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جشنواره  شهروند برگزیده 
زمینه جامعه برتر را 

فراهم می کند
مالك به ع على امام نامه از فرازى در
بدكار و نيكوكار نبايد كه است آمده اشتر
نيكوكاران آن، كه باشند پايه يك به تو نزد

سازد بىرغبت كردن نيكويى از را

همدان قهرمان کشتی جوانان و امید استان شد
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برگزيده شهروند جشنواره
را برتر جامعه زمينه

مىكند فراهم
مالك به ع على امام نامه از فرازى در
بدكار و نيكوكار نبايد كه است آمده اشتر
نيكوكاران آن، كه باشند پايه يك به تو نزد

سازد بىرغبت كردن نيكويى از را

شد استان اميد و جوانان كشتى قهرمان همدان
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دراللجين غار اگرهاىوجود و اما
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شــدن عملياتى خارجه امور وزيــر
مقدماتى حركــت يــك را اينســتكس
و كرد عنوان اروپا تعهدات اجراى براى

مرز از اش برنامه طبق ايران گفت
و كرده عبور شده غنى اورانيوم كيلوگرم

بوديم كرده اعالم پيش از هم را اين
برنامه اينكه بيان بــا ظريف محمدجواد
اورانيوم ذخاير مورد در هم اول، مرحله
آب ذخاير مــورد در هم و شــده غنى
هم بعد مرحله گفت شده، اجرا سنگين
آن كه است درصد سقف مورد در

كرد خواهيم اجرا هم را
نامه در كــرد بيان خارجه امــور وزير
كه شــده بيان صراحتًا جمهورى رئيس

الزم اقدامات اروپايىها كــه صورتى در
بدهند انجام تعهداتشــان اجراى براى را
ولى اســت بازگشــت قابل ما اقدامات
بر ما ندهند انجام را الزم اقدامــات اگر
سال از را حق اين برجام بند اســاس
را خودمان اقدامات كه داشتهايم گذشته

دهيم انجام
ضمانت به است جدى اروپا اگر

ارزشقائلشود برجام اجراى
كامًال مــاده كــرد اضافه ظريــف
ماده اين در نيز ايران حق است، واضح
در ماده اين است شده مشخص كامًال
اگر اســت برجام اجراى ضمانت واقع
برجام براى كه مىكنند ادعا اروپايىهــا

ضمانت براى بايد هســتند قائل ارزش
شده، ديده برجام داخل در كه اجراهايى
ما كه اقداماتى و باشــند قائــل ارزش
حفاظت جهت در دقيقًا مىكنيم داريــم
اجرايى ضمانتهاى طريق از برجام از

است آن
حركت يك اينستكس اينكه بيان با وى
اروپاست، تعهدات اجراى براى مقدماتى
برجام خود در هم اروپا تعهدات گفت
برجام ضميمــه تا يك بند اســت
اقدامات نتايج و اروپا اقدامات صراحتــًا
اجراى براى اســت كرده مطرح را اروپا
ايران بلكه نيست كافى اقدام صرفًا بند

ببيند را اقدام اين نتايج بايد

مسئوالن
از ها دستگاه
سازى حاشيه
بپرهيزند
مقاومت كشور، اول اولويت امروز
مردم معيشت توليد، رونق ايستادگى، و
اســت ملى پول ارزش از صيانــت و
مســئوالن بويژه همه از اســاس اين بر
كه خواهم مــى مختلف هاى دســتگاه
هر از ها، اولويت اين به پرداختن ضمن

كنند پرهيز سازى حاشيه گونه

تاكيدهاى دوم محور قضاييه قوه رئيس
همه دغدغه كه را انقــالب معظم رهبر
در فساد مسأله است، قضايى مســئوالن
فســاد گفت و كرد عنوان قضاييه قوه
قابل وجه هيــچ به قضاييه قــوه درون
نيز فساد مدعى نخستين و نيست تحمل
قضايى مسئوالن و شريف قضات خود
ضابط كارشناس، وكيل، قاضى، هستند
هاى پرونده در درگيــر افــراد همه و
فساد با مبارزه خطير امر مشمول قضايى

هستند
قوه عمومــى روابــط گــزارش بــه
المسلمين و االســالم حجت قضاييه،
اين در افزود رئيســى ســيدابراهيم
هاى بخش همــه همكارى با راســتا

مركز نظير قضاييه قــوه داخل نظارتى
انتظامى دادسراى و اطالعات حفاظت
بيرونى هاى بخش همچنين و قضات
دســتگاه و انتظامى نيروى جملــه از
شد خواهد فعال اى كميته امنيتى هاى
برگزار آن ابتدايــى جلســات البته كه
شاهد بايد مسير، اين در اســت شده
مرتبط هاى بخش همه فعال همكارى
وكال، كانون جملــه از ها پرونــده با
دادگسترى، رسمى كارشناســان كانون
ســاير و قضاييه قوه مشــاوران مركز

باشيم بخشها
همه واقعًا مىخواهيم ما افزود رئيســى
و باشند داشته را فســاد با مبارزه حس
نباشــد غايب ميدان، اين در هيچكس

ها بخش همه حضور بــا مذكور كميته
را فساد موضوع تا شد خواهد تشــكيل
مطمئن هم مردم و كنند دنبــال مجدانه
قوه داخل فساد با برخورد در كه باشند

داشت نخواهيم رحمى هيچ قضاييه
اطاله رفــع موضوع بــه اشــاره با وى
با ها پرونــده عموم گفــت دادرســى
اما نيستند مواجه دادرسى اطاله مشكل
هاى اســتان برخى در ها پرونده بعضى
كمبود و ورودى كثرت دليل به خــاص
دچار مشــكل اين به انســانى نيــروى
دغدغه نگرانى اين معتقديم ما و هستند
كار انجام با بايد عادالنه، دادرسى مندان
هر دقيق، مطالعات و كارشناسى جدى

شود رفع زودتر چه

       300   

نيست؟ رايگان كردن يوسيم مگر

پاداشكارمند
جيبشهروند از

همدان در شده گرفته ناديده شهروندى حقوق
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مطلوب نقطه
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خصوص در همدانپيام مبسوط گزارش
شهروند جشنواره برگزارى مسئوالن حضور
را شــد برگزار نيز قبل ســال در كه برگزيده
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رونق
 لوح زرین مالیر
درچرخه تولید 

با حمایت 
تشخیص مصلحت

■ مدیرعامل کاغذ کرافت: 
تولید نیازمند 

حمایت همه جانبه 
مسئوالن است
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شماره تيرماه شنبه سه
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ويراستارى

ورود ساعت

خرو ساعت

صفحه مسئول نظارت

ورود ساعت

خرو ساعت

عكاس پرينت ويراستار

ورود ساعت

خرو ساعت

آرايى صفحه

ورود ساعت

خرو ساعت

تحريريه مدير نظارت

ورود ساعت

خرو ساعت

یادداشت روز

یادداشت

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر

نقطه مطلوب در شهر برتر کجاست؟
فیض ا... مظفرپور »

مسئوالن حضور خصوص در همدانپيام مبســوط گزارش
برگزار نيز قبل سال در كه برگزيده شهروند جشــنواره برگزارى

كردم مطالعه را شد
ــته گذش ــال س ــت اس ــه گفت ــدان هم ــهردار ش ــى صوف ــاس عب
امســال و شــده برگــزار وقفــه ســال از بعــد جشــنواره ايــن
ــه توج ــب جال ــه نكت ــود مىش ــزار برگ ــى متوال ــال س ــن دومي
ــواده خان ــه ب ــدان هم شــهر ــد كلي ردن ســ ــى صوف ــت صحب در
علىرغــم كــه بزرگــوارى خيــر اســت فرشــچيان مرحــوم
ســاختن ــا ب همــدان در را خــود ــام ن ــى اصفهان اصالتــى داشــتن
اســت كــرده جاودانــه مختلــف بيمارســتانهاى و مــدارس
ــهر ش ــراى ب ــارى افتخ و ــت اس ــدان هم ــارى افتخ ــهروند ش او
تعبيــر بــه الحــق بــزر ســيناى بوعلــى كــه همانگونــه همــدان
ميهمــان هــا قــرن و اســت الرئيس شــي آملــى جــوادى آيــتا
ــن اي ــراى ب ــزر ب ــس ب ــارى افتخ و ــت اس ــدان هم ــارى افتخ
و ــ رن و ــژاد ن ــه ب ــر برت ــهروندان ش انتخــاب در ــس پ ــهر ش
ــد باي را ــانى كس آن و ــرد ك ــه توج ــد نباي ــى رافياي ج ــدود ح
ايــن وقــف را خــود و دارنــد را همــدان گــرو در دل كــه برگزيــد
شــهرها ديگــر نقــاط از مهاجــر كــه چنــد هــر ــد نمودهان شــهر
ــار دي از ــه ك ــدان هم ــد فقي ــهردار ش ــو بهنامج ــوم مرح ــند باش
ايــن بــه خدمــت وقــف را خــود و آمــد همــدان بــه خوزســتان
برگزيد ابــدى موطــن شــهر ايــن در نيــز ســرانجام و نمــود شــهر
گذاشــت جــاى ــه ب خــود از همــدان در ــادى زي ــاى يادگاره و

ــت اس ــده برگزي ــهروندان ش ــن اي ــاى ه مصدا از ــى يك
زمان از فراتر بوعلى چون افرادى دانش و علم و شخصيت چه اگر
ساخته جهان سطح در نظير كم دانشمندان را وى و اســت مكان و
ولى مىكند افتخار شخصيتى چنين وجود به كشورى هر كه است
بوده همدان ساكن كه مىخورد رقم آنجايى از بوعلى اصلى هويت

بود خواهد و است همدان شهروند و
بــراى آنهــا بــراى حقــى زمينــه ايــن در كشــورها ديگــر ادعــاى

كــرد نخواهــد ايجــاد بــزر ســيناى بوعلــى مصــادره
نيــز ســينا بوعلــى بــه شــهريور دراول همــدان روز دادن ارتبــاط
همــدان شــهر هويــت از ــا ت مىشــود ارزيابــى راســتا هميــن در
خــود روز ايــن در برترينهــا معرفــى و شــود دفــاع درســتى بــه

اســت بوعلــى عظمــت و همــدان روز و همــدان يــادآور
زندگــى كيفيــت ارتقــا كــه اســت گفتــه جشــنواره دبيــر
موضــوع ايــن اســت جشــنواره اهــدا از همدانــى شــهروندان
خوشــبخت ســعيد كــه آنگونــه اســت بررســى قابــل نظــر چنــد از
يكــى شــهر امــور در شــهروندان مشــاركت بــردن بــاال مىگويــد

اســت اهــدا ايــن از
كــه زيــرا شــود شــهروندان و شــهر شــامل بايــد كيفيــت ارتقــا
ــر اگ و دارد وجــود ــهروند وش ــهر ش ــن بي ــويهاى س دو ــاط ارتب
ــه نقط ــان هم ــا ي ــا ايدهآله ــال دنب ــنواره جش ــدگان كنن ــزار برگ
بايــد هســتند برتــر شــهروندان معرفــى در خودمــان مطلوبهــاى
و ــد كنن مجســم خــود پيــشچشــم را خــود مطلوبهــاى نقطــه

كننــد تماشــا را مطلــوب شــهر ايــن ســينما پــرده يــك ماننــد
چيــزى هــر يعنــى تصديــق و تصــور مىگوينــد منطــق علــم در
ــم عال در را آن ــى عين مصــدا ــم كني تصــور خــود ذهــن در را
كــه اســت اينــرو از داشــت خواهيــم واقعيــت عالــم يــا خــار
برگزاركننــدگان شــوند تبديــل رئالهــا بــه ايدهآلهــا بايــد
مــورد را برتــر شــهروندان و شــهرها از نمونــه چنــد برتــر شــهر
آنهــا مطلوبهــاى نقطــه متوجــه و دادهانــد قــرار بررســى
ــدام ك در ــا زمينهه ــن اي در ــا آنه ــق موف ــاى الگوه و ــدهاند ش
انتخــاب اســت بــوده ديگــر كشــورهاى يــا و كشــور شــهرهاى
موفــق الگوهــاى ايــن بــه توجــه بــا برتــر شــهروند و برتــر شــهر

ــد مىكن ــدا پي ــا معن
رعايــت و ترافيــك كنتــرل در ايــران شــهر كــدام مثــال بــراى
ــرل كنت ــه زمين در ــا كدامه ــد بودهان ــق موف ــى رانندگ ــن قواني
و قانونمــدار شــهروندان تربيــت در كــدام هــوا آلودگــى
مطلــوب شــهروند و مطلــوب شــهر ابتــدا پــس عليهــذا قــس
آن ــه ب ــع واق ــم عال در ــد بتواني ــا ت ــد كني ترســيم را جشــنواره

ــد يابي دســت

تعيين شهريورماه پايان تا بايد استان ســازمانى هاى خانه تمامى
شوند تكليف

بازنشستگى هاى صندو به خود هاى بدهى دارد قصد دولت گويا
گرانى گويا است گفتنى كند تسويه سازمانى هاى خانه فروش با را
در سازمانى هاى خانه فروش براى دولت تصميم در مســكن قيمت
صاحبنظران، سوى از دولت تصميم اين و نيســت ير تا بى زمان اين

است شده ارزيابى مسكن گرانى از استقبال
اين نر گويا شــوند مى ماليات مشــمول بانكى هاى رده ســ

است شده تعيين درصد ماليات
در جامعه موجود نقدينگى كارگيرى به براى اقدام اين است گفتنى

است شده پيشنهاد توليد
پرورش و آموزش وزارت سرپرست با اســتان نمايندگان مجمع

كنند مى ديدار
صورت در حســينى از حمايت و رايزنى منظور به ديدار اين گويــا
است گفتنى اســت پرورش و آموزش وزارت تصدى براى معرفى
نمايندگان بويژه داوطلبان براى جمعيتى لحا به پرورش و آموزش

يابد مى اهميت بسيار انتخابات در

جشنواره  شهروند برگزیده زمینه جامعه 
برتر را فراهم می کند

ع على امــام نامه از فــرازى در
نبايد كه اســت آمده اشــتر مالك به
پايه يك به تــو نزد بدكار و نيكــوكار
نيكويى از را نيكوكاران آن، كه باشــند
به را بدكاران و ســازد بىرغبت كردن
ايشــان از يك هر دارد، وا كردن بدى

ده جزا است، كرده عمل آنچه به را
مىتوان ارزشمند بيان اين به عنايت با
برگزيده شهروند انتخاب داشت اذعان
مكتباسالمى و مبانىدينى در ريشــه

اصلى عناصر از يكى برگزيدن، و رقابت مجموع در و دارد ما جامعه
مانند الگوهايى معرفى و اســت اسالمى و انسانى ارزشهاى رشــد
به دينى متون در حســنه اسوه عنوان به ص اكرم پيامبر شــخصيت
مىتواند همدان شهر بنابراين مىشود ديده وضوح به كريم قرآن ويژه
شــهرى عنوان به شــهروندى، برتر الگوهاى معرفى به ويژه توجه با

باشد نمونه
راستاى در همدان شهردارى و شهر شوراى خالقانه عملكرد و همت
اميدواريم كه است ارزشمند شهروندان، انســانى كرامت به نهادن ار
نهايى سرمنزل به جشنواره اين شــهروندان گرم همدلى و حضور با

برسد خود
شــهروندان ارزياب منظور به شــهرى مديريت فرآيند و جريان اين
گسترش و بهبود براى شــهروندى فرهن ارزشهاى با آن تطبيق و
همچنين و شهرى جامعه انســانى و اجتماعى فرهنگى، سرمايههاى
غنى مبانى اســاس بر شــهروندى فرهن و اخال ارتقاى و ترويج
با هرساله مهم اين داريم اميد كه اســت پســنديده ملى، و اســالمى

باشد ادامهدار غنىتر، معيارهاى
ايجاد بــر مبنى مديريتشــهرى مســئوالن تأكيدات بــه توجه بــا
شهرى مديريت در شــهروندان تمامى اگر شــهر، زيرســاختهاى
همدان بيشترى، بال فرا با مردمى نهاد اين باشــند، داشته مشاركت
تر مسئوالنه مىرود انتظار ديگر ســوى از ساخت خواهند آبادتر را

شود اقدام همدانى شريف مردم به خدمت عرصه در تر فعاالنه و
قائل ارزش از فار كه مىشــود اطال افرادى به برگزيده شــهروند
شامل اسالم مكتب تأكيد مورد لفههاى م راستاى در خود، براى شدن
و مردمدارى خودگذشــتگى، از و ايثار مذهبى، و دينــى ارزشهاى
مسئوليتپذيرى، شهروندى، رعايتحقو اماممحورى، مدارى، اخال
اسالم، مكتب تأكيد مورد اجتماع در شادى و اميد ايجاد و نظم رعايت
لفههاى م آگاه، شهروندان اين معرفى با كه باشند داشــته برنامهريزى
شد خواهد داده تعميم شهروندان، بين در و شهر تمامى در نظر مورد
شاخصهاى راستاى در احساسمىكنند كه افرادى تمامى بين اين در
وظايف عاملبه شــهروندان معرفى هــد با جشــنواره اين گانه
پيش الگو عنوان به داشتهاند شهروندان و شهر به خدمتى شهروندى،

كنند معرفى را ديگران يا و شوند قدم
با سال برگزيده شهروندان گانه شــاخصهاى تمامى بر تأكيد با
فرهن توسعه براى تالش مىرود انتظار شهرى، مديريت محوريت

عمومى حملونقل و دوچرخه از استفاده جمله از ى انر بهينه مصر
عوار بهموقع پرداخت جامعــه در داوطلبانه مشــاركت و حضور

توليد رونق راستاى در الزايى اشت و كارآفرينى شــهردارى به متعلق
شهرى سبز گسترشفضاى براى تالش شهروندان ساير و خود براى
در انفا و وقف خيرخواهانه، امور انجام شهر تاريخى هويت حف
برگزيدگان، بويژه شهروندان تمامى بين در و شهرى مديريت حوزه

شود مزين
شهر مىرود انتظار اسالمى نوين گفتبراىساختتمدن بايد پايان در
جشنوارههاى چنين برگزارى بنابراين گيرد قرار برتر تراز در همدان
و بزنيم رقم را برتر جامعه كه است اين زمينهساز اجتماعى، و فرهنگى
پيشرفت قلههاى سمت به قدم يك تعالى، و توسعه رشد، راستاى در

كنيم حركت

بودجه ساماندهی جاده تویسرکان - همدان
 تامین می شود

ــاماندهى، س ــت گف ــالمى اس ــوراى ش ــس مجل در ــركان تويس ــردم م ــده نماين
نظــر بــا گنجنامــه مســير از همــدان بــه تويســركان جــاده در تونــل احــدا و تعريــ
بودجــه رديــف در بودجــه و برنامــه ســازمان و راه وزارت باالدســتى مســئوالن مســاعد

ــرد مىگي ــرار ق ــى مل
ــاماندهى س ــرح ط ــت داش ــار اظه ــنيم، تس ــا ب ــو گفتوگ در ــح مفت ــدى مه ــد محم
حــوزه و بخــشگردشــگرى مىتوانــد گنجنامــه مســير از همــدان بــه تويســركان جــاده

تويســركان مــردم مطالبــات از يكــى و كنــد متحــول را تويســركان شهرســتان اقتصــادى
اســت ــر اخي و گذشــته ســالهاى در

ميليــارد و هــزار يــك از بيــش بــه شــدن اجرايــى بــراى طــرح ايــن كــرد بيــان وى
در آن دادن قــرار دولتــى، اعتبــارات كمبــود شــرايط در كــه دارد نيــاز مالــى اعتبــار تومــان

اســت شــده فراهــم اكنــون كار ايــن مقدمــات امــا نيســت آســانى كار بودجــه رديــف
بودجه و برنامــه ســازمان اقتصــادى معــاون گذشــته روز چنــد ســفر به اشــاره بــا مفتــح
و مزيتهــا مشــاهده و ــه منطق از ــد بازدي از ــس پ وى ــزود اف تويســركان ــه ب كشــور
بودجــه رديــف در گرفتــن قــرار بــراى تــالش از طــرح ايــن اجــراى هــاى ضــرورت

داد خبــر طــرح ايــن ملــى

عــالوه گنجنامــه مســير از همــدان بــه تويســركان جــاده ســاماندهى كــرد تصريــح وى
كــردن همــوار اســتان، مركــز بــه تويســركان مــردم دسترســى مســير كــردن كوتــاه بــر
پويايــى گردشــگرى، رونــق و كار و كســب فضــاى و اقتصــادى رونــق پيــش از بيــش

دارد دنبــال بــه نيــز را تويســركان شهرســتان اقتصــاد حــوزه
گردشــگرى پيوســت از جــاده ايــن كــرد تاكيــد مجلــس در تويســركان مــردم نماينــده
تاريخــى و طبيعــى زيبــاى و بكــر جاذبههــاى از برخــوردارى بــا و اســت برخــوردار
در ــون اكن ــه ك ــرود خرم ــد س ــار كن در ــد مىتوان ــگرى گردش ــد ه ــتاهاى روس و
ايــران مــردم عمــوم بــراى گردشــگرى جــذاب مقصــد يــك بــه اســت ســاخت حــال

شــود تبديــل

حبیب ا... شعبانی
نماینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه همدان

فضاى و منظر ســيما، سازمان سرپرست
طرح گفت همدان شــهردارى شــهرى سبز
تيرماه تا تابســتانه فصلى گلهاى توزيع
اجرا همدانى شــهروندان بين رايگان طور به

شود مى
با افزود ايرنا با گو گفتو در آزاد بابكمهدى
گسترش و توسعه اهميت و ضرورت به توجه
و زيستشهرى محيط بهبود در سبز فضاهاى
گل هزار شهروندان، زندگى كيفيت ارتقا

مىشود توزيع شهروندان بين در فصلى
سبز، فضاى مهندسى الگوهاى از استفاده وى
نگهدارى و توسعه ســازى فرهن آموزشو
متناسب كاشتگونههاى و توزيع سبز، فضاى
همدان شــهر اقليم و هوايى و آب الگوى با
ضرورتى را شهروندان حداكثرى مشاركت و
كيفى و كمى ارتقا راســتاى در ناپذير اجتناب

كرد بيان سبز فضاى سرانه
هزار رويكرد همين با افــزود آزاد مهدى
بين در اطلسى و عباسى الله فصلى گل گلدان
كانونهاى ها، مهدكود مدارس، شهروندان،
توزيع مساجد و محالت آموزشى، و فرهنگى

مىشود
در من زيباى باغچــه طرح به اشــاره با وى
شهروندان حضور و عمومى مشاركت راستاى
مردم پار در هــا گلدان اين داشــت اظهار

سبز فضاى مشاوره و آموزش تحقيقات مركز
استان زيستى محيط انجمنهاى همكارى با و

است توزيع حال در همدان
و حف هد با طرح اين گفت آزاد مهــدى
ارتقا و خانگى و شــهرى سبز فضاى توسعه
كاشت زمينه در شهروندان مشاركت و آگاهى

مىشود انجام شهرى فضاهاى نگهدارى و

سبز فضاى توسعه از بخشــى كرد بيان وى
مدارس، منــازل، محدوده داخل به شــهرى
مىشود مربوط مسكونى مجتمعهاى و ادارات
هرچه مشاركت نيازمند آن، توســعه براى كه
"باغچه طرح اجراى در شــهروندان بيشــتر

هستيم همدان شهر در من" زيباى
طرح اين آغــاز با همچنيــن داد ادامــه وى

دانشآموزان بــه باغبانى آموزش دورههــاى
كانونهاى و هــا كود مهد در كــودكان و
آموزش واحد كارشناســان توسط آموزشــى
سبز فضاى و منظر سيما، سازمان شــهروندى
با آشنايى گياه، و گل كاشت موضوع با شهرى
اصول با آشنايى و سبز فضاى گسترش فوايد

مىشود برگزار باغبانى اوليه روشهاى و

دائم مركز فعاليــت از همدان فرمانــدار
شهرســتان در گندم تضمينى خريد موقتى و

داد خبر همدان
كارگروه در افشارى حســين مهر، گزارش به
اظهار همدان شهرستان گندم خريد هماهنگى
براى موقت مركز و دائمى مركز داشــت
ســطح در كشــاورزان گندم تضمينى خريد

است شده بينى پيش همدان شهرستان
گندم خريد موقت مراكز اينكه بيان با افشارى

زير بارهاى تخليه و خريــد به مجاز صرفًا
اين از بيش بارهاى داشت اظهار هســتند، تن
تضمينى خريد دائمــى مراكز به بايــد مقدار

شوند هدايت
شــايعاتى اينكــه ــان بي ــا ب همــدان ــدار فرمان
تضمينــى قيمــت از بيشــتر خريــد بــر مبنــى
افزايــش احتمــال بــا گنــدم فــروش عــدم يــا
ــن اي در ــه ك ــت اس ــده ش ــرح مط ــت قيم
اعمــال بايــد كافــى نظــارت خصــوص

شــد شناســايى مــوردى اگــر گفــت شــود،
قطعــًا اقتصــادى نظــام در اخــالل عنــوان بــه

ــرد مىگي ــرار ق ــرد پيگ ــت تح
در تسهيل حداكثر اينكه بر تاكيد با افشــارى
حمل آهن و وجه پرداخت تحويل، خريد،
شهرستان خريد مراكز در كشــاورزان براى
عامل نخســتين گفــت مىآيد، عمــل بــه
و كيفيت بح گندم خريــد در توجه مورد

است مرغوبيت

كاهش به توجه با شد يادآور همدان فرماندار
گندم كشت از بخشى ماه ارديبهشت بارندگى

است شده تنش دچار ديم
ازاى به گنــدم تضمينى خريد قيمــت وى
تومان و هــزار يك را گــرم كيلو هــر
تومان كيلو هر بابت گفت و كرد عنوان
به پرداخت براى نقل و حمــل هزينه كمك
قابل بالفاصله كه شده بينى پيش كشاورزان

است پرداخت

توزیع رایگان گل های فصلی 
بین شهروندان همدانی

خبرداد همدان فرماندار

فعالیت ۹ مرکز دائم و موقتی خرید تضمینی گندم در همدان

از حمايت منظور به پيام، همدان روزنامــه
استقبال به خود، خبرنگاران و كاركنان سالمت

رفت خون فشار ملى طرح
فشــار ســنجش پويش ترويج و حمايت در
پذيراى گذشته روز پيام همدان روزنامه خون،
خود كاركنان براى خون فشــار كنترل پايگاه

بود
سوى از شــده بندى زمان برنامه اســاس بر
پزشكى، آموزش و درمان بهداشــت، وزارت
فشار كنترل ملى بســيج بار، نخســتين براى
سطح در پيشــگيرانه مهم طرح عنوان به خون
اجرا تيرماه تا ارديبهشت از كشور،

شود مى
دارد زيادى عوار باال خون فشــار بيمارى
علت به دارند، باال خون فشــار كه افرادى در
قلبضخيم عضله تدريج به قلب بر وارد فشار

قلب بر فشار مىتواند موضوع اين و مىشود
فرد عمر مدت، طوالنى در و دهد افزايــش را
باع باال خون فشار همچنين دهد كاهش را

سريعتر ها سرخر ديواره در چربى تا مىشود
كند رسوب

تن زودتر افــراد ايــن در قلب هــاى ر

قلب عضله بــه كمترى خــون و مىشــوند
شوند بسته قلب هاى ر اگر مىشــود وارد
ســكته نرســد، قلب عضله به اصًال خون و
ديواره در چربى رســوب مىدهد ر قلبى
جريان شدن كم باع زى م هاى ســرخر
شديد بسيار تنگى اگر مىشــود ز م به خون
سكته شود، بسته كامًال ز م هاى ر يا شــود

مىدهد ر زى م
هاى ر پارگى باع مىتواند باال خون فشار
كه كند ايجاد زى م ريزى خون و شــود ز م
اختالل باع يا شود مر باع است ممكن
شود تكلم قدرت و بينايى اندامها، حركت در
نارسايى باع مىتواند باال فشارخون همچنين
ممكن باال، خون فشار در حتى شــود كليهها
خون باع و كند پيدا مشــكل چشم اســت

شود كورى و ديد تارى چشم، ته ريزى

ظرفیت سد 
کالن تکمیل 
شده است
استان منطقهاى آب شــركت مديرعامل
ســد ظرفيت اكنون هم اينكه بيان با همدان

حدود گفت اســت شــده تكميل كالن
شده ذخيره سد پشت آب مترمكعب ميليون

دارد هم سرريز و باز سد آب اكنون كه
استقرار دنبال به كرد اظهار ســتوده منصور
رونق و بهتر الزايى اشــت و كمآببر صنايع
زيســت محيط آلودگى كاهــش و توليــد

هستيم

عمرانى طرحهــاى ديگر از داد ادامــه وى
آبرسانى استان منطقهاى آب شــركت امسال
شرب آب انتقال خط كالن ســد از مالير به
سد از تويسركان به آبرسانى ، تصفيهخانه و
خانه تصفيه و شرب آب انتقال خط سرابى
و داراى كدام هر ترتيب به كه اســت

هستند فيزيكى پيشرفت درصد
بيان با همدان استان منطقهاى آب مديرعامل

ســال از طرح اين اجرايى عمليات اينكه
از شده تصفيه آب گفت اســت شــده آغاز
هزار مخزن دو به انتقال خط با تصفيهخانه
هزار يكمخزن و مالير بام در مكعبى متر

مىيابد انتقال درپيرويالن مكعبى متر
سد ظرفيت اكنون هم اينكه به اشــاره با وى

حدود كرد بيان است شــده تكميل كالن
شده ذخيره سد پشت آب مترمكعب ميليون

دارد هم سرريز و باز سد آب اكنون كه
عالوه سد آب كردن باز كرد تأكيد ســتوده
پاييندســتسد، اراضى در آبخوان ذيه ت بر
زيرزمينى، آبهاى ســطح آمدن باال ســبب
دســت پايين چاههاى آبدهــى افزايــش

مىشود نيز اطرا چاههاى و رودخانه
و كالن ســد در كردن شــنا اينكه بيان با وى
است ممنوع آبى تاسيســات و سدها ســاير
تابلوهاى نگهبانــى بر عالوه كــرد تصريح
نصب درياچه اطرا در نيز دهنده هشــدار

است شده
همدان اســتان منطقــهاى آب مديرعامــل

در تويسركان سرابى سد كرد خاطرنشان
از سد اين است، تويسركان شــهر كيلومترى

ارتفاع با رسى هسته با ريزهاى سن نوع
ساليانه كه است متر تا طول و متر

تنظيم را آب مترمكعب هزار و ميليــون
كرد خواهد

شرب آب انتقال براى اينكه به اشــاره با وى
خط كيلومتر مالير شهر به كالن ســد از
آب انتقال خط داشت اظهار است، نياز انتقال
درصدى پيشرفت مالير به كالن ســد از

دارد
و خرمرود سد نعمتآباد، سد ساخت ستوده
منطقهاى آب ههاى پرو جمله از را گرين سد
آب انتقال همدان، به آبرسانى گفت دانستو
بهشتى شهيد خانه تصفيه به مرادبي دره از
و خردمند مصنوعى ذيــه ت مطالعه همدان،
مصنوعى ذيه ت مالير، شهرستان در ينگىكند
مطالعه و اسدآباد شهرستان در آجين و هلور
جمله از اســتان رودخانههــاى ســاماندهى

ههاست پرو

همدان پیام به استقبال طرح ملی فشار خون رفت

جانمایی 16 دستگاه اتوبوس جدید 
در مناطق کم برخوردار همدان

ســازمان مســافربرى پايانههــاى و اتوبوســرانى ــت معاون ــر مدي
در ــد جدي ــوس اتوب ــتگاه دس ــت هش ــت گف ــدان هم ــهردارى ش

شــد جانمايــى همــدان شــهر پاييــن مناطــق
هشــت شــدن ــه اضاف از ــارس ف ــا ب ــو گفتوگ در اســدى ــك باب
اظهــار و داد خبــر همــدان اتوبوســرانى نــاوگان بــه جديــد اتوبــوس
بقيه و داده تحويــل را اتوبــوس هشــت ســازنده شــركت فعــًال كــرد

كنيــم اضافــه نــاوگان بــه زودى بــه اميدواريــم هــم را
و ــده ش ــاوگان ن وارد ــد جدي ــاى اتوبوسه ــه اينك ــان بي ــا ب وى
در اتوبوسهــا اكثــر گفــت مىشــود ارائــه شــهر پاييــن در خدمــات
اسالمشــهر فرهنگيــان، شــهر مدنــى، شــهر نظيــر شــهر پاييــن

هســتند فعــال و
ســازمان مســافربرى پايانههــاى و اتوبوســرانى معاونــت مديــر
بين مســاوات تــا كردهايــم ســعى اينكــه بيــان بــا همــدان شــهردارى
يــك هــر قيمــت افــزود شــود برقــرار شــهر پاييــن و شــهر بــاالى
اســت تومــان ميليــون و يكميليــارد بــه قريــب اتوبوسهــا از
ــدارى خري ــد جدي ــوس اتوب دســتگاه اينكــه ــه ب اشــاره ــا ب وى
گفــت شــد ــى جانماي ــوس اتوب دســتگاه هشــت فعــًال ــه ك شــده
مشــكالت از بخشــى جديــد اتوبوسهــاى جانمايــى ــا ب اميــدوارم

شــود رفــع شــهر پاييــن
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کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود 
ندارند

جو محصول قيمت باالى اختال به اشاره با اسدآباد شهرستان جهادكشاورزى مدير
به خود محصول فروش براى رغبتى چندان كشــاورزان گفت آزاد بازار و دولتى نر به

ندارند دولتى نر
امسال باال قيمت اختال همين علت به كرد اظهار ايسنا، با گفتوگو در بيرن سقراط
جو كيلو هر حاضر حال در و گيرد نمى صورت بورس طريق از محصول اين خريدارى
مى خريدارى تومان كيلو هــر دولتى نر به و تومان نر تا آزاد بــازار در

نر به خود محصول فروش براى رغبتى چندان كشاورزان شده موجب امر اين كه شود
و داد خبر دولتى شبكه از خار در گندم ممنوعيتخريد از وى نباشــند نداشــته دولتى
متخلف افراد با و بوده ممنوع دولتى شبكه از غير مراكزى در گندم خريدارى كرد اعالم

شد خواهد برخورد
تومان قيمت به كيلو هر كاران گندم محصول دولتى شبكه در امسال كرد بيان بيرن
شود مى پرداخت كشاورزان از شده خريدارى گندم مطالبات وقت اسرع در و خريدارى
پيش از مراكز به فروش براى را خود محصول خواهيم مى اســدآبادى كاران گندم از كه
ديگرى بانك يا و كشاورزى بانك به كه كشاورز هر اينكه ضمن دهند تحويل شده تعيين
وجوه محل از كشاورزان مطالبات وصول برداشت به مجاز بانكى هيچ باشد داشته بدهى

به اسدآبادى كشاورزان گندم محصول خريد براى امســال اينكه بيان با نيستوى گندم
گرفته درنظر خريد مركز از كرد تصريح است، شــده گرفته درنظر مركز دولتى نر
آرد كارخانه و آقاپور زردانه سيلو ظفرى، زرين سيلوى شامل مركز تعداد شهرستان شده
مناطق در نيز خريد مركز مراكز اين بر عالوه و بوده اصلى خريد مراكز زارعين زريــن
گندم خريد اسدآباد شهر توليد تعاونى و آباد موسى روستاى چهاردولى، كليايى، دهستان

دارند عهده بر را منطقه
بوده تن هزار شهرستان اين گندم سيلوهاى سازى ظرفيتذخيره كرد تصريح بيرن
توليدى گندم ذخيره و نگهدارى خريد، براى خالى فضاى ظرفيت تن هزار امسال كه

است شده گرفته درنظر شهرستان

برخورد با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
مشروبات الکلی در مالیر

و جامع سند گفت مالير فرماندار اجتماع و سياســ معاون
شده تدوين و تهيه كشور وزارت در الكل مشــروبات با مبارزه كامل
شده داده قرار ربط ذ دستگاهها اختيار در نيز مالير شهرستان در و

است
با مقابله كميته جلســه دومين در كتاب ســعيد ايســنا، گزارش به
هم الكل مشروبات اينكه به اشاره با مالير، شهرستان الكل مشروبات
كشور وارد قاچا صورت به هم و شده عرضه دستســاز بهصورت
بودن قاچا ممنوعيتخريدوفروشو بح از بايد افزود شــود، م
توزيع و توليدكنندگان با برخوردها شديدترين و شود استفاده ماده اين

پذيرد صورت كنندگان
كه هستيم شهرستان تنها همدان، اســتان ســطح در كرد اظهار وى
و همكار با كه اميدوارم و ايم شده وارد حيطه اين در جد بهطور

بگيريم هم را الزم نتيجه دارد، وجود شهرستان در كه تعامل
مشروبات مصر شــدن زياد داليل از يك اينكه به اشــاره با كتابى
كه است ماده اين مصر برا غيرمنطق و نادرســت ات تبلي الكل
كرد خاطرنشان گذاشته، ير تأ جوانان برخ افكار رو بر متأســفانه
و دارد افراد برا زياد مضرات نيز پزشك لحا به الكل مشروبات
لحا به جوانان و مردم عموم بين ماده اين از مثبت ات تبلي متأسفانه

نيست صحيح كه شود م پزشك
، اخال با اير م هم الكلى مشــروبات مصر اينكه به اشــاره با وى
انحرافات و جرائم از بســيارى منشــأ هم مقدسو شــرع و فرهن
سازى، آگاه با بايد كرد تأكيد است، خانوادگى مشكالت و اجتماعى
از پيشگيرى منظور به فراغتجوانان اوقات سازى بهينه و مردم اغناى

برداريم رى مو هاى گام الكلى مشروبات مصر
بايد جوانان باالى آمار به توجه بــا كرد اظهار مالير فرماندار معاون
و نشاط زمينه سالم تفريحات ايجاد و فراغت اوقات ســازى بهينه با
گرايش براى مانعى تا آورد فراهم قشر اين براى را مشروع هاى شادى

شود ناسالم تفريحات به
را الكلى مشــروبات مصر از پيشــگيرى براى اقدام مهمترين وى
راستا اين در كرد اظهار و برشمرد ها خانواده ســازى آگاه و آموزش
دانشگاه پرورش، و آموزش هاى ظرفيت و ها پتانســيل از اســتفاده
است ربخش ا و كننده تعيين جماعات، و جمعه ائمه روحانيون، ها،
الكل مشروبات خوردن از افراد اسالم، مبين دين در يادآورشد كتابى

و باز جوانان و خانوادههــا برا موضوع همين بايد و شــدهاند منع
شود گفته آن شرع حرمت

الكل مشــروبات با مبارزه اينكه بر تأكيد با مالير فرماندار معاون
و نيســت خاص دســتگاه يك برعهده تنها و اســت جمعــ كار
سند گفت باشــيم، داشــته تعامل و همكار باهم همه تا طلبد م
تهيه كشــور وزارت در الكل مشــروبات با مبارزه كامل و جامع
قرار ربط ذ دســتگاهها اختيار در نيز مالير در و تدوينشــده و

است دادهشده

4 کیلو ُگل در رزن کشف شد

گفت رزن انتظامى فرمانده
شهرستان اين انتظامى عوامل
از مخدر ماده كيلوگــرم چهار
خرده يك منزل از را گل نوع
كشــف مخدر مواد فــروش

كردند
با گو و گفت در زنگنــه على
ماموران داشــت اظهار ايرنا
اجراى راستاى در رزن انتظامى
توزيع و تهيه با برخورد طرح

شدند قاچاقچى يك شناسايى به موفق مخدر مواد كنندگان
اقدامى در قاچاقچى اين اطالعاتى، چتر فعالســازى با كرد اضافه وى

شد مخفيگاهشدستگير در غافلگيرانه و پليسى
وارد قضايى حكم با پليس مامــورن كرد بيان رزن انتظامى فرمانــده
كشفچهار به موفق جستجو عمليات انجام از پس و شده متهم منزل

شدند تريا گرم همراه به گل مخدر مواد كيلوگرم
و اخبار دريافت آماده روزى شــبانه صورت به پليس داد ادامه زنگنه
طريق از امنيتشــهروندان و نظم تامين هد با مردمى گزارشهاى

است تماس شماره
همدان استان در سالجارى ماهه ســه مخدر مواد انواع تن يك حدود

است شده ضبط و كشف

 مديريت پسماند كشورهاي در حال 
توسعه عالوه بر نقش موثر آن در چرخه 
اقتصادي به عنوان يكي از شاخص هاي 
مهم توســعه، در ســطح كالن مطرح 

مي باشد.
بازيافت و اســتفاده مجدد، استخراج از 
منابع و معادن طبيعــي و دفع بي رويه 
آالينده هــا را در محيط تقليل مي دهد 
و منابع اقتصــادي و حفاظت از محيط 

زيست را به دنبال خواهد داشت. 
بازيافت راه حلي است كه از نظر هزينه 
مقرون به صرفه مي باشــد، زيرا نسبت 
به دفع يا ســوزاندن زبالــه هزينه هاي 
كمتري را به شــهرداري ها تحميل مي 
كند. بازيافت از اركان زنجيره، مديريت 
مواد زايد جامد محســوب مي شود كه 
مي توان در قسمت هاي مبداء، مقصد ، 
ميانه )ايستگاه هاي انتقال (  صورت گيرد 
از  تفكيك  بازيافت  ترين شكل  مناسب 
مبداء مي باشــد. افزايش ميزان تفكيك 
زباله در مبداء باعــث افزايش بازدهي 
سيستم خواهد شد. به تعبيري با افزايش 
درآمد و كاهش هزينه هاي اعمال شده 

شرايط فعاليت سيستم بهبود مي يابد.
با توجه به اينكه چند ســالی است از 
ورود بازيافــت به ايــران می گذرد و 
در اين چندســال كارخانه های زيادی 
فعاليت خــود را در ايــن زمينه آغاز 
كرده اند واحد های فعال در اين خصوص 
در همدان كم نيست يكی از واحدهای 
مديريت،  بــا  مالير  فعالد شهرســتان 
اسماعيل حاتمی ده سال است در عرصه 
بازيافــت كارتن فعاليــت می كند و با 

تالش و پشتكارمداوم، موفق به احداث 
كارخانه لوح زرين شده است.

كارخانه ای كــه در آن با دو خط توليد 
حدود ۵۰ تــن كاغذ توليد می شــود 
الينر،تســت  چــون  محصوالتــی  و 
الينر،فلوتينگ،دوبلكس رنگی،پشتدوزی 

را توليد و روانه بازار می كند.
طيق گفتــه حاتمی وی در ســال ۸۵ 
درخواست تقاضای احداث كارخانه را 
به اداره صنعت و معدن شهرستان مالير 
داده و با دو سال صبوری سرانجام سال 
۸۷ عمليات خاكبرداری محيط بيست و 
سه هزار متری آن انجام شده و امروزه با 
ده هزار متر زير بنای صنعتی رخ نمايی 

می كند.
همدان با گفتوگو در حاتمى، اسماعيل ■
اقتصاد به كمك و الزايى اشــت گفت پيام
من انگيزههاى و اهــدا از يكى كشــور
در كه شاكرم را خدا و اســت توليد براى

تا ال اشت توانستم حاضر حال
در مستقيم غير و مســتقيم طور به را نفر

كنم فراهم كارخانه اين
ها بانك كه آنجايى از افزود ادامه در وى
توسعه براى گذارى سرمايه به حاضر ديگر
مسئوالن از نيســتند زرين لوح شــركت
اقساط مســاعدت با تا دارم درخواســت
گذارى سرمايه با تا كنند تر ســبك را وام
آينده دوسال در بتوانيم تومانى ميليارد
رونق باع هــم كه جديدى توليد خــط
مىشود الزايى اشــت باع هم و اقتصادى

كنيم راهاندازى را
هيچ به امروز دنياى در كرد عنوان حاتمى،
كرد نگاه ريختنى دور چشــم به نبايد چيز

اوليه مواد دورريختنىها، از بتــوان بايد و
دســت كه چرا كرد توليد را ديگر كااليى
كار اوليه مواد تأمين براى طبيعت به اندازى
ملى سرمايههاى از نبايد و نيست درستى

كنيم استفاده اجناس و كاال توليد براى
كرد اشــاره توليد باالى هاى هزينه به وى
باالى هاى هزينه از من اســتنباط گفت و
تعمدى صــورت به كه اســت اين توليد
را توليد هاى هزينه كه دارند قصد كسانى
و شود باز كاال واردات براى راه تا ببرند باال
مقرون كاال واردات كه بگويند مسئوالن به
اصل در اما كاالســت توليد از تر صرفه به
شود مى باع كاال توليد نيســت اينگونه
باشد گردش در مردم بين در ســرمايه كه
به گردش در سرمايه اين هم نهايت در و

تزريق و گردد مى باز مركزى بانك خزانه
اقتصاد پويايى باع كشور بدنه به پول اين

شود مى كشور
بى واردات كــرد تصريح ادامــه در وى
گرايى مصر باع كشور به كاالها رويه
اصال كشور براى موضوع اين و شود مى
يك به را مــردم كه چــرا نيســت خوب
اقتصادى نظر از و مبــدل كننده مصــر
اقدام اين و كند مى وابسته بسيار را كشور
و جو سود اى عده آمدن وجود به ســبب
به را كشور ملى سرمايه كه مىشود واسطه

برند مى غارت
ها بانك اندازى ســن به اشــاره با وى
كننده توليد به اختصاصتســهيالت براى
همين به ها نك با شــرايط اگر گفت ها
آينده ســال چهل در بــرود پيش منــوال
طور همان نمىماند باقى توليــد از چيزى
خاطر به كنندههــا توليد از بســيارى كه
خود هاى توليدى بانكــى، كالن وامهاى
از پايان در حاتمــى دادهاند دســت از را
حاضر مجلس نمايندگان و مسئوالن تمام
و زيربنايى رئيسكميســيون و جمــع در
نظام مصلحت تشــخيص مجمع توليدى
از حمايت راستاى در قوانينى درخواست
كنندگان توليد تا داشت را كنندگان توليد
را توليد چر بتوانند ترى راحت خيال با

بچرخانند
كميسيون رئيس كه است حالى در اين ■
تشــخيص مجمع توليــدى و زيربنايــى
روحانيت جامعه عضو و نظــام مصلحت
چنين را مركز اين شكلگيرى روند مبارز
منصور پيش ســال چند مىكند عنــوان
به من به را حاتمى ،اســماعيل شــريفى
از و كردند معرفى كننده توليد يك عنوان
هستم كار و كسب و توليد حامى كه آنجا
چرخه به نيز واحد اين كه بوديم تالش در

شود اضافه كشور توليد
توليد اگر افزود مقدم، مصباحى غالمرضا
بســيار ما آينده كند پيدا رونق كشــور در
مى قوى اقتصاد كه چرا بود خواهد روشن
طور به شود قوى اقتصادمان اگر و شــود
مذاكره وارد مــا با ارتباط براى دنيا قطــع

مىشود

تعطيلى كــرد خاطرنشــان ادامه در وى
و ب سبب هميشــه توليدى واحدهاى
مايه فعال واحدهاى و شــود مى ناراحتيم
مهم اين كه چرا خوشــحاليم و شــعف

كند مى فراهم را كشور ترقى موجبات
توليد به اى توصيــه در مقدم، مصباحــى
حدممكن تا دارم عقيــده گفت كنندگان
نبايد توليدى واحدهــاى براى ازبانكها
اكثر مىرسد نظر به كه چرا گرفت كمك
در و هســتند خودشــان منافع دنبال آنها
اقســاط نتواند كننده توليد كه هم نهايت

كارخانه و توليدى واحد ردازد ب را وامش
مىكند مصادره بانك نفع به را

ســرمايه از اينكه بر تأكيد با همچنين وى
گفت شود، استفاده هاىخانگىبراىتوليد
پول خانوادهها غلط باور يك طبق متاسفانه
نگه اســتفاده بدون و راكد را طال و نقــد
وارد سرمايه از حجم اين اگر كه مىدارند
پديده با اى خانواده هيچ شود توليد عرصه
مقدم، مصباحى شود نمى مواجه بيكارى
بســيار ما مصرفى فرهن گفت همچنين
مصرفى فرهن اين بايد و اســت جدى
دست تا شــود تبديل توليدى فرهن به

گردد كوتاه ها واسطه
شــوراى مجلس در مالير مردم نماينده ■

نيمه توليدى واحدهاى درباره نيز اسالمى
و كشور اقتصادى شــرايط گفت تعطيل
ما كه است شــده باع ها تحريم بح
طرح قطعات تامين و اوليه مواد بح در
مشكل دچار توليدى واحدهاى توســعه

شويم
اينكه به توجه با داد ادامه كاظمى محمــد
برنامه دولت هستيم توليد رونق ســال در
ها بانك به جهت دراين را خاصــى هاى
واحد مشكل مالير در اســت كرده ابال
اين دنبال به و كرديم حل را فوالد توليدى
را تعطيل نيمه واحدهاى بتوانيم كه هستيم

برسانيم توليد باز به
توليد به كه واحدهايى از يكى افزود وى
است زرين لوح واحد همين است رسيده
با كه مذاكرهاى با و داشــت مشكالتى كه
در كه اى جلسه و داشتيم صادرات بانك
شده برطر مشــكالت گذاشتيم تهران

است
زرين لوح كارخانه گفت پايان در كاظمى
بتوانيم شاا ان كه دارد هم توســعه طرح
دهيم انجام را توســعه طرح مالى تامين با
گذارى سرمايه شده، عنوان آنچه اساس بر
ارزش مىتواند كاغــذ بازيافت بخش در
بخشى و كند توليد را توجهى قابل افزوده
خام مواد براى كاغــذ صنعت تقاضاى از
لى شــ فرصتهاى ايجاد كند تامين را
از ديگر يكى زيست محيط از حفاظت و
بخشاست اين در گذارى سرمايه مزاياى
معرفى سبز گذارى ســرمايه يك بازيافت
و گفتتوجه تــوان پسمــى شــود مى
حف به تواند مــى بازيافت از حمايــت

طبيعى خطرات كاهش و زيســت محيط
براى مضر و خطــر پر مواد نيزكاهــش و
رونق به كاغذ بازيافت شود منجر سالمتى
گسترشچرخه نيز و اقتصادى توســعه و
كند مى منازعى بال كمك بومى اقتصادى
تقريبى طور به كاغذ تن يــك توليد براى
كه شود مى قطع درخت حدود چيزى
بازيافت از حمايت و توجــه صورت در
به كاغذ توليد براى درخــت قطع به ،نياز
پيدا كاهش درخــت چهار و يك ميــزان

كرد خواهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه - نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند 

 هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم در تاریخ 98/4/26 روز چهارشنبه رأس 
ساعت 9 صبح در محل مسجد محمدیه با کدپستی 6591719495 آغاز و در ساعت 12 ظهر خاتمه می یابد از کلیه اعضا صاحبان سهام دعوت می شود رأس 
ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی مصوب 

وزارت تعاون کتباً یک روز قبل از تشکیل مجمع به هیأت مدیره تعاونی معرفی نمایند.
دستور کار جلسه:

1- استماع گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 97
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال 1398
4- گزارش تغییرات سرمایه و تعداد اعضا 

5- طرح و تصویب اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی 
6- انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال 

7- انتخاب هیأت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

تاریخ انتشار: 98/3/11
آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی

اداره صنعت، معدن و تجارت استان شهرستان نهاوند
اتحادیه قنادان و نقل و نبات ریزان     

تقی کاکاوند - رئیس هیأت اجرائی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه قنادان و نقل و نبات ریزان  شهرستان نهاوند برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت 
در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز سه شنبه مورخ98/4/11 لغایت روز پنج شنبه مورخه 98/4/27 به مدت 15 روز کاری 
i )قسمت ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه( نسبت به ثبت نام واخذ کدرهگیری اقدام وشخصا  r a n i a n a s n a f .i r )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه 

با در دست داشتنن مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ شده به هیأت اجرایی برگزار انتخاب اتحادیه های صنفی واقع در میدان امام اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

4( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر )در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.
5( عدم اشتهار به فساد 

6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر 
از اداره آموزش و پرورش(.

7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل 

نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- سه قطعه عکس 4×3 جدید 

2- یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن 
با  همراه  شناسنامه  صفحات  کلیه  از  تصویر  سری  یک   -3

اصل آن 
4- یک برگ تصویرکارت ملی همراه با اصل آن

5- یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال( همراه 
با اصل آن

6- یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه 
عضویت در هیأت مدیره می باشند. 

رونق لوح زرین مالیر
درچرخه تولید با حمایت تشخیص مصلحت

■ مدیرعامل کاغذ کرافت: تولید نیازمند حمایت همه جانبه مسئوالن است

از بازیافت  وجه و حمایت 
مــی تواند به حفظ محیط 
خطرات  کاهش  و  زیست 
طبیعــی و نیزکاهش مواد 
پر خطــر و مضــر برای 
شــود.  منجر  ســامتی 
رونق  به  کاغــذ  بازیافت 
و توســعه اقتصادی و نیز 
اقتصادی  چرخه  گسترش 
منازعی  بــا  کمک  بومی 
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سازمان ملل متحد:
جمعیت جهان تا 30 سال آینده 2 میلیارد نفر 

افزایش می یابد
ملل سازمان گزارش اساس بر متحد ملل سازمان اطالعات مركز
مىرود انتظار است كرده اعالم است، شده منتشر تازگى به كه متحد
از كندو رشد نفر ميليارد دو پيشرو سال در جهان جمعيت كه

ميليون و ميليارد به حاضر حال در نفر ميليون و ميليارد
يابد افزايش درسال نفر

كه جهان جمعيت چشــمانداز گزارش در ايرنا، گــزارش به
متحد ملل ســازمان اجتماعى و اقتصادى امور اداره جمعيت بخش

كرده منتشر را آن
ارائه جهان جمعيتى چشــماندازهاى و الگوها از كلى دورنمــاى و
جهان جمعيت كه رسيد نتيجه اين به گزارش اين است، مىدهدآمده
خود او به نفر، ميليارد حــدود با مىتواند ســده اين اواخر در

برسد
دليل به جهان، جمعيت كه اســت كرده تاييد همچنين گزارش اين
پير حال در كاهش، به رو بارورى و افزايــش به رو زندگى به اميــد
رو جمعيتاند، كاهش شــاهد كه كشورهايى تعداد و اســت شدن
توزيع و تركيب اندازه، در پيشرو ييرات ت نتايج اســت رشــد به
توسعه آرمانهاى به دستيابى براى را مهمى عواقب جهان، جمعيت
اقتصادى شــكوفايى كردن بهتر براى اهدافى يعنى دارد پى در پايدار
جهان كشورهاى كه زيست محيط به توجه عين در اجتماعى، ورفاه

كردهاند موافقت آن با
 افزایــش جمعیت جهان ادامه دارد، اما نرخ رشــد در 

مناطق مختلف تفاوت های بزرگی دارد
نشان تازه جمعيتى پيشبينىهاى اســت آمده گزارش اين ادامه در
جمعيت پيشبينىشده رشــد از نيمى از بيش كشــور كه مىدهند
پاكستان، نيجريه، هند، مىدهند تشــكيل را تا امروز از جهان
تانزانيا، متحــده جمهورى اتيوپى، كنگــو، دموكراتيك جمهــورى
جمعيت رشــد كه ترتيب به آمريكا متحده اياالت و مصر اندونزى،
، در حدودى طور به اســت شده پيشبينى داشــت خواهند
مىگيرد جهان كشور جمعيتترين پر عنوان به را چين جاى هند

بارورى نر كه است شده پيشبينى است شده تاكيد گزارش اين در
در تولد به سال در زن هر ازاى به تولد از كه جهانى
باشد داشته بيشترى كاهش سال در يافت، كاهش سال
بارورى نر ، ســال در برســد زن هر ازاى به تولد به و
احتســاب بدون اقيانوســيه ، صحرا زير آفريقاى در ميانگين
و غربى آسياى و شــمالى آفريقاى ، نيوزلند و اســتراليا
زن هر ازاى به تولد از بيــش ، جنوبى و مركزى آســياى
براى زن هر ازاى به تولد بــارورى نر بود زندگى طــول در
در جمعيت كاهش از جلوگيــرى و نســلها جايگزينى از اطمينان

است ضرورى مدت، بلند در مهاجرت غياب
و اقتصادى امور در متحد ملل ســازمان كل دبير معاون نمين، ليو
كه مىدهد دســت به راهى نقشــه گزارش، اين مىگويد اجتماعى،

بزنيم دست مداخله و اقدام به بايد كجا در است اين نمايانگر
فقيرترين در سريع، رشد داراى جمعيتهاى از بسيارى مىگويد وى
كشورها اين در جمعيت رشــد شــدهاند واقع جهان كشــورهاى
دستآوردن به فقر، بردن ميان از براى تالش در جديدى چالشهاى
به بخشيدن بهبود و ذيه ت سو و گرسنگى با مبارزه بيشــتر، برابرى
اينكه از اطمينان براى آموزشى و بهداشتى نظامهاى كيفيت و پوشش

مىآورد وجود به نشود، انگاشته ناديده كسى
 افزایش جمعیت در ســن کار، فرصت هایی برای رشد 

اقتصادی خلق می کند
صحراى جنوب در واقع كشورهاى بيشتر در مىافزايد گزارش اين
كارائيب، و التيــن آمريكاى و آســيا از بخشهايــى در و آفريقــا
در جمعيت كه است شده ســبب بارورى نر در اخير كاهشهاى
داشته رشد سنى گروههاى ديگر از بيش ســال تا كار سن
اقتصادى رشد براى فرصتى مســاعد، جمعيت توزيع اين كه باشد،
جمعيتى، منفعت اين از گيرى بهره براى مىكند فراهم يافته شــتاب
جوان افراد بــراى بويژه ســالمت و آموزش در بايد حكومتها
ايجاد پايدار اقتصادى رشد براى مناسب شــرايطى و سرمايهگذارى

كنند
 مردم فقیرترین کشورها هنوز ۷ سال کمتر از میانگین 

جهانی عمر می کنند
از كه جهان، در تولد بــدو در زندگى به اميد كه مــىرود انتظار
به يافت، افزايش در ســال به در ســال
قابل پيشــرفتهاى اينكه با يابد افزايــش در ســال
كشورها ميان عمر طول اختال كردن كمتر راســتاى در توجهاى
سال در است باقى بزرگى هاى شكا هنوز است، گرفته صورت
توســعه كمتر كشــورهاى در تولد بدو در زندگى به اميد ،
همچنين نوزادان، و مادران مير و مر باالى نر علت به يافتــه،

وى آى ا اپيدمى ادامهدار رات ا و درگيرى و خشــونت
بود كمتر جهانى ميانگين از سال

نفر هر ميان از نفر يك ، تا است، شده تاكيد گزارش اين در
اين كه ، درصد بود خواهد سال از باالتر ســنش جهان، در

است سال در نفر هر ميان در نفر يك از بيشــتر ميزان
يا سال افراد جمعيتى سهم مىشود پيشبينى كه مناطقى درصد
آفريقاى از عبارتند شوند برابر دو و سال بين باالترآنها
و شرقى آسياى جنوبى، و مركزى آســياى غربى، آسياى و شــمالى

كارائيب و التين آمريكاى و شرقى، جنوب
در كه نفرى چهار هر ميان از نفر يك ، ســال تا اســت ممكن
داشته سن باالتر يا سال مىكند، زندگى شمالى آمريكاى و اروپا

افراد تعداد ، تاري در بار نخســتين براى ، سال در باشند
گرفت فزونى جهان سراسر در سال پنج زير كودكان از باالتر يا سال
از شود برابر سه باالتر و سال افراد تعداد كه است شده پيشبينى

در نفر ميليون به در نفر ميليون

میزان آب مورد نیاز بدن هر فرد چقدر است؟

بر تاكيد با كشور غذايى صنايع و ذيه ت تحقيقات انستيتو همگانى آموزش مســئول
اندازه آن به تا تعادل اين حف اهميت گفت بدن، نياز مورد روزانه آب مصر اهميت
بدن در شديد اختالالت موجب رود، دســت از بدن آب درصد چنانچه كه اســت

مىدهد ر مر برسد، درصد به مقدار اين اگر و مىشود
را ما بدن وزن قســمت بيشــترين آب اينكه بيان با ايســنا، با گفتوگو در كاويانى مينا
و ساختمان در شــركت جمله از نقشمهمى همچنين آب گفت اســت، داده تشــكيل
شركت بدن، واكنشهاى انجام براى مناسب محيط ايجاد خون، گردش دستگاه عملكرد

دارد برعهده را بدن در مواد دفع و جذب هضم، فرآيندهاى در

انواع و سالم آب نوشــيدن گفت مىرســد، بدن به طريق ســه از آب اينكه بيان با وى
ر ا در كه آبــى و غذايى مواد ســاير و ســبزىها و ميوهها انواع خوردن نوشــيدنىها،
مىشود گفته متابوليك آب آن به كه مىشــود توليد بدن درون در مختلف واكنشهاى

مىشود دفع مدفوع و ادرار تنفس، پوست، طريق از آب همچنين
تعادل حف نتيجه در كرد تصريح نيست، آب ذخيره به قادر انسان بدن اينكه بيان با وى
بدن، از شده دفع آب و بدن به شده وارد آب بين بايد يعنى اســت مهم بســيار بدن آب
درصد چنانچه كه است اندازه آن به تا تعادل اين حف اهميت باشــد برقرار تعادل

به مقدار اين اگر و مىشود بدن در شديد اختالالت موجب برود، دســت از بدن آب
تا كودكان و روز تا بزرگساالن شد متذكر بايد و مىدهد ر مر برســد، درصد

بمانند زنده آب بدون مىتوانند روز

كرد تصريح ، بدن وزن كيلوگرم حسب بر بدن نياز مورد آب ميزان به اشاره با كاويانى
ازاى به ليتر ميلى كودكان بدن، وزن كيلوگرم هر ازاى به ليتر ميلى بزرگساالن
آب به بدن وزن كيلوگرم هر ازاى به ليتر ميلى شيرخواران و بدن وزن كيلوگرم هر

تا بزرگساالن براى روزانه آب مناســب جيره كلى طور به داد ادامه وى دارند نياز
ميلى شيرده زنان نياز اما دارد، بدن اندازه به بستگى كه است ليوان ليتر

مىيابد افزايش روز در ليتر
اين و مىشود كنترل تشنگى حس با آب دريافت كرد عنوان نيز تشنگى با رابطه در وى
گروه سه در مطلب اين به توجه با اســت مايعات و آب دريافت براى پيامى احســاس
احساس كه سالمندان و شديد تمرينهاى با ورزشكاران شيرخواران، يعنى افراد از ويژه
گيرد قرار نظر مد حتما بايد آب تأمين مسئله يابد، كاهش آنها در است ممكن تشنگى

آگهي مزایده حضوري

   محمد حسین پور -   شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئین نامه مالي شهرداریها و به استناد بند 2 از 188 جلسه شوراي اسالمي شهر قسمتي از محوطه پارک کوثر را جهت نصب دستگاه هاي بازیهاي فضاي 
مجازي به متراژ سي مترمربع و به مدت شش ماه و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقي یا حقوقي بصورت اجاره بها ماهیانه واگذار نماید.

- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت خدمات شهری شهرداري مراجعه نمایند.

- متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به شماره حساب0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس واریز و فیش واریزي را جهت شرکت در مزایده حضوري به همراه 
داشته باشند .

- متقاضیان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه مي باشد استفاده نماید.
- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- هزینه کارشناسي ، هزینه انتشار آگهي مزایده در روزنامه ها و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- کلیه هزینه هاي مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

- هرگونه خسارت مالي و جاني در حین انجام فعالیت بر عهده برنده مزایده مي باشد .
- برنده مزایده مي بایست مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط )ارشاد اسالمي- اماکن، اداره استاندارد و ... ( را جهت فعالیت قانوني خود کسب نماید.

- متقاضیان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ 98/4/23 مي بایست سپرده شرکت در مزایده خود را واریز و ارائه نماید.
- کمیسیون عالي معامالت در مورخ 98/4/24  در محل شهرداري، چنانچه حداقل سه پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد تشکیل و برنده اعالم مي گردد .)م الف68(

چاپ آگهي نوبت اول4 /98/4 - چاپ آگهي نوبت دوم11 /98/4

مدت اجارهمبلغ سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه کارشناسیشرحردیف

اجاره قسمتی از محوطه پارک کوثر جهت نصب 1
دستگاه های بازیهای فضای مجازی 

6 ماه5/000/000 ریال2/000/000 ریال

با  خود  مســئوالن  لطفا 
صندلی چرخدار  وارد گود 
موانع شهری شوند ثابت 
کنند که حق با آنهاست و 
دیگران در نادیده  گرفته 
شدن حقشان سخت راه 

به بیراه می برند

همدان در شده گرفته ناديده شهروندى حقوق

مناسب سازی معابر مادستان لنگ است

مجلس اجتماعى كميســيون عضــو
شرط به استخدام گفت اسالمى شوراى
ســاختار به جوانان نگاه رابطه و پارتــى
مىدهد قرار ير تا تحت را كشور ادارى

مشــكالت از يكى گفت لطفى حســن
خدمات قانون و ادارى ساختار در اساسى
در نيرو اســتخدام انواع وجود كشورى
استخدامهايى است، دولتى سازمانهاى
رســمى، چون مختلفى عناويــن با كه
و معين كار طرحــى، شــركتى، پيمانى،

مىگيرد صورت عمرانى
خانه با خود صحبتهــاى ادامه در وى
دربهاى دولــت اينكه، بيــان با ملت،
بســته جوانان روى را قانونى اســتخدام
داد ادامه اســت، كرده بــاز را پنجره و

اســتخدام قانونى راههاى كردن محدود
جذب روشهاى رشد و گسترش باع
شــده پارتىبازى و رابطه با و غيرقانونى
به و پارتى با افــراد كه نحوى به اســت،
و سازمانىجذبشده در صورتشركتى
تبديل قراردادى به روش همين به س س
بهرهورى كــرد اظهار لطفى مىشــوند
جذبهاى ير تا تحت دولتى سازمانهاى
گرفته قرار لى امنيتش عدم و غيرقانونى
طرفى از مىكند پيدا كاهش شدت به و
رابطه، و بازى پارتى با استخدام و جذب
جوانان ميان در منفى نگرش ايجاد باع
مىشود كشور ادارى ســاختار به نسبت
شايســته اســاس بر نيرو جذب كه چرا
است نرفته پيش پرورى نخبه و ساالرى

دولت درهای استخدام قانونی را 
به روی جوانان بسته است

حمید نصرتی قانعی »

 همدان پايتخت تاريــخ و تمدن و 
كالنشــهر؛ عنوان هايی كه شــايد بيش 
ازاين بايد به آن پرداخت اما برای آنكه 
شــهری در اين حد و اندازه نمود عينی 
و بيرونی داشــته باشــد بايد امكانات 
شــهری آن هم در آن حد و قواره برای 
شهروندان مهيا شود كه اين طور نيست؛ 
نمونه مصدا ق های بسيار از موانع شهری 
كه در مراكز عمومی همدان وجود دارد 
و حقوق شــهروندی كه برای دسترسی 
سريع و آســان به اين امكانات شهری 

ناديده گرفته شده است.
قانون مناسب ســازی شهری تاكيد دارد 
كه دسترس پذيری ســهل و آسان برای 
شــهروندان اهميت دارد و ستاد نظارت 
بر مناسب ســازی محيط شهری موظف 
است در صورت مشــاهده تخلف در 
صــدور پروانه ســاختمانی وفضا های 
شهری پيگيری حقوقی كند. همچنين همه 
شهروندان با ساليق و تنوع خواسته های 
متفاوت در شهر تردد و زندگی  می كنند 
و ايــن زندگی نيازمند برآورده شــدن 
خواسته های جامعه هدف است كه برای 
دسترسی به اين خواسته ها بايد امكانات 
مناســب اما بر اســاس قانون هم برای 

شهروندان مهيا شود.
حق مردم و بی تدبیری مسئوالن  
براى كه شــهروندى عباســى حســين
با دولت پيشــخوان خدمات به دسترسى
اســت، آمده باال را پلهها ل زيرب چــوب
از يكى بايد الزام و اجبــار روى از گفت
انجام و پيگيــرى شــخصا را ادارى امور
مراجعه هم آن انجام ضــرورت و مىدادم
كه بود دولت پيشــخوان مراكز از يكى به
را پلهها زياد ســختى با مىبينيد را وضع
كردم مراجعه مركزى هر به چون آمدم باال
پله هيچكدام و بود روال همين به وضعيت
در كه است شهروند من حق اين نداشت
شهرى خدمات به راحتى به شــرايطى هر
باشم داشته دسترسى سهولت و راحتى به
آن به مسئوالن بايد كه ســئوالى نه مگر

نه چرا بينديشند
است ديگرى شهروند هم محبوبى صفورا
از توانسته شهروندان از يكى به اعتماد با كه
پول خود سكونت محل نزديك بانك عابر
ايجاب ديگر من سال و سن گفت بگيرد،
تاكسى با كنم طى را طوالنى راه كه نمىكند
چك تا آمدم عابربانك نزديكترين تا تلفنى
يانه است شده واريز من مستمرى كه كنم
باال نتوانســتم داشــت پله چند عابربانك
مىگرفت پول موقع آن كه خانمى از بروم
كنم فكر داد انجام را اينكار خواهشكردم
نصب را بانك عابر باجه اين كه مســئولى
بانكىاش كار صورتويژه خودشبه كرده
افراد اســت نكرده فكر كه مىاندازد راه را
اين از بايد چطورى من مانند ســالمندى

كنند استفاده وسيله
 شــهری پر مانع بــا کمترین 

امکانات مورد نیاز افراد خاص
نوشــته فاميلش نام نمىخواهد كه احمد
دردسر كلى توانيابان ما گفت هم شــود
داريم شــهرى خدمات از اســتفاده براى
نيست ما آمد و رفت مناســب اتوبوسها
را توانيابى كدام هر نگو كه هم تاكســى

پياده و سوار موقع مبادا اينكه ترس از ببيند
نمىكند كه ترمز شود هدر وقتش ما شدن
شهرى معابر مىگيرد هم فاصله ما از حتى
ورودى شــيب اســت، مانع از پر كه هم
پيادهرو، در خودروها توقــف ها، پاركين
پلمناسببراىعبورصندلىچرخدار، نبود
پر و تند شيبهاى جدولها، اقسام و انواع
عبور مخصوص چرا نبود دســتانداز،
يوهاى و بلوارها جدول خيابان، توانياباز
يك اينها همه مسير در شــده نصب فلزى

مااست دردسرهاى سكه روى
آنست هم ســكه ديگر طر افزود وى
بگيريم ساده ســرماخوردگى نكند خدا كه
دكتر مطب به درد و رنج كلــى با بايد كه
مناسبقرارگرفتن جاى نه كه مطبى برسيم
وقت زمان همان نه و دارد صندلىچرخدار
ساعت چند قبل از بايد و مىرسد ويزيت
نبود از اگر حتى كه بمانيــد ويزيت منتظر
سرويسبهداشتىفرنگى بگذريم آسانسور
كند عبور آن از صندلىچرخدار مناسبكه
نشود پزشكمعذب معاينه موقع تا بيمار و
امثال افراد كه برســد داد به خدا ندارند هم
نداشته منبهخدماتتخصصىپزشكنياز
شهرى امكانات نبود داستان بقيه كه باشند
در خودتان را پزشــكى خدمات مراكز در
در بايد چيزهايى چه كه كنيــد مرور ذهن
عنوان به هم كسى و نيست و باشد مطب
در دايم آنوقت ندارد توجه آن به مســئول
و كالنشــهر همدان مىكنند كرنا و بــو
كالنشــهر كدام تمدن و تاري پايتخــت
ســادهترين از تمدن و تاري پايتخــت و
عمومى و شهرى مراكز در شهرى امكانات
يا اســت، بىنصيب و محــروم خودش
آن تامين بىخيال شــهر، مسئوالن حداقل

امكاناتهستند
 عمل قانون بر اساس مصوبه ها

موانع درباره مردم صبحتهاى شــنيدن با
حقو گرفتن ناديــده و شــهر در موجود

و سهل استفاده و عبور براى شــهروندان
اينكه و شــهرى ساختمانهاى از راحت
پروانه صــدور مرجع همدان شــهردارى
سرپرست از اســت ســاختمان پايانكار
نقلشهرى زيربنايىوحملو معاونتامور
براى موجود موانع درباره همدان شهردارى
گفت كه پرســيديم شــهر در مردم تردد
موجود، ضوابط طبــق همدان شــهردارى
را شهرى مناسبسازى كميته مصوبههاى
باز فضاى در مردم شد و آمد تسهيل براى

كرده اجرا شــهردارى با مرتبط و شــهرى
مخصوص مسير اجراى آن نمونه اســت
برخى در اما است شهر معابر در روشندالن
ساختمانها بودن قديمى دليل به هم فضاها

است نبوده مسير امكان اين شايد
ساختمانها برخى افزود يوسفى عزيزا
اين در وجود اين با باز اما اســت قديمى
رم و آسانسور هم قديمى ساختمانهاى

به مردم دسترســى تا اســت شده نصب
درساختمانهاىشهردارى خدماتموجود
ســاختمانهاى برخى در شــود تسهيل
كه است كرده تخلف ســازنده هم شهرى
كند اقدام بايد آن رســيدگىكننده مرجع

متولى كه شــهر مناسبســازى كميته در
كه تكليفشد همه به است بهزيســتى آن
اين در خود امــكان و بودجه با متناســب
برخى داد ادامــه وى كنند اقدام حــوزه
قبلى اســاسضوابط بر هم ســاختمانها
مشكالتى اكنون و شدند ساخته شهرسازى
هرحال به بايد كه كردند ايجاد مردم براى
آن براى شــهرى مناسبسازى حوزه در
براى خدمات اين به دسترسى تا شود اقدام

شود تسهيل مردم
تکلیف قانونی برای همه دستگاه ها
بهزيستى حوزه در ديد بايد وصف اين با
مناسبســازى بر نظارت متولى عنوان به
شهرى مناسبسازى دبيركميته و شــهرى
در همدان مردم تا اســت افتاده اتفاقى چه
راحتى به حركتى توانايى و سال و سن هر
شوند بهرهمند شهرى عمومى خدمات از
بهزيســتى كل اداره عمومى روابط مديــر

مختلف اقشار از شهر گفت همدان استان
تشــكيل متفاوت و متنــوع نيازهاى بــا
براى تقاضايى بهزيســتى اگر است شده
براى فقط دارد شهرى محيط مناسبسازى
مردم همه براى بلكه هدفشنيست، جامعه
زندگى به اميد ســن كه بويژه است شهر
خدمات بايد آن پى در و يافته افزايش هم
مهيا شهروندان براى هم سن آن با متناسب

شود
با اينكه بــه اشــاره با حاتمى حجــتا
نياز در يير ت زندگى به اميد ســن افزايش
جامعه س س و ايجاد جامعه شــهروندان
و رزن شهرستانهاى در بويژه را ســالمند
بايد همچنين افزود شــاهديم، تويسركان
كودكان مسن، اقشار باردار، زنان با متناسب
به دسترسى قابليت و حركتى ناتوانان و
كه فردى تا شــود فراهم شهرى امكانات
بهرهمندى براى دارد ويژگىهايــى چنين
از كمكگرفتن به امكاناتمجبور ايــن از
انسانى و شــهروندى حق نشود ديگران
بدون شهروندان همه مانند به كه آنهاست
كنند استفاده خدمات اين از مشكلى هيچ

همه كه داريــم انتظار كــرد اظهــار وى
بيش قانــون نــصصريح به دســتگاهها
و همدان شــهر تا كنند توجه گذشــته از
مناسبسازى حوزه در اســتان شــهرهاى
براى را نيــاز مورد امكانات همه شــهرى
كه نباشيم شاهد و كند فراهم اقشــار همه
ساير يا عابربانك از بهرهمندى براى فردى
گرفتن كمك به مجبور شــهر در خدمات
را زندگى حق بايد يعنى است ديگران از
آنرا و بشماريم محترم شهروندان همه براى

كنيم فراهم امكانات تامين در تسهيل با
 تقاضای بی پاسخ از شهرداری و 

شورا 
در نشده حل و رنج ب مشــكالت از يكى
موجود درمانى خدمات مراكز همدان شهر
كه جايى اســت پايين بوعلى خيابــان در
و آنجاست در شــهر پزشكان اكثر مطب
استفاده براى امكانات ســادهترين از دري
و بيمار سالمند عزيزان بويژه شــهروندان
ســازمان رئيس اســت حركتى ناتوانى با
گفت دراينباره همــدان پزشــكى نظام
طبق گذشته در پزشــكان ســاختمانهاى
مسكونى ساختمانهاى در زمان آن قوانين
ساختمان اين افرادى يا و بود شده ساخته
تبديل هد با هم مســكونى كاربرى با را
كه فضاىخدماتپزشكىساختند به شدن

طبق و است برخودار امكانات كمترين از
دارند فعاليت آنجا در هم قانون همان

نيازهاى يير ت با اما افزود مدركيان عليرضا
مردم بهرهمندى در تســهيل براى و جامعه
تقاضا شهردارى از ما پزشــكى خدمات از
خدمات طراحى با ساختمانى اگر تا كرديم
ارجاع آنها به پزشكى كاربرى يا پزشــكى
استعالم پزشكى نظام از حداقل مىشــود
را امكاناتى چه بايد ساختمان اين كه كنند
اين هم قبل شوراى دوره دو باشد داشــته
كرديم مطرح شهردار و شورا با را موضوع

نداشت نتيجهاى اما
باكاربرى ســاختمان يك كرد اظهار وى
فضاى بايد ساختاست جديد كه پزشكى
آسانسور متناسب، تهويه متناســب، انتظار
تعداد با متناســب بيماربر و برانكاردبــرد
متناسب بهداشــتى ســرويس و مراجعان
پزشكى واحدهاى اكثر اما باشــد داشــته
هم دليل به امكانات اين از بوعلى خيابــان
و پزشكى ســاختمانهاى قديمى ضوابط
اين اجراى امكان يا اســت بىبهره مطب
نيست ســاختمانها اين در خدماتديگر
مراكز تا اســت ضرورى كامال حاليكه در

باشند داشته را امكانات اين پزشكى
ناوگان  آزمایشی  آماده  ســازی   
شهری برای افراد توان یاب و سالمند
شهرى عمومى ناوگان تاكسى و اتوبوس
رفتوآمد امكان شهر در هيچيك كه است
ناتوانى با شهروندان براى راحت و ســهل
مديريت سازمان رئيس ندارد، را حركتى
شــهردارى مســافر و بار و نقل و حمل
اكنون گفت مشكل اين حل درباره همدان
اتوبوس دســتگاه همدان شهردارى
شهروندان به خدماترســانى براى فعال
اجراى امكان قديمى اتوبوسهاى در دارد
افراد اســتفاده براى مناســب پله يا رم
با افراد و كــودكان باردار، زنان ســالمند،

ناتوانىخاصنبود
در افــزود پوروخشــورى محمد ســيد
شــهردارى كه مگاترانس اتوبوسهــاى
كه دارد وجود امــكان اين كرد خريدارى
كاهشســطح ســامانه از نياز صورت در
تاكيد كه شود استفاده معبر به اتوبوس پله
افراد براى راننده را امــكان اين كه كرديم
درصدد حتى كند استفاده ويژگىها اين با
دســتگاه دو آزمونه صورت به هســتيم
قرارگرفتن جاى يا و رم بــه را اتوبوس
اتوبوسهاى از كنيم مجهز صندلىچرخدار
به رايگان خدماترســانى براى هم جديد
خود تقاضاى با شــهر در توانياب جامعه
همدان در نه اكنون كرديم اســتفاده آنان
امكان تاكسىها كشــور جاى هيچ در نه و
با افراد يا توانيــاب جامعه براى اســتفاده
در ندارند را ســالمندان يا خاص ناتوانى
كه داريم ون دســتگاه همدان شــهر
براى حركت محدوديت فعلى طراحى در

دارند سالم افراد عبور
 الگــو شــدن اجــرای قانون 
در  همدان  شــهری  مناسب سازی 

کشور
و نظارت وظيفــه همــدان فرمانــدارى
سياستگذارىبرمناسبسازىفضاىشهرى
معاون دارد، نام همين با كارگروهــى در را
عمرانى امور هماهنگى در همدان فرماندار
بر را كارگروه اين مسئوليت كه شهرستان

مناسبسازى كارگروه در گفت دارد، عهده
پروانه دريافت كه مصوبكرديم شهرستان
مناسبسازى با مستقيم ارتباط ساختمانى
نشــود رعايت قانون اين تا و دارد محيط
كه نشود ســاختمانصادر كار پايان پروانه

شد كشورى الگوى مصوبه اين
درســاختمانهاى بايد افزود زمانى رضا
محيطى مناسبســازى ضوابط عمومــى
اجراى بــراى همچنيــن شــود رعايت
پيوســت وجــود شــهرى طرحهــاى
است الزامى هم شــهرى مناسبســازى
مناسبسازى كارگروه فنى كميته اعضاى
دارند اماكن از دورهاى بازديد شهرســتان
شهرسازى، راهو شهردارى، بهزيستى، از و
عضو ســايرنهادها و پــرورش آموزشو
سرويس و آسانسور فرماندارى هســتند
راهاندازى كه نداشت توانيابان بهداشــتى
بودن قديمى دليل به دستگاهها برخى شد
حوزه اين در اقدامى نمىتوانند ساختمانها

دهند انجام
قديمى پزشكان ساختمان كرد اظهار وى
براى و نيست مناســب كار اين براى هم
تعدادى اخيرا نشدند طراحى پزشكى كار
همدان در محــدود جراحــى كلينيــك
اگر دارد مناسب امكانات كه شد راهاندازى
لحا به مشكلى پزشكى ساختمانهاى در

نظام دارد وجود مراجعان امكاناتموردنياز
كند رسيدگى بايد پزشكى

تردد براى مشكالت از بخشــى فقط اين
خود اگر كه اســت همدان شهر در مردم
كمى يكشــهروند عنــوان به هم شــما
در دست اين از مســائلى بنگريد دقيقتر
كالنشهر پرطمطرا عنوانهاى كه اينشهر
يد را غيره و تمدن و تاريــ پايتخت و

همه قانون است زياد علىماشاا مىكشد
حل براى است كرده موظف را مســئوالن
فرياد نرسد جايى به آنچه اما كنند اقدام آن
ناتوانى با و دردمند ســالمند، شــهروندان
گوش كه مسئوالنى گوش و است حركتى
درد شنيدن مىشــنوند فقط و نمىدهند

نمىكند دوا را مردم
كه دارد اجرايــى شــكل زمانى قانــون
خداى صدالبته و البتــه ناكــرده خــداى
اگر بســتگانش يا خود مســئولى ناكرده
نگيرد خدمات ويژه بخوانيد پى آى وى
كه اســت هوا به دادخواهيشــان آنوقت
گرفتند ناديده را حقوقشــان و حق چرا
شهر وضع كه است صاد آن اگرخال
دردمندان و سالمندان و نيست چنين اين
امكانات همه به راحتى به توانياب و عزيز
لطفا نيست مانعى و دارند دسترسى شهر
وارد چرخدار صندلى با خود مســئوالن
حق كه كنند ابت شوند شهرى موانع گود
شدن گرفته ناديده در ديگران و آنهاست با
اين اگر مىبرند بيراه به راه سخت حقشان
نمايندگان لطفا شد ميســر و ممكن هد
آن بت براى هم را جمعى رسانههاى همه
سبزه به و گلست كه آنوقت كه فرابخوانيد
فراموش نبايد شــد خواهد آراســته هم
به شــهرى محيط مناسبســازى كه كرد
تامين و قانون در قــوى اجرايى ضمانت
بايد را خال اين كه دارد نياز مناسب بودجه
قانون فردى اگر تا كند برطر قانونگذار
ناديدهگرفتن مقابــل در گرفت ناديده را
در بايد همچنين باشــد پاسخگو قانون
به گذشته از بيش شــهرى مناسبسازى
آسانسور وقتى كرد توجه اقداماتفرهنگى
يا است كمتوان و ناتوان افراد مخصوص
منتظر چرخدار صندلى بر نشســته فردى
اين سالم شهروندان لطفا اســت آسانسور
به را اولويت و بشمارند محترم را حقو

بدهند وى
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چرایی افزایش خشم در جامعه
اصالح سمت به بايد ادارى و اقتصادى سياسى، سيستم اصالح از
جامعه در را اخال و تحمــل آســتانه بتوانيم تا كنيم حركت جامعه
زمانى دوره يك به نــه ايران جامعه اجتماعى مســائل دهيم افزايش
از بســيارى برمىگردد طوالنى زمانى دوره در بحران به بلكه كوتاه،
و داشته وجود تاكنون ديرباز از كه هســتند مسائلى ما، امروز مسائل
حل براى چيزى هر از پيــش بايد ما دليل همين به نرفتهاند بيــن از
مهم عوامل از يكى اقتصادى، مسائل برويم زيربنا سرا به مشكالت
براى ها خر و هزينهها است مردم ميان در خشــم و تنش ايجاد در
كه درحالى است، داشته افزايش درصد الى سالها اين در مردم
مشكالت جز است نداشته رشد قيمتها افزايش با مطابق دستمزدها
همگى كه دارند وجود زيادى بســيار مشكالت و مســائل اقتصادى،
سرا به اســت بهتر مىشــوند مردم در ناراحتى و كمتحملى باع

پدر كه بگيريد نظر در را خانــوادهاى برويم مردم زندگى جزئيــات
فرزندان ازدوا مىشود باع مساله اين اســت اعتياد دچار خانواده
حال در كند پيدا افزايش خانواده اين در ناراحتى و شود مشكل دچار
ليسانس مدر با بيكار التحصيل فار يكميليون بيشاز ساالنه حاضر
به كه است عاملى خود بيكارى كه مىشــوند، داده تحويل جامعه به
ديگرى عامل شايستهساالرى نبود مىكند اضافه عصبانيت و خشــم
از زيادى تعداد وقتى اســت عصبانيت و ناراحتى آمدن بهوجــود در
نباشد، خودش جاى هيچكس و باشــند تخصص بدون جامعه افراد
نتيجه در و ادارى و كارى سيستم در عصبانيت آمدن بهوجود ســبب
دستورات قالب در مشكالت، به ما رسيدگى متاسفانه مىشود جامعه
خودشان را قانون جامعه، افراد از بسيارى است راهكارهايىسطحى و
دهند اجازه خودشان به نبايد افراد كه است درحالى اين مىكنند، اجرا
ضعف دليل به كه موضوع ايــن كنند اجرا شــخصى بهطور را قانون
افزايش و بهوجودآمدن باعــ اســت، قوانين اجراى در ما مديريتى
كم جامعه در امنيت شرايطى چنين در مىشــود جامعه در درگيرى
متلكگويىها جامعه، در امنيت كاهشسطح مصاديق از يكى مىشود
براى برخى است شهرى و اجتماعى محيطهاى در زنان به توهين و
برسد، زورشــان كه هركس به مىخواهند، كه آنچه درآوردن اجرا به
قانونى درست روابط و قوانين نبود داليل از نيز اين كه مىزنند آسيب
جامعه اصالح كنيم پا را مسئله صورت كردهايم عادت ما اســت
عوامل به را عصبانيت و خشم نبايد و شود آغاز سيستم اصالح از بايد

دانست مرتبط سطحى
نظرات از ادارى و اقتصادى سيســتمهاى اصالح براى بايد مسئوالن
گوش كسى اما دهند، گوش نظرات اين به و كنند استفاده كارشناسانه
موضوع اين و مىدهد ادامه كارش به هركس همچنان فقط نمىدهد
بررسىهاى با و موشكافانه و دقيق نگاهى با بايد كه اســت اصلىاى

ردازيم ب آن به بلندمدت
* پدر مددکاری ایران
عزت ا... سام آرام

تدوین الگوی اشتغال اسالمی ایرانی
 ایجاد 200 هزار شغل در سالجاری

سال در اينكه به اشاره با خمينى امام امداد كميته ال اشــت معاون
مىشود، اجرايى مددجويان براى ايرانى اسالمى ال اشت الگوى جارى
مددجويان براى بانكى تسهيالت از استفاده با ل شــ هزار گفت

شد خواهد ايجاد
ال اشت معاونت اينكه به اشاره با عبدالملكى، حجتا گزارشمهر، به
تأسيسشده محروميت رفع و فقرزدايى جهت در سال از نهاد اين
لى فرصتش هزار و ميليون يك ، سال تا داشت اظهار است،
شدن، توانمند واسطه به خانواده هزار و شد ايجاد معلوالن براى

شدند خار حمايت چرخه از
گفت ال اشــت ايجاد جهت در امداد كميته جديد برنامه دربــاره وى
برنامه اين مهم اهدا جملــه از طرحها، پايدارى و درآمد افزايــش
فرصت هزار ساالنه است قرار ساله، پنج برنامه اساس بر و بوده

شود ايجاد لى ش
از سال اينكه به اشاره با ره خمينى امام امداد كميته ال اشت معاون
گذشته سال در كرد تأكيد بود، كشور براى سختى سال اقتصادى نظر
بيكار افرادى و تعطيل توليدى، و صنعتى واحدهاى از زيــادى تعداد
ايجاد كشور در لى ش فرصت هزار كار، وزارت آمار طبق شدند
به مربوط لى، ش فرصت هزار يعنى آن يكسوم حدود كه شــد

بود امداد كميته
، ســال در بانكى تســهيالت كل اينكه بر تأكيد بــا عبدالملكــى
براى تســهيالت اين از امداد ســهم كه بوده تومان ميليارد هزار
به رقم اين افزود است، بوده تومان ميليارد تنها الزايى، اشــت
امداد كميته به كشور تسهيالت كل درصد سهدهم كه است اين معنى

است يافته اختصاص
خبر بيكارى رفع براى ايرانى اســالمى ال اشــت الگوى تدوين از وى
استفاده موفق كارآفرينان از مىكنيم ســعى طرح اين در گفت و داد
و كارآفرينان از كشور، الهاى اشت در گذشته سال در كه چرا كنيم

است نشده استفاده آنها ظرفيتهاى
منظور، اين به داد ادامه ره خمينى امام امداد كميته ال اشــت معاون
قرار سنجش مورد و بررسى را شهرستان مزيتهاى و ظرفيتها
شهرســتانها تمامى در را الگو اين مىتوانيم آن، اســاس بر و داديم
را نفر كدام هر بتوانند كارآفرينان اگــر و كنيم اجرايى اســتانها و
هزار از اســتفاده با مىتوانيم مجموع در كنند، كار به ول مشــ
شــرايطى، چنين در كنيم ايجاد لى شــ فرصت ميليون كارآفرين،
سال در شد خواهد رفع كشور برنامهريزى سيستم در راهبردى خال
كه شده انجام لى ش فرصت هزار ايجاد براى برنامهريزى نيز
كرد خواهيم اجرايى را آن كند، پيدا اختصاص كامل طور به منابع اگر
قانون تبصره محل از كه تأمينمىشود محل سه از ما منابع وىگفت
اختيار در الحسنه قر صورت به تومان ميليارد كشــور، بودجه
تومان ميليارد بانكمركزى همچنين مىگيرد قرار ل فاقدش افراد
ابال عامل بانكهاى به اعتبار اين كه مىدهد قرار ما اختيار تسهيالتدر

است نكرده اختصاصپيدا استانها به هنوز اما شده
توسعه قانون از نيز تومان ميليارد اينكه به اشاره با عبدالملكى
كرد تصريح كرد، اختصاصپيدا امداد به روســتاييان پايدار ال اشــت
تومان ميليارد نيز امسال و شد جذب ميليارد گذشته سال
پرداخت تاكنون ميليارد مبل اين از كه كرد خواهد تخصيصپيدا

شد خواهد جذب سال پايان تا نيز تومان ميليارد و شده

باشيم نداشته رابطه عرا با كه بهتر بازرگانىهمان رئيساتا همدانپيام
 ماست مالی به جای مديريت!!

اضطراب كنترل براى راهكارهايى ايسنا
 پولدار بودن در كنار بی خيالی !!

دريا صد از الهام با نشكن شيشه توليد ايسنا
 اشتغالزايی در زير دريا رونق می گيرد

شود متعادل بايد قرمز گوشت قيمت اطالعات
 با جيب ،كارت يا شكم؟!

موبايل و اينترنت به ايرانى كاربران دسترسى وضعيت آخرين ايسنا
 مردم رفتن فضا ما تازه تو اينترنتيم !!

كشورى اولويت مالير كشمش و منبت و مبل مشكل حل همدانپيام
است

 شيرينی كه مشكل نداره
شد مهندسى تنباكو با سيگار تر ايسنا

 رشته جديد دانشگاهی!! 
عقد مدر بدون هاى زو پذيرش چگونگى مهر

 ازدواج آسان می شود!!
مىشود فرهنگى ميرا بت كيارستمى عباس درخت تك اطالعات

 قبالنا از درخت ميوه می چيدن!!
داد نجات مىتوان چگونه را وتوليد صنعت همدانپيام

 با تور ماهی گيری !!
بزر بحران يك به آينده در معلم نيروى تربيت در اطالعاتغفلت

شد خواهد بدل
 كميته بحران تشكيل بديد!!

رشت شهر در طال روكش با غذا عرضه اطالعات
 چه شكلی می شن آدمايی كه طال می خورن؟!

مىشود تجويز نسخه بدون كه داروهايى غفلت آمار مهر
 مردم خودشون دكترا دارن يخچالشون داروخونست چه نيازی 

به تجويز؟! 
مىدهد ر چگونه قلبى سكته ايسنا

 با شنيدن قيمت سيب زمينی !!

واحدهای راکد چرمسازی همدان 
راه اندازی شود

واحدهاى وجود به اشاره با همدان استاندار اقتصادى امور معاون
ســرمايه و كفش و كيف صنف گفت اســتان در راكد چرم توليدى
كفش و كيف صنعت رونق براى واحدها ايــن تا كنند كمك گذاران

شوند فعال استان
كارخانه بزرگترين افتتاح آيين در گذشــته شــامگاه پورمجاهد ظاهر
صنف كرد اظهار همدان، شهر در كشور غرب زنانه كفش توليدكننده
تأمين قابل استان صنعتدر اين اوليه مواد اگر كنند كفشرصد كيفو

شود راهاندازى همدان چرمسازى راكد واحدهاى است،
سرمايهگذارى براى كفش و كيف صنف سرمايهداران از دعوت با وى
كفشچرم و كيف اتحاديه و فعاالن بين از افزود كفش، صنعــت در
اوليه مواد از يكى كه تكســون كارخانه تا كنند ورود ســرمايهگذاران

شود راهاندازى همدان در نيز است كفش صنعت
همه در همدان استان اينكه بيان با همدان استاندار اقتصادى امور معاون
در كار اولويت امروز كرد تأكيد بزند، را اول حر مىتواند زمينهها

است ال اشت و توليد عرصه در فعاليت كشور
بازديد اســتان توليدى واحدهاى از هفته هر اينكه بيان با پورمجاهد
واحدهاى مديران ديدن به بايد داريم اعتقاد كرد خاطرنشان مىكنيم،

كنيم بررسى را آنها مشكالت و مسائل نزديك از و برويم توليدى
  ارزش افزوده کار در همدان بسیار باالست

اينكه بر تأكيد با اســالمى شــوراى مجلس در همدان مردم نماينده
آماده همدان كرد اعالم باالست، بســيار همدان در كار افزوده ارزش
مترمربع طوريكه به سرمايهگذارىهاســت و پيشرفتها همه
اختيار در آموزشى مباح براى كه دارد وجود همدان استان در فضا

دهيم قرار سرمايهگذاران
براى ســرمايهگذاران از دعــوت بــا حاجىبابايــى حميدرضــا
همدان استان مسئوالن كرد خاطرنشان همدان، در ســرمايهگذارى
زمينهها تمام در كه دارد وجود استان در آمادگى اين و هستند آماده

شود سرمايهگذارى

عرضه محصوالت روستا در مال ها و فروشگاه های زنجیره ای
فروشگاههاى و مالها در غرفه ايجاد و دائمى نمايشگاه در روســتايى فروشمحصوالت و برندســازى از بركت بنياد مديرعامل

داد خبر زنجيرهاى
داد خبر روستايى فروشمحصوالت براى صادرات و بازاريابى پشــتيبانى، واحد اندازى راه از فارس با گفتوگو در جعفرى ســعيد
طرحهاى و داريم محروم و روستايى مناطق در كه حضورى حجم به توجه با تا كرديم ايجاد مديريتى خودمان ســاختار در افزود و
شده محصوالتتوليد معموال شد يادآور وى كنيم محقق شده براىمحصوالتتوليد فروشمناسبى بتوانيم كرديم ايجاد كه الزايى اشت
پلتفورمهاى و سامانه صورتعلمى به داديم شكل منظور اين براى كه واحدى استو بازاريابى فروشو و پشيبانى نيازمند روستاها در
با شبستانهايى روستايى ال اشــت فروش و بازاريابى مديريت در كرد خاطرنشــان بركت بنياد مديرعامل كند مى اجرايى را مربوطه
مشكالتمحصوالتروستايى از يكى كه داللهاستچرا حذ كلى رويكرد و فروشرسانده به را محصوالت بازار شناخترويكرد

مىشود واسطهها نصيب شود بيشترين مسير اين در و است مصر بازارهاى به روستائيان دسترسى نبود

ساالنه به جذب 10 هزار پرستار نیاز داریم
پرستارى نيروى نفر هزار سالى بتوانيم سال تا اگر كرد بيان پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت پرستارى معاون

برسيم كشور در پرستارى نيروى استانداردهاى به توانيم مى كنيم، جذب
تالش و زحمت افزود پرستار كمبود مشكل كردن برطر جهت پرستارى نيروى جذب درباره ايرنا با گو و گفت در حضرتى مريم

تا حدود كه شوند جذب نيرو نفر هزار است قرار اساس اين بر و شد انجام بهداشت وزارت براى نيرو جهتجذب زيادى
كند جبران كامل طور به را پرستارى نيروى كمبود تواند نمى پرستار جذب ميزان اين البته شوند مى پرستاران شامل افراد اين از درصد
پرستارى نيروى زمينه در كمبودها همه اما است، مناسب جارى سال براى پرســتار نيروى تعداد اين جذب حال اين با داد ادامه وى

شود نمى جبران وسيله اين به
اين بتوانيم تا كند مى پيگيرى را منزل در مراقبت طرح اجراى شدت به بهداشــت وزارت پرستارى معاونت داشــت اظهار حضرتى

كنيم ارائه مردم به اى بيمه پوشش با را خدمات

مهدی ناصرنژاد »

از بســيارى و همــدان كالنشــهر
تعطيلى فرصــت در اســتان شهرســتانهاى
مسافر زيادى شمار پذيراى گذشــته روزهاى
اســتان و بود كشــورمان مختلف نقــاط از
پر و شــلو اوقات تعطيلىها اين در همدان

كرد رى س را جنبوجوشى
وجود بــا همدان ديرپــاى اســتان چه اگر
ســياحتى نقاط و تاريخى متنوع ــر ا
چراى و چــون بدون و مهــم قطبهــاى از
وليكن مىآيد، شمار به كشورمان گردشگرى
گرم روزهاى در كــه ايرانى هموطنان اغلب
هستند، خوبهمدان مردمان ميهمان تابستانى
پناه و گرما از فرار براى بيشتر كه دارند اذعان
اين به همدان خوش هواى و آب بــه آوردن
فرصتهاى در البته و مىكنند مسافرت شهر
مىكنند ديدن هم تاريخى ابنيههاى از تنم م

همدان ييالقى اقليــم اينكه با و حال ايــن با
مىباشد، هم خودمان مردم دلخوشى اســباب
غيررســمى و رســمى اخبار برخى وليكــن
و محســوس ييرات ت از اخير ســالهاى در
نگرانىهايى ايجاد باع اقليمى نامحســوس
و زيســت محيط و طبيعت دوســتداران بين
است شده استان دلسوز كارشناسان همچنين
بيابانى پديده پيشرفت از حاكى اخبار اينگونه
نيمهخشك و خشك زمينهاى و دشتها در
همدان شر از وسيع مناطق بويژه و اســتان
پيشگيرى عمليات اجراى وجود با كه مىباشد
مربوطه، ســازمانهاى توســط بيابانزدايى و
ويرانگر و ســوزان نفس زور گويــا وليكن
بازدارنده و مقابلهاى طرحهاى به بيابانى غول
غول اين و مىچربد انســانى عوامل توســط
مىكند شورهزار خشكو قدم به قدم همچنان
نظر به درگيرىها اين در البته مىآيد پيش و
زيادهطلب و ناآگاه انسانى عوامل برخى مىآيد
كمك را بيابانى غول ندانســته و دانســته نيز
ظرفيت از بيش و بىرويــه چراى و مىكنند
غول پيشرفت موانع همدان دشتهاى در دام

مىسازد برطر بيابانى
منابع كل اداره فنى معــاون خصوص اين در
با مصاحبهاى در اخيراً همدان اســتان طبيعى
بيش است، گفته استان خبرگزارىهاى از يكى
در بيابانى و شــور اراضى هكتار هزار از

دارد وجود همدان
شهرســتان از نقاطى فاضلى عباس گفتــه به
شــورهزار هكتار و هزار حدود مالير

با فامنين شهرســتان همچنين اســت
خود و هكتار بــا كبودراهن هكتار،
زمين هكتــار و هــزار بــا همدان
استقبال به كار و كشت غيرقابل و شــورهزار

رفتهاند برهوت بيابان
بيابان مىكند تصريح همچنين مســئول اين

خشك، مناطق كه مىشود گفته ســرزمينى به
پوشش فاقد و مرطوب نيمه و خشــك نيمه
نيز كويرى مناطق و مىگيرد بر در را گياهــى
صورت به كه اســت بيابان از قســمتهايى
در هماينك و مىآيد در نمكزار و شــورهزار
به حالتى چنين همدان اســتان نقاط از برخى
دليل و دارد وجود كوچك لكههــاى صورت
زمينهاى نامناسب شخم انجام هم آن عمده

دام بىرويه چراى كشاورزى،
موردى ســوزىهاى آتش و
شدن بيابانى پديده كه اســت
مىبخشد سرعت را همدان

منابع كل اداره فنــى معــاون
اســتان آبخيزدارى و طبيعى
انجام بــه توجه بــا همــدان
قر و يكى بيولو طرحهــاى

كشــت همچنيــن و مراتــع
نظير گياهى مقــاوم گونههاى
اراضى در قرهدا و لكس آرتي
توجه خواستار اســتان بيابانى
اختصاصبودجه و دولتمردان
طرحها چنين ادامه براى كافى

شد استان در
كارشناس يك ديگر سوى از
در كه بيابانزدايى طرحهــاى

سر به همدان در گذشــته روز چند تعطيالت
همدانپيام خبرنگار با اتفاقى طور به و مىبرد
از شديد تأسف اظهار با بود، كرده پيدا ارتباط
گفت همدان استان در بيابانى نقاط رشد پديده
ويژگىهاى حف براى ر مو شيوههاى از يكى
استان در گردشگرى توســعه و هوايى و آب
نظير رگذار ا عوامل و سبز اقليم حف همدان

مىباشد سبز فضاى و مراتع و جنگل
شــركتى مديرعامل كه ســهرابى بهروز آقاى

نماينده و باختر هر ســ زيستفناورى نام به
كشورمان در هلند گرواسيس شركت رسمى
بسيار روشهاى با كه مىكند توصيه اســت،
طرحهايى مىتوان صرفه به مقرون و ســاده
با كه گذاشــت اجرا به ايران بيابانى نقاط در
مناســب گونههاى انتخاب و رطوبت حداقل
بيابان پيشــرفت از مانع بوتــهاى، و درختى
توسعه براى نيز جديدى بســترهاى و شــده
گونههاى پــرورش و
و درختــى مختلــف
وجود به طبــى گياهان
خود ســهم به كه آورد
و آفرين ال اشــت بسيار

بود خواهد اقتصادى
كــرد تأكيــد وى
كاشــت روشهــاى
اراضــى در درخــت
و بيابانــى و خشــك
ايههاى كوه همچنيــن
آبيارى بدون سنگالخى
ى انــر از اســتفاده و
رفت برون براى راهى
خشكســالى ورطــه از
موازات به و كمآبــى و
گازهــاى كاهــش آن
هماينك استكه دانشبنيان توليد و گلخانهاى
از بسيارى در اروپايى پيشرفته كشورهاى در
و است توجه مورد شدت به دنيا مستعد نقاط

مىشود اجرا
منابع و كشــاورزى كارشــناس اين گفته به
مدرن ى تكنولــو خوشــبختانه طبيعــى،
كشــورمان به حاضر حال در بيابانزدايــى
ايران زيست محيط ســازمان و شــده وارد
از اســتقبال با كشــاورزى جهاد وزارت و

خود عزم شدهاى، تضمين ى تكنولو چنين
مناطق شــدن بيابانى از جلوگيرى بــراى را

كردهاند جزم كشورمان كمباران
و گام نخســتين كرد تأكيد ســهرابى بهروز
طرحهاى چنيــن اجــراى روش رتريــن مو
و مناسب گونههاى انتخاب فناورى، زيســت
آلوده نقاط در پرورش و كشت براى مطمئن
و قهاوند نظير نقاطى در و مىباشــد بيابان به
انتخاب با مىتــوان همدان اســتان در فامنين
بادام و سنجد نظير مناسب درختى گونههاى
نقاط بــراى محمدى گل بوتههاى حتــى و
پيشــرفت از جلوگيرى بر عالوه ايهاى كوه
و توليد بــراى نيز مطمئنى پشــتوانه بيابان،

ساخت فراهم ال اشت
در چنانچه شد، يادآور خصوص اين در وى
طوبى درختكارى طرحهــاى اجراى زمان
مشــاركت با كشــورمان در پيش دهه دو كه
گذاشته اجرا به دانشــگاهى التحصيالن فار
بود شده كشورمان وارد ى تكنولو اين شــد،
از مانع و كرده كمك طوبــى طرح اجراى به
سنگين هزينههاى علت به طرح اين شكست

مىشد آبيارى
كاشــت طرح مجرى كــه وى گفته بــه
نقاط در كمآببــر گونههاى توســعه و
پرديسان منطقه و البرز اســتان از وسيعى
طرح هكتار هــر بــراى مىباشــد، كر
نيمهخشك و خشك نقاط در درختكارى
نهال، اصله حداقــل با باران كــم و
ريال ميليون تــا بين ســال هر در
كه نيز نقاطــى در و اســت الزم بودجه

حدود ســاليانه بارندگىهاى ميزان
روش همين بــا مىتوان اســت ميليمتــر
كه كرد تأسيس مناســبى باغى قطعههاى
باشد ال اشت و درآمد منبع هميشــه براى

مورد در شايعات برخى انتشــار بهدنبال
سربازى، فروش طرح ســرگيرى از احتمال
معافيتهاى و غايبان اضافهخدمت بخشش
انسانى ســرمايه اداره رئيس ســنى، جديد
كه كرد اعالم مسلح نيروهاى كل ستاد سرباز
تسهيالت ارائه مورد در تصميمى هيچ نهتنها
بهزودى بلكه نشده، اتخاذ غايب سربازان به
شد خواهد نيز تشديد افراد اين با برخورد

درباره ايسنا، با گفتوگو در كمالى موســى
اظهار غايب سربازان خدمت اضافه بخشش
ماه ســه تا كه ســربازانى قانون، برابر كرد
اضافه ماه سه باشند، داشته سربازى از غيبت
يكسال تا ماه سه از كه ســربازانى خدمت،
و خدمت اضافه ماه شش باشند داشته غيبت
داشته غيبت يكسال از بيش كه ســربازانى
خدمت، اضافه ماه شــش عالوهبر باشــند
ســربازان به مربوط مجازاتهاى مشــمول

مىشوند نيز فرارى
چندين طى گذشــته در اينكه بيــان با وى
غيبت از ناشــى خدمتهاى اضافه مرحله
ديگر كرد اظهار بود، شده بخشيده سربازان
تسهيالتى و بخشــودگىها چنين از خبرى
خدمتهاى اضافه بخشودگى و بود نخواهد

و شد نخواهد تكرار ديگر غيبت، از ناشــى
اعزام سربازى به كه سربازانى از دسته آن تنها
اخال و وظيفه انجام حسن داراى و شــده

سوم دو معادل فرمانده تشــخيص با باشند
بخشيده غيبتشان از ناشــى خدمت اضافه از
بخششديگرى هيچ آن بجز و شــد خواهد

ندارد وجود
اجراى احتمال آيــا اينكه مورد در كمالــى
جريمه همان يا سربازى فروش طرح دوباره
گفت ايسنا به ، دارد وجود سربازى ريالى
ريالى جريمه يــا ســربازى فروش پرونده
نخواهد اجرا ديگر و شده مختومه سربازى
به غايب مشموالن است الزم بنابراين شــد،

دوباره اجــراى اميــد
چنينطرحهايىنمانده،
خود سربازى وضعيت

مشخصكنند را
 معافیت ســنی 
اعــام  جدیــدی 

نخواهد شد
ســرمايه اداره رئيــس
كل ستاد سرباز انسانى
نيروهاىمسلحهمچنين
درمورداينكهآياممكناستمعافيتهاىسنى
كرد خاطرنشان ، شود سربازىجديدىاعالم
به ســال متولد ايرانى ذكور افراد تمامى
بايد و هستند ســربازى خدمت مشمول بعد
مشخص را خود ســربازى خدمت وضعيت
معافيتسنىجديدىبراىاين هيچگونه كنند

نخواهدشد اعالم افراد
با برخــورد تشــديد از همچنين كمالــى
به گفت و داد خبــر نيز غايب مشــموالن
مشــموالن با برخورد تشــديد طرح زودى
افراد اين بهكارگيرندگان همچنيــن و غايب
برخورد افــراد اين با قانــون برابر و اجــرا
به ارجاع احتمال آن جمله از كه شد خواهد

دارد وجود نيز قضائى محاكم
غايب مشموالن از بسيارى اينكه بيان با وى
گواهينامه، تمديد گواهينامه، دريافت هنگام
تصريح شدهاند، شناسايى و پال تعوي
با برخورد زودى به نيز راستا همين در كرد

شد خواهد آغاز آنان
كل ستاد سرباز انسانى ســرمايه اداره رئيس
هماهنگىهاى اينكه بيان با مسلح نيروهاى
اســت، شــده انجام خصوص اين در الزم
براى اجتماعى محدوديتهاى كــرد اظهار
كه شد خواهد تشديد نيز غايب مشــموالن
وام ارائه ممنوعيت به مىتــوان آن جمله از
و بت ممنوعيت غايب، مشموالن به بانكى

كرد اشاره و شركت تأسيس
پيرامون شايعات به اشــاره به پايان در وى
كرد اظهار غايب ســربازان بخشودگىهاى
طريق از تنها سربازى مورد در رسمى اخبار
شد خواهد اعالم مسلح نيروهاى كل ســتاد
خبرها ديگر به مشــموالن كه است الزم و
وضعيت و نكرده توجــه خصوص اين در
طرحهاى و شايعات معطل را خود خدمتى
نيروهاى كل ستاد تأييد مورد كه بىاساســى

نكنند نيست، مسلح

بیابان زدایی روشی کم هزینه 
برای توسعه گردشگری در همدان

برخورد با غایبان سنواتی

چنانچــه در زمان اجرای 
درختــکاری  طرح هــای 
پیش  دهه  دو  که  »طوبی« 
مشارکت  با  کشورمان  در 
فارغ التحصیان دانشگاهی 
این  شد،  گذاشته  اجرا  به 
کشورمان  وارد  تکنولوژی 
شــده بود به اجرای طرح 
طوبی کمک کرده و مانع از 
شکست این طرح به علت 
آبیاری  سنگین  هزینه های 

می شد
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جزییات وام رهن مسکن اعالم شد

مســتأجر و مىشــود واريــز موجــر حســاب بــه وام گفــت اقتصــاد وزيــر معــاون
بــود خواهــد اجــاره هزينــه از كمتــر قطعــًا كــه مىكنــد پرداخــت را وام ســود هزينــه
بــراى پيشــنهاد يــك صنــدو ايــن راهانــدازى داشــت اظهــار دهنــوى دهقــان محمــد

شــود تنظيــم اليحــه صــورت بــه نيســت قــرار و اســت مســتاجرين كار تســهيل
ــه ك ــر حاض ــال ح در ــزود اف ــى داراي و ــادى اقتص ــور ام ــر وزي ــادى اقتص ــاون مع
بــراى شــرايط آن تبــع بــه و يافتــه افزايــش اجــاره هزينههــاى و مســكن قيمتهــاى
تســهيل مىتوانــد اجــاره و رهــن صنــدو تأســيس اســت، شــده ســخت مســتاجرين

باشــد امــور كننــده
پيشــنهاد يــك قالــب در صرفــًا موضــوع ايــن كــه كنــم تأكيــد بايــد البتــه داد ادامــه وى
صنــدو تأســيس فــرداى از و باشــد قطعــى حــل راه يــك كــه نيســت قــرار و اســت

شــوند خانــه صاحــب همــه
ــاره، اج و ــن ره ــدو صن ــت فعالي ــازوكار س ــا ب ــه رابط در ــوى دهن ــان دهق
پرداخــت بــراى الزم توانمنــدى كــه كســانى اســت ايــن هــد گفــت
مســكن وديعــه عنــوان بــه را وام آن و بگيرنــد وام ندارنــد را اجــاره
ــراد اف ــن اي ــه ب و ــرد مىگي ــق تعل ــود س وام ــن اي ــه ب ــه البت ــد كنن ــتفاده اس
ــه ك ــد مىده ــان نش ــبات محاس ــى ول ــود مىش ــل تحمي ــود س ــه هزين ــك ي

ــت پرداخ ــراد اف ــه ك ــت اس ــارهاى اج ــه هزين از ــر كمت ــود س ــه هزين ــن اي
كننــد مى

تومــان ميليــون ونيــم يــك مثــال عنــوان بــه فــرد اينكــه جــاى بــه درواقــع افــزود وى
در ــدودى ح ــا ت ــد مىتوان و ــد مىده ــود س ــان توم ــون ميلي ــك ي ــد، بده ــاره اج

ــد كن ــى صرفهجوي ــود خ ــاى هزينهه
شــده ــى پيشبين داشــت ــار اظه ــى داراي و اقتصــادى ــور ام ــر وزي اقتصــادى ــاون مع

ــرد گي ــرار ق موجــر ــار اختي در وام ــك، بان ريســكهاى ــرل كنت ــراى ب ــه ك اســت
مســكن بحــ اينكــه بــه توجــه بــا گفــت هــم عامــل بانــك مــورد در دهنــوى دهقــان

بــود خواهــد مســكن بانــك بــا اولويــت رو ايــن از اســت

دالر 4200 تومانی کاغذ حذف شود
 بازار آرام می گیرد

عليرغم اينكه بيان با مقوا و كاغذ توليدكنندگان ســنديكاى دبير
بازار همچنان اما شده، تخصيصداده كاغذ واردات به كه مناسبى ارز
هماهن هم با صمت و ارشاد وزارتخانههاى گفت اســت، متالطم

نيستند
سوى از كه ناهماهنگىهايى به اشاره با ايگانى گل روغنى ابوالفضل
گفت مىخورد، چشــم به كاغذ بازار تنظيم متولى وزارتخانــه دو
حوزه در را گشــايشهايى تجارت، و معدن صنعت، وزارت اگرچه
اين اصلى مشــكل ولى داده، صورت كاغذ واردات به ارز تخصيص
و معدن صنعت، و اسالمى ارشاد و فرهن وزارتخانه دو كه اســت
نظر به چراكه هستند كشمكش در هم با مدام حوزه اين در تجارت
وزارتخانه دو اينكه نه باشد كار متولى وزارتخانه، يك بايد مىرســد

نباشند پاسخگو نيز هيچيك نهايت، در و شوند دخيل
مىرســد نظر به افزود مقوا و كاغذ توليدكنندگان ســنديكاى دبير
صفر از و باشــد كاغذ بازار تنظيم امر متولى وزارتخانه يك فقط اگر
سامان كاغذ بازار شود، آن پاسخگوى و كرده بررســى را آن صد تا
اگرچه شده داده تخصيص كه منابعى كه است حالى در اين مىگيرد

مىشود مديريت بد موضوع ولى است مناسب
با توافقى بايد وزارتخانه دو ايــن اينكه اول نكته كرد تصريــح وى
اما ارند بس وزارتخانه يك به را كار صد تا صفر و باشند داشــته هم
مىتواند صمت وزارت كه اســت اين كاغذ بازار حوزه فعاالن نظر
كه اســت اين دوم نكته باشــد كاغذ بازار تنظيم براى بهترى متولى
صمت وزارت فقط را آنها صالحيت و صادركننده و واردكننده چون
كرده تائيد ارشاد وزارت معموالً هم را افراد ليست االن و مىشناسد
پيش رها و يله صورت به كار مىدهد، انجام را تخصيصســهميه و
بر اين و ندارد وجود نيز دقيقى كنترل و نظارت اينكه ضمن مىرود

كند مى اضافه بازار ضعف
واردات براى شــده تخصيصداده منابع كرد تأكيد ايگانى گل روغنى
حال در و است شده تأمين خوبى ارز نسبتًا و بوده مناسبى منابع كاغذ،
وجود بازار در كاغذ مشكل نبايد خيلى كه مىرســد نظر به نيز حاضر

مناسباست تدبير نداشتن قيمت، بودن باال دليل اما باشد داشته
كاغذ، بازار ريختگى هم بر اصلى داليل از يكى كرد خاطرنشان وى
اگر كه معنا اين به اســت بازار اين در تومانى دالر حضــور
پيش در را خود عادى و طبيعى روند بازار نباشد، تومانى ارز
شــده داده كاغذ به تومانى ارز كه امروز به تا گرفت خواهد
نيامده نگاران روزنامه و ناشران سفره سر وارداتى كاغذهاى اســت،

است
دولت كه اســت معتقد مقوا و كاغذ توليدكنندگان ســنديكاى دبير
يير ت نيمايى ارز بــه كاغذ واردات در را تومانى ارز بايــد
رود، باالتر قيمت اندكى طبيعــى طور به اســت ممكن البته دهد
شــد خواهد عطش كاهش به منجر بازار در كاغذ فراوانــى ولى
پيش بازار اين از خرو ســمت به را جويان رانت امر هميــن و
در اين مىشــود متعادلتر باز قيمت آن، نتيجه در و برد خواهــد
و ناشران نام به تومانى دالر با كاغذ اكنون كه اســت حالى

مىشود تمام دالالن كام به و خبرنگاران
بارها و بارها مقوا، و كاغذ توليدكنندگان ســنديكاى گفت وى
بر مبنى را خود نظرات و كرده صحبت دولت با زمينــه اين در
دولت اما اســت، داده ارائه آن حذ لزوم و تومانى ارز
را اشتباه سياســت اين اجراى همچنان و ندارد شــنوايى گوش

مىدهد ادامه

راهکار غلبه بر سودجویی بانک ها چیست؟
تأمين را خود منافع تنها انتخاب حق داشــتن صورت در بانكها
شخصى منافع به عمومى منافع كه رســيده آن زمان اكنون و مىكنند

شود داده ترجيح گروهى و
سيستمها چارچوب در تنها آن بح كه است پيچيده علمى اقتصاد
نظامى دهنده تشكيل اجزاى معناى به اقتصادى سيستم است عملى
كاال پول، بازار مانند مىشوند، شناخته بازار عنوان به اكنون كه است
بايد خود جاى در دارد وجــود كه بازارى هر اعتبار اين بــه ارز و
بات با بتواند سيستم تا كند برقرار مختلف هاى بخش بين را تعادل
برود، بين از بخش هر در تعادل چنانچه دهد ادامــه خويش كار به
كلى به سيستم عمًال و مىكند رسو نيز ديگر بازارهاى به نوســان

شد خواهد مختلف
كشور در پولى متولى نهاد عنوان به مركزى بانك عملكرد بررســى
را بهترى عملكرد بخشها ديگر به نسبت بخش اين مىدهد نشــان
مثبت رويه مختلف اركان ميــان هماهنگى عدم دليل به ولى داشــته
اركان سياســت كه هنگامى نمىدهد نشــان را خود مركزى بانك
جزيرهاى دولت اصطالح به ندارند وشــانى هم يكديگر با مختلف
وجود مشــكالت رفع براى چندانى راهــكار عمال مىشــود، اداره
در جمعى وفا خواهان گام نخستين در كه آن جز داشــت نخواهد

باشيم بخشها ميان
اتخاذ انتظارات مىشــود ســبب اين و دارد قرار تحريم در ايــران
از مثًال ديگر بيان به باشــد شــرايط اين با متناسب سياســتهاى
پسانداز و هزينه تا توليد مراحل تمام مــىرود انتظار مركزى بانك
سياست اين نمىشــود چنين ولى كند مديريت دقت به را نقدينگى
هم خاتمى محمد دولت پايان تا حتى و شده تجربه سالها ايران در
به تسهيالتدهى ســقف رعايت به موظف بانكها يعنى يافت ادامه
اعتبارات خود منافع براساس نداشتند حق بانكها و بودند بخشها
ولى مىشد بررسى بخشها نياز سياست اين در دهند تخصيص را
نتيجه كه دادند تكليف تعيين اختيار بانكها به و گذاشتند كنار را آن
گســترش و خالى مســكونى متعدد واحدهاى مىبينيم امروز را آن
توليد جاى به دادند ترجيــح بانكها كه بود اين محصــول واردات
و دهند تسهيالت داشتند بيشترى سوددهى كه مســكن و واردات به

ديدند زيان كشور توليد و ال اشت عمًال
ــاره دوب ــد باي ــزى مرك ــك بان شــرايط ــن اي در مىرســد نظــر ــه ب
ــه ك چــرا داشــت وجــود گذشــته در ــه ك ــردد بازگ سياســتى ــه ب
نخواهــد بــاز بازارهــا بــه تعــادل احتمــاالً فعلــى رونــد ادامــه بــه
اجــازه بانكهــا بــه كــردن تكليــف و جهتدهــى گشــت
نقشــى و نيــاز براســاس بخــش هــر كالن شــكل بــه ــا ت مىدهــد

شــود ــت حماي دارد ــه ك
ــل عم ــته گذش ــال س در ــه اينك ــود وج ــا ب ــر ديگ ــوى س از
كوچــك بنگاههــاى مىشــود شــنيده شــده، برابــر چنــد نقدينگــى
مىكننــد صحبــت نقدينگــى كمبــود از بانكهــا و متوســط و
ــى نقدينگ از ــادى زي بخــش ــودن ب ــل قف ــه ب ــأله مس ــن اي ــل دلي
ــا ام ــاخته س ــر ب ــهيالت تس ــا ب ــازى س بر ــى يعن ــردد بازمىگ
ــاره دوب ــش افزاي ــر منتظ و ــد نمىدان ــوب مطل را ــا قيمته چــون
خــود وام ســود تنهــا و نيســت بانــك بــا تســويه بــه حاضــر اســت،

گذشــته ســال كــه مىشــود گفتــه مقابــل در مىدهــد را
ــه البت ــه ك ــه گرفت صــورت تســهيالتدهى ــان توم ــارد ميلي ــزار ه
گيرنــدگان كــه اســت اخيــر دهــه يــك بــه مربــوط آن درصــد

ــد نكنن ــاب حس ــويه تس ــد مىدهن ــح ترجي
بود بستانكار است بهتر تورمى شــرايط در كه شــده ابت مهم اين
نيز ايران در تورم باالى نر و پرداخــت فعاليت به بيشــتر پول با و
كنند خوددارى حساب تسويه و پرداخت از بسيارى تا شده سبب
خدشه ضرورتى بانكها به دهى تسهيالت كردن تكليف روى هر به
را نوســانى بحران بانكها انتخاب به دادن تن عمال و اســت ناپذير
توليد نشود، تصحيح اعتبارى سياســت كه مادامى مىكند تشــديد
از واقعى حمايت بايد توليد از حمايــت ســال در و نمىگيرد رونق
انتخاب حق داشــتن صورت در بانكها گيرد صورت بخــش اين
منافع كه رســيده آن زمان اكنون و مىكنند تأمين را خود منافع تنها
جامعه وگرنه شود داده ترجيح گروهى و شــخصى منافع به عمومى
انتظارش اكنون كه بزند كارهايى به دست مىتواند ايران خشــمگين

ندارند دولتمردان را
*حیدر مستخدمین حسینی
 معاون اسبق بانک مرکزی

آگهی حصر وراثت
 3970011582 دارای شــماره شناســنامه   دارایــی  وحیــد  آقــای 
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 98/68 از ای ــت کالس ــرح دادخواس ــه ش ب
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
ــخ 97/6/28 در  ــنامه  472 در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب ــر دارائ اکب
ــوت  ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــد  ــی فرزن ــد دارائ ــه: 1-وحی ــت ب ــر اس ــه منحص آن متوفی/متوفی
ــی  ــی 2-عل ــر متوف ــنامه 3970011582 پس ــماره شناس ــه ش ــر ب اکب
ــر  ــنامه 397255528 پس ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد اکب ــی فرزن دارائ
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد اکب ــی فرزن ــه دارائ ــی 3-عاطف متوف
3970131642 دختــر متوفــی 4-نرگــس ترکاشــوند فرزنــد حیــدر بــه 
شــماره شناســنامه 4820 همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس مقدمات
ــد  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ه
ــم دارد واال  ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری

ــد. ــد ش ــادر خواه ــي ص گواه
 م.الف)99(
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آگهي مزایده 
ــعبه115   ــادره از ش ــي رأي ص ــي ط ــه971607  اجرای ــده کالس در پرون
ــه  ــد ب ــی محکومن ــم کیان ــای میث ــر آق ــالف مالی ــل اخت ــوراي ح ش
ــل  ــوان اص ــه عن ــار آزادی ب ــام به ــکه تم ــدد س ــغ 4 ع ــت مبل پرداخ
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ       ری ــام و مبل ــه نیکون ــق معصوم ــته در ح خواس
ــا توجــه بــه اینکــه محکــوم علیــه- علیهمــا-  نیمعشــر دولتــي لــذا ب
ــن  ــد ای ــرده  ان ــي نک ــش اقدام ــه خوی ــت ذم ــه برائ ــبت ب ــم نس علیه
ــه  ــي ب ــف اموال ــه توقی ــدام ب ــه، اق ــوم ل ــت محک ــه درخواس ــرا ب اج
ــی 12  ــاعت 11 ال ــخ 1398/4/26 س ــه در تاری ــوده ک ــل نم ــرح ذی ش
ــوم  ــن محک ــه دی ــت تأدی ــده جه ــات مزای ــزاري عملی ــه برگ ــدام ب اق
ــده  ــرکت در مزای ــه ش ــل ب ــه تمای ــاني ک ــذا کس ــد معه ــه مي نمای علی
ــراي فــروش  ــد مي تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روزي کــه ب دارن

ــد. ــه نماین ــل را مالحظ ــروحه ذی ــوال مش ــت ام ــده اس ــن ش معی
ــا آب  ــره ای ب ــفید ک ــی 530 س ــدل کم ــا م ــزر هیمالی ــال فری 1- یخچ

ــوت  ــن 22 ف ــرد ک س
ــگ  ــرمه ای 10 رن ــگ س ــانه رن ــو 700 ش ــهر بان ــری ش ــرش 12 مت 2- ف

ــدد  دو ع
3- جمعًا به قیمت کارشناسی 160/000/000 ریال می باشد.

ــترین  ــه بیش ــردد ک ــي مي گ ــي تلق ــده کس ــده مزای ــت برن ــي اس بدیه
ــس  ــي را في المجل ــد ف ــت ده درص ــد و مي بایس ــنهاد نمای ــت پیش قیم

و مابقــي را ظــرف مــدت یــک مــاه تأدیــه کنــد. 
ــم جنــب دادگســتری اداره  ــر شــهرک ولیعصــر میــدان قای آدرس:مالی

شــورای حــل اختــالف شهرســتان مالیــر
)م.الف101(

مدیر اجراي احكام شوراي 
حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 97/11/27 مورخــه   139760326009000514 شــماره  رأي  برابــر 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی
و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
شهرســتان  فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای ســیدعلی 
ــادره از  ــنامه 3 ص ــماره شناس ــه ش ــیدمجتبی ب ــد س ــینی فرزن حس
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــي 3992129705 در ش ــماره مل ــه ش رزن ب
ــزار و  ــش ه ــود و ش ــدو ن ــاحت  ص ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع زمی
ــع  ــدم مترمرب ــت ص ــی و هف ــع و س ــه مترمرب ــل و ن ــد و چه چهارص
قســمتي از پــالک 113 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي 
ــرز  ــی مح ــدرت ا... کریم ــمي  ق ــک رس ــداري از مال ــیرابدال خری ش

ــت. ــده اس گردی
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب  ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش آگه
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض در ص

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف93( 

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26

رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین 

تماسهاى با روزها اين همدانى شهروندان
حضور بر مبنى مخابــرات ســوى از مكررى
سيمكارت كردن يوسيم و مشــتركين امور در
و پياپى پيامكهاى پى در هستند مواجه خود
به مىگيرى تصميم ناچار به مكرر تماسهاى
به را خود سيمكارت و كنى مراجعه مخابرات

ارى بس مشتركين امور متصدى دست
و شناسايى مدار كردن چك بدون اينجا در
صاحب آيا اينكه و مراجعهكننده فــرد هويتى
را سيمكارتت ميل كمال با هستى، سيمكارت

مىكنند يوسيم
بخواهى كه مىشــود جذاب زمانى ماجرا
و كرده فعــال را رايگانت اينترنــت گي

اعضاى از يكى به را كردن يوسيم هديه گي
بدهى هديه دوستانت يا خانواده

برخورد خوش خانم كه مىشوى متوجه تازه
تحويل را سيمكارتت كه متشخصى آقاى يا
اينترنت گيــ فعالســازى زحمت داده،
شده متحمل نيز خود اقوام براى را تو هديه
مىگيرد، انجام كار اين هم نوبتى گويا است
را تو بايســتى ســرصف اينكه بدون چون
راهنمايى موردنظرشان متصديان ســمت به
قبًال كه مىشــوند مطمئن حتى و مىكننــد
نكرده، مراجعه كردن يوسيم براى او به كسى
از كدامشان هيچ تا كردهاند سهميهبندى گويا
پس نمانند بىبهره مشتريان رايگان اينترنت
يوســيم مراحل انجام و ســيمكارت ارائه از
دقايقى و مىگيرند را مشترى گوشى كردن،
در ترتيب بدين و مىدهنــد تحويلش بعــد
بدون مىشود برداشته كالهت آرامش، كمال

شوى باخبر حتى كه آن
قضيه اين از زيــادى افراد ايســنا، گزارش به
اطالع پيگيــرى براى ما به و شــده شــاكى
پيگير خودشــان وقتى اينكه جالب و دادهاند

گفتهاند و شــده مدعى متصديان بودهاند
سيمكارتتان كردن يوسيم هزينه اينترنت، گي

بوده، خبرنگار خود كه هم ديگرى فرد است
همه اما بگيرد را خود حق قاطعيت با توانسته
وجود از برخى حتى و نيستند هم شبيه افراد

يوســيم معرفى براى رايگان اينترنــت گي
كه ندارند اطالع اصال ديگران بــه اول همراه

شوند قضيه پيگير
 تعویض سیم کارت  
رایگان انجام می شود 

اول همــراه مشــتركين امــور اداره رئيــس
كردن يوسيم طرح به اشــاره با همدان استان
يوســيم با گفت اول همراه ســيمكارتهاى
اينترنت از استفاده سرعت سيمكارتها كردن
ســيمكارتها تعوي كه مىيابــد افزايش

مىشود انجام رايگان
اينترنت بســته درباره رنگينكمان حميدرضا
داد ادامه اول، همــراه يوســيم طرح در هديه
رو دوستات عنوان به طرحى يوسيم طرح در

اينكه بر عالوه كه دارد وجود كن يوســيمى
مشتركين به و گي دائمى مشــتركين به
مىدهد، رايگان اينترنت گيــ اعتبارى

داده مشــتر به رايگان اينترنت ديگر گيــ
مىشود

تعوي كه فرد طرح اين در كرد عنوان وى
مىدهد انجام رايــگان طور به را ســيمكارت
بردارد، خود براى را هديه گي اين مىتواند
كسانى شده اعالم مشتركين امور به بهطوريكه
مىدهند انجام را سيمكارت رايگان تعوي كه
براى هديه گي كه دهند اطالع مشتر به
قبول مشتركين از برخى البته كه آنهاست خود

مىكنند شكايت به و نكرده
 برداشتن 5 گیگ اینترنت 

توسط امور مشترکین تخلف نیست 
گي برداشــتن كرد اذعان رنگينكمــان

تخلف مشــتركين امــور توســط اينترنت

سيمكارتهاى كردن يوسيم كه چرا نيســت
متصدى وظايــف شــرح جزو اول همــراه
هنگام شــده گفته اما نبوده مشــتركين امور
مشترى به هديه اينترنت گي فعالســازى
اينكار رضايت صــورت در و دهند اطــالع

پذيرد صورت
از مخابرات مىرســد نظر بــه كه اينطــور
كرده حمايت مشــتركين امور متصديان كار
را مقصر و مىكنــد توجيه را آنها اقــدام و
است اين سوال اما مىداند ناآگاه مشــترى
وظايفشــان شــرح در كردن يوســيم وقتى
گرفته تماس مــردم با مدام چرا نمىگنجــد
شود مراجعه آنها به كه مىزنند پيامك يا و
پاداش مشترى، جيب از اينترنت گي آيا
شــرح از خار امور انجام بــراى متصدى
مگر مخابرات ات تبلي در اســت وظايف

نبود رايگان كردن يوسيم

نيست؟ رايگان كردن يوسيم مگر

پاداش کارمند از جیب شهروند

قیمت لبنیات 
افزایش یافت
قيمت افزايش از بازار تنظيم ســتاد دبير
قيمت رفتن باال راستاى در لبنى محصوالت
هفتههاى طى گفت و داد خبر خام شــير
قيمت مصوبه، اين ابال از پس و گذشته

نيز پنير و ماست شير، مانند پرلبنى محصول
است يافته افزايش

دبير باكرى، رضــا امســال ماه خرداد نيمه
كرد اعــالم لبنى صنايــع صنفى انجمــن
توليد، هزينههاى افزايــش به توجه بــا كه
براى خود پيشــنهادى جديد قيمتهــاى
را لبنيات قيمــت درصــدى افزايــش
و كننــدگان مصر حمايت ســازمان بــه
بررسى از بعد كه دادهايم ارائه توليدكنندگان

تنظيم ستاد به سازمان اين سوى از تأييد و
خواهد ارســال ابال و تصويب براى بازار

شد
معدن صنعت، وزير معاون راســتا اين در

به هم بازار تنظيم ســتاد دبير و تجارت و
كارگروه جلسه چهلمين در گفت ايســنا
مصوب ماه خرداد مور بازار تنظيــم
پرمصر لبنى محصوالت قيمت كه شــد

يابد افزايش پنير و ماســت شــير، شامل
در محصوالت اين از كــدام هر البته كــه
قيمت شــده تعيين حجمهاى و اندازهها
مصوبه همين براســاس و دارد متفاوتــى
مذكور لبنى محصوالت قيمت شــد قرار
درصد و وزن تناسب به اندازهها ديگر در
مصر حمايت ســازمان توســط چربى
ابال و تعيين كنندگان توليــد و كنندگان

شود
محصوالت قيمت اينكه بيان با قبادى عباس
ميانگين براساس نيز استانها ساير در لبنى
و لبنى صنايع توسط خام شــير خريد نر
بازار تنظيم كارگروه تصميمات براســاس
تعيين ابالغى قيمتهاى ســقف در استان
بازار وضعيت هماكنون گفت شد، خواهد
توليد همه و بوده مســاعد نســبتًا لبنيات
خود محصوالت اســاس برهمين كنندگان

مىكنند عرضه را

نفتى فرآوردههاى پخــش ملى شــركت
كارت دارنــدگان به توضيحاتى طــى ايران
تا حداقل كه كرد توصيه ســوخت هوشمند
شخصى سوخت كارت با بار يك تيرماه پايان

كنند سوختگيرى خود
توضيحات ايــن متن در ايســنا، گزارش به
دولت مصوبات اجراى به نظر اســت آمده
برنامه به توجه با و اسالمى شوراى مجلس و
هوشــمند كارت از اســتفاده با بنزين عرضه
روابط امســال، ماه مــرداد از ســوخت
فرآوردههاى پخــش ملى شــركت عمومى
كســب منظور به مىكند، توصيه ايران نفتى
ســوخت، كارت عملكرد صحت از اطمينان
تا موتورسيكلتها و خودروها تمامى مالكان
سوخت كارت از بار يك حداقل تيرماه پايان
بروز صورت در و اســتفاده خود شــخصى
سايت آدرس به احتمالى، مشــكل گونه هر

كنند مراجعه w w w w . n i o p d c . i r
عامل مدير وكيــلزاده اميــر نيز بهتازگــى
الزام از نفتى فرآوردههاى پخش ملى شركت

تاري از كارتسوختشخصى از استفاده
هد با را طرح اين گفت و داد خبر مردادماه

قاچا با مقابله و اســتفاده سو از جلوگيرى
كرد خواهيم اجرايى سوخت

از اســتفاده فرهن بايد اينكه به تاكيد با وى
شود، نهادينه جامعه در كارتسوختشخصى
دليل به سوخت قاچا از بخشــى كرد اظهار
ديگران شــخصى كارتهاى از اســتفاده سو

است
فــردى هــر ســوخت كارت افــزود وى
همــان در و فــرد همــان توســط بايــد
مــورد مىكنــد، زندگــى كــه شــهرى
صــورت ايــن غيــر در گيــرد قــرار اســتفاده
و بــود خواهيــم شــاهد را اســتفادههايى سو
مىشــود گفتــه كــه اســت منطــق يــك ايــن
اســتفاده خــودش ســوخت كار از كســى هــر
ــك كم ــور كش ــاد اقتص و ــق رون ــه ب ــد، كن

ــت اس ــرده ك
 کارت ســوخت، تابلو ورود ممنوع 

قاچاقچیان
پخــش ملــى شــركت مديرعامــل
ــرد ك ــح تصري ــران اي ــى نفت ــاى فرآوردهه
كار ايــن تــا اســت افــراد همــه وظيفــه ايــن
كمــك مســاله ايــن چراكــه دهنــد انجــام را

اينكــه از و مىكنــد اقتصــاد بــه شــايانى
اســت ــور كش و ــردم م ــال م ــه ك ــهاى ياران
جلوگيــرى شــود، خــار درســت مســير از
كــه مىكنــم توصيــه بنابرايــن مىكنــد
خــود شــخصى ســوخت كارت از همــه
تنهــا نيــز مــا اصــرار و كننــد اســتفاده

اســت اســتفاده سو از جلوگيــرى
از راســتا همين در كــرد ابراز وكيــلزاده
مردادماه از تا كرديم درخواســت مردم
شــخصى ســوخت كارت از جايگاهها در
اين با اميدواريم و كنند اســتفاده خودشــان
بيشترى ساماندهى حوزه اين در بتوانيم كار

دهيم انجام را
 افرادی که کارت سوخت خود را گم 

کردند، چه کنند؟
ملــى شــركت اطالعيــه آخريــن طبــق
از دســته آن نفتــى فرآوردههــاى پخــش
ــمند هوش كارت ــه ك ــا خودروه ــان صاحب
اســاس ــر ب و كــرده گــم را خــود ســوخت
پخــش ملــى شــركت قبلــى فراخــوان
بــه نســبت ايــران، نفتــى فرآوردههــاى
دولــت ســامانه در خــود اطالعــات در

الزم، فراينــد كــردن طــى بــا و اقــدام همــراه
را ــود خ ــارى اعتب كارت ــاب حس ــماره ش
مجــدد ــام بتن ــه ب ــازى ني ــد، كردهان ــت ب
ــا آنه ــوخت س ــمند هوش كارت و ــد ندارن
ــى، قبل ــده ش ــام انج ــام بتن ــاس اس ــر ب
ــت پس ــركت ش ــط توس و ــود مىش ــادر ص
تحويــل آنهــا بــه ايــران اســالمى جمهــورى

ــد ش ــد خواه داده
كارت صــدور هزينــه هموطنــان، ايــن
مصــوب، ــه تعرف ــر براب را ــى المثن ســوخت
شــركت مأمــوران بــه كارت دريافــت هنــگام
پرداخــت ايــران اســالمى جمهــورى پســت
از ــدهاى ع ــر اگ ــن همچني ــرد ك ــد خواهن
ــوخت س ــمند هوش كارت ــه ك ــهروندان ش
فراخــوان در و كردهانــد گــم را خــود
طريــق از بتنــام بــه نســبت قبلــى
ــد، نكردهان ــدام اق ــراه هم ــت دول ــامانه س
ــس پلي ــر دفات ــه ب ــه مراجع ــا ب ــد مىتوانن
ترتيبــى بــه همــراه دولــت ســامانه يــا
صــدور بــراى مىشــود اعــالم متعاقبــًا كــه
اقــدام المثنــى ســوخت هوشــمند كارت

ــد كنن

تا پایان تیرماه

حداقل یک بار با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنید
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دووميدانى پارا كشور قهرمانى مسابقات
شد برگزار انقالب آفتاب ورزشگاه در

پــارا كشــور قهرمانــى رقابتهــاى

در ــكار ورزش حضــور ــا ب ــى دووميدان
ــران ته انقــالب ــاب آفت ورزشــى ــه مجموع
ســحر ها رقابــت ايــن پايــان در شــد برگــزار

ــرادى انف دوم ــگاه جاي در ــدان هم از ــى زمان
عــار آقايــان بخــش در ،همچنيــن ايســتاد

خــود آن از را انفــرادى دوم ــام مق محمــدى

زهــرا نيــزه پرتــاب مــاده در همچنيــن كــرد
و ــم شش ــدى دماون ــال ،لي ــم هفت ــى فضلعل

شــد هشــتم تركشــوند اعظــم

ويراستارى

ورود ساعت

خرو ساعت

صفحه مسئول نظارت

ورود ساعت

خرو ساعت

عكاس پرينت ويراستار

ورود ساعت

خرو ساعت

آرايى صفحه

ورود ساعت

خرو ساعت

تحريريه مدير نظارت

ورود ساعت

خرو ساعت

خبـر یادداشت

خبـر

ورزش
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

امید به ادامه درخشش بلندقامتان
خیز والیبال ایران برای تاریخ سازی 

در شیکاگو
لي نهايى مرحله در حضورش دومين كه ايران واليبال ملى تيم

و كند ســازى تاري بار اين اســت اميدوار مىكند تجربه را ملتها
دهد اختصاص خود به را برتر سكوهاى از يكى بار نخستين براى
ماه خرداد جمعه روز واليبــال هاى ملت لي مقدماتى مرحلــه
ارستان، بل برزيل، استراليا، انتين، آر تيم شانزده حضور با سالجارى
ال، پرت لهســتان، اپن، ايتاليا، ايران، آلمان، فرانســه، چين، كانادا،
ايگور شاگردان پايان در و شــد آغاز آمريكا و صربســتان روسيه،
جايگاه در امتياز و پيروزى كسب با شدند موفق كوالكوويچ
راهى و دهند پايان مرحله اين در خود كار به بندى رده جدول دوم

شوند نهايى دور
و كارشناســان برخى اعتقاد به ها رقابت به ملى تيم اعزام از پيــش
جوان بازيكنان گيرى كار به براى فرصتى ملتها لي واليبال، اهالى
استراحت نيز اصلى بازيكنان و شــود اندوخته آنها تجربه به تا بود
به و آماده يك الم انتخابى جمله از مهمى رويدادهاى براى كه كننــد
تيم سرمربى ها، ديدگاه اين برخال اما باشــند مصدوميت از دور
برخال او نگاه و كرد آغاز را مسابقات اصلى تركيب با واليبال ملى

ايران صربستانى سرمربى بود رويداد اين در نتيجه كســب منتقدان
داشتن اختيار در با شد موفق و برداشت مســابقات در محكمى گام
ايران واليبال بار دومين براى سال از پس ملى تيم هاى ستاره

كنند نهايى دور راهى را
هفته بازى نخســتين در صربســتان برابر ملى تيم پيروزى از پــس
تا شد قطعى شــيكاگو ميزبانى با نهايى مرحله به ايران صعود پنجم
كنند اعتماد جوانان به آسوده خيالى با مانده باقى بازى دو در ايگور
دادند را سرمربى اعتماد پاس ارســتان بل برابر بازى در كه جوانانى
واليبال براى را خوبى روزهاى بخش نويد ميزبان تيم شكســت با و
اين به اينها از زودتر سرمربى چرا اينكه افســوس البته و دادند ايران
فرصتى آنها به دير بسيار كه اى انگيزه با جوانان نكرد اعتماد جوانان

شد داده درخشش براى
ســعيد همچــون هايــى ســتاره بــه اتــكا بــا ايــران ملــى تيــم حــال
ــادى عب ــالد مي فياضــى، ــا پوري موســوى، محمــد ســيد ، معــرو
ماننــد اى انگيــزه ــا ب جوانــان و شــفيعى علــى غفــور، اميــر پــور،
ــا محمدرض ــى، يل ــا پوري ــى، كريم ــواد ج ــرد، مج ــر اص ــى عل
بتواننــد آنجــا تــا انــد شــده فينــال راهــى مــوذن و پــور حضــرت
روى بــر را ايــران واليبــال تاريخــى اقدامــى در بــار نخســتين بــراى
ســالح دو ــه تجرب و ــزه انگي ــد دهن ــرار ق ــى جهان ــ لي ســكوى
ديــد بايــد و دارد وجــود ايگــور دســتان در كــه اســت قدرتمنــدى

بــرد خواهــد بهــره آنهــا از چگونــه
ــد خواه شــكل ســكو روى ــر ب ــن گرفت ــرار ق ــا ب ــازى س ــ تاري
نيــز مالــى نظــر از ســازى تاريــ بــر عــالوه كــه ســكويى گرفــت،
اعــالم طبــق داشــت خواهــد ايــران واليبــال بــراى بســيارى منافــع
برتــر هــاى تيــم بــراى دالر ميليــون حــدود جهانــى فدراســيون
ميليــون يــك نخســت تيــم ســهم كــه اســت شــده گرفتــه نظــر در
ــم تي دالر، ــزار ه ســوم ــم تي دالر، ــزار ه دوم ــم تي دالر،
دالر ــم شش و ــم پنج ــاى ه ــم تي دالر، ــارم چه
همــراه بــه بــار يــك تنهــا ايــران واليبــال ملــى تيــم بــود خواهــد
قدمــى يــك در و حضــور نهايــى مرحلــه در ســال در كــوا

گرفــت قــرار چهــارم جايــگاه در ســكو
در ــن گرفت ــرار ق ــا ب ــران اي ــال واليب ــى مل ــم تي ــب ترتي ــر ه ــه ب
كــرده صعــود نهايــى مرحلــه بــه مقدماتــى مرحلــه دومــى جايــگاه
آمريــكا، برزيــل، لهســتان، هــاى تيــم بــا مرحلــه ايــن در تــا اســت
ــد كن ــت رقاب نخســت ســكوى كســب ــراى ب فرانســه و روســيه
ــد نياي ــش پي ــران اي ــال واليب ــراى ب ــى فرصت ــن چني ــر ديگ ــايد ش
رويــدادى چنيــن در پــا توانــش تمــام ــا ب ملــى تيــم كــه حــال و
و ــا ه ــيب آس ــام تم ــك ريس ــى مل ــم تي ــرمربى س و ــت گذاش
توانــد مــى قهرمانــى ســكوى خريــد جــان بــه را هــا مصدوميــت

باشــد ــول قب ــل قاب اى نتيجــه
* ساناز سلیمان آبادی

در دور نهایی لیگ ملت ها
والیبال ایران با لهستان و برزیل  

همگروه شد 
لهستان تيمهاى با ملتها لي نهايى دور در ايران واليبال ملى تيم

شد همگروه برزيل و
به توجه با و واليبال ملتهاى ليــ مقدماتى دور بازىهاى پايان بــا
و لهستان فرانســه، روســيه، ايران، برزيل، تيمهاى رقابتها، جدول
مرحله در حضور جواز توانســتند ميزبان كشــور عنوان به آمريكا

كنند كسب را بازىها اين پايانى
واليبال تيمهاى با رقابتها اين نهايــى دور در ايران واليبال ملى تيــم

شد همگروه برزيل و لهستان
برنامه بازی های ايران در اين مرحله از رقابت ها به شرح زير است:
صبح ساعت لهستان، ايران تير پنجشنبه
صبح ساعت برزيل، ايران تير جمعه

هستند همگروه فرانسه و آمريكا روسيه، تيمهاى گروه ديگر در
خواهند راه رقابتها از دوره اين نهايى نيمه به گروه هر از برتر تيم دو

يافت
لي قهرمان توانســت فرانسه برابر برترى با روســيه گذشته ســال

گيرد لقب جهان ملتهاى

نهاوند 
مهیای میزبانی های ورزشی کشور

آماده ميزبانى، هاى ظرفيت ســازى فراهم با نهاوند شهرســتان
است كشورى مسابقات برگزارى

گفت مطلب اين اعــالم با نهاوند جوانــان و ورزش اداره رئيــس
مســابقات ميزبانى براى موجود، هاى ظرفيت به توجه با اكنون هم
كشتى و بردارى وزنه ووشو، جودو، بوكس، هاى رشته در كشورى

داريم را الزم آمادگى
ورزشى هاى رشته اين داشــت اظهار ايرنا به نژاد ســعدى مهرداد
مى و اســت نهاوند در المللى بين و ملى ارزنــده قهرمانــان داراى
كمك شهرستان اين ورزش توســعه به كه هايى رشــته در خواهيم
كيفى ســطح در ها رقابت اين برگزارى براى كنيم ميزبانى كند، مى
همكارى زمينه اين در فدراسيون رود مى انتظار و هســتيم آماده باال

باشند داشته را الزم
در اخير هاى ماه در را خوبى هاى زيرساخت كرد خاطرنشــان وى
ها ميزبانى در بتوانيم تــا ايم كرده فراهم نهاوند شهرســتان ورزش

باشيم داشته را الزم شرايط
در ورزشــى خوابگاه پيرامون نهاوند جوانان و ورزش اداره رئيــس
و شده تجهيز بانوان ورزشى مجموعه خوابگاه گفت شهرستان اين
آموزش نظير هايى ارگان اينكه ضمن شــود مى اندازى راه بزودى
ميزبانى اســكان براى زمينه اين در را الزم همكارى نيز پــرورش و

دارد ها

معروف و غفور در جمع بهترین 
بازیکنان والیبال

مقدماتى مرحله پايان در ايران ملى تيم زن خط پشت و پاســور
مسابقات مهاجمين و پاسورها بهترين صدر در واليبال ملتهاى لي

گرفتند قرار
با ايران و رســيد پايان به واليبال ملتهاى لي مقدماتى مرحله

و گرفت قرار ردهبندى جــدول دوم رده در امتياز، و پيــروزى
بازيكنان جايگاه مســابقات، اين پايان در شــد نهايى مرحله راهى
ايران ملىپوشان ميان در مشــخصشــد مختلف بخشهاى در نيز
از ردهبندى اين در را جايــگاه بهترين غفور امير و معرو ســعيد

كردند خود آن
قرار پاسورها بهترين نخست رده در مسابقات ابتداى از كه معرو
نيمه و نصفه حضورى رقابتها پايانى هفته در اينكه بــا بود، گرفته
طور به ايران كاپيتان كرد حف را رده اين همچنان داشت، ميدان در

است داده امتياز به منجر پاس ست هر در ميانگين
آمريكا و ارستان بل مقابل ايران پايانى بازى دو در اينكه با هم غفور
ك اس زننده بهترين موفقيت درصد با نشد، زمين وارد اصًال
دست از را بازيكنان امتيازآورترين نخســت رده ولى شد مسابقات
نيشــيدا گرفت قرار بخش اين دوم رده در امتياز با غفور داد
مقدماتى مرحله بازيكن امتيازآورترين امتياز، با اپن از يوجــى

شد ملتها لي
اول رتبه ايران، پايانى بازى دو در غيبت با هم موســوى سيدمحمد
كرد واگذار كانادا از ويگراس گراهام به را تور روى مدافعين بهترين
تور روى دفاع با امتياز ميانگين طور به ســت هر در موسوى
ايستاد اول رده در ميانگين با هم ويگراس شد دوم و گرفت
نفر ميان در ايران بازيكن ســه دريافتكنندهها، بهترين بخش در
عبادىپور ميالد ، با حضرتپور محمدرضا گرفتند قرار برتر
پنجمين، ترتيب به موفقيت، درصد با فياضى پوريا و با

هستند بخش اين برتر بازيكن هشتمين و ششمين
در ست، هر در گيرى تو با عبادىپور و با حضرتپور

هستند مسابقات گيران تو بهترين نهم و هفتم رتبههاى
هيچ ايران كه است قســمتى تنها ســرويس، زنندگان بهترين بخش
ميان در را آمار بهترين فياضى ندارد برتر نفر ميان در نمايندهاى
رتبه ست، هر در امتياز با و داشت بخش اين در ايران بازيكنان

كرد خود آن از را يازدهم

کالدرون بدون دستیار به ایران آمد

شده ايران وارد دستيارانش بدون وليس پرس فوتبال تيم سرمربى
است

قرارداد عقد براى كه كالدرون گابريل كرد اعالم وليس پرس باشــگاه
همراه را خود دستياران سفر اين در اســت، آمده تهران به تيم اين با
و وى به كالدرون با باشگاه قرارداد عقد از پس دســتياران اين ندارد

شد خواهند ملحق تيم
كه اســت كــرده ريــزى برنامــه شــكلى بــه را خــود ســفر كالــدرون
و تمرينــات بــراى را تيــم و بمانــد تهــران در قــرارداد عقــد از پــس
وى بــه ايرانــى غيــر دســتياران و بگيــرد دســت بــه ســازى آمــاده

شــد خواهنــد ملحــق
آنها اسامى و كالدرون دســتياران تعداد درباره وليس پرســ باشگاه
در باقرى كريم حضور شود مى گفته اما است نكرده اعالم را مطلبى

است قطعى كالدرون فنى كادر
عرب اير با جلسه از پس گذشته روز انتينى آر كالدرون گابريل

كرد بت را خود داد وقرار رسيد توافق به باشگاه عامل مدير

1

2

3
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پیشخوان
کشتی همدان به روزهای اوج باز می گردد

نوين و روز دانش از استفاده و محورى برنامه اصل با همدان كشتى
گردد مى باز خود او روزهاى به قطع طور به كشتى

مديريتجديد ايرناگفت به خبر اين اعالم يكبا الم سابق نائبقهرمان
مى انجام مهم هد اين تحقق براى را تالشخود تمام كشــتى هيأت

كنند كمك وى به مسير اين در بايد نيز قهرمانان همه و دهد
بايد مسئوالن نيز مسير اين در داشــت اظهار جوكار مصطفى مسعود
و جهانى پيشينه همدان كشــتى كه چرا باشند داشــته را الزم حمايت
يابد حضور المللى بين هاى قهرمانى در هم باز تواند مى و يكدارد الم

در بهتر شرايط به رســيدن براى يرگذار تا پيشنهاد به اشــاره با وى
كشتى پيشــرفت براى كه ام داده پيشــنهاد گفت مدت كوتاه برنامه
الزامى باالتر سنين مسابقات در تر پايين سنى هاى رده حضور استان
نوجوانان و بزرگسال و اميد رده در جوانان راستا همين در و شــود
تجربه در بســزايى ير تا حضور اين كنند شــركت جوانان رده در
اين در را خود تفكر مربيان دارم انتظار و دارد گيران كشتى اندوزى

كنند اى حرفه باره
كشتى حضور از مربيان برخى انتقاد پيرامون يك الم كشتى قهرمان نائب
كرد بيان همدان استان بزرگساالن و اميدها مسابقات در ساله گيران
را آسيا بزرگساالن برنز مدال سالگى ســن در نخودى محمد وقتى

كرد اجرايى را طرح اين توان مى كه دارد اين از نشان كند، مى كسب
در تر پايين سنى هاى درخشــشرده ســابقه نيز همدان در افزود وى
در بابكدرويشى و دهفولى محمد با همراه بنده و داشتيم را بزرگساالن

بدرخشيم بزرگساالن مقطع در توانستيم رده همين
و مربيان بين در تفكر اين بايد شد يادآور مالير اهل كشــتى مربى اين
مدال سالگى سن در بايد گير كشتى كه شود حاكم اندركاران دست
باشد ملى تيم و كشور قهرمانى فكر به تازه اينكه نه باشد داشته جهانى
از بسيار حواشى و برنامگى بى دليل به اخير هاى سال در همدان كشتى
جايگاه تا كوشند مى سابق قهرمانان اكنون و گرفته فاصله قهرمانى او

كنند احيا كشور در را استان ورزشى رشته اين

دوندگان بانوان 
ناشنوای استان در 

اردوی انتخابی تیم ملی
ناشــنوا بانوان ميدانــى و دو تيــم
اردوى در شركت جهت همدان استان
مسابقات در حضور و ملى تيم انتخابى

شدند اردبيل راهى كن هن
قهرمانى مســابقات دوره نوزدهمين
و دو ملــى تيم انتخابــى و كشــور
حضور جهت ناشــنوا بانوان ميدانى
ميزبانى به كنــ هن مســابقات در
كه اســت برگزارى حال در اردبيــل
ورزش هيأت بانوان دووميدانــى تيم
اين در نيز همدان استان ناشنوا هاى

دارد شركت ها رقابت
دشتستانى خديجه ها خانم را تيم اين
نوذر جعفرى فاطمه ، نظرى ســميرا ،
ورزشــكار عنوان به ملكوتى فاطمه ،
همراهى صامتــى الهــه وسرپرســتى

مىكنند

خردساالن همدانی 
در مسابقات بروجرد 

چهارم شدند
همدانى خردســال گيران كشــتى
مقام بروجرد جانبه چند مســابقات در

كردند كسب را چهارم
با كشتى جانبه چند مســابقه دوره يك
بروجرد شهرســتان در تيم ده حضور
اين در كه شــد برگزار لرستان اســتان
عنوان همدان خردســال تيم ها رقابت

كرد كسب را چهارم
ــى طالقان ــالن س در مســابقات ــن اي
ــاى ه ــم تي ــور حض ــا ب ــرد بروج
ــرز ،الب ــران ته ــون چ ــدى قدرتمن
،مازنــداران، ،مركــزى ،كرمانشــاه
و تهــران توابــع ، همــدان لرســتان،
شــد برگــزار بروجــرد ميزبــان تيــم
ــتان اس ــاالن خردس ــب منتخ ــم تي
و ــى بيگلربيگ ــاس عب ــت هداي ــا ب
ــدند ش ــق موف ــادى فيروزآب ــم ميث
توابــع ،تيــم تهــران هــاى تيــم از پــس
عنــوان كســب بــا ،بروجــرد
ــد كنن ــب كس را ــابقات مس ــارم چه

اتحادیه جهانی کشتی 
مدال طالی یخشکی را 

بازگرداند
فدراسيون سرپرست پيگيرىهاى با
جهانى اتحاديه بررسى از پس و كشتى
يخكشى محمدباقر طالى مدال كشتى،

شود مى اهدا وى به
اى نامه طــى كشــتى جهانى اتحاديه
اين موافقت از كشــتى فدراســيون به
محمدباقر حق احقا بر مبنى اتحاديه
بى ايتاليا ساسارى جام در كه يخكشى
مسئوالن توســط وى طالى مدال دليل
ديسكاليفه و گرفته مسابقات برگزارى

داد خبر بود، شده

تیم ملی ایران در 
جام جهانی والیبال 

ــى جهان جــام دوره ــن چهاردهمي
ســه در مهــر تــا از واليبــال
ــيما هيروش و ــو ناگان ــوكا، فوك ــهر ش
تيــم مىشــود برگــزار اپــن
اســتراليا، همــراه بــه ايــران ملــى
ايــن در آســيا قــاره نماينــده دو

هســتند مســابقات
ــتان لهس ــان، ميزب ــوان عن ــه ب ــن اپ
تونــس و مصــر جهــان، قهرمــان
انتيــن آر و برزيــل آفريقــا، نماينــدگان
و آمريــكا جنوبــى، آمريــكا نماينــدگان
ــمالى ش ــكاى آمري ــدگان نماين ــادا كان
ــا، اروپ ــدگان نماين روســيه و ــا ايتالي و
در كننــده شــركت تيمهــاى ديگــر

ــود ب ــد خواهن ــى جهان ــام ج
ايــن در كننــده شــركت تيــم
ــه ب دورهاى ــورت ص ــه ب ــابقات مس
ــت نهاي در و ــد مىرون ــم ه ــا مص
ــدول ج ــاس اس ــر ب ــر، برت ــاى تيمه

مىشــود مشــخص ردهبنــدى

ــاى اميده و ــان جوان آزاد ــتى كش ــم تي
اســتان قهرمانــى عنــوان اقتــدار بــا همــدان

داد اختصــاص خــود ــه ب را
جوانــان قهرمانــى كشــتى رقابتهــاى
در ــم تي ــركت ش ــا ب ــتان اس ــاى اميده و
همــدان انقــالب نفــرى هــزار ســالن
بــا همــدان تيــم پايــان در كــه شــد برگــزار
ســكوى ــر ب ــدار اقت ــا ب ــاز امتي كســب
و نهاونــد تيمهــاى و ايســتاد نخســت
ــاز امتي و ــا ب ــب ترتي ــه ب ــر مالي

ــدند ش ــوم س و دوم
يكصدكشــتى از بيــش رقابتهــا ايــن در
نهاونــد، همــدان، شهرســتانهاى از گيــر
فامنيــن، تويســركان، رزن، بهــار، ماليــر،
داشــتند شــركت رزن و كبودراهن اســدآباد،
ــم تي ــتى كش از ــس پ ــت نهاي در ــه ك
يافــت دســت قهرمانــى عنــوان ــه ب همــدان
كميتــه ســوى از رقابتهــا ايــن در
وزن در ــرد زيج ــورى ان ــعيد س ــابقات مس
كشــتى نمايــش بــا همــدان از كيلوگــرم
ــن فنىتري ــوان عن ــه ب ــا زيب و ــى فن ــاى ه
ــد وحي شــد، معرفــى مســابقات كشــتىگير
ــه ب ــز ني ــدان هم ــم تي ــى مرب ــى بيگمجان

از و گرديــد معرفــى مربــى بهتريــن عنــوان
يدنامه ســ وحيــد هــم داوران كميتــه ســوى

قهرمانــى مســابقات نمونــه داور عنــوان بــه
شــد انتخــاب اســتان اميــد و جوانــان اوپــن

برنامــه راســتاى در اســتان كشــتى هيــأت
ــالى اعت ــراى ب ــود خ ــدت م ــد بلن ــاى ه
اداره ــا ب ــتركى مش ــت نشس ــتان اس ــتى كش
كــرد برگــزار اســتان پــرورش و آمــوزش كل
را ــدارس م در ــى ياب اســتعداد ــاى ه راه ــا ت

ــد كن همــوار
اهالى از جمعــى كــه نشســت ايــن در
وپرورش آموزش ومعاون كشــتى،مديركل
با استان كشتى هيأت داشتند،رئيس حضور
ومنطقه كشور در استان كشــتى جايگاه بيان
مدالهاى داشــتن با همدان كشــتى گفت
كشــور در جهانى و يكى الم رن خــوش
خاصى رتبه و جايگاه از كشــور غرب ودر
به سالى چند متاســفانه اســت برخوردار
خار خود مســير از استان كشــتى داليلى

كشــتى بزرگان همه امروز و اســت شــده
را استان كشتى كه ايم شده قسم هم اســتان

برسانيم اوجش روزهاى به
اداره بسزاى سهم به توجه با يارى رضا حميد
نتايج اين كســب در پرورش و آموزش كل
مسابقات گذشته در گفت گذشته در درخشان
براى پشتوانهاى آنها فعاليت و آموزشــگاهها
قهرمانان آن حاصل كه كرد ايجاد استان كشتى

اند بوده استان اين بنام
پرورش و آمــوزش از گفت پايــان در وى

ســالن مجدد اندازى راه با كه داريم تقاضــا
مسابقه چندين برگزارى و شهر حاشــيه هاى
بح در استان ورزشى بادبيران يكسمينار و

كشتى مجددا پايه مقطع تقويت و استعداديابى
كنيد احيا پرورش و آموزش در را

هيأت دبير ربيعيان قاسم نشست اين ادامه در
،داريوش همدان رئيسشهرســتان رضائيان ،
مجتبى و داوران كميتــه رئيــس چلوئيــان
عباس و آمــوزش كميته رئيــس خســروى
نظراتخود نقطه به سامعى رضا و بيگلربيگى

پرداختند همكارى اين خصوص در
كل اداره ورزشــى معاونت جعفرى س ســ
هيأت نظرات از استقبال با پرورش و آموزش

سكاندار يارى كه زمانى از گفت استان كشتى
در انقالبى و ،تحول است شده كشــتى هيأت

است افتاده راه به استان كشتى
هيأت در وى كه را صباحى چند افــزود وى
ارزشــمندى اتفاقات هم آنجا بود تيراندازى
وجود با استان كشتى داد ر رشته اين براى
به تواند مى زحمتكشى و دلسوز افراد چنين

گردد باز خود او روزهاى
با استان پرورش و آموزش كل مدير ادامه در
استان ودر كشور در كشتى ويژه جايگاه بيان
و است استان اول ورزش گفتكشتى همدان
استان كشتى يارى به كه است ما همه وظيفه

بياييم

آموزش و پرورش به یاری کشتی می آید

۵۷ كيلوگرم:
همدان از طاهرلو امين

مالير از زاده ولى داريوش
اسدآباد از اسدى مهيار

61 كيلو گرم:
همدان از انورى سعيد
ازهمدان جهانى عباس

مالير از حسينى محمد ايمان
6۵ كيلو گرم:

همدان از فر فرزين مرتضى
همدان از درگاهى حسين امير
همدان از مداح فاميل احسان

۷۰ كيلو گرم:
همدان از خاورى مهرداد
فامنين از رسولى احسان
همدان از كريمى عليرضا

۷4 كيلو گرم:
بهار از رى اص مهدى محمد
همدان از شجايى رضا محمد

همدان از يادگارى مهدى

  ۷9 كيلو گرم:
همدان از حاجيلوييان مهدى

همدان از رسولى حسين
اسدآباد از اسدى على

  ۸6 كيلو گرم:
نهاوند از عليبخشى رضا حميد
ازهمدان مختارى محمد امير
همدان از حميدى محمد امير

92 كيلو گرم:
همدان از شريفى ميثم

همدان از خانى احمد محمد
همدان از جمشيدى ساسان

9۷ كيلو گرم:
مالير از رشيدى مهدى

تويسركان از كريميان رامين
نهاوند از ى غيا مهران

12۵ كيلو گرم:
همدان از صدرى مهدى

ازنهاوند كزازى رضا
مالير از اسدى محمد

نفرات برتر اوزان مختلف

همدان قهرمان کشتی 
جوانان و امید استان شد

دوندگان همدان نایب قهرمان کشور شدند
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مولتی ویتامین ویژه بانوان ایرانی
 به تولید انبوه رسید

مينرال ويتامين مولتى مكمل قرص توليد به موفق كشور محققان
شدند شيردهى، و باردارى دوران ويژه يد، حاوى

دوران ويژه قرصمكملمولتىويتامينمينرالحاوىيد، گزارشمهر، به
در و توليد توسطيكشركتداروسازىدانشبنيان شيردهى، باردارىو
پيشنهاد به فرموالسيوناختصاصىاينمحصول توزيعشد سراسركشور
دانشگاه متابوليسم و ريز درون غدد علوم پژوهشكده و دانشگاه اساتيد
و نوع روى بر اساسمطالعاتگسترده بر و بهشتى شهيد پزشكى علوم
است طراحىشده ايران ميانگينفالتقاره ايرانى بانوان ذيه كيفيتت
مورد يد ميزان تأمين به مىتوان ويتامين قرصمولتى اين ويژه مزاياى از

كرد اشاره شيردهى و باردارى دوران در جنين نياز

بیش از 100 کشور ۷0 هزار بار 
به مقاالت ایرانی استناد کرده اند

يكصد از بيش گفت بهداشت وزارت فناورى و تحقيقات معاون
و اند كرده اســتناد ايرانى مقاالت به بار هزار بر بال كشــوردردنيا

اند كرده دانلود را ايرانى مقاالت بار ميليون به نزديك
در زاده ملك رضا دكتر اصفهان، پزشــكى علوم دانشــگاه گزارش به
پزشكى علوم دانشگاه در كشــورى منطقه كالن پژوهشى همايش
به بار هزار بر بال دنيــا در كشــور يكصد از بيش گفت اصفهان
نزديك كشور نيز حاضر حال در اند، كرده استناد ايرانى مقاالت

اند كرده دانلود را ايرانى مقاالت بار ميليون به
و مقاالت تعداد نظــر از ايران جايگاه و رتبه اكنــون هم گفــت وى

است رسيده به و يافته ارتقا دنيا در مستندات

امارات بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان 
را می سازد

در ىخورشيدىجهان انر نيروگاه دنبالساختبزرگترين اماراتبه
گيگاواتساعت به نزديك توليد به قادر كه است نور نام به ابوظبى
كاهش هد با دارند قصد اماراتى مقامات ، ايسنا گزارش استبه بر
راه از پس كه كنند تأسيس را نور خورشيدى نيروگاه نفت، به وابستگى
حال در خورشيدىجهانمحسوبخواهدشد نيروگاه اندازىبزرگترين
به قادر و بوده واقع امريكا در خورشيدىجهان نيروگاه بزرگترين حاضر
نوررقم نيروگاه با مقايسه مقام استكهدر مگاواتساعتبر توليد

حدود در برآوردها اســاس بر نمىشود محسوب مالحظهاى قابل
توليد بر و مىشود نصب نيروگاه اين در خورشيدى صفحه ميليون

است كافى نفر هزار حدود نيازهاى تأمين براى آن توسط شده

کوچک ترین سیاره توسط فضاپیمای »تس« 
کشف شد

شده اى سياره ترين كوچك شناسايى به موفق ناسا تس فضاپيماى
سياره ، گزارشمهر به است شده آن يافتن به موفق بشر امروز به تا كه
زمين از كوچكتر درصد شده، گذارى نام ۵۹b L كه يادشده
قبًال كه است سيارهاى كوچكترين از كوچكتر نيز درصد و است

بود شده شناسايى تس فضاپيماى توسط
لذا و دارد فاصله زمين با نورى ســال يادشــده ســياره البته
است دشوارى بسيار كار آن مورد در بيشترى اطالعات به دستيابى
سياره اين در گلخانهاى گازهاى تراكم كه اســت باور اين بر ناسا
منتفى كامل طور به آن سطح در را حيات نشانههاى هرگونه وجود

مىسازد

ردیابی افراد با ضربان قلب توسط پنتاگون
ابداع آنها قلب ضربان طريق از افراد شناسايى براى روشى پنتاگون
را فرد هر قلب ضربان قرمز مادون ليزر كمك با روش اين است كرده

كند مى رديابى جداگانه طور به
و شناسايى براى روشى پنتاگون جديد گزارشى طبق ، مهر گزارش به

است كرده ابداع آنها قلب ضربان طريق از افراد رصد
از تمايز اين و است متمايز او انگشــت ر ا مانند فرد هر قلب ضربان
و امر اين بر تكيه با نيز پنتاگون فناورى است بررسى قابل اى فاصله
فناورى اين است شده ابداع جنگى مناطق در سربازان شناسايى براى
فرد هر خاص قلب ضربان به تواند مى قرمز مادون ليزر يك كمك با
مانند ديگر شناســايى هاى روش خال بر آنكه جالب كند گــوش

كرد مخفى را قلب ضربان توان نمى متد اين در صورت، شناسايى

کنسرت »کیهان کلهر« 
در همدان برگزار می  شود

كيهان گروه سنتى موســيقى صحنهاى اجراى
مى برگزار همدان در حلبچه شــهداى ياد به كلهر

شود
ارشاد و فرهن كل اداره عمومى روابط گزارش به
پنجشنبه روز كلهر كيهان همدان، اســتان اســالمى
مجتمع در تيرماه چهاردهم جمعه روز و ســيزدهم
رود مى صحنه روى بر سينا بوعلى هنرى فرهنگى
سانس يك در روز هر سنتى موسيقى كنسرت اين

شد خواهد اجرا تا ساعت از
بين نشريه گذشــته ســال ماه بهمن اســت گفتنى
مناســبت به s o n g l i n e s الينز ســان المللى
از تن نام خود، تاســيس ســالگرد بيســتمين
فهرست يك در را جهان امروز هنرمندان مهمترين
كلهر كيهان نام آن در كــه كرد معرفى و انتخاب
خورد مى چشم به نيز ايرانى سرشناس نوازنده

ثبت نام طرح تابستانه کتاب
 آغاز شد

اسالمى ارشاد و فرهن كل اداره سرپرســت
طرح در كتابفروشىها بتنام ازآغاز همدان استان

داد خبر كتاب تابستانه
ارشاد و فرهن كل اداره عمومى روابط گزارش به
كرد اظهار مرادىنور على همدان، اســتان اسالمى
از كتاب تابستانه طرح در كتابفروشىها نام بت
شد آغاز استان در كشور، سراسر با همزمان امروز،

اســتان فعال كتابفروشــىهاى اينكه بيان بــا وى
 t a r h . k e t a b . i r ســايت به مراجعه با مىتوانند

كتاب تابســتانه طرح در نام بت به نســبت
طرح دوره يازدهمين كرد خاطرنشان كنند اقدام
با ها كتابفروشــى طريق از كتاب يارانه توزيــع
همنشين كتاب، شعار با كتاب تابستانه عنوان
به ماه مرداد تا ماه تير سهشــنبه از دلنشــين
در طرح عضو كتابفروشــىهاى در روز مدت
با تاليفى كتابهاى روز مدت به و آغاز استانها
ترجمه كتابهاى و درصد خريد هزينه كمــك

مىشود عرضه درصد خريد هزينه كمك با
ــو عض ــىهاى كتابفروش ــرد ك ــد تأكي ــور مرادىن
تاييــد جهــت ، كتــاب تابســتانه طــرح
ــام ن ــت ب ــه ب ــاز ني ــتانه تابس ــرح ط در ــركت ش
ــه ب ــه مراجع ــا ب ــت اس ــى كاف و ــد ندارن ــدد مج
را طــرح در شــركت شــرايط خــود كاربــرى پنــل
ــش ويراي و ــرل كنت را ــود خ ــات اطالع و ــد تايي

ــد كنن

سه نمایش از همدان در جشنواره 
تئاتر کودک »ائل« اجرا می شود

به همدان از نمايش ســه انتخاب هيأت نظر با
راه زنجان ائل كود تئاتر جشــنواره چهارمين

كردند پيدا
ائل كودكان موسيقى و تئاتر جشــنواره چهارمين
شود مى برگزار زنجان در امسال تيرماه در حالى در
به يافته راه ر ا ميان در همدان از نمايش ســه كه

دارند حضور جشنواره اين
ســياه و گلى ل ، برفــى آدم هــاى نمايــش
كه هســتند نمايشهايى همدان، اســتان از دودى
كود موسيقى و تئاتر ملى جشنواره چهارمين در

رفت خواهند صحنــه روى به زنجــان در ائل
كود موســيقى و تئاتر ملى جشــنواره چهارمين
ره خمينى امام فرهنگسراى در تير تا ائل

مىشود برگزار زنجان

تجربه کسب و کار برای جوانان در آموزش های هدفمند 
فنی حرفه ای 

تربیت نیروی انسانی متخصص 
در گردشگری حرفه ای می شود 

در اى حرفه فنى گردشــگرى و هتلدارى آموزش مركز تيرماه
آموزشهاى آنچه كرد خواهد كار به آغاز رســمى طور به همدان
مفهوم به آموزشها اين توجه مىكند، اهميت حائز را حرفهاى و فنــى
حالى در معنا اين در است انسانى ســرمايه جاى به انسانى قابليت
بهبود و افزايش در انســان فاعلى نقش بر تمركز انسانى ســرمايه كه
انسانها توانمندى مىكند تالش انســانى قابليت دارد، توليد امكانات
جاست همين در كند تقويت شايســتهتر زندگى به دســتيابى براى را
و اقتصادى عدالت تقويت و ايجاد در حرفهاى و فنى آموزشهاى كه

است يرگذار تا اجتماعى
يكمركز ايجاد يكقدمى در همدان اى حرفه و آموزشفنى روزها اين
در گردشگرى كارشناسان نظر اظهار اساس بر كه است آموزشهتلدارى
تواند مى مركز اين محتوى مديريت و درست سياستهاى اعمال صورت
گردشگرى و هتلدارى حوزه فعاالن به مدون هاى آموزش ارائه پايلوت
رئيسشوراى و شهردار نشست و بازديد شد موجب مهم اين باشــد
شوراى گذارى ســرمايه و اقتصاد كميسيون اعضاى و شــهر اسالمى

شود انجام مريانج اى حرفه و فنى مركز از همدان شهر اسالمى
  نیروی انسانی توانمند در مسیر توسعه گردشگری

گردشگرى اينكه به توجه با كرد عنوان بازديد اين ر د همدان شهردار
اصلى لفههاى م از يكى مسير، همين استدر همدان استان توسعه محور
طريق اين از كه شكلى به است توانمندسازى و آموزش انسانى، توسعه
توسعه فرايند در را انســانى نيروى بهرهورى با توام مشــاركت مىتوان
، گردشگرى توسعه مسير در توانمند انســانى نيروى بود شاهد كشور
عادالنه توزيع و ال اشت محلى، اقتصادى رشد همچون شاخصهايى بر

است يرگذار تا زمينه اين در درآمد
گفت و كرد اشاره ال اشت هاى زمينه بودن پويا به همچنين عباسصوفى
هايى فعاليت انجام اى حرفه و فنى آموزشــهاى كرد خاطرنشــان بايد
آماده كار و كسب و حرفه ، ل ش احراز براى را فرد تواند مى كه اســت
آموزشــها اين دهد افزايش آن انجام در را وى توانايى و كارايى يا كند
دانشهاى همراه به وابسته علوم ىو تكنولو راستاى در را كسبمهارتها
و اجتماعى ، اقتصادى مختلف بخشهاى در و ل شــ به خاصمربوط
فنى گردشگرى حساسيتحوزه به توجه با اينرو از دهد مى ارائه فرهنگى
برنامه نظردارد در هتلدارى آموزشى مركز كردن پويا با همدان اى حرفه

بگذارد اجرا به را مدونى هاى
كرد عنوان بازديد اين در نيز همدان شــهر اسالمى شــوراى رئيس
نحو به يا مانده بالاســتفاده انسانى سرمايه بدون فيزيكى ســرمايه
گردان كامران گيرد نمى قرار بهرهبردارى مورد كارآمد و اقتصادى
، اقتصادى توســعه و رشــد الزامات و ضرورتها از بنابراين گفت
در و است انسانى ســرمايه الزم مهارتهاى ايجاد براى آموزش نظام
و فن ، علم از اســت تلفيقى اى حرفه و فنى آموزشــهاى ميان اين
كرده ايفا كارآمد انسانى نيروى تامين در مهمى بســيار نقش و هنر
افزايش را آموزشــها اين از هد وى دارد توســعهاى مضمونى و
قدرت و مهارت ، دانش هاى توانايى و كار در اى حرفــه تجارب
هتلدارى و گردشــگرى حوزه در كار مطلوبتر انجام و افــراد در

دانست همدان
پذيرى انعطا ســبب به حرفهاى و فنى هاى آموزش كرد تاكيد وى
و كشــور اقتصادى اوضاع و كار بازار هاى خصيصه از گرفته نشــأت
توانايى براى افراد در الزم مهارتهاى ايجاد و آموزش دليل به همچنيــن
به توجه با مهم اين و دارد ال اشت در سزايى به نقش ، مشاغل احراز در
ميكند ايفا را گذارى ير تا نقش همدان در گردشگرى بودن توسعه محور
مهارتهاى هم و صنعت نياز مورد خاص مهارتهاى هم آموزشــها اين
دليل به كه شاغلينى براى همچنين و سازد مى فراهم را كار بازار عمومى
و شدن روز به امكان مىشوند، كارايى كاهش دچار ى تكنولو ييرات ت
اى حرفه فنى مديركل مختاران وهب كند مى فراهم را مهارت تكميــل
آموزش مركز اجرايى عمليات اينكه اعالم با بازديد اين در همدان استان
است تجهيز مرحله در حاضر حال در و رسيده اتمام به همدان هتلدارى
هتلدارى فراگيرى متقاضيان افزود مىرسد، بهرهبردارى به بهزودى كه
هتلدارى شيوه با عملى صورت به تئورى دورههاى در حضور بر عالوه

مىشوند آشنا

■ حدیث:
امام علی )ع(:

برای پی بردن به کمال مرد ، تو را همین ] نشانه [ بس که آنچه را پسندیده نیست ، ترک 
می کند... و در خوش خویی اش همین بس که آزارش به کسی نمی رسد .        
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■ دوبیتي:
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ اگر زرین کالهی عاقبت هیچ  

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ اگر ملک سلیمانت ببخشند  
باباطاهر

مریم مقدم  »

وجبى يك در اينبــار ديگر غار يك كشــف
اما پس ساعاتى كه شد اى رسانه حالى در اللجين
كارشناسانه نظر اظهار انتظار در آن صحت اگر و

است مانده مديران
تا فاصله و همــدان در عليصــدر غار وجــود
شايد سوباشى و ســراب غار با آن كيلومترى
مديران و ها رســانه توجهى بى دليل بزرگتريــن
همدان استان در جديد غارهاى كشــف انتشار به

باشد
شناســايى خبر گذشــته هفته در آنكه از پــس
شهرســتان بانهســر ارتفاعات در جديد غار يك
غار يك مىرسد خبر حاال شد اى رسانه نهاوند
شده كشف اللجين شهر حوالى در شــگفتانگيز
همدان در غارها كشــف گويا عبارتى به اســت

است شده اى زنجيره
استان زيست محيط حفاظت كل اداره كه آنجا از
شناسايى و است استان غارشناســى كارگروه دبير
حفاظت اداره را آنها درجهبندى و استان غارهاى
ماند منتظر بايد مىدهد، انجام استان زيست محيط
زمينه اين در كل اداره اين كارشناسان نظر اظهار تا

شود اى رسانه
مكشوفه غارهاى كه اســت اســاس اين بر روال
تصويب به محيطزيست حفاظت شناسايى از پس
آن از پس و مىرسد اســتان غارشناسى كارگروه
مىشود ارسال كشور غارشناسى ملى كارگروه به
شهر حوالى در شگفتانگيز غار كشــف زمينه در
استان زيســت محيط حفاظت مديركل ، اللجين
حاضر حال در گفت و كرد رد را خبر اين همدان
در و تهران جــاده حوالى در كوچــك حفرهاى

است شده كشف معدن يك نزديكى
را حفــره ايــن نــام اينكــه بيــان بــا ، عربــى عــادل
ــدى چن داد ــح توضي گذاشــت، ــار غ ــوان نمىت
ــر ب ــى مبن ــى گزارش ــت درياف از ــس پ ــش پي
يــك نزديكــى در كوچــك حفــره يــك كشــف
حفاظــت كل اداره تهــران، جــاده در واقــع معــدن
آن كارشناســى و بررســى اســتان زيســت محيــط
گرفــت عهــده بــر ه پــرو دبيــر عنــوان بــه را

ــت عل ــه ب كوچــك ــره حف ــن اي داد ــه ادام وى
بررســى ــل قاب و ــرده ك ــزش ري معــدن ــت فعالي
منتشــره اخبــار امــا نيســت هويــت كارشناســى و
يــك شــده كشــف حفــره ايــن اينكــه بــر مبنــى
ظرفيــت و اســت غارعليصــدر بــا همتــراز غــار
ــت درس و ــوده ب ــايعه ش ــال كام دارد، ــى قايقران

نيســت
ديوارههــاى در اينكــه بــه اشــاره بــا عربــى
و كلســيم رســوبات كوچــك، حفــره ايــن
وجــود كــرد تصريــح شــود، مــى ديــده آهكــى
همچنيــن و غــار ايــن ديوارههــاى در رســوبات
ــره حف ــن اي ــودن ب ــى آهك ــكان ام آن ــت رطوب
زمــان نيازمنــد آن كارشناســى و داده افزايــش را

اســت
انجــام از پــس كــرد خاطرنشــان وى
ايــن شناســايى راســتاى در الزم بررســىهاى
ســازمان بــه آن نگهــدارى بــراى نامــهاى حفــره،
مديــركل شــد خواهــد ارســال فرهنگــى ميــرا
در همــدان اســتان زيســت محيــط حفاظــت
حفــره ايــن ســقف ريــزش شــد يــادآور پايــان
ــوده ب ــد غيرعم ــال كام ــدن مع ــت فعالي ــر ا ــر ب
ــره، حف ــن اي در ــزر ب هاى ــن س ــود وج و
ــت اس ــرده ك ــخت س ــى كم را كاوش ه ــرو پ
زيســت محيــط حفاظــت مديــركل ايــن از پيــش
بودجهاى امســال كــرد عنــوان ، همــدان اســتان
ــتان اس ــت زيس ــط محي ــت حفاظ كل اداره ــه ب
اســتان مهــم غارهــاى شناســايى ــراى ب همــدان
اســت ايــن مــا رويكــرد و شــده داده اختصــاص
محيــط حــوزه فولمانــده م موضوعــات بــه كــه

حــوزه گردشــگرى و غارهــا ماننــد زيســت
ــم ردازي ب ــه چهارگان ــق مناط ــت محيطزيس

 تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی 
از دست کند

و دســتى صنايع ، فرهنگــى ميــرا كل مديــر
غارهاى كشــف زمينه در اما همدان گردشــگرى
فاز در اتفاقات ايــن گويد مى همدان در جديــد
غارها و است زيســت محيط حوزه در نخســت
در مالمير على دارند را خــود هاى بندى تقســيم
اينكه بدليل گفت شناســى زمين هاى يافته زمينه
خود جســتجوهاى در حفار يك يابى دفينــه در
در بايد لذا شود مواجه غارها با بارها است ممكن

تشكيل چگونگى و غارها مورد
غارهاى تشــخيص و غارهــا
اطالعات كند دســت از طبيعى
كمتر تا باشد داشته كم چند هر

گردد اشتباه دچار
كلى طور به كرد عنوان مالمير
زيرزمينى خالــى فضــاى غار
به دهانه يك حداقل با اســت
هيچ كه زمين پوســته از خار
مشــخصى و خاص ابعاد گونه
زمين داخل در گاهى و نــدارد
دل در گاهى يــا و دارد قــرار
نظر از غارهــا هــا، صخــره
تقسيم دسته دو به بندى تقسيم

مىشوند
طبيعى غارهاى الف :

دست مصنوعى غارهاى : ب 
كن

■ غارهای طبیعی
ر ا بر آمده بوجود غارهاى
هاى اليه در اسيدى آبهاى نفوذ

روش اين از موجــود غارهاى % كه آهكــى
آيند مى بوجود

اموا فرسايش ر ا بر آمده بوجود غارهاى
چين و زلزله ــر ا بر آمده بوجــود غارهــاى

زمين اليه هاى خوردگى
آتشفشانى غارهاى

بادى غارهاى
يخى غارهاى

■  غارهای مصنوعی
در هايى حفره بصورت انسان توسط كه غارهايى

اند آمده بوجود خاص هدفى با ها صخره دل
اسید  اثرنفوذ آب  بر  بوجودآمده  ■ غارهای 

دار در الیه آهکی

آب نفــوذ ــر ا بــر آمــده بوجــود غارهــاى
ــر ب ــى كل ــور ط ــه ب ــى آهك ــه الي در دار ــيد اس
ــاى نيروه ــرد عملك و ــى فيزيك ــى هوازدگ ــر ا
ســنگها، بنــدى اليــه ســطوح سســتى و داخلــى
ــاى ه ــش بخ در ــى هاي تر و ــا ه ــتگى شكس
از و ــد آي ــى م ــود بوج ــن زمي ــته پوس ــطحى س
آبهــاى نفــوذ ــر ا بــر شــيميايى تركيبــات نظــر
حل و جــوى هــاى ريــزش از حاصــل دار اســيد
ــير مس در ــوا ه در ــود موج ــن كرب ــيد اكس دى
در ــده آم ــود بوج ــاى ه ــتگى شكس و ــا ه تر
تــداوم و كربناتــى كانىهــاى جنــس ــا ب مناطــق
كربنــات انحــالل عمــل آن در آب جريــان
بوســيله محلــول ــر غي كلســيم
مــى صــورت دار اســيد آب
كلســيم ــات كربن ــى ب و ــرد گي
آب شــود مــى توليــد محلــول
كلســيم كربنــات بــى محتــوى
مســير در ــه جاذب قــوه ــه ب ــا بن
يابــد مــى جريــان هــا درز ايــن
داخــل ــه ب انحــالل حاصــل و
ــه ك ــك نزدي ــاى ه ــه رودخان
اســت ــا ه شكســتگى ــاى انته
اى ــمه چش ــورت ص ــه ب ــا ي
شكســتگى انتهــاى در كــه
ــود ش ــى م ــه تخلي ــت اس ــا ه
طــى عمــل ايــن تــداوم و
خــرد و ســال ميليونهــا
بــه كلســيم كربنــات شــدن
حمــل و دار اســيد آب وســيله
ــاد ايج ــ باع ــار خ ــه ب آن
كــه شــود مــى ــى خال فضــاى

ــود ش ــى م ــده نامي ــار غ
■ غارهایی که بر اثر زلزله و 

یا چین خوردگی زمین بوجود می آیند
و حــركات ــر ا ــر ب ــا ي ــه زلزل توســط ــى گاه
ــى هاي ــكا ش ــاختى، س ــن زمي ــاى جبنشه
ايجــاد كوههــا در بــزر بيــش و كــم
در آب نفــوذ عمــل نيــز گاه شــوند مــى
و ــتاالكتيت اس ــدن آم ــود بوج ــب موج ــا آنه
ــى م ــى آهك ــات تزيين ــاير س و ــتاالكميت اس
ــم نامنظ ــكل ش ــر نظ از ــا غاره ــن اي و ــود ش
ــا آنه ــه ب ــدن ش ــل داخ ــواردى م در و ــوده ب
ــا غاره ــن اي در ــد باش ــى م ــا خطرن ــيار بس
ــته آراس ــور ط ــه ب ــرا اط ــنگهاى س ــرده خ
ريــزش لبــه روى اغلــب و نشــده بنــدى طبقــه
افتــادن فــرو امــكان لحظــه هــر و دارنــد قــرار

خورشــيد هبد اســ غــار ماننــد رود مــى آنهــا
آب دو ناحيــه در تهــران كيلومتــرى در
ــك بورني و ــدران مازن ــتان اس ــوه ك ــواد س

■ غارهــای بوجود آمده بر اثر فرســایش 
امواج

روى بر مو هاى ضربه از ناشــى فشار و اموا
حفره تواند مى طوالنى زمان مرور به نرم هاى اليه
مى غارها دســته اين از بياورند بوجود را هايــى
مرجانى تشــكيالت بين در كه غارهايى به تــوان

كرد اشاره آبى زير
■ غارهای آتشفشانی )الوا(

پايين به ها دامنه از كه مذاب مواد جريــان ر ا در
ها گدازه اين رويــى اليه كه زمانى و ســرازيرند
اليه شود، مى ســرد زودتر هوا با مجاورت ر ا بر
اتمام از بعد نتيجه در است حركت حال در زيرى
زيرين و رويى اليــه مابين هايى فاصله جريــان
نيز گاز و آب بخــارات البته كه گردد مى ايجــاد
در هستند دخيل اليه دو اين بين فاصله ايجاد در
با غارى كه آمد خواهد بوجود تونلى غارى نتيجه
ايوب غار مانند داشت خواهيم صيقلى ديوارهاى
يزد شهر خاورى جنوب در بابك شهر بخش در

■ غارهای بادی
بوجود تدريجى فرسايش ر ا بر غارها از دسته اين
باد را آن ما كه شــديد هوايى جريانات مىآينــد
را شــن و ماســه ريز ذرات خود همراه مىناميم
مى سنگها روى بر زياد بســيار هاى ســرعت در
و فرسايش ر ا بر قسمت آن در تدريج به و كوبد
نيز معموالً كه گردد مى ايجاد اى حفره اصطكا

نيستند بزر زياد
■ غارهای یخی

يافت ارتفاعات در معمــوالً غارها از دســته اين
سرد هواى شــديد جريانات ر ا بر و شــوند مى
به آب ذرات كوچكتريــن غارها ايــن داخل در
آنها دماى هميشه و شوند مى تبديل ي بلورهاى
در بيشتر غارها اين مهمترين باشــد مى صفر زير
و دنا غارهاى به و شــوند مى يافت آل كوههاى

كرد اشاره شوند مى مراد ي
■ غارهای مصنوعی

قلعه غار مانند ساز دست يا و كند دست غارهاى
هراز جاده در اســك - غار فامنين در جــو

صورت به غارها از دسته اين لرستان، كوگان غار
و ها سن دل در انســان دســت به و مصنوعى
و بردارى بهره مــورد تا اند شــده كنده ها كوه يا
از ديد و ماند منتظر بايد حال گيرد قرار اســتفاده
كشفيات اين براى تحليلى چه كارشناســان نگاه

شد خواهد ارائه

است شده زنجيرهاى درهمدان غارها كشف

اما و اگرهای وجود غار دراللجین


