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با بدحجابى 
جواب نمى  دهد

نمايش آثار 
تاريخي نهاوند در 
موزه مسكو

مظلوميت 
بقاع متبركه 
در دارالمومنين 
همدان

رسانه ها را 
به گسترش 
نااميدى متهم 
مى كنند!

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

2

يادداشت روز

2

ضرب االجل استاندار 
رو به پايان است 
مديران گزارش دهند

استخـدام

افراد واجد شرايــط مـي توانند از ساعت 8 الي 16 با شماره 09186054887 تماس حاصل فرمـايند.

يك شركت فــعال و معتبر در صنعت بيمه استان همدان جهت تكميل سرمايه انساني خود از 
افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

سوابق كاري و رشتهمدرك تحصيليعنوان شغلرديف
پزشك عموميدكتراي حرفه ايپزشك معتمد1

رشته حقوق داراي تجربه كافي  در طرح دعوي حقوقي و ليسانس/ فوق ليسانسكارشناس حقوقي2
مسلط به قوانين مرتبط با امور بيمه اي

كارشناس فروش 3
رشته مديريت و اقتصاد ليسانس/ فوق ليسانسبيمه عمر و سرمايه گذاري

به مناسبت رويداد 2018

محور3 هزار ساله  
هگمتانه - نوشيجان 
را جهانى كنيد

هوالباقىهوالباقى
t

جناب آقاي مهند  س 
محمد   مـد  د  ي

مد  يركل محترم استاند  ارد   استان همد  ان
با كمال تأسف و تأثر د  رگذشت ماد  ر گراميتان 
را خد  مت حضرتعالي و خانواد  ه محترم تسليت 
عرض نمود  ه، از د  رگاه ايزد   منان براي جنابعالي 
و تمامي بستگان صبر جزيل و براي آن مرحومه 

غفران واسعه مسألت د  اريم.
مديريت و كاركنان شركت توليد و بسته بندى 

آب معدنى ظفر گامـا نهـاوند

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

پيام همدان  ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayamhamedanpayam

اصالحيه

محمد حسين پور- شهردار نهاوند

آگهى مزايده حضورى آهن آالت 
و ساير منصوبات چرخ فلك  شهردارى نهاوند

مورخ  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت  رأس  مزايده 
اعضاء  حضور  با  و  شهرداري  محل  در   97/4/31

كميسوين عالي معامالت برگزار مي گردد.

اقتصاد سرويس        ارتباط با

Eghtesad@hamedanpayam.com

در هجدهمين نمايشگاه تخصصى لوازم خانگى همدان مطرح شد

گران شدن 50 درصدي 
قيمت لوازم خانگى
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سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري: 

همداني ها هر روز 420 تن زبـاله 
توليد مي كنند

دبير كل سازمان جهانگردى 
به همدان مي آيد

مدير كل فرهنگ و ارشاد استان در دفتر همدان پيام:

اعتقاد به ايجاد نشاط اجتماعي دارم
■ جامعه بدون مطبوعات مرده است 

مجمع ساليـانه كـانون 
فرهنگي و مردمي مالير برگزار مي شود

كانون فرهنگي و هنري شهرستان مالير

مجمع عمومي ساليانه كانون فرهنگي و هنري شهرستان 
مالير فردا جمعه ساعت 18 در دفتر اين كانون در مالير 

برگزار خواهد شد.
 گفتني است در اين مجمع به موضوعاتي چون گزارش 
فعاليت يكساله كانون، تصويب صورت هاي مالي، انتخاب 
براي  تصميم گيري  و  هم انديشي  مديره،  هيأت  اعضاي 
جوانان  كارآفريني  و  اشتغال  از  حمايت  صندوق  فعاليت 

ماليري پرداخته مي شود.
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

سرمايه گذارى در حوزه مديريت شهرى 
نيازمند حمايت جدى ترى است

  جذب ســرمايه گذار در 
جديد  هــاى  ظرفيت  ايجــاد 
شغلى در حوزه شهرى، عامل 
مهم و تاثيرگذارى بر توســعه، 
پيشــرفت و رونــق اقتصادى 
شــهر اســت،بر اين اســاس 
اهميت توجه به حمايت هاى 
جديتــرى از ســرمايه گذاران 
پــروژه هاى حــوزه مديريت 
شهرى را بيش از پيش ايجاب 

مى كند.   
ــالمى  ــوراى اس ــى و ادارى ش ــارت حقوق ــيون نظ ــس كميس رئي
ــم ايجــاد امنيــت و  ــن مه ــق اي شــهر همــدان گفــت: شــرط تحق
حفــظ ســرمايه و اعتمادســازى بــراى ســرمايه گــذار اســت، چــرا 
كــه كســى كــه ســرمايه خــود را بــه مشــاركت مــى گــذارد روى 
ــه  ــه دارد و ب بســيارى از مســائل دقــت نظــر و توجــه همــه جانب

ــد. ــد كار دقــت مــى كن جزيــى تريــن مطلــب و رون
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهرهمدان؛ سيد مسعود 
عسگريان در جمع خبرنگاران افزود: بر اين اساس ضمن استقبال از 
حضور گسترده ســرمايه گذاران حوزه شهرى در بحث اقتصادى و 
گردشگرى، شايسته است شهردار كالن شهر همدان ضمن همراهى 
بيشتر با ســرمايه گذاران بخش خصوصى نسبت به تهيه بسته هاى 
حمايتى از ســرمايه گــذاران مراتب را جهت تصويب به شــوراى 

اسالمى شهرارائه دهد.
رئيس كميسيون نظارت حقوقى و ادارى شوراى اسالمى شهر همدان 
با بيان اينكه حمايت از ســرمايه گذار تنها نبايد در حد شعار بماند 
اضافه كرد: اگر حمايت واقعى از ســرمايه گذار در مديريت شهرى 
صورت پذيرد شــاهد دســتاوردهاى مثبت و توفيق در مسيرتوسعه 

شهر خواهيم بود.

پخش نذورات با ظروف يكبار مصرف 
گياهى انجام شود

  مديركل حفاظت محيط زيست همدان از شهروندان خواست در 
مناسبت هاى مذهبى و ماه هاى عزاداراى نذورات خود را در ظروف 
گياهى توزيع كنند و ســالمت مصرف كنندگان و محيط زيســت را 

مد نظر قرار دهند.
ســيد عادل عربى در نشســت با اعضاى شوراى هيات هاى مذهبى 
همدان بيان كرد: با توجه به فرهنگ غنى پخش نذورات، استفاده از 
ظروف يكبار مصرف در ايام عزادارى و مناسبت هاى دينى و مذهبى 

به طور چشمگيرى افزايش مى يابد.
وى اضافه كرد: توزيع نذورات در آيين هاى مذهبى اقدام شايســته 
اى اســت اما بايد به سالمت مصرف كنندگان و حفظ محيط و محل 

زندگى هم توجه داشت.
مديــركل حفاظــت محيــط زيســت همــدان يــادآورى كــرد: پيشــتر 
در ايــن قبيــل مراســم هــا نــذورات در ظــروف شيشــه اى، اســتيل 
ــى  ــاى مذهب ــات ه ــه هي ــن ب ــد بنابراي ــى ش ــع م ــن توزي و مالمي
توصيــه مــى شــود ظــروف يــاد شــده بــه همــراه ظــروف يــك بــار 
مصــرف گياهــى تهيــه شــده از نشاســته ذرت را جايگزيــن ظــروف 

يكبــار مصــرف پالســتيكى كننــد.
ــى  ــه طبيع ــواد اولي ــه از م ــح داد: ظــروف گياهــى ك ــى توضي عرب
ماننــد نشاســته ذرت اصــالح شــده توليــد مــى شــود فاقــد مــواد 
ــا  ــى ي ــواد غذاي ــن م ــر ريخت مضــر و شــيميايى هســتند و در براب

ــد. ــاال مقاومــت دارن ــا حــرارت ب ــات ب مايع
وى گفــت: كشــورهاى پيشــرفته چنــد ســالى اســت كــه اســتفاده 
از ظــروف يــك بارمصــرف گياهــى را جايگزيــن انــواع پالســتيكى 
كردنــد و در كشــورهاى داراى فنــاورى توليــد پليمرهــاى گياهــى، 
از نشاســته ذرت، ســيب زمينــى و گنــدم بــراى ايــن منظــور 

اســتفاده مــى شــود.

10 دوربين كنترل سرعت در همدان فعال مى شود
 رئيس پليس راهور همدان از فعال شدن 10 دوربين كنترل سرعت طى چند روز آينده در همدان خبر داد.

على فكرى در گفت وگو با فارس با اشــاره به وضعيت نصب دوربين هاى كنترل ســرعت در معابر شهرى همدان، اظهار كرد: 
استقرار دوربين ها كمى با تاخير انجام شده است.

وى با بيان اينكه تعدادى از دوربين ها فعال هســتند و 10 دوربين نيز اضافه شــده است، خاطرنشان كرد: اقدامات مقدماتى اين 
دوربين ها در حال انجام بوده و تست نهايى بر روى آنها صورت گرفته است.

رئيس پليس راهور همدان از فعال كردن 10 دوربين كنترل سرعت در همدان طى چند روز آينده خبر داد و افزود: در مجموع 
تعداد دوربين هاى نظارتى و ثبت تخلف به 90 مورد در همدان خواهد رسيد.

وى با اشاره به اينكه به اهداف مورد نظر در نصب دوربين هاى رسيده ايم، در ادامه با توصيه به رانندگى ايمن، گفت: عامل تمام 
تصادفات سرعت است كه اميدوارم رانندگان به اين موضوع توجه داشته باشند.

فكرى با تاكيد به اينكه خانواده ها خودرو در اختيار فرزندانى كه فاقد گواهى نامه هســتند، قرار ندهند، افزود: هرآنچه به علت 
نداشتن گواهينامه براى فرد و ديگران اتفاقى افتد، بيمه هيچ خسارتى پرداخت نمى كند.

راه اندازى فرهنگسراى كارآفرينى در همدان 
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر همدان از افتتاح فرهنگسراى كارآفرينى در شهريورماه در همدان 
خبرداد. حميد بادامى نجات در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، با اعالم اين خبر اظهار كرد: مصوبه تأســيس فرهنگســراى 

كارآفرينى در شورا تصويب و پس از بررسى در هيئت انطباق به منظور اجرا به شهردارى ارائه خواهد شد.
وى با بيان اينكه ســازمان فرهنگى و گردشگرى شهردارى جلسات متعددى در راستاى اين فرهنگسرا با اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى استان داشته است، افزود: اتاق بازرگانى و سازمان فنى وحرفه اى نيز در بحث آموزش هاى فرهنگسراى كارآفرينى 

مشاركت خواهند داشت و امور اجرايى اين طرح به معاون فرهنگى و گردشگرى شهردارى محول شده است .
بادامى نجات خاطرنشان كرد: عاشورلو نيز در بخش ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى بخشى از فرآيند اجرايى اين طرح در 

فرهنگسراى واليت را بر عهده دارد و به زودى شاهد آغاز فعاليت اين مجموعه خواهيم بود.
وى با تأكيد براينكه فرصت دو ماهه براى راه اندازى فرهنگسراى كارآفرينى به شهردارى همدان داده شده است، گفت: اميدواريم 
شهردارى بتواند در مدت مقرر دستورالعمل هاى اجرايى الزم را آماده كند و در شهريورماه شاهد افتتاح و آغاز فعاليت كارآفرينانه 

در فرهنگسراى واليت همدان باشيم.

1- نان 2 هزار توماني در همدان به فروش مي رســد. گفته مي شــود 
برخي از نانوايي هاي همدان قيمت نــان را افزايش داده اند. گويا اين 
نانوايي ها ســنگك را 2 هزار تومان به شــهروندان مي فروشند. گويا 
مسئوالن شهرستان همدان در اين زمينه اقدامي انجام نداده اند. گفتني 
است پيش از اين درخواست افزايش قيمت نان از سوي دولت رد شد.
2- يكي از نمايند ه هاي استان حذف زودهنگام رقباي انتخاباتي را كليد 
زده اســت. گفته مي شود اين نماينده براي انتخابات سال 98 مجلس، 
با نگراني از كاهش آراي خود، برنامه هايش را زودتر كليد زده اســت. 
گويا وي اقدام به فضاسازي براي حذف رقباي احتمالي انتخابات كرده 
اســت. گفته مي شود در اين اقدام اطرافيان احتمالي رقبا نيز بي نصيب 

نمانده اند.
3- دســتور دولت براي بازآفريني بافت فرسوده در شهرها با نگراني 
دوســتداران آثار تاريخي همراه شده است. گفته مي شود در حالي كه 
تعريف مشخصي از بافت فرسوده ارائه شده است، اين دستور منجر به 
تخريب بناهاي تاريخي در شهرها مي شود. گويا دولت راهكار حفظ و 
احياي اين بناها را ارائه نداده است. گفتني است بسياري از بافت هاي 
تاريخي همدان در سال هاي گذشته و خانه هاي تاريخي محله كبابيان، 

چندي پيش به بهانه بافت فرسوده از بين رفتند.

ضرب االجل استاندار رو به پايان است 
مديران گزارش دهند

 چندى پيش اســتاندار همدان در جلسه كارگروه اقتصاد مقاومتي با 
ابراز ناخرسندي از بي تفاوتي برخي دستگاه ها در جذب اعتبارات، گفته 
بود: "مدير دســتگاهي كه نتواند اعتبار معين شده را تا تاريخ 31 تيرماه 
جذب كند، خدا را گواه مي گيرم او را از رتبه و مسئوليت استاني بركنار 
مي كنم".  نيكبخت در همان جلســه تأكيد نمــود كه "با تمام نداري ها 
دولت اين اعتبارات را در اختيار دســتگاه ها قرار داده، اما اگر اعتبارات 

جذب نشود اين چنين مديراني به درد استان نمي خورند".
او البته از دستگاه هايي كه نتوانسته اند اوراق و اعتبارات دستگاه خود را 
جذب كنند، خواست كه طي جلساتي كه با هماهنگي برنامه و بودجه و 

استانداري برگزار مي شود، اين اعتبارات را جذب كنند.
در حال حاضر كه به پايان تيرماه نزديك مى شــويم، ذكر چند نكته در 
خصوص هشدار استاندار و اهميت جذب اعتبارات توسط دستگاه هاى 

اجرايى حائز اهميت است. 
1- در استانى مثل همدان كه گام هايى در مسير توسعه برداشته شده و 
البته با موانع ريز و درشــتى در اين مسير مواجه است، جذب به موقع 
اعتبــارات اختصاص يافته در بخش هاى مختلف از اهميت بســزايى 
برخوردار است و لذا بايد فرصت ها را غنيمت شمرد و مديران نهايت 
تالش و همت را در جهت جذب اعتبار الزم براى طرح ها و پرژه هاى 

حوزه كارى خود داشته باشند.
2- تاكنون هيچ گزارشــى از اقدامات الزم بــراى جذب اعتبار پس از 
هشدار استاندار همدان به مديران ارائه نشده و مشخص نيست كه آنچه 

نيكبخت با صراحت تمام بيان نمود، به چه ميزان محقق شده است.
3- با دقت در كلمات اســتاندار همدان، مى توان فهميد كه مدير ارشد 
استان روند جذب اعتبار در استان را نامطلوب داتسته و حتى به مديران 
هشدار داده كه در صورت جبران نكردن فرصت هاى از دست رفته، بايد 
كنار بروند(اگر اعتبارات جذب نشــود اين چنين مديراني به درد استان 
نمي خورند). چه بسا ديده شده است در برخي از دستگاه ها اعتبارات 

را برگشت هم مي دهند!
4-  از آغاز مديريت نيكبخت در استان تاكنون بارها شاهد گاليه هاى 
او از مديران به ويــژه در بحث همراهى با برنامه هاى دولت و جذب 
اعتبار بوده ايم و بارها نيز هشدارها يى داده شده  كه بعضا بوى تهديد 
نيز داشــته اند. اينكه چنين هشــدارهايى چقدر در حد شعار و حرف 
مانده و يا عملى شده اند، بايد خود استاندار پاسخ دهد، اما براى استان 
چندان مطلوب نيســت كه مديرانى در اليه هاى مختلف با برنامه هاى 
ابالغى همراهى نكنند و مدير ارشــد استان نيز مرتب از آنها گاليه كند 

و هشدار دهد.
5- حال كه مهلت تعيين شده پايان مي يابد، منتظر رسانه اي شدن ليست 
مديران به همراه جذب و يا عدم جذب اعتبارات آنها از سوي استانداري 

هستيم تا ميزان عمل به تهديدها مشخص شود.

 مجيد بيات- خبرنگار همدان پيام: روزانه 
420 تــن زباله و پســماند در همدان توليد 
مى شود كه سهم هر خانواده اي در اين راستا 

3/02 است.
سرپرست مديريت پسماند شهرداري همدان 
روز گذشته در نشســت خبري با اصحاب 
رســانه با اشــاره به توليد 420 تن زباله در 
همــدان افزود: و شــهرداري براي دفع اين 
زباله هــا در ســال 1396، 140 هزار تومان 

هزينه كرده است.
حسين سيبي در ادامه گفت: از اين مبلغ 96 
هزار تومان از هر خانوار دريافت مي شــود 
كه با احتساب كل مبلغ هزينه شده، الباقي به 
صورت هزينه به عهده اين سازمان مي باشد.
سيبي تصريح كرد: هزينه جمع آوري، دفع، 
پاكيزگي غريب به 26 ميليارد تومان اســت 
كه صرفه جويــي در اين ارتبــاط مي تواند 
باعث ســرمايه گذاري در سايه بخش ها به 

شكل مفيد باشد.
وي افزود: از اين آمار 420 تن زباله روزانه 
سهم نايلكس ها 12 تن مي باشد كه از لحاظ 
اثرات زيســت محيطي و مخرب آن تأثيري 

بيشتري نسبت به بخش ديگري دارد
سرپرست ســازمان مديريت پسماند گفت: 
اين مــواد به دليل تجزيه ناپذير بودن باعث 
ايجــاد معضالت و اثــرات جبران ناپذيري 
به ســالمتي محيط زست مي شود كه خود 
بــه نوعــي هزينه هاي زيادي بــه جامعه و 

شهرداري ها تحميل مي كند.
وي ادامــه داد: ســرانه مصــرف نايلون در 
همدان بيش از 2 كيســه در روز اســت كه 
در مقايســه با نقاط ديگر كشور رقم بسيار  
بااليي اســت و با كاهش اين تعداد مي توان 
اثرگذاري محســوس در سطوح مختلف را 

شاهد باشيم.
حسين ســيبي در ادامه راهكارهاي استفاده 
كم از نايلون ها را تهيه ســاك هاي پارچه اي 
و سبد خريد كه خود باعث كاهش استفاده 

از نايلكس ميشود، 
ترويــج فرهنگ نــه به فروشــندگان براي 
استفاده از نايلكس در هنگام خريد، استفاده 
مجــدد از كيســه ها پالســتيكي و تحويل 
نايلون ها به غرفه هاي بازيافت و استفاده از 
نمره هاي پارچه اي براي خريد نان دانست. 

وي خاطرنشــان كرد: در راســتاي استفاده 
كمتر از نايلون ها در هنگام خريد تعامالتي 
با فروشگاه هاي بزرگ انجام شده كه در اين 
راستا همشــهريانى كه از كيسه و ساك هاي 
پارچه اي و سبد براي خريد استفاده مي كنند 

شامل تخفيف ويژه  مي شوند.
سرپرست ســازمان مديريت پسماند گفت: 
در اين فرآيند مجموعــه قانون گذاري هم 
تأثيرات بســزايي مي تواند داشــته باشد و 
مي توانند با اخــذ عوارض از توليدكنندگان 
نايلكس و ظروف پالســتيكي به نوعي به 

كاهش استفاده از اين مواد كمك كند.
حسين ســيبي تصريح كرد: جامعه امروزي 
با معضل بزرگي به نــام نايلكس ها و مواد 
تجزيه ناپذير مواجه است كه باعث آلودگي 
آب هاي ســطحي و زيرزمين شده همچنين 
تخريب مراتــع را به دنبــال دارد. در تمام 

دنيا100/000 دام  به دليل تغذيه اشتباه  اين 
مواد دچار مرگ مي شود

وي ادامــه داد: تخريب مراتــع با اين مواد 
باعث مي شود دام ها و احشام در استفاده از 
اين مكان ها با مشكل مواجه شوند همچنين 
آلودگي درياها يكي ديگر از اين معضالت 
است كه آبزيان به اشتباه از اين موارد تغذيه 

مي كند.
ســيبي گفت: به دليل وجود منابع نفتي در 
كشــور ايران اين مواد به شــكل ارزان و به 
ســهولت در اختيار مردم قرار مي گيرد و با 
دوام بــودن باعث شــده نايلكس در خريد 
خانوارها يك عنصر جدايي ناپذير باشــد و 
بعضا اكثر مردم نمي توانند بدون آن به خريد 

بروند.
وي ادامه داد: حدود چهارصد ســال زمان 
مي برد كه يك نايلكس تجزيه شود كه همين 
باعث ايجاد اثرات مخرب و جبران ناپذيري 

در محيط زيست است.
سرپرست سازمان مديريت پسماند در ادامه 
با اشــاره به فرهنگ سازي در حوزه پسماند 
و رفتارهاي وابســته بــه آن تصريح كرد: 
آموزش شهروندان در اين راستا بسيار تأثير 

گذار اســت و اين عمل در سطوح متفاوت 
جامعه از قبيل مدارس، جشن ها، همايش ها 
و آموزش درب منازل در وسعت زياد انجام 

خواهد شد.
وي افزود: در همين راســتا مراسمي امروز 
ســاعت 18:30 الــي 20:30 در ميدان امام 
خمينــي، پياده راه بوعلي بــه عنوان گويش 
همدانا نه به كيســه هاي پالســتيكي انجام 

مي شود.
حسين سيبي خاطرنشــان كرد: همدان در 
سال 2018 جايگاه ويژه اي در بين شهرهاي 
كشــور دارد كه اين باعث شده اين سازمان 
برنامه ويژه اي براي جمع آوري و دفع زباله 
و نخاله در ورودي و پيرامون شهر پيش بيني 
نمايد تا چهره شهر و ورودي هاي آن در حد 
و اندازه پايتخت تاريخ و تمدن ايران باشد.

وي ادامه داد: با همكاري نهادهاي قضايي و 
انتظامي بــراي برخورد با افرادي كه زباله ها 
و نخاله ها را در اطراف شــهر رها مي كنند 
تمهيداتي پيش بيني شــده است كه در اين 
راســتا ورودي هاي شــهر مجهز به دوربين 

مدار بسته خواهد شد.
در ادامــه مدير پردازش ســازمان مديريت 
پســماند گفت: آمــوزش شــهروندي در 
راستاي فرهنگ ســازي يكي از برنامه هاي 
مهم اين ســازمان اســت. اقدس خداكرمي 
افزود: از ابتداي مهر تا پايان سال با همكاري 
آمــوزش و پرورش كل در مقاطع ابتدايي و 
راهنمايي آموزش هاي الزمه در كالس هاي 

درس انجام خواهد شد.
وي گفت: 14 كانكس در ســطح شهر كار 
بازيافــت را انجــام مي دهنــد و زباله هاي 
خشك را تحويل و بســته هاي تشويقي و 

مواد شوينده را به مردم ارائه مي دهند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: عدم آگاهي در 
سنوات گذشته مشكالت زيادي ايجاد كرده 
ولي با برنامه ريزي و آموزش و تالش فراوان 

مي توان اين مشكالت را برطرف كرد.

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري: 

همداني ها هر روز 
420 تن زباله توليد مي كنند

به بهانه رويداد همدان 2018
ساعات بازديد از موزه هاى همدان

 افزايش يافت
 مســؤول امور موزه ها و بناهــاى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان گفت: به بهانه رويداد همدان 

2018 ساعات بازديد از موزه هاى همدان افزايش يافت.
مجيد جهانگيرى امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان 
اظهــار كرد: افزايش ســاعت بازديد گردشــگران از 14 موزه زير 
پوشش اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 

اعالم شد.
وى ادامه داد: ســاعات كار موزه ها و اماكن فرهنگى و تاريخى زير 
پوشــش در كل اســتان همدان از ســاعت 8:30 صبح تا 20 شب 
خواهد بود. مسؤول امور موزه ها و بناهاى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى همدان خاطرنشــان كرد: در صورت 
استقبال گسترده بازديدكنندگان داخلى و خارجى و در راستاى رفاه 
حال گردشگران در زمان حضور در استان ساعت بازديد از موزه ها 

تا ساعت 22 قابل تمديد است.
وى با اشاره به اهميت رويدادهاى جهانى گردشگرى در سال 2018
در همــدان گفت: امروزه در كشــورهاى مختلف جهان موزه هاى 
متعدد آثار باســتانى، مردم شناســى، طبيعــى، حيوانات، وحوش 
و... مجموعه تاريخى آن كشــورها را بازگــو مى كند ما هم بايد با 
محوريــت رويداد همدان 2018 از ظرفيــت موزه ها براى معرفى 

داشته هاى همدان بهره مند شويم.

21 نخبه همدانى در رقابت هاى ملى مهارت 
حضور يافتند

21 تــن از برگزيدگان مســابقات ملى مهارت از 19 رشــته 
آموزشى در هجدهمين مسابقات كشورى مهارت حضور يافتند.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى همــدان گفت: تيم اعزامى اداره 
كل آموزش فنى و حرفه اى همدان در رشته هاى اتصاالت چوبى، 
الكترونيك، آجرچينى، جواهر سازى، تاسيسات الكتريكى، تراش 
سى ان سى، مكاترونيك، طراحى فضاى سبز و كابينت ساز چوبى 
شــركت كردند. وهب مختاران در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
آنها همچنين در رشــته هاى راهكارهاى نــرم افزار براى تجارت 
الكترونيك، كاشى كارى ديوار و كف، طراحى گرافيك، صافكارى 
خودرو، تعمير و نگهدارى وسايل نقليه سنگين، طراحى مهندسى 
مكانيك، فناورى مد(خياطى)، گچ كارى، گل آرايى، لوله كشــى و 
گرمايشى به رقابت مى پردازند. مدير كل آموزش فنى و حرفه اى 
همدان گفت: برگزيدگان مرحله كشــورى به اردوى آماده سازى 
براى شــركت در چهل و پنجمين رقابت جهانى مهارت در ســال 

2019 مسكو، پس از گزينش نهايى اعزام مى شوند.

10 ميراث مســتند از ايــران تا پايان 
سال 2017 ميالدى در فهرست بين المللى 
حافظه جهانى يونســكو به ثبت رســيده 

است.
جهانــى  حافظــه  ملــى  كميتــه  عضــو 
يونســكو در نخســتين كارگاه آموزشــى 
حافظــه جهانــى يونســكو در همــدان 
اظهــار داشــت: شــاهنامه بايســنقرى، وقف 
نامــه ربــع رشــيدى، مجموعــه اســناد 

تشــكيالت ادارى دوره صفويــه آســتان 
ــان  ــر ابوريح ــم اث ــوى، التفهي ــدس رض ق
ذخيــره  نظامــى،  خمســه  بيرونــى، 
خوارزمشــاهى، مجموعــه برگزيــده نقشــه 
ســعدى،  كليــات  قاجــار،  دوره  هــاى 
المســالك و الممالــك اصطخــرى و جامــع 
التواريــخ ميــراث مســتندى هســتند كــه در 

ــد. ــده ان ــت ش ــى ثب ــه جهان حافظ
به گــزارش ايرنا، سوســن اصيلى  اضافه 

كرد: از همدان وقفنامه ربع رشــيدى شامل 
وصيت خواجه رشــيد الدين فضال اهللا به 
پســرانش درباره شــرايط وقــف و نحوه 
مصرف آن است كه در سال 2007 ميالدى 
در فهرســت بين المللى حافظه جهانى به 

ثبت رسيده است. 
اصيلى اظهار داشــت: جامــع التواريخ اثر 
ديگــرى از حكيم همدانى خواجه رشــيد 
الدين فضل اهللا اســت كه در ســال 2017

ميالدى در فهرســت بيــن المللى حافظه 
جهانى جــاى گرفته و اكنون در كاخ موزه 

گلستان نگهدارى مى شود.
عضو كميته ملى حافظه جهانى يونســكو 
گفت: ميراث مستندى كه در حافظه جهانى 
ثبت مى شــوند، قابل دسترسى براى تمام 
ملت هــاى جهان خواهند بــود و بهترين 
راه براى معرفى تاريخ و تمدن بشــرى به 

جهانيان هستند. 

 داده هاى آمارى گوياى كاهش شمار 
متوفيان ســوانح رانندگــى در فصل بهار 
امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

است.
گفت:  همدان  قانونى  پزشــكى  مديركل 
114 تن در ســوانح درون و برون شهرى 
سه ماهه نخست سال گذشته جان باختند 
كه اين آمار در فصل بهار امسال به 93 تن 

تقليل يافت.
على احسان صالح در گفت و گو با ايرنا 
بيان كرد: شــمار متوفيان ســوانح درون 
شــهرى افزايش اندكى داشته است و از 
14 تن به 15 متوفى در سه ماهه نخست 

امسال رسيده است.
مديركل پزشكى قانونى همدان ادامه داد: 
اما فوت ناشــى از تصادف در جاده هاى 
برون شهرى سير نزولى در پيش گرفته و 

با 16 تن كاهش به 57 نفر رسيده است.
صالح بيــان كرد: 11 تن در مســير هاى 
روســتايى و 16 تن در ساير مسيرها، در 
سال گذشــته جان باختند كه اين آمار به 
ترتيب به ســه و 19 تن در سه ماهه اول 

امسال رسيده است.

ــوانح  ــان س ــيت متوفي ــاره جنس وى درب
ــت: 25 زن و 68  ــدان گف ــى هم رانندگ
مــرد در ايــن مــدت زمــان در جــاده هــا 
ــود را از  ــان خ ــتان ج ــن اس ــر اي و معاب

ــد. دســت دادن
افزود:  همدان  قانونى  پزشــكى  مديركل 
شمار متوفيان سه ماهه نخست امسال در 
بخش زنان سه تن و در بخش مردان 18 

تن كاهش داشته است.
صالح افزود: يكهزار و 884 نفر از ابتداى 
سالجارى تا پايان خرداد در سوانح جاده 
اى مجروح شدند كه يكهزار و 290 تن از 

آنها مرد و مابقى زن بودند.

 مدير اســناد و كتابخانــه ملى منطقه 
غرب كشــور با اشــاره به نگهدارى غير 
استاندارد نســخه هاى خطى قديمى در 
همدان گفت: مركز نگهدارى نسخه هاى 

خطى در همدان راه اندازى مى شود.
بــه گــزارش ايرنــا، عليرضــا تكلــو 
در نخســتين كارگاه آموزشــى حافظــه 
جهانــى اظهــار داشــت: مجموعــه هــاى 
دانشــگاه  در  بســيارى  خطــى  نســخ 
ــى  ــدارى م ــازل نگه ــا و من ــا، اداره ه ه
شــود كــه بــه دليــل شــرايط نامســاعد و 
غيراســتاندارد در حــال نابــودى هســتند. 
وى خاطرنشان كرد: مركز نگهدارى نسخ 
خطى كه ايجاد مى شود، تمام استانداردها 
از لحاظ نور، رطوبت و شرايط نگهدارى 

كتب قديمى را دارا است. 
تكلو گفت: اين مركز نيازمند 50 ميليارد 
ريال اعتبار است كه مكاتبات براى تامين 
اعتبار با استاندارى همدان صورت گرفته 

است. 
مديراســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب 
كشــور تاكيد كرد: اين مركــز عالوه بر 
خدمات دهى به نسخ خطى همدان، منطقه 

غرب كشور را پوشش داده و مى تواند به 
عنوان مركز مرجع باشد. 

تكلــو به آفت زدايى و گندزدايى نســخ 
خطى اشــاره كرد و گفت: اين طرح در 
كتابخانه ملى كشــور در حال اجرا است 
و تعدادى از نســخ خطــى همدان مانند 
مجموعــه اوقاف و امــور خيريه همدان 
بــراى اجراى اين طرح به تهران ارســال 

شده است. 
وى با اشاره به اهميت نسخ خطى گفت: 
اين نسخه ها بدون امكانات هزاران سال 
را ســپرى كرده و اكنون ميراثى ارزشمند 
براى ما محســوب شده و بايد به بهترين 
نحو نگهدارى و به نســل هــاى بعدى 

تحويل داده شود. 
مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب 
كشور به نقش رسانه ها در راستاى آگاهى 
بخشــى به صاحبان نســخ خطــى براى 
تحويل ميراث خانوادگى خود به كتابخانه 
ملى اشــاره كرد و گفت: صاحبان نســخ 
خطى مى توانند با حفظ مالكيت مجموعه 
كتاب هــاى خطى خود را بــه كتابخانه 

تحويل دهند.

10 ميراث مستند ايران در حافظه جهانى يونسكو ثبت شده است

فوتى هاى سوانح رانندگى 
در همدان كاهش يافت

مركز نگهدارى نسخ خطى در همدان 
راه اندازى مى شود
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نمايش آثار تاريخي نهاوند در موزه مسكو
 سفير جمهورى اسالمى ايران در روسيه از نمايش دو اثر تاريخى از شهرستان نهاوند 

در موزه هنرهاى شرقى مسكو خبر داد.
 مهدى سنايى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دو ظرف از تپه گيان نهاوند با حضور بنده 
به  عنوان ســفير ايران در روســيه و رئيس موزه هنرهاى شرقى مسكو در سالن ايران به 

نمايش درآمد.
وى بابيان اينكه اين دو ظرف در ســال 1945 ميالدى (1324 شمســى) توســط گروه 
باستان شناســان فرانسوى در حفارى هاى تپه گيان كشف  شده و به موزه هنرهاى شرقى 

مسكو اهدا شده است، گفت: در موزه دولتى هنرهاى مردم شرق كه در مسكو قرار دارد، 
چهار سالن به آثار ايرانى اختصاص داده  شده  كه جمعاً حدود 200 اثر از ايران باستان تا 

دوره قاجار را در خود جاى  داده  است. 
به گزارش فارس ، ســفير ايران در روســيه با اشــاره به اينكه دو اثر از تپه گيان نهاوند 
قديمى ترين آثار موجود در اين موزه هستند، تأكيد كرد: شهرستان نهاوند يكى از بهترين 
و قديمى ترين مناطقى است كه همراه مى توان در راستاى توسعه آن در حوزه گردشگرى 

قدم هاى مثبتى برداشت.
وى افزود: خوشــحاليم كه امروز اين مهم در مســكو اتفاق افتاده است؛ چراكه عالوه بر 
شناســاندن آثار و قدمت ايران اسالمى بر همگان زمينه حضور گردشگران را در ايران و 

نهاوند فراهم مى آورد.
ســنايى در خصــوص توضيحــات مســووالن مــوزه در رابطــه بــا ايــن دو ظــرف، گفت: 
ــوزه هنرهــاى شــرق ظــروف نقاشــى  ــران در م ــر اي ــن نمونه هــاى هن يكــى از بهتري
ــد  ــان نهاون ــه گي ــا گل ُرس روشــن درســت شــده و از تپ ــزرگ اســت كــه ب شــده ب

كشــف  شــده  اســت.
وى ادامه داد: بدنه كروى و بزرگ اين ظرف ها شــبيه قطره آب است، كف آن ها 
صاف اســت تا توزان الزم براى ايستادن روى زمين را داشته باشند و در قسمت 
بااليى اين دو ظرف يك ســطح شــيب دار وجود دارد كه به دهانه آن ها مى رسد 

دارد. خميده  تقريبًا  لبه اى  كه 

خبـر

رويكرد تعاملي 
تسريع پيشرفت تويسركان

فيض ا... مظفرپور»
 هفته گذشــته همدان پيام ميهمــان حبيب موميونــد، فرماندار 
تويســركان بودند. آنچه كه در اين ديدار موميوند راز موفقيت خود 
در شهرستان مي دانست، چيزي جز تعامل مثبت و سازنده با نماينده 

عملگراي اين حوزه، محمدمهدي مفتح نبود.
نماينده فعلي تويســركان و نماينده اســبق رزن در مجلس شوراي 
اسالمي جزو نمايندگان باســابقه مجلس است كه بيش از 20 سال 
در حوزه قانونگذاري فعاليت كرده اســت و همچنين از محبوبيت 
در اســتان و شهرستان حوزه انتخابيه برخوردار است؛ زيرا مفتح در 
انتخابات اســفند ســال 93 مجلس براي بار دوم از حوزه انتخابيه 
تويســركان با بيشــترين آرا به مجلس راه يافت. فردي كه ترجيح 
مي دهد بدون هياهوهاي رســانه اي و حاشيه سازي هاي معمول در 
مجلس و در حوزه انتخابيه براي مردمي كه به او اعتماد كرده اند، كار 

كند و اين رمز موفقيت و اعتماد چندين باره مردم به وي مي باشد.
كمتر نمايند اي در مجلس وجــود دارد كه بتواند 6 دوره نمايندگي 
را تجربــه كند و همچنان پرتوان و پر انرژي به كار خود ادامه دهد. 
مفتح بعــد از محمدرضا باهنر كه 7 دوره نماينــده بود، ركورددار 

است.
ويژگي ديگر مفتح شيوه اعتدالي وي است علي رغم تعلق داشتن اين 
چهره به طيف اصولگرايي مفتح تعامل خوبي با طيف هاي سياســي 
مختلف دارد و بويژه در دوره  دولت روحاني اين تعامل ســازنده با 
مســئوالن دولتي همواره برقرار بوده است و وي با نوبخت، معاون 
رئيس جمهــور و رئيس برنامه و بودجه و وزرا ارتباط كاري خوبي 
دارد كه از قبل اين تعامل ســازنده شهرستان تويسركان بودجه هاي 
خوبي دريافت كرده و در راه پيشــرفت قدم هاي مطمئني برداشــته 
اســت. از طرفي اين نماينده اين ارتباط بســيار خوبي با مسئوالن 
شهرستاني و استاني نيز دارد و اين امر نيز يكي از داليل موفقيت و 
محبوبيت مفتح اســت. از طرفي موميوند با سابقه 25 ساله مديريتي 
از حدود يكسالي كه فرمانداري تويسركان را به عهده گرفته است با 
برقراري يك رابطه خوب و سازنده با نماينده شهرستان توانسته در 
جّوي آرام و بدون حاشيه ســازي هاي افراد و گروه ها و رسانه ها به 
موفقيت هايي خوبي در خدمت به اهالي شهرستان شريف تويسركان 

و پايتخت گردوي ايران به دست آورد.
ــد  ــتند و معتق ــدن هس ــانه اي ش ــل رس ــر اه ــره كمت ــن دو چه اي
هســتند كــه بــه عمــل كار برآيــد بــه ســخنداني نيســت و بــه دور 
از شــعار و حــرف مشــغول خدمــت صادقانــه بــه مــردم شــريف 
ــن دو  ــي اي ــاي بي توجه ــه معن ــن ب ــه اي ــتند. البت ــركان هس تويس
ــام  ــه انج ــا اينك ــانه نيســت. كم ــي رس ــه اهال ــرا ب ــره عملگ چه
ــا  ــه همدان پيامي ه ــود ك ــد ب ــه درخواســت موميون ــدار ب ــن دي اي
ميهمــان شهرســتان تويســركان شــدند. در دســتورات دينــي مــا هم 
ــه  ــار و كــردار خويــش ب ــا رفت آمــده اســت كــه بايــد مــردم را ب
ــاس  ــاه الن ــوا دع ــرد. «كون ــوت ك ــي دع ــائل دين ــا و مس خوبي ه
بغيــر الســنتكم» مــردم را بــه غيــر از زبــان (عمــل) دعــوت كنيــد.

ــه  ــش از آنك ــران بي ــا مدي ــدگان و ي ــي نماين ــا برخ ــن روزه اي
عمــل كننــد و خدمــت حــرف مي زننــد و شــعار مي دهنــد 
و يــا وعده هــاي آنچنانــي و غيرعملــي بــه مــردم مي دهنــد. 
وعده هايــي كــه گفته انــد هــزار وعــده خوبــان يكــي وفــا نكنــد.

و يا درگير حاشيه ســازي هاي بي مورد مي شوند كه وقت و توان 
آنان را مي گيرد و از خدمتگزاري صادقانه به مردم عزيز بازشــان 
مــي دارد ولي مديراني چون موميوند شــيوه تعامل مؤثر و مثبت 
با نماينده شهرســتان و ســاير مديران باال دستي را سرلوحه كار 
خود قرار داده انــد كه نتايج خوبي نيز براي مردم شهرســتان به 
دنبال داشــته است و قطعًا در آينده نيز بيش از پيش در پيشرفت 
تويســركان تأثيرگذار خواهد بود و اين تعامل دوطرفه بين مفتح 
و موميوند، الگوي مناســبي براي ســاير مديران و نمايندگان نيز 

باشد. مي تواند 

هر5 ازدواج يك طالق در نهاوند
افزايش متولدين پسر

 نهاونــد- معصومه كمالوند-خبرنگارهمــدان پيام:ازهر 5 ازدواج 
درنهاوند، يك مورد منجر به طالق مى شــود اين يك هشــدارجدى 
براى خانواده ها در نهاوند اســت و البته مسولينى كه تصور مى كنند 
كارگاههاى آموزشــى بدون خروجى گره اى از اين كار گشوده است 
و نمى خواهند قبول كنند كه بنياد خانواده هايى كه  در حال متالشــى 

شدن است درحال افزايش است.
بر اساس آمارى كه ثبت احوال شهرستان به تازگى اعالم كرده است 
، درســه  ماهه نخست ســال جارى(97) 578 مورد ازدواج به ثبت 
رســيده كه نسبت به مدت مشابه ســال قبل با 487 مورد با افزايش 

18,6 درصدى مواجه بوده است.
اما در مقابل  طالق هاى ثبت شده در سه  ماهه گذشته 123 مورد بوده 
است كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 92 مورد بوده 

با افزايش 34 درصدى همراه است.
روح الــه مهــدى تبــار بــا اشــاره بــه  نســبت 4,7 درصــدى ازدواج 
بــه طــالق در نهاونــد، گفــت: بــه  صــورت ميانگيــن در ايــن مــدت 

از هــر پنــج ازدواج يــك طــالق بــه ثبــت رســيده اســت.
ــزار  ــث ازدواج ه ــته (96) در بح ــال گذش ــار در س ــن آم ــا اي ام
ــك  ــا ي ــال 95 ب ــا س ــه در مقايســه ب ــوده اســت ك ــورد ب و683 م
ــت. ــته اس ــش داش ــد كاه ــم درص ــورد 12و 8ده ــزار و 931م ه

ــدان  ــم چن ــته ه ــال گذش ــاى 2 س ــالق، آماره ــا در  بحــث ط ام
ــت  ــورد ثب ــا 456 م ــم ب ــال 96 ، ه ــدارد ، در س ــال خوشــى ن ح
شــده كــه ايــن رقــم در ســال 95آمــارى برابــر 405 مــورد طــالق 
بــوده اســت كــه بــا افزايــش 12درصــدى مواجــه شــده اســت بــا 
ــر 3و 7 ــه طــالق در ســال 96براب ــن حســاب نســبت ازدواج ب اي
دهــم درصــد بــوده اســت يعنــى بــه ازاى هــر 4 ازدواج يــك مــورد 

طــالق بــوده اســت.
سال گذشته بر اســاس مصوبه كارگروه ثبت وقايع حياتى شهرستان 
براى اين موضوع و علت يابى افزايش آمار طالق بررسى ها كارگروه 
هاى كارشناســى و تخصصى برگزار شود كه به پشت گوش انداخته 

شد.
يك كارشــناس امور جوانان مى گويد:برخــالف آنچه مى گويند كه 
علت افزايش طالق بيكارى و مشــكالت مالى و اعتياد اســت، علت 
اصلى از هم گسيختگى بنيان خانواده ها عدم تعهد اخالقى طرفين به 

يكديگر يا همان خيانت است.
اين كارشناس مى گويد: اعتياد و بيكارى درصد بسيار كمى ازعلت هاى 
طالق را به خود اختصاص داده است به طورى كه پرونده هاى دادگاه 

و مورد هاى طالق به خوبى اين موضوع را اثبات مى كند
به گفته وى فاجعه آنجاســت گاهى تعهد اخالقى فرد معتاد سبب مى 
شــود كه حفظ زندگى مى شــود اما بى اخالقى يكى از طرفين عامل 

ثبات هيچ زندگى نخواهد بود.
اين كارشــناس درباره راهكارهاى پيشگيرى با عامل هاى طالق 
معتقد اســت كه مسولين درآسيب شناســى اين موضوع با مردم 
شــفاف نيستند و كارگاههاى آموزشى و همايش هاى رفع تكليفى 
بدون خروجى بارى از دوش اين معضل اجتماعى در شهرســتان 

است. برنداشته 
سال ها پيش برخى كارشناس هاى مذهبى و خانواده شناخته شده به 
شهرستان دعوت مى شد و درآموزشگاهها براى والدين به سخنرانى 
مى پرداختند اما گويا اين شــفافيت براى برخى متوليان قابل هضم 

نبود و حاال به همين كارگاههاى بدون خروجى بسنده مى شود.
ــاى  ــت ه ــرح عل ــناخت و ط ــد در ش ــى گوي ــناس م ــن كارش اي
طــالق ، عامــل هــاى متعــدد مطــرح اســت كــه نمــى شــود يــك 
مــورد را صــد در صــد علــت اصلــى دانســت امــا در مجمــوع ايــن 
ــيخته  ــم گس ــگ ازه ــيطره فرهن ــوان از ورود و س ــى ت ــل نم عوام
ــه برنامــه هــا و ماهــواره  ــواده هــا و روى آوردن ب ــر خان غــرب ب
و راحــت جلــوه دادن طــالق بخصــوص توافقــى برخــى مــوارد و 

.... غافــل شــد.
البتــه نداشــتن برنامــه مناســب توجــه نكــردن بــه حــوزه فرهنــگ ، 
نداشــتن امكانــات و شــرايطى كــه بتوانــد علــت هــاى روى آوردن 
بــه ضــد فرهنــگ هــا را تاميــن كنــد هــم از مشــكالتى اســت كــه 
كمتــر بــه آن توجــه شــده اســت يــا بهتــر اينكــه برنامــه اى بــراى 

آن نداريــم.
 كاهش   5درصدى والدت

روح ا... مهدوى تبار در ادامه ارايه آمار ثبت وقايع حياتى شهرستان ازثبت 
684 واقعه والدت در ســه  ماهه ابتداى سال جارى خبر داد كه  نسبت به 

مدت مشابه سال قبل با 726 واقعه 5,8 درصد كاهش يافته است.
وى بيشــترين آمار والدت را در فروردين و كمترين را در ارديبهشت 
عنوان كرد و گفت: در 39 ماه گذشــته از فروردين ماه ســال 1394 تا 
پايان خردادماه 1397 به صورت ميانگين 60 مورد كاهش ثبت  شــده 

است.
 افزايش متولدين پسر

رئيس اداره ثبت  احوال نهاوند افزود: از كل والدت هاى ثبت شــده در 
اين مدت 349 پســر با 51 درصــد و 335 دختر با 49 درصد به ثبت 
رسيده كه از اين تعداد 330 مورد والدت شهرى و 354 مورد روستايى 

بوده است. 

وظيفه اصلي رسانه بيان
نقاط ضعف و قوت هاست

ــگ  ــين اداره فرهنـ ــركل پيشـ ــادى مديـ  عبـ
و ارشـــاد اســـالمى در ايـــن نشســـت گفـــت : 
ـــي آرام   ـــا مردم ـــي ب ـــتاني فرهنگ ـــا اس ـــتان م اس
ــبختانه در  ــتند،  خوشـ ــد هسـ ــن و مجاهـ مومـ
عرصه هـــاي مختلـــف هـــم حضـــوري جـــدي 
ـــي  ـــام كار بزرگ ـــن ؛ همدان پي ـــگاه م ـــتند از ن داش
ــق  ــه در رونـ ــن مجموعـ ــرد ايـ ــروع كـ را شـ
ـــژه اي دارد . ـــش وي ـــتان نق ـــي اس ـــاد فرهنگ اقتص

حـــوزه  در  كارآفرينـــي  پرســـنل،  تعـــداد    
تعـــداد  نظـــر  از  مي تـــوان  فرهنگ ســـازي، 
ـــه  ـــي ب ـــي دولت ـــتگاه هاي فرهنگ ـــا دس ـــنل ب پرس
ـــرمايه گذاري  ـــا س ـــد و ب ـــت مي كنن ـــوي رقاب نح
در حـــوزه چاپخانـــه امـــروز ، آبـــروي غـــرب 
ـــاه  ـــز، كرمانش ـــتان، تبري ـــتند  از لرس ـــور هس كش
ـــدان  ـــي در هم ـــاي چاپ ـــور كاره ـــارج از كش و خ
چـــاپ مي شـــود و ايـــن نشـــان از توســـعه 
ــه در  ــت كـ ــوزه فرهنـــگ اسـ ــاخت حـ زيرسـ
ـــد ، در  ـــي كردن ـــش آفرين ـــام نق ـــوزه همدان پي ح
فرهنگ ســـازي نقـــش ويـــژه اي بـــراي رونـــق 
اقتصـــاد فرهنگـــي داشـــتند.معتقدم توســـعه 
ــگ  ــه از فرهنـ ــر اينكـ ــرد مگـ ــكل نمي گيـ شـ
ـــت  ـــه نجاب ـــن روزنام ـــى اي ـــود ،ويژگ ـــروع ش ش

و همراهـــي بـــا دولـــت بـــود.
ــادات  ــواره از انتقـ ــت همـ ــالهاى خدمـ  در سـ
رســـانه  اســـتفاده مي كرديـــم و بعـــد از انتقـــاد 
اســـتقبال  شـــده  پيشـــنهاد  حلهـــاى   راه  از 
مي كرديـــم و  ايـــن بســـيار ارزشـــمند اســـت . 
ـــانه  ـــي رس ـــه اصل ـــه  وظيف ـــم ك ـــن باوري ـــر اي ب
ـــوت  را  ـــف و ق ـــاط ضع ـــه نق ـــت ك ـــن اس همي

بگوينـــد و پيشـــنهادي هـــم بگوينـــد. 
ـــر  حـــاال پـــس از اتمـــام مســـئوليتم در حـــوزه مدي
ـــم   ـــى گوي ـــدان م ـــالمى هم ـــاد اس ـــى اداره ارش كل
ــم  ــزار هـ ــم خدمت گـ ــم باشـ ــا هـ ــر  كجـ هـ

ــتم.  ــتاني هايم هسـ اسـ

نيازمند نشاط اجتماعي 
هستيم

 عليرضا درويش نژاد مديركل ارشاد 
اسالمى استان همدان نيز در اين نشست 
عنوان كرد : خوشــحالم كه در شهري 
براي خدمتگزاري آمده ام كه تاريخچه 
كهن و غنايي دارد ، داشــتن اين تاريخ 
يك امتيــاز براي يــك جامعه و ملت 

است.
 وقتي ايــن تاريخ همراه با ويژگي هاي 
خاصي  جايــگاه  از  باشــد  ديگــري 
برخوردار است از شمال تا استان فارس 
و بوشهر ، خراسان شمالي و... براى اين 
مســئوليت به من پيشنهاداتى  شد ومن 
روي همه آنها مطالعه داشتم اما به اين 
جمع بندي رسيدم كه در خدمت مردم 

همدان باشم.
سپاســگزارم از استقبال زيباي مردم در 
روز معارفه و خرســندم كه اولين روز 
كارى و جلسه من در همدان مطبوعاتي 
شــد و در ابتــداي شــروع كارم وارد 

جريان مطبوعاتي شدم.
 مــن 17 ســال كار مطبوعاتي كرده ام 
بخشى از كار من در حوزه تئاتر بود و 
بخشى از تجربياتم در حوزه مطبوعات 
نگاه مــن به مطبوعات اين اســت كه 
اگر يك جامعه اي رســانه نداشته باشد 
آن جامعــه مرده اســت ، جامعه بدون 
مطبوعات در واقع يــك جامعه رو به 

ركود و سكون و خمودگي است .
اگــر تحليل  را فراتــر ببريم در حوزه 
مطبوعات، در ميابيم  اساس خلقت بر 
پايه رسانه است و پيامبر يك پيام رسان 
الهــى و قرآن يك منشــور مطبوعاتي 
است اينها بيانگر اهميت نقش خبرنگار 

و مطبوعات است .
نقش رســانه به يك سال و دو سال باز 
نمى گردد ؛ بلكه  زاييده اى همزاد بشر 

است ما نتيجه مي گيريم .
در يــك كالم  جامعه اي كه مطبوعات 
ندارد هميشه جامعه مرده است معتقدم 
تأثيرگذاري مطبوعات  خيلي باالست و 
در همه زمينه ها مي تواند نقش ايفا كند.

 بعضي مي گويند ما در 10 ســال ديگر 
نيازي به رسانه هاي مكتوب نداريم من 
اين باور را قبول ندارم رسانه در تقابل با 

فضاي مجازي و بالعكس نيست  معتقد 
نيستم معتقدم رسانه مكتوب ثبات خود 
را دارد شما نمي توانيد از كتاب مكتوب 
بگذاريد ظرافتي در كتاب هست كه در 

فضاى مجازى نيست 
خوشحالم چاپخانه اي در همدان هست 
كه در كاهش استهالك و هزينه ها تاثير 
گذار اســت . با اين امكانات دسترسي 
مردم به روزنامه آسان تر شده و از طرفى  
اشــتغالزايي ايجاد كرديم  و اين همان 

حمايت از كاالى ايرانى است 
ــش  ــه نق ــبت ب ــرى نس ــد ديگ در بع
رســانه در زمينــه انتقاد معتقــدم ؛ اينكه 
ــانه اي  ــش رس ــدان چال ــتان هم در اس
نداشــتيد خيلــي خــوب اســت  و بيــن 
فضــاي نقدگرايانــه و چالــش تفكيــك 
ســرمايه  اخــالق  مي شــويم  قائــل 
مطبوعــات و مــردم اســت و عــوارض 
فرهنگــي  اجتماعــي  چالش هــاي 
ــن  ــت و اي ــرخوردگي اس ــي س سياس
مهــم  بــا اينكــه مــا فضــاي نقــد 
نداشــته باشــيم فــرق مي كنــد معتقــدم 
ممانعــت از نقــد بــه آن معناســت كــه 
ــن  ــت و اي ــوع اس ــردن ممن ــر ك فك

ــر نيســت  ــكان پذي اصــال ام
ــدم  ــات معتق ــه مطبوع ــوزه خان در ح
بايــد ايــن خانــه حمايــت شــود 
و  صنفــي  تشــكل هاي  ايجــاد  بــا 
مطبوعاتــي مشــكلي نداريــم امــا خانــه 
مطبوعــات يــك تشــكل متمايز اســت 
. در ميــان تشــكل هــا نــگاه اول مــا به 
خانــه مطبوعات اســت و از آن حمايت 
ــت  ــور آن  دخال ــا در ام ــم ام مي كني
نمي كنيــم ايــن تشــكل مطبوعاتــي بــا 
ــكل  ــات ش ــزارى  انتخاب رأي  و برگ
ــد تشــكيل  ــه فرآين ــرد و  هم ــى گي م
ــت  ــي اس ــان دموكراس ــك جري آن ي

شــايد اختالفاتــي باشــد امــا مــا بــراى 
ورود فقــط  تلطيــف فضــا مي كنيــم و 

ــه دخالــت.  ن
خانه مطبوعات تشــكلي است كه بايد 
خودش راهش را پيدا كند ما بايد كمك 
كنيم مشكالت پيش روى رسانه ها به 
واسطه انعكاس آن مسايل از سوى خانه 
مطبوعات به مــا وارد  فرآيند  پيگيرى 
مى شــود و اين خود مــى تواند  تاثير 

مهمى داشته باشد 
وى در پايــان مهمتريــن برنامــه هاى 
خودحمايــت از اهالى فرهنگ و هنر و 
رســانه ؛ نخبه يابى و استعداد يابى در 
حوزه فرهنگ و هنــر در بين نوجوانان 
و جوانان اســتان عنوان كــرد و گفت 
براى وى كمك به تسهيل شدن امور در 
راستاى  برگزارى كنسرت ها كه هدف 

آن ايجاد جامعه اى با نشاط است 
ما نيازمند نشــاط اجتماعى هستيم  و 
در ايجاد  اين نشــاط رسانه ها نقش به 
سزايى دارند. با توجه به شراط موجود 
جامعه بايد  به سمت توليد انرژى مثبت 

برويم 
اميــدوارم هم افزايــى و هم گرايى در 
استان شــكل بگيرد  و از موازى كارى 
پرهيز شــود توجــه متــوازان به همه 
شاخص هاى فرهنگى و هنرى مد نظر 
من اســت معتقدم همه رويداد ها نبايد 

تنها در همدا برگزار شود. 
در پايــان مجموعه مديريتــى روزنامه 
همدان پيام پس از اهداى لوح سپاس و 
تقدير از زحمات فاضل عبادى مراتب 
خــوش آمد گويى خــود را  با اهداى 
لوحى به عليرضــا درويش نژاد  براى 
وى روزهاى پر از موفقيت در ســمت 
مديركلى اداره ارشــاد اسالمى همدان 

آرزو كردند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد استان در دفتر همدان پيام:

اعتقاد به ايجاد نشاط اجتماعي دارم
■ جامعه بدون مطبوعات مرده است 

 نخستين روز مديركل جديد ارشاد 
همــدان با حضور در دفتر رســانه و 
نشست خبري آغاز شد. 27 تيرماه سال 
97 در حالي كــه يك روز از انتصاب 
مديركل  عنوان  به  درويش نژاد  عليرضا 
اداره ارشــاد و فرهنگ اســالمي در 
همدان گذشــته بود فرصتي فراهم شد 
تا به دنبال پيشنهاد روزنامه همدان پيام 
در روز تكريــم و معارفه مديران اين 
اداره كل نشستي با محوريت قدرداني 
مديركل  و  ديرين  مديركل  زحمات  از 
همدان پيام  جلســات  سالن  در  جديد 

برگزار شود. 
اين نشســت با حضور هــر دو مدير 
كل مدعــو و معاونــان و مدير روابط 
عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 

با همراهي تعدادي از اصحاب رســانه 
مديرمســئول روزنامــه همدان پيام و 

سردبير اين روزنامه برگزار شد.
و آمدن  رفتــن  اســت  چند صباحي 
مديران به صورت ويژه تري مورد توجه 
اصحاب رسانه قرار مي گيرد دليل اين 
اســت  رفتارهايي  متفاوت  نوع  اتفاق 
كه مديران در زمان خدمت نســبت به 

جامعه رسانه رقم مي زند .
 وقتي مديــري در جايگاه مديريت و 
بنا بر مســئوليت اعطا شــده صاحب 
اختياراتي مي شــود كه بر اســاس آن 
مي تواند شــرايط موجود را مطلوب تر 
رقم زنــد انتظارات و درخواســت ها 
در قالب منطقي به وي منتقل مي شــود 
انتظارات از وى رســانه اى مى شــود 

و اين حقيقتى غير قابل كتمان اســت 
. حال اگر امكان فراهم بودن شــرايط 
اجازه دهد خواسته ها به سوي اجرايي 
شدن راه مى يابد و در غير اين صورت 
اگــر موانعي موجب به ثمر رســيدن 
برنامه هــا آنچه كــه در خاطر همگان 
مي ماند نوع برخوردي است كه مديران 
در برابر  نقدها و انتقادات از خود نشان 

مي دهند.
 فاضــل عبــادي مديــر كل پيشــين 
اســالمي  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
ــي  ــدان از آن دســت مديران ــتان هم اس
ــا  ــر نقد ه ــواره در براب ــه هم ــود ك ب
ــعه  ــي و س ــا خوش روي ــادات ب و انتق
صــدر بــا بزرگ منشــي رفتــار مي كــرد 
هرگــز موانعــي در بــر ســر راه فعاليــت 

رســانه اي ايجــاد نكــرد و آنچــه در توان 
ــروز  ــا ام ــت ت ــه كار گرف ــت را ب داش
ــتد  ــن مي ايس ــگاه رفت ــي در جاي وقت
مــورد تقديــر رســانه اي هــا قــرار گيرد. 
ــواردى كــه از  ــا م و از ســوى ديگــر ب
ســوابق درويــش نــژاد مطرح مى شــود 
ــر مــى آيــد كــه وى مديــرى  چنيــن ب
بــا اطالعــات در حــوزه رســانه و 
مطبوعــات و داراى تــوان بــاالى تحليل 
ــرى از راه  ــره گي شــرايط موجــود و به
كارهــاى مديريتــى مطلــوب اســت.  در 
ايــن نشســت پــس از ارايــه پيشــينه اى 
ــام و  ــدان پي ــه هم ــت روزنام از فعالي
مركــز چــاپ و بســته بنــدى همــدان از 
ســوى مدير مســئول مــواردى از ســوى 

ــد. ــرح ش حاضــران مط

ايجاد 6 مدرسه در مالير
 با همكارى بنياد بركت

 با پيگيرى هاى انجام شده در سال جارى 6 مدرسه در مالير توسط 
بنياد بركت احداث مى شود.

مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير با اشاره به اينكه در جلسه اى 
كه با نمايندگان مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى برگزار شد 
مشــكالت مراكز آموزشى شهرســتان را مطرح كرديم، اظهار كرد: با 
توجه به اقدامات نوسازى و  تجهيز مدارس استان، هنوز هم در احداث 

و تجهيز مدارس روستايى نيازمند حمايت و  كمك  هستيم.
هادى  سلگى در گفت وگو با فارس با اشاره به سرآمد بودن شهرستان 
مالير در حوزه خيران ســالمت و مدرسه ساز گفت: با توجه به اينپكه 
ماليــر در اين دو حوزه  جلوتر از اســتان اســت مى طلبد در بحث 
ديواركشى مدارس روستايى و  احداث سرويس هاى بهداشتى از كمك 

 خيران اين حوزه بهره مند شويم.
  مدير آموزش و پرورش مالير با اشاره به پيگيرى هاى صورت گرفته 
براى استفاده از ظرفيت بنياد بركت در شهرستان ،  مالير افزود: با توجه 
به قول مســاعد رئيس اين بنياد و با پيگيرى هاى نمايندگان  عمليات 

اجرايى 6 مدرسه در سال 97 با كمك اين بنياد آغاز مى شود.
وى اظهار كرد: به زودى با بررسى هاى كارشناسانه محل احداث اين 
مدارس با توجــه  به تعداد جمعيت دانش آموزى مشــخص و اعالم 

مى شود.
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ايران و جهان

شهريور، ماه مرگ در جاده ها
 مديرعامل انجمن جامعه ايمن با ماه مرگ خواندن شــهريور، از 
لزوم توجه به حوادث جاده اى در تابســتان صحبت كرد و همچنين 
با اشــاره به نقاط حادثه خيز جاده ها نسبت به عدم تخصيص بودجه 

اصالح اين نقاط از سوى سازمان برنامه و بودجه انتقاد كرد.
جواد نوفرستى در مورد تلفات جاده اى در تابستان و ضرورت ايجاد 
طرح هاى ايمنى همچون طرح نوروزى اظهار كرد: آمارهاى پزشكى 
قانونى در 10 ســال گذشــته يافته هاى خوبى را نشان مى دهد و ما 
بر اساس بررســى اين آمارها نامه اى به برخى از مقامات و روساى 
مســئول ارســال كرديم كه در آن بر موفقيت طرح هايى كه در ايام 
نوروز براى ارتقاى ايمنى ترافيكى اجرا مى شــود تاكيد شــد. طرح  
نوروزى كه هر سال از 25 اسفند تا 15 فروردين انجام مى شود تاثير 

مثبتى در كاهش تلفات حوادث ترافيكى داشته است.
وى افزود: بر اســاس آمارها در نوروز 96 نسبت به نوروز سال 87 
شاهد كاهش 46 درصدى ميانگين فوت روزانه در حوادث ترافيكى 
بوديم كه كاهش بســيار خوبى است. اين كارى بود كه تنها يك نهاد 
نمى توانســت انجام دهد و دستگاه هاى مختلفى از جمله پليس راه، 
سازمان راهدارى، جمعيت هالل احمر، اورژانس، صدا و سيما و ... 
دخيل بودند كه اين كاهش را شــاهد هستيم. ضمن اينكه همكارى 
ديگر رســانه ها و پيام هايى كه چهره هاى مطــرح مى گويند نيز تاثير 
گذار اســت. تمام اين موارد كمك كرد تا شاهد اين وضعيت در ايام 

نوروز باشيم و اين يك وضعيت مطلوب و خوب است.
نوفرســتى در ادامه با طرح اين سوال كه حال چرا مى گوييم كه اين 
اتفاق بسيار خوب است؟ پاسخ داد: زيرا بر اساس آمارها كاهش كل 
تلفات 10 ساله حوادث ترافيكى 30 درصد بوده است (96 نسبت به 
87) در حالى كه آمارهاى 20 روزه ســفرهاى نوروز در همين دوره 
10 ساله، كاهش 46 درصدى ميانگين فوت روزانه را نشان مى دهد. 
بنابراين در اين دوره شــاهد كاهش بيشتر تلفات نسبت به كل سال 
بوده ايم. اما كاهش تلفات در ايام تابســتان كمتر از نرم ساالنه است 
و در اين ميان شــهريور ماه كمترين كاهش آمار را شــاهد بوده ايم. 
در شــهريورماه سال 96 نسبت به سال 87 تعداد كشته ها 26 درصد 
كاهش داشــته كه اين يعنى كاهش تلفات شهريورماه 4 درصد كمتر 
از ميانگين ســاالنه و 20 درصد كمتر از كاهش آمار تعطيالت نوروز 
بوده است. اين آمارها نشان مى دهد كه شهريور تا حدودى فراموش 

شده است در حالى كه بايد در اولويت اول قرار بگيرد.
مديرعامل انجمن جامعه ايمن در گفتكو با ايســنا ادامه داد: بنابراين 
الزم اســت كارى مانند طرح نوروزى براى تابستان هم اجرا شود و 
در ايــن ميان بايد به صورت ويژه به شــهريور توجه كرد. هر چند 
نمى توان انتظار داشت سازمان هاى مسئول تمام توان خود را در كل 
ايام تابســتان بســيج كنند اما در اين ميان مى توان به شهريور توجه 

ويژه اى داشت. اين ماه را مى توان ماه مرگ در جاده ها قلمداد كرد.
 مرگ ميانگين روزانه 66 نفر در شهريورهاى 10 سال اخير

وى با اشــاره به آمارهاى مربوط به كشته هاى شهريور در سال هاى 
گذشــته گفت: 20 هزار و 464 نفر در شــهريور 10 سال گذشته در 
تصادفات فوت كردند يعنى به صورت ميانگين در شهريور هر سال 
2046 نفر (ميانگين روزانه 66 نفر). همين موارد نشــان مى دهد كه 
بايد به شــهريور توجه ويژه داشــت. اگر كارى كه در نوروز انجام 
مى شود در شهريور هم با همكارى همه دستگاه ها صورت مى گرفت 
به صورت معجزه وار مى توانســتيم مشــابه تعطيالت نوروز، انتظار 
كاهش 46 درصدى تلفات حوادث ترافيكى 10 ساله را داشته باشيم. 
يعنى كاهش روزانه 15 نفر و ماهيانه 450 نفر نســبت به 1746 نفر 
فوت شهريور 96 كه آمار قابل تاملى است. با اين شرايط سازمان ها 
براى جاده ها در تابســتان طرح ويژه اى ندارنــد و اگر كارى كه در 
نوروز صورت مى گيرد در 20 روز آخر شــهريور صورت بگيرد با 
توجه به اينكه حجم مســافرت ها در اين مدت بيشتر مى شود قطعا 

شاهد كاهش قابل توجهى در آمار تلفات خواهيم بود.
نوفرســتى با اشــاره به آمارهاى مربوط به مصدوميت هاى حوادث 
جاده اى گفت: تنها نبايد به آمار فوت توجه كنيم. بلكه ســال گذشته 
336 هزار نفر در تصادفات مصدوم شــدند و بر اســاس محاسبات 
مركز تحقيقات پليس، هزينه اقتصادى تصادفات معادل 5 تا 8 درصد 
توليد ناخالص داخلى اســت. از طرف ديگر اين حوادث هزينه هاى 
اجتماعى بسيار زيادى هم دارند كه در اين محاسبه و ارزيابى ها مد 

نظر قرار نگرفته و قابل محاسبه هم نيست.
 عامل اول حوادث ترافيكى، جاده است نه انسان

مديرعامل انجمن جامعه ايمن ايران با اشاره به اينكه انسان، خودرو 
و جاده ســه عامل حوادث ترافيكى هســتند افزود: وقتى مى گوييم 
عامل انســانى، بحث فرهنگى پيش مى آيــد و اگر بخواهيم اصالح 
را از ايــن بخش آغاز كنيم بايد بدانى كه كه فرهنگ چيزى نيســت 
كه به ســرعت بتوان آن را تغيير داد و فعاليت يكى دو دهه اى براى 
تغيير يك فرهنگ نياز اســت. پس آنچــه در اولويت قرار مى گيرد 
وضعيــت جاده ها اســت. ما بايد فرياد بزنيــم و مطالبه گرى كنيم و 
بگوييم كه عامل اول جاده اســت. حتى اگر فــرض كنيم كه عامل 
انسانى بيشترين سهم را در حوادث ترافيكى دارد كه البته اينگونه هم 
نيست، باز هم رســيدگى به جاده ها را بايد در اولويت  قرار بدهيم 

چون زودبازده است.

منيژه فرهانپور »
تخصصــى  نمايشــگاه  هجدهميــن   
لوازم خانگى و نهمين نمايشــگاه وســايل 
با هجدهمين نمايشگاه  آشپزخانه، همزمان 
سيســتم هاى صوتى و تصويــرى درمحل 
نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان در 

حال برگزارى است.
اين نمايشــگاه كه از 24 تيرمــاه كار خود 
را آغــاز كــرده و تا 29 تيرمــاه با حضور 
85 شــركت كننده از اســتان هاى خراسان 
رضوى، آذربايجان شرقى، زنجان، اصفهان، 
البرز، قزوين، كرمانشــاه، كردستان، اردبيل، 
قــم، تهران و همــدان در فضايى بالغ بر 5 
هزار متر مربع درسالن هاى ابن سينا، الوند، 
هگمتانه و فضاى باز شركت نمايشگاه هاى 
اســتان همــدان ميزبــان بازديدكنندگان و 
همشــهريان همدانى اســت. گشايش اين 
نمايشــگاه موجب ايجاد فضايى رقابتى در 
ميان مشاركت كنندگان شده و توليد كنندگان 
داخلــى را تشــويق كــرده تا پا بــه پاى 
تكنولوژى روز دنيــا قدم بردارند و كيفيت 
محصــوالت خود را همــواره در باالترين 

سطح ممكن حفظ كنند.
با توجه به شــعار امسال حمايت از كاالى 
ايرانى تنــوع اجنــاس و قيمت ها، كيفيت 
مناســب و ارائه خدمات پــس از فروش 
مطلوب از مزاياى اين نمايشــگاه است كه 
مى توانــد خريــداران را در انتخاب كاالى 

مناسب و دلخواه ساخت داخل يارى كند.
بازديــد از نمايشــگاه لــوازم خانگــى و 
سيســتم هاى صوتى و تصويرى 24 لغايت 
29 تيرمــاه و در روز جمعــه بــه صورت 
يكســره از ســاعت 10 صبح تا 22 ميزبان 

همشهريان و عالقه مندان است.
استان  مسئوالن  نكردن  حمايت   
براى احداث بازار بزرگ لوازم خانگى 

غرب كشور در همدان
رئيس صنف لوازم خانگى همدان هم با بيان 
اينكه هم اكنــون 300 عضو در اين صنف 
فعال هستند، گفت: به دليل ركود دهه هاى 
اخير بازار لــوازم خانگى و ايجاد بازارهاى 
نو، موازى و مجازى كه تا حدى توانســته 
جاى اين بازار را پر كند، ساخت بزرگترين 
بازار لوازم خانگى غرب كشــور ظرف يك 
ماهه آينده كلنگ زنى مى شــود تا اين بازار 

مورد مديريت قرار گيرد.
امير خانجانى با اشاره به اينكه نقشه پروانه 
اين بــازار بزرگ تا پايان مردادماه امســال 
صادر مى شود، خاطرنشان كرد: اين بازار با 
فضايى بالغ بر يك هزار متر مربع با داشتن 
85 واحد براى 850 نفر به صورت مستقيم 

شغل ايجاد مى كند.
وى با تاكيد بر اينكه ايــن بازار تجارى به 
عنــوان پايلوتى براى غرب كشــور تلقى 
مى شــود، اظهار كــرد: با وجــود منفعت 
ســاخت اين بازار براى اســتان همدان اما 
هنوز بسيارى از مسئوالن استان حمايتى از 
اين پروژه ندارند در حالى كه هيچ مركز و 
كارخانه اى در همدان نمــى تواند به مانند 
اين بازار چنين اشتغال پايدارى را در استان 

همدان ايجاد كند.
خانجانى اضافــه كرد: اميدواريم اين پروژه 
تا پايــان ســال 98 افتتاح شــود هر چند 
زيرســاخت ها و تغييــر كاربرى زمين اين 
سايت بزرگ تجارى بازار لوازم خانگى در 

شهرك صنعتى انجام شده است.
وى در خصــوص برگــزارى نمايشــگاه 
تخصصى لوازم خانگى كه در نمايشگاه هر 

سال برگزار مى شود نيز تصريح كرد: هميشه 
ما به عنوان صنف لــوازم خانگى در زمينه 
چگونگى برگزارى اين نمايشگاه حرف هاى 
زيادى براى گفتن داشته ايم چراكه متاسفانه 
نمايشــگاه كنونى مقرى براى درآمد چند 
ارگان سهام دار و يك عده كسبه شده است.
خاخنجانى ادامــه داد: با افتتاح بازار بزرگ 
لوازم خانگــى در همدان و بــا ايجاد 85 
هزار متر مربع فضــا و تجميع آن در يكجا 
ديگر نمايشــگاه لوازم خانگى در نمايشگاه 

بين المللى همدان برگزار نمى شود.
وى در زمينــه افزايش قيمت لوازم خانگى 
طى ماه هاى گذشــته نيز بيان كرد: از شش 
ماهه گذشته ت يعنى از دى ماه سال گذشته 
تاكنون 30 تا 50 درصد به صورت رســمى 
به قيمت هاى لوازم خانگى اضافه شــده در 
حالــى كه به طور غيررســمى اين افزايش 

قيمت ها خيلى بيشتر از اين بوده است.
خانجانى با بيــان اينكه دليل اصلى افزايش 
قيمت لــوازم خانگى ممنوعيــت واردات 
كاالها و لوازم خانگى از خارج از كشــور 
اســت چراكه براى تهيه لوازم خانگى بازار 

نرخى  دو  دچارآشفتگى 
شده است.

توليــد  مــورد  در  وى 
لوازم خانگى به وســيله 
نيز  داخل  كارخانجــات 
گفت: يك سرى كارخانه 
هــا با برندهــاى مطرح 
با  و  خــوب  كاالهــاى 
كيفيــت توليد مى كنند و 
دنيا  روز  تكنولــوژى  به 
دســت يافته اند اما بايد 
اين توليــدات با كيفيت 
انجام  مستمر  صورت  به 

شود.
رئيــس صنــف لــوازم 
همــدان  خانگــى 
اكثر  چون  شــد:  يادآور 
لــوازم  كارخانجــات 

خانگى داخل مواد اوليه و قطعات خود را از 
خارج از كشور تامين مى كنند با محدوديت 
واردات اين تبادل ارزى بين تولييدكنندگان 
با مشكل مواجه شــده به طورى كه همين 
موجــب شــده توليد داخل بــا 50 درصد 
ظرفيــت كار كنند و بعضى نيز در شــرف 

تعطيلى قرار گرفته اند.
 كيفيت و قيمت مناسب دو مولفه 

مهم براى خريد لوازم خانگى
يكــى از بازديدكنندگان اين نمايشــگاه كه 

بــراى خريد به نمايشــگاه لــوازم خانگى 
مراجعه كرده نيز با بيان اينكه براى خريدار 
هميشه دو اصل كيفيت و قيمت مناسب دو 
مولفه و فاكتور مهم است، مى گويد: به نظرم 
قيمت هاى نمايشگاه با بيرون آنچنان فرقى 
ندارد به طورى كه در شرايط كنونى در بازار 
بيرون نيز فرش يا هر وسيله برقى و خانگى 

با همين قيمت نمايشگاه عرضه مى شود.
معتقدم اگر تنوع لوازم خانگى بيشتر باشد، 
خريــدار نگرانــى بيشــترى در خصوص 

كيفيت كاالى ارائه شده در نمايشگاه دارد.
امين جــوادى ادامــه مى دهد: مســئوالن 
نمايشــگاه بايد تــالش كنند كــه در اين 
كسبه  و  توليدكنندگان  بيشــتر  نمايشــگاه 
همدان فعال تر باشــند تا شــهرهاى ديگر 
چون ايــن ك اقــدام مى توانــد منجر به 
شكوفايى اقتصادى و خريد و فروش براى 

بازار همدان را به ارمغان بياورد.
امين لطفيــان نيز يكــى از غرفه داران و 
اينكه  بيان  بــا   AEG نمايندگى  صاحب 
چهارميــن بار اســت كه در نمايشــگاه 
لوازم خانگــى كه به منظور رفاه بيشــتر 
همشــهريان در محــل 
ها  نمايشــگاه  دائمــى 
شركت  است،  شده  برپا 
از  مى كند:  بيان  مى كنم، 
دليل  به  امســال  ابتداى 
دالر  قيمت  نوســانات 
و ارز شــاهد افزايــش 
لوازم  قيمت  برابرى  دو 
خانگــى بوده ايــم بــه 
طورى كه وقتى از بازار 
مركزى جنســى با مبلغ 
زياد توسط ما خريدارى 
مى شود براى فروش در 
به  توجه  با  خود  شــهر 
خريدار  انــدك  ســود 
را  كاال  مى كنــد  تصور 
گــران مى فروشــيم در 
حالى كه مــن به عنوان 
فروشــنده هم كاال را با نرخ باال از تهران 

خريدارى كرده ام. 
اميــن لطفيان كه حدود 10 ســال اســت 
مغــازه لوازم خانگــى دارد و در اين حرفه 
فعال است، خاطرنشــان مى كند: اميدواريم 
با وضعيــت اقتصادى كنونى و اين افزايش 
قيمت ها در بازار لوازم خانگى اســتقبال و 
قدرت خريد مردم از اين نمايشــگاه خوب 
باشــد كه البته اين حرف بيشــتر در گفتار 

است تا عمل.

وى با اشــاره به اينكه بايد نمايشگاه لوازم 
خانگى از طريق خود نمايشــگاه تبليغات 
گســترده اى در رســانه هاى اســتان شود، 
مى افزايــد: در دو ماه اخير اقالم ســنگين 
شــامل يخچال، ظرفشــويى، لباسشويى و 
اجاق گاز نوسان قيمت داشته است. معتقدم 
بهترين راهكار براى تغييــر نكردن قيمت 
لــوازم خانگى در وضعيــت كنونى كاهش 
قيمت ارز است كه متاســفانه همچنان در 

نوسان قرار گرفته است. 
با  تنها  داخلى  مطــرح  برندهاى   
50 درصــد از ظرفيت خود، كاالهاى 

خانگى توليد مى كنند
يكــى از غرفه هاى نمايشــگاه كه كاالى 
ايرانــى عرضــه مى كند نظــرم را جلب 
مى كند، وارد غرفه مى شــوم و از غرفه دار 
در خصوص كاالى ايرانى با برند (امرسان) 
شــروع به ســوال مى كنم، وى مى گويد: 
هفتمين بار اســت كه در نمايشگاه لوازم 
خانگى همــدان محصوالت خــود را به 
مشــتريان عرضه مى كنيــم و مفتخريم كه 
هر ســال با برنــد كاالى ايرانى به منظور 
نمايشــگاه  در  داخلى  توليد  از  حمايــت 
حاضر مى شويم. البته از وقتى كه كاالهاى 
خارجــى گران شــده بــازار محصوالت 
داخلى بهتر از گذشــته به فروش مى رسد 
و برند امرســان كه داراى تك محصولى 
همچون يخچال فريزر اســت قرار است 
بــا توليداتى چون لباسشــويى، اجاق گاز 
و جاروبرقــى در آينــده نزديــك از تك 
محصولى بــودن در بــازار كاالى ايرانى 

بيرون آيد. 
خوشبختانه  مى كند:  خاطرنشــان  حاجيلو 
برخــى از برندهاى مطــرح داخلى كاالى 
خود را بــا كيفيت در بازار عرضه مى كنند 
امــا ممنوعيت ورود برخى مــواد اوليه از 
خارج از كشــور موجب شــده برندهاى 
مطرح داخلى تنها با 50 درصد از ظرفيت 

خود كاالهاى خانگى توليد كنند.
حال با توجه به وضعيت اقتصادى كشــور 
و ممنوعيــت ورود كاالهــاى خارجى به 
كشور اميدواريم برندها و كاالهاى داخلى 
بتواننــد در اين تنگناهــا و وجود برخى 
دغدغــه هــا در فراهم كردن مــواد اوليه 
كارخانجــات كاالهاى با كيفيت و مقبولى 
را براى رفاه بيشتر مردم توليد كنند چراكه 
مهمتريــن هدف ايجــاد رضايت عمومى 
مردم از خريد كاالهــاى داخلى و ايرانى 
اســت كه بايد مورد توجه هم مسئوالن و 

هم تولييدكنندگان قرار گيرد.

اروپا به حرف بسنده نكند
  اروپــا بايد در برقرارى صلح و امنيــت در منطقه و جهان و به 
عالوه ارتقاء گفت وگو و همكارى فعال تر باشــد و به حرف بسنده 

نكند.
وزير امورخارجه كشــورمان تصريح كــرد: آنچه ما نياز داريم اروپا 
انجام دهد، هم تعهد سياســى اســت كه انجام داده و اكنون نيازمند 
اقدامات عملى و نه فقط حرف و نوشته هستيم؛ در بخش بانكدارى، 
در بخش سرمايه گذارى، در بخش انرژى و در بخش حمل و نقل.

به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان در 
گفت وگو با شبكه يورو نيوز درباره نقش اروپا در حفظ برجام گفت: 
من به طور كلى بر اين باورم كه اروپا در حال كوچك شمردن نفوذ 
و قدرت خود اســت. ما معتقديم كه اروپا بايد در برقرارى صلح و 
امنيت در منطقه و صلح و امنيت بين الملل و به عالوه ارتقاء هرچه 

بيشتر گفت وگو و همكارى فعالتر باشد.
وى همچنين گفت كه ايران روابط خوبى با سوريه و روسيه دارد اما 

آمريكا را براى حمايت از داعش مقصر مى داند.
رئيس دســتگاه ديپلماســى ايران تصريح كرد: ما روابط و همكارى 
خوبى با روســيه و دولت ســوريه داريم و مى خواهيم به آن ادامه 
دهيم. هدف ما در اينجا بســيار روشن است، اين هدف ما و هدف 

فدراسيون روسيه است كه با افراط گرايى و تروريسم مقابله كنيم.

مشخص نيست چند وزير تغييرمى كند
 رئيس دفتر رئيس جمهور اعالم كرد: هنوز مشخص نيست چند 

وزير تغيير مى كنند.
به گزارش ايســنا، محمود واعظى در حاشيه جلسه هيات دولت در 
پاسخ به پرسشى درباره جوان گرايى در دولت گفت: اعضاى محترم 
كابينه با توجه به شــرايط جديد خروج آمريكا از برجام بايد برنامه 
هاى خوبى داشــته باشــند و اطمينان خاطرى كه رهبرى به دولت 
دادند قــوت قلبى براى ما بود و همه اينها مى طلبد كه بخشــى از 
اعضــاى كابينه كه رئيس جمهورى در حالت عادى انتخاب كرده اند 
در حال حاضر  مشــغول فكر و تامل درباره آنها هستند تا در زمان 

الزم تغيير كنند.
واعظى با بيان اينكه وقتى آمريكا مى خواهد براى مردم ايران تصميم 
گيرد مردم خودشان تصميم گيرى خواهند كرد و با اين موضوع مقابله 
مى كنند، گفت: اينكه مى گويند ايــران به دنبال مذاكره با آمريكا مى 
رود تا االن كه غير از اين بوده و وقتى آقاى روحانى به مقر ســازمان 
ملل رفت اين آقاى ترامپ بود كه هشــت بار درخواست گفت وگو 
با آقاى روحانى را مطرح كرد ولى آقاى روحانى اين درخواســت را 

قبول نكرد.
رئيــس دفتــر رئيــس جمهــور در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه آيــا 
دولــت برنامــه اى بــراى بــرون رفــت از وضعيــت فعلــى دارد يــا 
نــه، گفــت: گروهــى بــا محوريــت ســازمان برنامــه و بودجــه بــه 
دســتور رئيــس جمهــور ســه نقشــه راه را بــراى عبــور از وضعيــت 
ــه شــكل رســمى اعــالم  فعلــى آن هــم پيــش از آنكــه ترامــپ ب
ــه  كنــد كــه از برجــام خــارج مــى شــود، در نظــر گرفتنــد كــه ب

تدريــج مطــرح خواهنــد شــد.

31 مرداد يكى از دستاورهاى حوزه هوايى 
رونمايى مى شود 

 وزير دفاع گفت: 31 مردادماه خبرهاى خوبى درباره دستاوردهاى 
دفاعى به خصوص حوزه هوايى خواهيم داشت. 

به گزارش ايلنا، امير ســرتيپ امير حاتمى وزير دفاع و پشــتيبانى 
نيروهاى مســلحدر پايان جلســه هيات دولت بــا حضور در جمع 
خبرنگاران اعالم كرد: 31 مردادمــاه همزمان با روز صنعت دفاعى 
خبرهاى خوبى درباره دستاوردهاى دفاعى خواهيم داشت كه خاص 

نيروهاى مسلح است.
وى افزود: يكى از اين دســتاوردها در حوزه هوايى اســت كه 31

مرداد رونمايى خواهد شد.

بحث ترميم كابينه 
در دولت مطرح نشده است 

 معاون پارلمانى رئيس جمهــور با بيان اينكه امروز بحث ترميم 
كابينه در دولت مطرح نشــد، تاكيد كرد: هيــچ اطالعى از تصميم 

روحانى در زمينه ترميم كابينه ندارم. 
به گزارش ايلنا، حســينعلى اميرى در پايان نشست هيات دولت در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوالى درباره احتمال ترميم كابينه 
گفت: اين مسئله،  موضوعى است كه شخص رئيس   جمهور بايد در 
مــوردش حرف بزند. امروز در اين زمينه صحبتى نبود اما اين آقاى 
رئيس    جمهور اســت كه بايد در اين مورد حرف بزند كه مى تواند با 

چه كسانى و با چه ويژگى  هايى كار كند. 
وى ادامه داد: هماهنگى و روح مسئوليت پذيرى اعضاى كابينه داراى 

اهميت است. 
ــدادى  ــت تع ــاره درخواس ــور درب ــى رئيس جمه ــاون پارلمان مع
از نماينــدگان مجلــس بــراى اصــالح كابينــه اظهــار داشــت: مــن 
ــه مجلــس را  ــوط ب ــور مســائل مرب ــودم رئيس    جمه ــه  ب ــال گفت قب
ــن  ــنوند. م ــد و مى ش ــانه  ها مى بينن ــل رس ــف مث ــاى مختل از راه ه
ــرات را  ــم و نظ ــرح مى كن ــائلى را مط ــت مس ــات دول ــم در هي ه

ــم. ــكاس مى   ده انع
اميرى با تاكيــد بر اينكه رئيس جمهور در جريان آنچه كه مى  گذرد، 
در جريان مذاكــرات و مطالبات نمايندگان محترم اســت، تصريح 
كرد: آنچه كه مربوط به شــخص آقاى روحانى اســت را خودشان 
جمع  بندى مى  كنند. من هيچ اطالعى از تصميم ايشان در زمينه ترميم 

كابينه ندارم.

برخورد خشن با بدحجابى جواب نمى  دهد
 به خدا قســم در موضوعات فرهنگى و حجاب برخورد قضايى جواب نخواهد داد. 
راههاى مسالمت آميز و آرام را بايد در پيش گرفت لذا بر اين اساس از هر طرحى كه در 

زمينه مقابله با بدحجابى موثر باشد حمايت مى كنيم.
دادســتان كل كشور گفت: بســيارى از بدحجابها فرهنگ خانوادگيشان چنين است كه 

بدحجاب ظاهر مى  شوند و بدحجابى را بد نمى دانند.
به گزارش ايلنا، حجت االســالم محمدجعفر منتظرى ادامــه داد: عده اى از بدحجاب ها 
اعتقادى به اسالم ندارند، الئيك هستند و يا مذاهب ديگرى دارند اما عده كمى هم هستند 

كه با قصد دهن كجى به ارزش اى دين و احكام اسالم اين كار را مى كنند.
دادســتان كل كشــور گفت: اگر نيروى انتظامى بخواهد همه بدحجاب ها را بگيرد عليه 
نظام و اسالم جوسازى هاى گسترده ايجاد مى شود. مقصر بدحجابى آموزش و پرورش، 

روحانيت، آموزش عالى، دانشگاه ها و همه ما هستيم.
وى ادامه داد: هم اكنون ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نيروى انتظامى اقداماتى را 
انجام مى دهند كه بدحجابى را سروسامان دهند اما بايد بدانيم برخورد خشن با بدحجابى 
قطعا جواب نمى  دهد.حجت االسالم منتظرى در ادامه به مشكالت قوه قضائيه نيز اشاره 
و بيان كرد: اين دســتگاه متناسب با شان جمهورى اسالمى نيست، كمبود كادر قضايى و 
ادارى داريم و به لحاظ اعتبار و نيروى انســانى استقالل نداشته و وابسته به دولت است، 

كســانى كه به قوه قضاييه اشكال مى  كنند اگر در مقام محكمه و كرسى قضاوت بنشينند 
مشكالت را مى بينند.حجت االسالم منتظرى به تالش دشمن براى نفوذ در اركان مختلف 
نيز اشــاره و بيان كرد: نفوذ موضوع مهمى است كه بايد توجه جدى نسبت به آن داشته 

باشيم، عوامل نفوذى مانع تحقق مطالبات مقام معظم رهبرى هستند.
وى ادامــه داد: شــايعه پراكنى و دروغ پردازى در جاهــاى مختلف به خصوص فضاى 
مجازى از ديگر امورى اســت كه دشمن دنبال مى  كند و بسيارى هم شايعات و دروغ ها 
را باور مى كنند. دشمن در فضاى مجازى به صورت جدى فعاليت مى كند بطورى كه ما 
در پايــان هر هفته 20 هزار تا 22 هزار مورد فيلتر داريم اما با نام هاى ديگر فعاليت خود 

را از سر مى گيرند.

در هجدهمين نمايشگاه تخصصى لوازم خانگى همدان مطرح شد

گران شدن 50 درصدي 
قيمت لوازم خانگى

ديدار پوتين و 
ترامپ باعث تقويت 
ايران مى شود

 يك عضو كميســيون امنيــت ملى و 
سياســت خارجــى مجلس بــا تاكيد بر 
اينكــه «آمريكا نمى تواند روى مناســبات 
ايــران و روســيه تاثير بگــذارد»، گفت: 
قطعا ديــدار ترامپ و پوتين باعث تقويت 
جمهورى اســالمى ايران مى شــود چون 

رئيس جمهور روســيه در هيچ موضوعى 
از زياده خواهى هــاى رئيس جمهور آمريكا 

حمايت و همكارى نكرد.
سيدحســين نقوى حسينى در گفت وگو با 
ايســنا در ارزيابى از ديدار روساى جمهور 
آمريكا و روســيه، اظهار داشــت: طبيعى 
بود كه مالقات بيــن ترامپ و پوتين مهم 
باشــد و بر روى تحوالت مناطق مختلف 
جهــان و عرصه بين المللــى تاثير بگذارد. 
حتما طرفين مطالبــات و انتظارات بااليى 
از يكديگر داشــته و با اين ديد با يكديگر 

مالقات كردند.
وى افزود: قطعــا در اين ديدار ايران يكى 
از موضوعــات مهم مذاكرات بود چون به 
هر حال آمريكايى ها همه امكانات شــان را 
به كار گرفتند تا مقابلــه با ايران را ترويج 
دهند. بــا توجه به اينكه روســيه يكى از 
شركاى اســتراتژيك جمهورى اسالمى در 
فعاليت هاى مختلف اقتصادى، سياســى و 
نظامى اســت، آنها به دنبــال مقابله با اين 

موارد بودند.
نقوى حسينى با اشاره به اظهارات ترامپ 

در مــورد ادامه حضور ايران در ســوريه، 
گفت: قطعــا روس ها حواس شــان جمع 
اســت و باهــوش و متوجه هســتند كه 
آمريكايى هــا دنبال چه اهدافى هســتند و 
چطور مى خواهند حضورشان را در منطقه 
تثبيت كنند، همچنين با كســانى كه مقابل 
اقتدار آنها مى ايســتند و اجازه گسترش آن 
را در منطقــه نمى دهند، برخورد كنند. اين 
موضوع در برابر ايران صدق مى كند كه در 
منطقه و در چارچــوب مقررات و روابط 

بين الملل حضور دارد.
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نكتهدانشگاه
ظروف مسى و آهنى خواص درمانى ندارد؟

 امروزه در اغلب رســانه ها و شبكه هاى مجازى و همچنين بنا بر توصيه اطرافيان و 
گاهى طب سنتى استفاده از ظروف مسى براى طبخ غذا تبليغ و سفارش مى شود.

بــه گزارش جام جم، يك دانشــجوى دكتراى تغذيه، محمــد باقر ملجايى مى گويد 
ادعايى كه پيرامون اين ظروف مى شــود اين اســت كه مس و آهن موجود در اين 
ظــروف براى بدن مفيد اســت و اثر درمانى دارد؛ در حالــى كه آهن، مس و روى 
موجود در اين ظروف به شــكل اكسيد شــده بوده و به هيچ عنوان نمى تواند مورد 
اســتفاده بدن قرار گيرد و حتــى مى تواند در كبد و سيســتم عصبى تجمع كرده و 
زيان آور باشــد. مطالعات نشــان مى دهد افرادى كه به طور مســتمر و طوالنى مدت 
در ايــن ظروف غذا طبخ مى كنند در خطر مســموميت با ايــن امالح قرار دارند كه 
مى توانــد موجب بروز تهوع و ســردرد و عوارضى چون آلزايمر شــود. خانم هاى 
بــاردار و كودكان و ســالمندان به ميزان زيادى در معرض خطر مســموميت با اين 

ظروف قرار دارند.

مهلت انتخاب رشته ارشد 97 دانشگاه آزاد امروز
 پايان مى يابد

 مهلت انتخاب رشته كارشناسى ارشد سال 97 دانشگاه آزاد ساعت 24 امروز پنجشنبه 
28 تيرماه پايان مى يابد.

داوطلبان براى انتخاب رشته كارشناسى ارشد سال 97 اين دانشگاه بايد تا ساعت 24 روز 
پنجشنبه 28 تيرماه به نشانى اينترنى  www.azmoon.org  مراجعه كنند.

به گزارش مهر، دفترچه راهنماى انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد در سايت مركز سنجش 
و پذيرش اين دانشــگاه منتشر شده است و هر داوطلب مى تواند 100 كدرشته محل را 
انتخاب كند.تعداد رشته محل هاى دوره كارشناسى ارشد سال جارى اين دانشگاه 6 هزار 
و 919 كد رشــته محل است.دانشگاه آزاد اسالمى با ابالغ بخشنامه هايى، سرفصل هاى 

بازنگرى شده 17 رشته در تمامى مقاطع تحصيلى اين دانشگاه را اعالم كرد.
سرفصل هاى بازنگرى شده طبق مصوبه وزارت علوم براى بهره بردارى در سايت مركز 

برنامه ريزى درسى به آدرس  www.sep.iau.ir قرار داده شده است.

بهداشت
شيوع دوباره «گواتر» در صورت عرضه نمك هاى 

غير مجاز
 اگر از عرضه نمك هاى غيرمجاز در بازار جلوگيرى نشود دوباره شاهد افزايش ابتال 

به گواتر در كشور خواهيم بود.
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، در كارگاه آموزشى و همايش ملى 
بهبود تغذيه در جامعه زنان روســتايى و عشايرى، گفت: 50 درصد بيمارى هاى قلبى و 

عروقى و 30 تا 40 درصد سرطان ها با تغذيه مناسب قابل پيشگيرى هستند.
به گزارش مهــر، زهرا عبداللهى ادامه داد: مصرف كم ميوه و ســبزى 19 درصد علت 

سرطان هاى دستگاه گوارش و 31 درصد بيمارى هاى قلبى است.
وى گفت: كمبود يد در 30 سال پيش موجب بروز 70 درصدى گواتر مى شد كه با غنى 
ســازى نمك به يد تصفيه شده باعث شــد اين عدد به 5 درصد برسد كه اگر از عرضه 
نمك هاى غيرمجاز در بازار جلوگيرى نشــود دوباره به تدريج به همان وضعيت سابق 

برخواهيم گشت.

استقرار 5500 تيم سيار در قالب طرح "اجتماع محور"
 5500 تيم سيار در قالب طرح "اجتماع محور" در محالت كشور مستقر شده اند تا 
پيشگيرى اوليه از اعتياد انجام شود.معاون توسعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور  با 
اشــاره به شيوع پنج آسيب مهم در كشور نظير اعتياد، طالق، حاشيه نشينى و ... اظهار 
كرد: با توجه به اينكه اعتياد محركى براى ســاير آســيب هاى اجتماعى است با تاكيد 
مقام معظم رهبرى، بحث پيشگيرى، كنترل و مهار اين آسيب در اولويت جدى است.

به گزارش ايسنا، فاطمه عباسى برنامه هاى معاونت توسعه پيشگيرى بهزيستى را در سه 
محور پيشــگيرى اوليه، مداخله و درمان و توانمندسازى عنوان كرد و افزود: در بحث 
پيشگيرى اوليه رويكرد اجتماع محور را مدنظر قرار داديم به طورى كه 5500 تيم سيار 

در محالت كل كشور تشكيل شده و فعاليت خود را آغاز كرده اند.

وجود 100 هزار نيروى مازاد صحت ندارد
 وجود 100  هزار نيروى مازاد در آموزش و پرورش كامال اشتباه است.

رئيس مركز برنامه ريزى منابع انسانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در ساختار 
نظام ادارى 52 هزار پســت مصوب داريم گفت: در اين 52 هزار پست مصوب، 35 
هزار نفر شاغل هستند و مابقى پســت هاى مصوب ادارى ما بالتصدى است. وجود 

100 هزار نيروى مازاد صحت ندارد.
به گزارش ايسنا، اسفنديار چهاربند، در پاسخ به اظهاراتى از سوى رئيس امور آمار و 
تامين نيروى انسانى سازمان ادارى و استخدامى كشور مبنى بر وجود 100  هزار نيروى 
مازاد در آموزش و پرورش اظهار كرد: اين عدد كامال اشتباه است و حتى وجود يك 

مورد نيروى مازاد را هم قبول نداريم.

ميز خدمت اينترنتى براى مددجويان راه اندازى شد
 ميز خدمــت اينترنتى براى ارائه 41 خدمت به شــيوه الكترونيكى به مددجويان 
كميته امداد راه اندازى شد.  معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد از ايجاد ميز 
خدمت اينترنتى براى عرضه خدمات به شيوه الكترونيكى به مددجويان اين نهاد خبر 
داد و گفت: مددجويان مى توانند براى دريافت خدمات از اين نهاد به شيوه اينترنتى به 
سايت الكترونيكى e.emdad.irمراجعه كنند. به گزارش ايسنا، فاطمه رهبر، ادامه 
داد: مددجويــان مى توانند 41 خدمت از جمله درخواســت وام، كمك هزينه ازدواج، 
كمك هاى مــوردى، كمك هزينه خدمات تحصيلى، خدمات نظام وظيفه، تســهيالت 
مهاجرت به روستا، خدمات مسكن، خدمات انشعاب و تسهيالت شهردارى، خدمات 

درمانى، خدمات مشاوره، خدمات اشتغال را از طريق اين سايت دريافت كنند.

ايلنا: اگر وزارت نيرو پساب دهد ديگر از آب چاه استفاده نمى كنيم
  بابا به پساب هم راضى شديم ما!!

فارس: 10 دوربين كنترل سرعت در همدان فعال مى شود
 كال همه جا دارن ما رو كنترل مى كنن!!

ايلنا: 90 درصد آثارى كه در كشور منتشر شده اند فقط كاغذ حرام كرده اند
 اينم به جاى دستت درد نكنه!!

ايسنا: راه اندازى مراكز مشاوره براى مطلقه هاى در آستانه ازدواج مجدد
 اينم يه خدمت به مطلقه هاى تو اين دنياى بى شوهرى!!

برترين ها: ترامپ 8 بار با روحانى تماس گرفت
 پس باهم ارتباط هم دارن!!

شــرق: ســخنگوى دولت: نمى گويم همــه چى آرومــه، ما چقدر 
خوشبختيم

 خدا خيرت بده كه حرف حق مى زنى!!
ايرنا: سگ هاى زنده ياب ناجيانى مهربان

 مگه اينكه تو اين اوضاع اونا مهربان باشند!!
تسنيم: سود سهام عدالت امسال افزايش مى يابد

 يعنى ممكنه؟!!
ايرنا: صرفه جويى، فرهنگ فراموش شده

 دارن برق رو قطع ميكنن اين فرهنگ دوباره احيا بشه؟!!
ايسنا: شهريور ماه مرگ در جاده ها

 اين يكى رو ديگه نشنيده بوديم!!
تسنيم: روزنامه همبستگى به دليل مشكالت مالى تعطيل مى شود

 نونشون آجر شده!!
ايسنا: سياست هاى شكار شفاف نيست

 اين روزا كدوم سياست شفافه كه اين يكى باشه
همشهرى: اروپا 80 ميليارد دالر تضمين داد
 به تضمين خارجى ها اعتماد نكنين!!

بهار: ايران حبس شدنى نيست
 بدون شرح!!

مهر: تعرفه اينترنت اصالح مى شود
 باالخره كى اصالح مى شه اين تعرفه!!

60 درصد مردم همدان 
بيمه سالمت دارند

 60 درصد از جمعيت يك ميليون و 730 هزار نفرى اين استان زير 
پوشش بيمه سالمت هستند.

مديركل بيمه ســالمت همــدان گفت: يك ميليــون و 55 هزار نفر از 
جمعيت همدان در چهار بخش كاركنان دولت، روستاييان، همگانى و 

اقشار زير پوشش بيمه سالمت هستند.
به گزارش ايرنا، ســعيد فرجى خاطرنشان كرد: صندوق بيمه سالمت 
همگانى از سال 92 شكل گرفت و در سال هاى نخست اجراى اين طرح 

تا سال 95 تعداد بيمه شدگان به بيشترين ميزان خود رسيد.
افزود: شــمار بيمه شــدگان صندوق در چهار بخش كاركنان دولت، 
روستاييان، همگانى و ساير اقشار در پايان سال 95 يك ميليون و 175 

هزار تن ثبت شده است.
مديركل بيمه ســالمت همدان با بيان اينكه طبق قانون در حال حاضر 
بيشتر روستاييان به واسطه سكونت در روستا، بدون پرداخت هيچگونه 
هزينه اى زير پوشــش بيمه سالمت قرار دارند افزود: طبق آخرين آمار 
تا پايان سال گذشته بيش از 642 هزار تن از جمعيت حدود 700 هزار 

نفرى روستاييان اين استان زير پوشش اين بيمه قرار گرفتند.
فرجى علت پايين بودن شمار بيمه شدگان روستايى نسبت به جمعيت 
روستاها را زير پوشش ساير بيمه ها قرار گرفتن برخى از آنها عنوان كرد 
و يادآورى كرد: شمارى از ســاكنان روستا نيز از سال 84 زير پوشش 
بيمه بودند و كارت بســترى سپس دفترچه درمانى در اختيار آنها قرار 

گرفته بود.
وى گفت: بخش ديگرى از افراد زير پوشــش بيمه ســالمت، كاركنان 
دولت هستند كه در استان همدان 130 هزار تن از اين افراد زير پوشش 
هستند. فرجى ادامه داد: بيمه شــدگان اقشار نيز شامل خانواده شهدا، 
دانشــجويان، طالب و گروه هاى مخلتف است و تا پايان سال گذشته 

آمار آنها به 59 هزار تن رسيده است.

26 هزار نفر از والدين دانش آموزان 
در كارگاه هاى تخصصى شركت مى كنند 

 معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش استان همدان از برگزارى 
كارگاه تخصصى براى 26 هزار نفر از والدين دانش آموزان دوره ابتدايى 

در همدان خبر داد.
به گزارش فارس، ياســر نانكلى با بيان اينكه آموزش والدين در 
ارتباط با زمينه ســازى هاى روانى و حركتى براى ورود نوآموزان 
بــه پايه اول ابتدايى باعث افزايش كيفيت بخشــى به آموزش هاى 
پايــه اول ابتدايى مى شــود، اظهار كرد: در همين راســتا كارگاه 
آموزشــى براى بيش از 26 هزار نفــر از اولياى دانش آموزان پايه 

اول ابتدايى استان برگزار مى شود.
وى افزود: رابطه خانه و مدرسه برآيند حاصل از تعامل و ارتباط متقابل 
اين دو كانون تربيتى اســت كه ساختار شــخصيت فردى و اجتماعى 

كودكان را پايه ريزى كرده و بر پيشرفت تحصيلى آنان تأثيرگذار است.
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه 
خانواده در رشــد شخصيت فرزندان، تحكيم ارتباط ميان اعضاى خود 
و اعتالى فرهنگ جامعه، نقش و اهميت بســزايى دارد، گفت: فرزند 
در خانه و در دامان والدين رشد مى كند و آماده ورود به مرحله ديگرى 

همچون مدرسه مى شود.

ديابت شوخى ندارد
 تعداد افراد مبتال به ديابت در كشــور حدود 7 ميليون نفر برآورد 
مى شود و هر سال نيز اين آمار در حال افزايش است، ديابت به عنوان 
قاتل خاموش با كسى شوخى ندارد و بايد به سرعت با يك برنامه ملى 

براى پيشگيرى و كنترل آن وارد عمل شد.
به گزارش ايرنا، بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت هم اكنون 
حــدود 415 ميليــون نفر در دنيا به ديابت مبتال هســتند و پيش بينى 
مى شود كه تا سال حدود 20 سال ديگر تعداد مبتاليان به اين بيمارى 

به 642 ميليون نفر برسد.
بيمارى ديابت در ايران نيز به ســرعت در حال رشد است و پيش بينى 
مى شود با همين روند افزايش، تا سال 1419 بيش از 10 ميليون ايرانى 

به اين بيمارى مبتال خواهند بود.
به طور كى شــيوع ديابت نوع 1 و 2 در جهان رو به افزايش اســت؛ 
به طورى كه تعداد افراد مبتال به ديابت در منطقه خاورميانه و شــمال 
آفريقا كه ايران نيز در همين منطقه واقع شــده است، تا سال 2040 دو 
برابر مى شود يعنى از 35 ميليون و 400 هزار نفر به 72 ميليون و 100

هزار نفر خواهد رسيد.
2 ميليون تومان هزينه بسترى بيمار ديابتى 

متوسط هزينه بسترى هر بيمار مبتال به ديابت در ايران، ساالنه 2 ميليون 
و 300 هزار تومان است، بنابراين بيماران مبتال به ديابت هر سال هزار 
و 472 ميليارد تومان براى بســترى به كشور هزينه تحميل كرده و با 
احتســاب هزينه هاى دارو و خدمات سرپايى بيماران ديابت هر سال 

سه هزار ميليارد تومان هزينه به كشور تحميل مى كنند.
 ديابت، اختالل سوخت و سازى 

رضــا صابرى، فوق تخصص غدد مى گويد: ديابت يا بيمارى قند يك 
اختالل ســوخت و سازى در بدن است. در اين بيمارى توانايى توليد 
هورمون انسولين در بدن از بين مى رود يا بدن در برابر انسولين مقاوم 
شــده و بنابراين انســولين توليدى نمى تواند عملكرد طبيعى خود را 
انجام دهد. وى با اشاره به اينكه ديابت داراى دو نوع است، مى افزايد: 
در ديابت نوع يك، تخريب سلول هاى بتا در پانكراس به نقص توليد 
انســولين منجر مى شود و در ديابت نوع دو، مقاومت پيش رونده بدن 
به انســولين وجود دارد كه ممكن اســت به تخريب سلول هاى بتاى 

پانكراس و نقص كامل توليد انسولين منجر شود.
 آزمايش ساده بدهيد 

اين پزشــك با بيان اينكه ديابت با افزايش خطــر بيمارى هاى قلبى 
عروقى ارتباط مســتقيم دارد، اظهار داشت: افراد با انجام يك آزمايش 
ساده دو بار در سال مى توانند از بروز اين بيمارى مطلع شده و نسبت 

به مداواى آن سريعتر اقدام كنند.
 پيروى از سبك زندگى سالم 

ايــن فوق تخصص غدد، تكرر ادرار، بى حالى، عفونت، كاهش وزن، 
ســردرد، تارى ديد، افزايش زمان بهبودى زخم، كاهش حس در پاها 
و كرختــى را از مهمتريــن عالئم بروز ديابت نــوع 2 بيان مى كند و 
مى گويد: پيروى از ســبك زندگى سالم مى تواند از ابتال به ديابت نوع 

2 جلوگيرى كند.
وى توضيح مى دهد: مصرف غذاهاى كم كالرى و كم چربى، استفاده از 
ميوه، ســبزيجات و غالت در پيشگيرى و كنترل بيمارى ديابت بسيار 

تاثيرگذار است.
 ابتالى 12 درصد جمعيت به ديابت 

اسدا... رجب، رئيس انجمن ديابت ايران نيز در اين زمينه به خبرنگار 
ايرنا مى گويد: در زمان كنونى حدود 12 درصد جمعيت باالى 20 سال 
ايــران به بيمارى ديابت نوع دو مبتال هســتند و بيش از نيمى از آنها 

اطالعى از بيمارى خود ندارند. 
 همايش «ديابت و زنان» در همدان برگزار مى شود

مديرعامل انجمن ديابت استان همدان از برگزارى همايش «ديابت و 
زنان» در بيمارستان فاطميه همدان خبر داد.

ناهيد كوثرى در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، با بيان اينكه اين 
همايش يك روزه در روز يكشــنبه 31 تيرماه در بيمارســتان فاطميه 
برگزار خواهد شــد، افزود: اين سمينار آموزشــى با همكارى واحد 
ديابــت معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان و مســئول 

آموزش هاى بيمارستان فاطميه برگزار مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: اين برنامه آموزشــى ابتدا براى كارشناســان 
پرستارى و مامايى و سپس براى بيماران ديابتى و مادران باردار ديابتى 

برگزار مى شود.
كوثرى با اشاره به اينكه ديابت زنان عادى با ديابت زنان باردار متفاوت 
اســت، ادامه داد: در اين همايش آموزش هاى الزم در زمينه ديابت به 

زنان و كاركنان بيمارستان ارائه مى شود.
وى با بيان اينكه از هر 10 زن يك نفر به ديابت مبتالست و از هر هفت 
زن باردار يك نفر به ديابت باردارى مبتال مى شود، ادامه داد: متأسفانه 
نيمى از زنان از بيمارى خود آگاه نيســتند كه الزم است آموزش هاى 

الزم را در اين راستا ببينند.

سمانه جهانگيرى عرش »
 سال92 بود كه پنجم ذي القعده از سوي 
شــوراي عالي انقالب فرهنگــي، روز ملى 
تكريم و بزرگداشــت امامزادگان در تقويم 
رســمي كشــور نامگذارى و به ثبت رسيد 
تا سيره، شــخصيت و بركت امامزاده ها به 
عنوان پناهگاه هاى معنوى ما النسانها به مردم 

يادآورى شود.
به همين مناســبت مدير كل اوقاف و امور 
خيريه استان همدان در نشستى با خبرنگاران 
به تشــريح برنامه هاى اين روز پرداخت و 
اظهار كرد: متأســفانه در همدان و در برنامه 
كارى مسئوالن، نگاه به امامزاده ها در اولويت 
نيســت در حالى كه توجه به اين موضوع 
مى تواند همدان را در حوزه گردشــگرى و 

درآمد حاصل از آن، بسيار كمك كند.
حجت االســالم محمــد كاروند با اشــاره 
به اينكــه امامزاده هاى اســتان جز معدود 
امامزاده هايى هســتند كه داراى شجره قوى 
از نظــر مكانى بوده و اختالفى بر ســر آنها 
نمى باشــند افزود: ما در استان همدان بقعه 
عموى گرامى امــام زمان(عج) را داريم كه 
ايــن يك فرصــت بــوده و در دوره اى كه 
مهدويت يك تكليف است بايد اين موضوع 

ترويج پيدا كند. 
وى ادامه داد: با اين حال شاهزاده حسين(ع) 
در مظلوميت اســت و بــا تصرف عرصه و 
عيان آن در گذشــته، تنوانستيم آنچنان كه 
شايسته اين بزرگوار است او را تكريم كنيم.

كارونــد بيان كــرد:در ميدان اصلى شــهر 
وجــود اين امامــزاده و در كنــار آن حوزه 
علميه  و مســجد جامع همــدان با ان بناى 
قديمى مى تواند فرصت خوبى براى جذب 

گردشگر مذهبى باشد.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
با بيان اينكه بارگاه شــاهزاده حســين(ع)  
در گذشــته به شــكل ديگرى بود و داراى 
قســمتهاى مختلفى چون باغ (صباغ خانه) 
و ... براى اســتراحت زوار بــود افزود: اين 
محل در گذشــته كانون اجتماعى مردم و و 
مركز بسيارى از فعاليتهاى مذهبى بوده است 
كه فروش عرصه و عيان آن باعث شــد تا 
حدودى بــه گمنامى برود هر چند از اعتبار 

آن كاسته نشده است.
وى ادامه داد: در زمان حكومت گذشــته به 
صــورت غير قانونى و غير شــرعى حدود 
1200 متر از عرصــه امامزاده به بانك ملى 
كنونى فروخته شده كه در حقيقت توت زار 
و ســقاخانه بوده است و اگر همچنان باقى 
مانده بــود ميدان اصلى شــهر با اين محل 

همچون نگينى مى درخشيد.
كاروند بيان كرد: اوقاف استان همدان بدون 
هيچ چالشى به دنبال اجراى قانون بوده لذا 
از ســال 77 با پيگيرى هاى مكرر خواهان 
خارج كردن اين امامــزاده از حصر برآمده 

است.
وى ادامه داد: اين موضوع نه تنها خواسته ما 
بلكه يكى از مهمترين مطالبه مردم از اوقاف 
اســت كه بايد با احياى شاهزاده حسين(ع)  

خواسته مردم را پاسخگو باشيم.
وى امامزاده حسين(ع) در همدان را همتراز 
با شاه چراغ شــيراز دانست و خاطر نشان 
كــرد: اگر در بعد گردشــگرى دينى به اين 
موضوع توجه شود قطعاً شاهد حضور زوار 
بســيارى در اين مكان خواهيم بود كه اين 

خود به نفع استان همدان است.
 مديــر كل اوقــاف و امور خيريه اســتان 
همدان پرداختن به ســاير امامزادگان را نيز 
مهم دانســت و اظهار كرد: در ســال 2018

بــا توجه به رويدادى كه در اســتان برگزار 
خواهد شــد الزم است مسئوالن بدون هيج 
نوع تعصبى اهميت ويژه اى را حوزه دينى و 
امامزادگان براى معرفى همدان به عنوان شهر 

گردشگرى جهان داشته باشند.
وى با اشــاره بعه اينكه اوقاف براى تكريم 
امامزادگان هر ســاله با صرف اعتبارات از 
محل نزورات جمع آورى شده، خيران و نيز 
وام هاى بانكى اقدام به مرمت و زيباســازى 
آنها مى نمايد افزود: ايــن امامزادگان نيز با 
پذيرش زائر به مردم استان خدمت مى كنند.

كاروند افزود: ساخت امامزاده يحيى(ع)  در 
همدان با قدرت پيگيرى شد و در اين ارتباط 

الزم اســت از ميراث فرهنگى كه بيشترين 
همكارى را داشت تقدير نمايم.

وى با اشاره به اينكه در همدان 12 امامزاده 
در مالير 5، در تويسركان12، در رزن7  و در 
اسدآباد 3 امامزاده مرمت شدند اظهار كرد: 
در نهاونــد 6 امامزاده، در كبودراهنگ 10 و 
در بهار عالوه بر مقبــره آيت اله همدانى 6

امامزاده مرمت شدند.
وى در ادامه اظهار كرد: امامزاده حسين(ع)، 
امامزاده محســن(ع) و امامزاده عبداله (ع)، 
ســه بقعه اى هســتند كه در استان بيشترين 

زائر را دارند.
كاروند بيان كــرد: به لحاظ جايگاه و تعداد 
زوار با توجه به نســبت امامزاده حســين 
(ع)، با امام عصر بايد مرقد ايشــان همچون 
جمكران در همدان باشــد تا حق ايشــان 

خوب ادا شود.
وى خاطر نشان كرد: كتابى در دست چاپ 
داريم كه شــخصيت امامزاده حسين (ع)، را 

مردم بشناسانيم.
مدير كل اوقاف و امور خيرسه استان همدان 
بيان كرد: سال گذشــته بيش از 18 ميليارد 
تومان از محل موقوفات همدان در زمينه هاى 

مختلف به مردم استان خدمت شد.
وى با اشاره اى به يكى از خدمات انجام شده 
اظهار كرد: تمام بيماران صعب العالجى كه 
به اوقاف مراجعه كردند هر كدام يك و نيم 
ميليون دريافت نمودند كه به تعدادى هم بين 

4 تا 5 ميليون تومان كمك داده شد.
وى ادامه داد: همچنين از محل اجراى نيت 
يكى از واقفان بيماران 31 روســتاى استان 
به رايگان ويزيت مى شــوند كه در صورت 

شناسايى بيماران صعب العالج اين روستاها 
نيز به آنان كمك هايى ارائه خواهد شد.

حجت االســالم كارونــد افــزود: تجهيز 
برخى بيمارســتانها به امكانات پزشكى نيز 
ديگر خدمت موقوفات اســتان همدان بوده 
است چنانچه تاكنون 7 دستگاه دياليز براى 
بيمارستانهاى استان توسط اوقاف، خريدارى 

شده است.
وى در ادامه از برنامه هاى روز ملى تكريم و 
بزرگداشت امامزادگان در استان سخن گفت 
و اظهار كرد: پيام امســال اين روز "خدمت 
كريمانه به رسم اهل بيت" است كه به همين 
مناســبت در سراسر اســتان و در 43 بقعه 
متبركه و شــاخص برنامه گراميداشت مقام 

امامزادگان برگزار مى شود.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
بيــان كرد: مداحــى، ســخنرانى، مولودى 
خوانى، مراســم تجليل از خادمان و هيات 
امنا امامزادگان، اجراى آئين غباروبى و عطر 
افشــانى مزار شهدا و پخش صلوات خاصه 
امامزاده ها از بلندگو در برخى از امامزاده گان 
از جملــه برنامه هاى اين روز و دهه كرامت 

است.
وى با اشــاره بــه برگزارى جشــن ميالد 
حضرت معصومه(س) اظهار كرد: جشــن 
ميــالد امام رضــا(ع) در 43 بقعــه برگزار 

مى شود.
وى در ادامه از مســئوالن اســتان خواست 
براى حل مشكالت مربوط به امامزاده ها به 
ويژه امامزاده حسين(ع) جدى تر وارد شوند 
تا دچارمرورِ زمان و از بين رفتن فرصت ها 

نشويم. 

احياى شاهزاده حسين بزرگترين خواسته  از اوقاف است

مظلوميت بقاع متبركه 
در دارالمومنين همدان

 "جشن نفس" پاسداشت براى عزيزانى 
اســت كه اعضاى بدن فرزندشــان را اهدا 
كردند تا با اين بخشش، تن رنجور بيمارانى 
كه چشم اميد به محبت و مهربانى افراد مرگ 

مغزى  دارند را التيام بخشند.
مســئول تيم فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: جشن 
نفس برنامه اى اســت كه با هدف فرهنگ 

سازى براى اهداى عضو برگزار مى شود.
مجيــد حميدى افــزود: در ايــن برنامه از 
خانواده هايى كه در بدترين شــرايط روحى 
و روانى راضى به اهداى عضو عزيزان خود 
و زندگى بخشيدن به بيماران نيازمند شدند، 

تجليل صورت مى گيرد. وى يادآورى كرد: 
هر ساله جشن نفس در تهران برگزار مى شد 
اما برگزارى اين برنامه از ســال گذشته در 
همدان نيز آغاز شــد و سى ام تيرماه امسال 

همدان ميزبان اين برنامه است.
بــه گزارش ايرنــا، حميدى افزود: شــمار 
اهداكنندگان عضو از سالى پنج مورد به بيش 
از 20 اهداى عضو رسيده است با اين وجود 

فرهنگسازى در اين زمينه زمان بر است.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى 

همدان نيز گفت: بيشــتر افــراد با نفوذ، 
مســئوالن، حوزويان و فرهنگيان استان با 
مولفه اهداى عضو عجين و آشــنا شدند 
و ايــن موضوع موجب شــده كه همدان 
افزايش  در  مالحظه اى  قابل  پيشرفت هاى 

اهداى عضو داشته باشد.
محمدرضا عباديان با بيــان اينكه يك فرد 
مرگ مغزى مى تواند به هشت تن عضو اهدا 
كند گفت: هدف معاونت درمان وجود يك 
فرد دارنده كارت اهدا عضو در هر خانواده 

اســت.معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
همدان بيان كرد: افرادى كه تمايل به دريافت 
كارت اهداى عضو دارند مى توانند به سايت 
پيش بينى شــده يا مركز درمان اين اســتان 

مراجعه كنند.
وى گفت: شــرايط همدان بــراى رضايت 
گرفتن از والدين به منظور اهداى عضو افراد 

مرگ مغزى مناسب است. 
عباديان ادامه داد: اعضاى خانواده دارندگان 
كارت اهداى عضوى كه در اين شرايط قرار 
گرفتند بدون هيچگونه مقاومتى به وصيت 
عزيزانشــان عمل كرده و اعضاى او را اهدا 

كردند.

جشنى براى نفس
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بازار كساد صادرات كشمش
صادرات كشمش از همدان 49 درصد كاهش يافت

 مديركل گمرك استان همدان با اشاره به صادرات 5 ميليون دالرى كشمش در استان 
از كاهش 49 درصدى صادرات اين كاال در سه ماهه امسال خبر داد.

جمال خشــوعى بيان كرد: كشمش، نخستين كاالى صادراتى استان همدان محسوب 
مى شــود كه در بين تمام كاالهاى صادراتى باالترين رقم را به خود اختصاص داده 

است.
وى درباره صادرات ســه ماهه از گمرك استان همدان به فارس گفت: 5 ميليون و 271 

هزار و 978 دالر كشــمش از گمرك همدان به ساير كشورها صادر شده كه 4 ميليون و 
553 هزار و 352 وزن داشته است.

مديركل گمرك اســتان همدان با اعالم اينكه كشــمش 22 درصد از صادرات كل استان 
همدان را به خود اختصاص داده اســت، افزود: كشــمش مالير به كشــورهاى روسيه، 

اوكراين و عراق صادر شده است.
وى عنوان كرد: در مدت مشابه سال گذشته 10 ميليون و 329 هزار و 339 دالر از گمرك 
اســتان به ساير كشورها صادر شده كه در مقايسه با صادرات امسال 49 درصد كاهش را 

نشان مى دهد.
خشوعى بيان كرد: همدان ظرفيت هاى بااليى در زمينه صادرات كاال دارد كه بايد تالش 

شــود با تقويت صادركنندگان و تامين زيرســاخت هاى صادراتى اين ظرفيت بالقوه را 
بالفعل كرد.

وى تصريح كرد: مســير صادرات كاال براى تجــار و صادركنندگان مى تواند هموارتر از 
وضعيت فعلى باشــد ولى براى رسيدن به اين وضعيت نياز است تا دستگاه هاى موثر و 
ذينفع ورود پيدا كنند در غير اين صورت نمى توان انتظار رفع مشكالت و بهبود وضعيت 

صادرات همدان را داشت.
وى اظهار كرد: انتظار مى رود دستگاه هايى همچون امور مالياتى، تامين اجتماعى، صنعت، 
معدن و تجارت و بانك ها به گونه اى عمل كنند تا تجار و صادركنندگان بيشترى ميل و 

رغبت براى صادرات كاال از گمرك همدان داشته باشند.

خبـر

هزينه 1/6 ميليارد دالرى امسال ايرانى ها 
در تركيه

 دبير اتاق مشترك بازرگانى ايران و تركيه اعالم كرد كه ايرانى ها 
در رتبه اول توريسم تركيه هستند و هشت  برابر آسياى ميانه به اين 
كشور سفر مى كنند؛ به طورى كه امســال حدود يك ميليارد و 600 

ميليون دالر هزينه گردشگرى ايرانى ها در تركيه بوده است.
سيد جالل ابراهيمى اعالم كرد: طى چهار ماه گذشته تركيه ميزبان 
هشــت ميليون نفر توريست از 180 كشــور بوده  است كه از ميان 
آنها 800 هزار نفر ايرانــى  بوده اند. به عبارتى يك دهم از مجموع 
كل بازديدكنندگان تركيه را ايرانى ها تشــكيل مى دهند و ايرانى ها 
در رتبه اول هســتند. پس از ايــران، آلمان ها دومين رتبه بازديد از 

تركيه را دارند.
وى به ايسنا گفت: طبق استانداردهاى جهانى اگر 1500 دالر براى 
هر گردشگر در نظر گرفته شود، با احتساب باالى 1000 دالر خريد 
براى هر گردشــگر، حدود يك ميليارد و 600 ميليون دالر صرف 

هزينه هاى گردشگران شده است.
به گفته ابراهيمى، گردشــگران كشورهاى آسياى ميانه به تركيه در 
مجموع 100 هزار نفر هستند در صورتيكه ايرانى ها 8 برابر آنها به 

اين كشور سفر مى كنند.
رئيــس مركز مطالعات ايــران و تركيه گفت: طبق بررســى مركز 
گردشگرى جهانى، تركيه بيشــترين جمعيت گردشگر را از ايران 
دارد؛ يعنى در مجموع 10 كشور، ايران حدود 100 برابر گردشگر 
به تركيه فرســتاده اســت. همچنين به گفته رئيس اتحاد هتل داران 
تركيه "به لحاظ جمعيت و جغرافياى منطقه يكى از سه منبع اصلى 

توريست تركيه، ايران است".
ابراهيمــى افزود: فقط گردشــگران ايرانى هســتند كه در تمام 
فصول ســال به تركيه ســفر مى كنند و از منابــع ثابت هتل هاى 
ســاحل درياى مديترانه از آنتاليا تا ازمير و آناليا هستند. در حال 
حاضر دولت تركيه براى هر نمايشــگاه به مراكز گردشــگرى يا 
بنگاه هاى گردشــگرى از 20 هزار تا 50 هزار دالر كمك مى كند 
تــا بتوانند بدون هزينه اقدام به جذب توريســت كند. عالوه بر 
اين، تركيه روش هتل هاى لوكس پنج و هفت ســتاره اى اسپانيا 
را به ســبك هتل هاى دو و سه ستاره و حتى متل ها و خانه متل 
برگردانده اســت تا بتوانند با ارائه هزينه هاى كمتر و قيمت  هاى 
ارزان تــر جلب توريســت كنند. اين در حالى اســت كه هزينه 
ســفرهاى داخلى به مناطقى مثل كيش و قشــم بــراى ايرانى ها 

هم قيمت تركيه يا حتى در مواقعى چند برابر مى شــود.
وى علــت تفاوت هزينه ها را اينگونه بيان كرد: گرانى بليت هاى 
هواپيمــا، هتل هــا، باال بــودن هزينه ها و نامنظمى و نوســانات 
قيمت ها ســبب سوءاســتفاده از بليت هاى ارزان قيمت كشورى 
مثل تركيه شــده اســت و بيشــترين افراد را از ايران به خارج 
ســوق مى دهد كه باعث خروج ارز نيز مى شــود. در صورتيكه 
اگر نيمى از هزينه ميلياردى كه صرف ســفر به تركيه مى شــود 
را در صنعت گردشــگرى داخلى هزينــه كنيم از خروج ارز نيز 

مى شود. جلوگيرى 
دبير اتاق مشترك بازرگانى ايران و تركيه در پايان با اشاره به بحران 
ارزى كه كشور به آن دچار است، بيان كرد: كشور ما بايد الگوهاى 
توريســت خود را تغيير دهد تا ما نيز توانايى جذب گردشــگر را 

داشته و درآمدزايى از طريق اين صنعت را داشته باشيم.

رئيس سازمان دامپزشكى كشور خبر داد:
كاهش كانون هاى بيمارى تب مالت 

و طاعون نشخواركنندگان

 رئيس سازمان دامپزشكى از كاهش 50 تا 75 درصدى كانون هاى 
بيمارى تب مالت و طاعون نشخواركنندگان خبر داد.

عليرضا رفيعى به ايســنا گفت: در زمينه بيمارى تب مالت و طاعون 
نشــخواركنندگان طى ســال هاى گذشــته اقدامات مناسبى از سوى 
سازمان دامپزشــكى انجام شده كه كاهش كانون هر دو بيمارى را در 
جمعيت انسانى و حيوانى از نشخواركنندگان تا حيات وحش در پى 
داشته است؛ به گونه اى كه بر اساس آمارهاى موجود اقداماتى از جمله 
واكسيناسيون در اين حوزه سبب شده با كاهش چشمگير كانون هاى 

بيمارى در جغرافياى كشور مواجه شويم.
وى افزود: اين آمارها نشــان مى دهد كاهــش كانون هاى بيمارى در 
زمينه بيمــارى تب مالت 40 تا 50 درصد و در حوزه بيمارى طاعون 

نشخواركنندگان حدود 75 درصد بوده است.
بيمارى تب مالت يا بروســلوز يكى از مهم ترين بيمارى هاى مشترك 
انســان و دام است و بيمارى طاعون نشــخواركنندگان كوچك يك 
بيمارى ويروسى واگيردار ميان جمعيت دام سبك از جمله گوسفند و 
بز اســت كه طى سال هاى گذشته در كشور وجود داشته تقريبا بومى 

شده است.
تب مالت از گاو، خوك، گوســفند يا بز آلوده به انسان انتقال مى يابد 
اما قابليت انتقال اين بيمارى از انســان به انسان وجود ندارد. طاعون 
نشــخواركنندگان نيز بيمارى قابل ســرايت از دام اهلى به حيوانات 
وحشــى نيز بوده و در مكان هايى مشاهده مى شــود كه دام اهلى در 
تماس با حيوانات وحشــى هستند يا از آبشخورهاى مشترك استفاده 

مى كنند.

هشدار توليدكنندگان و بازرگانان 
نسبت به افزايش نقدينگى و تورم

افزايــش نقدينگــى در ايران و جذب نشــدن آن در بخش هاى 
مناسبى دردسرهايى براى اقتصاد ايجاد كرده كه با توجه به روند 
افزايشــى آن، اعضاى اتاق بازرگانى در اين باره هشــدار داده  و 
مى گويند كه اگر خرج كردن براى هزينه هاى جارى كشور ادامه 
يابد، سهم نقدينگى در سبد اقتصاد بسيار بيشتر مى شود كه پيامد 

آن تورم است.
باوجود افزايش 22 درصدى نقدينگى و ادامه روند آن به طوريكه 
روزى 1000 ميليــارد تومــان هم به حجم آن اضافه مى شــود، 
برنامه اى هدفمند براى جذب اين ميزان پول  ســرگردان نيســت 
كه اقتصاد كشــور با مشــكالتى مواجه و براى بازارهاى طال و 
ارز تقاضاى كاذب و حباب قيمتى به بار آورده اســت كه باعث 
گاليه كارشناسان و دست اندركاران بازار شده تا جايى كه رئيس 
اتاق بازرگانى تهران نســبت به نقدينگى هشدار داد و آن را براى 

اقتصاد كشور خطرناك تر از نوسانات ارزى عنوان كرد.
به گفته خوانسارى، نقدينگى يكى از مشكالت اقتصاد ايران است 
كــه هر روز دير پرداختــن به حل آن، آفات زيــادى به اقتصاد 

مى زند.  
امــا در خصوص علت افزايش نقدينگى، دســت اندركاران بازار 
نظرات مختلفــى دارند و مى گويند تاكنــون الگوهاى اقتصادى 
مناســبى براى جذب آن تعريف نشده است. برخى سودهاى كم 
بانكى را علت افزايش نقدينگى مى دانند و برخى ديگر مشكالت 

توليد و خروج سرمايه از بخش صنعت و توليد را.
راهكارهايــى كه براى جــذب پول هاى ســرگردان و نقدينگى 
موجود در بازار مطرح مى شــود، در شرايط فعلى عمدتا افزايش 
ســودهاى بانكى را نشــانه گرفته، چراكه به زعم كارشناسان در 
حال حاضر شــرايط توليد براى جذب آن فراهم نيســت لذا تا 
زمانى كه زيرساخت ها فراهم شود و واحدهاى توليدى كوچك 
و متوسط كه اكنون در حاشيه هستند، زيربناى اقتصاد قرار گيرند 
بايد با افزايش سودهاى بانكى پول هاى سرگردان را از بازار جمع 

كرد تا بازار ارز و طال از نوسان نجات يابد.
رضا پديدار، عضو ديگر اتاق بازرگانى ايران در اين راستا معتقد 
اســت كه به دليل اينكه ســهم منابع مالى طرح هاى عمرانى طى 
ســه - چهار سال اخير به شــدت كاهش پيدا كرده و رقمى كه 
براى ســرمايه گذارى هاى ثابت و عمرانى در نظر گرفته شــده 
بود، محقق نشده لذا منابعى كه بايد به سمت سرمايه گذارى هاى 
ثابت بروند، صرف هزينه هاى جارى شده اند كه تورم زا هستند. 
به همين دليل منابع مالى ســرگردان كه حاصل از كســب درآمد 
مالى كشور است، وارد داللى و تجارت هاى غيراصولى و شرايط 

نامتعادل در بازار شده است.
وى به ايســنا گفت: اگر اين خرج كردن براى هزينه هاى جارى 
تداوم پيدا كند، ســهم نقدينگى در ســبد اقتصادى كشور بسيار 
بيشتر از حال حاضر مى شود كه پيامد افزايش نقدينگى ها تورم 

است كه بطور عينى در بازار حال حاضر مشاهده مى شود.
پديدار تاكيد كرد: ضرورت دارد جلوى رشــد نقدينگى هايى كه 

سرگردان هستند، گرفته شود و اجازه تداوم آن داده نشود.
راهكار وى براى جلوگيرى از افزايش نقدينگى ها اين اســت كه 
بايد به ســمت ايجاد زمينه هاى اســتفاده از سرمايه گذارى هاى 
ثابت و توســعه اى حركت كرد. دولــت بايد از بخش خصوصى 
كمك بگيرد و آن دســت طرح هايى كه نمى تواند اجرايى كند را 
با رعايت مقررات تسهيل كننده در اختيار بخش خصوصى قرار 
دهد. در حقيقت ســاير كشورهاى توسعه يافته نيز از بخش هاى 

خصوصى استفاده مى كنند.
ايــن عضو اتــاق بازرگانى ايران معتقد اســت كــه اگر بخش 
خصوصى وارد عمل شــود، مى داند نقدينگى را كجا بايد خرج 
كند. در صورتى كه بخــش دولتى فقط صرف هزينه هاى جارى 
از قبيل اضافه كردن ساختمان، نيرو و ... مى كند كه بدون مولد و 

براى كشور خطرناك است.
ــتا  ــن راس ــور در اي ــادى كش ــم اقتص ــرد تي ــاره عملك وى درب
ــه  ــد ك ــا مســئوليت مشــترك دارن ــن بخش ه ــرد: اي ــح ك تصري
ــر  ــه اگ ــد،  چراك ــل نكرده ان ــه آن عم ــتى ب ــه درس ــل ب در اص
ــت  ــذارى درســت هداي ــرمايه گ ــه ســمت س ــا ب نقدينگــى ه

نمى افتــاد. اتفاق هــا  ايــن  مى شــد 
وي ادامــه داد: حتــى 16 هــزار ميليــارد تومــان تســهيالت 
كــه ســال گذشــته در اختيــار فعــاالن توســعه اقتصــادى قــرار 
ــه شــركت هاى دولتــى تخصيــص  گرفــت، بخــش عظيــم آن ب
داده شــد و ســهم بخــش خصوصــى ناچيــز بــود. ايــن پول هــا 
بــه جــاى آنكــه ســرمايه گــذارى شــود، صــرف هزينــه هــاى 
يــا  مى شــود  غيــره  و  آذرآب  اراك،  هپكــو  مثــل  جــارى 
ــت  ــه دول ــد ك ــم مى آورن ــارى ك ــى و اعتب ــه هاى مال موسس
ــن  ــد و همي ــد مى شــود از محــل نقدينگــى پرداخــت كن متعه

ــد. ــاد مى كن ــى را ايج ــش نقدينگ ــر افزاي ام
الزم به ذكر است كه آخرين آمارها از اين حكايت دارد كه حجم 
نقدينگى در پايان سال گذشته به 1530 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه افزايش بيش از 280 هزار ميليارد تومانى نقدينگى را نسبت به 

ابتداى همان سال نشان مى دهد.

 ايجــاد بــازار ارز ثانويــه و عرضه ارز 
حاصل از صــادرات در يك بازار قانونى و 
شــفاف يك فرصت ويژه بــراى اقتصاد به 
شــمار مى رود كه با واكنــش مثبت فعاالن 

اقتصادى مواجه شده است.
يك صادركننده همدانى با بيان اينكه ايجاد 
بــازار ثانويه ارز وضعيــت را براى فعاالن 
اقتصادى بهبود بخشيده است، گفت: قيمت 
تعادلى بازار در حال حاضر باال اســت و به 

نظر مى رسد كاهش نمى يابد.
احســان جهانى با اشاره به اينكه قيمت ارز 
بايــد در داخل بازار تعيين شــود، افزود: با 
توجه به شرايط فعلى به نظر مى رسد كه باز 

هم مى توان افزايش قيمت ارز را ديد.
وى بيان كرد: افزايــش قيمت دالر به دليل 
ضربه يكباره اى كــه به بازار وارد مى كند به 
ضرر اقتصاد تمام مى شود و بايد اتفاقات به 

صورت تدريجى در اقتصاد شكل گيرد.
مديرعامل ميواريا بــا بيان اينكه بازار ثانويه 
امكان رصد فعاليت هاى اقتصادى را بيشــتر 
فراهم مى كند، ادامه داد: بازار قيمت واقعى 
ارز را پذيرفته اما اين افزايش يكباره قيمت 

نمى تواند به نفع اقتصاد تمام شود.
وى به فارس گفت: طى پنج ماه قيمت ارز به 
دو برابر رسيده و صد درصد افزايش قيمت 
داشــته كه نتايج آن در بازار بيش از همين 

صد درصد است.
جهانى با اشــاره به اينكه بــه طور دائم اين 
نگرانى وجــود دارد كه دالر مــرز 8 هزار 
تومان را رد مى كند، گفت: وقتى همه وقايع 
بازار ما به دالر وابســته اســت اين تداوم 
نگرانــى و نبود ثبات اثرات مطلوبى از خود 

بر جاى نمى گذارد.
وى اظهــار كرد: امــروز اگر فــردى توان 
بازگردان ارز را به كشــور داشــته باشــد 
مى تواند يك صادرات موفقيت آميز و با سود 

مناسب را تجربه كند.
 تحويــل ارز به دولت باعث ضرر 

صادركننده مى شود
يــك صادركننــده ديگر با اشــاره به اينكه 
براى فعاليت هاى خود از دالر آزاد اســتفاده 

مى كنيم، تصريح كرد: در روسيه وقتى كاالى 
خــود را به فروش مى رســانيم، ارز را وارد 
كشور نمى كنيم بلكه صرافانى وجود دارند 
كه با تحويل دالر در روســيه در ايران ريال 

تحويل مى دهند.
ميالد سبزيان ادامه داد: اگر از طريق بانك ها 
بخواهيــم ارز را وراد كشــور كنيم آن را به 
قيمــت 4 هزار و 200 تومان با ما حســاب 
مى كنند كه باعث مى شــود متضرر شويم، 
بنابراين طبيعى اســت كه به اين كار دست 

نزنيم.
وى با اشــاره به اينكه افزايــش قيمت ارز 
براى صادرات هم حســن دارد و هم مضر 
است، خاطرنشــان كرد: اجناسى كه قبل از 
افزايش قيمــت دالر صادركرديم با ســود 
مواجه مى شــود اما اجناس جديد با قيمت 
دالر جديد مواد اوليه آن تهيه شده و افزايش 

قيمت دارد.
ايــن صادركننده افزود: به عنوان مثال اگر با 
دالر 8 هزار تومانى خريد كنيم و به يكباره 

قيمت كاهش يابد، متضرر مى شويم.
وى بــا تأكيد بر اينكــه تثبيت قيمت ارز به 
اقتصــاد كمك مى كند و بــه نفع صادرات 

اســت، تصريح كرد: قيمت 4 هزار و 200
تومان منطقى نيست وقتى ما براى صادرات 
همــه هزينه هــا را با دالر 8 هــزار تومانى 
پرداخت مى كنيــم چطور دولت انتظار دارد 
كه ارز حاصل از صادرات را به قيمت دولتى 

عرضه كنيم.
سبزيان با اشــاره به اينكه جريمه دولت از 
تحويــل ارز به دولت كمتــر به صادركننده 
آسيب وارد مى كند، ادامه داد: قيمت 4 هزار 
و 200 تومانى دولتى غير منطقى اســت و 

نمى توان روى آن حساب كرد.
وى با بيان اينكه ســه ماه توليد را به خاطر 
دالر تعطيل كرديم، خاطرنشان كرد: راه هاى 
مختلف را امتحــان كرديم تا باالخره امروز 

دوباره كار را آغاز كنيم.
اين صادركننده تأكيد كرد: ادامه روند فعلى 
مى تواند به تعطيلى صادرات بيانجامد چراكه 
توليد كننده و صادركننده مجبور به تعطيلى 

فعاليت اقتصادى خود خواهد شد.
برطرف شــدن تحريم ها به صادرات جان 

مى دهد
يك صادركننده ديگر هم گفت: تحريم هاى 
بانكى باعث مى شود صادركننده نتواند ارز 

حاصل از فعاليت خود را وارد كشــور كند 
و در نتيجه مجبور اســت كااليــى را وارد 
كشــور كند و نتيجه مورد نظر براى اقتصاد 

رخ نمى دهد.
خســرو حاتمى افزود: وقتــى با قيمت ارز 
امروز كااليــى را وارد كنيم قيمتش افزايش 
يافته و به سختى مى توان در داخل كشور به 
فروش رساند و اين مسأله باعث مى شود كه 

منابع مالى صادركننده قفل شود.
وى با اشــاره به اينكه تحريم روسيه هم به 
مشكالت صادرات ما افزوده شده، تصريح 
كرد: البته واقعى شدن نرخ دالر در صادرات 
تأثير مثبت مى گذارد امــا در واردات تأثير 

منفى مى گذارد.
ايــن صادركننده خشــكبار ادامــه داد: اگر 
مشــكالت بانكــى و تحريــم آن برطرف 
مى شد مشــكالت ما كمتر مى شد و مجبور 

به واردات كاال نبوديم.
وى تأكيــد كرد: اگــر تحريم هاى بانكى 
برطرف شود ميزان واردات كاال به كشور 
نيــز كاهش يافتــه و صــادرات افزايش 
مى يابد كه در نهايت به نفع اقتصاد كشور 

بود. خواهد 

يك صادر كننده همدان:

بازگرداندن ارز به كشور نشانه موفقيت بازار است

 در هفته منتهى به 15 تيرماه جارى قيمت 
9 گروه از مواد خوراكى نسبت به هفته قبل 
از آن افزايش و 2 گروه ديگر كاهش نشــان 

يافت.
بانك مركزى خالصه نتايج گزارش متوسط 
قيمت ُخرده فروشى برخى از مواد خوراكى 
در هفته منتهى به پانزدهم تيرماه را منتشــر 
كرد كه نشان مى دهد نرخ لبنيات 2 درصد، 
برنج 6 درصد، حبوب 2 درصد، سبزى هاى 
تــازه 4/8 درصد، گوشــت قرمز 5 درصد، 
گوشــت مرغ 8 درصد، قند و شــكر 1/5
درصد، چاى يــك درصد و روغن نباتى 3
درصد نســبت به هفته قبل از آن افزايش و 
نرخ تخم مــرغ 1/8 درصد و ميوه هاى تازه 

1/5 درصد كاهش يافت.
 لبنيات و تخم مرغ

در هفته مــورد گزارش، در گــروه لبنيات 
قيمت ماست پاســتوريزه و شير پاستوريزه 
و پنير پاســتوريزه بدون تغييــر بود. قيمت 
ســاير اقالم بيــن 5 درصد تــا 1/1 درصد 
افزايش يافت. بهاى تخــم مرغ معادل 1/8
درصد كاهش داشــت و شانه اى 115000

تا 180000 ريال فروش مى رفت.
 برنج و حبوب

در اين هفته در گــروه برنج، قيمت برنج 
وارداتــى غيرتايلنــدى معــادل 4 درصد 
كاهش ولى بهــاى برنج داخله درجه يك 
6 درصد و برنج داخله درجه دو 9 درصد 
افزايــش يافت. در گــروه حبوب قيمت 
نخــود، لپه نخود و لوبيــا قرمز ثابت بود. 
بهاى ســاير اقــالم بين يــك درصد تا 9

درصد افزايش داشت.
 ميوه ها و سبزى هاى تازه

در هفته مورد بررســى، در ميادين زير نظر 
شــهردارى اقالم ميوه و سبزى هاى تازه كه 

تعدادى از آنها از نظر كيفى در مقايســه با 
ساير ميوه ها متفاوت بودند به نرخ مصوب 
سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مى شد.

ميوه فروشــى هاى ســطح اقــالم ميوه و 
ســبزى هاى تازه را عرضــه كردند كه در 
گروه ميوه هاى تــازه قيمت انگور معادل 
20/1 درصــد، طالبى 2/4 درصد و موز 3

درصد كاهش ولى بهاى ســاير اقالم بيم 
1/7 درصد تــا 7/3 درصدافزايش يافت. 
در گروه سبزى هاى تازه قيمت لوبيا سبز 
معادل 7/7 درصد كاهش ولى بهاى ساير 

اقالم بين 5 درصد تا 16/4 درصد افزايش 
داشت.

 گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهاى گوشت گوسفند 
معادل 5 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 
4 درصد و قيمت گوشــت مــرغ 8 درصد 

افزايش يافت.
 قند، شكر، چاى و روغن نباتى

در اين هفته بهاى قند معادل 2 درصد، شكر 
8 درصد، چاى خارجى يك درصد، روغن 
نباتــى جامد 6 درصد و روغن نباتى مايع 2

درصد افزايش داشت.
 تغييرات يكساله

براساس اعالم بانك مركزى، قيمت ُخرده 
فروشــى لبنيات در هفته منتهى به پانزدهم 
تير نســبت به هفته مشابه سال قبل 12/5
درصد، تخم مرغ 47/1 درصد، برنج 5/7
ميوه هاى  درصــد،   1/2 حبــوب  درصد، 
تازه 52/3 درصد، ســبزى هاى تازه 15.1

درصد، گوشــت قرمــز 23/9 درصد، قند 
و شــكر 1/3 درصد، چاى 19/3 درصد، 
روغن نباتى 87 درصد رشــد داشت؛ البته 
نرخ گوشت مرغ 3/1 درصد در اين دوره 

زمانى كاهش داشته است. 

 معاون وزيــر اقتصاد از احتمال كاهش 
نرخ ماليات بر اشــخاص حقوقى خبر داد 
و گفت: وزير اقتصاد بــا اين اقدام موافق 
هستند و ما مصمم به انجام آن هستيم البته 
نهايى شدن اش به مصوبه دولت و مجلس 

نياز دارد.
حسين ميرشــجاعيان حسينى در پاسخ به 
اين پرســش كه شنيده شده نرخ ماليات بر 
درآمد اشخاص حقوقى از 25 درصد به 20
درصد كاهش خواهد يافت، اظهار كرد: در 

حال حاضر بنگاه هاى مختلف با مشــكل 
نقدينگــى مواجه هســتند و كاهش نرخ 
ماليات بر درآمد اشخاص حقوقى مى تواند 
به حفظ بخش بزرگى از نقدينگى در داخل 

اين بنگاه ها كمك كند.
معاون امــور اقتصادى وزير اقتصاد به مهر 
گفت: نظــام وام دهى يا نظــام بانكى ما 
مشــكالت خود را دارد كه در اين راســتا 
مى توان به بحث انجماد دارايى اشاره كرد. 
لذا كاهش نرخ ماليات بر درآمد اشــخاص 

حقوقى مى تواند بخشى از نقدينگى را در 
بنگاه هاى كشور حفظ كند.

وى ادامه داد: آقــاى وزير با اين اقدام 
موافق هســتند و ما مصمم به انجام آن 
هســتيم البته با توجه بــه اينكه نياز به 
مصوبــه قانونــى دارد، بايــد دولت و 

كنند. موافقت  آن  با  مجلس 
ميرشــجاعيان توضيح داد: شــخص وزير 
با كليت كاهش نرخ ماليات بر اشــخاص 
حقوقى موافق هستند ؛ ولى به هرحال اين 

مساله آثار درآمدى دارد زيرا دولت بخش 
بزرگى از درآمد خود را از دست مى دهد 
بنابراين بايد ابعاد آن به طور كامل ارزيابى 

شود.
معاون امور اقتصــادى وزير اقتصاد گفت: 
ولى از نگاه مجموعــه وزارت اقتصاد اين 

اقدام بسيار مفيد خواهد بود.
ميرشــجاعيان در خصــوص اينكه آيا اين 
موضوع امســال به نتيجه مى رسد، اظهار 

بى اطالعى كرد.

قيمت 9 گروه مواد خوراكى گران شد

احتمال كاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقى
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آگهي ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده كالسه 9600189
ـــي  ـــالك 0 فرع ـــردد پ ـــالم مي گ ـــما اع ـــه ش ـــيله ب ـــهبازي بدينوس ـــزه ش ـــاي حم آق
از 3371 اصلـــي بخـــش 1 نهاونـــد، متعلـــق بـــه شـــما در قبـــال طلـــب بانـــك 
ـــاده 87  ـــق م ـــذا طب ـــده ل ـــت گردي ـــي بازداش ـــوق دولت ـــام حق ـــه انظم ـــاورزي ب كش
ـــل و  ـــه نق ـــر گون ـــا ه ـــود ضمن ـــار مي ش ـــما اخط ـــه ش ـــب ب ـــرا مرات ـــه اج ـــن نام آيي
ـــب  ـــت و ترتي ـــوع اس ـــت ممن ـــورد بازداش ـــه م ـــبت ب ـــما نس ـــرف ش ـــي از ط انتقال

ــود. ــر داده نمي شـ اثـ
(م الف 77)

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

پيشخوان
قضاوت بانوى نهاوندى در مسابقات فوتبال آسيايى 

زير 16 سال
 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از قضاوت بانوى نهاوندى در مســابقات فوتبال 

آسيايى زير16 سال خبر داد.
مهرداد سعدى نژاد در گفت وگو با فارس اظهار كرد: «بهاره سيفى نهاوندى» يكى از داوران 
ايرانى و اهل نهاوند اســت كه در مسابقات فوتبال مقدماتى قهرمانى دختران زير 16 سال 

آسيا شركت خواهد كرد.
وى افزود: با اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا، سلطنت نوروزى به  عنوان داور وسط و «بهاره 

سيفى نهاوندى» به عنوان كمك داور در گروه A مسابقات مقدماتى قهرمانى فوتبال دختران 
زير 16 سال آسيا حضور دارند.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند با بيان اينكه مهسا قربانى و مهناز ذكايى به  عنوان داور 
وسط و انسيه خباز مافى نژاد به عنوان كمك داور ديدارهاى گروه E اين مسابقات را قضاوت 
خواهند كرد، گفت: همچنان كه در كشور روند ورود بانوان به حوزه ورزش رو به افزايش 

است در شهرستان نهاوند نيز اين مهم بيش  از پيش در حال رونق گرفتن است.
وى با اشاره به قهرمانى هاى بانوان نهاوند و كسب امتيازات در مسابقات آسيايى جاكارتا، 
گفت: اميدواريم بانوان نهاوندى به  عنوان نماينده شهرستان نهاوند در اين مسابقات و ميادين 

جهانى خوش بدرخشند تا لوح زرين ديگرى بر افتخارات ورزشى شهرستان بيافزايند.

جشنواره خانوادگى گلف در همدان برگزار 
مى شود 

 رئيس هيأت گلف استان از برگزارى جشنواره خانوادگى گلف در 
روز جمعه 29 تيرماه سال جارى در همدان خبر داد . 

به گزارش روابط عمومى هيئت گلف اســتان همــدان . على اصغر 
ســالوند با اعالم اين مطلب اظهار كرد : جشنواره خانوادگى گلف در 
ســايت تخصصى مينى گلف همدان در استاديوم شهيد شمسى پور ( 
ســعيديه ) برگزار خواهد شــد .  وى ادامه داد : اين جشنواره جهت 
همگانى كردن رشــته مفرح گلف و زير مجموعه هاى آن مانند مينى 
گلف . وودبال و بهكاپ روز جمعه 29 تير ماه سال جارى از ساعت 
9 صبح الى 12 در قالب كارگاه آموزشى رايگان برگزار خواهد شد . 

رئيس هيأت گلف اســتان توسعه و معرفى رشته مفرح گلف در بين 
خانواده ها و نقش آن در ايجاد فضايى شــاد و با نشــاط در پر كردن 

اوقات فراغت را از اهداف برگزارى اين جشنواره برشمرد .
وى اضافه كرد : شركت كنندگان در اين دوره پس آموزش هاى اوليه 
در قالب تيم هاى خانوادگى در مســابقه اى دوســتانه با يكديگر به 

رقابت خواهند پرداخت . 

4طال و يك برنز ديگر 
در انتظار فرنگى كاران جوان 

 در جريان رقابت هاى 5 وزن دوم كشتى فرنگى جوانان آسيا،4 نماينده 
ايران راهى ديدار فينال شدند و يك فرنگى كار ديگر ايران نيز راهى ديدار 
رده بندى شد تا با توجه به كسب 4 مدال طال و يك نقره ايران در روز 
نخســت، ايران مقتدرانه قهرمانى زودهنگام آسيا را از آن خود كند. به 
گزارش ايسنا، رقابت هاى كشتى فرنگى جوانان آسيا از صبح امروز و 
با برگزارى مسابقات پنج وزن دوم در شهر دهلى نو پايتخت هندوستان 
پيگيرى شــد. در پايان رقابت هاى مقدماتى عليرضا نجاتى در وزن 60 
كيلوگرم، امين كاويانى نژاد در وزن 72 كيلوگرم، حسين فروزنده در وزن 
82 كيلوگرم و وحيد دادخــواه در وزن 97 كيلوگرم به ديدار فينال راه 
يافتند و سجاد ايمان طلب در وزن 67 كيلوگرم به ديدار رده بندى رفت.

كارت دانشجويى خاطره رضايى فرزند ابراهيمعلى به 
شماره ملى 3860783701 رشته رياضيات و كاربردها از 
دانشگاه بو على سينا به شماره دانشجويى 9332117007 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در نوبت اول 
شركت تعاوني مصرف كاركنان برق همدان 

هيأت مديره شركت تعاوني 

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مذكور رأس ساعت
 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/25 در محل سالن اجتماعات شركت توزيع برق همدان واقع در خيابان مهديه برگزار مي شود.

بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور بهم رسانيده و يا وكالي 
خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، حداكثر يك روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيأت مديره تعاوني 

كتباً معرفي نمايند.
ضمنا از كليه كساني كه متقاضي كانديد شدن براي تصدي سمت بازرس شركت تعاوني مي باشند مي بايست حداكثر يك هفته پس از 
انتشار آگهي دعوت با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به دفتر هيأت مديره مراجعه و پس از تكميل ثبت نام رسيد دريافت نمايند.

دستورات جلسه:
1- گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 96

2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 96 و تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم سود سال هاي 95 و 96
3- تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت تعاوني در سال 1397

4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 
5- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاي شركت تعاوني 

6- طرح و تصويب پاداش هيأت مديره 
7- طرح و تصويب انتخاب روزنامه، جهت درج آگهي شركت تعاوني 

تاريخ انتشار: 97/4/28

ت دا ر تروز  دا ر روز 
ی باد ا اغ (ع)  چ ی شا و ن  مد  رت ا ی باد  ا اغ (ع)  چ ی شا و ن  مد  رت ا  

 در حاليكــه فرصتى تا آغــاز ميزبانى 
همدان در مسابقات شطرنج جام ملت هاى 
آسيا باقى نمانده است، هيچ اثرى از حال و 
هواى اين رويداد مهم بين المللى در سطح 

شهر ديده نمى شود.
به گــزارش ايرنا، انتخاب همدان به عنوان 
پايتخت گردشگرى آســيا در سال جارى 
ميالدى ســبب شــد فدراســيون جهانى 
شــطرنج با اعطاى ميزبانى جام ملت هاى 
اين قاره به ايران موافقت كند تا كشورمان 
سومين تجربه ميزبانى از اين رويداد بزرگ 
را اين بار در ديار هگمتانه به نظاره بنشيند. 
تاكنون 11 كشور خارجى براى حضور در 
جام ملت هاى آسيا به ميزبانى همدان اعالم 
آمادگى كردند كه اغلب جزو بهترين ها به 
شمار مى روند و حتى خانواده هاى بزرگان 
شطرنج آسيا قصد دارند در كنار ملى پوش 
اعزامى به اين شهر سفر كرده و از نزديك 

به حمايت هاى الزم بپردازند. 
امــا ميزبانى همدان به گونــه اى متفاوت 
در حال گذر زمان اســت و با وجود اينكه 
كمتر از چند روز تا شروع بازى هاى باقى 
مانده، هيچ اثرى از تبليغات محيطى، چارت 
سازمانى و تشــكيالتى و تقسيم وظايف 
صورت نگرفته اســت. اين در حاليســت 
كه اســتاندار همدان نگاه حمايتى به اين 
رويداد مهم بين المللى داشته، به ويژه اينكه 

قرار است در قالب برنامه رويداد "همدان 
2018" جزو برنامه هاى آســيايى در اين 
شهر نقش آفرينى كند. مسابقات جام ملت 
هاى آسيا از چهارم تا سيزدهم مرداد ماه در 
همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا 
در سال 2018 برگزار مى شود و اين شهر 
در واقع ميزبان بيســتمين دوره مسابقات 

شطرنج جام ملت هاى آسياست. 
 ســالطين كيش و مات آســيا 

ميهمان تابستانه همدان 
در رقابت هاى جام ملت هاى آسيا منتخبى 
از ستاره هاى قاره كهن در قالب تيم هاى 
ملى كشــورهاى خود به همدان سفر مى 
كنند كه اغلب آنها را سالطين كيش و مات 

آسيا نامگذارى كرده اند. 

مسابقات شــطرنج جام ملت هاى آسيا به 
عنــوان معتبرترين تورنمنــت بين المللى 
در ســطح اين قاره از اهميت بسيار بااليى 
برخوردار است و هر 2 سال يكبار برگزار 
مى شود. بهترين هاى هر كشور آسيايى در 
قالب تيم ملى جواز حضور در اين رقابت 
هــا را پيدا مى كننــد و همگى جزو نخبه 
هاى شــطرنج با رنكينگ باالى 2 هزار و 

700 هستند. 
تبليغات  از  شــهر  خاموشــى   

مسابقات 
رئيس هيات شــطرنج همدان در اين باره 
مى گويد: با وجود فرصت ناچيز تا شروع 
مسابقات به ميزبانى همدان، هنوز هيچ گونه 
تحركى از ســوى نهادهاى مرتبط صورت 

نگرفته و حتى تبليغات محيطى براى آگاه 
ســازى عموم مردم جامعه نيز انجام نشده 

است. 
احمــد على بابايى افزود: انتظار ما اين بود 
كه شــهردارى به خواســته هاى ما توجه 
بيشترى مى كرد و اجازه مى داد پايه بنرهاى 
تبليغاتى در سطح شهر در اختيار ما قرار مى 
گرفت تا اين مسابقات را به خوبى اطالع 

رسانى مى كرديم. 
وى با بيان اينكه تبليغات اين رقابت ها هنوز 
اجرايى نشده و نياز به حمايت همه جانبه 
داريم، بيان كرد: انتظار مى رود مســئوالن 
اجرايى استان همدان حمايت مالى الزم را 
براى ميزبانى مطلوب داشته باشند چرا كه 
اين رقابت ها آبروى ورزش كشور و استان 

است.  على بابايى خاطرنشان كرد: برگزارى 
مطلوب و شايسته مسابقات شطرنج جام 
ملت هاى آسيا به تنهايى از توان اين هيات 
خارج اســت و نياز به تشكيالت ستادى 

قدرتمند دارد. 
وى اضافه كرد: تبليغات اين رقابت ها هنوز 
اجرايى نشده و نياز به حمايت همه جانبه 
داريم چرا كه ميزبانى شايســته جام ملت 
هاى آسيا آبروى كشورمان است و بهترين 
شطرنج بازان آســيايى در اين رويداد مهم 

شركت مى كنند. 
على بابايى خاطرنشان كرد: برگزارى هرچه 
باشكوه و مطلوب اين رويداد مهم آسيايى 
تنها مربوط به اســتان نيســت و نيازمند 
حمايــت الزم توســط وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسيون با هدف هماهنگى ها 
در ســطح كالن با مديريت ارشد اجرايى 

استان همدان هستيم. 
وى با بيان اينكه معتقدم اين مسابقات مهم 
آسيايى نياز به تشكيالت ستادى دارد و بهتر 
است براى ســپردن مسئوليت ها احكامى 
صادر شــود و تقسيم وظايف نيز صورت 
گيرد، بيان كرد: اين تشــكيالت باعث مى 
شود تا بستر همكارى بهتر از سوى نهادها 
و دســتگاه هاى مرتبــط در برگزارى اين 
رويداد آســيايى در سطح استان نيز هموار 

شود. 

كيش و مات؛ حال اين روزهاى 
ميزبان شطرنج جام ملت هاى آسيا

حدادى در جمع 
برترين هاى انتخابى 

جام جهانى
 ســايت فدراســيون جهانى بسكتبال 
(فيبا) در گزارشــى بــه برترين بازيكنان 
و ركوردزنان رقابت هــاى انتخابى جام 

جهانى 2019 بسكتبال پرداخت.
به گزارش فارس ، ســايت فدراســيون 
جهانى بســكتبال (فيبا) در گزارشــى به 
برتريــن بازيكنــان و ركوردزنان رقابت 
هاى انتخابى جام جهانى 2019 بسكتبال 
پرداخــت.در ايــن گزارش بــه برترين 
بازيكنان رقابت هاى انتخابى جام جهانى 
بسكتبال در سراسر جهان اشاره شده است 
كه در ميان اين بازيكنان حامد حدادى هم 

حضور دارد. 
در ايــن مطلب آمده اســت: «اســطوره 
بسكتبال ايران در پنجره دوم به رقابت ها 
بازگشت. او در ديدار ايران و قزاقستان كه 
بيست و دوم فوريه برگزار شد 20 ريباند 
ثبت كرد كه بيشــتر از ركورد ريباند هر 
بازيكــن ديگرى در اين رقابت ها در يك 

مسابقه است.»

بيرانوند باالتر از مودريچ 
و ام باپه

 سايت گاردين با امتيازدهى به عملكرد 
بازيكنــان حاضر در جــام جهانى 2018

روسيه در هر مسابقه، عليرضا بيرانوند را 
بهترين بازيكن جام معرفى كرد.

به  گزارش  ايســنا  و  به نقل از  گاردين، بعد 
از اتمام جام جهانى 2018 روســيه سايت 
گارديــن اقدام به امتيازدهى به عملكرد هر 
بازيكن در بازى هاى جام جهانى كرده است 
كه در اين بين عليرضا بيرانوند، دروازه بان 
تيم   ملى فوتبال ايران بعد از نمايش درخشان 
در سه بازى مرحله گروهى با امتيازهاى  (8ـ 
9ـ 9) و ميانگين 8.67 باالترين امتياز را در 
بين تمامى بازيكنان حاضر در جام جهانى 
به خود اختصاص داده است.احسان حاج 
صفى، اميد ابراهيمى، كريم انصارى فرد و 
وحيد اميرى با  7.3 به طور مشترك در رده  

دوم از تيم   ملى فوتبال ايران قرار دارند.
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دبير كل سازمان جهانگردى 
به همدان مي آيد

 دبير كل سازمان جهانگردى، به طور رسمى از حضور خود در ايران 
براى اجالس جهانى جهانگردى خبر داده است .

اســتاندار همدان با اعالم اين خبــر گفت: زوراب پولوليكاســويل ( 
Zurab POLOLIKASVIL) در نامه اى به طور رســمى  خطاب 
به على اصغر مونســان معاون رئيس جمهور در پاســخ به دعوت براى 

حضور در چهلمين اجالس جهانى جهانگردى چنين نوشت :
"جنابعالى

قدردانى عميق خود را به ســازمان ميراث فرهنگى ،دســت اندركاران 
گردشــگرى و ســازمان گردشــگرى ايران (ICHTO) براى دعوت 
اعضاى ســازمان ملل متحد براى حضــور در چهلمين مجمع عمومى 

سازمان ملل متحدعنوان مى كنم .
اينجانب مى خواهم به سازمان گردشگرى ايران براى ميزبانى اين رويداد 

مهم در شهر زيباى همدان تبريك بگويم.
باعث افتخار بنده است كه بازديد رسمى خود را از تهران به اطالع شما 
برسانم. جهت به رسميت شــناختن اهميت اين رويداد معاون دبيركل 
ايــن جانب آقاى Jaime Alberto Cabal Sanclemente و 
اعضاى هيئت رئيســه UNWTOمــن را به جلسات همدان همراهى 

خواهند كرد.
UNWTO همچنــان متعهد به حمايــت از فعاليت هاى ســازمان 
گردشگرى ايران است و ما منتظر همكارى مداوم جهت  ارتقاء پتانسيل 

گردشگرى به منظور ايجاد صلح، رفاه و آسايش همگانى هستيم.
جنابعالى لطفا ارادت اينجانب را پذيرا باشيد. 

محمد ناصر نيكبخت در ادامه عنوان كرد : پس از ارسال اين نامه رسمى 
حضور دبيركل سازمان ئجهانى جهانگردى در همدان قطعى شده است 
و اين مهم بيانگر آن اســت كه بايد از فرصت برگزارى اين نشست در 
همدان بيشــترين بهره بردارى را در راســتاى معرفى پتانسيل هاى گر 

دشگرى انجام شود .
اســتاندار همدان عنــوان كرد :   پس از رايزنى هــاى متعدد  ؛ همدان 
توانســت براى نخســتين بار به نمايندگى از ايــران ، امتياز ميزبانى از  
چهلمين نشســت اعضاى وابسته ســازمان جهانى گردشگرى در سال 

2018 (آبان 1397) را به خود اختصاص دهد . 
وى عنــوان كرد : از اينرو پس از ارائه پيشــنهاد و پيگيرى هاى مجدانه 
از ســوى استان همدان ؛ با پيگيرى هاى الزم شركت سياحتى عليصدر 
و حمايت  ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ميزبانى 

همدان از اين نشست در سال 2018 قطعى شد.»
استاندار همدان  ادامه داد: «اين پيگيرى ها كه در بيست ودومين نشست 
مجمع عمومى سازمان جهانى گردشــگرى و در شهر چنگدوى چين 
به نتيجه رسيد، توانست براى همدان  آغاز راهى پرثمر و بااهميت براى 

گردشگرى ايران و استان همدان باشد.»
نيكبخــت با بيان اينكه  برگزارى اين نشســت مهــم نيازمند همكارى 
همه جانبه بخش دولتى و خصوصى اســت، تصريح كرد: «  برنامه هاى 
مدونى در اين زمينه ترسيم شده است و هدف در استان به اين صورت 
در نظر گرفته شده است كه با برنامه ريزى دقيق و با بهره گيرى از فرصت 
برگزارى برنامه هاى بين المللى، جاذبه ها و ظرفيت هاى كشــورمان را به 

دنيا معرفى كنيم.»
ــگرى  ــى گردش ــازمان جهان ــته س ــاى وابس ــت،  اعض ــى اس گفتن
متشــكل از بخش هــاى خصوصــى و دانشــگاهى هــر كشــور اســت 
كــه ازســوى ســازمان دولتــى و متولــى حــوزه گردشــگرى در هــر 
كشــور بــه ســازمان جهانــى گردشــگرى معرفــى مى شــوند. 
درحال حاضــر اعضــاى وابســته ســازمان جهانــى گردشــگرى 
493 عضــو هســتند كــه جمهــورى اســالمى ايــران نيــز 12 عضــو 
دارد كــه شــركت ســياحتى عليصــدر يكــى از ايــن اعضاســت كــه 
ــى  ــالس جهان ــى از اج ــاز ميزبان ــب امتي ــراى تصاح ــت ب توانس

ــد. ــا كن ــذارى را ايف ــر گ ــش تاثي ــدان نق ــردى در هم جهانگ

همدان؛ پايه ريز تئاتر كودك

  همــدان پايه ريز تئاتر كودك اســت به همين 
سبب انتظار مى رود به بخش هاى ويژه كودكان نوجه 

خاصى شود. 
رئيس يونيماى ايران گفت: در جلســه اعطاى حكم 
رئيــس يونيماى همــدان و آغاز به كار نمايشــگاه 
عروســكى در مجتمع شهيد آوينى شــهر همدان، 
اظهــار كرد: يونيماى همدان به ســبب فعاليت هاى 
چشــمگيرى كه در عرصه هاى بين المللى داشــته 
يكى از اركان هاى اصلى يونيما در كشور محسوب 

مى شود.
گزارش ايسنا، اردشير صالح پور از مسئوالن يونيماى 
همدان درخواســت كرد: در دستورالعمل كارى اين 
مركز حتما بخشى به نام زنگ عروسك گنجانده شود 
چرا كه اين زنگ پيوندى بين يونيماى همدان با كليه 
مدارس ابتدايى اســتان خواهد بود، به اين صورت 
كه دانش آموزان حتما از موزه عروسكى بازديد كنند 
و كارگاه هاى عروسك سازى برگزار شود تا كودكان 

حداقل يك تكنيك عروسكى بياموزند.
صالح پور خاطرنشان كرد: با رايزنى هاى انجام شده 
روز 21 مــارس مصادف با يكــم فروردين ماه روز 
جهانى عروســك نام گرفت و قصــد داريم به اين 
مناسبت عروسكى تحت عنوان «حاجى فيروز» را به 

يونيماى جهانى معرفى كرده و ثبتش كنيم.
رئيس يونيماى همدان نيز گزارشــى از عملكرد اين 
مركز ارائه كرد و گفت: اين نهاد از سال 95 آغاز به 
كار كرد و نخستين و مهمترين اقدام آن، برپايى موزه 
عروســكى با همكارى تئاتر عروسكى استان بوده و 

كارگاه هاى آموزشى برگزار شده است.
محسن پورقاسمى از ميراث فرهنگى استان همدان 
خواســت تا با در اختيار گذاشــتن ملكى به منظور 
گسترش موزه عروســكى همدان مساعدت الزم را 

داشته باشد.
در پايــان اين مراســم رئيس يونيما كشــور، حكم 
رياست پورقاسمى را اعطا و چشم انداز روشنى براى 
يونيماى همدان پيش بينى كرد. گفتنى است؛ يونيما 

مخفف اتحاديه جهانى نمايشگران عروسكى است.

رسانه ها را به گسترش نااميدى 
متهم مى كنند!

 يك مــدرس ارتباطات معتقد اســت كه گاهى 
از بين بردن ابهام در موضوعات از ســمت رسانه ها 
بــا منافع دولت هــا در تعارض خواهــد بود و اين 
تعارض ها باعث مى شــود كه دولتمردان رسانه ها را 

به گسترش نااميدى متهم كنند. 
حميد شــكرى خانقاه در گفت وگو با ايســنا درباره  
عملكرد رسانه ها در قبال پرهيز از گسترش نااميدى، 
اظهار كرد: نقش رســانه ها، شفاف ســازى و از بين 
بردن ابهام است. قطعا رسانه ها مركز و كانالى براى 
از بين بردن شــايعات هســتند. زمانى كه در جامعه 
يك موضوع به معضل تبديل مى شــود خصوصا در 
حوزه افكار عمومى، اغلب ناشى از كمبود اطالعات 
و باال بودن ابهام اســت؛ بنابراين رسانه ها زمانى كه 
خبرى را درباره موضوع پوشش مى دهند ابهام را كم 
و شــفافيت را باال مى برند و در نتيجه دغدغه افكار 

عمومى را كاهش مى دهند.
او بــا بيان اين كه كاهش دغدغه افكار عمومى از دو 
زاويه حكومتى و مردمى قابل بررســى است، گفت: 
گاهى ممكن است شكافى پيش بيايد در اين صورت 
دولت ها به شــفافيت زياد عالقه  ندارند. اين مساله 
باعث مى شود كه ابهامات بين مردم باال برود و بين 

دولت و مردم تعارض به وجود بيايد. 

كشف 12 قمر جديد سياره مشترى
 محققان 12 قمر جديد كشف كرده اند كه دور مشترى مدار مى زنند. 
به اين ترتيب 79 قمر دور اين ســياره مــدار مى زنند.به گزارش  مهر، 
محققان انستيتو علوم كارنگى در واشنگتن 12 قمر جديد كشف كرده 
اند كه دور مشترى مدار مى زنند.با احتساب اين كشف جديد، 79 قمر 
دور مشترى مدار مى زنند. اين بيشترين تعداد قمرى است كه دور يك 

سياره در منظومه شمسى مدار مى زند.
 Planet جالب آنكه دانشمندان هنگام جستجو براى سياره عظيم به نام
Xكه فراتر از پلوتو قرار دارد، اين قمرها را كشف كرده اند.به گفته آنان 
اين صخره هاى فضايى هنگامى به وجود آمدند كه سه جسم آسمانى 
بزرگتر كه دور ســياره مدار مى زدند در نتيجه برخورد با سيارك ها به 

قطعات كوچكتر تقسيم شدند.

برگر با گوشت آزمايشگاهى به بازار مى آيد
 شركت هلندى توليد كننده نخستين گوشت بيف برگر آزمايشگاهى 

دنيا قصد دارد از 2021 ميالدى توليد اين محصول را آغاز كند.
به  گزارش ايسنا، يك شركت هلندى نخستين بيف برگر آزمايشگاهى 
دنيا را 5 ســال قبل ساخت. اكنون اين شركت اعالم كرد سرمايه الزم 
براى دنبال كردن برنامه هاى خود را دريافت كرده و از 2021 ميالدى 
 Mosaگوشت آزمايشــگاهى را به رستوران ها مى فروشد. شركت
Meat  اعالم كرده تاكنون 7/5 ميليون يورو ســرمايه دريافت كرده 
 Bell و M Venturesاست. دو سرمايه گذار اصلى اين شــرکت
Food Group هستند.هدف اين شركت توليد صنعتى گوشت هاى 
آزمايشــگاهى طى 2تا 3 سال بعدى به طورى است كه هزينه گوشت 

به كار رفته براى هر همبرگر به يك دالر برسد.

آماده طوالنى ترين ماه گرفتگى قرن21 باشيد
 كارشناس نجوم از  وقوع طوالنى ترين ماه گرفتگى قرن 21 خبر 

داد و گفت: اين پديده در ايران نيز قابل رويت خواهد بود.
على آزادگان كارشــناس نجوم در گفتگو با مهر اظهار كرد: شــامگاه 
جمعه پنجم مرداد 1397 از ايران مى توان شــاهد خســوفى بود كه 
طوالنى ترين گرفت قرن21 اســت.وى با بيان اينكه شــروع اين ماه 
گرفتگى بزرگ در ســاعت 21:44 دقيقه روز جمعه 5 مرداد اســت، 
خاطر نشان كرد: كل مراحل اين ماه گرفتگى كه جمعه آغاز مى شود 
و ســحرگاه شــنبه به پايان مى رسد شش ســاعت و 13 دقيقه و 48 
ثانيه طول خواهد كشــيد.آزادگان گفــت: در اين ماه گرفتگى، ماه در 
اولين مرحله گرفت وارد نيم ســايه زمين مى شــود كه نشان از آغاز 

گرفت است.

زيربناى اينترنت تا 2033 غرق مى شود!
 طبــق تحقيقى جديد با افزايش ســطح آب دريا تا 2033 ميالدى 

كابل هاى نورى اينترنتى بين شهرهاى بزرگ ساحلى قطع مى شود.
به گزارش ايرنا،  تحقيقى جديد نشــان مى دهد با افزايش ســطح 
دريا احتمال دارد غرق شــدن بيش از 6 هزار كيلومتر كابل نورى 
اينترنت در آمريكا در دريا بســيار سريع تر از زمان پيش بينى شده 
اتفــاق بيفتد. به عبارت ديگر ممكن اســت زيربناى اينترنت تا 15 

سال ديگر غرق شود.
اين تحقيق به رهبرى محققان دانشــگاه ويسكانســن- مديســون و 
دانشگاه اورگان انجام شده است. پژوهش مذكور نشان مى دهد فقط 
در آمريــكا بيش از 6 هزار كيلومتر كابل هاى نورى زير دريا تا 2033 

ميالدى به طور كامل غرق مى شود.

سى تى اسكن بى مورد، ممنوع
 در يك بررســى مشخص شد كه تعداد زيادى از درخواست هاى 
ســى تى اســكن بى مورد و بدون توجيه مناسب هســتند. لذا براى 
پيشگيرى از سرطان هاى ناشى از تابش بايد درخواست هاى بى مورد 

كاهش پيدا كند و آگاهى پزشكان در اين زمينه افزايش يابد.
به گزارش ايســنا، «ســى تى اســكن» يا «مقطع نگارى كامپيوترى» از 
پيشــرفته ترين روش هاى تصويربردارى بدن است. در اين روش بدن 
به صورت اليه اليه اسكن مى شــود و در نتيجه پزشكان مى توانند با 
اســتفاده از تصاوير به دست آمده، بخش هاى درونى بدن را مشاهده 
كنند. اين دستگاه داراى يك حلقه است كه به صورت چرخشى دور 
بدن بيمار حركت كرده و با اســتفاده از اشعه  ايكس، از مقطع عرضى 

بدن تصاوير كامپيوترى توليد مى كند. 
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■ حديث:
امام علي(ع):

هر كه از بسيارى امور ، تغافل و چشمپوشى نكند ، زندگى اش تيره مى شود . 
غرر الحكم : ج 5 ص 455 ح 9149

 مراســم اختتاميــه پنجميــن دوره جشــنواره 
سراســرى شــعر دوبيتى و رباعى رضوى شامگاه 
ســه شنبه با حضور مسئوالن، اهالى فرهنگ و هنر 
همدان و شاعرانى از استان هاى مختلف كشور در 

آرامگاه باباطاهر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان ؛ مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان در اين مراسم اظهار كرد: اين مراسم 
در كنار  آرامگاه شخصيتى بزرگ و عرفانى برگزار 
شده اســت؛ شخصيت علمى و عرفانى باباطاهر با 
صفت "عريان"  شناخته مى شود و اين صفت يعنى 

جدا شدن از همه بارهاى اضافى براى رشد.
عليرضا درويش نژاد با تاكيد بر اينكه نبايد از كنار 
تعابير عرفانى ســاده عبور كرده و آنهــا را با ديد 
عاميانه نگاه كنيم؛ افــزود: نمود اين موضوع را در 
داستان ضامن آهو هم شاهد هستيم و ضمانت آهو 
توسط يك شخصيت بلند مرتبه مثل امام رضا (ع) 
نبايد نگاه عاميانه باشد زيرا اين نمونه اى از تمثيل 

و نماد است.
وى خاطرنشــان كرد: اينكه  خداوند مى فرمايد 
از رگ گردن به شما نزديكتر هستم؛ يعنى تصور 
نزديكــى ديگرى نيســت و اين بــه معنى هضم 
شدن مريد در مراد است. ما رفتار امام رضا ع در 
جريان ضمانت آهــو را هم نبايد در حد عاميانه 
نگه داريم؛ نگاه ما بايد نگاهى باشــد كه باباطاهر 
مى گويد به هرجا بنگرم كوه و در و دشــت نگاه 

از قامت رعنا تو بينم...

درويش نژاد خاطرنشان كرد: اگر ديدن اين نشان، 
قامت و رعنا را تفســير كنيم؛  به راحتى مى توانيم 
در جريان ملموس كردن و كاربردى كردن مفاهيم 

معرفتى دينى و عرفانى به خدا برسيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
تصريح كــرد:  حاال اگر اين مفاهيــم را در قالب 
هنرى نمودار كنيم بسيار ارزشمند بوده و بار معنايى 
زيادى خواهند داشــت. اين مفاهيم  مى توانند سر 
منشا تحوالت روحى و فكرى شده و نگاه ما را به 

دنيا تا سطح زيادى متحول كند. 
درويش نژاد با تاكيد بر اينكه اين كار را شعر انجام 
مى دهد به ديدگاه مقام معظم رهبرى درخصوص 
مقوله هنر اشــاره كرد و افزود: اگر انديشه اى در 

قالب هنر نگنجد ماندگار نيست.
وى ادامه داد: اين نگاه عقالنى اســت؛ زيرا هنر در 
حوزه ادب و شعر وحدت و انسجام ايجاد كرده و 
مردم هم بهره مند مى شــوند و اين يعنى يك اثر 

ماندگار هنرى.
درويش نژاد خاطرنشــان كرد: ايــن از افتخارات 
همدان اســت كه بزرگانى در خود جا داده كه بار 
تربيتى وســيعى را ارائه كرده و ســيره رضوى را 

ملموس و عينى مى كنند.
يكى از شــاعران و اساتيد حوزه ادبيات كشور نيز 
گفت: رباعى رســانه مهمى در تاريخ شعر فارسى 

است 
بــه گزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان؛ جليل صفربيگى در 

مراسم اختتاميه جشنواره سراسرى دوبيتى و رباعى 
رضوى، در خصوص پيشــينه رباعــى اظهار كرد: 
بســيارى رودكى را مبدع رباعى مى دانند؛ گرچه 
رودكى رباعى هاى زيادى ســروده اما مبدع رباعى 

نيست.
وى افزود: عده اى هم خاســتگاه رباعى را به زبان 
پهلوى نســبت دادند كه ظاهرا ايــن قول از همه 

صحيح تر است.
صفربيگى با بيان اينكه رباعى هاى قديمى به زبان 
امروز نزديكتر اســت؛ افزود: مردم غرب كشور با 
زبانى مشــابه پهلوى صحبت مى كنند؛ در برخى 
مناطق ايران بخصوص مناطق كردنشــين از رباعى 
براى دعاى باران؛ ازدواج و درمان استفاده مى شد 

و هنوز هم هست.
اين شاعر خاطرنشــان كرد: نكته مهم درخصوص 
رباعى زيبايى و وزن اين قالب اســت كه آن را به 
قالبى مردمى تبديل كرده؛ در حالى كه قصيده قالبى 
دربارى اســت و براى مدح از آن استفاده شده؛ اما 
قالــب كوتاه رباعى خالف اين بوده و در بين مردم 

كوچه و بازار رونق داشت.
صفربيگى با تاكيد بر اينكه بسيارى از مفاهيم دينى، 
توحيــدى و... در قالب رباعى بيان شــده افزود: 
رباعى رســانه مهمى در تاريخ شعر فارسى است؛ 
اما واقعيت اســت كه اين قالب در طول تاريخ در 
ادبيات ما در حاشيه ديوان بوده و زياد جدى گرفته 

نشده است.
وى افــزود: بــا اين حــال در چهــار دهه اخير 

قالب هاي كوتاه شــعرى در خدمت اشعار آئينى، 
رضوى و علوى قرار گرفته و شاعران، بخصوص 
شــاعران جوان گرايش زيادى بــه اين قالب ها 

دارند.
در ادامه اين مراسم برگزيدگان جشنواره سراسرى 

دوبيتى و رباعى رضوى معرفى و تجليل شدند 
برگزيــدگان پنجمين دوره جشــنواره سراســرى 
شــعر دوبيتى و رباعى رضوى در مراسم اختتاميه 

جشنواره معرفى و تجليل شدند 
هيأت داوران اين دوره از جشــنواره متشــكل از 
ســياوش ديهيمى، ســيدمهدى موســوى فاخر و 
اميرعلى ســليمانى آراء خود را به شرح زير اعالم 

كردند:
 برگزيدگان جشنواره:

نفر اول: هيأت داوران در اين بخش هيچ يك از آثار 
را حائز رتبه اول ندانست.

رتبه دوم: افسانه سادات حسينى از استان خراسان 
رضوى و محمدعلى نقيب از استان قم (به صورت 

مشترك)
رتبه ســوم: رضا نيكوكار از اســتان گيالن، عماد 
وكيلى از اســتان مركزى و على فردوسى از استان 

قم ( به صورت مشترك)
برگزيدگان شايسته تقدير:

موسوى عصمتى از استان خراسان جنوبى
داديار حامدى از استان اصفهان

رضا يزدانى از استان قم
حجت يحيوى از استان همدان

ميترا سادات دهقانى از استان سمنان
محمد جواد الهى پور از استان قم

بخش ويژه:
هيأت داوران از آثار ارسال شده در بخش ويژه هيچ 

يك از آثار ارسالى را حائز رتبه ندانست.

خسرو محمدى »
 استان ما سال هاست كه منتظر يك اثر براى ثبت 
جهانى است. به هر درى زديم كه يك كانديد جهانى 

شدن پيدا كنيم اما نشد كه نشد. 
از گنج نامــه گرفته تا هگمتانه، همــه ى گزينه ها را 
آزموديــم، اما موردى كه داراى همه  مولفه هاى الزم 
جهانى شدن باشد را تا كنون نيافتيم. برخى كوهستان 
الوند را پيشــنهاد كردند و داد ســخن سر دادند كه 
اين كوهستان توانمندى هاى الزم براى جهانى شدن 

را دارد. 
راستى اين است كه استان همدان كانون آثار طبيعى 
و تاريخى اســت. در گوشه و كنار اين استان، ده ها 
اثر باســتانى برجســته وجود دارد كه دنيا آن ها را 
مى شناسد اما به راستى چرا هنوز براى ثبت يك اثر 
جهانى در استانى با اين همه دارايى فرهنگى درمانده 
و ملوليــم؟! حتما خواننده ى گرامى دوســت دارد 
هرچه زودتر حرف حســاب اين گفتار را بداند اما 
اجازه بدهيد كمى بيشتر با شما سخن گفته شود، چرا 
كه زيربناى اين گفتار بسى مهم تر از برآيند آن است. 
يكى از مهم ترين داليلى كه همدان نتوانســته در امر 
ثبت جهانى آثار پيروز باشــد، گسستگى آثار آن و 

نبود يك محور براى پيوند آنها به يكديگر است. اگر 
گريزى به استان هاى داراى آثار جهانى بزنيم قضيه 
كامال روشن مى شود. براى نمونه استان فارس. اين 
استان در ثبت جهانى آثار خود پيشگام كشور است 
و همين امسال محور باستانى فيروزآباد را به عنوان 
چهارمين اثر خود و بيست و سومين اثر كشور ثبت 
جهانى كرد. اگر مشــوكافانه به موضوع آثار جهانى 
فارس نگاه كنيم، مى بينيم كه روش آنها يك ويژگى 
كلى دارد كه ما نداريم. و آن اين كه؛ آثار باســتانى 
استان فارس خوب شناسايى شده اند و اين شناخت 

موجب تمركز بر آن ها شده است. 
براى نمونه به پاسارگاد مى پردازيم. پاسارگاد، كانون 
شــهرى مهم دوران اوايل هخامنشــى است. آن جا 
تختگاه كوروش بوده است اما داراى آثار بسيارى از 
دوران پيش از تاريخ تا دوران اسالمى است. مسجد 
پاسارگاد يكى از آثار آن مجموعه ى جهانى به شمار 
مى رود. در يك جمله: پاســارگاد داراى يك توالى 
فرهنگى حدودا ده هزار ساله است. اما همدان چه؟! 
پيش از آن كه حكومت هخامنشــيان در پاسارگاد پا 
بگيرد، هگمتانه وجود داشته است! پس دليل عقب 
مادگى همدان در ثبت يك اثر جهانى، همان طور كه 

گفته شد، نبود شناخت است. 
راستى اين است كه ما همدان را خوب نمى شناسيم 
و گويا خواستى هم براى شناخت درست آن نداريم، 
آنگاه چطور مى خواهيم در عرصه هاى ملى و جهانى 
حرفى براى گفتن داشته باشيم؟! مثال هيچ خواستى 
براى كاوش همه ى تپــه ى هگمتانه وجود ندارد تا 
باالخره بدانيم در زير اين تپه ى تاريخى چه مى گذرد 
در حالى كه پاســارگاد سال هاست كه كامال كاوش 
شده است. انگار خاك مرده بر سر هگمتانه ى بيچاره 
ريخته اند؟! از گاليه ها بگذريم. نوبتى هم كه باشــد 
نوبت پيشــنهاد و راهكار اســت. همدان نيز مانند 
فــارس داراى يك زنجيره ى فرهنگى پربار اســت 
كه ظرفيت جهانى شــدن را دارد و آن «محور ســه 
هزار ساله ى هگمتانه - نوشــيجان» است. به مانند 
محور ساسانِى فيروز آباد فارس كه پيشتر گفتيم؛ به 
تازگى ثبت جهانى شده است. اين راه باستانى يكى 
از كهن ترين جاده هاى جهان اســت كه در خارج از 

استان به پاسارگاد مى رسد. 
آغــاز و پاياِن  آن دو اثر برجســته ى ملى قرار دارد 
يعنى شــهر باستانى هگمتانه و دژ - معبد نوشيجان. 
در ميانه ى اين راه باســتانى آثار مهــم ديگرى نيز 

وجود دارد كه به ترتيب شــامل: شــير ســنگى به 
عنوان دروازه ى جنوبى همدان به ســوى نوشيجان، 
روستاهاى هدف گردشگرى كيشين، ابرو، سيمين، 
تابستانگاه (ييالق) عشاير، دستكند ارزانفود، ايل راه 
عشاير، طبيعت زيباى دره هاى پيرامونى الوند (جن 
دره و...) روســتاهاى على آباد دمق، ده نو على آباد 
و در پايــان دژ معبد نوشــيجان. در عرض اين راهِ 
كهن نيز آثار برجسته ى گردشگرى و تاريخى چندى 
وجود دارد، مانند: ســد اكباتان، روستاهاى يلفان و 

وركانه و ده ها جاذبه ى ديگر.
 اما ســخن پايانى: زمان آن فرارسيده تا در فرصت 
باقى مانده از ســال 2018 كه شانسى به اين استان 
رو كرده اســت يك كار بزرگ صورت بگيرد. باران 
در حال باريدن اســت و با هر پيمانه اى كه زير آن 
قرار بگيريم پُر خواهد شد حال اين بستگى به نگاه 
مســئوالن امر دارد كه همدان 2018 را يك فنجان 
ببينند يا يك دريا. در پايان الزم اســت گفته شــود 
كه محــور پيشــنهادى هگمتانه - نوشــيجان يك 
برآيند علمى كارشناســانه و آزمايش شده است و 
تنها دو دست توانمند مى خواهد كه آن را روى ميز 

كارشناسان امر قرار دهد. 
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