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تغيير در مديريت استان و 
ضرورت توجه به شاخص ها 
 بــه طور معمــول در آســتانه تغيير يا 
جابجايى مدير ارشــد يك اســتان، فعاالن 
آن استان اعم از نمايندگان، احزاب و گروه 
هاى سياسى، چهره هاى حقيقى تأثيرگذار، 
اصحاب رسانه و هر شخص و جريانى كه 
به نحوى مى تواند در اين زمينه موثر باشد، 
وارد ميدان مى شــوند و از جهات مختلف 
تــالش مى كنند گزينه مــورد نظر خود را 
وارد عرصــه نمايند. شــكل گيرى چنين 
وضعيتى گذشــته از اين كه به چه ميزان از 

سر دلسوزى و دغدغه مندى بوده.

گزارش

3

پوشش 95درصدي 
سامانه سيب در استان

 خيابــان 18 متري كارگر شــرقي در 
ميدان عمار با آسفالت 30 سال پيش دست 
و پنجه نرم مي كند تا روي خوشــي  را به 
اهالي نشــان ندهد.خيابان 18 متري كارگر 
شــرقي واقع در ميدان عمار بلوار رنجبران 
منطقه سنگ سفيد در انتظار نگاه شهرداري 
است زيرا كه 30 سال پيش خيابان آسفالت 
شــده و در اين مدت بــه دليل كنده كاري 
براي انشــعاب هاي گاز و برق و تلفن كه 
صورت گرفته لكه گيري هاي زيادي ايجاد 
شده و اهالي محل چندين بار به شهرداري 

مراجعه كردند.

حضور ايده هاى برتر در اجالس جهانى

3
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روابط عمومى شركت شيشه همدان

 جنـاب آقــاي

توكـل حيـدري 
 رئيس محترم دادگستري كل استان همدان 

ــان  ــه نش ــي ك ــته جنابعال ــاب شايس انتص
ــريك و  ــميمانه تبـ ــتان دارد را صــ ــت و توانــمنديــ از لياق

تــهنيــــت عـــرض نــمــــوده،
مزيــد توفيقــات بــراي خدمتي سرشــار از شــور و نشــاط و مملو از 

تــوكل الهــي را از درگاه ايــزد منــان برايتان مســئلت داريم.

تبريك و تهنيت

 هيأت مديره سازمان 
نظام مهندسى معدن استان همدان

 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى 
 مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

ضمــن عــرض تبريــك و گراميداشــت هفتــه 
ــى   ــى و تمام ــت حضرتعال ــتاندارد خدم اس
ــات  ــات و خدم ــرم، از زحم ــكاران محت هم
ارزنــده تمامــى تالشــگران عرصــه كيفيــت و 
اســتاندارد صميمانــه تقديــر و تشــكر نمــوده، 
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى پيــروز و 

ســربلند باشــيد.

تبريك و تهنيت

روابط عمومى شركت شيشه همدان

تبريك و تقدير

جنـاب آقـاي
اسمـعيل نبـوي

مدير محترم اداره كل تأمين اجتماعي استان همدان
انتصاب شايسته جنابعالي را صميمانه تبريك

 و تهنيت عرض نموده و از تالش هاي بي شائبه 
جناب آقاي محمد عسگري در زمان تصدي

 نهايت تقدير و تشكر را مي نماييم.

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاوني گاوداران 
صنعتي تالشگر استان همدان 

تبريك و تهنيت 
بـرادر ارجمند

جنـاب آقـاي مهندس
 علـي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

درايت و كارداني خصلت مديران و مبناي انتخاب مردان 
بزرگ در سمت هاي بزرگ است، ضمن عرض تبريك و تهنيت 

انتصاب حضرتعالي در سمت جديد. اميد است در پناه 
الطاف الهي همواره در راه خدمت موفق و سالمت باشيد.

استاندارد ها و چهارمين انقالب صنعتى

 رياست سازمان نظام دامپزشكي استان همدان 

تبريك و تهنيت 
برادر گرامي

جنـاب آقـاي مهندس
 علي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالي را به سمت جديد 
كه نشان از لياقت و كارداني جنابعالي دارد را تبريك و 
تهنيت عرض نموده اميد است در پناه خداوند سبحان در 
راه خدمت شاهد موفقيت هاي روزافزونتان در عرصه امور 

دام استان همدان باشيم. شركت تعاوني كشاورزي دامداران شهرستان 
اسدآباد-  طهماسبي 

تبريك و تهنيت 
بـرادر ارجمند

جنـاب آقـاي مهندس
 علـي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

انتصاب شايسته حضرتعالي كه بيانگر تعهد، كارآمدي و 
لياقت شما مي باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 

نموده اميد است در سايه الطاف الهي در راه خدمت 
همواره شاهد موفقيت هاي روزافزونتان باشيم.

هيأت مديره و كاركنان شركت دشت آسمان 
حاج عباس حاصلي 

تبريك و تهنيت 
بـرادر ارجمند

جنـاب آقـاي مهندس
 علـي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

مسئوليت و مديريت جديدتان را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده اميد است با درايت و كارداني حضرتعالي شاهد رشد روزافزون 
در عرصه بهبود امور دام استان باشيم.موفقيت و توفيق هميشگي 

جنابعالي را از درگاه ايزد متعال خواهان و خواستاريم.

شركت دامداران دشت لتگاه
 حاج حاتم غالمي 

تبريك و تهنيت 
بـرادر ارجمند

جنـاب آقـاي مهندس
 علـي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

و  مي سپارند  كاردان  و  اليق  مردان  شانه هاي  به  را  مديريت  و  مسئوليت 
بي شك انتصاب حضرتعالي در سمت جديد نشان از درايت و لياقت شما دارد، 
اين انتصاب را صميمانه خدمت حضرتعالي تبريك و تهنيت عرض نموده 

اميدواريم در پناه الطاف الهي در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاوني دامداران 
شهرستان بهار 

تبريك و تهنيت 
بـرادر ارجمند

جنـاب آقـاي مهندس
 علـي خدارحمي 

مديريت محترم امور دام سازمان 
جهاد كشاورزي استان همدان 

انتصاب حضرتعالي در سمت جديد كه نشان از درايت و لياقت شما 
دارد را تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در  سايه الطاف الهي 

در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

قابليت تبديل «الوند» 
به پـارك ملى
 مديركل حفاظت محيط زيست استان 
همدان گفت: منطقه شكار ممنوع الوند 
قابليت تبديل شدن به پارك ملى را دارد.

به گزارش ايسنا، سيدعادل عربى اعالم 
كرد: بر اســاس طرح پيشــنهادى اين 
محيط  حفاظت  ســازمان  بــه  اداره كل 
زيســت، 19 هزار هكتار از كوهســتان 
الوند از جمله قله هــاى الوند، به منطقه 

حفاظت شده ارتقاء پيدا مى كند.
وى بــا بيان اينكه ثبــت منطقه الوند به 
عنوان منطقه حفاظت شده آرزوى قلبى 
بنده اســت، افزود: منطقه شكار ممنوع 
الوند قابليت تبديل شــدن به پارك ملى 

را هم دارد و مواردى از جمله پوشــش 
گياهى و تنوع گونــه اى منحصربفرد و 
چشمه سارهاى بى نظير، اين نماد استانى 
را به منطقــه طبيعى ويژه اى تبديل كرده 
است.وى اظهار كرد: در صورت استعالم 
از ما، محيط زيســت مخالف هر گونه 
ساخت وســاز در منطقه شــكار ممنوع 
الوند اســت، با اين حال در حال حاضر 
عرصه منطقه الونــد در اختيار اداره كل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى است و محيط 
زيســت منطقه را از نظر شكار غيرمجاز 

پايش مى كند.
عربى گفت: كوهستان الوند محلى براى 
بهره بردارى از معادن نيز هســت و بين 
فعاليت هاى معدنى و حفظ محيط زيست 
در اين منطقه همواده چالش هايى وجود 

داشــته اســت بنابراين در مرحله اول، 
منطقه الوند به عنوان منطقه شكار ممنوع 
اعالم شد و براى ارتقاء اين منطقه تالش 

مى كنيم.
وى از اجــراى طرح انتقال گونه پازن از 
منطقه حفاظت شــده خانگرمز به منطقه 
حفاظت شــده لشگردر خبر داد و عنوان 
كرد: اين طرح با حضور دامپزشــك و 
كارشناســان خبره تا پايان ســال انجام 
مى شــود و هدف از آن بازگشت نسبت 
جنسى وحوش در منطقه لشگردر است.

مديركل حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان در پايــان بيان كرد: ســازمان 
حفاظت محيط زيست دچار مشكالت 
ناشى از كمبود اعتبار است و بايد فكرى 

به حال اين موضوع شود.

«طرح بوم»
 در مدارس همدان 
اجرا مى شود
 معاون آمــوزش ابتدايى آموزش و 
پرورش همدان از اجــراى «طرح بوم» 
در مدارس ابتدايى استان همدان خبر داد 
و گفت: اجراى طرح بوم در مدارس بر 
اساس رويكرد فرهنگى تربيتى و با تأكيد 
بر آموزش هاى مهارت محور و گســتره 
فعاليت هاى پرورشى در مدارس ابتدايى 

اجرا مى شود. 
ياسر نانكلى در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه طرح «بــوم» در مدارس به منظور 
باال رفتــن خالقيت در بين دانش آموزان 
برنامه ريزى شــده تا بــه نوعى مهارت 

دانش آموزان را افزايش دهد، اظهار كرد: 
عمل كردن به راهكارهاى ســند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش از برنامه هاى 
مهم آموزش و پرورش در دوره ابتدايى 
اســت.وى افزود: اجــراى طرح بوم در 
مدارس بر اساس رويكرد فرهنگى تربيتى 
و با تأكيد بر آموزش هاى مهارت محور 
و بسط گستره فعاليت هاى پرورشى در 

سطح مدارس ابتدايى اجرا مى شود. 
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش 
همدان با بيان اينكه نهادينه كردن فرهنگ 
برنامه ريزى و استمرار نظام مند فرايندها 
و فعاليت هــاى برنامه ريــزى توســط 
كارشناســان آموزش و پرورش بســيار 
مهم است، گفت: در اجراى طرح بوم با 
اعتماد به صالحيت و توان مدرسه، مجوز 

برنامه ريزى درســى، اجرا و ارزشــيابى 
حجم معينى از زمان رســمى آموزش را 
با رعايت چارچوب هاى مقرر به مدرسه 

واگذار مى شود.
وى با بيان اينكه هماهنگى و همسويى 
برنامه هاى آموزش و پرورش با اهداف 
ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
بايد از اقدامات اصلى كارشناسان حوزه 
ابتدايى باشد، خاطرنشان كرد: 157 هزار 
دانش آموز دوره ابتدايى در مدارس استان 

تحصيل مى كنند.
نانكلــى با اشــاره به اينكــه 265 هزار 
دانش آموز در مــدارس دولتى تحصيل 
مى كننــد، بيان كــرد: بالغ بــر 22 هزار 
دانش آموز در مدارس غير دولتى مشغول 

به تحصيل هستند.

مصوبات خاك خورده و پروژه هاى بالتكليف 
حاصل نشست هاى چند ساعته 

شوراى ترافيك نهاوند 
به روز نيست

توجه بيش از حد به پاس، كار دست ورزش همدان مى دهد

پاس ناودان 
دورريز ورزش

■ انصراف فوتسالى ها به خاطر 12 ميليون تومان

جهاد كشاورزي مي گويد نيازهاي مرغداري هاي  استان تامين شده است

مرغ ها در همدان سيرند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

افتتاح 4 كارگاه مهارت آموزى در همدان
 مديــركل آمــوزش و پرورش همــدان از افتتاح چهار كارگاه مهارت آموزى در اســتان خبر داد و گفــت: عالوه بر طرح 

مهارت آموزى، طرح ارتقاى علمى نيز با همكارى بنياد علوى در 16 منطقه آموزشى استان اجرا مى شود.
محمد پورداوود در گفت وگو با فارس با بيان اينكه كارگاه هاى مهارت آموزى در همدان با مشــاركت بنياد علوى، سازمان فنى 
حرفه اى و آموزش و پرورش راه اندازى مى شــود، اظهار كرد: سال گذشته اين كارگاه ها در دو منطقه خزل و جوكار راه اندازى 

شد.
 وى با بيان اينكه امســال در شهرستان هاى كبودراهنگ و اسدآباد كارگاه مهارت آموزى به بهره بردارى مى رسد، گفت: در اين 

طرح دانش آموزان عالوه بر آموزش دروس رسمى، مهارت الزم را نيز فرامى گيرند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه در همين راستا سازمان فنى و حرفه اى مدرك مهارتى را براى دانش آموزانى 
كه مهارت الزم را فراگرفتند صادر مى كند، يادآور شــد: عالوه بر طرح مهارت آموزى، طرح ارتقاى علمى نيز با همكارى بنياد 
علوى در 16 منطقه آموزشــى اســتان اجرا مى شــود. وى در بيان طرح ارتقاى علمى گفت: در اين طرح برگزارى آزمون  هاى 

مختلف و همچنين توزيع كتاب هاى كمك آموزشى بين دانش آموزان انجام مى گيرد.

پيگيرى براى محقق شدن فعاليت دانشگاه كارآفرينى در شهرستان فامنين
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از پيگيرى براى محقق شــدن فعاليت دانشگاه كارآفرينى در 

شهرستان فامنين خبرداد.
بــه گــزارش مهــر، اميــر خجســته در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ديــدار بــا وزيــر علــوم گفــت: تقويــت دانشــگاه هــاى 
اســتان همــدان زمينــه ارتقــاء جايــگاه عملــى ايــن دانشــگاه هــا را در ســطح كشــور و بيــن الملــل و جــذب دانشــجويان از 

ســاير كشــورها فراهــم خواهــد كــرد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به اخذ مجوز دانشگاه D۸ در همدان عنوان كرد: تقويت 

پذيرش علمى دانشجويان خارجى نام دانشگاه بوعلى سينا را جهانى خواهد كرد.
وى گفت: دانشگاه بوعلى سينا همدان بايد ساختارى بين المللى به خود بگيرد و در كناره آموزش هاى علمى، فرهنگ و زبان 

فارسى را به دانشجويان منتقل كند.
وى جذب دانشجوى خارجى را در معرفى همدان در سطح بين الملى حائز اهميت دانست و گفت: جذب دانشجوى خارجى 

در توسعه گردشگرى تفريحى و گردشگرى سالمت موثر بوده  و آينده اقتصادى همدان را متحول خواهد كرد.

تغيير در مديريت استان
 و ضرورت توجه به شاخص ها 

 به طور معمول در آستانه تغيير يا جابجايى مدير ارشد يك استان، 
فعاالن آن استان اعم از نمايندگان، احزاب و گروه هاى سياسى، چهره 
هاى حقيقى تأثيرگذار، اصحاب رسانه و هر شخص و جريانى كه به 
نحوى مى تواند در اين زمينه موثر باشــد، وارد ميدان مى شوند و از 
جهات مختلف تــالش مى كنند گزينه مورد نظر خود را وارد عرصه 

نمايند. 
شــكل گيرى چنين وضعيتى گذشــته از اين كه به چه ميزان از ســر 
دلسوزى و دغدغه مندى بوده و چقدر با هدف سهم خواهى و نشاندن 
افراد مورد نظر در مناصب اســت، باعــث مى گردد كه تا چهره هاى 
متعددى مطــرح و افكار عمومى با نوعى فراوانــى و تعدد گزينه ها 

مواجه شود.
از طرفى اين شرايط رقابت ناخواسته اى را نيز مى تواند رقم بزند كه 
البته اين گونه رقابت ها نه تنها مفيد فايده نيست، بلكه حتى مى تواند 

آسيب هايى را نيز براى استان به دنبال داشته باشد.
امروز كه بحث تغيير اســتاندار همدان جدى تر از گذشته در محافل 
گوناگون مطرح شده و بعضا گزينه هايى نيز جهت احراز اين مسئوليت 
به شــكل گمانه زنى توسط برخى رسانه ها معرفى شده است، چنين 

نگرانى و دغدغه اى به نوعى احساس مى شود. 
تجربه نشــان مى دهد كه فضاسازى رسانه اى با اين شيوه و پرداختن 
بــه گزينه هاى احتمالى به جاى توجه به شــاخص ها و مالك هاى 
الزم در اين زمينه، نتيجه خوبى نداشته و درنهايت باعث بروز چالش 

هايى شده است.
بدون ترديد مسئوليت بزرگان استان در چنين شرايط حساس و مهمى 
به مراتب بيشتر از گذشته است و انتظار مى رود با ورود جدى آنها به 

موضوع، از شكل گيرى چنين روندى جلوگيرى شود.
ما امروز بيش از هر چيز نياز داريم كه اشخاص و جريان هاى مختلف 
با در نظر گرفتن اهميت و جايگاه مديريت ارشــد اســتان و توجه به 
اقتضائات و نيازهاى كنونى استان، به شاخص ها و ويژگى هاى الزم 
بپردازند تا شرايط براى يك تغيير مناسب و در جهت بهتر شدن امور  

مهيا شود.
حال كه تغيير در مديريت اجرايى استان قطعى است، پس مسئوالنه و 
دلســوزانه به اين مهم بپردازيم و با اصرار و تأكيد بر مالك هاى الزم 
به جاى مشغول شدن به افراد و گزينه ها، زمينه ساز شرايط بهتر براى 

استان شويم.

آماده باش 55 پايگاه اورژانس همدان براى 
خدمت رسانى به زائران كربال

55 پايگاه اورژانس استان همدان به استعداد 90 دستگاه آمبوالنس 
در نقاط مختلف آماده خدمت رسانى به زائران امام حسين(ع) است.

ــتان  ــاى پزشــكى اس ــت حــوادث و فوريت ه ــز مديري ــس مرك رئي
همــدان در خصــوص آخريــن اقدامــات صــورت گرفتــه هم زمــان 
بــا آغــاز تــردد زائــران اربعيــن حســينى در محورهــاى مواصالتــى 
ــوم پزشــكى اســتان  ــات دانشــگاه عل اســتان همــدان گفــت: اقدام
ــتان  ــران اس ــراى زائ ــى ب ــش يك ــه دو بخ ــس ب ــدان و اورژان هم
همــدان و ديگــرى زائرانــى كــه مســير ترددشــان از اســتان همــدان 

ــود. ــيم مى ش ــت؛ تقس اس
حبيب معصومى در گفتگو با مهر ادامه داد: در راســتاى پيشگيرى از 
بيمارى هــا طى توافق هاى صورت گرفته ضمــن اعالم آمادگى براى 
برگزارى كالس ها و دوره هاى آموزشــى ويژه زائــران و افرادى كه 
در موكب هاى خارج از مرز و داخل كشــور فعاليت مى كنند اقداماتى 

صورت گرفته است.
رئيــس مركــز مديريــت حــوادث و فوريت هــاى پزشــكى همــدان 
بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــراى رفــاه حــال زائرانــى 
ــت:  ــد، گف ــور مى كنن ــدان عب ــوار از هم ــتان هاى هم ج ــه از اس ك
ــتگاه  ــتعداد 90 دس ــه اس ــدان ب ــتان هم ــس اس ــگاه اورژان 55 پاي
ــه  ــانى ب ــاده خدمت رس ــتان آم ــف اس ــاط مختل ــس در نق آمبوالن

ــام حســين(ع) هســتند. ــران ام زائ
ــكار  ــروى انســانى ب ــر ني ــن راســتا 400 نف ــان اينكــه در اي وى بابي
گرفتــه شــده اســت، گفــت: تمامــى بيمارســتان هاى اســتان همــدان 
ــت  ــون بهداش ــگاه همچ ــف دانش ــمت هاى مختل ــر قس ــالوه ب ع
ــاش  ــز در آماده ب ــه ني ــا و واحــد تغذي ــا بيمارى ه ــارزه ب ــط، مب محي
كامــل قــرار دارنــد و به صــورت مســتمر بــر مــواد خوراكــى كــه در 
ايســتگاه هاى صلواتــى طبــخ و توزيــع مى شــود نظــارت مى كننــد.
ــن  ــران اربعي ــت زائ ــان اوج بازگش ــه زم ــاره ب ــا اش ــى ب معصوم
كــه عمدتــاً در 3 روز انجــام مى شــود، گفــت: در ايــن ايــام 
ــورت  ــس به ص ــاى اورژان ــس در پايگاه ه ــاى اورژان ــام نيروه تم
100درصــد آماده بــاش هســتند و آمــاده پاســخگويى بــه هم وطنــان 

ــود. ــد ب خواهن
ــه  ــراق ب ــا از ع ــال بيمارى ه ــكان انتق ــه ام ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــا و جــود دارد و اوضــاع متفــاوت  ــران در شــرايط ســرما و گرم اي
ــيده  ــدات الزم انديش ــز تمهي ــن خصــوص ني ــت: در اي ــت، گف اس

شــده اســت.
ــتان  ــاى پزشــكى اس ــت حــوادث و فوريت ه ــز مديري ــس مرك رئي
همــدان بــا اشــاره بــه خدمــات اســتان همــدان كــه در اســتان هاى 
مــرزى صــورت خواهــد گرفــت، گفــت: مقــرر اســت در صــورت 
ــه 7 ــا دســتور وزارتخان ــرز خســروى در كرمانشــاه ب بازگشــايى م
دســتگاه آمبوالنــس بــه اســتعداد 14 نفــر از نيروهــاى اســتان همدان 

بــه ايــن مــرز اعــزام شــوند.

مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان:
كارگاه آموزشى نحوه تأمين منابع مالى 

برگزار مى شود

 مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان گفت: كارگاه آموزشى نحوه 
تأمين منابع مالى در استان همدان چهارشنبه هفته جارى برگزار مى شود.

ســيدناصر محمودى در گفت و گو با فارس اظهار كرد: كارگروه تأمين 
منابع مالى ســرمايه گذارى در استان نقشه راه تأمين مالى بين المللى را 

تدوين مى كند.
وى افزود: نقشــه راه ســرمايه گذارى ظرفيت هاى اقتصادى اســتان، 
اولويت هاى توسعه اى طرح هاى شناســايى و مطالعه شده، منابع قابل 

پيش بينى براى تأمين مالى هر طرح را مشخص مى كند.
مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان با اشاره به اينكه جذب 
سرمايه گذارى خارجى براى كشور امرى ضرورى است، تصريح كرد: 

كارگروه تأمين مالى خارجى استان تشكيل مى شود.
وى ادامه داد: اين كارگروه به بررسى تأمين منابع مالى براى سرمايه گذارى 
از راه هاى مختلف را بررسى و راهكار الزم براى حركت سرمايه گذارى 

را ارائه مى دهد.
محمودى با بيان اينكــه بنگاه هاى اقتصادى براى فعاليت به منابع مالى 
نياز دارند، خاطرنشان كرد: طرح هايى كه به سرمايه گذار خارجى معرفى  

مى شود بايد از ابعاد مختلف از جمله مالى بررسى  شده باشد.
وى گفت: با تعريف نقشه راه امكان برنامه ريزى كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمــدت فراهم و چگونگى حمايت از ســرمايه گذارى روشــن 

مى شود.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان اظهار كرد: براى آشنايى با 
شيوه هاى تأمين منابع مالى دوره هاى آموزشى در نظر گرفته  شده است 

تا روند سرمايه گذارى با شتاب بيشترى صورت گيرد.

نمايشگاه الكامپ در همدان گشايش يافت
 ســيزدهمين نمايشــگاه الكامپ شــامل كامپيوتــر، آى.تى، برق، 
الكترونيك، ماشين هاى ادارى، سيستم هاى حفاظتى و دومين نمايشگاه 
موبايل، لپ تاپ، دوربين هاى ديجيتالى و تبلت روز دوشنبه در همدان 

گشايش يافت.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان در اين باره  
گفت: در سايه رشد روز افزون فناورى ها، بهره گيرى از فناورى هاى 
اطالعات و همچنين آشنايى عالقمندان با محصوالت روز اين حوزه، 
نياز خانواده ها به برگزارى اينچنين نمايشگاه هايى دو چندان شده است.

حسين رجبيان در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه در سيزدهمين نمايشگاه 
الكامپ اپراتورهاى صاحب نام كشــور حضور داشــته و با برگزارى 
مسابقه، جوايزى را نيز به بازديد كنندگان اهدا مى كنند، گفت: گام نهادن 
در حوزه الكامپ و آگاهى از مباحــث روز از ضروريات انكار ناپذير 
عصر حاضر است.رجبيان اضافه كرد: سيستم هاى رايانه اى جز جدايى 
ناپذير زندگى مدرن خانواده هاى امروزى، نوجوانان و جوانان هستند كه 

لزوم آشنايى با اين عرصه را بيش از پيش افزايش مى دهد.
مدير عامل شــركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان بيان كرد: 
مراكز علمى و دانشــگاه ها نيز در اين نمايشــگاه مشــاركت دارند و 
دســتاوردها و مجموعه فعاليت هاى انجام شــده اين بخش در استان 

همدان براى آگاهى بازديد كنندگان ارائه مى شود.
وى ادامــه داد: با توجه به هماهنگى انجام شــده 70 واحد فعال حوزه 
الكامپ جديد ترين محصوالت روز خود را به عالقمندان ارائه كرده اند.
گفتني است اين نمايشگاه تا 27 مهرماه پذيراي حضور عالقمندان است.

1- غيبت نماينده ها و گروه هاي اصولگرا در برنامه ســفر شــهردار 
ســابق تهران به همدان، مورد توجه قرار گرفته اســت. گفته مي شود 
در حالي كه اكثر نماينده هاي استان از طيف نزديك به قاليباف هستند، 
نبودشــان در سفر چند روزه سردار شــهردار به همدان با تحليل هاي 
مختلف همراه بوده است. گويا اين نبودها به وجود اختالف در جبهه 

اصولگرايان تحليل مي شود.
2- پرونده بدهكاران ســكه مهريه خارج از نوبت بررسي مي شود. 
گفته مي شــود قوه قضاييه در دســتوري جديد پرونده محكومان 
مهريــه را به دليل افزايــش چند برابري قيمت ســكه و با هدف 
جلوگيري از زنداني شــدن مردان بدهكار، خارج از نوبت بررسي 
مي كنــد. گويا در اين بررســي ها قرار شــده اســت مهلت براي 

پرداخت، بيشتر تعيين شود.
ــه  ــد. گفت ــود باخته ان ــهري خ ــه همش ــي ب ــتي گيران همدان 3- كش
ــا جــذب كشــتي گير فرنگــي كار اســتان از ســوي يكــي  مي شــود ب
ــه  ــدان ب ــوري هم ــابقات كش ــور در مس ــرقي كش ــتان هاي ش از اس
حريــف همشــهري خــود باختــه اســت. گويــا ايــن ورزشــكار كــه 
ــا  ــا بي مهــري همداني هــا، ب جــواز حضــور در تيــم ملــي را دارد، ب

نــام خراســان روي تشــك رفتــه اســت.

معاون پژوهش، برنامه ريزى و 
آموزش نيروى انسانى در مراسم 
هفته اوليا و مربيان

كودكانى با عرق 
ملى بار بياوريد
24 مهرماه شــروع هفتــه پيوند اوليا و 
مربيان و به تعبيرى ديگر اتصال اوليا و مربيان 
مدرسه اســت كه امسال نيز مانند سال هاى 
گذشته اين هفته با عناوين زيبا و پرمعنايى 
چــون «اوليــا و مربيــان»، «مطالبه گرى و 
پاسخگويى»، «خانه، مدرسه و كاالى ايرانى»، 
«خانواده شاداب، مدرسه با نشاط»،  «خانواده 
و تربيت حســينى»، «خانواده و آموزش و 
مشــاوره»، «خانواده و سند تحول بنيادين» 
و «اوليا و مربيان و گفت و گوى بين نســلى» 

نامگذارى شده است .
به همين مناسبت در مراسمى كه آموزش و 
پرورش در دبيرســتان ام البنين (س) ناحيه 
1 شــهر همدان تدارك ديده بــود، معاون 
پژوهــش، برنامه ريزى و آمــوزش نيروى 
انسانى در جمع اوليا گفت: كودكان را طورى 

بار بياوريد كه با افتخار مليت خود را بپذيرد 
و تا پاى جان براى حفظ آن قدم بردارند.

كاوه برخوردارى، گفــت: تعليم و تربيت، 
آموزش و پرورش، خانواده و دين به عنوان 
نهاد شناخته مى شود. نهادها، همان ساختار 
تفكر اجتماعى ما هستند كه به تنهايى قادر به 

تحقق هدف هاى خود نيستند.
برخوردارى، بيان كــرد: با همكارى اوليا و 
مربيان فرزندان كه حاصل عمر ما هســتند 
بتوانند زندگى خوشــبختى را بر اســاس 
محورهايى را براى آنها ترسيم شده برسند. 
عقالنيت باالترين نعمت و ابزارى است كه 
خداوند در اختيار انسان قرار داده تا از طريق 
آن كنترل، مهار و تعيين سرنوشــت مسير 
درســت را بتوانيم انتخاب كنيم و تصميم 
بگيريم، مطالعه كنيم و تجربيات خود را به 

نسل هاى آينده منتقل كنيم.
وى در بــاره ارتباط درســت بــا فرزندان 
هم توضيــح داد:  يكى از كاســتى هاى ما 
ارتباط گيرى در امور فرهنگى اســت. هيچ 
عاملــى نمى تواند جاى تعامل ســازنده و 
گفتگوى محبت آميز بيــن والدين و فرزند 
را بگيرد (با بچه ها چالش ديالوگى داشــته 

باشــيد، بحث كنيد، از عقايد آنها بپرسيد و 
.....). با راهنمايى والدين و تعامل درســت 
با بچه ها مى توانيم آنها را در مســير درست 
زندگى هدايت كنيم تا كــودكان بتوانند به 
عنوان خدمتگزار و افراد متعهد براى اجتماع، 
همسايه خوب براى كسانى كه در جوار آنها 
هستند باشند. معاون پژوهش، برنامه ريزى و 
آموزش نيروى انسانى مسير دوم را آفرينش 
در زندگى دانســت و گفت:  ما بايد مسير 
زندگى را خودمان ترسيم كنيم و مسيرى را 
انتخاب كنيم كه شايســته ايرانى و مسلمان 
بودن است مسيرى كه قدرت فرهنگى ما را 
به ديگران ديگران نشان مى دهد، شخصيت 
بچه ها را طورى بســازيم كه تجلى فرهنگ 
ايرانى باشــد و بتواند از هويت خودش به 

خوبى دفاع كند. 
برخوردارى راهنمايى و آگاهى از تمايالت 
درست، ايجاد تعادل در اهداف و روش ها و 
با تعليم و تربيت درست كه توسط دو گروه 
از جمله اوليا و معلمان در رشد بچه ها كمك 
مى كند، ايجاد اهداف روشن و آشكار براى 
آينده خودشــان كه الزمه آن تربيت است، 
واقع بين باشيم و تفاوت هاى بچه ها را در 

تربيــت آنها لحاظ كنيم و يك بينش فراگير 
در بچه هــا ايجاد كنيم كه همزمان با رشــد 
فرهنگى، اخالقى و دينى توازن شخصيتى در 
آنها ايجاد كنيم، ترسيم ذهنى از طريق تفكر 
را 4 نكته  براى هدايت درست دانش آموزان 
بيان كرد.وى افزود: مــا نمى توانيم بچه ها 
را با عقايــد و افكار خودمان پرورش دهيم 
اگر چنين رفتارى كنيم آنها در جامعه دچار 

آسيب و دوگانگى مى شوند.
در ادامه جلسه، سرپرست آموزش و پرورش 
ناحيه يك همدان گفت: سنوات گذشته اين 
مدرسه دو بخش هنرستان و دبيرستان بود كه 
با كمك اداره كل آموزش و پرورش تركيب 
شد كه در همين راستا اهداف آموزش عالى، 

اهميت دادن به دانش آموزان و اوليا باشد.
بهمن پارسا در پايان اظهار كرد: امروز بحث 
انجمن و اوليا يكى از مباحث اصلى و كلى 
در جهان اســت و شالوده و اساس آموزش 
و پرورش حمايت، پشــتيبانى و مشاركت 
خانواده در امور آموزش و مدرســه دارى ما 
در آموزش و پرورش است. تنها آيتمى كه 
مى تواند در امر آموزش موفق باشــد ارتباط 

خوب بين اوليا و مدرسه و معلمان است. 

 نماينده شركت ساخت راه آهن در استان 
همدان از آغاز مطالعات طراحى ايســتگاه 
راه آهن همدان خبر داد و گفت: طبق دستور 
مقام عالي وزارت راه و شهرسازي جابجايي 
محل جديد ايســتگاه به تصويب رســيده 
و مطالعات طراحي ايســتگاه نيز آغاز شده 

است. 
ســيفى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 
درحال حاضر بخشــي از ساختمان اصلي 
ايســتگاه به همراه ســكوي شــماره يك 
مســافري، ميــدان ورودي و پاركينــگ به 
همــراه تأمين آب، بــرق و گرمايش مورد 
نياز به عنوان بخش اداري و سالن مسافري 
موقت در اختيار بهره بردار(راه آهن جمهورى 
اســالمى ايران) قرار گرفته و اكنون در حال 

بهره برداري است. 
وى تصريح كرد: همزمان عمليات تكميلي 
ساختمان اصلي به همراه سكوي شماره دو 
ساختمان هاي صنعتي در دست انجام است 
و عمليات تكميلي نيز به نحوي برنامه ريزي 
شــده كه در صورت تخصيــص اعتبارات 
مورد نياز، تا پايان سال 1398 به اتمام برسد. 
سيفى افزود: مسابقه معماري ايستگاه راه آهن 
همدان برگزار و برنده مسابقه مشخص شده 
و در حال حاضر مســير اتصال ايســتگاه 
باري- تشكيالتي به ايستگاه داخل شهر به 
طول 2 كيلومتر در حال خاكريزي و مابقي 

مسير در دست مطالعه است. 
جابجايى ايستگاه راه آهن فامنين 

وى دربــاره جابجايــى ايســتگاه راه آهن 
فامنين كــه مورد تأكيد معــاون وزير راه 

بــوده نيز يادآور شــد: دربــاره جابجايي 
محل ايســتگاه فامنين كه به درخواســت 
نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراي اســالمي بوده، طبق دستور مقام 
عالي وزارت راه و شهرســازي جابجايي 
محل جديد ايســتگاه به تصويب رسيده و 
مطالعات طراحي ايســتگاه نيز آغاز شده 

است. 
سيفى در پاسخ به اين سوال كه چرا تا كنون 
بحث برقى شدن قطار همدان هنوز اجرايى 
نشــده اســت؟ چه زمانى محقق مى شود؟ 
عنوان كرد: بحث برقي شــدن اين راه آهن 
از ابتداي امســال در قانون بودجه ســاليانه 

كل كشور تصويب شــده و بايد مطالعات 
آن انجام شــود كه پس از تكميل مطالعات 
و تهيه اسناد مناقصه فرآيند عمليات اجرايي 

آن آغاز مي شود. 
همدان-  راه آهن  اجرايى  عمليات   

مالير  
وى بــا بيان اينكه عمليات اجرايي راه آهن 
همــدان - مالير به طــول 75 كيلومتر با 
هدف گســترش شــبكه ريلــى در غرب 
كشور و آسان سازى ارتباطات و ترانزيت 
كاال به ويــژه زائران عتبــات عاليات در 
مردادماه با حضور وزير راه و شهرســازي 
آغاز شــد، اظهار كرد: اين خط ريلى در 2

قطعه احداث مى شود كه قطعه نخست آن 
به طول 41,5 كيلومتر از ايســتگاه راه آهن 
همدان آغاز و پس از عبور از ايستگاه هاى 
گل كهريز، طاســبندى و كهريز به ايستگاه 

مالير منتهى مى شود. 
نماينده شركت ســاخت راه آهن در استان 
همدان ادامه داد: اين مسير در ادامه با عبور 
كرمانشــاه،  صحنه،  كنگاور،  شــهرهاى  از 
قصرشيرين  و  گيالن غرب  غرب،  اسالم آباد 
در نهايت بــه مرز خســروى(مرز ايران و 
عــراق) متصل مى شــود. در حــال حاضر 
عمليات تجهيز كارگاه در اين خط ريلي در 

حال انجام است. 

نماينده شركت ساخت راه آهن خبر داد

آغاز پروژه 
ايستگاه راه آهن همدان

 رئيس پليس راهنمايى  و رانندگى استان 
همــدان از كاهش 10 درصــدى تصادفات 
درون شــهرى در همدان طى سالجارى خبر 

داد . 
على فكرى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره 
به اينكه امســال 18 هــزار و 500 خودرو 
موتورى به خودروهاى اســتان اضافه شده 
اســت و روزانه ما شاهد ورود خودروهاى 
نو پالك به ســطح شهر هستيم، اظهار كرد: 
آمار خودروهاى نو پالك در ايام سال متغير 
است به طوريكه در ايام پايانى سال افزايش 
و در ايام محرم و صفر به علت كاهش خريد 

و فروش كاهش مى يابد . 
وى بــا بيان اينكه از جمله برنامه هاى پليس 
راهور اســتقرار نيروها در نقاط پرتصادف 
و پرترافيك اســت، عنوان كرد: سيستم هاى 
هوشــمند  دوربين   هاى  آى .تى،  هوشــمند 
خودرويى و دوربين هاى كنترل ترافيك نيز 
از برنامه هاى پليس راهور در راستاى كنترل 

ترافيك شهرى است. 

فكرى با اشــاره به اينكــه ناگزير به كاهش 
تردد از مركز شــهر و انتقــال آن به اطراف 
شهر هســتيم، بيان كرد: طرح پياده راه سازى 
خيابان بوعلى و طرح هاى پياده راه سازى يك 
طرحى است كه پليس طرفدار آن است چرا 
كه منجر به سالمت جامعه و همچنين مردم 
مى شود و نشاط و شادابى را به همراه دارد . 
وى ادامــه داد: ايــن طرح منجــر به ايجاد 
ترافيك در بخش هايى از ســطح شهر مثال 
در خيابان هاى خواجه رشيد، ميرزاده عشقى، 
پاستور، پاســداران و به ويژه ميدان آرامگاه 
شــده كه با توجــه به قديمى بــودن معابر 
شهرى و اينكه امكان افزايش اين معابر هم 
وجود ندارد، نيازمند فرهنگســازى بيشتر و 
آموزش هايى در اين زمينه است و همكارى 

همه دستگاه هاى ذيربط را مى طلبد . 
رئيــس پليس راهنمايى  و رانندگى اســتان 
همــدان با تأكيد بر اينكه با فرهنگســازى، 
مردم را در جهت اســتفاده بيشتر از وسايل 
حمل ونقــل عمومى ترغيــب كنيم، گفت: 

اســتفاده از خــودرو بــراى كارهاى پيش 
پــا افتــاده، دوردور بــازى و راحت طلبى 
برخى افــراد و خودروهاى تك سرنشــين 
منجر به مشــكالت ترافيكى و آلودگى هاى 

زيست محيطى مى شود . 
وى با بيان اينكه بايد بــه پياده روى عادت 
كنيم، خاطرنشــان كرد: متأســفانه مردم را 
به اســتفاده از خودروهاى شخصى عادت 
داديــم كه در كشــورهاى توســعه يافته با 
فرهنگسازى هاى صورت گرفته و امكاناتى 
كه در ايــن زمينه درنظر گرفته شــده، اين 
امكان براى شــهروندان اين كشورها وجود 
ندارد تا با خودروى شخصى خود به هر كجا 
كه مى خواهند سفر كنند و محدوديت هايى 
دارند. فكرى در ادامه بخشــى از مسئوليت 
حفاظت از خودروهاى پارك شده در شب 
در حاشيه خيابان هاى سطح شهر را بر عهده 
نيروى انتظامى دانســت و گفــت: قبل از 
صدور مجوزهاى شهرســازى براى ساخت 
آپارتمان هــاى چند طبقه و ســاختمان هاى 

تجــارى در ابتدا بايد به فكــر پاركينگ آن 
بود بنابراين براى 40 سال آينده برنامه ريزى 
كرده ايم تــا در آينده مشــكالت ترافيكى 

نداشته باشيم. 
وى ادامــه داد: همچنيــن پيشــنهادات و 
راهكارهاى پليس راهور در برنامه هايى كه 
از طريق شــهردارى ارائه مى شود، براساس 
بررسى و پيش بينى مشكالت ترافيكى شهر 

است . 
رئيس پليس راهور اســتان همدان در رابطه 
با تردد خودروهاى سنگين در معابر شهرى 
نيز عنوان كرد: رفت و آمد اين خودروها در 
معابر شهرى ممنوع و متضمن جريمه است 
اما با توجه به اقدامات عمرانى و ساختمانى 
شهرى برخى از ســاعات روز مجوز تردد 
داده مى شــود بنابراين شهروندان مى توانند 
در صــورت ايجاد مزاحمــت خودروهاى 
سنگين آن را به سامانه 120 گزارش دهند تا 
با فرستاندن همكاران تخلف صورت گرفته 

رسيدگى شود. 

كاهش 10 درصدى تصادفات درون شهرى در همدان خبـر
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فرسودگى 35 درصد مدارس همدان
 64 درصد از مدارس ســطح استان بازسازى شده است و در حال حاضر نيز مشغول 

مقاوم سازى مدارس هستيم.
مديركل نوســازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان با اشاره به اينكه 2500 مدرسه 
در سطح اســتان داريم، افزود: 35 درصد از اين تعداد نيازمند بازسازى است كه به 150 
ميليارد تومان با درنظر گرفتن شرايط امروز و قيمت هاى پيشنهادى پيمانكاران و مصالح 

نيازمند هستيم.
فرزاد تيمورى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه تا كنون براى مقاوم ســازى و تخريب 

و بازســازى مدارس 150 ميليارد تومان هزينه كرديم، ادامه داد: سه ميليارد دالر از محل 
صندوق ذخيره ســازى ارزى براى تخريب، بازسازى و مقاوم سازى درنظر گرفته شده كه 

منابع تأمين اعتبار استان از محل بودجه سال 97 و برنامه ششم توسعه است.
تيمورى با اشــاره به اينكه فعاليت بازسازى و نوسازى مدارس را از سال 86 آغاز كرديم 
كه در حال حاضر  در ســطح اســتان 75 پروژه بازســازى و نوسازى مدارس در دست 
اجراست، يادآور شد: با هماهنگى صورت گرفته با آموزش و پرورش استان، مدارسى كه 
نامناسب تر و فرسوده تر هستند و مكان هايى كه تمركز جمعيتى بيشتر است را در اولويت 

تخريب و بازسازى قرار داديم.
مديركل نوسازى مدارس استان همدان با تأكيد بر اينكه خيرين مدرسه ساز و كمك هاى 

مردمى در زمينه نوســازى مدارس كمك شايانى مى كند، خاطرنشان كرد: در سال گذشته 
تعهد خيرين مدرسه ساز 30 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 95 افزايش داشته است.

مديركل نوســازى مدارس اســتان همدان با اشــاره به اينكــه در زمينه حذف 
بخارى هاى نفتى اقداماتى در دســت اجراســت، گفت:  سيســتم گرمايشى 342 
مدرســه در ســطح اســتان كه از اين بخارى ها اســتفاده مى كردند، اصالح و با 

شد.  جايگزين  كم مصرف  بخارى هاى 
مديركل نوســازى مدارس اســتان همدان خاطرنشــان كرد: از مديران مدارس و كليه 
دســت اندركاران مدارس تقاضا داريم تا با رعايت نكات ايمنى و اســتفاده از تجهيزات 

گرمايشى استاندارد  فصل زمستان را با سالمت و بدون خطر پشت سر بگذاريم.

خبـر

توزيع 200 بسته لوازم التحرير 
بين دانش آموزان نيازمند مالير

 مديــر آمــوزش و پرورش شهرســتان مالير گفت: 200 بســته 
لوازم التحريــر با حضور معاون اســتاندار و فرمانــدار ويژه مالير و 
هوشــنگ حيدر نژاديان، مديرعامل بانك كشاورزى استان همدان در 

يكى از مدارس شهر بين دانش آموزان نيازمند مالير توزيع شد.
هادى ســلگى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه اين بسته ها توسط 
بانك كشــاورزى استان تهيه و در مدرســه شهيد رضايى توزيع شد، 
افزود: هدف از توزيع اين بســته ها، عمل به مســئوليت اجتماعى و 
محروميت زدايى است.وى در ادامه با اشاره به اينكه امسال 700 نفر در 
پايه اول ابتدايى نسبت به سال گذشته افزايش دانش آموز داشتيم، اظهار 
كرد: امسال 20 هزار و 700 دانش آموز در دوره ابتدايى ثبت نام شدند.

سلگى در بحث پروژه مهر، يادآور شد: با توجه به تجارب سال گذشته 
و برنامه ريزى بهتر امسال در هدايت تحصيلى دانش آموزان و ساماندهى 

همكاران آموزشى مشكالت كمترى داشتيم.
مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير با اشــاره به افزايش شمار 
دانش آموزان دوره ابتدايى و استقرار پايه دوازدهم در بحث كمبود نيرو 
انســانى، بيان كرد: با دادن اضافه كار به همكاران شاغل و بازنشسته و 

استفاده از خريد خدمات آموزشى كالسى بدون معلم نداريم.
ســلگى تأكيد كرد: تالش مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در 
طول اين مدت اين بوده اســت كه كيفيت تا حد امكان فداى كميت 
نشود و از فرصت خدمتگزارى استفاده مفيد داشته باشيم و اعتقاد دارم 

كه اجراى قانون به هر شكل از بى قانونى بهتر است.

سرپرست بهزيستى نهاوند :
سن غربالگرى كودكان زير 5 سال است

 بهترين سن غربالگرى براى كودكان زير 5 سال است تا بشود 
تنبلى چشــم را در كودكان تشــخيص داد و توجه نكردن به اين 
موضوع ســبب نابينايى يا كم بينايى براى كودك در سنين باال مى 
شود چون تنبلى چشم قابل تشخيص براى والدين نيست و كودك 
هم هيچوقت از اين موضوع درد يا عالمتى احســاس نمى كند كه 

خانواده را متوجه كند.
سرپرســت بهزيستى نهاوند در جمع رسانه ها با اعالم اين مطلب 
گفــت: 12 هزار كودك 3تا 6 ســال داريم اما خانــواده ها آنطور 
كه بايد  نســبت به اجراى بينايى ســنجى آنچنان كه بايد اهميت 

نميدهند.
محمد محمدى گفت:امســال 2هزار و 500 بينايى سنجى در سال 

96، و در سال 97 بايد 7 هزار مورد انجام شود.
وى تاكيد كرد؛خانواده ها به ســالمت بينايى كودكان خود اهميت 
بيشترى بدهند، زير 5سالگى بهترين زمان شناسايى و درمان تنبلى 
چشم اســت وهزينه عينك در طرح غربالگرى سازمان بهزيستى  

پرداخت مى كند.
محمــدى با توجه پيش رو بودن هفتــه كودك هم گفت؛ 45 مهد 
كودك در نهاوند فعال است  كه 9 واحد شهرى و 37 مورد ديگر 
روستايى است كه به مهدهاى روستايى و برخى مهدهاى شهر يك 
وعده غذاى گرم داده مى شود و ظرفيت راه اندازى 20 مهد ديگر 

با داشتن مدرك مرتبط در شهرستان هست.
محمــدى تصربــح كــرد؛ در بحــث جمــع آورى تكــدى گرهــا و 
كمــك رســانى ،كســانى كــه تمكــن مالــى ندارنــد كميتــه امــداد 
ــا تكــدى گــرى حمايــت نمــى شــود و  و بهزيســتى هســت ام
ازمــردم مــى خواهيــم كــه بــه متكــدى هــا  كمــك نكننــد مانــع 

آســيب هــاى اجتماعــى شــويم.
ــه ازدواج  ــه نتيج ــول ك ــودكان معل ــد ك ــه  تول ــبت ب وى  نس
ــواده هــا مشــاوره  هــاى فاميلــى اســت هــم تاكيــد كــرد: خان
ــد و ازدواج  ــدى بگيرن ــل از ازدواج را ج ــى قب ــاى ژنتيك ه
ــد  ــه تول ــر ب ــه منج ــاد اســت ك ــد زي ــى در نهاون ــاى فاميل ه
ــل از  ــاى قب ــوزش و آگاهــى ه ــى شــود آم ــول م ــد معل فرزن
ازدواج، و مشــاوره هــاى ژنتيكــى  را بايــد رعايــت و انجــام 
ــد  ــه تول ــى ب ــاى فاميل ــد از ازدواج ه ــدود 5 درص ــد ح دهن

ــى شــود. ــول منجــر م ــودك معل ك
محمد محمدى همچنين تصريح كرد: افراد تحت پوشش بهزيستى 
كه نيازمند ســمعك هســتند، در صورتى كه داراى دفترچه بيمه 
باشــند و سمعك مورد نياز خود را از بازار و با دفترچه تهيه كنند، 

مقدارى از هزينه آن را بيمه ها پرداخت مى كنند

اعزام موكب امام رضا(ع) مريانج به شهر كربال 
پذيرايى روزانه از 4500 زائر 

 رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات شــهر مريانج از استقرار 
موكب امام رضا(ع) مريانج در شهر كربال خبر داد و گفت: روزانه 

4 هزار و 500 زائر در اين موكب پذيرايى مى شوند.
نادر پورسبزى در گفت وگو با فارس با اشاره به اعزام موكب امام 
رضا(ع) شهر مريانج به كربال اظهار كرد: اين موكب براى چهارمين 
ســال پاپى براى خدمت به زوار حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) به 

شهر كربال اعزام مى شود.
وى ادامــه داد: كاروان موكــب امام رضا(ع) شــهر مريانج اواخر 
هفته جارى به وســيله سه دستگاه تريلر، يك دستگاه كاميون، يك 
دســتگاه كاميونت و يك دســتگاه جرثقيل و متشكل از 40 خادم 

راهى كشور عراق خواهد شد.
رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات شــهر مريانج بيان كرد: اين 
موكب در مكان سال گذشته خود كه زمين شركت تأمين برق حرم 
امام حســين(ع) در خيابان شهدا، خيابان روضتين، خيابان بوبيات 

است، اسكان پيدا مى كند.
وى از پذيرايــى روزانه 4 هزار و 500 پرس غذا خبر داد و افزود: 
اين موكب ظرفيت اســكان روزانه يك هزار و 200 تا يك هزار و 
500 نفــر را دارد كه در بخش پذيرايى نيــز در هر وعده غذايى 

آمادگى پذيرايى را داريم.
پورســبزى اضافه كرد: روزانه در هــر وعده غذايى 1500 غذا در 
بين زوار الحسين(ع) توزيع خواهد شد و همچنين بيش از 5 هزار 
ميان وعده شــامل ميوه، كيك، آبميوه و... به صورت روزانه و طى 

نوبت توزيع خواهد شد.
وى از نصب پنج چشــمه ســرويس بهداشــتى در محل استقرار 
موكــب خبــر داد و تصريح كــرد: عالوه بر كانكس ســرويس 
بهداشــتى، كانكس حمــام و كانكس ويژه آشــپزخانه نيز در اين 

موكب داير خواهد بود.

كشف و ضبط 700 كيلوگرم روغن پالم 
در نهاوند

نهاونــد- خبرنگار همدان پيام: مديرشــبكه بهداشــت و درمان 
شهرستان نهاوند گفت: 700 كيلوگرم روغن پالم  فاقدتاريخ توليد 
و انقضاء از چرخه عرضه توســط كارشناســان غذا ودارو شبكه 

نهاوندكشف و ضبط شد.
مومنعلــى دارابــى  گفــت: ايــن روغــن كشــف شــده در حمــل 
ــا همراهــى كارشناســان  ــا ماشــين داراى ســردخانه پلمــب و ب ب
غــذا و دارو ؛ بــه شــركت صابــون ســازى بروجــرد بــراى  

ــد. ــال ش ــرى ارس تغييركارب
دارابــى  بــه مصــرف كننــدگان اطمينــان دادكــه نظــارت مســتمرو 
جــدى كارشناســان و بازرســان غــذا و دارو بــر واحدهــاى 
ــا  ــن ب ــا متخلفي ــت و ب ــد داش ــه خواه ــان ادام ــدى همچن تولي

ــد. ــت برخوردخواهدش قاطعي

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت دانشجويي   على امينى  فرزند  قربانعلى  به شماره 
ملي  4360486626   رشته گياهپزشكى    دانشگاه   

بوعلى سينا  به شماره دانشجويي      9612204004 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي   ليال يوسفى يگانه   فرزند   محمدرضا 
به شماره ملي     4040206959رشته شيمى   دانشگاه   

بوعلى سينا  به شماره دانشجويي      9232105026 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي    فاطمه كريم خانى  فرزند  محمد  به 
شماره ملي   0311394043   رشته  آمار و كاربردها    

دانشگاه   بوعلى سينا  به شماره دانشجويي  9312116020 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي   معصومه نوروزى فرزند   مراد على به 
شماره ملي    1900215837   رشته  شيمى فيزيك (ارشد) 
دانشگاه   بوعلى سينا  به شماره دانشجويي   9613133017 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

              روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

مردم حاشيه شهر هم نياز به بهداشت و پاكيزگي محيط دارند 
گويا پاكيزگي و نظافت حاشيه شهر براي شهرداري اهميتي ندارد 

مردم حاشــيه شهر به خصوص منطقه خضر (اسالمشهر) از نامناسب 
بودن وضعيــت جمع آوري زباله و بهداشــت خيابــان و محوطه و 
كوچه هاي كنار واحدهاي مسكوني در اين منطقه گله مند هستند و از 
اين بي اعتنايي شهرداري به اين قسمت از شهر نگرانند، سالمت عموم 
مردم بخصوص كودكانمان؛ كه در اين محوطه هاي خاكي، زباله اى كه 

انباشته شده به خطر مي افتد.
يك شهروند 

اي كاش شهرداري در ميدان شريعتي و تقاطع مهديه و ميرزاده عشقي 
دستگاه و دوربين ثبت تخلف نصب كند تا رانندگان به قوانين احترام 
بيشــتري بگذارند و اي كاش شــهروندان نمونه رفتاري و رانندگان 
پايبند به قوانين شــهري- اجتماعي و احترام به قوانين نيز تشويق و 
معرفي شــوند هم از جانب اداره پليس راه و هم از طرف نهادي مانند 

شهرداري.
كرمي

فرهنگ عذرخواهــي و درك فرهنگ عذرخواهي به جاي بكار بردن 
الفاظ زشت اجتماعي 

متأســفانه هر روز در اكثر نقاط شهري كه شايد مسير رفت و آمد هر 
روزمان باشد شاهد اخالق هاي ناشايستي از برخي از جوانان هستيم.

اي كاش ارزش هاي اخالقي نزد جوانان پررنگ تر باشد حتي در شيوه 
رانندگي به جاي يك عذرخواهي ساده كه نشان از شخصيت و شعور 
خانوادگي فرد دارد متأسفانه شاهد گفتن جمالت زشتي هستيم كه در  

شأن و شخصيت گوينده و هم مخاطب نيست.
با تشكر - كرمي

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيام: شــوراى ترافيك شهرســتان 
از اصلــى ترين كميته هاى زير ســاختى 
محســوب مى شــود كه اگر مصوبات و 
مــوارد مطرح شــده در آن اجرا و نظارت 
شود بخش عمده اى از مشكالت شهرستان 

رفع مى شود.
اما روال كنونى كه اين شورا در پيش گرفته 
است و مصوباتى كه فقط روى كاغذ مطرح 
مى شود  و اعضاى اصلى حتى در جريان 
اينكه وضعيت تصميات شــوراى ترافيك 
شهرستان به كجا رسيده است، هم نيستند.

به نظر مى رسد اعضاى كميته بايد اطالعات 
خود را نســبت به شرايط فعلى ترافيكى و 
برنامه هاى دستگاه ها در اين مورد به روز 
كنند و از پشت ميزهاى قدرت چند قدمى 

را محض تعامل و خدمت دور شوند.
شــوراى ترافيك نهاوند روزگارى جوالن 
مصوبات بــزرگ و پيگيرى مــوارد مهم 
ترافيكى شــهر بود حاال به تكرار و تمديد 
مصوبات رســيده و نظارتى هم بر اجراى 

خروجى هاى آن نمى شود.
مصوباتى كه حاال در گــره هاى ترافيكى 

شهر گم شده است و در پوشه هاى كميته 
ها خاك مى خورد.

معــاون برنامه ريزى فرمانــدار نهاوند در 
آخرين نشست اين شورا  با بيان اينكه تردد 
در محور نهاوند - آورزمان در ايام اربعين 
رو به افزايش اســت، اعالم كرده كه  تردد 
انواع تريلر و اتوبوس در اين محور ممنوع 
اســت.اين در حالى است كه چندين سال 
است اين مصوبه توســط استاندار در اين 
مسير اعالم شده است اما نحوه اجراى آن 
مشكل دارد به نظر مى رسد به جاى تمديد 
مصوبات اينچنينى، بهتر اســت  راهكارى 

براى اجراى آن ارايه شود.
آنچنان كه  ولى ا... سياوش گفته است، اين 
نشســت با اولويت مصوبات براى كاهش 
تصادفات و موارد مشــابه در شهرســتان 

برگزار شده است .
اما بدون آنكه  وضعيــت مصوبات خاك 
خورده و پروژه هاى نيمه كاره شهرســتان 
كه عامل بيشترين تصادف و خسارت ها در 
شهرستان است، هم مطرح و بررسى شود.

راهدارى چندين پروژه در مسيرهاى اصلى 
ورودى- خروجى شهرستان دارد كه تعيين 

تكليف نشده است از جمله پل شعبان  كه 
به دليل كارشناســى نبودن طرح  با وجود 
برخى  هزينه ها هم ،  تعطيل شــد و قرار 
شــد به سه راهى شــهرك در بخش خزل 
انتقال داده شــود اما هنوز طرح جايگزين 
در مسير اجراى پروژه در شعبان ساماندهى 
نشده است ، همين پروژه در مسير كفراش 
هم در حال اجرا اســت و ارديبهشت ماه 
آغاز شــده بود وپايان خــرداد وعده اتمام 
آن بــود، حاال پــس از 5مــاه همچنان به 
دليل معارض بالتكليف مانده اســت، اين  
در حالى اســت  كه عمده مسيرهاى تردد 
زايرين در ايام اربعين همين مسيرها است 
كه روزانه  بيشترين تردد در آن  انجام مى 

شود.
حاال محور آورزمان - نهاوند هم كه سال 
گذشته اربعين كشته و زخمى هاى بسيارى 
را تحويل خانواده هــاى داغدار آنها كرد 
بماند كه چندين سال است وعده مى دهند 
تا اربعين به اتمام برســد و هر سال دريغ 

از پارسال!
نهايت كميته ترافيك شهرستان به بررسى 
موارد جزيى و يا تمديد و تكرار مصوباتى 

رسيده است كه نظارتى بر روند اجرايى آن 
هم نمى شود.

مهرماه خــط كشــى هــاى ترافيكى در 
مسيرهاى پرتردد شهر براى دانش آموزان 
اجرا مى شد  كه امسال اجرا نشد، اما حاال 
به بهانه تــردد زايرين از محورهاى اصلى 
شهر اين خط كشــى ها در جريان اجراى 
نهضت آسفالت شهردارى، در بلوار كربال 

و خليج فارس اجرا شود.
به منظور اجــرا و ادامه پــروژه فاضالب 
شــهرى كه چنــد روز آينده بــه منظور،  
برخى خيابان هاى اصلى شــهر كه تقريبا 
در مركزيت هم قرار دارند كنده كارى مى 
شود آيا شــوراى ترافيك برنامه اى براى 
تغيير مسيرهاى اين خيابان دارد كه بتواند 

مسير جايگزين اعالم كند؟
عمده مشكالت شــهر از ناهماهنگى ها و 
به روز نبودن جلســات شهرستان آب مى 
خورد كه در نهايت يك جلسه چند ساعته 
برگزار مى شــود و خروجى آن تمديد و 
تكرار مصوباتى اســت كه پشتوانه اجرايى  
ندارد و  بر نحوه اجــراى آن  هم نظارتى 

نيست.

پروين سليمى »
 خيابــان 18 متــري كارگر شــرقي در 
ميدان عمار با آسفالت 30 سال پيش دست 
و پنجه نرم مي كند تا روي خوشــي  را به 

اهالي نشان ندهد.
خيابــان 18 متري كارگر شــرقي واقع در 
ميــدان عمار بلوار رنجبران منطقه ســنگ 
ســفيد در انتظار نگاه شهرداري است زيرا 
كه 30 ســال پيش خيابان آســفالت شده 
و در ايــن مدت به دليل كنــده كاري براي 
انشعاب هاي گاز و برق و تلفن كه صورت 
گرفته لكه گيري هاي زيادي ايجاد شــده و 
اهالي محل چندين بار به شهرداري مراجعه 
كردند و درخواست داده اند كه اين خيابان 
آسفالت شــود اما تاكنون  اقدامي از سوي 

شهرداري منطقه به عمل نيامده است.
طوري كه در تاريخ 95/4/14 يك استشهاد 
محلــي توســط اهالي  امضــاء  و تحويل 
شهرداري داده  شــده  ولي تاكنون اقدامي 
براي آسفالت اين خيابان  كه باالي شهر نيز 

محسوب مي شود انجام نشده است..
پــس از تماس يكي از شــهروندان با دفتر 
روزنامه همدان پيام مبني بر مشــكل كنده 
شــدن آســفالت و لكه گيري هــاي متعدد 
خيابان كارگر شرقي واقع درميدان عمار و 
بي اعتنايي شــهردار منطقه، ساعت 9 صبح 
روز سه شــنبه 97/7/24 به محل مورد نظر 
مراجعه كردم، همان طوري كه گزارشــي 
داده بودند خيابان به زمين شخم شبيه تر بود 
از ابتدا تا انتهاي خيابان را رفتم قســمتي را 
پيدا نكردم كه لكه گير يا چاله نداشته باشد.
علت را از اهالى جويا شدم كه اين خيابان 
از چه زماني به اين وضعيت درآمده است.

مرجان كريمي يكي از ساكنين محله است 
كه به گفته خودش نزديك به 20 ســال در 
اين منطقــه زندگي مي كند اين شــهروند  
درباره  بى توجهى شهرداري به اين خيابان 
اينگونه اظهار نظر مى كند  30 ســال پيش 
خيابان 18 متري كارگر شرقي آسفالت شده 
است و تا به امروز هر كنده كاري كه ايجاد 
شده با لكه گيري سطحي روكش كرده اند و 
امروز خيابان ديگر گنجايش تعميررا ندارد 

،عالوه بر اين خيلي از قســمت ها به چاله 
تبديل شده و به خاك رسيده است.

حامد حســيني يكي ديگــر از اهالي اين 
منطقه ســوالى از شــهرداري داشت كه آيا 

با اين مبالغ
 او ارز و آبونمان  و ديگر هزينه هايي كه از 
مردم اين محل دريافت مي كنند. شهردارى 
توان پرداخت هزينه آســفالت يك خيابان 

راندارد .

 وي ادامــه داد:  بــراى حــل ايــن مشــكل 
درتاريــخ 95/4/14 بــه همــراه همــه اهالــي 
محــل استشــهاد محلــي تنظيــم كرديــم و 
ــا  ــه آن را امض ــن منطق ــاكنين اي ــه س هم
شــهرداري  بــه  متــن  ايــن  و  كردنــد 
ــچ  ــون هي ــي تاكن ــد ول ــل داده ش تحوي
اقدامــي بــراي آســفالت خيابــان صــورت 

ــه اســت. نگرفت
ــي  ــره كاظم ــام مني ــه ن ــر ب ــهروند ديگ ش
ــز  ــان ني ــن خياب ــنايي در اي ــود روش از نب
گلمنــد بــود كــه منطقــه اي بــه ايــن مهمــي 
ــدارد در  ــنايي ن ــش روش ــب ها خيابان ش
حالــى كــه امــروزه خيابــان هــاى روســتا 

ــد . ــنايى دارن ــاده روش ــاى دور افت ه
ــزود  ــش اف ــت هاي ــل صحب وي در تكمي
ــان  ــن خياب ــب اي ــاعت 8 ش ــس ازس : پ
جــرأت  مــا  و  اســت  تاريــك  كامــًال 
ايــن  از  پــس  فرزندانمــان  نمي كنيــم 

ســاعت در خيابــان تــردد كننــد.
شــرقي  كارگــر  ســاكنان  از  جمعــي  و 
پلكانــي  را  خيابــان  ايــن  مــا  گفتنــد 

كرديــم. نامگــذاري 
ــده  ــا ش ــان ره ــهروندان از درخت ــن ش اي
خيابــان نيــز انتقــاد داشــتند كــه ايــن 
ــاري ،  ــهرداري آبي ــوي ش ــان  از س درخت
ــاخه  ــود ش ــى ش ــي نم ــرص وسمپاش ح
هــاى آنهــا  وارد حيــاط مــردم شــده اندكه 
اگرفــردى  درختــان  را حــرص كنــد 
ــم  ــوال داري ــك س ــود و ي ــه مي ش جريم
اگــر ايــن درختــان متعلــق بــه شــهرداري 
اســت پــس چــرا رهــا شــده انــد  و اگــر 
وظيفــه مــردم اســت پــس چــرا مــردم را 

مي كننــد. جريمــه 

كمر خميده خيابان كارگر 
از بي اعتنايي شهرداري

■ 30 سال پيش اين خيابان آسفالت شده است

گزارش ويژه

مصوبات خاك خورده و پروژه هاى بالتكليف حاصل نشست هاى چند ساعته 

شوراى ترافيك نهاوند به روز نيست
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پيامدهاى تحريم

بـرخبرخبر
خ

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره2 
تحريم بانكها و آثار آن بر اقتصاد

زهراپاك زاد »
 سيســتم بانكى در ايران به عنوان بازوى دولت به شمار مى رود و 
به ويژه در اجراى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 
بخش مهمى از موفقيت اين برنامه متأثر از ميزان توانمندى نظام بانكى 
است كه با تحريم بانكها، اين توانمندى مورد هدف قرار گرفته است. 
تحريم آمريكا بر خالف آنچه در نگاه اول به چشــم مى آيد، ابعادى 

بسيار گسترده خواهد داشت. 
به نظر مى رســد كه شوراى امنيت سازمان ملل نيز تحريم را بهترين 
روش براى مسدود كردن مســيرا قتصاد ايران در مبادالت جهانى به 
شمار مى آورد. در اواخر سال 1385 بزرگترين بانكهاى آسياى جنوب 
شــرقى در اقدامى تعجب برانگيز، از موارد ذكرشده در قطعنامه هاى 
شــوراى امنيت هم فراتر رفتند وا قدام به مسدود كردن تمام مراودات 
خود با بانكهاى ايران و حتى مســدود كردن حساب هاى ايرانيان در 
بانكهاى خود كردند. شايد دوران كنونى براى فعاالن اقتصادى تجربه 
اى بس ناگوار باشد، چرا كه رونق سرمايه گذارى و توليد اين بخش 
بيش از هر چيز نيازمند فضاى امن و با ثبات اســت. تحريم اقتصادى 
و تحريم بانكها، ريسك كشورى و هزينه هاى تحميل شده را افزايش 
مى دهد. به عالوه، اعمال تحريم هاى متوالى در حوزه هاى مختلف، 
امنيت و آرامش را از اقتصاد كشــور سلب مى نمايد و زمينه را براى 
خروج ســرمايه ها از كشور فراهم مى سازد. در ميان تحريم هايى كه 
از ساليان گذشته فضاى اقتصاد را ملتهب نموده، تحريم بانكها بيش از 
ديگر تحريم ها، فعاليتهاى اقتصادى و به ويژه فعاليت بخش خصوصى 

را تحت الشعاع قرار مى دهد.
شيوه اثرگذارى اين نوع تحريم بر سيستم بانكى از دو طريق مستقيم 
و غير مستقيم مى باشد. در روش مستقيم عمليات ارزى بانك ها شامل 
چهار بخش اعتبارات اسنادى، ضمانتنامه هاى ارزى، حواله هاى ارزى 
و معامــالت ارزى مورد تاثير قرار مى گيرد و در روش غير مســتقيم، 
مشــتريان بانك ها از اثــرات تحريم مانند نــرخ ارز، قيمت كاالها و 
تجهيزات وارداتى و... متاثر خواهند گرديد كه اين امر به منزله افزايش 
هزينه تمام شــده و حتى در برخى مواقع ممكن است طرح هايى كه 
براى انجام آنها نياز به منابع ارزى بااليى وجود دارد از اولويت خارج 

شده و ديگر توجيه اقتصادى خود را از دست بدهند.
تحريم بر بانكهاى كشور تأثيراتى ديگرى هم گذاشته كه اين تاثيرات 
از قبيل تأثير روى حساب ذخيره ارزى، افزايش مخاطره درخصوص 
منابع بانك، احتمال محدوديت بهره بردارى از دارايى ها در خارج از 
كشور يا مسدود شدن سپرده ها، افزايش مطالبات، تاثير بروى ريسك 
اعتبارى، افزايش قيمت كاالهاى سرمايه اى، كاهش اعتماد بين المللى 
به سيستم بانكى، تاثير بروى نيروهاى متخصص بانكى، تحميل هزينه 
هاى تامين ارز، كاهش اعتماد عمومى به نظام بانكى كه اين موارد ذكر 

شده بر سيستم بانكى و پولى كشور تاثير گذاشته است. 
تأثيرات تحريم بانك ها بر سودآورى شركتهاى طرف معامله با سيستم 
بانكى: تحريم بانكهاى ايرانى در شرايطى اعالم شده، كه حجم عظيمى 
از منابع بانكها در اختيار بانكهاى ملى، ملت، صادرات و سپه قرار دارد 
و لذا بســيار محتمل است كه گشــايش اعتبار و نقل و انتقاالت مالى 
با ســاير كشــورها دچار معضل گردد، لذا شركتهايى كه با اين بانكها 
همكارى مى كنند، دچار مشــكل مى شوند و معامالت خارجى اين 
گونه شــركتها با چالشهاى جدى همراه خواهد بود و صورتهاى مالى 
و سودآورى شــركتها را تحت تأثير قرار خواهد داد. در اين شرايط، 
شركت ها قادر نيســتند تا از منابع مالى بين المللى به منظور اجرايى 
كردن طرحهاى توســعه اى خود بهرهمند شــوند. اين امر از يكسو 
احتمال ناكارآمدى ســرمايه و به تعويق افتادن طرحهاى توســعه اى 
شــركتها را افزايش مى دهد و در نتيجه، باعث عدم تحقق سود مورد 
انتظار سهامداران خواهدشد؛ و از سوى ديگر، باعث افزايش بيكارى و 
كاهش حجم توليد ناخالص داخلى و مشكالت اقتصادى خواهد شد. 
در اين شرايط، كشور قادر نيست تا از منابع مالى بين المللى به منظور 
اجرايى كردن طرح هاى توســعه اى خود بهره مند شــوند. اين امر 
از يك سو احتمال ناكارآمدى ســرمايه و به تعويق افتادن طرح هاى 
توســعه اى شــركت ها را افزايش داده و در نتيجه باعث عدم تحقق 
سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوى ديگر باعث افزايش 
بيكارى و كاهش حجم توليد ناخالص داخلى و مشــكالت اقتصادى 

را فراوان مى كند. 
پيشــنهادات جهت كاهش اثرات تحريم بر سيســتم بانكى:  ارتقاى 
نقش بانك هاى خصوصى در اقتصاد، ارتقاى كيفيت خدمات بانكى، 
مديريت ذخاير ارزى، ايجاد و تقويت صرافى ها، كاهش نرخ كارمزد 
و پيش پرداخت كه مى توان از طريق اين راهكارها در شرايط تحريم 

اثرات منفى را بر اقتصاد كشور كاهش داد.
منابع: اثرات تحريم بانك ها بر اقتصاد كشور؛ ساناز وصالى- 
مهرنوش ترابى
*كارشناس ارشد روابط بين الملل

ربوده شدن تعدادى از نيروهاى 
هنگ مرزى ميرجاوه

 تعــدادى از نيروهاى هنگ مرزى ميرجاوه بامداد امروز بدســت 
اعضاى گروهك تروريستى ربوده شدند.

به گزارش ايســنا، خبرگزارى صدا و سيما مركز سيستان و بلوچستان 
، به نقــل از يك منبع آگاه اعالم كرد كه شــب دوشــنبه يك گروه 

تروريستى تعدادى از نيروهاى هنگ مرزى را ربود.
برخى منابع خبرى اين عمليات را تروريســتى دانســته اند كه حدود  
ساعت چهار تا پنج بامداد امروز در منطقه صفر مرزى لولكدان انجام 
شده است و 14 نفر ربوده شده اند. منطقه صفر مرزى لولكدان مربوط 
به بخش ريگ ملك شهرستان ميرجاوه است كه در 50 كيلومترى شهر 
ميرجاوه قرار دارد. گروهك تروريستى جيش العدل در كانال تلگرامى 
منتسب به اين گروهك، مســئوليت ربوده شدن تعدادى از نيروهاى 
هنــگ مرزى ميرجاوه را برعهده گرفت.روز گذشــته روابط عمومى 
قرارگاه قدس نيروى زمينى ســپاه «ربوده شــدن تعدادى از بسيجيان 
بومى و مرزبانان در نقطه صفر مرزى» را تاييد و خاطرنشان كرد كه رد 

پاى عوامل نفوذى در اين حادثه وجود دارد.

وزراى پيشنهادى دولت از سالمت سياسى 
و اقتصادى برخوردار باشند

 عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزراى پيشنهادى 
دولت بايد از ســالمت اقتصادى و سياســى برخوردار بوده و حاشيه 

نداشته باشند.
عبدا... رضيان در گفتگو با  مهر، در خصوص وزراى پيشنهادى صنعت، 
معدن و تجارت و اموراقتصادى و دارايى اظهار داشت: نمايندگان به 
گزينــه اى براى تصدى وزارت صنعــت راى اعتماد خواهند داد كه 
سابقه فعاليت در حوزه صنعت را داشته باشد و بتواند تعامل خوبى با 

مجلس براى حل مشكالت صنايع و توليدكنندگان انجام دهد.
وى افزود: بايد وزير پيشــنهادى اين وزارتخانــه در بخش تجارت، 

صنعت و معدن فعاليت كرده و تجربه داشته باشد.

اصالح طرح فعاليت بازنشستگان ممكن است 
با 3 فوريت دنبال شود

 رئيس شوراى اسالمى شهر تهران درباره اصالح طرح دوفوريتى منع به كارگيرى 
بازنشستگان كه گفته شده قرار است در مجلس شوراى اسالمى دنبال شود گفت: اين 
طرح امكان دارد به صورت سه فوريتى نيز مطرح شود.به گزارش ايرنا محسن هاشمى 
روز گذشته در حاشيه جلسه علنى شورا در جمع خبرنگاران افزود: برخى نهادها از 
جمله وزارت اطالعات، قوه قضائيه، فرهنگستان ها و شهرداران كالنشهرها نيروهاى 
باتجربه خود را (با اجراى قانون مذكور) از دست مى دهند لذا اين نهادها در تالشند با 
اصالح قانون نيروهاى باتجربه خود را حفظ كنند.وى تصريح كرد: طرح اصالح قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان ممكن است به نتيجه نرسد اما به طور قطع به صالح 
شهر و شوراست كه از تمام ظرفيت هاى قانونى خود براى ثبات مديريت استفاده كند.

اليحه جنجالى FATF چگونه در شوراى نگهبان 
بررسى مى شود؟

 عضو حقوقدان شــوراى نگهبان نحوه بررســى يكــى از لوايح چهارگانه 
FATF با نام CFT كه در هفته هاى اخير جنجال زيادى را در محافل رسانه اى 
و سياســى ايجاد كرد، را تشــريح كرد.يك عضو حقوقدان شوراى نگهبان، در 
گفت وگو با تســنيم با اشــاره به آخرين وضعيت بررسى اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم (CFT) در اين شورا، گفت: با توجه 
به اينكه اين اليحه در مجلس بررســى و تصويب شــده، هفته گذشته از سوى 
مجلس به شوراى نگهبان ارجاع شد.نجات اهللا ابراهيميان،حساسيت خاصى براى 
بررسى اليحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT در شوراى نگهبان وجود ندارد، 

اين شورا بدون هيچ گونه حاشيه اى درباره اين اليحه اعالم نظر مى كند.

رايزنى زنگنه با وزير انرژى روسيه در مسكو
 وزير نفت ايران و وزير انرژى روسيه در مسكو ديدار و گفتگو كردند

رايزنى زنگه با وزير انرژى روســيه در مســكو به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، سفارت كشورمان در مسكو اعالم كرد: بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان 
به منظور پيگيرى توافقات نفتى و توسعه همكارى در زمينه انرژى بين دو كشور 
در سفرى يك روزه در مسكو با آلكساندر نواك وزير انرژى فدراسيون روسيه 
ديدار و گفت و گو كرد.در اين ديدار كه با حضور مهدى سنايى سفير جمهورى 
اسالمى ايران در روسيه برگزار شد، طرفين در خصوص همكارى هاى دوجانبه 
در حوزه انرژى، شرايط بازار جهانى نفت و ساير عرصه هاى همكارى مذاكره 
كردند. طرفين همچنين اقدامات يكجانبه آمريكا و اعمال تحريم هاى اقتصادى 

عليه ساير كشورها را غير قابل قبول دانستند.

 رئيــس  جمهورى، ســفيران جمهورى 
اســالمى ايــران در ديگــر كشــورها را 
نمايندگان ملت، تاريــخ و فرهنگ متعالى 
ايران دانســت و آنان را بــه تالش فراوان 
براى توســعه، تقويت و تحكيم مناسبات 
سياســى، اقتصــادى، تجــارى و فرهنگى 
كشورمان در عرصه بين المللى توصيه كرد.

به گزارش  پايگاه اطالع رســانى رياست 
جمهورى، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى روز گذشــته در ديدار ســفيران 
جديد جمهورى اســالمى ايران در اسپانيا، 
ســيرالئون، كويت، رومانــى و بنگالدش، 
افزود: امروز بدخواهان ملت ايران از هيچ 
توطئه و اقدام ضد انسانى براى ضربه زدن 
به انقالب و اعمال فشــار عليه مردم دريغ 

نمى كنند.
وى بيان كرد: در اين شرايط سفيران ايران 
در كشورهاى خارجى وظيفه دارند، تالش 
و جديتى مضاعف براى توســعه روابط و 
همكارى هــاى ايران با ديگر كشــورها در 
بخش هاى مختلف داشــته باشند و بخش 
خصوصى بايد پيشــتاز روابــط اقتصادى 

باشد.
رئيس جمهورى با تاكيد بر ضرورت توجه 
به اولويت توســعه و گسترش مناسبات و 
تجارى از سوى  اقتصادى و  همكارى هاى 
سفيران، اظهار داشت: برنامه ريزى سفيران 
براى جذب ســرمايه گــذارى خارجى و 
تقويت همكارى هاى مشــترك شركت ها 
و بنگاه هاى بخش خصوصى كشــورمان با 
شركت هاى كشورهاى محل مأموريتشان، 

بسيار حائز اهميت است.

روحانى با اشــاره به اينكه امروز آمريكا 
بواســطه خروج غيرقانونى از برجام، در 
صحنه جهانى و حقوقى منزوى شــده و 
ايــن اقدام آنان بجز چند كشــور معدود 
از سوى هيچ كشورى مورد حمايت قرار 
نگرفته اســت، عنوان كرد: بايد با توسعه 
همــكارى هــا و روابط ايران بــا ديگر 
دولت  فشار  و  تهديد  خارجى  كشورهاى 
آمريــكا عليــه ملت ايــران را به فرصتى 
براى توسعه و پيشرفت روزافزون تبديل 

كنيم.
رئيس جمهورى همچنين سفيران جمهورى 
اسالمى ايران را به برقرارى ارتباطى نزديك 
با ايرانيان مقيم خارج توصيه كرد و يادآور 

شــد: ســفارتخانه ايران بايد براى ايرانيان 
خارج از كشــور محلى سرشار از آرامش 
و اميد، و پشتوانه اطمينان بخش آنان باشد.

جمهــورى  ســفير  قشــقاوى»  «حســن 
اســالمى ايــران در اســپانيا، «اكبر خســروى 
ــران  ــالمى اي ــورى اس ــفير جمه ــژاد» س ن
در ســيرالئون، «محمــد ايرانــى» ســفير 
جمهــورى اســالمى ايــران در كويــت، 
جمهــورى  ســفير  نفــر»  «محمدرضــا 

اســالمى ايــران در بنــگالدش و «مرتضــى 
ابوطالبــى» ســفير جمهــورى اســالمى 
ــدار  ــن دي ــز در اي ــى ني ــران در رومان اي
ضمــن ارائــه گزارشــى از وضعيــت روابط 
ــت  ــل ماموري ــورهاى مح ــا كش ــران ب اي
خــود در زمينــه هــاى مختلــف بــر تــالش 
و جديــت در راســتاى توســعه مناســبات 
اقتصــادى و همــكارى هــاى همــه جانبــه 
ــا ديگــر كشــورها تاكيــد كردنــد. ايــران ب

روحانى:

 بخش خصوصى بايد پيشتاز 
روابط اقتصادى باشد

 مقرر شــده است  هر دستگاه اجرايى 
حدود 25 نفر از كارشناســان برجســته 
داخل و بيرون از دســتگاه را داشته باشد 
تا در توضيح مسائل و مشكالت اقتصادى 
جامعه در قالب خبر، گزارش و تحليل با 

مردم در تماس باشند.
رئيــس ســتاد اطالع رســانى و تبليغات 
اقتصادى كشــور با بيــان اين مطلب  در 
حاشيه ســومين جلسه ستاد اطالع رسانى 
و تبليغــات اقتصــادى كشــور در جمع 
مختلف  دســتگاه هاى  گفت:  خبرنگاران 
اجرايى مســئول شــدند كه حتما به اين 

نيازها و مطالبات پاسخ دهند.
به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحمانى فضلى 
با بيان اينكه بايد بتوانيم فضاى رســانه اى 
خودمان را در حــوزه ايجابى به گونه اى 
هدايت كنيم كه زمينه ابهام زايى و تحريف 
و دروغ را از بيــن ببريــم، تصريح كرد: 

با تشــكيل كارگروه ها ظرف ســه هفته 
ســاختارها در حال تكميــل و تكاليف 
مشخص شده است. اميدواريم در جلسات 
پس با ارائه پيشنهادها و راهكارها، نگاه ها 
و نظرات نو از سوى رسانه ها مطرح شود.

وى افزود: اميدمان در اين كار اين اســت 
كه به كمــك رســانه هاى داخلى اعم از 
سايت ها، روزنامه ها، مطبوعات و نشريات 
و حتى كانال هاى پيام رسان ها و خصوصا 
صداوسيما در كنار دستگاه هايى كه ارتباط 
تريبونى با جامعه دارند، مانند نمايندگان 
مجلس و ائمــه جمعه بتوانيــم آرامش، 
پويايى، فعاليت و در عين حال واقعيت را 
به مردم بگوييم. رئيس ستاد اطالع رسانى 
و تبليغات اقتصادى كشــور اضافه كرد: 
معتقديم اگر واقعيت شرايط اقتصادى را 
به مردم بگويم و مشــاركت جدى آنها را 

بطلبيم، حتما موفق خواهيم شد.

 رئيــس قــوه قضاييــه درخصوص 
محكومين تأديه مهريه بر اســاس تعداد 

سكه طال، بخشنامه اى صادر كرد.
به گزارش ايســنا،  در متن اين بخشنامه 

آمده  است:
نظر به برخى گزارش هاى واصله تعدادى 
از محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد 
ســكه طالى تعيين شده به علت افزايش 
غير متعــارف قيمت آن تــوان پرداخت 
را نداشــته و به هميــن جهت در اجراى 
قانون نحــوه اجراى محكوميت هاى مالى 
به زندان معرفى مى شــوند. بدين وسيله 
مقــرر مــى دارد؛ ترتيبى اتخــاذ گردد تا 
دادگاه هــا به صورت خــارج از نوبت و 
بدون تعيين وقت رســيدگى نســبت به 
درخواست تعديل كه از سوى زوج تقديم 
مى گردد رسيدگى و مهلت هاى تأديه سكه 

را متناســب با وضعيت مالى محكومٌ  عليه 
افزايــش داده تا بدين ترتيــب از زندانى 

شدن آنان جلوگيرى به عمل آيد.
ضمنــاً آمــار پرونده هاى موضــوع اين 
بخشنامه به صورت فصلى به حوزه معاون 
اول گزارش شــود. مسئوليت اجراى اين 
بخشــنامه به عهده رئيس كل دادگسترى 

استان مى باشد.

وزير كشور اعالم كرد 
گزارش دهي25 كارشناس

 از هر دستگاه اجرايى به مردم

بخشنامه رييس قوه قضاييه 
براى جلوگيرى از زندانى شدن 

محكومين مهريه

دولت تدبير، كل بازار گاز منطقه را
 از دست داده است

 عضو كميسيون انرژى مجلس، با انتقاد از عدم اجراى قراردادهاى 
گازى ايران در دولت يازدهم و دوازدهم گفت: با اين اقدامات وزارت 

نفت، كل بازار گاز منطقه از دست رفت.
هدايت اهللا خادمى در گفتگو با مهر، با انتقاد از ضعف ديپلماسى نفتى 
و گازى دولت اظهار داشــت: متاسفانه ديپلماســى ما كامال غيرفعال 
اســت و فقط بر اســاس نسخه اى كه كشــورهاى ديگر براى ما مى 
نويسند، واكنش نشــان مى دهيم. طى چند سال گذشته نديده ايم كه 
تيم ديپلماسى كشور عمليات و مذاكره يا گفتگويى انجام دهد كه نتيجه 
اى براى حل مشكالت باشد.وى ادامه داد: ظرف چند سال گذشته كل 
ديپلماســى كشور در راســتاى اجراى برجام و مذاكره با غرب به كار 

گرفته شد و شاهد ابتكار عمل در اين خصوص نبوديم.
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ايران ركورددار كشف مواد مخدر درجهان است
 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر از كشف 403 تن مواد مخدر در كشور در سال 

97 خبر داد و گفت: ايران ركورددار كشف مواد مخدر در جهان است.
به گزارش مهر، مســعود زاهديان افزود: جمهورى اســالمى ايــران امروز به عنوان 
پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان و بزرگترين كاشف مواد مخدر در منطقه 
و دنيا شــناخته مى شــود.وى ادامه داد: در 9 ماهه گذشته بيش از 500 تن انواع مواد 

مخدر توسط دستگاه هاى مقابله جمهورى اسالمى ايران كشف و ضبط شد.
وى تاكيد كرد: در سال جارى كشفيات كشور بيش از 403 تن انواع مواد مخدر بوده 
كه اين رقم خودش ركوردى به شــمار مى آيد و اين حجم از كشــفيات طى ساليان 

گذشته بى سابقه بوده است.

لزوم مشاركت پذيرى بدنه هر سازمان با مديران آن ها
 هر مديرى بتواند مشاركت پذيرى بدنه كارشناسى درون ساختار ادارى را با خود 

همراه كند، قطعا موفق است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
اظهار كرد: اگر توســعه را هدفى مطلوب و داراى ابعاد فرهنگى، اجتماعى، سياسى و 

اقتصادى تعريف كنيم، براى هدف گذارى كشور نياز مند ابزار هاى ويژه اى هستيم.
انوشــيروان محســنى بندپى با بيان اينكه وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
بزرگتريــن وزارتخانــه اجتماعى در حاكميت اســت، ادامــه داد: تعاون بايد از 
كســانى حمايــت كند كــه داراى فكر و بلوغ و انديشــه هســتند و از رانت و 

نيستند. برخودار  ويژه اى  حمايت هاى 

تمام مدارس به شبكه ملى اطالعات 
متصل مى شوند

 ما قرار است تمامى مدارس كشور را به شبكه ملى اطالعات متصل كنيم.
بــه گزارش مهر، وزير ارتباطات گفت: ظرفيت ما و مطالبه شــما بايد اين باشــد كه 
ظرفيت مناطق رشــد را افزايــش دهيم و آموزش و پرورش را بــه حوزه فن آورى 

اطالعات تجهيز كنيم.
آذرى جهرمى افزود: اگر مى خواهيم در توســعه نقش داشــته باشــيم بايد ما در 
فضاى آموزش و پرورش نقش داشــته باشــيم.ما امروز از ظرفيت مجلس دانش 
آموزى مى خواهيم اســتفاده كنيم و اين مجلس براى توسعه مراكز رشد در كشور 

مصوبه داشته باشد و از طريق ما پيگيرى كند.

چرا زايمان طبيعى بهتر از سزارين است؟
 80 درصد زنان باردار به راحتى مى توانند زايمان طبيعى داشته 

باشند و از عوارض زايمان به صورت سزارين در امان باشند.
يــك متخصص زنان و زايمان و عضو كميته ترويج زايمان طبيعى 
دانشگاه علوم پزشكى گفت: متاسفانه ايران باالترين آمار سزارين 
را در جهان دارد، تقريبا در بيمارســتان هاى دولتى آمار ســزارين 
بين 30 تا 50 درصد و بيمارستان هاى خصوصى باالى 90 درصد 
اســت. در صورتى كه در كشورهاى توســعه يافته و غربى، آمار 
سزارين بين 20 درصد و حتى بعضى از كشورها حدود 10 درصد 

است.
ناهيد افتخارى ضمن اظهار تاسف از آمار باالى سزارين در كشور 
يكى از داليل رغبت زنان باردار به انجام زايمان به روش سزارين 
را عدم آگاهى آنان از عوارض ســزارين عنوان كرد و گفت: بيشتر 
مردم فكر مى كنند ســزارين، بى درد و راحت است؛ در حالى كه 

يك عمل جراحى بزرگ محسوب مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه اين آگاهى بايد به مادران باردار و خانواده هاى 
آنها داده شود كه زايمان طبيعى بهتر و راحت تر است، البته سزارين 
در مواقع نياز و بر اســاس ضرورت بهترين راه است، گفت: ترس 
از درد در هنگام زايمان طبيعى يكى از عواملى به شمار مى رود كه 
مادران به طرف سزارين مى روند، اما درد يك پديده فيزيولوژيك 

و خدادادى است.
ايــن متخصص زنــان و زايمان اظهار كرد: انجــام عمل جراحى 
ســزارين عالوه بر اينكه خطر بروز عفونت ها را افزايش مى دهد، 
احتمال چســبندگى رحم نيز در اين نوع عمل بيشتر است، ضمن 
آنكه عمل ســزارين مى تواند ريســك خطر بااليى داشته و براى 

جنين و مادر مشكل زا باشد.
ــش  ــتان و افزاي ــترى در بيمارس ــدت بس ــول م ــش ط وى، افزاي
ــزارين  ــل س ــوارض عم ــى از ع ــواده را بخش ــاى خان هزينه ه
ــر  ــزارين دو براب ــل س ــزى درعم ــت: خونري ــرد و گف ــوان ك عن
بيشــتر از زايمــان طبيعــى اســت، ضمــن آنكــه در عمــل ســزارين 
تحــرك مــادر پــس از انجــام عمــل جراحــى كمتــر اســت، بــه 

ــود. ــتر مى ش ــى بيش ــر آمبول ــل خط ــن دلي همي
افتخارى عنوان كرد: زنانى كه به صورت ســزارين زايمان مى كنند 
به راحتى نمى توانند نوزاد را در همان ســاعات ابتدايى در آغوش 
بگيرند و يا زمان شيردهى در اين نوع زايمان ديرتر اتفاق مى افتد.

احتمال قضايى شدن پرونده خاطيان پذيرش 
دانشجويان پزشكى دانشگاه آزاد

 اعالم نتايج ذخيره رشــته هاى پزشــكى دانشگاه آزاد درحالى 
اين روز ها باعث ســردرگمى و ضرر به داوطلبان شده كه احتمال 
قضايى شــدن پرونده رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه نيز 

وجود دارد.
به گزارش تابناك، طى روز هاى گذشــته اسامى برخى از داوطلبان 
رشته هاى پزشكى دانشگاه آزاد به عنوان ذخيره اعالم و تعدادى از 
واحد هاى اين دانشگاه اقدام به ثبت نام اين افراد كردند، اما پس از 
اين روند اعالم شد كه اين فهرست ذخيره بوده و هيچ حقى براى 
افراد ايجاد نمى كند؛ بنابراين به دليل بروز اين مشكل و سردرگمى 
داوطلبان و خانواده هاى آن ها مامور پيگيرى اشــكاالت و ابهامات 
پيش آمده در فرآيند اعالم نتايج پذيرش دوره هاى پزشــكى سال 

97 اين دانشگاه منصوب شد.
با وجود تمام اعتراض ها و ســردرگمى هاى پيش آمده از ســوى 
مركز ســنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمى نتايج نهايى ذخيره 
رشته هاى پزشــكى اعالم و تاكيد شد كه پذيرفته شدگان بايد در 
روز هــاى 24 تــا 29 مهرماه به واحد محل قبولــى براى ثبت نام 

مراجعه كنند.
همچنين پس از اعالم نتايج نهايى ذخيره رشته هاى پزشكى محمد 
مهدى طهرانچى سرپرست دانشگاه در پى مشكالت اخير بوجود 
آمده براى داوطلبان پزشــكى با صدور پيامى بر صيانت از حقوق 

داوطلبان تاكيد كرد.
اين درحالى اســت كه اين اشــتباه از ســوى مســئوالن مركز 
ســنجش و پذيرش دانشگاه آزاد صورت گرفته و به دليل ضرر 
به داوطلبان مركز بازرســى و رســيدگى به شــكايات و مركز 
حراســت دانشــگاه آزاد براى برخورد با خاطيان و مسببان اين 
اتفــاق در صدد اقدامات ديگرى هســتند؛ بنابرايــن باتوجه به 
دستور سرپرست دانشگاه براى پيگيرى موضوع به نظر مى رسد 
با اين دســتور، احتمال قضايى شدن پرونده مسئوالن و خاطيان 
مرتبط با ســنجش و پذيرش دانشگاه وجود داشته باشد و راهى 
جز اين روند براى احياى حقوق داوطلبان پزشكى اين دانشگاه 

وجود نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان: آرايشگاه معروف پايتخت، عروس را كچل 
راهى خانه بخت كرد

 مى گن يكى از داليل افزايش طالق همين آرايشگرا هستن!!
وزيرجهادكشاورزى: نگرانى درباره ذخاير كاالهاى اساسى نداريم

 آخه براى كيا ذخيره مى كنى كه هيچوقت به ما نميرسه!!
اطالعات: روحاني: برنده اختالف ميان ايران و آمريكا خواهيم بود 

 االن هم برنده اى واال
همدان پيام: اعتبار پاسپورت ايراني چطور تغيير مي كند؟

 تاريخ مصرفش كه تموم بشه اعتبارش هم تغيير مى كنه!!
جوان: همه زور آمريكا همين بود نگران نباشيد

  هنوز تحريم نكرده اقتصاد ما رو از پا درآورد!!
سياست  روز: اميد درماني هم بيماري اقتصاد را درمان نكرد

 آخه مگه مى شه با شكم گرسنه اميدوار بود!!
همدان پيام: طال در ركود 

 بدون شرح!
آرمان: واردات خودرو با وجود ممنوعيت قانوني 

 اينا رو برا آقا زاده هايى كه نميتونن پرايد ســوار بشــن وارد 
مى كنن!!

صنعت: سنگ بزرگ پيش پاي توليد كنندگان 
 از سنگ گذشته شده كوه بزرگ!!

آفتاب: زيبا كالم: آقاي رئيس جمهور مردم خردسال نيستند 
 براى خودشون مردمى هستن!!

ابتكار: بازي سياسي در زمين تجارت 
 عجب ورزشى!!

رسالت: رئيس جمهور: قيمت اجناس را مي بينيم مي دانم وضع مردم 
چگونه است؟

 حاال مى بينى و اينجور كار مى كنى!!
رويش ملي: رئيس جمهور: هر چقدر از آزادي دانشگاه بكاهيم ضرر 

كرده ايم 
 ديگه از اين آزادتر كه دانشگاه آزاد هم داير كرديم!!

نزاع بر سر ارثيه رنگ خون گرفت
 اختالف و جر و بحث بر سر ارثيه منجر به شليك با اسحله گرم و 

مرگ يك تن شد.
معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى همــدان در اين خصوص گفت: 
2 برادر ســاكن يكى از روستاهاى رزن براى دريافت ارثيه مادرشان به 
دايى خود كه بر روى زمين كشاورزى در كبودراهنگ مشعول فعاليت 

بود مراجعه كردند.
حسين بشرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: صحبت هاى دو طرف بر 
سر ارثيه به جر و بحث و نزاع تبديل شد و دايى آنها با استفاده از سالح 

شكارى به سمت خواهر زاده ها شليك كرد.
معاون اجتماعى انتظامى همدان اظهار داشت: هر 2 برادر در اين درگيرى 
مجروح و در بيمارســتان بسترى شدند كه برادر 39 ساله جان باخت و 
ديگر برادر مجروح و همچنان در بيمارستان امام رضا (ع) بسترى است.

بشــرى ادامه داد: 2 تن از عوامل نزاع دســته جمعى توســط ماموران 
بازداشت شدند و دايى مقتول متوارى شد كه طبق ادعاى اين افراد، دايى 

اين جوان به سمت خواهرزاده ها شليك كرده است.
وى اضافــه كرد: تيمى از كارآگاهان زبده پليس تحقيق در اين زمينه را 
عهده دار هســتند و جســد مقتول براى كالبد شكافى تحويل پزشكى 

قانونى همدان شده است.
ســوم مرداد امسال بر اثر درگيرى مسلحانه 2 قاچاقچى مواد مخدر در 
يكى از روستاهاى كبودراهنگ يكى از آنها بر اثر برخورد گلوله به ناحيه 

قفسه سينه زخمى و براى ادامه درمان به تهران منتقل شد.
همچنين در اين دوئل مســلحانه، بر اثر برخورد تير، فرد ضارب نيز از 
ناحيه ســاق پا دچار جراحت شده كه براى طى فرايند درمان به همدان 

اعزام شد.

زن رمال دستگير شد
 زن رمــال كه با حيله گرى براى درمان نازايى كالهبردارى مى كرد، 

دستگير شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان با بيان اينكه زن 32 ساله اى براى درمان نازايى در فضاى مجازى 
تلگرام با فردى ناشناس آشنا شد افزود: اين فرد مدعى بود كه مى تواند 
با دعانويسى مشكل اين زن جوان را حل كند بنابراين با بيان حرف هاى 

اميدوار كننده وى را در دام انداخت. 
فيروز سرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: فرد دعا نويس 
بــراى درمان نازايى در چند مرحله در مجمــوع به ميزان 300 ميليون 
ريال از شاكيه كالهبردارى كرد.سرخوش نهاد اضافه كرد: شاكيه پس از 
چند مرحله واريز وجه نقد به حساب دعا نويس و نتيجه بخش نبودن 

دعاهاى وى، اقدام به تشكيل پرونده در پليس فتا كرد.
وى ادامــه داد: پس از انجام كار فنى و اطالعاتى رمال شناســايى و با 
دريافت نيابت قضايى دستگير و براى تحقيقات بيشتر به همدان منتقل 

شد.
رئيس پليس فتا همدان اظهار داشــت: رمال يك دختر 25 ساله اهل و 
ساكن اروميه بود كه با بهره گيرى از نقاط ضعف شاكيه او را سركيسه 

كرده بود.
ســرخوش نهاد افزود: بانوان نازا به جاى اتكا و اعتماد به دعانويس و 
رمال بهتر اســت از علم پزشكى و پزشكان متخصص اين حوزه براى 

درمان و صاحب فرزند شدن بهره گيرند.

حل مشكل ارز دانشجويان دكترى
 مشكل ارز دانشجويانى كه براى فرصت مطالعاتى دكترى اعزام مى شوند حل شده، 
بيش از 50 درصد ظرفيت هايى كه در اين زمينه براى وزارت علوم پيش بينى شده بود 

در 6 ماهه اخير اعزام شده اند.
وزير علوم گفت: گفت: دانشــگاه جامع علمى و كاربردى از ابتداى تاســيس به منظور 

تامين نيروهاى ماهر به روز و مبتنى بر آموزش هاى دانشگاهى شكل  گرفت.
بــه گــزارش مهــر، منصورغالمــى جــاى چنيــن نيروهايــى در بخــش هــاى توليــدى 
صنعتــى در بخــش هــاى مختلــف خالــى بــوده و بــه نظــر مــن هنــوز هــم نيــاز زيادى 
ــد  ــى كــه مى خواهن ــذا جوانان ــاز مســتمر اســت، ل ــاز يــك ني وجــود دارد و ايــن ني
ــى  ــول علم ــاى اص ــر مبن ــه ب ــى ك ــد مهارت هاي ــا باي ــوند حتم ــازار كار ش وارد ب
ــه در  ــى ك ــد و فناورى هاي ــاى جدي ــا فناورى ه ــده ب ــوزش دي ــه را آم ــكل گرفت ش
قســمت هاى مختلــف صنعتــى كشــور بــه كار گرفتــه شــده آشــنا شــوند تــا بتواننــد 

شــغل پيــدا كننــد.  

تاثير رژيم غذايى بر ريسك ابتال به سرطان سينه
 تحقيقات جديد نشان مى دهد غده سينه نيز همانند روده انسان، داراى ميكروبيوم هاى 

است كه تحت تاثير رژيم غذايى هستند.
به گزارش تبيان، با وجوديكه اين يافته ها مقدماتى هستند اما دانشمندان اميدوارند روزى 

موجب بهبود درمان و پيشگيرى سرطان سينه شوند.
امكان تغيير در ميكروبيوم ســينه از طريق رژيم غذايى مى تواند شيوه جديدى را براى 

پيشگيرى از سرطان سينه يا حداقل كاهش اين ريسك ارائه دهد.»
برخى شواهد نشان مى دهند وجود باكترى الكتوباسيلوس مى تواند مانع از رشد تومور 
سرطان سينه شود. ميمون هاى داراى رژيم غذايى مديترانه اى هم داراى اسيد صفراوى 
بيشــترى در متابوليت هاى بافت سينه شــان بودند كه از نظر محققان مى تواند ريسك 
سرطان ســينه را كاهش دهد.رژيم غذايى مديترانه اى بر مصرف مواد خوراكى گياهى 
نظير ميوه و ســبزيجات، غالت كامل، حبوبات و مغزيجات آجيلى تاكيد دارد. همچنين 

مصرف گوشت قرمز و لبنيات در آن كمتر است.

مصرف ميوه مى تواند عامل ابتال به ديابت باشد؟
 مصرف زياد مواد قندى موجب افزايش وزن مى شود كه با باال رفتن سطح قند خون 
يا پيش ديابت همراه است. به طور معمول، گنجاندن ميوه در رژيم غذايى نمى تواند خطر 
ابتال به ديابت را افزايش دهد. با اين حال مصرف بيش از حد توصيه شده از ميوه ها به 

اين مفهوم است كه بدن ميزان بيشترى از مواد قندى را دريافت كرده  است.
در مجموع ميوه ها حاوى انواع بسيارى از ويتامين ها، مواد معدنى و فيبر هستند و بخش 
كليدى از يك رژيم غذايى سالم به حساب مى آيند. همچنين مصرف ميوه تازه به جاى 
ميوه هاى خشــك و خــوددارى از مصرف زياد آب ميوه بــه كاهش قند دريافتى كمك 
مى كند.افراد مبتال به اضافه وزن بيشتر در معرض ابتال به ديابت نوع دو هستند. يكى از 
داليل اضافه وزن اين اســت كه بدن ميزان كمترى از كالرى دريافتى را مى سوزاند. مواد 

غذايى قندى و نوشيدنى ها به طور معمول حاوى ميزان بااليى از كالرى هستند.
در مورد ميوه نيز مصرف مقدار توصيه شده از انواع مختلف ميوه ها نمى تواند خطر ابتال 

به ديابت را افزايش دهد.

 در حــال حاضر پوشــش ثبت نامى 
سامانه سالمت، باالى  95درصد و پوشش 
ويزيت دهى آن 73 درصد از همدانى ها را 

در برگرفته است.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى 
حضور  بــا  خبرى  نشســت  در  همدان 
اصحاب رســانه و كارشناسان بهداشت، 
به معرفى سامانه سيب پرداخت و گفت: 
آغاز بــه كار اين ســامانه در همدان به 
ســال 95 بر مى گردد.جالل الدين اميرى، 
دربــاره پوشــش ويزيت دهــى جامعه 
بهداشــتى تصريح كرد: اين ويزيت دهى 
بحث درمانى را در بــر نمى گيرد از اين 
رو در هيچ مطب پزشكى مانند آن يافت 
نمى شود. اين امر در واحدهاى بهداشتى 
به واســطه يك چك ليست هشتاد آيتمى 
انجام مى شود و تمركز آن بر پيشگيرى و 
مراقبت است.وى با اشاره به روند رو رشد 
اين سامانه الكترونيك در استان گفت: از 
حدود 800 مركز بهداشت فعال در استان 
تنها 37 مركز هنوز به سامانه سيب متصل 
نشــده اند كه معاونت بهداشتى در حال 
آماده سازى زير ساخت هاى الزم ، مانند 
پوشش دهى اينترنت در آن مناطق مى باشد.
بهداشتى  اطالعات  به  دسترسى   

در لحظه
اميــرى دسترســى لحظه اى بــه اطالعات 
بهداشــتى جامعه را از دســتاوردهاى اين 
سامانه اعالم كرد و افزود: اطالعات بدست 
آمده از ويزيت دهى در مراكز بهداشــت به 
صورت آنالين وارد سامانه مى شود و همين 
امر سبب ســهولت در آمارگيرى و تحليل 
داده ها مى گردد و به همين ســبب معاونت 
امور بهداشتى در لحظه به اطالعات بهداشتى 

دسترسى دارد.
اميرى براى تسهيل نتيجه بهتر از شهروندان 
همدانــى و ماليــرى در خواســت كرد با 

مراجعه به مراكز بهداشت تحت ويزيت دهى 
قرار بگيرند و از ديگر خدمات رايگانى كه 
در مراكز بهداشتى ارائه مى شود نيز استفاده 

نمايند.
 همــدان رتبــه اول در ســاخت 

وسازهاى بهداشتى
اميرى با اشاره به آمارها در جذب اعتبارات 
بيان كرد: با مساعدت رياست دانشگاه علوم 
پزشكى، خوشــبختانه در بحث تامين دارو، 
تجهيزات، مكمل ها و ... با مشــكلى روبه 
رو نيســتيم و جاى نگرانــى در اين  حوزه 

احساس نمى شود.
اميــرى همچنين بحث هــاى عمرانى را از 
اولويت هاى معاونت امور بهداشتى دانست 
و گفت: در دوسال اخير روند رو به رشدى 
در ايــن حوزه داشــته ايم و با عزم و همتى 
كه در كل استان شكل گرفته، توانستيم رتبه 
نخست كشــور را در ســاخت و سازهاى 
بهداشــتى بدســت آوريم و بــا توجه به 

نيازســنجى هاى انجام شده دغدغه هاى اين 
حــوزه حتى در چند دهــه آينده نيز مرتفع 

گشته است. 
 هارى ، بيمارى دامن گير همدان

اميــرى در ادامه گريزى بــه مقوله حيوان 
گزيدگى و بيمارى هــارى زد و افزود: در 
تمام دنيا بــه جز قطب جنوب ويروس اين 
بيمارى وجود داردو در اثر آن ســاالنه 95

هــزار نفــر در دنيا جان خود را از دســت 
مى دهند. بيمارى هارى درمان پذير نيســت 
و در صورت ابتال  منجر به مرگ شــخص 
مى گردد. البته با واكسيناسيون سريع پس از 
حيوان گزيدگى مى توان به طور نسبى از اين 

بيمارى پيشگيرى كرد.
بيمارى هاى  كارشــناس  شجاعى،  ادامه  در 
واگيردار ســير بروز بيمارى هارى در استان 
را صعودى دانســت و گفت: بيشترين ابتال 
به بيمارى هارى از طريق سگ وسپس گربه 
مى باشــد. هم چنين افراد بيشتر در حاشيه 

شهرها مورد حيوان گزيدگى قرار گرفته اند.
شجاعى براى پيشــگيرى از ابتال به بيمارى 
هارى توصيه كرد: در هنگام تردد در شــهر 
مخصوصا حاشــيه آن، هــر حيوانى را كه 
مشــاهده مى كنند بنا را بر اين بگذارند كه 
حيــوان آلوده اســت و از آن دورى كنند و 
در صورتى كه مــورد حيوان گزديگى قرار 
گرفتند ابتدا محل مــورد گزش را به مدت 
پانزده دقيقه با آب و صابون شســت و شو 
دهند ســپس با ســرعت به مراكز بهداشتى 

مراجعه كنند. 
وى همچنين افزود: مــردم اين اطمينان را 
داشته باشند كه واكسيناسيون در اين مراكز 
تحت نظر كادر آموزش ديده انجام مى شود.

 لبنيات سنتى و تب مالت 
شــجاعى روند شــيوع تب مالت در استان 
را رو به كاهش دانســت و ادامه داد: بحث 
كليدى در بيمــارى تب مالت، بحث ايمنى 
دام اســت. با توجه به اينكه اين بيمارى از 
دام به انسان منتقل مى شود ، مقوله مصرف 

لبنيات سنتى بايد مورد توجه قرار گيرد. 
وى افزود: بهتر است مردم به سمت مصرف 
لبنيات پاســتوريزه روند و اگــر تمايل به 
مصرف لبينات ســنتى دارنــد حتما نكات 
بهداشــتى در اين زمينــه را رعايت كنند و 
حدامكان از محل هاى مورد اطمينان لبنيات 

را تهيه كنند.
نخستين  اربعين  زائرين  سالمت   

اولويت 
در ادامه نشست يگانه، مديريت گروه خطر 
و باليا و بحران معاونت بهداشــت با اشاره 
به ايام پيــاده روى اربعين گفت: با توجه به 
اينكه همدان هم استان معين ايالم محسوب 
مى شــود و هم در مســير تردد راه پيمايى 
اربعين قرار دارد موظف به ارائه خدمات در 

اين زمينه به زائرين مى باشيم .
يگانه اين خدمــات را  ايجاد  كارگاه هاى 
آموزشى در مرز مهران، فرستادن مهندسين 
بهداشت محيط به مرز مهران و كشور عراق ، 
تشديد نظارت بازرسان بهداشت محيط بر 
مواكب و امكان بيــن راهى، صدور كارت 
بهداشتى به صورت رايگان براى كسانى كه 
به صورت مستقيم با نذورات سروكار دارند 

و ..... برشمرد.
يگانه در پايان مهم تريــن اولويت معاونت 
بهداشــت در ايام اربعين را سالمت زائرين 
عنوان كرد و افزود: تمام موكب داران موظف 
هســتند مجوزهــاى الزم را از اداره حج و 
زيارت دريافت كنند و به همين واسطه زير 

چتر كنترل بهداشتى ما قرارگيرند.

معاونت بهداشتى استان مي گويد دسترسي به اطالعات پزشكي افراد 
از طريق اين سامانه انجام مي شود

پوشش 95درصدي 
سامانه سيب در استان

 تمام سفرهاى اردويى دانش آموزان در 
مركز كنترل و رصد اردوها كنترل مى شود.

وزير آموزش  و پرورش با اشاره به وجود 
مركز كنترل و رصد اردوها در سال گذشته 
و پس از حادثه اردويى سال گذشته، اظهار 
كرد: در اين مركز تمامى اردوهاى كشــور 
كنترل مى شود و قبل از اينكه وسيله نقليه 
حركت كند ملزم اســت كه بــا اين مركز 
هماهنگ كند امــا در برخى موارد با اينكه 

همه كنترل ها و نظارت ها اعمال مى شود، 
اتفاق هايى مى افتد كه نمى توان مانع آن شد.

به گــزارش فرارو، ســيد محمد بطحايى، 
اظهار كرد: مســائل و مشــكالت تعليم و 
تربيــت در 40 ســال گذشــته به صورت 
تكرارى و يكنواخت بيان  شــده اســت و 
مدام مى گوييم آموزش  و پرورش اولويت 

اول دولت و نظام قرار گيرد.
وى افزود: مى توانم به جد بگويم كه همه 

مســؤوالن در دولت هــاى مختلف به اين 
نتيجه رسيده اند كه آموزش  و پرورش بايد 
مورد توجه بيشترى قرار گيرد، اما در عمل 
اين اتفاق نيفتاده اســت و دولت ها معموالً 
در طول ســال هاى اول كه چشــم اندازها 
را مى بيننــد، بودجه خوبى بــه آموزش  و 
پرورش اختصاص مى دهند و در سال هاى 
انتهايى، اين بودجه رونــد نزولى به خود 

مى گيرد.

بطحايى تصريــح كرد: براى اينكه آموزش  
و پرورش اولويت اول نظام و دولت شود 
بايد ابتدا در اولويــت جامعه قرار گيرد و 
خانواده ها و ذى نفعان برايشــان مهم شود 
كــه محتواى كتاب درســى، معلم، كالس 
درس، حياط مدرســه و ... كودكانشان در 
چه وضعيتى و چه كيفيتى اســت و در اين 
صورت مى توانيم بگوييم وضعيت سيستم 
تعليم و تربيت براى جامعه مهم شده است.

تعليم و تربيت تكرارى و يكنواخت شده

گزارش ويژه
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در حال حاضر با همكارى 
وزارت جهاد كشــاورزى 
مرزها  از  مرغ  دان  ارسال 
به استان ها توسط راه آهن 
انجام مى شود و وضعيت 
تــا حدودى بهتر شــده 
مرغ  خــوراك  كمبود  اما 

همچنان ادامه دارد

 eghtesad@hamedanpayam.com

واردات از روسيه 100 درصد افزايش يافت
 رشد 20 درصدى صادرات

 طى نيمه نخســت سال جارى 633 ميليون و 215 هزار دالر كاال از 
روسيه به كشور وارد شده كه نشــان از رشد 99.88 درصدى دارد؛در 

اين مدت ايران 118 ميليون دالر كاال به اين كشور صادر كرده است.
به گزارش مهر، كشور روسيه طى نيمه نخست سال جارى 744 هزار و 
56 تــن كاال به ارزش 633 ميليون و 215 هزار دالر به ايران وارد كرده 
اســت كه از اين حيث در رتبه نهم كشورهاى طرف معامله در واردات 

به ايران قرار دارد.

واردات انجام شــده از روسيه به ايران از لحاظ وزنى 4.59 درصد و از 
لحــاظ ارزش 2.85 درصد از كل ارزش واردات ايران در اين مدت را 

شامل مى شود.
اين در حالى اســت كه در شش ماه نخست سال گذشته ميزان واردات 
از روســيه به ايران 580 هزار و 337 تن به ارزش 316 ميليون و 796 
دالر بوده است كه از لحاظ وزنى 3/24 درصد و از لحاظ ارزش 1/26 

درصد از كل واردات ايران را شامل مى شد.
بررسى ها نشــان مى دهد ميزان واردات از روسيه در نيمه نخست سال 
جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنى 28/21 درصد 

و از لحاظ ارزشى 99/88 درصد افزايش داشته است.
همچنين ايران در شــش ماه نخست ســال جارى 212 ميليون و 605 
هزار تن كاال به ارزش 118 ميليون و 162هزار دالر به روسيه صادرات 
داشته اســت. عمده محصوالت صادر شده به روسيه شامل انواع ميوه 
و شــيرينى، كف پوش، اجزا و قطعات مشعلكهاى كوره براى سوخت 

مايع، پلى استير، چاى، خرما و ... بوده است.
بنابراين ميزان صادرات ايران به روسيه در شش ماه نخست سال جارى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ وزنى 17/63 درصد و از 

لحاظ ارزشى 20/77 درصد افزايش داشته است.

اشتغال

رئيس اداره اشتغال استان همدان خبر داد:
سهميه 12 ميلياردى مشاغل خانگى

 در همدان
 رئيس اداره اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
از تخصيص سهميه 12 ميلياردى مشاغل خانگى در سالجارى خبر داد 
و گفت: سهميه اين اداره براى ايجاد مشاغل خانگى 12 ميليارد و 900 

ميليون تومان است كه در بانك ها توزيع شده است.
اسماعيل قهرمانى با بيان اينكه سهميه تسهيالت 1714 مشاغل خانگى 
در بانك ها ارائه شده است، افزود: از مجموع پيش بينى هاى انجام شده، 
تا كنون 421 مورد اشتغال خانگى به مبلغ 3 ميليارد و 198 ميليون تومان 

پرداخت شده است.
وى با اشــاره به ثبت نام نكردن متقاضيان در سامانه، افزود: تا كنون تنها 
200 ميليون تومان به وسيله ثبت نام متقاضيان وارد حساب شده اين در 
حاليســت كه تعدادى از متقاضيان شناسايى شده هنوز اقدام به ثبت نام 

نكرده اند.
رئيس اداره اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
با بيان اينكه حدود 80 درصد اشتغال توسط خانم ها ايجاد شده است، 

اضافه كرد: از اين تسهيالت براى 458 نفر اشتغال ايجاد شده است.
وى با اشاره به اينكه به دو صورت مجوز اشتغال خانگى صادر مى شود، 
بيان كرد: كسب وكار خانگى بايد توسط اعضا در خانه و در محيط خانه 
انجام شود، مجوز صادر مى شود و دسته دوم به صورت پشتيبان است.

وى با بيان اينكه ارائه تســهيالت 12 ميليارد تومان به بانك هاى عامل 
همدان ارسال مى شود، خاطرنشان كرد: از اين مبلغ 12 ميليارد سهم بانك 
مســكن 100 درصد، سهم بانك سپه 50 درصد و سهم بانك صادرات 
20 درصد ابالغ شــده و پست بانك هنوز هيچ ابالغى تا كنون صورت 

نگرفته است.
رئيس اداره اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
مطرح كرد: تســهيالت اشتغالزايى با هدف ايجاد فرصت هاى شغلى و 
رونق توليد به متقاضيان واجد شرايط داده مى شود و هر فرد از 5 ميليون 

تومان تا سقف 20 ميليون تومان دريافت مى كنند.
قهرمانى با بيان اينكه اين تســهيالت به 350 رشــته شغلى و 323 نفر 
تعلق مى گيرد، خاطرنشان كرد: از جمله 350 موقعيت شغلى مى توان به 
قاليبافى، صنايع دستى، خياطى، پرورش دام سبك و شورى و ترشيجات 

اشاده كرد.
رئيس توسعه كارآفرينى اســتان همدان از 606 طرح اشتغال روستايى 
استان همدان خبر داد و گفت: 606 طرح به ارزش 248 ميليارد تومان در 
كميته فنى بررسى شده كه از اين ميزان به 489 نفر به ارزش 95 ميليارد 

تومان عقد قرارداد شده است.
جعفرى با بيان اينكه تعهد امســال ايجاد اشتغال براى 6500 نفر بوده 
اســت، يادآور شد: از طريق ســامانه كار و كميته فنى پرونده بررسى 

مى شود و از 1000 پرونده 820 پرونده به روز و تأييد مى شود.

به مناسبت روز جهاني ريشه كنى فقر
فقر با تمام چهره هاى به روز شده

 از گورخوابى تهران گرفته تا كوه خوابى تبريز بعنوان چهره اى نوين 
و به روز شــده از فقر تا همان كارتن خوابى و پناه گرفتن در زير پل ها 
و درماندگى تامين نان شــب همه نشان از فقرى ريشه دار است كه يك 
شــبه ايجاد نشده اما با چهره هايى جديد و حتى نامتعارف خود را به رخ 

مى كشاند.
تمام حكايت فقر را مى توان فارغ از تمام تعارف علمى درج شده در كتب 
اقتصادى در معيشت و گذران زندگى روزمره مردم عادى مشاهده كرد؛ 
ناتوانى در تامين مسكن و پناه بردن به گور، كوه، خيابان و پارك و پل ها 
نهايت فقر و اگر بخواهيم عبارت كارشناسان علوم اجتماعى را به كار برده 

باشيم بايد گفت عريان ترين چهره فقر است.
چهره اى بارز از فقر كه به تبع آن ناتوانى در تامين منابع غذايى و ضرورى 
زندگى را هم در برمى گيرد افرادى كه گرفتار اين درجه از فقر مى شــوند 
هم البته يك شــبه تا به اين سطح از فقر نرسيده اند و عوامل مختلفى در 
اليه هاى زيرين جامعه به مرور زمان در كنار هم چيده مى شوند كه نهايت 
و در يــك زمانى خود را با چهــره اى هر چند نامتعارف و به عبارتى در 
شكلى ديگر گونه در جامعه بروز مى كند.آنچه كه متخصصان علم اقتصاد 
در خصوص علل و ريشه هاى فقر بر آن تاكيد مى كنند اين است كه يك 
فرد يا يك جامعه فقير در يك دور باطل فقر قرار مى گيرد به اين صورت 
كــه يك فرد فقير به دليل درآمد پايين، پس انداز و ســرمايه اى ندارد و 
دسترسى كمترى به بهداشت، تغذيه و آموزش دارد و با پيوند اين حلقه ها 

يك فرد و يا يك جامعه فقير در يك دور باطل قرار مى گيرد.
 تورم اصلى بديهى در ايجاد و گسترش فقر

يك كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در اين باره به ايرنا گفت: تورم يكى 
از داليل عمده فقر اســت كه در شرايط تورم سرمايه دار مى تواند سرمايه 
خود را به كاالهاى با دوام همچون زمين و مســكن تبديل كند و بدون 
هيچ كارى در زمان ديگرى به قيمت باال بفروش برساند و از همين طريق 
مى تواند ســود هنگفتى را بدست آورد كه اين امر باعث شكاف طبقاتى 

مى شود و فاصله بين فقير و غنى را بيشتر مى كند.
مســعود سعادت مهر اضافه كرد: در شرايط تورمى فقرا از چنين امكانى 

برخوردار نيستند و تورم به بيشتر شدن فقر منتهى مى شود.
وي بيكارى را يكى ديگر از علل فقر در جامعه برشــمرد و بيان كرد: با 
توجه به اينكه طى 30 ســال گذشــته بيكارى در حد بااليى از 10 تا 25

درصد وجود داشــته است و با توجه به اينكه افراد بيكار توسط سازمان 
هاى حمايتــى مورد حمايت قرار نگرفته اند، عامــل بيكارى به يكى از 

علت هاى غير قابل انكار فقر در جامعه تبديل شده است.
اين استاد اقتصاد با اشــاره به اينكه توزيع بيكارى در كل كشور يكسان 
نيست، افزود: زمانى كه نرخ بيكارى در كل كشور مثال 12 درصد عنوان 
مى شود در برخى استان هاى محروم اين نرخ باالتر هم مى تواند باشد كه 

آن افراد بيشتر در معرض فقر و آسيب هاى آن قرار مى گيرند.
سعادت مهر با بيان اينكه نابرابرى منطقه اى يكى ديگر از علل افزايش فقر 
است، گفت: دولت ها بودجه كافى براى سرمايه گذارى در همه استان ها 
و شهرها بطور يكسان در اختيار ندارند لذا برخى استان ها و شهرها را به 
عنوان قطب هاى رشــد انتخاب مى كنند و به تبع آن سرمايه هاى دولتى و 

سرمايه هاى خصوصى در اين قطب ها جذب مى شوند.
وى افزود: پيرو چنين سياســت هايى، مردم مناطقى از كشــور از رشد و 
توسعه برخودار مى شوند كه مردم اين مناطق از لحاظ سطح درآمد و پول 
در جريان در اقتصاد از وضعيت خوبى برخوردار مى شــوند و در مقابل 
مناطقى كه سرمايه گذارى كمترى در آنها صورت مى گيرد پول در جريان 

آنها كمتر است و طيف وسيعى در معرض فقر قرار مى گيرند.
سعادت مهر با اشاره به اينكه كمبود سرمايه يكى ديگر از علل و ريشه هاى 
فقر است، گفت: در اقتصاد يك گفته وجود دارد مبنى بر اينكه يك ملت 
فقير است چون فقير است يعنى در اينجا فقر هم علت و هم معلول فقر 
است.اين استاد علم اقتصاد افزود: تورم باعث شده در دوره هاى گذشته 
فقر گســترده شــود كه اين عامل باعث فاصله طبقاتى بين ثروتمندان و 
فقيران مى شــود. هفدهم اكتبر هر سال (25 مهرماه) به عنوان روز جهانى 
ريشه كنى فقر نام گذارى شده است كه اين روز در سال 1992 در سازمان 

ملل متحد ثبت شد.
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آگهي مناقصه عمومي 

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان

مبلغ برآورد بر اساس فهرست موضوع مناقصه شماره مناقصه 
بهاء راهداري سال 97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع 
كار(ريال) بر اساس آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي به شماره 123402/
ت50659 ه مورخ 94/9/22

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت راه هاي 97/75/64
غربي و شرقي منتهي به شهر اسدآباد 

12/899/982/644645/000/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور 97/75/65
همدان- مالير- نوژه

12/000/000/269600/100/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور سد 97/75/66
اكباتان، سپاه كمر مسلم آباد و زيرسازي و آسفالت 

ورودي امزاجرد در شهرستان همدان 

6/892/826/345345/000/000 

اجراي عمليات بهسازي محور عبدالرحيم، ميالجرد در 97/75/67
شهرستان همدان 

15/300/580/303765/500/000

اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان همــدان در نظــر دارد پروژه هــاي ذيــل را از طريــق مناقصــه بــه شــرح زيــر 
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.

97/75/64 الي 97/75/67  
نوبت دوم:1397/7/25

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نماييد.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/8/1
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14 مورخ 97/8/12

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي: دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي به نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكي: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 صبح مورخ 97/8/13
محل بازگشايي پاكات: سالن جلسات اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت: 3 ماه 
صالحيت الزم:

دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و  برنامه ريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني داراي اعتبار از مركز تحقيقات 
راه و مسكن و شهرسازي (مناقصه شماره 64 و 65 و 66)

مناقصه شماره 67- 75- 97 دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامه ريزي 
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملك دارايي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) مي باشد. (م الف 2934)

1نوبت دوم:1397/7/25 1391391فنوبت دوم:97/7/25  آگهي مزايده حضوري ماشين آالت

 محمد حسين پور- شهردار نهاوند

مشخصات ماشين آالت سبك و سنگين
قابليت شماره شماره شاسىشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامىنوع ماشينرديف

گذارى
مبلغ سپرده شركت در قيمت پايه (ريال)

مزايده(ريال)
رنگمدل

250/000/00050/000/000ندارد828861-1002885314سبز124661361كمپرسى بنز1

كاميون آتش 2
نشانى بنز

250/000/00050/000/000دارد1001694914753886قرمز روغنى1321361ع49 ايران/18

35/000/00020/000/000دارد40686965560آبى آسمانى روغنى4181372ب24ايران/28وانت كمپرسى نيسان3
50/000/00020/000/000دارد462787NSPE0003483يشمى متاليك1751383ب11ايران/28وانت شخصى مزدا4
40/000/00020/000/000دارد20662071603934آبى فيروزه اى متاليك6811371ب31ايران/28وانت مزدا5
40/000/00020/000/000دارد19681670606814فيروزه اى متاليك4231370ب24ايران/28وانت مزدا6
70/000/00030/000/000ندارد---1370تراكتور فرگوسن7
8sx220/000/00050/000/000دارد01790751512287168285نقره اى متاليك7791387ب31ايران/28سوارى زانتيا
60/000/00020/000/000ندارد56342202348آبى1362فاقد پالكمزدا آمبوالنس9

80/000/00030/000/000دارد052764T62532آبى روغنى6891361ب31ايران/28نيسان تيپ 102000

 شهرداري نهاوند در نظر دارد بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين و بند يك از يكصد 
و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر تعداد ده دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين اسقاطي و كار كرده را كه مشخصات آنها طبق جداول 
ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با ضوابط و شرايط ذيل به اشخاص حقيقي 

يا حقوقي واگذار نمايد:

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به شهرداري نهاوند به واحد امور قراردادها و اداره مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي ) 
مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-333237445-081 داخلي 208 و 301 تماس حاصل نمايند.

- متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و پسظهرها از ساعت 14 لغايت 17 عصر به شهرداري نهاوند اداره 
مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري مراجعه نمايند.

- مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و الزم 
است شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.

- كليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

-  هزينه انتشار آگهي رزونامه و همچنين هزينه كارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول براي يك يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد 
بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. 

و فيش واريزي را در زمان برگزاري كميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
- كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در كميسيون فيش سپرده شركت در مزايده را به همراه داشته باشند در غير اينصورت 

از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/8/6 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) را به امور قراردادهاي شهرداري تحويل 

دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد كپي ضمانتنامه را تحويل دهد.
- كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/7 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر خودرو حداقل سه شركت كننده باشد پيشنهاد 

قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص  مي گردد.
- چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.

تاريخ آگهي نوبت اول7/17/ 97 
تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم97/7/25  

 برخي خبرها در ســطح كشــور حاكي 
از آن اســت كه به دليل مشــكالت موجود 
در تاميــن خــوراك طيــور در هفته هاى 
اخير وزن مرغ هاى پرورشــى كاهش يافته 
اســت. اخيراً محمد يوسفى، رئيس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتى كشور گفته: از 
اوايل مهرماه كه تردد برخى از كاميون داران 
در اعتــراض به برخى شــرايط اين صنف 
كاهش يافته به يكى از دغدغه هاى مرغداران 
تبديل شده است، چون تامين خوراك مرغ 
براى برخى مرغدارى ها با مشــكل مواجه 
شده و ممكن اســت برخى مرغدارى ها به 
دليل تمام شــدن نهاده ها، شاهد تلف شدن 
طيور باشــند. او اعالم كــرده كه مرغداران 
مجبورند در برخى موارد، مرغ ها را به جاي 
45 روز، پــس از 30 روز نگهــدارى بــه 
كشــتارگاه تحويل دهند. يوسفي در همين 
خبر به ايسنا توضيح داده: در حال حاضر با 
همكارى وزارت جهاد كشاورزى ارسال دان 
مرغ از مرزها به استان ها توسط راه آهن انجام 
مى شود و وضعيت تا حدودى بهتر شده اما 

كمبود خوراك مرغ همچنان ادامه دارد.
امــا معــاون بهبــود توليــدات دامى ســازمان 
روز  همــدان  اســتان  جهادكشــاورزى 
گذشــته اعــالم كــرد كــه در مهرمــاه امســال 
ــد از  ــاز ذرت و 29 درص ــد از ني 18 درص
ــور  ــرورش طي ــاى پ ــاز ســوياى واحده ني
ــنه  ــا گرس ــد و مرغ ه ــرف ش ــتان برط اس

ــد. نماندن
محمد نظرپور با بيان اينكه در اوايل ســال 
به علت تغييــر نــرخ ارز، واردات نهاده ها 
با مشــكل مواجه شــد، به ايســنا گفت: با 
اختصاص ارز 4200 تومانى به واردكنندگان 
نهاده ها مشــكل تأمين نهاده هــاى دامداران 
و مرغداران برطرف شــد امــا با اعتصاب 
كاميون داران در مهرماه نيز با مشكل مواجه 

شديم.
وى افــزود: خوشــبختانه بــا تخصيــص 
ســويا و ذرت طــى 3 مرحلــه مشــكل 

تأميــن نهــاده واحدهــاى دام و طيــور 
مهرمــاه  در  به طوريكــه  شــد  برطــرف 
هــزارو 638 تــن ذرت و هــزارو 351 تــن 
كنجالــه ســويا بــه واحدهــاى دام و طيــور 

اســتان اختصــاص داده شــد.
ــر شــركت  ــر اينكــه ذخاي ــد ب ــا تأكي وى ب
ذخايــرى  اســتان  دام  امــور  پشــتيبانى 
ــرار  ــد: ق ــادآور ش ــت، ي ــتراتژيك اس اس
ايــن  را  نهاده هــا  درصــد  نيســت 100 
ــن  ــر اي ــه ذخاي ــد بلك ــن كن ــركت تأمي ش
شــركت اســتراتژيك بــوده و در مواقــع 

ضــرورى آزادســازى مىشــود.
نظرپــور ادامــه داد: 18 درصــد از نيــاز 
ذرت و 29 درصــد از نيــاز كنجالــه ســوياى 
ــر  ــتان از ذخاي ــور اس ــاى دام و طي واحده
شــركت پشــتيبانى امــور دام تأميــن شــد و 
مابقى توســط خــود دامــداران و مرغــداران 

ــدارى شــده اســت. خري
ــازمان  ــى س ــدات دام ــود تولي ــاون بهب مع
جهادكشــاورزى اســتان همــدان بــا اشــاره 

ــه 80 درصــد ذرت و 70 درصــد  ــه اينك ب
ســويا را خــود كشــاورزان خريــدارى 
ــا  ــتان ب ــاز اس ــى ني ــزود: مابق ــد، اف كرده ان

ــدارى از  ــپاه و ارتــش و راه هماهنگــى س
ــون  ــا كن ــد و ت ــد ش ــل خواه ــادر حم بن
مــوردى نداشــتيم كــه مرغدارى هــا بــدون 

ــند. ــده باش ــذا مان غ
وى از جوجه ريــزى بيــش از يك ميليون 
قطعــه اى در 120 واحد اســتان خبر داد و 
اظهار كرد: در شهريور امسال يك ميليون و 
900 هزار قطعه جوجه ريزى در 120 واحد 

پرورش مرغ صورت گرفته است.
وى با اشاره به اينكه پيش بينى مىشود 4000

تن گوشــت مرغ از اين ميزان جوجه  ريزى 
در استان توليد شــود، بيان كرد: نياز استان 
3000 تن اســت كه 1000 تن از توليدات 

استان مازاد خواهد بود.
مهرمــاه  روزه   20 در  گفــت:  نظرپــور 
نيــز يــك ميليــون و 400 هــزار قطعــه 
ــان  ــا پاي ــر ت ــه اگ ــده ك ــزى ش جوجه ري
مهــر بــه يــك ميليــون و 800 هــزار قطعــه 
ــت  ــن گوش ــر تأمي ــكلى از نظ ــد مش برس

ــت. ــم داش ــرغ نخواهي م

جهاد كشاورزي مي گويد نيازهاي مرغداري هاي  استان تامين شده است

مرغ ها در همدان سيرند

نرخ خريد تضمينى محصوالت كشاورزى 
افزايش مى يابد

 وزير جهاد كشاورزى از بررسى نرخ خريد تضمينى پيشنهادى وزارت جهاد كشاورزى 
در شوراى اقتصاد خبر داد و گفت: امسال اين نرخ ها حتما افزايش پيدا مى كند.

محمود حجتى پاسخ به ســوال ايسنا مبنى بر اين كه نرخ هاى خريد تضمينى محصوالت 
كشاورزى چه زمانى تصويب و ابالغ مى شود و اين كه آيا امسال اين نرخ ها نسبت به سال 
گذشته افزايش مى يابد يا خير، اظهار كرد: وزارت جهاد كشاورزى براساس قانون نرخ هاى 
پيشنهادى خريد تضمينى محصوالت كشــاورزى را مردادماه امسال به دبيرخانه شوراى 
اقتصاد كه سازمان برنامه و بودجه است ارسال كرده و براساس قانون بايد اين نرخ ها پيش 

از آغاز فصل كشت تصويب و اجرا مى شد.
وى با بيان اين كه روش خريد تضمينى در برخى محصوالت كشاورزى با توجه به قانون 
جديد مورد بررسى قرار مى گيرد كه مى توان به اعمال قيمت تضمينى و عرضه بورسى جو 
و ذرت اشــاره كرد، افزود: بررسى و تصويب نرخ خريد تضمينى محصوالت كشاورزى 
در شــوراى اقتصاد به دليل برخى مشغله هاى كارى و مشكالت موجود هنوز تصويب و 

ابالغ نشده است، اما امسال قطعا افزايش قيمت نسبت به سال گذشته خواهيم داشت.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326034000553 مورخه 1397/6/5هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملك همدان ناحيه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم ثريا وحدتي منظر 
فرزند ايرج به شماره شناســنامه 5354 صادره از همدان در ششدانگ يك باب مغازه  به 
مساحت 39/23 مترمربع پالك10024 فرعى از 175 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو 
شهرك صنعتي شهيد بهشتي همدان  خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي محمدآقا 
رنجبر محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2666)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
موسى حنيفه 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326007000515 مورخه 1397/6/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي سيد يوسف موسوي بهار فرزند سيدقاسم به شماره شناسنامه 
15375 صادره از بهار در شش دانگ اعياني يك باب خانه به مساحت 379/25 مترمربع قسمتي از پالك 
شــماره 3345 فرعي از139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه از سيدقاسم 
موسوي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(555
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهي حصر وراثت
خانم مســتوره خدابنده لو داراى شــماره شناسنامه  363 به شــرح دادخواست كالسه 
114/970477ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدحسن حاجتي به شماره شناسنامه  7401 در تاريخ 97/7/6 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-محمد حاجتي 
فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 856 پسر متوفي 2-مريم حاجتي فرزند محمدحسن 
به شــماره شناســنامه 496 دختر متوفي 3-ليال حاجتي فرزند محمدحســن به شماره 
شناسنامه 13517 دختر متوفي 4-ســميه حاجتي فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
4587 دختر متوفي 5-طاهره حاجتي فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 2803 دختر 
متوفي 6-جالل حاجتي فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه 4000021311 پسر متوفي 
7-محمدجواد حاجتي فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه 2639 پسر متوفي 8-ميثم 
حاجتي فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 4000193112 پسر متوفي 9-مهدي حاجتي 
فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 4000160648 پسر متوفي 10-گل چهره حاجتي فرزند 
محمدحسن به شماره شناســنامه 128 دختر متوفي 11-منير حاجتي فرزند محمدحسن به 
شماره شناسنامه 70 دختر متوفي 12-حميد حاجتي فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  
4010109750 پســر متوفي 13- مستوره خدابنده لو فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 363 
هممسر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 479) 
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 97/770  مورخ 97/6/7هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي همدم ملكي فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 1005 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 76/90 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد خيابان كاشاني 
كاشاني 13 كوچه شــهيد احمدي خريداري باواسطه از مالك رسمي آقايان شعبان محمودي و نوروزعلي 
محمودي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 438)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/25
كامران متقى 

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد  

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

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

برابر رأي شماره 139760326034000552 مورخه 1397/6/5  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي خليل طالبي فرزند عطااله به شــماره شناسنامه 79 صادره از 
همدان  در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 120/92 مترمربع قسمتي از پالك3/11 اصلى واقع در همدان 
حومه بخش دو  خريداري مع الواســطه از مالك رسمي آقاي حسن بخشي مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2722)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
موسى حنيفه 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي علي صفر مرادي داراى شــماره شناسنامه        به 
شرح دادخواســت كالسه 114/970495 ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان طوبي نوروزي حيدري به شــماره 
شناسنامه  7 در تاريخ 97/6/18 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1-حسين مراد مرادي فرزند اله مراد به 
شماره شناسنامه 589 پسر متوفي 2-علي صفر مرادي 
فرزند اله مراد به شماره شناســنامه 591 پسر متوفي 
3-زهرا مرادي فرزند اله مراد به شماره شناسنامه 590 
دختر متوفي 4- زينت مرادي فرزند اله مراد به شــماره 
شناســنامه 407 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 

(480
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آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خزلي داراى شــماره شناسنامه  1649 به شرح دادخواست 
كالســه 4/97ح/111 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان عطا خزلي به شماره شناسنامه  812 
در تاريــخ 10/ 1397/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-عشرت بانو خزلي 
فرزند جهان شماره شناسنامه 788 متولد 1332 همسر متوفي 2-علي 
خزلي فرزند عطا به شــماره شناســنامه 3978709260 متولد 1354 
پسرمتوفي 3-عباس خزلي فرزند عطا به شماره شناسنامه 3979909001 
متولد 1364 پسر متوفي 4-فاطمه خزلي فرزند عطا به شماره شناسنامه 
1649 متولد 1357 دخترمتوفي 5-مقدســه خزلي فرزند عطا به شماره 
شناســنامه 3979608931 متولــد 1360 دخترمتوفي 6-مريم خزلي 
فرزند عطا به شماره شناسنامه 3979610683 متولد 1363 دخترمتوفي 
7-خديجه  خزلي فرزند عطا به شــماره شناسنامه 397990984 متولد 
1365 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 263)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

توزيع اعتبار 16 ميلياردى بين استان ها 
 هفته تربيــت بدني روزهاي 26 مهر تا 2 آبان برگزار مي شــود كه 

وزارت ورزش برنامه هاي متنوعي براي اين روز دارد.  
سرپرست معاون فرهنگى و ورزش همگانى وزارت ورزش در نشست 
خبرى به مناسبت هفته تربيت بدنى گفت: 26 مهر تا 2 آبان هفته تربيت 
بدنى اســت به همين دليل برنامهرهاى متنوعى برگزار مى شود. ستاد از 
2 هفته گذشته كار خود را شروع كرده و از برخى دستگاه ها دعوت به 

همكارى كرده ايم.
به گزارش فــارس، عبدالحميد احمدى افزود: فدراســيون ها، ادارات 

كل، شــهردارى، وزارت آموزش و پرورش و ... مشــاركت و همكارى 
دارند. 40 ســال ورزش 40 سال افتخار شعار ستاد است. رويكرد ستاد 
ايجاد نشــاط و همبســتگى در بين آحاد جامعه است. ايام هفته تربيت 
بدنى نامگذارى شــده است. روز اول با عنوان ورزش، فرهنگ و اخالق 
عاشورايى نامگذارى شده است. تجليل از جانبازان، ايثارگران و خانواده 
هاى آنها و هنين طور تجليل از پيشكسوتان و مروجان اخالق از برنامه 

هاست.
احمدى خاطرنشــان كــرد: روز جمعه روز ورزش، خانواده و نشــاط 
اجتماعى تعريف شــده اســت. در اين روز برنامه پياده روى خانوادگى 
را در استان ها و شهرستان ها خواهيم داشت. ورزش همگانى در سطح 

گسترده در 31 استان برگزار خواهد شد. 28 مهرماه روز ورزش، جوان، 
تربيت و پويايى اســت كه ورزش دانش آموزان، دانشجويان و طالب را 
خواهيم داشــت. وزارتخانه ها برنامه هايى را دارند كه مى توان ورزش 

صبحگاهى در 55 هزار مدرسه و المپياد دانش آموزان اشاره كرد.
از برنامــه هاى ويژه ورزشــى در اين هفته اين اســت كه زنگ ورزش 

زورخانه اى در هزار زورخانه روز 26 مهرماه به صدا درمى آيد.
وى درباره بودجه در نظر گرفته شــده براى هفتــه تربيت بدنى گفت: 
خوشــبختانه اعتبار خوبى براى اين هفته در نظر گرفته شده است. 16 
ميليارد تومان اعتبار بين استان ها توزيع شده تا برنامه هاى هفته تربيت 
بدنى اجرا شود و اين بودجه در اختيار هيات ها و روستاها قرار بگيرد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

پدر كشتى مالير درگذشت
روزبهانى»  علــى   «حاج 
پيشكســوت و پدر كشــتى 
مالير روز دوشــنبه به دليل 
عارضــه قلبى در ســن 78

سالگى درگذشت. 
رئيس اداره ورزش و جوانان 
مالير گفت: پدر كشتى مالير 
ملقب به «عمو حاجى» سابقه 
پنجاه ســاله در كشــتى اين 
شهرســتان دارد و از ســال 
1335 وارد رشته كشتى شده 

است.
مهدى رضايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: مرحوم حاج على 
روزبهانى از كشتى گيران مطرح در سطح كشور بود و عناوين برترى 

را در اين رشته ورزشى كسب كرد.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير بيان كرد: وى در جرگه مربيگرى 
شــاگردانى همچون عليرضا رضايى منش، ساسان روزبهانى، مسعود 
مصطفى جوكار، جالل لطيفى و داوران مطرح كشورى در سطح ملى 

و بين المللى به جامعه ورزش كشتى كشور معرفى كرد.
رضايى افزود: پيشكســوت كشتى مالير پدر «بيژن روزبهانى» قهرمان 
كشــور در رشته كشتى و داور بين المللى، «ساسان روزبهانى» قهرمان 
چهار دوره كشــتى المپيك و جهان، «شــبير روزبهانى» مربى كاراته، 
رئيس هيات شــنا، نجات غريق و شــنا درجه يك كشور و «شهاب 
روزبهانى» مربى و داور ممتاز كشــتى و نجــات غريق درجه يك و 
«حميدرضا روزبهانى» قهرمان كشــتى نونهاالن كشور و نجات غريق 

درجه يك است.
وى اظهار داشت: مراســم وداع با پدر ورزش كشتى مالير ظهر روز 
گذشــته در محل خانه كشتى شهيد رضى اين شهرستان در ورزشگاه 

تختى برگزار شد.
رضايى گفت: با پيگيرى هاى مجدانــه اداره ورزش و جوانان مالير 
مجوز دفن مرحوم «حاج على روزبهانى» در قطعه نام آوران آرامستان 

بهشت هاجر مالير از شوراى اسالمى شهر گرفته شد.

ورزش و جوانان استان همدان در ارزيابى 
عملكرد وزارتخانه در كشور دوم شد 

 براســاس اعالم وزارت ورزش و جوانان، استان همدان در گروه 
دوم پس از اســتان البرز در جايگاه دوم قرار گرفت.به گزارش روابط 

عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان، رسول منعم اظهار كرد: 
وى افزود: اســتان همدان در سال گذشــته موفق به كسب مقام دوم 
در تيپ 2 شــده بود وامسال نيز با تالش مجموعه همكاران و فعاالن 

ورزش استان توانست اين جايگاه را حفظ كند.
منعم خاطر نشان كرد: استان هاى تيپ شامل يازده استان يزد، زنجان، 
لرســتان، كرمان، كرمانشاه، مركزى، همدان، اردبيل، آذربايجان غربى، 

گلستان و البرز مى باشد.
وى در پايــان از تالش و همراهى كاركنان اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان و شهرستانها، روسا و نواب رئيس هيات هاى ورزشى، دبيران 
سازمان هاى مردم نهاد و جامعه ورزش و جوانان استان در رسيدن به 

اين موفقيت تشكر و قدردانى كرد.

به مناسبت هفته تربيت بدنى
 جشنواره ورزشى كارمندان دولت 

در همدان برگزار مى شود 
 معاون توســعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفت: به مناســبت هفتــه تربيت بدنى و ورزش جشــنواره فرهنگى 

ورزشى ويژه كاركنان در14 رشته ورزشى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
عباس قهرمانى در نشست هماهنگى برنامه هاى ورزشى هفته تربيت 
بدنى با اعالم اين مطلب گفت: يكى از برنامه هاى مهم شوراى ورزش 
همگانى استان و وزارت ورزش و جوانان گسترش فعاليت هاى بدنى 
و ايجاد نشــاط در محيط كار و افزايش ســطح آمادگى جسمانى و 
تندرســتى و در نهايت ارتقاء بهره ورى قشــر عظيم كاركنان دولت 

است .
وى ادامه داد: با تاكيد دكتر سلطانى فر مبنى بر برگزارى با كيفيت اين 
مسابقات و همچنين حمايت معاونت توسعه ورزش همگانى، همانند 
ســال گذشته امسال مســابقات كاركنان دولت در دو بخش بانوان و 

آقايان برگزار شود.
عباس قهرمانى اظهار داشت: جشنواره فرهنگى ورزشى ويژه كاركنان 
نيمه اول آبان ماه با حضور كاركنان دســتگاه هاى دولتى در14 رشته 

ورزشى افتتاح مى شود.
قهرماني افزود: تقويت انگيزش و ارتقاى روحيه نشــاط و شــادابى 
كاركنان در راســتاى كاهش عوارض ناشــى از عــدم تحرك الزم و 
تشويق و ترغيب كاركنان براى مشاركت پويا در فعاليت هاى ورزشى 

از جمله اهداف اين جشنواره است.
وى ادامه داد: مسابقات بخش بانوان در رشته هاى واليبال، تنيس روى 
ميز ، دارت ، طناب كشــى و آمادگى جسمانى، بدمينتون و مسابقات 
مردان در رشته هاى بدمينتون، زورخانه اى، فوتسال ، واليبال ، تنيس 

روى ميز ، طناب كشى ، دارت و آمادگى جسمانى برگزار مى شود.
معاون توســعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان با بيان اينكه 
كارمندانى كه در مســابقات كارگرى شركت كرده باشند، حق شركت 
در مســابقات را نخواهند داشت ادامه داد: داشتن كارت بيمه ورزشى 
ســال جارى ،براى كليه بازيكنان و سرپرســتان و مربيان الزاميست و 
هريك از كارمندان فقط مى توانند در يك رشــته انفرادى و يك رشته 

تيمى در مسابقات شركت نمايند.

4 مدال طال مسابقات انتخابى استان براى 
ووشوكاران نهاوندى

  رئيــس ورزش و جوانان نهاوند از كســب 4مدال طال توســط 
ووشوكاران بزرگ سال نهاوند در مسابقات انتخابى استان همدان خبر 

داد.
مهرداد سعدى نژاد گفت: مســابقات انتخابى ووشو استان همدان به 
ميزبانى شهرستان نهاوند و با حضور برترين هاى اين استان برگزار شد.

وى بابيــان اينكــه تيــم نهاونــد موفــق بــه كســب 4 عنــوان قهرمانــى 
شــد، گفــت: در ايــن رقابت هــا در وزن 56 علــى احمدونــد، در وزن 
ــى، در وزن 80 ســعيد ســهرابى و در وزن مثبــت  60 اميررضــا كيان
90 مرتضــى احمــدى مقــدم از تيــم نهاونــد بــه مقــام قهرمانــى ايــن 

رقابت هــا دســت يافتنــد.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: خوشــبختانه شهرســتان 
نهاوند طى ســال هاى اخير در بحث ورزش ووشو بسيار خوب وارد 
عمل شده است كه يكى از ثمرات آن درخشش فرود ظفرى ووشوكار 

نهاوندى در سطح آسيا بود.
سعدى نژاد ابراز اميدوارى كرد: ساير ورزشكاران در رشته هاى مختلف 

ورزشى نيز بتوانند همچون مدال آوران اين رشته خوش بدرخشند

همايش پياده رويى معلوالن شهرستان رزن 
برگزار شد

 به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان به 
مناســبت روز ملى پارالمپيك همايش پياده روى معلولين با همكارى 
اداره بهزيستى و با حضور مسئولين و شوراى شهر در شهرستان رزن 

برگزار شد.
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان رزن گفــت:ورزش نقش 
مهمى در ســالمت جســمى و روحى معلوالن دارد اما عدم توجه به 
اين موضوع عالوه بر انزواى معلوالن، وضعيت جســمى آنان نيز رو 

به افول خواهد رفت. 
مهدى كرمانى افزود: معلوالن بايد در جامعه مانند افراد عادى از حقوق 
برابر برخوردار باشند و اين امر با همدلى تمامى مسووالن دستگاههاى 
اجرايى و معلوالن ميسر خواهد بود.  شركت كنندگان در اين همايش 
از مدرسه استثنايى تا پارك ملت را پياده روى نمودند و به تعدادى از 

معلوالن شركت كننده به قيد قرعه جوايزى اهدا شد.

باشگاه هاى معتبر روى فوتبال بانوان 
سرمايه گذارى كنند

 نايب رئيس بانوان فدراســيون فوتبال پيش از اعزام تيم هاى ملى 
جوانان زير 19 سال به  مقدماتى قهرمانى آسيا و بزرگسال به مقدماتى 
المپيــك، در مورد فوتبال بانوان گفــت: نگاه و هدفگذارى اصلى مان 
ارتقاء جايگاه فوتبال زنان و دختران ايران در سطح آسيا است كه بايد 
بتوانيم دســت به دست هم بدهيم تا براى فوتبال هم  فضايى شبيه به 
فوتسال كه ضمن  قهرمانى در آســيا مورد توجه مسئوالن و بزرگان 
نظام قرار گرفت، ايجاد و آنها را به تيم هاى اول تا چهارم آسيا نزيك 
كنيم. بين رنكينگ 13 تا چهار آسيا فاصله زياد است اما بايد اين هدف 

مشخص باشد.
ليال صوفى زاده در گفت و گو با ايســنا مهمترين مشــكل در بخش 
بانوان را مســائل اقتصادى و نبود اسپانســر دانست و بيان كرد: براى 
رسيدن به هر موفقيتى موانع و ضعف هايى وجود دارد كه مهمترينش 
مباحث اقتصادى و نبود اسپانســر است. فدراسيون فوتبال بخشى از 
هزينه ها  را مى دهد ولى چالش اصلى مان به تيم هاى ليگ برترى مان 
برمى گردد. تا زمانى كه تيم هاى ليگ برترى پايدار و پويايى نداشــته 
باشند مشكالتمان كامل حل نمى شود و اثرات اين موضوع به تيم هاى 
ملى  برمى گردد. بازيكنان بايــد فضاى رقابتى را در ليگ برتر تجربه 
كنند و ســپس زير نظر كادر فنى در تيم ملى و در ســطحى كه براى 

رقابت هاى آسيايى مد نظر است، آماده شوند.

رويارويى با پرسپوليس 
بازى مرگ و زندگى است 
 اين بازيكن كليدى تيم السد درباره 
بازى برگشت تيم السد برابر پرسپوليس 
در مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
برابر پرســپوليس كه از ساعت 18:30 
دقيقه سه شنبه هفته آينده در ورزشگاه 
آزادى تهــران آغــاز مى شــود گفت: 
شكست يك بر صفر خانگى در بازى 
رفت برابر پرسپوليس نخستين شكست 
فصل كنونى براى تيم الســد بود. اين 
شكست نمى تواند نشان دهنده فروپاشى 
درونى يا ترديدهايى درباره تيم الســد 
باشد زيرا شكست در فوتبال حتى براى 

تيم هاى بزرگ جهان نيز طبيعى است.
به گزارش تسنيم حامد اسماعيل ادامه 
داد: در بازى رفت برابر پرســپوليس با 
توجه به ســطح فنى ارائه شده و تالش 
براى رسيدن پيروزى مستحق شكست 
نبوديم. ما در اين بازى با خوش شانسى 
مواجه نشــديم و مى خواهــم دوباره 
از هــواداران تيــم الســد كــه براى 
تشويق مان آمده بود به خاطر اين نتيجه 
عذرخواهى كنم. مــا وعده جبران اين 
شكســت در بازى سه شنبه هفته آينده 
برابر پرسپوليس را مى دهيم. بيش از 15 
شانس خود را در بازى رفت از دست 
داديم و اكنون فقط بايد به فكر جبران 

باشيم.

حقوق بشر، مانع فروش 
منچستريونايتد به

 شيخ سلمان
اين  فروش  منچستريونايتد  باشگاه   
باشــگاه به وليعهد عربستان را به دليل 
مسائل سياسى و حقوق بشرى رد كرد.

به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميرر، 
زمزمه هايــى مبنى بر فروش باشــگاه 
منچســتريونايتد به محمد بن ســلمان 
وليعهد عربستان شنيده شده است. منابع 
باشــگاه منچســتريونايتد اعالم كردند 
خانواده گليزر بــه هيچ وجه حاضر به 
فروش باشگاه نيستند و اعالم كرده اند 
باشــگاه فروشى نيســت و مذاكره اى 

درباره فروش نخواهند كرد.
ــگاه  ــه باش ــك ب ــع نزدي ــى از مناب يك
ــزارش  ــار گ ــان انتش ــاد از زم ــه انتق ب
پرداخــت. در حــال حاضــر رژيــم 
دربــاره  بحــران  بــا  ســعودى 
جمــال  مــرگ  و  ناپديدشــدن 
خاشــقجى و نيــز كشــتار مــردم يمــن 
روبــه رو شــده اســت كــه باعــث شــده 
تــا انتقادهــاى زيــادى بــه دولــت 

شــود. وارد  عربســتان 
وليعهد عربســتان كه پــس از پدرش، 
دومين مقام عالى رتبه اين كشور است، 
پيش تر در رقابت هــاى فرمول يك و 
كشتى كج، سرمايه گذارى كرده بود و 
حاال به نظر تمايل به فعاليت در فوتبال 

دارد.
در  اماراتى هــا  ســرمايه گذارى 
منچسترسيتى منجر به محبوبيت امارات 
در عرصه جهانى شده و به همين خاطر 
وليعهد عربســتان به دنبال تكرار چنين 
اقدامى است. هر چند منابع نزديك به 
باشگاه اعالم كردند با توجه به اتفاقات 
سياســى اخير از جمله اتفاقى كه براى 
جمال خاشقجى رخ داده است، احتمال 
فروش باشــگاه به عربســتانى ها صفر 

است.

 اين روزها فوتسالى ها به خاطر نداشتن 
12 ميليون تومان بار ديگر از ليگ كشورى 
كنار گذاشته شدند و اين در حالى است كه 
ميلياردها تومان پول هزينه پاس شده است.

بــه گزارش فارس ، پاس همدان 11 ســال 
اســت كه در ورزش اســتان جــا باز كرده 
اســت اما هيچ فايده و بهره اى براى ورزش 
همدان به ارمغان نياورده است و شايد تنها 
افتخارش كســب عنــوان قهرمانى در جام 

سه جانبه سرداران باشد!
پاســى ها در اين سالها آنقدر بد كار كرده اند 
كه هر ساله پســرفت كرده و راه سقوط در 
پيش گرفته اند و چه بسا اگر در سال جارى 
نيز كمك 600 ميليون تومانى اســتاندارى 
براى خريد امتياز در ليگ دســته دوم نبود، 
ديگــرى اثرى از اين تيم ســبزپوش يافت 

نمى شد.
با يك حساب سرانگشتى مى توان به راحتى 
فهميد كه پاس ناودان دورريز ورزش استان 
شــده و هزينه هاى 11 ســاله آن به چندده 

ميليارد تومان هم تجاوز كرده است.
سالهاســت كــه پول هاى ورزشــى و غير 
ورزشــى زيادى راهى پاس شــده است اما 
با يك دهم اين مبالــغ مى توان ده ها هيأت 
ورزشــى را از صفر به صد رساند و شاهد 

افتخارآفرينى براى ورزش استان باشيم.

اما در آن ســو تمام هزينه هاى انجام شــده 
براى پاس تنها سرشكستگى و سرافكندگى 
بيش نداشــته است درســت ضرب المثل 
«آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچى» 

براى آن صدق مى كند.
اما جالب اســت بدانيد در آن سوى ورزش 
فوتبال و هم خانواده آن يعنى فوتسال شرايط 
به مراتــب فرق دارد و اين فوتســالى هاى 
استان از سفره ورزشى استان سهمى ندارند 
و سهمشــان آن شده است كه هر ساله پس 
از درخشــش در يك ليگ با كلمه انصراف 

مواجه مى شوند.
كارى كه عليصدر با فوتســال همدان كرد 
هيچگاه از ذهن ورزش استان پاك نخواهد 
شــد، اما ايــن روزها تيم خوب ســالمت 
همدان نيز راه عليصــدر را در پيش گرفت 
و از گردونه مسابقات ليگ دسته دوم كشور 

كنار رفت.
 اداره كل ورزش و جوانان تيشــه 

به ريشه فوتسال استان زد
مدير تيم سالمت همدان با اشاره به بازماندن 
تيمش از حضور در ليگ دسته دوم فوتسال 
كشــور اظهار كرد: تيم سالمت همدان كه 
متولى آن دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
همدان بود، پــس از صعود اين تيم به ليگ 
دســته دوم، به دليل قانون عدم حمايت از 

تيم هــاى حرفــه اى از چتــر حمايتى اين 
دانشگاه خارج شد.

على ثقفى ادامه داد: در نهايت بر آن شديم تا 
با هزينه شخصى اين تيم را سرپا نگه داريم 
و با برآورد اوليه متوجه شديم كه حضور در 
اين ليگ قريب به 50 ميليون تومان براى ما 

هزينه دارد.
وى با اشــاره به پيگيرى هاى مديركل امور 
اجتماعى استاندارى همدان پيرامون وضعيت 
اين تيم گفت: با وجود پيگيرى هاى صورت 
گرفته هيچ يك از نهادهاى اجرايى حمايت 
نكردنــد. مدير تيم ســالمت همدان افزود: 
حتى هيأت فوتبال و اداره ورزش و جوانان 
به ما زمين تمرين و مســابقه نداد و كمك 

مالى هم كه ديگر هيچ.
وى گفت: درخواســت داديم كه از بودجه 
2018 در قالب برنامه هاى اين رويداد بتوانيم 
فعاليت داشته باشيم اما اداره ميراث فرهنگى 
موافقت نكرد و دســتگاه ورزش هم اعالم 
كرد كه بودجه اى براى كمك به تيم سالمت 

ندارد.
ثقفى تصريح كرد: جالب آنجا مى شــود كه 
ايــن تيم تنها به خاطر نداشــتن 12 ميليون 
تومان هزينه ورودى مسابقات از ليگ كنار 
گذاشته شد و آقايان اهميتى هم به موضوع 

ندادند.

آيا سامان قدوس
 نامزد جايزه گولدبولن 
سوئد مى شود؟ 
 روزنامه نــگار مطرح فوتبال ســوئد از 
صالحيت ســامان قدوس، ملى پوش ايرانى 
براى نامزدى جايزه گولدبولن خبر مى دهد. 

به گزارش تســنيم و به نقل از سايت فوتبال 
ديركت سوئد، پاتريك اكوال مى نويسد: سامان 

قدوس 15 بازى براى تيم اوسترشوندس در 
فصل جارى ليگ برتر فوتبال ســوئد انجام 
داد اما بايد روى نظر هيئــت داورى جايزه 
گولدبولن حساب كنيم زيرا سامان قدوس به 
عنوان يك بازيكن ملى براى تيم ملى فوتبال 
ايران بازى كرده است و اين پرسش ظريف 
مطرح مى شــود كه او در قامت يك بازيكن 
خارجى براى تيم آمياى فرانســه محسوب 
مى شــود؟ اين روزنامه نگار فوتبال ســوئد 
ادامه مى دهد: هر چند سامان قدوس تصميم 

گرفت براى تيم ملى فوتبال ايران بازى كند 
اما او بيشــتر يك سوئدى به حساب مى آيد. 
طبق شرايط مى بايست سامان قدوس نامزد 
كســب جايزه گولدبولن شود كه تاكنون آن 
را فتح نكرده است. برخى از بازيكنان هم در 
ساليان اخير همانند ريخت داراى 2 پاسپورت 
بودند. به نظرم سامان قدوس بايد يكى از 3
نامزد اصلى فتح اين جايزه پس از كارى كه او 
براى يكى از تيم هاى كوچك فرانسوى (آميا) 

در لوشامپيونه كرد باشد.

توجه بيش از حد به پاس، كار دست ورزش همدان مى دهد

پاس ناودان دورريز ورزش همدان
■ انصراف فوتسالى ها به خاطر 12 ميليون تومان
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عكس روز
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■ حديث:
امام صادق(ع):

شيعياِن ما را در سه چيز بيازماييد: در اوقات نماز كه چگونه آنها را رعايت 
مى كنند، و در اسرارشان كه چگونه آنها را از دشمنان ما پنهان نگه مى دارند، 

و در اموالشان كه چگونه با آنها نسبت به برادرانشان مواسات مى كنند . 
غرر الحكم : ج 5 ص 184 ح 7893 و 7894 

دبير جشنواره تئاتر كودك 
براى جشنواره تئاتر كودك

 اسپانسر مى پذيريم
 خردادماه بود كه مريم كاظمى با حكم مدير كل هنرهاى نمايشى 
بــه عنوان دبير بيســت و پنجمين دوره جشــنواره بين المللى تئاتر 

كودك و نوجوان انتخاب شد. 
وى سال پيش نيز دبيرى جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
در اســتان همدان را بر عهده داشــت. يكى از چالش هايى كه اين 
روزها در برپايى جشــنواره هاى بين المللى وجود دارد، مشكل ارز 
اســت كه دعوت از مهمانان را به دليل مســائل مالى با مشكالتى 

ممكن است روبه رو كند
دبير جشــنواره تئاتر كودك در اين باره با تأييد بروز مشكالتى در 
زمينه باال رفتن نرخ ارز و وضعيت بودجه جشنواره و برپايى بخش 
بين الملل گفت:  در حال حاضر با چند گروه خارجى براى حضور 
در ايران به توافق رســيده ايم، اما با شرايط ارزى كه وجود دارد نياز 

به اسپانسر براى برپايى بخش بين الملل داريم.
 دبير بيســت و پنجمين جشــنواره تئاتر كودك با عنوان اين مطلب  
گفت: در حال حاضر اين مشــكل براى ما اساسى است كه تالش 
داريم آن را با رايزنى گروه هاى خارجى و همينطور جذب اسپانسر 

برطرف كنيم.
بــه گزارش فارس ؛ مريــم كاظمى با تأكيد بــر اينكه تالش دارند 
از كيفيت آثــار به دليل اين چالش ها و مشــكالت نكاهند، گفت: 
مــا تقاضاى جذب اسپانســر داريم و اينكه اگر بتوانند كســانى به 

جشنواره كمك كنند، خيلى خوب مى شود.
كاظمى با بيان اينكه برگزارى اين جشنواره، صرفا اجراى يك «شو» 
نيست، بلكه جشنواره اى براى آينده كودكان ما است كه مى تواند در 
روند تربيت فرهنگى آنها تأثيرگذار باشد، خاطرنشان كرد: به خاطر 

همين ما خيلى به كيفيت كارها تأكيد داريم.
دبير جشــنواره تئاتر كودك اظهار داشت: به هر حال همه مشكالت 
رفع مى شود اما آنچه ماندگار و باقى مى ماند تاريخ هنرى جشنواره 

است.
وى با بيان اينكه بودجه جشــنواره كامال دولتى است، توضيح داد: 
بايد تالش كنيم ميزان بودجه را نســبت به سال گذشته خيلى باالتر 
ببريم؛ چرا كه نوســان دالر در دعــوت از مهمانان خارجى خيلى 
تأثيرگذار اســت و هم اينكه اگر بتوانيم اسپانسر براى كارها جذب 

كنيم، االن هم در تالش براى برداشتن اين گام ها هستيم.
دبير جشنواره تئاتر كودك يادآور شد: ما االن با چند كشور به توافق 
رســيده ايم؛ منتها براى پرداخت هزينه ها در آينده بايد خداوند به ما 

رحم كند! 
ــبت  ــم نس ــت و پنج ــنواره بيس ــه جش ــد: بودج ــادآور ش وى ي
ــت  ــن اس ــر اي ــرار ب ــت. ق ــرده اس ــر نك ــل تغيي ــال قب ــه س ب
ــكالت ارزى  ــون مش ــائل چ ــى مس ــروز برخ ــورت ب ــه در ص ك
كمك هايــى بــه مــا صــورت بگيــرد؛ منتهــا فعــال در ايــن زمينــه 
ــم  ــالش داري ــان ت ــاده اســت. در حــد توانم ــاق خاصــى نيفت اتف

ــيم.  ــل باش ــش بين المل ــى در بخ ــاى خارج ــاهد اجراه ش
ــودك و  ــر ك ــى تئات ــنواره بين الملل ــن جش ــر بيســت و پنجمي  دبي
نوجــوان در پايــان اظهــار داشــت: 16 كشــور كانديــداى حضــور 
در جشــنواره هســتند و كشــورهاى زيــادى نيــز متقاضــى حضــور 
ــن،  ــك، چي ــان، بلژي ــروژ، آلم ــان، ن ــپانيا، يون ــا، اس ــد. ايتالي بودن
كنيــا و آرژانتيــن از جملــه كشــورهايى هســتند كــه گروه هايشــان 
ــروه  ــد گ ــا چن ــد و االن ب ــنواره بوده ان متقاضــى حضــور در جش

ــيده ايم. ــق رس ــه تواف ــم ب ه
وى در پايــان گفت:  جشــنواره ما بين المللى اســت و اگر بخش 
بين الملل آن حذف شود، اسمش بى اثر مى شود. با اين همه اميدوارم 

تعداد كارهاى خارجى نسبت به سال هاى قبل كمتر نشود.

لوس ترين طالى سال!
وحيد حاج سعيدى »

اين كه ما از يك فلز مثل طال تعريف كنيم و به بقيه 
فلزات بى توجهى كنيم كار درســتى نيست و نتيجه 
اش جفتك چاركــش انداختن و َرم كردن فلز مورد 
نظر مى شود. در اين كه طال فلزى زيبايى است و از 
نظر جدول تناوبى عناصر به صورت يك فلز سنگين 
و نجيب طبقه بندى شــده ( و جزو فلزات جلف و 
بى جنبه نيســت) شكى نداريم. شايد به همين علت 
طال در تجارت، مهمترين فلز در ميان فلزات گرانبها 
تلقى مى شــود ؛ ولى اين نبايــد باعث غفلت ما از 

ساير فلزات شود.
چرا كه امســال طال يكى از لوس ترين ســال هاى 
خودش را پشت ســر گذاشت و گوشش به حرف 
هيچ كس حتى آقاى جهانگيرى و سيف هم بدهكار 
نبود و تند و تند باال مى كشيد و هر كارى مى كردند 
كه الاقل كمى دست از حركات موزون و نوسان ، بر 
دارد ميسر نبود. تا جايى كه مجبور شدند سكه هاى 
گرمى و ميلى گرمى هــم توليد كنند و حتى زمزمه 
توليد آمپول و محلول طال! هم شــنيده شد ولى باز 
هم طال ســر به زير نشد و بازار سياه اين سكه هاى 
گرمى و وارادات طالى قاچاق هم در گوشه و كنار 
مملكت ديده شــد. البته عالقه وافر مردم به طال در 
ايــن تغيير واحد اندازه گيرى و فروش طال بى تاثير 
نيست. در گذشــته طال مثل خرما و آلو به صورت 
طبقى خريد و فروش مى شــد : « ز علوم گذشتگان 
ورقى... نزد ايشــان به از طــال طبقى »  ولى رغبت 
مردم به داشتن طال به جاى علوم گذشتگان و لى لى 
به الالى طال گذاشــتن باعث شده كه طال ديگر مثل 
گذشته ســر به زير نباشد و سرى در بين سرها پيدا 
كند و مثل زعفران گرمــى و مثقالى( البته در برخى 

موارد به صورت تنى) به فروش برسد.
تازه شانس آورديم طال روى هورمون هاى جنسى و 
گلبول هاى بدن مردان اثرات منفى دارد وگرنه با اين 
استقبالى كه برخى از جماعت ذكور از لوازم آرايشى 
و آاليشــى دارند ، معلوم نبــود اگر طال براى مردان 

مفيد بود چه شير تو شيرى مى شد؟!
علــى اى حال به منظور كم كردن روى طال و آچمز 
كردن نوســانات طال پيشنهاد مى گردد با تغيير ذائقه 
تجمالتى مردم، غائله نوسانات بازار طال را بخوابانيم. 
همانگونه در ســال هاى اخير با برنامه هاى مختلف 
صدا و سيما و ساير نهاد ها ، ذائقه ترافيكى، غذايى، 
فرهنگى، دخانياتى، بهداشــتى و ... مردم تغيير كرده 
و خلق اهللا به جاى اســتفاده از خودروى شــخصى 
از مترو اســتفاده مى كنند يا به جاى مصرف فست 
فــود ها ، مصرف آبگوشــت بزباش و آش رشــته 
رشــد چشمگيرى داشته است يا با چاپ دل و روده 
ســرطانى ها روى پاكت ســيگار ديگر كسى طرف 
ســيگار هم نميــرود و قس على هذا... ، پيشــنهاد 
مى شود به جاى طال ، فلزات ديگرى مثل آهن يا مس 
را علم كنيم و توى سر طال بكوبيم و با ارزش گذارى 
روى ايــن فلزات انقالبى در زيور آالت ايجاد كنيم. 
فقط خانم ها بايد قول بدهند در مصرف اين فلزات 
جديدالزينت صرفه جويى كننــد و به ِصرف ارزان 
بودن فلز زينتى آهن يا مس، يك خاور جواهرآالت 

با خود به عروسى نبرند! از ما گفتن بود...

لمس اشيا در دنياى مجازى با دستكش 
چسبنده!

  سيســتم هاى واقعيت مجازى امروزى در ايجاد حس حضور در 
يك محيط سه پسى مجازى كامال خوب عمل مى كنند، اما آنها نمى 
توانند حس لمس اشيا را در اين محيط به درستى به افراد منتقل كنند.

به گزارش مهر، مهندسان و پژوهشگران سوئيسى با همكارى يكديگر 
دستكش هاى چسبنده اى توليد كرده اند كه با استفاده از آنها مى توان 
اشــيايى كه در دنياى مجازى ديده مى شوند را لمس كرد و آنها را به 

طورى كامال ملموس احساس كرد.
اين دستكش ها كه DextrES نام دارند،در بخش انگشت از نايلون 
هايى ويژه به همراه روكش منعطف فلزى پوشــانده شــده اند و يك 

عايق فلز و نايلون را از هم جدا مى كند.

گردنبندى كه از ضربه مغزى جلوگيرى مى كند
  محققــان گجتى ســاخته اند كه پس از قــرار گرفتن دور گردن 
ورزشكاران از شدت ضربه به مغز آنان مى كاهد.به گزارش مهر،  چند 
سال قبل گجتى شبيه گردنبند ساخته شد كه براى حفاظت ورزشكاران 
در مقابل ضربه مغزى به كار مى رفت. اين گجت ســبب مى شد مغز 
ورزشــكاران بزرگتر شــود. اكنون تحقيقى جديد نشان مى دهد اين 
گجت واقعا كارآمد اســت و كاربر خود را در برابر ضربات كوچك 
و بزرگ محافظــت مى كند.گروهى از محققان بيمارســتان كودكان 
سينسيناتى  اين دستگاه را ساخته اند كه Q-Collar نام گرفته است. 
اين گجت به وريد ژوگوالر فشار مى آورد و در نتيجه جريان خون به 
مغز را كم مى كند. وريد ژوگوالر نام دو سياهرگ بسيار مهم (ژوگوالر 

خارجى و داخلى) است كه در هردو طرف گردن قرار دارند. 

ابداع دوربين خودروهاى خودران با الهام از 
چشم ميگو

  پژوهشــگران دانشــگاه "ايلى نوى" موفق شدند با الهام از چشم 
ميگــو، نوعى دوربين ابــداع كنند كه براى اســتفاده در خودروهاى 

خودران مناسب است.
به گزارش ايســنا، گروهى از پژوهشــگران "دانشــگاه ايلى نوى در 
اربانا-شــمپين"(UIUC)، دوربينــى را با الهام از چشــم "ميگوى 
دهان پا"(mantis shrimp) ابداع كرده اند.ميگوى دهان پا، يكى از 
پيچيده ترين سيستم هاى بصرى را در ميان حيوانات دارد. پژوهشگران 
با تقليد از بينايى سخت پوســتان توانســتند بهبــود قابل توجهى در 
دوربين هاى تجارى كنونى ايجاد كنند. شــايد اين ابداع بتواند به ديد 

واضح تر خودورهاى خودران و پيشگيرى از تصادفات كمك كند.

اسكنر اثر انگشت براى تشخيص سريع اعتياد
  محققان اســكنر اثر انگشتى ساخته اند كه مى تواند در 10 دقيقه 

مصرف مواد مخدر در بدن فرد را رديابى كند.
به گزارش مهر، يك اسكنر اثر انگشت قابل حمل مى تواند در عرض 
10 دقيقه تست اعتياد را با دقت 99 درصد انجام دهد.تحقيقى جديد 
عملكرد اسكنر Reader 1000 را با تست هاى اعتياد ادرار و خون 
مقايسه كرده است.اسكنر Reader 1000 در 5 ثانيه از اثر انگشت 
نمونه بردارى مى كند  و در كمتر از 10 دقيقه نتيجه آزمايش را نشان 
مى دهد.اين سيستم شامل يك كارتريج جمع آورى نمونه اثر انگشت 
و واحد تحليل Reader۱۰۰۰ است كه هرگونه نشانى از عرق در 
اثر انگشــت را تحليل مى كند. هنگام مصرف مواد مخدر، متابوليت 

هاى اين مواد در بدن توليد و در عرق نمايان مى شوند.

ربات داوينچى جراحى پروستات
 نيز انجام داد

 ربات معروف داوينچى كه چندى پيش در انگليس جراحى قلب 
باز انجام داده بود اين بار يك بيمار مبتال به ســرطان "روده بزرگ"را 
بــا موفقيت جراحى كــرد. اين مرد اولين بيمار مبتال به ســرطان در 
انگلستان بود كه توســط اين ربات جراحى شد و به سالمت از اتاق 

عمل بازگشت.
به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميل، در يك عمليات جراحى كه 
توسط ربات جراح"داوينچى" انجام شد، مثانه، پروستات، و راست 
روه يك مرد 41 ســاله مبتال به ســرطان"روده بزرگ" به نام"دين 
والتر"( Dean Walter) از طريق يــك برش تنها 2 اينچى در 

شكم وى خارج شد.

سينـما

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

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

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2....................... تنگه ابوقريب -جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

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

مجوز چاپ 
150جلد كتاب در 
همدان صادر شد
 معــاون فرهنگى و هنــرى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى همدان گفت: از ابتداى سالجارى تا 
كنون مجوز چاپ 150جلد كتاب براى نويسندگان، 

شاعران و اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى استان 
صادر شده است.

مجوز چاپ 150جلد كتاب در همدان صادر 
شد

مجيد فروتن روز ســه شــنبه در گفــت و گوى 
اختصاصى با ايرنا، اظهار داشــت: ايــن كتابها به 
ترتيــب در موضــوع ادبيــات و ديــن، كليات و 
آموزشــى، تاريخ، جغرافيا و اجتماعى تاليف شده 
و 70 درصد مجوزهاى صادر شده مربوط به شهر 

همدان و مابقى مربوط به شهرستان ها است. 
وى خاطرنشان كرد: همدان جزء 10 استانى است 
كه به طور مستقل مجوز چاپ صادر مى كند و اين 
امر در سهولت و شتاب گرفتن روند چاپ و نشر 

بسيار تاثير گذار است.
معــاون فرهنگــى و هنــرى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى همدان با بيان اينكــه ميانگين 
صــدور مجــوز يك ماه اســت، افــزود: كتاب 
ها توســط يك هيات از اســاتيد خبره علمى و 

فرهنگى استان بررسى مى شود. 
وى يادآورى كرد: 56 ناشــر كتاب در سطح استان 
وجود دارد كه 37 ناشر خصوصى و مابقى ناشران 
در دانشــگاه ها و مراكز علمى و آموزشى فعاليت 

دارند.
همدان 111باب كتابخانه دارد و بر اساس آمارهاى 
موجود 4,27 درصد جمعيت استان عضو كتابخانه 
هستند و مطابق سند نهضت مطالعه مفيد اين ميزان 

بايد 35 درصد باشد.

 تفاهــم نامــه همــكارى بيــن رئيــس پــارك 
ــس  ــات رئي ــو هي ــاورى و عض ــم و فن و عل
در  امــروز  گردشــگرى  جهانــى  ســازمان 
دبيرخانــه اجــالس جهانــى گردشــگرى منعقــد 

شــد .
 مجيــد كــزازى ، رئيــس پــارك علــم و 
ــن  ــه اي ــا اشــاره ب ــدان ب ــاورى اســتان هم فن
مهــم كــه  اســتارت آپ هــا در اجــالس 
جهانــى گردشــگرى مــى تواننــد راهــى بــراى 
ــر باشــند  گفــت :  در  ــده هــاى برت طــرح اي
ــي  ــارك علم ــش پ ــن هماي ــي اي ــه علم كميت
و فنــاوري يــك مجموعــه اي را  متشــكل 
از اســتارت آپ ها در حــوزه گردشــگري و 
ــه نمايشــگاه علمــي  ــه اضاف ــع دســتي ب صناي
ــده  ــدارك دي ــه ت ــن زمين ــي در اي و تخصص
ــم  ــارك عل ــرد : پ ــوان ك ــزازى عن اســت . ك
ــياحتي  ــركت س ــكاري ش ــا هم ــاورى ب و فن
عليصــدر بيــش از 55 اســتارت  آپ در زمينــه 
گردشــگري و البتــه بخشــى در زمينــه صنايــع 
ــن  ــد . وى همچني ــد ش ــا خواه ــتي برپ دس
ــان  ــن راســتا هــم زم ــن در اي گفــت : همچني
ــگرى  ــى گردش ــالس جهان ــن اج ــا چهلمي ب
نمايشــگاهي در محــل برگــزارى اجــالس  
دايــر خواهــد شــد . در ايــن نمايشــگاه امــكان  
بازديــد بــراى ميهمــان خارجــي و گردشــگران 

ــود .  ــد ب ــم خواه ــي فراه ايران
ــن  ــه اي ــرد :  نتيج ــدوارى ك ــار امي وى اظه
ــى  ــى و جانب ــاى علم ــه ه ــداد و برنام روي
ــه خصــوص در  ــور و ب ــطح كش آن  را در س
ــده  ــود  اي ــدان موجــب ش ــتان هم ــطح اس س
 هــاى برتــر راهــى بــه ســمت اجرايــى شــدن 

ــد ــر ببينن ــش روى هموارت را پي

 حمايت از ايده هاى نو و استارت آپ ها در 
سازمان ميراث فرهنگى

و  ســرمايه گذارى  معــاون  زمينــه   ايــن  در 
ميراث فرهنگــى،  ســازمان  برنامه ريــزى 
 : كــرد  عنــوان  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
و  نــو  ايده هــاى  از  ميراث فرهنگــى  ســازمان 

. كــرد  خواهــد  حمايــت  اســتارت آپ ها 
ــه  ــم ك ــالش مى كني ــت: «ت ــى گف ــين ارباب  حس
حــوزه  وارد  گردشــگرى  اســتارت آپ هاى 
ــتم  ــاد اكوسيس ــا ايج ــد ب ــوند، باي ــاختى ش زيرس
ــن  ــتارت آپ ها در اي ــرى اس ــرار گي ــاورى و ق فن
اكوسيســتم جايــگاه هــر يــك از آن هــا مشــخص 

ــود.» ش
ــنتى  ــگاه س ــم از ن ــالش مى كني ــه داد: «ت او ادام
از  پشــتيبانى  و  حمايــت  بــراى  و  بگذريــم 

ــچ كوششــى  ــوزه از هي ــن ح ــتارت آپ هاى اي اس
ســازمان  حمايــت  كــرد،   نخواهيــم  دريــغ 
اختيارگذاشــتن  در  بــراى  ميراث فرهنگــى 
اطالعــات اماكــن، اعطــاى مجوزهــا و ســاير 
ــورت  ــه ص ــتارت آپ ها ب ــراى اس ــا ب حمايت ه

مى شــود.» دنبــال  ويــژه 
و  ايده هــا  از  «حمايــت  داد:  ادامــه  اربابــى 
در  خــالق  ايده هــاى  و  نــو  پايان نامه هــاى 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى،  حــوزه  ســه 
ــن  ــاى اي ــت برنامه ه ــز در اولوي ــگرى ني گردش

معاونــت اســت.»
معــاون ســرمايه گذارى و برنامه ريزى ســازمان 
ميراث فرهنگى تصريح كرد: «در حال حاضر 900
ســمن در حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى فعاليت مى كنند اما يك سمن وجود 

نــدارد كه از اين تشــكل ها حمايــت كند و يك 
جشــنواره اى راه اندازى كند، ايجاد يك تشــكل 
مادر براى حمايت از اين ســمن ها بسيار الزم و 

ضرورى است.»
اربابــى اضافــه كــرد: «تبليغــات و شناســاندن 
اســتارت آپ ها در اماكــن تاريخــى و فرهنگــى 
ــا همــه  بايــد داراى يــك بســتر مناســب باشــد ت
ــت  ــن ظرفي ــتفاده از اي ــكان اس ــتارت آپ ها ام اس

ــند.» ــته باش را داش
ــزى  ــزود: «حــوزه ســرمايه گذارى و برنامه ري او اف
دنبــال ايده هــاى نــو بــراى تاميــن ســرمايه اســت، 
ســرمايه گذارى هاى  دنبــال  بــه  مــا  همچنيــن 
جديــد هســتيم و اســتارت آپ ها مى تواننــد در 
ايــن حوزه هــا نظــرات و ايده هــاى خــود را 

مطــرح كننــد.»

تفاهمنامه پارك علم وفناوري و عليصدر بسته شد

حضور ايده هاى برتر در اجالس جهانى

«واگويه هاى على گندابى» 
در همدان به صحنه مى رود

 نمايــش «واگويه هــاى علــى گندابــى» به 
نويسندگى و كارگردانى محمد جواد كبودرآهنگى 

در تاالر فجر همدان به روى صحنه مى رود
نمايش «واگويه هاى على گندابى» كه در دو سال 
گذشته با 40 اجرا عالوه بر همدان در شهر كربال 
هم به روى صحنه رفته اســت؛ به خاطر استقبال 
تماشاگران براى سومين ســال متوالى در همدان 

اجرا مى شود.
كبودرآهنگــى درباره نمايــش «واگويه هاى على 
گندابى» گفت: اين اثر هنرى به شرح  حال فردى 
به نام على گندابى مى پردازد؛ فردى كه يك شب از 
شب هاى محرم باوجود مستى در ورودى شهر با 
شــيخ حسن واعظ برخورد كرده و درخواست او 
از اين واعظ براى خواندن روضه سيدالشهدا(ع) 

سبب دگرگونى و توبه او مى شود.
وى افــزود: على گندابى پــس از توبه به زيارت 
اباعبداهللا الحسين(ع) مشرف مى گردد و پس از آن 
نيز با بروز برخى اتفاقات از دنيا رفته و در صحن 

اميرالمومنين على (ع) به خاك سپرده مى شود.

كتاب «عمود هزار و چهارصد و 
دو» در رزن رونمايى شد

 كتاب «عمــود هزار و چهارصد و دو» نوشــته 
بهمرام بهرامى رشــيد با حضور مســئوالن و اهالى 
فرهنــگ و ادب در كتابخانه عالمــه دهخداى قروه 

درجزين برگزار شد
مديرفرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان رزن در اين 
مراسم گفت: اين مراسم، سومين آيين و «عمود هزار 
و چهارصد و دو» دهمين كتابى اســت كه امسال در 

شهرستان رزن رونمايى مى شود.
ــت از حــوزه  ــراى حماي ــزود: ب ــى ســيف يار اف عل
چــاپ و نشــر و ترويــج فرهنــگ مطالعــه، تــالش 
مى كنيــم تــا پايــان ســال از آثــار ســاير نويســندگان 

شهرســتان هــم رونمايــى كنيــم.
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