهای خارجی شیمی درمانی افزود: براساس 
قانون برنامه ششــم توســعه، وزارت بهداشــت مکلف است که از 
داروهای فاقد نام تجاری یعنی ژنریک حمایت کند. وقتی نمونه تولید 
داخلی دارو یا ژنریک موجود باشــد، حمایت بیمه ها از داروی تولید 

داخل یا دارویی که قیمت پایین تری در بازار دارد، انجام می شود.
کیانوش جهانپور ادامه داد: این موضوع شــامل همه داروها می شود. 
حتی درباره ســاده ترین دارو نیز 70 درصد حداقل قیمت موجود در 

بازار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
جهانپــور گفت: دربــاره بیماران خاص و صعب العــالج این کار با 
مالحظات انجام می شــود و مشــمول همه داروها نمی شود و گاهی 
بیمارانی که با تشخیص پزشک متخصص نیاز به داروی برند دارند، با 
همان قیمت داروی ژنریک، داروی برند در اختیارشان قرار می گیرد. 
ولی قاعده بر این است که وقتی داروی تولید داخل و ژنریک در بازار 
توزیع می شــود و مجوز دارد و قیمت پایین تری دارد، تحت پوشش 

بیمه قرار می گیرد.

طرح پیشگیری از خشونت اجرا می شود

 معــاون مدیرکل پیشــگیری های مردمی و نهادهــای مدنی قوه 
قضاییه از اجرای طرح پیشگیری از خشونت با همکاری سازمان های 

اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایلنا، امین همتی نژاد گفت: خشونت آسیبی است که کشور 
به آن مبتال اســت و به یک بخــش یا نقطه خاص اختصاص ندارد و 
معاونت اجتماعی قوه قضاییه باتوجه به نقش موثر نیروهای مردمی در 
پیشگیری از آســیب ها و جرایم تصمیم گرفت با کمک سازمان دفاع 
از قربانیان خشونت و با استفاده از ظرفیت های محلی و مردمی دراین 
باره اقدام کند. وی افزود: نهادهای دولتی و قضایی در اجرای این طرح 
دخالت مســتقیم ندارند و کار به سازمان های مردم نهاد، ظرفیت های 
بومی و محلی، ریش سفیدان و معتمدان محل به طوری سپرده می شود 

که مردم خود مشکالت را رفع می کنند.
این مقام مســئول افزود: در این طرح آموزش و توانمندسازی توسط 
مردم انجام می شــود. زیرا دســتگاه های اجرایی و قضایی به تنهایی 

نمی توانند آسیب ها را کاهش دهند.
همتی نژاد گفت: یکی از برنامه های اداره کل پیشــگیری های مردمی 
و مشــارکت های مدنی این معاونت، راهبری توانمندســازی ظرفیت 
های مردمی در خصوص پیشگیری از مظاهر اولویتی خشونت )ایراد 
ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب( اســت که به همین 
منظور، مدل مردم محور پیشگیری از خشونت با همکاری سازمان های 

اجتماعی محور انجام می شود.

همشهري: کلید بورس در قفل مشکالت اقتصاد ایران را باز می کند 
 پس کی ايشااله ؟

همدان پیام : استاندار: هیچوقت برای توسعه همدان کوتاهی نمی کنم 
 حاال که وقتت تموم شده می گی!!

شرق: وعده کاهش نرخ ارز از زبان وزیر اقتصاد
 اميدواريم زبانش قابل فهم باشه!!

خبر ورزشي: حمله هواداران پرسپولیس به داور و طارمي
 تو فوتبال حمله و داد و  ... هم داريم!! 

همدان پیام: توزیع 10 هزار قرص نان رایگان در همدان 
 بعد از گرانی يا قبل از گرانی ؟

مهر: مدرک گرایي را به جایي مي رسانیم که همه مشاغل نیازمند مدرک 
باشند.

 نه اينکه االن همه دارن طبق مدرکشون به کار گرفته می شن!!
خبر جنوب: کیش براي 8 میلیون گردشگر نقشه کشیده است

 نکنه اجالس همدان رو می خواد ببره کيش؟
ایرنا: 30 درصد روغن مصرفي کشور پالم است

 بدون شرح!!
شهروند: وزیر ارتباطات: کودکان کجا زندگي مي کنند؟

 داخــل تلفن های همراه البته تو تبلت هم می تونی دنبالشــون 
بگردی!! 

دنیاي اقتصاد: پایان ماه عسل مکرون و ترامپ
 از ماه عسل برگرده شايد عقلش بياد سر جاش!!

همدان پیام: پول بسته حمایتي از کجا مي آید.
 از جيب مردم در کل از اين جيب به اون جيب ميذارن!! 

جام جم: زلزله اي که هر شب تکرار مي شود
 فکر کنم منظورت تغييرقيمت های شبانه است 

آفتاب: مسئولیت آقازاده نوظهور با کیست؟
ــر کل  ــم اداره کل و مدي ــا ه ــرای اين ــوان ب ــی می خ  يعن

ــن!! ــاب کن انتخ
جمهوري اسالمي: اصالح نظام بانکي کلید خورد 

 بدون شرح!!

افزایش چشمگیر بیماری ام اس در همدان
 مدیر درمان بیماری های خاص دانشــگاه علوم پزشکی همدان از 
افزایش چشمگیر بیماری ام اس در استان همدان خبر داد و گفت: تمام 
گروه های علمی باید تحقیق و عامل افزایش بیماری ام اس در استان را 

شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا، حسن داوری، اظهار کرد: در سال ۹3، 87 تخت دیالیز 
در استان همدان وجود داشت اما هم اکنون تعداد تخت های دیالیز به ۹6 

تخت افزایش یافته است.
وی با اشاره به وجود دو هزار و 500 نفر بیمار خاص در استان همدان 
افزود: در ســال ۹3، تعداد بیماران همودیالیز 418 نفر بوده اما بر اساس 
آخرین آمار در پایان ســه ماهه دوم امســال تعداد بیماران به 557 نفر 
افزایش یافته است.داوری با بیان اینکه تعداد بیماران مبتال به تاالسمی در 
چند سال اخیر ثابت بوده است، ادامه داد: بیماران هموفیلی نیز در سال 
۹3، 257 بیمار بوده که در پایان سال ۹6 به 258 نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیماران مبتال به ام اس در سال ۹3، یک هزار و 1۹7 نفر 
بودند و بر اساس آخرین آمار در سه ماهه دوم امسال تعداد این بیماران 
به یک هزار و ۹65 بیمار افزایش یافته اســت، گفت: تا کنون 2۹ مورد 

بیمار مبتال به EB)بیماری پروانه ای( در استان شناسایی شده است.
داوری با بیان اینکه پیشــگیری و اطالع رســانی در بیماری های خاص 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، عنوان کرد: رسانه ها برای افزایش 

فرهنگ پیشگیری از ابتال به بیماری ورود کنند.
وی با بیان اینکه خانواده ها زمان طالیی درمان اوتیسم را از دست ندهند، 
عنوان کرد: خانواده ها باید آگاه باشــند و عالئم ابتال به اوتیســم را در 
فرزندانشان جدی بگیرند چرا که هر گونه تأخیر در ارتباط گیری و بازی 

کردن کودکان می تواند هشداری برای ابتال به اوتیسم باشد.

افزایش سالمتکده های طب ایرانی
 سرعت می گیرد

زمینه الزم برای راه اندازی ســالمتکده های خصوصی بیشتر از گذشته 
فراهم شده است؛ از این رو، روند تاسیس سالمتکده ها در 6 ماهه دوم 

امسال و سال آینده، یک روند جهشی خواهد بود.
محمود خدادوســت مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در 
گفت و گو با ایرنا درباره تعداد مراکز طب ســنتی یا سالمتکده ها در 
کشــور اظهار داشت: در حال حاضر 56 سالمتکده در کشور وجود 
دارد کــه تعدادی از این مراکــز خصوصی و تعدادی دیگر دولتی یا 

دانشگاهی هستند.
وی درباره توســعه این مراکز بیان کرد: با توجه به اینکه تعهدات 
قانونی فارغ التحصیالن طب ســنتی را به یک تا دو ســال کاهش 
دادیم، در حال حاضر تعداد بیشــتری از فــارغ التحصیالن طب 
ســنتی تعهدات خــود را گذرانده انــد و هر کــدام از این افراد 
می تواننــد بعــد از فــارغ التحصیلی یک ســالمتکده خصوصی 
تاســیس کننــد. در نتیجه این موضوع یک فرصت برای توســعه 

است. سالمتکده های بخش خصوصی 
خدادوست ادامه داد: از طرفی کسانی که فارغ التحصیل می شوند، حتی 
در شهرهایی که رشته محل نداریم نیز می توانند سالمتکده خصوصی 
تاســیس کنند؛ بنابراین بستر برای راه اندازی سالمتکده های خصوصی 
بیشــتر از گذشته فراهم شده است و روند تاسیس سالمتکده ها برای 6 

ماهه دوم امسال و سال آینده، یک روند جهشی خواهد بود.

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته  فردا برگزار می شود
 آزمون زبان انگلیسی پیشرفته )تولیمو( پنجشنبه 24 آبان ۹7 برگزار می شود.

به گزارش مهر، صد و ســی و دومین دوره آزمون زبان انگلیســی پیشرفته  صبح روز 
پنجشنبه 24 آبان ۹7 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

برگ راهنما و کارت شــرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و 

نام  خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.
هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه 

آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.
چنانچه داوطلبان متقاضی شــرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود 
مشاهده کردند می توانند امروز چهارشنبه 23 آبان صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهر از 
ساعت 14 تا 17 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده 

این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.

تاثیر داروی دیابت در کاهش عالئم آلزایمر
 طبق نتایج یک تحقیق جدید، بیماران آلزایمری که داروهای دیابت مصرف می کنند 
در مقایســه با بیماران مشابه که این داروها را مصرف نمی کنند دارای عالئم کمتر زوال 

عقل در مغزشان هستند.
به گزارش ســالمت نیوز، مطالعه محققان نشان داد افرادی که داروهای دیابت مصرف 
می کنند دارای ناهنجاری های کمتری در عروق خونی نازک مغزشان و فعالیت ناهنجار 
ژن شان هســتند.مطالعات اولیه بر روی بافت مغز نشان داد مغز افراد مبتال به آلزایمر و 
دیابت در مقایســه با مغز افراد آلزایمری فاقد دیابــت دارای ضایعات کمتری به دلیل 
آلزایمر است.به گفته محققان، نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین سالمت مغز و قلب 

و عروق رابطه وجود دارد.
محققان با بررسی عروق خونی نازک مغز افراد آلزایمری مبتال به دیابت و افراد آلزایمری 
فاقد دیابت دریافتند میزان حدود نیمی از این نشانگرها در بافت و عروق مغزی بیمارانی 

که همزمان مبتال به آلزایمر و دیابت بودند کمتر بود.

افزایش۳برابری قیمت تجهیزات رادیولوژی
 افزایش قیمت ارز و ثابت ماندن تعرفه ها فعالیت بســیاری از مراکز رادیولوژی را با 

مشکل مواجه کرده است.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به افزایش حداقل 3 برابری قیمت تجهیزات 

رادیولوژی گفت: 
به گزارش خبرآنالین، حســین کرمپور، اظهار داشــت: بزرگ ترین مشــکلی که 
رادیولوژیســت ها را با دغدغه همــراه کرده باال رفتن قیمت ارز اســت چرا که 
رشــته ما وابســته به تجهیزات و دســتگاه هایی بوده که اکثرا از تکنولوژی های 
ســطح باال برخــوردار بوده و کشــورهای معدودی توان تولیــد آن را با کیفیت 

دارند. باال 
کرمپور گفت: با افزایش نــرخ ارز تهیه تجهیزات رادیولوژی برای همکاران ما و مراکز 
مربوطه غیرممکن شده و از طرفی تعرفه ها ثابت مانده و بسیار پایین است و این مساله 

و عدم تعادل آسیب های فراوانی را به همراه خواهد داشت.

شبنم طهماسبی «

 جراحــی زيبايی نوعــی جراحی 
داوطلبانه و بدون ضرورت پزشــکی 
اســت که هدف از انجام آن، احساس 
رضايتمندی فرد متقاضی از ظاهر خود 

است.
با وجود اينکــه جراحی زيبايی مدرن 
در اوايل قرن بيســتم پديــد آمده اما 
اکتشافات باستان شناسی حکايت از آن 
دارد که اَشکال ابتدايی جراحی ترميمی 
به 2500 تا 3000 ســال پيش از ميالد 
مســيح در ايران باز می گردد. همچنين 
مدت ها پيش از ظهور پزشــکی مدرن 
و شــيوه  های نوين جراحی، يونانيان، 
اروپاييان و هندی هــا از نوعی روش 
جراحی برای ترميم و يا تغيير شــکل 
بينی اســتفاده می کردند، اما محبوبيت 
جراحی زيبايی در قرن بيســت و يکم 
به طور چشمگيری در ميان توده مردم 
افزايش يافته است. ساالنه ميليون ها نفر 
در سراسر جهان برای ايجاد دگرگونی 
در وضعيــت ظاهری خــود، زير تيغ 

جراحان زيبايی می روند. 
پالستيک  نوين جراحی  آغاز شکل  از 
در ايــران بيش از چند دهه نمی گذرد، 
و  تحــوالت شــتابان  دليل  بــه  اما 
و  پيکــره علمی  در  گســترده  ا ی که 
ساختاری آن به وجود آمده، اين رشته 
به يکی از شــاخه  های فوق تخصصی 
مطرح علم پزشــکی و جراحی کشور 
ايران يکی  تبديل شده است. همچنين 
از کشــورهايی اســت که عمل های 
در  بويژه  آن،  در  زيبايــی  جراحــی 
ســال های اخير طرفداران زيادی پيدا 
)ليپوساکشن(  چربی کشی  است.  کرده 
و جراحی زيبايی بينی )رينوپالستی( به 
ترتيــب رايج ترين جراحی های زيبايی 

در ايران اعالم شده  اند.
 عوامل مؤثر بر گرایش زنان به 

جراحی زیبایی
اگرچــه جراحــی زیبایــی در درجــه 
اســت،  پزشــکی  پدیــده  یــک  اول 
امــا جنبه  هــای روانشــناختی آن نیــز 
بخوبــی توســط پژوهشــگران مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه 
بــه اینکــه جراحــی زیبایــی بــه منظــور 
ــاالً  ــر و احتم ــت از ظاه ــش رضای افزای
ــش  ــرای افزای ــوارد، ب ــیاری از م در بس
عــزت نفــس انجــام می شــود، بنابرایــن 
می توانــد بــه عنــوان یــک مداخلــه 
ــک روش  ــل ی ــا حداق ــناختی ی روانش
جراحــی بــا پیامدهــای روانشــناختی در 

ــود.  ــه ش ــر گرفت نظ
عــزت نفــس را میــزان ادراک مثبــت از 
ــود در  ــات موج ــا و خصوصی ویژگی ه
ــرده   ــف ک ــتن تعری ــداره خویش خودپن
ــه برداشــت های  ــد. هــر چــه مجموع ان
و  ویژگی هــا  ایــن  مــورد  در  فــرد 
ــزت  ــد، ع ــر باش ــات مثبت ت خصوصی

ــود. ــد ب ــر خواه ــز باالت ــس او نی نف
آن  از  حاکــی  پژوهشــی  یافته هــای   
ــی  ــالالت روان ــزان اخت ــه می ــت ک اس
در افــراد متقاضــی جراحــی زیبایــی 
ــر  ــادی باالت ــت ع ــا جمعی در مقایســه ب
می تواننــد  اختــالالت  ایــن  اســت. 

روانشــناختی  نتایــج  پیش  بینی کننــده 
زیبایــی  جراحــی  از  بعــد  ضعیــف 
ــی  ــدن یک ــکلی ب ــالل بدش ــند. اخت باش
از شــایع ترین اختالالتــی اســت کــه 
در ایــن گــروه از افــراد مشــاهده شــده 
ــاری  ــخیصی و آم ــای تش ــت. راهنم اس
اختــالالت روانــی انجمــن روانپزشــکی 
آمریــکا در ویراســت پنجــم خــود ایــن 
اختــالل را اشــتغال ذهنــی بــه یــک 
ــی در  ــب خیال ــا عی ــص ی ــد نق ــا چن ی
ظاهــر بــدن کــه از نظــر دیگــران قابــل 
ــر  ــه نظ ــی ب ــا جزئ ــتند ی ــاهده نیس مش

می رســند، تعریــف کــرده اســت. 
ــه گذشــته نشــان  ــات معطــوف ب مطالع
ــی  ــوالً جراحــی زیبای ــه معم ــد ک داده  ان
باعــث خشــنودی افــراد مبتــال بــه 
اختــالل بدشــکلی بــدن نمی شــود و 
احتمــال  می توانــد  نارضایتــی  ایــن 
یــا  خودکشــی  بــه  اقــدام  خطــر 
خشــونت نســبت بــه جــراح را در ایــن 

ــد. ــش ده ــراد افزای اف
رقابت  میان زنــان: در اکثر جوامع، زنان 
در مقایســه با مردان نســبت به زیبایی 
و وضعیــت ظاهری خود، حساســیت 
و توجه بیشــتری نشــان می دهند. زنان 
زیبایی را موجب کسب اعتماد به نفس، 
موفقیت بیشــتر در زندگی زناشویی، به 
دســت آوردن منزلت و وجهه اجتماعی، 
مؤثر در دســتیابی به قدرت در جامعه، 
مؤثر در کسب شــغل و ارتقای شغل و 
عاملــی در جهت رســیدن به قدرت در 

خانواده می دانستند. 
در همین راســتا و با توجــه به افزایش 
گرایش جوانان به انواع عمل های زیبایی 
بــا صفورا غفوری درمانگر وســواس و 
اضطراب مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی و 
مدرس دانشگاه گفتگویی داشتیم که در 

ادامه می خوانید:
 از دیــدگاه شــما پیامدهــای 
اجتماعی و روانــی جراحی زیبایی 

چیست؟
میل به زیبایی و منحصر به فرد بودن در 
همه ما وجود دارد در برخی از ما به طبع 
ویژگی های شــخصیتی و روانی بیشــتر 
البته این میل فقط فردی نیست به لحاظ 
اجتماعی هم از جایی که جهت ورود به 
اجتماع های کوچــک و بزرگ از جامعه 
دوستی تا جامعه مشاغل و گاهی انتخاب 

شدن برای ازدواج است.
پــس تمایل افــراد به زیبایــی و خاص 
بودن هم یک میل طبیعی و هم یک نیاز 
اجتماعی اســت البته بسته به این که این 
تمایل و نیاز چقــدر در وجود ما فراگیر 
شــده باشــد افراد  به لحــاظ تیپ های 
شــخصیتی و روانشــناختی قابل دسته 

بندی هستند.
گاهی ایــن میل به صورت افراطی زمینه 
ساز بســیاری از بیماری ها و اختالل های 
روحی و روانی از جمله وســواس های 
فکری می شــود. این وسواس فکری به 
نوبه خود اضطراب سالمت را به وجود 
می آورد و فرد بــه طور معیوب به دنبال 
بروز اضطــراب و در  جهت کاهش ان 
دســت به یک واکنش معیوب از جمله 
وارسی بیشتر می کند و همین بررسی در 
اوضاع ظاهری و طبیعتــا ناراضی بودن 

جراحی را بیشتر می کند .
از دیگر عوامل روانــی گرایش افراد به 
عمــل زیبایی نوعی اختالل شــخصیت 
نمایشــی و خودشیفتگی اســت میل به 
زیبایــی در همه نهفته اســت اما گاهی 
توجــه بیــش از انــدازه بــه آن حس 
خودکامگی و ضعف در خوداگاهی را به 

وجود می آورد .
گاهی برداشــت ما از برآورده نشدن این 
نیاز ارتباط مستقیمی با اعتماد به نفس در 
فرد دارد وقتی فــرد به دنبال تایید طلبی 
است از سمت دیگران و هویت خودش 

را در نگاه جامعه جستجو می کند و دنبال 
تایید و تحســین افراد دیگه هست یعنی 

فاقد بینش درستی از خودش می باشد.
آرایش های غلیظ و زننــده و رفتارهای 
اغواکننــده نوع پوشــش و واکنش های 
غیراجتماعی در مجامع نشان از نداشتن 
ثبات شــخصیتی و هویتــی حتی بعد از 
عمل جراحی زیبایی است و این اختالل 
شخصیت نمایشی بودن و نیاز افراطی به 
دیده شدن به نوعی زمینه ساز بسیاری از 

ویژگی های غیرطبیعی است.
 گفته می شود در استان، بیشتر 
زنان به عمل زیبایی گرایش دارند 
تا مردان آیا ایــن موضوع را قبول 

دارید؟
در ایــن که زنان بیشــتر از مــردان این 
تمایل را دارند شــکی نیست و یکی از 
عوامل مهم محدودیــت در ابزار و اراِئه 
توانایی زنــان در مجموعه های مختلف 
و عرصه هایی در جامعه ایرانی اســت از 
جاییکــه زنان در بســیاری از توانایی ها 
فرصت حضور ندارند که بســیاری از ان 
ریشــه در ارتباطات نامعیوب در محیط 

خانواده و گذشته افراد دارد .
 عوامل گرایش زنان و مردان به 

زیبایی چیست؟
طرح ها و قالب های ذهنی که شــالوده 
زندگــی همه مارو بــه خود اختصاص 
می دهــد و خیلــی از رفتارها و عکس 
ایــن طرح ها  العمل های ما ریشــه در 

دارد .
به طــور مثال فردی کــه از کودکی به 
دلیل ضعــف در ارتباط و مشــکالت 
از ســوی  عاطفــی در محیط خانواده 
همســاالن طرد شده است برداشتش از 
محیط هســت و به هــر ترفندی چنگ 
می زنند تا خودش را در جامعه بزرگتر 
معرفــی کند که میل زنــان و مردان به 
جراحی زیبایی یکی از این راهکارهای 

می باشد. معیوب 
 چنــد درصد از زنــان و مردان 

استان عمل زیبایی انجام داده اند؟
در اســتان هنوز آمار دقیقی وجود ندارد 
ولــی در کل دنیا 86 درصــد خانم ها و 
13درصد آقایان تمایل به جراحی زیبایی 
دارند و در استان همدان عمل زیبایی رو 

به افزایش است.

استاد دانشگاه در گفتگو با همدان پيام: 

عمل زیبایی در همدان
رو به افزایش است
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رئيس اتحاديه لوازم خانگی همدان:
پروانه ساخت واحدهای مجتمع برندینگ 

لوازم خانگی غرب کشور صادر شد
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان گفت: پروانه ســاخت واحدهای 
نخســتین مجتمع برندینگ لوازم خانگی غرب کشــور صادر شد که به 

زودی ساخت وساز آن آغاز می شود.
امیر خانجانی با بیان اینکه افزایش قیمت در لوازم خانگی با وجود رکود 
رخ می دهد، بیان کرد: پس از هر دوره تورمی و هیجانی که در بازار ایجاد 

می شود یک دوره رکود ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه رکود تا زمانی که قدرت خرید مردم با وضعیت قیمت ها 
تطابق پیدا کند، ادامه می یابد، افزود: به نظر می رسد حداقل دو سال رکود 
را پیش روی خود خواهیم داشــت تا مردم بتوانند خود را با قیمت های 

جدید تطبیق دهند.
رئیس اتحادیه لوازم  خانگی همدان با اشاره به اینکه بازار لوازم  خانگی و 
مجتمع برندینگ یکی از اقداماتی است که می تواند از میزان رکود بکاهد، 
به فارس گفت: 80 واحد در بزرگترین مرکز تجاری فروش لوازم خانگی 

غرب کشور در همدان در نظر گرفته  شده است.

وی با بیان اینکه پروانه های ساخت آماده  شده است، تأکید کرد: در حال 
حاضر هزینه های ساخت وســاز افزایش  یافته است اما هرچه به تعویق 

بیفتد هزینه ها نیز افزایش می یابد.
خانجانی با اشاره به اینکه اگر ساخت وساز انجام نشود، خلع ید صورت 
می گیرد، افزود: الزاماتی در قراردادهــای مجتمع برندینگ لوازم خانگی 
غرب کشــور وجود دارد که تنها ممکن است به دالیل شرایط اقتصادی 

بازه زمانی تعیین شده را تمدید کرد.
وی در پایان ســخنانش گفت: تا پایان سال امیدواریم بخش از عملیات 

عمرانی این پروژه به اتمام برسد.

خبـر

همدان نخستین استان سبز کشور 
در گازرسانی شد

 مدیرعامل شرکت گاز همدان گفت: با اتمام عملیات گازرسانی به 
هزار و 23 روستا، همدان اولین استان سبز کشور در این حوزه شد.

عبدا... فیــاض در جمع خبرنگاران افزود: طرح گازرســانی به 
تمامی روســتاهای باالی 20 خانوار استان خاتمه یافت و تحقق 
این مهم ســند افتخاری بــرای همدان در دولــت تدبیر و امید 

است.
به گزارش ایرنا، وی گفت: در این اســتان 30 شــهر و یکهزار و 24 

روستای باالی 20 خانوار از نعمت گاز برخوردار هستند.
فیاض اضافه کرد: نرخ بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی استان 
از گاز خانگی ۹۹.۹ درصد است که 62۹ هزار و 677 خانوار را شامل 

می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز همدان ادامه داد: از ایــن تعداد 66.3 درصد 

خانوار شهری و 33.7 درصد آن روستایی است.
فیاض اظهار داشــت: میزان مطالبات این شــرکت در ســال 
جــاری یک هزار و 750 میلیارد ریال اســت که 540 میلیارد 
ریــال آن در بخش خانگــی و 150 میلیارد ریــال مربوط به 

است. دولتی  بخش 
وی با بیان اینکه استان همدان در وصول مطالبات در پایین ترین رده 
قرار دارد از مشــترکان این شــرکت خواست مطالبات خود را هرچه 

سریعتر پرداخت کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز همدان بیشــترین بدهی را مربوط به صنعت 
اعالم و اضافه کرد: فروش گاز در استان همدان سال گذشته سه هزار 
و 140 میلیــارد ریال بود که 2 هــزار و ۹40 میلیارد ریال آن وصول 

شده است.
وی همچنین با اشــاره به فعالیت 6 گروه امدادی برای رفع مشکالت 
گازرسانی به مشترکان این شرکت، اظهار داشت: مشترکان می توانند 
برای رســیدگی به وضعیت گازرســانی و یا افت فشار گاز با سامانه 

1۹4 تماس بگیرند.
شــرکت گاز اســتان همدان 5۹4 هزار و 485 مشترک را زیر پوشش 

قرار داده است.

درباره رابطه کارآفرینی و دانشگاه
 دانشگاه می تواند به یک سازمان کارآفرینی تبدیل شود که طی 
آن همه اعضای آن میتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و 
تمام فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی، به طورمســتمر، سریع 
و راحت تر در ســازمان مرکزی  یا دانشکده هابه ثمر برسند. طی 
این فرآیند و با آموزش کارآفرینی در دانشــگاه هاو همچنین ایجاد 
مراکز توسعه کارآفرینی، »فرهنگ کارآفرینانه« را در میان قشرهای 
دانشــگاهی توســعه دهیم و تحولی در روندتوسعه صنعتی کشور 

ایجاد خواهد شد.
در اواخر دهه 50 میالدی، اولین کشوری که ترویج فرهنگ کارآفرینی 
را از سطح دبیرستان شــروع کرد و آموزش هایی را داد، کشور ژاپن 
بود. مسئله کارآفرینی در ژاپن به سطح دانشگا هها هم کشیده شد.بین 
سا لهای 1۹70 تا 1۹۹2 میالدی بیش از ۹6 درصد نوآوری صنعتی که 
توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهانی به یک موقعیت 
برجسته و برتر تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت.در حال 
حاضر نظام آموزشی دانشگاه های کشــورمان، افرادی راپرورش می 
دهد که فقط می توانند شــکا فهای شــغلی از پیش تعریف شده را 
پرکنند. دانشگاه کار آفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق 
می شــوند و از افراد کارآفرین حمایت م یکند. این حمایت شــامل 
حمایت های آموزشــی مالی و بازاریابی اســت. در نتیجه کارآفرینان 

امکان دسترسی به کتابخانه ها آزمایشگا هها و ... را پیدا میکنند .
 دانشگاه های نسل اول تا نسل سوم

نقش اساسی دانشگاه ها در تربیت نیروی کار متخصص موجب شده 
است در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، به تغییر 
وتحوالت اساسی در دانشگا هها بپردازند. در ابتدا دانشگاه ها آموزش 
محور بودند که آن ها را دانشــگاه های نســل اول مینامند. هدف این 
دانشگا هها، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. پس از آن، 
انقالب آکادمیک نخست در اواخر قرن 1۹ در کشور آلمان روی دادکه 
طی آن دانشــگاه های پژوهش محور به عنوان نســل دوم دانشگاه ها 
معرفی شدند. این دانشــگاه ها در پژوهش و تولید علم نقش داشتند. 
ســپس، انقالب آکادمیک دوم در نیمه دوم قرن بیســتم پس از جنگ 
جهانی دوم اتفاق افتاد، که طی آن دانشــگاه های کارآفرین به عنوان 
نسل سوم با هدف تربیت نیروهای انسانی کارآفرین وارتباط با صنعت 

پا به عرصه ظهور گذاشتند.
 دانشگاه های نسل سوم در جهان

در آمریــکا، در دهه هــای 60 و 70 میالدی بیش از 140 دانشــگاه 
کارآفرین ایجاد شــده اســت و در دهه ۹0 به 500 دانشگاه کارآفرین 
رسید. در آسیا نیز دانشگاه های کارآفرین در کشورهای هند، فیلیپین 
و مالزی ایجاد شــد. دانشــگاه MIT ، به عنوان یکی از مطرح ترین 
دانشــگاه های نسل ســوم در جهان، مرکزی برای آموزش و ارتقای 
کارآفرینی بین دانشجویان و اساتید با هدف تربیت مدیرانی است که 
موجب موفقیت شــرکت های دانش بنیان شوند، تاسیس کرده است. 
مدیــران MIT ، بر این باورند که صرفا کافی نیســت یک کاال، ایده 
و فناوری جدید اختراع شــود،بلکه معیار موفقیت، تجاری سازی آن 

نوآوری می باشد.
 دانشگاه های کشور ما در چه نسلی هستند؟

در کشــور ما بیشــتر دانشگاه ها در نســل اول و تعداد محدودی 
ازآن ها در نســل دوم به ســر می برند و هنوز نســل سوم دانشگا 
ههادر ایران به طور جدی مطرح نشده است. برای همین است که 
بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های کارآفرینی 
و فنــی الزم در ب .ازار کار توفیق چندانــی نمی یابند وبیکار می 
ماننــد. در ایران، عدم ارتباط صنعت و دانشــگاه، که هدف اصلی 
دانشگاه های نسل سوم اســت، باعث شده است که با وجودافراد 
متخصــص و خالق در کشــور، هم اکنون حــدود 700 هزارفارغ 
التحصیل بیکار در کشــور وجود داشته باشد. البته از سال1381 به 
بعد گام هایی در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم 
برداشــته شده است. در فاصله ســال های 1381 تا1383 ابتدا در 
13 دانشــگاه، مرکز کارآفرینی ایجاد شد و امروزه تعداد بیشتری از 
دانشگاه های کشور دارای چنین مرکزی میباشند (مرکز کارآفرینی 
دانشگاه فردوســی مشهد در سال 1381رسمًا فعالیت خود را آغاز 
کرد). اما تاســیس مراکــز کارآفرینی یادفتر ارتبــاط با صنعت در 
دانشــگاه ها، اولین قدم است و تا رســیدن به دانشگاه های نسل 

سوم هنوز فاصله وجود دارد.
 دانشگاه های کارآفرین چه ویژگی هایی دارند؟

ظهور دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه های فاصله گرفته از جامعه و 
صنعت را به دانشــگاه هایی تبدیل کرده است که در ارتباط با صنعت 
و جامعه هســتند. دانشــگاه کارآفرین، باید دانش تولید شده خود را 
ازطریق تجاری سازی برای استفاده و کاربرد به بخش های اقتصادی و 
صنعتی جامعه تزریق می کند. تعادل بین آموزش، تحقیقات و خدمات 

در یک دانشگاه کارآفرین سه مشخصه اولیه دارد:
- پذیرش وحمایت فعالیت های کارآفرینانه به صورت سیستماتیک

- مکانیزم های مشترک)یک دفتر موفق و پاسخ گوی انتقال
فن آوری(

  حمایت های مالی مستقیم از طرف صنعت
گرایش بــه کارآفرینی، به عنوان یک قابلیّت ســازمانی شــامل 
نوآوری، پیشــگامی و میزان باالی ریســک پذیری می باشــد.

ســازمان های کارآفریــن، محــور تغییرات محیط شــان را از 
طریــق نوآوری، پیشــگامی و ریس کپذیری دنبــال نموده و به 
آن ها پاســخ می دهنــد. بنابراین، درجۀ گرایش بــه کارآفرینِی 
آن ها، وابســته به میزانی اســت که آن ها نــوآور بوده، به طور 
پیشــگامانه ای اقدام می نمایند و ریســک پذیر هستند. دانشگاه 
نســل ســوم،کارآفرینانه عمل می کند، مشــاغل جدید خلق می 
کنند و مراکزرشــد و پارک های فنــاوری را ایجاد می نماید. از 
افراد کارآفرین حمایت آموزشــی، مالی و بازاریابی به عمل می 
آورد. در این دانشگاه ها، توســعه صنایع و فناوری های جدید 

بر پژوهش های دانشــگاهی بنا شده است.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  بـه کانال تلگرامی زیر  مراجعه نـمایـید

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

 مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان 
با بیان اینکه قیمــت مصوب مرغ به زودی 
اعالم می شــود، گفت: آمادگــی الزم برای 
توزیــع مرغ و گوشــت قرمــز منجمد در 

راستای تنظیم بازار وجود دارد.
ابوالفضل اینانلو با بیان اینکه افزایش قیمت  
مرغ در کشــور اتفاق افتاده است، بیان کرد: 
وظیفه اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان 
تنظیم بازار و حفظ ذخایر استراتژیک است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل پشتیبانی امور 
دام در حاشــیه بازار حضــور دارد، افزود: 
هر زمان که نوســاناتی ایجاد شد در قیمت 
فرآورده هــای دامی مؤثــر و باعث افزایش 
قیمت انواع گوشــت شــود، مجوز توزیع 
گوشــت منجمد صادر و این اقدام صورت 

می گیرد.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام همدان با بیان 
اینکه تاکنــون مجوز توزیع گوشــت مرغ 
منجمد داده نشده اســت، به فارس گفت: 
ســتاد تنظیم بازار به  طور مداوم قیمت ها را 
رصــد می کند و به  محض اینکه احســاس 
نیاز شد، مجوز توزیع گوشت منجمد صادر 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه ذخیره سازی گوشت 
مرغ منجمد در اســتان بسیار مناسب است، 
ادامه داد: باید در محاسبه و تصمیم گیری ها 
وضعیت مرغداران نیز لحاظ شود به  طوری  
که در مردادماه قیمت مــرغ 8 هزار و 175 
تومان تأیید شــد در حالی  کــه مورد تأیید 

مرغداران نبود.
اینانلو با بیان اینکه آخرین قیمت مرغ زنده 
بــه ازای هر کیلو  تا 7 هــزار و 200 تومان 
اســت، خاطرنشــان کرد: قیمت مرغ آماده 
نیز به 10 هزار و 500 تومان رســیده است، 
ضمن اینکــه اگر قیمت عرضه مرغ منجمد 
نسبت به مرغ گرم فاصله زیادی داشته باشد 

تولیدکنندگان ناراضی می شوند.

وی با اشاره به اینکه باید قیمت تمام شده 
تولیــد مــرغ را در محاســبات خود در 
نظــر بگیریم، گفت: در حــال حاضر باید 
وضعیــت تحریم ها را در نظــر بگیریم و 
در راســتای حمایــت از تولید داخل گام 
برداریم تــا تولیدکننده آرامــش کامل را 

داشته باشد.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام همدان با بیان 
اینکه شــرایط مصرف کننــدگان را نیز باید 
در نظــر بگیریم، اظهــار کرد:  بــا توزیع 
مناسب مرغ منجمد از بروز تقاضای کاذب 
جلوگیری می شــود و آرامش مصرف کننده 

نیز در نظر گرفته می شود.
وی با اشــاره به اینکه بایــد تولیدکننده و 
مصرف کننده را حمایت کنیم، تصریح کرد: 
در حال حاضــر صادرات مرغ آزاد شــده 

است.
اینانلو با بیان اینکه قیمت  مرغ در حال حاضر 

می تواند تولید را پوشش دهد، تصریح کرد: 
زمانی که مرغ منجمد توزیع می شــود نباید 
تفاوت زیادی با قیمت بازار داشــته باشــد 
چراکه تفــاوت باال ذخایر اســتراتژیک را 
به خطر می اندازد و ممکن اســت تقاضای 
بیشتری به سمت ذخایر استراتژیک معطوف 

شود.
وی با اشاره به اینکه فاصله زیاد بین قیمت 
دولتی و قیمت آزاد ممکن است باعث سوء 
استفاده برخی از افراد شود، ادامه داد: کاهش 
تفــاوت قیمت بــازار و دولتی باعث حفظ 

ذخایر استراتژیک می شود.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام همدان با بیان 
اینکه در توزیع گوشت منجمد باید منافع 
تولیدکننده و مصرف کننده رعایت شــود، 
بیان کــرد: تولیدکننده ۹ هــزار تا ۹ هزار 
و 500 تومــان را قیمت تمام شــده تولید 

می داند.
وی گفت: ظرف چند روز آینده قیمت مرغ 
گرم و منجمد به طور رسمی اعالم می شود 
و ذخایر الزم برای توزیع در صورت صدور 

مجوز در استان وجود دارد.

 معــاون بهره برداري شــرکت آب و 
فاضالب اســتان همدان گفت: مشترکان 
آب و فاضــالب در فصل ســرما مراقب 
یخ زدگي کنتورها باشند و در صورت یخ 

زدگي لوله ها با 122 تماس بگیرند.
به گزارش روابط عمومي آبفاي اســتان 
همــدان، حمیدرضا نیکداد با اشــاره به 
احتمال برودت هوا و یخبندان احتمال یخ 
زدگي کنتورهاي آب اظهار کرد: برودت و 
سردي هوا ممکن است موجب یخ زدگي 
و ترکیدگي کنتور ، لوله ها و اتصاالت آب 
و به تبع آن بروز مشکالت براي مشترکان 
شود که در این راستا افراد باید نسبت به 

پوشیدگي کنتور اقدام کنند.
وي ادامه داد: مشــترکان آب باید به ویژه 
در ساختمان هاي شــمالي که کنتور آب 
در حیــاط قرار دارد، کنتور را عایق بندي 
و با پارچه هاي پشمي بپوشانند تا احتمال 

یخزدگي وجود نداشته باشد .
معــاون بهــره بــرداري شــرکت آب و 
فاضالب استان همدان ادامه داد: باید لوله 
هاي آب منازلي که روکار است را مراقبت 
کرد و با عایق پشم شیشه مواظب کنتور و 
لوله ها باشند، زیرا در صورت یخ زدگي 

با مشکالتي مواجه خواهند شد.
وي با بیان اینکه اگر مشترکان داراي شیر 
آب در حیاط هســتند باید از آن استفاده 
نکنند، افزود: در این صورت حتي سعي 
کنند آبي داخل شــیر آب وارد نشــود و 
لوله ها را نیز بپوشــانند. نیکداد با تاکید 
بر اینکه مشــترکان مي توانند در صورت 

یخ زدن لولــه ها با 122 تماس بگیرند تا 
مأموران آبفا نســبت به باز کردن آن اقدام 
کنند، افزود: مشــترکان نیز باید اطالعات 
کافي را نســبت به یخ زدگي کنتور خود 

داشته باشند.
وي با بیان اینکه اطالع رساني به مشترکان 
از طریــق همایش هــا، صدا و ســیما، 
بروشــورها و روزنامه ها صورت گیرد، 
بیان کــرد: همچنین از طریــق خدمات 
مشترکان و نمایشگاه هاي امداد و نجات 

باید مردم را با نکات ایمني آشنا کرد.
معــاون بهــره بــرداري شــرکت آب و 
فاضالب استان همدان یادآور شد: استفاده 
از کیســه هاي حاوي خاک اره، پوشال، 
پارچه، گوني و پشــم شیشه در محفظه و 
محل استقرار کنتور آب از شیوه هاي موثر 
در مقابل یخ زدگي کنتور است و مي توان 
از قطع طوالني مدت جریان آب در شبکه 
داخلي منزل و سایر اماکن جلوگیري کرد.
وي با تاکید بر اینکه مشترکاني که انشعاب 
و کنتور آب آنها دچار یخ زدگي شــده، 
هرگــز از آب داغ به طور مســتقیم براي 
یخ زدایي اســتفاده نکننــد، تصریح کرد: 
این مسئله موجب ترکیدگي لوله و کنتور 

مي شود.
وي خاطرنشــان کرد: در مواقع یخ زدگي 
آب مشــترکان قطع نخواهد شد زیرا در 
صورت عدم جریان آب، سایر لوله ها نیز 
دچار یخ زدگي مي شــود، به همین علت 
عملیات باز کردن لوله هاي یخ زده نیز در 

گرماي روز انجام مي شود.

مديرکل پشتيبانی امور دام همدان:

قیمت جدید مرغ به  زودی اعالم می شود

کنتورهاي آب را در برابر سرما 
محافظت کنید
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آگهي حصر وراثت
بابا ولي زاده دارای شــماره شناسنامه  924 به شرح دادخواست کالسه 
114/970593ح از اين حوزه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسینقلي ولي زاده به شماره شناسنامه  
546 در تاريخ 96/7/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-بابا ولي زاده فرزند 
حسین قلی به شماره شناســنامه 924 پسر متوفي 2-فردين ولي زاده 
فرزند حسین قلی به شــماره شناسنامه 1509 پسر متوفي 3-شكربانو 
ولي زاده فرزند حســین قلی به شماره شناســنامه 923 دختر متوفي 
4-مستوره ولي زاده فرزند حسین قلی به شماره شناسنامه 1265 دختر 
متوفي 5-زينب ولي زاده فرزند حسین قلی به شماره شناسنامه 2298 
دختر متوفي 6-علي ولي زاده فرزند حســین قلی به شماره شناسنامه 
1864 پســر متوفي 7-فروزان ولي زاده فرزند حســین قلی به شماره 
شناســنامه 1717 دختر متوفي 8-علي ولي زاده فرزند حسین قلی به 
شماره شناسنامه 990 پسر متوفي 9-گوهر ناصري اصل فرزند عباسقلي 
به شماره شناسنامه 183 همسر متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي 

ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 530(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي سعید شیخی دارای شماره شناسنامه  4040322088 به شرح 
دادخواست کالسه 591/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شیخی 
به شماره شناسنامه  17 در تاريخ 97/6/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است 
به: 1-حمیدشیخی فرزند حسن به شماره شناسنامه 4040216989 
متولد1373  فرزند متوفي 2-سعید شیخی فرزند حسن به شماره 
شناســنامه 4040322088 متولد1377  فرزند متوفي 3-مجید 
شیخی فرزند حسن رضا به شماره شناسنامه 23 متولد1362  فرزند 
متوفي 4-سمیرا شیخی فرزند حسن رضا به شماره شناسنامه 175 
متولد1366  فرزند متوفي 5-زهرا شــیخی فرزند حســن رضا به 
شماره شناسنامه 24 متولد1360  فرزند متوفي 6-حمیده صاحبی 
راحت فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 1137 متولد1342  همسر 
متوفي اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 660(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

بدمینتون باز همدانی عازم 
مسابقات بین المللی دبی شد

 امیر جباری بدمینتون باز همدانی به همراه ســه ملی پوش دیگر به مسابقات 
بین المللی دبی اعزام شد.

رئیس هیأت بدمینتون همدان گفت مســابقات بیــن المللی بدمینتون دبی از روز 
گذشته آغاز شد و کشورهای مختلف جهان در این رقابت ها شرکت دارند.

هــادی تیپ در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در ایــن پیکارها بازیکنانی از 
کشــورهای روســیه ، ایران ، هند ، کانادا ، جمهوری چک ، ترکیه ، بلغارســتان 

، امارات ، نیوزلند ، اتریش ، ایتالیا ، ســوئد ، آلمان ، فنالند ، اردن ، پاکســتان ، 
جمهوری آذربایجان ، سوییس ، استرالیا ، امریکا ، اسپانیا ، مصر ، آفریقای جنوبی 
، اندونزی ، لهستان ، دانمارک ، کره جنوبی ، بحرین ، فیلپین و مالت حضور دارند.

تیپ یادآور شد: 25 هزار دالر جایزه برای این رقابت ها اختصاص یافته است.
امیر جباری با 17 سال سن ۹ سال در رشته بدمینتون فعالیت دارد و در چهار سال 

گذشته به صورت ثابت در تیم ملی عضویت داشته است.
کاپیتان فعلی تیم ملی جوانان کشــورمان از ســال 8۹ تاکنون طالی رقابت های 
بدمینتون نونهاالن، نوجوانان و جوانان کشــور را کســب کرده است و با وجود 

حضور در این رده سنی توانست در رنکینگ بزرگساالن در رده سوم قرار گیرد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

گیت گذاری در ورزشگاه آزادی ادامه دارد
 نصــب گیت در بخش های ورودی ورزشــگاه آزادی که به بهانه 
فینال لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد، تا زمان مجهز شدن تمام ورودی ها 

به این سیستم ادامه خواهد داشت. 
به گزارش مهر، یکی از اقداماتی که در راستای آماده سازی ورزشگاه 
آزادی برای میزبانی پرسپولیس در فینال هفدهمین دوره رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا انجام شد، مربوط به نصب »گیت« و دستگاه »ریدر« 

در بخش های ورودی این ورزشگاه بود.
این کار با نصب گیت در ورودی های درب غربی ورزشــگاه آزادی 
آغاز شــد. در واقع برای فینال لیگ قهرمانان آســیا، تنها این بخش از 
ورزشگاه مجهز به گیت شد اما قرار است نصب این دستگاه به منظور 
کنترل بهتر ورود تماشاگران، در درب شرقی ورزشگاه نیز انجام شود. 
بــه گفته فرهاد نیکوخصال مدیر مجموعه ورزشــی آزادی به زودی 
نصب گیت در ورودی شرقی این ورزشگاه آغاز خواهد شد تا ورود 
و خروج تماشاگران از تمام درها کنترل و مدیریت شود. به خصوص 
اینکه قرار اســت از این به بعد بلیت فروشــی لیگ به صورت کامل 
اینترنتی انجام شود و این مستلزم تائید بارکد بلیت ها توسط دستگاه 

ریدر و بعد از آن باز شدن گیت برای ورود تماشاگر است. 

بهترین گلزنان لیگ دسته اول را بشناسیم

 رقابت های لیگ دســته اول در حالی هفته دوازدهم خود را پشت 
سر گذاشت که همچنان تیم های مس کرمان و ملوان انزلی در ابتدا و 

انتهای جدول رده بندی قرار دارند. 
به گزارش ایســنا، رقابتهای هفته دوازدهم لیگ دسته اول با شکست 
تیم صدر نشین مس کرمان همراه بود اما حتی شکست خانگی و 3 بر 
یک مس برابر سرخ پوشان پاکدشت منجر به سقوط این تیم از صدر 
جدول نشد. در حالی که دو تیم کرمانی مس و گل گهر رده های اول 
و دوم جدول را در اختیار دارند، دو تیم شمالی خونه به خونه و ملوان 

هم در دو رده انتهایی جدول حضور دارند.
در هفته دوازدهم این مســابقات پیمان رنجبری مهاجم تیم گل گهر 
سیرجان با ۹ گل زده بهترین گلزن دسته اول است. رنجبری در حالی 
۹ گل در لیگ یک به ثمر رســانده که تیمش 11 بار در این مسابقات 
به میدان رفته و این بازیکن با ۹ گل آقای گل فعلی مسابقات است.  

هــم تیمی وی مهرداد آوخ به همراه ســجاد حیدری مهاجم تیم مس 
کرمان با 6 گل زده دومین گلزنان برتر این مسابقات بوده و در تعقیب 
رنجبری به سر می برند. امین پور علی دیگر بازیکن گل گهر در کنار 
شــهریار مقانلو مهاجم تیم ملوان نیز بــا 5 گل زده نفرات بعدی در 

جدول گلزنان برتر مسابقات لیگ دسته اول هستند.  
به این ترتیب باید گفت به جز شهریار مقانلو، سایر گلزنان برتر لیگ 

دسته اول از استان کرمان و به ویژه از تیم گل گهر سیرجان هستند.

مشارکت ایران در برگزاری جام جهانی 2022 
قوت گرفت

  رئیس کمیته  ســازماندهی جام جهانــی 2022 قطر اعالم کرد که 
این کشور در حال بررسی پیشنهاد ایران برای مشارکت در میزبانی از 

برخی تیم ها در طول برگزاری جام جهانی است.
به  گزارش  ایســنا ، کشور قطر قرار اســت کمتر از چهار سال دیگر 
میزبانی بزرگترین رویداد فوتبالی را بر عهده داشــته باشد و کوچک 
بودن این کشور باعث شده تا مشکالت احتمالی برای میزبانی از تیم ها 

در نظر گرفته شود.
حســن التاوادی، رئیس کمیته  ســازماندهی جام جهانــی 2022 در 
گفت وگو با خبرگزاری  آسوشــیتد پرس، در پاســخ به این سوال که 
آیــا ایران می تواند در میزبانی برخی تیم هــا در برگزاری جام جهانی 
مشارکت داشته باشــد، گفت : این جزئی از برنامه اجرایی است ولی 
چیزی که واضح اســت این است که باید این موضوع با فیفا در میان 

گذاشته شود و تصمیم گیری کنیم.
او تاکید کرد: قطر چندین پیشــنهاد از کشورهای مختلف در رابطه با 
مشــارکت در میزبانی تیم ها در طول جام جهانی دریافت کرده است. 

رقابت هایی که قرار است از 21 نوامبر 2022 آغاز شود.
التاوادی می گوید: هیچ چیز هنوز قطعی نشــده و در حال بررســی 
و مذاکره هســتیم. سایت pulse نوشــت: هر اقدامی مبنی بر قبول 
پیشــنهاد ایران یک پیشرفت اساســی برای جمهوری اسالمی ایران 
خواهد بود. آن هم در زمانی که آمریکا تالش می کند تا این کشور را 

در عرصه جهانی منزوی کند.
از ســال 2017 عربســتان ســعودی، بحرین، امارات و مصر، قطر را 
تحریم کردند و این کشور را متهم به روابط نزدیک با ایران و حمایت 
از گروه هــای اســالمی افراطی کرده اند. قطر اتهامــات را رد کرده و 

همسایگانش را به تالش برای تغییر رژیم متهم کرده است.
التاوادی اعالم کرد: او امیدوار اســت همسایه های قطر اجازه دهند که 

شهروندانشان در طول جام جهانی از این کشور دیدن کنند.
او هم چنیــن در پایان اعالم کرد: برنامه های قطــر برای میزبانی جام 
جهانی یک تورنمنت 32 کشوری است. این  در حالی است که جیانی 
اینفانتنیــو، رئیس فیفا نیز پیش تر اعالم کــرده بود که افزایش تعداد 

تیم های جام جهانی 2022 به 48 تیم اقدامی سخت است.

۱0 بازیکن همدانی سهمیه المپیاد فوتسال 
کشور را کسب کردند

 دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: 10 فوتسالیســت همدانی سهمیه 
حضور در المپیاد رده پایه فوتسال کشور را کسب کردند.

مهدی بوجاریان در گفت وگو با خ ایرنا اظهار داشــت: در رده سنی 
زیر 14 سال حسین مهدوی ، امیرحســین امزاجردی ، امیر اعتمادی 
همگی از همدان ، امیرحسین عبدالملکی ، محمدرضا زنگنه ، محمد 
احمدوند از تویســرکان ، امیرحســین فقیهی ، امیرحسین آقاجانی از 
فامنین ، ســیدپویا حسینی از ازندریان و محمدرضا نوشادی از مالیر 

برای حضور در المپیاد کشوری برگزیده شدند.
وی بیان کرد: در رده ســنی زیر 13 ســال نیز علیرضا قنبری ، محمد 
حسن فرجی پور از همدان ، سلمان نثاری از نهاوند و مهرداد عزیزی 
از فامنین شرکت دارند.بوجاریان بیان کرد: این نفرات پیش از حضور 
در المپیاد کشوری قرار است در اردویی چند روزه به میزبانی دانشگاه 
آزاد اسالمی همدان شرکت کنند.وی خاطرنشان کرد: مسابقات المپیاد 
فوتســال رده های زیر 14 و 13 سال کشــور اوایل آذرماه امسال به 
میزبانی همدان برگزار می شــود.هم اینک یک هزار بازیکن در رشته 

فوتسال همدان فعالیت دارند.

همدان میزبان مسابقات جودو یگان ویژه کشور شد

 مدیرعامل پاس همدان گفت: این باشگاه 
مبلغی حدود 4 تا 6 میلیارد تومان بدهی دارد 

که بخشی از این بدهی ها ثبت نشده است.
محمد مظهری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
توقیف اموال باشگاه که هفته گذشته اتفاق 
افتاد، اظهار کرد: فردی که اموال باشــگاه را 
توقیف کرد از کارمندان سابق باشگاه بود و 
به علت عدم دریافت حقوقش در سال های 

گذشته این کار را انجام داد.
وی افزود: این فــرد مبلغ 10 میلیون تومان 
طلب داشــت که 2 بار به صورت مفصل با 
این فرد برای پرداخت 7 تا 7.5 میلیون تومان 
از بدهی هایش صحبت کردیم و توانســتیم 

رضایت این فرد را بگیریم.
مظهری با اشاره به اینکه فرد طلبکار بعد از 
قبول مبلغ پیشــنهادی، چند روز بعد دوباره 
پشیمان می شــود، ادامه داد: در روز بازی با 
تیم فومن این فــرد طلبکار همراه با نیروی 
انتظامــی آمدند و اموال باشــگاه را توقیف 

کردند. وی با بیان اینکه چندین کارمند دیگر 
هم هستند که حقوقشان را در این چند ساله 
نگرفتند، اضافه کرد: بدهی هایی به بازیکنان 
سابق، کارمندان باشگاه و مشاغل آزاد وجود 

دارد.
مظهری دربــاره علت خرید ســهمیه تیم 
پرســپولیس مشــهد و آمدن پاس از لیگ 
دسته ســه به لیگ دسته دو گفت: تیم پاس 
به علت عدم مدیریت درســت به لیگ های 
پایین تر ســقوط کرد که وجهه خوبی برای 
استان نداشت، برای همین سهمیه لیگ دسته 
دوم از تیم پرسپولیس مشهد خریداری شد.

وی از وضعیــت نامطلــوب تیــم پاس در 
جدول لیگ دســته دوم سخن به میان آورد 
و گفت: بســیاری از تیم هــا از 3 ماه قبل از 
آغاز فصل شروع به آماده سازی تیم هایشان 
کردند اما ما 10 روز قبل از آغاز مســابقات 

تازه شروع به آماده سازی تیم کردیم.
مدیرعامل تیم پاس با بیــان اینکه به علت 

دیر اقدام کردن برای آماده سازی پیش فصل 
اکثرا بازیکنان بومی توســط تیم شهرداری 
همدان جذب شــدند، ادامــه داد: برای نیم 
فصل صحبت هایی بــا چند بازیکن خوب 
که به خاطر جمیشیدیان بازیکن پاس حاضر 
به امضاء قرارداد با نصف قیمت شــده اند، 

صورت گرفته است.
وی درباره آینده پاس نیز گفت: اگر مسائل 
مالی مشکل ساز نشود تیم پاس روند و شکل 
خوبی پیدا می کند و می تواند جزء تیم های 
باالی جدولی باشــد و این را باید بدانیم که 
در لیگ دسته دوم معموال تیم ها از نیم فصل 

دوم شروع به پیشرفت می کنند.
مظهری در پاسخ به ســوال خبرنگار ایسنا 
مبنی بر پیش بینی رتبه و وضعیت تیم پاس 
در پایان فصل بیان کرد: با توجه به بازیکنان 
و کادر فنی تیم، امید زیادی به پیشرفت پاس 
هست به طوریکه می توانیم در لیگ بمانیم و 

جزء تیم های باالی جدولی باشیم.

  میزبانی مسابقات جودو یگان های ویژه 
کشــور به این استان سپرده شد و چهارمین 
دوره این رقابت ها از روز پنجشــنبه هفته 
جاری به میزبانی شهرستان بهار برگزار می 

شود.
فرمانــده یگان ویژه نیروی انتظامی اســتان 
همدان گفت: بــرای چهارمیــن دوره این 
رقابت ها تاکنون 156 ورزشکار از 28 استان 

کشور اعالم آمادگی کرده اند.
محمد مراد حسن آبادی در جمع خبرنگاران 
اظهــار داشــت: 12 داور بیــن المللی نیز 
مسئولیت قضاوت این دوره از مسابقات که 
قرار است در قالب هشت وزن و برروی 2 

تشک تاتامی برگزار شود را برعهده دارند.
حســن آبادی اضافه کرد: این رقابت ها در 
یگان  فرهنگی ورزشــی  المپیاد  چارچوب 

های ویژه ناجا کشور برگزار می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه همدان همه ســاله 
میزبانی کشوری را در سطح یگان های ویژه 
ناجا داشته است، یادآور شد: سال قبل عنوان 
نایــب قهرمانی جودو را کســب کردیم و 
امسال تالش ما تصاحب سکوی برتر است.

فرمانده یگان ویژه استان همدان افزود: سطح 
ایــن دوره از رقابت هــا با توجه به حضور 

قهرمانان آسیایی و جهانی و نیز برترین های 
جهانی سیزم بسیار باال خواهد بود و همدان 

مدعی اصلی به شمار می رود.
حسن آبادی با تقدیر از همکاری دستگاه 
هــای اجرایــی اســتان در میزبانی های 
کشــوری گفت: تعامل خوبــی با اداره ها 
به ویژه ورزش وجــود دارد ضمن اینکه 
خبرنــگاران نیز پوشــش خبری بســیار 
مناسبی از رقابت ها داشته اند. وی هدف 
از میزبانی های ورزشــی کشور را تحکیم 
حس همبســتگی بین یگان هــای ویژه، 
شناسایی اســتعدادها و ارتقا سطح فنی و 
تجربه ورزشکاران برای حضور موفق در 

مسابقات مختلف بین المللی عنوان کرد.
فرمانــده یگان ویژه نیروی انتظامی اســتان 
همدان با اشاره به تعیین جوایز ارزنده برای 
برترین های المپیاد فرهنگی ورزشــی یگان 
ویژه کشــور گفت: فرماندهــی یگان ویژه 
توجه جدی به مســابقات ورزشــی دارد و 
برترین ها عالوه بر دریافت جوایز ارزنده در 
اختتامیه المپیاد به میزبانی مشهد مقدس، به 

کربالی معلی نیز اعزام می شوند.
حسن آبادی وضعیت یگان ویژه همدان در 
مسابقات ورزشی کشور را مطلوب دانست 
و گفت: در سطح اســتان های هم تراز در 

جایگاه نخست هستیم.

وزير ورزش و جوانان خبر داد
واگذاری مجدد استقالل 

و پرسپولیس 
تا پایان سال

مالی  قرارداد حامی   خوشــبختانه 
استقالل و پرســپولیس تا سال 13۹۹ 
برقرار اســت و هیچ مشکل مالی این 

دو تیم پر طرفدار را تهدید نمی کند.
وزیر ورزش و جوانان درباره پرداخت 
بدهی هــای دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس گفت: خوشــبختانه تمام 
بدهی اشــخاص حقیقی و حقوقی هر 
دو باشگاه تعیین و تکلیف و پرداخت 
شــده اســت و در بخش بدهی های 
مالیاتی هم با شــفافیت و طی شــدن 
مراحل قانونی، به ســرعت بدهی ها و 
مانده  برجای  مالیاتی  جرائم ســنگین 
از سوء مدیریت های حداقل 20 سال 
گذشــته در حال حل و فصل شــدن 

است.
به گزارش ایســنا، مسعود سلطانی فر، 
درباره خصوصی شــدن و وارد شدن 
ایــن  دو تیم به ســاز و کار واگذاری 
گفت: در حال برنامه ریزی هســتیم و 
امیداریم با موافقت دولت تا پایان سال 
مجوز واگذاری دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس را بگیریم.

علوم پزشکی قهرمان 
والیبال کارکنان زن 

همدان شد
 رئیس هیأت ورزش های همگانی 
همدان گفت: تیم علوم پزشکی عنوان 
قهرمانی مســابقات والیبال و آمادگی 
استان  دولت  بانوان  کارکنان  جسمانی 

همدان را کسب کرد.
هادی ســبزواری ه اظهار داشــت: در 
پیکارهــای بخــش والیبــال آموزش 
و پــرورش دوم شــد و تیــم هــای 
دادگستری و بهزیستی به ترتیب سوم 

و چهارم شدند.
وی اضافه کرد: در مســابقات آمادگی 
جسمانی نیز پس از تیم علوم پزشکی، 
تیم دانشــگاه بوعلی سینا مقام دوم را 
به دســت آورد و تیم برنامه و بودجه 

همدان بر سکوی سوم ایستاد.
سبزواری یادآور شــد: تیم های برتر 
رقابت های ورزشــی کارمندان دولت 
اســتان عازم مســابقات کشوری می 

شوند.

شمارش معکوس برای 
بازنشستگی»زابالتا« 

 پابلو زابالتا که بعد از ترک ســیتی 
در وســتهام بازی می  کنــد و بازیکن 
ترکیب اصلی این تیم اســت احتماال 
در پایان فصــل جاری کفش هایش را 

خواهد آویخت و بازنشسته می  شود.
بــه گزارش  مهــر، پابلــو زابالتا در 
از  بازنشستگی  گزینه  بررســی  حال 
فوتبال اســت. ملی پوش ســابق تیم 
فوتبال آرژانتیــن که در حال حاضر 
در وســتهام و لیــگ برتــر انگلیس 
بازی می کند تصمیــم دارد در پایان 
این فصل به 15 ســال بازی حرفه ای 

پایان دهد.
احتمال دارد او به بارسلونا بازگردد. در 
سال 2013 او با یک خبرنگار کاتاالنی 
ازدواج کرده است و خانه شان در شهر 

بارسلونا هنوز موجود است.
این دفاع راست که همچنین در پست 
هافبک هم بازی کرده است قبل از این 
که به اســپانیول ملحق شود کار را در 
تیم ســن لورنزو دآلماگرو آغاز کرده 
است. او اما 3 فصل در اسپانیول بازی 
کرده و با این تیــم به فینال یوفا کاپ 
رسیده اســت. بعد از آن هم پیشنهاد 
یوونتوس را رد کرد تا به منچسترسیتی 

ملحق شود.

دوومیدانی کاران برای رفع خستگی 
ماساژ بگیرند

 یــک متخصص طب ســنتی و ماســاژ درمانی معتقد اســت: 
دوومیدانی کاران دوی اســتقامت و ســرعت برای رفع خستگی، 
ریکاوری، کاهش آســیب دیدگی، بهبود عملکرد و افزایش تمرکز 

قبل از ورود به مسابقات ماساژ بگیرند.
دکتر امیرحســین آل داوود در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی 
از بهترین روش ها برای بهبود عملکرد و رفع خستگی ورزشکاران 
ماســاژ درمانی است که تا 10 ســال پیش جایگاه خاصی در بین 
تیم های ورزشی نداشــت، اما االن اکثر تیم های ملی و حرفه ای به 
این مساله پی بردند که برای افزایش کارایی و رفع خستگی عضالنی 
ورزشکاران خود بویژه در ورزش های استقامتی، قدرتی و دوهای 

سرعت هیچ تکنیکی بهتر از ماساژ نیست.
وی گفــت: در ورزش های اســتقامتی و قدرتی همانند دوومیدانی 
)دوی ســرعت، اســتقامت، دوی 400 متر، پرتاب دیسک و نیزه( 
کشتی، فوتبال، وزنه برداری و.... که فشار عضالنی روی ورزشکاران 
زیاد اســت، مطالعات آکادمیک نشــان می دهد قبل، حین و بعد از 
مســابقات اگر ماســاژ به صورت علمی و سیســتماتیک زیر نظر 
متخصصان امر انجام شــود ســبب بهبود عملکرد ورزشکاران و 

پیشگیری از آسیب دیدگی می شود.
این متخصص طب ســوزنی خاطرنشــان کرد: اگر ورزشکاران در 
هر رشــته ورزشی که هستند قبل از شرکت در هر تورنمنت مهم و 
پرفشــار ماساژ تخصصی همان رشته را دریافت کنند، نه تنها دچار 
آسیب دیدگی نمی شــوند بلکه بهترین عملکرد را خواهند داشت. 
بویژه در دو نیمه فوتبال ماساژ بهترین تکنیک برای افزایش قدرت، 
توان فوتبالیست و بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب دیدگی است.

آل داوود خاطرنشــان کرد: به دلیل عدم اطالع رســانی و نگرش 
ســنتنی نسبت به ماساژ هنوز تیم های ورزشی به اهمیت این مساله 
پی نبردند و نگاه تخصصی و علمی به ماســاژ ندارند. حتی بعضی  
وقت ها به خاطر اشتباهاتی که مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی 
در اجرای برخی تکنیک های ماســاژ دارند، سبب بروز آسیب هایی 
در ورزشــکار شده که جبران آن به راحتی امکانپذیر نیست. ماساژ 
براساس رشته های ورزشــی متفاوت است و نباید از یک تکنیک 

برای تمام رشته های ورزشی استفاده کرد.
وی اضافه کرد: ورزشــکار دوومیدانی کاری که پرتاب دیســک 
یا نیزه انجام می دهد باید قبل از پرتاب خود به دلیل کشــیدگی 
مفصل دســت یا شــانه از ماســاژی بهره ببرد که این نواحی را 
برای پرتاب آماده کند. یا دوومیدانی کاری که در دوی ســرعت 
فعالیت می کند باید قبل حضور در مســابقه از ماســاژی استفاده 
کند که در اثر اســتارت ناگهانی دچار گرفتگی عضالت پا نشود. 
البته ماســاژهایی نیز وجود دارد که باعث افزایش قدرت، توان 
و استقامت ورزشکار می شود و در صحنه رقابتها دقت و تمرکز 
او را باال می برد. بنابراین هر رشته ورزشی ماساژ خاص خود را 
می طلبد و این طور نیست که ما از یک تکنیک ماساژ برای تمام 

رشته های ورزشی استفاده کنیم.
ایــن متخصص در پایان گفت: اگر مســوولین تیم های ورزشــی 
سرمایه گذاری خوبی در بخش ماساژ و طب سنتی انجام دهند و از 
انجام ماساژهای غیرتحصصی پیشگیری کنند، در آینده می توانند به 

نتایج خوبی در مسابقات مهم دست پیدا کنند.

علم ورزش

مديرعامل باشگاه پاس همدان مطرح کرد

از توقیف اموال پـاس 
تا امید به بقا

تکرار 4 باره تاریخ 
برای کی روش 
و تیم ملی ایران 
 تیــم ملــی ایران بــا کــی روش برای 
چهارمیــن بار در یــک روز و ماه خاص به 

میدان می رود. 
به گــزارش ایلنا، تیم ملــی ایران در خالل 
ســومین اردوی پیــش از آغــاز جام ملت 
های آســیا روز پنجشنبه به مصاف ترینیداد 
و توباگو می رود. این دیدار در ورزشــگاه 
آزادی و جلــوی چشــم هــواداران وطنی 
خواهد بود و ســپس ملی پوشــان در برابر 

ونزوئــال قرار می گیرند. تیــم ملی ایران با 
کارلوس کی روش بــرای چهارمین بار در 
تاریــخ 24 آبان به میدان می رود. این اتفاق 
پیش از این در ســال های ۹0، ۹1 و ۹2 هم 
رخ داده بــود و حاال بعد از 5 ســال دوباره 
تیم ملی در این تاریخ به مصاف رقبای خود 

می رود.
ایــران در ســال ۹0 در چارچــوب رقابت 
های مقدماتی جام جهانــی 2014 در خانه 
اندونزی به مصاف ایــن تیم رفت و با گل 
های میداوودی، جباری، غالمرضا رضایی و 
نکونام با نتیجه 4-1 به برتری رســید. سال 
بعد دوباره تیم ملی در این تاریخ به مصاف 
ازبکســتان رفت. یکی از معدود شکســت 
هــای کی روش با تیم ملی در برابر تیمهای 

آســیایی. وقتی که بــازی در مرحله نهایی 
مقدماتی جام جهانی 2014 انجام شد و یک 
بر صفر به ســود تیم مهمان تمام شــد. این 
آخرین بازی رسمی مهدی رحمتی برای تیم 
ملی بود. در نهایت ســومین بازی به جدال 
ســال ۹2 برمی گردد. جایی که تیم ملی در 
بانکوک و در چارچوب مقدماتی جام ملت 
های 2015 رو در روی تایلند قرار گرفت و 
با گل هــای دژاگه، گوچی و جهانبخش بر 

حریف خود غلبه کرد.
حاال هم چهارمین مســابقه تیم ملی ایران با 
کــی روش در این روز و مــاه به انجام می 
رسد. دومین بازی در ورزشگاه آزادی. باید 
دیــد در نهایت چه نتیجــه ای رقم خواهد 

خورد؟
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اگر خداوند را دوست داريد، دنیا دوستی را از دلهايتان بیرون کنید
غرورالحكم، حديث 3747

The general assembly of the UN World Tourism 
Organization in 2018 holds in the Iranian city of 
Hamadan.

 Titled as ‘International Seminar on Harnessing 
Cultural Tourism through Innovation and Technology’, the 
three-day event will kick off today (Monday) in Hamedan.
According to UNWTO official website, the main aim 
of the international seminar is to address the role of 
innovation and technology in the development of cultural 
tourism and in enhancing destinations’ competitiveness 
and attractiveness.
Technology and innovation, including information and 
communication technology (ICT), serve as enablers of 
the sustainable development of cultural tourism whereby 
improving governance, enhancing profitability, and 
competitiveness along with preserving intangible and 
tangible cultural resources.
In this regard, the seminar will provide a platform to 
further discuss these important topics through panel 
debates and the sharing of good practices. Additionally, 
it will explore the fundamental contribution of innovation 
to fostering cultural tourism in Iran – a country endowed 
with rich cultural heritage and legacy of the remarkable 
Persian civilization.
The Secretary-General of the United Nations World 
Tourism Organization Zurab Pololikashvili arrived in 
Hamedan on Sunday to attend the 40th UNWTO Affiliate 
Members Plenary Session.
Head of UNWTO: Tourism is one of the best instruments 
for creating peace
The head of the United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO), Zurab Pololikashvili, said 
tourism is one of the best instruments for creating peace 
in the world. He added: "Tourism will show the world how 
attractive Iran is."
 This is Pololikashvili’s first visit to Iran. Earlier on 
Sunday, he had met with Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and the head of Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization Ali 
Asghar Mounesan.
 World tourists say no to US sanctions against Iran
Chief of Iran Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization (CHTHO) Ali Asghar Moonesan said that 
tourists around the world and global activists of tourism 
industry said no to the US sanctions imposed on the 
Islamic Republic of Iran.
He pointed to the participation of activists of tourism 
industry all over the world in the Islamic Republic 
of Iran and added, “the diversity of our international 
events in the field of cultural heritage and tourism as 
well as growth of positive tourism developments in the 
country over the past two years have been indicative 
of the continued growth of this industry in the country 
regardless of sanctions,” Mehr News Agency reported.
 Chief of CHTHO ,Ali Asghar Moonesan: World tourists 
say no to US sanctions against Iran
Organizing the 40th meeting of members of the United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO) in the 
historic city of Hamedan simultaneous with the new 
round of US sanctions on Iran indicates that the US 
and its allies could not materialize their objectives in this 
respect, Moonesan emphasized.
Planners of sanctions cannot boycott the attractions and 
breathtaking views of Iranian land and territory, he said, 
adding, “They cannot deprive world tourists of visiting 
Iranian must-see sites.”
US unilateral and cruel sanctions against Iran are doomed 
to failure, so that a great number of tourists have flocked to 
the Islamic Republic of Iran in this period, he noted.
If accurate planning is taken in this regard, US sanctions 
will have no impact on Iran’s tourism industry, he said, 
adding, “Despite the exacerbation of cultural invasion 
of enemy waged against the country, followed by 
Iranophobia and external political pressures, the country 
has witnessed the organizing prestigious international 
events with a focus on tourism in a way that dynamicity 
as a result of organizing these events in the country has 
created an excellent opportunity for more interaction and 
development of international cooperation.”
The vice president outlined a bright and rosy future for 
Iranian tourism industry and said, “Fortunately, we are 
witnessing the construction operation of 1,900 projects 
in tourism sector of the country with the participation and 
investment of private sector

WTO:
Iran known for hospitality 

 Iran is known worldwide for its 
hospitality, observed UN World Tourism 
Organization secretary general noting 
that in the field of tourism, hospitality is 
more important than culture, traditions and 
architecture.
Zurab Pololikashvili, who was speaking 
at a press conference for the 40th World 
Tourism Organization (UNWTO) in 
Golestan Palace, Tehran, further noted, "It 
is highly appreciated that Iran put tourism 
on the agenda and we are here to promote 
Iran's tourism."
According to IRNA, Pololikashvili pointed out 
that the participation of 27 countries in 40th 
UNWTO meeting in Hamedan indicates the 
potentials for more tourism trade.
"I am happy that this meeting will 
not be held in Tehran or Isfahan and 
Hamedan is going to be introduced 
to the world as a new destination for 
tourism," he added.
The UN official also met Iran's Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif.
Head of Iran's Cultural Heritage, 
Handcrafts and Tourism Organization said 
that Iran is among the top ten countries 
with high capabilities in terms of tourism, 
adding that it also has several natural, 
cultural and architectural attractions.
Ali Asghar Mounesan added that tourists 
of the world and the global activists of the 

tourism industry said 'no' to US sanctions 
against Iran.
Pointing to the great gatherings of tourism 
industry activists from around the world 
in Iran, he said, "The diversity of our 
international events in the field of cultural 
heritage and tourism, and the growth of 
positive developments of tourism in Iran 
over the past two years indicate continued 

growth of this industry in the country 
irrespective of the sanctions."
He added that the 40th UNWTO meeting in 
Hamedan, along with the new round of US 
sanctions against Iran, also shows that the 
US and its allies cannot do anything.
He added that the cruel and unilateral 
sanctions imposed by the United 
States against Iran will not harm the 

country's tourism potentials given the 
cultural characteristics of tourism in the 
international arena.
The desire of tourists to come to this 
-7,000year-old country is evident from the 
increasing number of tourists coming to 
the country, he pointed out.
The meeting will be held from November 
14-12 in Hamedan.

Promote 
sustainable 
tourism 
across the 
world

 The World Tourism 
Organization, as an agency 
affiliated to the United Nations, 
is responsible for the promotion 
of sustainable and responsible 
tourism throughout the world. 
According to Article 4 of the 
Constitution of the World Tourism 
Organization, membership in this 
organization is of three types:
Main or full membership, continuous 
membership and affiliate 

m e m b e r s h i p
Members of the World Tourism 
Organization include 156 
states as the main members, 6 
continuous members and about 
500 affiliated members from private 
sectors, educational institutions, 
local authorities and tourism 
associations. From the Islamic 
Republic of Iran, 12 companies 
and institutions are affiliated 
members of the organization. Of 

the 12 Iranian affiliated members, 
two companies are from Hamadan 
province.
• Ganjnameh Entertainment and 
Tourism Company
• Alisadr Travel Company
The proposal of Hamedan as the 
host of forthcoming meeting of the 
affiliated members of the World 
Tourism Organization by Alisadr 
Tourism Company is approved. 
Accordingly, Hamedan will host 

the 40th meeting of the affiliated 
members of the organization in 
November 2018. It should be noted 
that Alisadr Tourism Company has 
become an affiliated member of 
the World Tourism Organization 
since 2015 and has been  a 
member of the Board of Directors 
of the affiliated members of the 
organization since 201.

Hamedan 2018& 
UNWTO

 Western Iranian city of Hamedan is hosting the 
40th UN World Tourism Organization (UNWTO) 
Affiliate Members Plenary Session which began 
on Monday and will end on Wednesday.
Hosting the world's biggest tourism event in 2018 

in the Iranian city has helped Hamedan, as the 
capital of the Iranian history and civilization, to 
become the flag-bearer of the country's tourism 
in the world, IRNA reported.
The year 2018 marked a turning point in the 
history of Iran's tourism as Hamedan was 
selected as Asia's tourism capital.
At present, the city's enormous tourism 
capacities has helped it to host the 40th UNWTO 
Affiliate Members Plenary Session which is 
being held in Iran for the first time.
The decision was made by the UNWTO last year.
The event comprises four sections: Senior 
experts' meeting, educational workshops, 
technical tours and the International Seminar on 
Harnessing Cultural Tourism through Innovation 
and Technology.
Commenting on the session, Hamidreza Yari, 
a member of the UNWTO's Board of Directors, 
said 80 UNWTO members from 30 countries 
have traveled to Hamedan to take part in the 
event.
He added that UNWTO's Secretary General 

Zurab Pololikashvili and Head of Iran's Cultural 
Heritage Handicrafts and Tourism Organization 
(ICHHTO) Ali Asghar Mounesan are also in 
Hamedan.
Speaking to reporters on the sidelines of the first 
day of the session, Pololikashvili said developing 
rural tourism prepares the ground for gaining new 
experiences of cultures of different ethnic groups 
and tribes and is among the main priorities of 
UNWTO.
This can prepare the ground for gaining more 
knowledge about traditional houses, cultures and 
cuisines and, above all, creating jobs, he added.
UNWTO secretary general noted that presenting 
regional and rural tourist attractions to the other 
people from other countries is of great importance 

for any state, adding creating tourist villages 
helps support those individuals and households 
that are living in areas far from their hometowns.
This, he said, will also help control unrestrained 
migrations from rural areas to cities.
In a meeting with Hamedan Province's 
Governor General Mohammad-Naser 
Nikbakht on the same day, Pololikashvili 
lauded and appreciated measures by the 
Iranian government and Parliament to 
stimulate the tourism industry.
"Iran has high capacities in tourism industry 
and 16 out of 557 UNWTO's affiliate members 
are from Iran," he added.

 Cheap, but effective tool
Addressing the UNWTO Affiliate Members 

Plenary Session, Mounesan said today, all 
countries have realized that tourism is the 
best mechanism for promoting sustainable 
development at minimal costs.
He added that at present, tourism is an 
important dynamic industry in the world.
Mounesan said today, developing countries 
are constantly seeking to increase their 
income, enhance constructive interactions 
with the world and use their economic and 
social resources and capacities to develop 
their tourism industries to achieve the 
sustainable development goals.
Commenting on the session, he noted that 
holding such an international meeting in Iran 
is an effective step toward presenting Iran's 
capacities to the world in the face of the US 
Iranophobic moves and measures.
Being home to close to 1,800 tourist 
attractions, Hamedan is one of the five 
important tourist destinations in Iran.
The UNWTO has decided to grant the first-
ever international certificate of tourism to 
Iranian Alisadr Tourism Company located in 
Hamedan.
Based in Madrid, Spain, UNWTO is a 
subsidiary of the UN whose activities are 
mainly focused on policymaking in tourism 
industry.
It is currently the most renowned organization 
in the world active in the field of travel and 
tourism.

 برگزاري چهلمين اجالس جهاني گردشگري از 12 نوامبر 
2018 در همدان آغاز شد و تا 14 نوامبر ادامه پيدا کرد. اين 
رويداد مهم گردشگري زمينه حضور 80 ميهمان خارجي از 30 
کشور که همه از اعضاي وابسته سازمان جهاني گردشگري 
بودنــد،  را در همدان فراهم کرد. بــه همين دليل در 2 روز 
گذشته ما شاهد حضور گردشگران خارجي در استان همدان 
بوديــم و از آنجا که اين رويداد در بخش هاي متعدد به زبان 
انگليسي اجرا شد، در حوزه رســانه خود را موظف ديديم 
صفحه اي از روزنامه امروز را به زبان انگليسي براي مخاطبان 
خارجي خود که امروز همدان را ترك مي کنند، منتشر کنيم. 
اميد آنکه در فرصت هاي آتي بار ديگر ميزبان گردشــگران 

خارجي در رويدادهاي تأثيرگذار در همدان باشيم.
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