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نگاه سليقه اى به 
برنامه هاى رسمى و ملى  

پذيرفتنى نيست 
 مراســم گراميداشت ســالگرد سردار 
شــهيد، حاج حســين همدانى در حالى با 

حضور اقشار مختلف برگزار شد.

انتخاب 6 واحد نمونه استاندارد در همدان
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اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان 
استان مركزي

جهت همكاري كارشناسان رسمي 
دادگستري در استان همدان 

استان  مستضعفان  بنياد  امالك  و  اموال  كل  اداره 
رشته  در  ارزياب  مجرب  كارشناسان  از  مركزي 
صنعتي،  ماشين آالت  و  تأسيسات   شامل  تخصصي 
و  (باغات  كشاورزي  و  منقول  اموال  ساختمان، 
اراضي) دعوت به همكاري مي نمايد، لذا متقاضيان 
پنج شنبه  روزهاي  استثناء  به  روزه  همه  مي توانند 
اطالعات  كسب  جهت   97/7/30 تاريخ  تا  جمعه  و 
آدرس  به  يا  و   086-32216030 شماره  با  بيشتر 
قدس  بيمارستان  روبروي  فلسطين  خيابان  اراك، 

واحد امالك مراجعه نمايند.

آگهـي فراخـوان

 در ميدان ميوه تــره بار همدان يك بار 3 
دست مى چرخد و 30 درصد گران تر از بازار 
تهران دست مصرف كننده همدانى مى رسد. 

رئيس اتاق اصناف همدان در همايش پليس، 
امنيت و اصناف، با اشاره به همه حيله هاى كه 
دشمنان از آغاز انقالب تاكنون براينابودى اين 
نظام اسالمى به كار برده اند، اظهار داشت: طبق 
قانون ســازمان ملل هيچ كشورى نمى تواند 
كشــورى ديگر را در تنگناى اقتصادى قرار 
دهــد اما آمريكا با خيال واهى خود با تحريم 
اقتصادى به دنبال نابودى ايران اسالمى با اين 
ترفند اســت در حالى كه نمى داند مردم ايران 
با ظرفيت هاى كه دارند مى توانند جامعه خود 

را مديريت كنند.
ــرايط  ــن ش ــزود: در اي ــى اف ــين محراب حس
ــه  ــه ب ــت ك ــن اس ــى اي ــر ايران ــه ه وظيف
سيســم اقتصــادى جامعــه كمــك كنــد و در 
ــادى  ــه انتق ــا توجــه ب ــه ب اقتصــاد كالن هم
ــه  ــادى جامع ــت كالن اقتص ــه مديري ــه ب ك
در ايــن وضعيــت داريــم، بايــد گفــت قبــل 
ــاد  ــه ايج ــرايط در جامع ــن ش ــه اي از آن ك
ــن  ــراى ورود و تامي ــد  ب ــت باي ــود دول ش

مى كــرد. اقــدام  كاال 
به گزارش  تســنيم، اظهار داشــت: اقتصاد 
مقاومتــى يعنــى اين كه به هر نحو شــرايط 
گشايش اعتبار براى ورود كاال هاى زير بنايى 
توليد فراهم باشد تا كسى نتواند از نياز مردم 

سوء استفاده كند.

دشــمنان با جنگ روانى در فضاى مجازى، 
معيشت مردم را هدف گرفتند

فرمانــده انتظامى همدان هم  در اين همايش 
با بيان اينكه دشــمن از آغاز انقالب تاكنون 
توطئه هــاى مختلفى را بــه كار برده تا اتحاد 
مــردم ايرانى اســالمى را بكشــند و از دين 
اســالم جدا كند، اظهار داشــت: دشمن همه 
ترفندهــاى خــود را در حوزه هــاى نظامى ، 
سياسى و فرهنگى به كار برده است و امروز 
به دسيسه گسست اقتصادى در ايران اسالمى 
روى آورده اســت اما مردم دشمن شكن ما 
با اتحــاد خود جواب اين توطئه هاى معاندان 

نظام را داده اند.
بخشــعلى كامرانى صالح با اشــاره بر اينكه 
برخــى ســوء مديريت ها در حــوزه اقتصاد 

كشور هم به جو روانى جامعه دامن زده است 
تا مردم احســاس كنند بايد كاالى بيشــترى 
بخرند، افزود: در ســخت ترين شرايط جنگ 
تحميلى هم ايران از محاصره اقتصادى كشور 
ســربلند بيرون آمد از اين نبرد ناجوانمردانه 
هــم پيروز بيــرون مى آيد اما مــردم ما نبايد 
تصــور كنند كمبودى در كشــور وجود دارد 
و اين تصور را مديريــت جهادى و تفكرى 

بسيجى تقويت خواهد كرد.
 كمبود كاال در بازار همدان نداريم 

رئيس ســازمان صنعت و معــدن و تجارت 
اســتان همدان هم  اظهار داشت: كمبود كاال  
در بازار نداريم فقط به دليل اينكه مردم بيش 
از نياز خريد مى كنند اين احســاس به وجود 
آمده كه در بازار كاال به اندازه كافى نيست و 

بيش از نياز خريد مى كنند. 
حميدرضا متيــن براى نمونه از مــاده اوليه 
توليد مواد شوينده اســم برد و گفت: استان 
همــدان يكى از دارندگان منابــع اوليه توليد 
مواد شوينده اســت و پودر 99 درصد آن در 
چشمه قصابان همدان توليد و به تركيه صادر 
مى شود اين شايسته مردمى انقالبى و مسلمان 
نيست كه با نگرانى از كمبودها به خريد بيش 

از اندازه روى بياورند.
وى گفــت: يكى ديگر از مــوارد بارز آن را 
مى توان اقدام نكردن تجار همدانى براى ثبت 
ســفارش كاال دانست چراكه در همدان 400 
كارت بازرگانى براى فعاالن اين قشــر صادر 
شــده است. از ابتداى امسال حتى يك نفر از 
اين تجار و بازرگانان هم براى ثبت سفارش 
و دريافت الستيك اقدام نكرده اند اما از وقتى 
كه كاال سهميه اى شد به يكباره در كل كشور 
1400 ثبت سفارش در اين حوزه رسيد. اگر 
تا 2 هفته آينده ثبت ســفارش ها به اين روال 
ادامه يابد توزيع الســتيك آزاد خواهد شد و 

ديگر سهميه اى نخواهد بود.
مديــركل صنعت و معدن و تجارت اســتان 
همــدان نمونه ديگر كمبود صورى پوشــاك 
اعالم كرد و افزود: گفته اند مســئوالن در اين 
حوزه نقش داشته اند در حالى كه دولت نقشى 
در آن نداشــت و در حال حاضر پوشاك در 
بازار همدان از قيمت 88 هزار تومان به حدود 

نصف اين قيمت رسيده است.

افزايش 188 
درصدي دستگيري 
سارقين 
در كبودراهنگ 
 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيام: در 
شــش ماه نخست سال شــاهد افزايش 188

درصد دستگيري سارقين در شهرستان نسبت 
به مشابه سال گذشته هستيم.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان كبودراهنگ 
همزمان با هفته ناجا در گفتگو با خبرنگاران 
شهرســتان با بيان اين مطلب گفت: برخورد 
جدي با مجرمان و كساني كه به نوعي مخل 
امنيت در شهرستان شود از برنامه هاي نيروي 
انتظامي شهرســتان اســت و پليس با اقتدار 
در اين راســتا تالش مي كند كه افزايش 188

درصدي دســتگيري سارقين نسبت به مشابه 
سال گذشــته بيانگر تالش هاي شبانه روزي 
مأمورين نظامي و انتظامي در شهرستان است.
مجيد گلي با اشــاره به ميزان مأموريت هاي 
پليــس 110 در شهرســتان گفــت: ميــزان 
تماس هاي تلفنــي و مأموريت هاي صورت 
گرفته در شش ماه نخست سال در مقايسه با 
شش ماه سال گذشته 45 درصد افزايش يافته 
است و در اين مدت بيش از 4 هزار مأموريت 
عملياتــي و ميداني صورت گرفته كه همگي 
در راستاي تحقق شعار هفته ناجا پليس مقتدر 
امين مردم بوده اســت و بيانگر جامعه محور 

بودن پليس و مشاركت مردم بوده است.
گلي با اشاره به نقش باالي و و اصلي ناجا در 
ابعاد امنيت جامعه گفت: در راستاي برقراري 
امنيت هاي اجتماعي فرهنگي و... ارائه مشاوره 
به افراد از برنامه هاي نيروي انتظامي شهرستان 
اســت كه در اين خصوص و ارائه خدمات 

مشاوره اي براي پرونده هاي قضايي و عمومي 
بيــش از 40 درصد افزايش  يافته اســت كه 
ارائه مشــاوره كارشناسان انتظامي در پرونده 
منجر به سازش 76 درصدي در اختالفات و 

پرونده ها شده است.
همچنيــن وي عنوان داشــت: در خصوص 
ارائــه خدمات نيروي انتظامــي به مراجعين 
بــراي دريافت خدمــات پرونده هاي اماكن، 
گذرنامه ها، نظام وظيفه، گواهي نامه و... بيش 
از 700 درصد نســبت به مشــابه سال قبل 

افزايش را شاهد هستيم.
خريد  اعتيــاد،  شهرســتان  انتظامي  فرمانده 
فروش و تويلد مواد مخدر در شهرســتان را 
يكي از دغدغه هاي اصلــي مردم، خانواده ها 
و مسئولين و نيروي انتظامي خواند و گفت: 
نيروي انتظامي شهرستان با جديت و تالش 
مضاعــف در اين خصــوص عمل مي كند و 
برخورد با فروشندگان به ويژه خرد فروشان 

مواد از اولويت هاي كاري ناجا در شهرستان 
اســت كه در شش ماه نخســت سال شاهد 
افزايش 48 درصدي كشفيات مواد مخدر را 

هستيم.
همچنين در خصوص مبــارزه با قاچاق كاال 
نيز با برخورد جدي ناجا شــاهد افزايش 39
درصدي ارزش ريالي كشفيات كاالي قاچاق 
بوده ايم كه همگي در راســتاي تحقق شعار 
سال مقام معظم رهبري در خصوص حمايت 

از كاالي ايراني بوده است.
مجيد گلي، برقراري امنيت در ايام تعطيالت 
بــه ويژه ايام محرم و صفر كاهش تصادفات، 
جلوگيــري از قمه زنــي در ايام عاشــورا و 
تاســوعا، اجــراي برنامه هاي آموزشــي در 
مساجد و مدارس و اماكن عمومي براي ارتقاء 
فرهنگ امنيتي و... را نيز از ديگر فعاليت هاي 
نيروي انتظامي شهرســتان در راستاي ارتقاء 

امنيت و آرامش در جامعه دانست.

حفاظت محيط زيست همدان 
به كمك شوراى شهر مى آيد 

 يــك تفاهــم نامــه همــكارى بيــن شــوراى اســتان  و ســازمان 
حفاظــت محيــط زيســت همــدان در راســتاى اســتفاده از ظرفيت 
پايــگاه هــاى مردمــى و ارتقــاى ســطح كيفــى حفاظــت از محيط 

زيســت امضــا شــد.
ــب  ــا و ناي ــتان ه ــى اس ــوراى عال ــدان در ش ــده هم نماين
رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان گفــت: ايــن 
50 قانــون اساســى و  تفاهــم نامــه همســو بــا اصــل 
6 مــاده بــه منظــور جلــب مشــاركت هاى مردمــى،  در 
ســرمايه هاى  حفــظ  و  كارى  مــوازى  انجــام  از  پرهيــز 
زيســت  محيــط  حقــوق  تضميــن  جهــت  در  عمومــى 

ــت. ــده اس ــا ش ــدگان امض ــراى آين ب
ــق  ــاس تواف ــر اس ــت: ب ــار داش ــات اظه ــى نج ــد بادام  حمي
صــورت گرفتــه ايــن ســند بــه مــدت 2 ســال قابــل اجــرا بــوده 
ــد  ــل تمدي ــراى دوره هــاى بعــدى قاب ــق دو طــرف ب ــا تواف و ب

خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همــدان،وى 
ــط زيســت و شــوراى اســالمى  ــار داشــت: حفاظــت محي اظه
ــات  ــر عملي ــا ب ــد ت ــق كردن ــن تواف ــدان همچني ــتان  هم اس
ــهر ها و  ــدوده ش ــى در مح ــت محيط ــاى زيس ــع آلودگى ه رف
ــش  ــراى كاه ــرد و ب ــورت گي ــترى ص ــارت بيش ــتا ها نظ روس
ــزى  ــز برنامه ري ــا ني ــا و پيشــگيرى از آلودگــى آب ه آاليندگى ه

مشــتركى داشــته باشــند.
ــادآورى  ــا ي ــتان ه ــى اس ــوراى عال ــدان در ش ــده هم نماين
ــه توافقــات ديگــرى در زمينــه  كــرد: همچنيــن دو طــرف ب
مبــارزه بــا آلودگــى صوتــى در شــهر ها و روســتا ها و 
نظــارت و هماهنگــى در ســطوح اســتانى و شهرســتانى 

ــد. ــت يافتن دس
ــن آمارهــاى منتشــر شــده توســط مســئوالن  ــر اســاس آخري ب
ــط زيســت همــدان، 110 كارگاه غيرمجــاز جمــع آورى و  محي

بازيافــت ضايعــات در شهرســتان همــدان فعــال هســتند.

جريمه صدميليوني 
محتكر برنج در همدان 

 فردى كه اقدام به احتكار برنج كرده بود به پرداخت يك ميليارد و 476 ميليون 
و 300 هزار ريال محكوم شد.

مديركل تعزيرات حكومتى همدان گفت: پس از دريافت گزارشى مبنى بر احتكار 
برنج در يكى از روســتاهاى فامنين، تيم گشتى اقدام به بررسى صحت موضوع 

كرد.
عليرضا حسن پور بيان كرد: اعضاى اين تيم با حضور در محل متوجه انبار حاوى 
برنج شــده كه طبق بررسى هاى صورت گرفته 28 تن و 500 كيلوگرم برنج در 

اين مكان احتكار شده بود.
وى در گفت و گو بــا ايرنا بيان كرد: پرونده فرد متخلف در تعزيرات حكومتى 

بررسى و او به پرداخت جريمه نقدى در حق دولت محكوم شد.
حسن پور بيان كرد: اين فرد نسبت به راى صادره در تعزيرات اعتراض كرده كه 

پس از رسيدگى به اين پرونده در شعبه تجديد نظر مجدد اين راى تاييد شد.
وى ادامه داد: اين راى براى اجرا در اختيار دايره اجراى احكام قرار گرفته و فرد 

متخلف مكلف به پرداخت جريمه نقدى است.
امسال 43 انبار مظنون به احتكار كاال توسط تعزيرات حكومتى همدان پلمب شد 
كه 12 انبار به علت ارايه مستندات كافى برائت شده و انبار آنها با دستور قضايى 

فك پلمب شد.

خرابكار منابع طبيعى 
به كاشت درخت محكوم شد

 عامل تخريب منابع طبيعى در فامنين با راى دادگاه به كاشــت درخت در 20
هكتار از اراضى طبيعى محكوم شد.

رئيــس اداره حقوقى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت:  اين فرد 
در يكى از روســتاهاى فامنين با استفاده از تراكتور اقدام به تخريب عرصه منابع 

طبيعى كرده بود.
عليرضا قاســمى مجاهد در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: براى اين فرد مجازات 
حبس پيش بينى شــده بود كه به منظور فرهنگســازى حفاظــت از انفال حكم 

جايگزين حبس اجرا شد.
رئيس اداره حقوقى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان بيان كرد: عالوه بر 
اين دادگاه يك متخلف را به حفر كانال حفاظتى در حاشــيه اراضى ملى محكوم 

كرد كه اين حكم هم اجرايى شد.
قاســمى مجاهد اظهار داشــت: چنانچه متهمان در اجراى حكم كم كارى يا 
كوتاهــى كنند، با گزارش منابع طبيعى بــه دادگاه، حكم حبس در مورد آنها 

اعمال مى شود.
وى گفت: صدور احكام جايگزين حبس راهكار مناسبى براى حفظ منابع طبيعى 
است كه با همكارى قضات در شهرستان هاى فامنين، بهار و اسدآباد انجام شده 

است.

ميوه د ر همدان30 درصد گران تر از پايتخت 

كنسولگرى عراق 
در همدان فعال شد

«الوند» آماده ميزباني 
از كوهنوردان در زمستان

پرواز بادبادك ها 
در آسمان 

كبودراهنگ

قاليباف در مراسم سالگرد شهادت سردار همداني:

 قدرت ما در شهادت است نه ديپلماسى

 جلسه شوراى هماهنگى دستگاه هاى تابعه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى، در اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان برگزار شــد . به گزارش روابط عمومى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان؛ مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در اين جلسه با 

تأكيد بر اينكه اگر به دنبال ترويج فرهنگ غنى اسالمى 
ايرانى هســتيم؛ بايد اين شــورا را در ســطح استان ها 
تقويت كنيم؛ خاطرنشــان كرد: ما اعتقادى به دخالت در 
امور ســازمان هاى تابعه نداريم؛ هدف ما هماهنگى و 

هم افزايى است.
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ صدور 3400 ويزاى اربعين حسينى در همدان

 مدير حج و زيارت استان همدان از صدور 3 هزار و 400 ويزاى پياده روى 
اربعين حسينى در همدان خبر داد.

 محسن ساغرچى با اشــاره به صدور 3 هزار و 400 ويزاى اربعين حسينى در 
همدان اظهار كرد: با توجه به مشــكالت اخذ ويزا بــراى زائران همدانى طى 
سال هاى گذشته، امسال دفتر نمايندگى كنسولگرى عراق در همدان مستقر شده 
اســت.مدير حج و زيارت استان در گفت وگو با فارس ،با بيان اينكه هر چه به 
اربعين نزديك تر مى شويم، ميزان متقاضيان اخذ ويزا نيز افزايش مى يابد، گفت: 
با راه اندازى اين دفتر زائران مى توانند ظرف مدت 48 تا 72 ساعت ويزاى خود 

را دريافت كنند.
وى مبلغ پرداختى براى اخذ ويزا را 362 هزار تومان طبق اعالم ســتاد اربعين 

عنوان كرد و افزود: صدور ويزا تا روز اربعين حسينى ادامه دارد.

كمبود تجهيزات آزمايشگاهى در همدان
 در شهر همدان پنج آزمايشگاه به نام خيرين وجود دارد.

معاون آموزش متوسطه استان در خصوص تأمين اعتبار آزمايشگاه هاى مدارس 
استان اظهار كرد: متأسفانه با كمبود تجهيزات آزمايشگاهى مواجهيم. 

عبــاس احمدس مقيم افــزود: براى حل مشــكل بايد در هــر منطقه حداقل 
يك آزمايشــگاه كامل براى دانش آموزان در نظر گرفته شــده اســت، همانند 
پژوهش ســراى دانش آموزى كه اگر دانش آموزان نتوانستند در مدرسه آزمايش 
خود را انجام دهند و يا تجهيزات الزم را نداشــتند در پژوهش  سرا اقدام به اين 

كار كنند.
وى در گفت وگو با فارس گفت با بيان اينكه اميد اســت روند تكميلى كار به 
مرور انجام و تمام مدارس مجهز به آزمايشگاه شوند، گفت: امسال براى تكميل 

تجهيزات آزمايشگاهى 2 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

افزايش مراجعه براى فسخ قرارداد 
در حوزه مسكن 

 مراجعه افراد براى فســخ قراردادها در حوزه مسكن افزايش يافته است اما 
معامله فسخ نخواهد شد جز اينكه با رضايت طرفين انجام شود.

رئيس اتحاديه مشــاوران امالك شهرســتان همدان با بيان اينكه بازار مسكن از 
رونق كامل برخوردار نيســت و در ركود كامل نيز قرار ندارد، اظهار كرد: افت 

قيمت دالر هنوز در بازار مسكن تأثير نگذاشته است.
ابراهيم جمالى با اشــاره به اينكه اگر قيمت دالر و طال افت كند، مردم به ملك 
بيشــتر روى مى آورند، افزود: امروز مردم به دنبال حفظ ارزش نقدينگى خود 
هستند و هر ملجأيى را كه بيابند به آن پناه مى برند.رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
شهرستان در گفت و گو با فارس تصريح كرد: ميزان معامالت نيز در  حال حاضر 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش يافته است.

نگاه سليقه اى به برنامه هاى رسمى و ملى  
پذيرفتنى نيست 

 مراســم گراميداشت سالگرد سردار شهيد، حاج حسين همدانى 
در حالى با حضور اقشــار مختلف برگزار شــد كه پيش از اين در 
جلســه هماهنگى مراســم اختالف نظرهايى در خصوص سخنران 
مراســم وجود داشــت و حتى در اين خصــوص مباحثه هايى نيز 

صورت گرفته بود.
در برنامه ريزى براى چنين مراســمى كه به نام يك شخصيت ملى آن 
هم شــهيد واالمقامى چون سردار همدانى كه ايثار و فداكارى هاى او 
دنيا را به شگفتى واداشت، همه دست اندركاران بايد با نگاهى ملى و 
فراگير موضوع را دنبال كنند تا شــأن و جايگاه چنين انسان بزرگى به 

شايستگى رعايت شود.
حضور اقشــار مختلف مردم با ســاليق گوناگون بعالوه طيف هاى 
مختلف سياســى در اين مراسم نشــان مى دهد كه موضوع فراتر از 
آن اســت كه عده اى بخواهند با نگاه محدود جناحى و سليقه اى به 

آن بپردازند.
شهيد همدانى و ديگر شهداى سرافراز و واالمقام براى دفاع از اسالم و 
مسلمين و صيانت از انقالب و نظام پاى در عرصه مبارزه با دشمننان 

دين و ممكلت نهاده و در اين راه جان شيرين خود را فدا نموده اند.
با اين تفاســير در خصوص چنين مراســم و آيين هاى بزرگ رسمى 
حركت هــا، رفتارهايــى و تصميماتى كه شــائبه  حزبى و جناحى 
دارند، نه تنها جفا به شهداست بلكه بى توجهى به مردم قدرشناس و 
غيورى اســت كه بدون در نظرگرفتن اينگونه نگاهها و صرفا با هدف 

بزرگداشت شهيد در چنين مجالسى حضور مى يابند.
براى افكار عمومى پذيرفتنى نيست كه يك مراسم ملى و عمومى كه به 
نام يك شهيد واالمقلم برگزار مى شود، توسط عده اى مصادره شود و 

يا از آن برنامه به عنوان فرصتى براى نقد رقيب استفاده شود.
اينجا صحبت از يك چهره ملى و حتى بين المللى است كه افتخارى 
براى ملت بزرگ و انقالبى ايران است و لذا نبايد كسى به خود اجازه 
دهــد كه با نگاه محدود و كوچك ســليقه اى و جناحى به مراســم 

بزرگداشت اين مرد بزرگ بپردازد.
از طرفى بايد دقت شــود كه فضاى استان به سمت و سويى نرود كه 
يــك طيف خاص هر زمان اراده كــرد از چهره هاى مورد نظر خود، 
آن هم بدون در نظر گرفتن شــرايط يك مراسم دعوت به عمل آورد 
و آنگاه در آيين هاى رســمى ديگر كه گاه حتى توسط مراجع رسمى 
برگزار مى شود، حضور يك فرد كه مطابق سليقه آنها نيست، در استان 

چالش برانگيز باشد؛ اتفاقى كه بارها شاهد آن بوده ايم.
به هرحال شأن و جايگاه مراسم مهمى چون بزرگداشت سردار شهيد 
همدانى در اســتان ايجاب مى كند كه اختالف نظرهاى شــخصى و 
جناحى را در آن  وارد نكنيم و اجازه دهيم مردم شــاهد مراسمى در 

سطح باال و متناسب با جايگاه و شأن اين بزرگوار باشند.

استاندار همدان:
اگر دولت آبرويى دارد از اشتغال 

بخش خصوصى است
 من تمام توليدكنندگان اين استان را دوست دارم و مى دانم اگر دولت 
آبرويى دارد از اشتغال بخش خصوصى است البته اميدواريم با كاردانى و 

هدايتگرى اتاق بازرگانى اشتغال موجود استان صيانت شود.
اســتاندار همدان در شانزدهمين جلسه شــوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى همدان با بيان اينكــه در حال حاضر حوزه توليد در 
سخت ترين شرايط قرار گرفته است، افزود: بايد مسووالن براى حل اين 
مشكل تدابير الزم را بينديشند چراكه توجه به توليد و اشتغال در كشور 
بسيار حايز اهميت است و بايد كارى كنيم كه در توليد روان سازى شود.
به گزارش فارس محمدناصرنيكبخت با تاكيد بر اينكه مشــكالت ملى 
بخش كشــاورزى در اسرع وقت مورد پيگيرى قرار مى گيرد، ادامه داد: 
مديران احوزه اقتصادى استان نيز در اين ماه ها بايد در كنار بخش توليد 
باشند اگر در زمان گذشــته متقاضى به ما سر مى زد امروز ما به عنوان 

مسوول استانى بايد به آنها سر بزنيم.
وى گفت: خوشــبختانه مشكالت حوزه توليد در همدان كمتر از ديگر 
استان هاست و مديريت بخش اقتصادى همدان خيلى بهتر از ديگر استان 

با وجود تيم قدرتمند اتاق بازرگانى اداره مى شود.

حكم تخريب پنج ساخت و ساز غيرمجاز 
در همدان اجرا شد

  در جهت حفظ و حراست از اراضى كشاورزى و صيانت از حقوق 
بيت المال، حكم تخريب پنچ مورد ساخت و ساز غير قانونى واقع در 

اين شهر اجرا شد.
سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان گفت: اين ســاخت و ســازهاى غيرمجــاز واقع در جاده 
روســتاى چشــين همدان از ســوى واحد اجراى احكام مديريت 
پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى و امور اراضى جهاد 

كشاورزى همدان تخريب شد.
 حسين مردانى اضافه كرد: تخريب اين ساخت و سازهاى غيرقانونى با 
نظارت نماينده دادســتان و با همكارى امور اراضى و جهاد كشاورزى، 

عوامل انتظامى و يگان امداد انجام شده است.
وى در گفت و گو با ايرنا افزود: با اشاره به مسوليت پذيرى شهردارى و 
ساير ارگان هاى مرتبط نسبت به ساخت و سازهاى غيرمجاز خاطرنشان 
كرد: شهردارى و سازمان جهاد كشــاورزى در پاكسازى، رفع تصرف 
و مقابله با تغيير كاربرى اراضى كشــاورزى و جلوگيرى از ساخت و 

سازهاى غيرقانونى عزم راسخ دارد.

 محمد باقر قاليباف عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با حضور چند روزه خود در 
همــدان پس از اينكه بازديــدى از پياده راه 
بوعلى همدان داشــت  صبح روز پنج شنبه 
در همايش پيشكسوتان جهاد و شهادت در 
محل تاالر معلم حضور يافت مراسمى كه با 

حضور خانواده شهدا همراه بود.
وى سخنران مراسم بزرگداشت شهيد سردار 
همدانى در عصر روز پنجشــنبه كه در محل 

حسينيه امام برگزار شد نيز بود.
قاليباف در اين جلسه مهمترين ركن قدرت 
انقالب اســالمى در جهان را نه ديپلماسى 
سياســى آن بلكه فرهنگ ايثار و شــهادت 
رزمندگان آن دانســت و با بيان اينكه جاى 
شــهيد همدانى و همه همرزمان دوران دفاع 
مقدس در جمع، مجمع پيشكيسوتان خالى 
اســت گفت: بايد مثــل دوران دفاع مقدس 
عمل كنيم، در محيــط هايى كه حضور مى 
يابيم بــر خود تكليف مى دانم بخشــى از 
غيرت، مديريت، شــجاعت، واليت مدارى 
و آنچه در هويت و شــخصيت هر انســان 

صالحى است را بيان كنم. 
محمد باقر قاليباف در اظهارات خود به اين 
نكته اشاره كرد كه  خيلى از كسانى كه امروز 
برايشــان فرصت هايى فراهم شــده و اين 
فرصت ها  مايه عزت و افتخار ايران اسالمى 
است را مديون شهدا و ايثارگران بايد بدانند.

به اعتقاد وى آنچه باعث عزت مسلمين است 
و باعث احياى اسالم و فرهنگ قران و اهل 
بيت(ع) شده به دوران رشادت هاى عزيزان 

دفاع مقدس برمى گردد.
قاليباف گريزى هم به مشــكالت اقتصادى 
جامعه زد و گفت: امروز در عرصه اقتصادى، 
فرهنگــى و اجتماعى مشــكالتى داريم اما 
در حــوزه امنيت و دفاع از ايران اســالمى 
در همه ابعــاد آن از تــوان نظامى گرفته تا 
طراحى نظامى، هنر جنگيدن و ..... مى بينيم 
كه سرمايه هاى بزرگى در اين عرصه كسب 
كرديم اگر 5 كشور را در دنيا از لحاظ دانش 

نظامى نام ببرند يكى از آنها ايران است.
وى همچنين با اشاره به اينكه امروز در حوزه 
صنعت نظامى كــه پيچيده ترين صنعت دنيا 
اســت، اگر از 10 كشــور صنعتى در حوزه 

نظامــى را نام ببرند، ايــران در بين آنها مى 
درخشــد. اين كشور موشــك مى سازد در 
جنگ الكترونيكى با قدرت  وارد مى شــود، 
اما متاسفانه در حوزه ماشين سازى پرايد را 

تحويل مردم مى دهد
ســخنران همايــش پيشكســوتان جهاد و 
شــهادت ادامه داد: آرزوى اسرائيل و آمريكا 
اين بود بود كه تا 25 كيلومترى مرز ما بيايند 
كه آمدند، اما امروز جهان اسالم يكپارچه در 
مقابل اسرائيل وحدت پيدا كردند. اگر 5+1

حاضر اســت بيايد و آمريكا دنبال مذاكره با 
ايران اسالمى است و ايران هم يك تنه حرف 
مى زند اين قدرت ديپلماسى ما نيست بلكه 
قدرت خون شهدا اســت كه در هر كجاى 

مرزهاى ايران ردپايى از آنان يافت مى شود.
قدرت ديپلماســى مــا نتيجــه مجاهدت 
رزمندگان اســت و گرنه ايــن قدرت هاى 
ياغى حاظر به صحبت  مذاكره با ما نبودند. 

وى بيان كرد: انسان هاى منصف هرگز شهدا 
و ايثارگران را فراموش نخواهند كرد و هيچ 

چيز در پيشگاه خدا گم نمى شود.
قاليباف با اشــاره به اينكه  اگر مجاهدانه و 
همچون دوران دفاع مقدس تالش كنيم براى 
حل سختى هاى اقتصادى، فرهنگى نيز موفق 

مى شويم.
 وى شرط اصلى گذر از اين برهه را خدمت 
به مــردم، اعتماد به آنان و به ويژه جوانان و 
ســپردن مســئوليت به اين گروه  دانست و 
افــزود: بايد ميدان را بــراى جوانان باز كرد 
همانطور كه روزى امام خمينى اين فرصت 

را به ما داد.
ــان اينكــه مــردان مــردى كــه در  ــا بي وى ب
پشــت خاكريــز كمــر خــم نكردنــد امــروز 
در عرصــه اقتصــادى همــان مــردان در 
ــى  ــد، م ــى كنن ــرخم م ــواده س ــع خان جم
شــكنند و تلخــى هــا و بــى محبتــى هــا را 
مــى چشــند گفــت: نبايــد يادمــان بــرود كه  
مــا شــهيد همدانــى و نحــوه زندگــى آنــان 
را در ايــن ســختى هــا ديديــم آنهــا بــا همه 
ايــن فــراز  و  نشــيب ها ثابــت كــرد همــه 

ــل گذشــت اســت. ــن ســختى ها قاب اي
قاليباف گفت: خداوند رزاق است بايد حل 
مشكالت اقتصادى را از او بخواهيم چرا كه 
او اقتصاد و معيشــيت ما را حل مى كند، ما 
بايــد با همان روحيه دفــاع مقدس كه همه 
چيز را در طبق  اخالص گذاشتيم به سمت 

توسعه حركت كنيم.
در اين مراسم شهردار همدان نيز به عملكرد 

شــهردارى در خصوص حمايت از برنامه 
هاى ترويج فرهنگ ايثار و شهادت پرداخت 
و گفت: فضاسازى در اين ارتباط، نصب بنر، 
نامگذارى خيابانها و كوچه ها به نام شــهدا، 
كمك به برگزارى يادواره هاى شــهدا و راه 
اندازى كميته فرهنگ ايثار و شهادت در دور 
جديد از جمله عملكرد ما در اين خصوص 

بوده است.
عباس صوفى بيان كرد: خوشبختانه همدان 
هميشه در حوزه جهاد و شهادت و مباحث 
فرهنگى اين عرصه پيشــگام بوده و شهداى 

شاخصى را تقديم كرده است.
وى با اشــاره به باال بودن اين فرهنگ غنى 
در حل مشكالت جامعه گفت: ما در استان 
همدان شهدايى فرهنگى عرصه دفاع مقدس 
چون شــهيد خوش لفظ  و سردار حسام را 
داريم كه مايه افتخار فرهنگ اين استان است.

در ادامه اين برنامه از هنرمندان عرصه دفاع 
مقــدس و نيز خانواده هاى شــهداى حرم 

تجليل بعمل آمد.
اين برنامه همــراه بود با برگــزارى برنامه 
تواشــيح و نيز قرائت فاتحه براى ســردار 
همدانى كه با مداحى يكى از بسيجيان استان 

صورت گرفت.

رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان:
بازار همدان فعال است

 رئيس اتحاديه طال و جواهر شهرستان همدان با بيان اينكه اعتصاب 
بازار شايعه اى بيش نيست، گفت: بازار فعال است.

مهــدى غالمى روز پنج شــنبه  در گفت و گو با فــارس با بيان اينكه 
تعطيلى بازار شــايعه اى بيش نيســت، اظهار كرد: بازار فعال است و 

فرآيند طبيعى خود را طى مى كند.
وى تصريح كرد: خريدوفروش طالى شكســته و سكه داغ است به  
طورى كه ســاعت حدود 11 قيمت مشخص مى شود و تا ساعت 19

معامله ادامه دارد.
رئيس اتحاديه طال و جواهر همدان با اشاره به اينكه بازار طالى كشور 
از بازار تهران تبعيت مى كند، خاطرنشــان كرد: به دليل نبود ثبات در 
قيمت در ساعاتى به  غير از آنچه اعالم شد معامله ها با احتياط بيشترى 
انجام مى شــود. وى با بيان اينكه اين اتفاق در شرايط اقتصادى امروز 
طبيعى اســت، ادامه داد: بازار همچنان پيرو خط رهبرى است و كسبه 

ما هم از روحيه انقالبى برخوردارند.
غالمى با اشــاره به اينكه اگر بازار در ركود باشد دليلى بر تعطيلى آن 
نيســت، افزود: بازاريان هرگز آب در آسياب دشمن نمى ريزند و اگر 
اعتراضى هم داشته باشند از مراجع قانونى دنبال مى كنند كه با همكارى 

مسؤوالن مشكل حل مى شود.
وى تصريــح كرد: در حوزه ماليات بر ارزش افزوده نيز هيچ گونه برگه 
تشخيص مالياتى صادر نشده است و مديران امور اقتصادى و دارايى 

استان همراه و همگام مردم و بازار هستند.

ضرورت ايجاد محيطى امن براى حضور 
سرمايه گذار در استان و شهر همدان 

 رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
اســالمى شــهر همدان بر ضرورت ايجاد محيطى امن براى حضور 

سرمايه گذار در استان و شهر تأكيد كرد. 
نخستين جلسه كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شورا 
در ســال دوم دوره پنجم به رياست حسين قراباغى، با حضور اعضاء 

وكميته هاى مرتبط در شوراى شهر همدان برگزار شد.
حســين قراباغى ضمن بيان سياست ها و راهبردهاى حوزه اقتصادى، 
ســرمايه گذارى و گردشگرى گفت: مطالعه و برنامه ريزى براى ايجاد 
مركز مشــترك رفاهى، تاريخى و گردشــگرى و سرمايه گذارى جزء 

برنامه هاى اين كميسيون است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وى در بحث اقتصادى خواستار 
رابطــه بين مؤلفه هاى اقتصادى و وظايف شــهردارى شــد وگفت: 
ســرمايه گذارى شــهردارى و مباحث مالى و حقوقى مرتبط با آن در 

ساير مجموعه ها بايد شفاف و به روز رسانى شود.
رئيس كميسيون اقتصادى، سرمايه گذارى و گردشگرى شورا خواستار 
اســتفاده از ظرفيت سفيران همدانى االصل در كشورهاى ديگر شد و 
گفت: تشكيل تيم هاى نمايشگاهى در داخل و خارج از كشور فرصت 

مناسبى براى سرمايه گذارى و جذب گردشگر است.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شهر همدان گفت: بايد اراده اى ايجاد شود تا زمان ماندگارى گردشگر 

در شهر همدان افزايش يابد.
قراباغى بر تشــكيل اتاق فكر با حضور صاحب نظران و كارشناسان 
حوزه ســرمايه گذارى و گردشــگرى تأكيد كرد و افزود: شناســايى 
ظرفيت ها و ابزار مورد نياز براى رونق صنعت گردشــگرى و جذب 
سرمايه گذارى ضرورتى است كه همگان بايد در اين زمينه وارد شوند.

قاليباف در مراسم سالگرد شهادت سردار همداني:

 قدرت ما در شهادت است 
نه ديپلماسى

 برگزيدگان اســتاندارد استان همدان در 
بخش هــاى واحد توليدى و صنعتى، مدير 
كنترل كيفى و تشكل هاى صنفى در آيينى 
با حضور معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى 
استاندارد ايران و جمعى از مسئوالن محلى 

معرفى و تجليل شدند.
همدان  توليــدى  محصــوالت   

استانداردسازى شود
معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى استاندارد 
در مراســم تجليــل از برگزيــدگان حوزه 
استاندارد اســتان همدان با بيان اينكه غافل 
از استانداردسازى محصوالت بومى هستيم 
گفت: همدان براى محصوالت توليدى خود 

نظير سفال و كماج استانداردسازى كند.
مسلم بيات ظهر با بيان اينكه با آغاز انقالب 
چهارم از سال 2015، استفاده از سيستم هاى 
فيزيكى ســايبرى مورد توجــه قرار گرفته 
است، اظهار كرد: انقالب صنعتى قرن 21 در 
سه حوزه فيزيك، ديجيتال و زيست زندگى 

انسان را تحت تاثير قرار داد.
وى با بيان اينكه چقدر به كاالهاى تراريخته 
توجه كرده ايم؟ و ناگزير هستيم براى سالمتى 
و ايمنى مردم به  اين موضوعات توجه كنيم، 
تصريح كرد: توجه به سازمان هايى كه مسير 
تعالى دارند و مديرانى كه آينده را مى سازند 
و حس اميد در جامعه ايجاد مى كنند، حائز 

اهميت است.
بيات با اشاره به اينكه اگر امروز مديرى در 
دســتگاه اجرايى به اين موضوعات توجه 
نكند اجحاف در حق مردم كرده است، ادامه 
داد: مجهز شدن به دانش روز و آماده كردن 

تكنولوژى ها بايد در دستور كار قرار گيرد.

وى با بيان اينكــه در دنياى امروز توجه به 
اســتانداردها به تنهايى براى تضمين كردن 
ايمنى يــك كاال كفايــت نمى كند، گفت: 
هــر چيزى در حيطه فكــر و عمل ما قابل 

استاندارد است.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى هم در اين آيين  از تصويب 

قوانين استاندارد در مجلس خبر داد.
به گزارش فارس، امير خجسته با بيان اينكه 
بايد حمايت از كاالى ايرانى محقق شود و 
شرط آن توجه به اســتاندارد است، اظهار 
كرد: دليل اينكه كااليى توليد مى شــود اما 
استقبالى براى خريد آن نيست، عدم توجه 

به استانداردهاست.
وى با اشــاره به اينكه استاندارد در كشور 
مظلوم واقع شده است، گفت: بايد توجه 
ويژه اى از ســوى نظام، دولت و حاكميت 
به استاندارد شــود.نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى با تاكيد 
بــه اينكه توجه به آموزش اســتاندارد در 
مدارس و دانشــگاه ها بايــد به يك اصل 
تبديل شــود، افــزود: بايــد توليد كاالى 
باكيفيت بــه يك فرهنــگ فراگير تبديل 

شود.
وى با بيــان اينكه قوانين اســتاندارد را در 
مجلس تصويــب كرده ايم، گفت: امروز در 
روز جهانى اســتاندارد انتظــار داريم همه 
به كيفيت كاال و اســتاندارد توجه خاصى 
داشــته باشند.نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس با اشاره به اينكه استاندارد يعنى 
حفظ سالمتى مردم، خواستار توجه به اين 

مسئله شد.

مديركل اســتاندارد همدان نيز در اين آيين 
گفــت: 6 واحد صنعتى و توليدى شــامل 
كارخانه هاى سيمان هگمتان، سيمان نهاوند، 
صنايع سيم و كابل همدان، شركت سيمان 
اكباتــان، چينى آالت بهداشــتى ابراهيمى 
مفتخر و شــركت شير پاســتوريزه پگاه به 
عنوان واحدهاى نمونه كيفى استاندارد اين 

استان شناخته شدند.
محمد مددى افزود: شــركت صنايع غذايى 
سحر نيز به عنوان واحد برگزيده استاندارد 

در سال 97 انتخاب شده است. 
به گزارش ايرنا، وى گفت: 2 تن از مديران 
كنترل كيفى شــاغل در واحدهاى توليدى 
استان همدان نيز از برترين هاى استاندارد 
شناخته شــده و در اين آيين مورد تجليل 
قــرار گرفتند. مديركل اســتاندارد همدان 
خاطرنشــان كرد: انجمن آزمايشگاه هاى 
همكار كه در توســعه اســتاندارد سازى 
اهتمام ويژه اى داشتند نيز از برترين هاى 

استاندارد بودند.
مددى ارزيابى اســتمرار پروانه استاندارد، 
گواهينامه هــاى ايــزو 9000 و 14000، 
شــركت در فعاليت هاى آموزشــى، بهره 
منــدى از مديــر كنترل كيفــى و رعايت 
معيار مصرف انــرژى را از عوامل ارزيابى 

واحدهاى توليدى برتر اعالم كرد. 
مديــركل اســتاندارد همــدان بــا بيان 
اينكه معرفى و قدردانى از ســرآمدان و 
خرسندى  و  دلگرمى  موجب  برگزيدگان 
آنها مى شود، گفت: در راستاى حمايت 
از فعاالن عرصه توليد و اشــتغال از هيچ 

كمكى دريغ نمى كنيم. 

مديران  بــه  صنعتى  واحدهاى   
كنترل كيفيت اختيار دهند

رئيــس خانه صنعت و معــدن همدان نيز 
گفت: اگر مديران كنترل كيفيت در واحدها 
اختيار داشته باشند و به موقع جلوى توليد 
كاالى بى كيفيت را بگيرند به برندســازى 
كمك خواهنــد كرد.محمدرضا جعفرى با 
بيان اينكه كااليى كه استاندارد نداشته باشد 
با توليد آن سرمايه ملى از بين خواهد رفت، 
اظهار كرد: بايد گستره استاندارد اجبارى را 

براى حفظ ثروت ملى باال برد.
همدان  در  استاندارد  نمايشگاه   

گشايش يافت
گفتنى اســت همزمان با هفته اســتاندارد 
نمايشگاهى از آثار هنرمندان گرافيك كشور 
با موضوع «اســتاندارد و حمايت از كاالى 
ايرانــى» با حضور معــاون ارزيابى كيفيت 

سازمان استاندارد ايران در همدان داير شد.
در نمايشــگاه اســتاندارد 40 اثر برگزيده 
هنرمندان و اساتيد گرافيك كشور با هدف 
ترويــج و تبيين فرهنــگ توليد و مصرف 
كاالى اســتاندارد به نمايش گذاشــته شده 

است. 
عالوه بر گشــايش اين نمايشــگاه بخشى 
از آثار نيز در تبليغات محيطى ســطح شهر 

استفاده مى شود. 
11 اثــر هنرى شــاخص و اثرگــذار با 
موضوع اســتاندارد و حمايــت از كاالى 
ايرانى به صورت بيلبورد و بنر در ميادين 
و نقاط پرتردد شهر با همكارى شهردارى 
و ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز به 

نمايش درآمد.

برترين هاى استاندارد همدان تجليل شدند

انتخاب 6 واحد نمونه استاندارد در همدان

خبـر

1- ليســت مخالفان تصويب CFT منتشرشــده است .گويا دراين 
ليست  اســامى نماينده هاى استان ديده مى شود.گفته مى شود جز 
2 نماينــده اصالح طلب بقيه نماينده ها راى مخالف به تصويب اين 

اليحه جنجالى داده اند.
2- بانك ها به دولت ومردم رودستى زده اند.گفته مى شود درحالى 
كه مصوبه شوراى پول واعتباركاهش نرخ سودهاى بانكى بوده است 
اين بنگاههاى اقتصادى! با پيش دســتى مشــكل كاهش نرخ سودرا 

حل كرده اند.
گويا بانكها قبل از ابالغ دســتورجديد با فشــار بــروام گيرندگان 

قراردادهاى خودرا با نرخ موجود تمديد كرده اند.
گفتنى اســت كاهش نرخ بهره بانكى باهدف ارائه تســهيالت براى 

اشتغالزائى بوده است.
3- لبنيات بازهم گران شــده است.گفته مى شود على رغم ادعاى 
دولت مبنى بركنترل بازار وتاثير كاهش قيمت ارزدرقيمت كاالعاى 
اساســى شير و محصوالت لبنى بازهم شــاهد افزايش قيمت بوده 
اســت .گويا ايــن افزايش تا15 درصدبوده اســت .گفتنى اســت 
توليدكننــدگان محصوالت لبنى براى چندمين باراســت كه قيمت 

هاراافزايش داده اند.
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پيش بينى برداشت 280 هزار تن 
چغندرقند از مزارع نهاوند

 رئيس جهاد كشــاورزى نهاوند از پيش بينى برداشت 280 
هزار تن چغندرقند از مزارع نهاوند خبر داد.

حســين خردمند در گفتگو با  مهر با اشــاره بــه آغاز فصل 
برداشت محصول چغندرقند از مزارع شهرستان نهاوند گفت: 
3 هزار و 260 هكتار از اراضى شهرستان نهاوند در سال جارى 

زير كشت محصول چغندرقند قرارگرفته است.

وى بابيــان اينكه از هر هكتار از ايــن مزارع 60 تن محصول 
برداشــت مى شــود كه بيشــترين برداشــت اين محصول در 
شهرستان نهاوند 65 تن است، گفت: پيش بينى مى شود پس از 
پايان فصل برداشــت در شهرستان نهاوند حدود 280 هزار تن 

چغندرقند برداشت و تحويل كارخانه هاى قند شود.
رئيس جهاد كشــاورزى نهاوند با اشــاره به عقد قرارداد براى 
تحويل چغندر كشــاورزان به كارخانه هاى قند، گفت: در اين 
راســتا 5 كارخانه قند آماده تحويل محصــول چغندر نهاوند 

هستند.

وى با اشاره سياست جهاد كشاورزى مبنى بر جايگزين كردن 
كشت هاى كم آب برو كاهش سطح زير كشت  محصوالتى كه 
مصرف آب بيشترى دارند، گفت: سطح زير كشت چغندرقند 
در شهرســتان نهاوند طى سال جارى حدود يك هزار و 200 

هكتار نسبت به سال قبل كاهش داشته است.
خردمند بابيان اينكه ســهميه كاشت چغندر در نهاوند ساالنه 
2 هزار هكتار اســت، گفت: اميدواريم كشــاورزان در سال 
آينده نســبت به جايگزين كردن كشــت مناسب كم آب بر 

كنند. اقدام 

خبـر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت دانشجويي محمد مقني فرزند محرمعلي به شماره 
ملي 3980259692 رشته علوم سياسي دانشگاه 
بوعلي به شماره دانشجويي 9312283023 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

یان م  یان امام پ م  مد با (ع)(ع) امام پ مد با والدت امام  والدت امام 
بارک ش  روان را ن و پ سلما بارک   ش  روان را ن و پ سلما   

از روشنى طلعت رخشنده از روشنى طلعت رخشنده ""باقرباقر""    
شد نور علوم نبوى بر همه ظاهرشد نور علوم نبوى بر همه ظاهر

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

جلوه اي از زيبايي هاي آفرينش
مهدي ناصرنژاد »

  آفرينش سرشــار از رازهاي پنهان و آشــكار شده اي است كه 
به هر موجود ذي شــعوري درس ايســتادگي و تالش و مبارزه و 

زندگي مي دهد. 
خوشبختانه اين روزها خيلي زياد تصاوير و فيلم هايي از تلويزيون 
نمايش مي دهند كه به صورت مستند شگفتي هاي زندگي جانوران 
را نشــان مي دهد. در داستان ها و اشــعار بلند شاعران، نويسندگان 
و شــاعران ايرانــي نيز فراوان اســت تمثيــل و حكايت هايي كه 
بيانگر تالش و كوشــش موجودات ريز و آســيب پذير براي غلبه 
بر ســختي هاي حيات اســت. مانند همان مور ضعيفي كه در برابر 
ديدگان يك فرمانده شكست خورده جنگ در دوران اساطيري، در 
حالي كه دانه بزرگ تر از جثه اش به نوك دارد، چندين بار (به قولي 
7 بــار) ارتفاع ديوار را باال مي رود و ســقوط مي كند تا ســرانجام 
موفق مي شــود ديوار را با آن بار گران باال برود و به سمت النه اش 
طي طريق كند. يا بســيار ديده و شــنيده ايم كه بسياري شكارهاي 
كوچك و ناتوان كه گرفتار پنجه يا دندان هاي تيز حيوانات وحشي 
و شكارچي مي شوند، هرگز نااميد نشده و براي خالصي و رهايي 
خود از چنگال مرگ، تــالش مي كنند و اغلب نيز در يك فرصت 
بســيار زودگذر خود را از مهلكه نجات داده و جان شيرين به در 

مي برند!!!
اين حكايت و واقعيت دنياي وحشي موجودات خداست كه از روي 
غريزه و حس ذاتي مي فهمند اگر مرگ ســرانجام تمام واقعيت هاي 
زندگي اســت، وليكن راه هــاي فراواني نيز براي حيــات دوباره و 
غلبه بر دشــمن و اهريمن و شكارچي وجود دارد و در هر نااميدي 
نمي توان پاياني بر حيات و براي بودن و اميدوار زيستن، متصور شد. 
اما من بســيار شــنيده بودم كه دانه هاي گياه كه به نحوي در حفاظ 
ســخت تخته سنگ ها گرفتار بوده، توانســته اند از دل سنگ راهي به 
بيرون پيدا كنند و سبزينه و آوندهاي ظريف خود را به رخ خورشيد 
بكشــند و اينكه هيچ دانه اي تاكنون در اعماق خاك محبوس نمانده 
و در هر شــرايطي راه آزادي خويش به ســمت نور و خورشيد را 
مي گشــايد. وليكن چند روز پيش بود كه صحنه شگفتي از آفرينش 
را به عينه مالحظه كردم و غرق حيرت و تحسين شدم كه اي انسان 
مغرور و خودباخته و تســليم پذير، چگونه خود را ذي شــعور و دانا 
و پيروز مي داني، وقتي قدرت و اراده و پشــتكار اين برگ هاي سبز 
و ظريف و نحيف را بر پيشــاني اين آسفالت تازه و زمخت و سياه 

مشاهده مي كني؟
آري ساقه ظريفي با دو برگ ريز وخوشرنگ در كمال ناباوري از دل 
آســفالت ضخيم و كوبيده كه يك قطــره آب هم قادر به نفوذ از آن 
نيست، بيرون زده اســت و در اين روزهاي رو به خزان با گزند باد 
پاييــزي، جلوه مظلومانه اي از روزگاران بهار را به نمايش مي گذارد! 
آن روز آن صحنه شــگفت انگيز در آن كوچه قديمي و پررفت وآمد 
را ديدم و گذشــتم و روزهاي بعد كه هنوز هم در حيرت آن صحنه 
تماشــايي بودم، تأسف خوردم كه چرا تصويري از آن جلوه زندگي 
تهيــه نكردم. بعد از گذشــته 3 روز دوباره راهــم را به آن تجليگاه 
خداوندي كج كردم و خدا خدا مي كردم كه آن مولود زيبا در هجوم 
بي محاباي رهگذران و رفتگران محلي لگدمال نشده باشد. انگار در 
اين دو، ســه روز عمري بر آن دردانه گذشــته است و سبزينه هاي 
تازه و شــاداب آن به تيرگي برگ هاي بالديده گراييده است، اما آن 
مقاومــت و ميل به حيات هنوز هم هســت و دارد پاي مي گيرد اگر 

تندباد روزگار بگذارد.

شكارچى سبزقبا نقره داغ شد
 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت كبودراهنگ گفت: فردى كه 
درصدد فروش يك قطعه پرنده ســبزقبا در فضاى مجازى بود با راى 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى اين شهرستان به پرداخت پنج ميليون ريال 

محكوم شد.
پيمــان زرين در گفت و گو با ايرنا خاطرنشــان كرد: اين فرد خرداد 

امسال فروش پرنده سبزقبا را در فضاى مجازى تبليغ كرده بود.
وى اضافه كرد: تيم هاى محيط زيســت در يك قرار صورى به عنوان 
خريدار وارد عمل شده و اين فرد را شناسايى و دستگير كردند سپس 

پرونده اين فرد تحويل مرجع قضايى شده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست كبودراهنگ گفت: سبزقبا پرنده اى 
با بال هاى رنگين كمانى و بســيار زيباست اما صدايى شبيه زاغ دارد 
بنابراين افراد پس از به دام انداختن اين پرنده و نگهدارى آن، از صداى 

اين پرنده خسته شده و اقدام به فروش مى كنند.
زرين افزود: بدن آبى فيروزه اى و قهوه اى با پره هاى ســياه رنگ و 
بال هاى آبى اين پرنده، موجب رغبت شــكارچيان براى زنده گيرى 

اين پرنده زيبا مى شود.
پرنده سبز قبا در نقاط مختلف همدان ديده شده و بيشتر در مكان هاى 

بلند و روى سيم هاى برق فرود مى آيد.

من مغــازه لوازم  يك بار مصرف دارم. ما برخى  از جناســى كه  از 
همكاران مى خريم اصال به قيمت روى بسته نگاه نمى كنيم و كلى مى 
خريم اما هر قيمتى كه دوســت داشته باشند به ما مى دهند. مثال االن 
روى بسته ظرف يكبار مصرف قيمت خورده 2500 ولى كلى فروشى 
بــه ما دانه اى 4500 فاكتور زده و به مــا هم گفته قيمت فروش بين 
5000 تا 5500 تومن اســت، ما مغازه دارها مقصر نيستيم، اين مشكل 
بايد از باال حل شــود دست ما نيست، لطفا اين را منتشر كنيد تا مردم 

بفهمند كه مغازه دارها نيستند روى اجناس مى كشند.
مجيدى

من يك خانم هســتم و گاهى از اتوبوس استفاده مى كنم متاسفانه هر 
دفعه كه ســوار مى شــوم ديدم بعضى از خانم ها در قسمت مردانه 
نشســتن در صورتى كه قسمت خانم ها صندلى ها خالى است، بارها 
ديدم و با كمال تاسف چند تا آقايى كه سنى از آنها گذشته سرپا ماندند 
مى خواســتم به مردم بگوييد كه اين اسمش زرنگى نيست بلكه حق 
الناس است. ممنون از اين كه را منتشر مى كنيد تا شايد فرهنگ سازى 

شود كه به حقوق هم احترام بگذاريم.
سعيدى

چرا در بعضى از آزمايشگاه ها از كارت خوان استفاده نمى شود، گاهى 
اوقات پيش مى آيد كه پول نقد كه هزينه آزمايش شده را همراه نداشته 
باشيم و بخواهيم از كارت خوان استفاده كنيم، االن بيشتر دستفروش 
ها كارت خوان دارند اين آزمايشگاهها كه مجهز هستند كارت خوان 

ندارند. خواهشمندم كه اطالع رسانى كنيد تا مشكل حل شود.
يك شهروند

پرواز بادبادك ها در آسمان 
كبودراهنگ

ــارك  ــا روز جهانــي كــودك جشــن بادبادك هــا در پ  همزمــان ب
ــد  ــودكان مه ــاالن و ك ــا حضــور خردس ــگ ب ــهر كبودراهن ــه ش الل
ــودكان  ــاي ك ــادران و خانواده ه ــئولين و م ــهر و مس ــاي ش كودك ه

برگــزار شــد.
بــه گفتــه رئيــس بهزيســتي شهرســتان ايــن جشــن بــه مناســبت روز 
ــهري  ــتايي و ش ــاي روس ــد كودك ه ــام مه ــودك در تم ــي ك جهان

برگــزار شــده اســت.
شهرســتان كبودراهنــگ داراي 7 مهــد روســتايي و 6 مهــد شــهري 
اســت كــه 149 نفــر از خردســاالن در  مهدهــاي شــهي و 225 نفر 
ــش  ــوع بي ــد ودر مجم ــام كرده ان ــتايي ثبت ن ــاي روس در مهده
از 374 دانش آمــوز خردســال در مهدهــاي كــودك شهرســتان 

عضــو هســتند.
ــري رئيــس بهريســتي شهرســتان اجــراي مســابقات نقاشــي،  جعف
مســابقه بهتريــن بادبــادك، اهــداء اســباب بازي و كتــاب بــه كــودكان 
شهرســتان،  كودك هــاي  مهــد  دانش آمــوزان  توســط  نيازمنــد 
ــي و...  ــه خوان ــري، ســرود، دكلم ــاي فرهنگــي هن اجــراي برنامه ه
را بخشــي از برنامه هــاي اجــراي روز جهانــي كــودك و در جشــن 

ــد. ــا خوان بادبادك ه
ــي،  ــروي انتظام ــان، ني ــت درم ــان بهداش ــن كارشناس ــن جش در اي
ــتي  ــائل بهداش ــوص مس ــپاه در خص ــر و س ــتي، هالل احم بهزيس
ــودكان  ــراي ك ــوزان ب ــرور دانش آم ــور و م ــي و عب ــي، امنيت و درمان
ــوزش در  ــه آم ــه ب ــان كودكان ــه زب ــد و ب ــت كردن ــادران صحب و م

ــد. ــي پرداختن ــات كارشناس خصــوص موضوع

پروين سليمى »
از  ســالم  تغذيــه  و  درآمدزايــي   
ســازمان  مديــران  اولويت هــاي 
ــتگاه  ــت واز دس ــتان اس ــوزي اس دانش آم
هــا ى  اجرايــى تقاضــا داريــم در اجــراى 

ايــن امــر مهــم مــا را يــارى كننــد.
ســازمان دانش آمــوزي بــراي گســترش 
اســتان  ســطح  در  خــود  فعاليت هــاي 
بخصــوص در  مناطــق محــروم بــراى 
ــي در  ــمت درآمدزاي ــه س ــوق داد ن  ب س
ــاي  ــا و آموزش ه ــت فعاليت ه ــالش اس ت
خــود را گســترش  دهــد  و همــه مــدارس 
اســتان را زيــر چتــر خــود ببــرد؛ چــرا كــه 
ــل  ــر تحصي ــالوه ب ــد ع ــوزان باي دانش آم
هــم   مهارت آمــوزي  حــوزه  در  علــم، 

ــد. ــوزش ببينن آم
اســتان  دانش آمــوزي  ســازمان  رئيــس 
هفتــه گذشــته بــا حضــور در دفتــر روزنامه 
فعاليت هــاي  تشــريح  بــه   همدان پيــام 
خــود در  ايــن ســازمان پرداخــت و گفــت: 
پوشــش   تحــت  هزاردانش آمــوز   30
ــر  ــتند ، در نظ ــوزي هس ــازمان دانش آم س
داريــم بــراي بهتــر شناســاندن  و افزايــش 
ــه  ــت روزنام ــود از ظرفي ــاي خ فعاليت ه

ــم. ــتفاده كني ــام اس همدان پي
مديــران  ابتــكارات  از  ميرزايــي  رضــا 
ــت و  ــخن گف ــازمان  س ــن س ــد اي جدي
افــزود: از امســال اجــراي برنامه هــا مبتنــي 
ــود و  ــر فعاليت هــاي گروهــي خواهــد ب ب
از انجــام كارهــاي فــردي و تشــويق فــردي 
ــن در  ــر اي ــالوه ب ــود ع ــري مي ش جلوگي
نظــر داريــم بــه امــر مهارت آمــوزي بيــش 

ــم. ــا دهي ــته به ــال هاي گذش از س
اهــداف  ديگــر  از  را  درآمدزايــي  وي 

ســازمان دانش آمــوزي اســتان دانســت كــه 
تنهــا راه خــروج از مشــكالت كنوني اســت 
و از فعاليــت ســازمان در 19 منطقــه خبــر 
داد و گفــت: مربيــان در كنــار فعاليت هــاي 
اردويــي برنامه هــاي پرورشــي را نيزانجــام 
مي دهنــد و مــا در تحقــق اهــداف ســازمان 
ــر  ــتگا هاي ديگ ــل دس ــوزي تعام دانش آم
ــر  ــكي ،خب ــوم پزش ــر، عل ــل هالل احم مث
ــار  ــز در كن ــريات را ني ــا و نش ــزارى ه گ
خــود داريــم تــا بتوانيــم  از امكانــات آنهــا 
ــويم. ــد  ش ــا بهره من ــراي اجــراي برنامه ه ب
ــزاري  ــوزي برگ ــازمان دانش آم ــس س رئي
بــراي  زندگــي  مهارت هــاي  آمــوزش 
خانواده هــاي دانش آمــوزان را از جملــه 
ابتــكارات ايــن مجموعــه دانســت كــه ايــن 

كار بــا مشــاركت دانشــگاه علــوم پزشــكي 
ــود . ــاز مي ش ــده  آغ ــه آين از هفت

اســتفاده  فرهنگ ســازي  ميرزايــى    
ازتغذيــه ســالم، پيشــگيرى ازآســيبهاى 
اجتماعــى بــراى دانــش آمــوزان وخانــواده 
هــا ، آمــوزش اســتفاده بهينــه از امكانــات 
آمــوزش  درجامعــه،  موفــق  وحضــور 
مــالك هــاى  شــهروندخوب ،  را ازجملــه 
ــوزى  ــش آم ــازمان دان ــاى س ــت ه ماموري

ــمرد. برش
وى  از احيــاي تــاالر غذاخــوري ســازمان 
دانش آمــوزي در آينــده نزديــك خبــر 
داد و گفــت: همچنيــن در نظــر داريــم 
بوفه هــاي مــدارس را مديريــت كنيــم 
ــه  ــتي ب ــوي و بهداش ــي مق ــواد غذاي ــا م ت

دانش آمــوزان ارائــه شــود.
ســردبير روزنامــه همدان پيــام نيــز در ايــن 
ــه   ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــت  اظه نشس
ظرفيت هــاي ســازمان دانــش آمــوزي، ايــن 
ــد ســرمايه هاي اجتماعــي  ســازمان مي توان
ــد و از  ــي ببين ــائل فرهنگ ــب مس را در قال
ــوجود دارد ،  ــه در مدارس ــيل هايي ك پتانس
ــاي  ــي و برنامه ه ــت درآمدزاي ــراي تقوي ب

فرهنگــي اســتفاده كنــد.
يــدا... طاقتي احســن بــا اشــاره بــه فعاليــت 
ــد در فضــاي مجــازي  ــراوان نســل جدي ف
ــور در  ــيوه حض ــوزش ش ــه آم ــبت ب نس
و  زمــان  مديريــت  و  مجــازي  فضــاي 
ــوزش  ــراي آم ــژه اي ب ــاي وي برنامه ريزي ه

ــد. ــدارك دي ــدارس ت ــان در م آن

 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار 
همدان پيام:  تمامى وزارتخانه ها، موسســات 
ســازمان و شــركت هاي دولتــي، نهادهاي 
عمومــي و انقالبي موظفند در طراحي توليد 
و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر 
و وســايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه 
امكان دسترســي و بهره منــدي از آنها براي 
معلوليــن همچون افراد عادي فراهم شــود. 
اين مطلب بخشي از قانون جامع حمايت از 
حقوق معلوالن در جامعه است هر چند از نظر 
تعداد اين افراد درصد كمي از جمعيت جامعه 
را شــامل مي شود ولي حق همه آحاد جامعه 
حمايت از حقوق معلوالن در جامعه  است كه 
آزادانه و بدون خطر در محيط عمومي پيرامون 
خود اعم از ساختمان ها و اماكن عمومي، معابر 
شهر تردد كنند و از كليه حقوق اجتماعي خود 
برخوردار شوند و بايد تمام معابر سطح شهر، 
نهادهاي دولتي و عمومي، خيابان ها و وسايل 
نقليه عمومي، ورودي ها و... براي تردد افراد 
با مشكالت جســمي حركتي، نابينايان، زنان 
باردار، ســالمندان افــراد داراي بيماري هاي 

خاص حركتي و... مناسب سازي شده باشد.
طبق آمار رسمي و بررسي هاي به دست آمده 
از نهادها و سازمان هاي ذي ربط در شهرستان 
كبودراهنگ بيــش از 2100 نفر از جمعيت 
شهرســتان افرادي اند كه به نوعي معلوليت 
داشته و مشــكل جســمي حركتي دارند و 
همچنين بيــش از 1700 نفر از جمعيت اين 
شهرســتان را جانبازان تشــكيل مي دهند و 
اگر به طور ميانگيــن 1/5 درصد از جمعيت 
شهرســتان را زنان باردار و 10/58 درصد آن 
را ســالمندان تشــكيل دهند در مجموع 15
درصد از جمعيت شهرستان براي تردد و عبور 
و مــرور و بهره مندي از اماكن عمومي نياز به 
مناسب سازي اعم از معابر و سطوح مسطح، 
آسانســور و باالبرها، رمپ ها دســتگردها، 
بازشوها، و ورودي ها و مسير نابينايان، تلفن 

عمومي، خودپردازها  و... دارند.
ولي آنچه در شهرســتان در مبلمان و فضاي 
ســاختماني و فيزيكــي ادارت و نهادهــاي 
عمومي و شــهر كبودراهنگ نمايان اســت 

عدم توجه به اين موضوع اســت و بيشــتر 
ســاختمان هاي اداري و نهادهــاي عمومي، 
بانك ها، مجتمع هاي تجاري و شــركت هاي 
عمومــي از ورودي اســتاندارد و مناســب 
بــراي معلولين و جانبازان بي بهره اند و داراي 
ورودي هاي با چندين پله رمپ بدون دستگرد 
و با شــيب بسيار زياد نداشتن آسانسور براي 
طبقات باال، اســت كه هيچ كدام حقوق افراد 
داراي مشكالت ترددي را رعايت نكرده اند. 
فرمانداري، جهاد كشاورزي، دادگستري، كار 
و رفاه اجتماعي، اكثريت بانك هاي ملي، ملت، 
كشاورزي، رفاه و...) بنياد مسكن و... از جمله 
ساختمان هايي اند كه بيشترين مراجعات به اين 
ادارات صورت مي گيرد ولي متأســفانه هيچ 
كدام داراي آسانســور و رمپ مناسب تردد 

افراد معلول نيست.
هر چند ساختمان بيشــتر ادارت و نهادهاي 
دولتي قبل از تصويب قانون حمايت از حقوق 
اين افراد ساخته  شده اند و مديران براي توجيه 
عدم بي توجهي خــود به اين موضوع قدمت 
ساختمان، مسائل فني، عدم اعتبار و هزينه را 
بهانه مي كنند ولي با تمام اين اوصاف جانمايي 
رمپ و دستگرد استاندار استفاده از آسانسور 
در بخشــي از فضاي بالاستفاده ساختمان و 
همه سطح سازي ورودي ها و شيب دار كردن 
برخي از سطوح در ورودي ها هزينه و كار فني 
كار سختي به نظر نمي آيد و فقط همت و اراده 
و كمي دلسوزي مي خواهد كه بايد انجام شود.
رئيس بنياد شهيد شهرستان در خصوص ارائه 
خدماتي كه براي تردد جانبازان شهرســتان 
انجــام شــده مي گويد: صدور پــالك ويژه 
جانبازي بــراي جانبازان بــاالي 50 درصد، 
صــدور كارت طرح ترافيك براي جانبازان و 
جانمايي 3 نقطه در ســطح شهر كبودراهنگ 
براي توقف خودرو جانبــازان و جانمايي 3

نقطه در سطح شهر كبودراهنگ براي توقف 
خودرو جانبازان تنها اقداماتي است كه بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران شهرستان براي تردد 

آسان جانبازان انجام داده است.
شــهردار كبودراهنگ هم در اين خصوص 
مي گويــد: بيــش از 16 هــزار مترمربع از 

پياده روهاي ســطح شهر براي عبور و مرور 
جانبــازان و معلوليــن و نابينايــان و ديگر 
افراد داراي مشــكل ترددي مناسب ســازي 
شده است، رفع اختالف ســطح در معابر، 
احداث ســرويس هاي بهداشتي مناسب در 
پارك ها، ايجاد شيب در سطح مرتفع برخي 
معابر، استفاده از جاليزهاي ويژه نابينايان در 
پياده روهاي معابر و... بخشــي از اقدامات 
شــهرداري براي مناسب ســازي معابر بوده 

است.
رئيس بهزيستي شهرســتن نيز به عنوان دبير 
ستاد مناسب ســازي مي گويد: اين شهرستان 
داراي 2100 نفر معلول است كه 850 نفر آن 

معلوالن جسمي حركتي مي باشند.
جعفري با اشــاره به جشنواره شهيد رجايي 
مي گويد: اين جشنواره در خصوص ارزيابي 
عملكــرد ادارات و نهادها در تمام خصوص 
است كه مناسب سازي ساختمان ها و نهادها و 
ادارات براي تردد معلولين و جانبازان بخشي 
از اين ارزيابي ها مي باشد واداراتي كه در اين 
جشنواره شــركت مي كنند بايد تا پايان سال 
97 مناسب سازي ورودي ها، رمپ ها پله ها و 

آسانسورها و... را به اتمام برسانند.
وي ادامه مي دهــد: بيش از 35
نهاد عمومي و دولتي شهرستان 
در اين جشنواره شركت كرده اند 
و براي به دســت آوردن ارزيابي 
مطلوب مناسب سازي ورودي ها 
و ساختمان هاي خود را در دست 

اقدام دارند.
صحبت هاي  از  آنچــه  ادامه  در 
شهرستان  بهزيســتي  مددكاران 
نتيجه مي شود اين است كه براي 
مناسب ســازي تردد معلولين و 
جانبازان در اين ارزيابي كشــور 
همين جشــنواره امتيــازي 30
در نظر گرفته شــده است و در 
شهرستان كبودراهنگ فقط اداره 
برق باالتريــن امتياز يعني 23 را 
بــه خود اختصاص داده اســت 
كه حتي خود اداره بهزيستي كه 

متولي اصلي مددجويان و معلولين است هنوز 
موفق به رســيدن به استاندارد مطلوب از اين 

نظر نشده است.
به گفته يكي از مددجويان و معلولين بهزيستي 
شهرســتان بانك هاي عامل بهزيستي بانك، 
رفــاه، ملت، توســعه و ملي اســت كه غير 
استانداردترين ورودي را براي تردد معلولين 
دارنــد و اگر براي انجام كار بانكي به يكي از 
اين شــعب مراجعه كنيم بايد ساعت ها زير 
پله ها منتظر باشيم تا شايد مسئولين باجه هاي 
بانك از پله ها پاييــن بيايند و كار ما را انجام 
دهند يا كســي كمك كند كه به سختي پله ها 

را باال برويم.
فردي هم كه در ســانحه قطع عضو شده بود 
مي گويد وضعيت مناســبت و معابر ووردي 
نهادها و بانك ها كامًال مشــخص و روشــن 
اســت و هيچ اقدامــي در اين خصوص كه 
بخشــي از نياز ترددي افراد داراي مشــكل 
را رفع كنند صورت نگرفته و اگر مســئولي 
مي گويــد من اين كار را انجــام داده ام دروغ 
بزرگ گفته چرا كه اين بي توجهي در ســطح 
شــهر به خوبي نمايان است و با چشم  سر 

قابل ديدن مي باشد.

30 هزار دانش آموز استان 
زير چتر سازمان دانش آموزي

بي توجهي براي مناسب سازي  تردد معلوالن در شهر ملموس است 

15 درصد از جمعيت كبودراهنگ مشكالت تردد دارند
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ايران و جهانايران و جهان
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خبـر

بـرخبرخبر
خ وعده 3ماهه مجلس براي خبرهاي خوب

 يــك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســالمى گفت: غلبه 
آشــكار تيم ديپلماســى ايران بر آمريكا و تصويب اليحه كنوانســيون   
CFT از جملــه اخبــار خوشــحال كننده  چندمــاه اخير بوده اســت. 
... ظرف دو ســه ماه آينده بتوانيم اخبار خوشحال كننده  ديگرى  ان شاا

باشيم. داشته  مردم  براى 
محمود نماينده مردم تهران در گفت گو با ايسنا در عين حال با بيان اين كه «اخبار 
آنقدر ناگوار است كه اخبار خوب در اذهان باقى نمى مانند»، اظهار كرد: من فكر 
مى كنم آن خبرى كه همه ملت را صرف نظر از جناح، گروه و طبقه هاى سياسى 
خوشحال كرد، شگفتى آفرينى تيم ملى ايران در جام جهانى 2018 بود. آن گلى 
كه به مراكش زديم، پنالتى رونالدو كه توســط بيرانوند گرفته شد و گل مساوى 

انصارى فرد به مراكش.

ديدارها بايد موجب بهبود زندگى مردم ايران، 
تركيه و منطقه شود

 وزير كشــور گفت: اميدواريم تقويت همكارى ها و بهبود زندگى مردم دو 
كشور و مردم منطقه شــود.به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى در ديدار 
با  وزير كشور تركيه  با بيان اينكه اين نشست ها مى تواند در تقويت همكارى 
هاى دو كشور موثر باشد، اظهارداشت: روئساى جمهور دو كشور تا كنون بيش 
از 7 بار با يكديگر گفتگو و جلســه داشــتند كه اين تماس ها و ديدارها  اراده 
تهران و آنكار را در گسترش روابط به خوبى نشان مى دهد و اين جزء بيشترين 
روابط در بين كشورهاى منطقه است.وى با بيان اينكه تركيه را كشورى موثر و 
مهم در منطقه مى دانيم، گفت: معتقديم مسائل منطقه بايد توسط خود كشورهاى 
منطقه حل و فصل شود. اميدواريم اين نشست ها موجب تقويت همكارى ها 

و بهبود زندگى مردم دو كشور و مردم منطقه شود.

تفكر"اشرافى گرى" در دوران سازندگى بر كشور 
نهادينه شد

 نماينده سابق مجلس گفت: پس از جنگ امكانات كشور در دست مرحوم هاشمى 
و دولت ســازندگى بود كه تفكر اشرافى و زندگى تجمالتى را در كشور نهادينه كرد.
به گزارش تســنيم، عليرضا زاكانى نماينده سابق تهران در مجلس در كنگره سراسرى 
جمعيت جانبازان كه روز (پنج شنبه 19 مهر) در مجتمع فرهنگى عرفان برگزار شد، طى 
سخنانى اظهار داشت: مكتب امام(ره) موافقين، مخالفين و پيروانى دارد. مخالفين، دين را 
از سياست جدا مى كنند.وى افزود: رقباى مكتب امام كسانى هستند كه خود را در ظاهر 
پيرو اين مكتب مى دانند اما 5 ويژگى پيروان امام را برنمى تابند. زاكانى با بيان اين 5 ويژگى 
تصريح كرد: اعتقاد به غيب و سنت هاى الهى، اعتقاد به جامعيت دين و اسالم حداكثرى، 
اعتقاد به استمرار واليت مطلقه فقيه و پيروى از آن، باور به مردم ساالرى دينى و اعتقاد به 
اينكه انقالب اسالمى، مقدمه ظهور حضرت ولى عصر است، 5 ويژگى پيروان امام است. 

تاثيرات مثبت ومنفى احزاب 
بر انتخابات

  بررسى جنبه هاى مثبت قبل از پيروزى و در حين فعاليت 
انتخاباتى

يكى از فوايد احزاب آن اســت كه در نظام حزبى تعداد نامزدهاى 
انتخاباتــى كاهش مى يابد. نامزدها تنها از طريق حزب معرفى مى 
شــوند. اين اقدام موجب كاهش هزينه هاى ناشى از تعدد كانديدا 
هاى انتخاباتى و افزايش قدرت تشخيص مردم مى گردد؛ چرا كه 
احزاب بر خــالف افراد در كنار ارائه برنامه دقيق زبده ترين افراد 
خود را جهت احراز مســوليت هــاى مختلف در معرض انتخاب 
مردم قرار مى دهند. از ســوى ديگر افراد مى توانند با بيان شــعار 
هاى فريبنده و اســتفاده از ترفندهاى انتخاباتى در آراء مردم تاثير 
گذار باشــند، در حالى كه احزاب نمى تواننــد در فرصت كوتاه 
تبليغــات ذائقه مردمى را كه در طول زمان با افكار، اســتراتژى و 

تاكتيك هاى آنها آشنا شدند را تحت تاثير قرار دهند. 
 در حين قدرت و پس از پيروزى

يكى از نتايج مثبت وجود حزب در جامعه آن است كه از آنجايى 
كه احزاب در طــول فعاليت خود عمال اقدام بــه تربيت افرادى 
مطابق با سياست هاى حزب نموده اند، پس از پيروزى در عرصه 
انتخابات نيازى به فحص و جســت وجــو در پى افراد با كفايت 
جهــت اداره امــور حكومتى نخواهند داشــت. همچنين به علت 
اينكه همه افــراد تخصص هاى الزم و كافى را در همه زمينه هاى 
حكومتــى ندارند، احزاب با ارائه مشــورت به مثابه يك ســتاد 

پشتيبانى برنامه اى واطالعاتى براى افراد منتخب عمل مى كنند.
  مرحله استقرار قدرت و تشكيل دولت

در نظــام حزبى پس از پيروزى يك حــزب در انتخابات، احزاب 
رقيب دســت از تالش برنمى دارند و با تشــكيل دولت در سايه 
همواره با نــگاه ذره بينى به دنبال نظارت دقيق بر حزب حاكمند. 
اين نظارت موجب دقت فــراوان حاكمان در اجراى وظيفه خود 
مى گردد تا از هرگونه سوء استفاده تبليغاتى توسط رقبا جلوگيرى 
نمايد و در مقابل با استفاده از نقد احزاب رقيب نقاط ضعف خود 
را پوشش دهد. از طرف ديگر پيروزى حزب و استقرار قدرت آن 

مانع هرج و مرج گرديده و باعث ثبات سياسى مى شود.
پيامدهاى منفى حزب بر انتخاباتپيامدهاى منفى حزب بر انتخابات

  قدرت طلبى
بزرگ ترين و اساســى ترين عيب تشكيالت حزبى قدرت طلبى 
احزاب است. قدرت طلبى شاه بيت و محور اصلى تشكيل حزب 
به شمار مى آيد و از نظر تفكر اسالمى بزرگترين نقطه ضعف يك 

حزب، حركت در مسير قدرت طلبى است. 
در تبيين اين موضوع مى بايست به اين نكته اشاره نمود كه انسان 

موجودى نفع طلب و زياده خواه است. 
بــه علت آن كه هدف اصلى احزاب كســب قدرت مى باشــد 
در معرفــى نامزدهاى انتخاباتى بــه جاى در نظر گرفتن ويژگى 
هــاى لياقت، صالحيت و اصلح بودن بــه وجهةاجتماعى افراد 
توجه بيشــترى مى گردد چــرا كه مقبوليــت عمومى نامزد در 
پيروزى هاى انتخابات و در پى آن كســب قدرت اهميت بسيار 

دارد.  بيشترى 
 چرخش قدرت در محدوده احزاب

از اشــكاالت اساســى نظام حزبى گردش قــدرت در ميان عده-
اى خاص و به حاشــيه كشــيدن مردم به عنــوان مبناى حكومت 
دموكراســى است. به عبارت ديگر گسترش نظام حزبى در جامعه 
مشاركت عمومى را كاهش مي دهد و موجب بي تفاوتى مردم نسبت 
به امور سياســى مي گردد. اين امر معلول تبديل سياســت به حرفه 
اى در اختيار عده اى خاص در احزاب است و تنها افراد آموزش 
ديــده و متخصص و ماهر در بازى قــدرت كه در احزاب تربيت 
شــده اند با قواعد آن آشنايى دارند و ديگران قادر به بازى در اين 
ميدان نيســتند. نهايتا تاثير گذارى مردم بر سرنوشت خود به نحو 

گسترده كاهش مى  يابد. 

 جلســه ســران قــواى ســه گانه بــا 
ــور  ــادى در حض ــائل اقتص ــوع مس موض
ــزار  ــالمى برگ ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب

ــد. ش
حضــرت آيــت ا... خامنــه  اى در ايــن 
جلســه بــا تقديــر از اهتمــام رؤســاى 
قــوا و اعضــاى شــوراى عالــى هماهنگــى 
در  فعــال  مشــاركت  بــراى  اقتصــادى 
اصلــى  وظيفــه  مباحــث،  و  جلســات 
تصميم گيرى هــاى كالن  شــورا را  ايــن 
ــد  ــاد خواندن ــه اقتص ــا در عرص و راهگش
و تأكيــد كردنــد: حــل مشــكالت جــارى 
اقتصــاد كشــور و تأميــن نيازهــاى عمومى 
مــردم، نيازمنــد كار جهــادى و تــالش 
فــوق العــاده اســت؛ زيــرا ايــن مشــكالت 
ــژه مشــكل گرانــى و كاهــش قــدرت  بوي
خريــد، معيشــت بخــش زيــادى از مــردم 
ــا  ــار تنگن ــف را دچ ــات ضعي ــژه طبق بوي

ــرده اســت. ك
انقــالب  رهبــر  ايســنا،  گــزارش  بــه 
عالــى  شــوراى  اعضــاى  اســالمى، 
اتخــاذ  بــه  را  اقتصــادى  هماهنگــى 
در  راهگشــا  و  قاطــع  تصميم هــاى 
ــهاى  ــى و چالش ــائل اصل ــوص مس خص
مهــم اقتصــاد كشــور توصيــه مؤكــد 
كردنــد و گفتنــد: بــراى حــل برخــى 
مســائل كليــدِى اقتصــاد ماننــد مشــكالت 
نظــام بانكــى، نقدينگــى، اشــتغال، تــورم و 
ــاى  ــد تصميم ه ــزى باي ــد بودجه ري فراين

جــدى و عملياتــى بگيريــد.
ايشان قواى سه گانه بويژه دولت را به استفاده 

از نظرات و راه حل هاى اقتصاددانان دلسوز و 
فعاالن بخش خصوصى فراخواندند و گفتند: 
شــرايط كنونى كشــور موجب شده است 
نخبگان و فعاالن دلسوز احساس مسئوليت 
مضاعــف كنند و ظرفيت ها و داشــته هاى 
علمى و تجربى خود را به مســئوالن عرضه 
كنند؛ بنابراين قــدر اين فرصت را بدانيد و 
از پيشنهادهاى فعاالن دانشگاهى و اقتصادى 

استفاده كامل كنيد.
ــيم  ــا تقس ــه اى ب ــت ا... خامن حضــرت آي
مشــكالت اقتصــادى بــه «چالش هــاى 
ــور» و  ــاد كش ــاختارى اقتص ــى و س درون
ــه  ــاى ظالمان ــى از تحريم ه ــائل ناش «مس
ــر  ــا ه ــه ب ــد: در مواجه ــكا» افزودن امري

يــك از ايــن دو بخــش، راه حل هــاى 
كــه  ببنديــد  كار  بــه  را  خردمندانــه اى 
از  پايــدار  گره گشــايى  آن،  نتيجــه 
زندگــى مــردم و نااميــد شــدن دشــمن از 

ــد. ــم باش ــه تحري ــذارِى حرب اثرگ
بــا  خامنــه اى  ا...  آيــت  حضــرت 
تأكيــد بــر لــزوم هم افزايــى هــر ســه 
قــوه و دســتگاههاى مختلــف كشــور، 
خاطرنشــان كردنــد: هيــچ بن بســت و 
مشــكل غيرقابــل حلــى در كشــور وجــود 
ــا عــزم  ــه فضــل الهــى و ب ــا ب ــدارد و م ن
ــتفاده  ــا اس ــردم و مســئوالن، و ب و اراده م
ــگان  ــان و نخب ــل جوان ــت بى بدي از ظرفي
ــا فعــال كــردن  ــز و ب ــران عزي ــد اي توانمن

ــًا  ــاز كشــور، يقين ــع ممت ــا و مناب ظرفيت ه
ــق  ــى فائ ــى و تحميل ــر مشــكالت درون ب

ــد. ــم آم خواهي
اول  معــاون  كــه  جلســه  ايــن  در 
رئيــس  اول  معــاون  و  رئيس جمهــور 
داشــتند،  حضــور  نيــز  قوه قضائيــه 
از  تشــكر  ضمــن  رئيس جمهــور 
ــس  ــاى مجل ــى رؤس ــكارى و همراه هم
جلســات  از  گزارشــى  قوه قضائيــه،  و 
شــوراى عالــى هماهنگــى اقتصــادى و 
مصوبــات آن بــراى حــل مشــكالت مــردم 
بيــان كــرد. همچنيــن برخــى از حاضــران 
در جلســه نيــز ديدگاههــا و نظــرات خــود 

را بيــان كردنــد.

رهبرى در جلسه با سران قوا با موضوع مسائل اقتصادى:

راه حل مشكالت بانكي را پيدا كنيد وزراى پيشنهادى دولت بايد شب و روز 
خود را براى مردم صرف كنند

 دبير كل جامعه اصناف و بازار گفت: فردى كه مى خواهد وزير شود، 
بايد انقالبى باشد؛ انقالبى بودن هم به معنى بگير و ببند نيست بلكه به اين 

معنى است كه شب و روزش را براى رضايت مردم صرف كند.
احمد كريمى اصفهانى در گفتگو با مهر، با اشــاره به تغيير و تحوالت 
در دولت و معرفى وزراى پيشنهادى به مجلس، اظهار داشت: ما امروز 
در وضعيت غير نرمالى به سر مى بريم؛ در اين وضعيت، اگر مجلس و 

دولت هر چه بيشتر با هم هماهنگ باشند، بهتر خواهد بود.
وى افزود: مجلس و دولت بايد به اين مســاله توجه كنند كه چنانچه 
فردى از وزارتخانه اى رفت، نبايد دوباره همان سياست هاى فرد قبلى 
اعمال شود. وزير جديد بايد با طرح و ايده نو به ميدان بيايد و بتواند 

راهكار مناسبى براى حل معضالت داشته باشد.
كريمى اصفهانى با بيان اينكه به دليل ناهماهنگى، ندانم كارى و نبود 
تخصص، در وضعيتى نابسامانى قرار داريم، تصريح كرد: مردم در سال 
هاى ابتدايى انقالب، دولت را به دليل سالمت نفس، قبول داشتند اما 
در طول چهل سال گذشته، به دليل عملكرد بد مسئولين و ايجاد فاصله 

ميان دولت و ملت، نارضايى از دولت افزايش يافته است.
وى اضافه كرد: فردى كه مى خواهد وزير شــود، بايد انقالبى باشد؛ 
انقالبى بودن هم به معنى بگير و ببند نيست بلكه به اين معنى است كه 

شب و روزش را براى رضايت مردم صرف كند.

بانك مركزى دنبال راه حل باشد
 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: بلوكه كردن 
اموال ايران بر اساس مقررات بين المللى، ناحق صورت گرفته و آمريكا 

حق چنين كارى را ندارد.
سيدحسين نقوى حسينى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره شــكايت ايران از آمريكا به دادگاه الهه به دليل بلوكه شدن 
2 ميليــارد دالر از اوراق بهادار  بانك مركزى، اظهار كرد: پيروزى 
ايران در دادگاه الهه به اســتدالل و نوع حضورمان در اين دادگاه 

بستگى دارد.
وى افــزود: بلوكه كردن اموال جمهورى اســالمى ايران بر اســاس 
مقررات بين المللى، ناحق صورت گرفته و اياالت متحده حق ندارد كه 

با ملت ها چنين كارى را انجام دهد.
عضو كميســيون امنيت ملى گفت: بايد با شرايطى مناسب در دادگاه 
حاضر شــويم، چراكه قضات براساس اسناد، مدارك و نوع دفاعيات 

نظر نهايى خود را صادر خواهند كرد.
نقوى حسينى با اشاره به نحوه انتقال اوراق بهادار بلوكه شده در آمريكا 
به ايران گفت: در حال حاضر مكانيزم مالى، پولى و بانكى مشــخص 
براى برگرداندن اين پول وجود ندارد، چرا كه آمريكايى ها فعاليت هاى 
اقتصادى ما را محدود كرده اند. وى افزود: بانك مركزى بايد راه حلى 
مناسب براى نقل و انتقال حق جمهورى اسالمى ايران از آمريكا تدبير 
كنــد، البته ما پيش از اين نيز حق ملت ايران را با اســتفاده از شــيوه 

چمدانى و دور زدن تحريم ها باز پس گرفته ايم.

اينفوگرافيك:ايرنا سهم ايران از بازار صنعت نوشت افزار و مشكالت پيش رو

گرافيك
اينفو 

پيشنهاد آيت ا... نمازى به طهرانچى 
درباره تاسيس دانشگاه استراتژيك 

در دانشگاه آزاد
 نماينــده ولى فقيــه و امام جمعه كاشــان گفت: دانشــگاه 
اســتراتژيك در دانشگاه آزاد اســالمى براى تربيت كادر مديران 

اجرايى و معنوى كشور و مورد نياز نظام تأسيس شود.
به گزارش گروه دانشــگاه خبرگزارى تســنيم بــه نقل از روابط 
عمومى دانشــگاه آزاد اسالمى، محمدمهدى طهرانچى سرپرست 
دانشــگاه آزاد اسالمى كه به منظور حضور و سخنرانى در مراسم 
آغاز ســال تحصيلى دانشگاه آزاد اســالمى به استان اصفهان و 
شهرســتان كاشان ســفر كرده، پس از اداى احترام به مقام شامخ 
شــهداى گمنام با آيت ا... نمازى نماينده ولى فقيه و امام جمعه 

كاشان ديدار و گفت وگو كرد.
آيــت ا... عبدالنبــى نمــازى نماينــده ولــى فقيــه و امــام جمعــه 
در ديــدار بــا سرپرســت دانشــگاه آزاداســالمى،  كاشــان 
ــر  ــار دكت ــدوم و حضــور شــما در كن اظهارداشــت: ان شــاءا... ق
واليتــى در دانشــگاه آزاد اســالمى منشــاء تحــوالت بــزرگ در 

ــى كشــور شــود. ــوزش عال ــام آم نظ
وى بــا بيــان اينكــه تحــول در نظام آموزشــى حــوزه و دانشــگاه 
ــده اســت، گفــت: وحــدت حــوزه و  ــاى بن يكــى از دغدغه ه
ــام راحــل  ــده ام ــه جــا مان ــار ب ــر و آث دانشــگاه يكــى از تدابي
اســت و ايشــان بــراى رشــد و تعالــى كشــور ايــن موضــوع را 
مطــرح كردنــد، چــرا كــه مســير آمــوزش در دانشــگاه، تربيــت 

كادر مديريــت كشــور اســت.

مشكل كشور 
 "تاكتيك" نيست
 عضو هيأت رئيســه مجلــس گفت: 
مشكالت امروز كشور مشكالت تاكتيكى 
و در روش نيست، مشكل در توحيد است، 
مشكل در عدم توكل و اعتماد به خداست.

به گزارش تســنيم، كنگره تاسيس حزب 
اســالمى قانــون، روزگذشــته در كانون 

فرهنگى توحيد برگزار شد.
در اين كنگره اميرحسين قاضى زاده نماينده 
مردم مشــهد در مجلس شوراى اسالمى، 
درباره وظيفه نخبگان و احزاب در جامعه 
دينى، گفت: دو نوع نگاه به موضوع قدرت 

در عالم  مطرح است.
 انســان چون جامعه محور زندگى مى كند 
بايد حقوق و تكاليف در جامعه مشخص 
شود. اين منشــا مفهوم قدرت است و از 
وقتى جوامع انســانى شكل گرفتند افرادى 

وظيفه ضابطه گذارى داشتند.
وى با بيان اينكه يك نگاه انســان گرا به 
قدرت وجــود دارد كــه مى گويد چون 
انسان اشرف مخلوقات است انسان بايد 
جهــان را اداره كند، گفت: برخى نظام ها 
نخبه گرا هستند در اين جوامع آن چيزى 
حاكم اســت كه جامعه به آنها مقبوليت 

مى دهد. 
در ايــن جوامع هيچ كــس صاحب حكم 
نيســت چرا كه انســان محدود به زمان و 

مكان اســت. اگر حكم هللا و للرسول هم 
مى گوييم، رسول پيام رسان است.

قاضــى زاده در ادامه تصريــح كرد: نقش 
احزاب اســالمى نقش چهره هاى اسالمى 
مانند عمار اســت كه بــا درك موقعيت و 
شــرايط جامعه با مديريت افكار عمومى 
زمينــه مديريت يك حاكميــت توحيدى 
را فراهم مى كنند. موضوع كار تشــكيالتى 
در جامعه دينى، ســازماندهى براى اجراى 

فرامين الهى است.
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بهداشتنكتهدانشگاه

اضطراب جدايى، دليل اصلى مدرسه هراسى كودكان است
 اين يك امر طبيعى است كه انسان حين قرار گرفتن در يك موقعيت جديد دچار 
اســترس و اضطراب شود، ولى در برخى موارد شدت اين ترس و اضطراب از حالت 
طبيعى فراتر رفته و موجب مى شــود كه فرد از موقعيت هاى جديد اجتناب كند و يا 
دچار عاليم روانى و بدنى شود. يك روان شناس اجتماعى در گفت وگو با ايسنا گفت: 
هراس از مدرســه منجر به اضطراب شديد و عوارض جسمى از جمله سرگيجه، درد 
معده و تهوع شده و كودك را در منزل نگه مى دارد. بهروز شادمان با بيان اينكه والدينى 
هم كه نگران سالمتى كودك هستند، غالبا رغبتى ندارند كه براى رفتن كودك به مدرسه 
از زور اســتفاده كنند. افزود: در اين ميان، امتناع از مدرسه رفتن كه يكى از نشانه هاى 

ترس غيرمنطقى است. 

جلوه هايى از «توليد و كار ملى» در كتب درسى
 بايد زمينه عالقه مندى دانش آموزان به مصرف كاالى ايرانى را فراهم كنيم اما نبايد 

انتظار داشته باشيم همه مسائل را از طريق كتب درسى حل كنيم.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت: وظيفه اصلى ما اين است كه 

براى دانش آموزان فرهنگ سازى كنيم و عرق ملى شان را باال ببريم.
حيدر تورانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بايد زمينه عالقه مندى دانش آموزان به 
مصــرف كاالى ايرانى را فراهم و آن را تقويت كنيم. البته فراموش نكنيم تا زمانى كه 
كيفيت يك كاال مطلوب نباشــد افراد به سمت آن نمى روند. الزم است كيفيت كاالى 
ايرانى نيز ارتقاء يابد و ما در كنار مجموعه صنعت و توليد كشور، دانش آموزان را به 

خريد اين كاالها تشويق كنيم.

نگرانى از كاهش جمعيت روستاها
 كاهش جمعيت در روســتاهاى كشور نگران كننده است و با اين روند تا 20 سال 

آينده جمعيتى در روستاها باقى نمى ماند.
معاون امور دهيارى هاى ســازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشورگفت: طرح هاى 
اقتصادى در روســتاها مى تواند خانواده ها را براى بازگشت به روستاها و ماندگارى 
جمعيت تشــويق كند.به گزارش ايسنا، سعيدرضا افزود: متاسفانه شاهد كاهش نقش 
روســتاها در اقتصاد كشور هســتيم و در حالى كه در گذشته سهم ناخالص ملى در 

روستاها 25 درصد بوده كه اين آمار به سه درصد رسيده است.
جندقيان بيان كرد: حمايت از طرح هاى روستايى و پرداخت تسهيالت در مسير اشتغال 

و توليد يكى از رويكردهاى مهم دولت است.

افسردگى شايع ترين بيمارى روان است
 اضطراب و افسردگى شايعترين مشكالت سالمت روان هستند 
و برهم خوردن خواب و اشــتها، انرژى كم، بى عالقگى به انجام 
كار، نااميدى و آســيب زدن به خود از عالئم افســردگى به شمار 

مى روند.
متخصص روانپزشــكى گفت: افراد مضطرب نگرانى هاى زيادى 
راجع به مســائل مختلف دارند و به طور مثال دائما نگران هستند 
كه اتفاقى بيفتد يا نگران هستند كه كارشان درست انجام نشود؛ در 

كنار اضطراب نيز ممكن است افسردگى شكل بگيرد.
مهدى تهرانى دوست در گفت و گو با ايرنا افزود: معموال مبتاليان 
به افســردگى احســاس غم و اندوهى را تجربه مى كنند كه با غم 
و انــدوه عادى فرق دارد. در غم و اندوه عادى، فرد از مســاله اى 
ناراحت مى شــود اما اين غم گذرا است در حالى كه غم و اندوه 
مبتاليان افسردگى پايدار است و بيشتر ساعات روز، احساس غم را 

تجربه مى كنند و حال و حوصله انجام كار را ندارند.
تهرانى دوست خاطرنشان كرد: افسردگى و اضطراب جزو بيمارى 
هاى خفيف ســالمت روان به شمار مى روند كه قابليت درمان و 

پيشگيرى دارند اما در انواع شديد منجر به بسترى هم مى شوند.
رئيس انجمن روانپزشكى كودك و نوجوان اضافه كرد: يك تا دو 
درصد بيماران سالمت روان نياز به بسترى دارند و بيماران بسترى 
در بخش روانپزشكى بيمارستان ها، بيماران حاد هستند اما اغلب 

مراجعان را بيماران با درمان هاى سرپايى تشكيل مى دهند.

امام محمد باقر (ع) 
سرآمد علم، زهد، عظمت و فضيلت

 محمد بن على بن حســين بن على بن ابى طالب مشــهور به امام 
باقر(ع) (57-114ق) و ملقب به باقرالعلوم، امام پنجم شــيعيان است. 
او حدود 19 ســال امامت شيعيان را بر عهده داشت. دوره امامت امام 
باقر(ع) با ضعف دولت بنى اميه و درگيرى آنان با عباســيان بر ســر 
قــدرت همزمان بود. امام باقر(ع) در اين دوره، جنبشــى علمى پديد 
آورد كه در دوره امامت فرزندش امام صادق(ع) به اوج خود رســيد. 
گفته اند كه امام باقر(ع) در علم، زهد، عظمت و فضيلت، سرآمد بود. 
از آن حضرت روايات بسيارى در زمينه هاى فقه، توحيد، سنت نبوى، 
قرآن، اخالق و آداب نقل كرده اند. در دوره امامت او، گامهاى بزرگى 
در تدوين ديدگاههاى شيعه در رشته هاى گوناگون اخالق، فقه، كالم، 

تفسير و... برداشته شد.
به دليل ضعيف شــدن دولت بنى اميه و درگيرى ميان ســران دولت 
براى در اختيار گرفتن قدرت، ســال هاى 94 تا 114ق زمان پيدايش 
مســلك هاى فقهى و اوج گيرى نقل حديث درباره تفسير بود. در اين 
دوران گروه هايى مانند خوارج، مرجئه، كيســانيه و غاليان در ترويج 

عقايد خود تالش مى كردند. 
شهرت علمى امام باقر نه تنها در حجاز، بلكه حتى در عراق و خراسان 
نيز به طور گســترده فراگير شــده بود، چنان كه راوى مى گويد: ديدم 
كه مردم خراســان دورش حلقه زده و اشكاالت علمى خود را از او 

مى پرسند.
امام بخشى از وقت خود را به بيان مباحث تفسيرى اختصاص داده بود 
كه برگزارى جلسات تفسير و پاسخ به سواالت و شبهات دانشمندان 
و ساير مردم از جمله آنهاست. گفته مى شود امام باقر كتابى در تفسير 
قرآن نوشته اســت كه محمد بن اسحاق نديم در كتاب الفهرست، از 

آن نام برده است.
امام، معرفت و شناخت قرآن را منحصر در اهل بيت مى دانست. چرا 
كه آنان اند كه مى توانند محكمات قرآن را از متشــابهات و ناســخ و 
منسوخ تشــخيص دهند و چنين عملى در نزد هيچ كس غير از اهل 
بيت وجود ندارد به همين دليل است كه ايشان فرموده اند: هيچ چيزى 
به اندازه تفســير قرآن از عقل مردمان دور نيست. چرا كه يك آيه كه 
كالمى متصل است اول آن درباره يك مسئله و آخر آن درباره مسئله 

ديگر، و اين كالم متصل به چند وجه برگشت داده مى شود.
در زمان امام باقر (ع) با توجه به فرصت ايجاد شده و كمتر شدن فشار 
و كنترل از ســوى حاكميت، زمينه براى ظهور و بروز عقايد و افكار 
مختلف بوجــود آمد كه خود اين باعث ايجاد و رواج افكار انحرافى 
در جامعه شد، در اين شرايط امام مى بايست ضمن بيان عقايد اصيل و 
صحيح شيعى و رد عقايد باطل، شبهات مربوطه را پاسخ دهد. لذا امام 
بحث هاى كالمى خود را ناظر به اين امور مطرح مى كرد. از جمله اين 
مباحث مى توان به عاجز بودن عقل انســان از درك حقيقت خداوند، 

ازلى بودن واجب الوجود و وجوب اطاعت از امام(ع) اشاره كرد.
ميــراث ديگرى نيز از امام به يادگار مانده اســت كه ميراث فقهى و 

ميراث تاريخى از آن جمله است.

كمبود نيرو مهمترين مشكل مراكز درمانى و علت 
نارضايتى مردم است

 وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: با وجود ظرفيت سازى هاى خوب در 
حوزه سالمت كشور، كمبود نيرو مهم ترين مشكل مراكز درمانى و علت اصلى نارضايتى 

مردم در اين بخش است.
حسن قاضى زاده هاشمى در گفتگو با ايرنا افزود: در دولت تدبير و اميد حدود 26 هزار 
تخت بيمارستانى در كشور ايجاد ولى كادر درمانى و خدماتى مورد نياز براى اين ظرفيت 

فراهم نشده است.
وى گفت: متاسفانه كمبود نيروهاى درمانى باعث حجم زيادى از نارضايتى هاى مردم از 
وضيت بهداشت و درمان كشور شده ، بخصوص اين كه در بخش تامين پرستار بشدت 
با كمبود نيرو مواجه هســتيم. در حال حاضر بشدت كمبود پرستار و نيروهاى خدماتى 
در بيمارســتان ها و مراكز درمانى داريم كه وجود آنها حداقل باعث آرامش خاطر بيشتر 

بيماران و مراجعه كنندگان مى شود.

مصرف قليان و سيگار عوامل شايع رفالكس معده
 يك متخصص گوارش با اشاره به عوامل بروز رفالكس معده، مصرف قليان، سيگار، 

قرص هاى التهابى و عادت هاى غذايى غلط را از جمله داليل اين عارضه خواند.
همايون واحدى فوق تخصص گوارش در گفتگو با تبيان در رابطه با بروز رفالكس معده 
گفت: به طور كلى عادت هاى غذايى و سبك زندگى غلط موجب رفالكس معده يا ترش 

كردن معده خواهد شد.
واحدى با اشــاره به عوامل اين بيمارى توضيح داد: عواملى از جمله مصرف سيگار و به 

ويژه قليان شايع ترين داليل رفلكس معده هستند.
وى ديگر عوامل اين بيمارى را برشــمرد و عنوان كرد: مصرف مشروبات الكلى، قرص 
هاى التهابى مانند ژلوفن و نوافن نيز موجب رفالكس معده خواهند شــد.اين متخصص 
گوارش چاقى و مصرف غذاهاى پرحجم را ديگر دليل بروز اين مشكل خواند و تصريح 
كرد: عادت هاى غذايى غلط يعنى مصرف غذا در ساعات نامناسب و آخر شب يا فاصله 

كم ميان مصرف غذا و نوشيدن آب از جمله عوامل رفالكس معده خواهد بود.

آيين نامه متوازن سازى مقاطع تحصيلى تدوين شد
 مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى وزارت علوم از تدوين آيين نامه متوازن سازى 
مقاطــع تحصيلى خبر داد و گفت: در صورت تصويب، اختيارات دانشــگاه در پذيرش 

دانشجو افزايش مى يابد.
محمدرضا آهنچيان در گفتگو با مهر با اشــاره به ســاماندهى مقاطع تحصيلى در ســال 
تحصيلى جديد گفت: ساماندهى مى تواند با جلوه هاى مختلفى و در حوزه هاى مختلف 
انجام گيرد، مانند ساماندهى موسسات آموزش عالى غيرانتفاعى كه در حال انجام است.

وى ادامه داد: اكنون ســاماندهى مقاطع تحصيلى آغاز شــده و اوليــن مقطعى كه براى 
ساماندهى مد نظر است مقطع چالشى دكترى اســت.مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش 
عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: در حال حاضر موج ورود دانشــجويان از 
مقطع كارشناسى به كارشناسى ارشد رسيده و از 400 هزار دانشجوى كارشناسى بيش از 
نيمى از آنها در مقطع كارشناسى ارشد پذيرفته مى شوند و براى اينكه اين مشكل حل شده 
و دوره هاى دكترى نيز نظم پيدا كنند، ساماندهى با اولويت دوره دكترى آغاز شده است.

 بسيارى از جوامع وقتى سخن از طالق 
پيش مى آيد در مقابل آن واكنش منفى نشان 
مى دهند اما وقتى به علل يا علت طالق بين 
دو نفر پــى مى برند، واكنش هايى منفى تر 
بروز مى دهند؛ چرا كه برخى زن و شوهرها 
بر ســر چيزهايى پيش پاافتاده طالق گرفته 

اند.
به گزارش ايرنا، يكى از محضرداران ازدواج 
و طالق كه مويى در شغل خود يعنى، ثبت 
طالق و ازدواج ســپيد كرده اســت از علل 
پيــش پا افتــاده طالق مى گويــد از اينكه 
مثال زن و شــوهر بر سر چيدمان خانه شان 
اختالف پيدا كرده اند؛ اينكه گلدان را روى 
كدام ميز بگذارند يا مثال جاكفشى را بيرون 
واحد آپارتمانشــان بگذارند يا آن را داخل 
ورودى جا بدهند و يا از پوشــش يا لباس 
پوشــيدن همديگر و خوششان نمى آيد. به 

همين راحتى و به همين سادگى.
سن برخى از زوج ها واقعا خيلى كم است و 
معلوم نيست بر اثر چه معيارى با هم ازدواج 
كرده اند. دخترى 12 ساله  چندى پيش مى 
خواست از همسر 14 ساله اش طالق بگيرد. 
دعواى اين زوج كودك بر ســر اين بود كه 
همسر اين زن بسيار جوان مخالف مدرسه 

رفتن او بود.
اين محضردار 70 ساله آن قدر از علل خنده 
دار طالق مى گويد كه آدم احساس مى كند، 
واقعا انگار تمام طالق هــا با اين علل رخ 

مى دهد.
البته به گفته ايــن محضردار علل جدى تر 
ديگرى هم هســت كه طالق بر محور آنها 
مى چرخد، مثل مشكالت جنسى، بچه دار 
نشدن، اختالفات فرهنگى و بعضا طبقاتى و 
نيز خيانت كه اگر بين زن و شوهر حل نشود 

احتمال وقوع طالق خيلى بيشتر مى شود.
مســاله اين است، طالق چه با علت پيش پا 
افتاده رخ دهــد و چه با علتى جدى، امرى 
واقعــى نه تنها در كشــور ما كــه در تمام 
كشــورهاى دنيا اســت و در زمان حاضر 
هم مســووالن به صرافت رفع يا كاهش آن 

هستند.
 طالق هاى توافقى در زندگى هاى 

كمتر از يكسال
اختــالف بين زن و شــوهر در هر صورت 
ايجاد مى شــود. قديمى ها مى گويند بين 
خواهر و برادر هم اختالف رخ مى دهد چه 
رسد به زن و شوهرى كه پيش از ازدواج اگر 

فاميل نباشند غريبه اى بيش نبودند.
به نظر مى رســد اختالف ديدگاه ها بين 
زن و شــوهرها مــى تواند گريــز ناپذير 
باشــد اما مســاله اى مهم تر مهارت رويا 
رويى با اختالف نظر اســت كه به نظر مى 
رســد اكثر زوج ها برى از مهارت كافى 
در زندگى مشــترك هســتند. دخترى كه 
به واســطه مادر، تصورش بر اين اســت 
كه تمــام مردها، يكجورنــد و زياد نبايد 
آنها را در زمره آدميزاد به حســاب آورد 
يا پســرى كه در فرايند اجتماعى شدنش 
و فراگيــرى هنجارهاى زندگى از پدر ياد 
مى گيرد كه زنان را فرودســت تر بداند. 
طبيعى اســت كه چنين افرادى مهارتى نيز 
در راستاى سازش با شريك زندگى خود 

نياموخته اند.
محمد باقــر الفــت، معــاون اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه است و 
از طالق هاى توافقى سخن به ميان مى آورد 
كه عمدتا زوج هاى كم سن و داراى زندگى 
مشترك يك تا سه سال با آن مواجه هستند.

الفت، كمبود مهارت هاى زندگى مشترك را 
عمده علت طالق توافقى در سنين نخست 
ازدواج بيان مى كنــد و مى گويد: آموزش 
هاى پيش از ازدواج به منظور كسب مهارت 

زندگى مشترك ضرورى است.
سهيال صادقى، عضو هيأت علمى دانشكده 
علــوم اجتماعــى نيز به مهــارت هايى كه 
جوانان ما نياموخته اند و به جوانانى اشــاره 
مى كند كه در سنين 23يا 24 سالگى و حتى 
بيشتر ازدواج كرده اند اما خانواده هاى آنان 
فكــر مى كنند كه عروس و داماد هنوز بچه 
اند و انگار بچه اى به بچه ها اضافه شــده 
اســت؛ اين در حالى است كه قرار نيست با 
ازدواج ها، بچه اى به بچه ها اضافه شــود 
بلكه قرار اســت اينان، خانواده مستقلى را 

تشكيل دهند.
بــه گفته صادقى برخى خانواده ها به عنوان 
مثــال دخترها را با احســاس ترس و عدم 

امنيت وارد خانواده همسران مى كنند.
كســى كه با اين احساس و نبود مهارت به 
زندگى مشترك پاى مى نهد مى توان تصور 

كرد كه چه نسلى را تربيت مى كند.
طالق به هــر دليلى كــه رخ مى دهد يك 

وقت هايــى مــى تواند 
شود  ســازش  به  منجر 
يا  زوجين  كه  شرطى  به 
صرافت  به  اطرافيانشان 
ســريع  چه  هر  آن  رفع 
تــر برآينــد و آن را به 
آينــده اى مبهم موكول 
آنها  از  يكــى  كه  نكنند 
مشاوره  خدمات  گرفتن 
است.  وقت  اســرع  در 
اما مســاله اين است كه 
مى  مشاوره  جلسات  آيا 
تواند كارســاز باشــد و 
طرفين  سازش  به  منجر 

شود يا خير؟
مجيد ارجمندى ، معاون 
ديدگان  آســيب  امــور 

سازمان بهزيستى كشور،مى گويد: 17 درصد 
از مشاوره هاى طالق اين سازمان به سازش 

زوجين انجاميد.
شايد از نخستين پرســش هايى كه مطرح 
مى شود اين باشد كه اين 17 درصد از نظر 
ارجمندى خوب اســت يا بــد؟ به عبارت 
ديگر جلسات مشاوره توانسته است مانع از 
جدايى زوج ها شود يا اينكه توفيق چندانى 

پيدا نكرده است.
ارجمندى، اين17درصد موفقيت مشــاوره 
براى نجــات زندگى زوج هــا از طالق را 

از بيــن 181 هزار مراجعــه كننده به مراكز 
مشاوره بهزيستى بيان مى كند و بنابراين اين 
ميــزان را پايين مى داند و يكى از علل مهم 
آن را اين مى داند كه زوج ها بعد از گذشت 
مدت زمان طوالنى از اختالف ها و با داشتن 
پرونده هاى چندين وچند ساله در دادگاه ها 
به مشــاوره هاى بهزيستى ارجاع مى شوند. 
بــه همين خاطر تغيير رفتــار در زوج هاى 
متقاضــى طالق كه ديگر دچــار اختالفات 
شديدى شده اند با چند جلسه مشاوره ، كار 

سختى است.
ايــن در حالى اســت كه بهزيســتى با اين 
عملكرد بايد براساس ماده 104 قانون برنامه 
ششــم، كاهش 20 درصد طالق در كشور 
را ايجــاد كند و اصال ايــن كاهش برعهده 

بهزيستى است.
 چه برنامه اى داريم؟

تقى رســتم ونــدى، رييس ســازمان امور 
اجتماعى كشــور به برنامــه ملى در جهت 
كنترل و كاهش طالق اشاره مى كند كه سه 
سال است برنامه ريزى و قرار شده است كه 
دستگاه هاى مرتبط و متعددى در اجراى آن 

دخيل باشند.
به گفته رستم وندى، اين 
دارد  ايستگاه  چند  برنامه 
كه ايستگاه قبل از ازدواج، 
بعد از ازدواج، در آستانه 
طــالق و بعد از طالق از 
جملــه اين ايســتگاه ها 
به شــمار مى آيد. ضمن 
اينكه در دو سال گذشته 
اين طرح در اســتان هاى 
البرز و خراسان رضوى به 
حال  در  پايلوت  صورت 
وندى  رستم  و  اجراست 
نتايج حاصــل از اجراى 
طرح ياد شــده را مثبت 

بيان مى كند.
دليل توفيق اجراى برنامه 
كاهش  و  كنتــرل  ملــى 
طالق در دو استان البرز و خراسان رضوى 
به عنوان مثال در اين اســت كه رتبه طالق 
استان خراسان رضوى در سال 1392 از يك 
كشورى به پنج و در استان البرز هم از رتبه 

سه به 10 رسيده است.
 آيا طالق در كشــور زياد شــده 

است؟
رســتم وندى در خصــوص آمارهاى ارايه 
شده از سوى سازمان ثبت احوال مى گويد: 
در سال 1392 شاهد ثبت 168 هزار و 422
مورد واقعه طالق در كشور بوديم و در سال 

بعــد هم اين آمار به 175 هزار و 255 مورد 
افزايش يافت. در ســال 94 نيز 173 هزار و 
767 طالق و در ســال 95 هم 174هزار و 
392 طالق به ثبت رسيد و اين آمار در سال 
96 شــامل 176 هزار و 922 مورد طالق در 

كشور بود.
شــايد به نظر مى رســد كه بيان اين آمار 
نشــان دهنده شــيب صعــودى طالق در 
كشــور اســت و فكر مى كنيم طالق زياد 
شــده است اما رســتم وندى به شاخصى 
اشــاره مى كند كه بايد در محاسبه طالق 
آن را گنجاند و آن شاخص « زنان متاهل 
» اســت. يعنى طالق را نسبت به هزار زن 
متاهل در نظر مى گيريم و بر اين اســاس 
نــه تنها آمار ثابــت بوده اســت، بلكه با 

كاهش اندكى هم مواجه ايم!
رستم وندى خاطرنشان مى كند: در سال 96
اين شاخص به 4 / 8 رسيده است كه روند 
كاهشى داشــته در مقايسه با سال 1392 دو 
دهم طالق زنان متاهل كاهش داشــته است 
كه خبر مثبتى است و اين شاخص معتبرى 
است كه همه كسانى كه در زمينه خانواده و 

طالق كار مى كنند بر آن تاكيد دارند.
 ايرانــى ها چقدر از هم طالق مى 

گيرند؟
احمد تويسركانى، رييس سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشــور مى گويد: بر اســاس آمار 
ثبت شده در اين سازمان، طى سه ماهه اول 
امســال، 160 هزار و 592 مــورد ازدواج با 
رشد 2 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 
1396 در كشــور ثبت شده است. اما در سه 
ماه امســال، 39 هزار و 967 مورد طالق با 
كاهش ســه درصدى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته در دفاتر رسمى طالق كشور 

به ثبت رسيد.
تقى رســتم ونــدى، رييس ســازمان امور 
اجتماعى كشــور مى گويد: رشــد جهشى 
طالق در ســه تا چهار سال گذشته متوقف 

شده است.
به گفته وى، اگر چه شيب مربوط به آمار 
طالق نشان دهنده اين است كه طالق زياد 
شده اســت اما روش دقيق و معتبر براى 
تعييــن صحيح آمار اين اســت كه ميزان 
طالق با شاخص زنان متاهل هم سنجيده 
شــود و اگر اين شــاخص را بســنجيم 
اتفاقا نتايج نشــان مــى دهد كه طالق در 
كشور، اندكى كاهش يافته است.بر اساس 
ثبت  ســازمان  جمعيتى  پايــگاه  آمارهاى 
احوال كشــور، 608 هزار و 977 ازدواج 
و 174 هزار و 597 طالق در كشــور طى 

سال گذشته رخ داده است.

هشدار پليس فتا در مورد جديدترين شيوه 
سرقت از حساب هاى بانكى

 پليس فتا نسبت به شيوه جديد سرقت اطالعات از طريق ايجاد حفره 
و قرار دادن دوربين در دستگاه هاى خودپرداز به شهروندان هشدار داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ استفاده از كارت هاى بانكى به 
جاى پول نقد، ديگر چند سالى است كه براى اغلب ما جا افتاده است و 
حاال ديگر به جاى پول در كيف هاى ما انواع كارت هاى بانكى است. 
دستگاه هاى خودپرداز به تازگى تولد 51 سالگى شان را جشن گرفتند.

در استفاده از خودپردازهاى مدرن امروزه، مشترى كارت پالستيكى را 
كه حاوى اطالعات كدگذارى شــده بر روى نوارمغناطيسى يا ميكرو 
چيپ است، در كارت خوان دستگاه قرار مى دهد. بالفاصله دستگاه از 
مشترى كدشناســايى را كه معموال پين ناميده مى شود و 4 تا 6 رقمى 

است، مى خواهد.
در ايران براى نخستين بار دستگاه خودپرداز در بانك سپه در سال 1371
نصب شــد و پس از آن، بانك هــاى ملت و صادرات به طور همزمان 

دستگاه هاى خودپرداز را در شعب خود نصب نمودند.
از خدمات دســتگاه خودپرداز مى توان بــه پرداخت وجه نقد، اعالم 
موجودى، نمايش و چاپ 10 گردش آخر حساب، تغيير رمز دوم، ارائه 
رمز ســى وى وى تو، انتقال وجه به حساب هاى متمركز كارت هاى 
عضو شــتاب، فروش شارژ سيم كارت تلفن همراه و پرداخت قبوض 
اشــاره كرد.نكته قابل توجه در اين ميان، اين است كه سوء استفاده از 
ضعف هاى امنيتى كارت هاى بانكى در يك برهه زمانى باعث شــد تا 
بانك مركزى به بانك ها در خصوص عدم رعايت استاندارد هاى امنيتى 
اخطار دهد.پژوهشگران دريافته اند درصد صحت يافتن رمز به كمك 
عكس هاى گرفته شــده توســط دوربين حرارتى دوربين هاى مخفى 
جاســازى شده توسط سارقان، تا پس از سى ثانيه از لمس صفحه كليد 

خودپردازها، 78 درصد است.
به گفته على نيك نفس، رئيس مركز تشــخيص و پيشــگيرى جرايم 
سايبرى هر چند جرايم سايبرى در كشور كاهش يافته، اما ميزان سرقت 
از عابربانك ها افزايش داشــته است كه در اين زمينه بايد اطالع رسانى 

بيشترى به شهروندان در مورد نحوه سرقت ها انجام شود.

شيشه؛ راننده كاميون را به كام مرگ برد
 ســقوط بار شيشه در منطقه بلوار اســالميان اين شهر بر روى يك 

راننده كاميون، وى را به كام مرگ برد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: راننده غيربومى، كاميون حامل 

شيشه را از ساوه به مقصد همدان بارگيرى كرد.
جمشيد باقرى در گفت و گو با ايرنا بيان اينكه اين راننده در شهر همدان 
به همراه 2 كارگر قصد تخليه بار را داشتند كه بر اثر سهل انگارى شيشه 
بر روى ســر آنها سقوط كرد افزود: راننده و يك تن از كارگران كه در 

پشت كاميون در حال جابجايى بار بودند زخمى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: هر 2 مجروح به بيمارستان 
منتقل شــدند اما راننده 54 ســاله پيش از رسيدن به مركز درمانى جان 

باخت و كارگر مجروح نيز بسترى شد.
طبق آمار رسمى منتشر شده توسط پزشكى قانونى همدان، حوادث كار 
در نيمه نخست ســال جارى جان 18 تن را گرفت و همچنين در اين 
مدت 216 شهروند شامل چهار زن و 212 مرد امسال بر اثر حوادث كار 

مجروح و مصدوم شدند.

ُمهر جدايى بر ِمهر زندگي

طالق چــه با علت پيش 
پا افتاده رخ دهد و چه با 
علتى جدى، امرى واقعى 
نه تنها در كشــور ما كه 
در تمام كشــورهاى دنيا 
است و در زمان حاضر هم 
مسووالن به صرافت رفع 

يا كاهش آن هستند

همدان پيام: انجمن هاى ادبى گمشده در زندگى ماشينى
 پيداشون مى شه نگران نباش!!

فرارو: خون گيرى مشكوك از دانش آموزان دختر يك مدرسه 
 خون گيرى هم ديگه مشكوك شده!!

تجارت: تأمين داروهاي مورد نياز كشور در هر شرايط
 آفرين به دكتر!!!

ايران: 5 هزار تهراني سال گذشته به دليل سكته قلبي فوت كردند
 فكر كنم بيشتر به خاطر نوسان قيمت بوده!!

ابتكار: بازيگوشي هاي مجلس
 آخه هفته كودك اونا هم كودك درونشون به جنب و جوش درامده!!

همدان پيام: سرقت در استان 30 درصد كاهش يافت
 گرانيه مردم دلشون به حال هم مي سوزه

خراسان: كاروان اميد طالباران شد
 طال به اين گراني از كجا باريد

جام جم: حراج لوازم شخصي اولين فضانورد
 دالر به فضا هم رسيد

اطالعات: محسن هاشمي: توسعه بي رويه و نامتوازن علت معضالت 
تهران است

 توسعه به اين خوشگلى!!
جمهوري اسالمي: امروز دشمن به دنبال كند كردن تيغ عدالت است

 دستگاه چاقو تيزكن اختراع شده نگران نباشيد!
همدان پيام: روزى كه صاحبش دختران شدند

 اونوقت ميگن تبعيض جنســيتى زياده آخه يه ساعت هم براى 
پسرا داريم!!

ايسنا: تعرفه ملزومات مصرفى دياليز افزايش يافت
 همين يه قلم مونده بود كه اونم به گرونى ها پيوست!!

ايسنا: رصد پسر اينستاگرامى فرارى
 تو اينستا هم پيداش مى كنيد!!

مهــر: رئيس قوه قضائيه در واكنش بــه برخى انتقادها: ما از كوه قاف 
نيامديم، از همين حوزه آمديم

 بدون شرح!!
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چه كسانى نمى خواهند بازار ارز روى آرامش ببيند؟
 گزارش  هــاى ميدانى حاكى از آن اســت كه بازار امروز جــو آرام و رواني را مانند 
روزهاى گذشــته طى كرده است و خريد و فروش ارز به صورت روان در جريان بود و 
البته اين امر تنها مختص صرافى ها نبوده، بلكه بانك ها نيز مثل روزهاى گذشته به خريد 

و فروش ارز مبادرت داشتند.
بــه گزارش تابناك، چندى پيش با مداخله بانك مركزى و حضور فعاالنه اين بانك بازار 
روى آرامش به خود ديد و روند كاهشــى قيمت ها ادامه يافت، اين نكته بارها از سوى 
فعاالن اقتصادى در روزهاى گذشــته گفته شد و بسيارى روند نزولى كاهش نرخ ارز را 

ادامه دار دانستند. اما در كنار اينها، دالالن ارز و كسانى كه از نرخ هاى موهوم و واهى سود 
مى بردند، از پا ننشسته و تالش كرده اند اوضاع را به نفع خود تغيير دهند.

فعاليت سوداگران بازار ارز به طمع كسب سود بيشتر و ضربه وارد كردن به اقتصاد حقيقى 
و توليد ادامه دارد. همان طور كه در هفته گذشــته اعالم شــده بود، با برخى سايت ها و 
كانال هايى كه با اعالم لحظه اى نرخ ارز به التهابات بازار دامن مى زدند. تأكيد دادستان بر 
اين بود كه هيچ ســايتى حق ندارد قيمت هاى لحظه اى را اعالم كند و نبايد اجازه دهيم 

قيمت ارز دوباره باال برود چرا كه براى كشور مضر است.
اما در كنار اين نكته انتظار مى رود نهادهاى امنيتى و قضايى با دالالن و سوداگران كه هم 
صدا با رسانه هاى بيگانه و دست هاى پنهان به دنبال بر هم زدن تعادل بازار و تغيير نرخ ها 

به سمت و سوى بى منطق و كاذب هستند و بر باال بردن نرخ ارز تالش مي كنند، برخورد 
قاطعى صورت گيرد. بر اساس اين گزارش، در يكى دو روز اخير، يك سايت كه تالش 
مى كند به عنوان سايت اتحاديه طال و جواهر معرفى شود، پس از چند روز عدم نمايش 
قيمت هاى لحظه اى، دوباره شــروع به فعاليت كرده و هر لحظه نرخ ارز و سكه را اعالم 
مى كند و سعى در ايجاد التهاب در بين افكار عمومى و مردم دارد. هرچند بايد يادآور شد 
كه در قضيه سكه ثامن و حواشى به وجود آمده، رئيس  اتحاديه طال و جواهر تاكيد داشت 
كه اتحاديه اصال ســايتى ندارد و سايتى كه با اين مضمون فعاليت مى كند به اتحاديه طال 
و جواهر تعلق ندارد ضمن اينكه پايگاه اطالع رسانى رسمى اتحاديه به زودى راه اندازى 

و معرفى خواهد شد.

نفت

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
ارائه خدمات امداد و تعميرات، نگهداري، انجام خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها، 
خطوط انتقال، شبكه هاي توزيع و انشعابات آب شهر مالير  به شماره ج/97/175-1

شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ارائه 
انتقال،  خطوط   ، چاه ها  حفاظت  و  پيشگيرانه  خدمات  انجام  نگهداري،  تعميرات،  و  امداد  خدمات 
شبكه هاي توزيع  و انشعابات آب شهر مالير با برآورد اوليه5/635/601/766 ريال به مدت يكسال 
به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 
5 در رشته آب) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
ارائه  با  مي شود  دعوت   هستند  مناقصه  در  شركت  متقاضي  كه  شرايط   واجد  پيمانكاران  كليه  از 
شماره  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  ريال    300/000 مبلغ  به  واريزي  فيش  و  كتبي  درخواست 
0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخه 97/7/21  لغايت 97/7/25 به 

دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 236/906/805 ريال كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ 
سپرده تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  
واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا 

چك بانكي را  ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
در  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  پيشنهاداتي  و  مشروط  امضاء  فاقد  سپرده  فاقد  پيشنهادهاي  به   
فراخوان واصل شود  سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، 
مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل 
شده مناقصه تا پايان وقت اداري 1397/8/5 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مي باشد. 

پاكات ساعت 11 مورخ 1397/8/6 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايي خواهد شد. 
احوال،  ثبت  اداره  جنب  بيمه،  ميدان  همدان،  پيشنهادها:  گشايش  و  تحويل  اسناد،  دريافت  محل 
شركت آب وفاضالب استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45  تا 14:15، پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت www.hww.ir درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

پ

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهـاى اسـتان همـدان در نظـر دارد پـروژه تكميـل فـاز دو زندان همـدان ( اجراى سـفتكارى 
توسـعه دو بنـد )را از طريـق مناقصـه عمومى واگذار نمايد لذا از شـركت هايي كه واجد شـرايط مى باشـند 
دعـوت بعمل مـى آيد جهـت دريافت اسـناد مناقصه تا پايـان وقت ادارى روز پنجشـنبه مـورخ 97/7/28 

بـه آدرس ذيل مراجعه نماينـد.ف 7/14
محل دريافت اسناد : 1- ابتداى خيابان ديباج ،اداره كل زندانهاى استان همدان – اداره فنى و عمرانى 

www.setadiran.ir 2- سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس                               
آخرين مهلت تحويل اسناد : پايان وقت ادارى مورخ 1397/8/8  به دبيرخانه اداره كل تحويل و زمان بازگشايى 

97/8/9  مى باشد .
مبلغ برآورد اوليه : 2,225,294,469 ريال ( دو ميليارد و دويست و بيست و پنج ميليون و دويست و نودو چهار 
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 تاكنون 60 ســگ موادياب، زنده ياب 
و تجسس در همدان پرورش يافته است. 
اين ســگ ها با هدف پايين آوردن هزينه 
استفاده از سگ هاي وارداتي و جلوگيري 
از خروج ارز، توســط اميــر وهابي در 
شركت سپندآســا پرورش مي يابند. اين 
كارآفرين برتر ســال 91 از كودكي وقتي 
آزار و اذيت ســگ ها و زدنشان با سنگ 
و چوب را  ديده به اين فكر افتاده تا براي 
حمايت از حقوق آنها و آگاه كردن مردم 
از حق زندگي حيوانات راه اندازي چنين 

كسب وكاري را راه بيندازد.
همدان پيام  خبرنگار  گفت وگوي  ادامه  در 
با وهابي مديرعامل شــركت سپندآسا را 

مي خوانيد.
 انگيزه و  هدف شما از راه اندازي 

واحد پرورش سگ چيست؟ 
از كودكــي يكي از آرزوهايــم اين بود كه 
بتوانم از ســگ هايى كه مردم آنها را آزار و 
اذيت مى كنند و با سنگ و چوب مى زنند، 
حمايت كنم.  عــالوه بر اينها در وقت ها و 
زمان هاي مختلفي سگ ها در زندگي  به من 
كمك هايي كرده اند، آنها حتي من را نجات 
داده اند كه همين ها انگيزه اي شــد تا به فكر 
مكاني  مي خواست  بيفتم.دلم  سگ  پرورش 
بسازم كه ســگ ها را در آنجا جمع آوري 
كنم و مردم را با ارزش و كارآيي ســگ ها 
آشــنا كنم و آنها را متوجه كنم كه سگ ها 
به انسان ها آزار نمي رسانند. بعضي از مردم 
بايد بدانند كه زمين فقط مال آنها نيست بلكه 

همه موجودات حق زندگي دارند. 
  كسي هم شــما را در اين مسير 

كمك كرده است؟
بله، قبل از شروع كار دكتر كيهانى و مهندس 
باقرى آشنا شدم كه با راهنمايى و همكارى 
آنها، توانستم راهي پيدا كنم تا سگ هايى را 
به عنوان موادياب، زنده ياب و ســگ هاى 
تجســس تربيت كنم. با كمك آنها توانستم 
مجوز واحد پرورش سگ را از دولت بگيرم.  
 آيــا ســگ هايي كــه پرورش 
داده ايد تاكنون در تجسس و رديابى 

توانسته اند به جامعه كمكي بكنند؟ 
 در ســال 88 در اللجين جســد دختر بچه 
اى كه گرگ خورده بود را با كمك يكى از 
ســگ هايى كه در اينجا تربيت شده بودند 
پيدا كرديم و سه روز بعد خود گرگ را نيز 

گرفتيم. 
در ســال 90 جســد كوهنوردانــى كه زير 

بهمن بودند را شناســايى كرديم. ســال 91
در شــيرآباد مالير گرگ به گوسفندان مردم 
حمله مى كرد كه با كمك اين ســگ ها آن 
را گرفتيم. در ســال 92 در روستاى خشاب 
گرگى ســياه رنگ (دو رگه تركيب سگ و 
گرگ) كه به مردم حمله مى كرد و بســيار 

خطرناك بود را هم همين سگ ها گرفتند. 
  از اين سگ هاي استفاده ديگري 

هم مي بريد؟
چنــد روز قبل در اين واحد، اعضاى هيأت 
علمى دانشــگاه بوعلى به همــراه اعضاى 
هيأت علمى دامپزشكى و 3 پرفسور از ايتاليا 
كه متخصص انگل شناسى، ويروس شناسى 
و ميكروب شناســى هســتند آمدنده بودند 
تا از پوســت و خون سگ ها نمونه گيرى 
كنند. آنهــا مي خواهند از اين نمونه گيري ها 
انگل هايي كه در آنها وجود دارد و مي توانند 
در علم دامپزشــكي ايران اســتفاده كنند را 

شناسايي كنند. 
 آيا تاكنون كمك دولتي گرفته ايد؟ 
قراردادى با هالل احمر بستيم كه 300 قالده 
سگ زنده ياب پرورش دهيم و تحويل آنها 
بدهيم اما متاســفانه به دليل كمبود امكانات 

نتوانستيم اين كار را انجام دهيم. 
 در تقاضاى اوليه ســال 90، قرار شد 2
ميليــارد تومان بگيريم كه موفق شــديم 
فقط 320 ميليون تومان از آن را دريافت 
اقداماتي  از  خيلي  هميــن  به خاطر  كنيم. 
نصفه كاره  بدهيم  انجام  مي خواســتيم  كه 

است. مانده 
 ما هنــوز در اينجا آب و برق نداريم، جاده 
هم همانطور كه مي بينيد مناســب نيســت. 
درصورتي كه مســئوالن به ما قول حمايت 
دادنــد تــا بتوانيم اين مــكان را مجهزتر و 

كامل تر كنيم. 
دولت با هزينه بسيار گزاف از كشورهاى 

خارجى به كشــور سگ هاي ردياب وارد 
مى كند كــه عالوه بر هزينــه خريد، بايد 
هزينــه آوردن مترجم آنها را هم پرداخت 
كننــد. كه چــون آنهــا بــا آب و هواى 
كشورمان ســازگارى نداشتند كارايى الزم 
را هم نداشتند. اما اگر دولت از اين واحد 
حمايت كند تا بتوانيــم آن را تجهيز كنيم 
مي توانيم هزينه استفاده از اين نوع سگ ها 

را به شدت پايين بياوريم. 
 در اين مكان چند قالده سگ و از 

چه نژادهايى وجود دارد؟ 
در اينجا 60 قالده سگ كه همه آنها پرورش 
يافته هستند از اين 60 قالده سگ 50 قالده 
مــاده و 10 قالده نر اســت، نوع نژاد ژرمن 
شــفر، باكسر، ســرابى، دوربرمن، هاسكى، 

تازى ايرانى و پوينتر است. 
 چند نفر را مشغول كار كرده ايد؟ 

7 نفر در اينجا مشغول كار هستند.
و در آخــر اگر توجه كنيــم كه از ديدگاه 
قرآن ، كوچك ترين كار انسان  مورد سؤال 
قرار مى گيرد، آن گاه خواهيم دانســت كه 
نحــوه برخورد ما با حيوانــات نمى تواند 
ناديــده گرفته شــود. تعدى بــه حقوق 
حيوانات ، از مصاديق ظلم است كه اسالم 
پيروان خود را از آن نهى مى كند و اســوة 
مؤمنان حضــرت على  (ع) مى فرمايد: اگر 
آسمان هاى هفت گانه و آنچه در آن است 
(تمام هســتى ) را به من دهند تا تعدى به 
يــك مورچه كنم و به ظلم دانه اى را از او 

بستانم اين كار را نمى كنم .

گزارشي از مركز نگهداري حيوانات در همدان

سپند آسا سگ هاي زنده ياب پرورش مي دهد
احتمال فروپاشى سيستم تجارت جهانى

 حــاال پــس از گذشــت ده ســال از ســقوط هلدينــگ لهمن 
برادرز(چهارمين بانك بزرگ سرمايه گذارِى اياالت متحده امريكا)، ما 
به خوبى مى دانيم كه اقدامات چندجانبه بين الملل چگونه از وخيم تر 
شــدن ركود بزرگ 2008 جلوگيرى كرد. در آن هنگام، سيستم مالى 
جهانى متزلزل بود. اما امروز، بعد از 70 ســال سيستم تجارت جهانى 

است كه در معرض خطر قرار گرفته است.
در طول 70 سال گذشــته، چندجانبه گرايى بخوبى به جهان خدمت 
كرده اســت. پس از پايان جنگ جهانى دوم، اياالت متحده امريكا نه 
تنها از اعمال مجازات و درخواســت غرامت جنگى خود دارى كرد، 
بلكه راه را براى ايجاد 3 نهاد بزرگ اقتصادى باز نمود، يعنى صندوق 
 ، WTO،3بين المللى پول، بانك جهانى و ســازمان تجارت جهانى
(قبــًال تحت عنواِن توافق عمومِى تعرفــه و تجارت، يا گات). اين 3 
نهاد تا به امروز بنيان نظم اقتصاد بين المللى را پى ريزى كرده و شكل 
داده اند. هر يك از اين 3 نهاد سهم چشم گيرى در رشد اقتصاد جهانى 
داشته اند، اما هيچ يك به پاى WTO نمى رسند. از جنگ جهانى دوم 
تا به امروز، به خاطر گسترش سيستم تجارى چندجانبه زير نظر گات/

WTO، تجارت جهانى 1.5 برابر سريع تر از جى دى پى جهانى رشد 
كرده است.

گرچــه اهميت امروزين چندجانبه گرايى كم تر از دوران پس از جنگ 
نيســت، اما تهديدات عليه WTO درحال افزايش اســت. مهم ترين 
تهديد، حمالت دائمى دستگاه اجرايى رئيس جمهور آمريكاست كه 
مى كوشد هم در گفتار و هم در رفتار پايه هاى اين نهاد را سست كند.

يك دهه قبل و در آغاز بحران مالى، بسيارى نگران بودند كه كشورها 
ســدهاى تجارى جديدى ايجاد كنند. چــون اين امر در دهه 1930و 
 WTO در ســاير ركودهاى بعداز جنگ سابقه داشــت. اما مداخله
و جى20 از طريق تســهيل همكارى هاى چندجانبه ســبب شد كه از 
محدوديت هاى تجارى به شــدت خوددارى شود. حجم تجارت آن 
اندازه اى كه پيش بينى مى شــد كم نشد و در سال 2011 به سطح قبل 

از بحران رسيد.
164 كشــور عضو WTO  خــود را متعهد به حمايت از سيســتم 
چندجانبه، و قوانين مشترك و روش هايى مى دانند كه هدف آن كمك 
به رشد سيستم است. اين قوانين براى تجارت بين الملل همان نقشى 
را دارند كه قوانين تجارت داخلى هر كشور براى طرفين قراردادها و 

معامالت در يك حوزه قضايى داخلى دارد. 
براســاس قوانين WTO، شركت هاى تجارى بين المللى درست مثل 
شــركت هاى داخلى تابع مقررات هر كشورى هســتند كه در آن به 
فعاليت مى پردازند، و بازرگانان از همان حقوقى در دادگاه هاى تجارى 
برخوردارند كه همتايان داخلى شــان دارند. دولت ها مجاز به تبعيض 
عليه ســاير اعضاء WTO نيستند (اين بدان معناست كه هر امتيازى 
براى يكى از طرف هاى تجارى بايد به ديگران هم تســرى يابد: اصل 
دول كاملة الوداد). تعرفه ها تنها در شرايط خاصى قابل اعمال است. و 
ادعاى تخطى از قانون به «هيأت حل اختالف WTO» ارجاع مى شود.
از آغــاز، تضمين رفتار نظارتى و قضايى منصفانه با بنگاه هاى تجارى 
از ســوى دولت هاى كشــورهاى عضو جزء ضروريات، و اصل عدم 
تبعيض پايه و اســاس سيســتم تجارت جهانى بوده است.  براساس 
ســاختارِ WTO، اصــل دول كاملة الوداد امكان مذاكــرات تجارى 
چندجانبه ميان كشورهاى متساوى الحقوق را فراهم آورده و مى آورد. 
به روشــنى مى تــوان ديد كه از طريق اين مذاكــرات، و به خاطر نفع 
همگانى، متوســط تعرفه كاالهاى صنعتى ميان اقتصادهاى پيشرفته از 
حــدود 40 درصد ابتداء كار، به حدود 4 درصد امروزين كاهش يافته 

است.
مكانيزم حل اختالف WTO نيز براى تجارت جهانى حياتى اســت. 
هــرگاه مقامات كشــورى دريابند كه طرف تجــارى آن ها از قوانين 
مشــترك تخطى مى كند، مى توانند مســئله را با WTO مطرح كنند. 
هيأت حكميــت WTO داليل هر يك از طرفين را مورد مداقه قرار 
مى دهد و در صورت لزوم تنبيهاتى اعمال خواهد كرد. گفتنى  اســت، 
أمريــكا به نوبه خود، در بيــش از 90 درصد پرونده هاى دعاوى حل 

اختالف برنده بوده است.
عملكرد WTO مثل فنر ســاعت هاى مكانيكى اســت، گرچه ديده 
نمى شــود، اما قلب سيستم تجارت جهانى است و براى ادامه كاركرد 
سيســتم ضرورت مطلــق دارد. مع هذا على رغــم اهميت حياتى آن، 
WTO در حال تضعيف شدن است. بيشترين تهديد مستقيم متوجه 
مكانيزم حل اختالف اســت. حداقل 3 قاضــى داور براى هيأت حل 
اختالف الزم است، اما دستگاه اجرايى ترامپ از جايگزينى نامزدهاى 
جديد به جاى قضاتى كه دوره شان به پايان رسيده جلوگيرى مى كند. 
وقتى كه دادگاه به حد نصاب نرســد هيچ شــكايتى قابل رســيدگى 
نخواهد بود، و بعضى از كورهايى كه از قوانين WTO تخطى كرده اند 

از مجازات مصون خواهند ماند.
تهديد مهم ديگر براى ساختار WTO، استفاده دستگاه اجرايى ترامپ 
از مــاده قانونــى امنيت-ملى براى توجيه اعمــال تعرفه ترجيحى بر 
واردات فوالد و آلمينيوم است. آشكار است كه اياالت متحده آمريكا 
به هيچ وجه از ســوى متحدين خود مثل كانادا و ژاپن مواجه با تهديد 
جدى امنيت ملى نيست، بنابراين، اين تعرفه ها يقيناً مصداق تخطى از 

روح - و هم چنين احتماالً از مواد- قوانين WTO است.
هم اكنون تعرفه هاى آمريكا رشد جهانى را كند و WTO را ضعيف 
كــرده اســت. در دنيايى با زنجيــره اى از توليدات بين كشــورى و 
همبســتگى روزافزون، اختالل غيرضرورى در تجارت آهن و فوالد 
نتيجه اى جز كاهش توليد نخواهد داشــت. كاهــش توليد تنها براى 
كشورهاى صادركننده نخواهد بود، بلكه شامل حال امريكا هم خواهد 
شد. احتماالً اگر ساير كشورها به اقدامات تالفى جويانه دست بزنند، 

اين وضعيت را بسيار وخيم تر خواهد كرد.
به هرحال، به طور قطع، هدف اعالم شــده ترامــپ كه كاهش تراز 
دوجانبــه تجارى آمريكاســت از طريق تعرفه هــاى تبعيضى  تأمين 
نخواهد شــد.  تراز حســاب-جارى هر كشــورى مابه التفاوت ميان 
پس انداز داخلى (دولتى و خصوصى) و سرمايه گذارى داخلى است. 
تازمانى كه پس انداز زياد نشود و يا سرمايه گذارى كاهش نيابد، شكاف 

حساب-جارى كاهش نخواهد يافت.
از پايان جنگ جهانى دوم تا به امروز تجارت بين الملل موتور رشــد 
اقتصاد جهانى بوده اســت. هر كوششــى براى تضعيف آن، بى تردد 
هزينه هاى زيادى به همه تحميل خواهد كرد، از جمله به اعضاء طبقه 
كارگرى كه پايگاه حمايت سياسى ترامپ هستند. جامعه جهانى بايد 
قبل از اين كه خيلى دير شــود، عليــه ترامپ به پاخيزد و يك بار ديگر 
اصول سيستم تجارت بازِ چندجانبه را مورد حمايت مجدد قرار دهد.
*مرتضى چينى چيان
 پرفسور ارشد تحقيقات اقتصاد بين الملل

مديرعامل BP هشدار داد
منتظر نوسان شديد قيمت نفت به دليل 

تحريم ها باشيد

 مديرعامــل غــول نفتى BP به شــبكه CNBC گفت كه ابهام 
پيرامون صنعت نفت ايران در آستانه تحريم هاى آمريكا، ممكن است 

باعث نوسان شديد قيمت هاى نفت شود.
به گزارش ايسنا، باب دادلى در مصاحبه با شبكه CNBC اظهار كرد: 
تصور مى كنم 45 روز نوســان شــديد ادامه داشته باشد، ممكن است 

قيمت نفت باال رود يا ممكن است جهت منفى يا مثبت پيدا كند.
اظهارات دادلى در زمانى مطرح مى شود كه بازيگران بازار نفت به دقت 
به نظاره نشســته اند كه پس از اجراى تحريم هاى آمريكا عليه صنعت 

نفت ايران در چهارم نوامبر، چه اتفاقى روى خواهد داد.
برآورد دقيق اين كه چه ميزان از توليد نفت ايران از تحريم هاى آمريكا 
متاثر خواهد شــد، بسيار دشوار است و اين امر بستگى به اين خواهد 
داشــت كه آيا مشتريان نفت ايران تا چه حد مى ترسند به دليل مراوده 
تجارى با ايران، هدف تحريم هاى ثانويه آمريكا قرار بگيرند. شــركت 
فرانســوى توتال كه رقيب BP اســت، در ماه اوت رسما خروج از 

پروژه نفت و گاز پارس جنوبى ايران را اعالم كرد.
اما BP و شــركت سريكا انرژى روز سه شنبه، از آمريكا مجوز جديدى 
براى اداره يك ميدان گازى در درياى شمال دريافت كردند كه ايران در آن 
سهم دارد. تمديد معافيت براى اداره اين ميدان از سوى آمريكا نشان داد 

هم چنان ممكن است معافيت هايى از تحريم هاى نفتى صادر شود.
دادلــى گفت: اگر كشــورهاى مصرف كننده بــزرگ نفت معافيت از 
تحريم هاى آمريــكا را دريافت كنند، قيمت هاى نفت ممكن اســت 

كاهش پيدا كند، با اين همه در حال حاضر ابهام فراوانى وجود دارد.
برخى از تحليلگران پيش بينى مى كنند حداكثر 1.5 ميليون بشــكه در 
روز صادرات نفت ايران از تحريم هاى آمريكا متاثر شــود كه در اين 

صورت، قيمت نفت افزايش بيش ترى پيدا خواهد كرد.
مديرعامل BP انتظار ندارد تقاضا در نتيجه قيمت هاى باال كاهش پيدا 
كند زيرا رشد توليد ناخالص داخلى جهانى هم چنان قوى است. وى 
در اين باره گفت: اقتصاد جهانى هم چنان رشد مى كند و تقاضا ممكن 

است اندكى دچار كاهش شود اما از بين نمى رود.
دادلى در كنفرانس نفت و پول كه در لندن برگزار شد، اظهار كرده بود 
ما از قيمت مناســب نفت نسبتا فاصله گرفته ايم و شركت BP روى 

سيكل قيمت 60 تا 65 دالر هر بشكه نفت برنامه ريزى كرده است.
دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا از اوپك خواسته است توليد نفت 
را براى خنثى كردن تاثير افت عرضه ايران روى قيمت ها، افزايش دهد. 
عربســتان كه بزرگ ترين عضو اوپك است، اعالم كرده ظرفيت كافى 
براى پوشــش هرگونه كمبود عرضه را دارد اما ايران چنين ادعايى را 
رد كرده است. دادلى اظهار كرد اوپك در زمينه مسائل فنى، كارشناس 
بهترى است اما وى معتقد است كه عربستان سعودى نفت كافى دارد.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

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

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

برابر رأي شماره 139760326005000367 مورخ 1397/7/4 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس علي بخشي 
فرزند شيرولي به شماره شناسنامه 677 و شماره ملي 3961820791 صادره از نهاوند 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 3/14 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده از 
3772  اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف نرسيده به پل ظفري حقوق 
ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رســمي محمدمراد عباسي و غيره تصرفات مالكانه 
متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 128)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/6

محمدعلى جليلوند- رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

خبـر ليگ دسته دو

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

4

پيشخوان
برگزارى 12 مجمع انتخاباتى و 3 مجمع 

ساليانه هيأت ها در همدان
 مديركل ورزش و جوانان استان همدان از برگزارى 12 مجمع انتخاباتى 

و سه مجمع ساليانه هيأت هاى ورزشى از ابتداى سال تاكنون خبر داد.
رسول منعم اظهار كرد: از ابتداى سال 97 تا به امروز 12 مجمع انتخاباتى 

و سه مجمع ساليانه هيأت هاى ورزشى استان  همدان را برگزار كرده ايم.
وى افزود: مجامع ساليانه همواره يكى از تاكيدات ما به هيأت هاى ورزشى 
استان بوده اما چون رياست اين مجامع بر عهده روساى فدراسيون هاست 

توقع داريم فدراســيون ها نيز در برگزارى مجامع ســاليانه تاكيد بيشترى 
داشته باشد.مديركل ورزش و جوانان همدان در گفت وگو با فارس گفت: 
كسب هفت مدال توسط ورزشكاران استان در هجدهمين دوره بازى هاى 
آسيايى در شــرايطى رقم خورد كه در دوره گذشته تنها سه مدال توسط 
ورزشكاران همدانى كسب شــده بود.وى افزود: در اين دوره در مجموع 
از 62 مدال كســب شده كاروان كشورمان سهم استان همدان هفت مدال 
بود كه در مجموع مى توان گفت 11 درصد از مدال هاى كســب شده در 
جاكارتا توسط ورزشكاران همدانى بوده است.منعم تصريح كرد: از لحاظ 
آمارى 88 درصد ورزشكاران اعزامى به اين رقابت ها صاحب مدال شدند.

وى با اشاره به برنامه هاى آتى اين اداره كل در راستاى استعداديابى قهرمانان 
افزود: نخبه پرورى و قهرمان پرورى در ورزش به همين   جا ختم نخواهد 
شــد و قرار است جشنواره نخبگان ورزشى اوايل آذرماه در سراسر استان 
برگزار شود تا شاهد پرورش استعدادهاى جديد و نخبه در ورزش استان 

و كشور باشيم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به تالش دستگاه ورزش 
در بحث معرفى توانمندى ورزش همــدان در رويداد همدان 2018 بيان 
كرد: تا امروز چندين برنامه ورزشى را به همين مناسب در راستاى معرفى 

استان برگزار كرده ايم.

 الونــد، عروس بام هاى ايران اين روزها 
با شــروع فصل سرما و ســفيدپوش شدن 
ارتفاعات آن، براى استقرار و اقامت فصلى 
كوهنوردان تجهيز شده است و آماده ميزبانى 
از كســانى اســت كه فصل ســرد را براى 

رسيدن به قله آن انتخاب مى كنند.
رشته كوه الوند با سه هزار و 574 متر ارتفاع 
از ســطح دريا با دره هاى عميق، چشــمه 
ســارها، چمن زارها، قله ها، پوشش گياهى 
و فصول منحصر به فردش در طول ماه هاى 
ســال ميعادگاه خيل عظيمى از كوهنوردان 

كشور است.
اين رشــته كــوه با ويژگى هــاى طبيعى و 
جــذاب واقــع در جنوب شــهر همدان و 
شمال شهر تويســركان، بهمن ماه 1389 به 
عنوان يك اثر طبيعى توسط سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در 
فهرست ميراث طبيعى ايران به ثبت رسيد. 

ويژگى هاى الوند بــراى صعود و عبور از 
ارتفاعات آن در 2 نيمه ســال تقســيم مى 
شــود و نيمه دوم آن به مراتب شاهد صعود 

كوهنوردان باتجربه و حرفه اى بايد بود.
به گزارش ايرنا، روزگارى كوهســتان الوند 
به دليــل كمبود امكانات، منطقه ايمنى براى 
صعود كوهنوردان كم تجربه نبود اما اكنون 
به مجهزتريــن مناطق كوهنوردى كشــور 

تبديل شده است.
در واقع در نيمه نخســت ســال با توجه به 
مساعد بودن شــرايط آب و هوايى، عموم 
مردم رهسپار ارتفاعات الوند به ويژه دشت 
ميشان مى شوند؛ اما با شروع فصل سرما و 
برودت هوا، كوهنوردان حرفه اى و باتجربه 
رخت زمســتان بر تن كرده و با تجهيزات 
خاص بــه كوهنروى و صعود در ارتفاعات 

اين منطقه مى پردازند.
حاال با شــروع فصل ســرما و برودت هوا، 
پناهــگاه هاى الوند از تويســركان گرفته تا 
همدان مجهز به وسايل و امكانات گرمايشى 
شــده و هيأت كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى همدان بــا اجراى طــرح تجهيز 
و مرمــت پناهگاه ها، شــرايط اســتقرار و 
استراحتگاه موقت كوهنوردان را مهيا ساخته 

است.
10 پناهگاه مهياى اسكان موقت 

كوهنوردان
رئيــس هيــأت كوهنــوردى و صعودهاى 

ورزشــى همدان در اين باره مى گويد: هم 
اكنــون 10 پناهــگاه و جان پناه در ســطح 
ارتفاعات استان داريم كه همگى آنها مرمت 

و تجهيز شده اند.
عليرضــا گوهــرى افزود: ايــن پناهگاه ها 
در مناطق مرتفع ميدان ميشــان، كالغ النه، 
يخچال، يال كبود، قزل، شاهنشــين و كرگز 

واقع شده است.
ــه  ــدام ب ــاله اق ــه س ــرد: هم ــه ك وى اضاف
ــا  ــگاه ه ــز پناه ــى و تجهي ــم عمران ترمي
مــى كنيــم و اكنــون نيــز آمــاده پذيرايــى از 
كوهنــوردان در ارتفاعــات اســتان هســتيم.

گوهــرى خاطرنشــان كــرد: بيشــتر صعودها 
ــه ســمت دشــت ميشــان همــدان انجــام  ب
ــا  ــز ب ــاس ني ــن اس ــود و برهمي ــى ش م
مســاعدت دســتگاه ورزش اســتان و در 
راســتاى تاميــن سيســتم گرمايشــى، بــراى 
پناهــگاه هــاى مســتقر در ايــن دشــت 
ــل  ــر گازوئي ــن 18هــزار ليت ــه تامي ــدام ب اق

ــم. ــت كردي ــر نف ــزار ليت ــه ه و س
نيــاز  ســوخت  ايــن  كــرد:  بيــان  وى 
ــان  ــاى دشــت ميش ــگاه ه گرمايشــى پناه
در فصــول پاييــز و زمســتانى را تاميــن 

ــد. ــى كن م
 مرمت عمرانى پناهگاه ها

گوهرى در ادامه با اشاره به تعمير و مرمت 
پناهگاه هاى همدان گفت: سال گذشته بيش 
از يك ميليارد ريال براى ســاخت و تجهيز 
پناهــگاه كالغ النه هزينه شــد كه يكى از 
مجهزترين جان پناه هاى كوهستان همدان 

به شمار مى رود.
وى افــزود: همچنين تعميــر پناهگاه هاى 
ميدان ميشــان، رنگ آميــزى و ترميم جان 
پناه قزل، تعويض سيستم انرژى خورشيدى 
پناهگاه يخچال، احداث تراس در اين مكان 
و تعمير پناهگاه شاهنشــين تويســركان را 

امسال انجام داديم.
ــاى  ــوردى و صعوده ــأت كوهن ــس هي رئي
ورزشــى همــدان خاطرنشــان كــرد: تعميــر 
ــرايطى  ــا در ش ــگاه ه ــن پناه ــت اي و مرم
انجــام شــد كــه مســير انتقــال مصالــح بــه 

ايــن مناطــق صعــب العبــور بــود.
وى يادآور شد: از سال 86 تا كنون پناهگاه 
هايى را در ارتفاعــات احداث و تجهيزات 
مورد نيــاز كوهنــوردان را در اين مكان ها 
مســتقر كرده ايم و معتقديم يكى از بهترين 

اســتان ها به لحــاظ دارا بــودن تجهيزات 
كوهنوردى در ارتفاعات هستيم.
10 هزار صعود هفتگى

رئيــس هيــأت كوهنــوردى و صعودهاى 
ورزشــى همدان در ادامه گفــت: هر هفته 
شاهد صعود 10 هزار كوهنورد به ارتفاعات 

استان همدان هستيم.
گوهــرى افــزود: همدانــى ها اســتقبال 
چشــمگيرى از ورزش كوهنوردى دارند و 
انتظار داريم ضمن رعايت نكات ايمنى الزم 
نســبت به صعود از مســيرهاى تعيين شده 

اقدام كنند.
وى خاطرنشــان كــرد: بايــد توجــه داشــت 
كــه باتوجــه بــا شــروع فصــل ســرما 
ــى  ــوى م ــرايط ج ــودن ش ــاعد ب و نامس
ــتانى  ــزات زمس ــه تجهي بايســت نســبت ب

ــد. ــدام كنن ــز اق ــود ني ــگام صع ــه هن ب
گوهــرى توصيــه كــرد: الزم اســت كه 
كوهنــوردان به صورت گروهــى اقدام به 
كوهپيمايى و صعــود كرده و از صعودهاى 

انفرادى پرهيز كنند.
كوهنوردى  بزرگان  زادگاه  الوند؛   

ايران زمين
الونــد آوردگاه بزرگان كوهنــوردى ايران 
اســت و از ديرباز به عنوان زادگاه پرورش 
شــخصيت هاى برجسته كوهنوردى زبانزد 

اهالى اين رشته ورزش به شمار مى رود.
تاريخ كوهنــوردى همدان مملــو از نام 
آوران اين عرصه ورزشــى به شــمار مى 
رود و از گذشــته تــا به امــروز همواره 
از شــخصيت هاى برجســته كوهنوردى 
ديار الوند از جمله تيمســار محمدجعفر 
اســدى نخســتين ايرانى فاتح قله هشت 
هزار مترى، جالل چشــمه  قصابانى فاتح 
دوبار قله اورســت و چندين قله هشــت 
هزار مترى ديگر، حميــد اولنج فاتح قله 
اورست، شــادروان فريدون اسماعيل زاده 
از مربيــان بزرگ ســنگنوردى كشــور، 
شــادروان حســين طالبى مقدم از بزرگان 
عرصــه مربيگرى ديواره  نوردى كشــور، 
مرحــوم اســتاد محمــود اجــل و ده ها 
كوهنورد فقيد ديگر به نيكى ياد مى شود.

كوهنوردانى كه در دل رشته كوه الوند متولد 
شــده و از دامان اين كوهســتان تاريخى و 
گردشگرى گام به فتح قله هاى مرتفع جهان 

گذاشتند.

دونده همدانى قهرمان ليگ دو وميدانى 
كشور شد

 «سيد امير زمانپور» دونده همدانى عنوان قهرمانى رقابت هاى ليگ 
دو وميدانى كشور را تصاحب كرد.

دبير هيأت دو وميدانى همدان گفت: اين دونده همدانى با وجود قرار 
گرفتن در رده ســنى جوانان توانست در ليگ بزرگساالن كشورعنوان 

قهرمانى ماده يك هزار و 500 متر را به دست آورد.
مسعود بنوان اظهار داشــت: اين پيكارها در ورزشگاه آفتاب انقالب 

تهران در جريان است.
بنوان خاطرنشــان كرد: زمانپور ركورد دار پنج هزار متر جوانان و يك 
هزار و 500 متر نوجوانان كشــور است و تنها 28 صدم ثانيه فاصله تا 
شكســتن ركورد ملى اين ماده دارد كه در سال 88 توسط امير مرادى 
ثبت شد.وى يادآور شد: همچنين اين دونده تنها ورزشكار كشورمان 
اســت كه در ماده يك هزار و 500 متر نوجوانان عنوان ششمى جهان 

را كسب كرد.
ســيد امير زمانپور همچنين داراى ســه عنوان سومى آسيا در مواد دو 
وميدانى است.مســابقات ليگ دو وميدانى كشــور در بخش مردان با 
حضور 235 ورزشــكار در قالب تيم هاى مختلف كشــور امروز در 

تهران پايان مى يابد.

بانوى همدانى به اردوى جهانى وزنه 
بردارى دعوت شد

 دبير هيأت وزنه بردارى همدان گفت: «پريا حاج على اكبرى» وزنه 
بردار نوجوان ماليرى براى اعزام به رقابت هاى جهانى به اردوى تيم 

ملى دعوت شد.
اميرحسين حسنى در گفت و گو با ايرنا افزود: اردوى آماده سازى تيم 
ملى وزنه بردارى نوجوانان دختر كشــور از بيستم ماه جارى به مدت 

10 روز در تهران برپا مى شود.
وى اضافــه كرد: اين اردوى آماده ســازى به منظور حضور پرقدرت 
در رقابت هاى وزنه بردارى نوجوانان جهان كه قرار است به ميزبانى 

كشور آرژانتين برگزار شود، داير خواهد شد.
حســنى بيان كرد: حاج على اكبرى مردادماه امسال براى نخستين بار 
در تاريخ ورزش همدان موفق به كســب مدال در رشته وزنه بردارى 
شده است.دبير هيأت وزنه بردارى همدان خاطرنشان كرد: اين بانوى 
ورزشــكار در اين رقابت ها و در وزن 75 كيلوگرم به سه مدال نقره 
دســت يافت.وى يادآور شــد: همدان در ماه هاى اخير اقدام به راه 
اندازى رشته وزنه بردارى بانوان كرده و در اين مدت شاهد موفقيت 
هاى ارزنده اى در اين حوزه بوده ايم.پريا حاج على اكبرى هم اكنون 

بهترين بانوى وزنه بردارى استان همدان است.

مهدوى كيا نامزد عنوان بهترين مدافع
 تاريخ جام ملتهاى آسيا

 كنفدراسيون فوتبال آسيا نام مهدى مهدوى كيا را در جمع هشت 
نامزد كسب عنوان بهترين مدافع تاريخ جام ملتهاى آسيا قرار داد.

در فاصله سه ماه تا آغاز جام ملتهاى آسيا 2019 امارات متحده عربى، 
كنفدراســيون فوتبال آسيا در سلســله گزارشهايى دست به معرفى و 
انتخاب بهترين بازيكنان ادوار اين رقابت ها در پســت هاى مختلف 

زده است.
پيش از اين راى گيرى براى بهترين مهاجمان و هافبك ها انجام شــد 

كه به ترتيب على دايى و على كريمى بيشترين آرا را كسب كردند.
به گزارش ايرنا ، اى اف ســى در ادامه گزارشهاى خود، هشت نامزد 
بهترين مدافع ادوار جام ملتهاى آســيا را معرفى كرده است. هواداران 
فوتبال با شركت در راى گيرى مى توانند بهترين مدافعان اين رقابتها 

را انتخاب كنند.
تيم ايران با حضور مهدوى كيا به مقام ســوم جام ملتهاى آسيا 1996

و 2004 دست يافت.
مهدى كيا با توانايى بازى در دفاع راست يا ميانه زمين، يكى از بهترين 
اســتعدادهاى ظهور يافته در ايران است.او در 2 دوره صعود ايران به 
نيمه نهايى اين رقابتها در ســالهاى 1996 و 2004 نقش حياتى داشت 

و نامش در تيم منتخب تورنمنت 2004 معرفى شد.

 مهاجم 17 ساله تيم فوتبال استقالل از 
ديد ســايت گاردين به عنوان يكى از 60

استعداد برتر دنيا معرفى شد.
به گزارش ايسنا، سايت مشهور گاردين در 
گزارشــى 60 استعداد برتر دنيا كه در سال 
2001 به دنيا آمدند را معرفى كردند كه در 
اين ليست نام ا... يار صيادمنش، مهاجم تيم 

فوتبال استقالل ديده مى شود.
صيادمنــش كه هفته گذشــته توانســت 
گل نخســت اســتقالل را مقابــل نفــت 

مسجدسليمان به ثمر برساند مورد تمجيد 
اين سايت قرار گرفته است.

گاردين درباره اين بازيكن نوشت: او نشان 
داد چه توانايى هاى زيادى دارد و استعداد 
خــود را در جام جهانى زير 17 ســال در 
ســال 2017 به نمايش گذاشت. به طورى 
كه توانست ايران را به جمع هشت تيم برتر 

دنيا برساند.
گل او در مقابل گينه توانايى هاى بااليى از 
عملكرد يك مهاجم را به نمايش گذاشت. 

فرار زيبا، چرخش ناگهانى و زمان صاحب 
توپ شدن و شليكى زيبا از فاصله اى دور 
نســبت به دروازه تمــام ويژگى هاى گل 

زيباى مهاجم تيم ملى ايران بودند.

صيادمنــش اكنون براى يكــى از تيم هاى 
بزرگ آسيا يعنى استقالل بازى مى كند و به 
تازگى توانســته از نيمكت اين تيم خود را 

به تركيب اصلى برساند.

شهردارى همدان مقابل مقاومت تهران 
تن به شكست داد

 تيم فوتبال شهردارى همدان در ديدار خانگى مقابل مقاومت تهران 
تن به شكست داد تا دومين باخت اين تيم در گروه يك ليگ دسته 2

فوتبال كشور رقم بخورد و به رتبه هشتم سقوط كند.
به گزارش ايرنا، در اين ديدار كه عصر روز پنجشنبه در مقابل ديدگان 
كمتر از 500 تماشاگر حاضر در ورزشگاه شهداى قدس همدان برگزار 
شد، تيم مقاومت با يك گل ميزبان خود شهردارى همدان را شكست 

داد.
در دقيقه 1+45 نيمه نخســت اين مســابقه مصطفى اوالدى بازيكن 
مقاومت تهران در ميان مدافعان شهردارى همدان توانست روى خط 

شش قدم گل برترى تيمش را به ثمر برساند.
محمدرضا كرمى، سپهر ايزدى، حسن مهدلويى، سعيد نعمتى، فرشيد 
عظيمــى، مصطفى اوالدى (از دقيقه 68 - مهدى احمدزاده) ، عليرضا 
قاســمى، جواد مواليى، محمود انيسى، ســجاد حسامى (از دقيقه 73
-محمد شــاه محمدى) و امير ابراهيم بيگــى (از دقيقه 76 - حميد 
خدابنده لو) تركيب تيم مقاومت تهران در اين بازى را تشكيل دادند.

در تركيب تيم شــهردارى همدان نيز محمدرضا خزايى، ميالد باقرى، 
حامد بختيارى، پيمان حشــتمى(از دقيقه 84 - مجيد شعبانى)، امين 
كعبى، كاظم صالحى، حسين كاظمى، رضا كوهى، پارسا قلى پور (از 
دقيقه 46 - حامد ميرزايى)، مهدى زارعى، ســيدامين ناصرالدينى (از 

دقيقه 46 - نيما پرتويى) به ميدان رفتند.
فرهادامينى به همراه هاشــم خدابنده لو و مهران مصطفوى اين ديدار 

را قضاوت كردند.
شهردارى در اوايل نيمه نخست اين مسابقه مى توانست به گل برسد 
اما حضور دو بازيكن كم تجربه در تركيب اصلى اين تيم و از دست 
دادن موقعيت ها توسط آنها سبب شد تا در حسرت گل باقى بماند.

گل مقاومت تهران نيز در شــرايطى به دســت آمــد كه خط دفاعى 
تيم شهردارى ناهماهنگ نشان داد و پرتاب مصطفى اوالدى مهاجم 

حريف به سمت توپ باعث گلزنى ميهمان مسابقه شد.
شــهردارى در نيمه دوم به رغم تالش دوچندان نتوانســت به گل 
برسد تا دومين شكست نماينده همدان در ليگ دسته 2 رقم بخورد.
شاگردان بابك صمديان در تيم شهردارى همدان در پنج بازى انجام 

داده صاحب يك برد، 2 تساوى و 2 شكست شدند.
شــهردارى با اين شكست در رتبه هشتم جدول 13 تيمى گروه يك 

ليگ دسته 2 قرار گرفت.
 حاشيه

پيش از آغاز اين مســابقه، كامران گردان رئيس شوراى اسالمى شهر 
همدان از فرزند شهيد مدافع حرم محمدحسين بشيرى همزمان با روز 

جهانى كودك تقدير كرد. 
با وجود وعده اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان مبنى بر حمايت از 
تيم فوتبال شهردارى، فقط رئيس شوراى اسالمى شهر همدان تماشاگر 

اين مسابقه بود. 
تيم شــهردارى در اين مسابقه اغلب دقايق با سيستم 1-3-2-4 بازى 
كــرد و مقاومت براى حفظ گل برترى بازى در نيمه دوم با سيســتم 

1-6-3 وارد ميدان شد. 
دقيقه 33 مواليى از ضربه كرنر مى توانست مقاومت را به گل برساند 
اما ضربه ســر بى دقت كاپيتان مقاومت تهران اين موقعيت حساس را 

از دست داد. 
در دقيقه 47 بازى مصطفى اوالدى مى توانست گل دوم تيم مقاومت 
را به ثمر برساند كه ضربه ســر بى دقت اين بازيكن از باالى دروازه 

شهردارى به بيرون رفت. 
دقيقه 68 شوت زيباى حامد بختيارى مدافع شهردارى با اختالف كم 

از كنار دروازه مقاومت تهران به بيرون رفت. 
اعتراض شديد بازيكنان شهردارى همدان به خطاى پنالتى در دقيقه 73

با بى اعتنايى داور مسابقه همراه شد. 
بازيكنان شــهردارى همچنين نسبت به عملكرد كمك داور اول بازى 

اعتراض داشتند. 
تعويض هاى بابك صمديان ســرمربى تيم شهردارى همدان در اين 
مسابقه نه تنها موثر نبود بلكه تغييرى در مثبت شدن جريان مسابقه به 

سود اين تيم نداشت. 
در حاليكه بازى تيم هاى شــهردارى همدان و مقاومت تهران تا دقيقه 
49 از سيماى مركز همدان در حال پخش بود به يكباره به دليل اخبار 

استانى، پخش مستقيم مسابقه قطع شد. 
محمد صابرى ســنگربان همدانى مقاومت تهران در اين مســابقه به 

تشخيص كادر فنى حضور نيافت. 
فرهادامينــى داور زنجانى اين ديدار 6 بــار از كارت زرد خود براى 

جريمه بازيكنان دو تيم استفاده كرد. 
وزش شــديد باد در نيمه دوم مسابقه در جريان بازى 2 تيم تاثيرگذار 
بود.  مقاومت تهران با اين پيروزى ارزشمند به رتبه دوم جدول گروه 

صيادمنش يك ليگ دسته 2 فوتبال كشور صعود كرد. 
در بين60 استعداد برتر دنيا

"الوند" آماده ميزباني 
از كوهنوردان در زمستان

شرايط مالى ليگ خوب 
نيست

 ملى پوش ووشــوى ايران در بخش 
ســاندا گفت: شــرايط مالى ليگ برتر 
تعريــف زيادى ندارد.معيــن تقوى در 
گفت و گو با ايسنا، در مورد فصل جديد 
كشور  باشــگاه هاى  ووشوى  ليگ برتر 
گفت: خوشبختانه در بازى هاى اين هفته 
توانستيم در يك بازى به برترى برسيم و 
بازى ديگرمان هم به دليل حاضر نشدن 
حريــف برگزار نشــد. در كل حريفان 
خوبى داشتيم و مبارزه هاى كيفيت خوبى 

را بين ووشوكاران شاهد بوديم.
او همچنين در خصوص شرايط ليگ برتر  
امسال نسبت به فصل گذشته، توضيح 
داد: نحوه برگزارى مســابقات ليگ هر 
سال نسبت به سال گذشته بهتر مى شود، 
هر سالى كه مى گذرد باتجربه هاى ليگ 
بيشتر مى شوند و همين مسئله باعث باال 

رفتن سطح مسابقات است.

قرعه كشى جام حذفى 
در مشهد

كميته مسابقات زمان و مكان برگزارى 
قرعه كشــى مرحله يك چهارم نهايى 
رقابت هاى فوتبال قهرمانى جام حذفى 

باشگاه هاى كشور را اعالم كرد. 
بــه گــزارش" ورزش ســه"،  روابط 
عمومى سازمان ليگ فوتبال ايران اعالم 
كرد: مراســم قرعه كشــى مرحله يك 
چهــارم نهايى جام حذفــى فوتبال در 
فصل 98-97 روز پنجشنبه 26 مهرماه 
1397 در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد 
ساعت 17 با حضور نمايندگان باشگاه 
ها برگزار مى شود. اين مراسم از طريق 
شبكه سه سيما به صورت زنده پخش 

مستقيم خواهد شد.

تيم واليبال نشسته 
ايران قهرمان بازى هاى 

پاراآسيايى شد
تيم ملى واليبال نشسته مردان ايران در 
ديدار فينال بازى هاى پاراآسيايى 2018
جاكارتا بــا غلبه بر چين بر ســكوى 

نخست آسيا قرار گرفت.
به گــزارش ايرنــا، در پنجمين روز از 
رقابت هاى پاراآسيايى 2018 جاكارتا، 
تيم ملى واليبال نشسته مردان ايران در 
ديدار فنيال با نتيجه سه بر صفر چين را 

شكست داد و قدرتمندانه قهرمان شد.
ملى پوشان واليبال نشسته در سه ست 
پياپى با نتايج 25 بر 16، 25 بر 14 و 25

بر 15 به پيروزى دست يافتند.

تداوم درخشش بانوان 
شطرنج باز نابينا در 

جاكارتا
 مسابقات سريع شطرنج نابينايان و 
كم بينايان در جريان اســت و تا پايان 
دور سوم، شطرنج بازان بانوى كشورمان 
در رده دوم جدول رده بندى قرار دارند. 
b۱ به گزارش مهر، در مسابقات گروه

آقايان، عرفان محمدعليزاده در دور اول 
نماينده ميانمار را شكست داد، در دور 
دوم برابر حريف فيليپينى به تســاوى 
دســت يافت و در دور ســوم، مقابل 
حســن قديرى از كشورمان به تساوى 

رسيد. 
مهدى روميفرد، در دور اول به نماينده 
هندوستان نتيجه را واگذار كرد، در دور 
دوم حريفى از اندونزى را شكست داد 
و در دور سوم، نماينده ويتنام را از پيش 

روى برداشت. 

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

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

برابر رأي شــماره 1397/810مورخ 1397/6/18هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي كرمعلي 
سحاب مغان فرزند بخشعلي به شماره شناسنامه 1 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 67900/63 مترمربع در قسمتى از پالك 
96 اصلي آهوتپه واقع در اراضي روســتاي آهوتپه خريداري از مالك رسمي آقاي 
بخشعلي سحاب بنايي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 455)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/6

كامران متقى  - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
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نخستين رز آبى رنگ طبيعى جهان 
توليد شد

 محققان چينى با كمك مهندســى ژنتيك نوعــى باكترى، براى 
نخستين بار در جهان رز آبى طبيعى توليد كردند.

به گزارش مهر، مدت هاست كه باغبانان سعى دارند رز آبى پرورش 
دهند، اما هيچ گاه موفق نشدند. 

ايــن در حالــى اســت كــه بــه تازگــى محققــان چينــى بــا اســتفاده 
از نوعــى باكتــرى رز آبــى پــرورش داده انــد. ايــن گل نخســتين رز 

مهندســى شــده آبــى دنيــا اســت. 
محققــان راهــى بــراى گســترش آنزيــم توليــد رنــگ يــك باكتــرى 
ــد كــه در گلبــرگ هــاى گل رز ســفيد وجــود دارد. ايــن  ــه ان يافت

آنزيــم بــه گل رنــگ آبــى مــى دهــد

دستاوردهاى شركت هاى دانش بنيان و 
خالق عرضه مى شود

  نمايشــگاه شــركت  هاى دانش بنيان، خالق و فناور پنج شنبه 19
مهرماه در محل نمايشگاه هاى دائمى بوستان  افتتاح شد.

دبير نمايشگاه شركت  هاى دانش بنيان، خالق و فناور در گفت وگو با 
فارس، از برگزارى دومين دوره اين نمايشگاه خبر داد و گفت: دومين 
دوره نمايشــگاه شــركت هاى دانش بنيان، خالق و فناور از پنج شنبه 
19 مهر تا 22 مهرماه در محل نمايشــگاه هاى دائمى بوســتان گفتگو 
برگزار مى شود و عموم مردم مى توانند از ساعت 9 صبح تا 19 از اين 
نمايشــگاه بازديد كنند. محمدابراهيم صادقى افزود: شركت هايى كه 
در نمايشگاه حضور دارند از شركت هاى دانش بنيان هستند و تعداد 

محدودى شركت هاى خالق در نمايشگاه حضور دارند.

موبايل مخصوص بازى هاى رايانه اى 
با دستگاه خنك كننده

 به زودى موبايلى براى بازى هاى رايانه اى عرضه مى شــود كه 
يك دســتگاه خنك كننده جداشونده دارد. اين دستگاه نمايشگرى 6

اينچى آمولد و باترى 4 هزار ميلى آمپرى دارد.
به گزارش مهر، موبايل ROG Phone متعلق به شركت ايسوس 
از 26 مهرماه در سراســر آمريكا با قيمــت 899 و 1099 دالر عرضه 

مى شود.
 اين موبايل يك تلفن هوشــمند بازى محور اســت كه ويژگى هاى 
مجهز به تراشــه اســنپ  ROG Phone .خــارق العاده اى دارد
دراگون 845 و كارت گرافيكى Adreno۶۳۰ است كه براى بازى 

هاى رايانه اى ارتقا يافته است.

ساخت دستگاهى صنعتى در رشته برق 
به دست جوانان ايرانى 

 دانشجويان دانشگاه برق موفق به ساخت دستگاه صنعتى جديدى 
در راستاى خودكفايى ايران شدند. 

بــه گزارش خبرنگاران جوان؛ فعاليت جوانان نخبه در شــركت هاى 
دانش بنيان در كنار طرح هاى اســتارت آپى ســبب رشد و پيشرفت 
كشــور مى شود.باشــگاه خبرنگاران جوان در نظــر دارد به معرفى 

محصوالت ساخته شده در اين شركت ها بپردازد
يكى از دانشجويان دانشگاه آزاد موفق به ساخت دستگاه شبيه سازى 
كوره آزمايشگاه در سيستم هاى كنترل خطى شده است.اين دانشجوى 
كشــورمان توانسته است دســتگاهى را  طراحى كند كه كشور را از 

واردات بى نياز مى كند و سبب خودكفايى دانشجويان مى شود.

مار رباتيك براى عمليات هاى نجات 
ابداع شد

  محققــان رباتى ســاخته اند كه مى تواند ماننــد مار روى زمين 
بخزد يا دور اشــيا حلقه بزند. اين ربات بــراى عمليات هاى نجات 

كاربرد دارد.
به گزارش مهر ، محققان دانشگاه كيوتو از نمونه اوليه يك مار رباتيك 
رونمايى كرده اند كه مى تواند روى زمين بخزد، جمع شود و حتى از 
نردبان باال برود. آنها معتقدند مى توان از اين ربات براى نجات جان 
انسان ها استفاده كرد. محققان در اين باره مى گويند: ما روشى براى 
طراحى يك مار رباتيك ارائه كرديم كه تركيبى از اشــكال ساده مانند 
خط صاف و منحنى است. با كمك اين روشى مى توان رباتى ساخت 

كه حركت هاى پيچيده انجام مى دهد.
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امام علي(ع):

كسى كه راضى به قضاست، زندگى اش خوش است .
غرر الحكم : ج 5 ص 209 ح 8011

كنسولگرى عراق در همدان فعال شد
 جلسه شوراى هماهنگى دستگاه هاى تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى، در اداره كل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان برگزار شد . به 
گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان؛ 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در اين جلسه با تأكيد 
بر اينكه اگر به دنبال ترويج فرهنگ غنى اســالمى ايرانى هستيم؛ بايد 
اين شورا را در سطح استان ها تقويت كنيم؛ خاطرنشان كرد: ما اعتقادى 
به دخالت در امور سازمان هاى تابعه نداريم؛ هدف ما هماهنگى و هم 

افزايى است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى يكى از مشكالت جامعه را موازى 
كارى دســتگاه ها در حوزه فرهنگ دانســت و گفــت: حوزه فرهنگ 
حوزه اى تخصصى اســت و بايد برنامه هاى اين حوزه با ديدگاه هاى 
كارشناسى بررسى شود. درويش نژاد در بخش ديگرى از صحبت هاى 
خود با تأكيد بر اينكه مراســم اســتقبال از زائران اربعين حسينى بايد 
به شايســتگى انجام بگيرد؛ اظهار كرد:  پياده روى اربعين يك حركت 
عاشــقانه بين مردم و امام حســين (ع) است؛ در اين حركت انسجامى 
وجود دارد كه به تقويت پايه هاى نظام كمك مى كند. وى افزود: مراسم 
اربعين عالوه بر اينكه يك فرهنگ اســت؛ يك جريان سياسى عقاليى 

كالن، فارغ از هرگونه جهت گيرى جناحى هم محسوب مى شود.
مديركل حج و زيارت اســتان هم در اين جلسه از فعاليت دفتر موقت 
كنسولگرى عراق در همدان خبر داد و گفت: اين دفتر در همدان فعال 
شده و در حال صدور ويزاى اربعين هستند. ساغرچى افزود: تالش مى 
كنيم مراسم اربعين حسينى به بهترين نحو ممكن برگزار شود. ناهيدى، 
سرپرســت دبيرخانه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان هم در 
اين جلســه با تاكيد بر اينكه همدان در مسير عبور زائران اربعين قرار 
گرفته است؛ از فعاليت اعضاى كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد در 

راستاى ميزبانى از زائران اربعين خبر داد.

5 هزار غار كشور شناسنامه دار شدند

 در كشــور بيــش از 5 هزار غار وجود دارد كــه 2هزار و 500 غار 
كشــف و ثبت شده و تنها 220 غار داراى شناسنامه هستند و داده هاى 
آنها در ســازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح جمع آورى شده است. بر 
اين اســاس محققان پايگاه داده هاى علوم زمين كشور در راستاى حفظ 
و نگهدارى داده ها، دستيابى به ذخاير آب كارستى و درجه بندى غارها 
بر اساس چگونگى كاربرد آنها اعم از كاربردى آموزشى، گردشگرى  و 
اكتشافى اقدام به تهيه نقشه پراكندگى غارهاى ايران كردند. اين مطالعات 
در سه فاز «شــناخت»، «پياده سازى» و «ذخيره سازى داده ها» انجام شد 
و در نهايت نقشــه يك  ميليونيم غارهاى كشور و نقشه هاى استانى بنا 
به درخواست استان ها انجام شده و به زودى اطالعات غارهاى كشور 
روى ســايت پايگاه داده هاى علوم زمين قابل دسترســى خواهد بود. 
اســتفاده از اليه هاى اطالعاتى سنگ دربرگيرنده غار، سيستم درزه هاى 
منطقه، گســل ها، فرآيندهاى تشــكيل غار، كدگذارى بر مبناى عوامل 
تشكيل دهنده غار، نويسه گردانى اسامى فارسى غار بر اساس استاندارد 
بين المللى و التين نويســى فارسى و طراحى راهنماى گويا براى كاربر 

غيرمتخصص از جمله ويژگى هاى اين نقشه ها است.

كودك درونم فعال است 
امين مرتضائى»

احسنت به اين طبع زيبا كه تو دارى
احسنت به اين ُكِت زيبا كه تو دارى 

اشعار تو در ژرِف خيالم ننشيند 
در َسر چو نگنجيده طبعى كه تو دارى 

مصلوب شده حنجره از بس به تو گفتم 
احسنت به اين طبع شعر زيبايى كه تو دارى 

ُدر از دهان و لعل گوهر بار تو ريزد 
گل ميشكفد از اين طبع زيبا كه تو دارى 

چند روز پيش 16مهرمــاه و مصادف با روز جهانى 
كــودك بــود و نمايندگان محترم مجلس شــوراى 
اســالمى هم با فعال كــردن كودك درونشــون و  

"احسنت" گويان اين روز رو گرامى داشتند...! 
ماشاال به اين نماينده ها ؛ گوله نمك اند بخدا...!! 

يعنى به واقع نشون دادن كه سن و سال فقط يه عدد 
تو شناسنامه ست و آدم بايد دلش جوون باشه؛ البته 
اين عزيزان ديگه جوونى رو رد كرده بودن و كودك 

درونشون فعال شده بود...!!
اى جووونم به اون كودك درونتون كه انقد شــيرينه 

و ماشاال شيطونه!! 
وقتى اون صحنه شــعر خوندن اون نماينده عزيز با 
اون همــه روحيات لطيف ؛ كه آزرده دل هم شــده 

بودن رو ديدم ؛ 
گفتم خدا رو شكر اين نماينده عزيز شعر عمو زنجير 
باف رو نخوند؛ وگرنه همه نمايندگان مجلس وسط 
صحن ؛ يه حلقه بزرگ اون وســط تشكيل ميدادن و 
شعر عمو زنجير باف رو باصداى بلند و دسته جمعى 

ميخوندن....!!!
بازم خدا رحم كرد كه كودك درون اين قند عسلها؛ 
ايــن نون خامه اى هاى خاله شــادونه؛ اين عزيزاى 
دل عمو قناد و عمو فيتيله اى ها فقط به گفتن كلمه 

"احسنت"گفتن اكتفا كرد...!! 
وگرنه خدا ميدونست چى مى شد....!!

سنگ اندازى براى اشتغال زنان 
در صنايع دستى

 سخنگوى فراكســيون زنان مجلس با بيان اينكه 
توليد صنايع دســتى توســط زنان بازى دوســر برد 
اســت، گفت: «ذوق و ظرافت زنان بهترين پتانسيل 
براى رونق صنايع دستى اســت.» حميده زرآبادى با 
بيان اينكه صنايع دستى نشــانه اى از تاريخ و قدمت 
كشور است، افزود: «ســاليان دور بخش عمده اى از 
صنايع دستى در روستاها و به دست زنان توليد مى شد 
و اين تجارت اقتصاد روســتا را رونق مى بخشيد. در 
حال حاضر رونق صنايع دســتى عاملى براى احياى 
روستا، جلوگيرى از مهاجرت مردم از روستا به شهر، 
توســعه اقتصاد بدون وابســتگى به نفت و افزايش 
ارزآورى است.» او عنوان كرد: «مشاغل خانگى بانوان 
در حوزه صنايع دستى بحث بسيار مهمى است و در 
صورتى كه بتوان به درستى از آن استفاده كرد مى توان 

آن را به نوعى بازى دو سر برد دانست.»
ايــن نماينده مردم در مجلس با بيــان اينكه كيفيت 
فرش دســتباف ايرانى در دوره اى زبانزد شد و علت 
آن استفاده از ذوق، توانايى و هنر زنان در اين صنعت 
بود، افزود: «بــراى ارتقاى صنايع دســتى به منظور 
ارزآورى بايد برنامه ريزى هاى منسجمى در اين حوزه 
انجام شود. البته برنامه ريزى به تنهايى پاسخگو نيست 
و اقدامات عملى نياز است.» او با اشاره به ضرورت 
رســيدگى به بيمه هنرمندان صنايع دستى گفت: «اين 
مشكالت سبب شده فعاالن صنايع دستى با نگرانى 
فعاليت خــود را دنبال كننــد و از حداقل امكانات 
بيمه اى با وجود ســختى كار بى بهره باشند؛ لذا اين 
موضوع بايد به طور ويژه ادامــه پيدا كند.» زرآبادى 
با بيان اينكه اشــتغال زنان در حوزه صنايع دســتى 
خألهاى قانونى بسيارى دارد و حمايت هاى چندانى 
از آنها صــورت نمى گيرد، بيان كرد: «بوروكراســى 
ادارى بسيار است در نتيجه سنگ اندازى هاى بسيارى 
براى اشــتغال زنان در صنايع دستى انجام مى شود. به 
همين دليل نمايندگان درصدد اصالح اين ســاختار 
هســتند كه درصورت تحقق اين مهم گام بزرگى در 

زمينه اشتغال زنان برداشته مى شود.»

سينـما

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

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

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

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

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 از راه رســيدن اربعين امسال براى 
همدان مــى تواند نقطــه عطفى حايز 
اهميت باشد . باتوجه به پيش رو بودن 
رويداد  و  گردشــگرى  جهانى  اجالس 
بين المللى همدان 2018  به نظر ميرسد 
توجه به گردشــگرى مذهبــى مغفول 
مانده اســت . رويداد يك بهانه است و 
اين بهانه را بس تا به واسطه آن همدان 
را در حوزه گردشــگرى مذهبى معرفى 
كنيم . بدون شــك همدان را بايد يكى 
از مناطــق ارزشــمند ايــران در بخش 
گردشگرى ناميد، سرزمينى كه در چهار 
سوى آن جاذبه  هاى گوناگونى در زمينه 
 هاى مختلف طبيعى و تاريخى و مذهبى 
نهفته  اســت و آن را به يكــى از مراكز 

گردشگرى دنيا تبديل كرده است.
 در روزهــاى اخير و پيــش از ميزبانى 
جهانى  ميهمانان اجــالس  از  همــدان 
گردشــگرى ؛ اربعين براى گردشگرى 
همدان فرصت ايجاد مى كند ؛ فرصتى 

كه نميتــوان از آن غفلت كرد  . همدان با دارا بودن 
آثــار فرهنگى تاريخــى بى نظير همچــون هگمتانه 
و ظرفيت هاى گردشــگرى خصوصا گردشــگرى 
طبيعى و مذهبى  مى تواند ميزبان شايســته اى براى 

رويداد هاى بين المللى باشد.
استان همدان داراى 255 امامزاده و بقعه متبركه است 
كه هر ساله پذيراى تعداد بســيارى از مسافران در 
ايام مختلف ســال اســت كه مى طلبد توجه به اين 
مراكز مذهبى و فرهنگى چندين برابر شود تا هرچه 
بيشتر مورد استقبال گردشگران زيارتى قرار گيرد و 
به توسعه گردشگرى اين منطقه كمك كنند. با اطالع 
رســانى ظرفيت هاى مطلوب همدان در ميزبانى از 
زائران كربال در اربعينميتوان پيام   برگزارى اجالس 
جهانى گردشگرى در همدان را در عرصه بين المللى 

انعكاس داد .  
 گردشــگرى نقش عمده  اى در توانمند 

سازى مردم دارد
ايجاد درآمد اضافى، مكمل و گسترش فرصت  هاى 
شــغلى از مزاياى صنعت گردشگرى است كه نقش 
عمــده  اى در فقرزدايى، رفاه  دارد. با گردشــگرى 
روستايى مى توان فعاليت  هاى اقتصادى  و مشاغل 

متنوعى را در مناطق روستايى به وجود آورد.
اين فرصت  هاى شــغلى  كه بيشتر خدماتى هستند، 

ممكن اســت به  طور مســتقيم يا غير مستقيم مانند 
حمــل  و نقل، هتلــدارى، خدمات مشــاوره  اى و 
راهنمايى، ســازمان دهى، بازاريابى، توليدات صنايع 

دستى و روستايى و غيره به وجود آيند.
اين كاركرد گردشــگرى مى  توانــد به رفع معضل 
بيكارى، كاهش نرخ مهاجرات جمعيت روستايى به 
كالنشهرها و كنترل گسترش حاشيه  نشينى بينجامد 
و با انتقال آرام نيروى بيكار پنهان و آشكار از بخش 
كشاورزى به سمت بخش  هاى خدماتى و فرصت  
هاى شــغلى جديد با تاكيد بر خود اشتغالى كمك 

بزرگى كند.
رشــد و توسعه گردشــگرى همواره با تغييراتى در 
اوضاع سياسى، اقتصادى، فرهنگى و روش زندگى  
انســانهاى همراه بوده و موجب تحوالتى بنيادى در 
شــرايط اقتصادى، فرهنگى  و آداب و رســوم مردم 
است.توســعه گردشگرى به عنوان كاتاليزور توسعه 
ســاير بخش هاى اقتصادى  همچون كشــاورزى، 

ماهيگيرى، ساخت و ساز و ساير موارد است.
زير ســاخت هاى گردشــگرى مذهبى با توجه به 
داشــتن زيارتگاه هــا و بقاع متبركه در اســتان را 
ضرورتى اجتناب ناپذير است و بايد از اين فرصت 
هاى طاليى براى پويايى اقتصادى بايد بهره جست.

توسعه گردشــگرى متضمن  توجه به ابعاد توسعه 

در تمامى ســطوح فردى، ســازمانى و ملى است و 
پايدارى آن در گــروى اســتفاده از منابع، هدايت 
ســرمايه  گذارى  ها و ديگر موارد است.گردشگرى 
تاثير فراوانى در ابعاد اقتصادى، فرهنگى و سياســى 
كشور دارد، اين صنعت ضمن ايجاد اشتغال، سرمايه  

هاى اقتصادى را به جريان مى  اندازد.
با تاكيد بر اينكه ايران امروز بيش از هرزمان ديگرى 
با دشوارى اشتغال دست به گريبان  است، يادآورشد 
گردشــگرى مى  تواند راه بــرون  رفت از اين  تنگنا 
باشــد بنابراين بايد آن را از تمامى جنبه هاى ممكن 

مورد بررسى و مطالعه قرار داد.
 اين مقوله نيازمند ترسيم نقشه راهبردى و شناسايى 
ظرفيت هاى فرهنگى و مذهبى همدان است. ميزان 
سفر گردشــگران دينى به همدان باتوجه به ظرفيت 
مذهبى اين شــهر بسيار كم اســت،به نظر مى رسد 
در ايــن زمينه بايد با بازنگرى در اهداف بلند مدت 
گردشگرى دينى و ترسيم نقشه اى راهبردى نسبت 
به تامين زيرســاختهاى مناســب،   آسيب شناسى و 
تبليغات مناســب اقدام كرد. بايــد ظرفيت ها را به 
خوبى شناســايى كرد و در اين راستا مسئوالن بايد 
بستر مناســب جذب و افزايش ماندگارى گردشگر 
را با ترسيم نقشــه راه مورد توجه ويژه قرار دهند، 
يكى از مولفه هاى موثر در توسعه گردشگرى وجود 

آژانس هاى قوى گردشگرى و افزايش 
ارتباطات قوى و شــناخت كامل اين 
آژانس ها از مزيتهاى گردشگرى منطقه 

است .
 از گردشــگرى مذهبــى بــه عنوان 
گردشــگرى زيارتى هم مــى توان ياد 
كرد. اين نوع گردشگرى يكى از انواع 
اصلى گردشــگرى و هدف آن زيارت 
اماكن مقدس و متبركه است، با توجه به 
ساختار فرهنگى جامعه ما كه ساختارى 
مذهبى است، گردشگرى مذهبى مورد 
توجه تمامى اقشــار جامعه اســت. در 
تمامى شهرستان هاى همدان زيارتگاه 

هاى مقدس و متبرك وجود دارد
در اســتان همــدان تقريبــا در تمامى 
شهرســتان ها اماكــن و زيارتگاه هاى 
مقدس و متبرك وجود دارد و در كنار 
جذابيت هاى طبيعى و تاريخى، وجود 
جاذبه هاى گردشگرى مذهبى مى تواند 
تنوع خوبى به جاذبه هاى گردشــگرى 

استان بدهد.
مردم در گردشــگرى مذهبى با توجه به اعتقاداتى 
كه دارند به توســعه فضاهــاى زيارتگاه ها يا حفظ 
آنها كمك هاى قابل توجهى مــى كنند كه اين امر 
نشان دهنده مشاركت مردم و توجه هم جانبه آنها در 

تداوم اين نوع گردشگرى است.
با تبليغات كشورى، ايجاد و توسعه فضاهاى خدماتى 
در مجاورت اماكن متبركه فضاهاى اقامتى مناسب و 
راه دسترســى مناسب مى توانيم شاهد ورود هرچه 

بيشتر گردشگران مذهبى به استان همدان باشيم. 
به هر ترتيب اســتان همدان داراى 255 امامزاده 
و بقعه متبركه است كه بايد به معرفى امامزادگان 
شــاخص اســتان همدان به بهانه از راه رسيدن 
اربعيــن و رويــداد همــدان  2018پرداخــت 
كمااينكه شــاهزاده حســين(ع)، امامزاده عبدا...

(ع)، امامــزاده محســن(ع)، امامــزاده هادى بن 
علــى(ع) معروف به فرزند علــى، زبيده خاتون، 
محمد(ع)  امامزاده  همدان،  در  يحيى(ع)  امامزاده 
و علــى(ع) در نهاوند، امامــزاده عبداا...(ع) در 
ماليــر تنها تعدادى از امامزدگان اســتان همدان 
هســتند. عشــق ورزى و تعظيم به امامزادگان از 
ديرباز در بين ايرانيان مشهود بوده چراكه آنان به 
عنوان شــيفتگان خاندان پيامبر شناخته شده اند. 

مسافران اربعين و فرصتي براي تقويت 
گردشگري مذهبي 

صنايع دستى

برگزارى نخستين نمايشگاه 
مشترك خوشنويسان 
كردستان و همدان

 بــه مناســبت هفته خوشنويســى، نخســتين 
نمايشــگاه مشــترك خوشنويســان كردســتان و 
همــدان برگــزار مى شــود. بــه مناســبت هفتــه 
ــترك  ــگاه مش ــتين نمايش ــى، نخس خوشنويس
ــر  ــدان 21 مه ــتان و هم ــان كردس خوشنويس

ــد.  ــايش مى ياب ــاه گش م
ــگ  ــه همــت ادارات فرهن ــن نمايشــگاه ب اي
و ارشــاد دو اســتان كردســتان و همــدان 
27 تــا   21 از  كــه  مى شــود  برگــزار 
مهرمــاه برپــا خواهــد شــد. در حاشــيه ايــن 
نمايشــگاه برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى، 
ــره،  ــار مه ــاد، آم ــر و ب ــذ اب ــاخت كاغ س
هم انديشــى  نشســت  و  نويســى  بداهــه 
ايــن  افتتاحيــه  اســت.  شــده  پيش بينــى 
ــاه در مجتمــع فرهنگــى  نمايشــگاه 21 مهرم
ــه آن در  ــى و اختتامي ــهيد آوين ــرى ش ـ هن
نگارخانــه  و  فردوســى  خيابــان  ســنندج 

ارشــاد برگــزار مى شــود.
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