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ادامه از همين صفحه
در اين خصــوص پرداختن به چند موضوع حائز اهميت اســت اول اينكه 
دولت اعتدال بعد از پنج ســال به اين نتيجه رسيده كه روش دولت قبل در 
انتطاب اســتانداران بدون توجه به نظر نمايندگان استان روش درستي بوده 
جاي تأمل دارد زيرا همواره اين انتقاد به دولت هاي نهم و دهم وارد مي شد 

كه در انتصابات مشورت پذير نيست.
در ثاني بناي وزارت كشــور در 5 سال گذشته همواره بر تعامل با نمايندگان 
اســتان بوده اســت تا از اين طريق افراد توانمند و كساني كه وجهه خوبي 
در استان داشــته و به قول معروف از يك مقبوليت عام در استان برخوردار 

مي باشند انتخاب شوند.
حال چرخش 180 درجه اي وزارت كشــور در اين زمينه به چه داليلي است 
و آيــا اين چرخش به صالح دولت و باالتر از آن به صالح مردم نيز باشــد 

جاي تأمل دارد. 
كاظمي علت اين تصميم وزارت كشــور را در پيــش بودن انتخابات اعالم 
كرده است. ولي آيا اين دليل به تنهايي دليل قانع كننده اي براي افكار عمومي 
اســت و مي تواند توجيه گر فاصله گرفتن وزارت كشور از نمايندگان استان 
باشد؟ حداقل دو تحليل در پيش روي صاحب نظران مي تواند باشد اول اينكه 
دولت راه تعامل را با نمايندگان و مردم بســته است. و مي خواهد مستقل و 
بدون مشــورت با نمايندگان استانداراني از داخل وزارت كشور و نيروهاي 
ايــن وزارت انتخــاب كند. كه در اين صورت چنين افــرادي مورد وفاق و 
اجمــاع عمومي و نمايندگان نبوده و مســلمًا بعد از انتصاب به اســتانداري 
بــا چالش هاي جدي مواجه خواهد شــد زيرا كه پشــتوانه افكار عمومي و 
نمايندگان منتخب آنان را نخواهد داشت و موجبات تعارضات و تضادهايي 
در تصميم گيري هاي اســتاني را فراهم خواهد آورد. به ويژه در موضوعاتي 
نظير جذب بودجه براي استان اين نبود تعامل بيشتر تأثيرات خود را خواهد 

گذاشت.
تحليــل دوم ايــن اســت كــه دولــت احســاس مي كنــد جايــگاه نماينــدگان 
در بيــن افــكار عمومــي بــه شــدت كاهــش يافتــه و لــذا خــود را بي نيــاز 
از مشــورت بــا نماينــدگان مي دانــد كــه در ايــن صــورت نيــز نماينــدگان 
ــگاه واقعــي خودشــان در  ــي عملكــرد خــود و جاي ــه ارزياب ــد خــود ب باي
بيــن مــردم بيشــتر دقــت كننــد و ســعي در ارتقــاء جايــگاه تضعيــف شــده 
خــود در بيــن مردمــي كــه بــه آنهــا رأي داده انــد نماينــد و از طرفــي بــه 
وزارت كشــور نيــز ايــن پيــام را منتقــل كننــد كــه دچــار اشــتباه محاســباتي 
ــت  ــته اس ــتانداران گش ــاب اس ــدگان در انتخ ــش نماين ــوص نق در خص
نماينــدگان مــردم اگــر چــه بــه طــور مســتقيم در انتصابــات مديــران  بــه 
ــوده  ــه فرم ــي ب ــي از آنجاي ــد. ول ــي نمي كنن ــت ارشــد دخالت ــژه مديري وي
ــه  ــي وظيف ــت» و يك ــور اس ــس در رأس ام ــه «مجل ــل (ره) ك ــام راح ام
ــات  ــر انتصاب ــان ب ــارت آن ــن نظ ــارت اســت. اي ــز نظ ــس ني ــي مجل اصل
ــئوليت  ــان دوران مس ــا پاي ــات ت ــه انتخ ــد از مرحل ــز مي توان ــران ني مدي

آنــان باشــد.
 اگر دولت به نظر نمايندگان توجهي نكند به نوعي دهن كجي به نمايندگان 
و ناديده گرفتن نقش نظارتي آنان اســت و در ثاني انتخاب اســتاندار بدون 
پشــتوانه و حمايت نمايندگان ممكن اســت انتخابي در حد مطلوب افكار 
عمومي و گروه هاي سياســي و نمايندگان نبــوده و اين ضعف مديريت در 
آينــده دامن خود دولت را گرفته و مشــكالتي را ايجاد نمايد كه نمايندگان 
هيچگونه پاســخگويي در قبال عملكرد ضعيف مدير ارشد دولت در استان 

نخواهند داشت.
زيرا آنان به راحتي اعالم خواهند كرد اين اســتاندار انتخاب ما نبوده و نظر 
ما در انتخاب وي لحاظ نشده و لذا تمامي مسئوليت ناكارآمدي فرد منتخب 
به عهــده دولت و وزارت كشــور خواهد بود از اينها گذشــته فرد مذكور 
همواره مورد نقدهاي تند نمايندگان و احزاب سياسي خواهد بود و موفقيتي 

نخواهد داشت.
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انجمن اوليا و مربيان قوى
 الزمه تعليم و تربيت پيشرفته 

 هفته پيوند اوليا و مربيان فرصت خوبى 
اســت تا به يكى از مهم ترين مباحث در 
تعليم و تربيت كــودكان و نوجوانان و به 
طور كلى آينده سازان جامعه يعنى ارتباط 
خانه و مدرســه پرداخته شــود.خانواده به 
عنوان مهم ترين بنيان اجتماعى كه هســته 
اوليه تربيت انسان را تشكيل مى دهد، نقش 
مهمى در رشــد و تعالى او دارد.نوآموزان 
قبــل از ورود به محيط هاى آموزشــى و 
مدرسه، در كانون خانواده رشد و نمو يافته 
اند و از ايــن جهت مى توان گفت تربيت 
خانوادگى و نقشــى كه اوليا در اين زمينه 

دارند.

يادداشت
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نمايندگان نظاره گر 
يا اثرگذار 

نمــــاينده  كــــاظمي  محمــد   
گفت وگــو  در  ماليــر  اصالح طلــب 
ايــن  بــه  پاســخ  در  همدان پيــام  بــا 
در  نماينــدگان  آيــا  كــه  پرســش 
ــاز  ــده تصميم س ــتاندار آين ــاب اس انتخ
هســتند؟ گفــت: «وزارت كشــور اعــالم 
ــودن  ــش رو ب ــل پي ــه دلي ــه ب ــرده ك ك
انتخابــات صــالح نيســت نماينــدگان 
ــت  ــوند و دول ــئله وارد ش ــن مس ــه اي ب
مي خواهــد در فضــاي آرام انتصابــات 

خــودش را انجــام دهــد.»

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

نيمى ازنهاوند4ريشترلرزيد
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ـــات  ـــر خدم ـــدازي دفات ـــان راه ان ـــان و داوطلب ـــالع متقاضي ـــه اط ب
ـــاند جهـــت  ـــي در مركـــز اســـتان همـــدان مي رس الكترونيـــك قضاي
ثبت نـــام از تاريـــخ 97/7/23 تـــا 97/8/10 از طريـــق ســـامانه اينترنتـــي

 www.adliran.ir درخواست خود را ثبت و پيگيري نمايند.

روابط عمومي و اطالع رساني دادگستري كل 
استان همدان 

آگهـي ثبت نـام

بازار قيمتها موضوع نشست كارشناسان اقتصادي و مسئوالن دولتي

چكي مي خرندگران مي فروشند

افزايش سن ازدواج
■ رئيس سازمان صنعت:طرحي  سياسى يا اجتماعى

 اگر يارانه ها را حذف كنيم 
اقتصاد كشور منفجر مي شود

■ معاون آمار استان: 
همدان در يك سال گذشته در 

تورم ركورد زد 

■ رئيس نظارت و بازرسي: 
كاالها را آزاد مي گذاريم تا 
خودش به تعادل برسد

برگزاري مراسم تجليل از صنعتگران با تاخير 
3ماهه به مجادله سخنرانان تبديل شد

همه تقصيرها
گردن ترامپ!

■ رئيس خانه صنعت: آمارسازي مي كنيد
■ استاندار: حرف هاي شما كذب است

■ رئيس اتاق بازرگاني: راه براي دريافت ارز نيما بسته است
■ رئيس صمت: دولت مقصر نيست
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گفتار  در  انصاف  رعايت 
من  اســت.  خوبي  چيز 
بهتر  را  توليدكننــدگان 
به  مي شناسم  شــما  از 
طــوري كه امشــب از 
شــما پرســيدم فالني 
كيســت اما شــما او را 
من  ولي  نمي شــناختيد 

مي شناختم

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ تجهيز 2 ميليون هكتار زمين كشور به سامانه 

آبيارى نوين 
 2 ميليون هكتار از اراضى سنتى و مدرن كشور به سامانه آبيارى نوين تجهيز 

شده است.
مشــاور وزير جهاد كشــاورزى و مجرى طرح سامانه هاى نوين آبيارى كشور 
كشور در بازديد از مزارع ذرت شهرستان همدان ، افزايش 30 درصدى عملكرد 
در توليد محصول ، كاهش 30 درصدى مصرف سم و كود شيمايى ، افزايش 44 
درصــدى بهره ورى و كاهش و صرفه جوئى 4 هزار و 400 متر مكعب آب در 

هر هكتار را از مزاياى اجراى آبيارى نوين اعالم كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،زارع از ايجاد سامانه آبيارى نوين در 302 
هزار هكتار از زمين هاى كشــاورزى كشــور در سال 96 هم خبر داد و گفت : 

180 هزار هكتار از اين زمين ها تجهيز و تحويل بهره بردار شد.

آمادگى 18 پايگاه امدادونجات همدان براى 
خدمت رسانى به زائران كربال 

 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان از آمادگى 18 پايگاه امداد و نجات 
اســتان همدان براى خدمت رســانى به زائران كربال در ايام اربعين خبر داد. بهروز 
كارخانه   گفت: 14 پايگاه ثابت هالل احمر اســتان همدان به صورت مســتمر در 
حوادث و سوانح جاده اى به حادثه ديدگان خدمت رسانى مى كنند.وى بابيان اينكه در 
ايام اربعين بنا بر ضرورت 4 پايگاه سيار نيز به اين تعداد در نقاط موردنياز و حساس 
اضافه مى شود، گفت: در خصوص اقدامات برون استانى و برون مرزى نيز با توجه 
به تقسيم بندى هاى كشورى؛ تجهيزات و نيروى انسانى شامل پزشك، نسخه پيچ، 
پرستار و امدادگر به كشور عراق اعزام  شده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛  
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان گفت: همدان استان معين كرمانشاه در 
موضوع اربعين است و كادر درمانى، پزشك و آمبوالنس به اين استان اعزام كرده ايم.

كاپوتاژ رايگان براى زائران كربال 
 گمرك به  صورت شــبانه روزى به زائران كربال خدمات رســانى مى كند و 

هزينه اى هم براى كاپوتاژ اخذ نمى شود.
مديركل گمرك همدان اظهار كرد: با توجه به نزديكى اربعين حسينى و آمادگى 
ســازمان هاى مربوطه براى تســهيل اعزام كاميون هاى حامل كاالى موكب هاى 
مستقر در كربال، گمرك نيز مانند گذشته به  صورت شبانه روزى به خدمت رسانى 
مشغول است. جمال خشــوعى افزود: از ابتداى مهرماه تاكنون 182 كاميون از 
رويــه خروج موقت در گمرك همدان اســتفاده كرده و نســبت به اخذ مجوز 

خروج اقدام كردند.
مديركل گمرك همدان با اشــاره به اينكه زمان تعيين شده براى اظهار و صدور 
پروانه ديجيتال به  شرط تكميل مدارك نيم ساعت از زمان اظهار است، تصريح 

كرد: البته هزينه اى در گمرك براى كاپوتاژ از زائران اخذ نمى شود.

انجمن اوليا و مربيان قوى
 الزمه تعليم و تربيت پيشرفته 

 هفته پيوند اوليا و مربيان فرصت خوبى اســت تا به يكى از مهم 
ترين مباحث در تعليم و تربيــت كودكان و نوجوانان و به طور كلى 

آينده سازان جامعه يعنى ارتباط خانه و مدرسه پرداخته شود.
خانواده به عنوان مهم ترين بنيان اجتماعى كه هسته اوليه تربيت انسان 

را تشكيل مى دهد، نقش مهمى در رشد و تعالى او دارد.
نوآموزان قبل از ورود به محيط هاى آموزشــى و مدرســه، در كانون 
خانواده رشــد و نمو يافته انــد و از اين جهت مى توان گفت تربيت 
خانوادگى و نقشــى كه اوليا در اين زمينه دارند، از اهميت اساســى 

برخوردار است.
پس از قرار گرفتن كودكان در مســير آموزش هاى رسمى كه همراه 
با پرورش و تربيت آنها نيز اســت، مهم ترين موضوعى كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، نوع ارتباط ميان خانواده و مدرســه اســت؛ چرا كه 
هماهنگى و تعامل بين اين دو نهاد است كه تربيت و آموزش بچه ها 

را تسهيل مى كند.
بــدون ترديد انجمن اوليا و مربيان به عنوان نقطه ثقل و پيوند خانه و 

مدرسه اصلى ترين نقش را در تقويت چنين ارتباط و تعاملى دارد.
تجربه كشــورهاى پيشرفته نشان مى دهدكه نقش آفرينى انجمن اوليا 
و مربيان با هر عنوان يا اســمى، بسيار گسترده و حائز اهميت است؛ 
به گونه اى كه بسيارى از امور مدرسه از طريق اين مجموعه ها دنبال 

مى شود.
حال اگر مى خواهيم آموزش و پرورش پيشــرفته اى داشته باشيم و 
تعليم و تربيت فرزندانمان در شرايط بهترى انجام شود، بايد به انجمن 
اوليا و مربيان اهميت دهيم و زمينه هاى نقش آفرينى آن در مدرسه را 

بيش از پيش فراهم آوريم.
پيوند اوليا و مربيان با حرف و شعار و برگزارى چند جلسه و همايش 
تحقق عينى و عملى نمى يابد، بلكه نياز به تشــكيالتى چون انجمن 
اوليا و مربيان قوى و تأثيرگذار است تا بتواند ارتباط خانه و مدرسه را 

در سطح مطلوبى عينيت ببخشد.
بسيارى از مسائل و مشكالتى كه امروزه در بحث آموزش و پرورش 
كودكان و نوجوانان داريم،  ناشــى از نوعــى خأل در همكارى ميان 
خانواده و مدرسه است، كه انجمن اوليا و مربيان مى تواند اين خأل را 

پر كند و زمينه رفع مشكالت را فراهم نمايد.
بر اين اســاس الزم است در برنامه ريزى ها و سياستگذارى ها توجه 
خاصى به انجمن اوليا و مربيان شــود و زمينه هاى ارتقاى جايگاه و 
مجهز شدن اين انجمن ها فراهم گردد تا هماهنگى و ارتباط سازنده و 

مستمر ميان خانه و مدرسه به نحو احسن وجود داشته باشد.

1- انتقال دســت فروشــان پياده راه به مكان جديد دردسرساز شده 
است. گفته مى شــود حضوردستفروشــان در بلوارايثار با مخالفت 
شهروندان مواجه شده است. گويا دراين زيمنه طومار اعتراضى تنظيم 

وبه مسئوالن شهرستان همدان تحويل شده است.
گفتنى اســت ايجادايستگاه اتوبوســها و محل تجمع كارگران فصلى 
دراين نقطه با حضوردستفروشان گره ترافيكى وناامنى رادراين منطقه 

ايجادكرده است.
2- جعلى بودن مدرك تحصيلى يكى از نماينده ها تاييد شــده است. 
گفته مى شــود وزير علوم با رد وجود اســناد الزم براى اخذ مدرك 
تحصيلى يكى از نماينده ها ساير مراتب علمى ومدارك اين فرد را نيز 

بدون اعتباراعالم كرده است.
گفتنى است دراســتان نيز نحوه وزمان كسب مدرك تحصيلى برخى 

مسئوالن مورد سوال است.
3- فعاليت گلخانه هادر اســتان مورد نقد قرارگرفته است. گفته مى 
شــود درحالى كه استان شرايط كشاورزى عادى رادارد ايجاد گلخانه 
هاى كشاورزى با مصرف سوخت وانرژى مورد نقد است.گويا دراين 
نوع از توليد محصول استفاده از سوختهاى فسيلى درزمستان و سيستم 
هاى سرمايشــى در فصل گرما موجب اتالف انرژى وايجاد آلودگى 
زيست محيطى مى شود. گفتنى اســت استان همدان درحوزه انرژى 

هاى پاك وكشاورزى خودرا پيشرو مى داند.

گروه هاى حساس و پرخطر جامعه حتما 
واكسن آنفلوآنزا بزنند 

 گروه هاى حساس و پرخطر جامعه مانند سالمندان، بيماران قلبى و 
غيره هرچه سريع تر نسبت به تزريق اين واكسن اقدام كنند.

رئيس گروه پيشــگيرى از بيمارى هاى واگيردار دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: معموال با شــروع فصل ســرما، آمار ابتال به بيمارى هاى 

تنفسى به ويژه آنفلوآنزا باال مى رود.
جالل الدين بطحايى اظهار داشــت: آنفلوآنزا يك بيمارى تنفســى و 
واگيردار است كه طريق سرفه كردن، تماس دست ها، استفاده از ظروف 

مشترك و عدم رعايت بهداشت فردى به ديگران منتقل مى شود.
رئيس گروه پيشــگيرى از بيمارى هاى واگيردار دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با بيان اينكه هنوز موارد آنفلوآنزا آغاز نشده و گزارشى هم نداشته 
ايم، ابراز كرد: آنفلوآنزا يك بيمارى قابل پيشــگيرى و درمان است كه 

مهم ترين راه پيشگيرى از آن هم رعايت بهداشت فردى است.
پرسنل درمانى و تيم هاى عملياتى اچ آى وى وتاالسمى واكسن آنفلوآنزا 

رايگان دريافت مى كنند
بطحايى با تاكيد بر اينكه افراد در معرض خطر، پزشــكان و پرســنلى 
كه با بيماران ســرو كار دارند حتما بايد واكسن آنفلوآنزا بزنند، گفت: 
همه پرسنل درمانى بخش هاى دولتى واكسن رايگان آنفلوآنزا دريافت 
مى كنند. وى در گفت وگو با تسنيم، تصريح كرد: گروه هاى سالمندان، 
كودكان، بيماران قلبى، بيمارانى كه شيمى درمانى مى شوند و در مجموع 

همه افراد آسيب پذير بايد ساليانه واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند.
رئيس گروه پيشگيرى از بيمارى هاى واگير دار دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان ابراز كرد: بيماران خاصف بيماران دچار نقص ايمنى و مادران 
باردار نيز بايد با مشورت و تجويز پزشك معالج خود نسبت به دريافت 

واكسن آنفلوآنزا اقدام كنند.
بطحايى با بيان اينكه واكسن هاى آنفلوزا داراى عوارض خاصى نيستند، 
گفت: موارد منع مصرف و هشدارهاى مربوط به تزريق اين واكسن در 

بروشور مربوط به آن درج شده است.
 بيمارى آنفلوآنزا را با سرماخوردگى اشتباه نگيريد

وى با تاكيد بر اينكه آنفلوآنزا و ســرماخوردگى دو بيمارى متفاوت از 
يكديگر هستند، ابراز كرد: عالئم آنفلوآنزا به شكل يك باره و ناگهانى 
در بيمار ظاهر مى شــود اما در سرماخوردگى بيمار پيش از به تدريج 

احساس سرماخوردگى را پيدا مى كند.
رئيس گروه پيشــگيرى از بيمارى هاى واگيردار دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: بهترين زمان تزريق واكسن آنفلوآنزا از نيمه دوم شهريور 
ماه تا پايان آبان ماه است. پس از تزريق واكسن، دو هفته زمان الزم است 

تا بدن در مقابل اين ويروس ايمن گردد

6 نفر توسط آتش نشانان همدانى 
نجات يافتند

 طى روز گذشته 6 نفر توسط آتش نشانان همدانى نجات يافتند.
 رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: طبق اعالم مركز پيام و كنترل 
فرماندهى عمليات 2 عمليات اطفاى حريق و 6 عمليات امداد و نجات 

حاصل تالش آتش نشانان همدان در دو روز گذشته بوده است.
محمدرضا بياناتى گفت: روز گذشــته شهروندان همدانى 337 مرتبه با 
ســامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس 8 مورد منجر به 

عمليات شده است.
بياناتى بابيان اينكه 15 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرار شده و 35

تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه 279 مورد از تماس ها نيز ايجاد 
مزاحمت بوده است.

وى در گفتگو با مهر گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 2 مورد 
آتش سوزى شامل حريق الستيك در مزدقينه و حريق مراتع و پوشش 

گياهى در شهرك مدرس بوده است.
بياناتى افزود: همچنين 6 مورد عمليات امداد و نجات شامل نجات افراد 
محبوس شده در آسانسور در شهرك مدرس، نجات افراد محبوس شده 
در آسانسور پل عابر پياده در بلوار بعثت، 2 مورد نجات افراد محبوس 
شده در منزل در بين النهرين و ميدان 9 دى، نجات حيوانات در استادان 
و رها ســازى اندام بدن از داخل فلزات زينتــى و زيورآالت در محل 

ايستگاه مركزى توسط آتش نشانان به انجام رسيد.

گوشت 29 هزار تومانى در راه است
 از هفته آينده، گوشت منجمد وارد بازار مى شود كه انتظار مى رود 

با اين اقدام قيمت گوشت كاهش يابد.
رئيس اتحاديه قصابان همدان گفت : قيمت هركيلوگرم گوشت نرمه 
گوسفندى در بازار به مبلغ 68 تا 70 هزار بوده و هركيلوگرم گوشت 

مخلوط گوسفندى نيز با قيمت 53 هزار تومان به فروش مى رسد.
اكبر سپهرى وفا با بيان اينكه قيمت گوشت گوساله نيز تفاوت چندانى 
با گوشت گوسفندى ندارد، ابراز كرد: قيمت هركيلو گرم گوشت نرمه 

گوساله 68هزار تومان و گوشت مخلوط نيز 60 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه قصابان همدان با تاكيد بر اينكه گوشت منجمد به اندازه 
كافى در بازار وجود ندارد و اين امر موجب فشار بر روى گوشت گرم 
و افزايش قيمت آن شده است، گفت: از هفته آينده گوشت منجمد به 

اندازه نياز مردم وارد بازار مى شود.
وى به تســنيم، گفت: از هفته آينده گوشت منجمد با قيمت 29 هزار 
تومان، وارد بازار مى شود و تالش مى كنيم تا در فروشگاه هاى بيشترى 

عرضه شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر ميزان گوشت منجمد موجود در بازار 
به اندازه نياز مردم نيست، تصريح كرد: متاسفانه در بيشتر مغازه ها اين 

گوشت با قيمت بيش از 50 هزار تومان به فروش مى رسد.
رئيس اتحاديــه قصابان همدان با تاكيد بر اينكه تمام گوشــت هاى 
منجمد موجود در بازار با دالر 4هزار تومانى وارد كشــور شده است، 
عنوان كرد: قيمت 52 هزار تومانى گوشت منجمد غير واقعى است كه 

بدون شك دست هاى پشت پرده در آن دخيل اند.
سپهرى وفا از عرضه گوشــت گرم گوسفندى به شكل هفتگى خبر 
داد و گفت: براى بهره مندى همه اقشــار جامعه از اين نوع گوشت، 
حجم گوشــت ها را كمتر كرده و در بســته هاى كوچك ترى به مردم 

عرضه مى شود.
وى افزود: وقتى گوشت منجمد با قيمت 29 هزار تومان و به اندازه نياز 
مردم در بازار توزيع شود بدون شك قيمت گوشت گرم گوسفندى و 

گوساله نيز كاهش مى يابد.

بيش از 58 درصد جمعيت همدان تحت 
پوشش بيمه سالمت قرار دارند

 مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به پوشش 58 درصدى 
بيمه سالمت در استان، گفت: بيش از يك ميليون نفر از جمعيت استان 

همدان تحت پوشش بيمه سالمت قرار دارند.
ســعيد فرجى درجمع خبرنگاران، با بيان اينكه  به مناســبت سالگرد 
تصويب قانون بيمه همگانى از 27 مهر تا 3 آبان هفته بيمه ســالمت 
نامگذارى شده است، اظهاركرد: جمعيت تحت پوشش بيمه سالمت 
در 5 صندوق كارمند، ساير اقشار و صندوق بيمه روستائيان و صندوق 

بيمه ايرانيان ثبت مى شود.

 رئيس پليس راه استان همدان از افزايش 
دو برابرى تعــداد تيم هاى عملياتى پليس 

راه استان همدان در ايام اربعين خبر داد.
رضــا عزيــزى گفــت: خوشــبختانه تمــام 
امكانــات موجــود در اســتان همــدان 
بــراى اســتقبال از زائــران امــام حســين(ع) 
فراهــم شــده تــا در ايــام اربعيــن امســال 
نيــز همچــون ســال هــاى گذشــته شــاهد 
ــاده اى  ــات ج ــات و تلف ــش تصادف كاه

باشــيم.
وى در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنى 

بر تعداد تيم هاى عملياتى حاضر در استان 
طى ايام اربعين، گفت: درخواست نيروى 
كمكى به مبادى ارسال شده اما آنچه قطع 
بــه يقين صورت خواهــد گرفت افزايش 
دوبرابرى گشــت هاى روز و شب و تيم 
هاى عمليات در محورهاى اســتان همدان 

است.
رئيــس پليــس راه اســتان همــدان در 
گفتگــو بــا مهــر، گفــت: در راســتاى 
راهنمايــى و ارشــاد زائــران اكيــپ هايــى 
ــورت  ــه ص ــا ب ــده ت ــه ش ــر گرفت در نظ

ــه مشــاوره  ــه ارائ ــبانه روزى نســبت ب ش
ــد. ــدام كنن ــر اق ــى تذك و حت

وى با اشــاره به اينكه هماهنگى هايى نيز 
در راســتاى اســتقرار صحيح موكب هاى 
پذيرايى از زائران در اســتان در راســتاى 
پيشــگيرى از تصادفــات و ايجاد ترافيك 
انجام شده است، گفت: توصيه شده موكب 
هــاى پذيرايى در محل هاى امن مســتقر 

شود.
عزيزى با اشــاره آمار تلفات اربعين سال 
گذشته، گفت: سال گذشته در محورهاى 

اســتان همدان 21 نفر كشــته شدند كه 
نسبت به ســال قبل يعنى سال 95 شاهد 
كاهــش آمار تلفات جــاده اى بوديم كه 
اميدواريم امسال نيز اين مهم سير نزولى 

داشته باشد.
وى در پايــان توصيه كرد: از زائران تقاضا 
داريم ضمن پرهيز از شــتاب در محورها 
نســبت به رعايت قوانيــن اهتمام ويژه اى 
داشــته باشــند و درازاى هر 3 ســاعت 
رانندگى حداقل 15 دقيقه توقف داشــته و 

استراحت كنند.

گشت هاى پليس راه همدان 2برابر شد

غزل اسالمي»
 مراسم معرفي صنعتگران برتر كه قرار 
بود در روز صنعت برگزار شود، با كمي 
تغيير از تيرماه به روزهاي پاياني مهرماه 
موكول شد. نخستين بار كه تاريخ آن به 
روز ديگر موكول شد گرفتاري استاندار 
در آن روز بود. برگزاري اين مراســم در 
روزهايي مشخص چند بار قطعي شد كه 
يكبار هم خانه صنعت، معدن و تجارت 
ارسال كرد  همدان دعوتنامه مهيمانان را 

اما در نهايت منتفي شد. 
در نهايت چهارشــنبه شب وقتي مراسم 
برگزار شــد، محمدرضا جعفري، رئيس 
هيأت مديره خانه صنعت و معدن همدان 
گفته بود كه دليل تأخير در برگزاري اين 
مراسم اســتاندار بوده است. اما استاندار 
وقتي پاي تريبون آمــد، گفت: «من اين 
را تكذيب مي كنم. آقاي جعفري! حرف 
شــما كذب اســت. من فقط يك جلسه 
نمي توانســتم بيايم. من 5 بــار به متين 
(رئيس ســازمان صنعت و معدن) زنگ 
زدم امــا او هر بار گفــت كه براي مكان 
و زمان بــا آقايون نمي توانيــم به توافق 
برســيم. من كه عاشــق توليد و اشتغال 
هســتم چرا اين حــرف را مي زنيد. اين 
حرف شما يعني من خسته ام و نمي توانم 
بيايم و پــاي صحبت هاي توليدكنندگان 
بنشــينم. در صورتي كه هيچ استانداري 
در كشور به اندازه من براي توليد تالش 

نمي كند.»
از همين واكنش ها مي توان متوجه شــد 
كه اين جلســه با ايجاد چالش هايي بين 

سخنرانان برگزار شده است.
وقتــي كه جعفري پاي تريبــون آمد، به 
آمارسازي ها در استان اشاره كرد و گفت 
كه «لطفًا حرف راست را بزنيد از راست 
حرف زدن چه بــدي ديده ايد كه دنبال 
آمارسازي هســتيد؟ اگر كارها نادرست 
پيش رفته توليدكننــدگان مقصر بوده اند 
يا سياســت هاي غلط كشور؟ خب، اين 
مشــكالت را بگوييد تا ما يــاد بگيريم، 
چطوري  نادرســت  اطالعات  دادن  بــا 
مي توان تغيير ايجاد كرد؟». اين ســخنان 
واكنش هاي اســتاندار را دربر داشــت. 
نيكبخت وقتي كه پاي تريبون آمد گفت 
آمارســازي  مي گويد  جعفري  «آقاي  كه 
نكنيد؛ من هم به طور دقيق مي گويم كه 
بر اساس آمار دقيق اداره كار، از سال 96
تا تيرماه 97، 33 هزار و 800 شغل ايجاد 

كرده ايم.»
ــري فقــط موضــوع  ــه حــرف جعف البت
آمارســازي در اســتان نبــود. او بــه 
ــزار و 200 ــي (4 ه ــود ارز «نيما»ي نب
تومانــي و 8 هــزار و 200 تومانــي) 
هــم اشــاره كــرد و گفــت كــه ارز 
ــدارد.  ــع وجــود ن ــراي صناي ــي ب دولت
مي زننــد،  اينجــا  حــرف  فقــط 
اگــر كســي گرفتــه بگويــد. مــا در 
مي كنيــم  ثبت نــام  «نيمــا»  ســامانه 
نمي دهنــد.  مــا  بــه  پاســخي  امــا 
ــون  ــارد و 300 ميلي ــد 2 ميلي مي گوين
ــا چــرا  ــه كشــور آمــده ام دالر پــول ب
اقتصــاد  نمي كنيــد؟  توزيــع  را  آن 
دولتــي كشــور را نابــود كــرده اســت.

او سپس به مشــكالت موجود از جمله 
پرداخت  يك طرفه،  قراردادهــاي  وجود 
قــرارداد،  با  برابــر  مطالبــات  نشــدن 
 ســودناعادالنه بانكي، وجود رقباي شبه 
دولتي مانند شســتا و برخــي نهادهاي 
نظامي، تأمين نشــدن سرمايه در گردش 
توســط بانك هــا و 4 برابر شــدن نرخ 
ارز، نبود مواد اوليه و مشــكالت دارايي 
و تأميــن اجتماعي اشــاره كرد و گفت: 
«امــروز در ايــن رابطه ها چه كســي به 

توليدكنندگان پاسخگو است؟».
پس از پايان صحبت هاي جعفري وقتي 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان پاي تريبون آمد، در پاسخ 
توليدكنندگان  نماينــده  اعتراض هاي  به 
اســتان گفت: بله قيمت ها 3 برابر شــده 

اما شرايط پيش آمده را 
بايد بپذيريم و در كنار 
هم آنهــا را حل كنيم. 
مي گوينــد  بعضي هــا 
كاري  عمــًال  دولــت 
نكــرده اما اگر اشــاره 
بخشــي  به  كوچكــي 
دولــت  اقدامــات  از 
ايجاد  باشــم،  داشــته 
نيروگاه هاي خورشيدي 
مگاواتي   70 توليــد  و 
برق خورشــيدي است 
كه قرار بود اين نيروگاه 
در اراك ايجاد شود اما 
با تالش استاندار و بقيه، 
همدان  در  اتفــاق  اين 
افتاد. يا پرداخت يارانه 

در بخش انرژي به توليدكنندگان اســت 
كه برقي كه هــر كيلوواتش براي دولت 
500 تومان تمام مي شــود با 47 تومان به 
شما فروخته مي شــود. يا اگر در بخش 
آب و ســوخت قرار بــود دولت كمك 

نكند كه فاجعه ايجاد مي شد.
حميدرضا متيــن ادامه داد: ما نمي گوييم 
هيچ مشكلي نيست اما ارز به وفور وجود 
دارد و كســي كه در دريافت ارز نيمايي 
حرفه اي است، مي تواند دالر ارزان قيمت 
بگيرد. اگر كســي براي دريافت دالر 4
هزارو200 تومانــي در بخش 25 كاالي 

اساسي مشكلي دارد، بگويد؛ چون هيچ 
مشكلي براي دريافت آن وجود ندارد.

او گفــت: نمي گويــم بحران نيســت و 
ادعايي هم نداريم اما كنار شــما هستيم 
تا مشــكالت را حل كنيم. مگر پوشك 
بچه به 88 هزار و 200 تومان نرســيد و 
بحران گوجه فرنگي ايجاد نشد؟ همه اين 
بحران ها را مــردم ايجاد كردند و دولت 

مقصر نيست اما آن را حل كرديم.
متين ادامه داد:  من نمي دانم آقاي جعفري 
كاهــش 20 درصدي اشــتغال را از كجا 
آورد اما ما قراردادي براي توليد بخاري 
كم مصــرف در هفتــه بعد براي اســتان 
مي بنديم كه 2 هزار نفر اشتغال را در اين 

واحد توليدي ايجاد مي كند.
بعد از متين، رئيس اتــاق بازرگاني پاي 
تريبون آمــد كه اولين 
به  انتقــاد  صحبتــش 
رئيس  برداشــت هاي 

سازمان صنعت بود.
زبردســت  علي اصغر 
مقداري  يك  كه  گفت 
آقــاي  صحبت هــاي 
وجود  بــه  جعفــري 
مربوط  ملي  مشكالت 
مي شــد اما آقاي متين 
و  گرفت  خــودش  به 
نكرد،  خوبــي  دفــاع 
وجود اين مشكالت بر 
كسي پوشــيده نيست. 
به  ســپس  زبردســت 
مربوط  سياســت هاي 
بــه اجــراي برجام و 
اقتصــادي و ارزي دولــت انتقاد كرد و 
گفت كــه گرفتن ارز از ســايت «نيما» 
توسط يكي، دو نفر در استان دليل بر اين 

نيست كه راه براي همه باز است.
ــنيدن  ــس از ش ــتاندار پ ــت اس نيكبخ
و  توليدكننــدگان  صحبت هــاي 
تريبــون  پــاي  آنهــا  نماينده هــاي 
ــود  ــن ب ــش اي ــن صحبت ــد و اولي آم
بــه  كســي  مراســم  ايــن  در  كــه 
ــرار دادن  ــار ق ــا و تحــت فش تحريم ه
ــا  ــه ب ــرد و هم ــاره اي نك ــپ اش ترام
ــد،  ــه كردن ــان او را تبرئ صحبت هايش

در صورتــي كــه مــا اكنــون در شــرايط 
ــرا  ــم. چ ــرار داري ــادي ق ــگ اقتص جن
حرفــي  نمي گوييــد؟  را  واقعيت هــا 
نيســت دولــِت بهتــر بــر ســر كار 
و  توطئه هــا  نبايــد  آيــا  امــا  بيايــد 
دســت بــه يكــي كردن هــا را هــم 

مطــرح كنيــم؟
ــده  ــي جــدي و كوبن ــه لحن ــتاندار ك اس
داشــت بعــد از اينكــه بــه جعفــري 
بــه  را  حرف هايــش  و  كــرد  انتقــاد 
خاطــر ديــر برگــزار كــردن ايــن مراســم 
ــاي  ــه آق ــت ك ــرد گف ــوان ك ــذب عن ك
ــي  ــدان كس ــد در هم ــري مي گوي جعف
ارز نيمايــي نگرفتــه؟ امــا در هميــن 
ــه  ــد ك ــور دارن ــر حض ــه 6-5 نف جلس
ــت  ــد؛ رعاي ــتفاده كرده ان ــن ارز اس از اي
انصــاف در گفتــار چيــز خوبــي اســت. 
ــدگان را  ــن توليدكنن ــري م ــاي جعف آق
ــوري  ــه ط ــم ب ــما مي شناس ــر از ش بهت
ــي  ــيدم فالن ــما پرس ــب از ش ــه امش ك
ــناختيد  ــما او را نمي ش ــا ش ــت ام كيس

ولــي مــن مي شــناختم. 
ــدگان  ــه توليدكنن ــاب ب ــت خط نيكبخ
گفــت كــه كداميــك از شــما بــراي 
حــل مشــكلتان بــه جلســات ســتاد 
ــد  ــد آمدي ــع تولي ــع موان ــهيل و رف تس
ــي  ــه كس ــد؟ چ ــل نش ــكلتان ح و مش
ــك چــك برگشــتي نتوانســت  ــراي ي ب
ــم هســتيم  ــا ه ــا ب ــه م ــرد؟ هم وام بگي
دســتگاه هاي  نماينده هــا،  تمــام  و 
ــي  ــه و مــن همدل ــوه قضايي ــي، ق اجراي
ــم. ــراي حــل مشــكالت داري ــي ب خوب
ــد  ــت: چن ــخنانش گف ــتاندار در س اس
ــه  ــد ك ــود آم ــه وج ــتان ب ــورد در اس م
ــه  ــردم ك ــا را بررســي ك ــه آنه ــن هم م
ــي  ــه يك ــت ك ــن اس ــا اي ــي از آنه يك
ــدگان  ــي از نماين ــا يك ــا ب از روزنامه  ه
ــيده  ــرده و پرس ــه اي ك ــس مصاحب مجل
بــود كــه مي گوينــد اســتاندار بــراي 
نماينــدگان  بــا  فرمانــداران  نصــب 
ــد، خــدا شــاهد  ــه مي كن مجلــس معامل
فرمانــداري  هيــچ  مــن  كــه  اســت 
را نصــب نكــردم كــه بخواهــم بــا 
ــن  ــا بهتري ــم. ام ــه كن ــده اي معامل نماين

تعامــل را بــا فرمانــداران دارم. 

برگزاري مراسم تجليل از صنعتگران با تاخير 3ماهه به مجادله سخنرانان تبديل شد

همه تقصيرها گردن ترامپ!
■ رئيس خانه صنعت: آمارسازي مي كنيد                ■ استاندار: حرف هاي شما كذب است

■ رئيس اتاق بازرگاني: راه براي دريافت ارز نيما بسته است          ■ رئيس صمت: دولت مقصر نيست

خبـر
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بهسازى سه روستاى مالير با اعتبارى بالغ
 بر 860 ميليون تومان

 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان از اجراى بهسازى در سه روستاى 
مالير با اعتبار 860 ميليون تومان خبر داد و گفت: كاهش مدت عمليات بهســازى به دو 
ســال شاخص بسيار خوبى براى اســتفاده هر چه بهتر فعاليت هاى عمرانى توسط مردم 

است.
به گزارش فارس حســن ظفرى در آيين افتتاح طرح هاى بهســازى روستاهاى استان با 
بيان اينكه بهســازى و آسفالت فاز نخست روســتاى «كهريز نظام» با اعتبارى بالغ بر 5 
هزار و 320 ميليون ريال در سال 94 آغاز شده است، اظهار كرد: اين پروژه با 1500 متر 

طول مســير، 2 هزار و 200 متر اجراى جدول گذارى، 13 هزار و 500 متر مربع اجراى 
زيرسازى، جابجايى شبكه برق به طول يك هزار متر و اجراى ديوار حائل به طول 170 
متر انجام شــده است.وى با بيان اينكه بهسازى و آسفالت فاز دوم روستاى ازناوله نيز با 
اعتبارى بالغ بر 2 هزار 400 ميليون ريال در ســال 96 آغاز شده است، گفت: طول مسير 
آن 2 هزار 800 متر با اجراى هزار و 700 مترمربع زيرسازى و 17 هزار مترمربع آسفالت 
به اتمام رســيده است.مديركل بنياد مسكن استان همدان با بيان اينكه بهسازى و آسفالت 
فاز نخست روستاى ازناوله نيز با اعتبارى بالغ بر 880 ميليون ريال در سال 96 آغاز شده 
است، گفت: اين پروژه با طول مسير يك هزار متر مربع، اجراى 6 هزار و 800 متر مربع 

زيرسازى و 6 هزار و 800 مربع آسفالت انجام گرفته است.

وى با اشــاره به اينكه بهســازى اين سه روســتا با اعتبارى بالغ بر 860 ميليون تومان به 
بهره بردارى رسيده است، يادآور شد: كاهش مدت عمليات بهسازى به دو سال شاخص 

بسيار خوبى براى استفاده هر چه بهتر فعاليت هاى عمرانى توسط مردم است.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود در روســتاى كوهانى از توابع نهاوند اظهار كرد: 

امروز شاهد افتتاح همزمان بهسازى در سه روستاى كوهانى، چنارى و زارع آباد هستيم.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان با اشاره به اينكه بهسازى اين پروژه ها 
با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 300 ميليون تومان به بهره بردارى رسيد، افزود: بيش از 25 
هزار و 700 متر مربع عمليات آسفالت، بالغ بر 4 هزار متر طول اجراى جوى و جدول و 

بيش از 700 متر جابجايى شبكه صورت گرفته است.

خبـر

با شروع فصل بارندگى وجمع شدن آب در چاله ها، لطفا راننده هايى 
كــه  در داخل كوچه و خيابان هاى فرعى رانندگى مى كنند با دقت و 

كمى آهسته تر رانندگى كنند بروى فرد پياده رو آب پاشيده نشود. 
كمالى

من يك كشــاورز هستم و زمينم لب جاده است كدو كاشتم و مردمى 
كه از كنار مزرعه مى گذرند ماشــين را لــب جاده پارك مى كنند و از 
محصوالت بدون اجازه مى چينند و مى برند، بخدا كشــاورز با بدختى 
اين محصول را عمل آورده، من هم براى ســود و فروش محصول را 
كاشتم و اين انصاف نيست كه بدون اجازه از اين محصوالت استفاده 
مى كنيد. اين اسمش غارت است. لطفا منتشر كنيد تا شايد فرهنگ سازى 
شــود و اين رفتار اصالح شود. اين حرف دل كشاورزهايى است كه 

لب جاده زمين كشاورزى دارد به نمايندگى از آنها.
به نمايندگي جمعى از كشاورزان 

از مســئوالن محترم استان خواهشمنديم نسبت به حفظ بناى تاريخى 
عمارت جنانى واقع در خيابان شــهدا اقدامــات الزم مبذول گردد و 
اجــازه ندهند افراد ســودجو به خاطر منافع شــخصى خود اقدام به 
تخريــب عمدى و از بين بردن بناى تاريخى نمايند و باعث خطرات 

جانى و مالى ساكنين محل ذكر شده را تهديد نمايد.
مرتضايى 

 پرواز از همدان به مشهد و كيش لطفا راه اندازى شود تا مسافر مجبور 
نشــود براى يك پرواز تا تهران برود. چرا نبايــد همدان عادى ترين 
پروازهاى داخلى را داشــته باشد. از مســئوالن درخواست مى كنيم 

رسيدگى كنند.
يك شهروند

افتتاح 5 طرح آسفالت و بهسازى روستايى 
در اسدآباد

 با حضور معاون عمران روســتايى بنياد مســكن كشــور 5 طرح 
آســفالت و بهسازى روســتاهاى وندرآباد ،حســام آباد يوسف آباد 
،دهگالن و ســيراوند  در اســدآباد با اعتبارى افزون بر يك ميليارد و 

270 ميليون تومان افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايســنا، معاون عمران روستايى كشــور در افتتاح آسفالت 
و بهسازى روســتاى وندر آباد در جمع اهالى اين روستا اظهار كرد: 
براى روستاهاى اسدآباد از ابتداى سال 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
اعتبارات براى بخش هاى مختلف بنياد مســكن اختصاص داده شده 

است.
 محمد رضا شــاملو با بيان اينكه در 18 هزار روستا عمليات اجرايى 
بهسازى محيط روســتايى انجام گرفته تصريح كرد: تاكنون براى 38
هزار روستا در  سطح  كشور بنياد مسكن طرح هادى تهيه كرده و طى 
برنامه چهارم ،پنجم و دو ســال گذشته برنامه ششم توسعه با استفاده 
از تســهيالت مسكن روســتايى 2 ميليون و 200 هزار واحد مسكن 

روستايى نوسازى و مقاوم سازى شده است.
مدير كل بنياد مســكن انقالب اسالمى اســتان همدان نيز گفت:براى 
افتتاح 5 طرح آســفالت و بهسازى روســتاهاى وندر آباد، حسام آباد 
،يوسف آباد ،دهگالن و ســيراوند در اسدآباد اعتبارى افزون بر  يك 

ميليارد و 270 ميليون تومان هزينه شده است.
حسن ظفرى با بيان اينكه 325 هزار متر مربع عمليات آسفالت در اين 
5 روستا انجام گرفته افزود:عالوه بر اين  5 روستا ،90 هزار متر مربع 

زيرسازى 13 روستا نيز انجام شده است.
وى با اشاره به وجود 84 روستاى باالى 20 خانوار در اسدآباد خاطر 
نشــان كرد:در 55 روســتاى باالى 20 خانوار اين شهرستان فاز اول 
عمرانى آغاز شده و شاخص بهسازى روستايى در اسدآباد 65 درصد 

بوده كه تا رسيدن به شاخص بهسازى استان فاصله اى ندارد.
فرماندار اســدآباد هم با اشــاره به مقاوم ســازى 34 درصد مساكن 
روســتايى اســدآباد تصريح كرد: تا كنون از مجموع 11 هزار و 896
واحد مســكن روســتايى شهرســتان 4 هزار واحد مسكن روستايى 

مقاوم سازى شده است.

محيط زيست در راس هرم نيازهاى جامعه
 بحران هاى زيســت محيطى با سرعت و شــدت تمام در حال 
گسترش اســت و به عنوان بزرگترين چالش قرن، زندگى ميلياردها 
انســان را در جاى جاى اين كره خاكى مورد تهديد قرار داده است. 
به گزارش ايرنا،گرچه اولويت هاى جوامع به ظاهر باهم يكى نيست 
اما در برخى مباحث از جمله مسائل زيست محيطى سرنوشت همه 
ســاكنان اين كره خاكى بشــكلى پيچيده با يكديگر گره خورده و با 

هم درآميخته است.
اين بدان معنا اســت كه مصاديق اين معضالت و مشــكالت بويژه 
چالش هاى زيست محيطى با شدت و ضعف در همه جوامع وجود 

دارد و تنها زمان حادث شدن و بروز آنها متفاوت است. 
اولويت ها، بحران ها و مشكالت جوامع مختلف در حقيقت از نظر 
موضوعى يكســان و مشترك اســت و تنها ممكن است زمان وقوع 
يا ســرعت شناخت نســبت به آنها متفاوت باشد، مثال بحران هاى 
زيســت محيطى در نيمه دوم قرن بيســتم به عنوان تهديد جدى در 
جهان توســعه يافته مطرح شد و اذهان عموم را به خود جلب كرد، 
در حالى كه همان زمان اين مهم براى كشــورهاى عقب نگه داشته 
شده و در حال توسعه ؛ امرى حاشيه اى تلقى مى شد و همين غفلت 
موجب شد تا مشكالت زيست محيطى در اين جوامع به معضالتى 

پيچيده تبديل شود . 
همان زمان ضرورت حفظ محيط زيســت، بازانديشى در الگوهاى 
توســعه و رفتار با محيط پيرامون به عنــوان مهمترين راهكار براى 
مهار مشكالت و جلوگيرى از بحران هاى زيست محيطى در دستور 
كار بســيارى از كشورهاى قرار گرفت و اين درحالى بود كه در اين 
ســوى كره زمين ، بويژه در كشورهاى در حال توسعه، تب صنعتى 
شدن بشدت باال گرفت و حال و هواى توسعه صنعت به عنوان تنها 

الگوى پيشرفت هر روز رونق بيشترى مى گرفت . 
ــى گشــت  ــره برم ــى پرمخاط ــا از راه ــه اروپ ــان ك ــان زم در هم
ــوان و  ــياى ج ــد ، آس ــات ده ــود را نج ــت خ ــط زيس ــا محي ت
كشــورهاى درحــال توســعه از جملــه كشــور راه توســعه صنعتــى 
را بــه عنــوان مهمتريــن الگــوى پيشــرفت در پيــش گرفــت و بــه 
هميــن جهــت زود تــر از آنچــه تصــور مــى شــد بــا رونــد روبــه 
رشــد جمعيــت، افزايــش مهاجــرت از روســتا بــه شــهر ، تخريــب 
مراتــع و جنگلهــا و دســت كارى تــار و پــود طبيعــت ، در ميانــه 
راه صنعتــى شــدن در معضــالت زيســت محيطــى گرفتــار شــديم. 
در حال حاضر بســيارى از نقاط كشور ما بويژه كالنشهرهاى عنوان 
مناطق آلوده كشــور با بحرانهاى زيست محيطى بويژه آلودگى هوا 

، كمبود آب و كاهش روز افزون پوششهاى گياهى روبرو است . 
فرصتهاى و عرصه هاى موثر در سالم سازى و تلطيف محيط زيست 
در نقاط مختلف كشــور و فهرســتى از عرصه هاى و فرصتهاى بى 
نظير طبيعى بتدريج به كانونهــاى بحرانى و متغيرهاى تهديد كننده 
محيط زيســت تبديل شده و حمله ريزگردها مخاطرات جدى براى 

22 استان كشور ايجاد كرده است. 
هــم اكنون جلــوه هاى بهار در اين اســتانها در ســايه توده اى از 
ريزگردهــا و غبار متراكم پنهان شــده و اين پديده عالوه برتخريب 
طبيعت و محيط زيست منشا بســيارى از بيماريهاى تنفسى و قلبى 

عنوان شده است . 
گرچــه ايــن شــرايط بســيار نگــران كننــده اســت امــا روزنــه هــاى 
اميــد نيــز پيــدا شــده ، آگاهيهــاى مــردم نســبت بــه اهميــت محيــط 
ــاى  زيســت در حــال افزايــش اســت، آســيب شناســى عملكرده
ــرح و  ــى مط ــى و مديريت ــطوح كارشناس ــى در س ــت محيط زيس
ــه و پويــش مــردم در بســيارى از نقــاط  ــرار گرفت مــورد توجــه ق
ــا  ــاده اســت ب ــه راه افت ــراى پاكســازى محيــط زيســت ب كشــور ب
ــه  ــتر ب ــه بيش ــه هرچ ــى وتوج ــاز انديش ــرورت ب ــال ض ــن ح اي
محيــط زيســت از ضــروت هــاى انــكار ناپذيــر جامعــه ماســت . 
بــى ترديــد رســيدن بــه ايــن نكتــه نشــان دهنــده تحولــى بــزرگ 
در رويكــرد بــه مســائل زيســت محيطــى اســت كــه ايــن تحــول 
ــه  ــاز ب ــداوم آن ني ــده و ت ــل ش ــى حاص ــى جمع ــو تالش در پرت

ــالش دارد.  ــزى و ت ــه ري برنام
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ايميل

تعاوني  شركت  محترم  اعضاي  كليه  اطالع  به  بدينوســيله 
كشــاورزي باغداران همدان مي رســاند كه جلسه مجمع 
عمومي عادي در تاريخ 97/8/5 رأس ساعت 9 صبح در محل 
حسينيه تفريجاني ها، ميدان پروانه ها تشكيل مي گردد، لذا 
از كليه اعضاي محترم دعوت مي گردد با در دســت داشتن 
كارت ملي و دفترچه عضويت خــود و يا وكالت نامه كتبي 
موكلين و با رعايت مفاد ماده 35 اساسنامه در موعد و مكان 
مذكور حضور به هم رسانند. ضمناً هيأت مديره 10 روز قبل 
از تشكيل مجمع عمومي در دفتر شركت آماده پاسخگويي و 
توضيحات الزم در خصوص گزارش هيأت مديره، بازرسان و 

صورت هاي مالي مي باشند.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان 
2- اتخاذ تصميم درباره صورت هاي مالي 1396 شركت 

3- پيش بينى بودجه سال 1398
4- انتخاب 5 نفر اعضاء اصلــي و دو نفر اعضاء علي البدل 

هيأت مديره شركت به مدت 3 سال مالي 
5- انتخاب دو نفر بازرس شركت براي مدت يك سال مالي

6- تعيين خط مشي آتي شركت 
7- اتخاذ تصميــم در خصوص تصويــب آئين نامه جديد 

تشخيص صالحيت اركان و مدير عامل شركت 
8- تغيير آدرس شركت به نشاني خيابان تختي كوچه شهيد 
محمدحسين آزاديان، بن بست پرستو پالك 86 طبقه همكف 

هيأت مديره شركت تعاوني كشاورزي باغداران همدان 

آگهـي دعوت 
مجمع عمـومي عـادي

(نوبت دوم)

شركت تعاوني وحدت صابرين 
بدينوســيله از كليه ســهامداران يا وكالي آنها دعوت مي شود، رأس ساعت 
3 بعدازظهر روز شــنبه مورخ 1397/8/19 در مجمــع عمومي عادي به طور 
فوق العاده شركت تعاوني وحدت صابرين حضور بهم رسانند و يا طبق ماده 19 
آيين نامه نحوه برگزاري مجامع عمومي تعاوني ها، نماينده خود را جهت حضور 

در مجمع فوق معرفي نمايند.
ضمناً داوطلبان تصدي ســمت بازرسي و هيأت مديره موظفند تا 7 روز پس از 
انتشار آگهي درخواست كتبي خود را مطابق فرم به دفتر تعاوني تحويل نمايند.

مكان: شاهنجرين، جاده اصلي، حسينيه حضرت علي اصغر(ع)
دستورات جلسه

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد سال 95 و 96
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 95 و 96

3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي يك سال مالي 
4- تعيين خط مشي تعاوني براي سال مالي 97

5- تصميم گيري در خصوص فروش يا عدم فروش كل دارايي هاي شركت 
6- تصميم گيري در خصوص فروش قسمتي از دارايي هاي شركت 

7- تصميم گيري در خصوص اجاره شركت 

علي انصاري - رئيس هيأت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده نوبت اول   

تاريخ انتشار: 1397/7/28

 معاون عمران روســتايى بنياد مسكن 
كشــور در آيين افتتاح نهاوند 3 پروژه زير 
سازى و آســفالت با اعتبار يك ميليارد و 
300 ميليون تومان  در روســتاهاى نهاوند 
گفت:  نهاوند نســبت به ميانگين شاخص 
برخوردارى در اســتان، كمتر است  بايد 
كمك كرد تــا ايــن عقب ماندگى جبران 

شود. 
محمدرضــا شــاملو  گفــت: منظومه هاى 
روستايى در چند اســتان كشور  به صورت 
پايلوت اجرا مى شــود كه تنها منطقه استان 
همدان با  توافق استاندارى ، بخش گيان است 
كه در مرحلــه مطالعاتى قرار دارد و تا اوايل 

سال آينده شاهد اجراى آن خواهيم بود.  
شــاملو بابيــان اينكه در كمك بــه جبران 
عقب ماندگى روســتاهاى شهرستان نهاوند 
آنچه در توان ما بود به كار گرفته شده است، 
گفت: حدود 2 ميليارد 500 ميليون تومان قير 
و اعتبار در نظر گرفته شــده كه در اين سفر 

هم يك ميليارد به اين سهميه افزوده شد. 
وى  گفــت: در حــال حاضــر از 18 هزار 
روستاى شامل  بهســازى ، 12 هزار روستا 
اجــرا و مابقى بــه اعتبار 3 هــزار و 500
ميليارد اعتبار نيــاز دارد تا در يك دوره 10
ســاله  پروزه هاى نيمه كاره به اتمام برسد  
و با وجود محدوديت اعتبارات با مشاركت 
مردمى، شــوراها و كمك هاى ملى ، ســال 
گذشــته در بيش از 4 هزار و 500 روســتا 
فعاليت اجرايى شــده اســت به طورى كه 
در يك هزار روســتا پروژه جديد آغاز و در 
بيش از 3هزار و 500 روستا پروژه هاى نيمه 

 تمامى قبل اجرا و تكميل شد. 
شــاملو تصريح كــرد: در برنامه پنج ســاله 
ششــم با كمك نمايندگان مجلس فرصت 
هاى خوبى براى توســعه روستايى در نظر 
گرفته شــده و در ماده هــاى  27، 52 و 99
قانون برنامه احكامى بر همين مبنا صادرشده 
اســت براى بخشــى از آن هــا مجوزهاى 
قانونى گرفته شــده و در بودجــه هم ديده  
شده است، در بخش هايى هم موفق به اخذ 
مجوز نشده ايم اما پيگير هستيم و با سازمان 
برنامه بودجه مكاتباتى انجام شده كه تمامى 

مصوبات در بودجه 98 ديده شود. 
همچنين در قانون تنظيم و اصالح بودجه 97

كه انتظار مى رود هردو هرچه ســريع تر در 
صحن علنى تصويب شوند كه بر اساس آن  
سهم قابل مالحظه اى به استان خواهد رسيد 
كه شامل 450ميليارد تومان براى طرح هاى 

هادى استان مى شود. 
 ســهم اندك نهاوند در بهسازى 

روستايى 
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى 
هم در اين آيين گفت: شهرستان نهاوند در 
مقايسه با ساير شهرستان هاى استان همدان 
در خصوص اجراى طرح هادى روســتايى 

كمترين سهم را دارد. 
حســن بهرام نيا افــزود: در 2 ســال اخير 
شهرستان نهاوند در زمينه بهسازى روستايى 
و اجــراى طرح هادى بــا اقدامات صورت 
گرفته معادل 4 دهه گذشته كار انجام داده كه 
اين نشان از پيگيرى عوامل اجرايى استان و 
شهرستان براى  رفع اين عقب ماندگى است. 
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: در سال گذشته و امسال در 
مجموع بيش از 5 ميليارد تومان قير يارانه اى 
و اعتبار براى اجراى طرح هادى روســتايى 

شهرستان نهاوند جذب شده است. 
2ميليــارد اعتبــار بــراى طرح 

روستاى گردشگرى فارسبان  
مديركل بنياد مسكن همدان گفت: روستاى 

فارســبان كه پيش از اين بعنوان روســتاى 
هدف گردشگرى اســتان معرفى شده بود، 
مجدد بــه مراجع ملى ارجاع مى شــود تا 
بــا موافقت برنامه بودجه و كميته بررســى 
طرح هاى گردشــگرى كشــور مورد تاييد 
و تصويب قرار بگيــرد و بدنبال آن  تامين 
اعتبار انجام و طرح گردشگرى بعد از تهيه 

به مرحله اجرا برسد. 
حسن طفرى گفت: كارهاى مقدماتى به نام 
روستاى گردشگرى در استان انجام شده كه 
با تاييد آن منابع مــورد نياز جذب خواهد 
شــد  كه حدقل اعتبار مورد نياز  2 ميليارد 
تومان اســت تا بتوان بعنوان روستاى هدف 
گردشگرى مزيت هاى اين روستا را در اين 
حوزه احيا و گردشــگر هم  از اين شرايط 

استفاده كند. 
حســن طفرى گفت:طرح روستاگردى در 
احصا مشــكالت و كمبودهــاى پنهان در 
روستاهاى شهرســتان نهاوند، موثر است و  
حضور در روستاها باعث مى شود مسئولين 
از نزديك با مشكالت جامعه روستايى آشنا 

و نسبت به رفع آن دغدغه مند اقدام كنند. 
 محروميت 79 روستاى نهاوند از 

طرح هادى  
فرمانــدار نهاوند هــم در ادامــه اين آيين 
گفت: شاخص بهسازى روستايى در نهاوند 

48 درصد اســت و با توجــه به وضعيت 
روستاهاى شهرستان نيازمند توجه ويژه در 

جذب اعتبارات ملى است. 
مــراد ناصرى با اعالم اينكه  در شهرســتان 
نهاونــد 169 روســتا وجــود دارد كه 91

روســتاى آن بهسازى شده است، 50 روستا 
فاز اول بهسازى به اتمام رسيده و 41 روستا 
هم در دست اقدام قرار دارد كه اين اقدامات 
بااعتبار 38 ميليارد تومان انجام شــده است، 
تاكيد كــرد: دربخش اعتبارات اســتانى در 
شــوراى برنامه ريزى شهرســتان به صورت 

ويژه به اين موضوع خواهند پرداخت.  
فرماندار نهاوند گفت: 50 روستاى شهرستان 
فاز اول طــرح هادى در آن ها انجام شــده 
و عمليــات اجرايــى فاز دوم 12 روســتا 
نيز به اتمام رســيده و مــورد بهره بردارى 

قرارگرفته است. 
به گفته ناصرى در  حال حاضر 79 روستاى 
شهرستان هيچ گونه اقدامى در بخش بهسازى 

و اجراى طرح هادى اجرا نشده است. 
وى درباره 3 پروزه افتتاحى هم گفت:طرح 
بهســازى و اجــراى فاز دوم طــرح هادى 
روســتاهاى كوهانى، زارع آباد و چنارى با 
مجموع اعتبار يك ميليارد و و 300 ميليون 
تومان از محل اعتبارات استانى و ملى افتتاح 

و به بهره بردارى رسيده است.

معاون عمران روستايى بنياد مسكن كشوردر نهاوند: 

گيان نهاوند پايلوت روستايى 
در كشور

 فرماندار اســدآباد با بيــان اينكه اعتبار 
2 و نيم ميليارد تومانى كه بنياد مســكن به 
بهسازى اختصاص داده، اوراق است، گفت: 
پيمانــكاران اوراق قبــول نمى كنند و بايد 
بخشى از اين اوراق نقد شود تا بتوان كارها 

را پيش برد.
به گزارش فارس كريم حميدوند در آيين 
افتتاح پروژه هاى بهســازى در اســدآباد 
با بيان اينكه مردم روســتاى وندرآباد در 
كار كشاورزى و دامپرورى سرآمد هستند، 
اظهار كرد: بايد همه مســئوالن خدمت به 
مردم را وظيفه خود بدانند.وى با بيان اينكه 
عالوه بر بهسازى انجام گرفته در روستا، 
13 كوچه ديگر نيز عقب نشــينى كرده و 
آماده آسفالت ريزى هستند، افزود: به پاس 
مشــاركت مردم براى اين امر مهم تالش 
خواهيم كرد.فرماندار اســدآباد با اشاره به 
اينكــه اعتبار 2 و نيم ميليــارد تومانى كه 
بنياد مسكن به بهســازى اختصاص داده 
اوراق است، خاطرنشــان كرد:  در چنين 
نمى كنند  قبول  اوراق  پيمانكاران  شرايطى 
لذا تقاضاى ما اين است كه بخشى از اين 
اوراق نقد شود تا بتوان كارها را پيش برد.

بهســازى فاز دوم 12 روستا در شهرستان 
نهاوند

در ادامــه نماينده مــردم نهاوند در مجلس 
شوراى اســالمى در آيين افتتاح پروژه هاى 
بهسازى اين شهرستان با بيان اينكه بهسازى 
فاز اول 50 روســتا در نهاوند انجام شــده 
اســت، اظهار كرد: طى دو سال گذشته 41
روستا در حال بهســازى است كه اين امر 
نشان دهنده روند رو به رشدى در امر توسعه 
روستايى است.حســن بهرام نيا با تاكيد بر 
اينكه بهســازى و اجراى فاز دوم روستاى 
كوهانى با اعتبار 900 ميليون تومان، زارع آباد 
190 ميليــون تومان و چنارى با اعتبار 210

ميليون تومان انجام شــده است، افزود: سه 
روستا با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 300
ميليون تومــان افتتاح شــده و امروز مورد 
بهرهبردارى قرار مى گيرد.وى با بيان اينكه 91

روســتاى اين شهرستان بهسازى شده و يا 
در دست اقدام است، عنوان كرد: فاز دوم 
بهسازى 12 روســتا در حال انجام است 
و بالغ بر6 ميليــارد و 200 ميليون تومان 
طى اين دو سال جهت بهسازى روستاها 

جذب شده است.

 فرمانــدار شهرســتان نهاوند در آئين 
افتتاح بهسازي روستاي كوهاني از توابع 
نهاوند، با اشاره به اينكه شهرستان نهاوند 
170 روستا دارد، گفت: فاز اول بهسازى 
در نزديك به 50 روستا تكميل شده، 41
روســتا در دست اقدام اســت و در 79

روستا هيچ اتفاقى نيفتاده است.
مراد ناصرى اظهار كرد: شهرستان نهاوند 
190 هــزار نفر جمعيــت دارد كه از اين 
تعداد 90 هزار نفر را روســتاييان تشكيل 
مى دهند كه نزديــك به 48 درصد را در 

بر مى گيرد.
ناصرى با ابراز تأســف از شــاخص 48
درصدى بهســازى در شهرستان نهاوند، 
گفت: اين رقم نشــان دهنده اين اســت 
كه روســتائيان نهاوندى شرايط سختى را 
تجربه مى كنند بنابراين الزم اســت همه 
با تمام توان و تالش نگاه ويژه اى به اين 

موضوع داشته باشيم.
فرمانــدار نهاوند تصريح كــرد: با اعتبار 
شهرســتانى و ملى نمى توان انتظار اتفاق 
خاصــى در اين حوزه داشــت و اگر به 
شــكل ويژه به اين 79 روســتا نگاه كنيم 

فرداى قيامت بايد پاسخگو باشيم.
نماينــده مــردم نهاونــد در مجلــس 
طــى  گفــت:  اســالمى  شــوراى 
ــاز اول 50 ــازى ف ــا بهس ــال، تنه 40س

ــى  ــه ط ــده در حاليك ــام ش ــتا انج روس
ــتا در حــال  دو ســال گذشــته 41 روس
بهســازى اســت كــه نشــان دهنــده 
ــر توســعه  ــه رشــدى در ام ــد رو ب رون

روســتايى اســت.
به گزارش ايسنا، حسن بهرام نيا با تأكيد بر 
اينكه بهسازى و اجراى فاز دوم روستاى 
كوهانى با اعتبار 900 ميليون تومان، زارع 
آباد 190 ميليون تومان و چنارى با اعتبار 
210 ميليون تومان انجام شــده اســت، 
خاطرنشان كرد: در مجموع اين سه روستا 
با اعتبارى افزون بــر يك ميليارد و 300
ميليــون تومان افتتاح شــده و مورد بهره 

بردارى قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه 91 روستاى اين شهرستان 
بهسازى شــده و يا در دست اقدام است، 
عنوان كرد: طى 40ســال، تنها فاز اول 50
روستا انجام شده در حاليكه طى دو سال 
گذشته 41 روستا در حال بهسازى است.

پيمانكاران بهسازى روستايى
 اوراق قبول نمى كنند

روستاييان نهاوندى شرايط سختى را تجربه مى كنند

79 روستاى نهاوند منتظر بهسازى
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كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: شــامگاه پنجشنبه 26 مهر ماه ، 
ساعت 18و 44 دقيقه، زلزله اى بر مقياس4

و يك دهم ريشتر نهاوند و برخى روستاهاى 
شهرســتان در بخش گيان، زرين دشــت و 

مركزى را لرزاند.
تصاويرى كه در شــبكه هاى مجازى دست 
به دســت مى شد،نشان مى داد ديوار برخى 
خانه ها به طــور قابل توجهى ترك خورده 
اســت و همين موجب وحشــت مردم و 

خروج از خانه هايشان شده بود.
شامگاه پنجشنبه را مردم و مديريت بحران 
شهرستان بيدار ماندند و حالت  آماده باش 

بودند.
اين زلزله 4و يك دهم ريشترى روى گسل 
اصلــى نهاوند كه امتــداد آن از بروجرد تا 

كنگاور است 3 ثانيه طول كشيد.
امواج اين زلزله در 5 كيلومترى نهاوند، 15
كيلومترى برزول و 17 كيلومترى گيان بود 
اما در بخش خزل اين شهرســتان  احساس 

نشد.
نهاوند با همجوارى 4گســل زلزله از نقاط 
زلزله خيز كشــور و با سابقه زلزله سال 37
كه 200 كشته و بيش از 984 نفر زخمى به 

جاى گذاشت، به شمار مى آيد.
نهاوند داراى 172 هكتار بافت فرسوده است 
كه عمده اين بافت در مركز شــهر و مناطق 

روستايى است.
 مديران بحران فراخوانده شدند

فرماندار نهاوند با اعالم نشســت اضطرارى 
مبنى بر تشكيل تيم مديريت بحران، مديران 
بحران شهرســتان را براى بازديد از اماكن 

درمانى و خدماتى شهرستان فراخواند.

مراد ناصرى در كميته بحران شهرســتان كه 
دقايقى پس از زلزله در فرماندارى تشــكيل 
شــد، گفت؛ اين زمين لرزه  خسارت جانى 
نداشــته و در مورد بافت فرسوده شهرى و 
برخى نقاط روستايى هم  دهياران گزارشى 

از ميزان خسارات وارده اعالم نكرده اند.
مــراد ناصرى با تاكيد بــر  آماده باش كامل 
ستاد بحران از مردم خواست تا ضمن حفظ 

آرامش ،  نكات ايمنى را رعايت كنند.
ناصرى اين زلزله را تلنگرى دانســت براى 
ستاد بحران شهرستان و اينكه جلسات اين 
ســتاد ماهانه 6 بار و در ساعات غير ادارى 

مرتب برگزار شود.
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.

فرماندار نهاوند، افزود: بنا به گزارش هالل 
احمر انبار اقالم ضرورى شهرســتان تامين 
است و هيچ  مشــكلى در اين مورد وجود 
ندارد همچنان كه شهرستان ها و استان هاى 
معين شهرستان نهاوندهم آماده باش هستند.

++اعزام تيم هاى ارزيابى به نهاوند
مديــر كل بحــران اســتاندارى همدان هم 
درباره وقوع زمين لرزه 4.1 ريشترى شامگاه 
پنجشنبه در نهاوند گفت: پس از اين اتفاق 
تيم هاى ارزيــاب بالفاصله به منطقه اعزام 

شدند.
عليمردان طالبى گفت: بر اســاس گزارش 
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اين زمين 
لرزه در عمــق 12 كيلومترى زمين رخ داده 

است و تلفاتى از آن گزارش نشده است.

 ستاد بحران جدى تر عمل كند
همانطــور كه فرمانــدار در ســتاد بحران 
شهرســتان مطرح كرده است، زلزله شامگاه 
پنجشــنبه تلنگــرى بــه مديريــت بحران 
شهرســتان و اوضاع بافت فرسوده اين شهر 
اســت و البته مناطق فرســوده شهر كه  در 
پيچ و خم اعتبارات وعده داده شــده هنوز 
نتوانسته اند سر پناهى امن براى خود بسازند 
و محله دو خواهران كه بدليل هم پوشــانى 
بافت تاريخى و فرســوده تا تعيين تكليف 
الئوديسه اجازه هيچ ساخت و سازى ندارند 
و 2 ميليــارد اعتبارى كه در فصل ســرما و 
آســتانه بارش ها اختصاص يافت و خبرى 

از تخصيص آن و ادامه كاوش ها نيست.
و البته 79 روستاى شهرستان كه هيچ اقدام 
بهســازى ، نو ســازى و طرح هادى در آن 

اجرا نشده است.

احزاب

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

بـرخبرخبر
خ

الوروف: آمريكا در حال انتقال 
تروريست ها به عراق و افغانستان است

 وزير امور خارجه روســيه از شواهدى صحبت كرده كه نشان 
مى دهــد آمريكا در حال انتقال تروريســت هاى داعش به عراق و 

افغانستان است.
به گزارش فارس، «ســرگئى الوروف» وزير امور خارجه روسيه 
تأكيد كرد، طبق اطالعاتى كه در اختيار روسيه قرار گرفته، آمريكا 

در حال انتقال تروريست هاى داعش به عراق و افغانستان است.
الوروف در مصاحبه با شــبكه فرانسوى زبان «راشاتودى فرانس» 
كــه با حضور روزنامه نــگاران فرانســوى «Paris Match» و 
«فيگارو» انجام شــد، تأكيد كرد: «در حال حاضر گروه تروريستى 
داعش بسيار كوچك شــده است. همانطور كه قبال نيز گفته بودم 
تروريست ها در اردوگاه «التنف» كه به صورت غيرقانونى از جانب 
آمريكا شــكل گرفت نيز حضور دارند. بر اســاس اطالعات ما، 

آمريكايى ها تروريست ها را به عراق و افغانستان منتقل مى كنند».
وى ادامه داد: «اما آمريكايى ها به طور خاص در اين منطقه ســعى 
دارند تا به صورت كامال غيرقانونى يك شــبه دولت شكل دهند تا 
شــرايط زندگى مطلوب براى عامالن خود را در اين منطقه فراهم 
كنند. آنها در حال ايجاد نهادهاى حكومتى براى جايگزينى دولت 
مشروع دمشق هستند و در عين حال به طور فعال تسريع بازگشت 
و استقرار مجدد آوارگان ســورى مطرح مى كننند در شرايطى كه 
نه آمريكا، نه فرانســه و نه كشــورهاى ديگر غربى مايل نيستند تا 
شــرايط مناسب براى بازگشت آوارگان ســورى به مناطق تحت 

كنترل دولت مشروع سوريه فراهم شود».

رئيس كميته زيرساخت ستاد مركزى اربعين خبر داد؛
پيش بينى 1885 اتوبوس براى خدمت 

رسانى به زائرين
 رئيس كميته زيرســاخت ســتاد مركزى اربعين گفت: تعداد 
1885 اتوبوس در داخل و خارج از مرزهاى كشور جهت سرويس 

دهى به زوار پيش بنى شده ا
بــه گزارش مهر، مهدى جمالى نژاد با بيان اينكه در ســال جارى 
براى ايجاد زيرســاخت هاى زيربنايى و خدماتى اقدامات خوبى 
توسط دستگاه هاى اجرايى صورت گرفته است، از تخصيص 16
ميليارد تومان به شهرهاى واقع در مسير مرز چذابه، شلمچه، مهران 

و خسروى در استانهاى خوزستان، ايالم و كرمانشاه خبر داد.
 معــاون عمرانــى وزارت كشــور افــزود: ايــن اعتبــار بــه جهــت 
ــاخت  ــم از س ــى اع ــدگار و دائم ــاى مان ــاخت ه ــاد زيرس ايج
مجتمــع هــاى خدماتــى و رفاهــى و بهســازى معابــر بــه منظــور 
ــه زوار  ــى ب ــات ده ــود خدم ــران و بهب ــردد زائ ــهولت در ت س

تخصيــص داده شــده اســت.
رئيــس كميتــه زيرســاخت ســتاد اربعيــن حســينى بــا اشــاره بــه 
تكميــل محوطــه ســازى و ورودى پايانــه هــاى مــرزى مهــران، 
چذابــه و شــلمچه تصريــح كــرد: تعــداد گيــت هــاى گذرنامــه 
در پايانــه هــاى مــرزى بــه 200 مــورد افزايــش يافتــه اســت تــا 
ــرد و  ــام بگي ــترى انج ــرعت بيش ــا س ــه زوار ب ــى گذرنام بررس

مــدت زمــان انتظــار بررســى گذرنامــه هــا كاهــش يابــد.
جمالى نژاد با بيان اينكه سيســتم حمل و نقل 37 شهردارى كشور 
براى خدمت رســانى به زائران بسيج شده اند، گفت: تعداد 1885
اتوبوس در داخل و خارج از مرزهاى كشور جهت سرويس دهى 

به زوار پيش بنى شده است.
وى با بيان اينكه بار اصلى برگزارى مراســم اربعين حســينى بر 
دوش مردم اســت، يادآور شد: تمام دستگاه هاى اجرايى از هالل 
احمر، ســپاه، نيروى انتظامى تا دولت تســهيل كننده و زمينه ساز 
برگزارى اين مراسم هســتند كه از ماه ها قبل برنامه هاى الزم را 
انجام داده اند كه مراســم اربعين سال جارى بهتر از سال گذشته 

برگزار شود تا شاهد رضايتمندى بيشتر مردم و زائرين باشيم.

دبيركل سازمان ملل متحد:
يك ميليارد نفر از فقر نجات پيدا كرده اند

 دبيركل سازمان ملل متحد گفت: از سال 1993 تاكنون به لطف 
رهبرى سياســى، توســعه اقتصادى فراگير و همكارى بين المللى 

نزديك به يك ميليارد نفر از فقر نجات پيدا كرده اند.
به گزارش مركز اطالعات ســازمان ملل متحــد در تهران، آنتونيو 
گوترش در پيامى به مناســبت روز بين المللى امحاى فقر با اشاره 
به اينكه 25 ســال پيش جهان نخستين روز بين المللى امحاى فقر 
را پاس داشت، افزود: با اين حال همچنان بسيارى ناديده انگاشته 
شــده اند؛ بيش از 700 ميليون نفر از رفــع نيازهاى اوليه روزانه 

خود عاجز هستند.
وى ادامه داد: بســيارى در وضعيت هاى درگيرى و بحران زندگى 
مى كنند؛ برخى در دسترســى به خدمــات درمانى، فرصت هاى 
شــغلى و آموزشى با موانعى رو به رو هســتند كه آنان را از بهره 
گيرى از توســعه اقتصادى گســترده باز مى دارد و زنان به طور 

نامتناسب تحت تاثير قرار مى گيرند.

مجمع عمومى اجالس بين المجالس جهانى:
فناورى هاى نوين ظرفيت گفتمان

 و تعامل را افزايش مى دهد
در  ايــران  پارلمانــى  هيــات  رييــس  حســينى  فاطمــه   
اجــالس IPU بــا اشــاره بــه مشــاركت فعــال زنــان ايرانــى در 
ــاى  ــش و فناورى ه ــيل دان ــه پتانس ــت ك ــى گف ــاى علم زمينه ه
ــد و  ــو و تعامــل را افزايــش مى ده ــت گفت وگ نويــن، ظرفي
ــر  ــل تاثي ــا و درك متقاب ــا و تمدن ه ــوى فرهنگ ه ــر گفت وگ ب

ــتقيم دارد. مس

بررسى مشكالت احزاب در ايران در گفتگو با رئيس خانه احزاب همدان

تبديل شدن نام حزب به برند 
و احساس بى نيازى 

شبنم طهماسبى »
 در كشــورهاى جهان ســوم نوعــى طرز تفكــر و ذهنيت منفى 
حكمرانان و دولت مردان نسبت به وجود احزاب سياسى وجود دارد 
كه خود اين نوع ذهنيت باعث مى شــود كه احزاب سياسى يا نتوانند 

رشد كنند يا منحل ميشوند و از صحنه رقابت حذف ميشوند .
ويژگى عام زندگى سياسى در جوامع جهان سوم را ميتوان در ضعف 
يا نبود نهادهاى سياســى و اجتماعى خالصه كرد جمعيت فراوان و 
اموزش نديــده ، اقتصاد ضعيف همراه با مشــكالت اجتماعى مثل 
درگيرى هاى قومى و فقدان اجماع ملى از يك سو و مقابله با چالش 
هاى برامده از نظام بين المل از سوى ديگر فرصت ساخت و پرداخت 
و قوام بخشــيدن به نهادهاى اجتماعى ، فرهنگى، سياسى را در يك 

فضاى ارام طبيعى از اين جوامع سلب كرده است.
در همين راســتا در خصوص مشكالت احزاب با حميد خاورزمينى 

رئيس خانه احزاب گفتگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد:
رئيس خانه احزاب همدان معتقد اســت: كه احزاب داراى مشكالتى 
مى باشند كه اين مشكالت عمدتا به مشكالت درونى و بيرونى دسته 

بندى مى شود.
وى گفت: مشــكالت بيرونى احزاب شامل 1. نگاه بد بينانه حاكمان: 
حاكمين هميشــه احزاب را  مزاحم ميدانند و تنها روى خوشــى كه 
ازحاكمين دريافت مى كنند به بواســطه زينت و يا تبليغات سياســى 

مى باشد.
2.نگاه بدبينانه جامعه كه از نا آگاهى از مفهوم تحزب از يك ســو و 

عملكرد احزاب در گذشته نشات مى گيرد
و از آنجاييكــه حزب با قدرت معنا و مفهوم پيدا مى كند اين بدبينى 
حاكمان و عامه ى مردم موجب دلسردى كنشگران حزبى در فعاليت 

ها مى شود.
او در ادامه بيان كرد: احزاب داراى مشــكالت درونى نيز ميباشــد كه 
عبارتند 1. از تنگناهاى مالى: فقدان پشــتيبانى مالى از سوى اصناف 
موجب شده است كه بجز دو حزب كارگزران سازندگى و موتلفه ى 
اسالمى كه به غير از مبانى فكرى داراى خاستگاه اقتصادى نيز هستند 
همه ى احزاب در مضيقه مالى قرار داشته باشند و حق عضويت اعضا 
بار گرانى به شمار ميرود و در صورتى كه هزينه هاى حزب نيز توسط 
افراد خاصى تامين شــود موجب افزايــش قدرت و نفود آنان در اين 

زمينه مى گردد.
2.فقدان روحيــه كار جمعى و بى تفاوتى يا مخالفت با تشــكيالت 

بواسطه تاثير پذيرى از جامعه.
3.تبديل شــدن نام حزب به برند و احســاس بى نيــازى از جذب، 
آموزش و ســازماندهى و ناديده گرفتن قدرت گروه در تبلور قدرت 
سياسى قائم به فرد شدن احزاب و فقدان چيزى به نام بازنشستگى از 
امور اجرايى و در نتيحه كندى در عمل و فقدان مشاورين با تجربه و 
كهنه كار در كنار محريان و كنشــگران حوان و ميانسال كه نقش هاى 

مكمل را به نقشهاى متضاد تبديل مى كند.
ــودن آنهــا موجــب  ــا ب ــو پ 4.كوتاهــى عمــر احــزاب در ايــران و ن
ــك را  ــاى دموكراتي ــه ه ــه روي ــده ك ــذاران ش ــژه بنيانگ ــوذ وي نف
مخــدوش مــى كنــد و در مقابــل موجــب تشــديد تضادهــاى درونى 
و فقــدان اميــد بــراى ارقــا و در نتيحــه بــى انگيزگــى بــراى نيروهاى 
جــوان تــر مــى گــردد كــه خــود بــرا  تشــكيل تشــكيالت و مانعــى 

بــراى كار گروهــى اســت.
5.حذف نيروهاى سياســى پيشــرو حرفــه اى و كار آمد كه حاصل 
اســتيالى دولت به عنوان بخشى از حاكميت بر احزاب است موجب 
كاهش كارآمدى احزاب بواسطه فقر در نيروى انسانى توانمند،  كارآمد 
و پيشرو تغيير ســاختار از يك مجموعه آرمان خواه به يك مجموعه 

محافظه كار و پرهيزنده از تغيير شده است .
خاور زمينى در ادامه در خصوص مشــكالت احزاب در استان 
گفت: شــايد ســاختار قومى استان مى توان دســت انگيزه اى 
بــراى تقويت ســاختار ميتنى بر انديشــه بجاى ســاختار هاى 
مبتنــى بر قوميت باشــد اما ضعف  احزاب به داليل ياد شــده 
در يادداشــتهاى پيشين همين امر را تشــديد نموده است. يعنى 
همگرايى ضعيف در ســاختار خرد ضعف القا شده ارز ساختار 

نمايد. مى  تشديد  را  كالن 
 وى ادامه داد: نبود تمايل افراد بومى به كنشــگرى سياســى دربيشتر 
شــهرهاى اســتان بويژه در مركز اســتان كه موجب ضعف در عمق 
ساختارهاى سياســى و در نتيجه بى ثباتى در جريانها و بى اعتمادى 

مردم استان به پايايى كنشگران مى گردد.
در جمع بندى نهايى بايد گفت كه منشــا اصلى اين مشكالت را بايد 
در فرد گرايــى مفرط فرهنگ  و جامعه ايرانى بايد جســتجو نمود. 
اين پديده علت اصلى بســيارى از مشــكالت اجتماعى, اقتصادى و 
سياســى اســت كه ما را به يك تراژدى اجتماعى كشانيده است. و تا 
ايــن نقيصه مرتفع نگردد با هيچ ابزارى نمى توان به حل مشــكالت 

پيش رو پرداخت.

هر تريبونى نبايد راجع به تخصصى ترين 
موضوعات اظهارنظر كند

 يك عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: اين پروسه غلطى است كه در كشور 
باب شــده كه هر تريبونى راجع به تخصصى ترين موضوعات كشور اظهارنظر 
مى كند. بايد از مخالفين CFT پرسيد كه با برگزارى كدامين نشست تخصصى 
به اين نتيجه رســيده اند كه اين لوايح خالف منافع ملى اســت.على بختيار در 
گفت وگو با ايســنا با اشــاره به مطالبى عليه تصويب اليحه CFT در مجلس 
شوراى اسالمى از طريق تريبون هاى رسمى بيان مى شود، گفت: مجلس به طور 
كامل از فرامين مقام معظم رهبرى تبعيت مى كند. از آنجايى كه مجلس برداشتش 
از فرمايشات رهبرى در خردادماه اين بود كه معظم له با موضوع FATF و لوايح 

چهارگانه مخالف هستند، بحث CFT را در مجلس متوقف شد.

دولت بايد براى تصميم گيرى در زمينه حامل هاى 
انرژى با مجلس تعامل داشته باشد

 يك عضو كميســيون انرژى وزارت نفت در شــرايط فعلى به دنبال فعال 
كردن كارت ســوخت و برطرف كردن معايب آن و آماده شــدن براى اجراى 
مصوبات دولت و مجلس اســت.جالل ميرزايى در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به شايعات در خصوص ســهميه بندى بنزين، بيان  كرد: وزارت نفت مجرى 
تصميماتى اســت كه مجلس شوراى اسالمى و دولت در اين زمينه  مى گيرد. 
وزارت نفت در شرايط فعلى در حال فعال كردن سامانه كارت سوخت است 
و به بررســى و بر طرف كردن معايب آن مى پــردازد.وى در ادامه  بيان  كرد: 
مجلس شــوراى اسالمى قبال در برنامه ششم اين اجازه را به دولت داده است 
تا قيمت فرآورده هاى نفتى و گازى را تعديل كند، اما دولت در ســال گذشته 
قصد داشــت توپ را به زمين مجلس شوراى اسالمى بيندازد، اما مجلس اين 

ريسك را نپذيرفت و امروز توپ در زمين دولت قرار دارد.

تحريم هاى آمريكا ناقض دستورات ديوان 
بين المللى دادگسترى است

 وزير امور خارجه در حساب خود در توييتر نوشت: تحريم هاى اخير آمريكا 
ناقض دستورات ديوان بين المللى دادگسترى است.

به گزارش مركز ديپلماسى عمومى و رســانه اى وزارت امور خارجه ، محمد 
جواد ظريف روز پنجشنبه در اين توييت افزود: تحريم هاى اخير اياالت متحده 
ناقض دو دستور ديوان بين المللى دادگسترى است ممانعت نكردن در تجارت 
كاالهاى مربوط به امور انســانى و پرهيز از تشــديد مناقشه؛ اين يعنى اوج بى 

اعتنايى به حاكميت قانون و حقوق بشر تمامى مردم.
ظريف تاكيد كرد: دشــمنى رژيم قانون شكن آمريكا عليه ايرانى ها با اعتياد به 

تحريم ها تشديد شده است.

 ســفير جمهورى اسالمى ايران در الهه 
تاكيد كرد:اگر ايران احســاس كند فقط به 
صورت يك طرفــه در حال اجراى برجام 
اســت، گزينه هاى ديگرى را براى انتخاب 

دارد.
به گــزارش مهر، عليرضــا جهانگيرى در 
خصــوص قرار صادره توســط ديوان بين 
المللــى دادگســترى راجع به بخشــى از 
تحريم ها عليه ايران تصريح كرد: اين قرار 
عالوه بر آمريكا براى همه كشــورها الزم 
االجرا اســت و آمريكا و بقيه كشــورهاى 
جهــان بايد از ايجــاد محدوديت هايى كه 
بــر اجراى ايــن قرار در مورد بخشــى از 

تحريم ها تاثير مى گذارد، خوددارى كنند.
ســفير ايران در الهه افزود: با توجه به قرار 
ديوان، همه كشــورها بايــد از همكارى يا 
كمك به آمريــكا در اعمــال تحريم هاى 
يكجانبــه در حوزه هايى كــه در مورد آنها 

قرار صادر شده، خوددارى كنند.
وى اضافــه كــرد: در ايــن راســتا تعليق 
هواپيمايى  شــركت هاى  از  تعدادى  پرواز 
اروپايــى به تهران و يا خوددارى از عرضه 
سوخت به هواپيماهاى ايرانى در برخى از 
است  موضوعاتى  از  خارجى  فرودگاه هاى 
كه مغاير با اصول بشــر دوســتانه بوده و 

نيازمند بازنگرى فورى است.
جهانگيرى ادامه داد:  اعالم خروج آمريكا از 
عهدنامه مودت كه در ادامه خروج آمريكا 

از ســازمان ها و توافقنامه هــاى بين المللى 
نظيــر برجام، توافــق آب وهوايى پاريس، 
يونسكو و شوراى حقوق بشر سازمان ملل 
انجام شد، خود نقض پاراگراف سوم قرار 
ديوان بين المللى دادگســترى مى باشد كه 
در آن از طرف ها خواسته از هر اقدامى كه 
ممكن اســت اختالف جارى نزد ديوان را 
تشــديد يا تطويل كند يا حل و فصل آن را 

پيچيده كند، خوددارى كنند.
ســفير ايران در الهه همچنين در پاسخ به 

ســئوالى در خصوص برجــام تاكيد كرد: 
آژانس بيــن المللى انرژى اتمــى تاكنون 
12 بــار پايبندى جمهورى اســالمى ايران 
به تعهدات خــود در چارچوب برجام را 
تاييد كرده است. در عين حال ايران اعالم 
كــرده تا زمانــى به برجــام پايبند خواهد 
بود كه ســاير طرف ها نيز بــه تعهدات و 
مســئوليت هاى خود در چارچوب برجام 
عمل كنند و اگر ايران احســاس كند فقط 
به صورت يك طرفه در حال اجراى برجام 

اســت، گزينه هاى ديگرى را براى انتخاب 
دارد.

جهانگيرى در مورد حادثه تروريستى اهواز 
نيز گفت: يك گروه تروريســتى و تجزيه 
طلب كــه دفاتر آن در كشــورهاى غربى 
اســت، در كنار داعش مسئوليت اين حمله 
را برعهــده گرفت كه به خوبى ارتباط بين 
اين دو گروه تروريســتى را نشان مى دهد. 
اســناد و مــدارك زيــادى در خصوص 

تروريستى بودن اين گروه وجود دارد.

سفير ايران در الهه:

برجام يك طرفه اجرا شود
 گزينه هاى ديگر انتخاب مى كنيم

قرارگاه هاى جنگ رسانه اى دشمن عليه ايران 
در عربستان و اسرائيل است

 دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: در جنگ رســانه اى 
قرارگاه هايى در عربستان و اسرييل به وجود آمده كه بايد كنترل شود.

ــخيص  ــع تش ــر مجم ــى دبي ــن رضاي ــنيم، محس ــزارش تس ــه گ ب
مصلحــت نظــام در پنجميــن كنگــره سراســرى جمعيــت رهپويــان 
انقــالب اســالمى بــا اشــاره بــه نزديــك چهلميــن ســالروز انقــالب 
اســالمى، اظهــار كــرد: امــروز در چهلميــن ســالروز نظــام مــا بــا يك 
رويارويــى ديگــرى بــا آمريــكا روبــرو هســتيم كــه ايــن رويارويــى 
از ويژگــى خــاص و مهمــى برخــوردار اســت و هــدف آن هــم آينده 

منطقــه اســت كــه اهميــت تعييــن كننــده اى دارد.

اليحه قانون مطبوعات 
بزودى به مجلس مى رود

وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت : 
كار بررسى و تاييد اليحه قانون مطبوعات 
در هيات دولت به اتمام رســيد و بزودى 
به مجلس شــوراى اسالمى براى تصويب 

ارسال مى شود.به گزارش ايرنا، سيد عباس 
صالحى در نخستين اجالسيه سراسرى خانه 
هاى مطبوعات و رسانه هاى كشور افزود: 
در اين قانون سعى شــده تا تمام مقررات 
مورد نياز مطبوعات به طور كامل ديده شود 
و نگاه حاكم بر آن نيز پيشروانه است.وى 

با اشــاره به مطالبات موجود براى تشكيل 
نظام جامع رســانه اى، اظهار داشت: نظام 
جامع رســانه اى يك بار در دولت مطرح 
شــد كه به دليل برخى انتقاداتى كه اهالى 
رسانه نســبت به آن مطرح كردند متوقف 
ماند.صالحى افزود: پيش نويش جديد نظام 

جامع رســانه اى تدوين شد و هم اكنون 
در كميســيون فرهنگى در دست بررسى 
است و آماده ارجاع به دولت براى تصويب 
است.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: 
تالش مى شود تا نظام جامع رسانه اى هر 
چه سريع تر در دولت بررسى و تاييد شود.

لزوم تعيين تكليف 172 هكتار بافت فرسوده شهرستان

نيمى از نهاوند 4 ريشتر لرزيد
■ زلزله پنج شنبه شب خسارت جانى نداشت اما ديوار خانه ها ترك خورد
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انجمن هاى علمى نقش موثرى در پيشرفت فناورى هاى 
سالمت دارند

 رئيس دفتر توسعه فناورى سالمت وزارت بهداشت گفت: نقش انجمن هاى علمى 
پزشكى و همكارى آنها با وزارت بهداشت مى تواند در راستاى پيشرفت تكنولوژى ها 
و فناورى هاى سالمت بسيار موثر باشد.حســين وطن پور درگفت وگو با ايرنا، اظهار 
داشــت: انجمن ها مى توانند به عنوان پايگاه كيفى و نهادهاى مستقل، كارهاى وزارت 
بهداشــت را رصد كرده و اين نتايج را به وزارتخانه بازتــاب بدهند تا بتوانيم ميزان 

موفقيت يك كار و نتايج سياست ها را بررسى كنيم.
رئيس دفتر توســعه فناورى سالمت وزارت بهداشت افزود: عالوه بر اين انجمن هاى 

علمى پزشكى مى توانند در حوزه فناورى نيز به كارآزمايى هاى بالينى كمك كنند.

كنكور در شرايط فعلى به نفع كشور نيست
 رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بيانكرد: كنكور جايى در سند تحول 
بنيادين ندارد و اگر زمينه اجراى كامل ســند در مدارس فراهم شود در آينده نزديك 
شاهد حذف كنكور خواهيم بود. فرهاد كريمى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: پيرامون 
كنكور مقاالتى توليد و گزارش هاى تحليلى در باب مضرات و اثرات ســوئى كه دارد 
انجام داده ايم.وى افزود: با بيان اينكه با توجه به موكدات اجراى ســريعتر سند تحول، 
اگر زمينه هاى اجرايى كامل آن در مدارس فراهم شــود، در آينده نزديك شاهد حذف 
كنكور خواهيم بود.كريمى افزود: طبيعى است كه حذف كنكور يك موضوع سياستى و 
اجرايى بوده و تابع تفاهم و اقناع طرفينى است كه در موضوع كنكور نقش ايفا مى كنند 

و بايد براى حل آن يك عزم ملى بوجود بيايد.

كاهش نرخ بارورى كشور در سال 97 
 يك جمعيت شــناس از كاهش نرخ بارورى در 6 ماهه ســال 97 نسبت به سال 

گذشته خبر داد و گفت: در اين مدت 706 هزار تولد ثبت شد.
به گزارش مهر، محمدجواد محمودى در پنل تخصصى «تحوالت ســاختار خانواده و 
فرزندآورى»، با بيان اينكه به راحتى نمى توانيم خانواده ها را مجاب كنيم كه به سمت 
فرزندآورى حركت كنند، افزود: در حال حاضر بارورى به زير عدد 2 كه نرخ جانشينى 
است، رسيده است.وى ادامه داد: از سال 80 و پيش از توصيه ها براى افزايش جمعيت، 
كشور با افزايش نرخ بارورى مواجه شد و شعار افزايش جميعت از سال 86 زده شد. 
از سال 90 تا 95 شــاهد افزايش نرخ بارورى بوديم. با توجه به سياست هاى ابالغى 
جمعيت توسط رهبر انقالب در ارديبهشت 93 و سال 94 شاهد افزايش تولد بوديم. 

نرخ رشد آسيب هاى اجتماعى 2 برابر نرخ 
رشد جمعيت است

 رئيس شــوراى ارتقاء آگاهى هاى عمومى قوه قضاييه گفت: نرخ 
رشد آسيب هاى اجتماعى در ايران 2 برابر نرخ رشد جمعيت است.

به گزارش مهر، على محمد زنگانه در پنل «نهادهاى مســئول و حل 
مسائل خانواده» كه در حاشيه نخستين كنگره ملى خانواده برگزار شد، 
با اشاره به افزايش ميزان آســيب هاى اجتماعى در ايران، افزود: نرخ 
آسيب هاى اجتماعى در تمامى كشورها رو به تزايد است و ايران هم 

از اين مستثنا نيست.
وى ادامه داد: ســبك زندگــى جديد، زندگى شــهرى و مقتضيات 
خاص آن باعث باال رفتن آســيب ها شده است به طورى كه نرخ رشد 
آســيب هاى اجتماعى 2 برابر نرخ رشــد جمعيت شده است و همين 
روند در بســيارى كشورها حاكم اســت به طورى كه تعداد انگشت 
شمارى كشور وجود دارد كه نرخ رشد كمى در آسيب هاى اجتماعى 

داشته باشند.
وى اضافــه كرد: طالق به عنوان يك آســيب اجتماعى ريشــه در 
تربيت انســان معاصر دارد كه گرفتار فردگرايى شده است. جامعه 
ما در طول دهه هاى اخير از خانواده گســترده به خانواده هسته اى 
تغيير كرده اســت و در پديده هاى اجتماعــى بايد به اين زمينه هاى 

اجتماعى توجه كنيم.
رئيس شــوراى ارتقاء آگاهى هــاى عمومى قوه قضاييه با اشــاره به 
برگزارى كالســهاى مشــاوره پيــش از ازدواج گفت: بــا برگزارى 
كالسهاى چند ساعته پيش از ازدواج و در زمانى كه زوجين يكديگر 
را انتخاب كرده اند هيچ مشــكلى حل نمى شــود و آموزش ها بايد از 

مهدكودك و پيش دبستانى آغاز شود.

6000 دانش آموز تحت حمايت كميته امداد 
امسال در كنكور قبول شدند

 رئيس كميته امداد گفت: امســال 6000 دانش آموز تحت حمايت 
كميته امداد در كنكور قبول شدند و و حمايت اين نهاد از دانشجويان 
تحت حمايت پس از ورود به دانشــگاه نيز توسط بخش دانشجويى 

ادامه دارد.
به گزارش ايسنا پرويز فتاح اظهار كرد: ساخت مسكن، ايجاد اشتغال و 
رسيدگى به امور فرهنگى مددجويان تحت حمايت از اهميت ويژه اى 
برخوردار است، گفت: امسال شــش هزار دانش آموز تحت حمايت 

كميته امداد در كنكور قبول شدند.
وى با اشــاره به اينكه كميته امداد اهتمام ويژه اى به اعزام مددجويان 
تحت حمايت به اردوى زيارتى عتبات عاليات، مشــهد مقدس و قم 
دارد، گفت: سال گذشته 180 هزار مددجوى تحت حمايت به مشهد 

مقدس اعزام شدند.
رئيس كميته امداد با بيان اينكه سال گذشته 35 هزار مددجو با حمايت 
اين نهاد در همايش پياده روى اربعين حسينى شركت كردند،اظهاركرد: 
امسال نيز تسهيالتى براى مددجويانى كه به پياده روى اربعين مشرف 

مى شوند در نظر گرفته  شده است.
ــت  ــاعد دول ــر مس ــا نظ ــال ب ــاه امس ــت: از مهرم ــه گف وى در ادام
ــا  ــان تحــت حمايــت كميتــه امــداد و بهزيســتى ب تمامــى مددجوي
ــه  ــر دريافــت ياران ــه شــرايط اقتصــادى موجــود عــالوه ب توجــه ب
ــد  ــرى بهره من ــدى اضافه ت ــه از كمــك نق و كمــك معيشــت ماهيان

مى شــوند.

 موريانه نخورده باشه خوبه!!
خبر ورزشي: شكايت پرسپوليس از استقالل

 بابا اينا شوخي مي كنن نه شكايت
شوت: كي روش: پول فراري نداريد پيكان بخريد

 از كجا به كجا رسيديم!!
هدف ورزش: كي روش: اسم هاي گنده به درد نخور!

 اينا از اونايى هستن كه الكى الكى اسم گنده كردن!!
ايرنا: هشدار وزارت بهداشت به"سوپر ماركت هاى داروفروش"

 يعنى اگه برى چيپس بخرى، خورد نداشــته باشــه باقيش رو 
بهت قرص ميده؟

همدانپيام: كمر خميده خيابان كارگر از بى اعتمادى شهردارى
 حاال اگه اسم خيابان " خيابان دكتر" بود كه اينجورى نمى شد!!

فرارو: فرسودگى 35درصد مدارس همدان
 خوبه حاال اين خيرها رو خدا آفريد!!

هگمتانه: سير صعودى حيوان گزيدگى در همدان
 از همه داريم مى خوريم اينا رو روش!!

هگمتانه: فرسفج شهر سيب و سفاِل تويسركان
 محصوالمون هم دارن براى خودشون نام آور مى شن!!
فرارو: برخورد جدى با سوءاستفاده كنندگان از كتب درسى

 حاال ديگه كار به جايى رســيده كه از كتابها هم دارن ســو 
استفاده مى كنن!!

همدان پيام: مرغ ها در همدان سيرند
 خدا رو شكر الاقل اينا تو اين گرونى سير شدن!

شهردارى همدان اماده خدمت به مردم در روزهاى برفى
 همه اينجورى با برنامه كار مى كردن مملكت ما گل و بلبل بود

شبستان: كاهش 10 درصدى تصادفات درون شهرى در همدان
 اين رو بايد از خدمات ايران خودرو بدونيم يا خدمات دولت!!

همدان پيام: كودكانى با عرق ملى بار بياوريد
 كى عرق اونا رو خشك مى كنه!! 

همدان پيام: متوليان تنظيم بازار، فقط شب عيد هستند 
 آخه فقط براى شب عيد پول مى گيرن!!

آموزش و پرورش دانش آموز را 
با مسجد آشنا كند

 آيت ا... ناصر مكارم شيرازى از مراجع تقليد، آشنايى دانش آموزان 
با مراكز فرهنگى مانند مسجد را از جمله وظايف آموزش و پرورش 
دانســت و گفت: حضور دانش آموزان در مساجد موجب بيمه شدن 

آنان مقابل آسيب هاى اجتماعى و اخالقى مى شود.
به گــزارش ايرنا، وى با تاكيــد بر اين كه آمــوزش و پرورش بايد 
هماهنگ با آموزه هاى قرآنى باشد گفت: نام گذارى اين وزارت خانه 
به نام آموزش و پرورش توجه به آموزه هاى قرآنى است، چرا كه تعليم 
و تربيت از هم جدا شدنى نيست و اگر تنها به يك بعد آن توجه شود 

فاجعه رقم مى خورد.
آيت ا... مكارم شــيرازى با بيان اين كــه ارائه آموزش به اولياى دانش 
آموزان بايد از جمله برنامه هاى آموزش و پرورش باشد اظهار داشت: 
دانش آموزان بايد در كنار آموزش علم از نظر اخالقى نيز تربيت شوند 

كه تحقق اين امر در گرو آموزش اوليا و تغيير نگرش آنان است.
وى با اشــاره به اين كه از منظر قرآن، هدف انبيا تزكيه و تعليم است، 
گفــت: بايد ضرورت توجه به دو بُعد آموزش و تربيت را به خانواده 
ها آموزش داد، چرا كه تنها توجه به جنبه آموزشــى موجب مى شود 
تا دانش آموزانى تربيت كه در آينده با آســيب هاى اجتماعى دست به 

گريبان شوند.
اين مرجع تقليد گفــت: بايد دانش آموزان و اولياى آنها نســبت به 
كاركردهاى آســيب زاى فضاى مجازى توجيه شوند، چرا كه تمركز 
دشمن در اين فضا، گسترش فعاليت هاى مخرب سياسى و اجتماعى 
اســت.وى با تاكيد بر ضرورت جلوگيرى از آسيب هاى اجتماعى در 
مدارس گفت: انتقال فرهنگ غربى در قالب برنامه ها و اسناد مختلف 
از ديگر آســيب ها و تهديدهاى امروز است. اين مرجع تقليد با تاكيد 
بر اين كه قســمت مهم شكل گيرى فكرى و اخالقى انسان در دوران 
كودكى و نوجوانى رقم مى خورد خاطرنشان كرد: دانش آموزان امانت 
جامعه هستند كه به آموزش و پرورش سپرده شده اند و به همين دليل 

بايد نسبت به تربيت و آموزش صحيح آنها اهتمام ويژه شود.

واكاوى علت گرايش 
به مصرف مشروبات الكلى

 در يك ماه اخير شــاهد مســموميت و فوت تعداد بســيارى از 
مصرف كنندگان مشــروبات الكلى در كشــور بوديــم، به طورى كه 
ســخنگوى سازمان اورژانس كشور از افزايش آمار مسمومان و شمار 
فوتى هاى ناشــى از مصرف الكل در كشــور به 371 نفر خبر داده و 
گفتــه بود كه از اين تعداد 32 نفر فوت، 167 نفر ترخيص و 173 نفر 

همچنان بسترى هستند. 
يكــى از مهم ترين داليل گرايش جوانان به مشــروبات الكلى كمبود 
و گرانى تفريح و ســرگرمى براى جوانان اســت. در اصل جوانى كه 
از آموزش مهارت هاى زندگى ســالم در مدرســه و دانشگاه محروم 
بوده است مصرف مشروب را تفننى براى خود مى دانند. براساس يك 
پژوهش، 80 درصد جوانانى كه در آن شــركت كرده اند سابقه بيش از 
يك يا دو بار مصرف داشــته اند و 94 درصد از كل شــركت كنندگان 
گفته اند فقط در جمع دوســتان و همساالن تشويق به مصرف شده اند. 
همچنين 89 درصد از افراد عنوان كرده اند كه الكل طبى يا الكل سفيد 

اصلى ترين مشروب مصرفى آن ها بوده است.

آمادگى براى افزايش ظرفيت پزشكى
 دانشــگاه آزاد به دنبال به وجود آمدن مشــكل در پذيرش پزشكى از آمادگى براى 

افزايش ظرفيت رشته هاى پزشكى در بهمن ماه و مهرماه سال آينده خبر داد.
ــه اى آمادگــى دانشــگاه آزاد اســالمى  ــا، ايــن دانشــگاه طــى اطالعي ــه گــزارش ايلن ب
بــراى افزايــش ظرفيــت رشــته هاى پزشــكى در بهمــن مــاه ســال جــارى و مهرمــاه 

ســال آينــده در صــورت كســب مجوزهــاى قانونــى ضــرورى خبــر داد.
دانشــگاه آزاد ظرفيــت آن را دارد تــا در صورتــى كــه مراجــع قانونــى مجوزهــاى 
ــل  ــد و درصــد قاب ــم كن ــترهاى الزم را فراه ــدت بس ــاه م ــد در كوت الزم را بدهن
مالحظــه اى از ظرفيت هــا را افزايــش دهــد. بــا ايــن حــال دانشــگاه آزاد اســالمى 
خــود را تابــع مقــررات كشــور، اســتانداردهاى علمــى و چارچوب هــاى قانونــى 
ــى دانشــگاه آزاد اســالمى  ــد، به خصــوص كــه يكــى از سياســت هاى اصول مى دان
ــد توســعه رشــته هاى پزشــكى  ــاى دانشــگاه در دوره جدي ــدات هيــات امن و تاكي

اســت.

4 نشانه باال بودن قند خون
 "هايپرگليســمى" بــه وضعيــت بــاال بــودن ســطح گلوكــز يــا قنــد خــون اشــاره 

ــت اســت. ــارى دياب ــده بيم ــه شــاخص تعيين كنن دارد ك
ــده اســت و الزم اســت  ــر متابوليكــى نگــران كنن ــد خــون يــك تغيي ــودن قن ــاال ب ب

ــرد.  ــرار گي ــان ق ــه ســرعت تحــت درم بيمــار ب
درصورتيكــه بــراى مــدت زمــان طوالنــى جهــت كاهــش قنــد خــون اقدامــى نشــود 

ممكــن اســت بــه اعصــاب و اندام هــاى بــدن آســيب جــدى وارد شــود.
ــد از: از دســت دادن آب  ــون عبارتن ــد خ ــودن قن ــاال ب ــم ب ــانه هاى مه ــم و نش عالئ

ــان و تشــنگى بيــش از حــد معمــول).  ــدن، (احســاس خشــكى در ده ب
ــان دهنده  ــى وزن، احســاس خســتگى و درد، احســاس خســتگى نش كاهــش ناگهان
ــا ورم  ــن عارضــه ب ــد، اي ــارى دي ــد خــون باشــد. ت ــودن ســطح قن ــن ب ــاال و پايي ب
ــد خــون  ــودن ســطح قن ــاال ب ــه از ب ــى در شــبكيه شــناخته مى شــود ك عــروق خون

ــود. ــى مى ش ناش

استفاده از داروى «ديفن هيدرامين» 
در كودكان زير 6 ماه ممنوع

 سخنگوى ســازمان غذا و دارو گفت: مصرف داروى ديفن هيدرامين براى كودكان 
زير 6 ماه ممنوع است و توصيه مى شود افراد زير 2 سال قبل از مصرف اين دارو با نظر 

پزشك استفاده كنند.
كيانوش جهانپور در گفت وگو با فارس، درباره مصرف داروهاى ديفن هيدرامين و كتوفين 
در كودكان اظهار داشــت: به طور كلى درباره مصرف خانواده داروهاى آنتى هيستامين 
به خصوص آنهايى كه از دوز دارويى قوى ترى برخوردار هســتند و عاليم خواب  آورى 
در آنها مشــاهده مى شود هشدارهايى وجود دارد و توصيه مى شود كه افراد زير 5 سال 
اقدام به مصرف آنها نكنند.  وى در ادامه گفت: متأسفانه مشاهده مى شود كه خانواده ها 
براى خواباندن كودكى كه بى قرارى مى كند از ديفن هيدرامين استفاده مى كنند اما بايد به 
عوارض جدى اين داروها توجه داشته باشند به دليل اينكه مواردى از مرگ ناگهانى به 

دليل مصرف اين داروها گزارش شده است.

 در كنــار مخالفتهــاى كــه بــا ازدواج 
زودهنگام صورت مى گيرد برخى كارشناسان 
مســائل اجتماعى نيز با بيان اينكه خانواده 
ايرانى بر پايه شــرايط اجتماعى و اقتصادى 
مى كند  برنامه ريزى  فرزندانش  ازدواج  براى 
گفت: نابسامانى هاى موجود در ازدواج قابل 
سياستگذارى اســت و نبايد مانعى براى آن 

ايجاد كرد.
پــدرام كاويــان در گفت وگــو بــا فارس، 
درخصوص اليحــه افزايش ســن ازدواج 
و منــع ازدواج زير 16 ســال كه با  قيد يك 
فوريت تحويل مجلس شــده  و حداقل سن 
ازدواج براى دختران 16 سال و براى پسران 
18 سال پيش بينى شده است؛ گفت: اينطور 
ميان روشــنفكران جا افتاده كه ازدواج زير 
شانزده سال مختص حاشيه شهرهاى بزرگ 
يا شــهرهاى كوچك و مرزى است، اما آمار 
و اطالعات موجود خالف اين تصورات را 

ثابت مى كند. 
وى ادامه داد: كسانى كه ازدواج زير شانزده 
را تقبيح مى كنند، عموما آن را ريشه در فقر 
مى دانند و معتقدند خانواده ها از سر فقر در 
سنين پايين فرزندانشان را به اجبار به ازدواج 

ترغيب مى كنند.
اين كارشناس مســائل اجتماعى با تأكيد بر 
اينكــه واقعيت جامعه خالف ايــن ادعا را 
ثابت مى كنــد، گفت: خانواده ايرانى به دليل 
شرايط اجتماعى - اقتصادى خاص خودش، 
ازدواج فرزنــدان را امرى دفعى نمى داند كه 
بخواهد براى فرار از مسئوليت، فرزندانش را 

به ازدواج ترغيب كند. 
وى ادامــه د اد: ممكــن اســت در برخى 
كشــورهاى اطراف، مسئله مرسوم باشد، اما 
خانواده ايرانى كه به مــرز يك يا دو فرزند 

رسيده است چنين تصميمى نمى گيرد. 
ــى  ــواده ايران ــه خان ــان اينك ــا بي ــان ب كاوي
ــادى  ــى و اقتص ــرايط اجتماع ــه ش ــر پاي ب
بــراى ازدواج فرزندانــش در ســنين خــاص 
ــن  ــرد: اي ــد ك ــد، تأكي ــزى مى كن برنامه ري
برنامه ريــزى ريشــه در ســبك زندگــى 

ــى دارد.  ايران
 آمارهــاى ارائه شــده براى منع 

ازدواج در سنين پايين دقيق نيست
اين كارشناس مســائل اجتماعى با اشاره به 
آمارهاى رســمى كشور در اين زمينه گفت: 
متأســفانه آمار بدون ســند از طريق برخى 
فعاالن حوزه زنان و كودكان ارائه مى شــود 

كه دقيق نيست.
وى اظهار داشــت: اطالعات ســالنامه هاى 
آمارى ثبت احوال كشــور در ده سال اخير 
نشان مى دهد اين نوع ازدواج ها در شهرهاى 
بزرگ و كوچك كشور، و شهرهاى حاشيه 
مرزى با درصد بااليى رواج دارد و  اين نوع 
ازدواج حتى با گرايش هاى مذهبى شــيعه و 

سنى نيز معمول است.

 ازدواج در سنين پايين ناشى از فقر 
نيست يك رفتار اجتماعى عام است

اين كارشــناس مسائل اجتماعى خاطرنشان 
كرد: نتايج حاصل از اين آمارها نشانگر اين 
مسئله است كه ازدواج در سنين پايين ناشى 
از فقر نيســت بلكه يك رفتار اجتماعى عام 

تلقى مى شود.
وى با اشاره به اينكه ازدواج در بازه سنى 15
تا 19 سال براى مثال در زاهدان در سال 84، 
48 درصد بوده و در ســال 94 به 38 درصد 
رسيده است گفت: اين آمار بيانگر اين است 
كه از هر سه ازدواج يك ازدواج در اين بازه 

سنى ثبت مى شود. 
كاويان ادامه داد: اين شــرايط در شــهر قم 
35 درصد در ســال 94 و در شــهر قزوين 
24 درصد ثبت شــده كه به معناى ثبت يك 

چهارم ازدواج ها در اين سنين است. 
به گفتــه اين كارشــناس، اگر يك ســوم 
ازدواج هاى كشور با مانع مواجه شود، آن هم 
به بهانه اى كه نتوانسته ايم به اثبات برسانيم، 
ميانگين ســنى ازدواج حال حاضر كشــور 
(دختران 24 ســال، پسران 29 سال) افزايش 
يافته و ميانگين سنى از 24 سال به 26 سال 
براى دختران و از 29 به 30 سال براى پسران 
افزوده مى شــود كه اين افزايش سن ازدواج 

نويد جامعه اى سالم را به ما نمى دهد. 
 آيا نابه سامانى در ازدواج سنين كم 

قابل سياست گذارى نيست؟
كاويان با طرح اين ســؤال كه اگر ازدواج 
در اين ســنين در بعضى شــرايط خاص 
بــا نابســامانى هايى مواجــه باشــد، اين 
نابســامانى ها قابل سياســتگذارى نيست، 
گفــت: 115 هزار ازدواج در اين ســنين 
با موانعى مواجه مى شــوند و اين ســؤال 
مطرح مى شــود كه اين 115 هزار زوج از 
ازدواج منع شوند، آيا راهى غير از ازدواج 

نيازهايشان را برآورده مى كند؟ 

وى با تأكيــد بر اينكه نيازهــاى عاطفى و 
جنسى نيازهاى طبيعى هر شخصى هستند، 
ابراز داشت: اگر افراد براى رفع نيازهايشان با 
مانع روبه رو شوند، چه تأثيرى بر روى روابط 

اجتماعى شان خواهد داشت.
اين كارشــناس مســائل اجتماعى با تأكيد 
بايد  اجتماعى  سياســتگذارى هاى  اينكه  بر 
جامع باشند، گفت: نمى توان محورى را در 
سياستگذارى اجتماعى ممنوع كنيم و براى 

آن جايگزينى درنظر نگيريم.
وى ادامه داد:  آيا مجلس شــوراى اســالمى 
مى تواند جايگزينى براى ازدواج در اين سنين 
مطرح كند و آيا تبعات سياســى - اجتماعى 

اين قانون را برآورد كرده است؟
كاويان با اشــاره به اينكه اجراى اين دست 
قوانين براى شــهروندان شــهرهاى بزرگ 
راحت تر خواهد بود، اظهار داشــت: افراد 
در شــهرهاى بزرگ براى محروم نماندن از 
حقوق شهروندى شان شايد تن به اجراى اين 
قوانين دهند، اما شرايط در مناطق حاشيه اى 
و شــهرهاى كوچك اينگونه رقم نمى خورد 
و بــا قانونى شــدن اين مســئله، خيلى از 
ازدواج ها ثبت نخواهد شــد. وى افزود: 50
درصد ازدواج در برخى شــهرهاى كشــور 
در بازه ســنين 15 تا 19 سال اتفاق مى افتد 
و منع قانونى براى آن 50 درصد به مشكالت 
قانونى كشور مثل گرفتن نفقه و مهريه افزوده 
اجتماعى،  مســائل  كارشناس  اين  مى شود. 
وجود موانعى براى اســتفاده از فرصت هاى 
اجتماعى براى دخترانى كه در ســنين پايين 
ازدواج مى كنند را ناشى از ضعف يا خألهاى 
قانونى دانست و گفت: ما به لحاظ فرهنگى 
نمى توانيم بپذيريم كه جلوى تصميم ازدواج 

افراد را بگيريم. 
 تنها يك درصد علل ترك تحصيل 

دختران مربوط به ازدواج است
وى ادامــه داد: براســاس گــزارش مركز 

پژوهش هاى مجلــس، تنها يك درصد علل 
ترك تحصيل دختران مربوط به ازدواج بوده، 
آن هم به خاطر مقررات در اين زمينه است. 
كاويان به تســهيالتى كه دولت آلمان براى 
زوج هاى جوان در حال تحصيل درنظر گرفته 
شده اشاره كرد و گفت: اين دولت ساالنه 2

ميليارد يورو از بودجه عمومى اش را صرف 
حمايت از دانشجويان متأهل مى كند و نهادى 
در اين زمينه شكل گرفته كه با اختياراتى در 
حل امور روزمره (هزينه تحصيل و نگهدارى 

از فرزندان) اقدام مى كند. 
وى ادامــه داد: در واقع هدف اين طرح اين 
است كه از افرادى كه قصد تشكيل خانواده 
د ارند حمايت شــود تا پيشرفت شان پس از 
تشــكيل خانواده سلب نشود، نه اينكه براى 
ســلب نشدن فرصت پيشــرفت، ازدواج را 

ممنوع كنند.
ايــن كارشــناس مســائل اجتماعــى در ادامــه 
ــه  ــى اســت ك ــن در حال ــرد: اي ــح ك تصري
ــارج  ــان خ ــد كشــور آلم 40 درصــد موالي
ــع  ــت و در واق ــواده اس ــوب خان از چارچ
ــذارى  ــاد تأثيرگ ــواده نه ــان خان ــراى آن ب
ــود  ــت خ ــا دول ــود، ام ــوب نمى ش محس
ــراد  ــم اف ــه حمايــت از تصمي را موظــف ب

ــد.  ــواده مى دان ــكيل خان ــراى تش ب
ــد از  ــه 30 درص ــان اينك ــا بي ــان ب كاوي
18 زيــر  ســنين  در  مــا  ازدواج هــاى 

ســن  ميانگيــن  و  مى دهــد  رخ  ســال 
فرزنــدآورى مــادران ايرانــى 27 ســال 
اســت، گفــت:  اگــر ايــن 30 درصــد 
ــنى  ــن س ــوند، ميانگي ــع ش از ازدواج من
ــد و  ــال مى رس ــا 27 س ــه 26 ت ازدواج ب
ــدآورى  ــراى فرزن ــذارى ب ــن فاصله گ س
مــادران بــه بــاالى 30 ســال خواهــد 
رســيد و بــه دليــل شــرايط فيزيولوژيكــى 
خانواده هــاى  رشــد  شــاهد  زنانــه، 

بــود.  خواهيــم  تك فرزنــد 

افزايش سن ازدواج
طرحي  سياسى يا اجتماعى

اعتـياد
 بيشترين عامل ايجاد 
مشكالت خانواده ها
 رئيس انجمن مددكارى ايران با بيان اينكه دو ميليون و 800
هزار معتاد در كشــور وجود دارد گفت: بيشترين مشكالت در 

خانواده ها از اعتياد است.

به گزارش ايسنا، سيدحســن موسوى چلك در پنل «نهادهاى 
مســئول و حل مســائل خانواده»، بيان كرد: خانواده مهمترين 
نهاد اجتماعى است، متاسفانه در چند دهه گذشته موضوعات 
اجتماعى را سياسى ديده ايم و با برچسب سياه نمايى مى خواهيم 

مسائل مطرح نشود.
وى با تاكيد بر اينكه شهروند مسئوليت پذير از درون خانواده 
ســالم پرورش مى يابد، اظهار كرد: ايران بــا 80 ميليون نفر 
جمعيت 16 ميليون پرونده قضايى دارد اين در حاليســت كه 
هندوســتان با حدود 1.5 ميليارد جمعيت بســيار كمتر از ما 

پرونده قضايى دارد.
رئيس انجمن مددكارى ايران با اشــاره بــه اينكه هيچ طرح و 
برنامه اى در كشور پيوســت خانواده ندارد، گفت: در خانواده 
نقاب مى زنيم و خود واقعيمان را نشان نمى دهيم و اين ارتباطى 
به سياســت گذاران ندارد اگرچه معتقديم وضعيت فعلى نتيجه 

برخورد قهرى با مسائل اجتماعى است.
چلك با تاكيد بر اينكه نبايد مسئوليت هاى خانواده را به نهادهاى 
ديگر واگذار كنيم، افزود: 2 ميليون و 800 هزار معتاد در كشور 

داريم و بيشترين مشكالت در خانواده ها از اعتياد است.
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بيمار  ما  جامعــه  اقتصاد 
مهمتريــن  و  اســت 
اثبــات  بــراي  نكتــه 
و  رانت خــواري  آن 
كف  در  ريزه خواري هــا 
جامعــه تــا پرونده هاي 
جامعه  كالن  مديريــت 
تاكنــون  كــه  اســت 

روشده اند

 eghtesad@hamedanpayam.com

تأمين سرمايه درگردش، مشكل واحدهاى توليدى   
پوشاك همدان 

 امروز تنها دغدغه توليدى هاى پوشــاك در همدان تأمين سرمايه درگردش است كه 
دولت مى تواند با حمايت از خريداران براى تهيه كاالهاى توليدى به اين مشــكل پايان 

دهد.
رئيس اتحاديه خياطان و توليدكنندگان پوشــاك شهرستان همدان با بيان اينكه با افزايش 
قيمت ارز كاالهاى داخلى فرصت رقابت بيشــترى با رقباى خارجى پيدا مى كنند، اظهار 
كرد: وضعيت پيش آمده در صنعت پوشاك و توليدى ها يك فرصت است كه مى توانند با 

توليد كاالهاى باكيفيت بازارهاى داخلى و خارجى را از آن خود كنند.

سيدرضا حسينى با بيان اينكه كيفيت پوشاك توليدى در همدان بسيار مناسب و بازارپسند 
اســت، افزود: در زمان رونق بازار 30 درصد پوشــاك توليدات تهران در همدان دوخته 

مى شد و طرفداران بسيارى هم دارد.
رئيس اتحاديه خياطان و توليدكنندگان پوشــاك شهرستان همدان تصريح كرد: در حال 
حاضر كمبود نقدينگى و كاهش قدرت خريد مردم باعث شــده بهره بردارى الزم از اين 

فرصت پيش آمده، صورت نگيرد.
وى بــه فارس گفت: دولت بــا حمايت از خريداران و يا واحدهــاى توزيعى مى تواند 
تقاضاى توليدات داخلــى را در بازار افزايش دهد و در نتيجه باعث چرخش چرخ هاى 

توليدى ها شود.

حسينى خاطرنشان كرد: براى تهيه مواد اوليه بايد هزينه  اى بيشتر  از گذشته و البته نقدى 
پرداخت شود تا بتوان به فعاليت ادامه داد كه در حال حاضر تأمين اين نقدينگى با مشكل 

مواجه است.
وى با اشــاره به اينكه 850 واحد توليدى مجوزدار زير نظر اين اتحاديه فعاليت مى كنند، 
گفت: اگر به طور متوسط در هر كارگاه سه نفر فعاليت كند تعداد نيروهاى مشغول به كار 

در اين صنف به بيش از 2 هزار و 600 نفر مى رسد.
رئيس اتحاديه خياطان و توليدكنندگان پوشاك شهرستان همدان اظهار كرد: تأمين سرمايه 
درگــردش واحدهاى توليدى امروز يكى از دغدغه هايى اســت كه در صورت رفع آن 

مى توانيم شاهد اتفاقات خوبى باشيم.

 دولت در ســال 89 قرار بــود هدفمندي 
يارانه ها را اجرا كند. ولــي اين اتفاق نيفتاد 
و يارانــه را همچنان به جــاي توليدكننده به 
مصرف كننده پرداخت مي كند. چرا؟ دولت هر 
وقت قصد گران كردن كاالها به عنوان مثال 
نان را دارد، مي گويد اگر بخواهيم كيفيت نان 
را بابا ببريــم، بايد مبلغي به قيمت آن اضافه 
كنيم. چرا يك بار براي هميشه يارانه را قطع 

نمي كنيد؟
■ متين: يارانه را فعًال بــه هيچ عنوان نمي توان قطع 
كرد؛ چون حباب وحشتناكي ايجاد مي شود كه هر آن 

امكان انفجار اقتصادي به وجود مي آيد. 
■ متين: حرف شــما اين اســت كه تورم باالســت، 
مردم گرفتارند و دولت هــم كاري نمي كند. اما اين 
در مقابل يارانه اي كاالها مطرح مي شــود. اگر تنها 3

نوع خدمات دولــت را عنوان كنم، مي بينيد كه مبالغ 
هنگفتي يارانه پرداخت مي شود. به عنوان مثال كشور 
تركيــه بابت واردات هر مترمكعب گاز، هزار و 500
تومان به ايران پرداخــت مي كند، منازل 10 تومان و 
كارگاه هاي صنعتــي 100 تومان براي هر مترمكعب 
گاز مي پردازنــد. برق هم هر كيلــووات 500 تومان 
تمام مي شــود كه به منــازل 72 تومان، به واحدهاي 
تجاري 180 تومان و به توليدي ها 47 تومان فروخته 

مي شود.
قيمت تمام شده هر مترمكعب آب هم 3 هزار و 700
تومان اســت كه بين 650 تا هــزار و 200 تومان به 

مشترك ها فروخته مي شود.
با اين شرايط اگر فقط قيمت برق آزاد شود، بسياري 
از واحدهــاي توليدي ديگر نمي توانند توليد خود را 
ادامه دهند؛ چون قيمت تمام شده توليد و مواد اوليه 

باال مي رود.
864 تومان يارانه مستقيم به هر كيلو آرد مي دهيم. در 
حال حاضر لب مرز هر كيسه آرد را 160 هزار تومان 
مي خرند اما در داخل كشــور 47 هزار تومان است. 
حتي گوشت كه در ميدان دام 50 هزار تومان فروخته 
مي شود، به صورت يارانه  اي هر كيلو گوشت مخلوط 

دولتي در بازار 38 هزار تومان است.
فضاي مملكت يك فضاي يارانه اي است و اگر قطع 
بشــود، نمي توانيم پاسخگو باشــيم؛ چون قيمت ها 

وحشتناك باال مي رود.
 شفاف به مردم بگوييد كه كفگير دولت به 

ته ديگر خورده است؟
■ متين: از گران كردن اقالم يارانه اي مانند آرد و نان 
و... كه پولي به جيب دولت نمي رود. نانواها شــاكي 
هســتند كه چند سال است دولت نان را گران نكرده 
در صورتــي كه همه هزينه هاي آنهــا از جمله آب، 
بــرق، گاز، كارگر و... باال رفتــه اما قيمت نان ثابت 
مانده و حاشيه ســود آنها پايين آمده است. پارسال 
هم كه دولت خواست قيمت نان را باال ببرد، مجلس 
نگذاشــت و حاشــيه هاي زيادي ايجاد شد كه آقاي 
روحاني دســتور متوقف كردن باال بردن قيمت نان 

را داد.
 مكانيزم بازرســي را توضيــح بدهيد و 

بگوييد اولويت فعلي تان چيست؟
■ شجاعي: قيمت گذاري ها توسط دولت در سطح 
كشور و يا اســتان انجام مي شــود، كه اختيار تام 
نظارت بر توزيع و واحدها و قيمت كل كاالها آنها 
به عهده سازمان نظارت و بازرسي صنعت و معدن 
است. در حال حاضر نظارت بر كاالهاي پرمصرف 
خانوار اولويتمان اســت. اولويت بعدي مان نظارت 
بر كاالهاي مكمل يا زيرســاخت گروه اول است 
كه مصرف كمتري دارد و حواســمان هســت كه 
موجودي كم نباشــد. ماننــد رب گوجه فرنگي يا 
پكيج كــه در برهه اي در بازار كم شــدند. بحران 
رب كه حل شــد، بــا اقداماتي كه انجــام داديم 
مشــكل كمبود پكيج نيز حل شد و با تدابيري كه 
انديشيديم در بخش الســتيك ماشين هم تقريبًا به 
تعادل رســيده ايم و صنف آنها راضي هســتند. اما 
بقيه كاالها را آزاد مي گذاريــم تا خودِ جامعه آنها 
را به تعادل برساند و فقط اگر خطايي رخ بدهد يا 

شــاكي خصوصي وجود داشته باشد، ما به موضوع 
مي شويم. وارد 

 چطور مي شــود گروه يك و 2 را مشمول 
گروه3 كرد؟

■ متين: در ســال 94 بســياري از كاالها به گروه 3
پيوســتند، اما مشكل اين اســت كه بسياري از دين 
حرف مي زنند امــا در عمل آنچه را كه بايد را انجام 
نمي دهند. به عنوان مثال يك فســت فودي، ساندويچ 
4 هــزار و 500 توماني را 25 هزار تومان به كودكي 
فروختــه بود. خب، پدرش شــاكي شــد پيگير اين 
موضوع شد. او براي چند روز به جاي اينكه سر كار 
برود، وقت و انرژي اش را براي اين موضوع گذاشت 
و ســازمان نظارت و بازرســي هم درگير شد. فقط 
براي اينكه مدير ساندويچي خواسته بود از موقعيت 
ســوء اســتفاده كند. چند وقت پيش نيروي انتظامي 
80 كاميون با بــار گوجه فرنگي ضبط كرد. به خاطر 
ممنوعيــت صادرات گوجه، روي بــار را كلم چيده 
بودنــد تا بتوانند از مرز عراق خارج كنند. خب، اين 
كه به دولت مربوط نيســت، اين خودزني و خيانت 

به مملكت است.
يا مثال ديگري بزنم. برخي دامداران شــكم گوسفند 
را 5 كيلــو آب و نمك پر مي كنند و در ميدان دام هر 
كيلو را 50 هزار تومان مي فروشــند، وقتي قصاب آن 
را ذبح مي كند، آن 5 كيلو از وزن گوسفند كم مي شود 
بنابراين مجبور مي شــود گوشت را كيلويي 73 هزار 

تومان بفروشد؛ اين خيانت دامدار است.
بايد بگويم بخشي از مشكالت موجود فرهنگي است 
كه روي آن كار نشده، ما هنوز به اين باور نرسيده ايم 
كه اگر كمبــودي در بازار ايجاد شــد، مانند برخي 
كشــورها مردم به جاي خريد بيشتر، آنچه در منزل 
دارند را هم به فروشگاه ها ببرند تا اگر كسي احتياج 

بيشتري داشت، آن را بخرد.
ما سال هاست كه چنين تجربه هاي تلخي را مي بينيم.

 آيا مي شــود تنظيم بازار را به خوِد جامعه 
واگذار كرد؟ 

■ متين: تا زماني كه دولــت يارانه پرداخت مي كند، 
الزام به بازرســي هم هست و نمي توانيم بازرسي را 

حذف كنيم.
■ شجاعي: در شــرايط فعلي بسياري از بخش هاي 
بــازار در دســت جامعــه اســت و دولــت در آن 
دخالتي نمي كنــد. مثًال واردات و صادرات دســت 
بخش خصوصي است، حتي شــبكه هاي توزيع هم 
دست آنهاســت. مثًال توزيع الستيك را به خودِ آنها 
سپرده ايم. ما در اين بخش ها فقط نظارت مي كنيم و 

كنترل ها به صورت موردي است.
خيلي ها فكر مي كردند در شــرايط پيش آمده فعلي 
كوپــن به وجود بيايد اما بازار را به بخش خصوصي 

داديم و شرايط راحتي به وجود آمد.
اقتصاد جامعه ما بيمار اســت و مهمترين نكته براي 
اثبــات آن رانت خــواري و ريزه خواري ها در كف 
جامعه تــا پرونده هاي مديريت كالن جامعه اســت 
كه تاكنون روشــده اند. بنابراين بــراي اينكه يارانه ها 
به دســت صاحبانشان برسد، به يك شبكه و مكانيزم 

احتياج است و نبايد رها شود.
تفاوت قيمتي بين كاالهاي يارانه اي و بازار يك رانتي 
را ايجــاد مي كند كه اين رانت به  نفع همه اســت و 
به راحتي ســودآوري دارد. مثًال هر كيلو آرد در بازار 
هزار و 350 تومان است كه با يارانه آن را 650 تومان 
به نانوا مي دهيم. اين فاصله قيمتِي ســود به نفع نانوا 

و خريدار است.
ما پيشنهاد داديم كه يارانه هارا به تعادل قيمتي تزريق 
كنيم و يك بار براي هميشــه قيمت ها بايد آزاد شوند 
و ديگــر آنها را رها كنيم و نگوييم آرد دولتي و آزاد. 

اما تا زماني كه يارانه هست، نظارت هم بايد باشد.
 سپردن بازار به دست بخش خصوصي در 
بعضي بخش ها مانند صادرات كه آن را عنوان 
كرديد، زياد مورد رضايت خصوصي ها نيست؛ 
چون با مشــكالتي مواجه هستند. به عنوان 
مثال آنها كاالي خود را با دالر 17 يا 18 هزار 
تومــان فروخته اند اما مجبورنــد دالرها را با 

قيمت 8 هزار و 200 تومان به سايت «نيما» 
بدهند و يا طبق گفته هاي خودشان در برخي 
معامله ها با عراق ريــال به جاي دالر تحويل 
مي گيرند. اين درصورتي است كه بسياري از 
آنها براي واردات خود نمي توانند دالر 8 هزارو 
200 تومانــي تهيه كنند، كــه اين موجبات 

نارضايتي صادركنندگان را ايجاد كرده است.
■ متيــن: همان دالر صادركنندگان كه وارد ســايت 
نيما مي شــود، دوباره به چرخه اقتصاد برمي گردد و 
به پتروشــيمي تزريق مي شــود و اين نبايد موجبات 
نارضايتي باشد. اين را هم بگويم كه در حال حاضر 
اگــر 100 هزار دالر وارد نيما مي شــود، 4 برابر آن 
به صنعت تزريق مي شــود؛ چــون حدود 23 درصد 
از دالر به دســت آمده وارد نيما مي شــود؛ بيشــتر 

صادركنندگان اظهار نمي كنند.
 آقــاي متيــن از اظهــارات قبليتان اين 
برداشــت مي شود كه شما قائل به آزادسازي 
قيمت ها و سپردن نظارت به جامعه نيستيد؟

■ متين: بله، قيمت ها نبايد آزادسازي شوند، بلكه بايد 
توسط دولت كنترل شوند.

بايدوقتي تعاون روســتايي متوجه مي شــود كمبود 
كااليــي مانند گوجه فرنگي در بازار به وجود آمده به 
مقررات صادرات و واردات نامه  بزند تا صادرات آن 
را ممنوع كند و براي كســاني كــه به اين ممنوعيت 
بي توجهي مي كنند، جريمه بگذارد. اين يك سيســتم 
مدون است؛ چون من هم به تعاون روستايي اطمينان 
دارم و ايــن اطمينان را به مراجع باالتر منتقل مي كنم 
تا بتواند تصميم درســتي بگيرد. اگر اين روند اجرا 
شــود، جلوي گراني ها و سودجويي ها را مي گيرد و 
كســي نمي تواند از گران شــدن يكباره محصول در 
عرض مثــًال 2 هفته به ميليون ها تومان پول از طريق 
گوجه فرنگي يا هر محصول و كاالي ديگري برسد و 

اقتصاد كشور هم بهم نمي ريزد.
اما ضعف فعلي در اقتصاد، نبود يك سيستم درست 
اســت. هيچ جاي دنيا چنين سيســتمي براي اقتصاد 
وجود ندارد كه هر كسي خودش قيمت گذاري و يك 
شبه سرمايه اش را با گران كردن كاال چند برابر كند.

ما اگر كنترل نظارتي پيش برويم و مسيرها را درست 

اجــرا و طي كنيم، درآمدهاي كالن يك شــبه ايجاد 
نمي شود.

■ شــجاعي: مــا در بخــش كشــاورزي اقتصــاد 
ــم.  ــع نداري ــبكه هاي توزي ــت و ش ــد، هوي نظام من
اقتصــاد كشــاورزي هرگــز مديريــت نشــده اســت و 
برنامــه اي هــم برايــش ندارنــد. يكســال گوجــه زياد 

مي كارنــد، قيمــت آن پاييــن مي آيــد در نتيجــه 
ــد و  ــه نمي كارن ــر گوج ــد ديگ ــال بع ــا س برخي ه
ــي رود  ــاال م ــه ب ــت گوج ــه قيم ــد ك ــير مي كارن س
ــاي  ــي زمين ه ــد. حت ــن مي آي ــير پايي ــت س و قيم
كشــاورزي هــم يكپارچــه نيســتند. زمين هــاي 
كشــاورزي وقتــي بــه وراث مي رســد، تقســيم 
ــه  ــا هزين ــاد آنه ــدن ابع ــك ش ــوند و كوچ مي ش
ــن  ــرد. اي ــاال مي ب ــان ب ــراي صاحبانش ــد را ب تولي

ــه روز كشــاورزي را  زمين هــا روز ب
ــد. ــرا مي برن ــه قهق ب

بخش  در  دغدغه  بيشترين   
برنامه اي  چه  و  چيست  صنعت 

براي كنترل آن داريد؟
■ متين: اوليــن دغدغه تأمين كاالي 
اساسي است كه  تمهيداتي براي آن 
چيده ايم. اين بخش به شدت كنترل 
مي كنيم كه دچار بحران نشود. من با 
قاطعيــت مي گويم كه تا چند ما پس 
از سال 98 هم هيچ مشكلي در تأمين 

كاالهاي اساسي نخواهيم داشت.
تمهيداتــي براي تحقــق اهداف  ما 
توليد 25 قلم كاالي اساسي چيده ايم 
كه اثرات ناشــي از تحريم ها و ايجاد 

بيكاري را از بين مي برد.
مثًال مواد شــوينده به انــدازه كافي 

وجــود دارد اما ممكن اســت براي تهيــه بطري و 
بســته بندي آنها به مشــكل بربخوريم، امــا برنامه  
چيده ايــم كــه اگر نتوانســتيم برخي مــواد اوليه و 
كاالهــا را وارد كنيم، واحدهاي توليدي همچنان كار 

توليدشان را بتواند انجام دهند.
امـــا مشـــكل مـــا در بخـــش كشـــاورزي اســـت. 
ـــرايطي  ـــه ش ـــم ك ـــاورزي گفتي ـــاد كش ـــه جه ـــا ب م

ـــت  ـــن قيم ـــال بي ـــوان مث ـــه عن ـــه ب ـــد ك ـــاد كن ايج
ــه  ــم بـ ــدار كـ ــه مقـ ــه بـ ــي كـ ــول كسـ محصـ
بـــازار مـــي آورد و لـــب خيابـــان مي فروشـــد 
ــون  ــد كاميـ ــا چنـ ــارش را بـ ــه بـ ــي كـ ــا كسـ بـ
ــم  ــد تنظيـ ــد و قصـ ــع مي كنـ ــي آورد و توزيـ مـ
قيمت هـــا را دارد فـــرق وجـــود داشـــته باشـــد و 
ـــون  ـــود. چ ـــاد ش ـــادل ايج ـــت آن دو تع ـــن قيم بي
ــروش  ــراي فـ ــار را بـ ــودش بـ ــه خـ ــي كـ كسـ
ــه  ــد بـ ــي آورد، مي خواهـ ــده مـ ــه مصرف كننـ بـ
باالتريـــن قيمـــت بفروشـــد و ســـود خوبـــي بـــه 
ــون  ــا كاميـ ــه بـ ــي كـ ــا كسـ ــاورد امـ دســـت بيـ
ــد  ــد قيمتـــي بفروشـ ــد، مي خواهـ ــع مي كنـ توزيـ
ـــش  ـــن بخ ـــا در اي ـــد. ام ـــذب كن ـــتري ج ـــه مش ك
بـــه  برســـيم  قيمت گـــذاري  بـــه  نتوانســـتيم 
ــد  ــاد شـ ــتايي ايجـ ــاون روسـ ــل تعـ ــن دليـ هميـ
تـــا قيمت گـــذاري را انجـــام بدهـــد. مرجـــع 
قيمت گـــذاري بايـــد قيمت هـــا را كنتـــرل كنـــد؛ 
ـــتايي و  ـــاون روس ـــاورزي تع ـــث كش ـــي در بح يعن
ـــدن. ـــت و مع ـــازمان صنع ـــت، س ـــش صنع در بخ

اگــر ميوه فروش ها قيمت اقالم را با دريافت رســيد 
از تعاون روستايي در دســت داشته باشند، مي تواند 
رســيد قيمتي تعاون روســتايي را به بازرس نشان 
بدهد. در اين صورت دالل هم از بين مي رود. انجام 
چنين كاري معادله ســختي نيست و به راحتي قابل 

اجراست.
 فكر نمي كنم كه قيمت ها در آينده كاهشي 

باشند.
ــا  ــود ام ــد ب ــي نخواهن ــا كاهش ــن: قيمت ه ■ متي
صنعــت  شــاخص هاي  مي رســند.  ثبــات  بــه 
ــورم  ــاخص ت ــًال در ش ــت. مث ــده اس ــيار پيچي بس
اســتان همــدان يــك نكتــه مهــم وجــود دارد. 
قيمــت   96 ســال  در  مثــًال 
ــودرو در  ــه خ ــك و صفح ديس
ــود  ــان ب ــزار توم ــران 176 ه ته
ــزار  ــا 215 ه ــدان ت ــا در هم ام
ــد  ــد. بع ــه مي ش ــان فروخت توم
ــه  ــديم ك ــه ش ــي متوج از بررس
خريدهــا  چــون  همــدان  در 
مي شــوند،  انجــام  اســكونتي 
ــد؛  ــاال مي رون ــم ب ــا ه قيمت ه
ــازار  ــن مشــكل ب ــن بزرگ تري اي

ــت. ــورم اس ــدان و ت هم
■شــجاعي: انتظار داريم در دي 
و بهمن ركود بســياري در بازار 
حاكم شــود؛ چون مردم در اين 
مــدت كاالهاي مــورد نياز چند 
ماه را خريــده و احتكار خانگي 

كرده اند.
افشاري: اميدواريم كه قيمت ها كاهشي باشد.

 خريد اســكونتي در سال 96 چقدر روي 
نرخ تورم همدان اثر گذاشته است؟

افشــاري: كســي كه چكي خريد مي كنــد ، طبيعتًا 
گران تر مي خرد و قيمت تمام شــده  هم باال مي رود، 
پس فــروش هم بــاالي قيمت خواهد بــود كه در 
تورم خــودش را نشــان مي دهد، اما چــون خريد 

اسكونتي تا سال 96 انجام مي شد و در سال 97 همه 
خريدوفروش ها نقدي انجام شــده چنين علتي براي 

تأثير بر تورم در سال 97 وجود نداشته است.
 تورم در كدام كاالها بيشتر از ساير اقالم 
بوده و رشد قيمتي نســبت به سال هاي قبل 

چگونه بوده است؟
■ افشاري: ميانگين شــاخص كل براي 490 كاالي 
اساســي از شــهريور 95 تا شــهريور 97، در استان 
همدان 138/4 درصد است؛ يعني كاالها طي 2 سال 
گذشــته به طور ميانگين 38/4 درصد افزايش قيمت 

داشته اند.
بــراي  زمــان  مــدت  هميــن  در  تغييــر  ايــن 
خوراكي هــا 147/9 درصــد اســت كــه افزايــش 
ميانگيــن 47/9 درصــدي در 2 ســال را نشــان 
مي دهــد. گوشــت بــا شــاخص 170 درصــدي 
ــهريور 95 ــن 70 درصــدي را از ش ــش ميانگي افزاي
ــش  ــن افزاي ــد. اي ــان مي ده ــهريور 97 را نش ــا ش ت
در شــاخص ميــوه 157 درصــد، در دخانيــات 227

درصــد و در كاالهــاي بــادوام 186/7 درصداســت. 
ايــن آمــار نشــان مي دهــد كــه در بخــش دخانيــات 
ــال  ــي 2 س ــورم ط ــترين ت ــدان بيش ــتان هم در اس
ــت در  ــادوام و گوش ــاي ب ــته و كااله ــود داش وج

ــد. ــرار دارن ــوم ق ــاي دوم و س رتبه ه
اگر مي بينيد كه دخانيات بيشترين افزايش نرخ تورم 
را نشــان مي دهد به اين دليل است كه قيمت آن در 
شهرها و روستاها تقريبًا يكسان است اما كااليي مانند 
گوشت در روستاها و شهرســتان ها ارزان تر از شهر 

همدان است.
 نرخ تورم استان چقدر است و نسبت به 

كشور در چه جايگاهي قرار دارد؟
■ افشاري: استان همدان با نرخ تورم 14/2 درصدي 
در 12 ماه منتهي به شــهريور سالجاري نسبت به 12
ماه مشــابه سال قبل، رتبه اول كشــور را دارد. البته 

لرستان هم با تورم 14/2 درصدي مواجه است.
پــس از همــدان و لرســتان، كرمانشــاه بــا 14
درصــد، ايــالم 13/3 درصــد، تهــران بــا 13/1
ــالم شــده  ــدت اع ــورم را در م ــدي ت ــاي بع رتبه ه
ــاه  ــور در 12 م ــورم كش ــرخ ت ــن ن ــد. ميانگي دارن
ــاه  ــه 12 م ــه شــهريور ســال 97 نســبت ب منتهــي ب
منتهــي بــه شــهريور ســال 96، 11/3 درصــد اســت.
 درباره تورم نقطه به نقطه ســال 97 در 
اســتان هم بگوييد. تورم شهريورماه امسال 
نسبت به شهريورماه ســال 96 چه تغييري 

داشته است؟
■ افشــاري: تورم مصرف كننده در شهريورماه سال 
97 نســبت به شهريورماه سال 96، 28/7 بيشتر شده 
اســت. اين نرخ در مردادماه سال 97 نسبت به مرداد 
سال 96، 23/2 درصد و در تيرماه 16/7 درصد است. 
يعنــي تورم ماهانه در تيرمــاه 4/2 درصد، در مرداد 
6/3 درصد و در شهريور سال 97، 6/3 درصد است. 
 افزايش قيمت مسكن چقدر در تورم سال 

97 نقش داشته است؟
■ افشاري: افزايــش قيمت مســكن فعًال خودش را 
نشــان نداده و با افزايش قيمت، ســال بعد در تورم 

تأثير مي گذارد.

بازار قيمتها موضوع نشست كارشناسان اقتصادي و مسئوالن دولتي

چكي مي خرند گران مي فروشند
■ معاون آمار استان: همدان در يك سال گذشته در تورم ركورد زد                             ■ رئيس سازمان صنعت: اگر يارانه ها را حذف كنيم اقتصاد كشور منفجر مي شود

■ رئيس نظارت و بازرسي: كاالها را آزاد مي گذاريم تا خودش به تعادل برسد
آنچه كه پيش روي شماســت، چكيده اي از نشست مسئوالن مرتبط با قيمت، نظارت و تورم در 
اســتان همدان با كارشناسان اقتصادي همدان پيام است. در اين نشست درباره داليل بحران هاي 
قيمتي و آينده بازار و قيمت ها بحث شــده اســت. آنچه كه بر نرخ تورم، افزايش آن و كسب 
رتبه هاي اول تورمي در اســتان در كشور مؤثر بوده، بخش ديگري از اين گفت وگوست كه در 
ادامه آن را مي خوانيم. مهمانان اين نشســت حميدرضا متين رئيس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، عليرضا شجاعي رئيس نظارت و بازرسي سازمان صنعت و معدن، نادر افشاري معاون 
آمار و اطالعات ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان و كارشناسان حاضر اميربختياريان و 

صادقي هستند.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326034000562 مورخه 1397/6/7 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي ارجعلي محبي فرزند محمد به شــماره شناسنامه 776 
صادره از همدان در يــك قطعه زمين مزروعي آبي به مســاحت 50238/86 
مترمربع تحت پالك 132/539 اصلي واقع در همدان بخش پنج روستاي دشته 
خريداري مع الواسطه از  ابوالحسن ســليمي 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 سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار 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، دادخواست 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 2930)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/13

موسي حنيفه- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان 
نهاوند

با اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك كشور تحديد 
حدود قستى از بخش يك شهرستان نهاوند بنا به درخواست خانم زهره 
سيف طبق وكالت نامه شــماره 25361 مورخ 1396/6/2 به شماره واده 
3482/ ن/97 مورخ 1397/7/19  به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى 

مى گردد.
ششــدانگ يك قطعه باغ پالك 3401/436 اصلــى بخش يك  ثبت 
شهرســتان نهاوند ملكي وحيد و حميدرضا سيف تاريخ تحديد حدود 
فوق روز پنج شــنبه 1397/9/8 ســاعت 9صبح مى باشد لذا مراتب به 
موجب ماده 14 و 15- قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر 
به وسيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ساعت مقرر در آگهى در محل 
وقوع ملك حضور به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا 
نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشــد تحديد حدود 
بــه عمل آمده و واخواهى طبق ماده 20 قانــون ثبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى رقبــه مورد تحديد تا يك ماه بعد از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود از طريق اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند پذيرفته مى 

شود. (م الف 139)
تاريخ انتشار: 97/7/28

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326034000717 مورخه 1397/7/12 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي ســعيد فخيمي جميل فرزند عبدالعلي به شــماره شناسنامه 1687 صادره از 
همدان در ششدانگ يك باب مغازه تجاري به مساحت 236/39مترمربع تحت پالك 
175/10026اصلــي واقع در همدان حومه بخش دو خريداري مع الواســطه از  مالك 
رسمي آقاي نقي عليشــير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

خواهد شد.(م الف 2907) سند مالكيت صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/13

موسي حنيفه- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

تأسيس، تغييرات شركت آترين آذين فن آور
آگهى تغييرات شركت آترين آذين فن آور شركت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 12 341 و شناسه ملى 14005685905 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 09/07/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيأت 
مديره به قرار ذيل براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند: آقاى مجتبى اسماعيلى 
باكدملى 4040282371  عزيزپور  محمدمســعود  آقاى  باكدملى 4052039051 

(خارج از شركا) اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

تاسيس، تغييرات شركت مجمع معتمدين واليتمدار و كارآمد محالت همدان
تاســيس موسسه غير تجارى مجمع معتمدين واليتمدار و كار آمد محالت همدان درتاريخ 24/07/1397 به شماره ثبت 830 به شناسه ملى 14007893614 ثبت و امضا 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 1 - موضوع : انجام امور خيرخواهانه و ارتقاء سطح فرهنگى -برگزارى جلسات 
مستمر - حضور در مناطق و كمك به افراد - برگزارى كالس هاى آموزشى - برگزارى جلسات با مديران و نمايندگان - پى گيرى مطالبات فرهنگى - اجتماعى - عمرانى 
و ورزشى . ثبت موضوع فعاليت موسسه مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 2 - مدت فعاليت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت دو سال 3 - مركز اصلى 
موسسه : استان همدان – شهرستان همدان - بخش مركزى - شهر همدان-محله كوى كوثر-خيابان شريعتى -كوچه طالقانى 12-بن بست (طالقانى 5) -پالك 0-طبقه 

همكف- كدپستى 6519756750 4 - سرمايه شخصيت حقوقى :مبلغ 1,000,000 ريال نقد مى باشد. 5 - اسامى وميزان سهم الشركه 
شركا : آقاى مسعود كردلو دارنده 200,000 ريال سهم الشركه وآقاى محسن شعبانى دارنده 100,000 ريال سهم الشركه و آقاى رضا گروسى نهاد دارنده 100,000 ريال سهم 
الشركه وآقاى رضا حسينى فخردارنده 100,000 ريال سهم الشركه وآقاى حسنعلى كرمى دارنده 100,000 ريال سهم الشركه و آقاى محمد پيرى دارنده 100,000 ريال سهم 
الشركه وآقاى مراد مستقيمى دارنده 100,000 ريال سهم الشــركه وآقاى جليل پورمجاهد دارنده 100,000 ريال سهم الشركه وآقاى جواد عزيزى واشورى دارنده 100,000 
ريال ســهم الشركه 6 - اولين مديران : آقاى مسعود كردلو به شماره ملى 3871436208 به سمت مديرعامل وعضو هيأت مديره وآقاى رضا حسينى فخر به شماره ملى 
3874855694 به ســمت رئيس هيأت مديره وآقاى مراد مستقيمى به شماره ملى 3979754065 به سمت نايب رئيس هيأت مديره وآقاى رضا گروسى نهاد به شماره 
ملى 3874789705 به سمت خزانه دار وعضو هيأت مديره وآقاى محسن شعبانى به شماره ملى 3872949993 به سمت عضو هيأت مديره همگى اعضاى اصلى وآقاى 
حسنعلى كرمى به شماره ملى 3979042642 وآقاى محمد پيرى به شماره ملى 3872277391 هر دو نفر به سمت اعضاى على البدل هيأت مديره همگى اعضا براى مدت 
دو سال انتخاب گرديدند. 7 - بازرسان موسسه : آقاى جليل پورمجاهد به شماره ملى 3979789489 به سمت بازرس اصلى وآقاى جواد عزيزى واشورى به شماره ملى 
4031205864 به سمت بازرس على البدل هر دو نفر براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 8 - روزنامه همدان پيام جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب گرديد. 
9 - دارندگان حق امضاء : به استناد تبصره 3ماده 30 اساسنامه كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاى رئيس 
هيأت مديره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود. 10 - اختيارات مديرعامل : طبق اساســنامه به استناد مجوز شماره 2676/25/443/9535 مورخ 06/05/1397 فرماندارى 

شهرستان همدان آگهى گرديده است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

بانوان ايرانى در ليگ واليبال تركيه
 مهسا صابرى و مونا آشفته قرارداد خود را براى بازى در ليگ واليبال 

بانوان تركيه امضا كردند. 
به گزارش فارس، فصل جارى ليگ واليبال بانوان تركيه درشرايطى آغاز 
شــده است كه دو بانوى ملى پوش كشورمان اين فصل را در ليگ دسته 

يك تركيه بازى خواهند كرد.
پيش از اين مائده برهانى قرارداد خود را با تيم (كچورن) تركيه بسته بود. 
ليگ دسته يك تركيه متشكل از 28 تيم است كه در دو گروه 14 تايى به 
رقابت مى پردازند. بانوان لژيونر كشــورمان در شرايطى فصل جارى را 

در ليگ تركيه حضور خواهند داشت كه ترك ها شرط بانوان ملى پوش 
ايران مبنى بر بازى با حجاب اسالمى را پذيرفته اند. ليگ دسته يك تركيه 

از هفته گذشته آغاز شده است.
حواشى تيم اميد گويى تمام شــدنى نيست و هر روز خبرهاى عجيب 

جديدى از اردوى اين تيم به گوش مى رسد.
به گزارش ايسنا، بعد از اين كه محمدامين اسدى با يك استورى عجيب 
و غريب از تيم اميد اخراج شــد، هفته گذشــته اين اتفاق براى محمد 
آقاجانپــور ديگر بازيكن اين تيم افتاد. محمــد آقاجانپور با توضيحاتى 
كادر فنى تيم را قانع كرد و از اردو كنار گذاشــته نشد؛ كارى كه اسدى 

نتوانست انجام دهد.

آقاجانپور گر چه توضيح داد كه اين پيج متعلق به او نيست و سعى كرد 
خودش را تبرئه كند اما برخى مســتندات باعث مى شــود اين ادعا قابل 
اثبات نباشــد و اين طور نتيجه گيرى شود كه اين بازيكن اتفاقاً شخصًا 

استورى گذاشته و خودش و تيم را اين  گونه وارد حاشيه كرده است.
در اين باره خبر هاى خوبى از اردوگاه تيم اميد به گوش نمى رســد؛ اين 
كه اين جوانان ســر به  هوا و بازيگوش درگير يك پروسه شرط بندى با 
يكديگر شده اند و اين شرط بندى روى استورى هاى اينستاگرام آنهاست. 
اين قضيه وقتى شــكل داغ تر و جدى تر به خود گرفت كه بعد از قضيه 
اســدى، حاال ادامه اين بازى دل شــير مى خواســت؛ دلى كه اولين بار 

آقاجانپور از خودش نشان داد.

خبـر مقاله ورزشى

ورزشىورزشى
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پيشخوان

4راه ساده براى جلوگيرى از درد پهلو 
هنگام دويدن 

 آيا تا بحال برايتان اتفاق افتاده كه وســط يك دوى عالى باشــيد، 
ناگهان يك درد پهلوى وحشــتناك به ســراغتان بيايد؟ اين اتفاق، در 
واقع يك گرفتگى يا اسپاسم است كه توسط فشار ناشى از باال و پايين 
رفتن ديافراگم شــما در هنگام دويدن و برخورد آن به كبدتان بوجود 
مى آيد! اين درد، يك ناراحتى شايع براى دوندگان است، و به احتمال 
زياد در بقيه تمرينتان ادامه مى يابد. با اين 4 گام، شما مى توانيد زرنگ 

تر از آن درد پهلوى آزار دهنده باشيد!
 قبل از دويدن، حركت كششى انجام دهيد

ديافراگم شما، عضله اى است كه بايد درست به اندازه ى همسترينگ 
شما كشيده شود! براى جلوگيرى از درد پهلو، اين كشش ساده را هر 
روز انجام دهيد: دست راستتان را باال ببريد و سپس نيم تنه تان را به 
ســمت چپ خم كنيد و 30 ثانيــه در اين وضعيت بمانيد. اين كار را 

براى طرف ديگر نيز تكرار كنيد.
 لب هايتان را غنچه كنيد

براى جلوگيرى از درد پهلو قبل از اتفاق افتادن، بر الگوى تنفســتان 
تمركز كنيد. مطمئن شويد كه در هنگام دويدن، آهسته دويدن يا پياده 
روى، از طريــق دهانتان دم و بازدم انجام مى دهيد، و هرگز نفســتان 
را نگــه نمى داريد. يك روش محبوب براى جلوگيرى از درد پهلو و 
كاهش آن در طول گرفتگى، جمع كــردن لب هايتان در هنگام نفس 
كشيدن اســت، زيرا اين كار به شــما كمك مى كند بر تنفس عميق، 

تمركز كنيد.
 آب كافى بنوشيد

قبل و در طول تمرين تان، هيدراته بمانيد. شــما به ازاى هر 15 دقيقه 
ورزش بــه 0.1 تا 0.2 ليتر آب نياز داريد. كم آب شــدن بدن باعث 
كمبود اكسيژن در عضالت شما شده و باعث مى شود حتى يك تمرين 

آسان، چالش برانگيز بنظر برسد.
وعده هاى غذايى قبل از تمرين را كوچك در نظر بگيريد

حداقل سه ساعت قبل از ورزش، از خوردن وعده هاى غذايى سنگين 
اجتناب كنيد. اگر براى افزايش انرژى تمرينتان به يك خوردنى كوچك 
نياز داريد، يك ســاعت قبل از تمرين، يك ميان وعده سبك بخوريد. 
وجود غذاى بيش از حد در شكم شما باعث فشار در ديافراگم، و در 
نتيجه مســبب بروز درد پهلو در هنگامى مى شود كه شروع به ورزش 

كردن مى كنيد.

درخشش بانوان هندبال مالير در مسابقات 
قهرمانى منطقه 4 كشور

 دو تيــم بانوان نونهاالن ماليــر مقام قهرمانــى و نايب قهرمانى 
مسابقات قهرمانى هندبال منطقه 4 كشور را از آن خود كردند

تيم هاى هندبال بانوان شهرســتان مالير و بخش ســامن كه در رده 
سنى نونهاالن به مربيگرى مژگان ملكى در مسابقات قهرمانى هندبال 
بانوان نونهال منطقه چهار كشــور به ميزبانى شهرستان روانسر استان 
كرمانشاه شركت كرده بودند توانستندبا حضور قدرتمندانه خود در اين 
مسابقات حريفا ن خود را يكى پس از ديگرى شكست دهندو با اقتدار 
بر سكوهاى قهرمانى و نايب قهرمانى اين دوره از مسابقات تكيه زنند .
شايان ذكر است در اين مسابقات تيمهايى از استانهاى كرمانشاه , ايالم 
, كردســتان و شهرستان مالير با دو تيم به نمايندگى از استان همدان 

حضور داشتند .

تمجيد AFC از عملكرد مجيد حسينى در 
ديدار مقابل بوليوى 

 سايت رســمى كنفدراسيون فوتبال آســيا از عملكرد سيدمجيد 
حسينى، مدافع تيم ملى ايران مقابل بوليوى تمجيد كرد. 

 (AFC) به گزارش تســنيم سايت رسمى كنفدراســيون فوتبال آسيا
در گزارشــى، به بررسى عملكرد پنج بازيكن آسيايى پرداخت كه در 
ديدارهاى تيم هاى ملى در فيفادى گذشــته، نمايش تحسين برانگيزى 
داشته اند. سيدمجيد حسينى، مدافع تيم ملى ايران نيز يكى از اين پنج 

بازيكن بود.
در بخشى از اين گزارش آمده است: كارلوس كى روش، سرمربى تيم 
ملى ايران با احتمــال غيبت مرتضى پورعلى گنجى در جام ملت هاى 
آســيا، به خاطر مصدوميت مدافع تيم KAS يوپن در اوايل اين ماه 

مواجه شد.
روز سه شــنبه، خيال مرد پرتغالى در دفاع پس از عملكرد عالى مجيد 
حسينى در پيروزى 2 بر يك تيم ملى ايران مقابل بوليوى، كمى راحت 
بود. خالصه عملكرد مســتحكم مدافع ميانى تيم ترابزون، تكل لحظه 
آخر روى پاى گيلبرت آلوارس، مهاجم بوليوى بود، تكلى كه موقعيت 

بسيار خوبى را در محوطه شش قدم ايران دفع كرد.

حضور تيم ملى فوتسال ايران در تورنمنت 
چهارجانبه قزاقستان منتفى شد

 در حالى كه چند روز پيش سفر تيم ملى فوتسال ايران به برزيل و 
بازى با اين تيم لغو شده بود دومين شوك به تيم ملى هم وارد شد و 

سفر اين تيم به قزاقستان منتفى شد.
قزاقستان امســال ميزبان دومين دوره تورنمت چهارجانبه كاسپين 
بود و طبق برنامه قرار بود ايران، روســيه، آذربايجان و قزاقســتان 
در آن حاضر شوند اما مشــكالت مالى باعث شد تا قزاقستان قيد 

ميزبانى را بزند.  
 به گزارش مهر،كميته فوتســال هم بالفاصله بعد از اعالم قزاق ها 
دنبال جايگزين كردن مسابقه اى ديگر است. ايران در تالش است 
با همكارى روســيه تورنمنتى را در كشور اسلواكى برگزار كند تا 

تيــم ملى از فيفادى هاى خود در آذرماه بى نصيب نماند.

 ارزش نداشت 700 ميليون هزينه كنيم!
 سرپرســت كميته فوتسال با بيان اينكه لغو بازى با برزيل تصميم 
درستى بوده است، گفت: اگر برزيل بخواهد تالفى كند و به ايران نيايد 

تيم قدرتمندترى را دعوت مى كنيم!
به گزارش مهر، على كفاشــيان درباره لغو بازى تيم ملى فوتســال 
ايران با برزيل به خاطر مشــكالت مالــى و هزينه هاى باالى اين 
ســفر گفت: در فدراســيون فوتبال بايد منابع مالى را هم مديريت 
كنيم. قطعا هميشــه ارزيابى هايــى از بازيهاى تداركاتى داريم. در 
اين مقطع زمانى بازيهاى خوب تداركاتى براى تيم ملى مثل ديدار 
با ژاپن، روســيه و اوكراين تــدارك ديده بوديم و از قبل هم بازى 
با برزيل تدارك ديده شــده بود. قرار بود ما به برزيل برويم و آنها 

هم به ايران بيايند.
وى افزود: تيم هاى قــوى دنيا هم تمايل دارند به ايران بيايند و با 
مــا بازى كنند چون ما تيم ملى قوى داريم نه اينكه ما را دوســت 
داشته باشند. چون ايران يك تيم بسيار قوى و فنى است كشورهاى 
قدرتمند دوســت دارند با ما بــازى كنند. براى اين بازيها هم كادر 
فنى به بازيكنان جوان ميدان داده بود و همان نفرات اصلى نبودند. 
در اين مقطع زمانى هزينه هاى بااليى كه بليت هواپيما داشت براى 
فدراسيون اين امكان فراهم نبود كه تيم را به برزيل بفرستيم. خودم 
پيشــنهاد دادم كه با توجه به مبلغ باال برايمان مقدور نيست كه اين 

سفر را انجام بدهيم.

 به منظور بررسى مشكالت و راهكارهاى 
توسعه اسكى در همدان، نشستى با حضور 
ســيد عبدى افتخارى رياســت فدراسيون 
اســكى، منعم مديــركل ورزش و جوانان 
استان، پيشكسوتان و اعضاى اين هيات در 

اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان همدان، رئيس فدراسيون 
اســكى در اين نشست گفت: در سال هاى 
اخير فعاليت ها و زير ســاخت هاى خوبى 
در اســكى اســتان همدان صورت گرفته و 
همدان از ديرباز قطب كوهنوردى و اسكى 
كشور بوده است و اميدواريم با افتتاح هتل 
پيست اســكى اين پيســت پر رونق تر از 

گذشته باشد.
سيد عبد افتخارى در ادامه گفت: كوهنوردى 
و اسكى از هيات هاى مهم همدان محسوب 
مى شــوند و نياز اســت با فعاليت و برنامه 
ريزى بيشتر شاهد رشد و شكوفايى اسكى 

در همدان باشــيم و نياز اســت مســئوالن 
ورزش اســتان مانند گذشــته از اين رشته 

ورزشى حمايت كنند.
وى با اشاره به اينكه همدان به لحاظ داشتن 
آب و هواى كوهستانى، بهترين منطقه براى 
اسكى كشور است، افزود: به دنبال آن هستيم 
امسال دو رويداد بزرگ اسكى را در همدان 

برگزار كنيم.
افتخارى خواســتار توجه مسولين استان به 
جاده پيست اسكى شد و افزود: براى رشد 
اسكى در همدان نياز است كه جاده پيست 
اسكى همدان در ايام زمســتان باز باشد تا 
عالقمندان بيشــترى بتوانند در اين رشــته 
ورزشــى فعاليت كنند و براى فعال سازى 
اين پيســت آمادگى دارم هفته اى دو بار به 

همدان سفر كنم.
مديــركل ورزش و جوانــان همدان نيز در 
اين نشســت گفت: همدان با وجود پيست 
استاندارد و آب و هواى خوب، در ورزش 

اسكى داراى پتانسيل بسيار بااليى است و به 
همين دليل نيز اسكى بازان زيادى را در خود 

جاى داده است.
وى افزود: به دنبال آن هســتيم كه در اسرع 
وقت مشكالت اين پيســت حل شود و با 
سازنده تله سيژ پيست نيز صحبت هاى شده 
اســت تا به زودى تله سيژ پيست تعمير و 

بازسازى شود.
رسول منعم با اشاره به تمهيدات الزم براى 
باز بودن جاده پيست در ايام زمستان گفت: 
طى مذاكراتى كه با استاندارى و مديركل راه 
و شهرسازى استان داشته ايم مقرر شد جاده 
پيست در ايام زمستان به روى عالقمندان به 

اسكى باز باشد.
در ادامه اين نشست كرمى سرپرست هيات 
اسكى اســتان و آقايان رئوفى و آزاديان از 
پيشكســوتان اين هيات به بيــان نظران و 
ديدگاههــاى خود در خصوص راهكارها و 

مشكالت هيات اسكى پرداختند.

جريمه 800 هزار 
يورويى براى ويدال

 هافبك بارســلونا بــه خاطر يك 
درگيرى به پرداخــت 800 هزار يورو 

محكوم شد.
به گزارش ايســنا ، آرتــورو ويدال بر 
اســاس حكم يك قاضى در مونيخ به 
پرداخت 800 هزار يورو محكوم شد. 
هافبك بارســلونا به خاطر درگيرى در 
يك كلوب شبانه بايد چنين جريمه اى 
را بدهد. اين اتفاق دو سال پيش زمانى 
كــه بازيكن شــيليايى در بايرن مونيخ 

بازى مى كرد رخ داده بود.
در اين درگيرى ويدال به يك شخص 
با بطرى ضربه زد و اين فرد به شدت از 
ناحيه سر آسيب ديد. برادرش ساندرينو 
و پدر زنش كه در اين دعوا نيز حضور 
داشــتند به ترتيب 17 و 35 هزار يورو 

جريمه شدند.
نه ويــدال و نه هيچ يــك از اعضاى 
خانــواده ى ايــن بازيكــن در دادگاه 
به  بارسلونا  هافبك  نداشــتند.  حضور 
همراه بردار و پدرزنش 15 روز فرصت 
دارند تا درخواســت فرجــام خواهى 

كنند.

اعالم آمادگى عربستان 
براى ميزبانى جام 
ملت هاى آسيا 2027

 جــام ملت هاى آســيا معتبرترين 
رقابتهاى فوتبال است كه در قاره آسيا 

برگزار مى شود.
به گزارش ايســنا ســامى الجابر عضو 
فدراســيون فوتبال عربستان از آمادگى 
اين كشور براى ميزبانى جام ملت هاى 

آسيا 2027 سخن به ميان آورد.
او گفت كه عربستان همه زير ساخت 
هاى الزم را دارد و مــى تواند ميزبان 
موفقى براى جام ملت هاى آسيا 2027 
باشد.تيم هاى ايرانى براى مقابل به مثل 
با تيمهاى سعودى، حاضر نيستند كه در 
هيچ رقابتى در عربستان به ميدان روند 
و معلوم نيست كه در صورت ميزبانى 
سعوديها تكليف ايران چه خواهد شد. 
البته تا ســال 2027 زمان زيادى باقى 
مانده اســت و امكان هر اتفاقى وجود 

دارد.

بارسلونا در صدد 
پس گرفتن نيمار از 
پارى سن ژرمن است 

  راديــو كادناســر اســپانيا مدعى 
شده كه امكان دارد باشــگاه بارسلونا 
برنامه خود بــراى پس گرفتن نيمار از 

پارى سن ژرمن را جلو بيندازد.
طبــق ادعــاى ايــن شــبكه، يكى از  
گزينه هاى باشــگاه بارسلونا در حوزه 
نقل و انتقاالت، خريد نيمار در ســال 
2020 با رقمى پايين تر از 200 ميليون 
يورو است و اين باشگاه اطمينان دارد 
كه ســتاره برزيلى ســابقش ظرف دو 
ســال ديگر و شــايد زودتر از آن هم 
پارك دو پرنس را ترك كند.به گزارش 
تسنيم،خروج نيمار از پارى سن ژرمن با 
توجه به قرارداد 222 ميليون يورويى كه او 
تابستان سال 2017 با پارى سن ژرمن بست 
و موضع سفت و سخت باشگاه فرانسوى 
درباره فروشى نبودن اين بازيكن برزيلى 
خيلى بعيد به نظر مى رسد اما طبق ادعاى 
كادناسر، باشگاه بارسلونا معتقد است كه 
نيمار با PSG توافقى حاصل كرده كه 
به او اجازه مى دهد تابســتان سال 2019 
با پرداخت شــدن 220 ميليون يورو به 
قهرمان فرانسه، اين تيم را ترك مى كند. 
در صورتى كه هيچ باشگاهى حاضر نشود 
چنين رقمى را بابت خريد نيمار بپردازد، 
او مى تواند با رقمى كمتر از 200 ميليون 
يورو پارى  ســن ژرمن را در تابستان سال 

2020 ترك كند.

 هواداران كشــور هاى مختلف استقبال 
خوبى از ليگ ملت هاى اروپا داشــتند تا 
جايى كه ميانگين حضور تماشاگران در اين 
رقابت ها باالتر از جام جهانى 2018 روسيه 

بوده است. 
به گزارش ايســنا ليگ ملت هاى اروپا از 
لحاظ داشتن هوادار موفق بوده است. پيش 
از آغاز اين بازى ها ابهام زيادى در رابطه با 
واكنش هواداران كشورهاى مختلف به بازى 
هايى كه بيشتر دوستانه به نظر مى رسيد تا 
A يك رقابت مهم وجود داشــت. در ليگ

كه تيم هاى برتر يوفا حضور دارند ميانگين 
حضور تماشــاگران در بازى هــا به 80.6
درصد رسيد. اين آمار در جام جهانى 2018

روسيه 77.1 درصد بود.
در حالى كه در روسيه هربازى ميانگين 36

هزار و 963 تماشــاگر داشت در 16 بازى 
انجام شــده در ليگ A اروپا اين رقم به 44

هــزار و 634 نفر مى رســد (بدون در نظر 
گرفتن بازى كرواسى و انگليس كه به علت 
جريمه يوفا پشت درهاى بسته برگزار شد). 
دو هفتــه از نخســتين دوره ليگ ملت ها 

باقى مانده است كه پانزدهم و بيستم نوامبر 
برگزار مى شود. اغلب تيم ها براى حضور 
در نيمــه نهايى تالش خواهند كرد و هنوز 
سقوط ديگر تيم ها به جز لهستان و ايسلند 
به ليگ B مشــخص نشده است. به همين 
خاطــر انتظار مى رود بــازى ها با حضور 

تماشاگران بيشترى انجام شود.
تماشاگران فرانســوى بيشترين حضور را 
داشــتند كه اتفاقى عادى است چون مردم 
اين كشــور در دورانى به سر مى برند كه 
تيم ملى شان به تازگى قهرمانى در جهان 
را پشت ســر گذاشته است. در ديدارهاى 
فرانسه و هلند (دو بر يك به سود فرانسه) 
بــا فرانســه و آلمان (دو بر يك به ســود 
فرانسه) به ترتيب 94 و 92 درصد استادو 
فرانس پر شده بود. در مقابل بدترين آمار 
به ديدار ايتاليا و لهستان اختصاص دارد كه 
تنها 24 هزار نفر اين بــازى را از نزديك 
تماشا كردند. فقظ 62.6 درصد ورزشگاه 
داالرا بولونيا پر شده بود. بد بودن شرايط 
تيم ملى ايتاليا باعث شده كمتر از اين تيم 

حمايت شود.

من براى كسب مدال طال به المپيك جوانان 
آمده بودم 

 فاطمه خنكدار بعد از كســب مدال برنــز منهاى 53 كيلو گرم 
كاراته دختران گفت: من براى كســب مدال طال به المپيك جوانان 
آمده بودم ولى متاسفانه قسمت نشد و برنز گرفتم.به گزارش فارس 
؛وى افزود: ســطح رقابتها خيلى خوب بــود و در گروه خود برابر 
كشورهاى تايلند، ژاپن و پرتغال در يك گروه قرار گرفتم ولى پاى 
فينال به نماينده قدرتمند مصرى باختم و به مدال برنز قناعت كردم.
خنكدار در پايان گفت: ســطح رقابتها باالست و حريفان با آمادگى 

كامل آمدند و من تمام تالشم را كردم.

استقبال مسى و پيكه
 از آمدن پوگبا به بارسلونا

2 ســتاره بارسلونا در صدر افرادى قرار دارند كه از آمدن ستاره 
فرانسوى منچستر يونايتد به بارسلونا استقبال مى كنند. 

به گزارش فارس ليونل مسى و جرارد پيكه دو ستاره بارسلونا در صدر 
افرادى قرار دارند كه از آمدن پل پوگبا، ستاره فرانسوى منچستر يونايتد 
به اردوگاه كاتالونيا استقبال مى كنند.مسى و بقيه ستاره هاى بارسلونا 
دوست دارند كه پوگبا به تيم بيايد تا قدرت آبى-انارى ها بيشتر شود تا 
بتوانند دوباره قهرمان اروپا شوند. البته استعدادياب هاى بارسلونا ترس 
از اين را دارند كه پوگبا نتواند خودش را با سبك بازى بارسلونا تطبيق 
دهد.قيمت باالى مرواريد ســياه كه 89 ميليون پوند است نيز يكى از 
موانع انتقالش است چون باشگاه بارسلونا پيش از اين اعالم كرد كه در 
فصل گذشته 843 ميليون پوند درآمد داشته كه تنها 9,6 ميليون پوند از 

اين مبلغ سود خالص بوده است.

ليگ ملت هاى اروپا 
پر تماشاگرتر از جام جهانى روسيه

مديركل ورزش و جوانان استان همدان با رياست فدراسيون اسكى ديدار كرد

بررسى راهكارهاى 
توسعه اسكى در همدان
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■ حديث:
امام صادق(ع):

از خدا پروا كنيد و برادرانى نيكوكار باشيد به خاطر خدا يكديگر را دوست بداريد، با هم 
ارتباط داشته باشيد، به هم مهر بورزيد، به ديدار و مالقات يكديگر برويد، و در باره قضّيه ما 

(امامت و واليت) گفتگو كنيد وآن را زنده بداريد. 
الكـافـي : ج 2 ص 175 ح 1

معاون وزير ارشاد:
آيين پياده روى اربعين حسينى ثبت جهانى 

مى شود
 معاون حقوقى،امور مجلس و اســتان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى گفت: مقدمات ثبت جهانى آيين پياده روى اربعين حسينى در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى فراهم شده است.
سيدهادى حسينى اظهار داشــت: جزييات در رابطه با آيين پياده روى 
اربعين حسينى به عنوان يك پديده مذهبى و اجتماعى خاص براى ثبت 

جهانى تدوين و آماده شده است.
وى به ايرنا گفت: اربعين، آيين پرشورى است و مى توان آن را از نظر 
انگيزه سفر، شيوه هاى سفر، نوع پذيرايى و مهمان نوازى مردم، گستره 
و پهنه جغرافيايى آن در ســطح كشــور هاى منطقه و حتى فرا قاره اى 

بودن بى نظير خواند. 
معــاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى بيان كرد: جلوه هاى سفر اربعين براى مردم تمام دنيا زيبا است 
و اين آيين را در رسانه هاى مختلف دنيا مى توانيد مشاهده كنيد؛ براى 

همين ثبت جهانى پياده روى اربعين كار سختى نيست. 
در كشور ايران چهار گذرگاه مرزى مهران، خسروى، شلمچه و چذابه 

براى سفر اربعين فعال هستند. 
براى نخستين بار مواكب مردمى به صورت محدود در 2گذرگاه مرزى 
شــلمچه در 16كيلومترى غرب خرمشــهر و چذابه در 110كيلومترى 
شمال غرب اهواز در اربعين سال 1392برپا شد ولى در سال هاى بعد 

با استقبال خودجوش مردمى ، تعداد آنان رو به فزونى رفت.
حركت كاروان هاى اربعين حسينى به سمت گذرگاه هاى مرزى چذابه 
و شــلمچه از اوايل ماه صفر شــروع و تا روز اربعين ادامه مى يابد و 

بازگشت آنان به كشور نيز يك هفته به طول مى كشد. 
در اربعين پارسال 380هزار زائر از مرزچذابه و 650هزار زائر از شلمچه 

راهى نجف اشرف و كربالى معلى شدند.
گذرگاه مرزى مهران در اســتان ايالم و چذابه و شــلمچه در اســتان 
خوزستان سه مرزى رســمى براى تردد زائران اربعين حسينى در ايام 

اربعين حسينى است.

احتمال تغيير تاريخ نمايشگاه رسانه هاى 
ديجيتال قوت گرفت

 دبير اجرايى دوازدهمين نمايشگاه بين المللى رسانه هاى ديجيتال از 
احتمال تغيير تاريخ برگزارى اين نمايشگاه خبر داد.

جــواد موحــد درباره تغييــر احتمالى زمــان برگزارى نمايشــگاه 
رســانه هاى ديجيتــال گفت: برنامه ريــزى خوبى بــراى برگزارى 
نمايشــگاه رسانه هاى ديجيتال صورت گرفته بود اما به دليل حضور 
اكثر فعاالن اين حوزه در مراســم باشكوه اربعين حسينى و برگزارى 
نمايشــگاه تلكام قبل از نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال در سال جارى 
و مشكالت مالى شركت ها براى حضور در چند نمايشگاه به فاصله 
كمتر از يك ماه، باعث شد كه تشكل هاى حوزه رسانه هاى ديجيتال 
و فعاالن اين حوزه درخواســت  جابه جايى زمان برگزارى نمايشگاه 

را داشته باشند.
او ادامه داد: به همين دليل ســتاد اجرايى نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال 
با توجه به درخواست ها و شرايط موجود، به منظور بهره بردارى بيشتر 
موسسات، شــركت ها و بازديدكنندگان از اين رويداد بزرگ محتوايى 
بــراى برگزارى باشــكوه تر آن تصميم به تعويق زمــان برگزارى اين 

نمايشگاه گرفت.
دبير اجرايى دوازدهمين نمايشــگاه بين المللى رســانه هاى ديجيتال به 
ايســنا گفت: در حال رايزنى براى تعيين تاريخ جديد و محل برگزارى 
هستيم و اطالعات كامل را در آينده نزديك به اطالع شركت كنندگان در 

نمايشگاه و متقاضيان جديد خواهيم رساند.

تاريخچه ى نامگذارى براى بچه در ايران 
تو اين ثبت و احوال  

چه خبره!!!؟؟
 اون قديما طرف بچه اش  مثال تو ماه رمضون بدنيا 
ميومد؛ اسمشو ميذاشتين رمضون؛ يا تو ماه شعبان بدنيا 

ميومد اسمشو ميذاشتن شعبان..!!
بعد يه سرى اومدن اسم بچه هاشون رو اسم فصل ها 

و ماههاى سال گذاشتن ؛
مثل بهاره و آذر و مهرى  بهمن و تيرداد و اســفنديار 

و  فردين و ....
يه سرى هم اومدن اسم ســرداران و نام آوران  ايران 
باستان رو رو بچه هاشون گذاشتن؛ مثل بابك و آرش 
و رستم و سهراب و تهمينه و كيانوش  و اردشير و....!
بعد رفته رفته اســم ها جديد تر و نا آشــنا تر شد ؛ 
جورى كه معلوم نبود اين اســم اآلن دخترونه ست يا 
پسرونه و بايد خيلى ببخشيد براى اينكه بدونى دختره 
يا پسر ؛ جنسيتش رو يه نگاه مينداختى و فرق دختر 

پسر بودنشو تشخيص بدى...!
ولى االن  يه خبرى از گوشــه كنــار و پرونده هاى 
سازمان ثبت واحوال به گوش رسيد كه اصال آدم شاخ 

در مياره...!!
يه ســرى اســامى عجيب و غريب كه تا سال 1370 

ثبت شده!!!
اسامى مثل آرشيو؛ ملخ؛ گشنه؛ گرگ آقا و حلوا و پنير 

و آمريكا و انگليس  و ...!!
واال از اونجايــى كه ما ميدونيم  اين اســامى يا اقالم 

خوراكى اند يا نام جك و جونور ...!!!
االن  يه كلمه مثل آرشــيو؛ خدا وكيلى معلوم نيست 
آدمه؛ معلوم نيست مكانه؛ اصال آرشيو كجا!؟؟ آرشيو 
صداوسيما!؟ آرشيو دفتر روزنامه!؟ آرشيو عكاسى!؟؟

يا آقا گرگ مثال آخه اسِم!؟؟؟
احتماال اين آقا  گرگه اسم خواهر برادراش آقا موِش 
و آقا شــيره و آقا پلنگ و آقا خرگوشه و ماهى خانم 
و كرگــدن خانم و پنگوئن خانم و دلفين خانم و آهو 

خانوم و اَنتَر خانمه .!!
كال معلوم نيست مستند راز بقاس يا كتاب داستان!!؟؟

يا مثال يه اسامى مثل حلوا يا پنير ! 
اينا رو از كجاتون درآوردين !؟؟ 

ينى خانم شما موقع حاملگى سر اين بچه طفل معصوم 
ِهى ويار پنير يا حلوا ميكرده كه اسمشو گذاشتى حلوا 

يا پنير!؟؟
با اين وضع واقعا چيزى نميشــه گفت جز اينكه به 
سازمان ثبت واحوال بگيم چكار ميكنين شما اونجا!؟؟

چه خبرتونه!؟؟؟ چه خبرتوووونه!!؟؟ 
امين مرتضائى

«دلبند» نماينده سينماى ايران 
در جشنواره مستند «ايدفا» شد

 مســتند «دلبند» بــه كارگردانى ياســر طالبى، از 
توليدات مشترك مركز گســترش سينماى مستند و 
تجربى و الى ايميج، به عنوان نماينده ايران در بخش 

مسابقه جشنواره «ايدفا» به نمايش درمى آيد.
به گزارش ايرنا، جشنواره جهانى فيلم مستند آمستردام 
IDFA معتبرترين جشــنواره  فيلم مستند در جهان 
اســت كه انتخاب آثار خالقانه و داراى جذابيت را از 

اولويت هاى خود براى نمايش فيلم ها در نظر دارد.
مســتند «دلبند» قصه زندگى دشوار اما به دلخواه يك 
مادر هشتاد و دو ســاله و تنها به نام فيروزه است كه 
زندگى منحصر به فردى در دل رشــته كوه هاى البرز 
دارد. اين فيلم همچنين در بخش مســابقه رســمى 
(برترين مســتندهاى جهان) در شــصت و يكمين 
جشنواره بين المللى فيلم اليپزيك آلمان هم پذيرفته 
شده بوده كه به دليل همزمانى تقريبى هر دو فستيوال 
و شرط نمايش اول جهانى، ايدفا انتخاب نهايى گروه 
شد.«دلبند» به مدت زمان 63 دقيقه در بخش مسابقه 
فيلم هاى ميان مدت با 11 مستند از كشورهاى آمريكا، 
لهستان، روسيه، نروژ، لهستان، اسپانيا، فرانسه، اروگوئه 

و صربستان براى دريافت جايزه به رقابت مى پردازد.

ماهواره مخابراتى نظامى آمريكا 
به مدار زمين رفت

 نيمه شب گذشــته يك ماهواره مخابراتى نظامى آمريكا به ارتفاع 
35888 كيلومترى زمين فرســتاده شد. اين ماهواره ارتباطاتى ايمن و 

ماندگار براى ارتش فراهم مى كند.
به گزارش مهر، يك ماهواره مخابراتى پيشرفته نظامى آمريكا نيمه شب 

گذشته به فضا فرستاده شد.
موشك اطلس4  شــركت United Launch Alliance همراه 
ماهــواره Advanced Extreamly High Frequncy۴ از 
مقر كيپ كارناوال به آســمان رفت. اين ماهواره مى تواند ارتباطات 
جهانى ايمن و مقاوم در برابر نويز و سروصدا را براى نيروهاى نظامى 

فراهم كند.

راه اندازى مراكز نوآورى انرژى 
در مناطق آزاد 

 با ايجاد مراكز توســعه فنــاورى و نوآورى هاى انــرژى مى توان از 
ظرفيت هاى مناطق آزاد در جهت پيشرفت كشور و استقرار شركت هاى 
دانش بنيان بهره برد. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ كامبيز مهدى 
زاده دبير ســتاد توســعه فناورى حوزه انرژى معاونت علمى و مرتضى 
بانك مشاور رئيس جمهور و دبير شــوراى عالى مناطق آزاد تجارى در 
نشست مشترك كارى به بررســى ايجاد مركز نوآورى انرژى در مناطق 
آزاد پرداختند.مهدى زاده در اين نشســت با اشــاره به راه اندازى مركز 
توسعه فناورى و نوآورى هاى انرژى ايران و امضاى تفاهم نامه با انجمن 
انرژى هاى تجديدپذير اظهار كرد: ســتاد در قدم بعدى در نظر دارد راه 
اندازى مركز توسعه فناورى و نوآورى را در منطقه آزاد انزلى دنبال كند. 

دستمال كاغذى آنتى باكتريال حاوى 
نانوذرات آويشن 

 دســتمال كاغذى آنتى باكتريال با اســتفاده از نانوذرات گياهى ارائه 
شد.  به گزارش فارس، بسيارى از مصرف كنندگان محصوالت بهداشتى، 
استفاده از تركيبات گياهى را به مواد شيميايى ترجيح مى دهند، دليل اين امر 
زيست سازگارى مواد مبتنى بر تركيبات گياهى است.اخيراً دستمال كاغذى 
آنتى باكتريالى ساخته شده كه به دليل بهره مندى از تركيبات آنتى باكتريال 
گياهى، از خواص ميكروب كشــى برخوردار است.امين محمد پورفرد، 
مسئول امور فنى و فرموالسيون اين پروژه درباره اين طرح مى گويد: ما در 
اين پروژه از  نانوساختارهاى گياهى دستمال كاغذى آنتى باكتريال توليد 
كرده ايم. گياه آويشن يكى از گياهانى است كه خواص آنتى باكتريال آن 

شهرت داشته و براى درمان برخى بيمارى ها ازآن استفاده مى شود. 

سامانه ملى تأمين مالى خطرپذير معاونت 
علمى و فناورى كشور فعال مى شود 

 دفتر تأمين مالى و سرمايه گذارى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهــورى در نظر دارد به زودى «ســامانه ملى تأمين مالى خطرپذير 

معاونت علمى و فناورى كشور» را رونمايى و فعال كند. 
ــب  ــور ترغي ــه منظ ــوان؛ ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
فعــاالن اقتصــادى و ســرمايه گــذاران بــه حضــور در حــوزه دانــش 
بنيــان و خــالق و تســهيل در هــم افزايــى ميــان ســرمايه گــذاران و 
متقاضيــان جــذب ســرمايه، دفتــر تأميــن مالــى و ســرمايه گــذارى 
ــه  ــورى در نظــر دارد ب ــاورى رياســت جمه ــت علمــى و فن معاون
ــى و  ــت علم ــر معاون ــى خطرپذي ــن مال ــى تأمي ــامانه مل زودى «س

ــد. ــى و فعــال كن ــاورى » را رونماي فن

توليد نوعى اسپرى براى زدودن گرد و غبار 
از اجسام به مدت طوالنى 

 محققان ايرانى نوعى اسپرى توليد كردند كه تا يك هفته مانع بروز 
گرد و غبار به اجسام مى شود. 

 به گزارش خبرگزارى فارس، محققان كشورمان از طريق نانوفناورى 
نوعى اســپرى توليد كردند كه اين اسپرى تا يك هفته از بروز گرد و 

غبار به اجسام ممانعت مى كند.
اين اســپرى پس از پخش شدن روى ســطح وسايل خانه مانند ميز، 
كمــد، تلويزيون تمامى گرد و غبــار و خاك را از روى آن پاك كرده 

و تا يك هفته مانع هيچ گرد و غبار يا خاك روى اين لوازم مى شود.
محققان ايرانى بــراى توليد اين محصول از فنــاورى نانو و گياهان 

دارويى كمك گرفته اند.

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

 نام پارك كودك در نشســت هم انديشــى در 
خصوص روند برگزارى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان با تصميم 

مديران فرهنگى استان تغيير كرد.
رئيس بيست و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همدان از نامگذارى پارك كودك 
همدان به نام جشنواره تئاتر كودك خبر داد و گفت: 
طبق توافق با شــهردارى، نماد جشنواره بين المللى 
تئاتر كــودك و نوجوان در اين پارك نصب خواهد 

شد.
عليرضا درويش نژاد در ادامه اين نشســت به نحوه 
برگزارى جشــنواره تئاتر اشــاره كــرد و بيان كرد: 
جشــنواره از 29 آبان ماه تا چهارم آذرماه در همدان 
برگزار خواهد شــد كه يكــى از اولويت هاى ما در 
ستاد، برگزارى جشنواره با مشاركت و حضور مردم 

است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عليرضا 
درويش نــژاد با تأكيد بر اينكه مردم مناطق حاشــيه 
شــهر هم بايد از برنامه هاى جشنواره بهر مند شود؛ 
افزود: بر اســاس هماهنگى انجام شده با آموزش و 
پرورش استان، مراسم رونمايى از پوستر و نشست 
خبرى جشــنواره در يكى از مناطق حاشــيه شهر 

برگزار خواهد شد.
درويش نژاد با تأكيد بر نقش رســانه ملى در زمينه 
اطالع رسانى درخصوص برنامه هاى جشنواره، گفت: 
پخش زنده مراســم هاى افتتاحيه و اختتاميه، پخش 
برنامه هاى جشنواره از شــبكه هاى سراسرى و... از 
درخواســت هاى ستاد اجرايى جشــنواره بيست و 

پنجم است.

در ادامه اين نشســت، مديركل صدا و سيماى مركز 
همدان هم گفت: جشــنواره تئاتر كودك مهم ترين 
رويداد فرهنگى اســتان اســت و تــالش مى كنيم 
برنامه هاى جشــنواره در سطح قابل توجهى پوشش 

داده شود.
مهــدى دهقان نيــرى از برنامه هــاى ويــژه صــدا 
ــى  ــوص معرف ــدان درخص ــز هم ــيماى مرك و س

ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــر اس ــا و مفاخ ظرفيت ه
ــاى  ــاس برنامه ريزى ه ــر اس ــوص ب ــن خص در اي
ــر  ــينمايى «خواه ــم س ــه زودى فيل ــده، ب ــام ش انج
ــه  ــت مرضي ــى و سرگذش ــاره زندگ ــره»، درب طاه
ــوى انقالبــى در همــدان ســاخته خواهــد  ــاغ بان دب

شــد.
وى از توليــد ســريال 26 قســمتى دربــاره زندگــى 

مرضيــه دبــاغ هــم خبــر داد و گفــت: ايــن ســريال 
ــد  ــدان تولي ــز هم ــيماى مرك ــدا و س ــم در ص ه

مى شــود.
دهقان نيــرى تأكيــد كــرد: خانــم دبــاغ يــك بانــوى 
انقالبــى بــا شــخصيت ملــى بــود؛ از ايــن رو بــراى 
انجــام اين پروژه هــاى تاريخــى بــه مشــاركت 
همــه دســتگاه هاى متولــى در اســتان نيــاز داريــم.

كار متفاوت 
ماليرى ها براى 
بازديد نماينده فائو

 بخشدار مركزى مالير گفت: اين شهرستان طى 
روزهاى 25، 26 و 27 مهر ماه ميزبان نمايندگان و 
كارشناسان سازمان جهانى فائو به منظور بررسى و 
تاييد نهايى پرونده ثبت جهانى انگور مالير است.

محمد رضا بشــرى در گفت و گو با ايســنا اين 
سفر را نتيجه بخش دانست و ابراز اميدوارى كرد: 
اقدامات انجام شــده بتواند رضايت اين سازمان را 

جلب كند.

وى به حضور پروفســور زكــرى، نماينده گروه 
مشــاوران علمى جياس(SAG) سازمان جهانى 
فائو در مالير، براى پيگيرى هاى ثبت جهانى انگور 
دره جوزان شهرســتان مالير اشــاره و اظهار كرد: 
براى آمادسازى روستاى هدف گردشگرى مانيزان 
و دهستان جوزان، بازديد و پيگيرى الزم صورت 

گرفته است.
ــان  ــنا خاطرنش ــا ايس ــو ب ــت و گ ــرى در گف بش
كــرد: باتوجــه بــه ثبــت جهانــى انگــور ماليــر در 
ــوراى  ــكارى ش ــا هم ــدام خودجــوش ب ــك اق ي
اســالمى شــهر ماليــر، شــهردارى ماليــر، شــبكه 
بهداشــت، ســازمان نظــام پرســتارى، محيــط 
ــير  ــر، مس ــزى مالي ــدارى مرك ــت و بخش زيس
روســتاى هــدف گردشــگرى مانيــزان از زبالــه و 

ــد. ــازى ش ــتيك پاكس پالس
بخشــدار مركزى ماليــر با بيان اينكــه اين اقدام 
خودجوش از روستاى جوراب آغاز و تا روستاى 
مانيزان ادامه يافت، افزود: اين پاكسازى در راستاى 
بازديد نماينده فائو(سازمان خواروبار جهانى ملل 
متحد) از مالير بــراى ثبت جهانى انگور صورت 

گرفت.
وى تحقق برندسازى و ثبت جهانى انگور مالير را 
گامى موثر و ماندگار در رشد همه جانبه شهرستان 
عنوان كرد و گفت: با همكارى كليه دســتگاه هاى 
اجرايى به تمامى خواســته هاى ســازمان فائو در 
راســتاى تكميل پرونده ثبت جهانى انگور مالير 
پاسخ داده شــد و اميدواريم در مرحله پايانى اين 

اقدام مهم نيز موفق باشيم.

معرفى فيلم هاى روى پرده استان همدان
مغزهاى كوچك زنگ زده

 داســتان فيلم در مورد ســه برادر است؛ 
شكور و شــاهين و شهروز، شــكور(فرهاد 
اصالنى) برادر بزرگتر است و البته جاى پدر 
منفعل خانواده را پر مى كند او يك آشپزخانه 
(مواد مخــدر) دارد. آن هــا در حلبى آبادى 
بى خانمان  بچه هاى  شــكور  مى كنند.  زندگى 
را مى خــرد و پرورش مى دهد تــا بعدتر در 
خدمت آشــپزخانه باشــند، او سال هاســت 
شاهين را در آشپزخانه خودش دارد اما به او 
پر و بال نمى دهد. شــاهين (نويد محمدزاده) 
البته كمــى خل وضع مى زنــد، از آن طرف 
شهروز با سن كم موقعيت بهترى دارد، شهره 
هم كه خواهر خانواده اســت مسائل خودش 

را دارد، اين همه ى داستان نيست...
پــس از 13، اعترافــات خطرناك ذهن من 
و خشــم و هياهو، اين متــوازن ترين حاِل 
سينماى سيدى اســت. هم فرم دارد و هم 
داســتان. در ســينما قدس همدان و بهمن 
ماليــر مــى توانيد به تماشــاى ايــن فيلم 

. بنشينيد

جشنواره تئاتر كودك نام جديد در شهر

نام پارك كودك تغيير كرد 

مراسم تشييع پدر 3 شهيد  
دوران دفاع مقدس

 در همدان برگزار شد 
 پيكــر مرحــوم حاج رســتم چنگيزى پدر 
شهيدان سعيد ، ايرج و ارسالن چنگيزى پس از 
تشييع در روستاى شورين ، در باغ بهشت همدان 
به خاك سپرده شــد.  پدر اين شهيدان در سن 
89 ســالگى دار فانى را وداع گفت و به فرزندان 
شهيدش پيوست. شهيدان سعيد چنگيزى اسفند 
ســال 62 در عمليات والفجر 5، ايرج چنگيزى 
مرداد ســال 65 در عمليات والفجر 2 و ارسالن 
چنگيزى خرداد ســال 65 در جزيره مجنون به 

خبـرمقام واالى شهادت نائل شدند.
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