
C M

 2018 نوامبـــر    1   1440 صفـــر   22   1397 آبان مـــاه   10 پنجشـــنبه  
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3327 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

4

ران
اي

معه
جا

5

خبر

2

گ
رهن

ف

8

آمريكا در مقابل 
مردم ايران 
مجبور به 
عقب نشينى 
شده است

مفقود شدن 
دختر بچه 8 ساله 
در همدان

ايجاد شهرك 
سبزى كاري
در برنامه نداريم

 اعالم آمادگى 
9 كشور 
براى حضور در 
جشنواره تئاتر

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

2

يادداشت روز

2

زمينه يك تغيير خوب در 
مديريت استان را فراهم كنيم 
 پس از مشخص شــدن وزراى جديد 
دولت  كه از آن به ترميم كابينه ياد كردند، 
نــگاه دولتمردان به تعيين تكليف مديريت 

ارشد استان هايى است.

منابع آبى استان با كاهش جدى روبرو است
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 دشــت هاى استان با ساالنه يك متر افت 
مواجــه بوده و 13 دشــت نيــز در وضعيت 
ممنوعــه و يكى از دشــت هاى اســتان در 

وضعيت ممنوعه بحرانى قرار دارند.
مدير آب و خاك ســازمان جهاد كشاورزى 
همدان با بيان اينكه در استان سه حوزه آبريز 
اصلى وجود دارد افزود: حجم آب رودخانه 
هاى اســتان 530 ميليون متر مكعب بوده و 
ســاالنه 250 متر مكعب با كسرى مخزن در 

استان مواجه هستيم.
ابراهيــم فرامرزى در گفــت و گوى  با ايرنا 
اظهار داشت: اســتان همدان در زمينه آب به 
بلوغ خاصى رسيده و با شاخصه هاى موجود، 
دشــت هاى بحرانى، كاهش نزوالت جوى، 
نبود پراكنش مناسب به خصوص در سنوات 
اخير، افزايش دما و تبخيــر و هدر رفت كه 
شاخص هستند برنامه هاى مدونى را تدوين 

كرده است.
فرامــرزى افزود: الزمــه جلوگيرى از بحران 
آب، باال بردن ميزان بهره ورى از اين محصول 
است كه موجب مى شود مصرف آب كاهش 

يابد.
وى اظهار داشــت: اين مهم زمانى مى تواند 
محقق شــود كه برنامه ريزان با اســتفاده از 
دانش مديريتى، اســتفاده از فناورى و كمك 

به كشاورز برنامه هاى خود را تدوين كنند.
فرامرزى افزود: همچنين براى كم كردن ميزان 
مصرف آب الزم اســت افــزون بر باال بردن 
بازدهــى آب، روش هاى نوينى براى آبيارى 
در دســتور كار قرار گيرد و شيوه انتقال آب 

نيز اصالح شود.
مديــر آب و خاك جهاد كشــاورزى همدان 
اظهار داشــت: مجموعــه مطالعاتى و امكان 
سنجى سامانه هاى آبيارى در استان همدان در 
سال 83 تا ســال 85 انجام گرفته و مشخص 
شــده كه حدود 160 هــزار هكتار از اراضى 
استان همدان مســتعد اجراى سامانه آبيارى 

نوين هستند و براساس نوع خاك، منابع آبى، 
پراكندگى و اشــكال مختلف كشت و كار و 

كاربرى ها مستعد تشخيص داده شده است.
فرامرزى ادامه داد: از گذشــته نيز مســئوالن 
استان و روساى جهاد كشــاورزى در زمينه 
آبيارى حساسيت داشتند و همدان جزو استان 
هاى اول تا سوم كشور در اجراى طرح هاى 

نوين آبيارى بوده است.
وى افزود: به لحاظ سطح اجرا، همدان استان 
سوم كشــور و در زمينه ميزان اراضى مستعد 
اجراى سامانه نوين استان همدان اول كشور 

است.

وى با بيان اينكه استان همدان يك استان نيمه 
خشك اســت گفت: ميزان تبخير آب در اين 
استان 67 درصد اســت و منابع تجديد پذير 

استان نيز محدود هستند.
وى عنوان كرد: منابع تجديد پذير آبى كشور 
از هفت هزار مورد به هزار و 500 منبع رسيده 
است و اين نشان از ورود كشور ما به مرحله 

تنش آبى است.
فرامــرزى گفت: در چنين شــرايطى يكى از 
راهكارهــاى موثر و عملى اســتفاده بهينه و 

صرفه جويى در مصرف آب است.
وى تاكيد كرد: در اين ميان، مديريت مصرف 
آب در بخش كشــاورزى، مى تواند بســيار 
موثر و راهگشا باشد كه براى دستيابى به اين 
مهم، شناسايى شاخص هاى اصلى مديريت 
مصرف آب و تعيين اين شــاخص به روش 

هاى مناسب صورت گرفته است.
فرامرزى ادامه داد: بازدهى آبيارى، بهره ورى 
مصرف آب كشــاورزى، مقدار آب مصرفى 
در بخش كشــاورزى و توسعه پايدار روش 
هــاى نوين آبيــارى از مهم ترين شــاخص 
هاى كليدى و رويكردهاى اساسى در برنامه 
ريزى هاى كالن مربوط به تامين، تخصيص و 
مصرف اصولى از آب در بخش هاى مختلف 

از جمله كشاورزى است.

19 آبان ماه برگزار مى شود
برگزارى ايده پارك

 «همدان 2018» 
در دانشگاه بوعلى سينا

 مديــر امور فناورى پــارك علم و فناورى اســتان همدان از 
برگزارى ايده پارك «همدان 2018» در دانشــگاه بوعلى ســينا با 
رقابت 20 ايده برتر در حوزه صنايع دستى و گردشگرى خبر داد.

مجتبــى فرهانچى در گفت وگو با  فــارس ، در خصوص نحوه 
برگــزارى ايده پارك «همــدان 2018» اظهار كــرد: اين رويداد 
مختص رشته گردشگرى و صنايع دستى است كه تاكنون 75 ايده 

به دبيرخانه پارك علم و فناورى رسيده است.
وى افــزود: 50 ايده خام از مجموع 75 ايده رســيده به دبيرخانه 
تكميل شده و از اين 50 ايده بوم كسب و كار و اطالعات تكميلى 

به دست آمده است.
مديــر امور فناورى پارك علم و فناورى اســتان همدان ادامه داد: 
از مجمــوع 50 ايده كه اطالعات خود را تكميــل كرده اند، روز 
برگزارى ايده پارك مى توانند ظرف سه دقيقه ايده خود را معرفى 

كنند.
فرهانچى در مورد مالك اصلى برگزارى ايده پارك «همدان 2018» 
گفت: مالك اصلــى تعيين ايده پارك منتخــب «همدان 2018» 
نوآورانه بودن ايده و سپس قابليت اجراى ايده و سودآورى است 
و در مراحــل بعد نيز گويا بودن عنــوان ايده مى تواند مالك هاى 

مهم باشد.
وى خاطرنشان كرد: افراد شــركت كننده در اين ايده پارك، افراد 
خالق و دايره پرداز در حوزه گردشگرى و صنايع دستى هستند كه 
تاكنون از 50 ايده برتر منتخب، 28 ايده مربوط به افراد غير بومى 

است كه در اين ايده پارك شركت مى كنند.
فرهانچى يادآور شــد: اين ايده پارك ماه هاى گذشــته توســط 
پوسترهاى تبليغى در پارك هاى علم و فناورى كشور، واحدهاى 
رشــد دانشــگاه ها و اداره كل ميراث فرهنگى و صنايع دستى همه 
اســتان ها و همچنين فضاى مجازى و سايت پارك علم و فناورى 

اطالع رسانى شده است.
وى بــا بيان اينكه ايده پــارك «همدان 2018» در روز 19 آبان 
ماه در دانشگاه بوعلى سينا برگزار مى شود، اضافه كرد: در اين 
رويداد 20 ايده با هم به رقابت مى پردازند كه از اين ميان ســه 
ايــده برتر به عنوان مقام اول تا ســوم برگزيــده و به هر كدام 
هديــه دو ميليــون و 400 هزار تومانى از ســوى پارك علم و 

فناورى داده مى شود.
فرهانچى با اشــاره به اينكه يكى از برنامه هاى جانبى رويداد ملى 
ايده پارك گزارش داستان موفقيت از سوى شركت اسنپ تريپ 
است، بيان كرد: افراد منتخب و برتر اين ايده پارك اگر بومى استان 
همدان باشند، مى توانند از مزايايى همچون استقرار در پارك علم 
و فناورى، تسهيالت مالى و فضاى استقرار به عنوان استارت آپ 

استفاده كنند.
وى ادامه داد: كســانى كه براى برگــزارى اين ايده پارك ملى 
همــكارى دارند، اداره كل ميراث فرهنگى، شــركت ســياحتى 
عليصدر، مركز رشــد دانشــگاه بوعلى و شركت اسنپ تريپ 

هستند.
فرهانچى همچنين در خصوص برگزارى نمايشگاه استارت آپ 
حوزه گردشگرى و صنايع دستى نيز گفت: اين نمايشگاه همزمان با 
برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در روز 21 آبان ماه قرار است 

در سالن هاى اجالس هتل باباطاهر برگزار شود.

13 دشت همدان در وضعيت ممنوعه قرار دارد

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از راه اندازى 
سينما و اكران فيلم سينمايى در اين شهرستان 

در آينده نزديك خبر داد.
كريم حميدوند در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: از هفته آينده به صورت دو روز در هفته 
اكــران فيلم هاى بــه روز و انقالبى در كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شهرستان 

آغاز خواهد شد.
وى با بيان اينكه فعــال محل كانون پرورش 
فكرى كودكان براى اكران فيلم سينمايى  در 
اين شهرستان درنظر گرفته شده، تصريح كرد: 
در صورت اســتقبال باالى  همشهريان براى 
تماشاى فيلم هاى سينمايى، با توجه به ظرفيت 
باالتر ســالن اجتماعات اداره ارشاد بر اساس 
جمعيت از اين مكان اســتفاده خواهد شد و 

نمايش و اكران فيلم دائمى مى شود.
فرمانــدار شهرســتان اســدآباد در ادامه از 
تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادى اسدآباد 
خبر داد و يادآور شد: با پيگيرى نماينده مردم 

شوراى  مجلس  در  اسدآباد 
اسالمى، اســدآباد نيز يكى 
از مناطقى اســت كه منطقه 
ويژه اقتصادى در آن ايجاد 

خواهد شد.
ايجاد  با  گفــت:  حميدوند 
اين  از  اقتصادى  منطقه  اين 
پــس واحدهاى صنعتى در 
اين منطقه مســتقر شده و 
از پرداخت هر گونه ماليات 

معاف بوده كه اين امر فرصت خوبى را براى 
جذب سرمايه گذار در شهرستان ايجاد مى كند.

وى در ادامــه با اشــاره به شــهرك صنعتى 
اسدآباد خاطرنشان كرد: با وجود فراهم بودن 
زيرساخت هاى الزم در اين شهرك هنوز تنها 
13 درصد از فضــاى آن به متقاضيان واگذار 
شــده و توســط واحدهاى صنعتى اشغال و 
عمليــات ساخت وســاز در آن انجام گرفته 
كه در راســتاى رونق و توسعه هر چه بيشتر 

صنعــت شهرســتان با توجه بــه امكانات و 
زيرســاختهاى خوب شهرك صنعتى اسدآباد 
از سرمايهگذاران براى سرمايه  گذارى در اين 

شهرك حمايت مى كنيم.
حميدوند همچنين از پيشــرفت فيزيكى 70
درصدى كنارگذر شــهر اســدآباد خبر داد و 
تصريح كرد: با وجود پيشــرفت فيزيكى 70

درصدى انتظار است اين پروژه در دهه مبارك 
فجر ســالجارى افتتاح شده و به بهره بردارى 

برسد.
وى با بيان اينكه تا كنــون اعتبارى افزون بر 
38 ميليارد تومان از محــل اعتبارات ملى به 
اين طرح اختصاص يافته اســت، افزود: اين 
پروژه ظرف مدت 30 ماه پس از آغاز عمليات 
اجرايى بايد تكميل شــده و بــه بهره بردارى 
مى رســيد كه وجود معارض و كمبود اعتبار 

موجب تأخير و روند كند آن بوده است.
اين مقام مســئول در ادامه با اشــاره كارخانه 
ذوب آهن اســدآباد نيز اظهــار كرد: كارخانه 
ذوب آهن غرب كشــور بــا تغيير خط توليد 
خود از شــمش چدن بــه فرومنگنز در حال 
حاضر به نام كارخانه فرومنگنز معروف بوده 
كه اين كارخانه آماده بهره بردارى كامل است 
و با مرتفع شدن مشكل سرمايه در گردش به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى گفت: افتتــاح و بهره بــردارى كارخانه 
فرومنگنــز اســدآباد ضمن ايجــاد 190 نفر 
اشتغال مستقيم، گردش مالى شهرستان را به 
نحو احسن متحول كرده و 400 ميليارد تومان 
گردش ساالنه براى شهرستان ره آورد به همراه 

خواهد داشت.

ظرفيت گردشگرى همدان در 
اجالس هاى جهانى معرفى شود

 مسئول دبيرخانه شهر سبز پايدار جهان اسالم گفت: همدان هفتادمين شهر 
سبز پايدار جهان و نخستين شهر سبز پايدار جهان اسالم است و بايد ظرفيت 

هاى گردشگرى اين ديار در اجالس هاى جهانى معرفى شود.
حســن محمدى در افزود: در همين راستا در سيزدهمين اجالس جهانى جاده 
ابريشــم كه با حضور 68 شــهر عضو اين مجمع جهانى و نمايندگان سازمان 
آموزشــى، علمى و فرهنگى ملل متحد(يونســكو) برگزار شد، ظرفيت هاى 

گردشگرى همدان نيز به تصوير كشيده شد.
وى اضافــه كرد: در چارچوب معرفى ظرفيت هاى همدان در اين اجالس بين 
المللى، به همت دبيرخانه شهر سبز پايدار جهان اسالم در اين شهر، نماهنگى 

از ويژگى هاى طبيعى، تاريخى، فرهنگى و گردشگرى پخش شد.
محمدى اظهار داشت: معرفى اين ويژگى ها فرصتى بى نظير در جهت دستيابى 
به اهداف تجارى و فرهنگى و همچنين جذب ســرمايه گذاران بين المللى و 
گســترش روابط فرهنگى و اقتصادى را فراهم كرده كــه اميدواريم بتوانيم با 
توسعه روابط بين المللى با كشورهاى عضو و ارتباطات جديد با ساير كشورها 

به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم.
وى تاكيد كرد: همدان آزمونه (پايلوت) نخستين شهر سبز پايدار كشور است 
كه در شهريور 92 در همايشى در شهر قزوين كه در آن 23 كشور از 58 كشور 

اسالمى شركت داشتند، انتخاب شد.
محمدى اظهار داشت: در اين راستا براى تعيين زيرساخت هاى شهر همدان به 
عنوان شهر سبز تفاهم نامه اى بين سازمان حفاظت محيط زيست، شوراى شهر 

و شهردارى همدان امضا شده است.

از سرگيرى پرواز 
مشهد- همدان از هفته آينده

 مدير فرودگاه همدان از ســرگيرى پرواز مشــهد- همدان- مشهد توسط 
شركت هواپيمايى قشم اير خبر داد.

ســهراب كلوندى در گفت وگو با ايســنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: شركت 
هواپيمايى قشــم اير از روز پنجشنبه 17 آبان ماه جارى پرواز مشهد- همدان- 

مشهد را با هفته اى دو پرواز از فرودگاه همدان آغاز مى كند.
وى با بيان اينكه اين پرواز روزهاى دوشــنبه و پنجشــنبه برقرار خواهد بود، 
تصريح كرد: براى برقرارى پرواز همدان- كيش- همدان نيز با شــركت هاى 

هواپيمايى نظير كيش اير در حال رايزنى هستيم.
كلوندى در پايان گفت: پرواز همدان- تهران- همدان نيز هر روز هفته به جز 
چهارشنبه  و جمعه  برقرار است اما متأسفانه به علت كم بودن مسافر و كمرنگ 

بودن استقبال مردم اكثر پروازها لغو مى شود.

اسدآباد صاحب سينمامى شود

شهردارى همدان به سازمان جهانى گردشگرى پيوست

ره آورد سفر3روزه شهردار نهاوند به شيراز:

ايجاد فرصت  درآمدزايي
 گره بافت فرسوده را باز مي كند

مبتكر جوان همداني انجام داد

اختراع نخستين دستگاه 
طلسم مخابرات شكستكمك حركتى بيماران

تغيير مدير 
پس از 14سال

■ قاسم نظري پويا چراغ 
خاموش صندلي رياست را به 
محمدعلي گرزين واگذار كرد
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شهردارى همدان روزانه بيش از چهار هزار پرس غذا توزيع مى كند
 روزانه بيش از چهار هزار پرس غذا در موكب هايى كه توسط اين نهاد برپا شده است، بين زائران اربعين حسينى توزيع مى شود.

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان گفت: شهردارى همدان اربعين امسال سه موكب پذيرايى براى زائران راه اندازى كرده 
است كه اين پذيرايى تا جمعه ادامه دارد.

وحيد على ضمير در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: موكب راه كربال با توزيع روزانه 2 هزار پرس غذاى گرم، موكب ميدان 
امام حسن(ع) با توزيع روزانه يكهزار و 500 پرس غذا و موكب ميدان شهيد سردار همدانى نيز عالوه بر توزيع غذا با خدماتى 

از جمله درمانگاه، تعميرگاه خودرو و آرايشگاه صلواتى با همكارى هيأت هاى حسينى پذيراى زائران اربعين هستند.
على ضمير ادامه داد: تعريض كندروى كنار بوســتان نماز براى جلوگيرى از ايجاد ترافيك، آســفالت ريزى پل شهيد قهارى و 
مســيرهاى تردد، تجهيز، تعمير و تنظيف سرويس هاى بهداشتى مسير زوار و هماهنگى با اداره بهداشت براى استقرار پزشك 

و گروه هاى سالمت در موكب هاى شهردارى نيز از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه خدمت رسانى به زائران اربعين است.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان همچنين با اشاره به بازگشــت زائران از كربالى معلى گفت: با توجه به عملكرد 

شهردارى در امور شهرى، همدان در جمع پنج شهر منتخب براى حضور در عراق قرار گرفت.

ستاد تنظيم بازار به افزايش قيمت لبنيات رسيدگى مى كند
 معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به افزايش قيمت برخى فرآورده هاى لبنى در بازار 

گفت: هرگونه برخورد با افزايش قيمت لبنيات منوط به تصميم گيرى ستاد تنظيم بازار كشور است.
عليرضا شجاعى در گفت و گوى  با ايرنا اظهار داشت: افزايش قيمت فرآورده هاى لبنى ريشه در قيمت مصوبه اعالم شده در 

مرداد ماه امسال دارد.
وى افزود: بر اساس اين مصوبه قيمت پايه شير 15 هزار و 500 ريال اعالم شده بود، اما توليدكنندگان سنتى و صنعتى شير را 

بين 19 هزار تا 22 هزار ريال به كارخانه هاى لبنى مى فروشند. 
شجاعى با بيان اينكه اعتراض هاى بسيارى نسبت به قيمت پايه مصوب اعالم شده است، افزود: ستاد تنظيم بازار كشور در حال 

تصميم گيرى و رسيدگى به اين موضوع است.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان كرد: اينگونه قيمت گذارى ها خارج از حيطه 
اختيارات مسئوالن استانى است و بايد به صورت ملى ابالغ شود. به گزارش ايرنا، به تازگى قيمت بيشتر برندهاى محصوالت 

لبنى نسبت به ابتداى سال تغيير كرد و موجب نارضايتى برخى از مصرف كنندگان شد. 

زمينه يك تغيير خوب در مديريت استان را 
فراهم كنيم 

 پس از مشخص شدن وزراى جديد دولت  كه از آن به ترميم كابينه 
ياد كردند، نگاه دولتمردان به تعيين تكليف مديريت ارشد استان هايى 

است كه استانداران آنها بازنشسته محسوب مى شوند.
براساس آنچه قبل از اين اعالم شده است، اين كار تا اواخر آبان انجام 

خواهد شد تا در مهلت قانونى مديران جديد استانى معرفى شوند.
نيكبخت، اســتاندار همدان نيز جزء مديران بازنشســته اى  است كه 
ظرف يك ماه آتى بايد جاى خود را به فرد ديگرى بدهد تا پس از 5 

سال، مديريت ارشد استان تغيير كند.
در اين خصوص آنچه تاكنون در فضاى سياســى و رسانه اى استان 
شــاهد بوده ايم، بيشــتر تحليل ها و گمانه زنى ها به سمت افراد و 
چهره هاى احتمالى استاندارى همدان رفته و به نوعى افكار عمومى را 
درگير نام ها كرده اند و اين در حالى اســت مهم تر از اسامى و چهره 
ها، شــاخص ها و مالك ها از يكسو و شرايط و مقتضيات استان از 

سوى ديگر است.
قابل تأمل اينكه در ميان مباحث مطرح شــده در رسانه ها و اظهارات 
فعاالن سياسى استان، كمتر به اين موارد پرداخته شده و آنها نتوانسته 
اند تصوير درســت و مبتنى بر واقعيات اســتان از وضعيت كنونى و 

شاخص هاى مدير ارشد استان ارائه دهند.
بدون ترديد عالوه بر شاخص ها و مالك هاى يك استاندار موفق از 
جمله توان مديريتى باال، تجربه كافى، شجاعت، تعهد و...، فردى بايد 
در رأس مديريت استان قرار گيرد كه شرايط استان را كامال شناخته و 

بتواند برنامه هاى توسعه را در بهترين حالت پيش ببرد.
امروز بدون اينكه بخواهيم به عملكرد گذشته بپردازيم و يا تالش ها 
و خدمات مديريت فعلى در طول 5 سال اخير را ناديده بگيريم، بايد 
اذعان كنيم كه همدان جزو استان هايى است كه با نقطه مطلوب توسعه 

فاصله معنادارى دارند.
هنوز آنطور كه بايد و شــايد نتوانســته ايم از ظرفيت هاى ارزشمند 
موجود به نحو كافى در جهت پيشــرفت اســتان استفاده كنيم  و اين 
درحالى است كه توانمندى استان بيش از اينهاست و مى توان با برنامه 

ريزى درست و مديريت قوى گام هاى موثرترى برداشت.
از اينها گذشته، امروز شرايط استان متاثر از وضعيت اقتصادى كشور و 
نيز برخى مسائل و مشكالت خود به گونه اى است كه نيازمند تحرك 

بيشتر و فعاليت هاى هدفمندى در جهت توسعه است .
درچنين شرايطى ســكان هدايت استان بايد به فردى توانمند و قوى 
سپرده شود تا با مديريت او بخش هاى مختلف جان تازه اى به خود 

بگيرند و شاهد وضعيت بهترى در استان باشيم.
با اين اوصاف پيش از پرداختن به چهره ها و اينكه  كدام يك از آنها 
استاندار مى شوند، به اين موضوع پرداخته شود كه در شرايط كنونى 
مديريت ارشــد استان چه ويژگى ها و شــاخص هايى را بايد داشته 
باشــد و چگونه بايد عمل كند كه موانع و مشكالت موجود در مسير 

توسعه مرتفع گردد. 
اگر با اين نگاه به موضوع بپردازيم و تحليل گران و فعاالن رســانه 
اى و سياسى از اين زاويه بحث تغيير استاندار را دنبال كنند، آنگاه 
مى توان اميدوار شــد كه زمينه يك تغيير خوب در مديريت استان 

فراهم گردد.

مديركل روابط عمومى استاندارى همدان:
سند اطالع رسانى همدان تدوين و به ادارات 

ابالغ شده است
ــه ادارات  ــه كلي ــن و ب ــه، تدوي ــتان تهي ــانى اس ــند اطالع رس  س

ــالغ شــده اســت. اب
ــدان  ــتاندارى هم ــل اس ــور بين المل ــى و ام ــط عموم ــركل رواب مدي
ــر  ــران روابــط عمومــى شهرســتان مالي در جلســه هم انديشــى مدي
كــه بــا حضــور فرمانــدار ماليــر و مديــران روابــط عمومــى 
ــد  ــا تأكي ــد، ب ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــى اي ــتگاه هاى اجراي دس
ــت،  ــت كارى ادارات اس ــن اولوي ــند اصلى تري ــن س ــه اي ــر اينك ب
افــزود: در ايــن ســند وظايــف كليــه مديــران از اســتاندار گرفتــه تــا 
ــا، نحــوه  ــط عمومى ه ــران رواب ــران كل، رؤســاى ادارات و مدي مدي
ــه  ــا رســانه ها، طريقــه فعاليــت در فضــاى مجــازى و ... ب تعامــل ب

ــن شــده اســت. ــل تدوي ــع و كام صــورت جام
ــى  ــه  تمام ــان اينك ــا بي ــر ب ــدا... ربانى مه ــزارش ايسنا،اس ــه گ ب
مســئوالن موظــف بــه عمــل بــه ســند اطالع رســانى اســتان هســتند، 
ــد  ــى ادارات باي ــط عموم ــران رواب ــا و مدي ــرد: رؤس ــح ك تصري
ماهيانــه عملكــرد خــود را در رابطــه بــا عمــل بــه مفــاد ايــن ســند 

ــد. ــزارش دهن ــه و گ ــدان ارائ ــتاندارى هم ــه اس ب
ــا اجرايــى شــدن ايــن ســند، يــك گام  ــه اينكــه ب ــا اشــاره ب وى ب
ــه داد:  ــته ايم، ادام ــتان برداش ــانى اس ــتاى اطالع رس ــى در راس اساس
طــرح ســاماندهى و ارزيابــى روابــط عمومــى ادارات اســتان همــدان 
ــن  ــر ذره بي ــا را زي ــط عمومى ه ــه رواب ــرد كلي ــده و عملك ــاز ش آغ

ــم. ــال را شناســايى مى كني ــال و غيرفع ــراد فع ــم و اف داري
ادارات از پيام رسان هاى داخلى استفاده كنند

وى بــا بيــان اينكــه مديــران، روابــط عمومــى ادارات و خبرنــگاران، 
3 ضلــع اطالع رســانى هســتند، اظهــار كــرد: برابــر قانــون در بحــث 
اســتفاده از پيام رســان ها، اولويــت بــا پيام رســان هاى داخلــى 

اســت و ادارات موظــف بــه رعايــت ايــن مهــم هســتند.
ربانى مهــر بــه برگــزارى 50 ســاعت دوره آموزشــى ضمــن خدمــت 
بــراى مســئوالن روابــط عمومــى ادارات مركــز اســتان همدان اشــاره 
ــوزش  ــث آم ــى رود بح ــار م ــز انتظ ــر ني ــت: در مالي ــرد و گف ك

تخصصــى روابــط عمومــى ادارات مدنظــر قــرار گيــرد.

سرقت كابل و سيم برق در همدان به صفر 
رسيده است

 معاون سياســى اجتماعى فرماندار همدان اعالم كرد: سرقت هاى 
كابل و سيم برق در همدان به صفر رسيده است.

به گزارش ايســنا، على اصغر ناظرى پور در شــوراى پدافندغيرعامل 
شهرستان همدان، با اشــاره به پذيرايى روزانه 50 هزار نفر از زائران 
اربعين حســينى در شهرســتان و به عبور زائران 14 استان كشور از 
همدان اظهــار كرد: در اين مدت به لحاظ پدافندى مشــكل خاصى 
نداشتيم و از لحاظ بهداشتى چندين مورد از غذاهاى طبخ شده و آب 

آشاميدنى زائران مورد آزمايش قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه هــالل احمر، اورژانس و بيمارســتان به ويژه 
بيمارســتان بعثت آماده باش داديم، اضافه كرد: بيش از دو هزار پتو در 
اختيار دســتگاه ها قرار گرفت و هماهنگى هاى بسيار خوبى در سطح 

شهرستان اتفاق افتاد.
وى با بيان اينكه از جمعه بازگشت زائران را داريم كه ديشب اوج آن 
بوده است، عنوان كرد: بحث سرما و اسكان ضرورى زائران را از قبل 
پيش بينى كرديم به طوريكه در زمينه بارندگى ها و سرما پيش بينى هاى 

خوبى صورت گرفته است.
معاون فرماندار همدان خاطرنشان كرد: در برگزارى دوره هاى آموزشى 
براى 945 نفر در شهرستان همدان از ابتداى سال آموزش هاى پدافندى 
را ديدند چرا كه بيشتر تهديدات سايبرى، مردم محور و زيستى مورد 

تأكيد است.
وى با بيان اينكه نااميد كردن مردم به نظام و آينده كشــور از اقدامات 
دشــمن در زمينه سايبرى را در دستور كار جلســه هاى آينده داريم، 
افزود: با تمهيداتى كه دائما در حال نو شــدن هستند به ويژه در زمينه 

سايبرى به دنبال مقابله با آسيب هاى وارده به كشور هستيم.

تابلوهاى ايمنى در محورهاى مواصالتى 
استان بازنگرى مى شود

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان از بازنگرى 
تابلوهاى ايمنى نصب شده در محورهاى مواصالتى استان خبر داد.

به گزارش فارس ، مصطفى پناهنده در نشست كميته هماهنگى ارتقاى 
ايمنى استان همدان اظهار كرد: الزم است بازنگرى در تابلوهاى نصب 
شده در طول محورهاى مواصالتى انجام و چنانچه تابلوهاى اطالعاتى 
و يا هشــدارى اضافى و غير نياز موجود باشد، نسبت به برچيدن آنها 

اقدام شود.
وى افزود: در اين زمينه تهيه دســتورالعملى مشترك از سوى سازمان 

موجب استاندارد و يكسان بودن عملكرد در كل كشور خواهد شد.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان با اشــاره به 
اقدامات اجرايى اداره كل در اين خصوص يادآور شد: در نيمه نخست 
امســال 18 هزار و 517  تابلوى اخبــارى و انتظامى، 9 هزار و 709

تابلــوى اطالعاتى و 2 هــزار و 628 بازتاب ايمنى و اســتوانه اى در 
محورهاى مواصالتى استان نصب و تعمير شد.

وى ادامه داد: در اين مدت همچنين ســرويس و نگهدارى 11 هزار و 
479 كيلومتر چراغ هاى مه شكن و سرويس و نگهدارى 772 دستگاه 

چراغ هاى چشمك زن انجام شده است.
پناهنده در ادامه با اشــاره بــه تصادفات انجام شــده در محورهاى 
مواصالتى اســتان بيان كرد: درصد تصادفات واژگونى نسبت به كل 
تصادفات در استان 47 درصد است كه سرعت غير مجاز و عدم توجه 

راننده به جلو از مهمترين علل آن است.
وى افزود: ارســال پيام ثبت و جريمه تخلف سرعت غيرمجاز هنگام 
عبور از محل هاى نصب دوربين هاى ثبت سرعت به رانندگان در همان 
لحظه وقوع تخلف، تأثير بازدارنده اى براى تكرار تخلفات مشابه دارد 

كه اين موضوع بايد در دوربين هاى ثبت تخلف سرعت انجام شود.
سرپرست اداره ايمنى و ترافيك اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى اســتان همدان نيز در اين نشست به بازنگرى مجدد براى بررسى 
صالحيت ترافيكى كارگاه ها و كارخانه هاى موجود(قديم و جديد) در 
حاشيه راه ها با در نظر گرفتن عوامل خطرساز در بروز تصادفات اشاره 
و خاطرنشان كرد: بايد نسبت به اصالح موارد نامناسب و حادثه خيز با 

همكارى پليس و ساير دستگاه هاى مرتبط اقدام شود.

1- ركوردزني همداني ها ادامه دارد. گفته مي شود همدان باالترين عمر 
مديريتي را به نام خود در كشور ثبت كرده است. گويا مديرعامل سابق 
مخابرات با 14 ســال، باالترين سابقه مديريت را در بين شركت هاي 
مخابراتي كشــور داشته است. گفتني است پيش از اين حج و زيارت 
و مديركل كار و رفاه اجتماعي استان، ركورددار باالترين تصدي گري 

مديريت را در استان داشتند.
2- نيكبخت تنها 14 روز استاندار خواهد بود. گفته مي شود بر اساس 
ابالغ قانون بازنشســتگي، 24 آبان آخرين مهلت بازنشستگي مديران 
اســت كه بر اين اساس تا اين تاريخ دولت موظف به معرفي جانشين 
مي باشــد. گفتني است احتمال انتصاب سرپرســت براي استانداري 
همدان باالست. گويا ضعيف بودن گزينه هاي پيشنهادي و نبود اتفاق 
نظر باعث شده است تاكنون هيچكدام از گزينه هاي مطرح شده شانس 

استاندار شدن نداشته باشند.
3- يكي از فرمانداران اســتان بدون هماهنگي با روابط عمومي خود، 
آب هم نمي خورد. گفته مي شود اين مسئول روابط عمومي كه تاكنون 
همكاري بــا چندين فرماندار را تجربه كرده اســت، در حال حاضر 
هرگونه تصميم گيري و همــكاري را منوط به در جريان قرار گرفتن 
خود اعالم كرده است. گفتني است عملكرد فرمانداري اين شهرستان 

در سال هاي گذشته تاكنون مورد نقد بوده است.

غزل اسالمي »
 پس از 14 ســال مديرعامل شــركت 
مخابرات اســتان همــدان تغييــر كرد و 
محمدعلي ُگرزين، مدير 47 ساله گلستاني 
در ســكوت خبري و چــراغ خاموش از 
ابتــداي هفته جاري به عنوان سرپرســت 
شركت مخابرات استان همدان معرفي شد. 
قاســم نظري پويا 14 ســال مديرعامل اين 
شــركت بود و آنطور كه منابع آگاه اطالع 
دادند حدود 6 ماه تا بازنشستگي وي باقي 

مانده است.
نظري پويا كه به مدير محافظه كار مشــهور 
اســت در آخرين پيگيري براي آگاهي از 
داليــل بركناري و ارائه گــزارش عملكرد 

پاسخگوي تماس ها نبود.
محمدعلــي گرزين متولد خــرداد 1350 
در روستاي شــاهكوه شهر گرگان از سال 
80 وارد شــركت مخابرات استان گلستان 
شــده و ابتدا با ِســمت كارشناس و سپس 
كارشــناس مسئول آغاز به كار كرده است. 
او پس از 3 ســال به شــركت زيرساخت 
تهران منتقل شــده و در قســمت توسعه 
مشغول فعاليت شده اما مجدداً در سال 86 
به گلستان برگشــته و تا سال 89 به عنوان 
معاون نگهداري و بهره برداري و از ســال 
90 مدير ارتباطات شــهري مشــغول بكار 

شده است. 
گرزين در سال 91 مجدداً معاون نگهداري 
و بهره برداري و در سال 93 معاون تجاري 
شركت مخابرات گلســتان شده و پس از 
يكســال مجدداً به عنوان كارشناس مشغول 
شــده تا اينكه از پايان ســال 94 در سمت 
مدير فناوري و اطالعات اســتان گلستان 

مشغول شده است.
وي كمتر از يك هفته اســت كه به عنوان 
سرپرست شــركت مخابرات استان همدان 
معرفي شــده و آنطــور كه خــودش در 
گفت،  همدان پيام  بــا  اختصاصي  مصاحبه 
اولويت اولش در استان همدان افزايش 30 
درصدي كيفيت در ســرويس هاي ارتباطي 

تا پايان سال 97 است.
كيفيــت  ارتقــاي  و  مشــتري مداري  وي 

ارتبــاط با مشــتري و ايجــاد تغييراتي در 
پاسخگويي به مشــتركان را اولويت  بعدي 
خود عنوان كرد و گفت كــه برنامه اي در 
ذهنم دارم كه مي خواهم اطالعات اصناف 
را وارد اپليكيشــني بكنم تا هر كســي نياز 
به شخصي با مشخصات و شغل مشخص 
داشت، اطالعات را وارد اپليكيشن بكند و 
فرد مورد نظر خود را پيــدا كند كه تقريبًا 
شبيه 118 است اما فرق هاي زيادي دارد كه 

نمونه آن را در هيچ استاني نديده ام.
سرپرست شــركت مخابرات استان همدان 
ادامه داد: توسعه شبكه فيبر نوري هم برنامه 
ديگرم است و با توجه به زيرساخت هايي 
كه در استان وجود دارد، بايد سرويس هاي 
ارزش افــزوده را روي فيبرهــاي نــوري 

بدهيم.
گرزين در ادامه برنامه هايش براي اســتان، 
گفت: من فقط چند روز است كه به همدان 
آمده ام و هنوز از همه نقاط اســتان بازديد 
نكــرده ام اما تــا امروز دريافتــه ام كه بايد 
كابل هاي استان اصالح شوند و سوئيچ هايي 
كه در مراكز تلفني نصب هســتند، نياز به 
بازنگري دارند. مخصوصًا اين ســوئيچ ها 

در نقاط روستايي و شهرستان ها ضعيف تر 
هســتند. وي تأكيدش بر اين بود كه هنوز 
فرصت نكرده تــا تمام نقاط اســتان را از 
نزديــك ببيند و هنوز مشــاهداتش تكميل 
نشده اســت اما تاكنون به اين نتيجه رسيده 
كه در ســرويس و ديتاي همــراه اول هم 

اصالحاتي بايد صورت بگيرد.
وي گفــت: فعًال در حال بازديد از اســتان 
هســتم و تا تك تك روستاها و شهرها را از 
نزديك نبينم، نمي توانم وضعيت درستي از 
استان را به دست بياورم و طبق عادت حتي 
به دورافتاده ترين روستاها هم در حداكثر 2 
ماه اول ســر خواهم زد تا بتوانم به افزايش 
حداقل 30 درصدي كيفيت ســرويس هاي 

مخابراتي دست بيابم.
بــراي  پــس  ايــن  از  گفــت:  گرزيــن 
مشتري مداري وقت زيادي صرف خواهيم 

كرد؛ زيرا ما به مردم دِين زيادي داريم.
گرزين ســپس گفت: بزرگ ترين مشكلي 
كه تاكنون در شركت مخابرات استان پيدا 
كرده ام، نيروي انســاني است كه انگيزه اش 

كم شده است. 
وي ادامه داد: من ابتدا روي افزايش انگيزه 

نيروي كار تمركز مي كنم و اگر نشد در بين 
آنها تغييرات ايجاد خواهم كرد.

گرزيــن در ادامــه گفت كه مــن گرايش 
سياســي خاصي ندارم و گرايش سياســي 
پرســنل هم برايم مهم نيست و بر اساس 
آنچــه كه رهبــر معظم انقــالب گفته اند، 
هدفم خدمت اســت. وي ادامه داد: براي 
من مهم اســت كه مردم از اينترنت به طور 
صحيح استفاده كنند و در راستاي باال بردن 
درآمــد و كاهش هزينه هاي خــود بتوانند 
آموزش هــاي الزم را ببينند، بنابراين براي 
اين موضوع برنامه دارم كه بايد اجرا شود.

وي در ادامه در پاســخ به ســؤالي گفت: 
موضوعي كه تــا امروز دريافته ام اســتان 
همدان در نگهداري شبكه قوي تر از استان 
گلستان اما گلستان در سوئيچ بسيار قوي تر 

است.
گرزين در پايان ســخنانش گفت: شــك 
نكنيد بــا كمــك همــكاران و همكاري 
ســاير مديران، اســتان همدان را در بخش 
ارتباطات به ســمت جلو خواهم برد. فقط 
از مــردم مي خواهم كه به مــا اطمينان و با 

دعاي خير ما را حمايت كنند.

شبنم طهماسبى »
استان همدان در چندسال اخير با مشكل 
جدى كم آبى مواجه شــده  است و كاهش 
بارندگى ها در سال جارى نيز به اين مشكل 
دامن زده  اســت  بطوريكه  براى رفع اين 
مشــكل اتمام پــروژه هاى آبى در اســتان 

همدان بايد در اولويت قرار بگيرد.
استان همدان چند سالى است كه با مشكل 
كمبود آب و خشكسالى دست و پنجه نرم 
مى كند و كاهش بارندگى هاى فصلى، افت 
شــديد منابع آب زير زمينــى، بيالن منفى 
دشت هاى استان همدان، برداشت بى رويه 
از آب هاى زير زمينى و حفر چاه هاى غير 
مجاز همه و همه از جمله مواردى بوده كه 

به اين مشكل اضافه مى كند.
در هميــن زمينــه  مديــر عامل  شــركت آب 
ــا همــدان  منطقــه اى همــدان در گفتگــو ب
پيــام در ايــن بــاره گفــت: وضعيــت منابــع 
آبــى اســتان نســبت بــه ســال هاى گذشــته 
بــا كاهــش جــدى مواجــه شــده و صرفــه 
جويــى بــراى جلوگيــرى از بــروز بحــران 

كــم ابــى ضــرورى اســت.
منصور ستوده با بيان اينكه در مجموع ذخيره 

سدهاى استان همدان به 62 ميليون و 820 
هزار مترمكعب كاهش يافته اســت، افزود: 
هم اينك سد سرابى تويسركان 6 ميليون و 
700 هزار مترمكعب، ســد كالن مالير 38 
ميليون مترمكعب و ســد اكباتان همدان 18 
ميليون و 120 هــزار مترمكعب ذخيره آبى 

دارد.
وى با بيــان اينكه كل آب مصرفى شــهر 
همــدان به ميــزان حــدود 50 ميليون متر 
مكعب در ســال از طريق منابع آب سطحى 
و زيرزمينى تامين مى شود افزود: حدود 40 
درصد از كل آب مصرفى شــهر همدان از 
طريق حدود 70 حلقه چاه آب شرب فعال 
با دبى حدود 350 ليتر در ثانيه و حدود 60 
درصد نيز از منابع آب ســطحى تامين مى 

شود .
ســتوده در ادامه گفت: در ده سال  گذشته 
تعــداد چاه هاى فعال 100 حلقه و آب چاه 

ها حدود 800 ليتر در ثانيه بوده كه به دليل 
خشكسالى هاى اتفاق افتاده و مصرف بيش 
از حد كشاورزى اين مقدار كاهش پيدا كرده  
است و ناگزير براى كسرى آب از منابع آب 

سطحى استفاده مى شود .
مدير  عامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان با بيان اينكه ميزان بارش ســال آبى  
ســال گذشته در همدان در 20 سال گذشته 
بى سابقه بوده است، گفت: به طور متوسط 
ســاالنه 6 ميليارد و 388 ميليون مترمكعب 
حجم نزوالت جوى استان همدان است، اما 
با 67 درصد تبخير در استان همدان مواجه 

هستيم.
اســتان  دســترس  در  آب  حجــم  وى 
ــارد و  ــر را 2 ميلي ــس از تبخي ــدان پ هم
680 ميليــون مترمكعــب اعــالم و اضافــه 
كــرد: ســهم آب هــاى زيرزمينــى از ايــن 
ــزار و 948  ــك ه ــر ي ــع تجديدپذي مناب

ميليــارد مترمكعــب و ســهم آب هــاى 
ســطحى 740 ميليــون مترمكعــب اســت.
ســتوده بــا اشــاره بــه اينكــه همــدان از ذخايــر 
ــد  ــى باي ــوردار اســت ول ــبى برخ ــى مناس آب
صرفه جويــى و رعايــت الگــوى مصــرف 
در اولويــت قــرار گيــرد، عنــوان كــرد: تــالش 
بــر ايــن اســت تــا بــراى پاييــز امســال ذخيــره 
مناســبى را در ســدهاى اســتان همــدان 

ــويم. ــكل نش ــار مش ــا دچ ــم ت نگه داري
ــر  ــه اى در ه ــركت آب منطق ــن ش بنابراي
ــتان وجــود   ــه آب ســطحى در اس كجــا ك
ــداث  ــا اح ــرده و ب ــزى ك ــه ري دارد برنام
ــره  ــه به ــبت ب ــن آب نس ــات تامي تاسيس
بــردارى آن بــراى مصــارف جديــد شــرب 
، صنعــت، و بهبــود حــق آبــه هــاى 
ــوان  ــى آبخ ــه مصنوع ــاورزى ، تغذي كش
ــا گردشــگرى اقــدام  و زيســت محيطــى ي

ــت. ــوده اس نم

ميزان ورودى اب ها 
استان

ميزان اب مصرفى ميزان منابع تجديدپذيرميزان خروجى اب هاى استان
شرب

55ميليون متر مكعب 
در سال

2 ميلياردو680ميليون متر 440ميليون مترمكعب
مكعب

50ميليون متر مكعب

مدير عامل  شركت آب منطقه اى همدان در گفتگو با همدان پيام:

منابع آبى استان با كاهش جدى روبرو است

ترافيك در
 جاده هاى همدان 
سنگين است

 ترافيك در جاده هاى برون شهرى اين 
استان با سپرى شدن اربعين حسينى سنگين 

و پرحجم است.

رئيــس پليس راه همدان گفت: ترافيك در 
ورودى استان همدان از سمت كرمانشاه به 

همدان و نهاوند شديد است.
رضــا عزيزى در گفت و گو با ايرنا افزود: 
همچنين مسيرهاى منتهى به تهران از جمله 
جــاده قديم - همدان - تهــران و آزادراه 

همدان - ساوه تردد با كندى جريان دارد.
رئيس پليس راه همدان ادامه داد: همچنين 
حجم تردد خودروها از ســمت كنگاور به 

فيروزان و آورزمان مالير به اراك ســنگين 
اســت.عزيزى با بيان اينكه تردد خودروها 
زنجيروار شــده است گفت: پنج ميليون و 
824 هزار دســتگاه خــودرو از زمان آغاز 
طرح ترافيكــى اربعين تــا چهلمين روز 
شــهادت امام حســين(ع) از جــاده هاى 

همدان عبور كردند.
وى افــزود: تردد خودرو نســبت به زمان 
مشابه قمرى سال گذشته 24 درصد معادل 

يك ميليون و 122 هزار دســتگاه خودرو 
افزايش داشته است.رئيس پليس راه استان 
همدان گفت: 125 تيم پليس راه به استعداد 
450 نيرو، وظيفه برقرارى امنيت ترافيكى 

جاده هاى اين استان را عهده دار هستند.
عزيزى ادامه داد: 12 دستگاه خودرو به همراه 
75 نيروى كمكى در اختيار پليس راه همدان 
قرار گرفت تا با استفاده از توان اين افراد بتوان 

به صورت 24 ساعته امنيت را فراهم كرد.

خبـر

طلسم مخابرات شكست

تغيير مدير پس از 14سال
■ قاسم نظري پويا چراغ خاموش صندلي رياست را به محمدعلي گرزين واگذار كرد



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  10 آبان ماه 1397  شماره 3327

3

خبـر
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اجراى طرح «دادرس» در 15 مدرسه تويسركان
 رئيــس جمعيــت هــالل احمــر تويســركان از اجــراى طــرح دادرس (دانش آمــوزان 

آمــاده در روزهــاى ســخت) در 15 مدرســه داراى كانــون دانش آمــوزى خبــر داد.
ــرح  ــراى ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــارس ، ب ــا ف ــو ب ــدى در گفت وگ ــت اهللا الون رحم
ــه مناســبت  ــد ســاخت» اظهــار كــرد: ب ــده را باي ــا شــعار «آين ــان ب دســت هاى مهرب
هفتــه كــودك ايــن طــرح بــا توجــه بــه لــزوم ترويــج فرهنــگ مهــرورزى بــراى 140 

نفــر از كــودكان انجــام شــد..
وى بــا اشــاره بــه مشــاركت كــودكان مهد هــاى كــودك مهرآفريــن، كيهــان، 
ــى از  ــب غرفه هاي ــگاهى در قال ــت: نمايش ــرح گف ــن ط ــه گل در اي ــگ و م رنگارن

ــا ماكــت كپســول اطفــا حريــق، نحــوه اســتفاده از تجهيــزات  جملــه آمــوزش كار ب
ــه  ــود ك ــده ب ــا ش ــودكان برپ ــراى ك ــاده ب ــان س ــه زب ــه ب ــاى اولي آمبوالنس،كمك ه

ــت. ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس م
رئيس اداره هالل احمر تويســركان با بيان اينكه در هفته كودك چادر جمع آورى لوازم 
التحرير و كتاب هاى ســالم با همكارى كانون پرورشى در پارك نبوت مستقر بود، اضافه 
كرد: مسابقه نقاشى با موضوع صلح و بشر دوستى نيز در مهد كودك مهرآفرين برگزار و 

از برگزيده  ها با اهداى هدايايى تقدير شد.
ــاى  ــور اعض ــا حض ــز ب ــان 5» ني ــت هاى مهرب ــرح «دس ــرد: ط ــان ك وى خاطرنش
كانــون غنچه هــاى هــالل احمــر و مهدهــاى كــودك بــا همــكارى كانــون پــرورش 

ــزار شــد.. ــوت برگ ــارك نب ــان در پ ــودكان و نوجوان فكــرى ك
ــا بيــان اينكــه اعضــاى كانــون غنچه هــاى مهدكــودك مهرآفريــن اســباب  الونــدى ب
ــد،  ــه كردن ــه كــودكان محــروم هدي ــه منظــور كمــك ب ــازاد خــود را ب بازى هــاى م
گفــت: مهــارت «نــه گفتــن بــه غريبه هــا» و برخــى از اصــول راهنمايــى و رانندگــى 

نيــز بــه مناســبت روز پليــس بــه كــودكان آمــوزش داده شــد.
ــخت» در 15  ــاى س ــاده در روزه ــوزان آم ــرح دادرس «دانش آم ــراى ط وى از اج
ــا  ــرح دادرس ب ــرد: ط ــه ك ــر داد و اضاف ــوزى خب ــون دانش آم ــه داراى كان مدرس
هماهنگــى تربيــت بدنــى، ســالمت و آمــوزش و پــرورش شهرســتان برگــزار 

مى شــود.

خبـر

دهياران بازرسان افتخارى هستند 
 46 دهيار گل تپه موظف به نظارت برقيمت فروشگاه ها و مكان 

هاى عرضه مواد معيشتى مردم  شدند. 
بخش گل تپه داراى 46 روســتا و يك شهر است كه روستاهاى اين 

بخش مايحتاج عمده خود را از شهر گل تپه تأمين مى كنند.
بخشــدار گل تپه در باره نظارت بر تنطيم بازار و كنترل قيمت ها در 
سطح بخش گفت :  همه دهياران را موظف كرديم تا  برنحو فروش 
و ميزان قيمت ها در فروشــگاه ها، مكان هــاى توزيع مواد غذايى 

وديگر اقالم ضرورى نظارت داشته باشند. 
ابراهيم دهقانى خــواه در گفتگوبا همدان پيام از اجراى برنامه هاى 
تنظيم بازار در اين بخش خبر داد و گفت:  توزيع يك تن گوشت به 
قيمــت تعاونى از جمله برنامه هاى حمايت از حقوق مصرف كننده 

است كه در سطح بخش گل تپه.انجام شده است.
وى افزود : به دليل محروميت  مردم روســتا هاى  بخش نياز است  
ديگر اقالم  مورد نياز مردم نيز به قيمت تعاونى در اختيارشان  قرار 

گيرد .

امنيت امروز كشور را مديون شهدا هستيم
 مدير اداره آموزش و پرورش تويســركان گفت: امروز شاهديم 
بســيارى از كشورهاى منطقه از نعمت امنيت برخوردار نسيتند و ما 

اين نعمت را مديون شهدا هستيم.
بــه گزارش فــارس ، آييــن صبحگاهى بســيج دانش آموزى در 
مدرسه نمونه دولتى حبقوق نبى(ع) با حضور فرمانده سپاه ناحيه 
تويســركان، فرمانده حوزه مقاومت بســيج دانش آموزى شــهيد 
«روزرخ» و مدير آموزش و پرورش به مناســبت ســالروز شهيد 

فهميده برگزار شد.
مديــر اداره آمــوزش و پــرورش تويســركان در ايــن مراســم بــا 
ــابه  ــه تش ــده، وج ــهيد فهمي ــهادت ش ــالروز ش ــت س گراميداش
ــاد دانســت و  ــالمى را زي ــالب اس ــين(ع) و انق ــام حس ــام ام قي
اظهــار كــرد: تفــاوت قيــام عاشــورا بــا انقــالب مــا بــه رهبــرى 
امــام راحــل بــه لحــاظ كميــت بــود كــه همــه مــردم ايــران بــه 
پيــروى مقتدايشــان همــه هســتى خــود را در مقابــل دشــمنى كــه 
ــراى عــزت  توســط ابرقدرت هــاى جهانــى پشــتيبانى مى شــد، ب

و عظمــت اســالم و انقــالب گذاشــتند.
جواد اســدبيگى بيان كرد: همه مردم ايران به پيروى مقتدايشان 
همه هستى خود را در مقابل دشــمنى كه توسط ابرقدرت هاى 
جهانى پشــتيبانى مى شد، براى عزت و عظمت اسالم و انقالب 

گذاشتند.
وى ديگر وجه اشــتراك قيام امام حســين(ع) و قيام امام خمينى 
(ره) را پيروى ياران دانســت و بيان كرد: ملت ايران اسالمى براى 

انقالب اسالمى متحد و يكدل از امام خمينى(ره) پيروى كردند.

شهردار فامنين :
اولويت با حل معضل بيكاري و ايجاد 

كارگاه هاي توليدي است 
 پروين ســليمى- خبرنگار همدان پيام: هدف مجموعه شهردارى 
ايجاد شــغل براي مردم و درآمدزايي براي شــهرداري با استفاده از 
امكانات و پتانسيل هاي شهر اســت كه در اين باره به موفقيت هايي 

رسيده ايم.
امروزه مديريت شــهري تنها كاشت گل، آبياري و رنگ آميزى ديوار 
نيســت بلكه اعمال مديريت مدرن، ايجاد درآمد براي شهرداري و 
اســتفاده از هنر و اســتعداد مردم در راستاي كســب و كار و ايجاد 

شغل است.
شــهردار فامنين با تاكيد بر اينكه بايد با شناسايي انواع گونه هاى گل 
و گياه آنها را در زيباســازى شهرى به كار گرفت از وجود گونه هاي 
مهاجم گياهي در اين شهرســتان خبر داد و گفت: اين نعمت بزرگ 
خدادادي فرصتي طاليي اســت كه بهره بردن از اين موقعييت براي 

مردم و شهرداري درآمد خوبي را ايجاد كرده است.
اســماعيل ســليمي در گفتگوبا همدان پيام با برشمردن فعاليت هاى 
شــهردارى در ايجاد اشتغال گفت: گلخانه گونه هاي گياهي شهر در 
مــدت 45 روز احداث و آماده بهره بــرداري كرده و تحويل بخش 

خصوصي 
داداه يم كه با ايجاد آن براي دو نفر مستقيم و چندين نفر غيرمستقيم 

شغل ايجاد شد.
وى با بيــان اينكه محصوالت گلخانه را عالوه براســتفاده در خود 
شهرداري به شــهرها و اســتان هاي ديگر هم صادر مي كنيم افزود: 
ايجاد كارگاه توليد باكس زباله از ديگر فعاليت هاى اين شــهردارى 
بوده اســت كه در اين كارگاه براي 6 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي 

شده است.
شــهردار فامنين عدالت اجتماعي در زيباســازي شــهر را از ديگر 
اولويت ها دانســت و گفت: نيروها و امكانات شــهرداري را براي 
اجراي بهســازى طرح هاي فرسوده شــهر و مناطق قديمي كه هيچ 
گونه كار عمراني انجام نشــده بود به كار گرفتيم كه نمونه آن منطقه 
"شهيدان شرقي" اســت كه نياز به تخريب و آواربرداري 40 واحد 
قديمي و بالاستفاده بود كه از ابتداي سال كارهاى عمرانى را شروع 

كرده ايم كه اسفندماه به اتمام مي رسد.
وي در مورد درخواســت مردم مبني بر مشــكالتي كه تردد وسايل 
نقليه ســنگين از داخل شــهر ايجاد كرده بود گفت: براي رفع اين 
معضــل كمربندي در خارج از شــهر احداث مي شــود كه عمليات 

ابتدايي آن شروع شده است. 
ســليمي، بها دادن به ورزش و شــور و نشاط در شــهر را از ديگر 
برنامه هاي شــهردارى برشــمرد و افزود: براي تحقق امر ورزش در 
7 هكتار زمين تملك شده و  شهرستان به خصوص "ورزش بانوان"

ايجاد پارك بانوان به عنوان مهمترين اقدام شروع كرده ايم.

اسكان بى سابقه 1307 زائر اربعين 
در اسدآباد

 فرماندار شهرستان اسدآباد از اسكان 1307 زائر اربعين حسينى در 
اين شهرستان به علت سردى هوا خبر داد.

كريم حميدوند در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر افزود: به علت  
برودت و ســرماى هواى شــب اين تعداد از زائران در بازگشــت از 
عتبات عاليات و كربالى معلى در 6 محل تعيين شده شهرستان اسكان 

داده شدند.
وى با اشــاره به اسكان بى سابقه اين تعداد زائر در شهرستان طى يك 
شب ادامه داد: مسجد صاحب الزمان(عج) در شهر اسدآباد با 512 نفر 
بيشترين اســكان را از بين 6 محل تعيين شده براى اسكان زائران در 

اين شهرستان دارا بوده است. 
وى همچنين با اشــاره به آغاز موج بازگشت زائران حسينى از عتبات 
عاليات به كشــور از مسير شهرستان اســدآباد تصريح كرد: در حال 
حاضر شهرســتان اسدآباد امكانات و خدمات الزم را براى استقبال از 
زائران در  بازگشــت از مسير اين شهرستان پيش بينى كرده و آمادگى 

اسكان شبانه روزى 5 هزار زائر را دارد.

لزوم تبليغات بيشتر براى جذب گردشگر در 
معبد نوشيجان

 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير با بيان اينكه اين شهرستان 
مالير پتانســيل هاى فراوانى براى جذب گردشگر دارد، گفت: معبد 
نوشــيجان مجموعه منحصربفرد و ارزشمندى است كه بايد تبليغات 

بيشترى براى جذب گردشگر براى اين مجموعه شود.
باب اله فتحى در گفت وگو با ايســنا، ، با اشــاره بــه اينكه اين معبد 
در فهرســت آثار ملى نيز به ثبت رسيده اســت، افزود: بايد تالش و 
پيگيرى كنيم تا ضمن رفع اشكاالت موجود، اين معبد ارزشمند كه در 

شهرستان مالير وجود دارد، ثبت جهانى شود.
وى تأكيد كرد: با توجه به ورود گردشــگر بــه اين مجموعه به ويژه 
گردشگران خارجى، مشكالت و نارسايى هايى كه در مسير و پيرامون 

اين مجموعه وجود دارد بايد سريع تر رفع شوند.
فتحى خاطرنشــان كرد: آثار تاريخى كه از گذشتگان ما به جاى مانده 
است را بايد عالوه بر اينكه از آن حفاظت مى كنيم به درستى در معرفى 

اين تاريخ كهن به جهانيان كوشا باشم.

كشف 12 فقره انواع سرقت در اسدآباد
 فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد از كشف 12 فقره انواع سرقت 

در هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش مهر ، اســماعيل جمشــيدى گفت: به دنبال وقوع تعدادى 
خرده سرقت در شهرستان اسدآباد، قرارگاه مبارزه با سرقت با حضور 
اعضاء به منظور تشــديد اقدامات پيشــگيرانه و كشف سرقت ها و 

همچنين دستگيرى سارقان در ستاد انتظامى شهرستان تشكيل شد.
ــرقت،  ــا س ــارزه ب ــرارگاه مب ــكيل ق ــوازات تش ــه م ــزود: ب وى اف
جلســات آمــوزش همگانــى بــا ارائــه هشــدارهاى پليســى و انتقــال 
ــدارى  ــردم در نگه ــيت م ــدف حساس ــا ه ــگيرانه ب ــات پيش تجربي
صحيــح از امــوال خــود انجــام و پــس از انجــام اقدامــات اطالعاتــى 

و پليســى 10 نفــر متهــم در ايــن خصــوص دســتگير شــدند.
وى افــزود: متهمان در بازجويى هاى فنى به 12 فقره انواع ســرقت 
شــامل ســرقت قطعات داخل خودرو، كابل و ســيم برق و اماكن 

خصوصى اعتراف كردند.
جمشيدى در ادامه با اشاره به عملكرد رده هاى تابعه اظهار داشت: طى 
هفته گذشته عالوه بركشف 2 دستگاه خودرو سرقتى پرايد، مقدارى 
انواع مواد مخدر و اقالم ضد فرهنگى كشــف، 51 متهم دســتگير و 
همچنين 60 دستگاه خودرو و موتورسيكلت مزاحم و متخلف توقيف 
و روانه پاركينگ شــدند.فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد با اشاره به 
اســتمرار اجراى طرح هاى مختلف انتظامى، ياد آورشــد: متهمان با 

تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.

 شــهردار نهاوند با اعالم ره آورد ســفر 
3روزه به شــيراز از راهكارهاى كوتاه مدت 
براى ســاماندهى و تعييــن تكليف بافت 

فرسوده نهاوند خبر داد.
همدان  كمالوند-خبرنگار  نهاوند-معصومه 
پيــام: شــهردار و گروهى از كارشناســان 
شهرى ، شــهردارى نهاوند هفته گذشته به 
شــهر شيراز سفر كردند. سفرى كه به سبب 
داشتن اشتراكات مهم اين شهر  با نهاوند در 
بحث بافت فرســوده و تاريخى ، مى تواند 
راه آورد و راهكارهاى اجرايى قابل توجهى 

داشته باشد.
كالن شــهر شــيراز پس از تبريز و تهران، 
ســومين شــهر ايران اســت كه در ســال 
1296شــهردارى آن تاســيس شده است و 
شهردارى نهاوند در سال 1308 تاسيس شده 
است كه تنها 12 سال تفاوت در راه اندازى 

شهردارى اب كالن شهر شيراز را دارد.
در بحــث اجراى طرح بازآفرينى شــهرى، 
همزمان با سراسر كشــور كه در قالب يك 
برنامه ى ويدئوكنفرانســى به دستور رييس  
جمهور در 9 اســتان كشور از جمله همدان 
انجام شد، بافت فرسوده شهر شيراز هم در 

حال اجرا است.
شــهردار نهاوند درباره نتايج سفر 3روزه به 
شهر شــيراز گفت: عمده ترين موضوع اين 
سفر به بحث بافت فرسوده مربوط مى شود 
شهر شــيراز داراى يك هزار و 800 هكتار 
بافت فرسوده اســت  كه360 هكتار آن را 
بافــت تاريخى فرهنگى تشــكيل مى دهد،  
45 درصد بافت هاى فرسوده استان فارس 

متعلق به شهر شيراز است.
محمد حسين پور گفت: در نهاوند هم  172
هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه عمده آن 
در مناطق مركزى شهر ازجمله خيابان معلم، 
دوخواهــران، گل زرد واقع اســت و بافت 

ميانى و مركزى شهر را تشكيل مى دهند.
ــرى از  ــتفاده حداكث ــن اســاس اس ــر همي ب
بافــت هــاى فرســوده و تاريخــى  بــا زيبــا 
ــاى  ــل ه ــه  مح ــل ب ــا و تبدي ــازى آنه س
ــتوران  ــاپ ،رس ــى ش ــل كاف ــد زا مث درآم
و كتابخانــه ،خانــه محلــه، كارگاههــاى 
خوداشــتغالى و يــا حتــى محــل كار (مثــل 
خانــه شــهيد قدوســى در نهاونــد كــه 
بصــورت مــوزه و محــل اداره ميــراث 
فرهنگــى شهرســتان) اســت كــه ايــن 
ــه هــاى قديمــى و تاريخــى  اقــدام در خان
شــهر از جملــه  فاطمــى هــم قابــل اجــرا 
اســت كــه ضــرورت تحقــق آن همــكارى 

ــت. ــم هس ــه ه ــتگاههاى مربوط دس
وى گفت: شــهر شــيراز در بحث نوسازى 
بافت هاى فرســوده رتبه نخســت كشور 

را دارد و اين براى شــهرى مثل نهاوند كه 
سال هاســت بدليل وجود 172هكتار بافت 
فرسوده نتوانسته است آنچنان كه انتظار مى 
رفته پيش برود و شرايط مالى اهالى برخى 
مناطق توان بهسازى را به آنها نداده است ، 

بهترين الگوى اجرايى مى تواند باشد.
به گفته حســين پور بافت هاى فرسوده در 
سكونتگاه هاى غيررسمى را شامل بخشى از 
محالت دستغيب، كوى جواديه، كوى شاطر 
آبــاد جديد بيان و عنوان كرد: روســتاهاى 
الحاق شده رضى آباد، گل زرد و اكبرآباد نيز 
از ديگر مناطق بافت فرسوده شهر محسوب 

مى شوند.
وى هــدف از اجــراى بازآفرينى شــهرى 
، را رويكــردى جامــع و يكپارچــه براى 
هدايــت روند رشــد و توســعه شــهرها 
باهدف پاســخگويى به چالش هاى برآمده 
از تغييرات و نيازهاى نســل جديد  عنوان 
كرد، به گونه اى كه ضمن پيشــگيرى و حل 
مشــكالت شهرى، به يك پيشرفت و بهبود 
پايدار كالبدى، اقتصادى، اجتماعى و محيطى 

منجر شود .
پيــش از اين بســته هاى تشــويقى براى 
بازسازى بافت فرسوده شهر نهاوند با هدف 
اجراى سياســت هاى تشــويقى شهردارى 
براى تبديل بافت فرســوده شهرى به بافت 
استاندارد با ساختمان هاى نوساز و گذرهايى 

داراى امكان امدادرسانى ارايه شده بود.
اما برخى اهالى مناطق بافت فرسوده به دليل 
ناتوانى مالى در باز پرداخت آن نتوانســتند 
اســتفاده كنند و گره بافت فرسوده نهاوند 

همچنان ناگشوده باقى ماند.
حســين پور گفت : نهاوند و شــيراز دو 
شــهر با هم پوشــانى بافــت تاريخى و 
فرســوده است كه در شــيراز كارشناسان 
توجهى  قابل  اقدامات  شــهرى  بازآفرينى 
براى بهسازى و مقاوم سازى اين بافت ها 
با حفظ  نوع بافت اجرايى كرده اند كه هم 
در زيبا سازى شــهرى و هم در در حفظ 
بافت فرهنگى و تاريخى شهر شيراز اقدام 
قابل توجهى است كه براى اجرا در نهاوند 

الگوى اجرايى مناسبى است.

بعنــوان مثــال برخى بافت هاى فرســوده 
فرهنگى تاريخى شهر شــيراز با زيباسازى 
و بهسازى شهردارى به محل زيبايى تبديل 
شده است كه نمونه هاى بسيار اينچنينى در 

بافت فرسوده نهاوند داريم.
همچنين در بحث نوع تفكيك زباله هاى تر 
و خشك و بازيافت آنها و توليد كمپوست 
از اين زباله ها هم راهكارهايى در شــيراز 
اجرا مى شود كه در نهاوند هم  قابل اجرا و 

پاسخگو است.
اينكه  بــه  اشــاره  با  نهاونــد  شــهردار 
موضــوع آبيارى درختان و فضاى ســبز 
در نهاونــد يك چالش جــدى در فصل 
بهار و تابستان  بخصوص برا بام نهاوند 
اســت ، از اجراى شبكه آبيارى قطره اى 
و اجــراى طرح گوراب درســفره هاى 
زير زمينى، كشــت درختــان زيتون تلخ 
،توت كــوزا به جاى چنــار و رزمارى  
اســطوخودوس در بحث پوشش گياهى  
خبــرداد كه  بهره بــردارى قابل توجهى 

هم دارد.
حسين پور در بحث فرهنگى هم به احداث 
خانه هاى فرهنگ ، همچنين معرفى مشاهير 
و عالمان شهر خبر داد كه از جمله نيازهاى 

فرهنگى در نهاوند محسوب مى شود.
گفتنى است در اين ســفر در حوزه هاى 
،كميسون  محيطى  تبليغات   ، ســازى  زيبا 
ماده 100 و 77 و ساير حوزه هاى شهرى 
و  تخصصى تر شدن اين حوزه ها مباحثى 
مطرح  و رد و بدل شد كه به گفته شهردار 
اين برنامه ها را با همفكرى شــوراى شهر 
و كارشناســان شهرى شــهردارى نهاوند 
در آينده نزديك برنامــه ريزى و اجرايى 

خواهند كرد.

ره آورد سفر3روزه شهردار نهاوند به شيراز:

ايجاد فرصت  درآمدزايي
 گره بافت فرسوده را باز مي كند

 دســتگاهى با عنوان «بازوى بازشو 
و جمع شــو كمك حركتــى بيماران در 
روى تخت» براى نخستين بار در جهان، 
توســط جوان مبتكر همدانى اختراع شد 
و اين دستگاه در طبقه بندى بين المللى 

A۶۱G۰۰/۷ قرار گرفت.
 اين مخترع جوان يــادآورى كرد: پس 
از بروز زلزله دردناك كرمانشاه و انتقال 
شــمار زيــادى از مجروحــان و حادثه 
ديدگان به بيمارســتان بعثت همدان، با 
توجــه به فعاليت در اين بيمارســتان به 
عنوان يــك نيروى شــركتى از نزديك 

شاهد درد و رنج هموطنان بودم.
ســيدداود رضوى در گفت و گو با ايرنا 
اضافه كرد: بيشــتر زلزلــه زدگان دچار 
شكســتگى از ناحيه فمــور، لگن، ران، 
ساق پا، زانو و مچ پا شده بودند و براى 
بســيارى از آنها جابجايى از روى تخت 

دشوار بود.
اين كمك پرســتار بخش ارتوپدى مركز 

آموزشــى درمانى بعثت اضافه كرد: اين 
افــراد براى درمــان نيازمند به كشــش 

پوستى و بستن وزنه دارند. 
رضوى افزود: با توجه به اينكه به علت 
شكســتگى نواحى حســاس بــدن اين 
بيماران توان جابجايى از تخت را ندارند 
با گذر زمان دچار زخم بستر مى شوند.

وى اضافــه كرد: همچنيــن براى تميز 
كــردن ملحفه و انجام امور شــخصى 
بيمار، بايد سه تا پنج نفر وى را جابجا 
كنند كه اين وضعيت نيز از نظر روحى 
و روانــى تاثيــر منفى بــر روى بيمار 
مى گذاشــت.اين جوان اظهار داشــت: 
بنابراين ساخت وســيله اى براى كمك 
به اين طيــف از بيماران را آغاز كرده و 
در نهايت دســتگاهى با عنوان «بازروى 
بازشو و جمع شو كمك حركتى بيماران 

در روى تخت» را اختراع كردم.
رضوى گفت: اين وسيله بر روى تخت 
بيمار نصب شده و بيمار مى تواند تا 90

درصد از كارهاى شخصى خود را بدون 
كمك گرفتن از ديگران انجام دهد.

وى افــزود: بيماران به ويــژه افراد قطع 
نخاعى با گرفتن دست به قسمت بازوى 

اين دســتگاه مى توانند قسمت كمر به 
پائيــن را از تخت فاصله داده و نيم خيز 
شوند. اين مخترع ادامه داد: پيشگيرى از 
زخم بستر، ورزش كردن و ايجاد تحرك 

در باال تنه و مهمتر از همه ايجاد روحيه 
در بيماران از مزيت هاى اين دســتگاه 
اســت.رضوى بيان كرد: دستگاه «بازروى 
بازشو و جمع شو كمك حركتى بيماران در 

روى تخت» موقع باز و بسته شدن فضاى 
بسيار كمى را اشغال مى كند و مانع فعاليت 

پزشك، پرستار و بيمار نمى شود.
كمك پرستار ارتوپدى بيمارستان بعثت 
اضافه كرد: نصب اين دســتگاه بر روى 
تخت بسيار آسان و راحت بوده و نيازى 

به نيروى متخصص ندارد.
وى خاطرنشان كرد: پس از مطرح كردن 
اين ايده بــا دكتر غالمرضا قربانى امجد 
فوق تخصص ارتوپــدى جراحى زانو، 
اين پزشك تشويق به اجرايى كردن اين 

طرح و ثبت اختراع كرد.
اين مخترع همدانى بيان كرد: براى ثبت 
اين اختراع اقدام كرده و پس از گذشت 
6 مــاه و بازديد كارشناســان مختلف از 
ايــن طرح، در نهايت نامه تائيده از اداره 
ثبت اختراعات كشــور به دانشگاه علوم 

پزشكى ارسال شد.
رضوى يــادآورى كرد: پيشــتر نيز نامه 
اى بــه علوم پزشــكى بــراى بازديد و 
داورى اين طرح ارسال شد كه معاونت 
تحقيقــات فناورى دانشــگاه، تازگى و 
جديد بودن اين طرح در جهان، نوآورى، 
ابتــكارى و خالقانه بــودن و همچنين 
كاربرد صنعتى و قابل ساخت و استفاده 

بودن آن را تائيد كرد.

مبتكر جوان همداني انجام داد

اختراع نخستين دستگاه كمك حركتى بيماران
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تحريم هاى 40 ساله آمريكا ملت ايران را 
سربلند تر كرده است

 نماينده كليميان ايران در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه ايران 
از ژانــدارم منطقه در قبل از انقالب به حامى آزادى خواهان در منطقه 
تبديل شده، گفت: آمريكا 40 سال است كه همه توانش را براى ضربه 
زدن به ملت ايران بكار گرفته اما تنها اتفاقى كه در اين مدت افتاده اين 

بوده كه ما سربلندتر، آزادتر و اثرگذارتر شده ايم.
سيامك مره صدق نمايند كليميان ايران در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با خبرگزارى فارس، با اشــاره به در پيش بودن 13 آبان و 
روز مبارزه با اســتكبار گفت: حركت قهرمانانه و شجاعانه ملت ايران 
در روز ســيزده آبان آنچنان براى اســتكبار دردبار و رنج آور بوده كه 
باعث شــده كينه اى از رفتارهاى انقالبى ملت ايران در دل اســتكبار 
ايجاد شــود و آنها هر وقت كه مى خواهند فشــارى را به ملت ايران 
بياورنــد در يك چنين روزهايى اين كار را انجام مى دهند كه اين كار 
نشان دهنده عمق كينه توزى و نگرانى آنها از استقالل طلبى ملت ايران 

توسط آمريكايى ها است. 
وى ادامــه داد: اســتكبار جهانى مى خواهد با ايــن كار خود به همه 
ملت هاى دنيا اعالم كند اگر بخواهند راه آزادگى را انتخاب كنند همه 

فشارها بر عليه آنها به كار گرفته خواهد شد.

پنج وزير هفته آينده در كميسيون هاى 
مجلس حضور مى يابند

 محمد شــريعتمدارى وزيــر تعاون، كار و رفــاه اجتماعى، رضا 
اردكانيان وزير نيرو، اميرســرتيپ حاتمى وزير دفاع، حجت االسالم 
محمود علوى وزير اطالعات، عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور 
هفته آينده براى تشــريح برنامه هاى خود و پاســخ به ســوال هاى 

نمايندگان در كميسيون هاى مجلس حضور مى يابند.
به گزارش ايرنا، كميسيون هاى تخصصى مجلس هفته آينده از شنبه 

تا سه شنبه جلسه دارند.
شريعتمدارى وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى ارائه برنامه 
هاى آينده خود در اين وزارتخانه روز يكشــنبه ميهمان كميســيون 

اجتماعى مجلس است.
اعضاى اين كميسيون عصر يكشنبه همچنين قرار است طرح استفساريه 
تبصره يك قانون اصالح ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان، اليحه 
اصالح و دائمى كردن قانون مديريت خدمات كشورى را بررسى كنند.
اردكانيان وزير نيرو نيز دوشــنبه هفته آينده براى پاسخ به سوال نادر 
قاضى پور نماينده اروميه در كميســيون اجتماعى مجلس حضور مى 

يابد.
همچنين قرار است اميرسرتيپ حاتمى وزير دفاع و پشتيانى نيروهاى 
مسلح جهت پاســخگويى به سوال دو نماينده در جلسه روز دوشنبه 

اين كميسيون حضور يابد.
 

براى پيگيرى وضعيت مرزبانان ربوده شده 
به پاكستان آمده ام

 وزير امور خارجه كشــورمان در بدو ورود به اسالم آباد پايتخت 
پاكســتان گفت: براى پيگيرى وضعيت مرزبانان ربوده شده كشورمان 

به پاكستان آمده ام.
به گزارش ايســنا ، محمد جواد ظريف افزود : ايران و پاكســتان دو 
همسايه بسيار خوب هستند و روابط بسيار خوبى بين دو كشور جريان 
دارد. متأســفانه در هفته هاى گذشته شــاهد گروگانگيرى تعدادى از 
مرزبانان شريف كشورمان توسط گروه هاى تروريستى بوديم و در اين 
زمينه ضرورت دارد كه با مقامات پاكســتانى گفت وگوهاى مستمرى 

صورت گيرد تا شاهد بازگشت اين عزيزان به وطن باشيم.
وى تصريح كرد : به همين دليل قبًال در تماس هاى تلفنى و همچنين 
در ســفرهاى قبلى مقامات كشورمان پيگيرى هايى انجام شد و امروز 
هم بنده به پاكستان آمده ام تا با مقامات اين كشور صحبت هايى داشته 

باشم.
ظريف در پاسخ به سوالى در مورد آزادى مرزبان ربوده شده كشورمان 
گفت: مقامات پاكستانى در سفرهاى قبلى به دوستان ما و همين طور 
در تمــاس تلفنى كه بنده خودم داشــتم وعــده دادند كه همه تالش 

خودشان را در اين زمينه انجام دهند.
وى تاكيد كرد : امروز به پاكستان آمده ام تا با دوستان خودمان در اين 

كشور اين موضوع را پيگيرى كنيم.

احتمال معافيت برخى كشورها از تحريم ها 
عليه ايران

 وزارت امورخارجــه آمريكا اعالم كرد كه براى اعطاى معافيت به 
خريداران نفت ايران، آماده همكارى با كشــورهايى است كه واردات 

نفت از ايران را به ميزان قابل توجهى كاهش مى دهند.
به گزارش ايســنا بــه نقل از خبرگــزارى آناتولى، رابــرت پاالدينو 
سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا در جمع خبرنگاران از آمادگى 
كشــورش براى در نظر گرفتن معافيت هايى براى برخى كشــورهاى 

خريدار نفت ايران خبر داد.
وى گفت كه آمريكا در حال بررسى معافيت براى كشورهايى است كه 

واردات نفت از ايران را به ميزان چشمگيرى كاهش مى دهند.
پاالدينو تصريح كرد: در شرايطى كه آمريكا براى توقف خريد جهانى 
نفت ايران تالش مى كند و مى خواهد آن را به صفر برساند، واشنگتن 
در اثناى يك پروسه داخلى براى ارائه معافيت به آن كشورهايى است 

كه اين واردات خود از ايران را به ميزان قابل توجهى كم مى كنند.
اين ســخنگوى وزارت امورخارجه آمريــكا در ادامه گفت: مامصمم 
به اجراى سياست مان مبنى بر اعمال فشار حداكثرى بر ايران هستيم. 
اين استراتژى ما است، اما آماده ايم تا با كشورهايى كه واردات شان  را 

كاهش مى دهند، همكارى كنيم.

درباره سخنان وزير محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى

پيمان سالمتى »
  «يادداشتهايى از تورنتو» تجربه هايى از زندگى يك پزشك ايرانى 
اســت كه عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران است و از 
خاطراتش در دوره فرصت مطالعاتى از شهر تورنتوى كانادا مى نويسد.
شايد بتوان گفت براى آن دسته از شهروندان ايرانى كه براى اولين بار 
وارد كانادا مى شــوند رانندگى صحيح و ايمن مردم اين كشور يكى از 

قابل تأمل ترين نكات است.
اخيراً شــوراى اجرايى حمل و نقل موتــورى كانادا كه عاليترين مقام 
تصميم گيرى در حوزه حوادث ترافيكى اين كشــور است سند چشم 
انــداز خود را با عنوان "امن ترين جاده هاى دنيا با صفر شــدن تلفات 

ترافيكى تا سال 2025" منتشر كرد. 
چند روز پيش وزير محترم بهداشــت در مراسم آغاز سال تحصيلى 

دانشگاه ها گفت:
"تعداد مقاالت ISI از 700 مقاله در سال 57 به بيش از 42 هزار مقاله 
افزايش پيدا كرده و ســهم ايران از توليد علم در جهان از 0.1 به 1.5

درصد رسيده است."
وى همچنين اضافه كرد: "در 4 ساله دولت يازدهم و يك سال دولت 
دوازدهم توانســته ايم از نظر علمى در جهــان از رتبه 18 به رتبه 16

برسيم."
اما به راستى توليد علم چيست و آيا شمارش تعداد مقاله منتشر شده 
مى تواند شــاخص صحيحى براى رتبه بندى جايگاه علمى كشــورها 

باشد؟  
دكتر رضا منصورى فيزيك دان برجسته كشورمان در مقاله اى مى نويسد:
"توليد علم واژه و مفهومى اســت كه ما ايرانيان و فارسى زبان ابداع 
science production كرده ايم و براى آن واژه ى معادل انگليسى

را ساخته ايم.
اين براى من كامًال واضح بود چون مى دانســتم اين تركيب با ماهيت 

علم مدرن سازگار نيست. 
علم مدرن فرايندى اســت كه در جريــان آن دانش و معرفت توليد 

مى شود. 
به همين دليل "توليد علم" تركيبى است بى معنى؛ مثل اين است كه ما 

در ايران از «توليد صنعت» صحبت بكنيم. 
بله ما محصوالت صنعتى توليد مى كنيم اما توليد «صنعت» نداريم!"

"ما ايرانيان كه هنوز در ابتداى راه درك علم نوين هســتيم از اين كه 
توانسته ايم مفهوم توليد علم را بسازيم خوشنوديم. 

چون رواج اين مفهوم هم به سياست مداران كمك مى كند مردم را گول 
بزنند چون حمايت واقعى از علم را زير پا گذاشــته اند، و هم مردم ما 
دلشان خوش است كه ما پيشرفت علمى كرده ايم، و همكاران علمى 
راحت تر «دانشمند پايگاه هاى علمى» مى شوند، و هم بخش خصوصى 

درآمدهاى چربى از توليد مقاله و پايان نامه به دست مى آورد. 
ظاهراً همه راضى اند، دانشــمند پايگاهى، سياست مدار، و مردم! پس 

چه باك؟ 
اما واقعيت اين اســت كه اين مفهوم توليد علم مخدرى شده است 
كه دير يــا زود توان تفكر را از جامعه ى دانشــگاهى ما مى گيرد و 

فاجعه اى اجتماعى به بار خواهد آورد."
چند ماه قبل وزير بهداشت فرمودند:

"متاســفانه ايــران در بين كشــورهاى منطقه رتبــه دوم و در بين 
كشــورهاى جهان، بعد از كشورهايى كه اكثراً آفريقايى هستند، رتبه 

هشتم را در ميزان مرگ و مير ناشى از تصادفات ترافيكى دارد. 
در ســال 96، تعداد 16 هــزار و 201 نفر را در جاده ها از دســت 

داده ايم."
"بيشــترين گروه سنى كه در جاده هاى كشور دچار سانحه مى شوند، 
بين 15 تا 30 سال دارند، يعنى افرادى كه در سن مولد قرار داشته و 

مى توانند براى جامعه كارآيى زيادى داشته باشند."
"مــردم عزيــز و شــريف ايــران، خــود مراقــب فرزندانشــان 
باشــند، ايــن غصــه بزرگــى اســت كــه افــراد 15 تــا 29 ســال كــه 
عزيزتريــن جوانــان مــا هســتند بــه دليــل حــوادث ترافيكــى جــان 

ــد." ــود را از دســت بدهن خ
اگــر با همان نحوه اســتدالل آقــاى وزير در مــورد جايگاه علمى 
كشــورها، تعداد مقاله را مالك قرار داده و بــه همان پايگاه علمى 
كه ايشــان استناد كرده رجوع كنيم و اطالعات مرتبط با كشور كانادا 
را اســتخراج نمائيم متوجه مى شــويم كه جايگاه علمى اين كشور 
در ســالهاى اخير رو به افول بوده و از جايگاه ششم به جايگاه نهم 

نزول كرده است. 
از طــرف ديگر اگر  آمار كشــته هاى ترافيكى آقــاى وزير را مالك 
قرار دهيم و با تلفات جاده اى كانادا مقايســه كنيم متوجه مى شويم 
كه آنها به خوبى توانســته اين معضل را در ســالهاى اخير مديريت 
كرده و تعداد كشــته هاى ما (به نســبت جمعيت) حدود چهار برابر 

كانادايى هاست.
در حــال حاضر تنها در حوزه علوم پزشــكى بيــش از 400 مجله 
علمى-پژوهشــى در كشور منتشر مى شــود كه اكثريت عمده آنها 
خصوصى نبوده و از كمكهاى وزارت بهداشت برخوردار مى شوند. 
از ميان آنها حداقل هشت مجله به زبان انگليسى داريم كه در نام آنها 
كلمــات injury  و يا trauma به كار رفته و به طور اختصاصى 

بر روى مصدوميتها كار مى كنند. 
با جستجوى ســاده اى مى توان فهميد كه اين چند صد مجله تاكنون 

صدها مقاله در مورد سوانح و حوادث ترافيكى منتشر كرده اند.  
از سوى ديگر در اين وزارتخانه حداقل ده مركز تحقيقاتى داريم كه 
مأموريت آنها پژوهش در حوزه مصدوميتهاست و به امر به اصطالح 

توليد علم  مشغولند.
از سوى ديگر در اين وزارتخانه حداقل ده مركز تحقيقاتى داريم كه 
مأموريت آنها پژوهش در حوزه مصدوميتهاست و به امر به اصطالح 

توليد علم  مشغولند.
* منبع كانال: ياداشت هايى از تورنتو

اجازه نمى دهيم دفتر اتحاديه اروپا به النه 
جاسوسى تبديل شود

 اگر اروپايى ها درخواست رسمى بازگشايى دفتر اتحاديه اروپا را به مقامات 
ايران تقديم كنند، حتما آن را با در نظر گرفتن منافع كشورمان بررسى مى كنيم.

رئيس كميســيون امنيت ملى با اشاره به بازگشــايى دفتر نمايندگى اتحاديه 
اروپا در تهران، گفت: ســفيران كشــورهاى اروپايى در نشســتى مشترك با 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى درخواست 
كردند كه دفتر اتحاديه اروپا در ايران مجددا بازگشــايى شود.حشــمت ا... 
فالحت پيشه در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، افزود: ما بالفاصله 
اعالم كرديم كه به عنوان كميســيون امنيت ملى در اين زمينه به آنها  كمك 
خواهيم كــرد و اين موضوع  را در دولت و وزارت امور خارجه نيز مطرح 

كرديم.

اسدى هنوز تبرئه نشده است
 با گذشــت بيش از 120 روز از بازداشت اسدى و پيگيرى هاى وزارت امور 

خارجه اين ديپلمات ايرانى هنوز تبرئه نشده است.
عضو هيأت رئيســه كميســيون امنيت ملى درباره آخرين وضعيت بازدادشت 
اســدى ديپلمات ايرانى در آلمان اظهار كرد: با گذشــت بيــش از 120 روز از 
بازداشت وى و پيگيرى هاى وزارت امور خارجه اين ديپلمات ايرانى هنوز تبرئه 
نشده اســت.محمدجواد جمالى نوبندگانى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: وزارت خارجه تمام تالش خود را براى آزادى اسدى به كار گرفته 
است و ظريف وزير امور خارجه كشورمان نيز هفته گذشته در كميسيون امنيت 

ملى اعالم كرد كه به قوت مساله آزادسازى ديپلمات ايرانى را دنبال مى كند.
وى افزود: طبق بررســى هاى حقوقى هيچ توجيهى براى بازداشــت ديپلمات 

ايرانى در آلمان وجود ندارد.

استيضاح وزيركشور دوشنبه آتى در كميسيون 
شوراها بررسى مى شود

 تقاضاى استيضاح وزير كشور دوشنبه آينده در جلسه كميسيون شوراها و امور 
داخلى كشــور در مجلس شوراى اسالمى بررسى مى شود.به گزارش ايرنا تقاضاى 
استيضاح عبدالرضا رحمانى فضلى بعدازظهر دوشنبه14 آبان ماه از ساعت 14:30 تا 
16 در اين كميســيون بررسى مى شود. تقاضاى استيضاح وزير كشور با 25 امضا و 
در 13 محور تقديم هيأت رييسه مجلس شد.سهل انگارى در مباحث امنيتى به ويژه 
حمله تروريســتى اهواز ، اجرا نشدن قانون تقسيمات كشــورى در دولت يازدهم 
و دوازدهم از مهم ترين محورهاى 13گانه اين تقاضاى اســتيضاح اســت. از ديگر 
محورهاى اين استيضاح وضعيت نابسامان قاچاق كاال و فقدان نظارت كافى در اين 
زمينه به ويژه از سوى استانداران، نبود نظارت كافى بر عملكرد شهردارى ها و شوراها 

شهر و بى توجهى به توسعه سياسى اجتماعى كشور به ويژه در زمينه احزاب است.

 رئيــس جمهــورى با تاكيد بــر اينكه 
آمريكا در توطئه جديــد عليه ايران پيروز 
نخواهد شد، گفت: آنها قدم به قدم در حال 
صادرات  گفتند  اول  هســتند؛  عقب نشينى 
نفت را به صفر مى رسانيم؛ بعد گفتند كه در 
نوامبر نمى شــود كه به صفر برسانيم، چند 
ماه بعد ممكن اســت و بعد كم كم گفتند 
نمى شــود به صفر برســانيم و مى خواهيم 

صادرات نفت را كم كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت 
والمســلمين   االســالم  حجت  جمهورى، 
حســن روحانى، روز گذشــته در جلسه 
هيأت دولت، بــا تاكيد بر اينكــه مردم با 
قاطعيــت بدانند كه دولت از اين تهديدات 
آمريكا هراســى ندارد، يادآور شد: ممكن 
اســت، در چند ماه گذشــته مقــدارى بر 
مردم ما ســخت گذشته باشــد و در چند 
ماه آينده هم سخت بگذرد،  اما دولت همه 
توان خود را براى كاهش مشــكالت بكار 
خواهد بســت و به حــول و قوه الهى و با 
صادركننده ها  و  توليدكننده ها  مردم،  كمك 
و به كمك همه فعاالن اقتصادى، نخواهيم 

گذاشت اين روند ادامه پيدا كند.
رئيس جمهورى بــا تاكيد بر اينكه در اين 
شرايط همه بايد دست به دست هم بدهيم 
و سه قوه در كنار هم باشيم تا از مشكالت 
عبور كنيم، گفت: بســيارى از كشورهاى 
بزرگ از جمله كشــورهاى بزرگ در آسيا، 
اروپا و در قاره هاى ديگر در پيام هايشان در 
همين روزهاى اخيــر، اعالم كردند كه در 

كنار ايران خواهند ايستاد.
وى  بــا بيان اينكــه آمريكايى ها هيچ كدام 
از اين اقدامــات را نمى توانند انجام دهند، 
خطــاب به آنان، اظهار داشــت: شــما نه 
مى توانيــد نفــت ايران را قطــع كنيد و نه 
مى توانيد بــه آن حدى كه مــورد نظرتان 
است، برسانيد؛ شما مى خواهيد مردم ايران 
را عصبانى كنيد؛ البته ملت ايران از آمريكا 
و جنايت هاى آمريكا عصبانى هستند نه از 

دولت و نظام خودشان.
روحانــى با تاكيد بر اينكه مــردم ايران به 
كشورشان عشق مى ورزند و ما مى توانيم از 

اين مشكالت عبور كنيم، خاطرنشان كرد: 
به طرف هاى تجارى ايــران هم مى گوييم 
كه اين فشــار آمريــكا، موقت اســت و 
روابط ما با شــما، يك روابط دائمى است. 
آمريكايى ها چند روزى فريادى مى كشند و 
داد و فريادى مى كنند و خواهند رفت. آنها 
نمى توانند بــراى منطقه و ملت هاى بزرگ 

در اين زمينه تصميم گيرى كنند.
جانى  و  بودن  مقصر  روز  آبان   13

بودن آمريكا در تاريخ است
ســخنان  از  ديگرى  بخش  در  روحانــى 
خود با اشاره به نزديك شدن به 13 آبان 
روز جهانــى مبارزه با اســتكبار جهانى، 
افزود: 13 آبان براى مــردم ما خاطرات 
كه  امام(ره)  حضرت  تبعيد  دارد؛  فراوانى 
در آن روز به دســتور آمريكايى ها انجام 
شــد؛ در ماجراى زندان امام(ره)، در 15
خرداد شــايد دولــت ايــران تصميم گير 
بــود و آمريكايى ها تأييــد كننده بودند، 
امــا در ماجراى 13 آبان بــه عكس بود. 
تصميم گيــر اصلــى آمريكايى ها بودند و 

دولت ايران اجراكننده بود.
رئيــس جمهورى بــا بيان اينكه در ســال 
58 هم آمريكايى ها بــه خاطر توطئه ها و 

مداخالتشان دانشجويان را عصبانى كردند 
و باعث شد كه آن حوادث پيش بيايد، بيان 
كرد: همواره 13 آبــان روز مقصر بودن و 
جانى بودن آمريكا در تاريخ بوده اســت و 
امسال هم 13 آبان به معناى يك ظلم جديد 
از طرف آمريكايى هاست، ولى ملت ايران 
در همه مواقع ايستادگى كرده و در اين 13

آبان نيز ايستادگى خواهد كرد.
 ضرورت هاى ترميم كابينه

رئيس جمهورى با اشــاره بــه اينكه يكى 
از داليــل ترميم كابينــه در اين ايام تالش 
بيشتر در راستاى حل مشكالت مردم بوده 
است، ضمن تقدير مجدد از هيأت رئيسه و 
افزود:  اسالمى،  شوراى  مجلس  نمايندگان 
جلسه بسيار خوبى برگزار شد و با متانت، 
 طبــق قانون، مخالفيــن، موافقين، وزيران، 
صحبت كردنــد و 4 وزير با رأى بســيار 
خوب بار مســئوليت را بردوش گرفتند و 

كار خودشان را آغاز كردند.
 راهپيمايى اربعين قدرت نمايى در 

برابر دشمنان اسالم
رييس جمهــورى در ادامــه حضور مردم 
در راهپيمايــى اربعيــن حســينى را يك 
قدرت نمايى در برابر دشمنان اسالم دانست 

و گفــت: فوايد معنوى، روحى، سياســى، 
منطقه اى و جهانى بسيارى در كنار اربعين 
امام حسين(ع) است و همه بايد در اين راه 

فخر كرده و تالش كنيم.
رئيس جمهورى گفت: اربعين يك اجتماع 
پرشــور مردمى براى احترام بــه عدالت، 
صلــح، آزادگى و مبارزه با ظلم و ســتم و 
ترور است و همه عاشقان آزادى و انسانيت 

بايد به دنبال اين پيام باشند.
روحانى بــا بيان اينكه هــر كارى در اين 
زمينــه انجام دهيم، افتخار ماســت، اضافه 
كــرد: بعضى ها نگويند، چراغى كه به خانه 
رواست به مسجد حرام است؛ اين تعبيرات، 
تعبيرات ناصحيحى اســت؛ همه اش براى 
خانه اســت؛ براى مسجد نيست. همه اينها 

براى خانه خودمان است.
روحانى تاكيد كرد: پيام اربعين پيام مبارزه 
با ظلم و دفاع از آزادى، اســتقالل و ســر 
فرود نياوردن در برابر قلدران و ســتمگران 
تاريخ، مبارزه با تروريسم و تالش در مسير 
امنيت و صلح جهانى اســت. هيچ كس از 
اربعيــن ضرر نخواهد ديد؛ جهان اســالم، 
اروپا، آمريكا و همه دنيــا از اربعين منتفع 

مى شوند.

رئيس جمهورى:

آمريكا در مقابل مردم ايران 
مجبور به عقب نشينى شده است

 محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
و بيژن نامدار زنگنه وزير نفت هفته آينده 
براى پاســخگويى به پنج ســوال تعدادى 
از نمايندگان در مجلس شــوراى اسالمى 

حضور مى يابند.
به گزارش ايرنا، مجلس شــوراى اسالمى 
هفته آينده روزهاى يكشــنبه و دوشــنبه 
جلســه علنى دارد و سه شنبه و چهارشنبه 
آتى به دليل مصادف شــدن با ايام رحلت 
رســول اكرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) 

تعطيل است.
وزير امور خارجه هفته آتى براى پاســخ 
به پرسش هاى حسينعلى حاجى دليگانى 
نماينده شاهين شــهر و پنج نماينده ديگر 
(سه فقره سوال) در مجلس شوراى اسالمى 

حضور مى يابد.
وزير نفت نيز براى پاســخ به سوال على 
ســارى نماينده اهواز و تعــدادى ديگر از 
نماينــدگان (دو فقره ســوال) در مجلس 

شوراى اسالمى حضور مى يابد.
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در 
جلســات هفته آينده خانه ملت همچنين 
طرح اصالح صدور چــك را براى تامين 
نظر شوراى نگهبان و طرح يك فوريتى راه 
اندازى و استفاده از پيام رسان هاى مالى و 
انعقاد پيمان هاى پولى دو و چند جانبه در 

تجارت خارجى و اليحه تشــكيل سازمان 
صنايع دريايى نيروهاى مســلح را بررسى 
مى كنند.بررسى اليحه معافيت وزارتخانه 
ها و موسســات دولتى از پرداخت هزينه 
هاى ثبتــى، اليحه مديريت حــوادث ير 
مترقبه كشــور و اليحه اهداف، وظايف و 
اختيــارات وزارت ورزش و جوانــان نيز 

در دستور كار جلسات هفته آينده مجلس 
شوراى اسالمى قرار دارد.

نماينــدگان مجلس همچنين قرار اســت 
اليحه تشكيل وزارتخانه هاى رفاه و تامين 
اجتماعــى و كار و تعــاون و اليحه نحوه 
اســتفاده و نگهدارى و نظــارت بر پايانه 
فروشگاهى را در جلسات هفته آينده خود 

رسيدگى كنند.
بررسى تقاضاى تعدادى از نمايندگان مبنى 
بر تشكيل كميسيون ويژه مقابله با تحريم 
ها و گزارش كميســيون اقتصادى مجلس 
مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص 
از عملكرد بانك مركزى جمهورى اسالمى 
در پنج سال گذشته در دستور كار جلسات 

هفته آينده خانه ملت قرار دارد.
نماينــدگان مجلس همچنين قرار اســت 
تقاضاى تشــكيل كميســيون ويژه زنان، 
جوانان و خانواده را در جلسات هفته آتى 

مجلس شوراى اسالمى بررسى كنند.

شوراى نگهبان 
جلسه اى براى 
CFT برگزار 
نكرده است
 ســخنگوى شــوراى نگهبــان در واكنش 
بــه خبــرى نادرســت مبنــى بــر رد اليحــه 
الحــاق ايــران بــه كنوانســيون بيــن المللــى 
CFT ) مبــارزه بــا تاميــن مالــى تروريســم

ــته  ــان روز گذش ــوراى نگهب ــت: ش ) گف

جلســه اى نداشــت و جمــع بنــدى نهايــى 
ــالم  ــه زودى اع ــورد اليحــه CFT ب در م

مــى شــود.
عباســعلى كدخدايى در گفت وگو با ايرنا 
اين مطلب را در پاســخ به ســوالى درباره 
اخبار منتشره برخى رسانه ها درمورد اليحه 
CFT و رد آن در جلســه شوراى نگهبان 

بيان كرد.
وى همچنين در پاســخ به اين سوال كه آيا 
بررسى اين اليحه در شوراى نگهبان به پايان 
رســيده است، تاكيد كرد: جمع بندى نهايى 
اين شورا درمورد اين اليحه به زودى اعالم 

مى شود.
اليحــه الحــاق دولــت جمهــورى اســالمى 
ايــران بــه كنوانســيون بيــن المللــى مقابلــه 
بــا تاميــن مالــى تروريســم 15 مهــر 1397

ــف  ــق و 120 راى مخال ــا 143 راى مواف ب
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــب مجل ــه تصوي ب
رســيد و بــراى انطبــاق بــا قانــون اساســى 
و شــرع بــه شــوراى نگهبــان ارجــاع شــد.

اين اليحه شامل يك مقدمه، 28 ماده و يك 
پيوست است كه بر اســاس آن، جمهورى 
اسالمى ايران الحاق به كنوانسيون بين المللى 
مقابله با تامين مالى تروريسم را با شروطى 

مى پذيرد.
شــوراى نگهبــان نيــز بررســى ايــن اليحــه 
را در دســتور كار خــود قــرار داد و در 
جلســه 25 مهــر مــاه ايــن شــورا بــا حضور 
ــس  ــاون اول ريي ــرى مع ــحاق جهانگي اس
ــر  ــف وزي ــد جــواد ظري ــورى، محم جمه
امــور خارجــه و عبدالناصــر همتــى رييــس 

كل بانــك مركــزى بررســى شــد.
در اين جلسه اعضاى شــوراى نگهبان نيز 
سواالتى مطرح كه پاســخ داده و مقرر شد 
در جلسات آتى از نظرات ديگر كارشناسان 

نيز استفاده شود.

ظريف و زنگنه هفته آينده به مجلس مى روند
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بهداشتنكتهدانشگاه

تمام استان ها داراى مركز جامع توانبخشى مى شوند
 معاون بهداشت، درمان و توانبخشى هالل احمر، از تاسيس مراكز جامع توانبخشى 

در تمام استان هاى كشور تا بهمن ماه سال جارى خبر داد.
حسن صفاريه در گفتگو با ايلنا گفت: در حال تاسيس مراكز جامع توانبخشى در تمام 
اســتان ها هستيم؛ مراكز جامع توانبخشــى داراى بخش هاى فيزيوتراپى، كار درمانى، 
گفتار درمانى، اورتز و پروتز هستند.وى افزود: هم اكنون در حال راه اندازى اين مراكز 
هستيم و در بهمن ماه افتتاح مى شود.صفاريه گفت: هالل احمر ايران همواره در حوزه 
توانبخشى تكيه گاه مطمئنى براى وزارت بهداشت بوده است و پس از افتتاح اين مراكز 
مى تواند كمك زيادى به بيماران كند. هالل احمر در نظر دارد پس از افتتاح اين مراكز 

اقدام به ايجاد كلينيك هاى تخصصى توانبخشى در تمام استان ها كند.

تعرفه هاى خدمات مراقبت در منزل بازنگرى مى شود
 تعرفه هاى خدمات مراكز مراقبت در منزل از ابتدا كم منظور شده بود و همين علت 
به شوراى عالى بيمه درخواست داديم كه دوباره در تعرفه هاى اين طرح بازنگرى شود.

معاون پرستارى وزير بهداشت گفت: اين طرح در شوراى عالى بيمه سالمت تصويب 
و مقرر شــد به صورت پايلوت براى پنج دسته از بيمارى هاى قلبى و عروقى، سرطان، 
نوزادانى كه نياز به فتوتراپى دارند، بيمارانى كه درICU هســتند و فقط نياز به مراقبت 
دارند و دوره حاد درمانشان گذشته و بيماران پيشرفته نارسايى قلبى خدمات مراقبتى در 
منزل ارائه شود.مريم حضرتى در گفت وگو با ايرنا افزود: كارگروه هاى تخصصى براى 
هر كدام از اين بيمارى ها تشكيل شد. در هر كارگروه، يك پزشك متخصص هر بيمارى، 

پرستار عضو هيئت علمى، پرستار مراقبت در منزل و نماينده هاى بيمه حضور داشتند. 

حضور بانوان در پست هاى مديريتى استاندارى ها 60 
درصد بيشتر شد

 آمــار نشــان مى دهــد همچنــان بــراى رســيدن بــه وضعيــت مطلــوب و 
ــوان فاصلــه داريــم امــا رشــد  ــه بان اختصــاص 30 درصــد پســت هاى مديريتــى ب
60 درصــدى حضــور بانــوان در اســتاندارى ها و رشــد 16 درصــد آنــان در 

ــت. ــى اس ــاق مبارك ــا اتف وزارتخانه ه
معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى در گفت و گو با ايرنا 
گفت: در استاندارى هاى سراسر كشور اكنون دو هزار و 382 مدير ميانى و پايه فعاليت 
دارند كه 14 درصد آنان را بانوان تشكيل مى دهند، البته از اين 14 درصد كه 336 نفر 

هستند، 107 نفر در يكسال اخير منصوب شده اند.

بايدها و نبايدها از خطر گاز گرفتگى
 با مونو اكسيد كربن

 اگر داخل منزل در فضاي بســته از وسايل گرمايشي مانند بخاري ، 
آبگرمكن، شومينه كه با سوخت فسيلي (گاز،نفت،گازوئيل) و يا چوب 
عمل مي كنند اســتفاده مي كنيد، خود و خانــواده را در معرض خطر 
مرگ خاموش قرار داده ايد . مگر آنكه تمهيدات ايمني و اســتاندارد را 

انجام دهيد .
به هنگام خريــد و يا اجاره منزل ، ابتدا بايــد ايمني دودكش هاي آن 
را با كمك متخصصين بررســي و همچنين در صورت عبور دودكش 
موتورخانه و واحدهاي ديگر از داخل ديوارهاي منزل مسكوني شما ، 
منزل خود را با نصب هشــدار دهنده مونوكسيد كربن تاييد شده، ايمن 

نمائيد.
هر نوع وسيله گرمايشي با سوخت فسيلي (گاز،نفت،گازوئيل و...) بايد 

ساليانه مورد سرويس كامل قرار گيرد .
نقص فني دودكش ها، عامل اساســي مسموميت ها و مرگ و ميرهاي 
ناشي از گاز مونوكسيدكربن هستند و ساليانه بايد توسط افراد متخصص 

مورد بازبيني ،سرويس و نظافت قرار گيرند. 
استفاده مشترك چند وسيله گرمايشي از يك دودكش خطرناك است.

ارتفاع كل يك دودكش هرگز نبايد از 3 متر كمتر باشد.
افزايش طول افقي دودكش، احتمال خطر مسموميت با گاز مونوكسيد 
كربن را افزايش مي دهد. مقدار مجاز آن را با توجه به قدرت گرمايشي 

و قطر لوله دودكش ، از افراد متخصص جويا شويد . 
هرگز از لوله هاي انعطاف پذير (آكاردئوني)براي هيچ نوع دودكشــي 

استفاده نكنيد .
هرگز از لوله هاي فرسوده و يا آسيب ديده براي دودكش استفاده نكنيد . 
قطعات لوله هاي دودكش بايد كامال به صورت دودبند و محكم به هم 
متصل شوند . هرگونه ضعف در اتصال آنها ، جان شما و عزيزانتان را 

در خطر مرگ حتمي قرار مي دهد . 
شيب لوله هاي دودكش در هيچ نقطه اي نبايد به سمت پائين باشد .

حداقل ارتفاع لوله دودكش از سطح پشت بام يك متر مي باشد
نصب دودكش در فاصله كمتر از 3 متري كولر و دســتگاه هاي تهويه 
ممنوع است .نصب دودكش در پشــت بام در فاصله كمتر از 3 متري 

ديوارهاي جان پناه اطراف بام ، ممنوع است .
عبور دادن لوله هاي دودكش از داخل سقف كاذب حمام و ديگر فضاها 

ممنوع است.
از درز انقطاع ساختمان ها هرگز به عنوان دودكش استفاده نكنيد.

هميشه احتمال خرابي و نقص فني دودكش ها و دستگاه هاي گرمايشي 
وجود دارد  استفاده از دستگاه هاي هشدار دهنده مونوكسيدكربن تاييد 

شده ضامن سالمتي و حفظ جان ما ، در اينگونه مواقع است .
هرگز از اجاق گاز ،گاز پيك نيك و يا دســتگاه هاي دست ساز براي 

گرمايش در فضاي بسته استفاده نكنيد .
استفاده از بخاري هاي بدون دودكش در اماكن مسكوني و اقامتي بسيار 

خطرناك است .
دودكش بخاري در زمان استفاده حتما بايد داغ باشد ، سردي دودكش 
نشانه انتشار گاز مونوكســيدكربن در فضاي داخل منزل بوده و وقوع 

حادثه مرگ خاموش حتمي است . آن را جدي بگيريد .
استفاده از شومينه به عنوان وســيله گرمايشي خطرناك است. به هيچ 

عنوان آن را به هنگام خوابيدن روشن نگذاريد.
استفاده از آبگرمكن و پكيج هاي حرارتي در رختكن حمام و حمام اكيداً 
ممنوع است .به كارگيري آبگرمكن هاي ديواري در فضاهاي بسته بدون 

ايجاد دريچه تهويه هواي دائماً باز، مجاز نمي باشد.
قــراردادن دودكش بخاري ها در داخل آب هيچگونه كمكي به كاهش 
آلودگي فضا به گاز مونوكســيد كربن نكرده و مرگ خاموش را در پي 
دارد .دودكش هاي واقع در خارج ساختمان بايد حتماً عايق بندي شوند 
تا در ســرماي زمستان باعث سرد شدن محصوالت احتراق و پس زدن 

آنها به داخل واحد مسكوني و گاز گرفتگي نشود. 
از استفاده طوالني مدت و همزمان چند وسيله گاز سوز در منزل پرهيز 

كنيد مگر آنكه از تهويه و جريان مناسب هوا مطمئن باشيد .
هنگام خريد وسايل حرارتي به نشان استاندارد توجه كنيد.

نصب كالهك H در انتهاي دودكش الزامي است .
ســر درد، سرگيجه ، سياهي رفتن چشــم و حالت تهوع از عاليم گاز 
گرفتگي است. اگر بعد از خارج شدن از منزل اين عاليم از بين رفت و 
يا در منزل چند نفر دچار اين عاليم شدند به احتمال زياد مرگ خاموش 

در كمين شما است .
باز بودن دريچه كولر در بعضي شــرايط مي تواند عامل تشــديد گاز 
گرفتگي شود، بنابراين براي تهويه مناسب صرفاً از دريچه هاي هميشه 

باز در ديواره اتاق ها و سالن ها بهره بگيريد.
هنگام خوابيدن فاصله خود را تا بخاري يا منابع حرارتي با ســوخت 
فسيلي (گاز،نفت،گازوئيل) حفظ كنيد. اين فاصله كمتر از 1/5 متر نبايد 

باشد.

همدان پيام: مطالبه از حوزه نظارت باالست
 نه اينكه شما هم خيلى خوب نظارت مى كنين!!

شرق: 100 هديه مجلس به فراريان مالياتي 
 حاال اونايى كه ماليات مى دادن از ماليات دادنشون پشيمون مى شن!!!!

فرصت امروز: پيش بيني اقتصادي ايران در بزنگاه 13 آبان
 ديگه بدتر از اين هم مگه هســت ما رو زودتر براى گرانى 13 

ابان آماده كردند!!
قانون: با دست، پا و سر براي قهرماني مي رويم 

 از هول حليم تو ديگ نيفتى؟؟ 
همدان پيام: بانوى 79 ساله همدانى قهرمان دو ميدانى مالزى

 اونوقت جوونامون انگار دنيا به آخر رســيده باشه از زندگى 
كال نااميد شدن!!

شهردار تهران: معطل قحط الرجال در شوراي شهر 
 حاال حتما بايد از آقايون باشه؟!! 

همشهري: نبض تند تورم در استان هاي غربي 
 به خاطر سرماي هواست 

ايران ورزش: ورزشگاه آزادي جديد، از خواب بيدار شويد
 بدون شرح!!

همدان پيام: مالير در تخصيص بودجه از ميانگين استاني باالتر است
 زورشون براى گرفتن بودجه بيشتر بوده!!

ايرنا: برترين دانشكده هاي مديريت كسب و كار در آسيا هستند 
 كدوم كشور از آسيا باشه مهمه!!

همدان پيام: طرح تحول سالمت آمار سزارين را كاهش داد
 اصال مگه با اين گرونى مردم جرات زاد و ولد رو دارن كه به 

سزارين هم برسه!!
جمهوري اسالمي: حفظ و اجراي برجام را با قدرت ادامه مي دهيم 

 فكر كنم آخرش برجام به نسل بعد ما برسه!!
ايران ورزشي: قهرماني و توپ طالي آسيا را با هم مي خواهم 

 چي خوردن اشتهاشون باز شده!! 
ستاره صبح: زميني خواري و كوه خواري

 به آدم خوارى هم مى رسه!! 

38 هزار ليتر گازوئيل قاچاق 
در همدان كشف شد

 ماموران نيروى انتظامى در 2 عمليات پليسى موفق به كشف 38 هزار 
ليتر گازوئيل قاچاق و فاقد مجوز كشف شد.

رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: ماموران حاضر در ايســتگاه 
بازرسى شهيد زارعى به يك دستگاه خودروى كاميون تانكردار مشكوك 

و آن را متوقف كردند.
رضا زارعى در گفتگو با ايرنا اظهار داشــت: در بازرســى هاى از اين 
خودرو 32 هزار ليتر ســوخت گازوئيل قاچــاق به ارزش حدود 800

ميليون ريال كشف شد.
رئيس پليس آگاهى استان همدان ادامه داد: همچنين يك دستگاه كاميون 
تانكردار حامل فرآورده هاى نفتى قاچاق قصد عبور از جاده هاى همدان 
را داشــت كه تيم هاى گشــتى اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس 
آگاهى، اين وسيله نقليه را در حوالى جورقان مشاهده و متوقف كردند.

زارعى ادامه داد: ماموران در بازرسى از اين خودرو 6 هزار ليتر گازوئيل 
قاچاق و فاقد مجوز به ارزش 150 ميليون ريال كشف كردند.

رئيس پليس آگاهى استان همدان يادآورى كرد: پس از دريافت خبرى 
مبنى بر دپو كاالى قاچاق در منزل فردى، با هماهنگى مقام قضائى اين 
محل بازرسى شد. زارعى افزود: بيش از 98 هزار نخ سيگار و 2 هزار و 
811 قلم قرص ترامادول خارجى و قاچاق در اين منزل مسكونى كشف 
شــد. وى اضافه كرد: همچنين 427 هزار و 800 نخ سيگار خارجى و 
قاچاق در 2 ماموريت جداگانه در اين استان كشف و ضبط شد. رئيس 
پليس آگاهى همدان افزود: 2 دســتگاه خودروى سوارى از شهرهاى 
مرزى غرب كشور اقدام به حمل و جابجايى سيگار هاى خارجى مى 
كردند كه در شهر صالح آباد متوقف و در بازرسى از آنها محموله سيگار 

قاچاق كشف شد.

مفقود شدن دختر بچه 8 ساله در همدان
انتظامى  فرمانده   
از  همدان  شهرستان 
دختر  شــدن  مفقود 
در  ســاله اى   8 بچه 

همدان خبر داد.
در  باقرى  جمشــيد 
ايســنا،  با  گفت  وگو 
در تشــريح اين خبر 
اظهار كرد: شــنبه 5

آبان ماه ساعت 18 گزارشى مبنى بر مفقود شدن دختر بچه اى 8 ساله به 
نام «آيناز» در شهرك مدنى منطقه حسن آباد به پليس داده شد.

وى ادامه داد: بعد از گزارش مفقودى اين دختر بچه توسط خانواده اش 
و تشــكيل پرونده و هماهنگى با مراجع قضايى، پرونده براى بررسى 
بيشتر به پليس آگاهى ارسال شده است.باقرى با اشاره به انتشار عكس 
اين دختر در فضاى مجازى خاطرنشــان كرد: بعد از مطلع شدن پليس 
از مفقود شــدن اين دختر عكس آن را در فضاى مجازى منتشر كرده و 
از مردم درخواســت مى كند در صورت يافتن و مشاهده اين دختر در 
اسرع وقت به پليس خبر دهند.وى در پايان عنوان كرد: بررسى هاى الزم 
براى يافتن فرد مفقود شده توسط پليس آگاهى انجام شده و در صورت 

يافتن اين دختر به خانواده اش تحويل داده مى شود.

ترس از آينده شغلى اصلى ترين دليل افسردگى 
دانشجويان است

 ترس از آينده شــغلى و نبود بازار كار مناســب براى بعضى رشــته هاى تحصيلى 
دانشجويان باعث افسردگى آنان و ابتال به انواع بيمارى هاى روحى و روانى شده است.

يك روانشــناس گفت: متاسفانه به دليل فشار خانواده ها به فرزندانشان، جوانان دانشجو 
با بى عالقگى وارد دانشــگاه مى شوند و نمى توانند آن طور كه بايد به تحصيل در رشته 
خود بپردازند.على خادمى در گفت وگو با ايســنا، گفت: وجود فضايى بدور از استرس 
و عدم تحميل فشارهاى بيرونى به جوانان را در رابطه با انتخاب رشته و تصميم گيرى 
براى آيندشان پيشنهاد كرد و آن را راهى براى كنترل و كاهش افسردگى دانشجويان آينده 
دانست.وى تصريح كرد: اســاتيد نقش موثرى در بهبود روند زندگى دانشجويان دارند 
چراكه آنها روزانه با دانشــجويان مختلفى سرو كار دارند و به نحوى جزو خانواده آنان 

محسوب مى شوند و بايد راهنما و سرمشق مناسبى براى آنان باشند.

دندان عقل هميشه كشيدنى نيست
 همواره وجود دندان عقل به معناى كشــيده شــدن آن نيست و در بسيارى از موارد 

به لحاظ شرايط و موقعيت دندان عقل در جويدن به دندان هاى آسياب كمك مى كند.
يــك متخصــص جراحــى لثــه و ايمپلنــت گفــت: در واقــع در ســنينى كــه  تكامــل 
ــه  ــى ب ــچ ربط ــد و هي ــش مى كن ــز روي ــل ني ــدان عق ــرد، دن ــى صــورت مى گي عقل

ــدارد. عقــل، شــعور و هــوش ن
مجيد منصورى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در صورتى كه رويش دندان عقل مناسب 
بوده و آسيبى به لثه اطراف وارد نكرده باشد، وجود آن مشكلى ندارد. اما به دليل اينكه 
بيشــتر از ساير دندان ها دچار ناهنجارى مى شــود، اغلب يا به ترميم ريشه آن پرداخته 
مى شود و يا گفته مى شود بهتر است كه كشيده شود. بنابراين دندان عقل هميشه كشيدنى 

نيست و حتى نگهدارى آن مفيد است.
اين متخصص از خانواده ها خواست فقط در صورتى كه وجود دندان عقل باعث مشكل 

مى شود اقدام به كشيدن آن كنند.

شرايط براى تغيير نظام پرداخت حوزه سالمت 
آماده نيست

 يكى از جدى ترين مشــكالت نظام ســالمت، نظام پرداخت  است كه در اين راستا 
جلسه هاى زيادى برگزار شده ولى هنوز شرايط براى تغيير ريشه اى نظام پرداخت آماده 

نيست. 
معاون برنامه ريزى راهبردى و هماهنگى وزارت بهداشــت درباره اصالح نظام پرداخت 
در حوزه سالمت  اظهار داشت: نظام پرداخت موجود در حوزه سالمت كشور، مشكالت 
بسيارى دارد. على اكبر حق دوســت در گفت وگو با ايرنا افزود: مهمترين مشكل نظام 
پرداخت ثابت اين بود كه پزشــكان انگيزه كار زياد را در اين شرايط نداشتند و فقط به 
اندازه وظيفه  خود كار مى كردند، اما در حال حاضر«پرداخت به ازاى خدمت»  جايگزين 
«حقوق ثابت» شــد.  يكى از جدى ترين مشكالت نظام سالمت، نظام پرداخت است و 

هنوز شرايط براى تغيير ريشه اى نظام پرداخت آماده نشده است.

 مهريه را كى داده و كى گرفته جمله 
معروفى اســت كه هميشــه در مراسم 
براى  چانه زنى  جريان  در  و  خواستگارى 
تعيين مهريه از ســوى خانواده ها مطرح 
مى شود اما آمار زندانيان مهريه گواه بر اين 
مسأله اســت كه مهريه را هم مى دهند و 

هم مى گيرند.
افزايــش قيمت ســكه و كاهــش توان 
پرداخت مهريه بار ديگر اين مســئله را 
به عنوان يــك امر عمومى مطرح كرد. در 
حالى كه برخى معتقدند بايد شروط ضمن 
عقد جايگزين مهريه شود و آن را تعديل 
كند، يك حقوق دان معتقد اســت شروط 
ضمن عقد و مهريه ماهيت متفاوت دارند 

و قابل تبديل به يكديگر نيستند.
گرانى سكه و تبديل مهريه به يك 

معضل اجتماعى
مباحث مرتبط با مهريه يكى از مسائل عمومى 
جامعه اســت كه در ســال هاى گذشته افراد 
زيادى را به خود درگير كرده اســت. پس از 
افزايش نرخ ارز و سكه مشكالتى براى افرادى 

كه مهريه مى پردازند به وجود آمد. 
معصومــه ابتكار معــاون زنــان و خانواده 
رياســت جمهورى نخســتين واكنش را به 
اين مسئله نشان داد و گفت: اكنون خبرهاى 
مختلفــى مبنى بر افزايش آمــار زندانيان به 
خاطر مهريه منتشر مى شود و مردان به خاطر 
مهريه در زندان به سر مى برند، در حالى كه 
هدف مهريه اين موضوع نيســت. به همين 
دليل مــن هم به عنوان يك نظر شــخصى 
پيشــنهاد دادم كه اگر كسى بخواهد طالق 
بگيرد و زن مطالبه مهريه اش را داشته باشد 
محاســبه قيمت سكه آن بر اساس سالى كه 

عقد كرده، باشد.
عقد  ضمن  شروط  زوجين  برخى   
نجومى  مهريه هــاى  جايگزيــن  را 

كرده اند
شــهيندخت موالوردى دستيار ويژه حقوق 
شــهروندى رئيس جمهور در مورد مهريه 
اظهارنظر كرده و معتقد است در حال حاضر 
به گونه اى پيش رفته كه برخى زوجين سراغ 
حقوق غيرمالى مثــل وكالت طالق، نصف 
كــردن دارايى و وكالت خروج از كشــور 
مى روند و اين موارد را جايگزين مهريه هاى 

نجومى مى كنند.
 وى درباره تعديل مهريه مى گويد: تا زمانى 
كه قانون عوض نشــود اين ها راهكارهاى 
جايگزين است، اما در قانون مدنى در ماده 
11 و 19 پيش بينى شــده و طبق شرع اين 
اجازه داده شــده كه زوجين هنگام ازدواج 
توافق داشته باشــند و سال هاست در حال 

انجام است.

موالوردى ادامه داد: مهريه را نمى شــود كم 
كرد، البتــه بحث تعديل مهريه بر اســاس 
بخشــنامه اى از ســوى قوه قضاييه با توجه 
به نوســانات قيمت نرخ سكه و تأثير آن بر 
افزايش تعداد زندانيان مهريه مطرح اســت 
و دســتورى داده اند كه تعديل پيدا كند. چه 
اكنون و چه قبل از آن درباره اختيار كاهش 
مهريه هيچ مشكلى نداشته ايم و افزايش آن 
را شــوراى نگهبان نظر داد كه بعد از عقد 
امكان افزايش ســكه وجود ندارد ولى براى 

كاهش آن مسئله اى نبوده است.
قابل  عقد  ضمن  شروط  و  مهريه   

تبديل نيستند
رئيسه  هيأت  عضو  ســاكت،  محمدحسين 
هيأت امناى انجمن حقوق شناســى درباره 
موضوع جايگزين شدن شروط ضمن عقد 
با مهريه گفت: مهريه و شروط ضمن عقد، 
هر كدام ماهيت جداگانه دارد و قابل تبديل 
به هم شــدن يا باج گيرى و باج دهى به هم 
نيست. مى گويند مرد امتيازى به زن در قالب 
شروط ضمن عقد مى دهد و به جاى آن مهر 
را كم مى كنند. اين درواقع نوعى جايگزينى 
تجارت است و كار درستى نيست كه به دليل 
افزايش قيمت ســكه يا مهريه، به شــرايط 
ســخت تن دهيم. ايــن كار از نظر عاطفى 

درست نيست.
وى افــزود: بايد اين مفهوم در جامعه رواج 
پيدا كند كه كســى كــه مى داند و علم دارد 
كــه نمى تواند مهــر را پرداخت كند (چون 
مهر طلب آنى است)، اگر نمى تواند بپردازد 
يك نوع تدليس و فريب در ازدواج است و 
ازدواج باطل اســت. چندين سال پيش اين 
بحث را مطرح كردم و جامعه سنتى حقوقى 
متوجه اين حرف نشد و تازه متوجه مى شود 

كه چه مشكالتى وجود دارد.

الزم االجرا  عقد  ضمن  شــرايط   
هستند

اين حقوقدان در مورد شــروط ضمن عقد 
گفت: اين كه شروط ضمن عقد را جايگزين 
مهريــه كنيم و بد را به جــاى بدتر انتخاب 
كنيــم و مرد را در فشــار بگذاريم كه چون 
نمى تواند مهريه بدهد، حق طالق را به جاى 
آن بدهد يا شرايط ضمن عقد را بپذيرد، كار 

خوبى نيست.
وى در مورد الزم االجرا بودن شرايط ضمن 
عقد گفت: شــرايط ضمن عقــد قابل اجرا 
است و شرط بايد تحقق پيدا كند، اما اثبات 
تحقق شروط، مســئله ديگرى است. براى 
مثال، برخى از شروط ضمن عقد براى حق 
طالق زن اين اســت كه مــرد 6 ماه زندان 
برود، اعتياد داشته باشد، ازدواج مجدد كند 
يا خرجى ندهد تــا زن بتواند طالق بگيرد. 
اين مســائل به اثبات نيــاز دارد و به صرف 
ادعا نمى توان در مورد آنها نظر داد و فرآيند 

اثبات آن زمان بر است.
ســاكت در مورد تبعــات مباحث مرتبط با 
مهريه و شــروط ضمن عقد گفت: اگر اين 
بحث بخواهد اساس و شــالوده زندگى را 
به خطر بيندازد چه تفاوتى مى كند كه پول، 
شــرط ضمن عقد يا بهانه ديگر باشد. اين 
مسئله از نظر اخالقى و از نظر ركن خانواده 

ايجاد مشكل مى كند.
 افزايش 43 درصــدى زندانيان 

مهريه در همدان
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همــدان در 
گفت وگــو با همدان پيام، اظهــار كرد: آمار 
مددجويان محكوم به مهريه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته با افزايش 43 درصدى 

مواجه بوده است.
يداله روحانى منش با بيان اينكه مشــكالت 

اقتصادى و بيكارى عمــده عوامل ناتوانى 
اين زندانيان در تأمين مهريه ارزيابى شــده 
اســت، افزود: با توجه بــه اينكه محكومان 
نفقه سرپرســت خانوار به شــمار مى آيند 
اولويت نخست ستاد ديه در راستاى رهايى 

محكومان نفقه است.
وى با بيان اينكه در حاضر 102 نفر به علت 
بدهكارى مهريه در زندان هســتند، عنوان 
كرد: طبق آمار و اطالعات به دســت آمده 
اكنون كمترين زندانيان مربوط به مهريه در 
نهاوند و بيشــترين آمار متعلق به شهرستان 

همدان است.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان بيان كرد: 
از ابتداى سال تا پايان شهريور 141 زندانى 
جرائم غيرعمد كه به علت بدهى يا ناتوانى 
در پرداخــت مهريه، نفقه و ديه در زندان به 
سر مى بردند به كمك خيران و ستاد ديه آزاد 

شده اند.
وى اضافه كرد: از بين مجموع پرونده ها 12
مــورد مربوط به مهريه، 4 مــورد ديه، 121
مورد بدهى مالــى و 4 مورد مربوط به نفقه 

بوده است.
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان درباره 
اقدامات ســتاد ديه در راســتاى آزادسازى 
زندانيان مهريــه اظهار كرد: ســتاد ديه در 
مرحلــه اول تالش كرده با وســاطت خود 
زوجين را به ادامه زندگى تشويق و ترغيب 
كند و در مرحله بعد اقدام به وساطت آزادى 

زندانى مى كند.
وى در پايان يادآور شــد: در ماه هاى اخير 
ســتاد ديه با پيگيرى مشــكالت زندانيان 
مهريه در تالش اســت كه با كمك مجلس 
و قوه قضائيه شرايط پرداخت بدهى مهريه 
را تســهيل كند كه اين امر فعــال در مراكز 

تصميم گيرى كشور در حال بررسى است.

مهريه قابل جايگزين 
با شروط ضمن عقد نيست

■ تورم زندانيان مهريه همدان را 43 درصد افزايش داد

سودجويان به «شيشه» 
سفيدكننده و لوله 
بازكن اضافه مى كنند
 قيمت شيشه چهار برابر افزايش يافته، 
جهش قيمت شيشه به معناى اين است كه 
هزينه مصرف يك معتاد هــم چهار برابر 
شده است و سودجويان به اين ماده محرك 
انواع مواد ســفيدكننده، لوله بازكن، پودر 
شوينده، انواع چسب ها و مواد شبه اسيدى 

اضافه مى كنند.

ــاره  ــاد درب ــگر اعتي ــناس و پژوهش كارش
ــواد مخــدر و محــرك  افزايــش قيمــت م
گفــت: قيمــت شيشــه چهــار برابــر 
افزايــش يافتــه اســت و هــر گــرم شيشــه 
ــه 160 هــزار تومــان رســيده اســت، در  ب
حالــى كــه پيــش از ايــن هــر گــرم شيشــه 
حــدود 40 هــزار تومــان قيمــت داشــت. 
ــن  ــاى اي ــه معن جهــش قيمــت شيشــه ب
ــاد  ــك معت ــه مصــرف ي ــه هزين اســت ك
ــده اســت و چــون  ــر ش ــار براب ــم چه ه
ــه  ــور ب ــد مجب ــد ندارن ــوان خري اغلــب ت

ــى شــوند. ــواد مختلــف م تركيــب م
هومان نارنجى هــا در گفتگو با خبرآنالين 
ادامه داد: فرايند توليد شيشــه آشــپزخانه 
اى است و ناخالصى هاى شيشه بر تنفس، 
مجارى گوارشــى، حلق و مرى تاثير سوء 
دارد و باعث ســوزش و آسيب اندام هاى 

درونى بدن مى شود.
وى اظهار داشت: قيمت مواد مخدر به دليل 
انبوه انبارهاى اين مواد تا حدى كنترل شده 
اما به هر حال، موجودى انبارها رو به پايان 
است و قيمت ها افزايش مى يابد و پيش بينى 

مى شــود كه مصرف كنندگان مواد مخدر 
بيشــتر به ســمت ترياك و هروئين بروند 
زيرا قيمت مواد محرك مانند شيشه بسيار 

گران است.
نارنجى هــا درباره تركيب مــواد مخدر با 
ناخالصى ها اظهار داشت: وجود ناخالصى 
در انواع مواد مخدر چالش جدى در حوزه 
اعتياد محسوب مى شود. اخيرا برخى افراد 
براى كاهش قيمت تمام شده مواد، آنها را با 
مواد ارزانتر تركيب مى كنند. به عنوان نمونه 

شيشه با هروئين مخلوط مى شود.
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گرانى تا 40 درصدى موتورسيكلت نسبت به ابتداى 
سال

 رئيس اتحاديه فروشــندگان موتورسيكلت، دوچرخه و قطعات گفت: با ترخيص 
و تأمين قطعات كه محاســبه قيمت آن با نرخ جديد ارز انجام شــده، روند توليد به 
روال سابق بازگشته و نســبت به گذشته قيمت محصوالت 30 تا 40 درصد افزايش 

يافته است.
محمدخــادم منصورى در واكنش به اين كه گزارش ها از ســطح بازار حكايت از آن 
دارد كه موتورســيكلتى كه در ابتداى ســال جارى با قيمت 10 ميليون تومان معامله 

مى شــد در هفته هاى گذشته به قيمت 24 ميليون تومان معامله شده كه نشان از رشد 
240 درصدى دارد، به ايســنا گفت: رشد قابل توجه قيمت در زمانى رخ داد كه اكثر 
توليدات كارخانجات به بازار تزريق و موجودى كارخانجات با افت شــديدى روبرو 

شده بود.
رئيس اتحاديه فروشندگان موتورسيكلت، دوچرخه و قطعات بيان كرد: كارخانجات 
توليدى قيمت محصوالت خود را با توجه به هزينه تمام شده و سود منطقى تعيين و 
محصوالت را در قالب ســبد كااليى به بازار عرضه مى كنند كه در اين ميان اگر بازار 
خواهان محصول خاصى باشــد، فروشنده آن محصول را به نسبت ديگر محصوالت 

به قيمت بيشترى عرضه مى كند.

منصورى عرضه و تقاضا را مهمترين عامل تعيين قيمت موتورســيكلت دانســت و 
خاطرنشــان كرد: برخى از قيمت هاى اعالمى در بازار موتورســيكلت، غيرمنطقى و 
غيرقانونى اســت و فروشنده حق ندارد محصولى كه در ابتداى سال جارى در حدود 

10 ميليون تومان بوده را به قيمت 24 تا 25 ميليون تومان عرضه كند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان موتورســيكلت، دوچرخه و قطعات، در پاسخ به سؤالى 
مبنى بــر اين كه قطعات و لوازم  يدكى به راحتى خريــدارى و از گمركات ترخيص 
مى شــود؟ گفت: فرآيند خريد كاال و ترخيص آن به  سختى انجام مى شود و در چند 
وقت اخير كشور چين به واسطه تحريم هاى آمريكا شرايط تجارت با ايران را سخت 

كرده است.

بازار

گوجه فرنگِى ارزان شده همچنان گران تر از 
پارسال

 اگرچه با ممنوعيت صادرات گوجه فرنگى و ديگر اقدامات انجام 
شــده، قيمت فعلى گوجه فرنگى 1000 تومان ارزان تر از ماه گذشته 
است اما اين محصول همچنان حدود 87 درصد گران تر از همين بازه 

زمانى در سال گذشته به فروش مى رسد.
در ماه هاى گذشــته قيمت گوجه فرنگى و بــه دنبال آن رب گوجه 
فرنگى در بازار رو به افزايش بود و كار به جايى رســيد كه قيمت هر 
كيلوگرم از اين محصول كشاورزى به بيش از 5000 تومان هم رسيد 
و نهايتا محمد شــريعتمدارى وزير وقت صنعت، معدن، تجارت ماه 
گذشــته طى نامه اى به گمرك، صادرات گوجه فرنگى را در راستاى 

تنظيم بازار داخلى ممنوع اعالم كرد.
البته اين ممنوعيت شــامل گوجه فرنگى گلخانــه اى نبوده و واژه تا 
اطالع ثانوى در اين ابالغيه نشان مى دهد كه ممنوعيت صادرات گوجه 

فرنگى ممكن است به زودى برداشته شود.
در ايــن ميان اظهــارات مســئوالن وزارت جهاد كشــاورزى و 
اتحاديه هاى صنفى مرتبط نشــان مى دهد كه افزايش صادرات اين 
محصول به دليل نوســانات نرخ ارز، عامل گرانى آن بوده است به 
عنوان مثــال غالمرضا تقوى، مديركل دفتر امــور گلخانه، گياهان 
دارويى و قارچ خوراكى وزارت جهاد كشــاورزى در اين باره به 
ايسنا گفته بود كه طى شــش ماهه نخست امسال صادرات گوجه 
فرنگى افزايش ســه برابرى نسبت به نيمه نخست پارسال داشته و 
هميــن موضوع باعث افزايش قيمت گوجه فرنگى در بازار داخلى 

شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوى وزارت جهاد كشاورزى طى شش 
ماهه نخســت امســال بيش از 414 هزار و 850 تن گوجه فرنگى به 
ارزشى بالغ بر 158 ميليون دالر به كشورهاى مختلف صادر شده است 
كه از نظر وزنى 96/5 درصد و از نظر ارزشــى 191/16 درصد رشد 

نسبت به نيمه نخست سال گذشته داشته است.
بررسى آمار صادرات گوجه فرنگى و قيمت بازار آن نشان مى دهد 
كه رابطه مستقيمى بين اين دو وجود دارد چرا كه جديدترين آمار 
منتشر شده از سوى بانك مركزى نشان مى دهد كه با وجود كاهش 
حدودا 1000 تومانى قيمــت اين محصول، همچنان گوجه فرنگى 
حدود 87 درصد نسبت به پارسال گران تر است چرا كه جديدترين 
بررسى بانك مركزى از متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد 
خوراكى در تهران در هفته منتهى به چهارم آبان ماه امســال نشان 
مى دهد هر كيلوگرم گوجه فرنگى به طور متوســط در سطح شهر 
تهران 4440 تومان عرضه شــده است كه نسبت به هفته قبل 4/7 و 
نسبت به هفته مشــابه ماه قبل 18/2 رشد داشته است اما با وجود 
ارزان شــدن در اين دو بازه زمانى همچنــان قيمت اين محصول 
كشــاورزى پر مصرف، 87/4 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل 

از اين بررسى گران تر است.
البته پيش از اين اسدا... كارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه نيز در 
اين باره به افزايش صادرات ناشى از نوسانات نرخ ارز به عنوان يكى 

از عوامل اصلى گرانى گوجه فرنگى اشاره كرده بود.
اما تقوى، مديركل دفتر امور گلخانه، گياهان دارويى و قارچ خوراكى 
وزارت جهاد كشاورزى درباره آينده بازار اين محصول اعالم كرد كه 
با ايجاد ممنوعيت صادرات گوجه فرنگى، عرضه آن در بازار داخلى 

بيشتر شده و قيمت آن در آينده نزديك كاهش پيدا مى كند.

كمك خرج دولت به كاركنان با حقوق زير 
3ميليون تومان

 يك كارشناس حوزه كار معتقد است پرداخت كمك جبرانى دولت 
به حقوق بگيران زير ســه ميليون تومان تنها بخشــى از فشار افزايش 

هزينه ها و تورم را از دوش انها بر مى دارد و همه را جبران نمى كند.
عليرضا حيدرى درباره مصوبه پرداخت كمك جبرانى به كاركنان داراى 
حقوق زير ســه ميليون تومان، بيان كرد: اين طرح در زمان آقاى ربيعى 
وزير سابق كار استارت خورد و به شكل هاى مختلفى دهك هاى 1 و 2 
جامعه كه عموما از كميته امداد و بهزيستى بودند را تحت پوشش قرار 
داد ولى در حال حاضر شكل و جامعه هدف طرح، متفاوت شده و همه 

گروه ها را در برگرفته است.
وى ادامه داد: تا قبل از اين كه قدرت خريد مردم به شدت كاهش يابد 
و ارزش پول ملى پايين بيايد مى توانستيم بگوييم كه تنها دهك هاى 1 و 
2 از كمك هاى جبرانى بهره مند شوند ولى با شرايط امروز اقتصاد و افت 

شديد قدرت خريد ناگزير به حمايت از آحاد جامعه هستيم.
اين كارشناس حوزه كار متذكر شد: در اين مصوبه همه صاحبان درآمدها 
اعم از كشورى و لشگرى، حقوق بگيران تامين اجتماعى و شاغالن تحت 
پوشــش قانون كار و كاركنان قراردادى و پيمانى ديده شده اند و دولت 
مصمم است تا با كمك هاى جبرانى فشار را از روى اقشارى كه به سمت 

دهك هاى 1 و 2 متمايل شده  و جمعيتشان فراگير شده كم كند.
به گفته حيدرى، وقتى جامعه هدف يك طرح بزرگ تر مى شــود بايد 
طرح جامع تر و فراگيرترى هم ارائه شــود تا به لحاظ كميتى جمعيت 

بيشترى را تحت پوشش قرار بدهد.
وى درباره پرداخت كمك هاى جبرانى به افراد داراى دريافتى زير ســه 
ميليون تومان به ايســنا گفت: صرف نظر از اين كه درآمد ســه ميليون 
تومان با شرايط تورمى امروز همخوانى ندارد و به نظر مى رسد كه دولت 
پذيرفته اســت كه دريافتى سه ميليون تومان كفاف هزينه هاى معيشتى 
اقشار جامعه را نمى دهد، لذا حقوق هاى زير سه ميليون تومان را مرجع 

تلقى كرده است.
اين كارشــناس حوزه كار متذكر شد: از سوى ديگر با توجه به اين كه 
منابع اجراى طرح محدود اســت و عددى كه دولت مى خواهد در اين 
ارتباط توزيع كند بر اساس توانايى دولت است، لذا جامعه هدف را به 
نحوى انتخاب كرده كه با رقمى كه توزيع مى كند، همخوانى داشته باشد.
به گفته حيدرى، كمك جبرانى دولت تنها بخشــى از فشــار افزايش 
هزينه ها و تورم را بر دهك هاى جامعه كاهش مى دهد و همه را جبران 
نمى كند و جمعيتى كه مخاطب اين طرح قرار مى گيرند با درنظر گرفتن 
منابع محدود دولت بوده و به همين دليل دريافتى زير سه ميليون تومان 

انتخاب شده است.
به گزارش ايســنا، هيأت وزيران به پيشنهاد مشــترك وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى و ســازمان برنامه و بودجه كشور «پرداخت كمك 
جبرانى به كاركنان دولت و مســتمرى بگيران صندوق هاى بازنشستگى 
كشورى، لشكرى» را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه، سازمان 
برنامه و بودجه مجاز اســت، براى كاركنان رسمى، پيمانى كشورى و 
لشــكرى، كاركنان قراردادى و شركتى و مستمرى بگيران صندوق هاى 
بازنشستگى كشورى، لشكرى و حمايت و بازنشستگان شركت فوالد 
و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختى آنها كه كمتر از 30 ميليون ريال 
در ماه اســت، كمك جبرانى از طريق حساب بانكى مرتبط با حقوق و 

دستمزد آنها واريز شود.
برابر مصوبه هيأت وزيران و به پيشــنهاد مشترك وزارتخانه هاى كار، 
تعاون و ســازمان برنامه و بودجه، ســازمان برنامه مجاز اســت، براى 
كاركنان رسمى، پيمانى كشورى و لشكرى، كاركنان قراردادى و شركتى 
و مستمرى بگيران صندوق هاى بازنشستگى كشورى، لشكرى، حمايت 
و بازنشستگان شركت فوالد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختى آنها 
كمتر از 30 ميليون ريال در ماه اســت، از طريق حساب بانكى مرتبط با 
حقوق و دســتمزد آنها كمك جبرانى واريز كند. منابع مالى مورد نياز 
اين مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايى از 

گروههاى كم درآمد تامين خواهد شد

 كارت خودروى،خودرو پرايد سفيد شماره پالك  
791س71 ايران 18 شماره موتور 3921966 به شماره 
شاسي  51412282104954 به نام مجيد زهره وند  به 

شماره شناسنامه 3875589416 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

 برخــالف آنچه كه تا پيش از اين درباره 
احداث شهرك سبزي در همدان گفته مي شد 

اكنون
همدان  شهرســتان  جهادكشــاورزى  مدير 
اعالم كرده اســت كه شهرك سبزى همدان 
راه اندازى نمى شود، زيرا زمينى براى شهرك 
سبزى اختصاص نيافته و تا كنون هم زمينى 
نيمه تعاونى براى اجراى اين پروژه پيدا نشده 

است.
حســين فضلــى با تأكيــد بر اينكــه هيچ 
سبزيجاتى در همدان با آب فاضالب آبيارى 
نمى شــود چرا كه آب فاضالب ساماندهى 
شده اســت، بيان كرد: هيچ سبزى آلوده اى 
نداريــم و آبيارى ســبزيجات از طريق آب 

چاه هاى عميق انجام مى شود.
وى در ادامــه گفــت: ســطح زيركشــت 
محصوالت زراعى اســتان 79 هزار و 597
هكتار بوده كه از اين سطح 216 هزار و 83

تن محصول توليد شده است.
فضلى با اشاره به سطح زيركشت و توليدات 
شــاخص محصوالت زراعى، افزود: از 65
هزار و 965 هكتار ســطح زيركشت گندم و 
جو 87 هزار و 716 تن محصول برداشــت 
شده است.وى بيان كرد: 8 هزار و 500 هكتار 
از اراضى كشاورزى به كشت گندم آبى و 35
هزار هكتار به كشــت گندم ديم اختصاص 

داده شده است.
مدير جهادكشــاورزى شهرستان همدان به 
ايســنا گفت: ســطح زيركشت محصوالت 
صنعتى نظير چغندرقند، دانه هاى روغنى كلزا 
و آفتابگردان 242 هكتار بوده كه از اين سطح 
2 هزار و 268 تن محصول برداشــت شده 

است.فضلى با اشاره به سهم توليدات باغى و 
گلخانه اى تصريح كرد: سطح زيركشت اين 
توليدات 9 هــزار هكتار معادل 11,8 درصد 
از محصوالت كشــاروزى بوده كه 77 هزار 
و 794 تن محصول از اين ســطح برداشت 

شده است.
وى با اعالم توليدات شــاخص محصوالت 
گلخانه اى، مطرح كرد: ســطح زيركشــت 
ميوه هــاى دانه دار 952 هكتــار با توليد 12
هزار و 693 تن، ميوه هاى ريز 2 هزار و 372

هكتار با توليد 41 هزار و 346 تن، ميوه هاى 
خشك 3 هزار و 156 هكتار با توليد 9 هزار 
و 273 تن، ميوه هاى هسته دار 1508 هكتار با 

توليد 12 هزار و 623 تن و ساير محصوالت 
باغى نظير زعفران و گل محمدى هزار و 47

هكتار با توليد هزار و 852 تن بوده است.
با  همدان  شهرســتان  جهادكشاورزى  مدير 
اشاره به تعداد واحدهاى صنعتى دام و طيور 
نيز بيان كرد: 192 واحد صنعتى دام و طيور 
در كل استان وجود دارد كه توليد ساليانه اين 

واحدها به 66 هزار تن مى رسد.
وى در ادامه با اشــاره به برگزارى نخستين 
جلســه هماهنگى نظارت بر شــبكه توزيع 
آفت كش هــاى نباتى گفت: در اين جلســه 
مقرر شد به منظور نظارت بر عملكرد نحوه 
توزيع سموم و آفت كش هاى نباتى كارگروه 

ويژه اى هر 10 روز يكبار برگزار شود.
فضلى همچنين درباره شــرايط اخذ پروانه 
افراد متقاضى، اظهار كــرد: اين افراد بايد از 
اداره صنعت، معدن، تجارت و نظام مهندسى 
مجوزهاى الزم را دريافت كرده و در صورت 
نقص مدارك، 10 تا 15 روز فرصت دارند تا 

نسبت به رفع نواقص اقدام كنند.
وى در رابطــه با نظارت دقيــق بر فعاليت 
شركت هاى توزيع كننده سموم، مطرح كرد: 
هر 10 روز يكبار از فعاليت واحدهاى فوق 
بازديد به عمل آمده و در صورت عدم رعايت 
ضوابط و دســتورالعمل ها از فعاليت واحد 

مذكور جلوگيرى و پلمب خواهد شد.

مدير جهادكشاورزى همدان: 

ايجاد شهرك سبزى كاري
در برنامه نداريم

جايگزينى طال 
با دالر؛ سياست 
جديد كشورها
 بانك هــاى مركزى سراســر جهان به 
طال به عنــوان جايگزينى براى دالر آمريكا 
كه جايگاهش به دليل سياســت تهاجمى 
واشــنگتن در عرصه تجــارت و ابهامات 

ژئوپليتيكى تضعيف شــده اســت، روى 
آورده اند.به گزارش ايســنا، آمار شــوراى 
جهانى طال نشــان داد تقاضــا براى طال از 
ســوى بانك هاى مركزى در ســه ماه اول 
ســال 2018 به ميزان 42 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است. 
روسيه و تركيه به عنوان بزرگترين خريداران 
طال شناخته شدند. يك تحليلگر به شبكه آر 
تى گفت: دليل اين اقدام تمايل براى فاصله 
گرفتن از دالر است. آمريكا مدت ها از دالر 

براى تحت فشار قرار دادن رقيبانش استفاده 
كرده است و اين مسئله همواره خشم جامعه 
جهانى را برانگيخته و اكنون مقابله با دالر به 

اروپا رسيده است. 
بر اساس اين گزارش، روسيه نيز در مواجهه 
بــا تحريم هــاى آمريكا و قطــع احتمالى 
دسترسى به سيســتم دالر، طالى بيشترى 
به ذخايرش افزوده اســت. استراتژى مشابه 
در بسيارى از كشورها در اروپا و آسيا ديده 
مى شود. چين، تركيه، ونزوئال، ايران، قطر و 

اندونزى حــذف دالر از اقتصاد و تجارت 
خارجى خود را هــدف گرفته اند و تمامى 
اين كشورها ذخاير طالى خود را به ميزان 
قابل توجهى افزايش داده اند. شوراى جهانى 
طال در گزارش خود خاطرنشــان كرده كه 
خريد طال تنها براى پوشــش ريســك در 
برابر نوسانات ارزى نيست. بلكه در فضاى 
تنش هاى ژئوپليتيكى شديد، طال به دليل اين 
كه ريســكى ندارد، دارايى جذابى به شمار 

مى رود. 

معافيت از تحريم هاى نفتى ايران بررسى 
مى شود

 وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد ســرگرم بررســى معافيت هاى 
احتمالى از تحريم هاى نفتى ايران براى برخى از كشــورها اســت كه 

وارداتشان را به ميزان قابل توجهى كاهش داده اند.
به گزارش ايسنا، تحريم هاى آمريكا عليه واردات نفت ايران كشورهاى 
واردكننــده بزرگ مانند چين، هند، تركيه، كره جنوبى و ژاپن را ناچار 
كرده خريدشــان را كاهش دهند و بدنبال دريافت معافيت باشند يا با 

خطر قطع دسترسى به سيستم مالى آمريكا روبرو شوند.
يك ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا كه نخواست نامش فاش شود، 
اظهار كرد: آمريكا سرگرم بررسى درخواست هاى معافيت براى برخى 
از كشورهاست. وى گفت: هدف ما همچنان به صفر رساندن واردات 
نفت از ايران به ســرعت ممكن اســت. ما آماده ايم با كشورهايى كه 

وارداتشان را بر مبناى موردى كاهش داده اند همكارى كنيم.
بازار در هفته هاى اخير فرض را بر اين گرفته اســت كه آمريكا پس از 
رايزنى مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا با مقامات هندى در سپتامبر، 
به هند معافيت خواهد داد اما دولت ترامپ حاضر نشــده است واژه 

معافيت را بكار ببرد.

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.

پ

آگهــي مناقصه عمومي يك مرحله اي

روابط عمومى اداره كل نوسازى مدارس استان همدان

مدت قرارداد اعتبار تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه رديف

4 ماه فهرستي 
بهايي

ملي 
گرمايشي

321,000,000 6,401,646,763

استاندارد سازي سيستم گرمايشي 
مدارس مناطق همدان, فامنين, 

قهاوند, رزن, قروه درجزين, 
سردرود, كبودراهنگ و گل تپه 

(200970275000021)

1

4 ماه
فهرستي 
بهايي

ملي 
گرمايشي 310,000,000 6,100,685,368

استاندارد سازي سيستم گرمايشي 
مدارس مناطق نهاوند, خزل, 

مالير, سامن, جوكار, تويسركان, 
قلقلرود, اسدآباد, بهار و اللجين 

(200970275000022)

2

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را طبق فهارس بهاء تاسيسات مكانيكي, ابنيه 
و تاسيسات برقي سال 1397 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (SETADIRAN.IR) به مناقصه 
عمومي بگذارد، كه شركت كنندگان الزم است داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته تاسيسات باشند.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه , مطابق مبلغ ذكر شده فوق بصورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد 
قيمت حداقل  3 ماه از تاريخ ارائه, اعتبار داشته باشد .) و يا واريز وجه نقد بشماره حساب 2173065607005 نزد بانك ملي شعبه 

مهديه مي باشد. 
مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/08/12 از ساعت 08:00 لغايت 97/08/15 تا ساعت 19:00خواهد بود .

مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها : از تاريخ  97/08/16 از ساعت 08:00 لغايت 97/08/26 تا ساعت 14:00 خواهد بود .
محل تسليم پاكت"الف" (صرفا پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه يا فيش واريزي) : دبيرخانه اداره كل نوسازي 

مدارس استان همدان
تاريخ بازگشايي پاكت ها : روز يكشنبه مورخ 27/ 97/08 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود. 

نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان- سي متري شكريه- 18 متري توحيد - كوچه دوم- واحد امور قراردادها .
( م الف 3140)
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آگهي حصر وراثت
خانم زهرا فضل الهي داراى شــماره شناســنامه  4021 به شــرح 
دادخواست كالسه 970/691/ح111ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين باقري 
به شماره شناسنامه  3548 در تاريخ 1397/7/21 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- فاطمه شمس الهي فرزند شيرزاد به شماره شناسنامه 
1828 متولد 1306 مادر متوفــي 2- زهرا فضل الهي فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 4021 متولد 1347 همسر متوفي 3-شيرين باقر 
متولد1377  شناســنامه 3970237122  شماره  به  حسين  فرزند 
دختر متوفي 4-شكوفه باقر فرزند حســين به شماره شناسنامه 
3970042046 متولد1368 دختر متوفي 5-شيوا باقر فرزند حسين 
به شماره شناسنامه 1247 متولد1365 دختر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 277)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

آگهي حصر وراثت
آقاي مجيد فضل الهي داراى شــماره شناسنامه  3578 به شرح 
درخواست  حوزه  اين  از  970/681/ح111ح  كالســه  دادخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
رضا فضل الهي به شماره شناســنامه  6 در تاريخ 1397/7/24 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: گله اســدي فرزند حاصل 
به شــماره شناسنامه 81 متولد 1316 همســر متوفي 2-مجيد 
فضل الهي فرزند رضا به شــماره شناسنامه 3578 متولد 1343 
پسر متوفي 3-مهرداد فضل الهي فرزند رضا به شماره شناسنامه 
10 متولد 1355 پســر متوفي 4-مهتــاب فضل الهي فرزند رضا 
به شــماره شناســنامه 47 متولد 1354 دختر متوفي 5-زهرا 
فضل الهي فرزند رضا به شــماره شناســنامه 4021 متولد 1347 
دختر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 278)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

آگهي حصر وراثت
آقاي ماشاءاله حرمتي داراى شماره شناســنامه  6508 به شرح دادخواست 
كالسه 8/97 112/97066ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا حرمتي به شماره شناسنامه  249 در 
تاريخ 1392/9/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1-حســين حرمتي به شماره شناسنامه 
96 صــادره از همدان متولد1350 فرزند متوفي 2-محمد حرمتي به شــماره 
شناســنامه 4376 صادره از همدان متولد1351 فرزند متوفي 3-هوشــنگ 
حرمتي به شــماره شناســنامه 744 صادره از كبودراهنــگ متولد1338 
فرزند متوفي 4-حسن حرمتي به شــماره شناسنامه 6507 صادره از همدان 
متولد1344 فرزند متوفي 5- ماشــاءاله حرمتي به شماره شناسنامه 6508 
صادره از همدان  متولد1347 فرزند متوفي 6- حقرضا حرمتي حيدر به شماره 
شناســنامه 742 صادره از كبودراهنگ متولد1334 فرزند متوفي 7-فرخنده 
حرمتي به شماره شناســنامه 740 صادره از كبودراهنگ متولد 1333 فرزند 
متوفي 8-ثريا حرمتي به شماره شناسنامه 6509 صادره از همدان  متولد1348 
فرزند متوفي 9-ايران حرمتي به شماره شناسنامه 741 صادره از كبودراهنگ 
متولد1335 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 3126)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

همدان مركز استعدادسازى تنيس روى ميز 
است

 اين استان با تالش اعضاى هيأت و مربيان مجرب ، امروزه به مركز 
استعدادسازى نخبه هاى تنيس روى ميز كشور تبديل شده است.

رئيــس هيأت تنيس روى ميز همدان در آيين اســتقبال از برترين هاى 
تنيس روى ميز همدان اعزامى به تور ايرانيان اظهار داشــت: درخشش 
ورزشــكاران همدانى در ميادين ملى محصــول برنامه ريزى و حمايت 

از مستعدان است.

محسن افروخته اضافه كرد: همدان آينده اى درخشان در ورزش تنيس 
روى ميز كشــور دارد و قهرمانى ارزشمند شيما صفايى در تور ايرانيان، 
بازى هاى خوب هديه آقا محمدى و همچنين مقام پنجمى مبينا اصالنى 

در انتخابى هوپس تيم ملى اين مهم را اثبات مى كند.
افروخته بيان كرد: در راستاى پرورش و شكوفايى نخبه هاى تنيس روى 
ميز همدان در سال هاى اخير برنامه ريزى بسيار خوبى شده و مربيان نيز 

سهم بسزايى در اين موفقيت داشته اند.
رئيس هيأت تنيــس روى ميز همدان افزود: اتحــاد و همدلى اعضاى 
هيأت تنيس روى ميز همدان در حوزه هاى مختلف نيز باعث درخشش 

ورزشكاران در ميادين مختلف شده است.
افروخته خاطرنشان كرد: امروزه فدراسيون تنيس روى ميز كشور توجه 
ويــژه به فعاليت هاى صــورت گرفته در همــدان دارد و برنامه ريزى 

فدراسيون به رشد و تعالى استان ها كمك شايانى دارد.
تيم هاى اعزامى همدان به رقابت هاى تور ايرانيان و هوپس انتخابى تيم 

ملى نتايج درخشانى را كسب كردند.
قهرمانى شــيما صفايى در تور ايرانيان بــه عنوان پديده تنيس روى ميز 
كشــور باعث تمجيد فدراسيون از عملكرد هيأت تنيس روى ميز استان 

همدان شده است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مربيان دو وميدانى در دوره بين المللى 
آسيا حضور مى يابند

 فرزاد كلوندى و محمدمهدى محمدى مربيان سازنده دو وميدانى 
اين استان جواز حضور در دوره بين المللى كنفدراسيون آسيا را كسب 

كردند.
دبيــر هيأت دو وميدانى همدان گفت: فدراســيون دو و ميدانى براى 
توســعه و ارتقاى دانش مربيان، مذاكراتى با كنفدراسيون دو و ميدانى 
آسيا براى اعزام مربيان فعال دو وميدانى كه در موفقيت هاى اين رشته 
ورزشــى نقش مهمى داشته اند، انجام داده و مجوزهاى الزم نيز براى 

حضور نمايندگان در دوره هاى الزم اخذ شده است.
مسعود بنوان با بيان اينكه در همين راستا 2 تن از مربيان فعال و موفق 
اســتان همدان به دوره بين المللى اعزام مى شوند ادامه داد: اين دوره 
ها از هجدهم ماه جارى در شــهر يوگياكارتا كشور اندونزى برگزار 

مى شود.
بنوان خاطرنشان كرد: فرزاد كلوندى با حضور در اين دوره مدرك بين 
المللى سطح 2 را دريافت مى كند ضمن اينكه محمدمهدى محمدى 
نيز دومين مدرك ســطح 2 بين المللى خود در رشــته دو وميدانى را 

كسب خواهد كرد.
دبيــر هيأت دو وميدانى همدان بيان كرد: در حال حاضر محمدمهدى 
محمدى در رشــته پياده روى و مرتضى خورشــيدى در رشته پرش 

دارندگان مدرك مربيگرى سطح 2 بين المللى آسيا هستند.
وى افزود: هر 2 مربى اعزامى به دوره مربيگرى ســطح 2 بين المللى 

آسيا داراى ورزشكاران قهرمان و مدال آور هستند.

برگزارى مسابقات بدمينتون دختران 
انتخابى استعدادهاى برتر 

 مسابقات بدمينتون دختران در رده هاى سنى خردساالن،نوجوانان 
و جوانان در سالن حجاب برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان، به مناسبت 
هفته تربيت بدنى و انتخابى كشــور يك دوره مســابقات بدمينتون با 
حضور 70 نفر از بازيكنان اين رشــته از شهرستان هاى اسدآباد،بهار، 
نهاوند و همدان در سالن حجاب همدان در رده هاى سنى خردساالن 

،نوجوانان و جوانان برگزار گرديد.
در پايان اين رقابت ها در رده سنى خردساالن درسا محمدى از همدان 
به مقام اول دســت يافت ، الينا شاملو از همدان در سكوى دوم ايستاد 
و هديه مهربانى از همدان و پارميس قيطاســپور از نهاوند مشتركا در 

جايگاه سوم ايستادند.
در رده ســنى نوجوانان كه به منزله انتخابى كشورى نيز محسوب مى 
گرديد خانم ها ستايش صديقى،پريناز قربانى،زهرا مالمير از نهاوندو 
عســل عبدى،فاطمه محمــدى ،مريم محمدى ،نهــال زندى و نيكا 
ابراهيمى از همدان بهتر از ســايرين ظاهر شــدند و از اين افراد پس 
از برگزارى مســابقات 6نفر جهت حضور در مسابقات استعداديابى 
كشورى كه آذزماه در استان البرز و شهرستان كرج برگزار خواهد شد 

اعزام خواهند گرديد.
در دره ســنى جوانان نيز خانم ها پريســيما مومنــى از نهاوند، انيس 
خســروى از نهاوند و ديانا ژاله و يسنا يعقوبى از همدان به مقام هاى 
اول تا ســوم دســت يافتند كه با اهداء حكم و مدال از ايشان تقدير 

گرديد.

ركورد شكنى و درخشش دوندگان همدانى 
در المپياد استعدادهاى برتر دو و ميدانى 

 دوندگان همدانى در نخستين المپياد استعدادهاى برتر دو و ميدانى 
خوش درخشيدند و صاحب سه مدال طال و يك مدال برنز شدند.

بــه گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، المپياد 
اســتعدادهاى برتر دو و ميدانى با شــركت 260 ورزشــكار دختر از 

استانهاى سراسر كشور در ورزشگاه آفتاب انقالب برگزار شد.
در اين رقابتها دوندگان همدانى خوش درخشيدند و صاحب سه مدال 

طال و يك مدال برنز شدند.
در3000 متر فاطمه چنارى از همدان با زمان 12:08,02 قهرمان شد.

زهرا كيهانى از استان همدان در ماده 5000 متر پياده روى با ثبت زمان 
38:50,53 دقيقه ضمن كسب عنوان قهرمانى، ركورد ملى اين ماده را 
در رده ســنى نوجوانان بهبود بخشيد. پيش از اين، ثمين آهنى جان با 

زمان 46,17,40 دقيقه ركورددار اين ماده بود.
در 800 متر پانتــه آ قلى پور دونده همدان با زمان 2:22,24 به عنوان 

قهرمانى دست يافت.
در پرتاب ديســك زهرا بختيارى همدان با پرتابى به طول 30,62 در 

جايگاه سوم قرار گرفتند.

 تيم منتخــب اين اســتان پديده فصل 
گذشته ليگ برتر شطرنج كشور، بدون حامى 
مالى رهسپار فصل جديد اين مسابقات شد.

رئيس هيأت شطرنج همدان گفت: با وجود 
تــالش هاى فراوان براى جذب اسپانســر، 
تمايلى به حمايت مالى از نخبه هاى شطرنج 
استان براى حضور در ليگ برتر كشور نشد 

و به ناچار هزينه ها را هيأت تقبل كرد.
احمد على بابايى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: اين تيم با عنوان هيأت شطرنج استان 
همدان رهســپار مسابقات شد و حداقل هر 
مرحلــه حضور براى ما يكصد ميليون ريال 

هزينه خواهد داشت.
على بابايى با تاكيــد بر ضرورت حضور 
شــطرنجبازان همدانى در ليگ برتر كشور 
گفت: ليگ شــطرنج با توجــه به حضور 
قهرمانان و اســتادان بزرگ بيــن المللى، 
مسير رشــد و پيشرفت شطرنجبازان نخبه 

كشور است.
وى خاطرنشــان كرد: براى حضور در اين 
دوره از رقابت ها نزديــك به 400 ميليون 

ريال بايد هزينه كنيم.
رئيس هيأت شــطرنج همدان با اشــاره به 
تركيب تيم اعزامى به ليگ برتر كشور گفت: 
اميرمسعود مرادى، ساسان على بابايى، امير 
على دالورى، ســينا كورونــد، محمد امين 
مواليى، پارميــدا قذاقى و فاطمه خادمى به 
سرپرســتى اميرخوشــبين امروز راهى اين 

مسابقات شدند.
وى بيان كرد: هفدهمين دوره مسابقات ليگ 
برتر شطرنج باشگاه هاى كشور عصر امروز 
چهارشــنبه به ميزبانى استان گيالن آغاز مى 
شــود و تيم هاى دنياى فلز رشت، دانشگاه 
آزاد اسالمى، سايپاى تهران، هيأت شطرنج 
همدان، هيأت شطرنج الرستان، ذوب آهن 
اصفهان، دريا برج شــيراز، هيأت شــطرنج 

آذربايجان و هيأت شــطرنج اســتان گيالن 
حضور دارند.

على بابايى اظهار داشــت: امسال با توجه به 
اعمال شرايط سخت از ســوى فدراسيون 
فقط اين تيم ها موفق به حضور در ليگ برتر 

شطرنج كشور شدند.
وى يادآور شــد: تيم همدان براى ســومين 
دوره در اين مســابقات حضــور مى يابد ، 
در ســال اول حضور جايگاه هشتم و كاپ 
اخالق مســابقات ليگ برتر كشور را ازآن 
خود كرد و در سال گذشته نيز با كسب رتبه 
پنجم، به عنوان پديده مسابقات معرفى شد.

تيم همدان در دور نخست رقابت هاى ليگ 
برتر شــطرنج كشور ، ازســاعت 17 امروز 
چهارشنبه با مهره سفيد برابر هيأت شطرنج 

آذربايجان شرقى قرار خواهد گرفت.
استان همدان داراى 500 شطرنجباز فعال در 

رده هاى سنى مختلف است.

موفقيــت  بســترهاى   
براى تيم هاى ملى كشــتى 
آزاد و فرنگــى مهيا نبود و 
انتظار درخشــش از آنها در 
مســابقات جهانى بوداپست 

وجود نداشت.
ملى پوش ســابق و قهرمان 
جهانى  جــام  آزاد  كشــتى 
داشــت:  اظهار  باكو   2012
بدون ترديد هيچ يك از ملى 
پوشــان اعزامى به مسابقات 
مجارستان  بوداپست  جهانى 
به خاطر آبروى كشتى خود 
در وسط تشــك كم كارى 
نمى كند و قبــول كنيم كه 
حال  دنيا در  امروز كشــتى 

پيشرفت است.
محمدحسين سلطانى اضافه كرد: سرمايه 
گذارى هاى بســيار خوب كشــورهاى 
آمريكا و روسيه و نيز اروپاييان در كشتى 
باعث پيشرفت قابل توجه آنها شده و در 
اين بين كمبود امكانات در كشــورمان در 
ايجاد فاصله رقابتى با آنها تاثيرگذار است.

ســلطانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
هم اينك در دورترين نقطه كشــورهاى 
روســيه و آمريكا شــاهد تامين امكانات 
مورد نياز ورزش كشــتى هستيم و همين 
مســاله به موفقيت آنها در استعداديابى و 

پرورش قهرمانان كمك شايانى مى كند.
اين مربــى همدانى با دفــاع از عملكرد 
برخى كشــتى گيران ايرانــى در جهانى 
بوداپســت گفت: به عنوان مثال حســن 
يزدانى با قهرمانى در المپيك توانايى فنى 
و قدرتى خود را ثابت كرده اســت اما تا 
چــه ميزان از اين قهرمانان در اين ســال 
ها حمايت مالى شده تا بدون دغدغه در 

تمرين ها حضور يابد.
اين قهرمان چندين تورنمنت بين المللى 
خاطرنشــان كــرد: آمريكا و روســيه با 
آمادگى بسيار مطلوب به مسابقات جهانى 
رفتند و طبيعى اســت كه مدال ها را درو 

كنند.
وى بــا تاكيد بــر اينكه نبايــد از تالش 
هاى بى وقفه رســول خادم در كشــتى 
چشم پوشــى و انتقاد غيرمنصفانه شود، 
گفت: خــادم تمام وقت و انرژى خود را 
صرف كشــتى كرده و از معدود روساى 
فدراسيون هاى كشور است كه شبانه روز 
در خدمت رشــد و تعالى ورزش قدم بر 

مى دارد.
ســلطانى افزود: قهرمانــى در المپيك در 
دوره رياست رسول خادم تحقق يافت و 
در اين مدت موفقيت هــاى پياپى را در 
ميادين مختلف بين المللى كسب كرده و 
اكنون نبايد به خاطر عملكرد تيم ملى در 
هجمه  مورد  مجارستان  بوداپست  جهانى 

غيرمنطقى منتقدان قرار بگيرد.
وى با تمجيد از نوع نگاه و نگرش رسول 
خادم در ورزش كشــتى گفت: از سوى 
ديگر خادم بــا جوانگرايى در تيم ملى به 
دنبال پشتوانه ســازى است ضمن اينكه 
المپيــك 2020 را نيز پيش رو داريم و از 
هــم اكنون بايد به فكــر موفقيت در اين 

آوردگاه مهم جهانى باشيم.
وى خواستار حمايت مسئوالن از ورزش 
كشــتى شــد و افزود: اگر به دنبال تداوم 
موفقيت هاى گذشــته هستيم بايد كشتى 
گيران ملــى پوش را از لحــاظ مادى و 

معنوى مورد توجه جدى قرار دهيم.
تيم ملى كشــتى آزاد ايران در پيكارهاى 
قهرمانى جهان با ســه مدال برنز در رده 
ششم قرار گرفت و تيم ملى كشتى فرنگى 
نيز با يك مدال برنز، يازدهم شــد. نتايج 
ضعيف تيم هاى ملى در حالى رقم خورد 
كه كشتى ايران در مسابقات جهانى حتى 

يك فيناليست نيز نداشت.

پديده شطرنج كشور بدون 
حامى مالى رهسپار ليگ برتر شد

ملى پوش سابق كشتى:

بسترهاى موفقيت تيم هاى
 كشتى آزاد و فرنگى مهيا نبود

نخبه هاى ورزشى همدان 
حمايت ويژه مى شوند

 ورزشكارانى كه بتوانند در ميادين مهم ورزشى به دستاوردهاى مهم 
و مدال هاى ارزشمند برسند، تحت حمايت خاص قرار مى گيرند.

مديــركل ورزش و جوانان همدان گفــت: اين حمايت ها به صورت 
مادى و معنوى است ضمن اينكه بهترين امكانات موجود ورزش استان 

نظير پايگاه قهرمانى را براى تمرين آنها اختصاص داده مى شود.
رســول منعم در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: افق ورزش همدان 
در عرصه قهرمانى حضورى پرشمار در المپيك 2020 است و از سال 
گذشته تاكنون نيز نشست هاى مختلفى پيرامون شناسايى استعدادهاى 

المپيك برگزار شده است.
منعم خاطرنشــان كرد: برنامه ريزى در حضــور موفق در بازى هاى 
آسيايى 2018 اندونزى باعث شد تا با انگيزه خاص و حمايت بيشتر از 
هيأت هاى ورزشى به دنبال كسب حداكثر سهميه در بازى هاى المپيك 
2020توكيو باشيم.مديركل ورزش و جوانان همدان اضافه كرد: در دوره 
گذشته المپيك (ريو برزيل) 2 سهميه داشتيم اما براى المپيك توكيو به 

دنبال سهميه هاى بيشتر در رشته هاى مختلف هستيم.
منعم اظهار داشــت: كارگروه كارشناســى در راستاى حضورى موثر 
و موفق در اين رويداد بين المللى نيز تشــكيل شــده و قصد داريم با 
بهره مندى از تجربه كارشناسان و صاحب نظران خبره، به شكل بسيار 

مناسب برنامه ريزى كنيم.
وى افزود: هدفگذارى ورزش همدان حضورى موفق در المپيك 2020

توكيو است و در اين راستا از هيچ كوششى فروگذار نخواهيم بود.

2 بانوى همدانى به اردوى تيم ملى تيروكمان 
دعوت شدند

  كميته فنى فدراســيون تيروكمان ايــران از 2 بانوى همدانى براى 
حضور در اردوى تيم ملى دعوت كرد. رئيس هيأت تيراندازى با كمان 
همدان گفت مژگان مژگانى در رشته كامپوند و مهناز قره باغى در رشته 

ريكرو براى حضور در اردوى آماده سازى تيم ملى دعوت شدند.
حميدرضــا يارى در گفت و گو با  ايرنــا افزود: اين 2 بانوى همدانى 
پس از درخشــش در مسابقات انتخابى تيم ملى در تهران توانستند در 
فهرست كميته فنى فدراسيون تيراندازى با كمان كشور براى حضور در 

اردوى تيم ملى قرار گيرند.
يارى بيان كرد: حضور 2 كماندار همدانى در اردوى تيم ملى نشــان از 
برنامه ريزى مطلوب در راستاى استعداديابى و قهرمان پرورى مربيان 
اســت.وى اظهار داشت: اردوى تيم ملى تيراندازى با كمان از 12 آبان 

ماه امسال در سايت تيراندازى با كمان آزادى تهران برگزار مى شود.
همدان با بيش از 200 ورزشكار فعال در رشته تيراندازى با كمان دارد و 

هم اكنون قطب اين رشته ورزشى در غرب كشور است.

رزمى كاران تويسركانى به تيم ملى 
دعوت شدند

 سه رزمى كار اهل شهرســتان تويسركان از توابع استان همدان به 
اردوى آماده سازى تيم ملى دعوت شدند.

بــه گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان در بخش 
نوجوانان امير حسين تركاشوند در وزن منهاى 39 كيلوگرم و در بخش 
جوانان سعيد موميوند در وزن 48 كيلوگرم به اردوى تيم ملى « تو كى 

ما» دعوت شدند.
اين 2 رزمى كار با كسب عنوان قهرمانى در مسابقات «تو كى ما» كشور 

موفق به كسب جواز حضور در اردوى تيم ملى شدند.
همچنين محمدحسين محمودوند با وجود آسيب ديدگى و حذف از 
مسابقات رده سنى بزرگساالن، از سوى كادر فنى تيم ملى «تو كى ما» 

به اردو دعوت شد.
اين اردوى تيم ملى جهت شــركت در رقابتهاى جهانى كه آذر ماه در 

تهران برگزار مى شود، داير خواهد شد.
در هنرهاى رزمى «توكى ما» هنرجو مى تواند با استفاده از روش هاى 
متفاوت در تمرينات منحصر به فرد و متناســب با اســتعداد خود در 

حداقل زمانى به توانايى هاى قابل توجهى دست يابد.
گستردگى ســطح علمى از لحاظ فنى كمى و كيفى، باال بردن توانايى 
هاى روحى، فيزيكى، تمركز فكر، قدرت بدنى، بدنســازى پوالدين، 
ســرعت عمل، انعطاف پذيرى عظالت بدن ، تناســب عالى، اخالق 

مدارى از ويژگى هاى بارز آن است.
«تو كى ما» با ســاختارى منظم و از پيش تعيين شده، رشته ورزشى 
مستقل و داراى شــخصيت حقوقى است كه همه عمليات خود را 
منطبق با موارد مندرج در اساســنامه مدون شــده برابر با مقررات 
داخلى و بيــن المللــى و هماهنگ بــا وزارت ورزش و جوانان 
جمهورى اسالمى ايران ، با رعايت كامل قوانين جمهورى اسالمى 

ايران اجرايى مى كند.

رسول خادم از رياست 
فدراسيون كشتى 

استعفا داد
 رئيس فدراســيون كشــتى پس از 
نتايــج ضعيف تيم هاى ملــى آزاد و 
فرنگــى ايران در مســابقات قهرمانى 
2018 جهان، از ســمت خــود كناره 

گيرى كرد.
به گزارش ايرنا، رســول خــادم كه در 
روزهاى اخير هدف انتقادات زيادى قرار 
گرفته است با ارسال نامه اى به اعضاى 
مجمع اعالم كرد كه استعفاى خود را به 
وزارت ورزش و جوانان ارائه كرده است 
و از آنان خواســت براى بازگشت او به 
سمتش پيگيرى نكنند.خادم حدود هفت 
ماه پيش هم از اين ســمت كناره گيرى 
كــرده بود اما با پيگيــرى هاى اعضاى 
مجمع فدراسيون، به رياست فدراسيون 

بازگشت.

تيم برانكو توانايى 
قهرمانى آسيا را دارد

فوتبال  تيــم  اســبق  سرپرســت   
پرســپوليس گفت: شــاگردان برانكو 
ايوانكوويچ در پرسپوليس اين توانايى 
را دارند كه قهرمان ليگ قهرمانان آسيا 

شوند.
محمــد خوردبين در گفت و گو با ايرنا 
در رابطــه با حضور سرخپوشــان در 
فينال رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا 
گفت: پرســپوليس تــا اينجا عملكرد 
خوبى داشــته و توانســته تيم هايى را 
حذف كند كه سابقه قهرمانى در آسيا 
را داشــتند و بازيكنــان بزرگ و نامى 

زيادى در آن حضور داشتند. 
وى با اشــاره بــه ديدار فينــال برابر 
كاشــيما آنتلرز ژاپن افزود: ما آنها را 
هــم حذف كرديم و بــه طور حتم از 
پس اين تيم ژاپنى هم برخواهيم آمد.

تيــم فوتبال پرســپوليس بــه عنوان 
قهرمان غرب آســيا قرار اســت روز 
شــنبه دوازدهم آبان مــاه در ژاپن و 
در چارچوب ديــدار رفت فينال ليگ 
قهرمانان آسيا به مصاف كاشيما آنتلرز 
قهرمان شــرق قاره كهن برود. ديدار 
برگشــت را دو تيم روز نوزدهم آبان 
ماه در ورزشــگاه آزادى تهران برگزار 

مى كنند. 

مشعل ورزشگاه آزادى 
بعد از 40 سال روشن 

مى شود
 با تاكيد مديرعامل و رييس هيأت 
مديره شــركت توســعه و نگهدارى 
اماكن ورزشى كشور، مشعل ورزشگاه 
آزادى در مســابقه برگشت فينال ليگ 

قهرمانان آسيا روشن مى شود.
به گزارش  مهــر ، در ادامه اقدامات 
آماده سازى و رفع ايرادات ورزشگاه 
ليگ  فينال  از  ميزبانــى  جهت  آزادى 
حرفه اى آســيا، در حالــى كه بيش 
از 40 سال مشــعل ورزشگاه آزادى 
خاموش بود، قرار اســت اين مشعل 
همزمان با مسابقه برگشت پرسپوليس 
ايران و كاشــيما انتلرز ژاپن، روشن 

شود.
مشعل ورزشگاه آزادى در ضلع شرقى 
ورزشگاه و بين دو عكس امام خمينى 
(ره) و رهبر معظم انقالب قرار گرفته 
و شنبه 19 آبان ماه بعد از سالها روشن 

خواهد شد.
با تاكيد مهندس كريمى، اقدامات فنى 
كاركنان تاسيســات مجموعه ورزشى 
آزادى در اين خصوص در حال انجام 
مى باشد. گفتنى است اين مشعل براى 
برگــزارى بازى هاى آســيايى 1353
تهــران در مجموعه ورزشــى آزادى 

نصب شده بود.
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زيبايِى برادرى، به ُحسن معاشرت ، و مواسات با وجود تنگ دستى است . 
غرر الحكم: ج 3 ص 375 ح 4793

نشست ويژه اصحاب رسانه خارجى در 
اجالس جهانى گردشگرى برگزار مى شود 

 مديركل ارشــاد همدان از برگزارى نشســت ويژه اصحاب رسانه 
خارجى در اجالس جهانى گردشگرى خبر داد و گفت: اجالس جهانى 
گردشگرى يك رخداد فرهنگى با رويكرد فرهنگى و اقتصادى است. 

عليرضا درويش نژاد در جمع خبرنگاران با اشــاره به ميزبانى همدان از 
اجالس بين المللى اعضاى وابســته ســازمان جهانى گردشگرى اظهار 
داشــت: اداره كل ارشاد نشست ويژه اى براى اصحاب رسانه خارجى 

در اين رويداد دارد.
وى بــا بيان اينكه ميزبانى اين رويداد فرصت بزرگى را نصيب شــهر 
همدان كرده است گفت: اصحاب رسانه مرتبط با رسانه هاى بين المللى 
مى توانند با توجــه به وجود اماكن تاريخى و فرهنگى اطالع رســانى 

مناسبى در معرفى نسبت به شهر همدان داشته باشند.
درويش نــژاد عنوان كرد: همچنين اين رويداد موجب ايجاد رونق بازار 
اقتصادى و شغل مى شود و از سوى ديگر افزايش تعداد گردشگران در 
همدان موجب ارزآورى خواهد شد و به رشد فرهنگ و هنر اين شهر 

كه سابقه ديرينه تاريخى دارد كمك مى كند.
مديركل ارشاد همدان با تاكيد بر اينكه اجالس جهانى گردشگرى يك 
رخداد فرهنگى با رويكرد فرهنگى و اقتصادى است گفت: ما مى توانيم 
با معرفى فرهنگ و آداب شــهر همدان تاثير بســزايى در زمينه جذب 

گردشگر داشته باشيم.
21 تا 24 آبان ماه 97 قرار اســت همدان به عنوان نماينده ايران، ميزبان 
ميهمانان خارجى كه از كشورهاى مختلف عضو وابسته سازمان جهانى 

گردشگرىUNWTO هستند، باشد.
رويدادهمدان 2018 پس از اتمام ميزبانى همدان از كنفرانس بين المللى 
«همدان 2018» كه با محوريت پايتختى گردشگرى آسيا در همدان رقم 

خورد با ميزبانى همدان از اجالس جهانى گردشگرى تكامل مى يابد.

در آستانه هفته كتاب
نوزاد چهل روزه عضو كتابخانه عمومى 

همدان شد
 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان از ثبت نام خردسال ترين 
عضو در كتابخانه عمومى همدان در آســتانه هفته كتاب و كتابخوانى 

خبر داد.
عاطفه زارعى در گفت وگو با فارس از ثبت نام خردســال ترين عضو در 
كتابخانه عمومى همدان در آســتانه هفته «كتاب و كتابخوانى» خبر داد، 
اظهار كرد:  روز گذشته  شاهد ثبت نام خردسال ترين عضو در كتابخانه 

عمومى عالمه امينى بوديم.
وى با اشــاره به ثبت نام «ثمينا ســليمان بروجردى» از ســوى والدين 
كتابخوانش در كتابخانه عالمه امينى همدان، گفت: اين نوزاد متولد 19 
شهريور سال جارى اســت  كه والدين او در اقدامى نمادين به منظور 
ترويــج فرهنگ مطالعه، نوزاد خود را عضــو كتابخانه عمومى همدان 
كردند.مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همــدان با تأكيد به اينكه 
والدين «ثمينا سليمان بروجردى» عضو فعال كتابخانه عمومى هستند و 
ارزش و اهميت مطالعه را مى دانند، افزود: اين حركت فرهنگى مى تواند 
آغازى براى يك زندگى سرشار از دانستن، تالش براى كسب دانش و 
حركتى نمادين در معرفى كتاب، كتابخانه و جايگاه رفيع آن در زندگى 
افراد باشد.وى با بيان اينكه براى داشتن جامعه كتابخوان بايد از كودكى 
اين موضوع مورد توجه باشــد، گفت: فرزنــدان خود را بايد از دوران 

كودكى با كتاب خوانى آشنا كنيم.
زارعــى با تأكيد بــه اينكه جامعه و خانواده بايــد عطش مطالعه را در 
نوجوانان و جوانان ايجاد كنند، خاطرنشــان كرد: خانواده در اين زمينه 
نقش قابــل توجهى دارد چراكه فرزنــدان از والدين خود الگوبردارى 

مى كنند.

حفظ ُپست در پسا انتخابات!
وحيد حاج سعيدى»

 خدا را صد هزار بار شكر و به قول دايى ادريس 
خدا را كرور كرور شكر كه ما در بند پست و مقام و 
راى و انتخابات نيستيم و الحمدا... دل نگرانى بابت 
از دســت دادن جايگاه مان در دوران پسا انتخابات 
نداريم. حاال اينكه چرا عده اى با جابجا شدن نماينده 
شــهر يا رئيس دولت و كابينه يــا حتى رئيس اداره 
متبوع شان دل نگران مى شــوند و آويزان اطرافيان 
مى شوند كه پست شان را از دست ندهند، داستانش 

مفصل است.
راستش را بخواهيد در همه دنيا هنگامى كه «تجمع 
وظائف به حدى باشــد كه بــه كارگماردن يك فرد 
انســانى براى انجام آن وظايف قابل توجيه باشــد 
«پست» به وجود مى آيد. در واقع يك پست مجموعه 
اى از وظايف و مســئوليت هاى مرتبطى اســت كه 
انجام خدمات يك فرد را ايجاب مى كند و فرد مورد 
را با توجه به شايستگى و صالحيت علمى ، اخالقى 
و مديريتى تعيين مى كنند» اما در كشــور ما تعريف 
اعطاى «پست» به افراد با ساير بالد دنيا يك مختصر 
تفــاوت هايى دارد و اين انتصــاب عمدتاً ربطى به 
تخصص و سابقه و صالحيت و اين قبيل جنگولك 
بازى ها ندارد و كافى اســت طــرف خودش را در 
موقعيت مناسب قرار دهد و خوب جاى گيرى كند!  
حاال اگر بازى هم بلد نبود اشــكال ندارد! اما گاهى 
اوقات با تغيير كابينه دولت يــا نمايندگان مجلس، 
سيســتم بازى تغيير مى كند و احتمال تعويض فرد 
باال مى رود. جالب اينكه با وجود اعتراض و ســر و 
صداى تماشاگران و اطرافيان تيم، اين دوستان تمايلى 
به تعويض شدن ندارند و كماكان دست و پا مى زنند 
كــه در تيم باقى بمانند. غافــل از اينكه رضا عنايتى 
و ابراهيــم صادقى هم با 400 بازى باالخره رضايت 
دادند كه از فوتبال خداحافظى كنند؛ شــما كه جاى 

خود داريد! 
على اى حال از آنجا كه شــخصاً پشــت پا به همه 
تعلقات دنيوى زده ايم و نگران از دست دادن جايگاه 
مان نيســتيم ( يعنى اگر كســى پيدا شود، حاضريم 
دســتش را هم ببوســيم و ســتون طنز را دو دستى 
تحويلش دهيم و به نامش بزنيم!) چند پيشــنهاد به 
منظور تحكيم پايه هاى پســت و مقام دوستان ارائه 

مى كنيم:
الف) جابجايى در ســتاد هاى مختلف: بدون شك 
ســتاد هاى انتخاباتى در تعيين افــراد و به عبارتى 
اعطاى پســت به افــراد نقش اساســى دارند.  فلذا 
جابجايى در بين ســتاد هــاى مختلف و حركت در 
فضاهاى خالى ( مثل خداداد عزيزى) پيشــنهاد مى 
شود. مورد داشتيم ناهار در ستاد يك كانديدا بوده ، 
شام در ســتاد كانديداى ديگر، اما دلش با كانديداى 
ســوم بوده و جالب اينكه به نفــر ديگرى راى داده 

است!
ب) تراشيدن پست جديد: گاهى اوقات وقتى پستى 
براى برخى افراد پيدا نمى شــود و فرد مورد نظر به 
جز كار كردن، همه كار از دستش بر مى آيد، دوستان  
ســعى مى كنند با تراشيدن پست و ايجاد يك پست 
خلق الساعه نظير مشاور ارشد، مشاور مديريتى، مدير 

فنى و ... جلوى سكته كردن فرد مورد را بگيرند!
پ) بــه نام زدن پســت: در عصر حاضــر «به نام 
زدن» مد شــده است. همين كشــورهاى همسايه 
را مالحظــه بفرمائيد. از قهوه خانه، چوگان، ســه 
تار و نان لواش گرفته  تا آبگوشــت بزباش، اكبر 
جوجــه، قليان و ... را دارند به نام خودشــان مى 
زنند. پيشنهاد مى شــود تدبيرى انديشيده شود تا 
افراد بتوانند پســت را به نام خودشــان بزنند . در 
اين صورت با تغييــر دولت و نماينده و ... نيازى 
به رنگ عوض كــردن و گالب به رويتان ننه من 

غربيم بازى و دست و پا زدن نيست.
ت) مهــد كودك: از همــان اوان كودكــى در كنار 
آمــوزش مفاهيمى نظيــر راســتگويى، درغگويى، 
فداكارى، مهربانى و ... در مهد هاى كودك به بچه ها 
آموزش بدهيم كه اگر چيزى را به صورت امانت در 
اختيــار ما قرار دادند، بايد روزى آن را پس بدهيم و 

قرار نيست مادام العمر در اختيار ما باشد!

انتخاب يك دانشمند ايرانى به رياست يكى 
IEEE از زيرمجموعه هاى

" مهتا مقدم"محقق و اســتاد دانشكده مهندسى ويتربى در دانشگاه 
كاليفرنياى جنوبى(USC) به رياست يكى از زيرشاخه هاى موسسه 

"مهندسان برق و الكترونيك"(IEEE) انتخاب شد.
به گزارش ايســنا، اين زيرمجموعه كه " APS" نام دارد،  در زمينه 
تجزيه، تحليل طراحى، توسعه و اندازه گيرى امواج الكترومغناطيسى و 
راديويى فعاليت مى كند و با داشتن بيش از هشت هزار عضو، يكى از 

بزرگترين زيرمجموعه هاى موسسه "IEEE" است.
وى قرار اســت از تاريخ يك ژانويه سال 2019 ميالدى به مدت يك 
سال به عنوان رئيس منتخب و از ژانويه 2020 به عنوان رئيس رسمى 

و آتى APS فعاليت كند.

رتبه جهانى 21 دانشگاه كشور در نظام 
رتبه بندى "يو اس نيوز" اعالم شد 

 بر اساس نتايج رتبه بندى دانشــگاه هاى جهان در نظام رتبه بندى 
«يو اس نيوز» دانشــگاه تهران با كســب امتياز 6/48 مقام نخســت 
دانشگاه هاى ايران را كسب كرد و دانشگاه صنعتى شريف نيز با امتياز 

7/47 به عنوان برترين دانشگاه صنعتى كشور معرفى شد.
بــه گزارش مهر، «يو اس نيــوز» در جديدترين رتبه بندى خود بيش 
از 1800 دانشــگاه جهان را بر اســاس 13 شــاخص منحصر به فرد 
اندازه گيرى و اعالم كرده است كه بر اساس آن دانشگاه تهران با كسب 
امتياز 6/ 48 و رتبه جهانى 438 مقام نخســت دانشــگاه هاى ايران را 
كسب كرد و دانشگاه صنعتى شريف نيز با كسب امتياز 7/ 44 برترين 

دانشگاه صنعتى كشور معرفى شد.

كپلر باالخره بازنشسته شد
 فضاپيماى "كپلر" ناسا پس از انجام چندين ماموريت موفقيت آميز 

به دليل اتمام سوخت، باالخره بازنشسته شد. 
به گزارش ايســنا ، فضاپيماى "كپلر" ناســا پس از 9 سال ماموريت 

تاريخى، بازنشسته شد.
ــود  ــره اى از وج ــار پنج ــن ب ــراى اولي ــت ب ــا توانس ــن فضاپيم اي
ــا  ــه روى م ــه شمســى را ب ــارج از منظوم ــر در خ ــياره هاى ديگ س

ــايد. بگش
ماه گذشــته ناســا كپلر را در وضعيت خواب قرار داده بود زيرا اين 

فضاپيما در وضعيت ايمن قرار گرفته بود.
ناســا اعالم كرده بود كه ســوخت كپلر در آينده اى نزديك به اتمام 

مى رسد ولى زمان دقيق آن مشخص نبود.

توليد كرم آرايشى بهداشتى از روغن زالو
 تيم تحقيقاتى گروه شــيمى تجزيه دانشگاه كاشان موفق به توليد 

كرم آرايشى بهداشتى از روغن زالو شدند.
به گزارش ايرنا، سعيد معصوم، مدير اين طرح تحقيقاتى با بيان اينكه 
يكى از فرآورده هاى زالو، روغن آن است، اظهار كرد: استفاده از روغن 
زالو باعث افزايش گردش خون و خون رسانى در برخى اندام هاى بدن 

مانند عضالت مى شود.
معصوم افزود: در طب ســنتى از اين روغن براى افزايش رشد 
و حجم موضعى عضالت اســتفاده شده است كه امروزه اثرات 
شــگفت انگيز آن شــناخته شــده و مى تواند جايگزين مناسبى 
براى كرم هاى شــيميايى، بوتاكس ها و يــا جراحى هاى همراه با 

باشد. ناخوشايند  عوارض 

علت "توجه" مغز به يك موضوع خاص 
رمزگشايى شد

 Johns Hopkins)"دانشــمندان "دانشــگاه جانز هاپكينــز 
University) با مطالعه بر روى جغدهاى انبار دريافته اند كه چگونه 

مغز به برخى موضوعات توجهى بيشترى دارد.
به گزارش مهر پژوهش جديد دانشــمندان بر روى همه حيوانات و 
انســان ها صدق مى كند و بينش جديدى در مــورد آنچه در مغز در 
موارد "اختالل كم توجهى"(attention deficit disorder) رخ 
مى دهد، ارائه مى دهد."شرش ميسور"(Shreesh Mysore) يكى 
از نويسندگان اين مطالعه و عصب شناس دانشگاه جانز هاپكينز گفت: 
در جهــان ما يك ميليون موضوع وجود دارد كه چشــم ها، گوش ها، 

پوست و ديگر اعضاى حسى ما را درگير مى سازد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهوار -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

 9 كشــور براى حضور در بخــش بين الملل 
جشنواره تئاتر اعالم آمادگى كرده اند و كارگاه هاى 
آموزشى با حضور اســاتيد از كشورهاى مختلف 

در همدان برگزار مى شود. 
معاون فرهنگى اداره كل ارشاد همدان با بيان اين 
مطلب گفت: در بيســت و پنجمين جشنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجوان جشن 100 سالگى 
تئاتر كودك ايران و 25 ســالگى جشــنواره تئاتر 

كودك در همدان را برگزار مى كنيم.
بــه گزارش تســنيم ، مجيــد فروتــن در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: : تاكنون 9 كشور براى 
حضور در بخش بين الملل اعالم آمادگى كرده اند 
و پيشنهاد چندين كشور جهان نيز براى برگزارى 

ورك شاپ هاى مختلف پذيرفته شده است.
فروتن اعــالم كرد: هنرمندان و شــخصيت هاى 
برجسته هنرى و فرهنگى از سراسر كشور باهدف 
هويت بخشى به جشــنواره و احترام به كودكان 

ايران به جشنواره دعوت شده اند.
معاون فرهنگى اداره كل ارشاد همدان با بيان اينكه 
در اين دوره از جشــنواره توجه به كودكان قشر 

ضعيف جامعه و مناطق حاشــيه نشين شهرهاى 
اســتان و روســتاها را در اولويت قــرار داده ايم 
افزود: اثر بخشــى جشنواره در ذهن و شخصيت 

كودكان سراسر جهان شكل مى گيرد.
فروتن با اشــاره بــه انتخاب همدان بــه عنوان 
پايتخت گردشــگرى آســيا، و رويــداد اجالس 
جهانى گردشــگرى گفت: اين برنامه ها شــور و 
اشــتياق همگان را براى برگزارى اين جشنها دو 
چندان كرده اســت ضمن اينكــه همه كودكان به 
ويــژه فرزندان ايران بايد از ايــن برنامه بهره مند 

شوند.
وى بيان كرد: امســال عالوه بر اجراى برنامه هاى 
اصلى و جانبى جشــنواره بين المللى تئاتر، جشن 
يك سالگى و يك ربع قرن برگزارى جشنواره در 

شهر همدان را به شادى و سرور مى نشينيم.
پوستر جشنواره بين المللى تئاتر كودك 

و نوجوان 12 آبان ماه رونمايى مى شود 
مديــر اجرايى بيســت و پنجمين جشــنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجــوان  نيز در گفتگويى 
اظهار داشــت: پوستر جشــنواره بين المللى تئاتر 

كودك و نوجوان 
12 آبــان مــاه با 
حضور مجيد قناد 
و حســين محب 
رونمايى  اهــرى 

مى شود. 
هادى فيض منــش در جمع خبرنــگاران گفت كه  
پوستر اين دوره از جشنواره با حضور مجيد قناد 
و حســين محب اهرى، چهره شناخته شده حوزه 
كودك و نوجوان، 12 آبان ماه در همدان رونمايى 

مى شود.
فيض منش با اشــاره به اينكه مسئوالن استانى و 
كشــورى نيز در اين مراسم حضور مى يابند اعالم 
كــرد:  دانش آموزان، هنرمنــدان و خبرنگاران در 
مراسم رونمايى از پوستر حضور خواهند داشت.

مديــر اجرايى بيســت و پنجمين جشــنواره بين 
المللــى تئاتــر كــودك و نوجوان تأكيــد كرد: 
شــهروندان، كودكان و نوجوانان حاشيه شهر هم 
بايد از برنامه هاى فرهنگى و هنرى بهره مند شــده 

و در برگزارى اين جشنواره سهيم باشند.

وى افزود: بر اين اســاس اين مراســم روز  شنبه 
با حضور مســئوالن كشورى و استانى در مدرسه 
ابتدايى «شهيد ســردار حسين همدانى» در ديزج 
همــدان برگزار مى شــود.مدير اجرايى بيســت 
و پنجميــن جشــنواره بين المللــى تئاتر كودك 
و نوجــوان اظهار كــرد: در اين مراســم به همه 
دانش آموزان بسته لوازم التحرير هديه داده مى شود 
و برنامه هاى شــاد از جمله اجراى برنامه توسط 
مجيد قناد، عمو حميد و غيره در نظر گرفته شده 

است.
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان با دبيرى مريم كاظمى از 29 آبان تا 4 
آذر مــاه 1397 در پايتخت تاريــخ و تمدن ايران 

برگزار مى شود.

مريم مقدم »
 شــوراى اجرايى ســازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO) روز گذشــته در آخرين لحظات  با 
عضويت شهردارى همدان به عنوان يكى از اعضاى 

وابسته سازمان جهانى گردشگرى موافقت كرد .
 شــهردار همدان در گفتگوى اختصاصى با همدان 
پيام با عنوان اين خبر گفت : شــهردارى همدان به 
عنوان نخستين شهردارى بين اعضاى وابسته سازمان 

جهانى گردشگرى حضور خواهد داشت. 
عباس صوفى تاكيد كرد : اين سومين كرسى همدان 
بعد از  شركت سياحتى على صدر و دهكده گنج نامه  
در ســازمان جهانى گردشگرى است.تا روز گذشته 
اين سازمان 157 عضو وابسته داشت كه 14 عضو آن 
ايرانى بودند اما روز 9 آبان ماه 1397 با اضافه شدن 
شــهردارى همدان و منطقه آزاد كيش اين اعضا به 
159 عضو وابسته كه 16 عضو آن ايرانى و 3 عضو 

آن همدانى هستند رسيد 
وى گفــت : ســازمان جهانى گردشــگرى بهترين 
ســازمان بين المللى مرتبط با ســفر و گردشگرى 
اســت. اين سازمان در جهت توسعه گردشگرى در 
سراسر جهان فعاليت مى كند و هر ساله گزارشى از 
تحقيقات و امارهاى خود منتشر مى كند. اين سازمان 
يكى از آژانس هاى رسمى سازمان ملل متحد است. 
مقر ســازمان جهانى گردشگرى در شهر مادريد در 
اسپانيا قرار دارد. اين سازمان محل گفتگوى كشورها 
درباره سياست ها و تجارب عملى آنها درباره دانش 
گردشگرى است. سازمان جهانى گردشگرى نقش 
مركزى و مهمى در بهبود وضعيت تعهد و امكانات 
كشورهاى در حال توسعه در زمينه گردشگرى دارد. 
شــهردار همــدان در ادامه افــزود : در حال حاضر 
159 كشــور، منطقه و بيش از 300 عضو وابســته، 
به نمايندگى بخش خصوصى، موسسات آموزشى، 
شركت هاى جهانگردى  مراجع صالحيت دار محلى 

در اين سازمان عضو هستند. 
مجموعه هاى مســتقيمى كه از تالش هاى سازمان 
جهانى گردشــگرى حمايت مى كند توسط دفاترى 
در آفريقا، آمريكا، شــرق آســيا و اقيانوسيه، اروپا، 
خاورميانه و جنوب آسيا اداره مى شود. دفتر مركزى 

اين سازمان در مادريد است.
از بين 159 عضو وابســته در حال حاضر 16 عضو 
وابسته در ســازمان جهاني گردشگري فعال هستند 

كه شامل 
1-  شركت سياحتي عليصدر

2-  شركت تفريحي گردشگري گنجنامه 
3-  آژانس مسافرتي ققنوس 

4-  موسسه بين المللي آموزش گردشگري هوريزان
5-  موسســه آموزشــي تحقيقاتي و مشاوره عملي 

براي گردشگري 
6-  موسسه بين المللي تحقيق توسعه گردشگري 

7-  شــركت سرمايه گذاري گردشــگري و ميراث 
فرهنگي ايران 

8-  انجمن علمي گردشگري ايران 
9-  شركت مبنا كارت 

10-  شركت توسعه گردشگري ماركوپولو
11-  باشــگاه اتومبيل راني و گردشگري جمهوري 

اسالمي ايران 
12-  مراكز تفريحي و توريستي

13-  بانك گردشگري 
14-  شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي

15 - شهردارى همدان 
16 - منطقه آزاد كيش 

مى شــوند اين اعضا مى تواننــد با حضور فعال در 
اجــالس پيش روى در ايران جايگاه خود را در اين 

سازمان متمايز جلوه دهند
گفتنى اســت ، سنگ بناى شــكل گيرى اوليه اين 
ســازمان در الهــه در ســال 1925 ميــالدى و با 

تاسيس اتحاديه بين المللى سازمان رسمى تبليغات 
گردشگرى پى ريزى شد.

اتحاديه مذكور پــس از جنگ جهانى دوم به عنوان 
اتحاديه بين المللى سازمان هاى رسمى گردشگرى 
(IUOTO) انجــام وظيفه مى كــرد و بعد باز هم 
در نام و عنوانش تغييرات ايجاد شــده و به سازمان 
جهانــى گردشــگرى (WTO) تبديل گشــت و 
نخســتين جلســه عمومى آن در 1975 ميالدى در 

مادريد اسپانيا تشكيل شد.
ــه  ــگرى ب ــى گردش ــازمان جهان ــال 1976 س از س
ســازمان ملــل وابســته شــد و بــه آژانــس اجرايــى 
برنامــه هــاى توســعه ســازمان ملــل تبديــل 
ــوان  ــه عن ــران در ســال 1392 ب گشــت. كشــور اي
ــى  ــازمان جهان ــى س ــع عموم ــس مجم ــب ريي ناي
گردشــگرى برگزيــده شــده اســت و كشــورمان از 
ســال 2014 تــا ســال  2017  در عضويــت شــوراى 
ــاى  ــت اعض ــى عضوي ــه  بررس ــى و كميت اجراي

ــن ســازمان اســت. وابســته اي
به هر ترتيب با پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى 

سازمان ميراث  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
و هيأت گردشگرى شركت ســياحتى عليصدر در 
شهريورماه سال 1396 ميزبانى همدان براى اجالس 
جهانى گردشگرى سال 2018در آبان ماه پيش روى  
قطعى اســت و اين يك فرصت است تا ديگر اعضا 
نيز از حضور روساى ســازمان جهانى گردشگرى 

بهره مند شوند 
با فرصت فراهم شــده براى ميزبانى همدان در يك 
رويــداد ملى و بين المللى  متوليــان امور در حوزه 
گردشــگرى به ويژه شركت ســياحتى عليصدر با 
برنامه ريــزى دقيق، در تكاپو هســتند تا از فرصت 
برگزارى اين برنامه هاى بين المللى اســتفاده كرد و 
جاذبه ها و ظرفيت هاى كشــورمان را به دنيا معرفى 

كنيم.
اين نخســتين بار است كه ايران پس از عضويت در 
سازمان جهانى گردشگرى كه دهه 40 رقم خورد ، 
ميزبان چنين رويداد شاخصى در عرصه بين المللى 
و حوزه گردشــگرى مرتبــط با ســازمان جهانى 

گردشگرى (UNWTO) است.

 اعالم آمادگى 9 كشور 
براى حضور در جشنواره تئاتر 

شهردارى همدان شهردارى همدان 
به سازمان جهانى گردشگرى پيوستبه سازمان جهانى گردشگرى پيوست  
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