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كشتى همدان 
در انتظار 
انتخابات

خسارت 678 
ميليارد تومانى 
بارش ها 
به كشاورزى 
همدان

تاالب
« شيرين سو» 
جان گرفت

كليات انتخابات 
مجلس و خبرگان 
به شوراى نگهبان 
رفت
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يك سوال، آيا ما جوان ها 
نسل سوخته ايم؟!

  امسال در طليعه بهار شمسى و نزديكى  
با ميالد فرخنده حضرت على اكبر(ع) فرزند 
برومند پيشــواى سوم شــيعيان جهان امام 
حســين(ع) مصادف بــا 28 فروردين ماه، 
بنام روز جوان اســت. همزمانى شيرين و 
قابل تأملى است اين بهار و اين ميالد و اين 
جوانى كه همه با هم چشم اميد به زندگى 
و حــوادث روزگار دارند. زندگى كه يك 
ســوى آن تالش و دوندگى و رقابت براى 
شكوفايى و ثمربخشى و توليد و موفقيت و 

خدمت و بقاى حيات بشريت است.

دوخته لب

2

كار سخت اصولگرايان 
در مركز استان 

 «همدان» براى اصولگرايان به عنوان يكى 
از پايگاه هاى سنتى آنان، اهميت زيادى دارد. 
به ويژه اينكــه در آخرين انتخابات مجلس 
شــوراى اســالمى، 7 كرســى از 9 كرسى 
نمايندگان استان همدان در مجلس، به اين 
گروه تعلق گرفته و در انتخابات رياســت 
جمهورى سال 1396 نيز استان همدان، يكى 
از معدود استان هايى بود كه رئيس جمهور 
وقت (روحانى)، نتوانست اكثريت آراء رأى 
دهندگان اين اســتان را به خود اختصاص 

دهد.

همدان براى مقابله با بحران تجهيزات ندارد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت حضرت على اكبر(ع) 
و روز جوان را تبريك مى گوييم

آگهي تجديد مزايده
شــركت ســياحتى عليصــدر در نظــر دارد بهره بــردارى و اداره 
ــه  ــزات مربوط ــا تجهي ــه اى ب ــتوران شيش ــه رس ــوط ب ــور مرب ام
ــردخانه و  ــه و س ــزات مربوط ــا تجهي ــى و ب ــاپ فوقان ــى ش و كاف
ــاد  ــتى عباس آب ــى، توريس ــع تفريح ــوبه در مجتم ــارى منس انب
ــده  ــق مزاي ــال از طري ــه س ــدت س ــه م ــاره ب ــورت اج ــه ص را ب

ــد. ــذار نماي ــى واگ ــه بخــش خصوص ــى ب عموم
ــوت  ــرايط دع ــدان داراى ش ــان و عالقمن ــه متقاضي ــذا از كلي  ل
مى شــود پــس از بازديــد از محــل تــا يــك هفتــه پــس از انتشــار 
آگهــى از روز چهارشــنبه مــورخ 98/1/28 لغايــت 98/2/2 جهــت 
دريافــت اســناد و مــدارك مزايــده و اخــذ اطالعــات الزم بــه واحــد 
حقوقــى و امــور قراردادهــاى شــركت ســياحتى عليصــدر واقــع در 

همــدان، بلــوار خواجــه رشــيد شــماره 40 مراجعــه فرماينــد.
شركت سياحتى عليصدر استان همدان

درخواست مكتوب الريجانى به آژانس هاى تهران

تورهاى همدانگردى با قطار
طراحى كنيد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 نظــارت قوى و شــفافيت راهكار 
مبارزه با فساد در كشور است.

يكى از راه هاى  مبازره با فساد آن است 
كه نظارت ها به حدى قوى باشــد كه 
هيــچ كس نتواند به ســمت انجام كار 
اشتباه يا خالفى برود يا آن كه سيستم به 
اندازه شفاف و روشن باشد كه حركات 

افراد مشخص باشد.
امام جمعه همدان و نماينده ولى فقيه در 
استان در نشســت هم انديشى با اساتيد 
دانشگاه بوعلى سينا به طراحى سيستمى 
جامع در نظام اســالمى اشــاره كرد و 
اظهار داشــت: بايد افرادى را انتخاب 
كنيم كه به تمام معنا عادل باشند و اگر 
هيچ نظارتى هم وجود نداشته باشد فرد 

به دنبال سو استفاده نباشد.
حجــت االســالم شــعبانى در زمينه 
راهكارهاى تحقق بخشــيدن بيانيه گام 
دوم انقالب با اشــاره به لزوم توجه به 
قشــر جوان در جامعه اظهار داشــت:  
همان طور كــه همه مى دانند كشــور 
ما داراى جوانان نخبه بســيارى اســت 
و اميدواريم كه پــس از بيانيه گام دوم 
انقالب شــاهد حضور چشمگير آن ها 

باشيم.
بــه گزارش تســنيم شــعبانى حضور 
نخبــگان را راه حــل رفع مشــكالت 
دانســت و گفت: يكى از نقدهايى كه 

به مســاله انتخابات وارد اســت شكل 
و ســاختار انتخاباتى است كه حضور 

نخبگان كم رنگ شده است.
شــعبانى افزود: البته اين موضوع ربطى 
به فيلتر شوراى نگهبان ندارد و به نحوه 
انتخاب افراد توســط مردم بر مى گردد 
كه بايد در اين زمينه كار جدى صورت 

گيرد.
وى بيانيــه گام دوم انقالب را مبتنى بر 
تمدنى بر اســاس تعاليم اسالمى عنوان 
كرد و  افزود: اعتقــاد اين بيانيه بر اين 
است كه تمدن امروز و توسعه اى كه در 
جامعه صورت گرفته است، يك توسعه 
مبنى بر اومانيسم غربى و انسان گرايى 

محض است.
امــام جمعه همدان تاكيد كــرد: اعتقاد 
مــا بر اين اســت كه از لحاظ انســان 
شناســى دينى مى توانيــم تمدن قوى 
اســالمى را طراحى كنيــم و در مقابل 
سبك زندگى غربى آن را معرفى كنيم. 
شــعبانى در بخش ديگرى از سخنانش  
بــه تفاوت هاى علوم تجربــى با علوم 
انسانى اشاره كرد و اظهار داشت: يكى 
از مشكالت موجود در علوم انسانى اين 
است كه تكامل در آن به سادگى محقق 
نمى شود در حالى كه در علوم تجربى به 
راحتى با اختراع و حضور در آزمايشگاه 

اين مهم اتفاق مى افتد.

وى به اهميت باالى علوم انسانى اشاره 
كرد و گفت: تحوالتى كه در غرب بعد 
از انقالب صنعتى فرانسه به وجود آمد 
در اصل تحوالت در فلسفه انسانى آنها 
بوده اســت و پس از آن بود كه مساله 
علــوم تجربى و صنعتى شــدن غرب 

مطرح شد.
امام جمعه همدان علوم انســانى را زير 
بناى علوم ديگر  دانست و تصريح كرد: 
تحول در علوم انسانى به سادگى اتفاق 
نمى افتد و نيازمند جمع هاى نخبگان و 

بارش هاى فكرى است.
شعبانى با اشــاره به اينكه مباحثه اى كه 
در حوزه هاى علميه بين طالب شــكل 
مى گيــرد پــردازش ذهنــى را افزايش 
مى دهد اظهار داشــت: اگر اين شــكل 
يادگيرى مطالب در دانشــگاه ها هم به 
وجود مى آمــد مطمئنا پيشــرفت هاى 
بيشترى را در جامعه مشاهده مى كرديم.

وى افــزود: بنده بســيار عالقه مند 
دانشــگاهى  جمع هــاى  در  هســتم 
حضور داشــته باشــم و بــه دور از 
ساليق سياسى در داخل چارچوب ها 

بپردازيم. مباحثه  به 
امام جمعه همدان برگزارى اين جلسات 
را در كاهش اختالفات موثر عنوان كرد 
و گفت: در اين هم انديشــى ها بايد به 
دنبال نقاط مشــترك باشيم تا بتواتيم به 

راحتى موضوعات مختلف را نقد كنيم.
بايد فضاى علمى كشــور را به سمت 

فضاى نقد و گفت و گو ببريم
وى با اشــاره به اينكه فضاى جلسات 
هم انديشى فضاى تعريف كردن نيست 
، تاكيــد كرد: اينجا وقت آن اســت كه 
با بهره گيــرى از نظرات مختلف به نقد 
مطالــب بپردازيم و منتظر رســيدن به 

مقصود مورد نظر باشيم.
نماينده ولــى فقيه در اســتان همدان 
تصريح كرد: بسيار عالى است كه فضاى 
علمى كشــور را به سمت فضاى نقد و 
گفت وگو ببريم و از نظرات كارشناسان 

و نخبگان در كشور استفاده كنيم.
شــعبانى گفت:  بيانيه گام دوم انقالب 
داراى بند هاى مختلفى است كه بررسى 
راه هاى تحقق هــر يك از آنها نيازمند 

برگزارى جلسات تخصصى است.
وى در بخــش ديگرى از ســخنانش 
به نحوه انتخاب مديران اشــاره كرد و 
افــزود: كميل بن زياد بــا وجود ان كه 
انسان وارسته اى بود هيچ گاه مسووليتى 
را عهده دار نبود چرا كه تخصص انجام 

ان را نداشت.
امــام جمعه همدان  افزود: بايد در كنار 
درســت انتخاب كردن افراد با فســاد 
موجود نيز مبــارزه كنيم و اجازه ورود 

مديران به اين موضوعات را ندهيم.

نظارت قوى راهكار مبارزه با فساد 
در كشور است

امامزاده عبدا... امامزاده عبدا... (ع)(ع)  
عطرافشانىعطرافشانى
شد شد 

جوانى كجايى كه يادت به خير

جمعيت جوان 
در سراشيبى كاهش
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توضيحات مديركل تعزيرات درباره تالطم بازار 

دشمن مقصرگرانى هاست
■ بازرسي از تمام رستوران هاي شهر را آغاز كرديم                ■ دولت در مقابل گراني ها واكنش نشان مي دهد
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يادداشت روز

دوخته لب

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سرعت وزش باد در همدان افزايش مى يابد
 به دنبال گرم شدن هوا و تغييرات جوى سرعت وزش باد، در نقاط مختلف اين استان افزايش مى يابد.

كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: با وزش باد شــديد در روز چهارشنبه، احتمال شكسته شدن درختان و آسيب به بنر و 
تابلوهاى تبليغاتى در سطح استان همدان وجود دارد.

سيد محسن موسوى در گفت و گو با ايرنا افزود: با ورود سامانه بارشى از اواخر وقت چهارشنبه، رگبار پراكنده و بارش موقت باران 
استان را فرا گيرد.

موسوى ادامه داد: اين سامانه تا روز شنبه فعال است و به دنبال خود، بارش باران و رعد و برق را به دنبال دارد.
گفتنى است، بر اساس آخرين آمار از ابتداى مهر ماه 1397، بارش هاى استان همدان نسبت به بلند مدت حدود سه برابر افزايش داشته 

و در سال آبى جارى اين استان به عنوان سومين استان پر بارش كشور ثبت شده است.

369 زندانى جرائم غيرعمد در همدان وجود دارد
 مديرعامل ستاد ديه همدان شمار زندانيان جرائم غيرعمد اين استان را 369 تن اعالم و ابراز اميدوارى كرد با كمك خيران بتوان 

زمينه آزادى آنها را فراهم كرد.
يدا... روحانى منش در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 91 تن از زندانيان جرائم غيرعمد اين استان را زندانيان مهريه تشكيل مى دهند.

وى اضافه كرد: بدهكارترين زندانى مهريه به علت ناتوانى در پرداخت 300 سكه در زندان به سر مى برد و جوانترين زندانى مهريه 
25 سال سن دارد.

مديرعامل ستاد ديه استان همدان يادآورى كرد: افزايش نرخ سكه طال در چند ماه گذشته، برخى از دامادها را در پرداخت مهريه حتى 
با وجود تقسيط آن، دچار مشكل و راهى زندان كرده بود.

روحانى منش اضافه كرد: قوه قضاييه با قسط بندى مهريه متناسب با درآمد افراد از افزايش تعداد زندانيان مهريه جلوگيرى كرد.

خبر

يك سوال، آيا ما جوان ها نسل سوخته ايم؟!
مهدى ناصرنژاد  »

  امسال در طليعه بهار شمسى و نزديكى  با ميالد فرخنده حضرت 
على اكبر(ع) فرزند برومند پيشواى سوم شيعيان جهان امام حسين(ع) 
مصادف با 28 فروردين ماه، بنام روز جوان اســت. همزمانى شيرين 
و قابل تأملى اســت اين بهار و اين ميالد و اين جوانى كه همه با هم 
چشــم اميد به زندگى و حوادث روزگار دارند. زندگى كه يك سوى 
آن تالش و دوندگى و رقابت براى شــكوفايى و ثمربخشى و توليد و 
موفقيت و خدمت و بقاى حيات بشــريت است و يك سوى آن نيز 
جهاد و مبارزه و شهادت براى حفظ تمام ارزش هاى خدايى و دينى و 
انسانى و همه با هم و براى هم رمز استوارى و درس زندگى و معناى 
بودن و نبودن و زشت و زيباى تاريخ و سرنوشت و سرگذشت ادوار 

نوع بشر از ازل تا ابد هست و خواهد بود.
زندگى انســان و موجود جوان بر روى كــره خاك همه از يك خدا 
و يك جنس و يك هوا و يك سرنوشــت مختوم هستند و ليكن اين 
شــيوه هاى زندگى و كيفيت سرنوشت آدم ها و نوعاً جوان ها است كه 
بــه گونه اى خودآگاه و ناخودآگاه رقــم مى خورد و چه بد و بدتر كه 

بخواهند رقم بزنند!
نويسنده اين نوشتار يك آدم پا به سن گذاشته و تلخ و شيرين روزگار 
ديده ام و بســيار پيش مى آيد با جوان هايى كه برخورد دارم، ســوال 
مى كنند، دوره جوانى شــما چگونه و با چه كيفيتى سپرى شده و آيا 
ما جوان هاى دوران حاضر، نســل سوخته نيســتيم؟! و من مى گويم، 
چنانچه كيفيــت زندگى در جامعه كنونى و به معناى واقعى تر جامعه 
بعد از انقالب اســالمى با نسل ها و جوان ترهايش را با جامعه قبل از 
وقوع انقالب مقايســه كنيم و بر اين نتيجه برسيم كه آيا نسل بهتريم 
يا ســوخته ايم، هرگز قياس منطقى و قابل استناد نخواهد بود. به اين 
دليل كه اگر جوان نسل هاى قبل و دوران گذشته، سواى تمام لذت ها 
و اميال شــخصى، زندگى خوب و راحت و بى دغدغه اى داشتند و از 
خوشبختى سر به آسمان مى سائيدند، آنچنان سينه چاك و جان بر كف 
و يكپارچه و يكصدا در شهرها و خيابان ها، خشم و خروش خويش 
را به ســر حاكمــان وقت فرياد نمى زدنــد و روزگار بهترى را طلب 
نمى كردند؟! آيا پدران ما كه متعلق به نســل هاى گذشته بودند از چه 
داشته ها و نداشــته هاى خود خسته دل و آزرده بودند كه حكومت و 
متعاقب آن دوران بهتر و عادالنه تر و متكى به ايمان و عقيده و استقالل 

آرزو داشته و در سر مى پروراند؟! 
واقعيت اين اســت كه تمام آرزو و خواسته ها و ايده هاى نسل پدران 
ما متناســب با شــرايط و بود و نبود دوران خود آنان بود و خواستند 
تا بــراى تحقق روزگارى بهتر و جامعه اى ســرافرازتر براى فرزندان 
خــود و دنياى فرداى خود حكومتى را زير و رو كرده، انقالب كنند و 
غصه ها را سرآورند و كردند! اما چه بايد كرد كه خواسته ها و ايده هاى 
جوان هاى نســل حاضر متناسب با شرايط و ابزار و تمام داشته هايمان 
نيســت، چرا كه در دوران گذار از يك شرايط سخت و بسته به يك 
فضاى تازه و باز نيازمند زيرساخت ها و ابزار جديد و سرمايه مضاعف 

هستيم و دشوار به دست مى آيد.
 امروز جوان هاى ما به توازن در امكانات و اعتمادسازى در بسترهاى 
اجرائى نيازمند مى باشــند، چرا كه هر چه را براى آغاز كار به دســت 
مى آورند، به گمان نابرابر با توانمندى هاى الزم مى باشد، وليكن ياراى 
تقويت و برابرسازى آن هم نيســت و ممكن است انگيزه ها به يأس 
تبديل شــود. اين همان الزمه بعيد و دور از دسترس نسل هاى امروز 
است كه ناگزير واژه دردناك نسل سوخته را جايگزين تمام حرف هاى 

گفته و ناگفته خود مى سازند!

1- هجــوم براى پيش خريد گندم از ســوى دالالن شــكل گرفته 
اســت. گفته مى شــود برخــى دالالن اقدام به پيــش خريد گندم 
كشــاورزان با قيمت هاى باالتر از نــرخ تضمينى دولت مى كنند.

گويــا اين اقدام به دليل كاهــش ارزش پول ملى و نبود نظارت در 
حوزه صادرات مى باشد.

گفتنى اســت پيش از اين بازار گوجه گوشــت پيــاز و.. مورد توجه 
خريداران عراقى بود.

2- آجيل فروشــان در آستانه ورشكســتگى قرار گرفته اند. گفته مى 
شود بسيارى از آجيل فروشان به دليل كسادى بازار نسبت به پرداخت 
بدهى هاى خود به بنكداران با مشــكل مواجه شده اند. گويا بسيارى 
از اوراق و اســناد تضمينى اين صنف به زودى براى پرداخت سر از 

مراجع قانونى درخواهند آورد. گفتنى است پس از 
راه اندازى  كمپين نه به آجيل بســيارى از آجيل هاى آجيل فروشــان 

روى دست آن ها ماند.
3- آمار كشــته هاى اســتان در بارندگى هاى اخير با تحليل صاحب 
نظران مواجه شــده اســت.گفته مى شــود در حاليكه استان همدان 
همچون استان هاى جنوبى تجربه سيل نداشت 9 كشته در بارندگى هاى 
گذشته اين اســتان مورد توجه بوده است. گويا ضعف در آموزش و 
برنامه ريزى ستاد بحران اصلى ترين دليل از سوى صاحب نظران اعالم 
شــده است. گفتنى است در بارندگى هاى يك ماه اخير استان همدان 

9 كشته داشته است.

كار سخت اصولگرايان در مركز استان 
 «همدان» براى اصولگرايان به عنوان يكى از پايگاه هاى ســنتى آنان، 
اهميت زيادى دارد. به ويژه اينكه در آخرين انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى، 7 كرسى از 9 كرسى نمايندگان استان همدان در مجلس، به اين 
گروه تعلق گرفته و در انتخابات رياست جمهورى سال 1396 نيز استان 
همدان، يكى از معدود استان هايى بود كه رئيس جمهور وقت (روحانى)، 
نتوانست اكثريت آراء رأى دهندگان اين استان را به خود اختصاص دهد 
و نامزد مورد حمايت اصولگرايان (رئيسى) از او پيشى گرفت. بر همين 
اســاس، اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس نيز تمام تالش خود را 
بكار مى بندند تا ضمن حفظ جايگاه قبلى، به ارتقاء اين جايگاه دســت 
يابند. آنها با توجه به مجموعه شرايط، براى خود احتمال موفقيت زيادى 

در اين زمينه قائل هستند.
اما اين، همه ماجرا نيست و برخى احتماالت و اتفاقات وجود دارد كه 
در صورت ناديده گرفته شدن و بى توجهى به آنها از سوى اصولگرايان، 
احتماالً متزلزل شدن جايگاه فعلى آنها را در پى خواهد داشت. واقعيت 
آن است كه عملكرد اين جناح در استان و به ويژه در مركز استان، چندان 
مطلوب نبوده و كســب برخى موفقيت هاى آنها در عرصه رقابت هاى 
سياسى در سطح استان، عمدتاً مرهون عملكرد قبلى يا پايگاه رأى برخى 
چهره هاى شاخص اين گروه مى باشد. رأى نياوردن برخى از نامزدهاى 
مورد حمايت اصولگرايان در انتخابات گذشــته مجلس و شــوراها به 
خصوص در مركز اســتان، مويد اين مدعا است كه موقعيت فعلى اين 

گروه در انتخابات آينده، مستحكم  و تضمين شده نيست.
ضمن اينكه گر چه «ابراهيم رئيسى» نامزد مورد حمايت اصولگرايان در 
انتخابات رياســت جمهورى گذشته و در مجموع آراء استان، از رقيب 
خود «روحانى» پيشــى گرفت، اما در مركز اســتان، اين «روحانى» بود 
كه اكثريت آراء را كســب كرد و به عالوه اينكه «ليست اميد» كه شامل 
نامزدهاى مورد حمايت اصالح طلبان و اعتداليون در انتخابات شوراها 
بود، اكثريت نامزدهاى خود را به شوراى اسالمى مركز استان و برخى 
ديگر شهرهاى استان فرستاد. بديهى است موضوعاتى از اين قبيل، بايد 
مورد توجه خاص سياســتگذاران و برنامه ريزان جبهه اصولگرايان قرار 
گيرد تا ناكامى هاى آنها، در سطحى وسيع تر از قبل، رخ ندهد و به پاشنه 

آشيل آنها مبدل نشود.
«احتمال نامزد نشدن چهره هايى مانند حاجى بابايى در همدان» و «ورود 
چهره هاى صاحب نفوذ و داراى پايگاه قابل توجهى مردمى در صورت 
برگزارى انتخابات مجلس به صورت اســتانى» از جمله ديگر مواردى 
است كه در صورت قطعيت يافتن آنها، اصولگرايان را به ويژه در مركز 
اســتان، با مشــكالت قابل توجهى مواجه خواهد كرد. نظر به اهميت 
موضوع «نامزد نشدن احتمالى حاجى بابايى» در همدان، كه در نوشتار 
مســتقلى به اين موضوع پرداخته مى شود، اما قدر مسلم اينكه اگر قرار 
باشــد كه انتخابات مجلس به صورت استانى برگزار شود، اصولگرايان 
حتى با داشتن «حاجى بابايى» در ليست نامزدهاى خود در استان همدان، 
بايد با رقباى جدى و قدرتمندى وارد رقابت شوند كه پيروزى بر آنها، 

به سادگى محقق نمى شود.
ممكن اســت مشــكالت اقتصادى كه اين روزها، آحاد جامعه ايرانى 
را درگيــر خود كرده و موج انتقادى كه عليه دولت ايجاد شــده، براى 
اصولگرايان به منزله مركبى تلقى شــود تا ســوار بر آن به ســوى فتح 
كرسى هاى پيروزى بتازند، اما آنها نبايد به اين موضوع، دل ببندند، چرا 
كه اين گروه در مهمترين رقابت سياسى كشور يعنى انتخابات رياست 
جمهورى، كه دوازدهمين دوره آن در سال 1396 برگزار شد على رغم 
تمســك به اين حربه و طرح شــعارها و وعده هاى فريبنده، نتوانست 
اكثريت آراء مردم تحت فشــارهاى گوناگون اقتصادى (حتى در برخى 

مناطق محروم) را به خود اختصاص دهد.
در مجموع، برخالف برخى تصورات و تحليل هاى خوش يبنانه، منتقدان 
دولت و به خصوص اصولگرايان همدانى، براى حفظ و تقويت جايگاه 
خود در مركز اســتان، كار ســختى در پيش دارند و بايد با راهبردهاى 
مناسب، وارد عرصه شوند، چرا كه هر گونه ناكامى و شكست در مركز 
استان، آثار خود را در ديگر شهرستان هاى استان نيز نمايان خواهد كرد 
كه در صورت وقوع، قطعا براى اصولگرايان اســتان، خوشايند و قابل 

جبران نخواهد بود.

 كمبــود تجهيــزات مقابله بــا بحران از 
ضعف هاى همدان است.

فرمانــدار همــدان در شــوراى هماهنگــى 
مديريت بحران شهرســتان همدان با اشاره به 
اينكه يكــى از چالش هاى مهم همدان هنگام 
مديريت سيالب ها بستن سطح رودخانه ها و 
تبديل آنها به كانال اســت، اظهار داشــت: با 
اين اقدام حجم آبى كه از رودخانه ها مى گذرد 

بسيار محدود است.
حســين افشــارى با بيــان اينكــه اگر روى 
رودخانه ها بــاز بود خســارات وارده كمتر 
مى شــد، افزود: بايــد بر روى ايجاد ســير 

برگردان رودخانه ديوين كار شود.
به گزارش تســنيم، فرماندار همدان با تأكيد 
بر اينكه در انتهاى قاســم آبــاد با توجه به 
مصالح اســتفاده شــده در احــداث منازل 
اگر ســپاه و ديگر دســتگاه هاى امدادرسان 
ورود نمى كردنــد امكان تخريب 100 منزل 
مهار  در  گفت:  داشــت،  وجود  مســكونى 
ســيالب و ايجاد خاكريز در قاسم آباد سپاه  

اقدام كرد.
افشارى با اشــاره به اينكه كسانى كه جلوى 
دوربين هــا قرار گرفتنــد كمترين نقش را در 
كنترل سيالب داشــتند، بيان كرد: آن هايى كه 
بيشترين نقش را در خدمت رسانى به مردم و 

كنترل سيالب داشتند گمنام بودند.

وى با بيــان اينكه در هنگام وقوع ســيالب 
دو نقطه ضعف مشــخص شــد كــه بايد بر 
روى آن ها متمركز شــويم، عنوان كرد: بستر 
رودخانه ها و مســيل در 50 سال گذشته رها 

شده بود.
كمبود  اينكه  بر  تأكيــد  با  همدان  فرماندار 
تجهيــزات از ديگــر نقاط ضعف اســت، 
ابــراز كرد:  در اين مقطع ديديم كه گاهى 
اوقات يك ماشــين آالت مى توانست مانع 
از وارد شدن ده ها ميليارد تومان خسارت 

شود.
افشــارى گفت: اولويت كميتــه برنامه ريزى 
شهرســتان، تأمين تجهيزات اوليــه مقابله با 
بحران ها و تعمير و تجهيز و نوسازى امكانات 

و تجهيزات قبلى است.
وى در تشريح نقاط ضعف شهرستان همدان 
در رابطه بــا مقابله با بحران، بيــان كرد: در 
مدت زمان رسيدگى به مشكالت ايجاد شده 
به دليل بروز سيالب به وضوح شاهد تاثير به 
ســزاى تجهيزات راهدارى در جلوگيرى از 
تحميل خســارات بوده ايــم؛ از اين رو بدون 
شــك اولويت بندى در كميتــه برنامه ريزى 
شهرســتان براى خريد، تعميــر و نگهدارى 
وســايل ضرورى بايد به دقت و حساســيت 

بيشترى صورت گيرد.
فرماندار همدان در ادامه مطرح كرد: فراموشى 
و رهايى رودخانه و مسيل ها در بلندمدت از 
ديگــر نقاط ضعــف همدان در مهار ســيل 

بوده اســت؛ چراكه اين فراموشى باعث شد 
تا زحمــات نيروهاى مربوطــه در اليروبى 
رودخانه و بازگشــايى مسيل ها چندين برابر 

شود.
افشــار با بيــان اينكه درايــن مدت زمان 
شهرســتان  ســيالب،  وقوع  و  بارندگى ها 
همــدان توانســت تهديدهــا را تبديل به 
فرصت كند، اظهار كرد: بدون شــك بايد 
گرفته  صــورت  فعاليت هــاى  تمامــى  از 
مســتنداتى تهيه شــود تا با بررســى ها و 
و  ضعف  نقــاط  بتوانيم  مجــدد  مطالعات 
قوت خود را شــناخته و براى بحران هاى 
احتمالــى بعــدى آمادگى الزم را داشــته 
باشــيم؛ همچنين الزم است تا از تجارب 
مديريت  در  اســتان ها  ساير  منفى  و  مثبت 
هرچه  اداره  براى  بحران ها  و  مسائل  انواع 

كنيم. استفاده  شهر  بهتر 
اين مقام مســئول با اشــاره به پنهان بودن 
برخى از آســيب ها در بحران،  عنوان كرد: 
هنــگام وقوع ســيل آب هاى ســطحى به 
زيرزميــن نفوذ پيداكــرده و باعث آلودگى 
آب شــرب مردم مى شــود؛ همچنين قطعى 
گاز و برق نيز از ديگر آســيب هاى همراه با 
سيل است از اين رو مديريت و توجه دقيق 
براى رفع اين مشــكالت نيازمند تالش هاى 

فراوان است.

فرماندار همدان:

همدان براى مقابله با بحران
 تجهيزات ندارد

معاون آموزش و پرورش استان همدان:

نهاديه كردن حفظ 
سالمت از مدارس 
پيگيرى مى شود

 در آستانه فرا رســيدن هفته سالمت با 
اجرا برنامه هــاى متعددى در اين زمينه به 
دنبال نهادينه كردن حفظ ســالمت در بين 

دانش آموزان هستيم.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 

پرورش اســتان همدان با اشاره به اهميت 
اظهار  مــدارس،  در  ســالمت  موضــوع 
تقدير  هــاى  همايش  برگزارى  داشــت: 
از مراقبــان و رابطان ســالمت، ديدار با 
ها،  شهرستان  بهداشــت  مراكز  روســاى 
اجراى برنامه هاى ورزشــى، كوهپيمايى 
دانش آموزان و فرهنگيان و صبحانه سالم 
در مــدارس، از مهمترين برنامه هاى اين 

است. هفته 
عبدا... جعفرى در گفت و گو با ايرنا در اين 
هفته مســابقات ورزشى طناب زنى، طناب 
كشــى و تير اندازى نيز براى فرهنگيان و 

دانش آموزان برگزار مى شود.
جعفرى اضافه كرد: برپايى جشــنواره هاى 
غذاى سنتى و سالم يكى از برنامه هاى اين 
هفته است كه در آن دانش آموزان، با نحوه 

پخت غذاى سالم آشنا مى شوند.
وى با اشاره به ابالغ سياست هاى كالن 
ســالمت توســط رهبر معظم انقالب و 
نگاه ويژه مســئوالن به حوزه ســالمت، 
گفــت: در فضــاى كنونى كه ســالمت 
مــورد توجه همــه همگان قــرار دارد، 
بايد با ســعى و تــالش بتوانيم به تحقق 
اهــداف حــوزه ســالمت جامــه عمل 

بپوشــانيم كه اين مهم بعــد از خانواده 
يابد. مى  تحقق  مدارس  در 

معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش اســتان همدان عنوان كرد: هدف 
از اجــراى برنامه هاى حوزه ســالمت و 
تندرســتى در مــدارس افزايــش دانش و 
آگاهى خود مراقبتى در مدارس، خانواده ها 

و در نهايت جامعه است.
وى اظهار داشــت: هفته سالمت امسال با 
شــعار «مراقبت هاى اوليه بهداشتى، راهى 
به سوى پوشش همگانى سالمت» بر گزار 

مى شود.

محدوديت ترافيكى روز ارتش اعالم شد
 طرح ترافيكى ويژه براى برگزارى هر چه با شكوهتر مراسم روز 29

فروردين  اجرا مى شود.
تمامى وســايل نقليه از ساعت 6 صبح تا پايان مراســم رژه در ميدان 
باباطاهر، بلوار نيروى انتظامى، بلوار فلســطين و خيابان فرعى باباطاهر 
ممنوع است.در صورت توقف وسايل نقليه در محدوده هاى ياد شده، 

خودرو توسط جرثقيل به محل ديگرى منتقل مى شود.
تردد تمامى وســايل نقليه در ساعت هفت صبح تا پايان مراسم رژه از 
سمت ميدان عاشــورا به ميدان سپاه، بلوار شهيد ستار ابراهيمى، ميدان 
فلسطين و ميدان عين القضات و تمامى كوچه ها و خيابان هاى به سمت 

ميدان باباطاهر ممنوع است.

خودروهاى پالك شخصى مسافربر 
شناسنامه هويتى ندارند

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان با بيان اينكه فعاليت 
خودروهاى مسافركش برون شــهرى با پالك شخصى مغاير با قانون 
است گفت: خودروهاى پالك شخصى مســافربر شناسنامه هويتى و 
امنيتى ندارند.به گزارش فارس ، مصطفى پناهنده در در جمع خبرنگاران 
ضمن تأكيد بر اينكه بر اساس ماده 203 قانون راهنمايى و رانندگى حمل  
و نقل مســافر برون شهرى با پالك شــخصى ممنوع است اظهار كرد: 
جابجايى مسافر توسط خودروهايى كه پالك شخصى دارند، غيرقانونى 
است.وى افزود: با وجود تأكيد صريح قوانين، شاهد مسافرگيرى برخى 
خودروها با پالك شخصى هستيم كه اين وضعيت معضالتى را ايجاد 
كرده اســت.مديركل راهدارى استان همدان با تاكيد بر اينكه سفرهاى 
برون شهرى با خودروهاى شــخصى در حقيقت جدال با ايمنى است 
يادآور شد: عده اى از مردم پرداخت بهاى كمتر كرايه سفر را فداى ايمنى 

سفر و امنيت خود مى كنند.

 ديگر هيچ نــوع آب گرفتگى در منطقه 
گميشان وجود ندارد و مردم زندگى عادى 

خود را از سر گرفته اند. 
آستان  عطرافشــانى  مراســم  ديروز  ظهر 
مقــدس امامــزاده عبــدا... (ع) همــدان 
و رونمايــى از كمپيــن عكس"مــن يك 
پاسدار هســتم" با حضور اقشار مختلف 
مــردم، مديران اوقــاف و امــور خيريه 
همدان و همچنين جانشــين فرمانده سپاه 

انصارالحسين (ع) همدان برگزار شد.
جانشــين فرمانــده ســپاه همــدان در 
حاشــيه ايــن مراســم در گفت وگو با 
ســپاه  اقدامات  تشــريح  با  خبرنگاران 
گلســتان،  ســيل زده  مناطق  در  همدان 
از  داشت:  اظهار  خوزســتان  و  لرستان 
پوشش  براى  رســانه  اصحاب  خدمات 
سيل زده  مناطق  به  مربوط  اخبار  مناسب 

مى كنم. سپاسگزارى  كشور 
مهدى فرجى افزود: ســپاه اســتان همدان 
در روزهايى كه استان شاهد بارندگى هاى 
بسيار بود با ســه روز كار شبانه روزى در 
كنار ديگر نهادها، تمامى خدمات خود را 
پاى كار آورد و توانســت در كنار ديگران 
ميزان خسارات واردشده به مردم را كاهش 

دهد.
جانشــين فرمانده ســپاه همــدان درباره 
خدمات ســپاه در منطقه گميشان نيز بيان 
كرد: روز گذشــته در آخرين بازديد خود 
از ايــن منطقه شــاهد رضايتمندى مردم 
گميشان از خدمات ارائه شده توسط سپاه 
همدان و كمك هايى كــه مردم همدان به 

اين منطقه ارسال كردند، بوديم.

وى با اشــاره به حضور نيروهاى بسيجى 
استاِن همدان در منطقه گميشان عنوان كرد: 
خوشــبختانه ديگر هيچ نوع آب گرفتگى 
در منطقه گميشــان وجود نداشته و مردم 

زندگى عادى خود را از سر گرفته اند.
فرجى دربــاره وضعيت منطقه ســيل زده 
لرســتان و لزوم توجه بيشتر به اين منطقه 
ابراز كرد: مردم در منطقه پلدختر، معموالن 
و  منطقه چگنى كه به استان همدان واگذار 

شده  وضعيت مناسبى ندارند.
همــدان  ســپاه  فرمانــده  جانشــين 
در  جهــادى  گروه هــاى  فعاليــت  از 
ــدازى  ــتان و راه ان مناطــق ســيل زده لرس
يــك آشــپزخانه ســيار توســط بســيجيان 
ــن  ــرد: اي ــر داد و مطــرح ك ــدان خب هم
ماليــر  بچه هــاى  توســط  آشــپزخانه 
راه انــدازى شــده و روزانــه بيــش از 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــذا ب ــرس غ ــزار پ 2 ه

ــى داد. م

وى تصريــح كــرد: وظيفه اصلــى ما در 
منطقه لرستان پاك سازى خانه هاى مردم از 
گل والى بود كه خوشــبختانه اين موضوع  
نيز در منطقه فعاليتى ما انجام شــده است 
و هم اكنون گروه هاى ما در حال كارواش 
كردن منازل و وسايل مردم هستند كه اين 
نيز به صورت خودجــوش در حال انجام 

است.
جانشين فرمانده سپاه همدان با اعالم اينكه 
بخشى از امكانات و نيروهاى سپاه همدان 
براى خدمت رسانى به اهواز اعزام شده اند، 
اظهار داشــت: وظيفه امدادرســانى ما در 
منطقــه پل دختر به پايان رســيده و منتظر 
پايان يافتن مرحله كارشناسى براى ارزيابى 
ميزان خسارات واردشــده به منازل مردم 
هستيم تا مرحله بازســازى منازل را آغاز 

كنيم.
وى تأكيــد كــرد: در منطقــه چگنى نيز 
مسئوليت ما به پايان رسيده است هرچند 

بخشى بزرگى از كار توسط ادارات استان 
همدان به ويژه شهردارى همدان انجام شد 
چراكه اين مجموعه بيشتر امكانات و توان 
خود را براى پاك ســازى منــازل مردم به 

ميدان آورد.
فرجــى با اشــاره بــه اينكــه 75 درصد 
از كمك هــاى مردم اســتان همــدان  به 
استان هاى لرستان و خوزستان ارسال شده 
اســت، عنوان كرد: بيش از 65 كاميون با 
ظرفيتى بيش از 10 تــن كمك مردمى از 
اســتان همدان به اين دو استان ارسال شده 
اســت كمك هايى كه بيشــتر آنها وسايل 

مورد ضرورى مردم سيل زده بود.
 ارســال كمك هــاى مردمى به 

مناطق سيل زده ادامه يابد
وى با قدردانــى از مردم اســتان همدان 
براى خدمت رسانى گسترده شان به مناطق 
ســيل زده تصريح كرد: مردم استان وظيفه 
خــود را به خوبى انجام داده انــد اما الزم 
است بدانيم كه اين حادثه اتفاق براى اينكه 
به طور كامل برطرف شــود نياز به گذشت 
زمــان دارد بنابراين ما از مردم مى خواهيم 
به اندازه توان نسبت به تهيه اقالم ضرورى 
مردم ســيل زده مثل يخچال و غيره اقدام 

كنند.
جانشــين فرمانده ســپاه همــدان درباره 
خوزســتان نيز ابراز كرد: به دليل شــرايط 
جوى و شــرجى بودن هوا كار كردن در 
اين منطقه بســيار سخت است اما باهمت 
و كمك هاى مردم مى توانيم به نحو احسن 
به مردم سيل زده اين منطقه خدمت رسانى 

كنيم.

جانشين فرمانده سپاه همدان:

 ديگر هيچ نوع آب گرفتگى در منطقه گميشان وجود ندارد
■ امامزاده عبدا... (ع) عطرافشانى شد
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تويسركان23 درصد صنايع دستى همدان را 
توليد مى كند

 فرماندار تويســركان با بيان اينكه 23 درصد صنايع دســتى استان همدان متعلق به 
تويســركان است گفت: بازار صنايع دستى تويسركان بايد با كمك و تعامل مديران راه 

 اندازى شود.
حبيب موميوند در گفت و گو با ايرنا افزود: چهارهزار و 700 واحد صنايع دستى داراى 
پروانه در تويســركان فعال اســت و هفــت هزار و 600 نفر در حــوزه مبل و منبت در 

شهرستان مشغول به كار هستند.

وى ادامه داد: شهرســتان تويسركان از چهار هزار و 600 بافنده فرش دستباف برخوردار 
است كه سه هزار و 600 نفر از اين تعداد گواهى آموزشى دارند.

موميوند با بيان اينكه بيش از 221 اثر تاريخى، فرهنگى، مذهبى و طبيعى در شهرســتان 
وجــود دارد افزود: ظرفيت گردشــگرى در شهرســتان بســيار باالســت امــا نيازمند 
زيرساخت هاى الزم است.فرماندار تويسركان افزود: شهرستان تويسركان بيش از 9 هزار 
هكتــار زمين هاى باغى متنوع دارد كه بيش از پنج هزار و 500 هكتار از اين ميزان به باغ 

هاى گردو اختصاص يافته است.
موميوند به ايجاد اشــتغال در بخش هاى مختلف كشــاورزى از جمله ايجاد و توســعه 
گلخانه ها در وســعت زياد و سرشاخه كارى گردو در سطح شهرستان اشاره كرد و گفت: 

زمينه كار در بخش كشاورزى به شيوه نوين در تويسركان مهيا است.

عمق فاجعه سيل در لرستان 
نيازمند اطالع رسانى بيشتر 

مهدى ناصرنژاد »
  با وجود اينكه اخبار مربوط به حوادث ســيل ويرانگر در حدود 
نيمى از كشورمان توسط رسانه هاى داخلى و خارجى، انعكاس جهانى 
پيدا كرده است، اما ناظران و شواهد عينى در مناطق سيل زده مى گويند، 
آگاهى عمومى نسبت به عمق اين فاجعه و لزوم كمك رسانى اثرگذار 

نيازمند اطالع رسانى بيشتر مى باشد.
يــك فعال و عضــو جمعيت هالل احمر همدان كــه به تازگى به 
اتفــاق جمعــى از امدادگران از مأموريت چنــد روز براى كمك 
به ســيل زدگان بخش معموالن در استان لرســتان بازگشته است 
مى گويد، شدت و دامنه خرابى ها در اين مناطق آنچنان وحشتناك 
و متأثر كننده اســت كه با امكانات فعلــى و در كوتاه مدت قابل 

نمى باشد. جبران  و  ترميم 
ايــن امدادگر پرتالش كــه مايل به آوردن نام خــود در اين گزارش 
نمى باشــد، عقيــده دارد، با وجود اينكه هجوم مــردم براى كمك به 
هموطنــان ســيل زده در اغلب اوقات مانع فعاليــت آگاهانه و روان 
امدادگران و نيروهاى آموزش ديده ســاير سازمان ها مى شود، اما اى 
كاش مى شــد، هموطنان دلســوز و متعهد با حضــور مثبت خود در 
نقاط ســيل زده به خصوص بخش معموالن عمق فاجعه را از نزديك 
مى ديدندو با آگاهى بيشــتر نوع كمك هاى خود را تعيين و همســو 
مى كردنــد. يك خانــم عضو جمعيت هالل احمر همــدان نيز كه در 
چادر امداد مســتقر در ميدان آرامگاه شهر همدان كمك هاى نقدى و 
غيرنقدى همشهريان براى سيل زدگان كشورمان را جمع آورى مى كند، 
به خبرنگار همدان پيام گفت: خوشبختانه دامنه كمك رسانى همشهريان 
همدانى در اين خصوص چشمگير و قابل توجه مى باشد. به گفته وى، 
حس همدردى مردمان خوب همدان نســبت به همونان فاجعه ديده 

تحسين برانگيز است.
اين خانــم امدادگر در عين حال با تأثر بيــان مى كند، با وجود اينكه 
قشــرهاى مردم به تناسب وسع و توانايى خويش به هموطنان آسيب 
ديده كمك مى كنند، وليكن شــدت خســارت ها و تعداد شــهرها و 
روستاهاى آســيب ديده، همچنين شــدت تخريب زيرساخت هاى 
عمومى و از سويى نيز اقالم مورد نياز سيل زدگان، آنچنان وسيع است 

كه روند كمك رسانى ها كافى به نظر نمى آيد.
اين امدادگر دلســوز و متعهد همچنين با تأثر و غم آشــكار در بيان 
خويش نســبت به هموطنان سيل زده، قشــرهاى مردم متعهد شهر و 
اســتانمان را به مشاركت بيشتر براى كمك به جبران خسارت هاى به 
جاى مانده از ســيل دعوت كرد و افــزود: بايد غم و اندوه در نگاه و 
ضجه هاى زنان و كودكان سيل زده را از نزديك مشاهده كنى تا بدانى 

فاجعه يعنى چه!!

مدارس كبودراهنگ 
خسارت يك ميلياردى ديد 

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از يــك ميليارد و 200
ميليــون تومان در بارش هاى اخير به مدارس شهرســتان كبودراهنگ 

خسارت وارد شده است.
فرماندار كبودراهنگ با بيان اين مطلب در شوراى آموزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ كه در محل مدرسه صديقه كبرى (س) روستاى 
قهورد عليات بخش گل تپه برگزار شــد و گفت: در بارش هاى اخير 
برف و باران در سطح شهرستان به مدارس كه فرسوده بودند خسارت 

بيشترى وارده شده است.
حجت ا... مهدوى خاطرنشان كرد: مدارس و يا كالس هايى كه آسيب 
ديده و امكان ريزش دارند بايد هر چه سريعتر مديران بررسى كنند تا 
اين مدارس تخليه شوند و مكان مناسب ديگرى در نظر گرفته شود تا 

دانش اموزان در حوادث احتمالى آسيبى نبينند.
امام جمعه گل تپه نيز در اين نشســت به پررنــگ كردن معنويت در 
مدارس تأكيد كرد و افزود: در مدارس بايد به زنگ نماز توجه ويژه اى 
شود و معلمان با شركت در نماز جماعت در مدارس بايد دانش آموزان 

را به خواندن نماز تشويق كنند.
حجت االسالم و المسلمين موسوى بيان داشت: دانش آموزان در بيشتر 
مواقــع از معلمان و مربيان خود الگــو مى گيرند و معلمان بايد با اين 
گونه موارد ارزش قائل شوند تا دانش آموزان نيز از آنها درس بگيرند 

و معنويت را سرلوحه زندگى خود قرار دهند.
رئيس آموزش و پرورش كبودراهنگ نيز خاطرنشــان كرد: در ســتاد 
بزرگداشت مقام معلم براى تقويت جايگاه آنان از هيچ كوشش دريغ 
نخواهيم كرد و برنامه هاى مختلف فرهنگى ورزشــى و هنرى تدارك 

ديده شده است.
رضا عســگرى افزود: تعميق روحيه سپاسگزارى از معلم به عنوان 
عنصــر موثر در تربيت و آموزش مورد توجه جدى ما اســت و با 
برنامه ريزى دقيق و منســجم بايد براى رســيدن به جايگاه به حق 

معلمان تالش كرد.
رئيس آموزش و پرورش گل تپه نيز در شــوراى آموزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ اظهار داشت: در بخ گل تپه 60 مدرسه وجود 
دارد كه 10 مدرســه متوســطه اول و دوم  مى باشد كه بجز يكى از 
اين مدارس همه شــبانه روزى هستند و تعداد 50 مدرسه نيز ابتدايى 

هستند.
زارعى افزود: بيشتر معلمان در بخش گل تپه غيربومى هستند و با توجه 
به اينكه هر روز در حال رفت و آمد هســتند ولى خوشبختانه در اين 
خصوص مشكلى وجود ندارد و وضعيت مناسبى داريم اما مشكالت 
در پشتيبانى و فضاها و تجهيزات است با اين وجود سال گذشته منطقه 

گل تپه در شاخص هاى كار و دانش توزيع متوازن در استان اول شد.

پيگيرى پرونده محيط بان همدانى:
پرونده به شعبه صادر كننده رأى برگشت

 سال هاست به كارگيرى ســالح گرم و استفاده از آن براى انجام 
وظيفه براى جــان محيط بانان مخاطره آميز بوده اســت چرا كه در 
صورت آســيب رســيدن به ناقضان قانون، محيط بانان مورد اتهام 
واقع شــده و مستحق مجازات هاى ســنگين مى شوند و اين نشانه 
نقص بســيار بزرگ در حقوق نيروهاى مسلح و جزايى است چراكه 
عدم رفع اين نقص نشــانه كم توجهى مسئوالن و نمايندگان مجلس 

به اين مهم است.
قوانينى كه سالح مورد استفاده آن هارا تبديل به يك اسباب بازى بيهوده 
و مضحك كرده تا حتى در شرايط بحرانى و براى دفاع از حريم طبيعت 
و يا جان با ارزش خودشان ترس و دلهره از آينده اى نامعلوم تمام وجود 

آنان را فراگيرد.
اين حرفه ســخت و خطرناك حتى جايگاهى در ميان نيروهاى مسلح 
نداشــته و در صورت جانباز و يا شهيد شدن اين دالور مردان نامشان 
در ليست بنيادشهيد و امورايثارگران قرار نميگرد؛ هرچند كه به تازگى 
قرار اســت اين اتفاق از شعار و حرف ، جامه عمل به خود بپوشاند تا 
اين مردان بى توقع در صورت بروز هرگونه مشكل از خدمات نيروهاى 
مســلح و يا بنياد بهره ببرند.سعيد موميوند، نمونه بارز يك محيط بان 
صبور و وظيفه شــناس است كه سه سال گذشته همانند هزارن محيط 
بان وظيفه شــناس ديگر قربانى بى توجهى مســئولين به نواقص مهم 
قانون حمل ســالح آن ها شده است؛ اين محيط بان به علت پاسدارى 
از محيط زيســت، با وجود هشدارهاى فراوان به فرد نقض كننده قانون 
مجبور به تيراندازى شده و بر خالف ميل باطنى خود، فرد مجروح پس 
از 17 روز جان خود را از دست مى دهد؛ اكنون اين محيط بان در انتظار 

تجديدنظر در حكم اعدام خود است. 
 منتظر نظر كارشناسى هستيم

مديركل اداره حفاظت از محيط زيست استان همدان با اشاره به انتقال 
پرونده ســعيد موميوند از ديوان عالى كشور به شعبه صادر كننده رأى 
در اســتان همدان، گفت: اين پرونده به دليل نواقص موجود به شعبه 
ابتدايى جهت بررسى هاى دقيق و تكميل پرونده، برگشت خورده است.

عادل عربى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه اين شــعبه از دادگاه 
پرونده محيط بان همدانى را به منظور تشخيص قتل عمد و يا غيرعمد 
به يكى از كارشناسان رسمى دادگسترى سپرده است، مطرح كرد: هفته 
گذشــته نماينده اداره كل محيط زيست استان همدان، به همراه محيط 
بان همدانى ( ســعيد موميوند)، وكيل متوفــى، وكيل اداره كل محيط 
زيست، رئيس دادگاه قهاوند و كارشــناس اسلحه دادگسترى، مجدد 

براى بازسازى صحنه جرم در محل حاضر شدند.
وى ادامه داد: بى صبرانه منتظر نظر كارشــناس مربوطه در عمدى و يا 
ســهوى شناختن پرونده هستيم؛ با تمام اين تفاسير در صورت صدور 
نظر كارشناسى، قاضى پرونده تصميم گيرنده اصلى و البته پايانى براى 
نجات جان اين جوان شجاع است. عربى در رابطه با حمايت از خانواده 
اين محيط بان نيز گفت: اداره كل حفاظت از محيط زيســت اســتان 
همدان هيچ گاه نيروهاى وظيفه شناس خود را فراموش نمى كند؛ از اين 
رو با تمام توان و در چارچوب قانون حمايت مادى و معنوى خود را 

از اين محيط بان و خانواده وى دريغ نمى كنيم.

ثبت نام آزمون مدارس استعدادهاى درخشان 
تمديد شد

 رئيس اداره استعدادهاى درخشان آموزش و پرورش استان همدان 
گفت: ثبت نام در آزمون ورودى مدارس استعدادهاى درخشان و نمونه 
دولتى دوره دوم متوسطه ســال تحصيلى 99-98 تا روز دوشنبه دوم 

ارديبهشت ماه تمديد شد.
رضا هاشمى در گفت و گو با ايرنا افزود: تمام دانش آموزان پايه هشتم 
كه معدل باالى 19 دارند مى تواننــد براى ثبت نام در آزمون مدارس 
اســتعداد هاى درخشان ثبت نام كنند.وى اظهار داشت: دانش آموزانى 
كه اكنون در نوبت اول متوســطه مدارس استعدادهاى درخشان استان 

تحصيل مى كنند مى توانند بدون ثبت نام در آزمون شركت كنند.
هاشــمى ادامه داد: اســتان همدان ظرفيت تحصيل 273 دانش آموزان 
استعدادهاى درخشــان را دارد كه شامل 172 دانش آموز پسر و 101

دانش آموز دختر مى شود.وى اضافه كرد: تمام دانش آموزان پايه نهم 
كه معدل باالى 17 دارند مى تواننــد براى ثبت نام در آزمون مدارس 
نمونه دولتى ثبت نام كنند.رئيس اداره استعدادهاى درخشان آموزش و 
پرورش اســتان همدان عنوان كرد: هزينه ثبت نام در اين آزمون 180
هزار ريال است كه عالقه مندان مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى 

به نشانى azmoon.medu.ir در اين آزمون ثبت نام كنند.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى انجمن هاى 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان شهرستان هاى استان همدان

انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان

دستور جلسه:
1-برگزارى انتخابات هيأت مديره و بازرس

2- ساير موضوعات مطروحه
محل هاى برگزارى مجمع عمومى در شهرستان ها:

همدان: بلوار 15 فروردين سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان
مالير: ميدان قائم بلوار فاطميه اداره صنعت معدن تجارت شهرستان مالير

نهاوند: بلوار وليعصر اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نهاوند
تويسركان: ميدان فرشيد اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان

كبودرآهنــگ: ابتــداى خيابــان مــدرس نبــش نگارســتان 2 اتــاق اصناف 
ــتان بهار شهرس

اســدآباد: ميــدان دانشــگاه بلــوار چهاربــاغ اداره صنعــت معــدن تجــارت 
ــدآباد شهرستان اس

بهــار: بلــوار آيــت اهللا بهــارى كوچــه ســما اداره صنعــت معــدن تجــارت 
شهرســتان بهــار

رزن: ميدان شهدا اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن
فامنين: خيابان شريعتى شهردارى فامنين

بدينوسيله از كليه اعضا مجمع عمومى انجمن ها  دعوت مى شود تا در جلسه اى كه در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/30  
تشكيل مى گردد حضور يابند. ضمنا افراد داوطلب عضويت در هيأت مديره و بازرس ميبايست درخواست خود راحد اكثر ظرف 

مدت 5 روز كارى از تاريخ درج آگهى به نمايندگان انجمن در ادارات صمت شهرستان ها تحويل نمايند.

 حال و هواى اين روزهاى تاالب «شيرين 
سو» كبودراهنگ گوياى بازگشت جان دوباره 

با كالبد اين تاالب زيبا است.
به گزارش ايرنــا، تاالب ها به عنوان يكى از 
بارزترين زيبائى هاى خلقت و شكننده ترين 
اكوسيستم طبيعت همواره مورد توجه طبيعت 

دوستان بوده اند.
اين نظــام حيات بخش زندگــى همواره به 
علت شــرايط متغيير جوبى و اكوسيستم ها، 
تمايالت بشــرى و كوته فكرى در نگهدارى 
آنها، زخم هاى زيادى را بر تن رنجورشــان 

تجربه كردند.
اين در حالى اســت كه به گفتــه آگاهان به 
مســايل زيســت بوم، تاالب ها نقش ارزنده 
اى در پاكســازى و تلطيف هــوا، تامين غذا 
و آب، جــذب آالينده ها، كنترل ســيالب و 

خشكسالى دارند.
نقش و اهميت تاالب ها و كاركردهاى بى نظير 
آنهــا در چرخه زندگى، موجب تالش جوامع 
محلى، طبيعت دوستان و مسئوالن براى حفظ 

اين رگ هاى حياتى زمين شده است.
اجراى طرح هايــى همچون «تاالب ها براى 
زندگى» در مراكز آموزشــى و مدارس واقع 
در حاشيه تاالب ها را نيز مى توان زمينه اى 
براى فرهنگســازى و توجه بــه كاركردهاى 
مثبت تاالب و تالش براى حفظ آن دانست.

بارش هاى بهارى فروردين امســال بار ديگر 
تالب هاى خشــك و نيمه خشك كه زخم 
خشكســالى بر پيكر آنها ســايه انداخته بود 
را زنده كرد و بار ديگر بســترى براى ديد و 

بازديد عيدانه پرندگان مهاجر شد.

جارى شدن سيالب از ارتفاعات «آق داق» و 
«بقراطى» و روانه شدن به سمت تاالب شيرين 
سو، جان دوباره به اين تاالب زيبا و چشم نواز 
بخشيد و اين روزها شيرين سو ميزبان شمار 
زيادى از پرندگان مهاجر است كه لذت آبتنى 

در اين تاالب را تجربه مى كنند.
به طور حتم يكــى از كاركردهاى موثر زنده 
شدن تاالب ها جذب گردشگر است چرا كه 
بيشتر طبيعت دوستان حضور در كنار جريان 
زندگى بخش آب را بسيار با اهميت و مفرح 

قلمداد مى كنند.
به گفته رئيس اداره حفاظت محيط زيســت 
كبودراهنگ، بارش هاى اخير موجب افزايش 

چهار برابرى ســطح آب تاالب شــيرين سو 
شده است.

پيمان زريــن در گفت و گو بــا ايرنا اظهار 
داشت: باال آمدن آب تاالب و فرود پرندگان 
مهاجر آبزى و كنار آبزى در اين تاالب جلوه 
بديــع و زيبايى از قــدرت خداوندى را به 

نمايش گذاشته است.
وى ادامه داد: هر چند باال آمدن آب موجب 
زيــر آب رفتن بخشــى از راه هاى حاشــيه 
تاالب شــد اما همچنان بازديد كنندگان مى 
توانند با استفاده از راه هاى دسترسى در كنار 

اين تاالب حضور يابند.
زيســت  محيــط  حفاظــت  اداره  رئيــس 

كبودراهنگ بيان كرد: تاالب شــيرين سو در 
ماه هاى گذشته از كم آبى شديد رنج مى برد 
و تداوم اين وضعيــت تهديدى جدى براى 

گونه هاى موجود در تاالب بود.
زرين ادامــه داد: اما بــارش رحمت الهى و 
جارى شــدن ســيالب ها و آبگيــرى چند 
برابرى، بــار ديگر اين زخم كهنــه را التيام 
بخشيد و اين زيستگاه ارزشمند زيستى جان 

دواره گرفت.
وى اظهار داشت: تاالب شيرين سو همه ساله 
ميزبان شمار زيادى از بازديدكنندگان است و 
سال گذشته بيش از 10 هزار تن از اين تاالب 

بازديد كردند.

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه 
مالير با اشــاره به نامگذارى ســالجارى از 
سوى رهبر معظم انقالب، گفت: براى تحقق 
شعار سال و اســتفاده از ظرفيت قشر جوان 
بايد موانع رونق توليد و ايجاد اشــتغال را از 
مسير جوانان خالق، كارآفرين و جوياى كار 

برداريم.
به گــزارش ايرنا باب ا... فتحى در جلســه 
اعضــاى ســتاد ســاماندهى امــور جوانان 
شهرســتان مالير اظهار داشــت: متناسب با 
نيازهــاى جوانان و فعــاالن اقتصادى و در 
راستاى آسان سازى توليد و اشتغال بايد گام 

برداريم.
وى خطاب به مديران دســتگاه هاى اجرايى 
تاكيد كرد: بايد از حداكثر ظرفيت قانونى براى 
رفع موانع توليد و اشــتغال استفاده كرده و به 
تكليــف و وظيفه خود در امور جوانان، ايجاد 
اشتغال و رونق توليد در اين حوزه عمل كنيد.

فرماندار ويــژه مالير تالش مضاعف مديران 
را الزمه تحقق شعار ســال دانست و افزود: 
وجود ظرفيت جوانان در دهه هاى 60 و 70
فرصتى تاريخى براى ارتقاى بهره ورى، رشد 
اقتصادى، رونق توليد و ايجاد اشــتغال است 

كه نبايد اين فرصت را از دست دهيم.
فتحــى بر لزوم اســتفاده مديــران از ظرفيت 
جوانان و واگــذارى امور به آنان تاكيد و بيان 
كرد: ظرفيت عظيم و سرشار جوانان در كشور 

يكى از داليل دشــمنى هاى استكبار است كه 
تمــام توان خود را در بى اثر ســاختن و هدر 

دادن نيروهاى جوان ما به كار گرفته اند.
وى به تدوين ســند راهبردى توسعه استان و 
شهرســتان ها با تدبير استاندار همدان اشاره 
كرد و اظهار داشــت: در اين ســند سه ساله 
وظيفه و تكليف تمامى دستگاه هاى اجرايى 
در حوزه هاى مختلف گردشــگرى، صنعتى، 
كشاورزى، اشتغال و بويژه جوانان مشخص 

شده است.
معاون اســتاندار همدان گفت: طبق اين سند 
در افق سه ساله اين شهرستان حدود 10 هزار 
شــغل پيش بينى شده است كه براى هر سال 
حدود ســه هزار و 300 شغل در نظر گرفته 
شده و 18 دســتگاه اجرايى مكلف به تحقق 

اين ميزان اشتغال هستند.

فتحــى در عين حال تحقق رونق توليد را در 
گرو بازنگرى برخى سياســت هاى كالن و 
تجديد نظــر در برخى مراوده هاى اقتصادى 
با جهان دانست و خاطرنشان كرد: در سطح 
كالن بايد اتفاق هايى رخ دهد و در ســطح 
شهرســتان نيز موظف هســتيم براى تحقق 
رونق توليد و رفع موانع موجود تالش كنيم.

 با اتكا به نيروى جوان نتايج بهترى 
مى گيريم

مديركل ورزش و جوانان همدان نيز با تاكيد 
بر اينكه با اتكا به نيروى جوان مى توانيم نتايج 
بهترى بگيريم گفت: هر اندازه به جوانان اعتقاد 
و باور داشته باشــيم و با شعار جوان باورى، 
جوان ياورى و جوان محــورى كار كنيم، به 

طور قطع آينده اين نظام تضمين شده است.
محســن جهانشير با اشــاره به برون سپارى 

اقدامات دولتى به بخش خصوصى بيان كرد: 
در اين زمينه برخى امور را به ســازمان هاى 
مردم نهاد واگذار كرديم كه نياز است دستگاه 
هاى اجرايى نيز در اين راستا ورود پيدا كنند.
وى ادامه داد: رويكرد اصلى ما در برنامه ششم 
توسعه و طبق تاكيدات رهبر معظم انقالب در 
بيانيه «گام دوم انقــالب»، توجه به جوانان و 
امور بانوان است كه بايد براى انجام اقدامات 

بهتر و اثرگذار گام هاى مهمى برداريم.
 ايجاد 100 فرصت شغلى در سال 

جديد
رئيس اداره ورزش و جوانــان مالير نيز در 
اين جلسه گفت: امســال ايجاد يكصد شغل 
جديد در اين حوزه پيش بينى شده است كه 
در 10 رشــته صنايع دستى و مشاغل خانگى 

ورود پيدا كرده ايم.
مهدى رضايــى با بيان اينكه برنامه هاى ما با 
اولويت «رونق توليد» است بيان كرد: تاكنون 
ســه كارگاه توليدى توسط امور جوانان اداره 
ورزش و جوانان اين شهرســتان و با استفاده 
از تسهيالت اشتغالزايى امور جوانان ايجاد و 

بهره بردارى شده است.
وى ادامــه داد: چهار كميتــه هويت، فضاى 
مجازى، آســيب هاى اجتماعــى و ازدواج 
زيرمجموعه ستاد ساماندهى امور جوانان اين 
شهرستان فعاليت مى كنند و نياز است برنامه 

هاى مدونى در سال جديد ارايه شود.

آمادگى 1800 مسجد 
همدان براى اجراى پويش 
«هر مسجد، يك خانه»

 مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان 
از كمــك 5 ميليارد تومانى مســاجد همدان به 
ســيل  زدگان خبر داد و گفت: يك هزار و 800 
مسجد اســتان همدان آمادگى كمك رسانى به 
سيل زدگان و شركت در پويش «هر مسجد، يك 
خانه» را دارند.حجت االســالم على دشتكى در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: اين مسأله ويژگى 
منحصر به فردى در نظام اســالمى است كه در 
تمام امور راهگشــا بوده اســت. وى ادامه داد: 
امروز ولى فقيه كه در هرم حاكميت اســت، از 
هوشمندى، دقت بسيار و همچنين آينده نگرى 
ژرفى برخوردار است و بر اساس ويژگى هايى 
كه دارند، به عنوان ديده بان جبهه حق، نقشــه 
علمــى و عملى نظام و انقالب را در قالب پيام 

دوم به جامعه ارائه دادند.
مديــركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه هركســى بايد در حد توان و 
موضوعيــت كار خود از اين پيــام بهره بگيرد 
افزود: موضوعاتى بايد در نقشه آتيه هر نظامى 
بــه آن پرداخته شــود و در اين ميان مباحث و 
رخدادهاى طبيعى نيز در برنامه ها ديده مى شود.

وى در ادامه بــا تأكيد بر اينكه در پيام «گام دوم 
انقالب» يك راهكار مبنى بر اينكه بايد اقدامات 
جهادى و انقالبى را اجتماعى كنيم، وجود دارد 
ادامــه داد: اجتماعى كــردن اقدامات جهادى و 
انقالبى مصداق طرحى است كه سردار غيب پرور 

به آن اشاره كرده است.
دشتكى تصريح كرد: بر اين اساس اين نهادها به 
عالوه جامعه جوان و خير و همچنين ادارات هر 
يك بايد گوشه اى از اين مشكل را بگيرند و اين 
مسأله به نوعى اجتماعى كردن اقدامات جهادى 

و انقالبى است.

تاالب« شيرين سو» جان گرفت

فرماندار مالير: 

موانع رونق توليد را از مسير جوانان برداريم
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مجازات عدم اجراى تكاليف قانون انتخابات 
تعيين شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى مقرر كردند مجريان و ناظران 
متخلف از قانون انتخابات، به انفصال موقت از خدمات دولتى از 2 تا 

6 ماه محكوم شوند.
به گزارش مهر، در ادامه جلســه علنى روز گذشــته مجلس شوراى 
اســالمى، ماده 67 قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى به شرح 

زير اصالح شد:
«ماده 67: عدم انجام تكاليفى كه در اين قانون براى ناظران و مجريان 
درج شــده است و براى آنها مجازاتى پيش بينى نشده، تخلف ادارى، 
محســوب و مرتكب به انفصال موقت از خدمــات دولتى از 2 تا 6

ماه محكوم مى شــوند. در صورتى كه اشخاص مذكور از مستخدمين 
دولت نباشند، به مجازات محروميت از حقوق اجتماعى درجه 6 قانون 

مجازات اسالمى محكوم مى شوند».
در ادامه جلسه تعدادى از مواد اين اليحه مجدداً جهت بررسى دقيق تر 

به كميسيون شوراها بازگشت.
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اســالمى نيز از كوليوند رئيس 
كميسيون شوراها خواست اين طرح را به صورت دقيق با اليحه جامع 
انتخابــات تطبيق دهد تا در بخش مجلس اين اليحه، نياز به بازنگرى 

نباشد.

شرايط ارائه فهرست نامزدها در انتخابات 
مجلس تعيين شد

 نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در جلسه علنى روز گذشته، 
سازوكار حضور نامزدهاى انتخابات مجلس در فهرست هاى انتخاباتى 

را مشخص كردند.
احزاب، جبهه ها و نامزدهاى مستقل مى توانند پس از تأييد صالحيت 
داوطلبــان و حداكثر تا 48 ســاعت قبل از آغــاز تبليغات انتخاباتى 
نامزدها، فهرست انتخاباتى خود را تنظيم و به ستاد انتخابات كشور و 

يا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعالم كنند.
فهرست ها به صورت اســتانى ارائه شده و براى هر حوزه ى انتخابيه 
فرعــى به تعداد كرســى هاى آن حوزه در مجلــس داوطلب معرفى 

مى شود.
طبــق تبصره 1 اين ماده، احزاب و جبهه ها مكلف هســتند در هنگام 
ارائه فهرســت، موافقت كتبى داوطلبان مبنى بر عضويت در فهرست 

را ارائه كنند.

مجلس نيازمند تجربه است نه مدرك
 يك نماينده مجلس با اشــاره بــه مصوبه اخير مجلس درمورد 
تغيير شرايط كانديداتورى براى ورود به مجلس گفت: ما مملكت 
را فوق العاده افراطى مدرك گرا كرده ايم اما به نظر مى رســد كه كار 
و مهارت براى ما مهم تر است و سرمايه ارزشمندترى كه مى تواند 
اين كشــتى طوفان زده را به ساحل برساند، تجربه است كه براى ما 

مهم تر از مدرك است.
ميرحمايت ميــرزاده در گفت و گو با ايلنا، در رابطه با مصوبه اخير 
مجلس مبنــى بر حذف تبصره مربوط به درنظر گرفتن معادل يك 
مقطع تحصيلى براى نمايندگان مجلس، اظهار داشت: به نظر من ما 
به اندازه كافى مملكت را مدرك گرا كرده ايم، بنابراين امروز نوبت 

مهارت و تجربه و كار است و اين موضوع مهم تر است.
وى تاكيد كرد: خيلى از كشــورهاى دنيا ممكن اســت وزرايشان 
اصال ارشــد هم نداشته باشــند. حتى خيلى از كشورهاى پيشرفته 
دنيا وزرايشــان ليســانس هــم ندارند و با ايــن وضعيت وزير و 
نماينده دارند. سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
يادآور شــد: ما مملكت را فوق العاده افراطى مدرك گرا كرده ايم اما 
به نظر مى رســد كه كار و مهارت براى ما مهم تر اســت و سرمايه 
ارزشمندترى كه مى تواند اين كشتى طوفان زده را به ساحل برساند، 

تجربه است كه براى ما مهم تر از مدرك است.

 آمريكا همواره در كنار مردم ايران مى ماند!
 وزيــر امور خارجه آمريكا روز گذشــته در حضور جمعى از ايرانيان مقيم 
آمريكا درباره مسائلى همچون تروريستى معرفى كردن سپاه پاسداران ايران طى 

ادعايى مداخله جويانه گفت كه آمريكا در كنار مردم ايران مى ماند.
به گزارش ايسنا، مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا با انتشار پيامى توييترى 
از ديدار خود با گروهى از ايرانيان مقيم آمريكا در شــهر داالس واقع در ايالت 
تگزاس آمريكا خبر داد و نوشت: از ديدارى اثربخش با گروهى از ايرانيان مقيم 

آمريكا در شهر داالس لذت بردم. 
در مورد معرفى ســپاه پاسداران ايران به عنوان گروهى تروريست كه از امروز 
اجرايى مى شــود و همچنين 40 ســال بى توجهى به نيازهــاى مردم (ايران) 
گفت وگو كرديم. آمريكا همواره در كنار مردم ايران مى ماند؛ آن ها شايسته بهتر 

از اين هستند.

رونق توليد تنها در حد شعار و بحث هاى 
تبليغاتى نباشد

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى، گفت: حذف سود مركب به نفع توليد كشور 
و بانك هاســت، چرا كه بانك هــا معوقات فراوانى دارند كــه اگر پرداخت اين 
معوقات تسهيل شود، سرمايه در گردش بانك ها افزايش يافته و بارى كه بر دوش 
توليدكنندگان بوده كاهش مى يابد.به گزارش ايسنا، على الريجانى با اشاره به اينكه 
وزارتخانه ها در بســيارى از موارد اختيارات قانونى دارند، افزود: ضرورى است تا 
وزارتخانه ها فعاليت هاى مرتبط با حوزه رونق توليد را محقق كنند تا اين مهم تنها در 
حد شعار و بحث هاى تبليغاتى نباشد.وى با بيان اينكه ممكن است برخى اقدامات 
براى تحقق شعار سال 98 به هماهنگى هاى اجرايى در سطح باالتر نياز داشته باشد، 
ادامه داد: بر اين اســاس مسئوالن مربوطه مى توانند پيشنهادات خود را در شوراى 
عالى هماهنگى قواى سه گانه ارائه دهند تا در اين شورا تصميمات الزم اتخاذ شود.

ايران تنها قدرت منطقه اى است كه جرأت مخالفت 
با آمريكا را داشته است

 اســتاد دانشگاه سانفرانسيسكو با اشــاره به اينكه اروپا مى خواهد ايران را 
در برجام نگه دارد و با تاكيد بر اينكه شــواهدى مبنى بر عدم پايبندى ايران به 
برجام وجود ندارد، گفت: ايران تنها قدرت منطقه اى است كه جرأت مخالفت 

با آمريكا را داشته است.
اســتيفن زونس درباره برجام و اهميــت و كارايى آن به ايلنا گفت: برجام 
تقريبا توســط اكثر كشــورهاى جهان پشتيبانى مى شــود. تعداد زيادى از 
اعضــاى كاخ ســفيد و ســازمان هاى اطالعاتى آمريكا بــر كارايى برجام 
اشــتراك نظر داشتند. كارشناسان هســته اى كارايى برجام را تاييد كرده اند 
و هميــن موضوع باعــث مخالفت هاى بين المللى بــا تصميم ترامپ براى 

خروج از برجام شده  است.

نخستين جمهورى خواه براى انتخابات 2020 
آمريكا اعالم نامزدى كرد

 ايســنا: فرماندار اســبق ايالت ماساچوســت آمريكا رسما براى 
انتخابات 2020 اين كشور كانديداتورى خود را اعالم كرد.  به نقل از 
شــبكه خبرى اى بى سى، بيل ولد، فرماندار اسبق ايالت ماساچوست 
اعالم كرد كه براى به چالش كشــيدن دونالد ترامپ، رئيس جمهورى 
آمريكا براى انتخابات 2020 كانديدا شده، به اين ترتيب وى نخستين 

جمهورى خواهى است كه براى اين انتخابات نامزد مى شود.
 كانادا 43 فرد نزديك به مادورو را تحريم كرد

■ ايســنا:وزير امور خارجه كانادا اعالم كرد كه اين كشور تحريم ها 
عليه دولت ونزوئال را گســترش داده است و 43 تن از نزديكان اين 
مقام عالى رتبه ونزوئاليى را به فهرست تحريم هاى خود افزوده است. 
به نقل از خبرگزارى رويترز، در حالى كه در بيانيه كريســتيا فريلند، 
وزير امور خارجه كانادا اشاره اى به نام اين افراد نشده، آمده است كه 
مقامات عالى رتبــه رژيم نيكوالس مادورو رئيس جمهورى ونزوئال، 
فرمانــداران مناطق يا افرادى كه به صورت مســتقيم در فعاليت هاى 
تضعيف كننده نهادهاى دموكراتيك اين كشــور دست دارند، در اين 

فهرست جاى گرفته اند.
 نخست وزير هند، پاكستان را تهديد كرد

■ ايرنا: نارندرا مودى نخســت وزير هند در جريان سخنرانى خود در 
شهر مرادآباد در ايالت اوتارپرادش در اخطارى به پاكستان اعالم كرد 
كه انجام اشتباه سوم پس از حمالت "اورى" و "پلواما"، به شدت براى 
اســالم آباد گران تمام خواهد شد. به گفته مقامات دفاعى هند در اين 
حمله بيش از 35 شبه نظامى و 9 نيروى نظامى پاكستان كشته شده اند.

 پامپئو: مى خواهيم ماهيت جمهورى اســالمى ايران را 
تغيير دهيم

■ فارس : وزير خارجه آمريكا با بيان اينكه واشــنگتن به دنبال تغيير 
ماهيت جمهورى اســالمى اســت، گفت ايران بايد مانند يك «كشور 
عادى» رفتار كند. مايك پامپئو در يك ســخنرانى بار ديگر ادعاهايى 
را عليــه ايران مطرح كرد .پامپئو كه در دانشــگاه «اى اند ام» تگزاس 
صحبت مى كرد، در بخشى از ســخنرانى اش، درباره ايران گفت: «در 
حال اعمال فشار حداكثرى هستيم تا اصل ماهيت جمهورى اسالمى 

ايران را تغيير دهيم.
 كاهــش قيمت نفت در پى تصميم اوپك براى افزايش 

توليد
■ ايلنا:  قيمت نفت پس از اظهارات مقام ارشد اقتصادى روسيه مبنى 
بــر افزايش توليد اوپك براى مقابله با اقدام هــاى نفتى اخير آمريكا، 
اندكــى پايين آمد. به نقل از خبرگزارى رويترز، نفت خام برنت كه به 
بشــكه اى 71 دالر رسيده بود از 18 تا 25 سنت كاهش پيدا كرد و در 
روز دوشــنبه با كاهش 50 سنتى بســته شد. نفت خام وست تگزاس 
اينترمديت 63 دالر و 32 ســنت معامله شد كه با كاهش هشت تا 13

سنتى رو به رو بود.
 رويترز: ترامپ و پمپئو با ضرب االجل پيشــنهادى كره 

شمالى براى گفتگو هاى هسته اى مخالفت كردند 
■ باشــگاه خبرنگاران: خبرگزارى رويترز گزارش داد: دونالد ترامپ 
و مايك پمپئو، رئيس جمهور و وزير خارجه آمريكا، روز دوشــنبه با 
درخواســت كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى، از دولت آمريكا براى 
نشان دادن انعطاف بيشتر در گفتگو هاى هسته اى تا پايان سال جارى 
ميالدى مخالفت كردند و پمپئو گفت رهبر كره شــمالى بايد به وعده 
خود براى كنار گذاشــتن تسليحات هسته اى پيش از اين تاريخ عمل 

كند.
 مسكو: همكارى روسيه با ناتو متوقف شده است

■ فارس : الكساندر گروشــكو معاون وزير خارجه روسيه گفت كه 
روابــط نظامى و همكارى غيرنظامى ميان مســكو و ســازمان پيمان 
آتالنتيك شــمالى، ناتو ديگر وجود ندارد.گروشــكو در اين مورد به 
شــبكه خبرى «ريانووستى» گفت: ناتو به رفتارهاى دوران جنگ سرد 
بازگشــته اســت و عمال هيچ همكارى ميان اين نهاد و مسكو وجود 
ندارد. همكارى نظامى و غيرنظامى به طور كامل متوقف شــده است. 
سازمان ناتو هر مورد مثبتى را در ارتباط با روسيه از بين برده است و 
ديگر وجود ندارد و تاكنون هم نشانه اى از اينكه ناتو بداند كه چطور 

از اين بن بست خارج شود، مشهود نيست.

 سخنگوى وزارت كشــور از ارائه كليات 
و برنامه زمان بندى برگزارى يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و خبرگان 

رهبرى به شوراى نگهبان خبر داد.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانى وزارت 
كشور،«سيد سلمان سامانى» از ارسال كليات 
و برنامه زمان بندى برگزارى يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و نخستين 
ميان دوره اى پنجمين دوره انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى به شــوراى نگهبان خبر داد و 
گفت: آموزش هاى دست اندركاران و مجريان 
برگزارى انتخابات در چند سطح انجام خواهد 

شد.
وى اظهارداشــت: همايــش و دوره هــاى 
آموزشــى اســتانى از ابتداى ارديبهشت ماه 
توسط كارشناسان دفتر انتخابات وزارت كشور 
با حضور در تمامى استان ها انجام خواهد شد 
و معاونان سياســى استاندارى ها، مديران كل 
سياسى و انتخابات، فرمانداران و بخشداران در 

اين دوره آموزشى حاضر خواهند بود.
قائــم مقام وزير كشــور در امــور مجلس و 
هماهنگى اســتان ها تاكيد كرد: آموزش هاى 
منطقه اى از ديگر برنامه هاى وزارت كشــور 
خواهد بود كه بر اين اساس استان هاى كشور 
به يازده گروه تقسيم شده اند و از اول مهرماه، 

هر هفته مسئوالن و مجريان برگزارى انتخابات 
- هــر گروه در يك اســتان - حضور يافته و 
آموزش هاى الزم به آنها داده مى شود.سامانى 
آموزش مربيان انتخابات را از ديگر برنامه هاى 
وزارت كشــور عنوان كرد و گفت: از تمامى 
اســتان ها خواسته شده كارشناســان و افراد 

مورد تاييد خود را به وزارت كشــور معرفى 
كنند تا آمــوزش هاى انتخابات از نظر قوانين 
و مقررات، مسائل امنيتى و حفاظتى و زواياى 

اجرايى به آنها داده شود.
وى يادآورشــد:اين افــراد به عنــوان مربيان 
آموزش ديده به اســتان هاى خود بازگشته و 
نسبت به ارائه آموزش به هيأت هاى اجرايى، 
كاركنان فرماندارى ها و بخشدارى ها، اعضاى 
شــعب، نماينــدگان فرماندار و بخشــدار و 

اعضاى شعب اخذ راى اقدام خواهند كرد.
به گزارش ايرنا، سخنگوى وزارت كشور روز 
دوازدهم اسفندماه ســال گذشته از برگزارى 
انتخابــات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى و ميان دوره اى مجلــس خبرگان 
رهبرى در روز دوم اسفندماه 1398 خبر داد و 
افزود: برنامه هاى آموزشى وزارت كشور براى 
بخشداران، فرمانداران و ساير دست اندركاران 
برگزارى انتخابات آغاز شــده و طبق جدول 

زمانبندى انجام مى شود.

سخنگوى وزارت كشور:

كليات انتخابات مجلس و خبرگان 
به شوراى نگهبان رفت

 مواضــع مقامات اروپايى  به ويژه ســه 
كشــور انگليس، آلمان و فرانسه در يكى دو 
ماه اخير و در حالى كه يك سال از مذاكرات 
آنها با ايران بر ســر حفظ برجام مى گذرد و 
هنوز هيچ نتيجه عملى در اين رابطه به دست 

نيامده است، "دلسردكننده"مى شود.
به گزارش ايسنا، يك سال از خروج آمريكا 
از برجــام مى گذرد. ســه كشــور انگليس، 
فرانســه و آلمان قرار بــود در صورت باقى 
ماندن ايران در برجــام، كارى كنند تا ايران 
بتوانــد از مزاياى اقتصــادى برجام در نبود 
آمريــكا بهره مند شــود، اما اكنــون 11 ماه 
از مذاكــرات ايران و ســه كشــور اروپايى 
مى گذرد و تنها نتيجــه اين مذاكرات ايجاد 
ساز و كار مالى به نام "اينستكس" بود. ساز 
و كارى كه مقام معظم رهبرى آن را در سال 

جديد"شوخى تلخ" ناميدند.
با اين حال به نظر مى آيد اروپايى ها حتى به 
اندازه يك "شوخى" هم قادر به بازى در اين 
گود نيســتند و هم چنان خود را تحت فشار 

شديد آمريكا نشان مى دهد.
بــه گفته محمــد جواد ظريف بســيارى از 
كشورها توانســته اند به چارچوبى دو جانبه 
با ايران براى همكارى در شــرايط تحريمى 
آمريكا دســت يابند اما اروپا هم چنان دست 

دست مى كند.
قرار بود ســه كشــور اروپايى ســاز و كار 
مالــى ويژه اى بــراى ايران ايجــاد كنند اما 
در ميانــه راه اين ســاز و كار تقليل رفت و 
بنا شــد تا به قول برخى مســئوالن در گام 
نخســت، براى صادرات و واردات كاالهاى 
انســانى و ضرورى آغاز بــه كار كند اما به 
نظر براى همان كاالهاى انسانى و ضرورى 
هم اروپايى ها آمادگى و شــايد اراده الزم را 

ندارند.
مقامات سه كشــور اروپايى تا كنون تالش 
داشــته اند حداقل در مواضع و بيانيه ها يك 
صدا از برجام و اســتمرار آن حمايت كنند 
اما چندى اســت كه اين مواضع با لحنى تند 
و در برخى مقاطع چرخــش در آنها رو به 

رو شده است.
پيش از نشست هفت كشور صنعتى هايكو 
مــاس، وزير خارجه آلمــان در اظهارنظرى 
متفــاوت و در عيــن حال مبهــم گفت كه 
"معتقديــم به ســازوكارى احتيــاج داريم 
تا مطمئن شــويم ايران به توليــد اورانيوم 

(غنى سازى) روى نخواهد آورد".
اين موضــع وزير خارجه آلمان از ســوى 
رســانه هاى گروهــى خارجــى و ايــران 
ســوال برانگيز بــود اما با واكنش رســمى 

مقامات ايرانى رو به رو نشد.
در عين حال كشورهاى گروه هفت در بيانيه 
پايانى خود درخواســت ها و مواضع تندى 
را عليه ايــران و حضورش در منطقه مطرح 
كردند كه از ســوى ايــران "غيرواقع بينانه"

خوانده شد.
هفت كشــور در متن بيانيه خود نســبت به 
آن چه نقش بى ثبات كننــده ايران در منطقه، 
از جمله حمايت از سازمان هاى تروريستى 
و شــبه نظاميان مسلح خوانده شــده، ابراز 
نگرانى كرده و از ايران خواستند كه در زمينه 
كاهش تنش ها در يمن، متوقف كردن آن چه 
حمايت هاى نظامى، اقتصادى و سياســى از 
برخــى عامالن غيردولتى بــه خصوص در 
كشــورهايى مانند لبنان و ســوريه خوانده 
شــده، پايبندى به قطعنامه هــاى مربوطه در 
شوراى امنيت سازمان و جلوگيرى از اشاعه 
مســتقيم و غيرمستقيم در زمينه فعاليت هاى 
بالســتيك، پهپادها و توان موشكى خود به 

صورت فعال ترى همكارى كند.
گروه هفت درخواست خود مبنى بر كاهش 
فعاليت هاى ايــران در زمينه موشــك هاى 
بالســتيك را تكــرار كرده و ضمــن ابراز 
"نگرانى زياد" دربــاره فعاليت هاى ايران در 
زمينه موشك هاى بالستيك كه ادعا مى شود 
با قطعنامه هاى سازمان ملل سازگار نبوده و 
به افزايش تنش ها و بى ثباتى در منطقه كمك 
مى كند، از ايران درخواســت كــرده تا فوراً 
فعاليت هاى خود را در رابطه با موشك هاى 
بالســتيكى كه ادعا مى شــود تــوان حمل 
جنگ افزار هســته اى دارند از جمله پرتاب 
موشــكى با اســتفاده از فناورى بالستيك را 

متوقف كند.
اين كشورها همچنين در بيانيه خود با طرح 
ايــن ادعا كه ايــران با اقدامــى غيرقانونى، 
فناورى موشــك هاى بالستيك را به عامالن 
دولتى و غير دولتى (در كشــورهاى ديگر) 
مى دهد، خواستند تا اين اقدام متوقف شود 
و همچنين مطرح كردند كه به فعاليت خود 
در زمينــه مقابله با آن چه اشــاعه منطقه اى 
موشــك هاى بالســتيك و انتقال غيرقانونى 
تسليحات توســط ايران خوانده شده است، 

ادامه مى دهند.
گروه هفت ضمن اشاره به پايبندى خود به 
معاهده هاى بين المللى اظهــار كردند كه از 
مســئول بودن ايران و كره شــمالى در برابر 
تعهــدات بين المللى خــود اطمينان حاصل 

خواهند كرد.
هفت كشــور بدون در نظر گرفتن همكارى 
و تعامل ايــران در حفظ برجــام و اجراى 
تعهداتش وفق برجام در حالى كه هم پيمان 
آنهــا يك جانبه از اين توافق خارج شــده و 
آنها نيز به تعهدات شان بر اساس برجام عمل 
نكرده اند درخواست هاى زياده خواهانه اى از 
ايران را بيان كردند. عالوه بر اين آنها نقش و 
نفوذ ايران در منطقه و اقداماتش در همراهى 
با روســيه و تركيه در سوريه براى مقابله با 
داعش را ناديده گرفته در عمل بيانيه اى يك 
طرفه، ســخت و بدون مالحظه اى را منتشر 

كردند.

ژرار آرو سفير فرانسه در آمريكا كه روزهاى 
پايانى ماموريتش در واشنگتن را مى گذراند، 
روز شــنبه هفتــه جــارى در اظهارنظرى 
توييترى گفت كه " انقضاى برجام به معناى 
عدم پايبنــدى ايران به يك برنامه غيرنظامى 
براى فعاليت هاى هسته اى آن نيست و مدعى 
شد كه در صورت عدم رعايت اين مسئله از 
سوى ايران پس از برجام ممكن است باز هم 

تحريم هايى عليه اين كشور اعمال شود. "
اين در حالى اســت كه ســفير فرانســه در 
آمريكا از حاميان برجام بوده و حتى بعد از 
خروج آمريكا از اين توافق از برجام حمايت 

و اقدام آمريكا را سرزنش كرده است.
به گزارش ايســنا، ايران بر اساس برجام از 
ســال هشــتم برجام امكان آغاز به ساخت 
ســانتريفيوژ بدون روتور و از ســال دهم و 
پانزدهم مى تواند طبق توافق وارد فاز صنعتى 
توليد انبوه سانتريفيوژ شود و به غنى سازى 
بپردازد از اين رو اين اظهارات مقام فرانسوى 

در اين مقطع جاى تعجب داشت.
ايران در 20 فروردين سال جارى در مراسم 
روز ملى فناورى هســته اى اعــالم كرد كه 
زنجيره 20 تايى نســل جديد ســانتريفيوژ 
IR-6 را آغاز به نصب كرده و بعد از انجام 
كارهاى نصــب آزمايشــات در خالء و با 

تزريق گاز را آغاز خواهد كرد.
اين اقدام ايران در چارچوب برجام و تحت 
نظارت و اطالع آژانس انجام شده است. از 
اين رو فعاليت هاى هسته اى ايران نه در روند 
اجراى برجام و نه بعد از آن تعطيل نشده و 
نخواهد شــد و بعد از پايان اجراى برجام، 
ايران به كشورى عادى در حوزه فعاليت هاى 
صلح آميز هسته اى تبديل خواهد شد و هيچ 
محدوديتى براى اين فعاليت ها نخواهد بود.

ســيد عباس عراقچى معاون سياســى وزير 
امور خارجه كشــورمان پس از توييت ژرار 
آرو در توييتــى به مواضع ســفير فرانســه 
در آمريــكا واكنش نشــان داد و گفت: اگر 
توييت هاى ژرار آرو، موضع فرانســه است، 
ما با نقض آشــكار و عمــده اهداف برجام 
و قطعنامه 2231 روبرو هســتيم. نياز است 
پاريس فوراً شفاف ســازى كنــد يا ما اقدام 

مقتضى انجام مى دهيم.
بالفاصله ســفير جديد فرانسه در تهران كه 
هنوز براى تقديم اســتوارنامه اش در وزارت 
خانه حضور داشــت در احضارى رســمى 
مراتب اعتــراض ايران نســبت به مواضع 
مطرح شــده از سوى ســفير اين كشور در 

واشنگتن را دريافت كرد.
ژرار آرو ساعتى بعد، توييت هاى منتشر شده 
خود كه در باال به آن اشاره شد را از صفحه 
توييترش حذف كرد اما توضيح ديگرى ارائه 

نداد.
محمــد جواد ظريــف وزير امــور خارجه 
كشــورمان نيز روز دوشــنبه در توييتى در 

واكنش به اين اقدام سفير فرانسه در آمريكا 
با يادآورى براى سه شريك اروپايى ايران در 
برجام، تاكيد كرد كه ممانعتى تحت معاهده 
ان پى تى و قطعنامه 2231 شــوراى امنيت 
سازمان ملل براى غنى سازى اورانيوم توسط 
ايران وجود ندارد. براى شــركاى اروپايى، 
خواندن سندى كه آن را امضا كردند و قول 

دادند از آن دفاع كنند، مى تواند مفيد باشد.
وزير امور خارجه كشــورمان روز يك شنبه 
نيــز در جمع خبرنــگاران تاكيــد كرد كه 
اروپايى ها نســبت به انجام تعهداتشــان در 
قبال ايران بسيار عقب هستند. او گفت: ساز 
و كار متناظر با اينســتكس هفته گذشته در 
ايران راه اندازى شد و اكنون اروپايى ها هيچ 
بهانه اى در اجراى تعهدات شان و آغاز به كار 

ندارند.
اين اظهارات در حالى كه ژرار آرو روزهاى 
پايانى ماموريتش در ســفارت فرانســه در 
واشــنگتن را مى گذراند و سفير جديد اين 
كشــور در تهران بعد از ماه هــا خالى بودن 
اين پســت،  كمتر از يك ماه است به محل 
ماموريتش آمده، از ســوى ايران با واكنش 
جدى رو به رو شد و فيليپ تيبو سفير جديد 
فرانســه در تهران تنها ساعتى بعد از تقديم 
اســتوارنامه اش به وزير خارجه ايران به اين 
وزارتخانــه احضار و مراتب اعتراض تهران 
نسبت به اظهارات ژرار آرو به او اعالم شد.

رحمــان قهرمان پــور كارشــناس مســائل 
بين الملل در همين رابطه به ايســنا گفت: به 
نظر ايران و سه كشــور اروپايى به نقطه اى 
رســيده اند كه دارنــد بيش ترين فشــار را 
مى آوردند تا هر يك به خواسته شان برسند. 
اروپا مطالباتش را در نشســت گروه هفت 
گنجانــد و ايران هم متقابــل اعالم كرد كه 
اجراى اينســتكس از جديــت و اراده الزم 

برخوردار نيست.
وى گفت كه اظهارات ســفير فرانســه در 
آمريكا قابل درك اســت چرا كه فرانســه 
هميشــه در رونــد مذاكــرات هســته اى 
"خويشــتن دارى" كمتــرى از خود نشــان 
داده است اما اين گونه نيست كه انگليس و 
آلمان خواهان فشار به ايران به ويژه درباره 
مذاكرات بر سر مساله موشكى نباشند. آنها 
بر اين نظرنــد كه ايران بايــد فعاليت هاى 

موشكى اش را متوقف كند.
قهرمان پور اظهار كرد كه سه كشور اروپايى 
و ايران به اين جمع بندى رســيده اند كه بايد 
تصميم جــدى در رابطه با برجام بگيرند اما 
هنوز در حال ارزيابى اين تصميمات جدى 
هستند كه در ذهن آن را مى پرورانند و دنبال 
مى كنند. در عين حال هنوز نشانه اى از تغيير 
عملى مواضع دو طرف ديده نمى شــود اما 
اتفاقات اخير نشــانه آن است كه دو طرف 
ديگر قادر به تحمل وضعيتى كه از يك سال 

پيش ايجاد شده، نيستند.

ظريف با بشار اسد ديدار و گفتگو كرد

ــى در  ــه در صــدر هيات ــه كشــورمان ك ــور خارج ــر ام  وزي
ســوريه بــه ســر مــى بــرد، بــا بشــار اســد رئيــس جمهــور آن 

ــدار و گفتگــو كــرد. كشــور دي
به گزارش مهر، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران كه به سوريه سفر كرده است، پيش از ظهر امروز با 

بشار اسد رئيس جمهور سوريه ديدار و گفتگو كرد.
بررسى ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مهمترين مسائل منطقه اى، 
بررسى آخرين تحوالت ابتكار آستانه و روند سياسى حل بحران 
در ســوريه، پيگيرى توافقات ســفر معــاون اول رئيس جمهور 
اسالمى ايران به سوريه از محورهاى اصلى گفتگو در اين ديدار 

بود.
مردم ســوريه با مقاومت خود منطقه را از يك خطر جدى نجات 

دادند
ظريــف  همچنين  در ديدار با همتاى ســورى خود اظهار كرد: 
مردم ســوريه با مقاومت خــود در برابر گروه هــاى تكفيرى و 

تروريستى منطقه را از يك خطر جدى نجات دادند.
ظريــف در اين ديدار با تاكيد بر اينكــه مقاومت دولت و ملت 
سوريه در برابر خطر تروريســم، منطقه را از يك خطر و توطئه 
بزرگ نجات داد، بر لزوم خروج همه تروريســت ها از سوريه و 

احترام به حاكميت و تماميت ارضى سوريه تاكيد كرد.
اين ديپلمات عالى رتبه كشــورمان گفت: ما بســيار خوشــحال 
هســتيم كه در جريان مقاومت و مبارزه با اين خطر جدى براى 
مردم منطقه و جهان، در كنار مردم سوريه، عراق و منطقه بوديم.
به گزارش ايســنا، در پاســخ به اين اظهارات ظريف، وزير امور 
خارجه ســوريه نيز اظهار كرد: اين همكارى ها موجب شــد تا 
توطئه هــاى بزرگى را خنثى كنيم و الزم اســت اين همكارى ها 
تداوم و تعميق يابد. پيروزى حاصل شده پيروزى مشتركى است 

به اين دليل كه هر دو كشور در يك جبهه هستيم.
ظريف نيز در واكنش به اين اظهارات گفت: البته كل دنيا در يك 

جبهه هستند ولى خيلى ها نمى فهمند.

مواضع"دلسردكننده" اروپا درباره برجام هر روز بيش تر مى شود
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خريد و فروش اقالم امدادى هالل احمر پيگرد قضايى دارد
 هرگونــه خريد و فروش اقالم امدادى طبق اعالم مقامات مربوطه تحصيل مال از 
طريق نامشروع و تصرف غير مجاز در اموال عمومى بوده و قابل پيگرد قضايى است.

به گزارش ايرنا دبيركل جمعيت هالل احمر گفت: تمامى اقالم امدادى بويژه چادر با 
آرم جمعيت هالل احمر بطور رايگان بين آســيب ديدگان از حوادث و طبق پروتكل 
هاى مشخص توزيع مى شــود و اقالم زيستى – امدادى با آرم جمعيت هالل احمر 

قابل خريد و فروش نيست.
محمودرضا پيروى افزود: پس از هماهنگى هاى الزم با دادســتانى كل كشور و اعالم 
آمادگى كامل براى برخورد با خريد و فروش اقالم امدادى، از اين پس اقدامات الزم 

در اين خصوص با سرعت و جديت بيشترى دنبال مى شود.

نيمى از خانواده هاى كودكان بهزيستى صالحيت 
حضانت ندارند

 بررســى ها نشان مى دهد تقريبا 50 درصد خانواده هاى كودكان و نوزادان مراكز 
بهزيستى، صالحيت نگهدارى و حضانت آنها را ندارند.

معاون اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور گفت: تعدادى از كودكانى كه وارد سيستم 
بهزيستى مى شوند، كودكان و نوزادان تحت تاثير مواد مخدر هستند.

حبيب ا... مســعودى فريد در گفت و گو با ايرنا افزود: به طورمثال طى 6 ماه در سال 
گذشته، 820 كودك و نوزادى كه تحت تاثير مواد مخدر بودند، تحويل مراكز بهزيستى 
شدند. اين كودكان و نوزادان يا از مادر داراى اعتياد به دنيا آمده بودند يا به داليل ديگر 

تحت تاثير مواد قرار گرفته بودند.

بارش هاى سيل آسا در ارديبهشت دروغ است
 در پى انتشــار اخبارى مبنى بر وقوع ســيل در اريبهشــت ماه در بيشــتر 
مناطق كشــور، مدير كل پيش بينى و هشدارســريع ســازمان هواشناسى، اين 
خبر را مردود دانســت و گفت: تــا دو هفته بعد انتظار بارش ســنگينى در 

نداريم. ايران 
" احد وظيفه"در گفت وگو با ايســنا اظهاركرد: اين خبر به هيچ وجه صحت ندارد و 
متاسفانه در چنين شرايطى برخى افراد قصد دارند با پخش اين اخبار دروغين با روان 

مردم بازى كنند.
وى ادامه داد: هفته بعد يك سامانه فعال خواهد بود كه انتظار بارش هاى سنگينى از آن 

نداريم البته اطالعات دقيق تر طى روزهاى آينده منتشر مى شود.

بهداشتنكتهدانشگاه
رشته هايى كه بازار شغلى مناسبى ندارند 

حذف مى شوند
 وزير علوم از حذف برخى از رشــته ها بــه دليل تقاضاى كم در مقطع دكترى و 

كارشناسى ارشد و نداشتن بازار كار خبر داد.
به گــزارش مهر، منصور غالمى گفت: براى آنكه بتوانيــم برنامه هاى وزارت علوم 
را در كنار ســاماندهى پژوهش ها پيش ببريم بايد از نظر و ايده صاحبان انديشــه و 

دانشگاهيان بهره ببريم.
وى بــا بيان اينكه وزارت علوم ســعى مى كند تا موضوعات و چالش هاى پيش 
روى كشــور را برطرف كند، اظهار كرد: ســال گذشــته به كمك دانشگاهيان 
چنديــن برنامه متعدد در حوزه ســاماندهى ريزگردها، مســائل و موضوعات 
مربوط به زلزله و خشكســالى درياچه اروميه مطرح شــد و امسال هم با توجه 
به ســيل اخيرى كه در كشور به وقوع پيوسته است گروه هاى علمى دانشگاهى 

وارد عمل شده اند.

خوردن تخم مرغ در وعده صبحانه براى افراد ديابتى 
مفيد است

 طبق نتايج يك مطالعه جديد، افراد ديابتى بايد در وعده صبحانه تخم مرغ بخورند 
تا ميزان قندخون شان كاهش يابد.

به گزارش تبيان، طبق يافته هاى بدست آمده، صبحانه پرچرب و با ميزان كربوهيدرات 
پايين مى تواند به افراد مبتال به ديابت نوع2 در كنترل ميزان قندخون شــأن در طول 

روز كمك كند.
محققان ميگوينــد: «افزايش زياد قندخون بعد از صبحانه ناشــى از تلفيق مقاومت 
انسولين در صبح در افراد مبتال به ديابت است و همچنان به دليل داشتن رژيم غذايى 

غربى در صبحانه كه مملو از كربوهيدرات هاست، نيز مى باشد.»
همواره وعــده صبحانه يك وعده غذايى پرچالش براى افــراد مبتال به ديابت 
است.«تغيير در عادات غلط رژيم غذايى مى تواند گامى مهم در زمينه حفظ سالمت 

در همه، حتى افراد بدون ديابت، باشد.»

تكميل پرونده الكترونيك سالمت
 رديابى خدمات بيماران

 وزير بهداشــت گفــت: اجراى پرونده الكترونيك ســالمت به ما كمك مى كند 
بيمــاران را در دريافت خدمات رديابى كنيم.به گزارش فرارو، ســعيد نمكى، اظهار 
داشــت: از زمانى كه به وزارت بهداشت آمدم، چندين نشست كارشناسى در مورد 
اجراى پرونده الكترونيك ســالمت برگزار كرديم و در زمان تصدى وزارت و پيش 
از آن، بارها براى مشاهده سامانه هاى سيب، ناب، پارسا و سينا به استان هاى مختلف 
ســفر كرده ام اما پرونده الكترونيك ســالمت، نخستين زيرســاخت براى ورود به 
پزشــكى خانواده و نظام ارجاع است.نمكى با بيان اينكه پرونده الكترونيك سالمت 
يكى از ابزارهاى منطقى شــدن ارائه خدمت و در راستاى دولت الكترونيك است، 
افزود: نخســتين اقدامى كه در راستاى اجراى پرونده الكترونيك سالمت در وزارت 
بهداشت كردم، انتخاب مدير ملى پروژه نظام الكترونيك سالمت و در اختيار گذاشتن 

ابزار مورد نياز آن يعنى مركز فناورى اطالعات وزارت بهداشت بود.

پزشكان حوزه سرطان زودتر 
از بقيه امضاى الكترونيك مى گيرند

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت 
گفت: تقريبا همه مراكز فعال در زمينه ســرطان در ســامانه «ســيماى 
سرطان» ثبت نام كردند و در حال حاضر پزشكان حوزه سرطان امضاى 

الكترونيك مى گيرند تا نسخه ها را به صورت الكترونيك صادر كنند.
مهدى شادنوش در گفت و گو با خبرنگار سالمت نيوز درباره برنامه ملى 
مديريت سرطان افزود: سرطان يكى از پرهزينه ترين بيمارى ها در جهان 
است كه روش هاى مختلفى نيز براى درمان دارد و نوع شيوع و بروز آن 
در جوامع مختلف، متفاوت است. به طور مثال در جوامع توسعه يافته 
رشد شديدى يافته و با مديريتى كه در زمينه سبك زندگى و پيشگيرى 

انجام شد، اين رشد متوقف شده است.
وى افزود: در ايران نيز به علت شرايط محيطى، سبك زندگى و مسائل 
ديگر، ســرطان در دوره اى بروز شديدى يافت و از طرفى هزينه هاى 
زيادى نيز براى اين بيمارى انجام مى شود و حتى خانواده هاى زيادى به 
علت اين بيمارى دچار مشكالت مالى مى شوند. در نتيجه تالش كرديم 

كه مديريت جامعى در زمينه سرطان انجام دهيم.
شــادنوش ادامه داد: درباره مديريت سرطان، حلقه هاى مفقوده اى در 
كشور وجود داشــت. يكى از اين موارد شامل مراكزى بود كه بتوانيم 
به كمك اين مراكز به مردم آموزش و آگاهى الزم در زمينه ســرطان را 
ارائه دهيم كه اين موضوع به عنوان برنامه آموزشى در همه شبكه هاى 
بهداشــت كشور نهادينه شد و در حال حاضر به افراد آموزش داده مى 
شود كه با يك آزمايش و معاينه مى توانند عالئم خطر سرطان را بررسى 
كرده و سپس به مراكز تشخيص سرطان هدايت شوند تا تشخيص داده 

شود كه آيا سلول سرطانى در بدن شخص وجود دارد يا خير.
 تدوين راهنماهاى بالينى سرطان

شادنوش گفت: يكى ديگر از نقص ها اين بود كه با توجه به گستردگى 
بيمارى سرطان، درمان هاى مختلفى در جهان وجود داشت و نياز بود 
كه راهنماهاى بالينى در مورد هر نوع از ســرطان ها تدوين شود تا سير 
درمانى مشخص بر اساس آخرين يافته هاى جهان طى شود. همچنين 
بايد مشخص مى شد چه داروهايى با توجه به هزينه، اثربخشى بيشترى 

دارند كه براى اين موضوع نيز دستورالعمل هاى الزم تهيه و ابالغ شد.
 سيماى سرطان

تدويــن و اجراى اين حلقه هاى مفقوده براى آموزش و پيشــگيرى و 
درمان در زمينه ســرطان، نيازمند رشــته اى بود كه اين موارد را به هم 
متصل كند كه در همين راستا، سامانه سيماى سرطان طراحى شد و در 

بهمن 97 مورد بهره بردارى قرار گرفت.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى خاص وزارت بهداشت 
درباره سامانه سيماى سرطان بيان كرد: اين سامانه فازهاى مختلفى دارد 
و ما از طريق رصد اين سامانه مى توانيم ميزان شيوع و بروز هر نوع از 
سرطان ها را در هر نقطه از كشور شناسايى كنيم و بدانيم در كدام منطقه، 
كدام نوع از سرطان بيشتر شيوع دارد و در نتيجه مى توان عوامل محيطى 
و سبك زندگى آن منطقه را بررسى و علت ها را برطرف كرد تا از شيوع 

سرطان در آن منطقه جلوگيرى شود.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت افزود: 
راهنماهاى بالينى ســرطان و نحوه تجويز دارو نيز در ســامانه سيماى 

سرطان نهادينه شده و بيمه ها نيز بر اين سامانه نظارت دارند.
شــادنوش ادامه داد: با تحليل داده هاى ثبت شــده در سامانه سيماى 
ســرطان مى توان ميزان مصرف، نحوه تجويز دارو و موارد مختلف در 
زمينه ســرطان را رصد و بررسى كرد. البته تكميل اين سامانه به پيش 

نيازهايى احتياج دارد و روند كار در حال پيشرفت است.
به گزارش ايرنا، برنامه ملى مديريت ســرطان، برنامه جامعى به منظور 
كنترل سرطان است كه هدف آن كاهش بروز، كاهش مرگ و مير و بهبود 
كيفيت زندگى بيماران مبتال به اين بيمارى اســت. اين برنامه شامل دو 
بخش فرآيندهاى پشتيبان و فرآيندهاى اصلى است. فرآيندهاى پشتيبان 
شامل حاكميت و سياست گذارى، پژوهش و نيازسنجى، توسعه شبكه 
ارائه خدمات، تامين و توانمندســازى نيروى انسانى، تامين و مديريت 
منابع مالى، مديريت نظام اطالعاتى و ثبت سرطان و مشاركت سازمان 

هاى غيردولتى است.
فرآيندهاى اصلى نيز شــامل پيشــگيرى، تشــخيص زودهنگام، 
تشــخيص و درمان و مراقبت هاى حمايتى و تســكينى اســت. 
اين ســند تعيين كننده سياســت ها، راهبردها، اهداف و فعاليت 
هاى كنترل ســرطان است و نقشــه راه وزارت بهداشت و ساير 
ســازمان ها و نهادها بــراى مدريت اين بيمارى تا ســال 1404

محســوب مى شود. در تهيه اين ســند از تجربه ديگر كشورها و 
به خصوص پيشــنهادهاى ســازمان جهانى بهداشت استفاده شده 
اســت. سامانه سيماى سرطان هم يك نرم افزار تحت وب و يك 
پارچه در ســطح كشور است كه به جز اطالعات تشخيص و ثبت 
ســرطان، نسخه هاى شــيمى درمانى و درمان هاى راديوتراپى و 

سير مراقبت سرطان را ثبت مى كند.

نام كوروش حذف نشده است
 ســخنگوى ســازمان ثبــت احــوال كشــور گفــت: حــذف نــام 
ــذب اســت و  ــوال ك ــت اح ــاى ثب ــام ه ــوروش از فهرســت ن ك
خانــواده هــا هيــچ منعــى بــراى انتخــاب ايــن نــام بــراى فرزنــدان 

خــود ندارنــد.
ســيف ا... ابوترابى افزود: به دنبال انتشار مطالبى در فضاى مجازى 
مبنى بر حذف نام كوروش تاكيد مى شود كه اين نام از فهرست نام 

هاى ثبت احوال به هيچ عنوان حذف نشده است.
وى تاكيد كرد: مشــكلى كه در ثبت احــوال به وجود آمده بود نيز 
ناشى از حجم باالى مراجعه كاربران به سامانه ثبت احوال بوده و در 

حال حاضر هم اين اشكال رفع شده است.
ابوترابــى، پيش از اين نيز به ايرنا گفته بود برابر ماده 20 قانون ثبت 
احوال كشور، انتخاب نام با اعالم كننده است. براى نامگذارى، يك 
نام ساده يا مركب (مثل حسين، محمد مهدى و مانند آن كه يك نام 

محسوب مى شود)، انتخاب خواهد شد.
وى ادامه داد: انتخاب نام هايى كه موجب هتك حيثيت مقدســات 
اســالمى مى شــود و همچنين عناوين و القاب و نام هاى زننده و 

مستهجن يا نامتناسب با جنس، ممنوع است.
ــت احــوال  ــى ثب ــا شــوراى عال ــوع ب ــاى ممن ــام ه  تشــخيص ن
اســت و ايــن شــورا نمونــه هــاى آن را تعييــن و بــه ايــن ســازمان 

اعــالم مــى كنــد.
ابوترابــى تاكيد كــرد: به موجب مــاده 20 قانون ثبــت احوال و 
تبصره هاى آن، انتخاب نام هايى كه در فهرســت نام هاى ممنوعه 
قرار دارد، ممنوع است و دارندگان آنها مى توانند با رعايت مقررات 

مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام كنند.

شوت ورزشى: كليزمن فيل هوا مى كند 
 جز ورزش هاى باستانِى يا جديده؟

صداى زنجان: پستى و بلندى هاى اشتغال بانوان 
 آخه شغل رو ميخوان چيكار وقتى آقا باال سر دارن؟!!

جام جم: حرف زدن به زبان لكنت 
 نكنه اينم مثل گوش االغى مد شده!!

هگمتانه: اعالم خيابان هاى پر تخلف شهرى 
 اسمشون ميره تو ليست سياه!!

ايران: 4 مضرب در سياست
 سياست هم رياضت شد؟!! 

همدان پيام: افزايش مصرف مشروبات الكلى جامعه را تهديد مى كند 
 از مواد مخدر به مشروبات رسيديم!!!!

هفت صبح: اندوه احمدى نژاد براى مرگ يك آمريكايى
 از بس اين بشر دل نازِك!! 

آفتاب: پرايد كاركرده مشترى پسندتر شد 
 ديگه به جز اين چاره ديگه اى نيست!!

هگمتانه: قهرمانان ورزشى حجاب در صف اول پياده روى بانوان 
 باحجاب باشى اينطورى ميشه ها!!

همشهرى: سحر خيزى ايرانى ها براى دانلود فيلم تاج و تخت
 اين يعنى يه فيلم تونسته آدما رو سحر خيز كنه!! 

خراسان: پول زور در گردنه شهر بازى
 مجبور نيستى برى!! 

آفتاب: پرستاران آهسته مى ميرند
 اينم از عاقبت شغل پرستارى!! 

سپهر غرب: يك گونه جديد از حشرات ايالم ثبت جهانى شد
 خوشمان باشه!! 

ايران: شاعرى كه در قطار به دنيا آمده است 
 اينم جز افتخاراِت؟

جام جم: پل دختر پل ندارد 
 بدون شرح!!

ايران: تصاحب هواپيما و بالگرد 
 براى از ما بهترون!!

جسد حلق آويز شده 
پسر 16 ساله كشف شد

 جســد حلــق آويــز شــده نوجــوان 16 ســاله در منزل مســكونى 
ــف شد. كش

ــه  ــا وقتــى خبــر كشــف جســد يــك نوجــوان ب ــه گــزارش ايرن ب
ــس از  ــد پ ــانى ش ــالع رس ــى 110 اط ــاى پليس ــز فوريت ه مرك
ــن  ــه اي ــد ك ــخص ش ــل، مش ــوران در مح ــى از مام ــور تيم حض
ــل  ــه گاز داخ ــاب از لول ــته طن ــك رش ــتفاده از ي ــا اس ــوان ب نوج

ــده اســت. ــز ش ــق آوي ــى حل پذيراي
بــا وجــود حضــور تيــم فوريــت هــاى پزشــكى در محــل حادثــه، 

امــا ايــن نوجــوان جــان باختــه بــود.
طبــق بررســى هــاى صــورت گرفتــه متوفــى از مدرســه بــه خانــه 
بازگشــته و بــه دنبــال خــروج والديــن از منــزل ، وى بعــداز ظهــر 

را تنهــا در منــزل گذرانــده اســت.
برادر متوفى هنگام بازگشت به منزل متوجه جسد او شده و موضوع را 

به مركز فوريت هاى پليسى 110 اطالع رسانى مى كند.
ــراى بررســى  ــا دســتور مقــام قضايــى تيــم تشــخيص هويــت ب ب

ــد. تخصصــى در محــل حضــور مــى يابن
جســد ايــن جــوان بــه پزشــكى قانونــى منتقــل شــد و تحقيقــات 

قضايــى و پليســى بــراى تعييــن علــت دقيــق مــرگ ادامــه دارد.

 هر چقدر جامعه از رشد جمعيت مناسبى 
برخوردار باشــد، جمعيت جوانى دارد كه به 
عنوان پيشــران و موتور رشــد و شكوفايى 
ميتوانند نقش اثرگذارى در نشاط، سرزندگى، 
اميد و انگيزه ، كار و تالش و سازندگى داشته 

باشند.
"جوانــى" پراهميت تريــن دوران در زندگى 
فردى و اجتماعى است. در اين دوره در عين 
حال كه فرد نيرويــى مولد و با اهميت براى 
درصورت  مى شــود،  محسوب  خود  جامعه 
نداشتن شــرايط مناســب زندگى از جمله 
اشتغال هزينه هاى زيادى نيز به جامعه تحميل 

مى كند. 
در آستانه ميالد حضرت على اكبر(ع)  كه به 
نام روز جوان نامگذارى شده است به بررسى 
وضعيت اســتان در بحث جمعيت و جوانان 
پرداختيم چرا كه گفته مى شــود اين استان با 

رشد منفى رو به سالمندى مى رود.
بر اســاس آمار سرشمارى، از ســال 90 تا 
95، ميانگين نرخ رشد جمعيت كشور 1.29
درصد بوده و اين درحالى است كه نرخ رشد 
جمعيت استان همدان منفى 23 صدم درصد 

گزارش شده است.
عليپــور، مديركل ثبت احوال اســتان با بيان 
اينكه در سرشــماري ســال 1395 جمعيت 
اســتان بيش از يك ميليون و 738 هزار نفر 
بــوده اســت از كاهش 64 صــدم درصدى 
جمعيت استان در سرشمارى سال 95 نسبت 
به سال90 خبر مى دهد و مى گويد در 9 ماهه 
سال 96 هم 21 هزار و 878 والدت در استان 
همدان ثبت شده كه در مقايسه با همين مدت 
در ســال ماقبل آن، 2 هزارو 318 نفر كاهش 

نشان مى دهد.
كارشناسان معتقدند سياســتهاى كنترل نرخ 
رشــد در كاهش زاد و ولد اثرگذار بوده و در 
كنار آن بايد به بيكارى باال در قشــر جوان، 
اشتغال جوانان در مشــاغل كم درآمد، تغيير 
اولويت آنان به ادامه تحصيل وافزايش ســن 
ازدواج ، كاهــش قبح طــالق ، بى رغبتى به 
تشكيل خانواده و مهاجرت جوانان هم اشاره 

كرد.
همچنين اين اســتان در سال 97 هم با رشد 
منفى جمعيت رو به رو بوده است كه قطعا در 
تعداد جمعيت جوان آن اثر خواهد گذاشت.

در بحــث اين موضوع كه چقــدر اقتصاد بر 
رشــد جمعيت جوان تاثير گذاشته است بايد 
گفت كه بر اســاس آمارها شــاخص عمده 
نيروى كار در حوزه نرخ مشاركت اقتصادى 
در سال 94 به ميزان36/8  درصد بوده است 
كه در سال 95 به 38/6 درصد رسيده است. 
همچنين نرخ بيكارى در اين ســالها از 8/5
درصد به 9/5 درصد در سال 95 رسيده كه با 
اين حال رشد منفى جمعيت جوان را شاهد 

بوديم.
به گفته كارشناسان سن ازدواج افزايش داشته 
و مــادران بين 25 تا 29 ســال با 30 درصد 
بيشترين ســهم را در اين زمينه دارند و آمار 
بانوان باالى 30 سال در فرزند آورى به 42.6

درصد رسيده است.
اين مســئول، تغيير الگــوى فرزند آورى را 
نشات گرفته از ازدواج دير هنگام، بى رغبتى 
جوانان به فرزندآورى در ســال هاى نخست 
زندگــى و فاصله زياد بين تولد فرزند اول با 
فرزند دوم عنوان مى كند.                                 

نورى، مدير ســالمت خانــواده و جمعيت 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان با بيان اينكه شاخص سالمندى در اين 

اســتان در حال افزايش اســت مى گويد: در 
حال حاضر شــاخص سالمندى 10.8 درصد 
اســت كه باالتر از ميانگين كشورى است و 
اگر اين روند ادامه يابد تا 20 ســال آينده 25
درصد جمعيت استان ســالمند مى شوند و 

جمعيت جوان رو به انزوا مى رود .
يك جمعيت شناس نيز آمارهايى از وضعيت 
فعلى و گذشــته جوانان ارائه داده، عددهايى 
كه اگر نگران كننده نباشــد حداقل به منزله 
هشــدارى براى نگرانى در آينده به شــمار 
مى رود؛ آمارهاى مثل بيكارى و كاهش تعداد 

جوانان كشور است.
شــهال كاظمى پور، با بيان اينكه در سال 90
جمعيت 18 تا 35 ساله هاى ايران 26 ميليون 

و 700 هزار نفر بوده اســت، 
گفت: اين جمعيت در ســال 
95 بــه 25 ميليــون و 400
هزار نفر رسيده است كه اين 
رقم نشــان دهنده رشد منفى 
جمعيــت جوان در كشــور 
كه  حاليست  در  اين  اســت، 
ميزان رشــد كلى جمعيت در 
كشور طى اين پنج سال 1.24

درصد بوده است اما اين رقم 
در بين جمعيت جوانان منفى 

يك است.
به گفته وى دليل اين مســئله 
كاهش مواليــد ايران در 2 تا 
3 دهه اخير بوده است كه در 
جمعيت  بين  در  حاضر  حال 
جوان كشــور نمود پيدا كرده 

است.
كاهش تعــداد زنان و مردان جوان 

ايرانى
اين جمعيت شــناس با بيــان اينكه جمعيت 
مردان 18 تا 35 سال در سال 90، 13 ميليون 
و 400 هزار نفر بوده كه اين رقم در سال 95

به 12 ميليون و 800 هزار نفر رســيده است 
افزود: تعداد زنان 18 تا 35 ســال نيز در سال 
90، 13 ميليــون و 300 هزار نفر بوده كه اين 
رقم در سال 95 به 12 ميليون و 500 هزار نفر 
رسيده است. اين ارقام نشان مى دهد ضريب 

كاهش جمعيت زنان كمى بيشتر بوده است.
 على رغم اعالم كاهش نرخ ازدواج، 
تعــداد زنان و مردان مجــرد در حال 

كم شدن است
كاظمى پور با بيان اينكه جمعيت مردان مجرد 
در ســال 90، شــش ميليون و 800 هزار نفر 
بوده است تصريح كرد: اين رقم در مورد زنان 

در ســال 90، چهار ميليون و 600 هزار نفر 
اســت كه در مقايسه با سال 95 تعداد مردان 
مجرد به شش ميليون و 400 هزار نفر و تعداد 
زنان مجرد در اين سال به سه ميليون و 800
هزار نفر رسيده است. اين ارقام نشان دهنده 
كاهــش تعداد زنان و مــردان مجرد طى اين 
مدت اســت و به عبارت ديگر تعداد زنان و 
مردان مجرد على رغم اينكه گفته مى شــود 
ازدواج كاهش يافته است، در حال كم شدن 

است.
وضعيت تحصيلى و بيكارى 18 تا 35 ساله ها
وى با اشــاره به تعداد مــردان محصل 18 تا 
35 ســال در ســال 90 نيز گفت: حدود 19
درصد مردان در اين سال مشغول به تحصيل 
بودند كــه اين رقم در 
مورد زنان 19.4 درصد 
اســت. همچنين ميزان 
مردان محصل سال 95
كاهش  درصد   18.6 به 
يافتــه و ايــن رقم در 
به 17.1 نيز  زنان  مورد 
است.  رســيده  درصد 
كاهش  ميزان  بيشترين 
ايــن ارقــام مربوط به 
جمعيت باالى 20 سال 

بوده است.
با  شناس  جمعيت  اين 
اشتغال  ارقام  به  اشاره 
و بيــكارى نيز در بين 
جوانان 18 تا 35 سال 
در  گفت:   90 سال  در 
75 حدود  ســال  اين 

درصد مردان از نظــر اقتصادى فعال بودند 
كه ســه چهارم از اين جمعيت (حدود 81
درصد) شاغل بوده و حدود 19 درصد نيز 
بيكار و يــا در جســتجوى كار بودند. در 
مورد زنان نيز در ســال 90 تنها 16 درصد 
آنان از نظــر اقتصادى (معادل دو ميليون و 
800 هزار نفر) فعال بودند كه از اين تعداد 
نيز ســه چهارم آنها شــاغل و يك چهارم 
آنها معــادل 500 هزار نفر بيــكار و يا در 

جستجوى كار بودند.
براى  ازدواج  خالص  ميزان  كاهش 

هر دو جنس
حاتم حسينى جمعيت شناس استانمان هم در 
گفتگويى به مبحث ازدواج جوانان پرداخت 
و با اشاره به تعداد ازدواج ها در سال 90 بين 
جمعيــت جوان 18 تا 35 ســال اظهار كرد: 
در اين ســال 851 هزار مورد ازدواج به ثبت 

رسيده است كه اين رقم در سال 95 به 616
هزار مورد كاهش يافته است. به عبارت ديگر 
با كم شــدن تعداد جوانان مجموع ازدواج ها 

نيز شش درصد كاهش يافته است.
وى در ادامه با اشــاره به ميزان ازدواج ها در 
بين جمعيت مجــردان نيز توضيح داد: ميزان 
خالص ازدواج در سال 90 براى آقايان 12.4
درصد بوده كه اين رقــم در مورد زنان رقم 
18.2 درصد را نشــان مى دهد. ميزان ازدواج 
زنان در بين جمعيت مذكور نسبت به مردان 
بيشــتر اســت. همين آمار در سال 95 نشان 
مى دهد مجموع ازدواج هــا براى جوانان 18
تا 35 سال نســبت به جمعيت مجردان 618
هزار مورد بوده كــه اين رقم در مورد مردان 
9.6 درصد و در بين زنان 16.2 درصد است. 
مقايســه آمار اين دو مقطع زمانى هم در بين 
مردان و هم در بين زنان نشان دهنده كاهش 
ميزان خالــص ازدواج براى هــر دو جنس 

است.
 افزايش 0/3 درصدى ميزان طالق 

18 تا 35 ساله ها در سال 95
وى با اشــاره به اينكه ميزان طالق در ســال 
90، 109 هزار مورد ثبت شــده است، گفت: 
ميــزان خالص طالق كه نســبت به متاهالن 
ســنجيده مى شود در بين مردان 1.6 درصد و 
در بين زنان 1.3 درصد است. همچنين ميزان 
طالق در ســال 95 به حدود 132 هزار مورد 
رسيده كه نشان دهنده افزايش 0.3 درصدى 

بوده است.
 تدويــن ســند جامع بــارورى و 

افزايش جمعيت
در پى كاهش جمعيت جوان در استان همدان 
شوراى راهبردى جمعيت تشكيل شده است.

در اين شورا علل كاهش جمعيت مورد بحث 
و بررسى قرار مى گيرد و برخى راهكارهاى 
افزايش جمعيت به مسئوالن ذيربط ارائه مى 

شود.
 مديركل امور اجتماعى اســتاندار همدان از 
تدوين سند جامع بارورى و افزايش جمعيت 
خبر مى دهد و مى گويد بر اســاس اين سند 
بايد تى اف آر ( (TFR يا همان نرخ بارورى 
كلى كه در سطح استاندارد جهانى 2.1 است 

، بايد از 1.8 فعلى به 2.6 برسد.
مهــرداد نادرى فر مى افزايــد: اگر ده درصد 
ميزان طالق، ده درصد مرگ و مير تصادفات 
جاده اى و 10 درصد نابارورى را افزايش و 
2 سال سن ازدواج را كاهش دهيم مى توانيم 
به رشد باالى 2.6 درصد برسيم كه قابل قبول 

خواهد بود.

جوانى كجايى كه يادت به خير

جمعيت جوان در سراشيبى كاهش

همدان در سال 97 هم با 
رشد منفى جمعيت رو به 
رو بوده است كه قطعا در 
آن  جوان  جمعيت  تعداد 

اثر خواهد گذاشت
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دريافت "حق سرويس" در رستوران ها تخلف است
 در حاليكــه "حــق ســرويس" در ســال هاى اخيــر بــه جــزو جدانشــدنى فاكتــور 
بســيارى از رســتوران ها بــه خصــوص رســتوران هاى لوكــس بــدل شــده اســت، امــا 
رئيــس اتحاديــه دارنــدگان رســتوران و ســلف ســرويس، دريافــت حــق ســرويس از 

ــد. ــون مى دان مشــتريان را خــالف قان
ــت درج  ــى قيم ــود، بررس ــه مى ش ــتوران ها مراجع ــه رس ــه ب ــع ك ــيارى مواق در بس
ــور بســيار متفــاوت اســت و حــق  ــا قيمــت نهايــى فاكت ــو رســتوران ب شــده در من
ــور و  ــاوت قيمــت فاحــش فاكت ــل تف ــا 15 درصــد، دلي ــزان 10 ت ــه مي ســرويس ب

ــو اســت. قيمــت درج شــده در من
در ايــن رابطــه  رئيــس اتحاديــه دارنــدگان رســتوران و ســلف ســرويس كشــور بــه 
ايســنا گفــت: دريافــت حــق ســرويس خــالف قانــون اســت و هــر رســتورانى كــه 

بــه دريافــت حــق ســرويس بپــردازد مرتكــب تخلــف شــده اســت.
ــتوران ها  ــو رس ــى در من ــت اعالم ــه داد: قيم ــى ادام ــيدعلى اصغر ميرابراهيم س
ــه قيمــت خريــد كاالهــاى مصرفــى، هزينه هــاى جــارى، دســتمزد  ــا توجــه ب ب
كارگــر و نــرخ ســود رســمى بــراى فعاليــت رســتوران ها تعييــن شــده 
اســت، از ايــن رو هيــچ رســتورانى حــق دريافــت حــق ســرويس از مشــتريان 

را نــدارد.

رئيــس اتحاديــه دارنــدگان رســتوران و ســلف ســرويس بيــان كــرد: در 
ــه مرتكــب تخلــف شــود، مشــتريان  صورتــى كــه واحــد صنفــى در ايــن زمين
مى تواننــد بــا مراجعــه بــه اتحاديــه يــا ســايت ايــن اتحاديــه بــه ثبــت 

شــكايت بپردازنــد.
ويــژه  بــه  رســتوران ها  از  بســيارى  كــه  گفــت  مى تــوان  تفاســير  ايــن  بــا 
ــا دريافــت حــق ســرويس مرتكــب تخلــف  رســتوران هاى لوكــس ســطح شــهر ب

مى شــوند.
ــا  ــد ب ــوع مى توانن ــن موض ــا اي ــورد ب ــهروندان در صــورت برخ ــه ش ــن زمين در اي

ــد. ــه مربوطــه شــكايت كنن ــه اتحادي ــور ب ــه فاكت اراي

توزيع گوشت دولتى در همدان هدفمند شد

 معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان گفت: توزيع گوشــت دولتى در همدان به شكل هدفمند و در 

بين اقشار كم درآمد انجام مى گيرد.
مجيد زرين دالور اظهار داشت: براى اينكه همه اقشار مردم به گوشت 
دولتى دسترســى يابند، توزيع گوشــت را به شــكل هدفمند انجام 

مى دهيم.
وى تصريح كرد: گوشت دولتى از طريق كانال سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت در اختيار بخش كارگرى، افراد زير پوشــش كميته امداد، 
بهزيســتى و كارمندان ادارت قرار مى گيرد. تاكنــون چهار مرحله از  
توزيع انجام شده است. معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان به تسنيم گفت: از ماه هاى آينده طرح كاالبرگ 
الكترونيكى در سراسر كشور اجرا مى شود و بر اساس آن ميزان سهميه 
گوشت هر خانواده تعيين مى شــود. زرين دالور با بيان اينكه تاكنون 
طرح توزيع هدفمند گوشــت در همدان با موفقيت انجام شده، ابراز 

كرد: استان هاى ديگر نيز اين روش توزيع را به كار گرفته اند.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر واردات گوشــت به خوبى انجام 

مى شود و هيچ گونه كمبودى هم احساس نمى شود.
 قيمت پياز تعديل مى شود

معــاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معــدن و تجارت در بخش 
ديگرى از گفت وگو به افزايش قيمت پياز اشاره كرد و افزود: صادرات 
بى رويه پياز به خارج از كشــور ســبب گرانى اين كاالى پر مصرف 

شده است.
زرين دالور گفت: در حال حاضر صادرات قانونى پياز ممنوع شده اما 

متاسفانه بخشى از آن به شكل قاچاق از كشور خارج مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه نبايد توقع داشــت كه قيمت پياز در مدت زمان 
كوتــاه و فورى كاهش يابد، تصريح كرد: براى تعديل قيمت اين كاال 

نياز به زمان بيشترى دارد.
معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اظهار داشت: عالوه بر صادرات بى رويه، عواملى مانند گرانى كرايه ها، 
هزينه حمل و نقل و خســارات ناشى از سيل، سبب گرانى پياز شده 

است.

خسارت 678 ميليارد تومانى بارش ها 
به كشاورزى همدان

 رئيس مديريت بحران و مخاطرات جهاد كشــاورزى استان همدان 
گفت: خســارات وارده به بخش كشــاورزى همدان در اثر بارش هاى 

فروردين ماه به بيش از 678 ميليارد تومان رسيد.
احد ظفرى با بيان اينكه خســارات وارده بر بخش كشــاورزى در اثر 
بارش هــاى بهــارى در حوزه هاى دامى، زراعى، باغــى، آبزى پرورى، 
تاسيسات ساختمان هاى كشــاورزى بوده است اظهار كرد: 51 هزار و 

139 هكتار از اراضى زراعى استان همدان دچار خسارت شدند.
وى خسارات وارده بر باغات استان را 7 هزار و 205 هكتار اعالم كرد و 
ادامه داد: 885 كندوى زنبورعسل در اثر بارش هاى فروردين ماه امسال 

تلف شدند.
رئيس مديريت بحران و مخاطرات جهاد كشــاورزى استان همدان با 
اشاره به اينكه يك هزار و 377 راس دام سبك و سنگين نيز از بين رفت 

بيان كرد: 11 هزار و 330 قطعه طيور نيز تلف شد.
وى با اشــاره به اينكه يك ميليون و 650 هزار قطعه بچه ماهى و 28 تن 
ماهى پرورشــى بر اثر بارش ها از بين رفتند، به فارس گفت: 633 رشته 

قنات در استان همدان آسيب ديده و تخريب شده است.
ظفرى از خسارت 23 حلقه چاه عميق و نيمه عميق خبر داد و تصريح 
كرد: 129 دهنه پل جاده بين مزارع نيز تخريب شــده و يا آسيب ديده 

است.
وى با بيان اينكه 740 كيلومتر كانال انتقال آب در استان همدان تخريب 

شد ادامه داد: 445 استخر ذخيره آب نيز تخريب شده است.
رئيس مديريت بحران و مخاطرات جهاد كشاورزى استان همدان با بيان 
اينكه 2 هزار و 881 كيلومتر جاده بين مزارع تخريب شــده است بيان 
كرد: 8 هزار و 609 واحد جايگاه دام، انبار علوفه، مزرعه پرورش ماهى 

و مرغدارى آسيب ديده و يا تخريب شده است.
وى با اشاره به تخريب 35 بند انحرافى گفت: خسارات وارده به بخش 
كشــاورزى در اثر بارش هاى فروردين ماه به بيش از 678 ميليارد تومان 

رسيده است.

 مديرحفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان خبر داد:

مبارزه با علف هاي هرز در مزارع گندم و جو
 مديرحفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با بيان اينكه 
در 3389  هكتار از مزارع گندم و جو مبارزه با علف هاى هرز صورت 
گرفته است، گفت: مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم و جو در مناطق 
جنوبي  استان نظير شهرستان هاي اســدآباد وتويسركان از  يك هفته 
گذشته(18 فروردين) آغاز شده است و تا اواخر ارديبهشت ادامه دارد

شــهرام پيشه ور با تأكيد براينكه نسبت به مبارزه با علف هاى هرز اقدام 
كنند، اظهاركرد: عدم مبارزه با علف هاي هرز خســارت بين 30 تا 50
درصدي به مزارع وارد مي كند و مي تواند افت كمي و كيفي محصول را 

در پايان فصل برداشت به همراه داشته باشد.
وى با بيان اينكه ســال زراعي 98-97 سال خوبي از لحاظ بارش برف 
وباران بوده اســت، تصريح كرد: همين موضوع ســبب شده است كه 
كشــت هاي پائيزه گندم وجو از سطح ســبز و رشد مناسبي برخوردار 
شود به طوريكه 392هزار و 526 هكتار از اراضي زراعي استان به كشت 
گندم آبي و ديم و 115 هزارهكتار به كشــت جو آبي و ديم اختصاص 

پيدا كرده است.
پيشــه ور يادآور شــد:  بذور علف هاي هرز مستقر در اعماق مختلف 
خاك هاي زراعي نيز پس از طي دوره خواب مطلوب، باجذب رطوبت 
الزم وكافي براي جوانه زني و آغاز رشــد اوليه در حال حاضر در سطح 

قابل توجهي از مزارع كشت شده و ظهور كرده اند.
مديرحفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه 
تاكنون مبارزه با علف هاي هرز در سطح حدود  3389 هكتار از مزارع 
گندم و جو مناطق گرمســير استان انجام شده است، به ايسنا گفت: در 
مدت مشابه سال گذشــته  مبارزه با علف هاي هرز در سطح 49 هزار 

هكتار از مزارع گندم و جو دراستان انجام گرفته بود.
وى با تأكيد براينكه ســم كافي براي مبارزه با علف هاي هزر در مزارع 
استان موجود است، اظهاركرد: هيچ كمبودي براي تأمين سم مورد نياز 

گندم كاران و جوكاران استان نداريم.
پيشه ور  يادآور شد: كشــاورزان در مبارزه با علف هاي هرز به مرحله 
رشــدي گياه  و علف هرز توجه داشته باشند و با مشورت كارشناسان 

جهاد كشاورزي از بهترين سموم و به حد نياز استفاده كنند.

مشكل قنادان همدان حل شد
 رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: در حال حاضر مشكل و يا كمبودى در تأمين آرد، روغن و 

شكر قنادان همدان وجود ندارد.
عليرضا شجاعى افزود: توزيع آرد قنادان به وسيله سامانه انجام مى شود و 

به همين يك وقفه كوتاه در تأمين و توزيع آن به وجود آمد.
وي ادامه داد: در سامانه برخى از واحدهاى صنفى قنادى با تغيير سهميه 
مواجه شــدند كه ميزان پخت آنها كاهش يافته است، ما اين موضوع را 

پذيرفته ايم و مشكل اصالح خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه پس از افزايش قيمت شكر بالفاصله شكر دولتى 
تأمين و بين قنادان توزيع ش، به فارس گفت: توزيع شكر همچنان ادامه 
دارد و با قيمت گذارى كه پيش از ســال جديد براى شيرينى انجام شد، 

واحدهاى صنفى ايام نوروز را به خوبى پشت سر گذاشتند.
رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
بــا بيان اينكه تقريباً حدود دو هفته كمبود روغن به وجود آمد كه دليل 
آن كمبود ماده اوليه بوده است تصريح كرد: البته اين مشكل نيز برطرف 

شده و در حال حاضر شرايط معمولى حاكم است.
وى تأكيد كرد: در حال حاضر مشكل و يا كمبودى در تأمين آرد، روغن 

آب يعنى زندگىو شكر قنادان وجود ندارد.
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى(نوبت اول)

برونسپارى ارائه خدمات امداد،نگهداري،تعميرات وانجام خدمات پيشگيرانه 
تاسيسات توزيع آب سطح شهرستان همدان به  شماره ج/ 98/109

ارائه  برونسپارى   ، گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  با  دارد  نظر  در  خاص)  (سهامي  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
خدمات امداد،نگهداري،تعميرات وانجام خدمات پيشگيرانه تاسيسات توزيع آب سطح شهرستان همدان با برآورد اوليه 
19,941,665,240 ريال را به مدت يك سال به پيمانكاران داراى گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعى وگواهينامه صالحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) يا گواهينامه صالحيت 

بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي و فيش 
واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت 

اداري از 98/1/28  لغايت 98/2/4 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  309,824,996 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين 
معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه 
شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك 

بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
شود  واصل  فراخوان  در  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  وپيشنهاداتي  مشروط  امضاء،  فاقد   ، سپرده  فاقد  پيشنهادهاي  به 
،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت 
اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1398/2/15 ومحل تحويل 
دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات ساعت 10 مورخ 1398/2/16 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايى 

خواهد شد .
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir ) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

 در گراني هــاي اخيــر مقصر 
دشــمنان و ســودجويان هستند. 
معتقد  تعزيــرات  كــه  آنگونــه 
مانند  كااليــي  صادرات  اســت 
به دســت  به خاطر  احتمــاالً  پياز 
آوردن دالر توســط دشــمنان و 
افراد ســودجو اســت و يا گران 
شــدن گوشــت، مرغ و شــكر 
بوده  افرادسودجو  همين  به دست 
كه موجب شــد تا دولت هم در 
واكنــش به گرانــي ، برخي از آن 
كاالها را سهميه بندي كند و اجازه 
ندهد كاال در بازار ناياب شــود. 
در  نيز  صادراتي  ممنوعيت هــاي 
واكنش بــه صادرات بي رويه اين 
دســت افراد بوده تــا از افزايش 

قيمت ها جلوگيري كنند.
برخي مديران درباره كاالهايي مانند گوشت، 
مرغ، شكر، پوشــك بچه و ... كه يك باره با 
افزايــش قيمت مواجه شــدند ابتــدا گفتند 
مشــكلي وجود نــدارد و درصــدد كاهش 
قيمت هستيم اما ســپس اعالم كردند كه كار 
دالالن و سودجويان است و پس از آن براي 
برخي كاالها مانند گوشــت،  مــرغ و پياز بر 
صادرات قاچاق صحه گذاشتند. اين اتفاقات 
در حالــي صورت گرفت كــه دولت برخي 
اقــالم را بالفاصلــه پس از گرانــي و ناياب 
شدن سهميه بندي كرد. به عنوان مثال شكر و 
پوشــك بچه كه گران و در بازار ناياب شــد 
چند روز بعد ســهميه بندي آن آغاز شد و به 
جايي رسيد كه گوشت وارداتي را با كد ملي 

عرضه كردند. 
اين اتفاقات و اقدامات واكنشي نشان مي دهد 
كــه پيش از اين نظارت درســت بر كاالها و 
بازار، اولويت نبوده است. زيرا مدتي پس از 
ناياب شــدن كااليي مشخص نوبت به كاالي 
ديگر مي رســد و در نهايت با افزايش قيمت 
نجومي مواجه مي شوند. پوشك بچه، دستمال 
كاغذي، ظروف يكبار مصرف، گوشت، مرغ، 
ميوه، شكر و پياز همه يكي پس از ديگري با 
بحران ناياب شــدن و افزايش قيمت مواجه 
شده و احتمال مي رود اين پايان بحران قيمتي 

نباشد. 
همدان  اســتان  حكومتى  تعزيرات  مديركل 
در نشســت خبري روز گذشــته خود در 
پاســخ به ســوال خبرنگار همدان پيام مبني 
براينكــه يك باره كااليي گران مي شــود و 
در كوتاه تريــن زمان همان كاال ســهميه اي 
مي شــود اما چرا بازرســي ها بــه اندازه اي 
نيســت كــه از بــروز چنيــن بحران هايي 
جنگ  در  اكنــون  گفت:  شــود،  جلوگيري 
جبهه هاي  از  و  گرفته ايــم  قــرار  اقتصادي 
مختلــف به ما فشــار وارد مي كنند و از هر 
نقطه اي كه بتوانند وارد مي شــوند بنابراين 
دولت هم مجبور است كه بالفاصله واكنش 
است  مشخص  مثال  به عنوان  بدهد.  نشــان 
كه برخي دشمنان و سودجويان با صادرات 
برخي كاالها به دنبال به دســت آوردن دالر 
هســتند. بنابرايــن دولت به محــض اينكه 
متوجه بحران مي شــود جلوي صادرات آن 
را مي گيرد. امــا آنها اغلب كااليي را صادر 
مي كنند كــه ممنوعيت صــادرات ندارد و 
مدتــي مي توانند به صــادرات ادامه بدهند. 
اين مشخص اســت كه نمي توان صادرات 

همه كاالها را ممنوع كرد.
عليرضــا حســن پور ادامــه داد: بخشــي از 
گراني هاي ميوه  و تره بار هم مربوط به ســيل 
مناطق جنوبي اســت و بخشــي از افزايش 
قيمت هــا به خاطر افزايش نــرخ حمل ونقل 

است. 
حســن پور ادامه داد: در جلســه اي در ستاد 
تنظيم بازار قبل از عيد نوروز يكي از مديران 
اعالم كرد كه بر اســاس مستنداتي بيم گران 
شدن پياز در بازار وجود دارد كه اين موضوع 
به طور رســمي به ســتاد تنظيم بازار كشور 
اعالم شد. باالخره بسياري از مسايل موجود 
كشــوري هستند و به طور طبيعي استان از آن 

تبعيت مي كند.
حسن پور گفت: ســال 97 فراز و نشيب هاى 
زيــادى داشــت و از ابتــداى ســال درگير 

بازار بوديــم،  چون با توجه بــه تحريم هاى 
ناجوانمردانــه، افرادى از اين تالطم ســوء 

استفاده كردند.
وي در پاســخ به سوال ديگر همين خبرنگار 
درباره اينكه چرا در ايام نوروز رستوران هايي 
كه برند هســتند پلمپ شــدند اما آنهايي كه 
سال هاســت در مأل عام بهداشت را رعايت 
نمي كنند هنوز پلمپ نشــده اند، هم گفت كه 
چون برخي از رستوران ها مورد اعتماد مردم 
هســتند و افراد زيادي به خاطــر اين اعتماد 
مشتري آنها هستند و مورد توجه گردشگران 
نيز هســت بايد توجه بيشتري به آنها كرد تا 

اعتماد عمومي و گردشگران از بين نرود.  
حســن پور ادامه داد: هرچند كه شايد تخلف 
اين رســتوران ها بزرگ نبــوده و ما هم ملزم 
هســتيم كه اعتماد مردم را خدشــه دار نكنيم 
و اگــر ايام نــوروز نبود ممكن بــود كه اين 
رســتوران ها پلمپ نمي شــوند اما چون در 
اين ايام گردشــگران زيادي از استان بازديد 
مي كنند و به اين رســتوران ها بيشتر از ساير 
غذاخوري هــا بــراي خوردن غــذا مراجعه 
مي كنند و از پايتخت گردشــگري انتظاراتي 
دارند بايد طوري برخورد كنيم كه رستوران ها 

از هر لحاظ مورد تأييد مردم باشند.
وي افزود: غيرممكن اســت كــه بتوانيم به 
همه رســتوران ها در مدت كوتاهي سربزنيم 
اما از روز سه شــنبه (ديروز) بازرسي از ساير 

رستوران ها هم آغاز شده است.
ميليارد  از 222  بيــش  محكوميت   

ريالى متخلفين اقتصادى در سال 97
مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
از محكوميــت 222 ميلياردريالــى متخلفين 
اقتصادى در سال 97 خبرداد و گفت: در سال 
گذشــته متخلفان استان همدان به بيش از 22

ميليارد و 325 ميليون و 128 هزار ريال جزاى 
نقدى محكوم شدند.

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
ادامه داد: در سال گذشته در بخش كاال و 
خدمات 11 هــزار و 509 فقره پرونده به 
تعزيــرات حكومتى وارد شــده كه از اين 
ميــزان 11 هزار و 280 پرونــده مختومه 

است. شده 
وى با اشــاره به اينكه پرونده هاى مختومه در 
بخش قاچــاق كاال و خدمــات 102 درصد 
افزايش داشته است،  افزود: همچنين در سال 
97 در بخش قاچاق كاال و ارز 1109 پرونده 
وارد تعزيرات حكومتى شــده بود كه از اين 

تعداد 1140 پرونده مختومه شده است.
حســن پور از كاهش 26 درصدى تشــكيل 
پرونده هــاى قاچــاق كاال و ارز خبــرداد و 
اظهاركرد: با توجــه به وضعيت افزايش نرخ 

ارز، قاچاق به سمت خروج بوده تا ورود.
وى با اشــاره به اينكــه 45/5 درصد از مبلغ 
محكوميت ها وصول شده است، عنوان كرد: 
نســبت وصولى به محكوميت ها در سال 97

نسبت به سال 96 افزايش 18 درصدى داشته 
است.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان بيان 
كرد: در بخش كاال و خدمات 33 درصد، در 
بخش قاچاق 56 درصد و در بهداشــت 77
درصد وصولى نســبت به محكوميت ها بوده 

است.
حســن پور با بيان اينكــه تعزيرات حكومتى 

ركن قضائى تنظيم بازار است، افزود: سازمان 
تعزيــرات حكومتى اســتان با وجــود اينكه 
وظيفــه نظارتى ندارد اما با توجه به شــرايط 
كشور، انقالبى و بسيجى در اين حوزه ورود 

كرده است.
وى ادامه داد: در ســال گذشــته 7311 مورد 
بازرسى در اســتان صورت گرفت كه 5033
واحد صنفى متخلف شناســايى شد و به 52

ميليارد جزاى نقدى محكوم شدند.
وى بــا تأكيد براينكه 75 درصد گزارشــات 
واصلــه بــه تعزيــرات واقعى بوده اســت، 
خاطرنشــان كــرد: عــدم درج قيمــت از 
است  حكومتى  تعزيرات  اساسى  دغدغه هاى 
به طوريكــه اين تخلف مــادر همه تخلفات 

است.
حســن پور گفت: اســتان همدان به صورت 
ابتكارى كارى را در انجــام داده به طوريكه 
اگر واحد صنفى تخلفاتى داشته باشد ولى از 
لحاظ قانونى امكان نصب پالكارد نيست، از 
طريق ماده 28 قانون نظام صنفى اتاق اصناف 
را ملزم به استفاده از اين ابزار قانونى مى كند.

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان با 
تأكيد براينكه ايــن روند را با  قاطعيت ادامه 
خواهيــم داد، افزود: اقماضــى در اين زمينه 
نخواهيم داشــت و هركه بخواهــد از تغيير 
قيمت ها سوء اســتفاده كند برخورد خواهيم 
كرد به طوريكه اگر الزم باشــد واحد صنفى 

تعطيل مى شود.

وى با اشاره به فراوانى تحلفات، 
تصريح كرد: بيشــترين تخلفات 
درج  عدم  همدان  استان  صنوف 
قيمت بوده  كــه 39 درصد كل 
تخلفات را بــه خود اختصاص 
داده  به طوريكــه 4481 مــورد 
از تخلفات در ايــن زمينه بوده 

است.
حســن پور  بــا بيــان اينكــه 
از  درصــد   23 گرانفروشــى 
تخلفات را بــه خود اختصاص 
داده است، ادامه داد: 2624 مورد 
در  گرفته  صــورت  تخلفات  از 

زمينه گرانفروشى است.
حكومتى  تعزيــرات  مديــركل 
شــد:  يادآور  همــدان  اســتان 
دســتورالعمل هاى  رعايت  عدم 
بهداشــتى 13 درصــد تخلفات، عــدم ارايه 
فاكتور خريد 11 درصــد، تقلب 10 درصد، 
عدم صدور فاكتور 9 درصد و كم فروشــى 
5 درصــد تخلفات را به خود اختصاص داده 

است.
وى بيشــترين صنوف متخلــف را خواروبار 
فروشان، نانوايان، پوشاك، مرغ و ماهى، ميوه 
و سبزى و قصابان دانست و خاطرنشان كرد: 
از مجموع 13هزار و 414 فقره پرونده رسيده 
به تعزيرات، 4242 فقره توسط اصناف، 7038
پرونده توســط ســازمان صمت، 77 پرونده 
توسط دامپزشكى، 362 پرونده  توسط علوم 
پزشكى، 588 پرونده توسط نيروى انتظامى و 
5033 پرونده توسط تعزيرات حكومتى ايجاد 

شده است.
حسن پور با اشاره به پرونده هاى ملى، افزود: 
در بخش كاال و خدمات 52 پرونده تشــكيل 
شده كه از اين تعداد 39 پرونده با بيش از 44
ميليارد ريال محكوميت مختومه شده است.

وى گفــت: در بخش قاچــاق كاال و ارز نيز 
105 پرونده تشــكيل شــده كه از اين تعداد 
100 پرونده با 88 ميليــارد ريال محكوميت 

مختومه شده است.
مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
يــادآور شــد: در بخش قاچــاق دام نيز 26
پرونده تشــكيل شــده كه از ايــن تعداد23

پرونده با بيش از 10 ميليارد ريال محكوميت 
مختومه شده است.

توضيحات مديركل تعزيرات درباره تالطم بازار 

دشمن مقصر گرانى هاست
■ بازرسي از تمام رستوران هاي شهر را آغاز كرديم
■ دولت در مقابل گراني ها واكنش نشان مي دهد

@bazarehamedan

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

براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.
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تست زنى «حكيمى» در آب هاى آرام

 ملى پوشــان قايقرانى در آخرين روز اردو تيم ملى آب هاى آرام با 
هم به رقابت پرداختند كه آرزو حكيمى از استان همدان موفق به كسب 

عنوان دومى شد.
به گزارش فــارس، آرزو حكيمى تنها ملى پــوش همدانى حاضر در 
اردوى تيم ملى آب هاى آرام اســت كــه خود را براى حضورى موفق 
در مســابقات قهرمانى جهان و كســب ســهميه المپيك توكيو 2020 
آمــاده مى كند. اردوى اين تيم در دو بخش آقايان و بانوان از 18 تا 25 

فروردين ماه در درياچه آزادى تهران برگزار و ملى پوشــان در دو رشته 
كاياك و كانوكانادايى تمرينات خود را پيگيرى مى كنند.

در آخرين روز اين اردو ملى پوشــان با هم به رقابت پرداختند كه آرزو 
حكيمى در ماده 200 كاياك دوم شــد، در اين رشــته الناز شفعيان از 

گيالن اول و هديه كاظمى از هرمزگان نيز سوم شدند.
همچنين در ماده 500 متر كاياك نيز الناز شــفعيان از گيالن اول، آرزو 

حكيمى از همدان دوم و سمن سلطانى از تهران سوم شدند.
آرزو حكيمــى يكى از باثبات ترين ورزشــكاران همدانى در اردوهاى 

مختلف ملى در سال هاى اخير است.

شهرستان فوتبال

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

كى روش بيمارى دعوا دارد
 رئيس سابق فدراسيون فوتبال گفت: كارلوس كى روش سرمربى 
سابق تيم ملى فوتبال، بيمارى دعوا دارد و چون كسى را در كلمبيا پيدا 

نكرده تا با آن دعوا كند، دوباره به سراغ ايران بازگشته است.
به گزارش ايرنا، «كارلوس كى روش» ســرمربى سابق تيم ملى فوتبال 
ايــران كه در حــال حاضر هدايت تيم ملى كلمبيا را عهده دار شــده 
اســت، روز گذشــته در مصاحبه با يكى از رسانه هاى داخلى، گفت 
كه از فدراســيون فوتبال ايران به دليل عدم پرداخت مطالباتش به فيفا 

شكايت كرده است.
با اين حال او اين بار به مهدى تاج رئيس فدراســيون فوتبال ايران نيز 
تاخت و انتقادات تندى را نيز متوجه وى كرد. او مدعى شد كه ايران 
در جام ملت هاى 2019، گــروگان تيم ملى قطر بوده و علت اصلى 

عدم موفقيت تيم ملى، مسائل غيرفنى بوده است.
«امير عابدينى» رئيس اسبق فدراسيون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنا، درباره شــكايت كى روش از فدراســيون فوتبــال ايران گفت: 
كارلوس كى روش بيمارى دعوا دارد. او در كلمبيا كسى را پيدا نكرده 

تا با او دعوا كند و به همين خاطر دوباره به سراغ ايران آمده است.
وى افــزود: مهدى تاج، على كفاشــيان و وزيــر ورزش و جوانان تا 
آخريــن روزى كه او در ايران بــود، از وى حمايت كردند و پس از 
جدايى اش از تيــم ملى هم از عملكرد او تمجيد كردند اما روحيه و 

شخصيِت مبارزه طلبى در كى روش وجود دارد.
رئيس ســابق فدراســيون فوتبال اضافه كرد: درباره رفتار كى روش 
خودمان مقصر هســتيم و نبايد به چنين فردى بهانه بدهيم. او هشت 
ســال در ايران بهترين پول را گرفت و يك جام روســتايى هم براى 
فوتبال ما بدســت نياورد. طبيعى است كه در آخر هم فردى با چنين 

روحيه اى بدنبال چالش دوباره باشد.
وى درباره كســب نتايج خوب توسط تيم ملى برابر تيم هاى بزرگى 
مانند آرژانتين، اســپانيا، پرتغال و ... اضافه كرد: قبول دارم كه تيم ملى 
در برخــى بازى هاى بزرگ خوب بازى كرد اما آن نتايج واقعا نتيجه 
زحمت و غيرت بازيكنان خودمان بود. به نظر من كى روش در فوتبال 

حرفه اى كلمبيا دوام نخواهد آورد.
عابدينــى در مــورد اينكه چه كارى بايد در واكنش به اين شــكايت 
انجام داد، خاطر نشــان كرد: كى روش دوستان زيادى در ايران دارد 
كــه رابطه خيلى خوبى هم با او دارنــد. آنهايى كه از بدو حضور اين 
مربى در همه جا همراه تيم ملى بودند. آنها افرادى هستند كه بايد در 
اينجا ايرانى بودن خودشان را ثابت كنند و بين فدراسيون و كى روش 

ميانجى گرى كنند.

آيا كلينزمن به درد فوتبال ايران مى خورد؟

 پيشكســوت فوتبال ايران مى گويد تاج و فدراسيون درصدد اين 
هستند كه تجربه هاى گذشته تكرار نشود و بهترين گزينه ممكن براى 

تيم ملى ايران انتخاب شود.
على اصغر مدير روستا پيشكسوت فوتبال ايران در گفت وگو با ايسنا، 
درباره تأخير فدراسيون فوتبال در انتخاب سرمربى تيم ملى اظهار كرد: 
به نظر من، وسواس در انتخاب بهترين گزينه ايرادى ندارد ولى اگر اين 
مساله پشت گوش انداخته شود و از افراد مختلف نظر گرفته مى شود، 

موجب ضرر خوردن تيم ملى خواهد بود.
او ادامه داد: سرمربى تيم ملى بايد در اسرع وقت مشخص بشود. 
آقاى تاج و فدراســيون درصدد اين هستند كه تجربه هاى گذشته 
تكرار نشــود و بهترين گزينه ممكــن براى تيم ملى ايران انتخاب 
شــود. همين كه در هميــن بازه زمانى تا به حــال گزينه خاصى 
رسانه اى نشده اســت به خاطر اين است كه اگر آن گزينه قطعى 
نشــود، در جامعه وجوه خوبى پيدا نمى كند. پس در اين مســاله 
وســواس به خرج داده شــده تا مطلوب ترين گزينه، هدايت تيم 

ملى ايران را بر عهده بگيرد.
اين پيشكســوت فوتبال درباره مطرح شــدن گزينه هايى همچون 
لوران بالن و يورگن كلينزمن در فضاى مجازى گفت: آن ها افراد 
بين المللى و شــناخته شده اى هســتند ولى فردى بايد هدايت تيم 
ملــى را بر عهده بگيرد كه به طور عملى، بــه فوتبال پايه اهميت 
ويژه اى بدهد چون در اكثر فوتبال دنيا به اين مســاله بهاى زيادى 

داده مى شود.
مدير روســتا افزود: در زمان آقاى كى روش، به مربى هاى داخلى 
خيلــى بى تفاوتى مى شــد و او به تيم هاى پايــه اهميتى نمى داد. 

كى روش فوتبال ما را خيلى ســطح پايين تلقى مى كرد.
او درباره شــكايت كى روش از فدراسيون فوتبال ايران هم گفت: 
دستى كه نمك ندارد همين مى شــود. با اينكه فدراسيون و مردم 
ايران به كــى روش توجه و بهاى زيادى قائــل بودند، در نهايت 

كى روش مى آيد عليه ايران شكايت مى كند.
پيشكسوت فوتبال ايران در پايان درباره مفيد بودن كلينزمن براى 
فوتبــال ايران گفت: بــا توجه به اينكه فوتبــال آلمان به تيم هاى 
پايه اهميت خوبى مى دهد، كلينزمن مى تواند گزينه خوبى باشــد 
اما بحث بر ســر اين اســت كه ما از او چه مى خواهيم؟ در زمان 
آقاى كى روش توقعــات پايين بود و ما اگر به جام جهانى صعود 
مى كرديــم و نتايجى هم در جام جهانــى مى گرفتيم كافى بود اما 
بايــد ما از ســرمربى جديد بايد طــورى مطالبه كنيــم كه بتواند 

بيشــترين سود را براى تيم ملى داشته باشد.

مسابقات فوتبال جام نوروزى 
بخش شيرين سو به پايان رسيد

 شــيرين سو - خبرنگار همدان پيام:  اين مسابقات در ايام نوروز 
و در  زمين خاكى روستاى ازوندره از توابع اين بخش برگزار شد.

در ايــن دوره 20 تيم از روســتاهاى تابعه در مدت 20 روز با انجام  
74 بازى بصــورت دوره اى حذفى به رقابت پرداختند كه در پايان 
تيم دهيارى روستاى ازوندره قهرمان و تيم شهداى روستاى حسين 
آباد نايب قهرمان و تيم لســتر روستاى چهارطاق به مقام سوم دست 

يافتند.
در پايان اين رقابتها با حضور مســئولين با اهدا جوايز نقدى و كاپ 

قهرمانى از تيمهاى برتر تجليل شد.

برگزارى مسابقات تنيس به مناسبت 
بزرگداشت شهيد صيادشيرازى

 نخســتين دوره مســابقات تنيس بانوان همدان در ســال 1398 
برگزار گرديد.

به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، 
مســابقات تنيس آدينه به همت آكادمــى تنيس اليت و هيأت تنيس 
اســتان با برگزارى نخستين هفته بانوان در فصل 1398 كار خود را 
پيگيرى كرد. نخســتين هفته اين رقابتها در بخش بانوان به مناسبت 
بزرگداشت سالروز شــهادت امير سپهبد على صياد شيرازى برگزار 
شــد و در پايان فاطمه عبداهللا زاده و مهرو ميراســماعيلى به ترتيب 
مقامهــاى اول و دوم را كســب نموده و صهبــا زارعى و مهدخت 

ميراسماعيلى عنوان مشترك سومى را بدست آوردند.

هجدهمين دوره مسابقات پرش با اسب 
«جام جمهورى» در بهار برگزار شد

 به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، 22 
و 23 فروردين ماه 1398 باشگاه ورزشى سواركارى جديدالتاسيس 
آذرخش شهرســتان بهار اســتان همدان ميزبان هفته اول مسابقات 
پرش با اســب تقويم ورزشى هيأت سواركارى استان همدان و 54 
سواركار و اسب از باشــگاهها و مراكز سواركارى اويسينا، شبديز، 
ايثار و اكباتان دريا و خوشــه طاليى بود تا همزمان با اعياد شعبانيه 

هجدهمين سال رقابتهاى «جام جمهورى» نيز برگزار شود.
هواى مطبوع بهارى شهرســتان بهار و حضور پر شور عالقمندان به 
اسب و سواركارى و مسئولين شهرستانى و نمايش زيباى سواركاران 
و اســبها وتالش مربيان در آماده ســازى براى اين مسابقات درمانژ 
باشــگاه ورزشــى آذرخش در طول دو روز اين رقابتها و برگزارى 

مراسم افتتاحيه رسمى از نكات قابل توجه بود.
در پايــان رقابتها نفــرات برتر روز و رده از ســوى جايگاه داوران 

اعالم شد.
خطا در دور اول رسيد.

الزم بذكر اســت سواركاران رشــته پرش با اسب اســتان در طى 
روزهاى 27 لغايت 30 فروردين ماه در سرى مسابقات كشورى جام 
صدران پيشــرو در شهر تهران و باشــگاه سواركارى آزمون با ساير 
سواركاران از اســتانهاى مطرح سواركارى كشور به رقابت خواهند 

پرداخت.

مهدى رحمتى به ليست استقالل برمى گردد
 كاپيتان اســتقالل براى بازى با ماشين سازى نامش به ليست اين 

تيم اضافه مى شود.
به گزارش ورزش سه، مهدى رحمتى يك روز قبل از بازى با الهالل 
روى شــوت يكى از بازيكنان گردنش آسيب ديد و در اين بازى و 
البته بازى با الهالل غايب بود. با اين حال رحمتى از روز گذشته به 
تمرينات اســتقالل اضافه شــد و كار خود را در كنار ساير بازيكنان 

استارت زد تا بتواند خود را براى بازى هاى پيش رو آماده كند. 
رحمتى در بازى با ماشين سازى در هفته بيست و ششم 
ليگ برتر نامش به ليســت استقالل اضافه مى شود 
ولى بعيد اســت در اين بازى بــه ميدان برود و 
بازهم سيدحسين حسينى در درون دروازه 

آبى ها قرار خواهد گرفت.   
اســتقالل در اين فصل با حضور 
دو دروازه بان آماده شرايط فوق 
العاده اى را تجربه كرده است و 
با گذشت 26 هفته از ليگ برتر 
ايــن تيم تنهــا 9 گل دريافت 

كرده است.

1

2

3

پيشخوان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326009000044 مورخه 98/1/24 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين 
تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى اكبر كرمى فرزند رمضانعلى به شماره شناسنامه 2856 صادره از 
فامنين به شماره ملي 5029598091 در شش دانگ يك قطعه زمين محصور و بناى احداثى در آن  
به مساحت دو هزار و ششصد و نود و چهارمترمربع و شصد و دو صدم مترمربع قسمتي از پالك 98 
اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي حاجى آباد خريداري از مالك رسمي آقاى سلطان ابراهيم 
كريمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 22)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/1/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/12

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاى محمد محمودى داراى شماره شناسنامه  6082 به شرح دادخواست كالسه 98/4ش112ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يقينعلى 
محمودى به شــماره شناســنامه  629 در تاريخ 91/2/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-فرنگ محمودى فرزند يقينعلى به 
شماره شناسنامه3875045343 متولد 1337فرزند متوفى 2- محمد محمودى فرزند يقينعلى 
به شماره شناسنامه6082 متولد1352 فرزند متوفى 3-اكرم محمودى فرزند يقينعلى به شماره 
شناســنامه 4050824493متولد1359 فرزند متوفى  4- اقــدس محمودى فرزند يقينعلى به 
شماره شناسنامه4051697770  متولد1339 فرزند متوفى  5- احمد محمودى فرزند يقينعلى 
به شماره شناســنامه3875053461 متولد1348 فرزند متوفى  6- رمضانعلى محمودى فرزند 
يقينعلى به شــماره شناســنامه 3875052031 متولد1344 فرزند متوفى  7- افسر محمودى 
فرزند يقينعلى به شــماره شناســنامه 3875041402متولد 1330 فرزند متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 14)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

بازگشت باقرى در گروى 
نامه رسمى شفر

 هافبك اســتقالل براى بازگشت به 
تمرين ها در انتظار نامه رســمى شفر به 

باشگاه است.
به گزارش ورزش ســه، فرشيد باقرى به 
دليل آنچه درگيرى با بازيكنان اســتقالل 
خوانده شــده است 17 روز است كه در 
تمرينات استقالل حاضر نيست و البته به 
طور قطع در بازى با ماشــين سازى هم 

حضور نخواهد داشت.
نكته جالب ماجرا اين اســت كه مديران 
اســتقالل براى صدور اجازه بازگشــت 
باقرى در انتظار نامه رســمى از وينفرد 
شفر هستند، هرچند شــفر يكى دو بار 
به صورت شــفاهى از فتحى درخواست 
بازگشــت او را كرده است اما مديرعامل 
باشــگاه اعتقاد دارد ســرمربى تيم بايد 
درخواست خود را به صورت رسمى و 

مكتوب به او ارائه كند.
با اين شــرايط احتماال شفر بعد از بازى 
با ماشين ســازى نامه رسمى به مديران 
اســتقالل خواهد داد تا اين بازيكن بعد 
از مدتى دورى اجازه بازگشت پيدا كند.

پژمان نورى از همراهى 
ملوان محروم است

 پژمان نــورى كه بعد از خداحافظى 
در بازى با آلومينيوم اراك به عنوان مربى 
تيم ملوان انتخاب شد امروز و در بازى با 
شاهين شهردارى بوشهر نمى تواند روى 

نيمكت تيم ملوان بنشيند.
به گزارش "ورزش ســه"، پژمان نورى 
بعد از آنكه در بازى بــا آلومينيوم اراك 
از دنيــاى بازيگــرى خداحافظى كرد با 
فســخ قرارداد خود مربى تيم ملوان شد 
و قرارداد تازه اى را با باشگاه امضاء كرد 
كه اين موضوع قانونى بود. اما او به دليل 
محروميــت در بازى امــروز نمى تواند 

روى نيمكت تيم ملوان بنشيند.
فريبــرز محمود زاده مســئول برگزارى 
بازى هاى دســته اول اين خبر را تاييد 
كرد و دراين باره گفت: كارت مربيگرى 
پژمان نورى صادر شــده اســت به اين 
خاطر كه پژمان مدرك c دارد و درليگ 
برتر و تيم ملى هم بازى كرده است. اما 
او در بازى قبلى چهار اخطاره شده و بنا 
بر آيين نامه انضباطى بايد اين جلســه از 
محروميت را در پست جديد سپرى كند. 
به همين خاطر امروز و در بازى با شاهين 
شهردارى بوشهر نمى تواند روى نيمكت 
تيم ملوان بنشيند اما در بازى هاى بعدى 

مشكلى براى همراهى تيم ملوان ندارد.

مسى در آمادگى كامل 
است

 ارنستو والورده، سرمربى بارسلونا، در 
آستانه بازى تيمش مقابل منچستريونايتد 
در ديدار برگشــت مرحلــه يك چهارم 
نهايى اعالم كرد كه ليونل مســى در فرم 

كامال آماده اى به سر مى برد.
به گــزارش"ورزش ســه"، مســى در 
ديدار هفته قبل برابر شــياطين سرخ در 
الدترافورد، با ضربه اى كه توسط كريس 
اســمالينگ به صورتش زده شد، دچار 
خونريزى از ناحيه بينى شــد و در ديدار 
اين هفته بارسا مقابل اوئسكا هم به ميدان 
نرفت.اين ستاره آرژانتينى از سال 2013

به بعد، نتوانســته در مرحله يك چهارم 
نهايى چمپيونزليگ گلزنى كند اما والورده 
اميدوار اســت كه او بتواند به اين روند 
پايان بدهد.او در گفتگو با خبرنگاران، در 
پاسخ به سوالى در مورد ناكامى هاى مسى 
در گلزنى در اين مرحله از چمپيونزليگ 
گفت:" اين به آن معنى اســت كه او به 
گلزنى دوباره نزديك است. آمار در مورد 
گذشته اســت، نه در مورد آينده. ما نمى 
دانيم چه اتفاقى رخ مى دهد و اين براى 

همه يك انگيزه ايجاد مى كند.  

 پس از دو سال دوباره مجمع انتخاباتى 
انگار  كه  مى شــود  برگزار  همدان  كشتى 
اعضــاى مجمع براى نشســتن «يارى» بر 
روى كرســى رياســت هيأت، فراغ بال 

بيشترى دارند.
به گزارش فارس ، كشتى همدان سال هاست 
فروغى ندارد و ديگر خبرى از آن همه مدال 
و افتخار نيست، اين هيأت در 6 سال گذشته 
در حد يك هيأت درجه چندم فعاليت كرده 

است.
پــس از رفتن جالل صابريــون و روى كار 
آمدن على رحيمى فر، همه بر اين باور بودند 
كه كشــتى همدان شــايد دوباره در مســير 
گذشــته خود قرار گيرد، اما حواشى متعدد، 
سبب شد رحيمى  فر در ميانه راه، قيد رياست 
را بزند و استعفا كند، رحيمى فر كنار رفت و 
در ادامه كار، درويشــى سرپرست شد، او با 

وارد كردن چند نام آور كشــتى همدان عنان 
كار را دست گرفت و برگزاركننده انتخابات 
باشــد، انتخاباتى كه به دليــل قانون منع به 
كارگيــرى كاركنان دســتگاه هاى ورزش در 

بدنه هيأت ها نتوانست خود كانديدا باشد.
از هميــن رو چهره هاى مختلفــى از طيف 
گوش شكسته ها براى هدايت كشتى همدان 
نامزد شــدند كه دست آخر تنها چهار گزينه 
يعنى حميدرضا يارى، ميثم مصطفى جوكار، 
محمد فتحى و على موميوند در كورس باقى 

ماندند.
هرچنــد شــنيده ها حكايــت از آن دارد كه 
همه كانديداهــا به نفع حميدرضا يارى كنار 
خواهند رفت، تا مديرعامل شركت عليصدر 
همدان با كوله بارى از تجربه مديريتى خود با 

حداكثر آرا  بر مسند كار بنشيند.
حميدرضــا يارى كه دو ســال پيش رقيب 

سرسخت على رحيمى فر بود تنها به خاطر 
يــك رأى نتوانســت به صندلى رياســت 
كشــتى همدان تكيــه بزنــد و در نهايت 
شــانس خودش را در رشــته تيراندازى با 
كمــان امتحان كرد و رياســت يك هيأت 

ورزشى را تجربه كرد.
حال يــارى تير را از كمان رهــا كرده تا به 
ســيبل بخورد و بشــود رئيس هيأت گوش 
شكســته ها تا شــايد بتواند خاطرات خوب 

گذشته اين ورزش را دوباره زنده كند.
حال اين مجمع  امروز چهارشــنبه با حضور 
سرپرست فدراسيون كشتى، مديركل ورزش 
و جوانان اســتان و اعضاى مجمع در سالن 
جلسات استاديوم شمسى پور همدان برگزار 
مى شــود تا 17 نفر اين مجمع تكليف رئيس 
اين هيأت را براى چهار ســال آينده روشن 

كنند.

 فرماندار تويسركان از بهره بردارى استخر 
بانوان تويســركان در هفته جوان خبر داد و 
گفت: افتتاح رسمى پروژه هر زمان كه وزير 
ورزش و جوانان به استان سفر كنند، انجام 

خواهد شد.
بــه گزارش خبرگزارى فــارس از همدان، 
عبدالجواد  حــاج  مرحوم  ســالمت  مركز 
امامــى، اهدايى شكوه الســادات امامى، با 
سال تأســيس 96 در خيابان شهيد فياض 
بخش(مخابرات سابق) واقع شده كه هنوز 
ايــن مركز مورد بهره بــردارى قرار نگرفته 

است.
استخر شناى بانوان تويسركان نيز به عنوان 
بخشى مهم از مجتمع ورزشى بانوان حدود 
11 ســال طول كشــيد تا آماده بهره بردارى 
شــود، البته اين بخش مدت هاست كه آماده 
بهره بردارى اســت اما هنوز خبرى از افتتاح 

نيست.
بيمارســتان قائم(عــج) تويســركان ديگر 
پروژه اى اســت كه تقريبا تكميل است اما 
افتتاح آن هنوز انجام نشده و مردم تويسركان 

همچنان بايد منتظر باشند.
بر اين اســاس فرمانــدار تويســركان در 

گفت وگــو با فــارس در خصــوص مركز 
امامى  عبدالجــواد  حاج  مرحوم  ســالمت 
اظهار كرد: جانمايى مراكز بهداشتى درمانى 
شهرســتان مدنظر اســت كه منتظر هستيم 

بيمارستان افتتاح شود.
حبيب موميوند در خصوص اســتخر بانوان 
تويســركان نيز بيان كرد: اين پروژه از نظر 
ما تمام شده  اســت و در هفته جوان افتتاح 

مى شود.
وى با بيان اينكه اين پروژه تكميل شده است 
و بايد به بهره بردارى برسد، از افتتاح رسمى 

آن با حضور وزير ورزش و جوانان خبر داد.
فرماندار تويســركان عامل تعلــل در اتمام 
پروژه را نبود اعتبار كافى طى ســاليان قبل 
عنوان كرد و افزود: آنچه هزينه شده طى 18

ماه اخير بوده اســت و عمده اعتبار در اين 
مدت تزريق شده است.

وى زيربناى اين پــروژه را يك هزار و 200
متر مربع دانســت و گفت: براى اين پروژه 
3,5 ميليارد تومان اعتبار هزينه شــده كه از 
اين ميزان بودجه 2,5 ميليارد تومان طى 11

ماه گذشته هزينه شده است.

ستاره ژاپنى 
تراكتور به پيكان 
مى رسد

 هافبك ژاپنى تراكتورسازى به تمرينات 
گروهى تيمش برگشت.

به گزارش "ورزش ســه"، يوكيا ســوگيتا 
هافبك ژاپنى تراكتورســازى كه در ديدار 
با اســتقالل خوزستان دچار آسيب ديدگى 
شــد و از زمين بازى بيرون رفت، دو بازى 

گذشته تيمش را از دست داد.
سوگيتا به واسطه اين مصدوميت مقابل نفت 

آبادان و سپيدرود رشت نتوانست به ميدان 
برود و زير نظر پزشكان به انجام تمرينات 
اختصاصى پرداخت. اين بازيكن ژاپنى اما 
از روز گذشته به تمرينات گروهى تراكتور 
برگشــت و كارش را با ســاير شــاگردان 

جورج ليكنز آغاز كرد.
سوگيتا از نظر پزشكى مشكلى براى بازى 
كردن مقابل پيكان ندارد اما با توجه به اينكه 
حدود 20 روز از تمرينات دور بوده از نظر 
بدنى شرايط مناسبى ندارد و به همين خاطر 
ممكن است در تركيب فيكس تيمش نباشد. 
با اين حال احتمال دارد با توجه به شرايط 
مسابقه با پيكان ليكنز از سوگيتا استفاده كند 

و او را به زمين بفرستد.

استخر بانوان تويسركان 
هفته جوان به بهره بردارى مى رسد

كشتى همدان 
در انتظار انتخابات
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ايران در سال 97 بيش از 13هزار بار لرزيد
 طبق برآورد محققان پژوهشــگاه مهندسى زلزله و زلزله شناسى، 
زمين ايران در سال 1397 بيش از 13هزار و 897 بار لرزيد.به گزارش 
مهر، كشــور ايران به دليل قرار گرفتن بر روى كمربند آلپ- هيماليا، 
جز كشورهاى لرزه خيز جهان محسوب شده و همواره در معرض يك 

تنش دائمى قرار دارد.
عامل اصلى اكثر زلزله هاى ايران، فشــارى اســت كه از سوى صفحه 
عربســتان به فالت ايران وارد مى شــود. البته بايد توجه داشــت كه 
پارامترهاى متعددى در تخمين خطر لرزه اى گسل ها مورد توجه قرار 
مى گيرد كه يكى از مهمترين آنها طول گســل است. با توجه به داليل 
ذكرشــده، قسمت اعظم كشور ايران، از ديدگاه لرزه خيزى جز مناطق 

پرخطر جهان محسوب مى شود.

قسمت مركزى موشك فالكون هوى گم شد
 شركت اسپيس ايكس اعالم كرده قسمت مركزى موشك فالكون 
هوى به دليل شرايط نامساعد دريايى، در دريا گم شده است. موشك 
فالكون هوى هفته گذشــته به فضا پرتاب شد و بوستر مركزى آن در 

دريا فرود آمد.
بــه گزارش ديلى ميل، اســپيس ايكس اعالم كرده قســمت مركزى 
موشك فالكون هوى را گم كرده است. طبق اعالم اين شركت شرايط 
نامســاعد جوى سبب شده قسمت مركزى موشــك هنگام انتقال به 

ساحل فلوريدا گم شود.
شركت موشك سازى الون ماسك روز پنج شنبه با ارسال فالكون هوى 
به فضا و بازگشت سه بوستر موشك به زمين براى نخستين بار، تاريخ 

ساز شد. دو قسمت موشك در خشكى فرود آمدند.

150 ميليون كاربر اندرويد قربانى يك بدافزار
 مركــز مديريت امداد و هماهنگى عمليــات رخدادهاى رايانه اى 
نسبت به آلوده شدن 150 ميليون كاربر اندرويد به يك بدافزار موبايلى 

از طريق فروشگاه گوگل پلى هشدار داد.
به گزارش مركز ماهر، يك پويش پيشرفته مخرب كشف شده است كه 
 Google Play را از طريق فروشگاه (SimBad) بدافزار  سيمباد
منتشــر مى كند. به گفته كارشناسان، بيش از 150 ميليون كاربر در حال 

حاضر تحت تأثير اين پويش قرار گرفته اند. 
ســيمباد خود را به تبليغات مبدل مى كند و در مجموعه كيت توسعه 
نرم افزار RXDrioder (SDK) كه براى اهداف تبليغاتى و كسب 
درآمد استفاده مى شــود، مخفى مى شود. هر برنامه اى كه با استفاده از 

SDK مخرب توسعه مى يابد، شامل كد مخرب است.

دانش پيش بينى هاى جوى را داريم اما 
تجهيزات نداريم

 رئيس پژوهشــگاه ملى اقيانوس شناســى و علوم جوى گفت: ما 
توانايى و علم پيش بينى بروز بحران هاى جوى مانند ســيل را داريم 

ولى تجهيزات به روز و كافى نداريم.
دكتر بهروز ابطحى اظهار كرد: علم هواشناســى علم پيچيده اى است 
كه از يك طرف به علوم رياضى، فيزيك ســياالت و از طرف ديگر به 
علوم زمين ارتباط دارد؛ علم هوا شناسى يك رشته بين رشته اى است 
كه مى بايست متخصصان خود را در اين زمينه تقويت كنند.وى با بيان 
اينكه بسيارى از كشــورها تجهيزاتى دارند كه به واسطه آن مى توانند 
حوادثى مانند سيل را پيش بينى كنند، افزود: متخصصان ما بايد خود را 

تقويت كنند تا بتوانيم پيش بينى هاى درستى از حوادث داشته باشيم.

تبديل آپارتمان به باغ و مزرعه با ابداع 
جوانه هاى ارگانيك

 امروزه اكثر مردم در منازل كوچك خود به فضاى كافى براى كاشت 
درخت و گياه و حبوبات دسترسى ندارند، اما ابداع جوانه هاى ارگانيك 
مينياتــورى و كوچك مى تواند مشــكل مذكور را حــل كند.به گزارش 
نيواطلس، شركت سل وان در ابتكار عملى تازه جوانه ها و ريزاندام هايى را 
ابداع كرده كه مى توانند در محيط هاى محدود آپارتمانى بدون مشكل رشد كنند. 
تنوع ظاهرى و فيزيكى اين جوانه ها به افراد امكان مى دهد تا زيبايى و رنگارنگى 
يك باغ يا مزرعه واقعى را به آشپزخانه و محيط كوچك منازل خود بياورند 
و انواع سبزيجات و مواد گياهى را در خانه كشت كنند.جوانه هاى مذكور در 
طبقه هاى كشويى يك كمد كوچك كاشته مى شوند پس از رشد رنگ و بو و 

ظاهر متفاوتى به خود مى گيرند و مى توان آنها را منتقل كرد.

پويش " بهار مهربانى " 
نياز روحى سيل زدگان را تآمين 

مى كند

 مديركل كتابخانه هاى عمومى كشور از راه اندازى 
پويــش " بهار مهربانى" در همدان خبر داد و گفت: 
تآمين نياز روحى كودكان سيل زده يكى از اقداماتى 

است، كه در اين ايام مغفول مانده است.
عاطفه زارعى بــا بيان اينكه كودكان آســيب هاى 
جدى در جريان مخاطــرات طبيعى مى بينند، اظهار 
كرد: زمانى كه همه توجه ها به خسارت هاى مادى 
و فيزيكى مخاطرات طبيعى معطوف است، كودكان 
نيازمند حمايت هاى عاطفى در راستاى كمك هاى 

فرهنگى هستند.
 وى با اشــاره ه اينكه امدادرســانى به سيل زدگان 
توســط نهادها و ارگان هاى دولتى و مردمى در اين 
مناطق در حال انجام است، افزود: در اين راستا نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشــور بــا راه اندازى پويش 
"بهار مهربانى" در نظر دارد هداياى فرهنگى از جمله 
كتاب، لوازم التحرير و اســباب بازى را جمع آورى 

كرده و به مناطق سيل زده ارسال كند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان يادآور 
شــد: مرحله اول كمك هاى جمع آورى شــده به 
استان لرستان ارســال مى شود.وى در ادامه تصريح 
كرد: مردم نوع دوست اســتان همدان با پيوستن به 
پويش "بهار مهربانى" مى توانند لبخند را به كودكان 
ســرزمينمان هديه داده و در اين شرايط سخت كنار 

آنها باشند.
زارعــى با دعوت از مردم همدان براى پيوســتن به 
پويش "بهار مهربانى" تصريح كرد: هم  استانى هاى 
همراه مى توانند هداياى خــود را به كتابخانه هاى 

عمومى سطح شهر تحويل دهند.

حضور استان همدان در هجدهمين نمايشگاه 
بين المللى محيط زيست

 مديركل حفاظت از محيط زيست اســتان همدان از حضور مجدد 
اين اداره كل در هجدهمين نمايشگاه بين المللى محيط زيست در تهران 

خبرداد.
به گزارش ايســنا ؛ عادل عربى با اشــاره به شــركت 16 واحد صنعتى 
مربوط به محيط زيست از سوى استان همدان در اين نمايشگاه، تشريح 
كرد: هرســاله اداره كل حفاظت از محيط زيســت استان همدان در اين 
نمايشگاه حضور دارد؛ نكته قابل توجه، حضور چندساله اين اداره همراه 
با واحدهاى خدماتى و صنعتى مربوطه در نمايشــگاه بين المللى محيط 
زيست است. وى ارائه دستاوردهاى محيط زيستى و به اشتراك گذاشتن 
تجربيات قابل اســتفاده در اين حوزه را هدف اصلى تشــكيل و برپايى 
اين نمايشگاه دانســت و مطرح كرد: انتقال تجربيات و اشتراك گذارى 
دســتاوردهاى ســاليانه همواره مى تواند راهى مناسب براى مديريت و 
برنامــه ريزى بهتر در حفظ و نگهدارى  اين ســرمايه الهى يعنى محيط 
زيســت باشــد. عربى در رابطه با واحدهاى صنعتى شركت كننده در 
نمايشگاه بين المللى محيط زيست امسال، گفت: تعدادى از اين واحدها 
به منظور مديريت مناســب در عرصه محيط زيســت در اين نمايشگاه 
شركت كرده اند؛ تعدادى ديگر نيز  واحدهاى صنعتى اند كه با مشكالت 

و نواقص متعددى مواجه هستند.
وى تصريح كــرد: اين واحدهاى صنعتى براى نخســتين بار به منظور 
استفاده از تجربيات و بهره مندى از دستاوردهاى ساير واحدهاى شركت 

كننده براى رفع نواقص خود در اين نمايشگاه شركت كردند.

پيشنهاد هاى بين المللى ايران براى بهبود 
جهانى صنايع دستى

 در پنجمين اجالس هيأت رئيســه منطقه آســيا و اقيانوسيه شوراى 
جهانى صنايع دســتى، نماينده ايران عالقه منــدى ايران را براى ميزبانى 
سى و هشتمين مجمع عمومى در شهر شيراز اعالم كرد و گفت: «اعالم 
مى كنيم آمادگى ميزبانى مجمع شهرداران شهرهاى جهانى صنايع دستى 
را در شهر سيرجان خواهيم داشت.» ويدا توحدى همچنين پيشنهاد داد 
كه ارتباطات بين هنرمندان كشورها از طرق مختلف افزايش يابد؛ امرى 
كه باعث ازدياد هنرمندان كارآزموده خواهد بود. به گفته وى، اين قضيه 
قبال در زمان آموزش حصيربافى توســط چينى ها براى هنرمندان ايران 
عملى شده و بازخورد خوبى داشته است. در همين خصوص، ايران نيز 

مى تواند در آينده به آموزش هنر باتيك به هنرمندان بپردازد

■ حديث:
امام على (ع):

اندك خوردن غذا ، جان را گرامى تر و سالمت را پايدارتر مى سازد . 
 غرر الحكم : ج 4 ص 519 ح 6819

■ دوبيتي:
خدايا داد از اين دل داد از اين دل                           نگشتم يك زمان من شاد از اين دل
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باباطاهر

 براســاس پيش بينى كارشناسان اقتصادى، سال 
98 از نظر مالى چندان ســال آســانى نخواهد بود. 
گردشــگرى نيز از اين قاعده مســتثنى نيست؛ با 
اين همه فعاالن گردشــگرى همچنان تاكيد دارند 
گردشــگرى مى تواند ســهم عمــده اى در بهبود 
وضعيت اقتصادى كشــور حتى در ســال پيش رو 
داشــته باشــد. اگرچه اين صنعت ضعف هايى را 
از ســال هاى قبل بــا خود به ســال جديد آورده؛ 
اما فعاالن گردشــگرى معتقدند بايد به سال پيش 
رو خوش بيــن بــود و با نگاه به آينده اى روشــن 
ضعف هــاى موجــود را برطرف كــرد و اتفاقات 
جديد مثبتى را رقم زد. كارشناســان براى رسيدن 
به چنين آينده اى «توجــه به برنامه ريزى هاى دقيق 
در چارچوب برنامه جامع»، «افزايش تالش سفرا و 
استانداران به منظور معرفى جاذبه هاى گردشگرى»، 
«اعطاى تســهيالت به بخش خصوصى» و «تسريع 
روند توسعه زيرســاخت هاى گردشگرى» را جزو 
راهكارها و برنامه هايى مى دانند كه سال 98، براى 

صنعت گردشگرى سال رونق رقم بخورد.
 4 راهكار رونق گردشگرى 98

لزوم پيشــبرد چنين پيشــنهادهايى اين اســت كه 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
به عنوان متولى اصلى در اين صنعت بتواند برنامه ها 
و فعاليت هاى راهبردى درســت و بلندمدتى را در 
دست اقدام داشــته باشــد. با اين همه و باوجود 
آنكه يك ماه از ســال جديد مى گذرد، اين سازمان 
هنــوز اعالم عمومى نكرده كه براى ســال 98 چه 
برنامه هايى در نظر دارد. تالش هاى «دنياى اقتصاد» 
براى گفت وگو با ولى تيمورى، معاون گردشگرى 

اين ســازمان درخصوص برنامه هاى ســال 98 نيز 
بى نتيجــه ماند. البته پيش از ايــن تيمورى در يك 
برنامه تلويزيونى اشاره اى گذرا به برنامه هاى سال 
98 ســازمان كرده و گفته بود: «تسهيل فرآيندهاى 
مربــوط به صدور مجوزها، تســريع اعطاى وام ها 
و تسهيالت به ســرمايه گذاران حوزه گردشگرى، 
ظرفيت ســازى جوامع محلى ميزبــان براى ايجاد 
كســب و كارهاى كوچــك و متوســط و حوزه 
برنامه هــاى زيربنايى، اجراى برنامه ملى توســعه 
گردشگرى كشور، برندسازى گردشگرى كشور و 
اجراى طرح جامع آموزش گردشــگرى در دستور 
كار قــرار خواهــد گرفت.» اما دربــاره چگونگى 
دســتيابى به چنين برنامه هايــى همچنان توضيحى 

ارائه نشده است.
 لزوم گشايش قفل هاى گردشگرى

اما فعــاالن گردشــگرى باوجــود تمــام فراز و 
نشيب هايى كه صنعت گردشــگرى به خود ديده، 
اميدوار هســتند با كمك دولــت بتوانند چرخ هاى 
گردشــگرى را در ســال 98 به گردش درآورند. 
حرمــت اهللا رفيعى، رئيــس انجمن صنفــى دفاتر 
مسافرتى ايران مى گويد: «شرايط را بايد به گونه اى 
فراهم كرد كه گردشگرى در سبد خانوار قرار گيرد 
و از آن به عنوان كاالى لوكس ياد نشود. متاسفانه در 
اين زمينه دولت كمترين باور را به گردشگرى دارد 
و تنها به شعارهاى اوليه تبليغاتى خود بسنده كرده 
است.» او معتقد است تا زمانى كه اقتصاد كشور به 
نفت اتكا دارد براى گردشگرى نمى توان جايگاهى 
قائل شــد: «دولت بايد گردشــگرى را از جايگاه 
فانتزى خارج كند و بودجه اى به آن اختصاص دهد 

و نگاه مالياتى خود را از روى صنعت گردشــگرى 
حداقل براى يكى دو سال بردارد.»

رفيعى بر اين موضــوع تاكيد مى كند كه دولت بايد 
بخــش خصوصى را تشــويق بــه ورود به صنعت 
گردشــگرى كند: «دولت بايد قفل هايــى را كه در 
صنعت گردشگرى به وجود آمده و مانع از رشد آن 
مى شود باز كند. سرمايه گذار خصوصى بايد انگيزه 
براى ورود به گردشــگرى پيدا كند. با معافيت هاى 
مالياتى و ايجاد تســهيالت الزم مى توان به اين مهم 
دســت پيدا كرد؛ همان طور كه كشورهاى ديگر هم 
توانســته اند به توفيقاتى دســت پيدا كنند.»  به باور 
رئيــس انجمن صنفى دفاتر مســافرتى ايران، نقش 
سفرا و اســتاندارها در رونق گردشگرى بسيار مهم 
اســت و آنها بايد تالش كنند تا شهرهاى مختلف و 
به صورت كلى كشــور را به عنوان رايزن فرهنگى به 
دنيا و حتى به مردم كشورمان معرفى كنند؛ كارى كه 
رونق گردشگر داخلى و ورودى را به ارمغان خواهد 
آورد. رفيعى در ادامه از لزوم تغيير راه گردشــگرى 
مى گويــد: «معافيت هــاى مالياتى، رفع مشــكالت 
بيمه اى، تخصيص تسهيالت به فعاالن گردشگرى، 
حذف اقامتگاه هاى دولتى، توجه به بخش خصوصى 
و... دســت به دســت هم مى دهد تا راه گردشگرى 
تغيير كرده و از روزمرگى كه به آن دچار اســت رها 

شود.»
 اهميت راهبردهاى بلندمدت

غالمحيدر ابراهيم باى ســالمى، عضو شوراى عالى 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى هم در 
اين زمينه معتقد اســت بايد راهبردهاى اساســى 
و كالن در ايــن زمينــه به وجود آيــد كه در حال 

و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگى،  ســازمان  حاضر 
گردشــگرى وظيفه ارائــه آن را دارد؛ اما همچنان 
در  او  نيســت.  كالن  راهبردهــاى  از  خبــرى 
گفت وگو بــا «دنياى اقتصاد» مى گويــد: «در حال 
حاضر شــاهد ارائه برنامه هاى كوتاه  مدت و بدون 
نتيجــه هســتيم. در صورتى كه بايــد راهبردهاى 
بلندمدت زير نظر كارشناســان گردشگرى هر چه 
سريع تر مشخص شــود تا به مرور زيرساخت ها و 
فعاليت هاى بين المللى و... بهبود يابد كه نتيجه اش 
رونق گردشــگرى داخلى و ورودى خواهد بود.» 
ابراهيم باى سالمى با اشــاره به بحران هاى سياسى، 
اقتصــادى و طبيعى كه اقتصاد كشــور و از جمله 
گردشــگرى را هم در بر مى گيــرد ادامه مى دهد: 
«براســاس برنامه هاى راهبردى بلندمدت مى توان 
بحران هايى را كه غيرقابل پيش بينى هســتند مانند 
ســيل اخير و بحران هاى سياسى و اقتصادى كه به 
دليــل بحران هاى بين المللى به وجود آمده اســت 
مديريت كرد؛ اما متاســفانه مى بينيم كه هر ســال 

خالى از چنين برنامه هايى هستيم.»
به عقيده اين كارشناس گردشــگرى، هر سال بايد 
باتوجه به امكاناتى كه كشور دارد از منابع به درستى 
اســتفاده شــود و براى همين همچنان نبايد نااميد 
بود. درنتيجه امســال هم باوجود ايجاد بحران هايى 
مانند ســيل و تحريم مى توان با برنامه ريزى دقيق، 
گردشــگرى كشــور را چه در بخــش داخلى چه 
ورودى رونــق داد. اميرپويــان رفيعى شــاد، رئيس 
انجمن صنفى دفاتر سفر و گردشگرى استان تهران 
هم با اشاره به بيانات رهبرى در زمينه «رونق توليد»، 
گردشگرى را به عنوان بخش خدمات مستثنى از اين 

شــعار نمى داند و به «دنياى اقتصاد» مى گويد: «سال 
98 با چالش آغاز شــد و باوجود آنكه كارشناسان 
اقتصادى امســال را سخت ترين ســال مالى عنوان 
كرده اند، مى تواند فرصتى باشــد تا نفت كه به عنوان 
پاشــنه آشيل نظام بودجه كشور شــناخته مى شود، 
به مرور حذف و گردشــگرى جايگزين آن شود.» 
او موضوع ايجاد تســهيالت دولتى اعم از مادى و 
معنوى به بخش خصوصى را موضوع مهمى مى داند 
و معتقد اســت از اين طريق مى توان اميدى به رونق 

گردشگرى در تمام بخش ها داشت.
به گفته رئيس انجمن صنفى دفاتر سفر و گردشگرى 
استان همدان ، دولت بايد به كمك بخش خصوصى 
بيايد و نگاهش نگاه سرمايه گذارى بلندمدت باشد؛ 
نــه اينكه تنها به فكر ارائه تســهيالت به بنگاه هاى 
زودبازدهى باشــد كه شايد ســودى هم ندارند؛ اما 
سرمايه گذارى در بخش گردشگرى قطعا بازگشت 
ســود و سرمايه به خود دولت را هم خواهد داشت.  
به نظر مى رســد رونق گردشــگرى در گرو بهبود 
زيرســاخت هايى است كه هر ســال از آن به عنوان 
يكى از اصلى ترين ضعف هاى صنعت گردشــگرى 
ياد مى شــود. در كنــار ايجاد زيرســاخت ها بايد 
برنامه ريزى مناســب و كاربردى در زمينه تبليغات 
و معرفى ايــران به عنوان يك كشــور امن و داراى 
جاذبه هاى گردشگرى نيز صورت گيرد؛ اما باوجود 
در نظــر گرفتــن بودجه اى در ايــن زمينه همچنان 
فعاليتى صورت نمى گيرد. بايد ديد امسال نيز فقدان 
برنامه ريزى جامع در گردشــگرى همچنان پاشــنه 
آشيل اين بخش خواهد بود يا مسووالن فكرى براى 

آن خواهند كرد.

مريم مقدم  »
 وجود مسير ريلى و اتوبان بين همدان و تهران 
اين روزها پايتخت نشــينان را ترغيب خواهد كرد 
تا فصلهاى هزار رنگ پايتخت گردشــگرى آســيا 
را متمايــز ببينند . حــاال با راه انــدازى قطار بين 
همــدان تهران فرصت طراحــى و اجراى تورهاى 

همدانگردى فراهم مى شود.
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشــگرى در 
نامه اى مكتــوب به رئيس هيــأت مديره انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى ايران 
درخواســت تدوين پكيج هاى سفرى به همدان را 

داد .
محمــد ابراهيم الريجانى در ايــن نامه عنوان كرد:  
با عنايت بــه موقعيت جغرافيايــى همدانو وجود 
مراكز اغقامتى متعددو فراهم بئدن زيرســاختهاى 
گردشــگرى در همــدان اين مهم مــى تواند يك 

پيشنهاد مطلوب براى گردشگران باشد .
وى همچنين گفت : قرار گرفتن همدان در فاصله 
كمتر غاز 3 ساعت از پايتخت و ايجاد مسير ريلى 
بين همدان و تهران تورهاى همدانگرد ى مى تواند 
نقش بســزايى در توسعه گردشگرى بين همدان و 

تهران داشته باشد . 
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشــگرى از 
پايان طــرح «بازنگرى و بهنگام ســازى بازارهاى 

هدف جمهورى اسالمى ايران» نيز خبر داد.
 محمــد ابراهيم الريجانى با بيان اينكه شناســايى 
بازارهاى هدف براى هر مقصد گردشــگرى يك 
ضرورت براى حركت و اقــدام آگاهانه در حوزه 
برنامه ريزى و بازاريابى اســت، درخصوص نكات 
متمايز طــرح مذكور تصريح كــرد: «در اين طرح 
نســبت به طرح هاى مشــابه پيشــين، سطح بندى 
كشــورهاى بازار هدف ايران، رعايت و به ترتيب 

اولويت در چهار سطح اقدام آنى، اقدام كوتاه مدت، 
اقدام ميان مدت و اقدام بلند مدت دســته بندى شده 

است.» 
به گفتــه وى، اين ابتكار به ســازمان متبوع كمك 
مى كند تا بر اساس منابع در اختيار بتواند برنامه هاى 
آينده خود را در سطوح مختلف تنظيم و ساماندهى 
كند؛ از طرفى اولويت كشــورها بين سطوح و در 

درون هر سطح كامال مشخص است.
او درخصــوص روند تهيــه «طــرح بازنگرى و 
بهنگام ســازى كشــورهاى بــازار هــدف» گفت: 
«بــراى تهيه اين طرح 13 شــاخص كالن تعيين و 
زيرشــاخص هاى هر يك براى ارزيابى كشــورها 

تعيين شد.»

بعــد،  گام  «در  شــد:  يــادآور  الريجانــى   
ضريــب شــاخص هاى كالن توســط اســتادان 
صنعــت  صاحب نظــران  و  دانشــگاهى 
 84 بــراى  داده هــا  و  مشــخص  گردشــگرى 
كشــور مطــرح در صنعــت گردشــگرى دنيــا 

شــد.» كمى ســازى  و  گــردآورى 
 وى تاكيد كرد: «كشــورهاى بازار هدف بر اساس 
روش هــاى آمارى رتبه بندى در قالب 30 كشــور 
اولويت دار براى بازار هــدف انتخاب و براى آنها 
ســطح بندى و اولويت بندى چهارگانه انجام شــد؛ 
اقدامات متناظر براى هر ســطح از كشورهاى بازار 
هدف نيز تعيين شــد كه در سال جارى در دستور 

كار قرار خواهد گرفت.»

درخواست مكتوب الريجانى به آژانس هاى تهران

تورهاى همدانگردى با قطارطراحى كنيد
■بازنگرى بر بازارهاى هدف گردشگرى ايران

براى فعاالن گردشگرى درسال 98  نخستين نمايش فيلمى با بازى محسن تنابنده 
در ايران

فيلم «شكستن همزمان بيست استخوان»
 فيلم بــرادران محمودى پس از 
براى  بين المللــى  حضــور  چندين 
نخســتين بار در ايــران در ســى و 
هفتمين جشنواره جهانى فيلم فجر به 

نمايش درمى آيد.
به گزارش ايسنا ، «شكستن همزمان 
بيست استخوان» برنده جايزه بهترين 
فيلم جشنواره بوســان همراه با 14 
فيلم ديگر در بخش جلوه گاه شرق 
جشــنواره جهانى فيلم فجر رقابت 

خواهد كرد.
«شكستن همزمان بيست اســتخوان» كه با نام بين المللى «رونا مادر عظيم» 
دو جايزه جشــنواره وزول فرانسه را دريافت كرده است، گفته مى شود بيش 
از پانزده حضور موفق بين المللى داشــته است.«شكســتن همزمان بيست 
اســتخوان» محصول مشــترك ايران و افغانستان اســت و به عنوان نماينده 
اسكار از طرف سينماى افغانستان به آكادمى اسكار معرفى شده بود و پخش 
بين المللى فيلم برعهده شــركت فرانسوى نورى پيكچرز به مديريت كتايون 
شهابى است.محسن تنابنده، مجتبى پيرزاده، فرشته حسينى، فاطمه حسينى،  
فاطمه ميرزايى، محيى رضايى، سعيد چنگيزيان و عليرضا استادى در اين فيلم 

نقش آفرينى كرده اند.
عوامل فيلم عبارتند از: نويسنده و كارگردان: جمشيد محمودى، تهيه كننده: 
نويد محمودى مدير فيلمبردارى: كوهيــار كالرى، صدابردار: مهدى صالح 
كرمانى، صداگذار: بهمن اردالن، طراح صحنه: مهدى موسوى، طراح لباس: 
غزاله معتمد، طراح گريم: سعيد ملكان، آهنگساز: سهند مهدى زاده، تدوين: 
جمشــيد محمودى، دســتيار اول كارگردان و برنامه ريز:، روزبه ســجادى 
حسينى، منشى صحنه: فائزه گركانى، مدير توليد: عليرضا باقربيگى، عكاس: 
فتاح ذى نورى، جلوه هاى ويژه بصرى: عليرضا قادرى اقدم، طراح پوســتر: 

طراح پوستر: بهزاد خورشيدى و روابط عمومى: سپيده حيدرآبادى.


