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استعداد بخش كشاورزي 
در همدان بيكار مانده است

 اســتاندار همدان اخيراً در نشســتي با 
مديران و فعاالن بخش كشــاورزي در اين 
استان بر لزوم بازنگري در روش هاي كشت 
و توليد محصوالت استراتژيك كشاورزي 
تأكيد ورزيده و انگشت روي سرفصل هاي 
مهم در اين بخش حياتي گذاشــته است.
آقاي سيد سعيد شاهرخي يكي از معضالت 
ســاختاري بخش كشاورزي استان را هدر 
رفت آب، در كشــت و كارهاي ســنتي و 
همچنين اصرار كشــاورزان به روش هاي 

سنتي براي توليد بر شمرده.

گزارش

5

مردان بي خانمان
 پرندگان با سر پناه!

 گرمخانه همدان با وجود گذشــت 3
ســال از فعاليت، داراى مشكالت متعددى 
اســت، مكانى كه قرار بود موقتى باشد تا 
محل دائمى نگهدارى از مردان بى خانمان 
ســاخته شــود، اما تغيير اعضاى شوراى 
شــهر موجب محقق نشــدن ايــن وعده 
همدان  گرمخانه  مشكالت  شد.درحالى كه 
و درد دل مــردان بى خانمان اين روزها در 
رسانه ها مطرح و به گوش مسئوالن رسيده، 
اما پس از گذشــت چنــد روز هنوز هم 

مشكالت به قوت خود باقى است.

سند اطالع رسانى در اولويت دستگاهها قرارگيرد
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تبريك و تهنيت

جناب آقاي مهندس علي حيدري 
رياست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهار 

انتصاب شايسته جنابعالي را در سمت جديد صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
مي نماييم همچنين از خدمات ارزنده جناب آقاي بيات در طول تصدي كمال 

تقدير و تشكر را داريم.
مديريت سردخانه يوسفى

تبـريك و تقديـر

جنــاب آقــاى 

مهندس محمد امين 
مجـذوبـى 

انتصاب شايسته حضرتعالى 
به عنوان

سرپـرست 
شهردارى منطقه3 

همــدان 
را صميمانــه تبريــك و تهنيت 

عــرض مى نماييــم.
همچنين از خدمات ارزنده 
جناب آقاى مهندس 

رحيـم الونـدى 
در زمــان تصــدى كمــال تقديــر 

و تشــكر را داريــم.
روابط عمومى 

شهردارى منطقه 3 همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

پنج هزار هميار طبيعت 
در همدان جذب شدند

 جذب و ساماندهى بيش از پنج هزار هميار طبيعت دستاورد مهم اين مجموعه پس 
از انقالب براى حراست از منابع طبيعى بوده است.

مديــر روابط عمومــى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى همــدان گفت: با توجه به 
فرمايشات رهبر معظم انقالب مبنى بر فرهنگ سازى حفظ منابع طبيعى در مدارس و 
اســتفاده از ظرفيت غنى معلمان و دانش آموزان، طرح جذب همياران طبيعت با تعامل 

آموزش و پرورش اجرا شد.
مهرداد آزادى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: همياران طبيعت، منابع طبيعى را در 
پيشبرد اهداف سازمانى، ترويج، فرهنگ سازى و جلب مشاركت مردمى در حفاظت، 

احيا، توسعه و بهره بردارى صحيح از منابع طبيعى يارى مى دهند.
مدير روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان اظهار داشــت: همياران 
طبيعـــت از اقشار مختلف جامعه شــامل اعضاى شوراى اســالمى روستا، دهياران، 
بســيجيان محلى، معلمان، دانش آموزان، دانشجويان، بهره  برداران، دانش آموختگان و 

تمامى دوستداران طبيعت و محيط زيست هستند.
آزادى درباره اهميت طرح جذب همياران طبيعت گفت: بيش از 80 درصد مســاحت 
كشــور را عرصه هاى منابع طبيعى شامل جنگل ها، مراتع و بيابان تشكيل مى دهند و 

بيش از يك ميليون خانوار به طور مستقيم از اين منابع الهى بهره بردارى مى كنند.
وى ادامه داد: همچنين پراكندگى و وســعت زياد عرصه هاى مرتعى، جنگلى و بيابانى 
مستلزم مشــاركت همگانى و مردمى است و همياران طبيعت در اين راستا مى توانند 
كمك زيادى به حافظان انفال داشته باشند.مدير روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى همدان بيان كرد: در طرح هميار طبيعت افراد عالقه مند و دوستداران منابع 

طبيعى داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع طبيعى سازماندهى شدند.
آزادى افزود: آنها بر اساس دستورالعمل ها و آموزش هاى الزم در قالب هميار طبيعت 
دانــش آموز، هميار طبيعت مروج و هميار طبيعت محافظ به طور افتخارى در حفظ و 

حراست از عرصه هاى منابع طبيعى همكارى كنند.

t

ق خا ش ا وق لم  خ ش ال ن لم 

ارادتمنــد شمـا حمـدا... چــاروسايــى

هجران ابدى و غم از دست دادن پدر عزيزمان بر قلب هايمان سنگينى مى كند و 
جز پناه بردن به مشيت الهى و طلب غفران

بــراى آن زنــده يــاد، چــاره اى نيســت،  بــا ايــن وجــود از تمامــى بزرگــواران اعــم از مســئوالن 
و مديــران دســتگاههاى اجرايــى و مديــران روابــط عمومــى اســتان، مديريــت و كاركنــان اداره 
كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان و شهرســتان هــاى تابعــه، روســاى فدراســيون هــا و هيــأت 
هــاى ورزشــى، ورزشــكاران، مربيــان و جامعــه ورزش و جوانــان اســتان، اصحــاب محترم رســانه 
كــه بــا  تمــاس تلفنــى، صــدور اعالميــه و پيــام تســليت بنــده حقيــر را قريــن محبــت خــود 

قــرار دادنــد صميمانــه قدردانــى مى كنــم.
از اين كه به علت تألمات روحى تا كنون توفيق تشكر ميسر نگرديد، قلبا پوزش مى طلبم

 اميدواريم خداوند عنايت فرمايد محبت شما عزيزان را در مراسم شادى تان جبران نمايم.

 شــهردار همدان از احداث دو 
پاركينگ عمومــى در همدان خبر 
داد و گفت: تشويق سرمايه گذاران 
براى احــداث پاركينگ طبقاتى و 
توسعه حمل و نقل عمومى شهرى 
از جمله سياست هاى مهم شهردارى 

براى مديريت ترافيك است.
عباس صوفى با بيان اينكه مســأله 
پاركينگ و پارك خودروها در شهر 
همدان بســيار حائز اهميت است 
اظهار كرد: بــراى كاهش ترافيكى 
بايــد فرهنــگ ســازى در حوزه 
اســتفاده از حمل و نقل عمومى و 
البته توســعه اين ناوگان با جديت 

دنبال شود.
شــهردار همدان بــا بيان اينكه بــه زودى 17

دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهرى 
همدان افزوده مى شود افزود: اين اتوبوس ها از 
محل درآمدهاى شهردارى و با وجود افزايش 

چشمگير قيمت ها خريدارى شده است.

وى در گفت و گو با فارس ســاخت پاركينگ را 
يك مسأله مهم در امر ترافيك دانست و تصريح 
كرد: امتيازهاى تشويقى براى سرمايه گذاران براى 
ســاخت پاركينگ در نظر گرفته شــده است تا 

مشكل كمبود پاركينگ برطرف شود.
شهردار همدان با اشــاره به اينكه تشويق هاى 

الزم براى احداث پاركينگ در نظر گرفته شده 
است ادامه داد: در ســاخت پاركينگ استقبال 
الزم از طرح هاى سرمايه گذاران و هموارسازى 
مرحله ســاخت و بهره بردارى در اين بخش 

وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: براى ساخت پاركينگ هاى 

عمومــى، طبقاتــى و مكانيــزه، 
مشــروط به اينكه فقط به عنوان 
پاركينگ عمومى استفاده شود، از 

پرداخت عوارض معاف هستند.
صوفــى بــا بيــان اينكــه بــه زودى 
ابتــداى  در  طبقاتــى  پاركينــگ 
ــان تختــى احــداث خواهــد  خياب
شــد گفــت: ســال آينــده دو 
پاركينــگ در خيابــان شــريعتى در 
4 هــزار متــر مربــع و ظرفيــت 2
ــان  هــزار دســتگاه و منطقــه كبابي
دســتگاه   500 ظرفيــت  بــا 

مى شــود. احــداث 
وى درباره پارك هاى حاشيه اى نيز 
گفت: پارك هاى حاشيه اى در كنار خيابان براى 
پارك اضطرارى است و منظور از مكانيزه كردن 
آن درآمدزايى نيست چرا كه هزينه ها به خزانه 
دولت واريز و ســپس درصدى به شــهردارى 

اختصاص مى يابد.

شهروندان همدانى 350 
مرتبه با مركز 125 همدان 

تماس گرفتند
 رئيس ســازمان آتش نشــانى همدان گفت: شــهروندان 
همدانى طى 24 ســاعت روز گذشته 350 مرتبه با مركز 125

همدان تماس گرفتند.
محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر اظهارداشــت: طبق اعالم 
مركز پيام و كنترل فرماندهى عمليات 2 عمليات اطفاى حريق 
و 5 عمليات امداد و نجات حاصل تالش آتش نشانان همدانى 

در روز گذشته بوده است.
وى گفت: ديروز شهروندان 350 مرتبه با سامانه 125 تماس 
گرفته اند كه از اين تعداد تماس 7 مورد منجر به عمليات شده، 
10 تماس براى مشــاوره و راهنمايى برقرار شده، 60 تماس 

اشتباه بوده و متاسفانه 273 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
بياناتى گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 2 مورد آتش 
ســوزى شــامل حريق مغازه در خيابان پاســداران و حريق 

مخروبه در خيابان 17 شهريور بوده است.
وى افزود: همچنين 5 مورد عمليات امداد و نجات شــامل 4
مورد نجات افراد محبوس شــده در منزل در صدف، استادان، 
پاســداران و شــهيد زمانى و رها ســازى اندام بدن از داخل 
فلزات زينتى و زيورآالت در محل ايســتگاه مركزى توســط 

آتش نشانان به انجام رسيد.
رئيس ســازمان آتش نشانى همدان افزود: تعداد 5 نفر نجات 

يافته طى اين عمليات گزارش شده است.

2 پاركينگ عمومى در همدان ساخته مي شود
■ معافيت عوارض براى سازندگان پاركينگ
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گ س
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3030 پايگاه اورژانس ريلي دركشورراه اندازي مي شود پايگاه اورژانس ريلي دركشورراه اندازي مي شود

افتتاح اورژانس هوايي در همدانافتتاح اورژانس هوايي در همدان

ادامه كشمكش در اتاق بازرگاني
■ زبردست: به حرفهاي بيهوده توجه نمي كنم                                  ■ نايب رئيس: او فردي تشريفاتي و هزينه ساز است

درآئين توديع ومعارفه رئيس دانشگاه همدان اعالم شد

توسعه شهري جزو
ساز و كاردانشگاه آزاد

■ طهرانچي: نظام آموزش عالي متناسب  باتحصيل و اشتغال عمل نكرده است

ايران با تفاضل گل برترازعراق ايستاد

تكيه بر صدر
پس از بازى سرد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ 5 شى تاريخى در اسدآباد كشف شد

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اسدآباد گفت: در 
جريان بازرســى پليس آگاهى از منزل يك فرد روستايى در اين شهرستان پنج 

شى تاريخى كشف شد.
كامران اكبرى شايگان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين اشيا شامل 2 قطعه 

سنگ، 2 ظرف سفالى و يك كوزه سفالى آبخورى است. 
وى اضافه كرد: قدمت 2 قطعه سنگ كه شبيه به ابزار است هنوز مشخص نشده 
و در دست بررسى اســت. شايگان گفت: 2 ظرف سفالى مربوط به هزاره اول 
قبل از ميالد و كوزه سفالى نيز در مرحله كارشناسى قرار داد. رئيس اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اسدآباد خاطر نشان كرد: اين اشيا به موزه 
مردم شناسى شهرستان انتقال و در اين مكان نگهدارى مى شود. افزون بر 550 
اثر از دوران پارت تا معاصر در موزه مردم شناسى اسدآباد نگهدارى مى شود. 

آغاز بارندگى ها در استان
ــاز  ــدان از آغ ــتان هم ــى اس ــى اداره كل هواشناس ــط عموم ــئول رواب  مس

ــر داد.  ــا در اســتان خب بارندگــى ه
نورخــدا ســاكى در گفتگــو بــا ايســنا، گفــت: بــا فعاليــت ســامانه بارشــي تــا 
ظهــر روز جمعــه در برخــي از ســاعات شــاهد بــارش بــاران و بــرف و وزش 

بــاد شــديد در اســتان خواهيــم بــود. 
ــكل  ــه ش ــا ب ــه غالب ــنبه و جمع ــج ش ــاي پن ــارش در روزه ــه داد: ب وى ادام
بــرف بــوده و بــه دليــل وزش بــاد، احتمــال كــوالك بــرف در گردنــه هــاي 

اســتان وجــود دارد. 
ســاكى در پايــان خاطرنشــان كــرد: از صبــح شــنبه هفتــه آينــده 
ــتان  ــدان در اس ــاهد يخبن ــا ش 8 درجــه اي دم ــا  6 ت ــا كاهــش  ــز ب ني

ــود.  ــم ب خواهي

1200 خانوار همدانى زيرپوشش كميته امداد
 قرار گرفتند

 قائــم مقام كميته امداد اســتان همــدان از آزادى 7 زندانى جرائم غيرعمد 
با پرداخت 100 ميليون تومان از ابتداى امســال خبر داد.قاســم يارمحمدى در 
گفت وگو با  تسنيم ، اظهار داشت: امسال 7 زندانى جرائم غير عمد با پرداخت 
100 ميليون تومان با كمك كميته امداد اســتان همدان آزادشــده و به آغوش 
خانواده خود بازگشته اند.وى افزود: يك هزار و 224 خانوار با سرپرست زندانى، 

تحت حمايت كميته امداد استان همدان قرار دارند.
يارمحمــدى با اشــاره بــه اينكه از ابتداى امســال 7 زندانــى با جرائم 
غيرعمــد بــا كمك كميتــه امداد اســتان همدان آزادشــده و به آغوش 
خانواده بازگشــته اند، گفت: براى آزادى اين 7 زندانى 100 ميليون تومان 

است. پرداخت شده 

استعداد بخش كشاورزي در همدان 
بيكار مانده است

مهدي ناصرنژاد  »
ــاالن  ــران و فع ــا مدي ــتي ب ــراً در نشس ــدان اخي ــتاندار هم  اس
بخــش كشــاورزي در ايــن اســتان بــر لــزوم بازنگــري در 
ــد محصــوالت اســتراتژيك كشــاورزي  روش هــاي كشــت و تولي
تأكيــد ورزيــده و انگشــت روي ســرفصل هاي مهــم در ايــن 

ــت. ــته اس ــي گذاش ــش حيات بخ
آقــاي ســيد ســعيد شــاهرخي يكــي از معضــالت ســاختاري بخش 
كشــاورزي اســتان را هــدر رفــت آب، در كشــت و كارهــاي ســنتي 
و همچنيــن اصــرار كشــاورزان بــه روش هــاي ســنتي بــراي توليــد 
بــر شــمرده و آمــوزش نيروهــاي شــاغل در بخــش كشــاورزي را 
حلقــه گــم شــده توســعه و همچنيــن جايگزيــن ســاختن الگوهــاي 
صحيــح و علمــي در كشــت هاي اســترات ژيك ذكــر كــرده اســت.
ســبقه و قدمــت كشــاورزي در اســتان همــدان بــا پيدايــش 
ــاط  ــرزمين ارتب ــن س ــاورز در اي ــن كش ــه و اولي ــان هاي اولي انس
ــاط  ــن نق ــدان از كهن تري ــه هم ــن ك ــًا اي ــه دارد مخصوص ديرين
متمــدن جهــان شــناخته شــده و تــا بــوده و هســت از زمين هــا و 
ــان ها  ــده و انس ــي رويي ــاي خوراك ــت آن دانه ه دشــت هاي پربرك
ــت و كار و  ــت كش ــن كيفي ــت، وليك ــرده اس ــود ك ــد خ را پايبن
باغــداري و دامــداري در اســتان همــدان موضوعــي اســت كــه بايد 
ســرآغاز بحث هــاي كارشناســي در تمــام نشســت هاي تخصصــي 
قــرار گيــرد و لزومــًا روش هــاي جديــد و برنامه ريزي هــاي 
ــم  ــاك و ه ــايش آب و خ ــري از فرس ــراي جلوگي ــم ب ــري ه بهت
ــود كشــت و كار و فعاليت هــاي كشــاورزي در دســتور  ــراي بهب ب
كار نســل هاي جديــد و كشــاورزان تحصيــل كــرده امــروزي قــرار 

گيــرد.
ــل  ــا قاب ــروز م ــه ام ــري در جامع ــر تفك ــراي ه ــه ب ــئله اي ك مس
درك مي باشــد ايــن اســت كــه هــر آنچــه كــه مربــوط بــه 
ــه  ــن روز ب ــاك و زمي ــي آب و خ ــت، يعن ــاورزي اس بخــش كش
روز محدودتــر و كوچكتــر مي شــود چــه بــه لحــاظ تبديــل 
ــه لحــاظ توســعه زيرســاخت هاي  زمين هــاي كشــاورزي و چــه ب
ــر  ــه از نظ ــاختمان و چ ــل و س ــاده و ري ــه ج ــي از جمل عمران
افزايــش جمعيــت و از همــه مهمتــر پديــده جديــد و قابــل انتظــار 
ــد  ــوع جدي ــه موض ــه ب ــي ك ــرات اقليم ــي تغيي ــي يعن و پيش بين

ــت. ــده اس ــل ش ــاورزي تبدي ــي و كش ــات آب و هواي تحقيق
در كنــار تمــام ايــن عوامــل خطــر بالقــوه اي نيــز در طــول حيــات 
بشــر، طبيعــت و محيــط زيســت و تمــام قابليت هــاي كشــاورزي 
ــان  ــه همچن ــرار داده اســت ك ــد خــود ق ــورد هجمــه و تهدي را م
ــي و  ــدن تدريج ــرد ش ــه دارد و آن خ ــر ادام ــر ناگزي ــن خط اي
دائمــي زمين هــاي كشــاورزي بــه علــت تقســيمات ارثــي اســت.
چنيــن آفــت بــزرگ در دنيــاي كشــاورزي بــراي خيلي هــا عينيــت 
ــه  ــك قطع ــد ي ــود، مي گوين ــوال ش ــان س ــه از آن دارد و چنانچ
زميــن بــزرگ كشــاورزي متعلــق بــه بابابــزرگ يــا جــد پــدري مــا 
بــوده كــه اينــك نســل بــه نســل بيــن صــد نفــر تقســيم شــده و 
چــون ايــن زميــن بــه تدريــج قســمت قســمت گرديــده و اينــك 
در قطعه هــاي بســيار كوچــك در دســت وراث قــرار دارد، ديگــر 

قابــل كشــت نيســت و از حيــض انتفــاع خــارج اســت!
ايــن باليــي اســت كــه قابليت هــاي كشــاورزي را همــواره ناتــوان 
مي ســازد، كمــا اينكــه تحصيــالت عاليــه و توســعه علــم در تمــام 
ــه  ــل ب ــروز تبدي ــا را ام ــروز م ــاي دي ــاورز زاده ه ــاخه ها كش ش
ــد و راه و  ــاختمان و س ــد س ــان توانمن ــاذق، مهندس ــكان ح پزش
ــينما و  ــر س ــات و هن ــت و ارتباط ــته صنع ــين هاي برجس تكنيس
ــاخته و  ــدرت س ــدر ق ــكاران ق ــم ورزش ــري ه ــن آخ ــر و اي تئات
كشــاورزي مــي رود تــا بــراي هميشــه بــه يــك مقولــه جداگانــه 

ــر ماهيــت بدهــد. تغيي
البتــه ايــن تمــام كار نيســت و بشــيريت فــردا و فرداهــا همــواره 
بــه زميــن و كشــاورزي وابســته اند و بايــد چــاره اي اساســي بــراي 

خويــش تدبيــر نماينــد.
الزمــه بازنگــري و دگرگــون ســازي بخــش كشــاورزي بــه دليــل 
ــان و  ــه مهندس ــت ك ــن اس ــد اي ــته ش ــه نوش ــي ك ــام عوامل تم
ــه  مروجــان و صاحبــان كشــاورزي مــا از هميــن امــروز دســت ب

ــد. ــدي بگيرن ــاورزي را ج ــت كش ــوند و سرنوش كار ش
واقعيــت ايــن اســت كــه اگــر اســتان همــدان و تمــام نقــاط ايــران 
ــه تمــام علــوم روز و پيشــرفت هاي ناشــي از آن مســلط شــوند  ب
و نــان را هــم از نانــو بــه دســت آورنــد، امــا كشــاورزي نجــات 
ــه  ــر ك ــده اســت و چــه بهت ــره ضــروري بشــر آين ــده و ذخي دهن
بــراي كمــك بــه نســل هاي آينــده همــدان و هــر شــهر و اســتان 
ــه عنــوان يكــي از محورهــاي توســعه  ديگــر كــه كشــاورزي را ب
ــام  ــي در تم ــاي خودكفاي ــد، زمينه ه ــف كرده ان ــود تعري ــراي خ ب

توليــدات بــراي خــود فراهــم ســازند.
اگــر كشــاورزي نويــن و علمــي در اســتان همــدان عينيــت پيــدا 
ــرداري  ــه بهره ب ــور عالمان ــه ط ــود ب ــع موج ــام مناب ــد و از تم كن
ــت دو  ــود و جمعي ــردم خ ــراي م ــد ب ــود، مي توان ــتفاده ش و اس
ــا  ــه ب ــا اينك ــد. كم ــا باش ــا خودكف ــري فرداه ــه براب ــري و س براب
ــر  ــوان مظاه ــك مي ت ــي، هم اين ــد علم ــاي نيم بن ــن روش ه همي

ــرد. ــاهده ك ــدان را مش ــتان هم ــن اس ــي در همي خودكفاي
از عامــل وابســتگي اصلــي انســان ها بــه كشــاورزي يعنــي 
در  كشــاورزي  فعاليت هــاي  بهانــه  و  بگذريــم  كــه  گنــدم 
ــي  ــاورزي و باغ ــوالت كش ــاير محص ــت، س ــام دوران هاس تم
ــاري  ــن وســعت محــدود 700 هــزار هكت در همــدان و در همي
ــه اراده و  ــرط اينك ــه ش ــت. ب ــي اس ــد و خودكفاي ــل تولي قاب
ــه  ــد ك ــت باش ــن حرك ــت اي ــوز پش ــد و دلس ــي كارآم مهندس
ــا  در آن صــورت اســتعداد واقعــي بخــش كشــاورزي كــه همان
ــد  ــور خواه ــه ظه ــه منص ــد، ب ــدار مي باش ــتغال پاي ــاد اش ايج

ــيد. رس

آمار سكته مغزى در همدان باالست
 يــك متخصص بيمارى هاى مغز و اعصاب از آمار باالى ســكته 

مغزى در استان همدان خبرداد. 
مهردوخت مزده با اشــاره به مراجعه روزانه 5 الى 6 نفر به اورژانس 
بيمارستان سينا به دليل سكته مغزى، گفت: فاكتورهاى گوناگونى براى 
بروز ســكته مغزى از جمله فشارخون باال، چربى، مصرف دخانيات، 
آلودگى هوا، تغذيه نامناسب، تبليغات نادرست محصوالت خوراكى با 

طعم دهنده ها در زمينه سازى بروز سكته مغزى موثر هستند.  
وى در گفت وگو با ايســنا بابيان اينكه ســكته مغزى در آقايان نسبت 
به بانوان اندكى بيشــتر اســت، مطرح كرد: غالبا افراد باالى 60 سال 
و جوانان زير 40 ســال عمدتا به دليل بيمارى هاى قلبى و خونى در 

معرض سكته مغزى قرار دارند. 
اين متخصص مغزواعصاب ســكته مغزى را مخصوص گروه شغلى 
خاصى نداست و افزود: در تمامى گروه هاى شغلى حتى ورزشكاران 
نيز شاهد بروز سكته مغزى هستيم، چراكه تغذيه نا مناسب و استفاده 

از موادغذايى مضر عامل مهم اين نوع سكته است. 
دكتر مزده انجام آزمايش هر 6 ماه براى افراد باالى 60 سال، دورى از 
دخانيات و كاهش استرس و هيجان را از عوامل پيشگيرانه و مراقبتى 
در بروز ســكته مغزى دانست و عنوان كرد: اســتفاده از غذاهاى كم 
نمك، بدون چربى و جايگزين كردن گوشــت سفيد به جاى گوشت 

قرمز نيز از ديگر عوامل مراقبتى در مقابل سكته مغزى است. 
وى ادامــه داد: درشــهرهاى بزرگــى مانند تهران، مراكــز مراقبتى و 
پيشــگيرانه بيمارى هاى مغزى وجود دارد اما متاســفانه اين دسته از 
مراكز هنوز در اســتان همدان راه اندازى نشــده است. اين متخصص 
مغزو اعصاب توصيه كرد: افراد به محض مشاهده اختالل در صورت 
و بازو مانند فلج شــدن صورت،  كم زورى بازوان و اختالل در تكلم 
بايد تا كمتر از 4,5 ســاعت بيماران را براى رسيدگى و جلوگيرى از 
بروز سكته مغزى به بيمارستان برسانند.  وى با اشاره به انجام رايگان 
فيزيوتراپى، كاردرمانى وتوانبخشى براى بيمارن مغزى، و تزريق آمپول 
ويژه ســكته مغزى، مطرح كــرد: افراد مى توانند با مشــاهده بيماران 

مشكوك به سكته مغزى با شماره 724 تماس بگيرند. 

1- درنمايشگاه مسكن وشهرسازى تهران تنها يك شهردارى از 
استان حضوردارد. گفته مى شود شهردارى فامنين تنها مجموعه 
از مديريت شهرى اســت كه در كنار راه وشهرسازى استان در 
مصلى تهران حضوردارد. گويا نبود برنامه از ســوى شــوراها 
وشــهرداران دليل غيبت در اين نمايشــگا هاست. گفتنى است 
وزيرراه وشهرسازى در بازديد از اين نمايشگاه درغرفه همدان 
براى طرح پياده راه وطرح هاى بازآفرينى  توقف ويژه داشــته 

است.
2- نهاوند الگــوى طرح مطالعاتى بازآفرينى شــهرى انتخاب 
شــده است. گفته مى شــود نهاوند دركنار سيرجان ودامغان 3

شهر انتخاب شــده در اين طرح هستند. گويا پيشينه تاريخى و 
فرهنگى دليل اصلى اين انتخاب بوده است. 

3- يك پنجم جمعيت به ســينما رفته اند. گفته مى شــود 19
درصد مردم درســال گذشته سينما رفته اند. گويا دراخرين آمار 
منتشرشده ميزان تماشــاى تئاتروكنسرت نيزحدود5 درصد مى 

باشد.
گفتنى اســت يكى از شــاخص هاى توســعه فرهنگى ميزان 

تماشاى تئاتروسينما ويا كنسرت مى باشد.

 با هماهنگى هاى انجام شده با مسئوالن 
راه آهن، 30 اورژانس ريلى در كشــور راه 
اندازى خواهد شــد كه بــا اعتبار در نظر 
گرفته شده به زودى دومين اورژانس ريلى 

كشور در استان همدان ايجاد مى شود.
سرپرســت ســازمان اورژانس كشور كه 
هوايى بعثت  اورژانس  پايگاه  افتتاح  براى 
و كلنگ زنى ســاختمان ستادى اورژانس 
پيش بيمارســتانى و حوادث دانشــگاه به 
استان همدان ســفر كرده بود در مراسمى 
با اعالم اين خبر گفت: هم اكنون سه هزار 
پايگاه امــدادى وجود دارد و عالوه بر آن 
41 پايگاه هوايى و 320 موتور آمبوالنس 
براى خدمت رســانى به مصدومان فعال 

است.
پيرحســين كوليوند افــزود: فوريت هاى 
پزشــكى در هر حادثه به عنوان نخستين 
دســتگاه بر بالين بيمار يا مصدوم حاضر 
مى شــوند بنابراين كاهش اين زمان قابل 

تقدير است.
كوليوند ادامه داد: با توجه به در پيش بودن 
چهارشــنبه آخر ســال براى پيشگيرى از 
حوادث، آموزش هاى مربوط به اين شب 

توسط سازمان  اورژانس ارايه مى شود.
وى افزود: همچنين بايد نرم افزار اورژانس 
تا نوروز 98 در تمامى شــهرها راه اندازى 
شــود تا بتوان نظام جامع اطالع رسانى را 

عملياتى كرد.
كوليوند اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان در تمامى ماموريت هــا به ويژه 
اربعين كمك حال اورژانس كشــور بوده 
بنابراين بايد از نظر مالى و ساختارى اين 

مركز را مورد توجه قرار داد.
از  كشور  اورژانس  ســازمان  سرپرســت 
مسئوالن خواســت نشست هاى كميسيون 
را با جديت پيگيرى كنند تا با برنامه ريزى 
و سرمايه گذارى مناسب شاهد جلوگيرى 
از باال رفتن آمار جانباختگان سوانح باشيم.
كوليوند با تاكيد بر ضــرورت بهره گيرى 
از توان نيروى انســانى توانمند بيان كرد: 
هر ســاله 2 هزار و 500 نيرو به اورژانس 

كشور اضافه مى شود.
با  كشور  اورژانس  ســازمان  سرپرســت 
اشاره به ضرورت مجهز شدن اورژانس به 
بالگرد ديد در شب بيان كرد: بودجه الزم 
تخصيص  بالگردها  اينگونــه  خريد  براى 

يابد.
كوليوند در بيان گزارشــى از فعاليتهاى اين 
مجموعه افــزود: اورژانس هوايى كشــور 
تاكنون 24 هزار مصدوم را به مراكز درمانى 
منتقل كــرده كه 65 درصــد از مصدومان 
بالفاصله به اتاق عمل منتقل و درصد بااليى 

از آنها از مرگ حتمى نجات يافتند.
وى با بيان اينكه اورژانس هوايى مى تواند 

خدمات ويژه و اساسى به مردم ارايه دهد 
خاطرنشان كرد: هم اينك 41 پايگاه هوايى 

در كشور فعال است.
اضافه  كشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
كــرد: 10 فرونــد از بالگردهاى اورژانس 
هوايى كشور به اين سازمان تعلق دارد اما 
مابقى متعلق به هوانيروز، سپاه پاسداران و 

بخش خصوصى است.
كوليوند با بيان اينكه 2 هزار و 500 ميليارد 
ريال براى تجهيــز اورژانس هوايى هزينه 
شده اســت اضافه كرد: مرحله اول تجهيز 
استان ها به بالگرد هوايى اورژانس به اتمام 
رسيده و در مرحله دوم شمار بالگردها به 

54 فروند مى رسد.
وى ادامــه داد: براى اســتان هاى برفگير 
و يخبنــدان از خودروهــاى آمبوالنــس 
2 ديفرانســيل كمك گرفتيــم و با كمك 
وزارتخانــه 400 دســتگاه آمبوالنــس 2
ديفرانســيل خريــدارى و بــه اســتان ها 

تخصيص يافت.
كشــور  اورژانس  ســازمان  سرپرســت 
تاكيد كــرد: اگر قانون ســال 86 مربوط 
به اورژانس اجرايى شــود شــمار زيادى 
پايگاه هاى شهرى و جاده اى به پايگاه هاى 

موجود اضافه مى شود.
كوليوند افزود: هم اينك ســه هزار پايگاه 
امداد شــهرى و جاده اى در كشور وجود 
دارد و نيازمنــد ســه هزار پايــگاه ديگر 

هستيم.
 پايگاه هــاى اورژانــس همدان 

افزايش يافته است
در ايــن مراســم رئيس مركــز مديريت 
حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان نيز 
گفت: پايگاه هاى اورژانس اين اســتان در 
دولــت تدبير و اميــد از 40 پايگاه به 57

پايگاه رسيده است.
حبيــب معصومى با بيــان اينكه 10 بناى 
اين  اورژانس  پايگاههــاى  بــراى  جديد 
اســتان در حال ســاخت اســت افزود: 
عمليات عمرانى ســاخت 11 ســاختمان 
همدان  اورژانس  پايگاه هاى  استقرار  براى 

شروع شده است.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتانى همدان 
اضافه كــرد: جذب 93 نيــروى پيمانى، 
اضافــه شــدن 50 دســتگاه آمبوالنس به 
اورژانس و تدارك 220 دســتگاه بى سيم 
ديجيتال و ساير تجهيزات شبكه ارتباطات 
بى سيم از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته 
براى ارتقاى خدمت رسانى به مردم است.

معصومى اضافه كرد: با توجه به توســعه 
و تجهيــز امكانات، ميزان زمان رســيدن 
تيم هاى اورژانس به بالين بيمار يا مصدوم 
در شــهرها به چهار دقيقه و در جاده ها به 

هفت دقيقه كاهش يافته است.
تلــه  دســتگاه   15 پيش بينــى  از  وى 
كارديولوژى خبر داد و گفت: سخت افزار 
اورژانس  عملياتى  اتوماســيون  نياز  مورد 
115 براى راه اندازى آن در بهمن امســال 

در نظر گرفته شده است.
و  حــوادث  مديريــت  مركــز  رئيــس 
اندازى  راه  همدان  پزشــكى  فوريت هاى 
سامانه MCMC را از ديگر اقدامات مهم 
اين مركز دانســت و اضافــه كرد: پرونده 
سالمت جســمى و روانى براى كاركنان 
اورژانــس تشــكيل شــده و معاينات به 
صورت مستمر و ساالنه صورت مى پذيرد.
معصومى بيــان كرد: گواهــى نامه بهبود 
كيفيت iso در ســال 94 دريافت شــد و 
20 مورد طرح پژوهشــى HSR درباره 
موضوع هاى مرتبط با شرح وظايف مركز 

انجام شده است.
وى در ادامــه اظهار كرد: دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان اقدام به انعقاد قراردادى 
با هوانيروز كرمانشــاه با هدف ســرعت 
بخشــيدن در انتقال مصدومــان كرد كه 
در نخســتين گام مكان اســتقرار بالگرد 
اورژانــس 115 را از فــرودگاه بــه محل 

بيمارستان بعثت تغيير داد.
حبيــب معصومى ارتقاى تــوان و قابليت 
باالى عمليات هوايى توسط بالگرد جديد، 
دسترســى بهتر به مركــز تروماى اصلى 
اســتان، ايجاد حفاظت فيزيكى با ضريب 
امنيت بــاال را از قابليت هــاى اورژانس 

هوايى دانست.
و  حــوادث  مديريــت  مركــز  رئيــس 
فوريت هاى پزشكى همدان اظهار داشت: 
براى آماده ســازى و راه اندازى پد فرود 
بالگرد 2 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه 

شده است.
وى ادامه داد: ماهانــه حدود هفت تا 10
همدان  هوايــى  اورژانس  توســط  پرواز 
براى امداد رســانى به مجروحان صورت 
مى گيرد و تاكنون 250 پرواز انجام شــده 

است.
الزم به يادآورى اســت در سفر يك روزه 
رئيس اورژانس كشــور به استان همدان 
عالوه بــر دو پروژه ذكر شــده بازديد از 
پايگاه در حال ساخت شهرى مالير و پد 
فرود بالگرد بيمارستان امام حسين (ع) اين 
شهرســتان، همچنين بهره بردارى از محل 
جديد پايگاه شهرى شــماره 2 شهرستان 
تويســركان و بازديد از پد فــرود بالگرد 
بيمارســتان در حال ســاخت قائم (عج) 
اين شهرســتان از ديگر برنامه هاى ســفر 

روى بود.

 روابط عمومى دســتگاهاى اجرايى اســتان روز 
گذشــته در مجمع عمومى  شوراى هماهنگى روابط 
عمومى استان  گرد هم آمدند تا پيرامون موضوعاتى 
چون تشــريح سند اطالع رسانى اســتان، 40 سالگى 
انقــالب و برنامه هاى دهه فجر همچنين  برنامه هاى 

آينده روابط عمومى ها بحث و تبادل نظر كنند.
رئيس شــوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان 
همدان در اين جلسه درباره سند جامع اطالع رسانى 
اســتان  گفت: اين سند در حال حاضر آماده است و 
بايد در اولويت دستگاههاى اجرايى استان قرار بگيرد.

اسدا...  ربانى  مهر با بيان اينكه  اصلى ترين موضوع در 
سند اطالع رسانى تاكيد بر تعامل و ارتباط با رسانه ها 
اســت افزود: در اين مجمع عمومــى پيرامون اطالع 
رسانى مطلوب دستاوردهاى 40 ساله نظام جمهورى 

اسالمى تاكيد شد.
وى با گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى اظهار داشت: روابط عمومى ها بايد 
بيش از گذشــته در زمينه اطالع رسانى دستاوردهاى 

انقالب اقدام كنند.
ربانى مهر ادامــه داد: اميدواريم با توانمندى هايى كه 
روابط عمومى ها از خود نشــان مــى دهند بيش از 
گذشته شاهد توسعه در اين حوزه باشيم. چراكه على 
رغــم تالش هاى صورت گرفته تا رســيدن به نقطه 

مطلوب فاصله داريم.
وى افزود: نقش آفرينى روابط عمومى ها در برگزارى 

هرچه بهتر برنامه هاى بزرگداشت چهلمين سالگرد 
انقالب اسالمى به ويژه در حوزه اطالع رسانى بسيار 

حايز اهميت است.
ربانى مهر با تاكيد بر اينكه رســانه ها نقش مهمى در 
اطالع رسانى دستگاه هاى اجرايى دارند گفت: اطالع 
رســانى از اهميت زيادى نزد مديريت ارشــد استان 
برخوردار است و به صورت مستمر عملكرد مديران 
دستگاه هاى اجرايى در حوزه اطالع رسانى رصد مى 

شود.
وى بيان كرد: مديران، روابط عمومى ها و رســانه ها 
سه ركن اصلى هستند و با توجه به تدوين سند جامع 
اطالع رســانى، عمل به آن بايــد در اولويت اجرايى 

مديران دستگاه هاى اجرايى قرار گيرد.
ربانى مهر خاطرنشــان كرد: در حوزه اطالع رسانى 
برخى از مديران اجرايى كم كارى مى كنند كه با گاليه 
هاى مديريت ارشد استان نيز مواجه بوده و بايد در اين 

حوزه فعال شوند.
رئيس شــوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان 
همدان بر لزوم فعال بودن روابط عمومى ها در شبكه 
هاى اجتماعــى گفت: امروزه فضاى مجازى فرصت 
طاليى براى اطالع رسانى است كه بايد مورد اهتمام 

ويژه مديران اجرايى و روابط عمومى ها قرار گيرد.
دبير ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد انقالب اسالمى 
استان همدان  نيز در اين جلسه شعار چهلمين سالگرد 

انقالب اسالمى را "افتخار به گذشته و اميد به آينده"
معرفى كرد . 

محمد جواد بيات توجه مديران به اطالع رسانى قوى 
در خصوص عملكرد 40 ساله اداره محل خدمت خود 
را الزامى دانســت و اظهار كرد: هريك از اين ادارات 
بايد با معرفى عملكرد موفق چهل ساله خود مشتى بر 

دهان دشمن باشد . 
دبير ســتاد بزرگداشــت چهلمين ســالگرد انقالب 
اســالمى در استان همدان در تشــريح عملكرد اين 
ستاد، خاطرنشان كرد: ستاد برگزارى چهلمين سالگرد 
انقالب اســالمى با مديريت آيــت ا... طه محمدى و 
شوراى تبليغات اسالمى به عنوان رياست اجرايى اين 
ســتاد، با فعاليت 23 كارگروه، 9 ستاد، 47 نشست و 
معرفى 400 ســرفصل و برنامه هاى شاخص مشغول 

فعاليت است . 
بيات الــزام ارائه خدمــات نظام در طول 40 ســال 
را از وظايــف مديران روابط عمومــى در طول دهه 
فجر دانســت و ادامه داد: ارائه خدمات مردمى، ارائه 
برنامه هاى شاخص و اثرگذار چهلمين سالگرد، توجه 
ويژه به نسل سوم و چهارم انقالب اسالمى، برگزارى 
جشــن هاى تلفيقى به مناســب دهه فاطميه و انجام 
نورافشــانى در شامگاه  22  بهمن را از ديگر وظايف 
مديــران روابــط عمومى در طول برگزارى جشــن 

چهلمين سالگرد انقالب اسالمى برشمرد. 
 مدير عامل خانه مطبوعات اســتان نيز اظهار داشت: 

سند اطالع رسانى استان كار خوب و ارزشمندى است 
كه نياز است در ادارات اجرا شود

مديركل صداوسيما ى مركز همدان  هم گفت: رسانه 
ملى به عدد مطلوب اطالع رسانى نرسيده است .

مهدى دهقان نيرى بابيان اينكه نظرســنجى ها نشان از 
اعتماد مردم به رسانه ملى نسبت به فضاى مجازى دارد، 
اظهار كرد: يكى از وظايف رســانه ملى اطالع رسانى 
تمام عملكرد و دستاوردهاى نظام جمهورى اسالمى 
است .مهرداد حمزه گزيزى هم به اشتراك مطبوعات 
زد و گفت: اشتراك نشريات به موقع پرداخت شود تا 

كمكى به نشريات شود.
وى در ادامه به نشست هاى خبرى افزود: فضايى باب 
شده كه ادارات در نشســت خبرى از فعاالن فضاى 
مجازى دعوت مى كنند در حالى كه اين افراد خبرنگار 
نيستند، خواهش مى كنيم اين افراد را به نشست هاى 

خبرى دعوت نكنيد.
وى ادامــه داد: روابط عمومى بعضى ادارات بســيار 
عملكرد خوبى دارند و بعضى ادارات نيازمند است كه 

همكارى بيشترى با رسانه ها داشته باشند
حمزه با بيان اينكه وزارت ارشــاد تعرفه آگهى هاى 
دولتى را ابــالغ كرده اســت از روابط عمومى هاى 
دستگاههاى اجرايى خواست اين تعرفه ها را رعايت 
كنند  وى  همچنين تاكيد كرد: دستگاه ها عملكرد 40
ساله شان را به رسانه ها جهت اطالع رسانى گزارش 
دهند. حمزه با اشــاره به چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقــالب گفــت: موضوعاتى چون مــرور خاطرات 
انقالب، معرفى چهره هاى انقالبى در اســتان همدان 
و انعكاس  عملكرد دستگاههاى اجرايى استان مد نظر 

رسانه ها قرار گرفته است.

30 پايگاه اورژانس ريلي دركشورراه اندازي مي شود

افتتاح اورژانس هوايي در همدانافتتاح اورژانس هوايي در همدان

رئيس شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان :

سند اطالع رسانى در اولويت دستگاهها قرارگيرد
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50 درصد از ناحيه صنعتى استان در فامنين
 فامنيــن- خبرنگار همدان پيام:حضور دو نماينده در كنار مســئولين 

شهرستان باعث دلگرميست. 
فرماندارشهرســتان  فامنين با بيان اين مطلب در جلســه شــوراى ادارى 
شهرســتان فامنين كه با حضور نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمي و ساير مسئولين شهرســتان در محل سالن اجتماعات 
شــهردارى برگزار گرديد، اظهار كرد: وحدت و همدلى بين دستگاههاى 
شهرســتان باعث پيشرفت شــده است.سيد مجيد شــماعى در ادامه به 
مشكالت عمده موجود در شهرستان اشاره كرد و افزود : با توجه به اهميتى 

كه تأمين برق منطقه ويژه اقتصادى دارد در حال پيگيرى براى جابه جايى 
محل نيروگاه كه قرار اســت در سه راه اصله ساخته شود، هستيم.شماعى 
همچنيــن به اهميت منطقه ويژه اقتصادى بــا توجه به اينكه 50 درصد از 
ناحيه صنعتى اســتان را به خود اختصاص داده بيــان كرد : اميدواريم در 
آينده نزديك باوجود سرمايه گذاران در اين ناحيه شاهد تحوالت عظيمى 
در سطح شهرستان باشيم . وى دومين مشكل شهرستان را تأمين تجهيزات 
مربوط به ســاختمان جديد فنى و حرفه اى دانست .فرماندار فامنين سپس 
به تجهيز ساختمان جديد فرماندارى اشــاره كرد و ادامه داد: اميدواريم با 

پيگيرى نمايندگان اين مشكل نيز به زودى رفع گردد .

بيمارستان قدوسى به سيستم جراحى مغز و عصاب مجهز شد
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام:رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند از فراهم شدن تجهيزات و بستر اعمال 

جراحى مغز و اعصاب در بيمارستان شهيد آيت ا... قدوسى نهاوند خبر داد.
مومنعلى دارابى افزود: خريد يك دســتگاه كرانيوتوم بــراى اعمال جراحى مغز و اعصاب به مبلغ 173ميليون تومان 
، خريد هدرســت و ميفيلد و متعلقات تخت جراحى مغز و اعصاب به مبلغ 55 ميليون ، خريد دو ســت جراحى 
كرانيوتومى و يك ست جراحى عمومى مغز و اعصاب به مبلغ 249 ميليون تومان ، همچنين خريد رينگ و رول زير 
شانه ايى و شكمى ژله ايى درحال پيگيرى و انجام است.وى تاكيد كرد: اين تجهيزات پس از صدور مجوز با هماهنگى 
واحد تجهيزات پزشكى دانشگاه و طرح در كميته اقتصاد و درمان بيمارستان و نظر جراح مغز و اعصاب بيمارستان 
خريدارى شده است و وارد انبار بيمارستان شده است كه در هفته آينده توسط شركتهاى پشتيبان راه اندازى مى شود.

حوادث شهرستان

انتظــارات مــردم براي 
آنها  اســت؛  مــالك  ما 
مي خواهند كه فرزندانشان 
نيروي متخصص، توانمند، 
نياز  با  متناسب  و  كارآمد 

جامعه تربيت شوند

8 سارق در اسدآباد و فامنين دستگير شدند
 فرمانده انتظامى استان همدان از دستگيرى 4 سارق و كشف 7 فقره 

انواع سرقت در شهرستان شهرستان اسدآباد خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح در گفتگو با مهر اظهار كرد: طرح مبارزه با 
سرقت در راستاى تشــديد اقدامات پيشگيرانه و اجراى راهكارهاى 
قــرارگاه مبارزه با ســرقت و همچنين كنترل مجرمان در شهرســتان 
اسدآباد اجرا شد.وى افزود: در نتيجه اجراى اين طرح، 4 سارق طيور 

و منزل و 21 نفر جلبى دستگير و 7 فقره انواع سرقت كشف شد.
كامرانى صالح با اشــاره بــه اينكه متهمان به مرجــع قضايى معرفى 
شــدند، از دستگيرى 4 ســارق ديگر در نتيجه طرح مبارزه با سرقت 
در شهرســتان فامنين خبر داد.فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: 
طرح برخورد با ســارقان در راســتاى افزايش احساس امنيت در بين 

شهروندان در شهرستان فامنين اجرا شد.

كشف محموله هاى قاچاق سيگار و
 لوازم آرايشى در مالير

 فرمانده انتظامى مالير از كشــف محموله كاالى قاچاق به ارزش 
200 ميليون تومان از خودروى سوارى در مالير خبر داد. 

داود على بخشــى درگفت و گو با ايســنا، افزود: در راستاى مبارزه 
با قاچاق كاال، مأموران مبارزه با جرائم اقتصادى در ايســت بازرسى 
حرم آباد با كنترل محور مواصالتى به دو دســتگاه خودروى سوارى 
مشــكوك شــده و بالفاصله ضمن هماهنگى با مقام قضائى هر دو 

دستگاه را به منظور بررسى دقيق متوقف كردند. 
وى اظهاركرد: در همين ارتباط پس از بازرسى خودروى سوارى پژو 
تعداد 100 هزار و 400 نخ انواع ســيگار قاچاق به ارزش تقريبى 50

ميليــون تومان و از خودروى ون نيز تعــداد 4 هزار و 921 قلم انواع 
لوازم آرايشــى و بهداشتى قاچاق به ارزش تقريبى 150 ميليون تومان 
كشف و ضبط شد. اين مقام انتظامى گفت: پليس همواره در برخورد 
با قاچاقچيان كاال هوشــيار بوده و انتظار مى رود شــهروندان نيز در 
صورت مواجهه با هرگونــه اخبار مربوط به قاچاق كاال، بالفاصله از 

طريق تماس با تلفن 110 پليس را مطلع كنند. 

دستگيرى قاتل فرارى در نهاوند 
 فرمانــده انتظامى نهاونــد گفت: با تالش مامــوران انتظامى اين 
شهرســتان متهمى كه پس از قتل مردى متوارى و چندماه به صورت 

مخفيانه زندگى مى كرد دستگير شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  شااحمد ساكى با اعالم اين خبر 
اظهار داشــت: چند ماه پيش در پى وقوع قتلى در يكى از شــهرهاى 
استان خوزستان كه بين دو نهاوندى انجام شد، ماموران هويت قاتل را 
شناســايى كردند اما وى موفق به فرار شد.وى گفت: در ادامه پيگيرى 
پرونده مأموران پليس آگاهى متوجه شدند كه اين فرد پس از چندماه 
به مكان ســكونت خود كه يكى از روستاهاى شهرستان نهاوند بوده، 
بازگشــته اســت و مدتى به صورت مخفيانه زندگى مى كند.فرمانده 
انتظامى نهاوند گفت: كاراگاهان پليس درنتيجه اشــراف اطالعاتى و 
اقدامات شــبانه روزى، مخفيگاه اين متهم فرارى را شناســايى و در 
يك عمليات غافلگيرانه و ضربتى در حالى كه گمان نمى كرد توسط 
ماموران شناسايى شود دســتگير و براى انجام مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى استان خوزستان شد.

پلمپ 2 واحد متخلف عرضه مواد خام دامى 
در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام:رئيس اداره دامپزشــكى شهرســتان 
نهاوند از پلمپ دو مركز عرضه گوشــت ســفيد در اين شهرستان و 

جلوگيرى از فعاليت آن ها خبر داد.
حيدر ســلگى  گفــت: على رغم تذكــرات قبلى كارشناســان اداره 
دامپزشكى، به علت تكرار تخلفات بهداشتى از سوى متصديان اين دو 
واحد با همكارى دايره نظارت بر اماكن عمومى پس از كسب دستور 

مقام قضايى نسبت به پلمپ اين واحدها اقدام شد.
وي افزود : حفظ ســالمت مواد خام دامى مورد عرضه در شهرستان 
خط قرمز بازرسان اداره بوده و برخورد با عاملين عرضه غيربهداشتى 
مواد خام دامى به طور مستمر ادامه دارد و از شهروندان تقاضا داريم 
تمامــى فرآورده هاى خام دامى ازجمله گوشــت ســفيد خود را از 
مراكز داراى پروانه بهداشــتى و تحت نظارت دامپزشكى خريدارى 
و هرگونه مورد غيربهداشــتى را در اسرع وقت به اداره دامپزشكى 

شهرستان اطالع دهند.

تخفيف 50 درصدى خدمات دندانپزشكى 
در درمانگاه موقوفه مالير

 رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير از تخفيف 50 درصدى 
خدمات دندانپزشكى در درمانگاه موقوفه طيبه آغاكيانى مالير در ايام 

دهه فجر خبر داد.
پژمان جعفرى در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشــاره به برنامه هاى 
اداره اوقاف شهرســتان مالير در دهه فجر فاطمى اظهار كرد: در اين 
ايام  20 مبلغ از مركز اعزام مبلغ سازمان اوقاف در شهر قم به مساجد 

و امامزادگان فاقد روحانى شهرستان مالير اعزام مى شود.
وى بابيان اينكه غبارروبى امامزاده عبداهللا(ع) و مراسم جشن انقالب 
و ســخنرانى در اين مكان مقدس 11 بهمن ماه در برنامه است گفت: 
در ايام دهه فجر نان رايگان در محالت محروم شهرستان مالير توزيع 

خواهد شد.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير با اشــاره به اطعام دهى 
به نيازمندان از محل نيات واقف خيرانديش ســيف الدوله، افزود: اين 

مراسم 11 بهمن ماه اجرا مى شود.
وى بــه برگزارى مراســم محفل انس با قرآن كريم به مناســبت ايام 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در روز 18 بهمن ماه اشــاره كرد 
و گفت: برپايى خيمه معرفت در تكيــه ابوالفضل(ع) باهدف ترويج 
گفتمان انقالب اســالمى و پاسخگويى به مســائل شرعى و شبهات 

موردتوجه است.
جعفرى با اشــاره به نــواى ا... اكبر در امامزاده عبدا...(ع) شهرســتان 
مالير هم زمان با سراســر كشور در روز 11 بهمن ماه، خاطرنشان كرد: 
ويژه برنامه «10 شــب 10 مســجد» با همكارى اداره تبليغات اسالمى 
شهرســتان مالير و شــوراى هيأت هاى مذهبى ايام دهه فجر برگزار 

مى شود.

پيشگامى كبودراهنگ در جمع آوري زكات 
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: امسال 936 ميليون تومان در سطح 
شهرستان كبودراهنگ زكات جمع آوري شده و اين شهرستان هرساله در 

اين خصوص پيشگام است.
رئيس كميته امداد امام خميني(ره) شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلب افزود: مسئله زكات يك حكم جدي الهي است . درخت ايمان و 

تقوي شاخه هايي دارد يكي از شاخه هاي اصلي آن زكات است .
محمود ابراهيمي خاطرنشان كرد: دادن زكات بركات بسيار زيادي دارد و 
پرداخت زكات موجب همدردي و همبستگي با فقرا نيز به شمار مي رود 

و عدالت اجتماعي را نيز برقرار مي كند.
وي در ادامه بيان كرد: خوشبختانه مردمان شهرستان كبودراهنگ هميشه 
در پرداخت زكات پيشقدم بودند و چندين سال است كه رتبه نخست 
استان را به خود اختصاص مي داده اند. اميدواريم با فرهنگ سازي بيشتر 
و بهتر در اين زمينه بتوانيم مشوق مردم در پرداخت زكات باشيم چرا كه 

فرهنگ  سازي در زمينه احياي زكات وظيفه همه ماست. 
ابراهيمي در پايان افزود: جشــن شكرگزاري پرداخت زكات امسال در 
روستاي باباحنجر بخش شيرين ســو شهرستان كبودراهنگ با حضور 

مسئوالن برگزار شد.

خدمات دولت بايد اطالع رساني شود 
 مالير-خبرنگارهمدان پيــام: بايد در چهلمين ســالگرد پيروزي 
انقالب اســالمي خدمات درخور توجهي كه دولــت انجام داده به 
مردم اطالع رســاني شــود و ادارات اقداماتي را كــه انجام داده اند 

گزارش دهند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير در جلسه كارگروه ارتباطات و 
اطالع رساني ستاد گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
با اشاره به دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمى در 40 سال گذشته گفت: 
در عرصه بهداشــت و درمان مخصوصاً حوزه سالمت، مباحث علمي 
و دانشگاهي تكنولوژي، زيرســاخت ها، گازرساني، حوزه آب و برق، 
مسكن، بهسازي روستاها، احداث راه ها و آسفالت و... اقدامات زيادي 

انجام شده و پيشرفت بسياري حاصل گرديده است.
باب ا... فتحي اظهار كرد: علي رغم تحريم و تهديد ها و جنگ تمام اعيار 
اقتصادي و تالش دشمن براي كم كردن اعتماد مردم، اين نظام همچنان 
باقدرت و ســربلندي در برابر توطئه هاي آن ها ايســتاده و قطعاً مردم 

پشتيبان نظام و انقالب هستند.
وي با اشــاره به ظرفيت باالي شهرســتان مالير در عرصه مطبوعات 
بيان كــرد: روابط عمومي هاي ادارات مطبوعات بايد اقدامات دولت را 
منعكس كنند و روابط عمومي ها نسبت به انعكاس عملكردشان تالش 
بيشتري انجام دهند.معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ويژه مالير نيز با 
تأكيد بر اينكه در همه ادارات اقدامات پيشگيري انجام گرفته تصريح كرد: 

اطالع رساني آن طور كه بايد انجام نگرفته است.
سعيد كتابي افزود: بايد از پتانسيل مطبوعات استفاده بهينه شود و روابط 

عمومي ادارات تعامل خوب و سازنده اي با رسانه ها داشته باشند.
وى تأكيد كرد: اين ارتباط دوســويه و بردبرد اســت و مي تواند بسيار 
راهگشا و كمك كننده باشد.در پايان امام جمعه شهرستان مالير نيز عنوان 
كرد: نكته مهم در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اطالع رساني 
دستاوردهاي نظام مي باشد.حجت االســالم  محمدباقر برقراري گفت: 

روابط عمومي ها بايد مبلغ دستاوردهاي انقالب به مردم باشند. 

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

كارت دانشجويي سيد محمد حسين معمره فرزند سيد 
مسلم  به شماره ملي 1742919121 رشته مهندسى مكانيك 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9612165066  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهــي مزايــده
بيمــه  داراى   405 پــژو  دســتگاه  يــك 
ــا  ــف ب ــر تخفي ــا حداكث ــث ب ــخص ثال ش
مزايــده  طريــق  از  رنــگ  گلگيــر  يــك 

بفــروش مــى رســد. 
ــاعت  ــه روزه از س ــد هم ــى توانن ــان م متقاضي
لغايــت   1397/10/29 تاريــخ  از   14 الــى   8
1397/11/4 بــا تلفــن شــماره 32531123 و 
ــه آدرس  ــا ب ــه و ي ــاس گرفت 09120748311 تم
ــيد  ــه رش ــوار خواج ــريعتى اول بل ــارراه ش چه
ــرده  - صنــدوق توســعه كشــاورزى مراجعــه ك
ــت  ــده، قيم ــرايط مزاي ــت ش ــس از روئي و پ

ــد. ــه دهن ــود را ارائ ــنهادى خ پيش شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
همــدان در نظــر دارد تعــدادى دام شــامل 
گوســاله كشــتارى و قطع شــير و دام ســنگين 
غيــر اقتصــادى را از طريــق مزايــده بفــروش 

رســاند.
ــد جهــت شــركت  ــان مــى توانن ــذا متقاضي  ل
در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت 
يــك هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر 
روســتاى آورزمــان شــركت كشــت و صنعت و 

دامپــرورى پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد.
 اطالعات بيشتر آدرس:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهــي مزايــده

 تاكنون مقاوم سازى 48 درصد از مساكن 
روستايى شهرستان مالير انجام شده است.

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان 
مالير با بيان اين مطلب اظهار كرد: شهرستان 
مالير داراى 203 روستاى داراى سكنه و 5 
شهر زير 25 هزار جمعيت است، عالوه بر 
روستاها، كار مقاوم سازى مسكن در اين پنج 
شهر با سقف تســهيالت 25 ميليون تومان 
نيز با همكارى شــهردارى ها در حال انجام 

است.
داوود سورى با اشــاره به اينكه 30 هزار و 
332 خانوار در روستاهاى شهرستان مالير 
در 26 هزار و 692 واحد مســكونى زندگى 
مى كنند، افزود: در شــهرهاى زير 25 هزار 
نفر جمعيت نيز 6 هزار و 693 خانوار در 5 

هزار و 571 واحد زندگى مى كنند.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان 
مالير در گفت وگو با فارس گفت: در حال 
حاضــر تاكنــون 13 هــزار و 91 واحد در 

روستاهاى اين شهرستان مقاوم سازى شده 
است.

وى ادامه داد: در شهرهاى زير 25 هزار نفر 
جمعيت نيز تاكنــون يك هزار و 308 واحد 

مقاوم سازى شده است.
ســورى با بيان اينكه 32 هزار و 263 واحد 
روســتايى و شــهرى مى توانند در مجموع 
از تســهيالت مقاوم سازى اســتفاده كنند، 
خاطرنشــان كرد: در مجموع در شهرستان 
مالير بيش از 15 هزار واحد از تســهيالت 
روستايى برخوردار شــده يعنى 48 درصد 
مساكن روســتايى مالير مقاوم سازى شده 

است.
وى با اشــاره به اينكه در شهرســتان مالير 
بخش ســامن و زند رتبه هــاى اول و دوم 
مقاو م سازى را دارند، اضافه كرد: بخش هاى 
مركــزى و جوكار نيز بــه ترتيب مقام هاى 
ســوم و چهارم مقاوم ســازى را دارند پس 
مى طلبــد در بخش هاى مركــزى و جوكار 

تالش بيشترى توســط دهياران، شوراها و 
بخشداران براى رســيدن به ميانگين سازى 

مطلوب در مقاوم سازى انجام شود.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان 
مالير تصريــح كرد: از مجمــوع يك هزار 
و 800 فقره وام مصوب شــده براى مقاوم 
سازى مسكن روستايى، 812 فقره وام ابالغ 
شده است و 419 فقره از اين وام ها به بانك 
هاى عامل معرفــى و تاكنون 198 فقره وام 

منجر به اخذ قرارداد شده است.
ســورى با بيان اينكــه تعداد 
قطعــات زميــن تفكيــك و 
برداشت شــده در روستاهاى 
شهرســتان ماليــر 23 هزار و 
583 قطعــه بوده اســت، بيان 
كــرد: 17 هــزار و 114 جلد 
سند زمين در شهرها و 4 هزار 
و 120 برداشــتى در روستاها 
داشــته ايم كه سند مالكيت 3 

هزار و 3 فقره از شهرهاى زير 25 هزار نفر 
جمعيت صادر شده است.

وى در پايان با اشــاره بــه اينكه تاكنون 73 
درصد واحدهاى روســتايى و شهرى سند 
مالكيت دريافت كرده اند، افزود: اگر مشكل 
صدور سند مالكيت روستاهاى موقوفه عام 
و خاص مالير توســط اداره اوقاف و امور 
خيريه همدان برطرف شود شاخص ارتقاى 
ســند مالكيت به باالى 80 تا 90 درصد مى 

رسد.

نيمي از خانه هاي روستايي مقاوم سازي شد

روز گذشته سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي 
اســتان همدان معرفي شد. مرتضي قائمي 
حكم خود را از دست رئيس دانشگاه آزاد 
دريافت كرد. وي دكترى تخصصى زبان و 
ادبيات عرب را دارد و با درجه استادي در 

دانشگاه تدريس مي كند.
قائمــي متولــد خــرداد ســال 1350 در 
صالح آباد اســت و عاليقــش در ادبيات 
متعهد، بالغت، سبك شناسى، معناشناسى 
و مطالعات ترجمه به ويژه در حوزه متون 

دينى است.
قائمي در جلسه معارفه خود در سخنراني 
كوتاهي كه داشــت، گفت: در نظام علمي 
كشور آنچه كه از دانشگاه آزاد انتظار دارند 
بنا نهادن سيستم علمي- اجتماعي مبتني بر 

نظام ديني است.
وي ادامه داد: آموزش و پژوهش و جذب 
نيروي انســاني نيز بايد با نگاه ارزشي در 
اين دانشگاه باشــد و لزومًا چارچوب ها، 
فرهنگ، بينش و انديشه ديني، بر دانشگاه 

حاكم باشد.
قائمي گفت: انتظارات مردم براي ما مالك 
فرزندانشــان  كه  مي خواهند  آنها  اســت؛ 
نيــروي متخصــص، توانمنــد، كارآمد و 

متناسب با نياز جامعه تربيت شوند.
سرپرســت دانشگاه آزاد اســالمي استان 
همــدان ادامه داد: توجه بــه نياز جامعه و 
كارآمدســازي دانشــگاه مي تواند ما را در 

تعيين راهبردها كمك كند.
وي گفت: ما بايد از مراكز رشد و دانش بنيان 
كمك بخواهيم تا بتوانيم مشــكالت را حل 
كنيم، زيرا اكنون به اشتغال و تخصص نياز 
داريــم و جذب نيرو هم بايد در راســتاي 

همين هدف صورت بگيرد.
قائمــي در پايان ســخنانش گفــت: تمام 
امكانات دانشگاه آزاد بايد در مسير خدمت 

به مردم صرف شود.
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمي  هم گفت: 
اگر بخواهيم دستاوردهاي علمي كشور را 
بررسي كنيم بايد به پيشينه تاريخي رجوع 
كنيم كه بي شك همدان يكي از پرچم داران 

در اين عرصه است.
محمدمهدي طهرانچي افزود: عالمان كشور 
مي دانند كه گذشته تاريخي ما دستاورد چه 
مواردي است، بنابراين ارتباط بين آموزش 

عالي و توسعه كشور مطرح مي شود.
وي افــزود: دانشــگاه آزاد، دانشــگاهي 
اجتماعي اســت و توسعه استاني و شهري 

جزو سازوكار آن است، بنابراين نمي تواند 
بدون توجه به توسعه استان كار كند.

به گفته وي، مردم مي دانند كه براي توسعه 
بــه آموزش عالي نياز دارنــد و هزينه هم 
مي كنند اما اگر توســعه دلخــواه خود را 
در نتايــج كار دانشــگاه آزاد نبينند به اين 

دانشگاه رجوع نمي كنند.
طهراچي ادامه داد: اين دانشــگاه بسترساز 
دانش بنيان است اما در نظام آموزش عالي 
به متناسب سازي تحصيل با اشتغال توجه 
كافي نشــده اســت و اگر اين اتفاق بيفتد 
مردم با رغبت فرزندانشان را براي تحصيل 

به اين دانشگاه مي سپارند.
وي گفت: اگر قرار است در استان همدان 
آمايش علوم صورت بگيرد، دانشگاه آزاد 
بايد سهم خود را در توسعه با حضور مردم 

انجام بدهد.
طهرانچي بيان كرد: ما بايد در استان همدان 
به عنوان يك بستر ســاز براي آينده و اميد 
جوان هــا عمل كنيم. زيرا مردم مي خواهند 
كــه آموزش عالي كارآمد شــود و به فكر 
آينده جوانان باشــد. اما صرفًا با كالس و 

تخته نمي توان جوانان را آماده كرد.
طهرانچي گفت: ما بايد تحولي در دانشگاه 
ايجــاد كنيم و بســتر اشــتغال جوانان را 
بــا توجه به برش اســتاني ايجاد كنيم، كه 
اميدوارم اين نگاه در اين دانشــگاه وجود 
داشته باشد و اســتان همدان پرچم دار آن 

در كشور باشد.
در متــن حكــم محمدمهــدى طهرانچى 

خطاب به مرتضى قائمى آمده اســت: "با 
توجه بــه مراتب تعهد و ســوابق ارزنده 
جنابعالى، به موجب ايــن حكم به عنوان 
سرپرســت دانشگاه آزاد اســالمى استان 
همدان و واحد همدان منصوب مى شويد.

از جنابعالــى انتظار مى رود با بهره گيرى از 
كليه امكانات مادى و معنوى و سرمايه هاى 
انسانى دانشگاه و بر اساس محورهاى ذيل 
و تاكيد بر خالقيت هاى فردى و مديريت 
اســالمى در جهــت اعتــالى واحدهاى 
دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان همــدان 

بكوشيد.
1. استقرار مبانى دينى و فرهنگى به عنوان 

آزاد  دانشگاه  فرهنگى  سياست هاى  اساس 
اسالمى

2. ارتقاى كيفيت آموزشــى متناســب با 
نيازهاى جامعه در طرح آمايش سرزمين

3. ارتقاى ســطح پژوهش هاى كاربردى و 
توسعه اى و اســتفاده بهينه از پژوهش هاى 
مشــكالت  حل  در  تكميلى  تحصيــالت 

كشور
4. ارتقاى فرهنگ سازمانى و پياده سازى نظام 

چابك ادارى از طريق سامانه سپارى امور
5. كســب درآمد در چارچوب رســالت 
دانشــگاه با تاكيــد بر رعايــت قوانين و 
مقــررات از طريــق اجــراى طرح هــاى 
ســرمايه گذارى دانش بنيــان بــا هــدف 
اشــتغال  و  دانش بنيان  اشــتغال  توســعه 

دانش آموختگان
6. صيانت از سرمايه هاى دانشگاه با رعايت 
انضبــاط مالى و مديريت هزينه با تاكيد بر 
استفاده از كاالهاى ايرانى به منظور تقويت 

و حمايت از توليدات داخلى
اميد اســت با اتكال به درگاه ذات اقدس 
احديت، در راه خدمت به اسالم و مسلمين 
و اهداف مقدس نظام جمهورى اســالمى 

موفق و مويد باشيد".
بر اســاس اعالم روابط عمومى دانشــگاه 
آزاد، دكتر محمدمهدى طهرانچى همچنين 
با صــدور نامه اى جداگانــه از زحمات و 
تالش هاى دكتر سعيد جامه بزرگى رئيس 
سابق دانشگاه آزاد اسالمى استان همدان و 

واحد همدان تقدير و تشكر كرد.

درآئين توديع ومعارفه رئيس دانشگاه همدان اعالم شد

توسعه شهري جزو ساز و كاردانشگاه آزاد
■ طهرانچي: نظام آموزش عالي متناسب  باتحصيل و اشتغال عمل نكرده است
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اليحه جامع انتخابات تا 2 هفته آينده به 
مجلس ارائه مى شود

 جزييات اليحه جامع انتخابات در هيات دولت در حال بررســى 
است و اين اليحه تا 2 هفته آينده به مجلس ارائه مى شود.

معاون پارلمانى رئيس جمهورى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 
كليات اين اليحه در هيات دولت تاييد شــده است و اكنون در حال 

بررسى جزييات آن هستيم.
حســينعلى اميرى اعالم كرد: به نظر مى رسد پس از پايان بررسى ها 
در هيات دولت اليحه جامع انتخابات دو هفته آينده از ســوى هيات 

دولت به مجلس ارائه شود.
به گــزارش ايرنا اليحه جامع انتخابات در وزارت كشــور تدوين و 
به هيات دولت تقديم شــده است؛ اين اليحه حاصل تجربيات بيش 
از 37 دوره برگــزارى انتخابات، نظــرات صاحبنظران و نيز منطبق با 

سياست هاى كلى انتخابات ابالغى رهبرمعظم انقالب است.
از نكات متمايز اين اليحه، فراگيرى، شــفافيت هزينه هاى انتخاباتى، 
برگزارى انتخابــات الكترونيك و تدوين مجازات هاى متناســب با 

جرايم انتخاباتى است.
در اليحه جامع انتخابات مجموعه قوانين انتخابات رياست جمهورى، 
مجلس شــوراى اسالمى و شوراى اسالمى شــهر و روستا به منظور 
سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات با يكديگر تجميع 

شده است.

در بازسازى عراق هم نبايد به ديگران 
اميد بست

 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران گفت: همچون تجربه 
مبارزه با داعش، در بازســازى عراق هم نبايد اميدى به كمك و يارى 
ديگران داشت بلكه خود عراق با تكيه بر توانمندى هاى خود قادر به 

اين كار خواهد بود.
به گزارش ايرنا، «محمدجواد ظريف» افزود كه همان طور كه دو ملت 
ايــران و عراق با همكارى همديگر بر افــراط گرايى تكفيرى داعش 
پيروز شدند مى توانند بدون نياز ديگران، مرحله بازسازى را هم پشت 

سر بگذارند.
وى خطاب به مســووالن و مردم عــراق تاكيد كرد: «اگر بخواهيد در 
بازســازى عراق به اميد ديگران باشيد به جايى نمى رسيد همان طور 
كه در جنگ داعش اگر به انتظــار كمك ديگران بوديد، بر اين گروه 

تروريستى پيروز نمى شديد.»
وزيــر امور خارجه ايران همچنين گفت كــه اگر صدور فتواى جهاد 
كفايى از طرف حضرت آيت اهللا سيستانى مرجعيت عالى دينى عراق 
و لبيك گسترده مردم و جوانان عراق به اين فتوا و همراهى جمهورى 
اســالمى ايران با آنها در جنگ عليه داعش نبود، امروز منطقه شكل و 

شمايل ديگرى داشت.
وى تاكيد كرد كه شــعار نيســت وقتى گفته مى شود كه جهان 
مديون ملت عراق اســت و براى جمهورى اســالمى ايران نيز 
همراهــى و مســاعدت ملت عراق در اين جنــگ مايه افتخار 

است. بوده 
ظريف اضافه كرد كه پيروزى بر داعش حاصل ايثار و مجاهدت خود 
ملت عراق اســت و ديگران هيچ كارى در اين خصوص نكرده اند و 
جمهورى اسالمى ايران نيز در كنار ملت عراق بود كه توانست به اين 

توفيق دست پيدا كند.
در اين جلسه مسووالن محلى استان از تالش هاى محمد جواد ظريف 
در توافقنامه هســته اى بعنوان يك توافقنامه تاريخى تقدير كردند و 
خطــاب به وى گفتند كه «تالش شــما صلح و آرامــش را به جهان 

برگرداند.»

آمريكا قادر به اجماع سازى عليه ايران 
نخواهد شد

 رئيس اسبق نمايندگى ايران در لندن با بيان اينكه نشست لهستان 
و تالش براى ايجاد ناتوى عربى امرى محكوم به شكســت اســت، 
تاكيد كرد: امريكا با اين نشســت قادر به اجماع ســازى عليه ايران 
نخواهد شــد چراكه همه كشورهاى منطقه نظر يكسانى درباره ايران 

ندارند.
ســيدجالل ســاداتيان در گفت وگو با ايلنــا، درخصوص برگزارى 
نشست ضد ايرانى لهســتان كه ماه آينده در ورشو برگزار مى شود، 
گفت: هدف نخست سياست منطقه اى دولت ترامپ در درجه اول، 
تامين امنيت اســرائيل است چراكه حاكميتى كه اكنون در كاخ سفيد 
اعمال مى شــود، از طريق جراد كوشــنر، داماد يهودى ترامپ است 
كه فردى صهيونيســت بوده و از نزديكى زيادى با نتانياهو برخودار 

است.
هدف نشســت لهســتان مقابله با ايران از طريق اجماع سازى ميان 

اعراب است
وى با بيان اينكه هدف ديگر نشســت لهستان اعمال مجدد اقتدار و 
ســيطره امريكا در خاورميانه و مقابله با ايران از طريق اجماع سازى 
ميــان اعراب عليه كشــورمان اســت، اظهار داشــت: امريكايى ها 
مى خواهند ســيطره، حاكميت و نفوذشــان را بر همه كشــورهاى 
خاورميانــه اعمــال كنند چراكه اين نفوذ و ســيطره روز به روز در 
حال كاهش يافتن اســت و هرچه تالش مى كنند، با دستاورد كمى 

مواجه مى شوند.
اين تحليل گر مسائل سياست خارجى ادامه داد: دو عامل در كاهش 
نفوذ امريكا موثر بوده اســت؛ عامل نخست، مقاومت هايى است كه 
در منطقه در مقابل ســيطره و قلدرمابى امريــكا در ميان ملت هاى 
منطقه شــكل گرفته و عامــل ديگر، رويكرد و بــازى ديگر رقباى 
امريكاســت. اتحاديه اروپا نسبت به گذشــته فعالتر شده، روسيه به 
خاورميانه بازگشته و روس ها از حالت انفعالى گذشته خارج شده اند 
و چين هــم در حال تالش فتح بازارهاى كشــورهاى منطقه غرب 

آسيا است.
ساداتيان با تاكيد بر اينكه اياالت متحده نتوانسته آنچه مى خواسته را 
به دست آورد، تصريح كرد: روزى امريكايى ها در منطقه خاورميانه 
سيطره كامل داشــتند ولى امروزه نفوذشان متزلزل شده است. بهار 
عربــى، قدرت گيرى حــزب اهللا و نقش آفرينى هــاى منطقه اى ايران 
موجب شــده تا چهره امريكا در منطقه روز به روز به سياهى رفته و 

ضعيف تر شود و آن صالبت و اقتدار قبلى را نداشته باشد.
وى در پاســخ به اين ســوال كه چه چيزى موجب شــده تا ايران 
نســبت به برگزارى نشست لهستان واكنش منفى اى را از همان ابتدا 
اتخاذ كند؟ خاطرنشــان كرد: ترامپ با برگزارى نشســت لهستان، 
درصدد حفظ امنيت اســرائيل، سازش ميان اعراب با صهيونيست ها 
و اجماع ســازى كشورها عليه ايران است. آنها مى خواهند با حضور 
سران كشورهايى كه با اياالت متحده همسو هستند، بتوانند نمايشى 

رسانه اى ضد ايرانى را سامان دهند.

شوراى نگهبان نمى تواند درباره بودجه 
بى توجه باشد

 دبير شوراى نگهبان با بيان اينكه در آستانه بررسى بودجه در مجلس شوراى 
اسالمى هستيم، گفت: ما نمى توانيم درباره بودجه كشور بى توجه باشيم.

به گزارش ايســنا، آيت ا... جنتى گفت: هرســاله در ماه هاى پايانى سال به دليل 
وجود مسائل فوق العاده اى از جمله بررسى بودجه، تراكم كارى بيشترى داريم 

كه اين موضوع فعاليت دوچندان مى طلبد.
دبير شوراى نگهبان افزود: با توجه به اينكه در آستانه بررسى بودجه در مجلس 
شوراى اسالمى هستيم نمى توانيم نسبت به آن بى توجه باشيم و بايد فعاليت ما 
در اين زمينه بيشــتر باشد.جنتى با تاكيد بر اينكه در بررسى بودجه بايد جلوى 
اســراف گرفته شــود، اضافه كرد: متاســفانه در اين زمينه شاهديم در جاهايى 

پول هاى زيادى بى دليل هزينه مى شود.

استانى  شدن انتخابات، سطح نخبگى نمايندگان را 
افزايش مى دهد

 رئيس دفتر سياسى حزب اعتماد ملى گفت: استانى شدن انتخابات مجلس 
به تقويت هويت ملى، تقويت احزاب و ارتقاى سطح نخبگى نمايندگان كمك 

مى كند.
سيدرحيم ابوالحسنى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه طرح استانى شدن 
انتخابات مجلس موجب تقويت مجلس شــوراى اسالمى مى شود، اظهار كرد: 
استانى شدن انتخابات، سطح نمايندگان را به لحاظ نخبگى افزايش مى دهد. در 
حال حاضر برخى نمايندگان حوزه هاى كوچك به انواع لطايف الحيل مى توانند 
راى كسب كنند و اين در حاليست كه آنها قد و قواره نمايندگى ملت را ندارند، 
اما كســى كه در سطح استانى راى مى آورد، مى تواند از نخبگان استانى باشد و 

تناسب بيشترى با نمايندگى در سطح ملى داشته باشد.

روند ايجاد سازوكار مالى اروپا به كندى 
پيش مى رود

 وزير امورخارجه روســيه گفت:روند ايجاد سازوكار مالى ويژه اروپا براى 
تعامل با ايران (spv) "با دشوارى هايى روبرو است و كار اتحاديه اروپا در اين 

زمينه به كندى پيش مى رود."
به گزارش ايســنا، سرگئى الوروف درباره وعده اروپا براى ايجاد يك سازوكار 
مالى ويژه با ايران براى ادامه تجارت با كشــورمان پس از بازگشت تحريم هاى 

آمريكا گفت كه اين روند با دشوارى هايى روبرو است.
الوروف تصريــح كرد: اتحاديه اروپا هر بار وعده مى دهد كه اين ســازوكار به 
زودى تكميل مى شــود اما ما شاهديم كه كار آنها به كندى پيش مى رود و زمان 
نيز به سرعت در حركت اســت.وى همچنين تاكيد كرد كه مسكو براى حفظ 

توافق هسته اى از هيچ تالشى فروگذار نمى كند.

بين  هماهنگــى  كشــور  وزيــر   
دســتگاه ها را بســيار مهم دانست و 
گفت: اســتانداران محــور قدرت و 
انســجام در اســتان هســتند و هيچ 
مالحظــه اى بــه جز منفعــت مردم، 
حقوق مردم و اجــراى قانون وجود 

ندارد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت 
كشــور؛ عبدالرضــا رحمانى فضلى 
خطاب به استانداران جديداالنتصاب، 
گفت: انشــاءا... خداوند به شــما در 
انجام مسئوليتى كه پذيرفته ايد، توفيق 
دهد و بتوانيد به خوبى اين مسئوليت 
را انجام دهيد. جا دارد از استاندارانى 
نيــز كه بــه دليل اجــراى قانون منع 
بكارگيــرى بازنشســتگان، از تداوم 
همــكارى و خدمــت آن ها محروم 

شديم، تشكر و قدردانى نماييم.
وى افزود: قطع همكارى با استاندارانى 
كه به دليل اجراى قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان خدمتشان پايان يافت، به 
دو دليل ســخت بود؛ اول دل كندن از 
دوستان و همراهان ديرين كه از قضا در 
انجام وظايف خود نيز به خوبى عمل 

كرده اند و ديگر اينكه بحث جايگزينى 
اين تعداد از استانداران نيز كار دشوارى 

بود.
وزير كشــور اضافه كرد: با اين حال 
بواسطه آنكه در ســال هاى اخير در 
هاى  توانمنــدى  از  كشــور  وزارت 
داخلــى ايــن وزارتخانــه در حوزه 
هاى مختلف به خوبى اســتفاده شد، 
جايگزين هاى خوبى براى استانداران 

پيشين انتخاب كرديم.
رحمانــى فضلى با اشــاره به اينكه 
14 اســتاندار به دليــل اجراى اين 
قانون جابه جا شــدند و دو استاندار 
ديگر نيز از پيش تغيير كرده بودند، 
بر  عالوه  قانــون،  اجراى  در  گفت: 
معاونين  از  تعــدادى  اســتانداران، 
استانداران و فرمانداران و برخى از 
جابه جا  نيز  كشور  وزارت  نيروهاى 

شدند.
وزير كشــور با اشاره به اينكه؛ امكان 
تمديــد فعاليت براى تعداد محدودى 
از اســتانداران وجود داشــت گفت: 
بواســطه اينكه انتخاب چند گزينه از 
بين تعداد بيشــتر همكاران مشــمول  

اين قانون، كار مشكلى بود، و در اين 
صورت؛ به ناچار مى بايســت برخى 
را به برخــى ديگر ترجيح مى داديم، 
وزارت كشــور از اين امكان استفاده 

نكرد.
وى اضافــه كرد: به دليــل تمهيدات 
خوبى كه از پيش انديشيده شده بود، 
جايگزين هاى خوبى به ســرعت از 
ساختار وزارت كشور انتخاب شدند 
و ليســتى از افراد شايســته به رئيس 
جمهــور محترم ارائه شــد و به اين 
و  جايگزين  جديد  استانداران  ترتيب 

خأل بوجود آمده، فوراً رفع شد.
وزير كشــور ضمن اشــاره به جلسه 
جمهور  رئيس  با  اســتانداران  فرداى 
و هيــأت دولت گفــت: پيش از اين 
جلســاتى با رئيس جمهور و هيأت 
دولت داشــتيم و با توجــه به اينكه 
دولــت نگاه مثبــت و همدلى خوبى 
بــا اســتانداران دارد، اميدواريــم با 
تمهيداتــى كه درســتاد داشــتيم، به 
صورت هدف مند، متناسب و البته با 
توجه به امكانات دولت طرح مسئله 

كنيم و از دولت مدد بجوييم.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

 رئيــس  جمهور با بيــان اينكه مردم ما 
بســيار هوشــيارتر از تصورات دشــمنان 
هستند، وزرا و استانداران را به تالش بيشتر 
براى رفع مشــكالت و عبور از تحريمهاى 
ضد ايرانــى آمريكا فرا خواند و تاكيد كرد 
كه آمريكايى هاى نگران از توانمندى ملت 
ايران، به دنبال اعمال فشارحداكثرى هستند 

اما اين فشارها بى نتيجه خواهد بود. 
بــه گزارش ايلنا، حجت االســالم حســن 
روحانى در نشست مشترك هيأت وزيران 
با استانداران سراسر كشور، نشست مشترك 
هيأت وزيران با استانداران را حائز اهميت 
دانســت و گفــت: معموالً اين جلســات 
ســالى يكبار انجام مى شــود كه مى توانيم 
ضمــن افزايــش آن، با دســتور جلســه 
مفيد، برنامه ريزى هــا و اقدامات خوبى را 
ساماندهى كرده و موجبات تحول در كشور 

را بوجود آوريم.
رئيس جمهــور با قدردانــى از تالش همه 
وزرا و اســتانداران كشــور، اظهار داشت: 
امروز مسئوالن بايد در يك شرايط سخت 

بار مسئوليت را بر دوش بگيرند.
وى با اشــاره به اينكــه 26 دى ماه يادآور 
حوادث بسيار خوشــحال كننده براى ملت 
ايران با فرار شاه است، گفت: آنچه موجب 
اين فرار غيراختيارى شــد، رسيدن فاصله 
حاكميت و نظــرات مردم به جايى بود كه 

ديگر براى آنها قابل جبران نبود.
روحانــى تأكيد كرد: ايــن بايد همواره در 
ذهن ما باشــد كه افكار، انديشه، آرمان ها 
و نظرات حاكمان جامعــه بايد با اكثريت 
قاطع مردم همخوانى داشته باشد و هر جا 
ايــن همخوانى از بين بــرود و بين مردم، 
و  انديشــمندان،  صاحبنظران  فرهيختگان، 
جوانان جامعه با حاكميت فاصله و شكاف 
بيافتــد، آن حكومت بر فرض هم كه باقى 

بماند، نمى تواند كارى از پيش ببرد.
رئيــس جمهــور تصريــح كــرد: در يك 
حكومــت مردمى و مردم ســاالر كه يكى 
از افتخارات انقالب اســالمى ايجاد چنين 
حكومتى است، بايد همواره افكار عمومى 
و نظــرات جامعه و آنچــه مورد نظر مردم 
است، حتى براى اصالح امور و تحوالت، 

مد نظر باشد.
روحانى با اشاره به سفرهاى اخير خود به 
استان هاى كشــور و حضور پرشور مردم، 
 اظهار داشــت: آنچه در اين ســفرها كامًال 
مشهود است، تفاوت كامل واقعيت جامعه 

با آن چيزى اســت كه در تبليغات رســانه 
هاى خارجى راجع به مــردم ايران وجود 

دارد.
صفحه  متأســفانه  افــزود:  جمهور  رئيس 
تبليغــات چه در فضــاى مجازى و چه در 
ديگر فضاها تحت تأثير القائات و تبليغات 
دشــمنان نظام اســت و نســخه اى كه از 
غرب در صفحه تبليغات پيچيده مى شــود 

مجــازى،  فضــاى  در 
رســانه ها  و  تلويزيون ها 
منتشــر مى شود و عده اى 
هم آن را دنبــال كرده و 
همان  و  مى كننــد  تكرار 
كســانى كــه مى داننــد 
اول  از  تبليغــات  ايــن 
دروغ اســت، كاســه در 
دســت گرفته و در صف 

مى ايستند.
داد:  ادامــه  روحانــى 
هنگامى كه در استان هاى 
كشــور و در بيــن مردم 
مى كنيم،  پيــدا  حضــور 
مى بينيم كه مردم بســيار 
تصورات  از  هوشــيارتر 

دشــمنان ما هســتند و  البته اين بدان معنا 
نيست كه مردم مشكالت ندارند.

رئيــس جمهور افــزود: مردم مشــكالت 
كشــور را به خوبــى مى داننــد و به طور 
كامل ريشــه هاى داخلــى و خارجى آن را 

مى شناسند.

رئيس جمهور با اشــاره بــه اينكه مواردى 
كه بعضى از اســتانداران اعــالم كرده اند، 
مشــكالتى در زمينه هــاى حمــل و نقل 
گمركات و اقتصاد و دارايى اســت، گفت: 
اين نشــان مى دهد كــه وزارتخانه هاى راه 
و شهرســازى و اقتصــاد و دارايى امروز 
مســئوليت بزرگى براى بازكردن گره هاى 
اين مشــكالت برعهده دارند و بايد در اين 

زمينه تالش كنند.
روحانــى با بيــان اينكه 
تالش خوبــى در زمينه 
مسايل بانكى انجام شده 
كرد:  نشان  خاطر  است، 
در زمينه مســايل ارزى، 
نســبت  بانكى  تبادالت 
بــه دو ماه گذشــته در 
شرايط بهترى قرار گرفته، 
اقدامات  اما هنوز بايــد 

بيشترى انجام دهيم.
رئيــس جمهور با بيان 
آمريكايى هــا  اينكــه 
روابــط  مى خواهنــد 
ديگــر  بــا  را  ايــران 
كشــورها به بهانه هاى 
مختلــف قطــع كنند، گفت: مــا بايد از 
طرق مختلــف اين روابط را گســترش 
دهيــم و لذا تــا جايى كــه مى توانيم با 
با  كشورها  ديگر  و  همســايه  كشورهاى 

كنيم. مى  كار  خودمان  ملى  پول 
روحانى افزود: با تبادل با پول ملى، شرايط 

بهتر شده و نقل و انتقال مالى و صادرات و 
واردات را تسهيل خواهد كرد.

وى با تأكيد بــر اينكه بايد ذخاير كاالهاى 
اساسى كشور، هميشه در حد مطمئن باشد، 
گفت: امروز ذخاير كاالهاى اساسى كشور 
بهتر و بيشــتر از هر زمان ديگرى است و 
اين يكى از اقدامات ارزشمند دولت است.

رئيس جمهور اظهار داشــت: مردم مطمئن 
باشند تمام مســئوالن براى تأمين كاالهاى 
اساســى اعم از تأميــن ارز، با همه توان در 
تالشــند و نبايد هيچگونه نگرانى داشــته 

باشند.
روحانــى افزود: در حمل و نقل، مســايل 
بانكى و درآمدهــاى ارزى دولت اقدامات 
خوبى داشــته و استانداران نيز بايد به طور 

فعال اقدام كنند.
رئيــس جمهــور با بيــان اينكــه در كنار 
خارجى تحريم بر  فشــار  مشــكالتى كه 
كشــور وارد كرده، برخى مشكالت هم در 
داخل كشور داشــته و داريم، گفت: اولين 
مشــكل در كشــور ما كاغذ بازى و پيچ  و 
خم هاى ادارى است كه بايد براى رفع آن، 

تالش كنيم.
روحانــى افزود: اگر مدير كلى در اســتان 
مى تواند كارى را انجام دهد، وزير موظف 
اســت انجام آن كار را واگــذار كند و اگر 
اقدامى را در يك اســتان بجاى آنكه دولت 
تصميم بگيرد استاندار مى تواند انجام دهد، 
دولت بايد اختيارات الزم را به اســتاندار 

واگذار كند.

روحانى در نشست مشترك هيأت وزيران با استانداران: 

حاكمان بايد با مردم 
هم نظر باشند

در يــك حكومت مردمى 
از  يكى  كه  مردم ساالر  و 
افتخارات انقالب اسالمى 
حكومتى  چنيــن  ايجاد 
افكار  همواره  بايد  است، 
جامعه  نظرات  و  عمومى 
و آنچه مــورد نظر مردم 
اصالح  براى  حتى  است، 
امــور و تحوالت، مد نظر 

باشد

وزير كشور در همايش استانداران سراسر كشور:

استانداران محور قدرت و انسجام 
بـاشند
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

تاخير در پرداخت كارانه پرستاران 
به دليل ديركرد بيمه ها

 متاسفانه به دليل تاخير در پرداخت بيمه ها به بيمارستان هاى دولتى، كارانه پرستاران 
نيز به تاخير افتاد.مديركل توانمندسازى و بهبود سرمايه هاى انسانى پرستارى وزارت 
بهداشــت گفت: در حال حاضر بسيارى از سياست گذاران كشور در خصوص وجود 
مشكالت و معضالت حوزه پرستارى اتفاق نظر دارند.به گزارش ايسنا، احمد نجاتيان، 
با اشاره به اين كه پيگيرى معضالت حوزه پرستارى به هماهنگى و همگرايى نهادهاى 
مختلف نياز دارد، افزود: بخشى از پرستاران مشغول كار تحت قانون خدمات كشورى 
به عنوان كارمند دولت كار خود را پيش مى برند و ساير پرستاران كشور در بخش هاى 

خصوصى درمانى كار مى كنند.

رايگان شدن آزمايشات ژنتيك 
براى خانواده هاى پرخطر

 تالش مى كنيم انجام آزمايش هاى ژنتيك را براى خانواده هاى پرخطر رايگان كنيم.
به گزارش ايلنا، معاون وزير و رئيس ســازمان بهزيســتى كشور گفت: بنياد ژنتيك، 
ظرفيت هاى خوبى در زمينه ى پيشگيرى از معلوليت هاى ژنتيكى و مادرزادى در كشور 
دارد، لــذا حفظ اطالعات و ذخاير ژنتيك ايران در عرصه هاى مختلف داراى اهميت 

بوده و از اولويت ها است.
وحيد قبادى دانا، اظهار كرد: در حالى كه ما نسبت به اهميت اطالعات ژنتيكى آنطور 
كه بايد و شــايد توجه نمى كنيم در برخى از كشورهاى جهان حفظ اين اطالعات از 

اهميت  فراوانى برخوردار است.

تدوين سند ملى"تربيت، آموزش و سالمت جنسى"
 سند ملى "تربيت، آموزش و سالمت جنسى كشور" توسط وزارت آموزش وپرورش 
با همكارى وزارت بهداشــت و شــوراى تخصصى حوزورى شوراى عالى انقالب 

فرهنگى تدوين مى شود.
به گزارش ايلنا، "ســند ملى تربيت، آموزش و ســالمت جنســى كشور با محوريت 
وزارت آموزش و پرورش و همكارى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
و شــوراى تخصصى حوزوى شــوراى عالى انقالب فرهنگى تدوين و سپس توسط 

وزارت آموزش و پرورش در صحن شوراى عالى انقالب فرهنگى ارائه شود.
گفتنى اســت اين سند با هدف ارتقاء آگاهى, سواد و ســالمت جنسى و مواجهه با 

مخاطرات جنسى برمبناى تعليم و تربيت اسالمى تهيه شده است.

چرا برخى زنان به «ُمد»هاى غربى 
عالقه دارند؟

 نوع پوشش، آراستگى و آرايش افراد جامعه معرف فرهنگ و عامل 
موثر براى رشد آن كشــور است. حال آنكه امروزه با انواع جديدى از 
پوشــش و مدل هاى لباس در جامعه مواجه هستيم؛ پوششى كه به نظر 
مى رســد نه از فرهنگ ايرانى بلكه با ورود مد و فرهنگ غرب شــكل 
گرفته و بى هيچ چون و چرايى استفاده از آن در جامعه رواج يافته است. 
در همين رابطه يك عضو هيات علمى مركز تحقيقات سياست علمى 
كشور مى گويد: براى كاهش معضالت فرهنگى بايد از مبارزه با ورود 
عناصر و فرهنگ غربى به جامعه خوددارى كرد تا بتوان در زمينه توسعه 

فرهنگ ايرانى موفق بود.
مصطفى مهرآئين در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ايران نيز مانند ساير 
جوامع در نظامى ســرمايه دارى زندگى مى كند، مى گويد: سرمايه دارى 
داراى دو بعد توليد و مصرف اســت؛ بعد توليد در پيوند با عقالنيت، 
تفكر و رعايت ارزشــها و هنجارهاى جامعه رشــد مى يابد تا به توليد 
منجر شــود اما در قلمرو مصرف، نظام ســرمايه دارى افراد را به بيان 
خودش دعوت مى كند و قلمرو آن مبتنى بر احســاس و عقل باختگى 
رشد مى يابد. به عبارت ديگر عقالنيت در حوزه توليد، سرعت توليد را 
كاهش مى دهد اما در حوزه مصرف نظام سرمايه دارى خود را به صورت 
افراطى به افراد تحميل مى كند و همين مسئله باعث مى شود تا جامعه به 

خصوص زنان به دنياى مد گرايش داشته باشند.
به گفتــه وى توجه به رنگ، زيبايى ها، تنوع و چشــم اندازهاى زيباى 
ويتريــن مغازه ها به طور ذاتى زنان را جــذب دنياى مد كرده و همين 
موضوع باعث شده تا دنياى مد در نظام مصرف با جامعه "زنان" پيوند 
عجيبى داشته باشد؛ موضوعى كه در نظام اقتصادى جهان امروز مطرح 
است. مد، به دليل فضا و ويژگى هاى خاص خود افراد را تسخير مى كند، 
لذا اين انسان ها نيستند كه مد را انتخاب مى كنند بلكه مد است كه افراد را 
انتخاب مى كند؛ به عبارت ديگر مدهاى جديد توسط افراد اجرا مى شوند 
به همين دليل مى توان گفت افراد نه مى توانند در حوزه عقالنيت معقول 
رفتار مى كنند و نه در زمينه اراده حق انتخاب دارند لذا حوزه مد بيش از 

آنكه با عقالنيت پيوند ايجاد كند با تبليغات پيوند خورده است.
مهرآئين در ادامه با اشــاره علت گرايش زنان به مدهاى غير ايرانى بيان 
مى كند: دنياى "مد" حوزه رقابت اســت و فرهنگ غربى با استفاده از 
تبليغات و رعايت استانداردها در زمينه توليد پوشاك، توانسته به فرهنگ 
سنتى و بومى ايران غالب شود، زمانيكه گفته مى شود چرا جامعه نتوانسته 
به پوشاك سنتى و بومى ايرانى گرايش داشته باشد؟ به دليل اين است كه 
كاالى فرهنگى ايرانى نتوانسته خود را به صورت كاالى واقعى به جامعه 
عرضه كند و از طرفى ديگر توليد كاالهاى فرهنگى ايران هنوز قدرت 
مخابره پيدا نكرده اســت، در همين راستا بايد بتوان با استفاده از ايده ها 
و انگاره هاى فرهنگى به كاالها بعد مصرفى داد، هرچند كه بازهم بايد 

توليدات را در وصف نياز مصرفى عرضه كرد.
وى با بيان اينكه از گذشته تاكنون جامعه در حوزه دنياى مد به سمت استفاده 
از فرهنگ غربى گرايش پيدا كرده است، تاكيد مى كند: مد در فرهنگ غربى 
به عنوان استاندارد جهانى معرفى شده است، بطوريكه در بخش هاى ادارى 
و حكومتى همه جوامع، استفاده از لباس هاى غربى به يك اصل مهم تبديل 
شــده اســت. اما به دليل اينكه ايران از نظر فرهنگى و قوميتى داراى انواع 
پوشــش و لباس هاى متفاوت ايرانى است، بايد سعى كنيم در بخش هاى 

غيررسمى جامعه از اين پوشش براى ترويج فرهنگ ايرانى استفاده كنيم.
اين جامعه شناس معتقد است كه پوشش زنان تابعى از دنياى مد است. 
اصوال نظام سرمايه دارى در حوزه توليد آنقدر در توليد كاالهاى متفاوت 
ســرعت گرفته كه كاالهــاى جديد به عنوان كشــنده كاالهاى قبل از 

خودش عمل مى كند، يعنى "مد كشنده مد است".  
مهرآئين ادامه مى دهد: "اريك فروم"- يكى از روانشناســان مشهور در 
همين راســتا گفته: "يكى از مهمترين پرســش هاى افرادى كه در نظام 
ســرمايه دارى زندگى مى كنند اين است كه در دنياى امروز چه چيزى 
مطلوب و براساس مد روز اســت؟" به همين دليل افراد دائما ترغيب 

مى شوند تا مصرف قبلى را كنار بگذارند و براى شادابى به روز باشند.
وى  تاكيد مى كند: زمانيكه كاالهاى اقتصادى كشور ما توسط كشورهاى 
ديگر توليد شــوند، طبيعتا مديريت مصرف كاالها نيز از كشــورهاى 
توليدكننده به ما منتشر مى شود، لذا تنها كارى كه مى توان در زمينه استفاده 
درست از دنياى مد انجام داد اين است كه از طريق ساز و كارهاى قانونى 

ورود و خروج برخى از كاالها كنترل شود.
عضو هيات علمى مركز تحقيقات سياست علمى كشور در پاسخ به اين 
سوال كه استفاده از مدهاى ايرانى در جامعه زنان چقدر مى تواند در رشد 
فرهنگى و نسل آينده موثر باشد؟ مى گويد: جامعه ما نسبت به پوشش، 
حجاب و الگوى رفتارى جامعه زنان مبتنى بر نوعى گفتمان غالب شكل 
گرفته، بايد بگويم از نظر جامعه شــناختى نوع پوشــش زنان نسبت به 
مسائل ديگر هيچ پديده مهمى نيست، اما به دليل اينكه ايران داراى نظام 
سياسى ايدئولوژيك است باعث شده حجاب از نظر فرهنگى ايران را از 

كشورهاى ديگر متمايز كند.

ابتكار: پاي مجمع تشخيص در كفش قانونگذاري
 به اين مى گن پا تو كفش ديگرى گذاشتن!! 
همدان پيام: CNG منبت كاران مالير را بيكار كرد

 اينم از تكنولوژى!! 
اعتماد: ســهم حيات وحش از اليحه بودجــه 98 به يك درصد هم 

نمي رسد
 سهم انسانها هم مشخص نيست!!

همدان پيام: اســتانداردها در بســته بندى محصوالت غذايى رعايت 
نمى شوند

 كافيه برى يه چيزى بخرى، مى ريزن تو يه كيســه ســياه و به 
مشترى تقديم مى كنن!!

خراسان: سوت زني در مسير قانوني شدن 
 اينم قانون و قاعده مى خواست ما خبر نداشتيم!!

رسالت: چه كسي كليد را به روحاني داد؟
 اين احساس تكليف بود كه آمد و كليد رو به ايشون  داد

صبح اقتصاد: ايراني كجاي اقتصاد 2019 ايستاده؟
 زير خط فقرش!

هگمتانه: دود خودرو جان مرد 51 ساله را گرفت
 باالخره هر كسى يه جور از دنيا ميره ديگه!! 

اصالحات: اصولگرايان و اصالح طلبان از خود عبور كرده اند
 از خودشون گذشتن تا به ديگران برسن!! 
كسب و كار: عقب نشيني متقاضيان خريد مسكن

 با اين گرونى چه انتظارى دارى؟!! 
مستقل: نگران كاالهاي اساسي نباشيد

 ديگه هر چى نگرانى بود رفع شد!! 
همشهري: متهمان اصلي گراني گوشت؟

 گاو، گوسفند، بز و بزغاله!!
همدان پيام: رونمايي از شهر زيرزميني در گرو زير لفظي 

 عروسمون زير لفظى مى خواد!!
هگمتانه: حداقل هزينه زندگي ماهيانه 4 ميليون شد

 حداكثر عمر ما انسانها رو هم با اين هزينه حساب كنيد 

باز پرايد قربانى گرفت
 بر اثر واژگونى يك دســتگاه پرايد در جاده همدان- مالير، راننده 

خودرو در دم جان باخت.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: رانندگى با ســرعت غيرمجاز و 

لغزندگى سطح جاده عامل بروز اين حادثه رانندگى ارزيابى شده است.
رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: راننده سوارى پرايد از 
كمربند ايمنى استفاده نكرده بود و اين تخلف منجر به پرت شدن وى از 
داخل وسيله نقليه به بيرون از خودرو و برخورد سر او به سنگ مى شود.

رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: برخــى رانندگان تنها هنگام 
نزديك شدن به پاسگاه پليس راه يا ديدن ماموران، اقدام به بستن كمربند 
ايمنى مى كنند در حاليكه برخورد پليس با متخلفان با هدف حفظ جان 

آنها است.
عزيزى گفت: جاده همــدان- مالير چهار خطه بوده و نمى توان ايمن 
نبودن جاده را عامل بروز اين حادثه تلقى كرد، بلكه عامل انسانى علت 

اصلى واژگونى اين خودرو بوده است.
وى درباره تصادف زنجيره اى چند روز گذشــته نيز اظهار داشت: اين 
سانحه در حوزه استحفاظى ساوه رخ داده اما فرماندار اين شهرستان اين 

قسمت از جاده را جزو حوزه استحفاظى ساوه نمى داند.
رئيس پليس راه اســتان همدان ادامه داد: اين درحاليست كه بر اساس 
جى پى اس و نقشــه، اين محدوده متعلق به شهرستان ساوه بوده و بايد 

نسبت به رسيدگى به تصادف و ايمنى آن، مسئوالن ساوه اقدام كند.
عزيزى بيان كرد: مناقشــه بر سر اين قســمت از جاده بيش از 2 سال 
است كه بين فرماندارى فامنين و ساوه در جريان است و با وجود ثابت 
شدن تعلق اين مسير به ساوه، اما همچنان آنها از ايمن كردن اين مسير 

تمرد مى كنند.
وى افزود: در تصادف زنجيره اى اوايل هفته جارى يك دستگاه تريلى 
به علت قرار گرفتن در سطح لغزنده قيچى و سوارى پژو با پهلو به اين 

خودرو برخورد كرده و راننده جان مى بازد.
وى اضافه كرد: همچنين چند دســتگاه خودرو نيز در ادامه به يكديگر 
برخــورد مى كنند كه موجــب مصدوميت چند تن و انتقــال آنها به 

بيمارستان مى شود.

پليس همدان 80 كيلوگرم ترياك كشف كرد
 فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد 

مخدر در يك عمليات فرا استانى موفق به 80 كيلوگرم ترياك شدند.
بخشــعلى كامرانى صالح در گفت و گو با ايرنا بيــان كرد: با هدايت 
اطالعاتى پليس مبارزه با موادمخدر همدان و اقدام هوشــمندانه پليس 

لرستان مسير حركتى يك محموله مواد مخدر شناسايى شد.
وى اضافه كرد: اين محموله در يكى از استان هاى جنوبى بارگيرى شده 
بود و قاچاقچيان قصد انتقال و توزيع آن در استان هاى غربى را داشتند.

فرمانده انتظامى استان همدان افزود: كاميون حامل مواد افيونى با انجام 
يكسرى كارهاى فنى و اطالعاتى شناسايى و متوقف شد.

كامرانى صالح اظهار داشــت: در اين عمليات يك متهم دستگير، يك 
خودرو توقيف و 80 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط شد.

وى گفــت: اشــراف اطالعاتــى و تعامل عملياتــى 2 رويكرد موثر 
ناجا اســت كه ظرفيت هاى گســترده اى را براى مقابله با پديده شوم 
موادمخــدر ايجاد مى كند. بيش از پنج تن موادمخدر امســال در اين 

استان كشف و ضبط شده است.

«خصوصى سازى رشته هاى پزشكى» فرصتى براى 
ورود مادى گراها به جامعه پزشكى

 ايجاد دانشگاه علوم پزشكى خصوصى عرصه را براى ورود افراد مادى گرا به جامعه 
پزشكى باز مى كند.

نماينده دندانپزشــكان در نظام پزشــكى گفت: اگر رشته هاى پزشكى خصوصى سازى 
شود قطعا براى افراد دلسوزى كه قصد دارند در رشته پزشكى مورد عالقه خود آموزش 
ببينند مشكل ايجاد مى شــود و از طرفى افرادى كه تنها به جنبه مالى و تجارى آن فكر 
مى كنند در ورود به چنين دانشــگاه هايى موفق خواهند شد.على يزدانى در گفت وگو با 
ايســنا، با اشاره به خصوصى سازى رشته هاى پزشــكى اظهار كرد: دانشجويانى كه به 
چنين دانشگاه هايى ورود پيدا مى كنند حتما افراد با نفوذ و ثروتمندى هستند، مانند اكثر 
خصوصى سازى هايى كه امروز شاهد هستيم دانشگاه ها در ورطه آن افتادهاند و متاسفانه 
همين اندك سواد ناقصى كه برخى افراد دارند نيز از بين مى رود و اين هم مانند داستان 

ساير خصوصى سازى هايى كه در كشور انجام شده است، مى شود.

عوارض شايع داروهاى خواب آور
 بى خوابى و ســخت به خواب رفتن از جمله مشكالت شايعى است كه در صورت 
طوالنى شدن، براى رفع اين مشكل روش "رفتار درمانى شناختى" به جاى مصرف دارو 

توصيه مى شود.
به گزارش ايسنا، همچنين در صورتيكه بيمار بى خوابى كوتاه مدت را تجربه كند مصرف 
داروهاى خواب آور براى او توصيه مى شود.اين داروها كه حاوى تركيب هاى خواب آور 
هســتند نبايد براى طوالنى مدت مصرف شوند زيرا نه تنها با گذشت زمان، بدن به آنها 
مقاوم مى شــود بلكه براى ســالمتى نيز خطرات و عوارضى را به همراه دارند.برخى از 
عوارضى كه مصرف اين داروها مى تواند به همراه داشــته باشد شامل موارد زير است: 
خواب پريشى به رفتارهايى اشاره دارد كه فرد در زمان خواب و ناآگاهانه آن ها را انجام 
مى دهــد. برخى از رفتارهاى غيرعادى شــامل راه رفتن در خواب، خوردن يا حتى كار 
با شــبكه هاى اجتماعى مى شود. در مجموع خواب پريشى كامال يك اختالل نادر بوده و 

تشخيص آن به ويژه در افرادى كه تنها زندگى مى كنند سخت تر است.

بازنگرى بسته هاى خدمتى از اولويت هاى
 معاونت بهداشت

 در راستاى ارتقاى خدمات بهداشتى، بازنگرى بسته هاى خدمتى از اولويت هاى معاونت 
بهداشت است كه تالش مى شود در قالب برنامه هاى مختلف به آن دسترسى پيدا كنيم.

به گزارش ايلنا، معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: 
با انجام برنامه هاى منســجم، ايران ازجمله كشورهاى برجســته در حوزه مراقبت هاى 
بهداشتى اوليه است. عليرضا رئيسى با اشاره به توسعه و تقويت برنامه هاى مراقبت هاى 

بهداشتى اوليه و سالمت خانواده در كشور خاطرنشان كرد:
با توجه بــه محدوديت منابع و رايگان بودن خدمات بهداشــتى ارائه هرگونه خدمت 
اضافى به معنى بهبود كيفيت نيســت بلكه باعث ترويج فرهنگ غلط ارائه خدمات غير 
ضرورى است. معاون بهداشت وزير بهداشت افزود: در حال حاضر 11.4 ميليون جوان 
معادل پنج ميليون زوج در ســن ازدواج در كشور وجود دارد كه بايد زمينه ازدواج اين 

افراد فراهم شود.

 گرمخانه همدان با وجود گذشــت 
مشكالت  داراى  فعاليت،  از  ســال   3
متعددى اســت، مكانى كــه قرار بود 
موقتى باشد تا محل دائمى نگهدارى از 
مردان بى خانمان ساخته شود، اما تغيير 
محقق  موجب  شــهر  شوراى  اعضاى 

نشدن اين وعده شد.
همدان  گرمخانه  مشكالت  درحالى كه 
و درد دل مردان بى خانمان اين روزها 
در رسانه ها مطرح و به گوش مسئوالن 
رســيده، اما پس از گذشت چند روز 
هنوز هم مشكالت به قوت خود باقى 

است.
تعطيلى در صبح زود و ســرماى هوا، 
وجود  نامناسب،  بهداشــتى  وضعيت 
شــپش، پتوهاى آلوده، نداشتن لباس 
گرم، كمبود شــديد حمام و سرويس 
بهداشــتى، تبديل حمام بــه "كبوتر 
نامناســب،  غذاى  و  صبحانه  خانه"،  
وجود بيماران صعب العالج و عفونى، 
ســرد بودن خوابگاه  و نبود امكانات 
ابتدايــى چــون بالــش از مهم ترين 

مشكالت اين مركز به شمار مى رود.
مشــكالت متعدد گرم خانه همدان در 
حالى اســت كه 3 سال از فعاليت اين 
مربوطه  دستگاههاى  و  مى گذرد  مركز 
بهبود  براى  اين ها  از  زودتر  مى بايست 
وضعيت آن اقــدام مى كردند نه اينكه 
كار بازسازى طبقه باالى آن را ابتداى 

زمستان آغاز كند.
ســاختمان  اختصاص  ديگر  طرف  از 
به  باباطاهر  آتش نشــانى  پشت  خالى 
ايجاد گرمخانه در شــرايط  فورى و 
ســرماى هواى ســال 95 انجام شد، 
اقدامى كه البته آن هم با فشار رسانه ها 
به شــهردار وقت صــورت گرفت و 
با گذشت 3 ســال از آن زمان انتظار 
مى رفــت كــه ســاختمانى مطابق با 
اســتانداردهاى الزم براى نگهدارى از 

افراد  بى خانمان ايجاد شود.
 يك و نيم ميليارد تومان بودجه 

گرمخانه همدان محقق نشد
عضو ســابق شــوراى شــهر همدان در 
اين بــاره به خبرنگار ما گفت: شــوراى 
چهارم يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
براى ســاخت دو گرمخانــه مجزا براى 
خانم ها و آقايان اختصاص داده شــد، اما 
به دليل مناســب نبودن وضعيت بودجه 

شهردارى وقت اين رقم محقق نشد.
رضا خجسته افزود: آن زمان قرار شد اين 
افراد به طور موقت در ســاختمان پشت 
آتش نشــانى مستقر شــوند تا گرمخانه 
دائمى ســاخته شــود و حتى از برخى 
گرمخانه هاى تهران هم براى الگو گرفتن 
بازديد كرديم، اما بــا پايان دوره چهارم 
شــورا و تغيير اعضا اين كار انجام نشده 

است.
اظهارات عضو سابق شوراى شهر همدان 
در حالى اســت كه رئيس فعلى شوراى 
شــهر كه در دوره پيش هــم عضويت 
داشــته، چنين موضوعى را از اساس رد 

كرده و اظهار بى اطالعى مى كند.
كامران گردان در مورد وضعيت بهداشتى 
اين مكان هم بيان كرد: شپش در مدارس 

هم وجود دارد و يك دستشــويى و يك 
حمام هم براى 60 نفر كافى است.

وى گفــت: در مــورد ارائــه خدمات 
بهداشــتى و درمانى، دستگاه هاى متولى 
بهداشت، اقدام نكرده اند و همه مشكالت 
بر دوش شــهردارى افتاده و حتمًا نبايد 
شهردارى و شوراى شهر نامه مى زد، مگر 

وظيفه خودشان را نمى دانند!؟
گردان افزود: آخرين بــار يك ماه پيش 
از گرمخانــه بازديد كردم كه آنجا مجهز 

به تختخــواب بود، اما 
خود ايــن افراد عالقه 
زميــن  روى  دارنــد 

بخوابند!
علــى ضميــر، معاون 
شــهرى  خدمــات 
شــهردارى همدان هم 
پيش از اين اعالم كرده  
بــود، گرمخانه همدان 
بوده  تختخواب  داراى 
به  رســيدگى  براى  و 
اين  بهداشتى  وضعيت 
علوم  دانشگاه  با  مكان 
شده  هماهنگ  پزشكى 
و هر هفتــه، يك بار از 
و  كرده  بازديــد  مركز 
مى كنند،  ارائه  خدمات 

ادعايى كه دانشــگاه علوم پزشكى آن را 
رد كرده است.

فصل  در  گرمخانه  روزى  شبانه   
سرد الزامى است

تأكيد مســئوالن همدان بر مناسب بودن 
وضعيت تنهــا گرمخانه همدان در حالى 
است كه درد دل ســاكنان آن در گفتگو 
با رســانه ها حاكى از اين واقعيت است 
كه افــراد ناچارند هر شــب روى زمين 
ســردى كه با موكت يا پتو پوشانده شده 
به خواب روند و تخــت كه هيچ، حتى 

بالشى هم برايشان وجود ندارد.
هرچند شهردارى در دو سه روز گذشته 
اقــدام بــه افزايش فعاليــت گرمخانه تا 
ساعت 9 صبح و باز شدن آن يك ساعت 
زودتر از زمان قبلــى كرده با اين وجود 
هنوز هم مشــتريان ثابت گرمخانه از اين 
وضعيــت ناراضى اند، چراكه جايى براى 
زندگــى ندارند و صبح زود با روشــن 

كردن آتش خود را گرم مى كنند.
شهردار و شــوراى شــهر در گفتگو با 
يكى از رســانه ها قول داده بود كه افراد 
در فصل ســرما به ويــژه روزهاى برفى 
و بارانى اجازه بيشــتر مانــدن را در اين 
مكان داشــته و افراد بيمــار هم در طول 
روز امكان اســكان را داشــته باشند، با 
اين وجود افراد ســالم و يا بيمار همگى 
ناچارند در همين هواى سرد و بارندگى 
شــديد و وزش باد از ســاعت 9 بيرون 

بمانند.
هرچند معاون شــهردار 
عالقه  برخى  كرده  ادعا 
دارنــد زود بيرون روند 
كه اگر درســت باشــد 
بايد گفت نبايد به خاطر 
بقيه  به  انــدك  تعدادى 
ستم شــود و گناه بيمار 
سرطانى چيست كه بايد 
داشتن  بدون  را  ســرما 
لباس گــرم تحمل كند؛ 
بيمــارى كه نتوانســته 
چون  كند  شيمى درمانى 

پول نداشته است.
برخــى گرمخانه هــاى 
ســرما  فصل  در  تهران 
شــبانه روزى  به طــور 
فعاليت مى كنند و انتظار مى رفت پس از 
آن همه اصرار و التماس مردان بى خانمان 
شهردارى و شــوراى شهر نسبت به اين 

موضوع توجه مى كرد.
 خريــد 120 پتــو و 60 بالش 

هزينه چندانى ندارد
از طرف ديگر انتظــار مى رفت با وجود 
گذشــت يك هفته از رســانه اى شــدن 
مشكالت گرمخانه به وضعيت بهداشتى 
آنجا رسيدگى شود، اما به گفته ساكنانش، 

هنوز هم پتوها پر از شپش است.  
 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى 
شهر همدان دراين باره گفت: با توجه به 
قرار گرفتن در فصل ســرما بايد ترتيبى 
داده شــود كه صبح ها 2 تا 3 ســاعت بر 
ســاعت كار اين مركز اضافه شده و افراد 
بيمار هم در طول روز اجازه ماندن داشته 

باشند.
امكان  اينكــه  بيــان  بــا  فتحى  علــى 

شستشــوى پتوها به طــور يكجا وجود 
ندارد، افزود: مقررشــده هر روز 5-4

مورد را به به مراكز شستشــو ببرند تا با 
نشوند. روبرو  كمبود 

اين اظهارات در حالى بيان شده كه انتظار 
داشتيم با برمالشــدن واقعيت، بالفاصله 
پتــو و بالش براى مركز تهيه مى شــد تا 
امكان ضدعفونى يك باره محيط و خارج 
كردن پتوهاى آلوده ايجاد شــود نه اينكه 
منتظر شــوند تا طبقه باال كامل بازسازى 

شود تا اقدام كنند.
 اقدامى كه هزينــه چندانى ندارد و در 
8 ميليارد تومانى براى  مقايسه با هزينه 
تبديل يك خيابان بــه پياده راه چيزى 
نمى شــود؛ خيابانــى كه چنــد ميليون 
تومان تنها براى ســاخت النه گنجشك 
در آن هزينه شــده اســت و درجايى 
كه بــراى گنجشــك ها هم دلســوزى 
شــده جاى تعجــب دارد كه چرا براى 
فكرى  تاكنــون  بى خانمان  انســانهاى 

است!  نشده 
افرادى كه در اثر فقر، اعتياد، از دســت 
دادن شــغل و مرگ والدين سرپناه امن 
خود را از دســت داده اند و شــايد اگر 
مســئوالن مربوطه دست كم يك ساعت 
در هــواى ســرد اين روزهــاى همدان 
بيرون مانده يا يك شب ميهمان گرمخانه 
مى شــدند؛ بهتر مى توانســتند فوريت و 
ضرورت رســيدگى به آن را درك كند و 
به جاى اينكــه در فكر توجيه كم كارى 
خود باشــند توضيح مى دادنــد كه چرا 

تاكنون غفلت كرده اند.
شــايد بهتر بود شوراى شــهر در دوره 
پنجــم، مــرورى بر مصوبــات و موارد 
مطــرح در دوره قبلى مى كــرد تا امروز 
شــاهد بالتكليف ماندن طرح هاى تيمه 

تمام و وعده هاى بى سرانجام نباشيم.
در كنار همه مشــكالت، ضعف تبليغات 
شــهرى هم موجب شــده تا بسيارى از 
شهروندان همدان از وجود چنين مكانى 
خبر نداشته باشــند و به نظر مى رسد اگر 
اطالع رســانى بهترى شــده و نسبت به 
معرفــى اين مركز در تابلوهاى شــهرى 
اقدام شود، خيران پا پيش گذاشته و براى 
تأميــن پتو، لباس و غذا و ميوه همكارى 

كنند.

مشكالت گرمخانه همدان به قوت خود باقى است

مردان بي خانمان 
پرندگان با سر پناه!

درد دل ساكنان گرمخانه 
حاكــى از ايــن واقعيت 
ناچارند  افراد  كه  اســت 
زمين  روى  شــب  هــر 
سردى كه با موكت يا پتو 
پوشــانده شده به خواب 
هيچ،  كه  تخــت  و  روند 
حتى بالشى هم برايشان 

وجود ندارد
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 اعضاى هيأت رئيســه اتاق بازرگانى 
همدان به سبب آنچه كه تخلفات 29 گانه 
رئيس اتاق بازرگانى همدان عنوان مى كنند 

از سمت خود استعفا دادند.
اتاق بازرگانــى و صنايع و معادن همدان 
در دوره هاى مختلف فراز و فرودهايى را 
تجربه كرده اســت اما در حدود يك ونيم 
ســال اخير زمزمه هايي از نارضايتي هاي 
اعضاي هيأت رئيسه اتاق به گوش مي رسيد. 
تا آنجا كــه برخي از آنهــا درباره نحوه 
مديريت، نبود شــفافيت مالي و حضور 
برخي افراد غيرمرتبط اعتراض هايي داشتند 
اما تمايل به رسانه اي كردن آن نداشتند تا 
اينكه در جلســه اي كه در نوزدهم دي ماه 
ســالجاري برگزار شده بود اختالفات باال 
گرفته و هيأت رئيســه يك جا استعفا داده 
بودند. همزمــان دو نفر از نمايندگان اتاق 
هم استعفاي خود را اعالم كرده و به آنها 
پيوســته بودند. اين موضوع در 24 دي ماه 
رســانه اي شــد و خبرنگار همدان پيام با 
تعدادي از اعضاي مســتعفي هيأت مديره 
و زبردست رئيس اتاق بازرگاني گفت وگو 
كرده بود. اكنون نيز در ادامه صحبت هاي 
يكي ديگر از اعضــا و رئيس اتاق كه با 

تسنيم گفت وگو كرده، آمده است.  
نايب رئيس مســتعفى اتاق بازرگانى همدان 
در اين گفت وگــو عنوان كرد كه تفكر آقاى 
زبردست دولتى و سياسى است، ايشان گمان 
مى كند كه اتاق بازرگانى هم استاندارى است 
و همــان رويــه را در اداره آن به كار گرفته 
اســت.حميد بطحايى با بيــان اينكه اگرچه 
دعوت كننده از ايشــان براى حضور در اتاق 
خود ما بوديم اما از همان ابتدا به عملكرد او 
انتقاد كرديم، زيرا قرار ما حركت در راستاى 
توســعه و پويايى اتاق بازرگانى و در نتيجه 

اقتصاد استان همدان بود كه چنين نشد.
وى بيان كرد: بخاطر مشكالت و مسايل پيش 
آمده در اتاق بازرگانى همدان، هيأت رئيسه 
اتــاق و دو نفر از هيأت نماينــدگان اتاق از 

سمت خود استعفا داده اند.
وى با بيــان  اينكه خودم هم جزو اســتعفا 
دهندگان هســتم، بيان كرد: شايد رئيس اتاق 
و برخى از افراد موضوع استعفا را به انتخابات 
و يا شائبه سياســى ارتباط دهند درحالى كه 

استعفاى ما هيچ ربطى به انتخابات ندارد.
نماينده مستعفى اتاق بازرگانى همدان گفت: 
ما قصد كانديدا شــدن بــراى انتخابات را 
نداريم، بنابراين نظريه ارتباط استعفاى ما به 

بهانه انتخابات كامًال نقض مى شود.
بطحايى گفت: آقاى زبردست فردى تشريفاتى 
است و هزينه هاى  هنگفتى را صرف سفرهاى 
خارجى، ميهماندارى و تشريفات جانبى اتاق 

كرده است.
وى اظهار داشــت: مشكالت اتاق مربوط به 
امروز و ديروز نيســت بلكه از مدت ها پيش 
وجود داشته است، از سال هاى پيش چندين 
بار تذكر داديم  اما متاســفانه گوش شنوايى 

براى آن وجود نداشته است.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى همدان 

با تاكيد بر اينكه ارتباط و تعامالت با كشور 
غنا هيچ مزيتى بــراى همدان به دنبال ندارد، 
اظهار داشــت: چندين نفر از اتاق بازرگانى 
همدان به كشور غنا سفر كرده و هزينه زيادى 
هم صرف رفت وآمد و اقامت در غنا شــده 

است اما هيچ خروجى مثبتى نداشته است.
بطحايى با بيان اينكه بسيارى از نيروهاى اتاق 
بازرگانى همدان بازنشسته و پا به سن گذاشته 
هستند، ابراز كرد: اين اتاق نيازمند نيروهاى 

جوان و پويا است.
وى با بيان  اينكه اگر دفتر صورت جلســه را 
بياورند متوجه تذكر پى در پى ما در خصوص 
درخواست شفاف سازى مى شويد، بيان كرد: 
در چند روز گذشــته نيز 29 بند مكتوب را 
تنظيم كرديم و بــه رأى گيرى در آورديم اما 
متاســفانه با اختالف يــك رأى كه آن هم 
مربوط به رأى شــخص آقاى زبردست بود 

رأى دلخواه را كسب نكرديم.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى همدان 
گفت: 13 نفر از اعضــاى هيأت نمايندگان 
در اين رأى گيرى شــركت كردند كه 6 رأى 
مخالف و 7 رأى موافق به نفع آقاى زبردست 
داده شــد. بطحايى از غيبت سه ساله يكى از 
اعضاى هيأت نماينــدگان اتاق كه در خارج 
از كشور به ســر مى برد ياد كرد و افزود: در 
زمان غيبت اين نماينده بايد عضوى على البدل 
معرفى مى شــد اما در اين ســه ســال آقاى 
زبردست خودش را جايگزين اين عضو قرار 

داده است.
على اصغر زبردست نيز درباره اتفاقات روى 
داده در اتــاق بازرگانى همدان، بيان كرد: در 
روزهاى گذشته هيأت رئيسه اتاق از سمت 
خود استعفا دادند كه به نظرم علت اين استعفا 
مربوط به انتخابات بوده و با شــائبه سياسى 

همراه است.
وى با بيــان  اينكه اعضاى مســتعفى اظهار 
نظرهاى خــود را مــورد رأى گيرى هيأت 
نماينــدگان اتاق قرار دادند و نمايندگان اتاق 
به اظهــارات آنها رأى منفى دادند، ابراز كرد: 
نســبت به حرف هاى بيهــوده آنها بى توجه 

هستم چراكه تنها نظر هيأت نمايندگان برايم 
مهم است.رئيس اتاق بازرگانى همدان با بيان  
اينكه انتخابات اتاق بازرگانى همدان در تاريخ 
11 اســفند ماه برگزار مى شود، بيان كرد: در 
حــال حاضر قصد دامن زدن به اختالفات را 
نــدارم اما پس از برگــزارى انتخابات موارد 

پيش آمده را پيگيرى حقوقى خواهم كرد.
زبردست با بيان  اينكه اين افراد مسير اصلى 
را گــم كرده و به دنبــال وارد كردن لطمه به 

انتخابات هستند، گفت: در حال حاضر خودم 
را درگير حواشى نمى كنم و تمام تالشم اين 

است كه صدمه اى به انتخابات وارد نشود.
وى با تاكيد بر اينكه در اين برهه حســاس 
اقتصادى نبايــد اذهان عمومــى و مردم را 
مسموم كرد، افزود: گفته اند كه زبردست در 
جلســات اتاق حضور ندارد اما اين درحالى 
اســت كه اعضاى كميســون خودشان در 

جلسات كميسيون ها غيبت مى كنند.

 نماينــده مردم شهرســتان هاى بهار و 
كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى با 
بيان اينكه 14 ميليــارد دالر براى كاالهاى 
اساسى شــامل غذا و دارو در بودجه سال 
98 در نظر گرفته شــده اســت، بيان كرد: 
اين عدد قابل توجه و بزرگى است و بايد 
محقق شــود چراكــه در اولويت هم قرار 

دارد.
محمدعلى پورمختار با بيان اينكه در حوزه 
فقرزدايى 7 هــزار ميليارد تومان پيش بينى 
شــده اســت افزود: اين مبلــغ در اختيار 
نهادهاى حمايتى قــرار مى گيرد تا اهداف 

خود را دنبال كنند.
نماينــده مــردم شهرســتان هاى بهــار و 
كبودراهنــگ در مجلــس با بيــان اينكه 
رقم مناســبى براى ايجاد اشتغال از محل 
هدفمنــدى يارانه ها در نظر گرفته شــده 
است، به ايســنا گفت: در حوزه تسهيالت 

مبالغ مناسبى در نظر گرفته است.
وى بــا بيــان اينكــه در حوزه هايى چون 

نيروهاى مسلح و امور دفاعى كه مجلس بر 
روى آن حســاس است ارقام بودجه تغيير 
مى كند ادامه داد: در بودجه صدا و ســيما 
نيز مجلس به تغيير ارقام و اعداد مى پردازد.

پورمختار در بخش ديگرى از ســخنانش 
دانشگاه ها  واحدســازى  كرد:  خاطرنشان 
در اليحــه بودجه تعريف شــده كه تمام 
دانشــگاه ها در يك دانشگاه اصلى و مادر 

تركيب مى شوند.
وى با بيان اينكه بودجه با نگاه صرفه جويى 
تدوين شــده است گفت: در استان همدان 
دانشــگاه بوعلى به عنوان دانشــگاه مادر 
مطرح شده اســت، اما در شهرستان ها نيز 
دانشگاه هايى وجود دارند كه به دنبال واحد 

سازى دانشگا ه ها هستند.
نماينــده مــردم شهرســتان هاى بهار و 
كبودراهنــگ در مجلــس تأكيد كرد: در 
بخش توليد و اشتغال نيز حساسيت هايى 
وجود دارد كه مجلس آن را با دقت دنبال 

مى كند.

اقتصـاداقتصـاد

نكته

 eghtesad@hamedanpayam.com

سن استخدام افزايش مى يابد؟
 اخيــرا برخى خبرهــا از اين حكايت دارد كه طرحى در مجلس براى افزايش ســن 
اســتخدام در جريان بررســى قرار دارد. اين در حالى اســت كه اعالم سازمان ادارى و 
اســتخدامى نشانى از چنين طرحى ندارد و در عين حال كه شرايط سنى در قانون تعيين 
شده و ســقفى براى آن مشخص نشده است، از اين رو دستگاه ها براساس نياز و شرايط 

قانونى نسبت به استخدام اقدام مى كنند.
به گزارش ايســنا، اين روزها برخى افراد متقاضى اســتخدام عنوان مى كنند كه "ظاهرا 
طرحى در مجلس در حال بررسى است كه براساس آن قرار است سن استخدام از حدود 

28 سال تا بيش از 30 سال افزايش پيدا كند" و خواهان تسريع در روند آن هستند.

اما پرس وجو از ســازمان ادارى و استخدامى با توضيحاتى همراه بود و با استناد به مواد 
قانونى گفته شــد كه "شــرايط استخدام در قانون تعيين شــده و هرگونه تغييرى نياز به 
مصوب شدن قوانين جديد اســت كه اين سازمان اخيرا هيچ پيشنهادى را براى افزايش 
يا كاهش ســن اســتخدام به مجلس ارائه نكرده و از وجود چنين طرحى در مجلس نيز 

بى اطالع است".
طبق توضيحات ســازمان ادارى و اســتخدامى در ماده (42) قانــون مديريت خدمات 
كشــورى، شرايط سنى استخدام مشــخص و در بند «الف» تاكيد شده كه داشتن حداقل 
ســن 20 سال تمام و حداقل 40 ســال براى استخدام رسمى و براى متخصصين مدرك 

تحصيلى دكترى 45 سال است.

براســاس اين ماده قانون، دستگاه ها براى اســتخدام نمى توانند افراد كمتر از20 سال را 
انتخاب كنند، اما ســقفى براى استخدام مشخص نشده و اين موضوع در اختيار دستگاه 
قرار دارد تا بتواند متناســب با شرايط و نياز خود و البته آنچه براى سابقه كارى نيرو در 
نظر مى گيرد، آن را تعيين كند. از سوى ديگر حداكثر 40 سال براى استخدام هاى رسمى 
در نظر گرفته شــده و افرادى كه مدرك تحصيلى دكترى دارند حداكثر 45 سال شرايط 

سنى استخدام آنهاست.
بنابر اين گزارش، در قانون حداكثر سن براى استخدام تعيين نشده و سن 28 يا 30 سالى 
كه مطرح مى شــود سن مشخص شده در قانون نيست، بلكه دستگاه ها با توجه به مجوز 

قانونى كه دارند آن را تعيين مى كنند.

بازار

توليد نان صنعتى مشكل آرد دارند
اتحاديــه  رئيــس   
توليدكنندگان نان هاى صنعتى 
از كمبود آرد در كارخانه هاى 

نان صنعتى خبر داد.
محسن لزوميان با بيان اينكه 
از ابتــداى آذر مــاه خريد و 
فــروش آرد فقــط از طريق 
ســامانه فــروش آرد انجام 
مى شــود، اظهار كــرد: اين 
سامانه از سوى  شركت مادر 
دولتى  بازرگانى  تخصصــى 

ايران راه اندازى شــده و مقرر شده ماهانه هشت تن آرد به هر واحد 
توليدى اختصاص داده شده است.

وى افزود: اين درحالى است كه اين مقدار آرد مورد نياز يك نانوايى 
سنتى است و يك واحد نان صنعتى ممكن است در ماه 30 الى 1200
تن آرد مصرف كند.لزوميــان همچنين با بيان اينكه كمبود آرد باعث 
شده ميزان توليد كارخانه هاى توليد نان صنعتى 20 تا 40 درصد كاهش 
داشــته باشد، مدعى شد: سامانه آرد صاحب ندارد، چراكه اين سامانه 
توســط بانك سپه راه اندازى شــده و همزمان شركت مادر تخصصى 
بازرگانى دولتى ايران و شــركت غلــه و خدمات بازرگانى مناطق در 
اداره آن دخالت مى كنند و هر كدام نيز وعده مى دهند كه مشــكالت 
حل خواهد شــد.رئيس اتحاديه توليدكنندگان نان هاى صنعتى با بيان 
اينكه متوليان اين بخش يك واحد صنعتى را با نانوايى ســنتى اشتباه 
گرفته اند، به ايسنا گفت: واحدهاى توليدى در تامين آرد مشكل دارند 

و هنوز اقدامى براى حل آن صورت نگرفته است.
وى در پايان با بيان اينكه طرح نان صنعتى يك طرح ملى است كه با 
ادامه روند فعلى با مشكل مواجه خواهد شد، اظهار كرد: توليد نان بر 
مبناى پروانه بهره بردارى براى توليدكنندگان توجيه اقتصادى دارد و در 
صــورت كمبود آرد، توليد محصوالت براى واحدهاى توليدى صرفه 

اقتصادى نخواهد داشت.

چند راهكار براى جلوگيرى از هدررفت آب
 ايران در قياس با كشــورهاى ديگر جــزو پرمصرف هاى آب 
به حساب مى آيد و اين در شــرايطى است كه مى توان با اقدامات 
خانگــى ميزان مصــرف آب خانوار را تا حد زيــادى كاهش داد؛ 
موضوعى كه اگــر مورد توجه قرار گيرد، مى تــوان تا حد زيادى 

چالش ها و تنش هاى موجود در اين حوزه را دور زد.
در سطح جهان، كمتر از 2/5 درصد از منابع آب را آب هاى شيرين 
تشــكيل مى دهند؛ يعنى بيش از 97/5 درصد از منابع آب موجود 
روى كره زمين، قابل استفاده براى انسان ها نيستند. بخش عمده اى 
از اين 2/5 درصد نيز كوه هاى يخى مناطق قطب شــمال و جنوب 
هســتند و اين يعنى كمتر از يك درصــد از منابع آب موجود در 
جهان، آب هاى شيرين هســتند كه انسان مى تواند از آن ها استفاده 

كند، بنابراين در ايران آب اهميت بيش ترى پيدا مى كند.
همه اين موارد در كنار مســائلى مانند رشــد شهرنشــينى، توسعه 
صنايع، تغيير ســبك زندگى و به دنبال آن، افزايش استفاده از منابع 
محدود آبى ، باعث شــده كه مشكل كم آبى در كشورمان به چالشى 
بزرگ تبديل شــود كه حل اين مشــكل، در گرو توجه و دارابودن 
حس مســئوليت پذيرى همه ماســت. در اين ميــان، بهره گيرى از 
راهكارهــاى فرهنگى در كنــار راهكارهاى فنى بــراى مديريت 

مصرف آب بسيار اهميت دارد.
ــال،  ــوان مث ــه به عن ــت ك ــى اس ــا جاي ــوع ت ــن موض ــت اي اهمي
ــت و  ــوى دس ــان شست وش ــد در زم ــالش كن ــرد ت ــر ف ــر ه اگ
ــودن شــير آب  ــان بازب ــه از مــدت زم ــا يــك دقيق صــورت، تنه
ــن  ــت. اي ــواده كاس ــرف خان ــر از مص ــوان 36 ليت ــد، مى ت بكاه
ــن در  ــت. هم چني ــواده اس ــد كل خان ــار درص ــادل چه ــم مع رق
مــدت زمــان 20 دقيقــه شست وشــوى ظــروف معــادل 160
ــگام  ــرى آب مصــرف مى شــود، اگــر هن ــم ليت بطــرى يــك و ني
شســتن ظــروف و پيــش از آبكشــى، تنهــا دو دقيقــه شــير آب را 
ــار  ــادل چه ــر آب مع ــو، 18 ليت ــار شست وش ــر ب ــم، در ه ببندي

درصــد صرفه جويــى مى شــود.
ــى  ــار اســتفاده از فــالش تانــك معمول ــا هــر ب ــن، ب ــر اي عالوه ب
معــادل 8/5 بطــرى يــك و نيــم ليتــرى آب تصفيــه شــده مســتقيم 
ــر از  ــرى پ ــك بط ــراردادن ي ــود. ق ــل مى ش ــالب تبدي ــه فاض ب
ــواده  ــر خان ــرف آب ه ــك، مص ــالش تان ــزن ف ــل مخ آب داخ
را روزانــه 25 ليتــر معــادل ســه درصــد كاهــش مى دهــد. 
ــك و  ــادل 180 بطــرى ي ــتحمام، مع ــه اس ــا 15 دقيق ــن ب هم چني

ــود. ــرف مى ش ــرى آب مص ــم ليت ني
كاهش مدت زمان اســتحمام تنها به ميــزان يك دقيقه، روزانه 52
ليتر معادل هفت درصد مصرف آب را كاهش مى دهد.جلوگيرى از 
نشست شيرآالت نيز از به هدررفتن 10 ليتر آب در روز جلوگيرى 
مى كند. رفع نشستى شيرآالت هم مى تواند پنج درصد مصارف آب 

خانواده را كاهش دهد.
از سوى ديگر، باز بودن شيرآب روشويى براى شستن صورت و يا 
مسواك زدن به مدت پنج دقيقه، معادل 40 بطرى يك و نيم ليترى 
آب مصرف مى شود. با بستن شيرآب به مدت پنج دقيقه و استفاده 
از يك ليوان آب براى مسواك زدن، روزانه 60 ليتر در مصرف آب 

صرفه جويى مى شود.
هم چنين بايد به اين موضوع توجه كرد كه ماشين لباسشويى در هر 
بار شست وشــو، معادل 30 بطرى يك و نيم ليترى مصرف مى كند؛ 
به منظور كاهش مصرف آب از حداكثر ظرفيت ماشــين لباسشويى 
اســتفاده كنيد. عالوه بر اين نشست آب از توالت فرنگى يا سيفون، 

ساالنه بيش از 80 هزار ليتر آب را هدر مى دهد.
 اين مقدار براى ســه بار دوش گرفتن در هر روز در طول يكسال 
كافى اســت. اگر فالش تانك داراى نشستى باشد، با افزودن مواد 
رنگى به آب داخل فالش تانك مى توان نشتى آن را شناسايى كرد. 
فالش تانك هايى كه نشتى دارند، آب را به داخل كاسه توالت هدر 
مى دهند. مواد رنگى اضافه شــده با آب، ظرف مدت 30 دقيقه از 

محل نشست پديدار مى شود.
در همين رابطه، كارشــناس حوزه آب به ايســنا گفت: در شرايط 
فعلى، ديگر شعار صرفه جويى نمى تواند پاسخگوى حل مشكالت 
آب باشــد و الزم است به مســاله ارتقاء بهره ورى بيش از گذشته 
توجه شود؛ چراكه نمى توان بدون توجه به كاربردهاى آب و نقش 
آن در حوزه هــاى مختلــف، درباره نوع مصرف ايــن مايه حيات 
صحبت كرد و بــا توجه به اين كه آب مصارف متعددى دارد و در 
حوزه هاى مختلفى از جمله كشــاورزى، شــرب، صنعت و محيط 
زيســت مورد اســتفاده قرار مى گيرد، بايد در ابتدا به كاربردهاى 

مصرف توجه شود.
على كيانى راد با تاكيد بر اين مســاله كه بــدون توجه به مديريت 
عرضه و تقاضا، نمى توان نتيجه مطلوبى را از مديريت آب گرفت، 
گفــت: در حوزه آب، با دو واژه صرفه جويى و بهره ورى مواجهيم 
و شــرايط بايد به گونه اى باشد كه سياســت گذار به جاى تشويق 
صرفه جويــى در مصرف آب به دنبــال ارتقاء بهره ورى آب در دو 

حوزه عرضه و تقاضا باشد.
ــم  ــى در مصــرف آب تشــويق كني ــه صرفه جوي ــردم را ب  اگــر م
ــاى  ــه پروژه ه ــا اين ك ــن باشــد و ي ــره ورى پايي ــا در عمــل به ام
ــره ورى  ــاء به ــوع ارتق ــن موض ــر گرفت ــدون در نظ ــى ب عمليات
نتيجــه  آب  مديريــت  در  نمى تــوان  قطعــا  شــود،  اجرايــى 

ــرد. ــت ك ــوب را درياف مطل
 اين كارشــناس حوزه آب، با بيان اين كه من به شخصه با موضوع 
صرفه جويى موافق نيستم، اظهار كرد: الزم است در شرايط فعلى در 
ابتدا در تمام بخش هاى عرضه و تقاضا به موضوع ارتقاء بهره ورى 
توجه شــود، يعنى در كمترين ميزان آب، مى توان بيش ترين نتيجه 

را حاصل كرد. 
در شــرايط فعلى بايد با يك اجماع با هدف افزايش بهره ورى در 
حوزه عرضه و تقاضا مساله آب را ساماندهى كنيم، چراكه تنها در 

اين صورت است كه مى توان مشكل آب را برطرف كرد.

پ

آگهـي مـزايده (مرحله اول- نوبت اول)

علــي جـاللي - شهــردار گيــان 

ــه اســتناد مجــوز شــماره 1702/ش/گ مــورخ 97/2/8 شــوراي اســالمي  ــان در نظــر دارد ب شــهرداري گي
ــهرداريها 15  ــي ش ــه مال ــاده 13 آيين نام ــوع م ــي موض ــده عموم ــزاري مزاي ــق برگ ــان از طري ــهر گي ش
قطعه زميــن مســكوني واقــع در شــهرك مســكن مهــر را بــا شــرايط زيــر بفــروش رســاند. كليــه متقاضيــان 

ــدام نماينــد. ــل اق ــا شــرايط ذي واجــد شــرايط مي تواننــد ب
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ  97/10/27 لغايت  1397/11/2 با واريز مبلغ 12/250/000 
ريال براي قطعات 1/400/000 ريالي و مبلغ 16/000/000 ريال براي قطعات 1/750/000 ريالي به شماره حساب سپرده  
686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر 
و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.

4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-15 تا   14-10 تا   1 قطعات  مترمربع  هر  ازاي  به  دادگستري  رسمي  كارشناس  قيمت  اساس  بر  پايه  قيمت   -6
1/400/000ريال و قطعات 11 تا 13 به ازاي هر مترمربع 1/750/000 ريال مي باشد.

7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.
گيان  شهرداري  به  فوق الذكر  زمين هاي  وموقعيت  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مي توانند  كنندگان  شركت   -8

مراجعه نمايند.
9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/11/4 لغايت 1397/11/14 مي باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشائي پاكتها آزاد مي باشد.
ــتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060  ــات بيش ــب اطالع ــت كس ــاس جه ــماره تم 11- ش

مي باشــد.
12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/11/14 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي 
واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق 

ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد.
نماينده مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس:

7 هزار ميليارد تومان براي فقرزدايى 
پيش بينى شده است

ادامه كشمكش در اتاق بازرگاني
■ زبردست: به حرفهاي بيهوده توجه نمي كنم

■ نايب رئيس: او فردي تشريفاتي و هزينه ساز است
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 ملى پوشــان ايران با تســاوى بدون گل 
مقابل عراق به عنوان صدرنشــين گروه D به 
مرحله يك هشتم نهايى جام ملت ها صعود 

كردند.
ملى پوشــان فوتبــال ايران بعد از شــروع 
مقتدرانه اى كه با برترى 5 بر صفر برابر يمن 
در جام ملت هاى آســيا داشــتند، در ديدار 
اخيرشــان هم ويتنام را با نمايشــى سراسر 
هجومى و نتيجه 2 بر صفر شكســت دادند 
تا خــود را به عنوان يكــى از مدعيان اصلى 
قهرمانــى اين رقابت ها معرفى كنند ولى آنها 
در مسابقه ديشب برابر عراق، به دنبال جبران 
انتقام شكســت چهار سال قبل و كسب سه 
امتياز بودنــد تا مقتدرانــه در صدر جدول 
گروه D بايستند ولى در آن سوى ميدان نيز 
شاگردان سركو كاتانچ دست و پا بسته نبوده 
و بعد از غلبه بر ويتنام و يمن، مى خواســتند 
نمايش واقعى خود را برابــر تيم ايران ارائه 

دهند و اميدوار به صدرنشينى باشند.
چهارشنبه: 26/10/97 ؛ ساعت 19:30

استاديوم: آل مكتوم- دبى
داور: روشن ايرماتوف(ازبكستان)؛ كمك ها: 
عبدوخاميدولــو رســولوف و ســايدوف؛ 
داور چهارم: ســرگى گريشنكو(قزاقستان)؛ 
والنتيــن  دروازه:  پشــت  داوران  كمــك 

كووالنكو(ازبكستان) و تانتاشف ايلگيز.
 تركيب تيم ملى ايران:

عليرضا بيرانوند/ محمدحسين كنعانى زادگان
ســيد مجيد حســينى/ وريا غفورى/ ميالد 
محمدى / روزبه چشمى(80 - اشكان دژاگه) 
/ اميد ابراهيمــى / عليرضا جهانبخش(63- 
مهــدى طارمــى) / وحيد اميرى / ســامان 

قدوس(75- مهدى ترابى) / 
سردار آزمون / رمربى: كارلوس كى روش

 تركيب تيم ملى عراق:
جالل حسن جاسم / احمد ابراهيم خلف/ على 
فائز عطيه / عالء على مهاوى / على عدنان كاظم 
/ امجد عطوان كاظم /صفاء هادى عبداهللا / همام 
طارق فرج /احمد ياسين غنى(46- بشار رسن 
بنيان)/حسين على السعيدى(77- محمد داوود)/
مهند على كاظم(71- عالء عباس)/سرمربى: 

سركو كاتانچ
 اخطار:

امجد عطوان كاظــم(34) احمد ابراهيم(78) 
على عدنان كاظم(82) از عراق

سامان قدوس(39) وحيد اميرى(68) از ايران
 لحظات حساس

■ دقيقه 2: پرتاب اوت بلند اميرى به پشــت 
محوطه جريمه برگشــت داده شد كه شوت 
روى پاى قدوس با اختالف زيادى از دروازه 

عراق به بيرون رفت.
■ دقيقه 12: ارسال تماشايى اميرى از جناح 
چپ زمين موقعيت بسيار خوب گلزنى براى 
آزمون فراهم كرد، اما ضربه ســر او از مقابل 

دروازه عراق به بيرون رفت.
■ دقيقــه 18: بــاز هم پرتــاب اوت اميرى 
موقعيتــى براى ايران خلق كــرد كه اين بار 
ضربه ســر كنعانى زادگان در دســتان جالل 

حسن جاى گرفت.
■ دقيقه 23: خطايى كه پشت محوطه جريمه 
طارق همام روى اميد ابراهيمى مرتكب شده 
بود را ســامان قدوس زد كه شوت او بعد از 
برخــورد به ديوار دفاعى بازيكنان عراق دفع 
شــد و در ادامه نيز شوت ميالد محمدى به 

بيرون رفت.
■ دقيقه 28: اميد ابراهيمى با ُقلدرى صاحب 
توپ شــد و به قلب مدافعان عــراق زد، اما 
داخــل محوطه اين تيم و در برخورد با على 
عدنان روى زمين افتاد كه داور ازبك اعتقادى 
به خطاى پنالتى نداشت؛ اتفاقى كه با اعتراض 

كاپيتان تيم ايران همراه بود.
■ دقيقه 29: شوت روى پاى قدوس از پشت 
محوطه جريمه به مدافعان عراق برخورد كرد 

و به بيرون رفت.
■ دقيقه 30: ارســال قــدوس از روى كرنر 
ســمت چپ زمين را جالل حسن دفع كرد 
كه در اين صحنه خطاى بازيكنان ايران روى 

دروازه بان عراق اعالم شد.
■ دقيقه 35: شــوت زمينى احمد ياســين با 
فاصله كمى از كنار تيــرك عمودى دروازه 

ايران به بيرون رفت.
■ دقيقه 42: سردار آزمون در محوطه جريمه 
عراق صاحب توپ شــد كه شوت او بعد از 
برخورد به على عدنان دفع شــد و در ادامه 
شوت بى دقت پاى چپ جهانبخش از مقابل 

محوطه 6 قدم به بيرون رفت.
■ دقيقــه 45: پرتاب اوت اميــرى را احمد 
ابراهيم به شكل ناقص دفع كرد ولى در ادامه 
توپ به آزمون رســيد كه شوت سر ضرب 
پاى چپ او در صحنه مشــكوك به خطاى 
هند پنالتى برخوردى با صفاء هادى داشت كه 
داور ازبك در ميان اعتراض بازيكنان ايران به 

پنالتى، بازى را ادامه داد.
■ دقيقــه 2+45: بيرانوند شــوت حســين 
السعيدى را در اختيار گرفت و با پرتاب بلند 
سردار آزمون را در زمين عراق صاحب توپ 

كرد.
■ دقيقه 49: شوت چشمى بعد از پرتاب اوت 
وحيد اميرى، در شلوغى محوطه جريمه عراق 
برخوردى با دست راست صفاء هادى داشت 
كه داور ازبك باز هــم در اين صحنه اعالم 

پنالتى نكرد.
■ دقيقه 51: ارســال خطرناك على عدنان از 
جنــاح چپ زمين را بيرانونــد از مقابل پاى 
مهنــد على جمع كرد تا خطرى دروازه ايران 

را تهديد نكند.
■ دقيقه 55: ضربه ايســتگاهى عراق از ميانه 
زمين را على عدنان به قصد باز كردن دروازه 
ايــران زد كه بيرانوند بــه راحتى توپ را در 

اختيار گرفت.
■ دقيقه 66: شــوت پاى چپ مهند على از 
پشــت محوطه جريمه ايران با عبور از بين 
پاهانى ســيد مجيد حسينى به سمت دروازه 
رفت كه بيرانوند بدون دردسر توپ را جمع 

كرد.
■ دقيقه 72: شــوت روى پاى كنعانى زادگان 
بعد از پرتــاب اوت اميرى به مدافعان عراق 

برخورد كرد و دفع شد.
دقيقه 76: شوت زمينى بشار رسن دقت الزم 
را نداشــت و از كنــار دروازه ايران به اوت 

رفت.
■ دقيقه 77: سانتر دقيق طارق از جناح راست 
زمين و ضربه ســر عالء عباس را بيرانوند با 
واكنش تماشايى از كنج دروازه ايران به كرنر 

فرستاد.
■ دقيقه 79: شوت روى پاى ترابى كم دقت 
بــود و از كنار تيرك عمودى دروازه عراق به 

بيرون رفت.
■ دقيقه 83: ســانتر دژاگــه از روى ضربه 
ايستگاهى با ضربه سر آزمون به بيرون رفت.

يك ماه انتظار براى زيارت استاندار!
 سرمربى موفق تيم فوتبال پاس همدان گفت: ما تنها تيمى بوديم كه 

ظرف چند سال اخير استقالل را در رامشير شكست داديم.
احمد جمشيديان درباره برترى دو بر يك برابر استقالل رامشير در ليگ 
دســته دوم اظهار كرد: بازى بسيار ســختى را پشت سرگذاشتيم چون 
آنها تيمى هســتند كه طبق آمار چند ســالى بود كه در زمين خود بازى 
را واگذار نكرده بودند و امســال هم در ليگ دو تنها تيم بدون شكست 

در خانه بودند.
وى با بيان اينكه داورى كار ما را سخت كرد و درباره اخراج يك بازيكن 

از تيــم ما و پنالتى براى حريف حرف هاى زيادى دارم گفت: اعتقادم بر 
اين است كه با تصميمات عجيب داور، بازى از حالت طبيعى خارج شد 

و اتفاقات سكوها هم تحريك كننده بود!
وى افزود: خوشحالم از اينكه سه امتياز خارج از خانه را به دست آورديم 

و اميدوارم اين روند حفط شود.
جمشــيديان در ادامه درباره وضعيت پاس عنوان كرد: ما امسال تا چند 
هفته ابتدايى مســابقات با مشكل تغيير استاندار مواجه بوديم و با آمدن 
استاندار جديد خيلى خوشــحال بوديم كه ممكن است وضعيت تغيير 

كند، اما در يك ماه اخير شاهرخى را زيارت نكرده ايم!

ســرمربى پاس با بيان اينكه بعد از جلســه هيات مديره موفق به ديدن 
استاندار همدان نشده ايم، ادامه داد: رسول منعم مديركل سابق ورزش و 
جوانان زحمات زيادى براى پاس  كشيد، اما مديركل جديد هنوز واقف 
نيست كه پاس توسط او و دستگاهش اداره مى شود و سياست هاى كلى 

با استاندارى است.
وى با بيان اينكه در 10، 12 روز گذشــته موفق به ديدن مديركل جديد 
ورزش نشــده ايم، گفت: پاس متعلق به مردم است و اميدوارم مسووالن 
از اين حالت خارج شده و تيم ما را حمايت كنند تا در نهايت مردم شهر 

را خوشحال كنيم.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

عباس صوفى: 
حامى پاس و شهردارى بوده ايم

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان با رئيس و اعضاى هيات 
فوتبال همدان پيرامون وضعيت اين رشته ورزشى ديدار و گفت وگو 

كرد.
در ادامه ديدارهاى هيات هاى ورزشــى بــا مديركل جديد ورزش و 
جوانان استان همدان، اين بار رئيس و اعضاى هيات فوتبال همدان با 

محسن جهانشير ديدار و گفت وگو كردند.
عبــاس صوفى رئيس هيات فوتبال همدان در اين ديدار با اشــاره به 
انتخاب محسن جهانشــير به عنوان مديركل ورزش و جوانان استان 
گفت: اميدواريم با اين تغيير شــاهد پيشــرفت ورزش استان در همه 

سطوح باشيم.
وى با اشاره به وضعيت فوتبال استان افزود: فوتبال همدان سرشار از 
استعدادهاى بالقوه است كه براى شكوفايى و رساندن آنها به تيم هاى 

ملى برنامه ريزى خوبى صورت گرفته است.
صوفى با اشــاره به اينكه نتايج فوتبال تاثير مستقيم بر عملكرد ساير 
رشــته هاى ورزشى دارد، عنوان كرد: رشــد و اعتالى فوتبال همدان 

مى تواند بر پيشرفت ساير رشته هاى ورزشى موثر باشد.
رئيس هيات فوتبال اســتان  همدان خاطرنشــان كرد: با برنامه ريزى 
صورت گرفته امســال 14 تيم در مســابقات نوجوانــان و 9 تيم در 
نونهاالن شركت كردند كه نشــان از برنامه ريزى هيات براى رده هاى 

پايه دارد.
وى در ادامه با اشــاره بــه حمايت هيات فوتبــال از دو تيم پاس و 
شهردارى همدان اظهار كرد: در حد توان و بضاعت موجود از دو تيم 
پاس و شهردارى در رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور حمايت 
كرده ايــم اما دغدغه هاى مالى نيز در هر تيمى وجود دارد و اميدواريم 
به زودى نشســتى با حضور نمايندگان و اســتاندار همدان براى حل 

مشكالت اين تيم برگزار كنيم.
صوفى با اشاره به احداث ساختمان جديد هيات فوتبال استان همدان 
گفت: با توجه به فعاليت گســترده هيات فوتبال همدان در رشته هاى 
مختلف، برخوردارى از يك ســاختمان بزرگ نياز اســتان بود كه بر 
همين اساس ســال گذشته با حضور رئيس فدراسيون كلنگ ساخت 

ساختمان جديد هيات فوتبال به زمين زده شد.
رئيس هيات فوتبال بيان كرد: ســاختمان جديد در انتهاى اســتاديوم 
قدس در زمينى به وسعت 300 متر مربع در سه طبقه احداث خواهد 

شد كه براى احداث اين مجموعه نيازمند حمايت مسئوالن هستيم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان نيز در اين ديدار با بيان اينكه 
به دنبال تعالى ورزش اســتان هســتيم، گفت: ورزش همدان در همه 
زمينه ها صاحب اســتعداد و جايگاه است اما نبايد به اين مقدار بسنده 

كرد و اميدواريم در همه زمينه ها به سطح اول ورزش كشور برسيم.
محسن جهانشير با اشــاره به وضعيت پاس گفت: اينكه پاس امروز 
در ليگ دو حضور دارد زيبنده اين تيم نيســت اما با يك برنامه ريزى 

مطلوب مى توان پاس را به جايگاه اصلى خود بازگردانيم.
وى عنــوان كــرد: بايــد در همه رشــته ها به خصــوص فوتبال در 
فدراسيون ها صاحب كرســى و جايگاه باشيم و مايه افتخار است كه 

رئيس هيات فوتبال استان از اعضاى كميته فنى فدراسيون است.

باشگاه ها به بيمه ورزشى ورزشكاران 
توجه كنند

 معاون توســعه امور ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان 
همدان از باشــگاه هاى ورزشــى خواســت به موضوع بيمه ورزشى 

ورزشكاران خود توجه ويژه اى داشته باشند.
كارگاه آموزشى مؤسســان و مديران باشگاه هاى خصوصى ورزشى 
شهرســتان همدان در سالن كنفرانس مجموعه ورزشى شهداى قدس 

همدان برگزار شد.
در اين كارگاه آموزشى محســن جهانشير مديركل ورزش و جوانان 
استان همدان، عباس قهرمانى معاون توســعه امور ورزشى اداره كل 
ورزش و جوانان، مهدى بابايى رئيس بســيج ورزشكاران، مديران و 

موسسين باشگاه هاى خصوصى شهرستان همدان حضور داشتند
معاون توســعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
در اين كارگاه گفت: ورزش حوزه اى است كه مى تواند بيشترين تاثير 
را در كاهش آسيب هاى اجتماعى و ارتقاى سالمت جامعه داشته باشد 
و توجه به ورزش و گســترش آن تاثيــر زيادى در كاهش معضالت 

اجتماعى دارد.
عباس قهرمانى با بيان اينكه باشگاه ها بايد توجه ويژه به بيمه ورزشى 
ورزشكاران داشته باشند، عنوان كرد: همچنين باشگاه هاى خصوصى 

براى تمديد مجوز بايد تائيديه هيات مربوطه را بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه اســتان همدان در رشته هاى بدنسازى، آمادگى 
جسمانى و پرورش اندام در كشور صاحب جايگاه است، افزود: بايد 
از ايــن ظرفيت براى ترويــج ورزش همگانى و حتى حوزه قهرمانى 

بهره گرفت.

مديركل جديد ورزش وعده مي دهد؟
 مديركل جديد ورزش و جوانان استان همدان در همين كمتر از 
دو هفته اى كه روى صندلى رياســت دستگاه ورزش جلوس كرده، 
نشــان داده كه استاد بازى با كلمات اســت و شايد هم عاشق دادن 

وعده وعيدهاى رويايى!
ــركل  ــوان مدي ــه عن ــه ب ــد روزى اســت ك ــير چن محســن جهانش
جديــد ورزش و جوانــان اســتان همــدان منصــوب شــده و 
ــى  ــاى ورزش ــا هيات ه ــوص ب ــه" به خص ــت جلس ــه، پش "جلس
ــول  ــين رس ــوى جانش ــا از س ــن روزه ــه اي ــام كارى اســت ك تم

ــتيم. ــاهد هس ــم ش منع
ــه  ــته، ب ــه داش ــى ك ــات و بازديدهاي ــى جلس ــير در تمام جهانش
ــالن  ــا ف ــالن ورزش ي ــه ف ــرده و اينك ــاره ك ــم اش ــه مه ــك نكت ي
تيــم همدانــى جايــگاه خوبــى دارد امــا نبايــد بــه وضعيــت 
ــه  ــد ب ــوب باي ــزى مطل ــك برنامه ري ــا ي ــرد و ب ــنده ك ــى بس فعل
روزهــاى بهتــرى دســت يافــت! جملــه تقريبــا غيرقابــل متغيــرى 
ــه گــوش بيشــتر  ــوده و ب كــه پــاى ثابــت حرف هــاى جهانشــير ب

ــت. ــورده اس ــدان خ ــى هم ــاى ورزش هيات ه
او ديــروز و در ديــدار بــا اهالــى فوتبــال ايــن جملــه را گفــت كــه 
ــده  ــگاه زيبن ــن جاي ــروز در ليــگ دو حضــور دارد و اي ــاس ام "پ
ــوان  ــوب مى ت ــزى مطل ــك برنامه ري ــا ي ــا ب ــت ام ــم نيس ــن تي اي

پــاس را بــه جايــگاه اصلــى خــود بازگردانــد. 
شايد براى قضاوت جهانشير خيلى زود دست به كار شده باشيم، اما 
موضوع وقتى جالب مى شــود كه فلش بكى بزنيم به مصاحبه ديروز 
احمد جمشيديان سرمربى موفق و محبوب پاس كه گفته بود: رسول 
منعم مديركل ســابق ورزش و جوانان زحمــات زيادى براى پاس 
 كشــيد، اما مديركل جديد هنوز واقف نيســت كه پاس توسط او و 
دستگاهش اداره مى شود و سياست هاى كلى با استاندارى است. در 
10، 12 روز گذشته موفق به ديدن مديركل جديد ورزش نشده ايم!"

و قصه دقيقا همين جاســت. اينكه جهانشير تقريبا با تمامى هيات ها 
نشست و جلسات ســرپايى برگزار كرده و پاس كه از حق نگذريم 
برند ورزش استان است و اين روزها و بعد از تغيير استاندار همدان 
و ســپس مديركل ورزش و جوانان در برزخ بالتكليفى سير مى كند، 
متوليانش و ســرمربى خوبش آن هم بعد از برترى خيره كننده برابر 
استقالل رامشير هنوز موفق به ديدن محسن جهانشير نشده اند و اين 

موضوع براى جمشيديان خيلى گران آمده است.
در نشســت با اهالى هيات كشتى استان همدان هم نمونه ديگرى از 
الف زنى هاى مديركل ورزش و جوانان را شــاهد بوديم. او با اشاره 
بــه برخوردارى از نفراتى چون جوكار و ابراهيمى كه اين روزها در 
هيات كشتى استان همدان مشغول به فعاليت و مديريت ورزش اول 
استان هستند، گفته بود كه كشتى همدان با اين نفرات بايد به جايگاه 
اصلى خود بازگردد، اما از گوشــه و كنار خبر مى رســد مديركل با 
نفراتى در تدارك برپايى جلسه است كه عنوان و افتخار كشورى هم 
در كشــتى نداشته و ندارند و به عنوان منتقدين نفراتى چون مسعود 

جوكار و سعيد ابراهيمى قدعلم كرده اند!
به نظر مى رسد محســن جهانشير كه در ابتداى راه قرار دارد، بدش 
نمى آيــد كه با كلمات بازى كند و از اين راه براى به دســت آوردن 
دل اهالى ورزش بهره ببرد تا خيلى زود براى خود محبوبيتى دست 

و پا كرده باشد.

دومين پيروزى فدرر در 
تنيس اپن استراليا

 مرد شماره 3 تنيس جهان با پيروزى 
برابر دنيل اوانس به دور سوم اپن استراليا 

صعود كرد.
به گزارش ايسنا، در روز سوم تنيس اپن 
استراليا دور دوم اين رقابت ها برگزار شد 
كه در يكى از مهمتريــن بازى ها راجر 
فدرر برابر دنيل اوانس قرار گرفت و 3 
بر صفر پيروز شد. مرد شماره سه جهان 
در دو ست نخست به سختى توانست 
حريف انگليسى اش را شكست دهد و 
در هر دو ســت با نتايــج 7 بر 6 پيروز 
شد. در ادامه، كار براى تنيسور سوييسى 
راحت تر شد و او توانست ست سوم را 

با نتيجه 6 بر 3 به نفع خود پايان دهد. 
در اين روز ماريــن چليچ با پيروزى 3 
بر يك مقابل مك دونالدو به دور ســوم 
راه يافت. همچنين ديگو شوارتســمن، 
توماس برديچ و ورداســكو با شكست 

حريفانشان به دور بعد راه يافتند.
حذف كوين اندرسون از اتفاق هاى مهم 
اين روز بود. مرد شماره شش جهان در 
يــك ديدار نزديك با نتيجه 3 بر يك از 

تيافوئه شكست خورد.

دعوت 17 وزنه  بردار به 
اردوى تيم ملى

 اردوى تيــم ملــى وزنه بــردارى 
بزرگساالن با حضور 17 ملى پوش زير 
نظر محمد حسين برخواه در مجموعه 
ورزشى آزادى آغاز مى شود.به گزارش 
فدراسيون وزنه بردارى، اولين مرحله از 
اردوهاى آماده سازى تيم ملى بزرگساالن 
كشورمان به منظور حضور در مسابقات 
جام فجر و قهرمانى 2019 آسيا از روز 
جمعــه (28 دى ماه) زيــر نظر محمد 
حسين برخواه ســرمربى تيم ملى وزنه 
بردارى ايران در مجموعه ورزشى آزادى 
آغاز مى شــود.17 ملــى پوش دعوت 
شــده به اردوى تيم ملى وزنه بردارى 
هستند:مير  زير  ترتيب  به  بزرگســاالن 
مصطفى جوادى، عارف خاكى، محمد 
نيــرى، محمدزارعــى، اميرحقوقــى، 
كيانوش رســتمى، سهراب مرادى، سيد 
ايــوب موســوى، رضا بيرالونــد، نيما 
آقايى، عليرضا سليمانى، كيا قدمى، على 
هاشــمى، على داودى، محسن دادرس، 

همايون تيمورى و سعيد على حسينى.

كاسياس در پورتو 
مى ماند

 ســنگربان با تجربه اسپانيايى پورتو 
تاكيد كــرد كه به حضورش در اين تيم 
ادامه خواهد داد.بــه  گزارش مهر، ايكر 
كاسياس در سال 2015 بعد از ترك رئال 
مادريد راهى پورتو شــد. اين سنگربان 
با تجربه اســپانيايى تاكيد كــرد كه به 

حضورش در پورتو ادامه مى دهد.
كاســياس گفت : از حضــور در پورتو 
لذت مى برم و مشكلى در اين تيم ندارم. 
مى خواهم به حضور خود در پورتو براى 

طوالنى مدت ادامه دهم.

عذرخواهى السومه از 
هواداران سوريه

 مهاجم تيم ملى فوتبال سوريه بعد از 
حذف زود هنگام از جام ملت هاى آسيا 
از هواداران فوتبال كشورش عذرخواهى 

كرد.
به گزارش ايرنا، تيم ملى فوتبال سوريه 
با شكســت برابر استراليا در ديدار هفته 
پايانى اش از جام ملت هاى آسيا حذف 
زود هنگامى داشت.عمر السومه مهاجم 
سوريه بعد از بازى گفت: در هر حالت 
شــكر خداوند را به جــاى مى آوريم. 
بازى را بهتر آغاز كرديم و نشــان داديم 
كه به دنبال كســب پيروزى هستيم اما 
اشتباهات بدى كه داشتيم باعث شد تا 
بازنده شويم. دستورات سرمربى تيم را 
به خوبى اجــرا نكرديم و همين باعث 

شكست ما در ثانيه هاى پايانى شد.
او ادامه داد:  مى توانســتيم حداقل يك 
تســاوى به دســت آوريم تا اميدوار به 
صعود باشــيم اما گل ســوم را دريافت 
كرديم. به هر حال اين فوتبال اســت و 
بايد با نتايج آن كنار آمــد. از هواداران 
خود عذرخواهى مــى كنيم و قول مى 
دهيم كه در آينده بهتر از اين ظاهر شويم. 
بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 را 
پيش رو داريــم و اميدواريم كه در اين 

رقابت ها بهتر از اين ظاهر شويم.

حضور داوران همدانى در كالس توجيهى 
نيم فصل ليگ برتر

 رئيــس كميتــه داوران هيــات فوتبــال اســتان همــدان گفــت: 
3 نفــر از داوران اســتان همــدان بــراى حضــور در كالس 

ــدند. ــوت ش ــر دع ــگ برت ــى داوران لي توجيه
علــى خســروى بــا اشــاره بــه برگــزارى كالس توجيهــى داوران 
ــه  ــالم كميت ــر اع ــرد: بناب ــار ك ــال كشــور اظه ــر فوتب ــگ برت لي
داوران  كمــك  و  داوران  نيم فصــل  توجيهــى  كالس  داوران، 

ــاز شــده اســت. ــر از روز گذشــته آغ ليــگ برت
وى ادامــه داد: ايــن كالس بــه مدرســى فريــدون اصفهانيــان و 
حســين عســگرى در هتــل آكادمــى ملــى فوتبــال آغــاز شــده و 

تــا فــردا جمعــه 28 دى مــاه ادامــه خواهــد داشــت.
ــزود:  ــدان اف ــتان هم ــال اس ــأت فوتب ــه داوران هي ــس كميت رئي
بــر هميــن اســاس ايــن دوره بــا حضــور 96 داور و كمــك داور 
ــره و 14 ــك داور ذخي ــك داور، دو كم ــامل 25 داور، 55 كم ش

ــاوت  ــز قض ــال ني ــته اول فوتب ــگ دس ــه در لي ــارم ك داور چه
مى كننــد، برگــزار مى شــود.

وى گفــت: بنابــر اعــالم كميتــه داوران فدراســيون فوتبــال 
كشــورمان بيــژن حيــدرى، مهــدى الونــدى و پيــام حيــدرى از 

ــد. ــور دارن ــن دوره حض ــدان در اي ــتان هم اس
خســروى خاطرنشــان كــرد: همــدان يكــى از اســتان هاى 
ــب  ــه قري ــت ك ــور اس ــال كش ــر داورى در فوتب ــتاز در ام پيش
بــه 40 داور در ليگ هــاى مختلــف كشــورى از جملــه فوتبــال، 

ــوان دارد. ــان و بان ــاحلى آقاي ــال س ــال و فوتب فوتس

ورزش، تغذيه و محيط 
زيست در برنامه زندگى 
شهرى گنجانده شود

 معــاون فرهنگى، آمــوزش و پژوهش وزارت 
ورزش و جوانــان گفــت: ورزش روزانــه، تغذيه 
و حفاظت از محيط زيست ســالم بايد در زندگى 
روزانه شــهرى گنجانده شــود و اين موضوع نياز 
به فرهنگ ســازى دارد.به گزارش ايرنا، عبدالحميد 
احمدى افزود: اگر به دنبال زندگى سالم هستيم بايد 
اركان آن را در جامعــه ايجاد كرد و اين ســبك در 
زندگى نهادينه و گنجانده شود.او ادامه داد: زندگى 
ســالم نياز به آموزش، تمرين و استمرار دارد و اگر 

اين باور در ما ايجاد شود به زندگى سالم خود ادامه 
خواهيم داد.

معاون وزير ورزش و جوانان با توجه به اينكه تغيير 
ســبك زندگى و مشكالت تغذيه اى باعث شده تا 
كم تحركى، چاقى و اضافه وزن افزايش يابد، اظهار 
كرد: محيط زيســت سالم ابعاد وسيع و گسترده اى 
دارد كه وجه ملموس آن زندگى به دور از آلودگى 
است. احمدى افزود: ورزش تنها راه كاهش آلودگى 

و كم تحركى در جامعه به شمار مى رود.
معاون وزير ورزش از مســئوالن مديريت شــهرى 
درخواست كرد تا زيرســاخت الزم براى همگانى 
كردن ورزش را فراهم و شهروندان در شرايط ايمن 

و آسان دوچرخه سوارى كنند.

اعالم رنكينگ برترين هاى گرندِاسلم
مردانى بهترين تكواندوكار ايران

 فدراسيون جهانى تكواندو رنكينگ برترين هاى 
گرنداِســلم در ســال 2018 را با محاسبه امتيازات 
كسب شده در رقابت هاى كسب سهميه و مسابقات 

انفرادى اعالم كرد.
به گزارش ايســنا، رنكينگ برترين هاى گرنداِسلم 
با در نظر گرفتن امتيازات كســب شــده توســط 
تكوانــدوكاران در رقابت هاى كســب ســهميه و 
مسابقات انفرادى اعالم شد. در اين دوره از رقابت ها 
تنها آرمين هادى پور و سجاد مردانى شركت كردند 

كه به ترتيب صاحب مدال طال و برنز شدند.
بر اين اساس آرمين هادى پور در وزن 58- كيلوگرم 

كه مدال برنز اين رويداد را كسب كرده با 360 امتياز 
در جايگاه ششم قرار دارد. ابراهيم صفرى و فرزان 
عاشورزاده به ترتيب با 25/167 و 25/113 امتياز در 
رده 11 و 13 جــاى گرفتند.در وزن 68- كيلوگرم، 
ميرهاشم حسينى و ابوالفضل يعقوبى نيز با 4/194 و 
5/133 امتياز در مكان 11 و 14 جدول جاى دارند.

در وزن 80+ كيلوگرم، ســجاد مردانى كه در سال 
2018 موفق به كســب نشان طالى اين رويداد شد 
با 1270 امتيــاز جايگاه دومى را به خود اختصاص 
داده است.در گروه زنان در وزن 49- كيلوگرم ناهيد 
كيانى با 4/194 امتيــاز در رده دهم قرار دارد و در 
وزن 67+ كيلوگرم زهرا پوراسماعيل با 5/133 امتياز 

جايگاه دهم جدول را دراختيار دارد.

 رئيــس اداره ورزش و جوانان نهاوند 
از تعويض كف پوش سالن ورزشى حجاب 

اين شهرستان خبر داد.
مهرداد ســعدى نژاد در گفت وگو با فارس 
اظهار كــرد: طى ماه هاى اخيــر در بحث 
ورزش نهاونــد با توجه بــه حمايت هاى 
نماينده مردم نهاوند در مجلس و همچنين 
فرماندار شهرستان اقدامات خوبى در بحث 
زيربنايــى و حمايت هاى ورزشــكاران در 
راســتاى اعزام  و اســكان براى مسابقات 
خارج از شهرســتان و اســتان انجام  شده 

است.
وى بــا تأكيد بــر اينكــه ورزش و جوانان 
مجموعه اى وسيع اســت عنوان كرد: امروز 

همه بايد در راستاى رسيدن به اهداف عالى 
در حــوزه ورزش شهرســتان تالش كنيم و 
ســعى كنيم با همدلى و وحدت اين كشتى 
عظيــم و قدرتمند را به جايــگاه رفيع خود 
برســانيم. رئيــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان نهاوند با بيــان اينكه نهاوند در 
حال حاضر بيــش از 40 هيات فعال دارد، 
افــزود: هيات هــاى شهرســتان در بحث 
ورزش هاى انفرادى، تيمى و قهرمانى حائز 

رتبه هاى برتر در سطوح مختلف شده اند.
وى در ادامه با اشــاره به  افتخارآفرينى تيم 
گرين كشــاورز نهاونــد در ليگ هاى برتر 
كشور خاطرنشــان كرد: تيم گرين كشاورز 
با حمايت مســئولين افتخــار بزرگى براى 

فوتبال شهرســتان آفريد، مــا هم در حد 
توان و تا آنجا كه توانســتيم از اين تيم در 
خصوص هزينه هاى اعزام، البســه ورزشى 

و... مساعدت كرديم.
ســعدى نژاد از خريــد يك قبضــه كمان 
حرفه اى براى هيات تيراندازى شهرســتان 
طــى روزهاى آينــده خبــر داد و گفت: 
درگذشــته نيــز 10 عدد كمان آموزشــى 

خريدارى  شده است.
وى بيــان كرد: در حــال حاضر كف پوش 
ســالن ورزشــى قلعه قباد در حال نصب 
اســت و پس  از آن نيز كف پوش ســالن 
ورزشى حجاب تعويض و نوسازى خواهد 

شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند:

كف پوش سالن ورزشى حجاب نهاوند 
تعويض مى شود

ايران با تفاضل گل برترازعراق ايستاد

تكيه بر صدر پس از بازى سرد



حسين پارسا»
 هر سال در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
مانند چهره هاى معتبرى به همدان سفر مى كنند. 
بســيارى از اين پيشكســوتان بعنوان ميهمان و 
بعضى ديگر هم بعنوان داور در جشنواره شركت 
دارند. اين حضور فرصت مغتنمى براى هنرمندان 
جوان همدانى است تا از تجربيات آنها استفاده 

كنند. 
يكى از اين بزرگان كــه بعنوان داور در بخش 
حســين  دارد،  حضــور  جشــنواره  نوجوان 
محب اهرى اســت. چهره نام آشناى تلويزيون و 
تئاتر ايران در اين گفتگو از تاثير تئاتر بر فرهنگ 
و ميزبانى همدان مى گويد. او اعتقاد دارد نبايد 
انتظار اتفاقات ناگهانى در فرهنگ داشته باشيم و 
بايد براى رشــد آن كار و تالش مستمرى انجام 

داد.
  آقاى محــب اهرى، تئاتــر كودك و 
نوجوان چه تاثيرى بر ساخت فرهنگ اين 

گروه سنى دارد؟
  به طور كلى مقوله تئاتر يك مسئله فرهنگى براى 
همه سنين است. اين مســئله فرهنگى، باعث مى 
شود نگاه و شناخت انســان به زندگى تغيير كند. 
كودكى كه بــا تئاتر بزرگ مى شــود ناخودآگاه با 
هنجارهاى فرهنگى رشد مى كند. اگر مشكلى هم 
در فرهنگ وجــود دارد نبايد آن را به تئاتر مرتبط 
دانست. مشكل از كسانى است كه كار تئاتر مى كنند 

و يا كسانى كه در تئاتر مسئوليت دارند.
 اصوال تئاتر كودك توانايى دارد ساخت 
فرهنگ، يا به قول شما هنجارهاى فرهنگى 

را، در جامعه امروز ايران سامان دهد؟
 ببينيــد قطعــا همين طور اســت. ولى مشــكل 
كجاســت؟ ابتدا بايد به خانواده هايــى كه فرزند 
كوچك دارند نگاه كنيم. چــرا بچه ها را از تئاتر، 
ســينما و يا هنرهاى ديگــر دور نگه مى دارند؟ در 
حاليكه بــراى خريدن بازى هــاى كامپيوترى كه 
ممكن اســت مشــكالت زيادى در آينده بوجود 
مى آيد اين سخت گيرى وجود ندارد. اين پرسشى 
است كه هم مسئوالن، هم كسانى كه در تئاتر فعال 
هستند و هم خانواده ها بايد بر آن تأمل كنند. تئاتر 

يك مسئوليت همگانى است.
 ارتباط ضعيف تئاتر كودك و خانواده ها 
داليل مختلفــى دارد. آيا ضعيف بودن آثار 
ساخته شده در اين سال ها مهمترين علت 

اين موضوع نيست؟

رســانه ها  دارد.  وجــود  مختلفــى  داليــل   
ــه شــهرى  ــد. در روزگارى ك نقــش مهمــى دارن
ــى از  ــًال بزرگ ــهر كام ــه ش ــدان ب ــد هم همانن
لحــاظ مســافت و جمعيــت تبديــل شــده اســت 
رســانه ها در خبررســانى وظيفــه ســنگين ترى 
ــاق  ــن اتف ــد از اي ــردم باي ــد. م ــر دوش دارن ب
ــند. چــون  ــع باش ــان مطل ــهر خودش ــم در ش مه
ــن  ــد. اي ــاك مــى كن ــر هــواى شــهرتان را پ تئات
اتفــاق در درازمــدت تاثيــرات شــگرفى بــر 
شــهروندان همدانــى خواهــد داشــت. فقــط بايــد 
آن را جــدى بگيريــم. فرامــوش نكنيــم شــرايطى 
ــل  ــذارد عوام ــر مى گ ــار تأثي ــت آث ــر كيفي ــه ب ك
متعــددى هســتند و نمــى تــوان تقصيــر را گــردن 
يــك يــا دو عامــل انداخــت. االن اقتصــاد و 
فرهنــگ بــا هــم عجيــن هســتند و بــر هــم تاثيــر 
دارنــد. بنابرايــن نبايــد انتظــار اتفاقــات ناگهانــى 

ــيم. ــته باش ــگ داش در فرهن

 چطور مى توانيم شرايط موجود در تئاتر 
كودك همدان را بهبود ببخشيم؟

+ رســانه هــا بــازوى تبليغاتــى اتفاقــات فرهنگــى 
هســتند. هميــن صــدا و ســيماى همــدان امكانــات 
ــد روز  ــن چن ــار دارد و در اي ــترده اى در اختي گس
ــوان  ــودك و نوج ــر ك ــه تئات ــتر ب ــد بيش مى توان
بپــردازد. موقعيتــى كــه توســط مســئوالن فرهنگــى 
همــدان مهيــا شــده اســت بايــد توســط وســايل و 
ــه  ــا در نهايــت ب ابزارهــاى ديگــر تقويــت شــود ت
ــده آل اســت حركــت  ــه اي ــى ك ســمت آن وضعيت
ــى  ــل درخت ــر مث ــم تئات ــى گوي ــم م ــاز ه ــم. ب كني
اســت كــه ســال ها بــه مراقبــت و آبيــارى و 
ســم زدايى نيــاز دارد. ولــى بــه هــر صــورت 
بايــد ايــن مســير را طــى كنيــم. ولــى اگــر ســالى 
ــد  ــد ناامي ــيم نباي ــته باش ــق نداش ــاى موف نمايش ه
باشــيم. مهــم ايــن اســت كــه كار كنيــم و بخواهيــم 

ــم. ــق كني ــرى خل ــاى بهت ــراى فرزندانمــان دمي ب
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عكس: همدان پيام كوه قلى آباد بزودى تفرجگاه مهمى براى شهرستان كبودراهنگ خواهد شد

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ حديث:
امام علي (ع):

دنيا متاعى نقد است كه نيك و بد، از آن استفاده مى كنند، و آخرت سراى حق 
است كه پادشاهى مقتدر در آن حكم مى راند. 

غرر الحكم : ج 2 ص 84 ح 1934

■ دوبيتي:
اگر يار مرا ديدى به خلوت                                          بگو اى بى وفا اى بى مروت
گريبانم ز دستت چاك چاكو                                     نخواهم دوخت تا روز قيامت

25 مقصد برتر 2018 
از نگاه كاربران تريپ ادوايزر

 وب ســايت تريــپ ادوايــزر (Trip Advisor) برترين مقاصد 
توريستى 2018 را براســاس آراى كاربرانش اعالم كرده است. در اين 
فهرست، پاريس با وجود ناآرامى هاى اخير همچنان در صدر ايستاده و 
استانبول جايگاه خود را در ميان 10 مقصد برتر حفظ كرده و همچنين 

نامى از شهرهاى ايرانى در اين فهرست ديده نمى شود.
تريپ ادوايزر شــامل اطالعات مفيــدى درباره هتل ها، رســتوران ها، 
اقامتگاه هاى مختلف و همه چيز در رابطه با ســفر اســت. با توجه به 
محبوبيت اين ســايت نزد گردشگران بين المللى اين فهرست مى تواند 
تاثيرگذارى فراوانى در انتخاب مقصد گردشگران در سال 2019 ميالدى 

نيز داشته باشد.
 پاريس در ليست تريپ ادوايزر جايگاه نخست را از آن خود كرده. اين 
وب سايت درباره پاريس نوشته است: «گرچه پاريس به ويژه در ماه هاى 
پايانى سال 2018 شاهد ناآرامى ها و اعتراضات خيابانى جليقه زردها بود 
اما جايگاه اين شهر نزد گردشگران حفظ شده و رتبه نخست شهرهاى 
جهان را از سوى كاربران «تريپ ادوايزر» به خود اختصاص داده است. 
پاريس در ســال 2018 ميزبان نزديك به 5/ 17 ميليون گردشگر بود.» 
درباره لندن به عنوان دومين مقصد برتر نيز آمده است: «لندن را مى توان 

محل تالقى تاريخ با هنر، مد و غذاها دانست. 
ســپرى كردن يــك روز فوق العاده در لندن مى توانــد براى هر فردى 
متفاوت باشد.» رم نيز به عنوان سومين مقصد، در تريپ ادوايزر اين گونه 
توصيف شــده است: «شــهر تاريخى رم ايتاليا يك روزه ساخته نشده 
و مطمئنا بيش از يك روز براى تماشــاى اين شــهر تمام نشدنى نياز 
داريد. در اين شــهر مى توانيد به يادماندنى ترين غذاهاى عمرتان را نيز 

تجربه كنيد.»
اين وب سايت درباره بالى، چهارمين مقصد برتر، نوشته است: «سواحل 
زيبا، جنگل هاى انبوه و برگزارى فستيوال هاى شاد در اين شهر از جمله 
جذاب ترين اتفاقاتى اســت كه كاربران در نظرات خود درباره بالى به 

آن اشاره كرده اند.» 
كــرت نيز پنجمين مقصد در اين ليســت بوده اســت: «كرت به عنوان 
بزرگتريــن جزيره يونان نه تنها بنا به اســاطير زادگاه پادشــاه خدايان 
المپ نشين است، بلكه از آن به عنوان خاستگاه تمدن مدرن اروپايى ياد 
مى شــود.» بارسلون نيز نماينده اسپانيا در ليست تريپ ادوايزر است كه 
درباره آن نوشته شده: «بارسلون كه مهم ترين شهر توريستى اسپانياست 
هر روز با اقبال جهانى بيشــترى از سوى گردشگران روبه رو مى شود.» 
پراگ هم هفتمين مقصد در اين ليســت اعالم شــده؛ «ميدان قديمى و 
ســالن قديمى شــهر به همراه زندگى در شب از جمله چندين و چند 

جاذبه مهيج در اين شهر زيباى اروپايى است.»
از مراكش نيز به عنوان هشــتمين مقصد در ليســت مقاصد برتر تريپ 
ادوايزر،  يادشــده اســت. با وجود اين كه قبال چندان در فهرست هاى 
مقاصد گردشــگرى ديده نشده است؛ شــهرى كه به سبب قرمز بودن 
تمامى ســاختمان ها و بناها، شــهر ســرخ (حمرا) نيز ناميده مى شود.  
استانبول نيز در اين ليست جايگاه نهم را دارد و باالتر از نيويورك قرار 
گرفته اســت. تريپ ادوايزر درباره نيويورك به عنوان مقصد برتر دهم 
نوشته اســت: «بازديد از تمام ديدنى هاى نيويورك در يك سفر تقريبا 
غيرممكن است. نيويورك در سال 2018در مجموع ميزبان بيش از 13

ميليون توريست بوده است.» 
در فهرســت وب ســايت تريپ ادوايزر از برترين مقاصد گردشگرى 
جهان در ســال 2018، پوكت در تايلند، هانوى در ويتنام، سيم ريپ در 
كامبوج، جامائيكا، شــهر پاليا دل كارمن در مكزيك، ليسبون پرتغال، 
دبى در امــارات، توكيو پايتخت ژاپن، كاتماندو در نپال، هنگ كنگ در 
چين، غردقه در مصر، دهلى نو در هند، شــهر تاريخى كاسكو در پرو، 
ريودوژانيروى برزيل و ســيدنى اســتراليا در رتبه هاى 11 تا 25 جاى 

گرفته اند.

اجراى نمايش« قهوه قجرى» 
در همدان تمديد شد

 نمايش«قهوه قجرى» به نويسندگى آتيال پسيانى و 
كارگردانى سعيد باغبانى كه از 9 دى ماه در همدان بر 
روى صحنه مى رود و با توجه به استقبال تماشاگران، 

اجراى اين نمايش تا 26 دى ماه تمديد شد
اين نمايش از توليدات گروه نمايشــى «آريا» همدان 
است و از ساعت 17:30 در تاالر فجر اجرا مى شود. 
«قهوه قجرى» برداشــتى از نمايش ماندگار «هملت» 
اثر شكســپير است كه با بازنويسى «آتيال پسيانى» به 
نمايشنامه اى ايرانى تبديل شده و قصه شاهزاده اى به 

نام بايرام ميرزا را روايت مى كند.
پدر بايرام ميرزا در جريان توطئه اى كه توسط عمو و 
مادرش طراحى شــده از طريق نوشيدن قهوه قجرى 
كشــته مى شود، در ادامه پدر به خواب بايرام آمده و 
پرده از توطئه قتل خود برداشــته و او را از اتفاقات 
بعدى و اينكــه اين دو (عمو و مــادر بايرام) قصد 
ازدواج با هم و در اختيار گرفتن حكومت را دارند، 
مطلع مى كند. عالقمندان براى رزرو و يا تهيه بليت 
اين نمايش مى توانند به ورودى تاالر فجر (واقع در 

ميدان آرامگاه بوعلى) مراجعه كنند.

اكران فيلم هاى جشنواره فجر 
در سينماهاى فلسطين و قدس

14 فيلم منتخب ســى و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر در سينماهاى فلســطين و قدس همدان اكران 

مى شود
بــه گزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى استان همدان، معاون امور هنرى و 
سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در 
اين باره گفت: با توجه به اســتقبال چشم گير مردم 
همدان از فيلم هاى جشــنواره فجر، رايزنى هايى با 
ستاد برگزارى ســى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
انجام و مقرر شد 11 تا 14 فيلم منتخب اين دوره 
از جشــنواره، از 12 تا 22 بهمن ماه همزمان با ايام 
گراميداشت چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى 

در همدان اكران شود.
 هادى فيض منش با بيان اينكه جلسه هماهنگى اين 
جشنواره در همدان برگزار شده و عملكرد دوره هاى 
گذشــته مورد بررسى قرار گرفت، گفت: امسال هم 
جشــنواره در سينما فلسيطن و قدس همدان برگزار 
خواهد شــد و سانس صبح ها، ويژه دانش آموزان در 

نظر گرفته شده است.
فيض منش خاطرنشــان كرد: مراســم افتتاحيه اين 
جشنواره در همدان، ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
11 بهمن ماه با اكران يكى از فيلم هاى جشــنواره در 
سينما فلســطين برگزار مى شود و حضور عموم در 

اين برنامه آزاد و رايگان است.

در دور جديد نشست هاى نمايشنامه خوانى 
«كمدى ازدواجات» در همدان 

خوانده مى شود
 نمايشــنامه «كمدى ازدواجات» به نويســندگى، 
كارگردانى و بازى مشــترك بهروز ناصر شــريعتى 
و آرش بيات در پالتو مجموعه تئاتر شــهر همدان 

خوانش مى شود
در دوره جديد نشســت هاى نمايــش نامه خوانى 
كه به همت انجمن هنرهاى نمايشــى استان همدان 
برگزار مى شــود؛ نمايشنامه « كمدى ازدواجات» به 
نويسندگى، كارگردانى و بازى مشترك بهروز ناصر 
شــريعتى و آرش بيات روز پنجشــنبه 27 دى ماه 
ســاعت 16:30 در پالتو مجموعه تئاتر شهر همدان 

خوانش خواهد شد.
 انجمــن هنرهاى نمايشــى همــدان از هنرمندان 
پيشكسوت، فعال و جوانان تئاتر استان دعوت كرده 
تا طرح ها و نمايشنامه هاى پيشنهادى خود را براى 
برنامه ريزى و اولويت بندى، به دفتر انجمن نمايش 
تحويل داده و فرم درخواست را تكميل كنند. بديهى 
اســت صالحيت متقاضيان جوان توســط شوراى 

انجمن بررسى و به افراد اعالم  خواهد شد.

براى اولين بار مراحل تزريق ماهواره 
در مدار رصد شد

 رئيس سازمان فضايى ايران به يكى از موفقيت هاى محققان كشور 
در جريان پرتاب ماهواره پيام خبر داد و گفت: براى اولين بار مراحل 

تزريق ماهواره در مدار رصد شد.
به گزارش مهر، مرتضى برارى در شــبكه اجتماعى اينستاگرام با 
اشــاره به پرتاب ماهواره پيام افزود: يــك موفقيت ديگر همزمان 
با پرتــاب ماهواره پيام براى حوزه فضايى كشــور رقم خورد و 
بــراى اولين بار مراحل تزريق ماهواره در مدار پيش بينى شــده، 
توســط رصدخانه پايش مدارى اجرام فضايى در مركز ماهدشت 
و رصدخانه ســيار ســازمان فضايى ايران مســتقر در چابهار با 

موفقيت كامل رصد شد.

راه اندازى بانك خون بند ناف در خارج كشور
 مدير تعامالت بين المللى بانك خون بند ناف از راه اندازى بانك 

خون بند ناف در خارج از كشور خبر داد.
ســيد وحيد عســگرى نژاد مقدم، مدير تعامالت بين المللى شركت 
فناورى بنياخته هاى رويان و بانك خون بند ناف اظهار كرد: در حال 
حاضــر نمونه هاى خارجى در بانك خــون بند ناف رويان ذخيره و 

نگهدارى مى شود.
وى بيان كرد: نمونه هايــى از عمان، بصره و آذربايجان در اين بانك 

ذخيره مى شوند كه در صورت نيازشان ارسال خواهد شد.
به گفتــه وى، طبق هماهنگى ها و برنامه ريزى هايى كه داشــته ايم 
بنا داريم شــعبه هاى بانك خون بند ناف را در كشــورهاى ديگر راه 

اندازى كنيم.

جزئيات برقرارى ارتباط ماهواره «پيام»
 با زمين

 رئيس سازمان فضايى ايران با تشــريح جزئيات برقرارى ارتباط 
ماهواره «پيام» با زمين گفت: ماهواره پيام پس از جدا شدن از ماهواره 

بر با ما ارتباط برقرار كرد.
مرتضى برارى ، افزود: اين اولين تجربه كشور ما بدين شكل و اندازه 
بود. هم طراحى و هم ساخت ماهواره كامال توسط متخصصان داخلى 
انجام شــد. اين ماهواره قرار بود سال 87 با همكارى ديگر كشورها 
و با پرتابگر خارجى پرتاب شــود كه تا سال 91 امكان پذير نشد. از 
همين رو متخصصين ما با غيرت خودشــان كار طراحى و ساخت را 
آغاز كردند و روى پاى خود ايســتادند. وى افزود: اكنون در مســير 

توسعه اين فناورى هستيم.

روح استارتاپى در كالبد شهر دميده شد 
 بــه اعتقاد معاون علمى، با گســترش كارآفرينى و نــوآورى رونق 
اســتارتاپ ها و كسب و كارهاى دانش بنيان اكنون روح تازه اى در كالبد 
شهر دميده شده كه بارور شدن نهال يك شهر هوشمند و فناور را نويد مى 
دهد. به گزارش مهر به نقل از معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، 
سورنا ستارى در رويداد معرفى ناحيه نوآورى «شريف» گفت: روزهاى 
نخســت در معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى يك پرسش 
كليدى مطرح بود؛ اينكه چرا «سيليكون ولى» در آمريكا شكل گرفته اما 
در ديگر مناطق دنيا همچون كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس على 
رغم سرمايه گذارى هاى كالن اين موضوع محقق نشده است. تحقيقى در 
امريكا انجام دادند و پاسخ آن پرسش در ضرورت وجود يك زيست بوم 

مساعد براى كارآفرينى و نوآورى خالصه مى شود.

حسگر همه  كاره كاغذى ابداع شد
 يك شــركت موســوم به "ويليوت"(Wiliot) يك حسگر بدون 
باترى و كاغذى به همين نام ساخته است كه با امواج راديويى موجود 
در محيــط مانند امواج بلوتوث يا واى-فاى كار مى كند و قادر اســت 
چيزهاى مختلفى نظير وزن و دما را اندازه بگيرد و به گوشى يا لپ تاپ 
ارســال كند.به گزارش ايسنا ، حســگرها نقش مهمى در اينترنت اشيا 
بازى مى كنند، اما يك محدوديت قابل توجه دارند و آن اين كه آنها نياز 
به يك باترى يا يك منبع قــدرت براى كار دارند.اكنون با ابداع جديد 
تيم"ويليوت" اين حسگرها به زودى ديگر فقط انرژى مورد نياز خود 
را از هوا خواهند گرفت."ويليوت" يك برچسب-حسگر بلوتوثى است 
كه انرژى مورد نياز را از فركانس هاى راديويى موجود در محيط از جمله 

بلوتوث، شبكه داده هاى تلفن همراه يا واى-فاى مى گيرد.

سينـما

■ قد  س1............................قانون مورني- كلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسكي باز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

كلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسركان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

كوچك زنگ زده- امين و اكوان
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

محب اهري رفت و نصيحتش ماند

مراقب تئاتركودك باشيد

■ «حسين محب اهرى» بازيگر و كارگردان با سابقه تلويزيون و تئاتر ايران 
ديروز درگذشت. محب اهرى براى كسانى كه كودكى و نوجوانى شان را 
در دهه شصت گذراندند، چهره اى يگانه بود. او با «محله برو بيا»، «شاگرد 
اولى ها» و «چاق و الغر» در تلويزيون حضور داشت. اگرچه عمده شهرت 
محب اهرى به نقش هايش در صدا و سيما باز مى گشت اما كارهايش در 
ســينما و تئاتر هم ارزشمند بود. اين بازيگر در سينما با بزرگانى مثل بهرام 

بيضايى، بهروز افخمى و ابوالحســن داوودى هم كار كرد. تجربه ارزشمند 
او در كار براى كودكان و شــناخت دنياى آن ها باعث شــد كه در دهه 
هشــتاد و نود چند دوره اى هم به عنوان داور در جشنواره تئاتر كودك و 
نوجوان فعاليت كند. اين گفتگو، پاييز 95 در حاشيه جشنواره تئاتر كودك 
و نوجوان همدان با او انجام شد. گفتگويى درباره همدان، تئاتر و آينده كه 

هيچگاه منتشر نشد. 

خانه  نراقى را دريابيد
 خانه يا عمارت نراقى يكى از شاخص ترين آثار 
تاريخى استان همدان بوده كه به دليل گچبرى هاى 
منحصر به فرد آن و وجود حســينه ى شخصى، آن 
را از ديگر بناهاى استان متمايز كرده است. قدمت 
اين بنا بــه دوران قاجار برمى گردد و يكى از خانه 
هاى اعيان نشين آن دوران بوده كه داراى اندرونى 
و زمســتان نشين است كه به دليل شهرسازى هاى 

صورت گرفته از بين رفته و تخريب شده است .
معاون ميراث فرهنگى اداره ى كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى اســتان همدان، در 
خصــوص اين بنــا گفت: عمــارت  نراقى مالك 
خصوصى دارد و يكى از بناهاى ثبتى اداره ى ميراث 
فرهنگى بود كه مالك اين بنا به ديوان عدالت ادارى 
شــكايت كرده و اين عمارت را از ثبت ملى خارج 
كرده اســت . احمد ترابى بيان كرد: اين بنا در حال 
حاضر به صورت متروكه درآمده و مالك نسبت به 

مرمت آن اقدامى انجام نداده است .
وى تأكيد كرد: با نظر به اينكه اين بنا از ثبت خارج 
شده، اداره ى ميراث فرهنگى نمى تواند در خصوص 
جذب اعتبــار و مرمت اين اثر ورود كند و اقدامى 
انجام دهد . ترابى در خصوص حفظ اين بنا، اظهار 
كرد: در صورتى كه پرونده ثبت دوباره ى اين بنا به 
جريان بيافتد ميراث فرهنگى مى تواند در خصوص 

حفظ آن اقدامات الزم را انجام دهد .
معاون ميراث فرهنگى افزود: اگر شهردارى در اين 
خصوص وارد عمل شود، ما خيلى سريع تر جريان 
را پيگيرى مى كنيم و مراحل قانونى آن طى خواهد 
شد، حتى توانايى تأمين اعتبار اضطرارى در صورت 
لزوم هم خواهيم داشت .وى خاطر نشان كرد:  اداره 
  كل ميراث فرهنگى مى تواند در كنار شهردارى به 
تهيه طرح، نظــارت و مرمت بنا كمك كند كه البته 
تمام اين موارد منوط به جريان افتادن پرونده ى ثبتى 
اين بنا اســت و تا قبل از اين اتفاق هيچ كارى نمى 
توان انجام داد . ترابى در خصوص تاريخچه ى اين 
بنا، اضافه كرد: عمارت نراقى يكى از بناهاى شاخص 
اواخر دوره ى قاجاريه است كه به صورت ساختمانى 
دو طبقه با تزئينات آجرى خاص بوده كه در قسمت 

پايين آن حوضخانه اى زيبا احداث شده است .


