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روستاهاى گردشگرى
 ظرفيت مهم در  توسعه پايدار

 روســتاها از جملــه ظرفيــت هــاى 
گردشگرى هستند كه به لحاظ برخوردارى 
از جاذبه هاى طبيعى، آثار و بناهاى قديمى 

كه بعضا ريشه تاريخى دارند.

ستونى 
براى پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 
است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و روابط  عمومى هاى گرامى

ميز خدمت مديران را از ارباب رجوع دور نكند
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تبريك و تهنيت

هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت روعان شير 
سيدرسول مرتضوي 

 جنـاب آقــاي

 مهندس علي خدارحمي  
 مديريت محترم امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 

مســئوليت و مديريــت را بــه شــانه هاي مــردان 
بي شــك  و  مي ســپارند  كاردان  و  اليــق 
انتصــاب حضرتعالــي در ســمت جديــد نشــان 
ــن انتصــاب  از درايــت و لياقــت شــما  دارد اي
ــك و  ــي تبري ــت حضرتعال ــه خدم را صميمان
ــاه  تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در پن

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف ــت هم ــي در راه خدم ــاف اله الط

برادر ارجمند

«شهر گردشگر» تكميل كننده دايره لغات گردشگرى يا يك هدف دست يافتنى 

«شهرگردشگر» دركاغذ بازي ها اسير نشود

گذر از تنش آبى ممكن است؟
 وزارت نيرو براى گذر از چالش ها و تنش هاى آبى موجود در كشور 
برنامه هاى متعددى را در بخش هاى مختلف تا سال 1400 درنظر گرفته تا 

بتوان در آن سال ميزان تنش آبى را به صفر رساند.
به گزارش ايســنا، حل و فصل مشــكالت آبى ايران بى شك موضوعى 
ســخت و زمان بر است كه به برنامه ريزى هاى متعددى نياز دارد؛ در گام 
اول وزارت نيرو در برنامه كوتاه مدت خود يعنى حل چالش هاى آبى براى 
پيك سال آينده شش برنامه را تدوين و تقديم دولت و مجلس كرده است.

برنامه هاى در نظر گرفته شده با اين پيش فرض كه در سال آبى جارى نيز 
مانند سال آبى گذشته، تنش هاى بى شمارى را تجربه خواهيم كرد، تدوين 
شده است؛ به عبارت ديگر اين شش برنامه در بدبينانه ترين حالت ممكن 

تنظيم شده تا هيچ مشكلى براى تامين آب به وجود نيايد.
در همين راســتا چنــدى پيش حميدرضا جانباز - مديرعامل شــركت 
مهندســى آب و فاضالب كشور - به ايسنا گفت: با فرض اين كه ميزان 
بارش در سال آينده همانند امسال باشد، سناريويى  را در نظر گرفته ايم و 
در آن آيتم هاى مختلفى را مورد ارزيابى قرار داده ايم. به گونه اى كه براى 
تدوين اين شش برنامه برنامه ريزى هاى متعددى صورت گرفته به نحوى 
كه منابع آب در دسترس و ميزان رشد مصرف به طور كامل و به تفكيك 
هر اســتان استخراج شده البته پيش بينى ما اين اســت كه بتوانيم امسال 
وضعيت را به طور بهترى مديريت كنيم اما اين مســاله نيازمند مشاركت 

مردم و سازمان هاى مربوطه است.
در برنامــه ميان مدت و بلندمدت وزارت نيرو نيز تكميل 43 ســد نيمه 
تمام، تكميل طرح هاى آب رسانى و پروژه هايى از اين قبيل در نظر گرفته 
شده است كه براساس گفته هاى محمد حاج رسولى - مديرعامل شركت 
مديريت منابع آب ايران - با وارد مدار شــدن اين سدها مى توانيم 740

ميليون مترمكعب به ظرفيت منابع آب شرب كشور اضافه كنيم كه با انجام 
اين كار در بخش تامين قطعا با چالشــى مواجه نخواهيم بود، اما ممكن 
است در حوزه توزيع با چالش هايى مواجه شويم، اما سياست گذارى اين 

است كه تا سال 1400 تنش آبى به صفر برسد.
البته اين در حالى است كه بر اســاس آمار سال گذشته، حجم آب هاى 
ســطحى كشور 32 ميليارد مترمكعب بود، اما امسال حجم اين آب ها به 
25 ميليارد مترمكعب رســيد، يعنى حجم آب هاى سطحى كشور حدود 
35 درصد كاهش يافته و اين در شرايطى است كه اين عدد در دهه 70، 

حدود 80 ميليارد مترمكعب بوده است.
آمار و اراقام منابع آبى كشــور بيانگر اوضاع ايران در اين حوزه اســت 
چرا كه از يك ســو با كاهش آب هاى ســطحى و از سوى ديگر كاهش 
آب هاى زير زمينى مواجهيم، عالوه بر اين، وضعيت بارندگى ها نيز چندان 
مناسب نيست. با اين وجود به گفته كارشناسان، برنامه ريزى هاى دولت 
براى رسيدن به تنش آبى صفر را بايد به فال نيك گرفت و انتظار داشت 
كه با اجراى صحيح و به موقع اين طرح ها بتوان بخشــى از چالش هاى 

اين حوزه را كاهش داد.

بيش از يك تن گردوي قاچاق 
در بهار كشف شد

 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار از كشف يك هزار و 175 كيلو گرم 
گردوي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلى نورى درگفت و گو با فارس اظهار كرد: كاركنان انتظامى شهرستان 
بهار با كنترل محورهاى مواصالتى، خودورى نيسان حامل گردوى قاچاق 
در اين شهرستان را متوقف كردند.وى افزود: اين محموله قاچاق كه شامل 
يك هــزار و 175 كيلو گرم گردو و مغز گــردوى قاچاق به ارزش 820

ميليون ريال بود از استان هاى غربى كشور بارگيرى شده بود.
كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

رسســ

مراسم بزرگداشت
 حماسه 30 مهر در همدان برگزار شد 

 مراســم بزرگداشت حماسه 30 مهر همدان با حضور 
شورانگيز و انقالبى دانش آموزان برگزار شد. 

به گزارش تسنيم ، روز گذشته مراسم بزرگداشت حماسه 
30 مهر دانش آموزان همدان در مهرماه سال 57 با حضور 

گسترده و شورانگيز دانش آموزان  برگزار شد.
دبيــر كل اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان  با 
گراميداشــت حماسه 30 مهر دانش آموزان همدان اظهار 
داشت: استان همدان شهرى با مفاخر بسيار و دستاوردهاى 

گران مايه براى ايران عزيز اسالمى است.
حســين تاريخى بابيان اينكه تجربه نشــان داده هر جا 
نوجوانان و جوانان وارد ميدان شــدند ما توانســته ايم 
از گلوگاه هاى سخت عبور كنيم ابراز كرد: اين رويداد 
يــادآور نقش آفرينــى دانش آموزان در نظام اســالمى 

است.
دبير كل اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان با تأكيد 
بر اينكه دانش آموز بودن دليلــى بر عدم نقش آفرينى در 
انقالب اسالمى نيست  بيان كرد: وقتى نهال نوپاى انقالب 
اســالمى در 40 سال پيش رشــد كرد توانست با وجود 
هجمه ها گســترده دشمنان و مشكالت فراوان به درختى 

تنومند تبديل شود.
 مســلمانان جهان به انقالب اسالمى افتخار 

مى كنند
رييس اتحاديه طالب نيجريه نيز  با تشــريح نقش شيخ 
زكزاكــى در نيجريه و وضع شــيعيان اين كشــور اظهار 
داشت:جريان حركت اسالمى در نيجريه پس از پيروزى 
انقالب اسالمى آغاز شد آن هم درست زمانى كه اعضاى 
اين جريان همگى اهل سنت بودند.وى بابيان اينكه امروز 
بعد از گذشت سال ها مى توانيم بگويم تقريباً تمام اعضاى 
اين حركت شــيعه هســتند ابراز كرد: پس از اتفاقاتى كه 
از ســوى دشمنان نظام اسالمى رخ داد، به بركت انقالب 

هرروز تعداد شيعيان نيجريه در حال افزايش است.
حجت االسالم منير محمد خطاب به دانش آموزان تصريح 
كرد: مردم ما جمهورى اســالمى ايران را دوســت دارند 
چراكــه مى دانند اين نظام از مســلمانان و مظلومان دفاع 
مى كنند پس قــدر اين انقالب را بدانيد چرا مســلمانان 

جهان به اين انقالب افتخار مى كنند
 همت جمعى براى بزرگداشــت حماسه 30

مهر در همدان وجود ندارد
 مســئول اتحاديــه انجمن هاى اســالمى همــدان نيز با 
گراميداشت حماسه 30 مهر اظهار داشت: از سال گذشته 
تصميم گرفتيم بزرگداشــت 30 مهــر با محوريت دانش 
آموزان انجام شود به همين دليل امسال  تالش شده سبك 

برنامه مناسب دانش آموزان باشد.
جبارى تصريح كرد:  متأسفانه حس و حالى كه بايد سبب 

شود تا مردم براى بزرگداشت اين حماسه انگيزه پيدا كنند 
در استان وجود ندارد درحالى كه اگر همت جمعى وجود 
داشته باشد ما مى توانيم نتايج بزرگداشت اين حماسه را 

در جامعه ببينيم.
 هدف شــهيد على محمدى خدمت به انقالب 

و مردم بود
همسر دانشــمند شــهيد على محمدى نيز اظهار داشت:  
شهداى هسته اى  و يا مدافع حرم هدف بزرگى داشتند كه 
براى رسيدن به آن هدف از خوشى هاى اين دنيا گذشتند.

منصوره كرمى خطاب بــه دانش موزان گفت: اگر امروز 
اينجا راحت نشســته ايم براى مجاهدت عده زيادى بوده 
اســت كه يا شــهيد يا جانباز شــده و يا همانند شهيد 
على محمــدى عمر خــود را صرف خدمــت به انقالب 

كرده اند.

صادركننده اللجينى نمونه كشورى شد
 عادل بشيرى جالل، صادركننده سفال در روز ملى صادرات به  عنوان صادركننده نمونه كشورى 

از استان همدان برگزيده و مورد تقدير قرار گرفت.
هرساله ســازمان توسعه تجارت با توجه به معيارها و شــاخص هاى تعريف شده از جمله ميزان 
ارزى صادرات، رعايت استانداردها، ايجاد ارزش افزوده، نوع بسته بندى، حضور در نمايشگاه هاى 
خارجى و مواردى ديگر صادركنندگان نمونه كشــورى را انتخاب مى كند؛ در ســال جارى نيز از 

همدان عادل بشيرى جالل، صادركننده اللجينى سفال به  عنوان برگزيده كشورى شناخته شد.
بشيرى جالل به فارس گفت: ســال گذشته 12 ميليون دالر صادرات سفال به كشورهاى مختلف 

صورت گرفت.
وى افزود: كشور عراق بزرگ ترين بازار هدف سفال است به  طورى  كه 3 ميليون و 700 هزار  دالر 

از ميزان صادرات سال گذشته را به خود اختصاص داد.
صادركننده نمونه كشــورى تصريح كرد: هلند، آلمان، ايتاليا و سوئد نيز از ديگر كشورهاى هدف 

صادراتى سفال هستند.
وى در پايان ســخنانش بيان كرد: صد درصد از صادرات ســال گذشته سفال ما از طريق گمرك 

همدان انجام  شده است.

    خليج فارس ثبت جهانى شد
 مديركل دفتر مالكيت صنعتــى وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ثبت جهانى خليج فارس 

خبر داد. 
به گزارش  مهر ، سيد مهدى صالحى در نشست خبرى گفت: خليج فارس ايران با پيشوند مرواريد 

در سازمان جهانى مالكيت فكرى (وايپو) به ثبت جهانى رسيد. 
وى افزود: از اين پس اين خليج فارس رسما بر اساس سند ثبت جهانى مرواريد خليج فارس، فقط 

به نام خليج فارس ناميده مى شود و هيچ كشورى نمى تواند غير از اين عمل كند.
مديــركل دفتر مالكيت صنعتــى وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنيــن از ثبت 6 محصول 
استراتژيك ايرانى در ســازمان جهانى مالكيت فكرى (WIPO) با تالش وزارت صنعت، معدن 

و تجارت خبر داد.
وى اظهار كرد: محصوالت صادراتى و استراتژيك با عناوين سنگ تراورتن محالت، انجير فارس، 
زعفران قائنات، گز اصفهان و بلداجى و كشــمش مالير در سازمان جهانى مالكيت فكرى به ثبت 

جهانى رسيده است.
مديركل دفتر مالكيت صنعتى وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين از رتبه چهارم ايران از نظر 
ثبت جهانى محصوالت در اين ســازمان خبر داد و گفت: تاكنون 60 محصول و كاالى صنعتى و 
معدنى در سازمان WIPO توسط ايران به ثبت رسيده است كه تعداد اين محصوالت، ايران را از 

اين لحاظ در رتبه چهارم قرار مى دهد.

نظارت حلقه گم شده 
طرح تحول سالمت

همدان بازهم 
ركورددار 

گـراني 
و كمبود دارو!

■بيماران مى گويند: 
گرانى و كمبود دارو در 

همدان بيش از ساير 
استانهاست

گسل نهاوند هنوز بيدار است

زلزله دوباره نهاوند 
در نزديكترين فاصله

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان تاكيد كرد

لزوم بازنگري قانون 
برخورد با سدمعبر
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

ميز خدمت مديران را از ارباب رجوع دور نكند
 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى بابيان اينكه ميز خدمت نبايد مديران را از ارباب رجوع دور كند، گفت: 
مديران بايد با در بين مردم حضور يابند.به گزارش مهر، امير خجسته در جمع معتمدين شهرك وليعصر همدان ضمن بررسى 
مسائل و مشكالت مردم اين منطقه اظهار داشت: ميز خدمت نبايد مديران را از ارباب رجوع دور كند و مديران بايد با در بين 
مردم حضور يافته و كار اربابان خود را انجام و آنان را تكريم كنند.خجسته نياز جامعه امروز را مديران جهادى  دانست و بابيان 

اينكه مدير بايد براى ارائه خدمت به مردم شب و روز نشناسند، گفت: اولويتى به جز گره گشايى از كار مردم وجود ندارد.
وى بابيان اينكه ارائه خدمات شــهرى و بر طرف كردن موانع از نيازهاى مبرم شــهرها است، گفت: يكى از موانع و مشكالت 
منطقه وليعصر فاضالب اين شهرك است كه در جلسه اى مصوب شد با اعتبار 200 ميليون تومانى در دست اقدام قرار گيرد و 

با تكميل شبكه جمع آورى فاضالب كوى وليعصر بخش عمده اى از مشكالت اين منطقه مرتفع خواهد شد.
وى با بيان اينكه قســمتى از عمليات فاضالب شــهرك وليعصر طى چند سال اخير با پيگيرى هاى انجام شده به بهره بردارى 
رســيد، اظهار داشــت: تعدادى از كوچه هاى اين منطقه بدون بهره مندى از فاضالب رها شده بود كه ادامه روند كار با بررسى 

ميدانى انجام شده توسط مديرعامل آب و فاضالب به زودى انجام خواهد گرفت.

آغاز تكميل ظرفيت و تمديد پذيرش
 دانشگاه جامع علمى كاربردى همدان

 مدير روابط عمومى دانشگاه جامع علمى كاربردى استان همدان از آغاز تكميل ظرفيت و تمديد پذيرش مهرماه اين دانشگاه 
تا 15 آبان ماه خبر داد. 

حميدى نور در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تكميل ظرفيت و تمديد پذيرش مهرماه دانشگاه جامع علمى كاربردى از طريق 
مراكز آموزشى تابعه و از امروز آغاز مى شود. 

وى دربــاره نحــوه پذيــرش و ثبــت نــام داوطلبــان يــادآور شــد: تكميــل ظرفيــت و تمديــد پذيــرش مهرمــاه دانشــگاه جامــع 
علمــى كاربــردى صرفــاً از طريــق مراكــز آموزشــى تابعــه ايــن دانشــگاه انجــام خواهــد شــد و بــر اســاس هماهنگــى و 
ــا ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور و لينكــى كــه در اختيــار مراكــز آموشــى تابعــه و بــر اســاس دســتورالعمل  توافــق ب

اجرايــى صــادره از ســوى ايــن معاونــت انجــام مى شــود. 
حميدى نور افزود: مراكز صرفاً مى توانند بر اســاس دفترچه پذيرش مهرماه 97 در اين مرحله فقط در يك كد رشته محل براى 

هر داوطلب نسبت به تكميل ظرفيت و پذيرش جديد اقدام كنند. 

روستاهاى گردشگرى
 ظرفيت مهم در  توسعه پايدار

ــه  ــتند ك ــاى گردشــگرى هس ــت ه ــه ظرفي ــتاها از جمل  روس
بــه لحــاظ برخــوردارى از جاذبــه هــاى طبيعــى، آثــار و بناهــاى 
قديمــى كــه بعضــا ريشــه تاريخــى دارنــد، مــى تواننــد در  رشــد 
ــن و  ــش آفري ــتان نق ــعه اس ــال آن توس ــه دنب ــت و ب ــن صنع اي

ــر باشــند. موث
توجــه بــه ايــن بخــش از حــوزه گردشــگرى بــه ويــزه در اســتان مــا 
كــه بــه طــور طبيعــى گردشــگرى يكــى از محورهــاى توســعه آن 

اســت، اهميــت خاصــى دارد.
ــه  ــد ك ــى ده ــان م ــته نش ــاى گذش ــال ه ــده در س ــى ش ــد ط رون
بيشــترين توجــه و بــه دنبــال آن اهتمــام بــه بخــش هاى گردشــگرى 
مربــوط بــه محيــط هــاى شــهرى بــوده اســت كــه البتــه در جــاى 
ــز اهميــت اســت، امــا ايــن مهــم نبايــد مــا را از  خــود الزم و حائ

وجــود جاذبــه هــاى گردشــگرى در روســتاها غافــل كنــد. 
ــوزه  ــتان در ح ــراى اس ــه اى ب ــث دغدغ ــت باع ــن غفل ــايد اي ش
ــعه  ــون توس ــى چ ــرح مباحث ــه ط ــد، چراك ــده باش ــگرى ش گردش
ــى  ــرا در معرف ــه اخي ــى ك ــت هاي ــگرى و حرك ــتاهاى گردش روس
چنــد روســتاى گردشــگرى و يــا زمينــه ســازى بــراى ايــن معرفــى 
در نقــاط مختلــف اســتان صــورت گرفتــه اســت، نشــان از همــان 
ــوزه  ــاالن ح ــان و فع ــن كارشناس ــا ذه ــه بس ــه چ ــه دارد ك دغدغ

ــوده باشــد. ــه خــود مشــغول نم گردشــگرى را ب
ــا  ــده و ي ــون مغفــول مان اينكــه چــرا چنيــن موضــوع مهمــى تاكن
توجــه چندانــى بــه آن نشــده اســت، مــى توانــد ريشــه در عوامــل 
گوناگونــى داشــته باشــد كــه در جــاى خــود بايــد بــه آن پرداختــه 

شــود.
ــراى  ــرى ب ــزى بهت ــه ري ــه برنام ــا آن اســت ك ــر ام ــم ت ــه مه نكت
ــه قابليــت الزم در حــوزه  ــاط روســتايى ك ــى نق شناســايى و معرف

ــرد. ــورت گي ــد، ص ــگرى را دارن گردش
امــروز كــه شــاهد معرفــى تعــداد اندكــى از روســتاهاى گردشــگرى 
در اســتان هســتيم، مــى تــوان بــه جــرأت گفــت كــه چــه بســا نقاط 
ديگــرى نيــز باشــد كــه چنيــن از ظرفيــت هايــى برخــوردار بــوده 
و شــرايط الزم بــراى معرفــى يــك روســتاى گردشــگرى را داشــته 

شند. با
مــا اگــر مــى خواهيــم از تمــام ظرفيــت هــا از جملــه گردشــگرى  
بــراى توســعه اســتان اســتفاده كنيــم، بايــد بــه بخــش روســتايى در 
كنــار ديگــر بخــش هــاى گردشــگرى توجــه و اهتمــام ويــژه داشــته 
ــه گشــوده شــود و  ــن زمين ــازه اى در اي ــاى ت ــا مســير ه باشــيم ت
داشــته هــاى اســتان در حــوزه گردشــگرى بيــش از پيــش  خــود 

را نشــان دهــد.
بــه هــر حــال روســتاهاى گردشــگرى يكــى از ظرفيــت هــاى مهــم 
ــعه  ــك توس ــات ي ــا و الزام ــرورت ه ــه ض ــتند ك ــعه هس در توس
ــز توجــه كافــى  ــه ايــن بخــش ني ــدار ايجــاب مــى كنــد كــه ب پاي

ــرد. صــورت گي

قاچاق سوخت با استفاده از حواله 
و اسناد جعلى

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشف 32 هزار ليتر نفت سفيد 
قاچاق و فاقد مجوز در اين استان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، بخشــعلى كامرانى صالح در تشريح 
اين خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى 
با تالش هاي شــبانه روزي و تشديد اقدامات كنترلي با همكاري پاوا 
اســتان در پى كسب خبرى مبنى بر اينكه يك دستگاه خودروي ولوو 
نفتكش ســفيد رنگ با اســتفاده از حواله، پلمپ و اسناد جعلي اقدام 
به قاچاق فرآورده هاي نفتي مي كند، بررســى موضوع در دستور كار 

قرار گرفت.
وي افزود: با تشــديد اقدامات كنترلي و اعزام گشــت خودرويي به 
محورهاي فرعي مواصالتي، اين كاميون نفتكش در ايستگاه بازرسي 
شهيد زارعي شناسايي و متوقف شد كه پس از بررسي اسناد و مدارك 
مربوطه مشــخص شد راننده خودرو از مجرمان سابقه دار بوده كه به 
صورت ماهرانه اقدام به تهيه و اســتفاده از اسناد و پلمپ هاي جعلي 
كرده است. كامرانى صالح عنوان كرد: در بازرسي هاي به عمل آمده از 
ايــن خودرو، 96 عدد پلمپ، 800 برگ حواله هاي جعلي و 32 هزار 
ليتر نفت سفيد قاچاق و فاقد مجوز به ارزش 780 ميليون ريال كشف 
و راننده اين خودرو بيان داشت، فرآورده نفتي را از حوالي شهرستان 
بوكان بارگيري و قصد انتقال و توزيع در حوالي تهران را داشته و اسناد 

جعلي را نيز از تهران تهيه كرده است.
فرمانده انتظامى استان همدان در پايان با اشاره به اينكه يك نفر متهم 
در اين زمينه به مرجع قضايى معرفى شد، گفت: پليس با اقتدار كامل 
در حــوزه مبارزه با قاچــاق كاال در چارچوب قانون به منظور تحقق 
شعار سال، با قانون شكنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد كرد.

پنجمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمى در 
همدان افتتاح شد

 مراسم افتتاحيه پنجمين دوره جشــنواره نوجوان خوارزمى استان 
همدان با حضور مدير كل آموزش و پرورش، مسئولين، هئيت داوران، 
مديران، مربيان و دانش آموزان سطح استان در  تاالر معلم همدان برگزار 

شد.
اين مراســم با تالوت آياتى چند از كالم ا... مجيد  آغاز شــد و پس از 
اجراى سرود ملى، محورهاى جشنواره نوجوان خوارزمى  بازگو شد و 

به  داليل  برگزارى  اين جشنواره پاسخ داده شد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان در اين مراسم  گفت: اساس 
هر توسعه خصوصا توسعه پايدار نيروى انسانى است و گسترده ترين 
دستگاه كه از نيروى انسانى بهره مفيد را مى برد دستگاه تعليم و تربيت 

است. 
محمد پورداود درباره جمله مقام معظم رهبرى  كه فرمودند" آموزش و 
پرورش كانون خلق دنياى آينده است" گفت: اين دنياى آينده به بهترين 
وجه شكل نمى گيرد مگر بستر سازى شود براى جوانان ايرانى كه مى 

خواهند در كار تحقيقاتى و امور اجرايى كشور سكان دار باشند.
پورداود ادامه داد: اگر در جوامع بحث توسعه مطرح شود صرفا از طريق 
نيروى انسانى به عنوان  بزرگترين سرمايه اجتماعى مى تواند به مرحله 

ظهور برسد. 
وى افزود: اگر ما مى خواهيم به مرحله توســعه يافتگى برســيم بايد 
همزمان با علم و اخالق باشد تا بتوانيم به اهداف خود در زمينه توسعه 

علمى برسيم.
از انجا كه نوجوانان و جوانان ما بزرگترين سرمايه ما هستند  و  در سند 
تحول بنيادين به اين امر تاكيد شده است، طبق سند تحول بنيادين و با 
توسعه علم و فناورى روز، دانش آموزان ما  در اين مسير پيش بروند تا 

از تغيير و تحوالت دنيا عقب نمانيم.
براى بهبود و بروز خالقيت هــا مهمترين جهت گيرى علمى، جهت 
گيرى در چارچوب نظام اسالمى، بهبود كيفيت زندگى، تلفيق نگاه آيه 
اى به طبيعت، علم و دين، توجه به متعادل ســازى با رويكرد پژوهش 
كمى و كيفى، توجــه به ارزش مدارى، تلفيق مهــارت هاى علمى و 

فنلورى و بكارگيرى امور ارتباطى براى جريان يادگيرى است.
پورداود  با اشــاره  به اينكه  اين جشنواره در مراحل اول دوره متوسطه  
برگزار مى شــود اظهار داشــت: در چهار دوره جشنواره استان همدان  

توانست  رتبه هاى دوم- سوم - چهارم و پنجم را كسب كند.
رئيــس اداره آمــوزش دوره متوســطه اداره كل آمــوزش و پــرورش 
ــا ذوق و  ــز  شناســايى اســتعداد هــا متناســب ب اســتان همــدان ني
ــوزى  ــارت آم ــى  و مه ــاد كارآفرين ــوزان ، ايج ــش آم ــليقه دان س
ــه  ــدف پژوهــش محــورى در هم ــا ه ــى ب ــرد آن در زندگ و كارب
ــاى  ــط ه ــارج از محي ــه خ ــنواره ب ــداف جش ــال اه دروس و انتق
مدرســه، كاربــرد آموختــه هــا در عمــل  را از اهــداف ايــن 

ــمرد. ــنواره برش جش
نعمت اله بحيرايى افزود: جشنواره نوجوان خوارزمى داراى هفت محور 
بود كه شش محور كشورى و يك محور در سطح استانى است، محور 
پژوهش، تفكر و ســبك زندگى در همــه دروس و با تعليم و تربيت ، 
دســت سازه با محوريت دروس كار و فناورى كه توليد و ابتكار كنند ، 
محورادبيات فارسى، علوم تجربى، زبان انگليسى، محور هنر  در سطح 
استانى ا، بازارچه كار و فناورى، از جمله محورهاى اساسى اين جشنواره  

هستند. 
وى ادامــه داد: جشــنواره در چهار مرحله اجرا مى شــود در مرحله 
آموزشــگاهى انتظار داريم تمام دانش آموزان در دوره متوسطه با تمام 
ذوق و اســتعداد خود و حتى در شش محور هم شركت كنند، منطقه 
اى كه 142 دانش آموز شــركت كننده داشتيم، در مرحله استانى از هر 
محور نفر اول را به عنوان نماينده انتخاب مى شــود و در مرحله آخر 

كشورى است.
در پايان اين مراســم  از  يك نرم افزار در حوزه پژوهشى دانش آموزان 
پرده بردارى شد و از محمدمهدى بابايى از شهرستان بهار نماينده دست 
سازه كه توانسته بود رتبه اول كشورى را كسب كند تقدير  به عمل آمد 

و به ساير  دانش آموزان رتبه آور جوايزى اهدا گرديد. 

1- ارســال پيامك هاي تبليغاتي از خطوط تلفن همراه همچنان ادامه 
دارد. گفته مي شود علي رغم اعالم وزارت ارتباطات مبني بر ممنوعيت 
استفاده از خط تلفن همراه شخصي براي ارسال پيام هاي تبليغاتي، اين 
قانون ناديده گرفته مي شــود. گويا اپراتورها درآمدزايي را بر احترام به 
حقوق شــهروندان و توجه به قانون ترجيح داده اند. گفتني اســت در 
پيامك هاي ارسالي انواع اقالم غيرمجاز و غيرقانوني نيز تبليغ مي شود.

2- انتشار آگهي هاي ثبتي و ارجاعي از دادگستري در نشريات حذف 
شده است. گفته مي شود در دستورالعمل جديد قوه قضاييه، آگهي هايي 
كه بر اســاس قانون بايد در جرايد منتشــر شود را در فضاي مجازي 
منتشــر خواهد كرد. گويا در اين روش متقاضيــان بايد با مراجعه به 
ســايت از انتشار آگهي خود مطلع شــوند. گفتني است قانون انتشار 
اين آگهي ها را صرفاً از طريق مطبوعات تكليف كرده است در حالي 
كه احتمال تغيير در محتواي آگهي ها پس از انتشار در فضاي مجازي 

وجود دارد.
3- آموزش وپرورش هنوز اموال صندوق ذخيره را نتوانســته اســت 
بازپس  گيرد. گفته مي شود در حالي كه قرار بود وزير گزارش صندوق 
را ارائــه دهد و پيگير بازگرداندن حقوق فرهنگيان باشــد، اين اقدام 
تاكنون عملياتي نشــده است. گفتني اســت در حالي كه وزارتخانه 
بزرگ كشور با مشكالت مختلف دست وپنجه نرم مي كند، بسياري از 
وعده هــاي وزير آن از جمله اليحه رتبه بندي فرهنگيان پيش از پايان 

مهر عملياتي نشده است.

 قانون برخورد با ســد معبر و پيشگيرى 
از تخلفات شهرى در همدان بايد بازنگرى 

شود.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر 
همدان در بازديد كميسيون نظارت حقوقى 
و امور ادارى شورا از مديريت پيشگيرى و 
رفع تخلفات شــهرى با محوريت بررسى 
عملكرد و اطالع از برنامه ها و فعاليت هاى 
اين مديريت گفت: بايد دستورالعمل ضبط و 

تحويل اموال مردم بازنگرى شود.
به گزارش مهر، على فتحى بر لزوم آموزش 
هاى ضمن خدمت نيروهاى كنترل، نظارت 
و رفع تخلفات شــهرى تاكيد كرد و گفت: 
ارتباط از علوم روز اســت كه به دليل نوع 
فعاليت و وظايف شــهردارى بايد عوامل و 
نيروهاى اين نهاد مردمى دوره هاى آموزشى 
براى برقــرارى تعامل و ارتباط بهتر با مردم 

دوره هاى آموزشى را بگذرانند.
رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شــوراى شــهر همدان نيز به نقش و 
فعاليت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات 
شــهرى در جلوگيرى از ساخت و سازهاى 
غيرمجاز اشــاره كرد و يادآور شد: زحمات 
نيروهاى اين مديريت بر كســى پوشــيده 
نيست و بازديد و سركسى از اين مجموعه 

از برنامه هاى شورا است.
سيدمسعود عســگريان اضافه كرد: با توجه 

به اينكــه مراجعين و مخاطبــان مديريت 
پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى خاص 
هســتند و تخلفاتى را در ســاخت وساز يا 
سد معبر مرتكب شده اند بر اين اساس بايد 
در برخورد با شهروندان حقوق و شأن آنها 

رعايت شود.
وى وظيفــه مديريــت پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شهرى را سنگين دانست و افزود: 
در اقدامات پيشگيرانه از جمله جمع آورى 

و ســاماندهى دست فروشــان بايد موارد 
جايگزين براى آن ارائه داد.

رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى 
و گردشــگرى شــوراى شــهر همدان نيز 
در ايــن بازديد با اشــاره به نــوع فعاليت 
مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى 
گفت:زحمات اين مجموعه بر كسى پوشيده 

نيست و قابل توجه است.
حســين قراباغى اضافه كــرد: اقدامات اين 

مديريت بايد متناسب بافرهنگ منطقه باشد.
قراباغى به ســاماندهى مشــاغل و دست 
فروشــان سطح شهر اشــاره كرد و افزود: 
در اين امــر مهم، اقدامات بايد به صورتى 
انجام شــود كه منطقه و مكان نســبت به 
فرهنــگ و نوع مشــاغل منطقــه بوده و 
تناقضى با فرهنگ آن نداشته باشد چرا كه 
توجه به اين مهم در جذب گردشگران نيز 

بسيار تاثيرگذار است.

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان تاكيد كرد

لزوم بازنگري قانون برخورد با سدمعبر

 رئيس شوراى اســالمى شهر همدان 
با تأكيد بر اينكــه انجمن مردمى معتادان 
مالى  چشمداشت  هيچگونه  بدون  گمنام 
در زمينــه مقابله با مــواد مخدر مى تواند 
استان را كمك دهد، گفت: شوراى شهر 
در راســتاى تقويت اين انجمن گمنام در 
استان و شــهر همدان، حمايت مستمر و 

جدى خود را در نظر خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى 
شــهر همدان، كامران گــردان در صحن 
شــورا با محوريــت هم انديشــى براى 
بررسى مشــكالت انجمن معتادان گمنام 
همدان، اظهــار كرد: با توجــه به اينكه 
انجمن معتادان گمنام(NA) ، نهاد مردمى 
و خودجوش هســتند، توسط افرادى كه 
خود زمانى در چنگال اعتياد گرفتار بودند، 
با هدف كمك و نجات معتادان از اعتياد 
در راســتاى كاهش آسيب هاى اجتماعى 

جامعه شكل گرفته است.
ــن  ــت در اي ــه عضوي ــان اينك ــا بي وى ب
انجمن هــا بــدون هيــچ شــرط و شــروطى 
بــوده و خوشــبختانه تمركــز تنها بــر روى 
رهايــى از اعتيــاد اســت؛ افــزود: ايــن 
انجمــن بــه دليــل رعايــت اصــل گمنامى، 
هيــچ مدركــى از اعضــا تهيــه نمى كننــد و 
در نتيجــه تهيــه آمــار دقيقى از اعضــاى در 

حــال بهبــودى ميســر نيســت.
رئيس شــوراى شــهر همدان با اشاره به 
ضرورت آگاهى بخشــى و توانمندسازى 
افراد براى مقابله با اعتياد، بر حمايت هاى 
مســئوالن امر براى مبارزه صحيح با مواد 
مخدر و تداوم برنامه هاى انجمن معتادان 

گمنام همدان تأكيد كرد.
 ضرورت فرهنگسازى در جامعه 

براى پذيرش معتادان
اجتماعى  فرهنگــى  كميســيون  رئيس 
نيز  همدان  شــهر  اســالمى  شــوراى 
در ادامه بــا تأكيد بر اينكه آســيبهاى 
اجتماعــى در كميــن تك تــك افراد 
جامعــه اســت، گفت: همچنــان نگاه 
جامعه نســبت به معتادان و انجمن هاى 

آسيب زاست. آنها،  حمايتى 
رضوان سلماســى با توجه به اينكه پنهان 
كارى اثرات آســيب را شدت ميبخشد، 
افــزود: جامعه به عنوان گناهكار و گاهى 
تبهكار به معتادان مينگرند كه اين شرايط 

براى بانوان سخت تر هم ميشود.
 وى نبود آگاهى و آموزش هاى ضرورى 
در ايــن حــوزه را از مهمتريــن عوامل 
آســيب هاى اجتماعى دانســت و گفت: 
فرهنگســازى در جامعه بــراى پذيرش 

معتادان به عنوان بيمار ضرورت دارد.

 معاونت خدمات شــهرى شهردارى 
همدان در جلســه هماهنگى پذيرايى از 
زائرين  ســرور و ساالر شــهيدان كه با 
حضور نماينــدگان مديريت هاى مناطق 
چهارگانه شــهردارى، رؤســاى سازمان 
هاى ســيما، منظر و فضاى ســبز شهرى 
و فرهنگــى، اجتماعــى و ورزشــى و 
مديريت خدمات شهرى برگزارشد،گفت: 
بخش  هاى مختلف شهردارى همدان براى 
استقبال از زائران اربعين حسينى در آماده 
باش كامل قرار دارند و برنامه  ريزى الزم 
براى استقبال از اين زائران صورت گرفته 

است.
وحيد على ضمير بيان كــرد: با توجه به 
اينكه شــهر همدان در مسير راه كربال و 
محل عبور كاروان هاى حسينى قرار دارد، 
آماده سازى شــرايط به منظور پذيرايى از 
زائــران در همدان به عنوان مســير عبور 
و اســتفاده از تجهيزات مديريت شهرى 
به منظور تسهيل شــرايط زيارت زائران 

اربعين حسينى، بر عهده ما است. 
وى با بيان اينكــه برنامه ريزى الزم براى 
برپايى موكب هايى براى خدمت رســانى 
مطلوب بــه زائران عتبات عاليات در ايام 
اربعين حسينى صورت گرفته است، ادامه 
داد: ايــن موكب ها هم در ورودى زائرين 

به همدان در بوســتان نماز جنب مسجد 
راه كربــال و در ميدان امام حســن جنب 
مسجد امام حسن(ع) و همچنين حسينيه 
كوهينى ها در بلــوار آيت ا... نجفى برپا 

خواهند شد.
وى از ديگر اقدامات شــهردارى همدان 
جهت پذيرايى از زائرين اربعين حسينى، 
بــه تعريض كندروى كنار بوســتان نماز 
بــراى جلوگيــرى از ايجــاد ترافيك ، 
آســفالت ريزى پل قهارى و مســيرهاى 
تردد،  تجهيز، تعمير و تنظيف و نگهدارى 
ســرويس هاى بهداشتى مســير زوار و  
هماهنگى با اداره بهداشت جهت استقرار 
پزشــك و گروه هاى سالمت در موكب 

هاى شهردارى تأكيد نمود.
علــى ضمير اظهــار داشــت: آذين بندى، 
فضاســازى فرهنگــى و نصــب بنرهاى 
خوش آمدگويى به زائران اربعين، نصب بنر 
شــهداى مدافع حرم در مسير عبور زائران 
از ديگــر اقدامات انجام شــده براى ايجاد 
فضاى حســينى و استقبال از زائران اربعين 
است. على ضمير در پايان گفت: با توجه به 
احتمال بارش برف و باران در اين ايام ، ستاد 
برفروبى شهردارى همدان با آمادگى كامل 
در صحنه حضور خواهد داشت تا به زائران 

حسينى خدمات رسانى كند.

آمادگى شهردارى همدان براى 
پذيرايى از زائرين اربعين حسينى 

تقويت انجمن معتادان گمنام 
در همدان

 مديرعامــل شــركت آب و فاضالب 
روستايى استان همدان با اشاره به اينكه 
جمع آورى فاضالب خانگى و انتقال آن 
به تصفيه خانه فاضالب شــهر همدان در 
چهار روستا از حوزه امامزاده محسن(ع) 
يك پروژه اقتصاد مقاومتى است، كفت: 
جداگانه  تأسيسات  ســاخت  هزينه هاى 
بــراى هر روســتا هزينه هــا را افزايش 
مى دهــد بنابرايــن ايــن پروژه ها منجر 
به كاهــش هزينه ها و تســريع در روند 

بهره بردارى مى شود.
ســيدمصطفى هاشــمى در گفت وگــو 
با ايســنا، با بيــان اينكــه جمعيت اين 
چهار روســتا 8000 نفر اســت، افزود: 
بــا اولويت بندى صورت گرفته، شــبكه 
جمــع آورى و خط انتقال چهار روســتا 
و برفجين  توئيجين، موئيجين  ســوالن، 
گردشگرى  هدف  روســتاهاى  جزء  كه 
هســتند، در حال اجرا است و جمعيت 

طرح پيش بينى شده 10 هزار نفر است.
ايــن  در  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
شــبكه  كيلومتــر   36 روســتا  چهــار 
دارد  وجــود  فاضــالب  جمــع آورى 
كــه خــط انتقــال آن بــه كلكتــور شــهر 
ــه داد:  ــر اســت، ادام ــج 10 كيلومت مريان
قــرارداد بــه پيمانــكار ابــالغ شــده 
و كار در حــال اجراســت در ضمــن 
افــزون  شــده  پيش بينــى  هزينــه  كل 
ــه در  ــت ك ــان اس ــار توم ــر 20 ميلي ب
ــا  ــر ب ــروژه دو كيلومت ــن پ ــاز اول اي ف
هزينــه اى بيــش از يــك ميليــارد و 750
ــهر  ــول آن از ش ــه ط ــان ك ــون توم ميلي
مريانــج تــا روســتاى ســوالن اســت تــا 
ــردارى  ــه  بهره ب ــده ب ــال آين ــاه س تيرم

مى رســد.
فاضــالب  آب و  شــركت  مديرعامــل 
روستايى استان همدان با تأكيد بر اينكه 
19 مجتمع آبرســانى در سطح استان به 

ترتيب اولويت از محل صندوق توســعه 
ملى در رديف اعتبارات ملى در دســت 
اقــدام داريــم، اظهار كــرد: مخزن هاى 
ذخيره، پايدراى شبكه آبرسانى را تأمين 
مى كنند به طوريكه در روســتاى برفجين 
يك مخزن 500 هزار ليترى در دســت 
اقدام اســت در حاليكه سال گذشته يك 
مخزن 500 هــزار ليترى در روســتاى 

سوالن به بهره برداى رسيد. 
هاشــمى بــا بيــان اينكــه در زمينــه 
صرفه جويــى آب اقداماتــى صــورت 
گرفتــه اســت، عنــوان كــرد: امســال در 
18 روســتا   شــير آب هوشــمند مجهــز 
ــزار و  ــز ه ــكن نصــب و ني ــه فشارش ب

ــد.   ــض ش ــراب تعوي ــور خ 400 كنت
وى با تأكيد بر اينكه همدان در كشــور 
رتبــه اول پرداخــت غيرحضــورى را 
داراســت، بيان كرد: قبــض كاغذى در 
استان چاپ نمى شود از اين رو مشتركين 

مى تواننــد آب بهاى خود را با ســامانه 
1523 كه كامال رايگان و به صورت 24
ساعت شبانه روز است، پرداخت كنند. 

هاشمى با اشــاره به اينكه اين سامانه 22
خدمت از خدمات امور مشتركين را انجام 
مى دهد، ادامــه داد: در 6 ماه اول ســال 
97 حدود 2 هــزار و 200 تماس تلفنى 
از طريــق اين ســامانه در زمينه حوادث 
آب داشــتيم كه كمك بزرگى در راستاى 
رسيدگى به كنترل هدررفت آب داشت. 

وى با بيــان اينكه مشــتركين در صورت 
تمايــل مى توانند در زمــان حضور مأمور 
قرائت، آب بها خود را پرداخت كنند، گفت: 
حدود 153 هزار مشــترك در سطح استان 
داريم كه با راه اندازى اين سامانه كه قرائت، 
چاپ و صــدور را درلحظه انجام مى دهد، 
منجر به صرفه جويــى در مصرف كاغذ و 
همچنين هزينه ها و در نهايت صرفه جويى 

در وقت هم استانى هاى ما شد. 

مديرعامل شركت آبفار استان همدان:
فاز اول جمع آورى فاضالب چهار روستا هدف گردشگرى در دست اجراست

خبـر
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سهميه الستيك كاميونداران اسدآباد افزايش يافت
 سهميه الستيك مورد نياز رانندگان خودروهاى سنگين اسدآبادى با پيگيرى صورت 

گرفته از 2 به چهار حلقه افزايش يافت.
 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: اسدآباد با داشتن پنج هزار دستگاه 

كاميون و تريلر به شهر كاميون كشور شهرت دارد و نيازمند توجه ويژه است. 
اكيبر رنجبرزاده در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: تهيه الستيك از مشكالت رانندگان 
خودروهاى سنگين بود كه با رايزنى هاى صورت گرفته بخشى از نياز اين قشر با افزايش 

سهميه جبران مى شود. 
رنجبرزاده خاطرنشان كرد: تخصيص الستيك به رانندگان كاميون براساس سهميه بندى و 

تعداد ناوگان فعال استان انجام شده و با توجه به ازدياد متقاضيان توسط راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى توزيع مى شود. 

عضو هيات رئيســه مجلس شوراى اسالمى افزود: براساس اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در يك ماه گذشــته چهار هزار و 946 حلقه الستيك براى تامين بخشى از نياز 

رانندگان به استان همدان اختصاص يافته است. 
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: رانندگان براى دريافت سهميه 
خود به اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مراجعه و حواله دريافت كنند. 

 رنجبرزاده پيش از اين از پيگيرى مطالبات و مشكالت رانندگان كشور با قيد فوريت در 
مجلس شوراى اسالمى خبر داده بود.

خبـر

ثبت 2 وقف جديد در مالير
 رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرســتان مالير از ثبت دو وقف 
جديد در اين شهرستان خبر داد.پژمان جعفرى در گفت وگو با فارس 
از ثبت يك وقف جديد در شهرســتان مالير خبر داد و افزود: زمينى 
به مساحت 3 هزار و 250 متر مربع براى امامزاده ابراهيم (ع) روستاى 
علوى وقف شد.وى با بيان اينكه اين وقف جديد هفته گذشته به ثبت 
رســيد، خاطرنشــان كرد: تقريباً 150 ميليون ريال ارزش اين موقوفه 
است كه توسط واقف خيرانديش محمدعلى فراهانى علوى وقف شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه مالير با بيان اينكه امســال دو وقف 
جديد در شهرســتان مالير به ثبت رسيده است، افزود: يك باب منزل 
مســكونى به مســاحت 85 متر مربع با تمام تجهيزات به ارزش 800 
ميليون ريال توسط واقف خيرانديش «غالم عباس ترابى» در روستاى 

موسى خان بالغى وقف خانه عالم شده است.

اعالم نتايج ثبت جهانى انگور مالير 
تا يك ماه ديگر

 نتايج بررسى كارشناسان فائو در مورد ثبت جهانى انگور مالير يك 
ماه ديگر اعالم مى شود.

فرماندار شهرســتان مالير گفت: در زمان حضــور نمايندگان فائو و 
كارشناسان وزارت جهادكشاورزى با حضور مسئوالن مالير و مديران 
كل استان، اقدامات و جلسات راهبردى خوبى در رابطه با ثبت جهانى 

«انگور دره جوزان مالير» برگزار و بازديدهاى فراوانى انجام شد.
به گزارش ايســنا، باب اله فتحى با اعالم اين خبر افزود : طى 3 روز 
حضور نماينده فائو در مالير عالوه بر بازديدهاى كارشناسى در زمينه 
كشــاورزى، تبادل فرهنگى خوبى انجام شده و كارشناسان اعزامى به 
مالير با پتانسيل هاى اين شهرستان در حوزه هاى گردشگرى، ميراث 
فرهنگــى، آثار تاريخــى، فرهنگ و آداب و رســوم غنى مردم مالير 
آشــنا شدند. فتحى با اشاره به اينكه اين حضور دستاوردهاى ماندگار 
فراوانى براى مالير داشت، خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود نتيجه 
نهايى اين بازديد ظرف يك ماه آينده اعالم شود و ما يك خبر خوش 

براى مردم مالير داشته باشم.

نمك مى خوريم يا پالستيك؟!
 مطالعه جديد يك ســازمان مدافع محيط  زيست موسوم به صلح 
ســبز نشان مى دهد كه هر انسان در طول سال از طريق مصرف نمك 

خوراكى تقريبا دو هزار ميكروپالستيك را نيز مى بلعد.
به گزارش ايســنا وجديدترين مطالعه ســازمان مدافع محيط زيست 
"گرين پيس" يا "صلح ســبز" آمار هشداردهنده اى را فاش كرده است 
كه نشــان مى دهد بيش از 90 درصد از نمك هــا حاوى مقادير قابل 

توجهى از ميكروپالستيك ها به علت آلودگى اقيانوسى هستند.
پالســتيك يكى از عوامل عمده آلودگــى آب درياها و اقيانوس ها 
محســوب مى شود و تاثيرات دقيق ميكروپالستيك ها بر موجودات 
زنده و محيط زيســت تا حدود زيادى براى دانشمندان نامشخص 

است.
ميكروپالستيك ها اشــيايى فوق العاده كوچك هستند كه در نزديكى 
ســطح بستر يا بر روى ســاحل درياها و اقيانوس ها وجود دارند. در 
واقع آنها به عنوان اشــيايى پالستيكى كه قطرشان كمتر از 5 ميلى متر 

است شناخته مى شوند.
"ميكيونگ كيم" يك فعال محيط زيست در گرين پيس گفت: مطالعات 
اخير، وجود پالســتيك در غذاهاى دريايى، حيات وحش اقيانوسى، 
آب شيرين و در حال حاضر در نمك را فاش كرده است. واضح است 
كه هيچ راه فرارى از اين بحران پالستيك نيست، به خصوص به دليل 
اينكه همچنان در حال نشت و راهيابى به آبراه ها و اقيانوس ها هستند.

اين مطالعه 39 برند نمك را در سراســر جهان مورد بررسى قرار داد 
و دريافت كه سطح ميكروپالستيك آنها با سطوح آلودگى پالستيكى 

منطقه توليد آنها مرتبط است.
آلودگى پالستيك در نمك دريا باالترين بود، به دنبال آن نمك درياچه 
و ســپس سنگ نمك قرار دارد. بدتر از همه اينكه تنها سه برند توليد 

نمك خوراكى بدون ميكروپالستيك بودند.
در حال حاضر، به نظر مى رسد آسيا متحمل بدترين اثرات اين آلودگى 
به دليل ســهم منطقه اى خود در زمينه آلودگى پالســتيكى است. در 
حقيقت، بيشــترين مقدار ميكروپالستيك در يك نمونه نمك دريايى 
محصول اندونزى يافت شده اســت كه تعجب آور نيست، زيرا اين 
كشور در جدول آلوده كننده ترين كشورهاى جهان از نظر پالستيك، 

در جايگاه دوم است.
مطالعه ســازمان صلح ســبز اولين مطالعه از اين نوع است كه ارتباط 
ميان توزيع جغرافيايى نمك دريا و ســطح آلودگى هاى ميكروذرات 
را بررســى مى كنــد. در اين ميان، ارتباط بيــن آلودگى هاى درياها و 

محصوالتى كه به خانه هاى ما مى رسند را نيز  مشخص مى كند. 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول)
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شــركت خدمــات حمايتــي كشــاورزي اســتان همــدان وابســته بــه وزارت جهادكشــاورزي در نظــر دارد عمليــات بارگيــري، حمــل و 
تخليــه مقــدار 22000 (بيســت ودو هــزار) تــن انــواع نهاده هــاي كشــاورزي از مبــدأ انبارهــاي ســازماني اســتان همــدان بــه اقصــي 
نقــاط كشــور را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه اي بــه پيمانــكاران واجــد شــرايط از طريــق ســامانه تــداركات 
الكترونيكــي دولــت (ســتاد) واگــذار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از «دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد» از 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت  ــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) ب طريــق درگاه ســامانه ت
ــي  ــاي الكترونيك ــي امض ــت گواه ــور و درياف ــايت مذك ــام در س ــل ثبت ن ــي، مراح ــت قبل ــدم عضوي ــورت ع ــران در ص مناقصه گ

(توكــن) را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه: 200971539000005 روز سه شنبه مورخه 1397/08/01

2- نام و نشاني مناقصه گذار: شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان به آدرس همدان، ميدان امام حسين(ع)، ابتداي خيابان اراك
3- هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ريال كه از طريق درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام مي گيرد.

مورخه  چهارشنبه  روز   14:00 ساعت  لغايت   1397/08/01 مورخه  سه شنبه  روز  از  سامانه:  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زماني  مهلت   -4
1397/08/09

5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاي پيشنهادي بارگذاري در سامانه: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخه 1397/08/19
*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاريخ گشايش پيشنهادها: روز يكشنبه مورخه 1397/08/20 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مي باشد.
7- مبلــغ و نــوع تضميــن فراينــد ارجــاع كار:  مبلــغ 391/834/300 ريــال اســت كــه بــه دو صــورت ضمانتنامــه بانكــي و يــا فيــش 
ــا  ــزد بانــك مركــزي از طريــق دســتور پرداخــت ســاتنا ب ــه شــماره حســاب شــباي IR250100004001039704005791 ن واريــزي ب

ــد. ــه مي باش ــل ارائ ــري 362039765263500650000000000006 قاب ــز 30 كاراكت ــه واري شناس
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (الف) عالوه بر بارگذاري در 
سامانه، مي بايستي به صورت فيزيك و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخه 1397/08/19 به دبيرخانه شركت 

واقع در همدان، ميدان امام حسين(ع)، ابتداي خيابان اراك تحويل نمايند.
ــه آدرس اينترنتــي  ــا شــماره تلفــن 22-32646720-081 ب 9- ضمنــاً جهــت كســب اطالعــات بيشــتر مي توانيــد ضمــن تمــاس ب

ــد. ــه فرمايي ــز مراجع ــاني مناقصــات http://icts/mporg.ir ني ــي اطالع رس ــگاه مل شــركت www.assc.ir و آدرس پاي
تلفن  همدان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  كل  اداره  سامانه  در  ثبت نام  دفتر  با  (تماس   021-41934 سامانه  پشتيباني  تماس  شماره 

(081-38220425
 (م الف 3040)

خبرنگار  كمالوند-  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيام : نهاوند دوباره لرزيد. از 5 روز 
گذشته اى دومين بار است كه زلزله 3 بخش 

نهاوند را به لرزه در مى آورد.
 2 زلزله 4و يك دهم ريشترى و 3 ريشترى 
در مقياس هــاى 12 و 10 كيليومترى زمين 
هشدارى براى بافت فرسوده و خبر از فعال 

شدن گسل نهاوند است.
زلزله شامگاه پنجشنبه 26 مهر ماه ، ساعت 
18و 44 دقيقه، بر مقياس4 و يك دهم ريشتر 
با امواج 5 كيلومترى نهاوند، 15 كيلومترى 
برزول و 17 كيلومترى گيان بود اما در بخش 

خزل اين شهرستان احساس نشد.  
و زلزله بامداد 2شــنبه بــه بزرگى3و يك 
دهم ريشــتر در عمــق 10 كيلومترى و 8

كيلومترى نهاونــد، 18 كيلومترى برزول، و 
20 كيلومترى گيان، رخ داد.

 هرچند زلزله پنجشــنبه با مقياس 4 ريشتر 
ســقف و ديوار برخى خانه ها را تكان داد 
و ترك خورد اما زلزله روز دوشــنبه با يك 
ريشــتر كمتر وعمق كمترى خســاراتى به 
جايى نگذاشت اما مديريت بحران را هشيار 
تر كرد. نهاوند با همجوارى 4گسل زلزله از 
نقاط زلزله خيز كشور و با سابقه زلزله سال 
37 كه 200 كشته و بيش از 984 نفر زخمى 

به جاى گذاشت، به شمار مى آيد.
مردم مى گويند زلزله دوم را چندان احساس 
نكردند و شدت آن به نسبت زلزله پنجشنبه 
كمتــر بود.يكى از اهالى گيان ميگويد آمدن 
زلزله دوشنبه را احساس نكرديم اما شهروند 
نهاوندى مى گويد؛ با تكان خوردن ســقف 
خانه و سروصداى لوستر متوجه زلزله شديم 
البته خانه ما وياليى و قديمى ساخت است.

گسل نهاوند فعال شد
زلزله دوشنبه از نظر موقعيت تقريبا هم سان 
زلزله پنجشــنبه بود على بيت اللهى عضو 
هيــات علمى مركز تحقيقات راه، مســكن 
و شهرســازى از فعال شــدن گسل نهاوند 
گفته بود و اينكه گســل بــا درازاى حدود 
80 كيلومتر تكه اى از گســل اصلى و جوان 
زاگرس است كه بررسى لرره زايى اين منطقه 
حكايت از فعال بودن ســامانه هاى گسلى 
واقع در مسير گسل اصلى و جوان زاگرس 

و به ويژه قطعه نهاوند دارد.
وى خاطر نشان كرد: زلزله در 5 كيلومترى 
شرق شــهر نهاوند مكان يابى شده كه نشان 
مى دهد با توجــه به عمــق 12 كيلومترى 
كانونى، جانمايى گسل نهاوند بايد در سوى 

غربى رومركز و حوالى شــهر نهاوند باشد. 
اين امر توجــه به خطر زلزله را در شــهر 
لرزه خيز نهاوند با توجه به وجود بافت هاى 
فرســوده با مساحت بيش از 150 هكتار دو 
چندان مى كند.فرماندار نهاوند هم مى گويد: 
نهاوند شهر زلزله خيزى است و در شرايطى 
كه نهاوند داراى 172 هكتار بافت فرســوده 
اســت و عمده اين بافت در مركز شــهر و 
مناطق روستايى اســت بايد فكرى اساسى 
و برنامه ريــزى كوتاه مدتى براى به حدقل 
رســاندن آسيب و خســارت هاى ناشى از 

زلزله و بالياى طبيعى كرد.
مراد ناصرى با بيــان اينكه زلزله قابل پيش 
بينى نيست اما هميشه پس لرزه هايى معموال 
پس از اين زلزله وجــود دارد همانطور كه 

زلزله پنجشنبه 2 پس لرزه داشت.
 وى اين زلزله ها را تلنگرى دانســت براى 
ســتاد بحران شهرســتان تا آمادگى خود را 
براى مواجهه با ايــن گونه حوادث تقويت 

كنند.
 بافت فرســوده نهاوند در مركز 

شهر 
ناصرى گفت: بحث بافت فرسوده در نهاوند 
وســيع اســت و بايد فكر اساسى براى آن 
داشــت و مهمتر اينكه اين بافت عمدتا در 
مركز شهر قرار دارد و اين با مديريت بحران 
در زمان حادثه تناقض دارد و كمك رسانى 

ذا با مشكل مواجه مى كند.
 بــه گفتــه وى هرچند زمان بر اســت اما 
هرچقدر بتوان از اين مناطق را مقاوم سازى 
و تعيين تكليف كرد ، اقدام خوبى است و تا 
حدودى مقابل بحران ايمن تر خواهيم بود.

فرمانــدار از آماده باش و جانمايى 4 منطقه 

اردوگاهى براى اسكان اضطرارى در مواقع 
بحران در شهرســتان خبر داد و افزود: در 4
بخش مركزى، خزل، گيان و زرين دشت و 
همچنين منطقه شهرى محلى براى استقرار 

چادر از قبل محيا شده است.
 گســل نهاونــد بحــران را به 
كيلومترى مناطق مســكونى شــهر 

كشانده است
 بــه گفتــه كارشناســان گســل نهاوند از 
گسل هاى فعال زاگرس به طول 80 كيلومتر 
اســت كه شهرســتان نهاوند را آسيب پذير 
ســاخته چرا كه از 30 كيلومتــرى مناطق 
مســكونى و تجارى اين شهر عبور كرده و 

همين عامل شرايط بحرانى را ايجاد مى كند.
گسل نهاوند هميشه فعال است

مسئول مركز شبكه لرزه نگارى استان همدان 
هم با بيان اينكه گســل نهاوند معروف ترين 
گسل اســتان همدان است، گفت كه گسل 
نهاوند هميشــه فعال بوده و زلزله اخير به 

معنى فعال شدن اين گسل نيست.
به گفته عزت ا... تيمورى وقتى گسل شناخته 
شده و فعالى در استان وجود دارد پيامدهاى 
اين چنينى نيز وجود خواهد داشت همانطور 
كه در سال ها و ماه هاى قبل نيز وجود داشته 

است.
 گسل نهاوند80 كيلومتر است

گســل نهاوند با درازاى حدود 80 كيلومتر 
داراى سازوكار راندگى و فشارى است

گويند:  مى  زمين شناســى  كارشناســان   
80 حــدود  درازاى  بــا  نهاوند  گســل 

كيلومتر و ســازوكار راندگى و فشارى، 
تكــه اى از گســل اصلــى و هم راســتا 
جنوب  راســتاى  بــا  و  درود  گســل  با 

است. باخترى  شمال  خاورى- 
 اين گســل از جنوب بروجرد شــروع  و تا 
شمال نهاوند ادامه دار است، ايران و ازجمله 
استان همدان از فعال ترين مناطق زلزله خيز 
هستند و حدود 20 درصد مجموع زلزله هاى 
بزرگ دنيا در ايران اتفاق افتاده و اين خطر 
بالقوه آمادگى هميشگى مردم و مسئوالن را 

مى طلبد.

گسل نهاوند هنوز بيدار است

زلزله دوباره نهاوند 
در نزديكترين فاصله

120 هزار تن چغندر قند از اراضى اسدآباد 
برداشت مى شود

 رئيس جهاد كشــاورزى اسدآباد با اشــاره به آغاز فصل برداشت 
چغندر قند از اراضى اســدآباد گفت: پيش بينى مى شود 120هزار تن 
محصول از اراضى كشاورزى اين شهرستان برداشت و به كارخانه هاى 

فرآورى تحويل شود.
 ســقراط بيرنگ در گفت و گوى ايرنا اظهار داشت: از ابتداى مهرماه 
كشاورزان مشغول برداشت چغندرقند شده اند و تاكنون نيمى از اين 

محصول از زمين برداشت شده است. 
وى افزود: براســاس قرارداد منعقد شــده چغندر قند اسدآباد توسط 
كارخانه هاى قند همدان، اصفهان و قزوين با قيمت ســه هزار و 100

ريال به ازاى هر كيلوگرم خريدارى مى شود. 
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ظريف با اشاره به گفت وگو با مسئوالن اسالم آباد اعالم كرد:
افزايش نيروهاى پاكستان 
در مرز مشترك با ايران

 وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به حادثه ربوده شدن مرزبانان 
در ميرجاوه، گفت: دولت پاكســتان اذعان داشــته به شرط همكارى 

ايران، پيگير پيدا كردن مرزبانان خواهيم بود.
 به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف در توضيــح آخرين اقدامات 
صورت گرفتــه براى مرزبانان ربوده شــده در ميرجاوه،  اظهار كرد: 
ســفارت ايران در پاكستان، سفارت پاكستان در تهران، وزير كشور و 

وزير دفاع پيگير وضعيت اين مرزبانان ربوده شده هستند.
وزير امور خارجه كه در حاشيه حضور در جلسه كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس با خبرگزارى خانه ملت گفت وگو مى كرد، 
اظهار كرد: دولت پاكســتان اذعان داشــته در صورت همكارى ايران 
پيگير پيدا كردن مرزبانان ربوده شــده خواهيم بود، درواقع مسئوليت 
دولت پاكستان به جهت اتفاق اين حادثه و نگهدارى اين مرزبانان در 

خاك اين كشور است.
وى افزود: به همراه ســردار باقرى و در سطوح ديگر با دولتمردان و 
مسئوالن كشور پاكستان صحبت كرديم تا حضورشان در مرز مشترك 
با ايران را افزايش دهند، البته جمهورى اسالمى ايران حضور خوبى در 

مرز مشترك خود با پاكستان دارد.
وزير امور خارجه يادآور شــد: به نظر مرزهاى مشــترك پاكستان با 
افغانستان و هند براى آنها از اهميت بيشترى نسبت به مرز مشترك با 
ايران برخوردار اســت اما به ما وعده افزايش در شرايط مناسب دادند 
هرچند بعد از اتفاق قبلى در بخش هاى از مرز حاكميت شان افزايش 

پيدا كرده است.

نمايندگان انگليس خواستار تغيير موضع 
دولت درقبال عربستان شدند

 نمايندگان مجلس از پنج حزب مخالف دولت محافظه كار انگليس 
در نامــه اى خطاب به "جرمى هانت" وزير امور خارجه اين كشــور 
خواســتار تغيير موضع دولت درقبال عربستان و توقف همكارى هاى 

تسليحاتى با عربستان شدند.
به گزارش ايرنا، در اين نامه كه از سوى نشريه گاردين منتشر  شده با 
اشــاره به ماجراى قتل جمال خاشقچى روزنامه نگار مشهور عرب در 
كنسولگرى عربستان سعودى در اســتانبول، آمده است كه اين اتفاق 
تازه ترين سلســله تخلفاتى است كه رژيم ســعودى در برابر جامعه 

جهانى مرتكب مى شود.
دولت عربســتان سعودى بعد از 18 روز سكوت و تكذيب و باالخره 
تحت فشــار افكار عمومى و جامعه جهانى تائيد كرد كه خاشــقچى 
روزنامه نگار مشــهور عرب، در كنسولگرى اين كشور در استانبول به 

قتل رسيده است.

بررسى نحوه عرضه نفت در بورس 
در كميسيون انرژى

 سخنگوى كميســيون انرژى مجلس از بررسى نحوه عرضه نفت 
خام در بورس در اين كميسيون خبر داد.

اســداهللا قره خانى، در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه بررسى  نحوه 
عرضه نفت خام به بورس در دســتوركار كميسيون انرژى قرار دارد، 
گفت: قرار اســت در جلسه روز (سه شنبه اول آبان) اين كميسيون، با 
دعوت از مسئوالن وزارت نفت در حوزه فروش نفت و بين الملل اين 

موضوع بررسى شود.
سخنگوى كميسيون انرژى مجلس با بيان اينكه مسئوالن وزارت نفت 
عنوان كردند كه بر اســاس اين طرح يك ميليون نفت صادر مى شود، 
ادامه داد: مســئوالن وزارت نفت قرار اســت توضيح دهند كه طريقه 

پرداخت اين مسئله چگونه است؟
قره خانــى تصريح كرد: نحوه عرضه، ميزان نرخ  آن، و اينكه آيا افراد 
و شركت هاى داخلى و خارجى نيز مى توانند نفت را از طريق بورس 

خريدارى كنند در جلسه مذكور بررسى و ارزيابى مى شود.
نماينده مردم على آباد در مجلس با يادآورى اينكه اين طرح يكبار در 
سال 90 اجرا شده بود كه اين كار موفق نبود، تأكيد كرد: در اين جلسه 

داليل عدم موفقيت طرح در آن دوران بررسى مى شود.

مديركل امور مرزى وزارت كشور:
مرزبانان ربوده شده در سالمت كاملند

 مديركل امور مرزى وزارت كشور اعالم كرد كه مرزبانان ربوده شده 
در سالمت كاملند.

بــه گــزارش ايســنا، حيــدرى بــا اعــالم ايــن خبــر افــزود: 
ــار  ــون در اختي ــالم اند و اكن ــورمان س ــده كش ــوده ش ــان رب مرزبان

هســتند. گروهك تروريســتى 
پيگيرى ها براى آزادى اين عزيزان به صورت مستمر ادامه دارد.

وى ادامه داد: دولت پاكســتان عزم جدى براى همكارى با جمهورى 
اسالمى در اين زمينه دارد.

نشست تخصصى جايگاه  هيأت عالى 
نظارت بر سياست هاى كلى برگزار مى شود

 به گزارش گروه پارلمانى خبرگزلرى تســنيم، نشست تخصصى 
جايگاه حقوقى  هيأت عالى نظارت بر ُحسن اجراى سياست هاى كلى 
نظام امروز در مؤسسه مطالعات حقوق عمومى دانشگاه تهران برگزار 

مى شود.
براساس اين گزارش، قرار است در اين نشست، عباسعلى كدخدايى 
سخنگو و قائم مقام دبير شوراى نگهبان، محمد دهقان، نماينده مجلس 
شــوراى اسالمى، حجت االسالم مجيد انصارى و هادى طحان  نظيف 

سخنرانى كنند.

آيا احزاب كشور اين توان را دارند تا براي 
مسائل اساسي اقتصاد ايران راه حل ارايه دهند؟ 
  چرا احزاب كشور در تالطم هاي اقتصادي ايران معموال نسخه 
اي براي حل مشــكالت ندارند؟ بيش از سيصد حزب فعال و نيمه 
فعال در ايــران به فعاليت مي پردازند اما تقريبــا هيچ كدام از آنان 
نســخه اي مكتوب و مورد اجماع اعضاي شــان براي حل مسائل 
اقتصادي ندارند! آيا با توجه به ساختار كنوني حزبي كشور و منفعل 
بودن كميته هاي اقتصادي آنان مي توان اميدوار بود كه جريان هاي 
سياســي حاكم يا رقيب بتوانند براي خروج كشور از ابرچالش هاي 

اقتصادي راه حلي را پيشنهاد دهند؟ 
ــر در احــزاب كشــور نشــان مــي دهــد  ــراد موث ــه اف     نگاهــي ب
كــه تــوان آنــان در ده هــا حــزب پخــش شــده و كــم پيــش آمــده 
تــا دور يــك ميــز جمــع شــده و دربــاره مســائل اساســي اقتصــاد 
ــه  ــود را ب ــفاهي خ ــات ش ــرده و ادبي ــر ك ــي را منتش ــران متن اي

ــد. ــات مكتــوب ســوق دهن ادبي
اقتصــاد ايــران در حالــي وارد حياتــي تريــن روزهــاي خــود شــده 
كــه برخــي از فعــاالن سياســي و حزبــي چشــم بــه تيــم اقتصــادي 
دولــت و سياســتگذاران دوختــه انــد و منتظرنــد تــا تصميــم ســازي 
هــا در آنجــا صــورت گرفتــه آنــگاه در اظهاراتــي خــود بــه نقــد 
ــت و سياســتگذاران  ــد و دول ــه شــده بپردازن ــاي گرفت ــم ه تصمي

اقتصــادي را مــورد هجمــه قــرار دهنــد. 
ــان مشــكالت  ــه بي ــد و معمــوال ب ــه نمــي دهن ــان راهــكار اراي آن
مــي پردازنــد و فقــط تصميــم گرفتــه شــده را نقــد مــي كننــد. مثال 
ــي چــه راه  ــوان يــك فعــال حزب ــه عن اگــر پرســيده شــود اگــر ب
حلــي بــراي حــل مشــكل آب، محيــط زيســت، تاميــن نقدينگــي، 
ــه  ــوال ب ــد معم ــادي داري ــي اقتص ــل و ديپلماس ــن المل ــط بي رواب
ــه  ــه نشــان مــي دهــد ب ــد ك ــي اشــاره مــي كنن ــي هاي ــي گوي كل

صــورت فــي البداهــه بــه ذهــن آنــان خطــور كــرده اســت. 
شــايد وقت آن رســيده كه احزاب فعال و مطرح كشور كميته هاي 
اقتصادي خود را فعال كرده و با يارگيري از دانشــگاه ها و نهادهاي 
پژوهشي، نسخه هاي خود را براي ثبات سازي در فضاي اقتصاد كالن 
بنويسند و به عنوان يك مانيفست اقتصادي در اختيار دولت قرار داده 

و آن را منتشر كنند.
ــت  ــدادي انگش ــت تع ــوان گف ــي ت ــور م ــزاب كش ــان اح  در مي
ــا  ــد ب ــذار در فضــاي سياســي توانســته ان شــمار از احــزاب اثرگ
ــه هــاي اقتصــادي خــود، رويكــرد مشــخصي  ــردن كميت ــال ك فع
نســبت بــه اقتصــاد داشــته باشــند و صدايي يكســان درباره مســائل 
اقتصــاد ايــران از ميــان اعضــاي آن بلنــد شــود. دليــل آن هــم وجود 
ــران در ايــن احــزاب اســت  ــه مســائل اقتصــاد اي ــرادي آشــنا ب اف
كــه داراي ديــدگاه هــاي مشــخص نســبت بــه اقتصــاد هســتند و 
ــي  ــي و امنيت ــائل سياس ــه مس ــه ب ــا توج ــور را ب ــائل روز كش مس
تحليــل مــي كننــد. احــزاب بــا برگــزاري جلســات منظــم، 
ــد  بيشــترين مباحــث خــود را حــول محــور اقتصــاد مــي چرخان
ــه مــي دهنــد و  ــه روزي از اوضــاع كشــور اراي و تحليــل هــاي ب
ــد.  ــرار مــي گيرن ــورد اســتفاده ق ــا م معمــوال در سياســتگذاري ه
ــوي و تحليلگــر ارشــد در  ــراد ق ــا اف ــر ي ســاير احــزاب كــم اثرت
ــا اينكــه اعضــاي اقتصــادي آن  ــد ي بخــش هــاي اقتصــادي ندارن
حاضــر نيســتند تــا ســمت حزبــي شــان بــه ارايــه تحليــل بپردازنــد 
ــوب  ــخه اي مكت ــه نس ــان را ب ــزاب، تفكرش ــا حضــور در اح و ب
ــراي  ــندي ب ــان س ــرات ش ــش كاري نظ ــا چك ــرده و ب ــل ك تبدي

ــد.  ــه دهن ــم ســازي سياســتگذاران اقتصــادي كشــور اراي تصمي
بــه عنــوان مثــال اگرچــه عبــاس آخونــدي، وزيــر راه و شهرســازي 
ــات  ــوال در انتخاب ــود و معم ــي ش ــناخته م ــي ش ــره اي سياس چه
ــا  ــران اقتصــاد سياســي كشــور اســت ام ادواري يكــي از تحليلگ
خــود را منتســب بــه حزبــي نمــي كنــد و بيشــتر تمايــل دارد بــه 
عنــوان فــردي تكنوكــرات يــا دانشــگاهي شــناخته شــود و بــه ارايه 
نظرياتــش بپــردازد. بــه هميــن خاطــر اســت كــه دســتي بــر قلــم 
دارد و گاه مطالبــي را در رســانه هــا منتشــر مــي كنــد كــه حتــي 

ــر مــي شــوند.  همقطارانــش در دولــت غافلگي
*  منبع روزنامه اعتماد

ظريف در جلسه غيرعلنى درموردCFT گزارش مى دهد
 محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، با حضور در جلسه غيرعلنى مجلس 
 (CFT) درمورد اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالى تروريسم
به نمايندگان گزارش مى دهد.عضو هيات رييسه مجلس در اين خصوص گفت: 
رييس دستگاه ديپلماسى و سيدعباس عراقچى معاون سياسى وزير امور خارجه 
قرار است در جلسه غيرعلنى فردا مجلس شوراى اسالمى همچنين توضيحاتى 
درمــورد مذاكرات برجامى با اروپايى ها و آخرين وضعيت ايران در گروه ويژه 
اقدام مالى (FATF ) به نمايندگان ارائه كنند.اســدا... عباسى در گفتگو با ايرنا 
اظهار داشــت: در اين جلســه غيرعلنى همچنين قرار است ظريف و عراقچى 
توضيحاتــى درباره مذاكرات خود با گروه CFT اروپايى به نمايندگان مجلس 
ارائه كنند، همچنين مسئوالن وزارت خارجه در اين جلسه غيرعلنى به سواالت 

نمايندگان مجلس در اين مورد پاسخ مى دهند.

آمريكا از 13 آبان تحريم جديدى عليه ايران ندارد
 رئيس كميســيون امنيت ملى مجلس گفت: اروپايى ها اعالم كردند قبل از 
13 آبان بسته عملياتى خودشان را كه در آن جايگزين كردن يك مسير پولى و 
بانكــى، ضمانت فروش نفت ايران و معامالتى از اين نوع را ارايه مى دهند؛ در 
صحبت هايى كه من با ديپلمات هاى كشــورمان داشتم تا حد زيادى نسبت به 

اين موضوع خوشبين هستند.
به گزارش ايسنا، حشمت ا... فالحت پيشه در گفت وگو با شبكه العالم، در رابطه 
با تحريم هايى كه قرار است آمريكا در تاريخ 13 آبان ماه عليه جمهورى اسالمى 
ايران اعمال كند و واكنش كشــورمان به اين اقدام خصمانه گفت: در موضوع 
تحريم هايى كه آمريكايى ها از 13 آبان مى خواهند عليه جمهورى اسالمى ايران 
اعمال كنند بايد گفت مســئله تازه اى باقــى نمانده كه آمريكايى ها بخواهند در 

قالب سياست هاى تحريمى بياورند. 

وزيران پيشنهادى صنعت و اقتصاد 
در حوزه كارى خود توانمند هستند

 عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى گفت: «رضا رحمانى» و «فرهاد 
دژپســند» وزيران پيشنهادى صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادى و دارايى 

توانمندى بااليى دارند و راى خوبى از مجلس كسب مى كنند.
على بختيار در گفتگو با ايرنا در مورد عملكرد چهار وزير پيشنهادى اظهارداشت: 
كار برخى از اين وزيران پيشنهادى ازجمله دژپسند و رحمانى در مجلس راحت 
تر اســت زيرا نمايندگان شناخت بيشترى از آنان دارند و اين دو نفر توانمندى 
خــود را در حوزه هاى مختلف اثبات كرده اند.وى با يادآورى اين كه نمايندگان 
مجلس شــناخت خوبى نســبت به اين دو گزينه دارند، افزود: ما كاركرد اين 
وزيران پيشنهادى را در حوزه هاى مختلف ارزيابى كرده ايم، عملكرد آنان مثبت 

است و اميدواريم در مسئوليت جديد موفق عمل كنند.

 مسئوالن جز در موارد نظامى، امنيتى و 
امورى كه با دشمن مقابله داريم بايد شفاف 
باشند و هيچ رازى را از مردم پنهان نكنند.

رهبر معظم انقالب اسالمى = روز گذشته 
در ابتداى جلسه  درس خارج فقه خود در 
(ع)  اميرالمؤمنين  حضــرت  «نامه  توضيح 
خطاب به مســئوالن و فرماندهان نظامى» 
برخى وظايف آنان را برشمردند و اين نامه 
را به مثابه دستورالعملى براى همه مديران 

نظام اسالمى دانستند.
رهبــر معظم انقالب اســالمى  با اشــاره 
بــه فرازهايى از اين نامــه گفتند: در منطق 
حكومــت علــوى اگر كســى بــه خاطر 
مسئوليتش داراى امتياز و احترامى شد، اين 
موضــوع نبايد اخالق و رفتار او را با مردم 

تغيير بدهد و او را از آنان دور كند.
به گــزارش ايرنــا ، رهبر معظــم انقالب 
اســالمى افزودند: مســئوالن نظام اسالمى 
بدانند شــكر نعمت مسئوليتشــان در اين 
اســت كه به بندگان خدا نزديكى بيشترى 
پيدا كنند، با آنان نشست و برخاست كنند 
و نســبت به آنها مهربانى و توجه بيشترى 

به خرج دهند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى ســپس به فراز 
ديگرى از اين نامه درباره موضوع شفافيت 
مسئوالن پرداختند: «اَال َو اِنَّ لَُكم ِعنِدى اَن 

َال اَحتَِجبَنَّ ُدونَُكم ِسّراً اِّال فى َحرب».
ايشان در شــرح اين فراز از نامه حضرت 
علــى (ع) گفتند: «اين نكته  بســيار مهمى 

اســت؛ اين شــفافيتى كه حاال سر زبان ها 
اســت كه «آقا شفاف، شــفاف»، در كالم 

اميرالمؤمنين (ع) است. 
بعضى ها عادت كرد ه اند هر چيز خوبى كه 
در جامعه اسالمى اســت را نسبت بدهند 
بــه غربى ها. واقعًا انســان تعجب مى كند 
از كوته فكــرى بعضى ها! توجــه به مردم، 
آراء مردم، اهتمام به مــردم، مى گويد «ما 
از غربى هــا ياد گرفتيم اينهــا را»؛... وقتى 
مراجعه به منابع اســالمى نمى كنيد، وقتى 
كلمات اميرالمؤمنين و رسول مكرم اسالم 
را نمــى خوانيــد، بلد نيســتيد، خب بله، 

از غربى هــا بايــد ياد بگيريــد. مى گويند 
بعضى ها، مى شــنويد كه «بله، اين شفافيت 
را هم آنها به ما ياد دادند»؛ نخير، شــفافيت 
را اميرالمؤمنيــن يــاد داده؛ مى گويد حق 
شــما بر مــن -يعنى حقى كه شــما پيش 
من داريد- [اين اســت كه] هيچ رازى را 
از شــما پنهان ندارم، هيچ حرفى را از شما 
پنهان نكنم، مگر در جنگ و مســائل جنگ 
و مسائلى كه با دشمن طرف هستيم، اينجا 
نمى شود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتى 
كه گفتيم، شما شنفتى، دشمن هم مى شنود. 
بله در اين مســائل حرب -حرب، اعم از 

هميــن حرب به  اصطــالح نظامى و مانند 
اينها است- در مســائل امنيتى، در مسائل 
نظامى، در مســائل گوناگونــى كه جنگ 
داريم با دشمن، مقابله  با دشمن داريم، بله 
اينجا جاى افشاگرى نيست، جاى شفافيت 
نيست، اما در غير اينها، در مسائل عمومى 

مردم، اَن َال اَحتَِجبَنَّ ُدونَُكم ِسّراً.»
رهبــر معظم انقالب اســالمى بر اين نكته 
تأكيد كردند كه مســئوالن جــز در موارد 
نظامى، امنيتى و امورى كه با دشمن مقابله 
داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازى را از 

مردم پنهان نكنند.

 معــاون اول رييس جمهــورى، بخش 
از  را  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاورى 
بخش هاى اقتصادى و آينده دار كشور عنوان 
كرد و گفت: برنامه ريزى براى توسعه بخش 
فنــاورى اطالعات و ارتباطــات ضرورى 

است.
از پايگاه اطالع رســانى معاون اول رييس 
جمهورى، شصتمين جلسه ستاد فرماندهى 
اقتصــاد مقاومتــى به رياســت «اســحاق 

جهانگيرى» برگزار شد.
معاون اول رييس جمهورى در اين جلســه 
به بخــش IT و ICT در اقتصاد جهانى و 
توسعه كشــورها اشاره كرد و اظهار داشت: 
اين حوزه ها از بخش هاى پيشــران و موتور 
محرك اقتصاد ايران در آينده است كه بايد 
براى آن برنامه ريزى مطلوب و مناسب انجام 

شود.
جهانگيرى بر تفاهم ملى در همه ســطوح 
به منظور فراهم كردن بســترهاى توسعه در 
بخش فنــاورى اطالعات و ارتباطات تاكيد 

كرد و افزود: همه دستگاه ها بايد با هماهنگى 
شــرايط الزم براى دستيابى به هدف يك و 
نيم درصــد از توليد ناخالــص ملى كه در 
برنامه ششــم توسعه تعيين شــده است را 

فراهم آورند.
ــاون  ــر مع ــزارش اخي ــادآورى گ ــا ي وى ب
در  رييس جمهــورى  فنــاورى  و  علمــى 
دولــت درخصــوص حضــور شــركت هاى 
مرتبــط بــا فنــاورى ارتباطــات و اطالعــات 
جهــان،  بــزرگ  بنگاه هــاى  درصــدر 
خاطرنشــان كــرد: توســعه ايــن بخــش در 
ــد  ــى مى توان ــر درآمدزاي ــالوه ب ــور ع كش
دولــت  نظيــر  برنامه هايــى  بهبــود  بــه 
ــش  ــت شــركت هاى دان ــك، تقوي الكتروني
بنيــان و توســعه بخــش خصوصــى در 
فضــاى كســب و كار منجــر شــود و ايــن 
بخــش از بخــش هــاى اقتصــادى و آينــده 

ــت. ــور اس دار كش
رييس ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى بر 
اســتفاده از ظرفيت هاى فاينانس و تعامل 

با صنــدوق توســعه ملى بــراى دريافت 
منابع مورد نياز توســعه ايــن بخش تاكيد 
كرد و افزود: وزارتخانــه هاى ارتباطات و 
فناورى اطالعــات، امور اقتصادى و دارايى 
و ســازمان برنامه و بودجه به منظور تدوين 
راهكارهاى مورد نياز جهت سرمايه گذارى 
در حوزه زيرساختى با تكيه بر منابع درآمدى 
شركت هاى وابسته هماهنگى الزم را انجام 

دهند.
جهانگيرى همچنين از وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات خواســت تا گزارشى از 
آثار تحريم ها در ايــن حوزه و راهكارهاى 
پيشــنهادى براى ارائه در جلســه سران قوا 

ارائه كند.
در اين جلســه كــه وزيــران ارتباطات و 
فناورى اطالعات، نيرو، جهاد كشاورزى و 
كشور و رييسان ســازمان برنامه و بودجه، 
امور ادارى و اســتخدامى كشــور، ميراث 
فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى، 
معاونــان امــور زنان و علمــى و فناورى 

رييــس جمهورى حضور داشــتند، آذرى 
جهرمى گزارشى از دســتاوردها، نيازها و 
آينده بخش ارتباطات و فناورى اطالعات 
و راهكارهاى مقابله با تحريم و نيز مسائلى 
كه در نتيجه تالطــم هاى بازار ارز كه اين 

بخش با آن روبروست ارايه كرد.
همچنين در اين جلســه پيگيــرى تفاهم 
وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات با 
سازمان صدا و سيما در خصوص باندهاى 
700- 800 فركانســى مــورد تاكيد قرار 

گرفت.
بررسى مشكالت دريافت وام اپراتورها از 
صندوق توسعه ملى، فراهم كردن حداكثر 
ســرمايه گذارى در زير ساخت ها با توجه 
به درآمدزا بودن آن، اعمال سياســت هاى 
حمايتى دولت از زير ساخت ها و شناسايى 
مسايل مربوط به تحريم ها بويژه بخش هاى 
آسيب پذير اين بخش و راهكارهاى مقابله 
با تحريم ها از ديگر مصوبات جلسه امروز 

بود.

 نايــب رييــس كميســيون امنيــت ملى 
ــوراى  ــس ش ــى مجل ــت خارج و سياس
اســالمى گفــت كــه احتمــاال دادن مهلت 
ــدام  ــژه اق ــران از ســوى گــروه وي ــه اي ب
ــى  ــام ارزياب ــراى انج ــى(FATF) ب مال
از ســوى آن هــا صــورت گرفتــه وگرنــه 
ــه  ــى پروس ــاس روال قانون ــران براس اي
ــه بررســى و تصويــب لوايــح  ــوط ب مرب

ــد. ــام مى ده ــه را انج چهارگان
كمال دهقانى در گفتگو با ايســنا با اشاره 
به تصميم گروه ويژه اقدام مالى در تمديد 
تعليق ايران از فهرست كشورهاى مشمول 
اقدامات سخت مقابله مالى و بانكى اظهار 
كرد: در حال حاضر ساختارهاى كشور ما 
كار خود را انجــام مى دهند. دولت براى 
الحاق به كنوانســيون مقابله با تامين مالى 
تروريسم تعهد داده بود و چند سال بعد از 
تعهد اوليه كميسيون هاى مجلس خصوصا 
كميسيون امنيت ملى وارد بررسى موضوع 
شد. جلسات مكررى با حضور حقوقدانان 

و نمايندگان دســتگاه هاى اجرايى برگزار 
شد و همه اين ها براى رعايت مصالح ملى 

بوده است.
مســتقلين  فراكســيون  عضــو  ايــن 
مجلــس بــا بيــان اينكــه جمهــورى 
اســالمى ايــران بــراى پيوســتن بــه 
كنوانســيون ها بايــد بتوانــد از منافــع 
ــرط  ــق ش ــا ح ــد و ب ــاع كن ــور دف كش
يــا تحفــظ تصميــم بگيــرد كــه بــه ايــن 
ــر،  ــا خي ــود ي ــق ش ــيون ها ملح كنوانس
ــرد: ســاز و كار مربوطــه طــى  ــه ك اضاف
ــى  ــراى بررس ــاه ب ــس دو م ــده، مجل ش
بيشــتر و دقيق تــر CFT فرصــت داد تــا 
ــود و  ــرف ش ــا برط ــا و تناقض ه تضاده
نهايتــا ايــن اليحــه بــه تصويــب مجلــس 
رســيد. االن هــم طبق ســاز و كار كشــور 
ــوراى  ــد ش ــه تايي ــد ب ــه باي ــن مصوب اي
ــورت  ــن ص ــه در اي ــد ك ــان برس نگهب
بــا قانونــى مواجــه هســتيم كــه پروســه 

ــت. ــرده اس ــى ك ــود را ط ــى خ قانون

نماينــدگان  فراكســيون  عضــو   
ــى مجلــس گفــت: رئيس جمهــور  والي
بــه هــر قيمتــى مى خواهــد ديــن خــود 
بــه شــريعتمدارى را كــه رئيــس ســتاد 

ــد. ــود، ادا كن ــى اش ب انتخابات
حجت االســالم عليرضــا ســليمى در 
ــا انتقــاد از معرفــى  ــا مهــر، ب گفتگــو ب
محمــد شــريعتمدارى بــراى وزارت 
ــار  ــى، اظه ــاه اجتماع ــاون، كار و رف تع
ــراى  ــريعتمدارى ب ــى ش ــت: معرف داش
ــى  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف وزارت تع
رئيس جمهــور  كــه  مى دهــد  نشــان 
هيــچ اراده اى بــراى ترميــم كابينــه 

ــدارد. ن
ــى  ــر اينكــه جابجاي ــد ب ــا تاكي وى ب
حــل  را  مشــكلى  دولــت  در 
اگــر  داشــت:  اظهــار  نمى كنــد، 
ــريعتمدارى در وزارت  ــص ش تخص
ــت،  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
چــرا از ايــن ســمت اســتعفا داد 

معتقــد بــه  و اگــر رئيس جمهــور 
تعــاون،  وزارت  در  وى  مديريــت 
اســت،  اجتماعــى  رفــاه  و  كار 
ــريعتمدارى  ــدا ش ــرا از ابت ــس چ پ
ــى  ــه معرف ــن وزارتخان ــراى اي را ب

نكــرد؟!
ــى  ــدگان والي ــيون نماين ــو فراكس عض
ــريعتمدارى،  ــد: ش ــر ش ــس متذك مجل
ســفارش  ثبــت  اصلــى  مقصــر 
وارداتــى  خودروهــاى  غيرقانونــى 
ــا  ــدى قطع ــن ناكارآم ــا اي ــت و ب اس
نمى توانــد وزارتخانــه مهــم تعــاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى را بــه نقطــه 

برســاند. مطلــوب 
ســليمى بــا بيــان اينكــه رئيس جمهــور 
حتمــا  كــه  اســت  آن  دنبــال  بــه 
جايگاهــى در دولــت بــه شــريعتمدارى 
بدهــد، گفــت: بــا وجــود ايــن، فضــاى 
مجلــس نســبت بــه شــريعتمدارى 

ــت. ــوب نيس ــال خ اص

رهبر انقالب: 

مسئوالن بايد شفاف باشند

برنامه ريزى براى توسعه 
فناورى و ارتباطات ضرورى است

FATF به ايران
 مهلت داده است

روحانى مى خواهد به هر قيمتى 
دِينش را به شريعتمدارى ادا كند

راى اعتماد به وزراي پيشنهادى
 نيازمند ارايه برنامه منسجم است

 عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
وزيران پيشــنهادى صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرســازى، 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى و امور اقتصادى و دارايى براى اقناع 
مجلس و كســب راى اعتماد باال بايد برنامه منسجم و قوى ارايه 

كنند.
«مرتضى صفارى نطنزى» در گفت و گو با ايرنا درباره معرفى 
چهار وزير پيشــنهادى از طرف رييس جمهورى افزود: عكس 
العمل مجلس در هنگام قرائت نامه معرفى وزيران پيشــنهادى 
مثبت نبود و نشــان داد كه برخى نمايندگان درباره اين چهار 

نفر موضع خاص دارند.
وى ادامه داد: بنابراين كســب راى اعتماد مجلس بســتگى به اين 
چهار وزير پيشنهادى دارد كه چگونه نمايندگان را قانع كنند ، آنان 
بايد برنامه منسجم و اقناع كننده داشته باشند كه مجلس راى بدهد.

بــه گزارش ايرنا، رييس جمهورى روز يكشــنبه در نامه اى به 
على الريجانى رييس مجلس، محمد اسالمى را به عنوان وزير 
پيشنهادى راه و شهرســازى، فرهاد دژپسند را به عنوان وزير 
پيشــنهادى امور اقتصادى و دارايى، محمد شريعتمدارى را به 
عنوان وزير پيشــنهادى تعاون، كار و رفاه اجتماعى و همچنين 
رضــا رحمانى را به عنوان وزير پيشــنهادى صنعت، معدن و 

تجارت به مجلس معرفى كرد.
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 اين روزها با گران شدن دارو براى 
روزانه  مجبورند  كه  بيماران  از  بسيارى 
از داروهاى مشخصى براى ادامه حيات 
خود اســتفاده مى كننــد خريد دارو به 
مثابه خريد طال اســت تغيير نرخ ارز و 
دالر شــايد بر زندگى برخى افراد تاثير 
چندانى نگذاشته باشد اما يك تغيير تك 
رقمى كافى بود تــا ادامه روند زندگى 
عده اى كه سالمتشــان بــه خريد چند 
قرص و شربت وابسته است به مخاطره 
بيفتــد  به همين منظور براى بررســى 
دسترســى مردم به دارو به ويژه داروى 
بيماران صعب العالج به چند بيمارستان، 
كلينيــگ و داروخانه اســتان رفتيم تا 

موضوع را از نزديك بررسى كنيم. 
آنچه مشخص است اين است كه براساس 
قوانين حقوق بين الملل، هيچ كشــورى 
در جهان حق اعمــال تحريم در كاالى 
ضرورى دارو را ندارد اما مســاله به اين 
سادگى قابل حل نيســت، چراكه موارد 
بســيار ديگرى در توليد و ارائه دارو در 
بازار دخيل  هستند كه باعث مى شود موج 
تحريم، گرانى ارز و نوســانات اقتصادى 
گريبــان اين كاالى مهم را بگيرد.آنچه بر 

قيمت دارو تاثير گذار است. مسائلى چون 
حمل ونقل و بسته بندى است كه نمى توان 
در اين شرايط افزايش دارو به تبع آنها را 
انكار كرد. امــا در اين ميان از بين تمام 
بيمارانى كه به بيمارستانها و كلينيگ ها و 
استان مراجعه مى كنند،  داروخانه هاى  يا 
بيماران ديابتى، كليــوى، قلبى عروقى، 

سرطانى و بيمارانى كه در معرض عمل 
پيوند عضو قرار دارنــد روزانه نيازمند 
دريافــت داروهايى بــراى بهبودى و 
ادامه حيات هســتند كه متاســفانه در 
ســال هاى اخير با گسترش موج گرانى 
و كمياب شدن اغلب داروهاى حياتى، 
اين افراد عالوه بر تحمل استرس ناشى 

اســترس هاى  متحمل  درمان،  روند  از 
تهيه داروهاى خود نيز شــده اند. همين 
امر لزوم مهيا كردن شــرايطى را براى 
بيماران فراهم كرده اســت كه به نظر 
مى رســد با درد دلى كه بيماران مطرح 
كردند دانشگاه علوم پزشكى همدان از 

آن غافل است.
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تاخير4 ماهه در پرداخت معوقات خريد خدماتى ها 
 معاون توســعه مديريت و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه 
در ســال تحصيلى جارى كالس درسى بدون معلم شروع نشــد و 70 هزار ساعت 
كمبود نيرو از چند طريق جبران شــد گفت: در پرداخــت حقوق خريد خدماتى ها، 
چهار ماه تاخير داريم كه تالش مى كنيم به روز شــود. على الهيار تركمن در گفت وگو 
با ايســنا، درباره راهكارهاى جبران كمبود 180 هزار نيروى انسانى در سال تحصيلى 
جارى اظهار كرد:  البته 180 هزار كمبود معلم نداشــتيم و كمتر از اين تعداد بود. براى 
آنكه كمبودها را جبران كنيم با توجه به تحليل هايى كه انجام داديم بسته اى را نهايى 
كرديم كه بر اساس آن استفاده از نيروى حق التدريس به قوت خود باقى ماند و از حق 

التدريس آزاد و همچنين تدريس غيرموظف شاغالن بهره برديم. 

كسرخدمت سربازى براى فعاالن سمن ها و تشكل ها 
 رييس اداره سرمايه انسانى سرباز ســتادكل نيروهاى مسلح توضيحاتى را درباره 

پيشنهاد ارائه تسهيالت سربازى به فعاالن سمن ها و تشكل ها ارائه كرد.
موسى كمالى در گفتگو با ايسنا، درباره اخبار منتشر شده پيرامون كسرخدمت سربازى 
در ازاى فعاليت در ســمن ها و تشكل ها اظهاركرد: اين مساله از سال گذشته در غالب 
پيشــنهادى از ســوى وزارت ورزش و جوانان به ستادكل نيروهاى مسلح ارائه شد و 
هيــچ قانونى در اين خصوص وجود ندارد. وى با بيان اينكه در مورد ســربازى تنها 
موارد قانونى و مصوب اجرايى خواهد شــد، گفت: بنابراين مواردى كه تحت عنوان 
كسرخدمت سربازى در ازاى فعاليت در سمن ها يا ديگر تسهيالت سربازى كه در اين 

خصوص مطرح مى شود در حد پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان است.

معاينه فنى جعلى، تشخيص داده مى شود
 مديــركل حمــل و نقــل و ترافيــك و دبيــر شــوراى عالــى هماهنگــى 
ترافيــك شــهرهاى كشــور بــا بيــان اينكــه بــه واســطه دوربين هايــى كــه پــالك 
ــى تشــخيص داده مى شــود و جريمــه صــورت  ــى جعل ــه فن ــد معاين را مى خوان
مــى گيــرد، بــه دقــت در معاينــه فنــى نيــز اشــاره كــرد و گفــت: ســازمان محيــط 
ــاى  ــام بحث ه ــد در تم ــاك باي ــواى پ ــون ه ــر در قان ــوان ناظ ــه عن ــت ب زيس

ــد. ــته باش ــاى الزم را داش ــى، كنترل ه ــا آاليندگ ــه خصوص مربوط
پوريا محمديان يزدى در گفتگو با ايسنا، گفت: از زمانى كه سامانه يكپارچه معاينه فنى 
ايران (سيمفا) به وجود آمد تمام مراكز معاينه فنى به اين سامانه و سرور مركزى متصل 

شدند و با اين شيوه مشخصات و عمده تخلفات قابل شناسايى است.

من خودم آدم خيلي خوبي هستم
مهدي ناصرنژاد »

 واقعاً كه! من براي خودم آدمي درســت و حســابي هستم. خيلي 
زحمت كشيده ام تا به اينجا رسيده ام! كاش هر كس ديگري هم به حق و 
حقوق خود، خوب آشنا بود و همه با هم مي توانستيم جامعه اي خوب 
و پيشــرفته بسازيم. اما حيف و هزار حيف كه در اين شرايط نمي شود 
چندان پيشرفت كرد كاش الاقل اگر ديگران براي آدم هايي مثل من، يار 
نيســتند، بار هم نباشند و مانع پيشرفت من نمي شدند! البته پدر و مادر 
خودم هم تا حــدودي مقصر بوده اند، اگر آن خدا بيامرزها فكر خوب 
و روشــنگرانه اي داشتند، االن من هم وضع من بهتر بود. اگر پدرم مثل 
پدراي مردم پول و پله به درد بخوري داشت و ارث دندان گيري به من 
بدبخت مي رسيد، االن مثل ديگران راحت و بي دردسر زندگي مي كردم 
و غصه چيزي را نداشتم! ولي خب با تمام اين حرف ها، خودم زرنگي 
كردم و به هيچ كس باج ندادم و توانســتم به اينجا! برسم. واقعاً كه اگر 
مردم هم مثل من بودند، دنيا گل و بلبل مي شد. افسوس كه همه دارند 
ســر هم كاله مي گذارند. هر كس چشمش به حق و مال و منال اين و 
آن است و انگار مي خواهد دنيا را بگيرد. چرا كاسب ها اين روزها همه 
بد شــده اند؟ تا كي مي خواهند كم فروشي كنند و جنس ارزان بخرند و 
گران بفروشند و به مردم هم دروغ بگويند. نانوا از خمير مي دزدد و دلش 
هم نسوخته است تا الاقل يك نان درست و حسابي و قابل استفاده به 

دست مردم بدهد.
هزار توماني دســت راننده تاكسي مي دهي، به بهانه نداشتن پول ُخرد، 
بقيه اش را مي خورد! ديگر حتي توي اين جامعه به دكتر و داروخانه دار 
هم نمي شــود اعتماد كرد و همه مي خواهند يك شــبه بار خودشان را 
ببندند و دائم به ســفرهاي خارجي بروند! ديگر حتي نمي شــود براي 
دلخوشي هم كه شده يك لقمه غذا بيرون از خانه و توي اين رستوران، 
مستوران ها خورد!؛ چون اصًال معلوم نيست چي به خورد مردم مي دهند! 
آيا از گوشت سالم و درست و حسابي استفاده مي كنند!؟ يا آشغال مرغ 
و گوشت يخي تاريخ گذشته يا دورريز قصابي ها را به سيخ مي كشند و 

به خيك خلق ا... مي بندند!؟
بابا معلوم نيســت پول كدام بدبخت يا بانك ورشكسته اي را خورده و 
رفته «لشه مرگش» يك ماشين شاسي بلند خريده و پُزش را به اين و آن 
مي دهد و دائم هم دستش روي بوق است و روي اعصاب معصاب اين 
و آن راه مي رود، اما هنوز نمي داند كدام رنگ چراغ راهنمايي ورانندگي 
براي ايستادن اســت و كدامش براي راه افتادن! اين موتوري ها هم كه 
از همه بدتر دائم مثل شــتر به جاي خيابان راه مي افتند توي پياده روها 
گاز مي دهنــد و با جان مردم بي گناه بــازي مي كنند، تازه وقتي هم كه 
اعتراض مي كني، رگ گردنشان بيرون مي زند و داد مي زنند كه «مرتيكه 
مگه كوري و نمي بيني موتور (يا همان شــتر) به اين گندگي مي آيد و 
اصًال به تو چه مربوطه، راست مي گويي اول ترافيك و شلوغي خيابان را 

درست كن تا من هم نزنم توي پياده رو!!!»
بله، واقعاً كه دنيا چقدر خراب است!؟ يا شايد اصًال مملكت ما اينجوري 
باشد و كارهاي ما ايراني ها همه وارونه باشد!؟ اما اگر همه بفهمند! كمي 
فكــر كنند كه فرق ما با آنها كه توي اروپــا و آمريكا! زندگي مي كنند، 
چيست!؟، اينگونه به خودمان نعل وارونه نمي زديم! افسوس، افسوس 
خدايــا اين مردم پس كي مي خواهند بفهمند! امثال آدم هاي مثل مني تا 
كي بايد از دست مشتي آدم بي فرهنگ خون دل بخوريم! گناه ما چيست 

كه اينجا به دنيا آمده آيم!
اين غصه ها دارد مرا مي كشد!؟ پاشم برم بيرون! شايد حالم بهتر شود! اين 
كيسه زباله را هم با خودم ببرم بيرون، بوي گندش از ديشب داره اذيتم 
مي كنه! درِ خانه خودمان كه نمي شه كيسه زباله بگذارم، اين گربه، مربه ها 
مي آيند و كيسه را پاره مي كنند و گند و... آن جلوي خانه پخش مي شه، 
مي گذارمش جلوي خانه اين همسايه بغلي تا رفتگر محله همه را با هم 
ببره! اين يك تيكه كوچه يكطرفه هم هميشه حال ما رو مي گيره. خوب 
شــد امروز خلوته، آقا پليسه هم كه پيداش نيست! يه گازي مي دهم و 
مي افتم توي خيابان اصلي، كي به كيه! انگاري سنگكي محل هم خلوته، 
تا يادم نرفته دو تا سنگك خاش خاشي بگيرم و بذارم توي ماشين. مثل 
اينكه جاي پارك هم نيســت! عيبي نداره يك لحظه هم بغل اين پرايد 
پارك مي كنم! ماشين جلوي چشمم باشه بهتره! تا طرف احتماالً بياد و 

بخواد ماشينش رو ببره، منم رسيدم مگه چقدر طول مي كشه! 
چند روز پيش توي صف نانوايي لواشــي بــودم كه يك جوان ترگل 
و ورگل و باكالس پريد توي نانوايي و پرســيد: «صف چندتايي كدام 
است؟». از شانس خوب آقا پسر جوان و خوش تيپ كسي هم توي صف 
چندتايي نبود و تا اولين مشــتري از صف ما رفت، او هم بي گفت وگو 
مشغول شــد به رديف كردن چندتايي خودش. حساب چندتايي او از 
10 و 12 هم گذشت و من ديدم جوان برومند همچنان دارد نان رديف 
مي كند. يهو از كوره در رفتم و گفتم: «آقاي جوان چندتايي يعني چند تا 
لواش؟» با پررويي جواب داد: «چه فرقي مي كند!» گفتم:  «من هم براي 
10 عدد لواش از نيم ســاعت پيش توي نوبت هستم» و باز هم جواب 

داد: «خب مي خواستي بگيري و بروي». 
يكي ديگر از هم صف هاي ما هم صدايش درآمد و گفت: «آقا پسر حق 
داري نوبت و احترام ديگران را ناديده بگيري، چون امثال شــما هستند 
كه وقتي چانه شــان گرم مي شود، از زمين و زمان و كبير و صغير خرده 
مي گيرنــد و هيچكس را غير از خودتان قبول نداريد و تا امثال شــما 
آدم هايــي دنيا و جامعه خودمان را قضاوت مي كنيد، نه كار دنيا خراب 

مي شود و نه كار ما درست!!»

رسالت: ويژگي هاي شهردار خوب از نگاه صاحب نظران 
 گل زياد بكاره، شهر رو خوب تميز كنه، 

ابرار ورزشي: داغ فينال بر دل كشتي 
 براش بستني بخريد دلش خنك بشه 

همدان پيام: بودجه 2018 آب رفت 
 كمبود اعتبار داريم مى فهمى!!

شهروند: بنزين ترك مرغوب تر است؟
 حاال هى بگين تركا بدن!! 

رسالت: آبي از برجام اف اتي اف گرم نمي شود 
 ميگى يعنى مثل آب در هاون كوبيدن هستش!!

ايران ورزشي: قطعه گمشده پازل برانكو 
 حتمأ تو كشورشون جا مونده 

صنعت:جهانگيــرى: اجــازه بركنــاري منشــي خــودم را هــم 
نداشــته ام 

 كانديداي رئيس جمهوري ما چه قدرتي داره!!!
روزگار ما: آزمون بهارستان از چهار وزير 

 ولي هنوز وقت امتحان ميان ترم نرسيده 
پيروزي: چالش سبيل 

 قبلنا سيبيل ابهت داشت چالش نبود!!
صبح اميد: اقصاد بدوِن نفت با توسعه صادرات 

 بدوِن نفت مغازه گرم نمى شه 
شرق: بنزين دو نرخى در راه است؟

 مردم با كدام نرخ شما زندگى كنند ؟
همشهري: شهرسازي شيشه اي مي شود

 ميگى يعنى ديگه چهارديوارى اختيارى نيست!! 
آفتاب: 90 روي آنتن مي رود 

 بدون شرح!!
ابتكار: مچ اندازي طال و دكتر جهانگيري در عرصه ديپلماسي 

 اين عرصه ديپلماسى ما هم عجيب شده ها!!
تجارت: به جاي آفتابه دزدها  جلوي آقا زاده ها را بگيرد

 آقا زاده ها صاحب اختيارند مگه نمي دونستي؟

نان آوران كوچك
 پيامد حاشيه نشينى شهرها

 مددكار اجتماعى و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: 
با افزايش مهاجرت ها و حاشــيه نشــينى خانواده ها به داليلى مانند 
مشــكالت اقتصادى، فقر و خشكســالى، به تعداد نان آوران كوچك 

يعنى كودكان كار و خيابان نيز افزوده شده است.
ليال ارشــد در گفتگو با ايرنا افزود: تعدادى از خانواده ها و والدين 
مناطق حاشيه نشــين مجبور هســتند از كودكان خود بخواهند كار 
كنند و كــودكان نيز مجبورند هزينه هاى خانواده مانند اجاره خانه، 
هزينــه معاش و حتى در مــواردى هزينه تامين مــواد مخدر پدر 

خانواده را بپردازند.
وى اضافه كرد: تعدادى از اين كودكان به عنوان زباله گرد به كار گرفته 
مى شوند و متاسفانه هنوز در خيابان ها كودكان زباله گرد را مى بينيم؛ 
اما اين فقط بخشى از زندگى آنان است و اين كودكان، شب هاى تلخ 

و سختى دارند.
ارشــد ادامه داد: اين كودكان پس از جمع آورى زباله ها به دليل كار 
جــدا كردن و تحويل دادن زباله، خواب ندارند و شــاهد بوده ايم كه 
حتى برخى از آنان به دليل خســتگى و ضعف مفــرط، كنار خيابان 

بى حال نشسته اند.
اين مددكار اجتماعى اظهار داشت: زباله گردى از بدترين اشكال كار 
كودكان است؛ كودكان ممكن است مجبور باشند به دليل فقر والدين، 

ساعاتى از روز را كار كنند اما قرار نيست شب تا صبح بيدار باشند.
ارشــد ادامه داد: كودكان زباله گرد چه در ســطح شهر و چه در كنار 
مردان بزرگســال از نظر عاطفى مورد صدمه، تحقير و توهين قرار مى 
گيرند. بارها شــاهد بوديم كه شهروندان عصبانى يا خريداران زباله يا 
پيمانكارانى كه كودكان را به كار گرفته اند و همچنين مسئوالن مراكز 
تفكيك زباله بر سر جمع آورى، فروش، وزن گيرى و جداسازى زباله 

ها، رفتار به شدت ناخوشايندى با اين كودكان داشته اند.
عضــو انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: كودكان كار خود را با 
كودكانى كه در خودروها هســتند، مقايسه مى كنند و با ديدن تفاوت 
و نابرابرى زياد بين خود و كــودكان ديگر، دچار صدمات عاطفى و 

روانى مى شوند.
ارشــد افزود: بيشتر كودكان كار از تحصيل بازمى مانند؛ اين مساله در 
آينده جامعه را با مشكل مواجه مى كند چراكه در آينده با گروه بزرگى 
از افراد بزرگسال بى ســواد روبرو خواهيم شد كه قرار است همسر 
يا پدر باشــند و در قرن 21، مهارت هاى الزم را براى زندگى كردن، 

همسردارى و فرزندپرورى ندارند.
وى اضافه كرد: چگونه فردى كه سال هاى طوالنى، آسيب هاى جدى 
را تجربه كرده اســت، مى تواند يك شهروند سالم و مسئوليت پذير 

باشد و به قوانين شهر و كشور احترام بگذارد.
ارشد تصريح كرد: كودكان كار در برابر آسيب ها، راه به جايى ندارند؛ 
اين كــودكان طبق قوانين موجود نمى توانند شــكايت كنند. كودكان 
نمى توانند در كالنترى و دادگاه به عنوان شاكى شكايت كنند در حالى 

كه تجربيات ناخوشايند زيادى را تجربه كرده اند.
اين مــددكار اجتماعى گفــت: انجمن حمايت از حقــوق كودكان 
طرحى را ســال ها پيش به دولت وقت پيشنهاد داد تا بر اساس آن از 
خانواده هاى كودكان كار حمايت شود و كودكان بتوانند تحصيل كنند 
و پس از طى كردن دوران كودكى كار كنند كه متاســفانه اين طرح در 

حد پيشنهاد باقى مانده است.

كنكور در حال بلعيدن دانشگاه است
 اكنــون كنكور به يك غول تبديل شــده كه در حال بلعيــدن آموزش  و پرورش و 

دانشگاه است.
دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى، گفت: متأسفانه مســائلى مانند آزمون سراسرى و 
كنكور وجود دارد. اكنون كنكور به يك غول تبديل شــده كه در حال بلعيدن آموزش  و 
پرورش و دانشگاه است. به گزارش ايرنا، محمدرضا مخبردزفولى گفت: معضل كنكور، 
اجرايى شدن برنامه ريزى هاى كالن علمى و فناورى مانند نقشه جامع علمى و سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش را به چالش كشــيده است.وى با اشاره به برخى انتقادات در 
خصوص كيفيت توليدات علمى كشور، تاكيد كرد: بسيارى از منتقدان دلسوز و خيرخواه 
هســتند، ولى بايد به آنها گفت قدرت دفاعى كشــور كه امروز در اين منطقه پرآشوب 
كشورمان را امنيت داده، حاصل تالش دانشگاهيان است. در شاخص توسعه انسانى كه 
يك شــاخص تركيبى شامل شاخص هاى بهداشتى، اجتماعى، فرهنگى و رفاهى است، 

توسط سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده كشورمان وضعيت رو به بااليى دارد.

شير مادر سپرى 
در برابر باكترهاى مقاوم

 متخصصان فنالندى معتقدند تغذيه با شير مادر نوزادان را از باكترى هاى خطرناك و 
مقاوم در برابر آنتى بيوتيك حفظ مى كند.

متخصصان در بررســى هاى خود مشاهده كردند كه در دســتگاه گوارش نوزادانى كه 
حداقل شــش ماه با شير مادر تغذيه شده اند نســبت به نوزادانى كه كمتر از شش ماه با 
شير مادر تغذيه شده اند يا هرگز شير مادر نخورده اند، تعداد محدودترى از "باكترى هاى 

مقاوم به دارو" وجود دارد.
ايــن متخصصــان همچنيــن در بررســى هاى خــود مشــاهده كردنــد شــير مــادر نيــز 
حــاوى باكترى هــاى مقــاوم بــه آنتــى بيوتيــك اســت و ايــن احتمــال وجــود دارد كــه 
مــادر ايــن باكترى هــا را از طريــق شــير بــه فرزنــدش منتقــل كنــد امــا بــا ايــن وجــود 
تغذيــه بــا شــير مــادر بهتريــن روش در كاهــش تعــداد باكترى هــاى مقــاوم بــه دارو 

در روده نــوزاد اســت.

لزوم همكارى دستگاه هاى مختلف 
براى افزايش مصرف مواد لبنى 

 وزير بهداشــت گفت: بارها به معاونت بهداشت تاكيد كردم كه مى توانيم در حوزه 
لبنيات اشتغال زايى داشته باشيم. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن قاضى زاده هاشمى، اظهار كرد: همايش غذاى 
سالم در آغاز فصل پاييز مشوقى براى مصرف لبنيات كودكان، خردساالن و حتى دانش 

آموزان و دبيرستانى ها است.
وزيــر بهداشــت ادامــه داد: مصــرف لبنــى ايــران در كشــورهاى جهــان و حتــى در بين 
كشــورهاى منطقــه بســيار پاييــن اســت امــا  خوشــحالم در ايــن حــوزه اهتمــام ويــژه 
اى داريــد و در بيــش از 9 هــزار واحــد صنفــى 120 هــزار نفــر مشــغول بــه فعاليــت 

در ايــن حــوزه هســتند.
هاشــمى افزود: بر اساس گزارش ها نهايت همكارى بين وزارت بهداشت و صنف لبنى 

وجود دارد و ما مى توانيم مردم را به تشويق مصرف مواد لبنى دعوت كنيم.

مويد اين موضوع اينكــه در گفتگويى كه با 
برخى بيماران استان كه به بيمارستانها مراجعه 
كرده بودند داشــتيم آنها مى گفتند كه به دليل 
برخــى كمبودهــا و گرانــى دارو در همدان 
مجبورند بــراى تهيه دارو راهــى تهران، قم 
،كرمانشاه و ساير شهرستانها شوند و يا به اقوام 
خود بگويند كه اين داروها را از شهر خودشان 

براى آنها تهيه نمايند. 
بر كسى پوشيده نيست كه بيماران خاص كه 
اگــر داروهاى خود را به موقــع گير نياورند 

سالمتى شان در خطر مى افتد.
با اين توصيف سرى به كلينيك الوند، دارااليتام 
مهديه و نيز بيمارســتان بهشــتى همدان كه 
بيماران ســرطانى را در خود جاى داده است 
و بيماران براى پرتو درمانى و شــيمى درمانى 
بــه آن مراجعــه مى كنند زديم تــا از نزديك 

صحبتهاى اين عزيزان را بشنويم.
هنگامى كه پا به بيمارســتان بهشــتى همدان 
مى گــذارم در همان لحظــه اول و در حياط 
بيمارســتان چشــمم به بيمارى كه با لباس 
بيمارســتان، بر روى صندلى نشســته است، 
مى افتد، به او نزديك مى شــوم و جوياى حال 

و احوالش مى شوم.
اين بيمــار كه از بيمارى ســرطان روده رنج 
مى برد مدتهاســت كه از يكى از روســتاهاى 
استان براى مداوا به اين بيمارستان مى آيد وقتى 
به او مى گويم خبرنگار هستم از گفتگو با من 
امتناع مى كند و مى گويد كسى به مشكالت ما 
رســيدگى نخواهد كرد چرا خودت را خسته 

مى كنى؟
آنقدر درد در سينه اش نهفته است كه با گفتن 
جمله "بيمارى نــه، گرانى پدر ما را در آورد"
مرا تــرك مى كند.....به ســراغ بيمار ديگرى 
مى روم، وى با بيان اينكه كارگرى ســاده بودم 
كه در يكى از كارخانه هاى همدان كار مى كردم 
مى گويد: تا قبل از گرانى ماهيانه 100 الى 200

هزار تومان براى خريد دارو پرداخت مى كنم 
اما هم اينك خانواده ام مجبورند ماهى 400 الى 

500 هزار تومان براى درمان من بپردازند.
اين بيمار مبتال به ســرطان بيان كرد: عالوه بر 
گرانى گاهى تهيه برخى داروها هم مشــكل 
اســت و نمونه اثرگذار آن پيدا نمى شود، هر 
چند باالخره دارو را حتى شده از شهرى ديگر 
برايم تهيه ميكنند اما اين موضوع درد ديگرى 

است كه زخمى بر تن ما بيماران شده است.
 سردرگمى بيماران براى تهيه دارو 

در اين استان و آن استان
وى تصريح كرد: به همراه همسرم براى تهيه 
دارو راهى تهران شديم، اما از آنجا كه بى سواد 
هستيم و داروخانه هاى تهران هم بلد نبوديم، 
ســاعت ها در خيابان هاى تهران ســرگردان 

بوديم.
از اين بيمارستان خارج شده و سرى به دارااليتا 
م مهديه همدان كه پرتو درمانى بيماران خاص 

را انجام مى دهد ميزنيم
بيمارى كه از گرانى داررو گاليه دارد مى گويد: 
چندين بار با مراجعه به علوم پزشكى اعتراض 
خود را نســبت به كمبــود دارو و گرانى آن 
اعالم كرده ايم ولى متاســفانه گوش شنوايى 
وجود ندارد و كسى به خواسته هايمان توجهى 

نمى كند.
شهسوار با اشاره به اينكه توجيه مسئوالن اين 
اسنت كه دارو هم همانند ساير اقالم گران شده 
اســت مى افزايد:در خصوص كمبود دارو هم 
آنها معتقدند داروى مشــابه داخلى داريم اما 
گاهى همين داروها نمى تواند درد ما را درمان 

كند.
وى ادامه مى دهد سرطان بيمارى سختى است 
كه براى مبارزه با آن نياز به كمك و همراهى 
مسئوالن داريم اما گويى زنده ماندن ما اهميتى 

براى آن ها ندارد.
اين بيمــار مبتال بيان كرد: كمبــود دارو فقط 
مربــوط به بيمارى من نيســت بلكه بيماران 
زيادى هم مانند من از كمبود آن گاليه دارند، 
چراكه يكى از دوســتانم با بيمارى سختى كه 
داشت مجبور شد راهى قم شود چرا كه شنيده 

بود اين دارو در آن استان يافت مى شود.بيماران 
هموفيلى و تاالسمى بيمارستان بعثت همدان 
هم با وضع مشــابهى در تامين و دسترسى به 
دارو مواجه هســتند هر چند مسئوالن بر اين 
اعتقادند كــه در تاميــن داروى توليد داخل 

مشكلى نداريم.
ســرى به چنــد داروخانه در همــدان زديم 
بيمارانى مراجعه كرده بودند كه وقتى موضوع 
مصاحبه را متوجه شدند برخى از افزايش چند 
برابرى نرخ تعرفه هاى پزشكى گاليه داشتند 
و برخى از گرانى و يا كمبود دارو در همدان.

آنها مى گفتند متاسفانه وقتى به بيمارستانهاى 
دولتى مراجعــه مى كننــد اوال نوبت دهى 
بسيار سخت اســت و دوما به دليل حضور 
ديرهنگام و چند ســاعته پزشــك مربوطه، 
بيماران زيادى در صف انتظار نشسته اند كه 
فرد مراجعه كننده دست آخر مجبور مى شود 
براى مــداواى ســريع خــود كلينيگ هاى 
درمانى بخش خصوصى كــه آنهم نظارت 
بر آنها به درستى انجام نمى شود را انتخاب 
كند و در اين صورت است كه هزينه درمان 
بســيار باال مى رود. وى با اشــاره به اينكه 
انجام ســونوگرافى قلب جنين با بيمه تامين 
اجتماعى برايش 52 هــزار تومان هزينه در 
برداشــت اظهار كرد: انجام غربالگرى اوليه 
70 هــزار تومان بــود و اين تازه شــروع 
ماجراســت تا 9 ماه بــاردارى با هزينه هاى 

مختلف سپرى شود.
اين بانوى كارمند با اشاره به اينكه معلوم نيست 
در طرح تحول ســالمت براى زنان باردار چه 
ديدند كــه انتظار افزايش جمعيــت را دارند 
اظهار مى كند:بهتر است مسئوالن خود سرى 
به بيمارســتانها و كلينيگ هاى درمانى استان 
بزنند و ببينند آيا اين تعرفه ها معقول اســت؟ 
بيمارى هم كه دچار ســكته مغزى شده است 
از كمبود داروى وارفارين گاليه دارد. همچنين 

فوروزمايد ايرانى براى بيماران قلبى 
هيدراالزين براى بيماران داراى تنگى نفس در 

بازار دارويى همدان به سختى يافت مى شود و 
مسئوالن مى گويند: اين داروها  سهميه بندى 

شده است.
فردى هم كه به داروخانه مراجعه كرده است 
مى گويد اين سومين  داروخانه اى است كه به 
آن امده ام و با وجود اينكه پزشــك برايم بنا 
بر شرايط جسمى، واكسن آنفوالنزار را تجويز 

كرده است اين دارو را پيدا نمى كنم.
به نظر ميرســد در همدان احتكار دارو وجود 
دارد چرا كه مسئوالن از وجود همه نوع دارو 
سخن مى گويند اما در كنار آن مردم از كمبود 

دارو گاليه دارند   
پس از گفت و گو با چندين بيمار و شــنيدن 
گاليه هاى درد آور آنها، به سراغ رئيس انجمن 
حمايت از بيماران كليوى استان به عنوان يك 
بيمارى صعب العــالج مى رويم تا در جريان 
دقيــق كمبود دارو و ميــزان اهميت آن براى 

بيماران قرار بگيرم.
 بيشترين مشكل بيماران گرانى دارو 

است
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان 
همدان گفت: متاسفانه با گرانى دارو بيماران ما 

دچار مشكل شده اند.
ميرزايى با اشاره به اينكه براى بيماران پيوندى، 
تامين عضو هم به مشــكل گرانى گره خورده 
است ادامه داد: فرد اهدا كننده انتظار حمايت 
بيشــتر دارد و اين در حالى اســت كه بيمار 
توانايى پرداخت را ندارد و هيچ نهادى هم به 
جز اين انجمن ها نمى توانند به داد اين بيماران 

برسند.
به گزارش همدان پيــام، ادامه حيات و حفظ 
ســالمتى بيماران وابســته به داروهاى مورد 
استفاده آن ها است، بنابراين هرگونه كوتاهى 
و يــا همكارى و پيگيرى نكــردن براى تهيه 
داروهــاى با اهميــت اين دســته از بيماران 
خطرات بســيارى را به همراه خواهد داشت 
كه قطعا وجدان مســئوالن در اين ارتباط بايد 

بيدار شود.

 نظارت حلقه گم شده طرح تحول سالمت

همدان بازهم ركورددار گراني 
و كمبود دارو!

■بيماران مى گويند: گرانى و كمبود دارو در همدان بيش از ساير استانهاست
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى مطرح كرد:
تقاضاى كاذب واحدهاى صنفى لوازم خانگى

 رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ادعاى فروشندگان مبنى بر عرضه قطره چكانى لوازم خانگى 
از جانب كارخانه ها را رد كرد و گفت: تقاضاى كاذب در واحدهاى صنفى است.

محمد طحان پور بيان كرد: شــرايط جديد كارخانه ها باعث شده مغازه داران توانايى خريد نداشته باشند 
چراكــه با توجه به اينكه كارخانه ها بايد مواد اوليه خود را به صورت نقدى تهيه كنند، فروش اعتبارى 

كاال به مغازه ها را متوقف كرده اند.
وى به ايسنا گفت: از طرف ديگر فروشندگان نيز به دليل نوسانات قيمت ها، تقاضاى خود را باال بردند 
اما بدليل كمبود مواد اوليه، لوازم خانگى كمياب اســت.رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى توقف 

فروش لوازم خانگى در شركت هاى تعاونى ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها را شاهدى بر ادعاى خود 
مبنى بر فروش نقدى  كارخانه ها به واحدهاى صنفى دانست.اين اظهارات در حالى است كه در ماه هاى 
اخير كاهش عرضه لوازم خانگى از سوى توليدكنندگان بارها خبر ساز شده است، تا جايى كه در اواسط 
مرداد ماه و در پى افزايش 40 درصدى قيمت لوازم خانگى و فروش قطره چكانى در اين بازار، ســتاد 
تنظيم بازار مصوب كرد تا كارگروهى براى كنترل و رصد وضعيت بازار لوازم خانگى تشكيل شود و به 

توليدكنندگان براى تامين و بهبود اين وضعيت مهلت 15 روزه داد.
همچنين براى پيشگيرى از احتكار و انبار لوازم خانگى، مقرر شد دوره زمانى كوتاهى براى فعال شدن 
گارانتى در نظر گرفته شود. به اين ترتيب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگى در دوره زمانى مقتضى 

پس از فروش، گارانتى كاال ابطال مى شود.

خبـر

مصرف شش بطرى آب معدنى
A4 براى توليد يك برگه 

 آب عالوه بر اين كه نقش مهمى در حيات انسان ها دارد، در توليد 
بسيارى از لوازم مورد نياز انســان نيز موثر است، به گونه اى كه براى 
توليد تنها يك كاغذ A۴ بالغ بر 10 ليتر آب به ميزان شش بطرى آب 

معدنى مصرف مى شود.
بــه گــزارش ايســنا، مصــرف آب در توليــد بســيارى از وســايل نقش 
دارد و ايــن در شــرايطى اســت كــه انســان بــدون توجــه بــه اهميــت 
ــن  ــد و در اي ــدر مى ده ــى ه ــياء را به راحت ــيارى از اش ــى، بس ذات
مســير نــه تنهــا موجــب از بيــن رفتــن آن اشــياء بلكــه موجــب هدر 

رفــت آب نيــز خواهــد شــد.
ساالنه 230 ميليون تن كاغذ در دنيا مصرف مى شود و در ايران كه يك 
درصد جمعيت دنيا را دارد، يك درصد كاغذ دنيا هم مصرف مى شود. 
بر اســاس آمارهاى اعالم شده هر ايرانى ســاالنه 13 كيلوگرم كاغذ 
مصرف مى كند كه در كل رقمى برابر 910 ميليون كيلوگرم مى شود و 
از آنجا كه براى توليد هر تن كاغذ بايد 17 درخت تنومند قطع شود، 
در يك ســال بيش از 15 ميليون درخت براى اين ميزان مصرف بايد 

قطع  شود.
در ايــن ميان اگر عدد ميزان مصرف آب بــراى توليد هر برگ كاغذ 
را محاســبه كنيم، عدد بسيار بزرگى مى شود كه لزوم صرفه جويى در 
مصرف آن را نشــان مى دهد، موضوعى كه بايــد به جد مورد توجه 

دولت و تمام شهرندان قرار بگيرد.

شكايت از اصناف
 در كمترين زمان رسيدگى مى شود

 معاون بازرســى و نظــارت صنعت، معدن و تجــارت همدان با 
اشــاره به كاهش زمان بررسى و پاسخگويى به شكايت مردمى گفت: 
رسيدگى به تخلف هاى صنفى در كمتر از 10 ساعت انجام مى شود.

عليرضا شــجاعى بيان كرد: از ابتداى ســال جارى يك هزار و 795 
شــكايت مردمى به دست بازرسان ما رســيده و در كوتاهترين زمان 

ممكن رسيدگى شده است.
وى افزود: 545 فقره از شــكايت ها از طريق تماس تلفنى با ســتاد 
خبرى 124 بوده و مابقى به صورت حضورى و كتبى به واحد بازرسى 

سازمان اعالم شده است.
معاون بازرســى و نظارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به رشد 
تماس هاس حضورى و كتبى نسبت به سال قبل به ايرنا گفت: مصرف 
كنندگان خود را بيشتر مسئول دانسته و با مراجعه حضورى در جريان 

رسيدگى به گزارش هاى خود قرار گرفته اند.
شــجاعى با بيان اينكه حامى حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
هســتيم گفت: مردم بايد با اعالم نظرات خود در خصوص كيفيت و 

قيمت كاالهاى عرضه شده حقوق خود را مطالبه كنند.
وى يــادآورى كرد: مــردم در صــورت مواجهه با گران فروشــى، 
 كم فروشى، تقلب،  احتكار و عرضه كاالى قاچاق،  درج نشدن قيمت،  
صادر نشــدن ضوابط قيمت گذارى و توزيع موضوع را با سامانه 124 

در ميان بگذارند.
به گزارش ايرنا، صنعت، معدن و تجارت همدان امســال از ســوى 
ســازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان به عنوان نمونه انتخاب 

شده است.

اوضاع مسكن در آستانه يك تغيير
 بازار مســكن در آســتانه ى تغيير وزير اين حــوزه، تحت تاثير 
نوســانات ارزى و اثرات اقتصاد كالن 74 درصد رشــد قيمت يافته 

است.
طى يك ســال منتهى به شهريورماه امسال قيمت مسكن شهر تهران 
74 درصد رشــد داشته اســت. اين آمار احتماال در مهرماه افزايش 
بيشترى را نشان خواهد داد. اين بيشترين ميزان رشد قيمت طى پنج 

سال اخير بوده است. 
اين اتفاق در شــرايطى رخ داده كه در سمت تقاضاى واقعى خريد 
مســكن، اتفاق قابل توجهى رخ نــداده و هم اكنون ميزان اثرگذارى 
ســقف تســهيالت 160 ميليون تومانى زوجين از 50 درصد ســال 
گذشته به 26 درصد رسيده اســت. شرايط جديد نشان مى دهد كه 

آينده اين بازار در هاله اى از ابهام قرار دارد.
وزارت راه و شهرســازى به مديريت عباس آخوندى طى پنج سال 
اخير كه او در اين مســند حضور داشــت با توجه به قرار داشتن در 
ركــود، ثبات قيمت را تجربــه كرد. اما همه چيــز از آذرماه 1396

تغيير كرد. به دنبال رشــد يكباره قيمت ارز و طال، مســكن نيز كه 
بازارى ديرپذير محســوب مى شود با رشد قيمت مواجه شد؛ البته نه 

به اندازه ى بازارهاى رقيب. 
در شــرايط  فعلى عده اى از كارشناسان مى گويند مسكن در نهايت 
خود را با نرخ دالر و سكه هماهنگ مى كند اما برخى  ديگر معتقدند 
كه در همين حد هم قيمت مســكن  داراى حباب اســت و ظرفيت 
رشــد بيش از ايــن مقدار را ندارد. هم اكنون قيمت دالر نســبت به 
ابتداى ســال قبل 237 درصد، سكه 250 درصد و مسكن 74 درصد 

رشد يافته اند.
 سرعت  گرفتن  رشد ماهيانه قيمت مسكن

قيمت مســكن كماكان به رونــد صعودى خود ادامــه مى دهد كه 
معامالت در مســير كاهش قرار دارد. با اين وجود، در شــهريورماه 
1397 ركود افزايش ماهيانه و ســاليانه قيمت مســكن طى شش ماه 

اخير شكسته شد. 
مهدى سلطان محمدى در اين خصوص مى گويد: رابطه  ارز و مسكن 
دوگانه اســت؛ بدين صورت كه بازار ارز هم تاثير منفى و هم تاثير 
مثبت بر بازار مســكن مى گذارد. از يك بعــد دالر به عنوان رقيب 
مسكن، وقتى كه براى سرمايه گذاران جذاب مى شود طبيعتا اقبال به 
مســكن كاهش مى يابد؛ زيرا مسكن كااليى است كه تغييرات كندى 
دارد، بنابراين ســرمايه گذاران در كوتاه مدت تمايل دارند به سمت 

دالر،  طال و بورس بروند.
 از ســوى ديگر افزايش دالر عالمتى مى دهد كه ارزش ريال دارد 
كاهش مى يابد، انتظارات تورمى باالســت و در چنين شــرايطى 
بخشــى از توجهات براى حفظ ارزش خريد ســرمايه هاى قبلى 
خانوار به ســمت مســكن مى رود. از اين زاويه مى توان گفت كه 
افزايــش قيمت دالر با افزايش قيمت مســكن همبســتگى مثبتى 
دارد. مضافــا اين كه نهاده هاى توليد مســكن مثل مصالح فلزى و 
اقالم وارداتى متاثر از نرخ دالر هســتند كه آن هم تاثير مثبت در 

دارد. مسكن  قيمت 
 بنابراين رابطه ارز و مسكن به اين نحو است كه در كوتاه مدت كه 
شيب افزايش قيمت دالر باالست، مسكن  نمى تواند همپاى آن جلو 

برود ولى در طوالنى مدت، خود را با آن تطبيق مى دهد.
  رابطه دالر و مسكن يك به يك است

محمدمهدى مافى، كارشــناس بازار مسكن نيز مى گويد: ارتباط بين 
قيمت دالر و قيمت تمام شده و فروش مسكن همواره در طول 50

سال گذشته همواره يك به يك بوده است. اگر فرض كنيم كه قيمت 
دالر 12 هزار تومان بماند، يعنى 200 درصد افزايش يافته است؛ در 
حالى كه فعال 70 درصد مسكن رشد قيمت را تجربه كرده و طبيعتا 
بايد اين نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هم اكنون با مازاد 2.6

ميليون مسكن مواجه يم كه البته از دسترس متقاضيان واقعى خارج 
اســت. كارى كه دولت بايد انجام دهد اين است كه شرايط را براى 
توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكونى ويژه اقشار متوسط و پايين 

فراهم كند تا بازار مسكن كنترل شود.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي محمد مالمير فرزند محمدباقر به 
شماره ملي  3970157668 رشته مهندسي كامپيوتر 

دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي  9112161029 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي حامدحسن زاده فرزند على اصغر به شماره 
ملي   3860207865 رشته مهندسى توليد و ژنتيك گياهى  
دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي  9712977003  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 20اكتبــر 2010ـ  28 مهرماهـ  از طرف 
ســازمان ملل به عنــوان روز جهانى آمار 
نام گذارى شده اســت. نام گذارى روزها با 
موضوعات خاص، ســنتى است كه هم در 
سطح ملى و هم در سطح بين المللى مرسوم 
 اســت. اين نام گذارى هــا از دو منظر قابل 
توجه اســت. اول اينكه موضوع مورد نظر 
نزد مردم يك كشور يا مردم جهان آنقدر با  
اهميت و برجسته است كه روزى را به آن 

اختصاص مى دهند.
دوم اينكه موضوع موردنظر جايگاه واقعى 
خود را نــدارد و جامعه به اهميت آن آگاه 
نيســت. بنابراين روزى را با آن نام گذارى 
مى كنند تا مردم بــه اهميت آن پى ببرند و 
موضوع، جايگاه واقعى خــود را به مرور 

زمان پيدا كند.
نام گذارى روزى به عنوان روز جهانى آمار، 
از منظر دوم اســت و ســازمان ملل - كه 
برآيند خرد و مشــاركت مردم جهان است 
ـ درصدد بوده تا توجه مردم و حاكميت ها 
را به آمــار و اهميت آن جلــب كند و از 
همين جهت است كه بان كى مون ـ دبير كل 
ســازمان ملل - در نامه اى به رهبران جهان 
مى گويد «بياييد در ايــن موقعيت تاريخى 
جشــن بگيريم و به نقش آمار در توســعه 
اجتماعى و اقتصادى جوامع اذعان كنيم و 
براى تقويــت توانايى هاى ملى آمار تالش 
كنيم و منابع بيشــترى بــه آن اختصاص 

دهيم».
به دنبال اين پيام در اكثر كشــورهاى جهان 
با مشاركت ســازمان هاى توليدكننده آمار، 
تشكل ها و انجمن هاى آمار و صاحبنظران 
و متخصصــان آمــار برنامه هايــى بــراى 
گراميداشــت اين روز تهيه و تدارك ديده 

شده است. 
اما آمار چيست و چرا تا اين اندازه اهميت 
پيدا كرده كه از طرف ســازمان ملل روزى 
با عنوان آمار نام گذارى شــده اســت؟ آيا 
آمــار نزد جامعه مــا و به ويــژه اركان آن 
(مردم و دولت) اهميتى دارد و به آن توجه 
مى شــود؟ آيا از ظرفيت و قابليت هاى آمار 
براى جامعه به درســتى استفاده مى شود؟ 
چالش ها ى توليد آمار و اســتفاده از آن در 
جامعه  چيســت؟ آيا كاربــران آمار ـ چه 
دولت و چــه مردم ـ مهارت كافى را براى 
مواجهه با آمار هــا دارند و مى توانند با آنها 
ارتباط برقرار كنند؟ پاســخ به سوال هايى 
از اين نوع ضرورتى اســت كه بايد به آن 
پرداخته شــود تــا بتوان در مســيرى قرار 
گرفت كه آمار جايــگاه واقعى خود را در 

جامعه پيدا كند.
آمار، يك مبحث علمى اســت كه در نوع 
خود پيشــرفت هاى قابل توجهى داشــته 
و دارد. حــوزه كاربردى اين رشــته علمى 
آنقدر گسترده شده اســت كه به طور كلى 
مى توان به اين بســنده كــرد كه «آمار علم 
جمع آورى، پردازش و تحليل داده ها است» 

و «داده» مواد خام اوليه اى اســت كه از آن 
براى توليد آمار استفاده مى شود. از نگاهى 
ديگر، آمار همان توليدات اين رشته  علمى 
در حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، 

فرهنگى و سياسى است.
بر اســاس اين تعريف كه بيشــتر ناظر بر 
مفهــوم رايج در بين عموم اســت مى توان 
گفــت كه جامعــه ما آمــار را بيشــتر با 
موضوعاتى مانند تعداد جمعيت، نرخ تورم، 
نرخ رشــد اقتصادى، نرخ بيكارى، تعداد 
ازدواج و مواردى از اين دست مى شناسد.

اينهــا محصوالت و كاالهايى هســتند كه 
در نظــام آمــارى و به ويــژه در نظام آمار 
رسمى كشور توليد مى شود و كاربران اين 
محصوالت، مردم و حاكميت هستند. يك 
كاال و محصول آمارى مانند هر محصول و 
كااليى داراى استاندارد هايى براى توليد و 
دستورالعمل هايى براى استفاده مى باشد. در 
صورتى كه استانداردهاى الزم براى توليد 
آمار مــورد توجه قرار نگيرد يــا اينكه به 
دستورالعمل چگونگى استفاده توجه نشود، 
آمار براى جامعه، مفيــد نخواهد بود. آمار 
درست ـ مانند قطب نما ى سالم براى كشتى 
ـ جهت حركت را نشــان مى دهد و منطقى 
اســت زمانى كه قطب نما ى ســالم نشان 
مى دهد در حال دور شــدن از مسير هدف 
هستيم، سكان كشــتى جامعه را در جهتى 
قرار دهيم كه قطب نماى آمار نشان مى دهد.

آمار و اطالعات، در گذشــته هاى نه چندان 
دور، بيشــتر در جهت رفع نيــاز حاكمان 
بود كه آن هم بيشــتر به موضوعاتى مانند 
امــور نظامــى اختصاص داشــت و مردم 
عادى ضرورتى به دانســتن آن نداشــتند 
زيرا تاثيرى در زندگى آنان نداشــت. ولى 
به دليل تغييرات قابــل توجهى كه در نوع 
زندگى بشــر رخ داده، آمــار به ضرورتى 
امروزه،  تبديل شــده است.  اجتناب ناپذير 
آمار نــه تنها مورد نيــاز حاكميت (دولت 

به معناى عــام آن) بلكه نيازى براى عموم 
مردم است.

تمــام افــراد جامعه بــه تناســب جايگاه 
اجتماعــى و اقتصادى خود بــه آمار نياز 
دارنــد و ناگزير از مواجهه با آن هســتند. 
در حال حاضــر، نگاه كشــاورزى كه در 
گذشته و در زمين كوچك كشاورزى خود 
محصولى را فقط براى رفع نياز خانواده اش 
توليد مى كرد و برايش مهم نبود كه ديگرى 

چقدر توليد كرده، متفاوت شده است.
امروزه مقدار محصولى كه يك كشــاورز 
در زميــن كوچك خود توليد مى كند صرفا 
براى تاميــن نياز خودش نيســت بلكه از 
محل توليد همين محصول است كه درآمد 
كسب مى كند و زندگى خود را مى گذراند. 
از ايــن رو برايش مهم اســت كه خودش، 
كشاورزان  شــهر،  كشاورزان  همسايه اش، 
شــهرهاى ديگر، كشــاورزان كشورش و 
كشاورزان كشــورهاى ديگر چقدر از اين 
محصول را و بــا چه قيمتى توليد كرده اند. 
دانستن اين آمارها برايش الزم است، زيرا 

در ميزان درآمدش موثر است.
از طرفى براى دولت ها هم مهم تر شده كه 
در كشورشان چقدر توليد شده و مى تواند 
توليد شــود و براى سازمان هاى بين المللى 
هم مهم است كه چقدر از اين محصول در 

كل جهان توليد شده و مى شود. 
به عبــارت ديگر آمارها نزد مردم، دولت ها 
و ســازمان هاى بين المللى اهميت ويژه اى 
پيدا كرده؛ زيرا با توجه به رشــد جمعيت 
ـ در ســطح ملى و بين المللىـ  نمى توان به 
سادگى از كنار حال و آينده تامين نياز هاى 
اين جمعيت گذشت و اين مهم در صورتى 
قابل مديريت است كه بتوان به آمار درستى 
از ابعــاد مختلــف نياز هاى بشــر و منابع 

موجود دسترسى پيدا كرد.
تهيــه و توليد آمارها، كار چندان ســاده اى 
نيســت. اين مهم منوط به ايمان داشــتن 

به اهميت آمار نــزد دولت و فراهم كردن 
زيرســاخت هاى الزم براى آن و همكارى 
مناسب مردم اســت و شايد به همين دليل 
اســت كه در لوگويى كه از طرف سازمان 
ملل براى اين روز طراحى شــده است سه 
موضوع «خدمت رسانى»، «حرفه اى گرى» و 

«درستكارى» قرار داده شده است.
ارتباط بين اين سه موضوع نيز قابل توجه 
اســت خدمت رســانى با كمك آمار منوط 
به حرفه اى گرى و درســت كارى اســت. 
حرفه اى گرى به معناى تخصصى نگاه كردن 
به آمار، اســتفاده از روش هــاى علمى و 
واگذارى توليد آمار به متخصصان اين رشته. 
درست كارى به معناى دسترسى به داده هاى 
درســت. يعنى اينكه زيرساخت هاى الزم 
فراهم شــود تا مردم صادقانه با طرح ها و 
مطالعات آمارى همكارى كنند؛ زيرا اعتبار 
آمارها در درجه اول به درســتى داد ه هاى 
خامى است كه توســط مردم و بنگاه ها در 
قرار  آمار  توليد كننده  ســازمان هاى  اختيار 

مى گيرد.
استفاده درست از آمارها نيز مقوله ديگرى 
است كه نبايد از آن غافل شد. امروزه مردم 
با حجم عظيمى از آمارها مواجه مى شــوند 
و نيــاز دارند بتوانند با آنهــا ارتباط برقرار 
كنند. اين مهم از اين جهت در كشــور هاى 
توســعه يافته مورد توجــه دولت ها قرار 
گرفتــه كه وقتى دولــت، عملكرد خود را 
در قالب آمارها بيــان مى كند، مردم بتوانند 
آنهــا را بفهمند. در غيــر اين صورت، اگر 
دولت بخواهد عملكــرد خود را در قالب 
آمارها براى كســانى بگويد كــه نتوانند با 
آمار ها ارتباط برقرار كنند مثل اين اســت 
كه شخص فارســى زبان بخواهد با كسى 
گفت وگو كند كه زبان فارسى را بلد نيست. 
اميد اســت بــه بهانــه روز جهانــى آمار 
حركت هايى شــروع شــود تا آمار جايگاه 

واقعى خود را در جامعه پيدا كند.

جهاني كه با آمار مي چرخد

 يك نماينده مجلس با اشاره به قصور 
دولت در بالاثركردن كارت ســوخت و 
رشد چشمگير قاچاق طى ماه هاى گذشته، 
سناريوهاى موجود براى كنترل مصرف و 

قاچاق را تشريح كرد.
به گزارش مهر، حسينعلى حاجى دليگانى 
نماينده مجلس گفــت: مجلس دولت را 
مكلف كرد تا كارت ســوخت را فارغ از 
قيمت بنزين حفظ كند ولى دولت اين كار 

را نكرد و نتيجه آن اين شــد كه در حال 
حاضر بين 10 تــا 15 ميليون ليتر بنزين 
از كشــور در حال قاچاق به كشــورهاى 
همسايه است، حتى قاچاق بنزين در حال 

حاضر سازمان يافته شده است.
وى افــزود: در حال حاضر ســناريوهاى 
مختلفى در مورد كارت سوخت و مصرف 
بنزين وجود دارد، يكى از سناريوها حفظ 
وضع موجود است كه از مهمترين معايب 

وضع موجود، قاچاق گســترده بنزين و 
گازوئيل اســت، البته وضع موجود باعث 
مى شود كه كسانى كه خودروها يا مصرف 
بيشــترى دارند بيشتر از يارانه بنزين بهره 
مند شوند و اقشارى كه خودرو ندارند يا 
مصرف كمترى دارند از اين يارانه اى كه 
به بنزين اختصاص داده مى شــود (يارانه 

پنهان) بهره مند نگردند.
اين نماينــده مجلس گفــت : راه حل 
دوم نيز اين اســت كه بنزين را سهميه 
بنــدى كنيم ولــى تفاوت اين ســهميه 
بندى با ســهميه بندى چند ســال پيش 
در اين خواهد بود كه ســهميه بنزين نه 
به خودرو، بلكه به هر شــخص ايرانى 
اختصــاص داده شــود، مثال مــا اكنون 
ســهميه يك ليتر در روز براى هر نفر را 

مد نظر داريم. بررسى هاى ما نشان مى 
دهد از بابت اينگونه سهميه بندى بنزين 
ساليانه حدود 25 هزار ميليارد تومان از 
جيب كســانى كه مصرف كمترى دارند 
يا مصرف ندارند، به جيب كســانى كه 

مصرف بيشترى دارند، مى رود.
 عدم النفع خروج توتال از ايران 

5 هزار ميليارد تومان بود
وى در مورد اينكه چرا دولت سهميه بندى 
را حذف كرد گفت: وزير نفت بيشــتر به 
دنبال واردات بنزين است، ديدگاه ايشان 
اين است كه نمى توان با ايجاد پااليشگاه 
يا تبديل پتروشــيمى ها در كشور بنزين 
توليد كرد و بيشتر دنبال اين است كه امثال 
توتال به كشور وارد شوند كه ديديم عدم 
النفع خروج توتالى كه چند بار عهد شكنى 

كرده بود 5 هزار ميليارد تومان شد.
كارت سوخت مصرف روزانه بنزين را 14 

ميليون ليتر كاهش داد
ميثم پيله فروش كارشــناس اقتصادى نيز 
گفت: قاچاق بنزين در كشــور هميشــه 
بوده و دليل آن نيز اين اســت كه قيمت 
بنزين در كشور ما از قيمت در كشور هاى 
همسايه كمتر بوده اســت. برخى مواقع 
وقتى احتمال مى دهيم كه سياست افزايش 
نرخ بنزين تورم زاســت سياســت هاى 
غير قيمتى اعمــال مى كنيم. به طور مثال 
در ســال 85 روزانه 74 ميليون ليتر بنزين 

مصرف داشتم.
 نظر مردم در مورد نحوه سهميه 

بندى بنزين
در هميــن ارتباط، بيــش از 85 درصد از 

شركت كنندگان در نظرسنجى برنامه پايش 
اعتقاد داشتند كه در صورت سهميه بندى 
بنزين، سهميه بايد به هر ايرانى اختصاص 

يابد نه به هر خودرو.
سوال نظر سنجى اين به برنامه به اين شرح 
بود: به نظر شما براى توزيع يارانه بنزين 

كدام راه مناسب است؟ 
1 - تخصيص يارانه براى هر ايرانى
 2- تخصيص يارانه براى هر خودرو

در پايــان اين نظرســنجى 85/33 درصد 
از شــركت كنندگان با انتخاب گزينه يك 
اعالم كردند كه در صورت سهميه بندى 
بنزين، يارانه به هر ايرانى اختصاص يابد، 
همچنين 14/67 درصد از شركت كنندگان 
اعتقاد داشتند كه سهميه و يارانه بنزين بايد 

به هر خودرو داده شود.

سناريوهاى كنترل مصرف بنزين

نظر مردم دربـاره 
نحـوه سهميه بنـدى

تاريخ انتشار :1/ 8 /1397
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شركت 
مذكور با شماره ثبت 1381 در ساعت10 صبح روز يكشنبه 
مورخ1397/8/13در محل دفتر شركت واقع در : مالير ، 

شهرك صنعتى شوشاب ، خيابان دهم برگزار ميگردد.
بدينوســيله از كليه سهامداران دعوت ميشود با در دست 
داشتن كارت شناســايى ، جهت اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در تاريخ و ســاعت مقرر در مجمع فوق 
حضور به هم رسانده و يا وكالى خود را كتباً معرفى نمايند.

ضمنًا وكالتنامه ها از تاريخ1397/8/9 تا1397/8/12 در 
محل دفتر شركت جهت صدور برگه حضور در مجمع 
قابل بررسى مى باشد و نيز داوطلبان عضويت در سمت 
 هيأت مديره و بازرسان موظفند ، حداكثر يك هفته پس 
از تاريخ انتشار آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده نوبت اول ، مدارك مربوطه را به دفتر شــركت 

تحويل نمايند.
دستور جلسه

1- انتخاب اعضاء اصلى  هيأت مديره
2- انتخاب بازرس اصلى وعلى البدل

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
رئيس  هيأت مديره شركت- على اكبر محمودى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده (نوبت اول) 
شركت پودر سازان مالير( سهامى خاص )
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326006000835-1397/6/20 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ماليــر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي مهدوي نســب فرزند محمدحســين به شماره شناسنامه 207 
صادره از مالير ششــدانگ يكباب مغازه به مساحت 47/10 مترمربع قسمتى 
از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقــع در بخش چهار مالير خريداري از 
مالكين رســمي حسن و باقرزند بابا رئيسي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 556)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 139760326006000823- 1397/6/19 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي خانم سكينه سياوشي فرزند مرادحاصل به شماره شناسنامه 324 
صادره از مالير ششدانگ يك باب خانه مسكوني به مساحت 76/50 مترمربع 
در قســمتى از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير 
خريداري از مالكين رســمي حيدر رهام گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 560)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 139760326006000801- 1397/6/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي محرمعلي خدائي راكد فرزند عزيزاله به شــماره شناســنامه 10 
صادره از اراك ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 34/88 مترمربع 
قســمتى از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقــع در بخش چهار مالير 
خريداري از مالكين رسمي جهانشــير عنبري گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 564)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326006000815- 1397/6/19 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ماليــر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي خانم پري لر زنگنه فرزند محمدقربان به شــماره شناســنامه 806 
صادره از مالير ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 165/57  
مترمربع در قسمتى از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار 
مالير خريداري از مالكين رســمي حيدر رهام گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 566)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايى 960345 ا ج م غالمعلى فرهادى-طى دادنامه صادره از دادگاه حقوقى 
همدان محكوم گرديــده به پرداخت حدودا مبلغ 360/000/000 ريال بابت اصل بدهى و...در 
حق محكوم له كه در اين خصوص و جهت استيفاى محكوم به،محكوم عليه اقدام به معرفى 
اموال منقول به شــرح ذيل را نموده كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد
مشــخصات مال منقول:1: يك دســتگاه تزريق پالستيك 250 گرمى ســاخت ايران-
خاوران،قرمــز رنگ و مجهز به تابلوى برق و داراى  2 قالب 3 تايى و 4 تايى توليد درب دبه 
به مبلغ 160/000/000 ريال 2: دستگاه آســياب پالستيك،آبى رنگ ساخت ايران دهنه 80 
cm بى صدا و عايق دار به مبلغ 210/000/000 ريال دســتگاهها مورد نظر در هنگام بازديد 
غيرفعال بودند قيمت پايه و نظريه كارشــناس دادگسترى:با لحاظ جميع عوامل مذكور و 
مشروط به سالم بودن اقالم تعرفه شده توســط كارشناس رسمى دادگسترى مجموعا به 
مبلغ 370/000/000 ريال ارزيابى و قيمت گذارى شــده اســت. زمان و مكان مزايده:زمان 
روز سه شنبه مورخ97/8/22 از ســاعت 12 الى 12:30 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى 
دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد توضيح اينكه مزايده 
به صورت حضورى بــوده و فروش مال توقيفى از قيمت پايه شــروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى به فروخته خواهد شد از برنده مزايده 10٪ فى المجلس دريافت و الباقى ظرف 
مدت 20 روز قابل وصول خواهد بود بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل 
از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد در صورتيكه روز 
مزايده به هرعلتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و راس ساعت تعيين شده برگزار 

خواهد شد.(م الف 3035)
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

قهرمانان جانبار و معلول همدان تجليل شد
 به مناسبت روز ملى پارالمپيك و با حضور جمعى از مسووالن استان، 

از قهرمانان جانباز و معلول همدانى تجليل شد.
بــه گزارش فارس ، روز ملى پارالمپيــك در هفته تربيت بدنى گنجانده 
شــده است تا قهرمانى و مبارزه ورزشــكاران معلول و جانباز به خوبى 
ديده شــود كه به همين منظور به همت اداره كل بهزيســتى، اداره كل 
ورزش و جوانان، اداره بنياد شــهيد و امور ايثارگران، جامعه توانمندان 
فرهيخته همدان، هيأت ورزش هاى نابينايان، هيأت ورزش هاى ناشنوايان 
و هيــأت ورزش هاى جانبازان و معلوالن از مدال آوران جانباز و معلول 

همدان تجليل شد.
در اين مراســم از وحيد على نجيمى، حميد اســالمى دو قهرمان رشته 
دووميدانى در بازى هاى پارآسيايى، زهرا نجاتى عارف دارنده مدال نقره 
بازى هاى پارآســيايى در رشته واليبال نشســته، عليرضا جليلى كسب 
سهميه در رشته شــنا پارالمپيك 2020، مهدى موسوى مربى و حسين 

صالحى منش همراه دونده تجليل به عمل آمد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان در اين مراسم با تقدير از تالش 
ورزشــكاران معلول استان كه در سطح كشورى و جهانى افتخار كسب 
كرده اند، اظهار كرد: خدمت به معلوالن و نيز ورزشكاران معلول توفيق 
بزرگى است. رسول منعم ادامه داد: از همكارى مسووالن ورزش استان 

در حمايت از ورزشــكاران معلول و جانباز قدردانى مى كنيم و خواستار 
همراهى بيشــتر مسووالن اســتانى براى ايجاد زمينه حضور و فعاليت 

معلوالن در هيأت هاى ورزشى هستيم.
مديركل بهزيستى همدان نيز در اين مراسم گفت: ورزش يكى از مواردى 
است كه به ايجاد نشاط و شادابى بين معلوالن كمك مى كند و مى تواند 

زمينه ساز حضور موثر آنها در جامعه باشد.
حميدرضــا الونــد اظهار كــرد: ورزش جانبــازان و معلــوالن بايد با 
برنامه ريزى هــاى الزم نخبه هاى ورزشــى را بين اين گــروه از جامعه 
شناســايى و پرورش دهد تا باز هم بتوانيم ورزشكارانى همچون حميد 

اسالمى، زهرا نجاتى عارف و وحيد على نجيمى در استان داشته باشيم.

خبـر علم ورزش

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

دو تمرين روزانه ساده اما مهم 
 به كمــك دو تمرين زير مى توانيدهم بــراى انجام فعاليت هاى 
ورزشى جدى تر انرژى الزم را به دست آوريد، هم تمركز كنيد و هم 

عضالت شانه تان را تقويت كنيد.
روى زمين به صورت چهار زانو بنشــينيد. دســت ها را روى زانوها 
قرار دهيد. آنها را به همراه شــانه ها بى حركت و شل نگه داريد. نرم 

و آرام نفس بكشيد.
بسته يا باز بودن چشم هايتان مهم نيست، البته شايد بسته بودن آنها به 

تمركز شما كمك كند.
روبه روى صورت خود عدد هشت التينى را تصور كنيد كه به صورت 

افقى (مانند عالمت بى نهايت) قرار گرفته است.
 با نوك بينى يا دهان خود سعى كنيد كه طرح عدد هشت به صورت 

افقى را روى هوا رسم كنيد.
 اول رســم اين عدد را از جهت عقربه ســاعت انجام دهيد، ســپس 

برعكس.
 فرامــوش نكنيد كه در حين انجام تمرينات آرامش و تمركز داشــته 
باشيد، درحالى كه آرام و منظم تنفس مى كنيد. با انجام هر پنج مرتبه 

انجام اين تمرين، دقايقى استراحت كنيد.
 تمرين سرشانه ها

روى زمين بنشينيد.
 دســت هايتان را بى حركت نگه داريد، در حالى كه چشــم ها بسته 

هستند، تنفس را آرام كنيد.
 شانه ها را طورى به صورت دورانى بچرخانيد كه تصور شود در هوا 

دايره رسم مى كنيد.
 گاهى حركت را از جلو به عقب و گاهى از عقب به جلو انجام دهيد. 

پس از چند مرتبه تمرين (براى مثال 5 مرتبه)، استراحت كنيد.
اين تمرين به رفع گرفتگى شانه ها و قسمت پشت قفسه سينه كمك 

مى كند.

برگزارى سومين سمينار دانش افزايى داوران 
ملى فوتسال غرب كشور در كبودراهنگ

 بمناسبت گراميداشــت هفته تربيت بدنى و ورزش و همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، سومين سمينار دانش افزايى 

داوران ملى فوتسال غرب كشور در كبودراهنگ برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان  
بمناســبت گراميداشــت هفته تربيت بدنــى و ورزش و همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، سومين سمينار دانش افزايى 
داوران ملى فوتسال غرب كشوربا شعار چهل سال ورزش، چهل سال 
افتخار در محل ســالن سينما جوان شهرستان كبودراهنگ به مدت 3 

ساعت برگزار شد.
در ايــن همايش يك روزه كه با حضور چهره هاى برجســته فوتبال 
ايران و آســيا آقايان على كفاشــيان رئيس كنفدراسيون فوتسال آسيا، 
فريدون اصفهانيان رئيس كميته داوران كشــور، كاظم ســليمانى دبير 
ســازمان ليگ فوتسال ايران، معاونت توسعه ورزش اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان، اعضاى  هيأت فوتبال استان و شهرستان، جمعى از 
مسئولين كشورى و لشكرى شهرستان و استان برگزار گرديد، 72 نفر 
از داوران ملى و فرا ملى غرب كشــور با مسائل و قوانين روز داورى 

فوتسال آشنا شدند.
شخصيت و كاريزماى داوران فوتسال، روان شناسى و مديريت بازى 
فوتسال و كنترل ســالن مسابقه، وظايف داور سوم و وقت نگهدار و 
جلســه هماهنگى قبل از بازى گروه داورى از جمله مباحثى بود كه 
توســط اساتيد مجرب كشورى آقايان منوچهر نظرى، جواد فهيمى و 

وحيد عرض پيما تدريس گرديد.

پرچم مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان 
به تركمستان سپرده شد

 مراسم رسمى برافراشته شدن پرچم رقابتهاى وزنه بردارى قهرمانى 
2018 جهان بر فراز فدراسيون تركمنستان، ميزبان مسابقات قهرمانى 

سال 2018 جهان، برگزار شد.
اين پرچم كه توسط «تاماش آيان» رييس فدراسيون بين المللى حمل 
مى شــد، به ميزبان پيكارهاى قهرمانى جهان در ســال 2018 تحويل 
داده شــد. وى در اين مراســم، درباره تمام مراحل آماده سازى عشق 
آباد براى ميزبانى اين رويداد توضيحاتى را ارائه كرد.به گزارش ايرنا، 
بيش از هزار ورزشــكار و مربى از صد كشور جهان در اين رقابت ها 
حضور خواهند داشت. بيش از صد نفر نيز در برگزارى مراسم حضور 
فعال دارند. اين پيكارها از 10 تا 20 آبان به ميزبانى مجموعه ورزشى 
المپيك عشق آباد برگزار خواهد شد.تيم ايران نيز در اين رقابت ها با 
تركيبى كامل و 10 نفره حضور خواهد يافت.عشــق آباد پيش از اين 

ميزبان بازى هاى داخل سالن آسيا را نيز برعهده داشته است.

11 تكواندوكار در رقابت هاى انتخابى گرند 
اسلم شركت مى كنند

 تكواندوكاران ايران براى حضور در رقابت هاى كســب ســهميه 
گرنداسلم ،تهران را به مقصد چين محل برگزارى اين مسابقات ترك 

كردند. 
اين دوره از مســابقات چهارم تا ششــم آبان ماه به ميزبانى چين در 
"ووشــى" برگزار خواهد شــد و نفرات اول تا سوم جواز حضور در 

دومين دوره رقابتهاى گرنداسلم را كسب مى كنند. 
به گزارش مهر، بر اســاس اعالم فدراسيون تكواندو آرمين هادى پور، 
مهدى اســحاقى، سهيل سيف اللهى، اميرحســن گندمكار (وزن 58- 
كيلوگــرم)، محمدحســين يزدانى (وزن 68- كيلوگــرم) و اميررضا 
نيك سيرت (وزن 80- كيلوگرم) در بخش مردان با هدايت سيدنعمت 
خليفه، ناهيد كيانى، آرمينا احمدى(وزن 49- كيلوگرم) كيانا احمدى 
و روناك حسين زاده (وزن 57- كيلوگرم) و اكرم خدابنده (وزن 67+ 
كيلوگرم) با هدايت آزاده ياسائى نمايندگان كشورمان در اين دوره از 
مسابقات هستند. دومين دوره مسابقات گرنداِسلم انفرادى در 4 وزن 

المپيكى، 18 تا 25 آذرماه در ووشى چين برگزار مى شود.

 با وجود مشــكالت مالــى، قصد داريم 
روى سكوى قهرمانى كشور قرار بگيريم و 
براى كسب اين عنوان برنامه ريزى كرده ايم.
همدان- ايرنا- سرپرســت تيم وزنه بردارى 
جوانان همدان گفت: ســال گذشته عنوان 
هفتمى مسابقات را كسب كرديم اما امسال 
تالش ما رســيدن به عنوان هــاى قهرمانى 

است.
اميرحســين حســنى در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: تركيبى از وزنه برداران مستعد 
و باتجربــه را راهى رقابت هــاى قهرمانى 
جوانان كشــور كرده ايم هــر چند حريفان 

قدرتمندى نيز پيش رو داريم.
حســنى افزود: همه وزنه بــرداران همدانى 

شــانس كســب مدال را دارند امــا صالح 
شــيرزادى و عليرضا زنــدى بخت اصلى 

كسب مدال طال هستند.
سرپرست تيم وزنه بردارى همدان با اشاره 
به تركيب تيم اعزامى به رقابت هاى قهرمانى 
جوانان كشــور گفت: عباس زندى در وزن 
89 كيلوگرم، عليرضا خواجووند در دســته 
109 كيلوگــرم، عليرضا زندى در وزن 109
كيلوگرم و امير محمد كمالى در دسته 102

كيلوگرم تيم اعزامى را تشكيل مى دهند.
وى بيان كرد: همچنين مســعود كوليوند در 
وزن 61 كيلوگرم، محمدحسين گلپرور در 
وزن 81 كيلوگرم و محمد صالح شــيرزادى 
در دســته 96 كيلوگرم ديگــر اعضاى تيم 

اعزامى همدان هستند.
حسنى با اشاره به اينكه تركيب تيم منتخب 
اعزامى را وزنه بــرداران همدانى و ماليرى 
تشــكيل مــى دهنــد، افــزود: محمدرضا 
شــيرزادى از مربيان موفق استان همدان نيز 
هدايت تيم اعزامى به رقابت هاى قهرمانى 

كشور را برعهده دارند.
وى خاطرنشــان كرد: امين حاجى على بابا 
نيز به عنوان داور در اين رقابت ها شــركت 

مى كند.
تيم منتخب همدان سه شــنبه هفته جارى 
عازم اردبيل خواهد شد و رقابت هاى وزنه 
بردارى جوانان قهرمانى كشــور از دوم آبان 
ماه امسال به ميزبانى اين شهر آغاز مى شود.

ليونل مسى زير تيغ 
جراحان نمى رود 

 مصدوميت ليونل مسى او را راهى 
اتاق عمل نخواهد كرد. 

خاكين ســانچو استلو، جراح ارتوپدى 
كلينيك مى آمريكا اعالم كرد كه درمان 
مصدوميتى ليونل مســى نياز به عمل 
جراحى نخواهــد داشــت. او درباره 
مصدوميتى كه شنبه شب در مصاف با 
سويا گريبان كاپيتان تيم فوتبال بارسلونا 
را گرفت بــه خبرگزارى افه اســپانيا 
گفت: اگر همه چيز خوب پيش برود، 
مصدوميت هاى  بارسلونا  پزشكى  كادر 
ديگرى را شناســايى نكند و جابجايى 
استخوان شكسته شــده زياد نباشد، او 
احتماال تا دو ســه هفته ديگر به زمين 

بازى برمى گردد.
به گزارش تسنيم ، وى افزود: در موارد 
مشابه به شكستى دست مسى، معموالً 
نياز به عمل جراحى نيست اما در مورد 
مصدوميت مســى نكته بسيار مهم اين 
است كه او خيلى زود فيزيوتراپى بعد 

از دوره درمان را آغاز كند.

درخشش جودو كاران 
بهار در مسابقات 
قهرمانى استان

 تيــم جودو شهرســتان بهــار در 
اســتان  جودو  قهرمانــى  مســابقات 

برسكوى قهرمانى قرار گرفت .
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان همدان ، 
به مناسبت گراميداشــت هفته تربيت 
بدنى مســابقات جودو به ميزبانى اين 
شهرســتان با حضور7 تيم از شهرهاى 
تويسركان ، نهاوند ، كبودراهنگ ، بهار 
و سه تيم از شهر همدان در خانه جودو 
بهار برگزار گرديد كه در پايان مسابقات 
در هر دو رده سنى به ترتيب تيم هاى 
بهار ، همدان و نهاوند مقام اول تا سوم 

را كسب نمودند.

السد 3 گل به 
پرسپوليس مى زند 

 عبدالعزيــر العطيه، عضــو كميته 
مى گويد  قطر  الســد  باشگاه  مشاوران 
شاگردان فريراى پرتغالى پرسپوليس را 

با 3 گل شكست مى دهند. 
عبدالعزير العطيه درباره بازى برگشت 
تيم الســد قطر برابر پرســپوليس در 
مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آســيا 
گفت: اين بازى عالوه بر الســد براى 
تيم پرســپوليس هم سخت است. هر 
چند پرسپوليس ميزبان است و در ميان 

هوادارانش بازى مى كند.
بازيكن پيشــين تيم ملــى فوتبال قطر 
و عضو كميته مشــورتى باشگاه السد 
ادامــه داد: من از بازيكنان تيم الســد 
خواهــش مى كنم تالش خود را به كار 
بندند و از هرگونه شــتاب پرهيز كنند. 
به ويژه اين كه پرســپوليس خط دفاعى 
بسيار قدرتمندى دارد كه قادر به تكرار 
بازى دفاعى و سناريويى كه در بازى با 
الدحيل در مرحله يك چهارم نهايى ليگ 

قهرمانان آسيا رخ داد هستند.

 نماينــده وزن 70 كيلوگــرم ايران در 
نخستين مبارزه خود در رقابت هاى كشتى 
آزاد قهرمانى جهان 2018 برابر حريفى از 
اسلواكى شكســت خورد و مجتبى گليج 
دارنده مدال طالى زير 23 سال جهان نيز 
در اولين مبارزه خود در وزن 97 كيلوگرم 

شكست سنگينى داشت.
به گزارش ايســنا، در ادامــه رقابت هاى 
كشــتى آزاد قهرمانى جهان 2018 كه در 
بوداپســت مجارســتان در حال برگزارى 
97 و   70 اوزان  كشــتى گيران  اســت، 
كيلوگرم ايران به عنوان آخرين آزادكاران 
ايران رقابت هاى خود را در دور مقدماتى 
آغاز كردند اما با نمايشى ضعيف در همان 

دور نخست شكست خوردند.
براى  اينبار  پايانى  ثانيه  كابوس   

امامى!
در وزن 70 كيلوگرم، يونس امامى دارنده 
مدال برنز زير 23 سال جهان در دور اول 
برابر ســالكازانوف از اســلواكى به روى 
تشــك رفت و در پايان بــا نتيجه 7 بر 7

شكست خورد.اين نتيجه در حالى بدست 
آمد كه كشتى 7 بر 3 به نفع امامى بود اما 
در ثانيه هاى پايانى حريف اسلواكى كشتى 

7 بر 6 را 7 بر 7 كرد و به برترى رسيد.
در يكى از ديدارهاى مهم دور نخست در 
وزن 70 كيلوگرم جيمز گرين از آمريكا و 

دارنده مدال هاى نقره و برنز جهان در يك 
مبارزه سخت با نتيجه 6 بر 5 از سد حاجى 
مراد گادژيف قهرمان جوانان جهان 2018

از آذربايجان را شكست داد.
گفتن  براى  حرفــى  هيچ  گليج   

نداشت
همچنيــن در وزن 97 كيلوگــرم مجتبى 
گليــج در دور نخســت بــه مصــاف 
آلبــوروف از آذربايجان رفــت و اينبار 
نيــز با ارائه نمايشــى ضعيف بــا نتيجه 
خورد. شكســت  صفر  بر   10 ســنگين 
گليج در فينال جام ياشــاردوغو نيز 10
بر صفر به همين كشــتى گير باخته بود. 
اين كشــتى گير آذربايجانى همچنين در 
جام ياشاردوغو موفق شد كايل اسنايدر 
قهرمان جهان و المپيك از آمريكا را نيز 

كند. مغلوب 
دو كشتى گير ايران براى اينكه بتوانند در 
گروه بازنده ها براى رسيدن به مدال برنز 
تالش كنند بايد منتظر صعود رقبايشان به 
ديدار فينال باشند در غير اينصورت از دور 

رقابت ها كنار خواهند رفت.
به گزارش ايسنا، پيش از اين و در جريان 
رقابت هاى 8 وزن كه طى دو روز گذشته 
برگزار شد، حســن يزدانى در وزن 86 و 
پرويز هادى در وزن 125 كيلوگرم به مدال 
برنز جهان رسيدند و محمد باقر يخكشى 

در وزن 61 كيلوگرم پنجم شد.رضا اطرى 
در 57، امير حســين مقصــودى در 65 و 
مصطفى حسين خانى در وزن 74 كيلوگرم 

نيز از دور رقابت ها كنار رفتند.
عــزت اهللا اكبــرى در وزن 79 و عليرضا 
كريمى در وزن 92 كيلوگرم شب گذشته  
براى كســب مدال برنز جهان به مصاف 
حريفانشان رفت.به اين ترتيب هيچ كدام 
از 10 آزادكار ايــران در ايــن رقابت هــا 
نتوانســتند به فينال كشــتى آزاد قهرمانى 
جهان برســند،اين در حالى اســت كه در 
دوره گذشته در پاريس هر چند 7 آزادكار 
ايران حذف شــدند اما حســن يزدانى به 

مدال طالى جهان رسيد.

هيچ اختالفى بين من و كى روش 
وجود ندارد

 مربــى تيــم ملى اميد در حاشــيه 
برگزارى مراسم روز ملى پارالمپيك در 
واكنش به اختالف بين او و كى روش 
گفت: هيچ اختالفى بين من و كى روش 
وجود نــدارد و تالش كرديم به خاطر 
منافع و تيم ملــى آرامش را در فوتبال 

برقرار كنيم.
حميد اســتيلى در حاشــيه برگزارى 
مراســم روز ملى پارالمپيك و در جمع خبرنگاران افزود: در صحبتى 
كه تاج، رييس فدراســيون فوتبال با من و كى روش سرمربى تيم ملى 
فوتبال داشــت، ســعى كرديم اختالفات را به خاطر منافع و برقرارى 
آرامش در تيم ملى مرتفع كنيم و همه در راســتاى منافع ملى حركت 
كنيم. با توجه به اين كه جام ملت هاى آسيا را پيش رو داريم، تالش بر 
اين است تا بتوانيم آرامش را در تيم ملى فوتبال برقرار كنيم تا مشكلى 
ايجاد نشــود. به گزارش ايسنا، او هم چنين درباره برنامه هاى خود در 
كميته فنى فدراسيون فوتبال گفت: در وهله اول سعى داريم مربى تيم 
ملى جوانان را انتخاب كنيم و اين مســاله در حال حاضر در دســتور 
كار كميته فنى اســت. هم چنين در بحث بانوان زير 16 سال به  دنبال 
انتخاب مربى در اين رده سنى هستيم تا بتوانم در مسابقاتى كه پيش رو 

دارم، عملكرد موفقى داشته باشم.
وى درباره وضعيت تيم ملى اميد خاطرنشــان كرد: ما در سال گذشته 
200 نفر از بچه هايى كه اســتعداد خوبى در فوتبال داشتند، شناسايى 
كرديم تا از اين تعداد در حال حاضر به 35 نفر كاهش پيدا كرده است. 
ما در ماه آينده براى آماده سازى تيم اميد بازى دوستانه اى را در آلمان 
خواهيم داشــت و هم چنين يك بازى تداركاتى در ماه آينده پيش بينى 
كرده ايم تا بتوانيم در اسفندماه كه انتخابى المپيك شروع مى شود، تيم 
خود را با بازيكنان بااســتعداد و نخبه ببنديم. هم چنين تالش خواهيم 

كرد اردوهاى خوبى را براى تيم ملى اميد داشته باشيم.
اســتيلى يكى از مشــكالت اصلى تيم ملى اميد را انتخاب بازيكنان 
عنوان كرد و افزود: انتخاب بهترين بازيكنان براى تيم اميد سخت ترين 
كارى اســت كه تالش مى كنيم با فدراســيون فوتبال اين كار را انجام 
دهيم. هم چنين از لحاظ ســخت افزارى با زمين تمرين مشكل داشتيم 

خوشبختانه در حال حاضر شرايط بهتر شده است.

سرپرست تيم وزنه بردارى همدان:

ايستادن بر سكوى كشورى را 
هدف گذارى كرديم

كشتى آزاد ايران رنگ فينال نديد
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■ حديث:
امام علي(ع):

عادت به پرخورى ، انواع دردها را به دنبال مى آورد . 
غرر الحكم : ج 1 ص 359 ح 1363

مديركل اقتصاد و دارايى استان همدان:
وجه اقتصادي اجالس جهاني 
در نگاه فرهنگي گم نشود

دارايى  و  اقتصــاد  مديركل   
اســتان همدان گفــت: نگرش 
 UNWTO فرهنگى به اجالس
همدان نبايد باعث كم توجهى به 
آن  اقتصادى  عملكــرد  و  نقش 
در نظام اقتصادى اســتان شود. 
ناصر محمودى ميزبانى اجالس 
جهانى گردشــگرى را در زمينه 
اقتصــادى اثرگذار دانســت و 
همدان  انتخــاب  كــرد:  اظهار 

به عنوان پايتخت گردشگرى كشــورهايى آسيايى و ميزبان چهلمين 
اجالس جهانى گردشگرى در سال 2018 مى تواند با پيامدهاى مثبت 
اقتصادى در كنار پيامدهاى سياســى، فرهنگى، اجتماعى براى استان 

همدان و كشور همراه باشد.
وى تصريــح كرد: نگرش فرهنگى به اجــالس UNWTO همدان 
نبايد باعــث كم توجهى به نقــش و عملكرد اقتصــادى آن در نظام 
اقتصادى استان شود و بايد از اين فرصت براى ارتقاى سرمايه گذارى 

استان نيز بهره مند شد.
مديــركل اقتصــاد و دارايــى همــدان بيــان كــرد: از پيامدهــاى مثبــت 
اقتصــادى ايــن رويــداد بــراى همــدان بــه عنــوان پايتخــت تاريــخ 
ــعه  ــه توس ــوان ب ــاله، مى ت ــزار س ــى 3 ه ــا تمدن ــران ب ــدن اي و تم
ــدان  ــتان هم ــگرى اس ــاى گردش ــى ظرفيت  ه ــا معرف ــگرى ب گردش
در عرصــه جهانــى و توســعه زيرســاخت هاى گردشــگرى، توســعه 
اشــتغال و كارآفرينــى، جــذب ســرمايه گذاران خارجــى و ... اشــاره 

كــرد.
ــا  ــدان ب ــه دلســوزان و دغدغه من ــم هم ــرد: اميدواري ــح ك وى تصري
ــتان  ــاى اس ــاى تاريخــى و جاذبه ه ــى ظرفيت ه ــاماندهى و معرف س
بــراى ســرمايه گذارى، ايــن فرصــت را تبديــل بــه افقــى درخشــان 

بــراى «همــدان، 2018» كننــد.

7 راهكار توليد محتواى اثرگذار 
در گردشگرى

 فضــاى ديجيتال به شــكل فزاينده اى با صنعت گردشــگرى و 
هتلدارى در ارتباط اســت و توليد محتوا به عنوان بخشــى مهم از 
ايــن فضا، در محيط هاى گوناگونى چون وب ســايت ها، وبالگ ها 
و فضاى شــبكه هاى اجتماعى به دنبال جلب توجه مشتريان است. 
در قلــب بازاريابى ديجيتال، محتوا خانه دارد و بار بخش آموزش، 
باال بردن آگاهى، اطالع رســانى و ايجــاد ارزش هاى افزوده براى 

مشتريان را به دوش مى كشد.
 از آن زمان كه مشــترى كاال يا خدمت مورد نظرش را در اينترنت 
جســت وجو مى كند تا زمانى كه تبديل به مشــترى مى شــود، اين 

محتواست كه بازى را در دست دارد. 
در اين مطلــب از 7 نكته اى گفته ايم كه رعايت آن در توليد محتوا 

دارد. اهميت 
1- محتواى سازگار با موبايل ها تهيه كنيد

2- لحظات ضرورى را دريابيد
3- نسبت به مخاطبان پاسخگو باشيد

4- دروغگويى را فراموش كنيد
5- محتواهاى مرتبط به هم را افزايش دهيد

6- با حوصله و دقت توليد محتوا كنيد
7 -محتواى سمعى و بصرى را جدى بگيريد

 با سليقه شخصى براى جوانان 
نسخه نپيچيم

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
معتقد است نبايد با سليقه شــخصى براى جوانان 

نسخه بپيچيم! 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان همدان،  عليرضا درويش نژاد در 
نشست با كارگروه فرهنگ و هنر هيأت انديشه ورز 
جوان گفت: برخى آسيب هاى اجتماعى تابع عرف 
اســت؛ امروز در جامعه به حدى پيش رفته ايم كه 
گاهى اوقات در حريم خصوصى ديگران هم ورود 
كرده و در مسائل شــخصى افراد دخالت مى كنيم 
در حالى كه اين كار ايــن مخالف با مبانى دينى و 

عقالنى است.
وى بــا بيان اينكه هر پديده هر چند هم كه پررنگ 
باشد، نمى تواند به معيارى براى سنجش و قضاوت 
در خصوص مردم آن جامعه تبديل شــود؛ افزود: 
يكى از چالش هاى حــوزه جوانان، قضاوت مردم 
در خصــوص برخى افــراد و تعميــم آن به اكثر 

جوان هاست.
درويش نــژاد با تأكيد بــر اينكه بايــد در تعامل 
اجتماعى نگاه انســانى به جوانان داشــته باشيم ، 
خاطرنشــان كرد: خشــونت يكى از چالش هاى 
حوزه جوانان اســت كه محصول عدم احســاس 
امنيت نســبت به آينده اســت.مديركل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى اســتان همدان نبود شادى را از 
ديگر مســائلى دانســت كه جوانان با آن درگير 
هســتند و گفــت: مبانى دينــى، اخالقى و عقلى 
با نشــاط و شادى شــكل گرفته است؛ اما عنصر 

لطيف و نشاط آور در جامعه ما وجود ندارد.
درويش نژاد خاطرنشــان كرد: خداوند چيزى جز 
زيبايى خلق نكرده، ولى متاســفانه مــا فقط جنبه 
هاى ســلبى را در نظر گرفته و به جاى رحمت و 
مغفرت، فرزندانمان را از غضب الهى مى ترســانيم.

وى بــا تأكيد بر اينكــه برنامه ريزى بــراى حوزه 
جوانان نيازمند نظر كارشناســى است، افزود: براى 
همه كارها نسخه واحد نداشــته باشيم؛ بايد با هر 

پديده اى متناسب با آن برخورد كنيم.
در ادامه اين جلسه اعضاى هيأت انديشه ورز جوان 
به بيان مســائل و ديدگاه هاى خــود در خصوص 
مســائل مختلف حوزه فرهنــگ و هنر پرداختند و 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى به اين موارد 

پاسخ داد.

اعالم فراخوان مراسم افتتاحيه 
و اختتاميه جشنواره بين المللى 

تئاتر كودك و نوجوان

ــراى  ــنهادى ب ــاى پيش ــه طرح ه ــوان ارائ  فراخ
برگــزارى مراســم افتتاحيــه و اختتاميــه جشــنواره 
ــدان  ــوان هم ــودك و نوج ــر ك ــى تئات ــن الملل بي
منتشــر شــد .پنجــم آبــان آخريــن مهلــت ارســال 
ــت  ــه بيس ــه و اختتامي ــم افتتاحي ــاى مراس طرح ه
ــودك  ــر ك ــى تئات ــنواره بين الملل ــن جش و پنجمي
ــه ايــن جشــنواره  ــه دبيرخان و نوجــوان همــدان ب

اســت.
دبيرخانــه جشــنواره از هنرمنــدان حــوزه نمايــش 
اســتان همــدان بــراى برگــزارى مراســم افتتاحيــه 
اســت  كــرده  دعــوت  جشــنواره  اختتاميــه  و 
مى تواننــد  اســتان ها  سراســر  هنرمنــدان  و 
نظــر  در  بــا  را  خــود  پيشــنهادى  طرح هــاى 
ــه روى  ــى ك ــدرج در فراخوان ــرط من ــن ش گرفت
ــه اســت  ــرار گرفت ســايت اداره ارشــاد همــدان ق

ــد. ــال كنن ــنواره ارس ــه جش ــه دبيرخان ب

توليد داخلى دارو هاى نانويى براى از پاى 
درآوردن سرطان 

 يكى از شــركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت دارو هايى براى 
درمان بيمارى سرطان شده است. 

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ فعاليت جوانــان نخبه در 
شــركت هاى دانش بنيان در كنار طرح هاى استارت آپى سبب رشد و 

پيشرفت كشور مى شود.
مدير اين شركت دانش بنيان ؛ در باره داروهاى نانويى كه اين شركت 
توليد مى كند، گفت: شــركت ما سه دارو توليد مى كند كه نمونه اول 
آن از زردچوبه تشــكيل مى شود.وى درباره داروى مخصوصى كه از 
زردچوبه ساخته مى شود، اظهار كرد: اين دارو ضد التهاب است و از 

التهاب و سرطان جلوگيرى مى كند.

شركت هاى دانش بنيان ايرانى به 
قرقيزستان مى روند

  شــركت هاى دانش بنيان و فناور مى توانند به نمايشــگاهى در 
قرقيزستان بروند و دستاوردهاى خود را به نمايش بگذارند.

به گــزارش مهر، مركز تعامالت بين المللى علــم و فناورى معاونت 
علمى در نظر دارد هيات تجارى و فناورى متشــكل از شــركت هاى 

دانش بنيان و فناور را به كشور قرقيزستان اعزام كند.
اين برنامه كه با حضور عليرضا دليرى معاون توسعه مديريت و جذب 
ســرمايه معاونت علمى روزهاى 21 تا 24 آبان ماه سال جارى برگزار 
خواهد شد، شامل نشست هاى تجارى مشترك با شركت هاى متناظر 
قرقيزى، افتتاح نمايشگاه دائمى محصوالت فناور ايرانى در بيشكك و 

بازديدهاى صنعتى و تجارى مى شود.

زخم  پوش اليافى با قابليت سرعت باالى 
رهايش دارو توليد شد

  دانشــجوى واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى در قالب 
پايان نامه خود موفق به توليد زخم پوش اليافى براى درمان زخم بســتر 
شد.به گزارش مهر، اميرحسين نجفى دانشجوى واحد علوم و تحقيقات 
دانشگاه آزاد اسالمى گفت: يكى از روش هاى درمانى زخم ها، استفاده 
از زخم پوش ها است. زخم پوش عالوه بر كنترل خونريزى، مانع حمله 
ميكروب و ويروس به بافت آسيب ديده شده و مدت زمان درمان را نيز 
كاهش مى دهد.وى از نانو الياف به عنوان يكى از مواد مورد استفاده در 
توليد زخم پوش ها نام برد، افزود: در اين تحقيق با بهره گيرى از دستگاه 
فورس اسپينينگ اقدام به توليد زخم پوش اليافى با بارگذارى داروهاى 

شيمايى و گياهى درون الياف شده است.

توليد موتور جت جديد مافوق صوت 
 شركت جنرال موتورز از توليد موتور جت مافوق صوت تازه اى 
به نام آفينيتى خبر داده كه بــراى نصب بر روى هواپيماهاى تجارى 

طراحى شده است. 
 به گزارش فارس، شــركت جنــرال موتورز از توليــد موتور جت 
مافــوق صوت تازه اى به نام آفينيتى خبر داده كه براى نصب بر روى 
هواپيماهاى تجارى طراحى شــده است.مهم ترين مزيت اين موتور 
جت قدرت باالى آن است كه به هواپيماهاى تجارى امكان مى دهد 
با ســرعتى مافوق صوت پرواز كنند. قرار اســت اين موتور بر روى 
جت هاى تجارى مافوق صوت Aerion AS۲ نصب شــود كه با 
همكارى الكهيدمارتين، جنرال موتورز و هانى ول طراحى شــده اند 
و مى توانند در عرض سه ساعت از قاره آمريكا به قاره اروپا برسند.

توليد نانوپوشش هاى ضدبازتاب براى 
عينك و آينه با تجهيزات بومى

  اخيرا محققان كشــور با استفاده از تجهيزات يكى از شركت هاى 
دانش بنيان به نانوپوشش ضدبازتابى دست يافتند كه از آن مى توان بر 

روى سطوح عينك، آينه و ادوات اپتيكى استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، يكى از شــركت هاى فناور مطالعات گسترده اى در 
زمينه طراحى و ســاخت پوشش هاى اپتيكى بر روى انواع قطعات و 
تجهيزات انجام داده اســت و اخيرا با استفاده از تجهيزات اليه نشانى 
يكــى از شــركت هاى دانش بنيان موفــق به ارائه فناورى پوشــش 

ضدبازتاب شده است.
اين نانوپوشــش با قرار گرفتن روى سطوح مختلف، مانع از بازتاب 

نور مرئى مى شود.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2........ ... الزانيا - آخرين بار كي سحر را 
ديدي - سوفي و ديوانه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2........................................ تنگه ابوقريب

جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده

 27 مرداد ماه 1397 ،  معاون وقت گردشــگرى 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
از اعطاى گواهينامه «شــهر گردشگر» به شهرهاى 
احراز صالحيت شــده خبر داد اما تاثيرات اعطاى 
اين گواهينامه به همدان همچنان معماى بى جوابى 
است كه نياز به حمايت متوليان امور و برنامه ريزى 
هاى كارشناســانه دارد  . در زمان ياد شده قرار شد 
گواهينامه «شهر گردشگر» به همدان به عنوان يكى 

از شهرهاى كانديد اعطا شود 
بر اســاس موارد مطرح شــده از ســوى معاونت 
گردشــگرى كشــور ،  ايده شهر گردشــگر را نه 
به عنوان يك مقوله انتزاعى بلكه در قالب يك طرح 
قابل اجرا از ســال 1396 مطرح كرده بودند  و پس 
از مطالعات گسترده علمى و هم چنين بررسى هاى 
ميدانــى و محيطى در تمام اســتان ها، ظرفيت هاى 
اجــراى اين طــرح شناســايى و شــاخص ها و 
استاندارد هاى آن احصا، تدوين و به استاندارى ها، 
شهردارى ها و هم چنين سازمان برنامه وبودجه ابالغ 

شد.
با توجه به برگزارى جلســات توجيهى با مسئوالن 
اســتانى در اين زمينــه، توجه مديــران و متوليان 
اجرايى شــهر ها و حتى نمايندگان مجلس و ائمه 
جماعات به منافع اين طرح جذب شده و طى يك 
سال گذشته عالقه مندى خاصى در اجراى پروژه ها 
و طرح ها با پيوســت گردشگرى در استان ها ايجاد 

شده است.
 بر اساس ارايه دهندگان طرح ، به رغم ظرفيت ها و 
امكانات خوبى كه در اقصى نقاط ايران براى جذب 
گردشگر وجود دارد، ولى اين امكانات صرفًا براى 
پاســخ گويى به نياز هاى بومى هــر منطقه تعريف 
شــده بود ، درحالى كه با تغييــر و تبديل امكانات 
و ظرفيت هاى موجود هر شــهر متناسب با نياز و 
سليقه گردشــگران، مى توان داشته هاى هر شهر و 
اســتان را تبديل به امكانى براى جذب گردشگر و 

ايجاد درآمد كرد.
درواقــع در اجــراى اين طرح نيازى به ســاختن 
يك شهر گردشگر نيســت، بلكه با تغيير رويكرد 
و برنامه ريزى مناســب و همچنيــن تزريق برخى 
شاخص ها و استاندارد ها به همان داشته ها، مى توان 
روســتاها، شــهر ها و اســتان ها را به الگوى شهر 

گردشــگر نزديك كرد و از ايــن طريق براى مردم 
بومى در وهله نخســت و براى كل كشور در وهله 

دوم، ايجاد شغل و درآمد كرد.
 در زمان ياد شــده شــهر هاى يزد، تبريز، همدان 
و اردبيــل به عنوان  نمونه هاى شــاخص عينى در 
نزديكى به الگوى شــهر گردشــگر شــناخته شد  
رويداد تبريز 2018، رويــداد همدان 2018، ثبت 
جهانــى بافت تاريخى يــزد و حركت هماهنگ و 
خودجوش مسئوالن و مردم استان اردبيل در احياى 
ظرفيت هاى گردشــگرى، موجب الگو شدن يزد، 
همدان، تبريز و اردبيل در موضوع شــهر گردشگر 
شده است و اين شهر ها توانستند ، به عنوان  نمونه 
هاى خوبى براى ساير شهر هاى كشور در اين زمينه 

معرفى شوند 
آنجــه از ســوى متوليان امر مطرح شــد اين مهم 
بــود كه ؛  بــا مانيتورينگ و بررســى ميدانى يك 
ســال اخير از برنامه هاى اســتان ها و شهر ها براى 
اجراى شاخص ها و استاندارد هاى شهر گردشگر، 
آماده  شهر گردشگر  سطح بندى شده  گواهينامه هاى 

شــد و تا انگيزه اى براى تالش بيشــتر در راستاى 
تحقــق الگوى شــهر گردشــگر در اقصــى نقاط 

كشورمان باشد.
مونســان و معاون گردشــگري كشــور وقت  به 
دفعات در مصاحبه هايي كه داشتند در مورد « شهر 
گردشگر» صحبت كرده و سياستگذاري هاي شان 
را حول محور اين مفهــوم تعريف كرده اند، اما تا 
به حال در مورد جزييات اين مفهوم سخني به ميان 
نيامده بود. بر اساس اظهار نظرهاى مسئوالن ارشد 
حوزه گردشگرى  ، ايجاد شهر گردشگر يك تئوري 
و استراتژي است كه ارزآوري، اشتغال و تسهيالت 
در استان ها را به دنبال دارد. موضوع شهر گردشگر 
دو وجه را با هم متمايز مي كند، خيلي از شهرهاي 
ما بر پاســخگويي به نيازها و كارها تمركز دارند و 
برنامه ها با محوريت نيازها و ضرورت هاي شهري 
انجام مي شود. اما صنعت گردشگري يك صنعت 
مولد و كاتاليزور در ساير حوزه هاست و مديريت 
شــهري بايد در برنامــه ريزي ها بــه دو جامعه 
گردشــگر و جامعه ساكن توجه كند. نخستين گام 

در حوزه شهر گردشگر اين است كه ما با مسووالن 
هواپيمايي كشور رايزني كرديم تا شبكه سفر ايران 
ترسيم شــود، همچنين با وزارت كشور مذاكراتي 
داشــتيم تا شهرداري ها در حوزه ايجاد زيرساخت 

نرم افزاري استان ها فعال شوند .
حــال با تغييرات عمده اي كه در ســازمان ميراث 
فرهنگــي صورت گرفته و با توجــه به اهميتي كه 
دولت براي امر گردشــگري قايل است، بايد ديد 
متوليان جديد اين حوزه كه تجربه شــان در مناطق 
مهــم گردشــگرى  را چــراغ راه مديريت كالن 
گردشگري در كشــور كرده اند، چطور قرار است 
انتظارات دولت را در اين حــوزه برآورده كنند و 
زمينه را براي تحقق جذب 20 ميليون گردشگر در 
هشت سال آينده فراهم كنند و بايد ديد آيا به واقع 
شهر گردشگر از قالب شعار به يك برنامه اجرايى 
واقعى تبديل خواهد شــد يا خير ؟ و بايد ديد آيا 
رويدادهاى بين المللى گردشگرى2018 در همدان 
اين استان را به يك شــهر گردشگر واقعى تبديل 

خواهد كرد يا خير؟

 رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان 
گفت: اســتان همــدان هم در عرصــه ملى و هم 
بين المللى مى تواند تعامل خوبى در ابعاد مختلف به 
ويژه گردشگرى داشته باشد. سيد اسكندر صيدايى 
اظهار كرد: در شرايط امروز براى توسعه يك استان 
عالوه بر داشــتن نگاه برنامه اى، نگاه آينده نگرانه، 
داشتن برنامه قوى و هماهنگى تيم مديريتى تعامل 
در سه سطح ملى، بين المللى و استانى از ضروريات 
است. وى ادامه داد: ما معتقد هستيم استان همدان 
هــم در عرصه بين المللى مى توانــد تعامل خوبى 
در ابعاد مختلف به ويژه گردشــگرى داشته باشد. 
رئيس ســازمان برنامه وبودجه استان همدان بيان 
كرد: توانايى كه استان در تعدد و تنوع گردشگرى 
بر خالف ســاير استان ها كه ممكن است يك نوع 
جاذبه داشته باشد، استان همدان را منحصر به فرد 

كرده است.
وى استان همدان را داراى تنوع و تعدد جاذبه هم 
در اكوتوريسم و هم در بعد معمارى و شهرسازى 

دانســت و گفت: اســتان همدان در تاريخ تمدنى 
گذشــته افتخارآميز ايران نيز تنوع جاذبه دارد و در 
ابعاد انســانى، مردم شناســى و شيوه هاى معيشت 
و بومگــردى نيز جاذبه گردشــگرى زيادى دارد. 
صيدايى با تأكيد بــر اينكه اين تنوع و تعدد باالى 
جاذبه گردشــگرى مى طلبيد كه آنها را با مشتاقانى 
از سراسر كشــور به تعامل بگذارد، افزود: يكى از 
بهترين تعامالت گردشگرى نشست هاى وابسته به 
سازمان جهانى جهانگردى است كه طبق زمان بندى 
انجام مى شود و آنها را براى برنامه ريزى بهتر آسوده 
خاطر مى كند. وى با تأكيد بر اينكه براى همدان هر 
دو اجالس پايتخت گردشگرى آسيا در سال 2018
و مجمع جهانى جهانگردى حائز اهميت اســت، 
افــزود: اين دو اجالس مى توانــد تعامل مجموعه 
كشورهاى مختلف را با كشور ايران و شهر همدان 

باال ببرد.
رئيس سازمان برنامه وبودجه استان همدان با بيان 
اينكه همدان با برنامه ميزبانى اين رويداد را پذيرفته 

است، تصريح كرد: پروژه هاى سرمايه گذارى همدان 
در ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى، زيرساختى و 
گردشگرى مشخص است و بايستى از اين اجالس 
كمال استفاده را كرده كه منجر به انعقاد قراردادهاى 

سرمايه گذارى در ابعاد مختلف شود.
وى يادآور شــد: اينكه همدان ميزبان اين رويداد 

اســت، خود مقوله مجزايى اســت و مى تواند در 
معرفى همدان نقش بســزايى داشته باشد، اما اين 
اجالس يك اجــالس فراملى اســت و مى تواند 
هويــت، ارزش ها و توانمندى هاى كشــور را نيز 
معرفى كند. صيدايى با اشــاره بــه اينكه در تعامل 
با اســتان هاى ديگر شايد هنوز ســاير استان ها و 
مردم اقــوام مختلف با آخرين وضعيت جاذبه هاى 
گردشــگرى همدان آشنا نباشــند، گفت: اين نوع 
نشســت ها به خاطر اينكه بستر رســانه اى اعم از 
ديدارى، شــنيدارى، مكتوب و مجــازى را ايجاد 
مى كند، مدت ها مى تواند فضاى كشــور را تحت 
تأثير قرار داده و در شــناخت نقاط مختلف كشور 

نيز اثرگذار باشد.
وى يادآور شــد: در اجالس پايتخت گردشگرى 
كشورهاى آسيايى و تبليغاتى كه در 6 ماهه نخست 
ســال انجام شــد، آثار آن را در افزايش گردشگر 
ديديم و اميدواريم در اجالس دوم نيز مهم تحقق 

يابد.

«شهر گردشگر» تكميل كننده دايره لغات گردشگرى يا يك هدف دست يافتنى 

"شهرگردشگر" 
دركاغذ بازي ها اسير نشود

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان:

نتيجه اجالس جهانى در همدان بايد انعقاد قراردادهاى سرمايه گذارى باشد
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