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ساز و كار مالى 
اتحاديه اروپا 
در چند روز 
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مى شود
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مي سازند

طرح تحول 
سالمت 
آمار سزارين را 
كاهش داد

مشكل سيركاران 
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يادداشت روز
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فعال هوا در همدان 
نظارتى است

 اينروزهــا اندكى نهادهــاى اطالعاتى 
و امنيتى بر ســازمان ها و ارگانهاى دولتى 
همدان نظارت دارند و تنها از تابســتان تا 
پاييز با مواردى از فســاد اقتصادى مواجه 
شده اند كه تنها ســه مورد از آنها رسانه اى 
شده است. يعنى اگر اين روند با همين عزم 
نظارتى نيروهاى اطالعاتى و قضايى پيش 
رود بايد تا پايان ســال اخبار گوناگونى از 
دستگيرى باندهايى بشنويم كه زنجيروار در 
دستگاههاى مختلف حضور دارند. البته اگر 

مصلحت اجازه دهد.

سراشيبي
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مرغ ها گرسنه اند!
 جمعى از مرغداران به رئيس جمهور نامه 
نوشتند كه به علت تامين نشدن خوراك دام ؛ 
احتمال قطع شدن توليد مرغ و تخم مرغ در 

آينده وجود خواهد داشت!
اصال اين دولت مظلوم يازدهم  و دوازدهم 
؛ گيرى كرده بخدا؛ معلوم نيست بايد چكار 
كنه ؟؟ شــكم مردم ســير كنه!؟ شكم مرغ 
هارو ســير كنه!؟ ارز مســافرتى رو تامين 
كنه!؟ به مسائل سياسى بپردازه!؟؟ به مسائل 
فرهنگى بپردازه!؟؟  بندگان خدا خودشونم 
مونــدن چكار كنن؛  بابا اين همه مشــكل 

ريخته سرشون.

2018 به پايان مى رسد وحكايت همچنان باقيست
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روابط عمومي شركت سيمان هگمتان 

آگهـي مزايـده 
شركت سيمان هگمتان (سهامى عام)

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد 
ــن  ــي ده ت ــراك ديزل ــك دســتگاه ليفت ي
آريــا مــدل 83 بــا ســاعت كاركــرد 6862 
ســاعت را از طريــق مزايــده عمومــي به 
ــد  ــدان مي توانن فــروش رســاند. عالقمن
از  مزايــده  اوراق  دريافــت  جهــت 
تاريــخ 97/8/9 تــا 97/8/26 بــه ســاعت

 www.HegmatanCement.Com
و يــا يكــي از آدرس هــاي ذيــل مراجعــه 

نماينــد.
خيابان  فردوسي،  خيابان  تهران  1-دفتر 
انوشيرواني،  بن بست  (تقوي)،  كوشك 

پالك 6
تلفن: 66727816-66734893

2-كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه 
درجزين، روستاي شاهنجرين 

تلفن: 081-36337316-20

ىهوالباقىهوالباقى
t

روزنامه همدان پيام

خانـدان محتـرم 
بهـرامى

ــت  ــر مصيب ــف و تأث ــت تأس ــا نهاي ب
عبدالحســين  شــادروان  درگذشــت 
بهرامــى را خدمــت شــما از صميــم قلــب 
تســليت عــرض نمــوده بــراى آن مرحوم 
علــو درجــات و بــراى تمامــى بازماندگان 

ــتاريم. ــزت خواس ــر و ع صب

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم 
ادارات و روابط 

 عمومى هاى 
گرامى

 شــهردارى همدان بايد بر مبنــاى تأكيدات 
وزارت كشــور و شوراى شهر، واحد حسابرسى 

داخلى را تشكيل داده و تقويت كند.
رئيس كميته حسابرســى شوراى شهر همدان در 
صحن شــوراى شهر همدان گفت: بررسى نحوه 
كار و امور حسابرسى شهردارى همدان سال 95

به منظور اطمينان بخشى و افزايش كيفيت خدمات 
حسابرسى و رفع نواقص احتمالى در حال انجام 

است.
به گزارش مهر، حسين قراباغى با اشاره به اهميت 
نظارت بر مباحث مالى شــهردارى، افزود: عالوه 
بر حسابرسى مؤسســات مالى شهردارى، وظيفه 
نظارت بر مباحث مالى و حسابرســى شهردارى 
بــدون هيچگونــه محدوديتى بر عهــده كميته 
حسابرســى شوراســت تا تراز مالى به صورت 

يكپارچه شود.
وى همچنين تأكيد كرد: از شهردارى همدان انتظار 
مى رود بر مبناى تأكيدات وزارت كشور و شوراى 
شهر، واحد حسابرسى داخلى را تشكيل و تقويت 
كنــد زيرا اين مجموعه اهرم نظارتى در دســتان 

شهردار و كميته حسابرسى شورا خواهد بود.
 نقاط ضعف طرح جامع شــهر همدان 

احصا شود
رئيس كميســيون شهرســازى معمارى شوراى 
اسالمى شــهر همدان با اشاره به ضرورت شكل 
گيرى و تقويت حسابرســى داخلى شــهردارى، 
گفت: بر اســاس سياســتهاى بودجه بايد براى 
برنامه ريزى و راه اندازى واحد حسابرسى داخلى 
شهردارى فرصت معين شود و گزارش عملكرد 
ماهيانه حســابرس داخلى هم به مديريت شهرى 

ارائه دهند.
نرگــس نوراله زاده همچنين در بخشــى ديگرى 
اظهار كرد: انتظار ميرود شــهردارى به عنوان دبير 
ســتاد بازآفرينى، موضوع اجراى پياده راه مركز 

محالت را در ستاد مطرح و پيگيرى كند.
وى بيان كرد: بايد نقاط ضعف طرح جامع شــهر 
همــدان را احصا كنيم تا براى ارائه به مشــاور و 

اصالح آن به صورت فوريت تعيين تكليف شود.
تأكيد بر پيگيرى اصالح روند طرح جامع شهر

رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور ادارى 

شــوراى شــهر همدان در ادامه با اشاره به طرح 
جامع شــهر، گفت: تغييرات در سيستم مديريتى 
اداره كل راه و شهرســازى استان براى وضعيت 
طرح جامع شــهر همدان آسيب پذير است و بايد 
بيش از گذشته شرايط اين طرح را موشكافى شود.

سيد مسعود عسگريان افزود: مشاور طرح جامع 
دقــت الزم را بنا به داليل خود براى مطالعه دقيق 

تر و ميدانى از سطح شهر ندارد.
وى بــا تأكيد بر اينكه طرح جامع شــهر همدان 
براى تحقق چشــم انداز 15 ساله اين شهر تهيه 
مى شــود، عنوان كرد: شاهد انسجام و پيوستگى 
در مطالعات اين طرح اثرگذار نيستيم كه نامناسب 
بودن آن و اصالح روند پيشرو به صورت جدى تر 

بايد پيگيرى شود.
 شهردارى در زمينه تشكيل حسابرسى 

داخلى اقدام كند
رئيس شــوراى اسالمى  شــهر همدان افزود: بر 
اساس قوانين موجود و به لحاظ تأكيدات اعضاى 
شوراى شــهر همدان، شــهردارى بايد در زمينه 

تشكيل حسابرسى داخلى اقدام كند.

كامــران گردان اظهــار كرد: كميته حسابرســى 
شــورا صرفا به دنبال اصالح فرآيند گزارش هاى 

حسابرسى است.
وى با تأكيد بر اينكه مصوبات ديدارهاى مردمى 
در مناطق مختلف بايد عملياتى شــود، ادامه داد: 
مشكالت كوى محمديه پيش از حضور اعضاى 
شــورا در بين مردم توســط دبيران شوراى شهر 

همدان احصا شده بود.
رئيس شوراى شــهر همدان در ادامه اشاره كرد: 
به رغم تمام تنگناهاى اقتصادى كشور، راهپيمايى 
بزرگ زائران اربعين حســينى آغاز شده كه نشانه 
وحدت اســالمى، قدرت سياســى و همبستگى 

ايران است.
نايب رئيس شوراى اســالمى شهر همدان نيز با 
اشاره به اهميت حسابرسى در شهردارى، گفت: 
يكى از وظايف شــوراى شــهر فارغ از مباحث 

سياست گذارى، نظارت است.
حميد بادامى نجات گفت: نظارت دقيق شــوراى 
شــهر با نگاه از دور امكان پذير نيســت؛ بنابراين 
مستلزم ارائه گزارش هاى كامل و مديريتى، است.

 پدافند غيرعامــل راهبردى براى جلوگيرى از 
آسيب ها و خسارت هاست.

مدير آمــوزش و پرورش مالير در مراســم هفته 
پدافنــد غيرعامــل در مالير اظهار كــرد: پدافند 
غيرعامــل تمام كارها و اقداماتى اســت كه براى 
حفظ جان، مال و سرمايه هاى خود بدون استفاده 

از تسليحات نظامى انجام مى دهيم.
ــان  ــا بي ــلگى ب ــادى س ــارس، ه ــزارش ف ــه گ ب
بــراى  راهبــردى  غيرعامــل  پدافنــد  اينكــه 
ــاندن آســيب ها  ــرى از خســارت ها و رس جلوگي
بــه حداقــل اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اهميــت 
ــه  ــاع آن اســت ك ــن دف ــل بهتري ــد غيرعام پدافن
پيش بينــى كنيــم از كجاهــا ممكــن اســت آســيب 

ــم. ــا منفذهــاى آســيب را ببندي ــم ت ببين

مدير آمــوزش و پرورش ماليــر تصريح كرد: با 
توجــه به هفته پدافند غيرعامل كه از 8 تا 14 آبان 
ادامه دارد، برنامه هاى مختلفى در اين هفته برگزار 

مى شود.
وى در ادامه افزود: تقارن هفته پدافند با هفته بسيج 
دانش آموزى و اشتراك برنامه باعث مى شود كه ما 
برنامه هاى بهتر و منسجم ترى در مدارس مختلف 

داشته باشيم.
ســلگى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به 
ثبت نام نواموزان ماليرى در سال تحصيلى جارى 
بيان كرد: آمار نوآموزان ثبت شده در ستاد  تاكنون، 
 يك هزار و 326 نفر اســت كه 651 دختر و مابقى 

پسر هستند.
وى تصريح كــرد: يكى از مهمترين و اصلى ترين 

عامل كاهــش آمار ثبت نــام نوآموزان در ســال 
تحصيلى  جارى بحث جنسيت نوآموزان در مراكز 
پيش دبســتانى غير دولتى با مجوز يك جنسيت 

بوده است.
مدير آموزش و پــرورش مالير گفت: اكثر مراكز 
غير دولتى داراى مجوز براى ثبت نام يك جنسيت 
را دارا هستند و اين موضوع در بحث ثبت نام يكى 

از مهم تريــن چالش ها كه ايــن موضوع از طريق 
مراجع ذيصالح پيگيرى و حل خواهد شد.

وى يــادآور شــد: بحــث آمــوزش كمــى و كيفــى 
پيــش دبســتانى و تشــكيل كارگاه هــاى آموزشــى 
ــات  ــن موضوع ــز. اصلى تري ــتا ج ــن راس در اي
ــام  ــرى و انج ــتيم پيگي ــف هس ــه موظ ــت ك اس

دهيــم.

از  بازديــد  بنابرآمــار   
غــار عليصدر، ميــزان ورود 
گردشــگران به استان همدان 
20 درصد افزايش يافته است؛ 
درحالى كه در ســاير استان ها 
مسافران  ورود  كاهش  شاهد 

و گردشگران بوده ايم.
مديرعامل شــركت سياحتى 
عليصدر گفت: حضور ســه  
روزه دبير كل سازمان جهانى 
گردشگرى در يك شهر يكى 
از اتفاقات نادر در اين حوزه 

است.
فــارس،  گــزارش  بــه 

حميدرضــا يارى با بيــان اينكه 20 آبان 
ماه مهمانان وارد ايران مى شــوند، افزود: 
21 آبــان مــاه افتتاحيه رســمى چهلمين 
اجالس ســازمان جهانى گردشــگرى در 
همدان به مدت 45 دقيقه برگزار مى شود 
و  چهار ســخنران اصلى شامل استاندار 
همدان، رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى، دبيــر كل 
سازمان جهانى گردشگرى و رئيس هيأت 

هستند. گردشگرى  رئيسه 
عليصدر با  ســياحتى  مديرعامل شــركت 
اشــاره به اينكه مجوز برگزارى دو همايش 
بزرگ در همدان اخذ شــده است، تصريح 
كرد: وزير گردشگرى كشور مالزى در يكى 

از اين همايش ها ســخنرانى خواهد داشت 
و دو كارگاه آموزشى نيز برگزار مى شود.

وى با اشــاره به اينكه هيأت رئيسه سازمان 
گردشــگرى پيش از آغاز افتتاحيه جلســه 
داخلى خود را برگــزار مى كنند، ادامه داد: 
با برگزارى موفق اين اجالس توان سترگ 
استان و كشور را در برگزارى اجالس هاى 

بين المللى نشان مى دهيم.
يــارى با بيــان اينكه ميهمانان پيشــرو و 
پس رو نيز در همدان داريم، خاطرنشــان 
كرد: گروه پيشرو 17 آبان ماه وارد همدان 
مى شوند كه برنامه هاى مختلفى براى آنان 
در نظر گرفته  شــده است.وى با اشاره به 
اينكه بازديد از غار عليصدر، شهر جهانى 

ســفال اللجين و باغ  مــوزه دفاع مقدس 
براى مهمانان در نظر گرفته  شــده است، 
گفت: اســتان همدان حداقــل 3 هزار و 
500 ســال تاريخ شناخته  شــده دارد كه 
بايد به خوبى آن را نشان دهيم.مديرعامل 
گردشگرى  عليصدر  ســياحتى  شــركت 
را كليــد رونق اقتصــادى و حل معضل 
شد:  يادآور  و  دانست  استان  در  بيكارى 
در حال حاضر همه اســتان هاى كشــور 
با كاهش ميزان گردشــگر مواجه هستند 
درحالى  كه آمار رســمى بازديد از غار 
عليصدر نشــان مى دهد كــه 20 درصد 
افزايش   استان  گردشــگربه  ورود  ميزان 

است. يافته 

رئيس كميته حسابرسى شوراى شهر همدان:

شهردارى همدان واحد حسابرسى داخلى را تشكيل دهد

پدافند غير عامل راهبردى براى جلوگيرى 
از آسيب ها و خسارت هاست

مديرعامل شركت سياحتى عليصدر خبر داد:

افزايش20 درصدى ورود گردشگر به استان همدان

اعتراف به ضعف 
در نظارت

■ تعزيرات: قاچاق كاال بيشترين پرونده در استان

بانوى 79 ساله همدانى از 
افتخارآفرينى هاى خود مى گويد: 

اصال 
احساس پيرى 
نمى كنم
■ جوانان به من نگاه 
مى كنند و انگيزه 
مى گيرند 

رئيس دادگسترى استان:

مطالبه از
حوزه نظارت باالست

دادستان اعالم كرد

«رشوه» اتهام مديران گمرك
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شنيده ها
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خبرخبر

مفقود شدن دختر بچه 8 ساله در همدان
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از مفقود شدن دختر بچه 8 ساله اى در همدان خبر داد.

ــاعت 18  ــاه س ــنبه 5 آبان م ــرد: ش ــار ك ــر اظه ــن خب ــريح اي ــنا،در تش ــا ايس ــو ب ــرى در گفت  وگ ــيد باق جمش
ــه حســن آباد  ــى منطق ــاز» در شــهرك مدن ــام «آين ــه ن ــر بچــه اى 8 ســاله ب ــود شــدن دخت ــر مفق ــى ب گزارشــى مبن

ــه پليــس داده شــد. ب
وى ادامه داد: بعد از گزارش مفقودى اين دختر بچه توسط خانواده اش و تشكيل پرونده و هماهنگى با مراجع قضايى، پرونده 

براى بررسى بيشتر به پليس آگاهى ارسال شده است.
باقرى با اشاره به انتشار عكس اين دختر در فضاى مجازى خاطرنشان كرد: بعد از مطلع شدن پليس از مفقود شدن اين دختر 
عكس آن را در فضاى مجازى منتشــر كرده و از مردم درخواست مى كند در صورت يافتن و مشاهده اين دختر در اسرع وقت 

به پليس خبر دهند.
وى در پايان عنوان كرد: بررســى هاى الزم براى يافتن فرد مفقود شده توسط پليس آگاهى انجام شده و در صورت يافتن اين 

دختر به خانواده اش تحويل داده مى شود.

آزادى 20 زندانى مهريه و نفقه در همدان
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان از آزادى 165 زندانى جرائم غيرعمد در نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: 20 نفر از 

اين افراد به علت عدم پرداخت مهريه و  نفقه در زندان به سر مى بردند.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با ايســنا، در رابطه با آزادى اين زندانيان افزود: خوشــبختانه در 6 ماه نخســت سال با كمك 

نهادهاى مختلف توانستيم 165 زندانى جرائم غيرعمد را كه 8 نفر از آنها بانو بودند را آزاد كنيم.
ــاى  ــه بانك ه ــى از جمل ــاى مختلف ــك نهاده ــا كم ــرد: ب ــح ك ــان تصري ــار آزادى زنداني ــه اعتب ــاره ب ــا اش وى ب
ــان  ــن زنداني ــراى آزادى اي ــان ب ــون توم ــارد و 900 ملي ــغ يــك ميلي ــن مبل ــن، بيمــه و خيري ــدوق تأمي ــل، صن عام

جمــع آورى شــد.
روحانى منش اظهار كرد: مبلغ يك ميليارد و 300 ميليون از سوى بانك هاى عامل، مبلغ 72 ميليون تومان از سوى صندوق تأمين 

و 114 ميليون تومان از سوى بيمه به آزادى اين زندانيان اختصاص داده شده است.
وى با تشــكر از كمك هاى بى دريغ مردم ادامه داد: نقش مردم و خيرين در آزادى زندانيان بســيار موثر بوده اســت چرا كه با 

كمك هاى پر مهر خود حتى با پرداخت هزار تومان ستاد ديه را در آزادى زندانيان يارى كردند.

فعال هوا در همدان نظارتى است
مهدى غالمى  »

 اينروزها اندكى نهادهاى اطالعاتى و امنيتى بر سازمان ها و ارگانهاى 
دولتى همدان نظارت دارند و تنها از تابستان تا پاييز با مواردى از فساد 
اقتصادى مواجه شده اند كه تنها سه مورد از آنها رسانه اى شده است. 
يعنى اگر اين روند با همين عزم نظارتى نيروهاى اطالعاتى و قضايى 
پيش رود بايد تا پايان ســال اخبار گوناگونى از دســتگيرى باندهايى 
بشــنويم كه زنجيروار در دستگاههاى مختلف حضور دارند. البته اگر 
مصلحت اجازه دهد كه مردم از اين وضعيت استان شان خبردار شوند؛ 
هرچنــد باخبرند و بواقع اين مــوارد را روزمره لمس مى كنند، ليكن 

انعكاس اين اخبار دل آنها را از حضور ناظرين گرم مى كند.
بيست و سومين استان كشور (ازنظر مساحت) در مدتى كم و با اندك 
نظارتى با اين موارد مواجه مى شود، تصور كنيد در بيست و دو استان 
ديگر اوضاع به چه منوال اســت؟! جمعبندى همه اين موارد است كه 
اوضاع كنونى اقتصادى كشور را رقم زده است كه با مرگه بر ترامپ و 

آمريكا هم تغييرى در اين روند مشاهده نخواهد شد.
زمانى كه از كميته امداد يك شــهر صد هزار نفرى اختالس ميلياردى 
شــد بايد گوش بزنگ مى بود ويا قبل تر از آن وقتى كه موسســات 
خلق الساعه زير نظر مديران نام آشنا با پول مردم آبروى نظام اقتصادى 
كشــور را به بازى گرفتند. زمانى كه اعــالم فيش حقوقى آنچنانى يا 
معرفى دستگاههاى فســادپذير با عناوين سياه نمايى مواجه مى شد و 
سيلى آن صورت ديگرى را سرخ مى كرد. سال گذشته نماينده همدان 
در مجلس شوراى اسالمى از قصور دستگاه هاى نظارتى در اختالس 
فرودگاه همدان خبر داد. خبط ها يى كه تاوان سنگينى بر دوش اقتصاد 
و مردم كشور قرار داده است آنوقت نماينده شورا دم از حفظ آبروى 

همدان مى زند.
در هفته جارى رئيس جمهور كشــور اعتراف مى كند كه در يكسرى 
دســتگاهها امضاهاى كليدى وجــود دارد كه هركســى را مى تواند 
آلوده به فســاد و يا وارد منجالب كند. تا جاييكــه روحانى با تعبير 
طــواف معكوس از وزير جديد صنعتش خواســته حتى اگر ابوذر و 
سلمان(ياران پيامبر) هم بودند بعد از يكسال جاى آنها را عوض كند. 
حال تصور كنيد مديرانى را كه صندلى رياســت را موروثى كرده اند 
و حتى با قوانين بازنشســتگى نيز كنار نمى آيند و بدنبال تبصره هايى 
براى مادام العمر شدن مى گردند. نهادهاى بازرسى نيز بگونه اى در اين 
خصوص بى تفاوت اند كه گويى تمايلى به برخورد نيســت و يا توان 

نظارت و اعمال قانون را ندارند.
وقتى نهادى مثل كميته امداد درگير اختالس مى شود خيلى نمى توان 
از زد و بند در شهردارى و بعد از آن گمرك گاليه كرد. گمركى كه با 
وجود ورود و خروج كاالها پر رفت و آمد اســت اما اصال وظيفه اش 
كسب درآمد نيست؛ بلكه تعادل، نظم بخشى و ساماندهى صادرات و 
واردات كشور است. حاال خبر از رشوه و تبانى باندى در اين ارگان به 
گوش رسيده است. دستگاهى كه زيرنظر امور  اقتصاد و دارايي است 

و بنوعى نگه دارنده مرز اقتصاد كشور است.
خبرها از اســتان يك ميليون و هشــتصد هزار نفرى همدان در زمينه 
فساد جالب نيست. هرچند مردم از اين وضعيت اطالع دارند ليكن در 
اين شرايط شنيدن اخبار تقدير از مديران اين مجموعه ها - كه وظيفه 
آنها در وهله ِي اول نظارت به زيرمجموعه هايشــان است- در قالب 
جشنواره هاى گوناگون، سلب اعتماد حداكثرى را سبب مى شود. بعد 
از آن نوبت به برخورد دستگاههاى امنيتى و قضايى با مفسيدن حاضر 
در نهادها و ارگانهاى مختلف اســت كه سبب كسب دوباره اعتماد و 
بيشتر شدن آن مى شود. لذا در اين شرايِط فسادبازار، مماشات معنايى 
ندارد و اگر هم باشد بگونه اى نباشد كه خود ناظرين به نظارت كننده 
و نظارت كننده به ناظر نياز داشــته باشد. بعد از اينها رسانه ها هستند. 
وقتى رســانه (منظور رسانه دولتى و ســازمانى نيست چراكه تكليف 
آنها مشخص است) خود درگير البى مى شود جامعه و افكار عمومى 
چگونه از آنها مى تواند انتظار عيان كردن انحرافات و سوءاستفاده هاى 

اقتصادى در بدنه ارگان ها و سازمانها داشته باشد.
اما اين نقطه عطف اســت كه در چند ماه گذشته دستگاههاى امنيتى 
سرى به سازمانها و نهادها زده اند و برخوردهايى از سوى دستگاه قضا 
در حال انجام اســت و محدود رسانه اى هست كه منعكس كننده اين 

اخبار براى افكار عمومى باشد.

ساخت 5 مدرسه در روستاهاى نهاوند از 
محل اعتبارات بنياد بركت

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى از ساخت 5 مدرسه 
در روستاهاى نهاوند از محل اعتبارات بنياد بركت خبر داد.

حسن بهرام نيا در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت مدرسه ابتدايى بركت 
در روستاى «كهريز ســليم» از توابع بخش خزل گفت: مجوز و اعتبار 
كامل احداث 5 آموزشگاه در شهرستان نهاوند از محل كمك هاى بنياد 

بركت اخذشده است.
وى با اشاره به اينكه تاكنون 2 مدرسه از 5 مدرسه در روستاى «ده حيدر» 
و «كهريز ســليم» افتتاح و به بهره بردارى رسيده است، گفت: 3 مدرسه 
ديگر مربوط به روستاهاى «وراينه»، «سهران» و «جهان آباد» هستند كه در 

ماه هاى آينده به بهره بردارى خواهند رسيد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به اينكه 
شهرستان نهاوند بيشترين بافت فرسوده را در بين مدارس استان همدان 
دارد، گفت: با توجه به اين مهم امروز ضرورت بهســازى، نوسازى و 
احداث فضاهاى آموزشى اســتاندارد در شهرستان نهاوند بيش ازپيش 

احساس مى شود.
وى عنوان كرد: طى 2 ســال گذشــته اقدامات خوبــى در حوزه هاى 
آموزش وپرورش و آموزش عالى انجام شــده كه با افتتاح تدريجى اين 
پروژه ها عالوه بر شــيرين شــدن كام مردم از فاصله عقب ماندگى هاى 

پيشين شهرستان كاسته خواهد شد.

157 طرح محروميت زدايى توسط بسيج 
سازندگى اجرا شد

 مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان گفت: 
157 طرح محروميت زدايى به همت جوانان حاضر در اردوهاى جهادى 

اين استان تكميل و بهره بردارى شد.
پاســدار شــهرام صادقى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 62 واحد 
مسكونى متعلق به محرومان توسط گروه هاى جهادى تكميل و مرمت 

شد.
وى اضافه كرد: همچنين با تعامل آموزش و پرورش و تيم هاى جهادى 
مرمت و زيبا سازى 47 مدرسه واقع در نقاط محروم استان پايان يافت.

مسئول بسيج سازندگى سپاه استان همدان بيان كرد: جوانان حاضر در 
اردوهاى جهادى اقدام به مرمت و تكميل 36 مسجد كردند.

سرهنگ صادقى عنوان كرد: سه خانه بهداشت به همراه 9 خانه عالم نيمه 
كاره با همت جوانان بسيج در رزمايش محمد رسول اهللا تكميل شد.

وى برگزارى 266 برنامه مذهبى و يادواره شــهدا، تجهيز 21 كتابخانه، 
اكــران 71 فيلم و برگزارى 670 كارگاه و كالس قرآنى و فرهنگى را از 

ديگر فعاليت هاى صورت گرفته برشمرد.
وى از فعال شــدن پنج واحد توليدى خبرداد و گفت: در راستاى تبيين 
سياست ها و راهبردهاى اقتصاد مقاومتى 181 كالس آموزشى داير شد.

«قافله ساالر» 
در همدان به روى صحنه مى رود

 نمايش« قافله ســاالر» به كارگردانى كيانوش بهروزپور به مدت 10
شب براى عالقمندان در همدان به روى صحنه مى رود.

به گزارش فارس ، نمايش «قافله ســاالر» به نويسندگى حسين صفى و 
كارگردانى كيانوش بهروزپور از امروز تا 17 آبان ماه به نمايش گذاشته 

مى شود.
اين نمايش مذهبى يكى از 26 اثرى اســت كه براى اجراى عمومى در 

هشتمين دوره تئاتر «صاحبدالن» نيز انتخاب شده است.
نمايش «قافله ســاالر» از توليدات گروه نمايشــى «سايه» همدان بوده 
كه حســين حمزه اى، مهدى كوثرى يگانه، سيد مهرداد كاووسى، صبا 

خوشيارى و كيانوش بهروزپور در آن به ايفاى نقش مى پردازند.
مضمون اين نمايش عاشورايى در خصوص واقعه كربال بوده و از انتقال 
كاروان اســراى كربال به شام و رسيدن به ديرى و ديدار راهب مسيحى 
با سر مبارك امام حسين (ع) و... حكايت مى كند.   نمايش قافله ساالر 
از ساعت 17:30 در تئاتر شهر همدان واقع در مجتمع فرهنگى سينمايى 

شهيد آوينى ( بلوار بعثت) براى عالقمندان به روى صحنه مى رود.

1- پيامك هاى تبليغاتى نامزد هاى احتمالى انتخابات مجلس آغاز 
شده است. گفته مى شــود برخى افراد به مناسبت اربعين پيامك 
هاى تسليت با محتواى مشخص براى شهروندان ارسال كرده اند.

گويــا اين افراد فعاليت هاى انتخاباتى خودرا زود تر ازموعد كليد 
زده اند.

گفتنى است بيش از يكسال به انتخابات مجلس يازدهم باقى مانده 
است.

2- بى توجهى به اجراى قانون دراستان درحال افزايش است گفته 
مى شود درحالى كه قانون نحوه هزينه كرد دستگاههاى دولتى را 
درســفارش آگهى ها مشخص كرده اســت برخى از دستگاههاى 
دولتى اازروشــهاى غيرمرسوم براى اين كار استفاده مى كنند.گويا 
فرهنگ وارشــاد براساس قانون به عنوان متولى نظارت ومديريت 
آگهى هاى دولتى نتوانسته اســت دراين زمينه اقدام جدى انجام 
دهد.گفتنى اســت پيش ازاين نيز سند اطالع رسانى دولتى! استان 

بدون ضمانت اجرا تدوين وتصويب شده است.
3- تغييردرمديريت يكى از شركت هاى بزرگ استان شكل گرفته 
اســت.گفته مى شود محمد نبى حبيبى رئيس هيات مديره سيمان 
هگمتان شده است.گويا اين انتصاب هفته گذشته انجام شده است.

گفتنى است حبيبى دبيركل حزب موتلفه اسالمى است.

 رئيــس دادگســترى اســتان همــدان 
مهمترين پشــتوانه نظــام را حضور مردم 
در صحنه دانســت و گفــت: مطالبه مردم 
از دســتگاه هاى نظارتى باالســت و ما نيز 
معتقديم نظارت به نفع همه مســؤوالن و 

مردم است.
به گــزارش فــارس، توكل حيــدرى در 
نشست هم انديشى و ديدار صميمى رئيس 
و اعضاى شــوراى شهر همدان اظهار كرد: 
ايجــاد تعادل در تمام امــور اجرايى جزو 
وظايف نمايندگان مردم اســت و مجموعه 
دادگســترى اســتان هم همراه با مجموعه 
شوراى شهر و شهردارى اميدوار است كه 

بتواند مسائل شهر را به خوبى پيش ببرد.
وى با بيان اينكه همكارى اين نهاد مردمى 
با قوه قضاييه موجب پيشــروى بهتر امور 
شــهروندان مى شــود، گفــت: اميدواريم 
حضــور اعضاى شــوراى شــهر در اين 
همكارى  ســرآغاز  نظارتــى،  مجموعــه 

قانونمند باشد.
رئيس كميســيون شهرســازى  و معمارى 
شــوراى شــهر همدان با تأكيد بــر اينكه 
دســتگاه قضايى در اجراى قانون نسبت به 
تمام دستگاه هاى اجرايى و قضايى، پيشتاز 
اســت، عنوان كرد: انتظار ايــن مجموعه 
نظارتى از ســاير دســتگاه ها اين است كه 
در چارچوب قانون و خدمت به مردم گام 

بردارند.
رئيس دادگسترى اســتان همدان مهمترين 
پشــتوانه نظام را حضور مــردم در صحنه 
دانســت و گفــت: مطالبــه مــردم از اين 
دســتگاه هاى نظارتى باالســت؛ اما اذعان 
داريم كه نظارت به نفع همه مســؤوالن و 

مردم است.
وى بــا بيــان اينكــه دادگســترى حامى 
انقالب و نظام است، يادآور شد: در زمينه 
سرمايه گذارى با هدف توسعه استان و شهر 
همدان از سرمايه گذارانى حمايت شود كه 
دور از منفعت شخصى، دلسوز مردم و نظام 

هستند.
شهر همدان به كارگاه عمرانى تبديل شده 

است
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان  نيز با 
بيان اينكه هيچ يك از پروژه هاى شــهرى 
تعطيل نشــده اســت، اظهار كرد: در حال 
حاضر با وجود وضعيت نامناسب اقتصادى 
حاكم در كشــور، شــهر همدان به كارگاه 

عمرانى تبديل شده است.
كامران گردان با اشــاره به برخى مصوبات 
شــوراى شــهر همدان در راستاى كسب 
رضايتمندى شــهروندان، بيان كرد: شوراى 
پنجم شــهر همدان در تعاملى قابل توجه، 

همكارى هاى بيشترى با يكديگر دارند.
وى با بيان اينكه شــهردارى همدان نسبت 
به شهرهاى همجوار پيشروى قابل توجهى 
دارد، تصريح كــرد: بدهكارى قابل توجهى 
در پرداخت  حقــوق و مزاياى كارمندان و 
كارگران مجموعه مديريت شــهرى وجود 

ندارد.
رئيس شــوراى شــهر همدان با تأكيد بر 
مديريت  مجموعــه  تــالش  تمام  اينكــه 

شــهرى به  ويژه شوراى شــهر در راستاى 
كسب رضايت شهروندان است، بيان كرد: 
شــايد نارضايتى آنچنانى در سطح شهر از 
مجموعه مديريت شهرى شاهد نباشيم كه 

اگر هم هست، بسيار محدود است.
وى خاطرنشــان كرد: توسعه شهر همدان 
بــه همكارى تمام دســتگاه هاى اجرايى و 
نظارتى اســتان با شوراى شهر گره خورده 

است.
گردان با تأكيد بــر اينكه ضرورت افزايش 
مديريت  مجموعه  ريسك پذيرى  و  قدرت 
شهرى افزود: اگر مجموعه مديريت شهرى 
قدرت ريسك پذيرى نداشته باشد، ضرر آن 

به شهر و شهروندان مى رسد.

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان 
همدان از افزايش 80 درصدى بارندگى در 
همــدان خبر داد و گفت: از ابتداى ســال 
آبى تا پايــان مهر 32 ميليمتــر بارش در 

ايستگاه هاى استان ثبت شده است. 
منصور ستوده، با اشاره به اينكه سال گذشته 
در اين مدت 2 ميليمتر بارندگى در استان 
ثبت شــده بود، اظهار كرد: بيشترين بارش 
با 8,5 ميليمتر در ايستگاه خميگان رزن و 
كمترين بارش با 3,5 ميليمتر در ايســتگاه 

همدان ثبت شده است. 
وى با بيان اينكه ســد اكباتان 14,7 ميليون 
مترمكعب آب دارد، تصريح كرد: 44 درصد 
مخزان ســد اكباتان پر است كه نسبت به 
سال گذشته يك ميليون مترمكعب كاهش 

داشته است. 
وى با تأكيد بر اينكه ورودى سد اكباتان در 
حال حاضر 360 ليتر در ثانيه و خروجى آن 
1050 ليتر در ثانيه اســت، افزود: همچنين 

رودخانه عباس آباد وارد مدار شده و 120 
ليتر در ثانيه نيز از رودخانه عباس آباد براى 

شرب همدان استفاده مى شود. 
ســتوده ادامه داد: تالش ما اين اســت كه 
بتوانيــم آب هــاى ســطحى را وارد مدار 
بهره بردارى كنيم تا برداشت از سد اكباتان 
كم شــود و در دره مرادبيــگ نيز پيمانكار 

مشغول به است. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان تصريح كرد: سد كالن 36,5 ميليون 
مترمكعــب آب دارد كه فعــال از آن براى 
شرب استفاده نمى شود چرا كه هنوز خط 

انتقال تمام نشده است. 
وى با اشــاره به اينكه حجم ســد آبشينه 
استان خيلى كم اســت، يادآور شد: حجم 
سد آبشــينه 700 هزار مترمكعب و حجم 
ســد ســرابى تويســركان نيز 5,6 ميليون 
مترمكعب اســت كه 80 ليتر در ثانيه براى 

شرب استفاده مى شود. 

 معاون مديريت بحران استاندارى همدان 
از برگزارى بيســتمين دوره مانور زلزله در 
2200 مدرسه سطح استان همدان همزمان با 
سراسر كشور در 7 آذرماه سالجارى خبر داد.

به گزارش ايسنا، قهرمان زارعى در شوراى 
هماهنگى مديريت بحران شهرستان اسدآباد، 
افزود: اين مانور چون سال هاى گذشته يك 
مانــور كامال تخصصى و فنى در راســتاى 
ارتقاء آگاهى دانش آموزان به عنوان جامعه 
هدف با مشاركت محالت همجوار مدارس 
بوده كه دســتگاه هاى متولى در اجراى آن 
همكارى خواهند داشت.وى با اشاره شركت 
كل دانش آموزان 2200 مدرسه سطح استان 
همــدان در اين مانور همزمان با سراســر 
كشــور، ادامه داد: اين مانور زلزله در مركز 
شهرستان ها به صورت انتخاب يك مدرسه 
به عنوان پايلوت و نمونــه خواهد بود كه 
آموزش ها و  فعاليت هاى موردنظر در روز 
تعيين شده با حضور مسئوالن شهرستانى و 

استانى  در اين مدرسه پايلوت برگزار شده و 
ارزيابى استان از اين مدارس انجام مى گيرد.

زارعى پناه گرفتن و خارج شدن از محل در 
زمان زلزله را هدف اين مانور براى آموزش  
دانش آموزان عنوان كــرد و گفت: ارزيابى 
ساير مدارس شهرستان كه پايلوت نيستند 
توســط آموزش و پرورش و مركز بخش 
صورت گرفته و گــزارش نهايى تهيه و به 

مراجع ذيصالح اعالم مى شود.
وى در ادامه تصريح كرد: اســتان همدان در 
اجراى نوزدهمين مانور سراســرى زلزله و 
ايمنى مدارس كشور رتبه اول را كسب كرد 
و جزء ســه استان برتر كشورى شد كه اين 
زلزله  بين المللى  پژوهشگاه  توسط  ارزيابى 

انجام مى گيرد.
معاون مديريت بحران اســتاندارى همدان 
يادآور شــد: طى برگزارى 19 دوره مانور 
سراســرى زلزله، استان همدان 8 دوره رتبه 

برتر كشورى را كسب كرده است.

رئيس دادگسترى استان همدان:

مطالبه ازحوزه نظارت باالست

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان خبر داد:

افزايش 80 درصدى بارندگى 
در همدان

آذرماه امسال انجام مى شود؛

برگزارى مانور زلزله در 2200 
مدرسه سطح همدان امسال 4/8ميلياردتومان زكات 

در استان همدان جمع آورى شد
 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان از 
جمع آورى 4 ميليارد و 800 ميليون تومان زكات طى نيمه نخست 

امسال در استان همدان خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومى كميتــه امداد همدان؛ جمشــيد 
محمــدى بابيان اينكه 4 ميليــارد و 800 ميليون تومان زكات 
طى شش ماهه نخســت سال 97 جمع آورى شده است، گفت: 
4 ميليــارد و 200 ميليون تومان از زكات جمع آورى شــده 
ســهم محرومان است و درزمينه معيشــت، مسكن و جهيزيه 

مى شود. هزينه  نيازمندان 
وى گفــت: 600 ميليــون تومان نيز درزمينه ســاخت پروژه هاى 

عمرانى غسالخانه، مساجد و حسينيه ها صرف مى شود.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان بابيان 
اينكه مردم 803 روستا در سال 97 زكات پرداخت كرده اند، گفت: 
شهرســتان بهار با پرداخت 610 ميليون تومان زكات باالترين رتبه 

را دارد.
محمدى با بيان اينكه پيش بينى مى شــود تا انتهاى امسال 9 ميليارد 
تومان زكات جمع آورى شــود، ادامه داد: 825 روســتا در همدان 

مشمول پرداخت زكات هستند.

 روز يكشنبه خبر  بازداشت مدير كل  
گمرك همدان بــه همراه معاون وى خبر 
ســاز شد هر چند  در ابتدا واكنش به اين 
خبر از سوى مســئوالن قضايى منوط به 
بررســى صحت و ســقم موضوع عنوان 
گرديــد تا اينكه در نهايت روز دوشــنبه  
دادستان همدان بازداشت مديركل گمرك 
همدان را  به اتهام اخذ رشوه تأييد كرد. 

دادســتان همدان ضمن تأييد بازداشــت 
مديركل گمرك همدان گفت كه چند روز 
پيش «جمال خشــوعى» به همراه يكى از 
معاونان خود به اتهام اخذ رشوه بازداشت 
شــده و دو نفر ديگر نيــز مرتبط با اين 

پرونده بازداشت شده اند.

كامران حمزه با بيان اينكه مديركل گمرك 
همدان همــراه با يكــى از معاونان خود 
بازداشــت شــده كه اتهام آنها فعال اخذ 
رشوه اســت، افزود: پرونده در شعبه اول 
بازپرســى همدان تشكيل شده و در حال 
رســيدگى اســت و اين دو فرد در حال 

حاضر در بازداشت به سر مى برند.
وى خاطرنشــان كرد: همچنيــن دو فرد 
ديگر از بيرون مجموعه گمرك در رابطه 
با اين پرونده بازداشت شده اند كه كارمند 
گمرك نيســتند و به نظر مى رسد كه كار 

گمركى انجام مى داده اند.
دادستان همدان در رابطه با پرونده ضارب 
طلبه همدانــى و آخريــن وضعيت اين 

پرونده نيز گفت: فرد ضارب دستگير شد 
و در رابطــه با انگيزه خــود از اين اقدام 
تاكنون علت خاصــى را مطرح نكرده كه 
چرا اين كار را انجام داده اما به جرم اقرار 
كرده و اين پرونده نيز در حال بررســى 
اســت. حمزه در ادامه درباره دستگيرى 
سرتيم شــركت هرمى، با بيان اينكه افراد 
اصلى شــركت هرمى استان در خارج از 
ايران حضور دارنــد، اظهار كرد: تا كنون 
نزديك به 10 نفر از اعضاى اين شــركت 
دستگير شده اند و اين پرونده همچنان در 

حال رسيدگى است.
وى در رابطه با مبلغ كالهبردارى شــده 
توسط اعضاى شركت هرمى مطرح كرد: 

مبلغ مشــخصى قابل اطالع رسانى نيست 
چرا كه هر يك از اين افراد مبالغ متفاوتى 
را براى اين شــركت واريز مى كردند اما 
شــرط پذيرش در اين شركت واريز هزار 

دالر بوده است.
پرونده  كــرد:  اعــالم  همدان  دادســتان 
شــهردارى همدان نيز همچنــان درحال 

بررسى و رسيدگى است.
بازداشــت مديــر كل گمــرك و معاون 
وى  ابتــدا در غالب پيامك  در اســتان 
خبرساز شــد. پس از انتشار خبر تخلف 
در شــهردارى و دســتگيرى تعدادى از 
كارمندان ســومين تخلف ادارى در مدت 

60 روز  در استان اتفاق افتاد.

دادستان اعالم كرد

«رشوه» اتهـام مديـران گمرك
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ارزش وقايع 13 آبان را بايد 
براى نسل جوان بيان كرد

 جايــگاه و ارزش وقايــع 13 آبــان را بايــد بــراى نســل جــوان بيــان و با روشــنگرى، 
نظــام را در قبــال توطئه هــاى اســتكبار بيمــه كــرد.

مراســم  برگــزارى  هماهنگــى   جلســه  در  اســدآباد  شهرســتان  فرمانــدار 
ــان كشــور  ــان شهرســتان اســدآباد، اظهــار كــرد: جوان ــوم اهللا 13 آب هماهنگــى ي
ايــران اســالمى بايــد بــا تكيــه بــر تعهــد، مســئوليت پذيرى و تخصــص 
ــش  ــش از پي ــتقالل بي ــظ آزادى و اس ــان در حف ــاورى و ايم ــته از خودب برخاس

ــند. ــيار باش ــا و هوش ــور كوش كش
مهــم  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  حميدونــد  كريــم  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــان  ــالمى خاطرنش ــالب اس ــروزى انق ــالب در پي ــل از انق ــوزان قب دانش آم
ــه  ــدس ب ــاع مق ــالب و دف ــخ انق ــوزان در تاري ــت نقــش دانش آم ــرد: اهمي ك
ــالب  ــخ انق ــم تاري ــر مه ــن قش ــام اي ــه ن ــان ب 13 آب ــه  ــود ك ــم ب ــدى مه ح

ــت. ــده اس ــذارى ش نامگ
وى   بــا بيــان اينكــه بايــد بــا روشــنگرى، نظــام را در قبــال توطئه هاى اســتكبار بيمــه كرد، 
افــزود: در شــرايط حاضــر پشــتوانه مردمــى نظــام، علــت وحشــت آمريــكا از ايران اســت 
كــه در همــه عرصه هــاى اقتصــادى، اجتماعــى، سياســى و نظامــى بايــد حمايت از كشــور 

را همــه ملــت ايــران بــه ويــژه جوانــان ســرلوحه كار خــود قــرار دهند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه 13 آبــان ســالروز ســه رخــداد مهــم ملــى شــامل تســخير 
النــه جاسوســى توســط دانشــجويان پيــرو خــط امــام(ره)، تبعيــد حضــرت 
امــام(ره) و كشــتار دانش آمــوزان انقالبــى در مقابــل دانشــگاه تهــران اســت، 
ــا  ــان ب ــدآباد همزم ــتان اس ــان در شهرس ــى  13 آب ــرد: مراســم راهپيماي ــح ك تصري
سراســر كشــور بــا حضــور حداكثــرى مــردم از  اقشــار مختلــف و دانش آمــوزان و 
دانشــجويان رأس ســاعت 9,30 صبــح از مقابــل دفتــر امــام جمعــه آغــاز و حركــت 
در مســير خيابــان امــام، ميــدان امــام، خيابــان فرهنــگ ادامــه داشــته و بــه ميــدان 

ــر منتهــى خواهــد شــد. غدي

خبـر

مركز بهداشــت گل تپه تزريقاتى خانم ندارد، و زنان مجبور مى شوند 
بــراى كار تزريقات بــه كبودرآهنــگ مراجعه كنند يــا به صورت 
غيربهداشــتى و غيراصولى كار تزريق را انجام دهند در اين باره مردم 
پيگيــرى هاى الزم را انجام داده اند ولى تاكنون هيچ گونه پاســخى 
از ســوى مســئولين بخش صورت نگرفته است. بخش گل تپه يكى 
از محروم ترين بخشهاى اســتان محسوب مى شود و 55 كيلومتر با 
مركز شهرستان كبودرآهنگ و همدان فاصله دارد و دسترسى مردم به 

امكانات ضعيف است. لطفا رسيدگى شود.
اهالى بخش گل تپه

صندلى هاى ايستگاه اتوبوس بلوار چمران روبروى مخابرات خراب 
و نامناسب است لطفا رسيدگى كنيد.

محمودى
 

از كســبه مغازه هاى ميدان امام هســتيم، بزرگترين مشكلى كه داريم 
جاى پارك براى ماشــين ها نداريم و مجبور مى شويم در داخل پس 
كوچه ها  ذوالرياستين يا خيابان كبابيان پارك كنيم، پاركبان هم هست 
و مــا بايد روزى 10 هزار تومان هزينه به پاركبان بدهيم، واقعا با اين 
اوضاع بازارتقبل اين هزينه خيلى ســخت است، لطفا شهردارى براى 

پارك مغازه دارهاى محدوده ميدان امام فكرى بكنند.
مغازه داران ميدان امام

در خيابان هايى كه مدرســه وجود دارد بايد تدابير خاص هم در نظر 
گرفته شــود براى مثال خط كشى مناسب، نصب تابلو يا  درج عنوان 
مدرسه در كف خيابان تا رانندگان با دقت بيشترى رانندگى كنند. اين 

موضوع در برخى از خيابان هاى همدان رعايت نمى شود.
براى نمونه در خيابان مهديه يا خط كشــى صورت نگرفته  يا  اينكه 
خط كشى ها به مرور زمان كم رنگ شدند  و از همه مهمتر  با وجود 
مدرسه در اين خيابان هيچگونه عالئمى براى اينكه رانندگان به رفت 

وآمد دانش آموزان  توجه داشته باشند در نظر گرفته نشده است.
از مسئوالن مربوطه تقاضا مى كنيم به اين موضوع توجه داشته باشند.

يك شهروند 

شهردار فامنين :
پارك نوارى فامنين در حال احداث است 

پارك نوارى ورودى شهرســتان فامنين از سمت تهران با مساحتى 
بالغ بر 7800 متر مربع با اعتبار پنج ميليارد ريال توســط شــهردارى 

فامنين  در حال احداث است.
شــهردار فامنين از احداث پارك نوارى شهرستان در جنب ميدان امام 
رضا  (ع) و ورودى از سمت تهران خبر داد كه اين پارك در مساحتى 
بالغ بر 7800 متر مربع با اعتبار پنج ميليارد ريال توســط شــهردارى 
فامنين  در حال احداث اســت. فضا ها و امكانات ورزشــى و غرفه 
هاى صنايع دســتى شهر همچنين  محصوالت محلى از اولويت هاى 
اين فضاى تفريحى است.اســماعيل سليمى اهداف ساخت اين پارك 
را بسيار با اهميت دانست و گفت : همه نياز هاى ورزشى ،اقتصادى ، 

اشتغال وگردشكرى درپارك نوارى  ديده شده است. 
شــهردار فامنين ايجاد 30 عدد غرفه چوبى براى عرضه محصوالت 
محلى مانند صنايع دستى . همچنين فضايى براى عرضه كارهاى هنرى 
، پيســت دوچرخه ســوارى ، فضاى بازى كودكان ، ست ورزشى ، 
آالچيق ، و سكوهاى خانوادگى ، نمازخانه و سرويس بهداشتى را از 

ديگراهدافى  دانست كه دراحداث  اين پارك پيش بينى شده است.
 الزم به ذكر اســت ساخت اين پارك جلوه زيبايى به ورودى شهرمى 
دهد فرصتى ايجاد خواهد كرد تا  مســافرانى كه ورود و خروجشان 
ازســمت تهران به اين مسير منتهى مى شــود به امكانات تفريحى و 

رفاهى دسترسى پيدا كنند . 

1590 تن تخم مرغ در بهار توليد شد
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار گفت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون يك هزار و 590 تن تخم مرغ در اين شهرســتان توليد و روانه 

بازار شده است.
هوشــنگ كرمى در گفتگو با مهر بابيان اينكه از ابتداى ســال جارى 
تاكنون يك هزار و 590 تن تخم مرغ در اين شهرســتان توليد و روانه 
بازار شــده است، گفت: توليد امسال حدود 25 درصد بيشتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.
وى افــزود:  5 واحد مرغدارى تخم گذار در بهار وجود دارد كه اين 
واحد هاى مرغدارى ســاالنه حدود 3 هزار و 30 تن تخم مرغ توليد 

و روانه بازار مى كنند.
كرمى  با اشــاره به فعاليت 72 واحد مرغدارى گوشتى در شهرستان 
بهار ادامه داد: در اين مدت حدود 6 هزار و 370 تن گوشــت ســفيد 
توسط مرغدارى هاى اين شهرستان توليد شده كه اين مقدار نيز نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افزايش يافته است.

اختصاص بيش از 120 هزار هكتار از 
اراضي كبودراهنگ به كشت هاي پاييزي 

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: بيــش از 120 هزار هكتار از 
اراضي كشاورزي شهرستان زير كشت پاييزه رفته است.

رئيس جهاد كشاورزي كبودراهنگ در گفت وگو با همدان پيام با اشاره 
به روند كشــت زمين هاي كشاورزي در شهرستان گفت: ساالنه بيش 
از 135 هزار هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان كشت هاي مختلف 
اختصاص داده مي شود كه از اين ميزان بيش از 120 هزار هكتار آن را 

كشت هايي پاييزه تشكيل مي دهند.
حميدرضا اســمائيلي ادامه داد: در سال زارعي 97 بيش از 120 هزار 
هكتار از اراضي كشاورز به كشت غالت اختصاص داده شده است كه 
13 هزار  و 700 هكتار آن كشــت هاي آبي و 10600 هكتار آن كشت 

محصول ديم غالت است.
وي خاطرنشان ساخت عمده محصوالت كشاورزي شهرستان عالوه 
بر گندم و جو (غالت) كلزا، نخود ، است كه در راستاي مديريت منابع 
آبي و افزايش توليدات كشاورزي و رونق اقتصادي كشت زعفران نيز 
با ســرعت بااليي در شهرستان آغاز شده است و تاكنون بيش از 7/7
هكتار از زمين هاي كشــاورزي شهرستان به كشت زعفران اختصاص 

داده شده است.

تناوب غالت- نباتات علوفه اى راهكارى 
براى بهبود كشاورزى و دامدارى فامنين

 مدير جهادكشــاورزى شهرســتان فامنين با تأكيد بر اينكه تناوب 
غالت- نباتات علوفه اى راهكارى براى بهبود كشــاورزى و دامدارى 
است، گفت: توسعه كشت محصوالت علوفه اى در تناوب با غالت در 

دستور كار فامنين قرار دارد. 
جعفر كاويانى دلشــاد در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با توجه به 
ضرورت افزايــش توليد علوفه هاى پاييزه و پايــدارى توليد غالت، 
افزايش ماده آلى خاك و تناوب زراعى بهينه، توسعه كشت محصوالت 
علوفه اى متنوع و مناسب با شرايط اقليمى منطقه در تناوب با غالت در 

دستور كار شهرستان قرار دارد. 
وى افزود: تريتيكاله، شبدر، اســپرس و ماشك از جمله محصوالت 
علوفه اى با بهره ورى مصرف آب باال هستند كه در اين سال زراعى به 

كشاورزان شهرستان فامنين معرفى شدند. 
وى با اشــاره به اينكه كشت ماشك علوفه اى به عنوان كشتى زودرس 
و ديم در ســطح 15 هكتار انجام شد، خاطرنشان كرد: اين كشت در 
تناوب با گندم و جو در زمين هاى آيش و مناطق سردســير مناســب 
است، كشــت تريتيكاله نيز در ســطح 3 هكتار و كشت اسپرس نيز 
به عنوان كشــتى چند ساله در سطح 5 هكتار از علوفه هاى آبى كشت 
شده با عملكرد مطلوب است. كاويانى دلشاد ادامه داد: علوفه حاصل از 
اين گـياهان، عالوه بر مصـرف كود سبز به صـورت َچراي مسـتقيم، 

علوفه تَر، علوفه خشك و بذر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
وى ايجاد محيط زيست سالم براي موجودات زنده و كمك به افزايش 
تنوع زيستي را از ديگر مزاياي كاشت اين گياهان عنوان كرد و بقوالت 
علوفه اي را بســتر مناسبي براي اشتغال بيشــتر، رشد و ثبات جوامع 

روستايي دانست. 

مالير در تخصيص بودجه از ميانگين 
استانى باالتر است

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير ميانگين تخصيص 
بودجه در اســتان را 33 درصد عنوان كرد و گفت: اين شهرســتان با 
تخصيص 34,72 درصد از اعتبارات ســال جارى حدود 2 درصد از 

ميانگين تخصيص استانى باالتر است.
به گزارش ايرنا باب ا...فتحى  اظهار داشــت: امسال از چندين محل 
اعتبارى همچون ملى و اســتانى، سه درصد نفت و گاز، استانى و 27 
صــدم درصد ارزش افزوده تاكنون حــدود 550 ميليارد ريال بودجه 

عمرانى به اين شهرستان اختصاص يافته است.
وى با اشــاره به اينكه وضعيت اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته 
اجراى طرح هاى عمرانى را با مشــكل مواجه كرده است، از مديران 
دســتگاه هاى اجرايى خواســت: در اين فرصت نسبت به تخصيص 

باقيمانده اعتبارات پيگيرى جدى داشته باشند.
فرماندار ويژه مالير خطاب به مديران دستگاه هاى اجرايى تاكيد كرد: 
به اين اعتبارات تكيه نكنيد و براى اجراى سريعتر طرح هاى عمرانى 
از ظرفيت نمايندگان مجلس، اعتبارات ملى، منابع داخلى و دســتگاه 

هاى استانى خود استفاده كنيد.

سه شكارچى مسلح در اسدآباد 
دستگير شدند

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت اسدآباد گفت: سه شكارچى 
مسلح به جرم شكار غيرمجاز در اين شهرستان دستگير شدند.

روح ا... زال پور در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: ماموران يگان حفاظت 
محيط زيســت حين گشــت زنى گزارش مردمى مبنــى بر حضور 

شكارچيان متخلف در يكى از مناطق اسدآباد را دريافت كردند.
وى اضافه كرد: در اين هنگام صداى شليك چند گلوله آنها را به مكان 
حضور شــكارچيان هدايت كرده كه با خودروى متخلفان در حاشيه 
جاده مواجه شــدند.رئيس اداره حفاظت محيط زيست اسدآباد افزود: 
ماموران با ديدن شكارچيان در محلى مجاور خودرو شكارچيان كمين 

كرده تا آنها را در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كنند.
زال پور ادامه داد: سه متخلف هنگام بازگشت از شكار و مواجهه با تيم 
يگان حفاظت محيط زيست قصد فرار داشتند اما در محاصره ماموران 
گرفتار شدند.وى گفت: ماموران سه قبضه اسلحه شكارى ساچمه زنى 
به همراه 2 قطعه كبك از شكارچيان متخلف كشف كردند و هم اينك 

پرونده متخلفان تحويل مراجع قضايى شده است.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: پرداخت 
ســهم نيم درصدى شــهردارى ها مطالبه 
هميشــگى كتابخانه ها از شــهردارى ها 
اســت كه از ابتداى سال تا كنون اين سهم 
از جانب شــهردارى ها به كتابخانه پهاوند 

پرداخت نشده است.
فرماندار نهاوند در نشســت كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان دوهفته به شــهردارى 
ها مهلت داد تا مجموع اين ســهميه را به 

حساب كتابخانه شهرستان واريز كنند.
مراد ناصرى با تاكيد بر پرداخت سهم نيم 
درصد كتابخانه ها توســط شهردارى هاى 
شهرستان، گفت: اين رقم مى تواند  كمك 

خوبى بــراى ترويج فرهنگ كتابخوانى در 
شهرستان باشد.

وى افــزود: فضاى مجازى و اينترنت على 
رغــم اينكه داراى يك ظرفيت اســت مى 
تواند يك تهديد براى كم شــدن ســرانه 
مطالعــه و كتابخوانى تلقى شــود بنابراين 
وظيفه متوليان فرهنگى در شهرســتان بايد 
در اين زمينه تالش بيشــترى براى ترويج 

فرهنگ كتابخوانى انجام دهند.
فرماندار نهاوند گفت:  با توجه به ظرفيت 
شهرستان و ســابقه تاريخى، انتظار ما در 
بحث سرانه، عضويت و ساير بخش هاى 

مربوط به كتاب و كتابخوانى بيشتر است.

ناصرى انجمن خيرين كتابخانه ســاز اين 
شهرســتان را پيشــگام در ارتقاى جايگاه 
ترويج فرهنگ كتاب و كتاب خوانى دانست 
و عنــوان كرد: اين انجمــن ظرفيت هاى 
شهرســتان را براى ترويج امر كتابخوانى 

شناسايى كند.
 مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان، گفت: در اســتان همدان شهرستان 
نهاوند، تنها شهرستانى است كه  كتابخانه 

مستقل خير ساز است.
عاطفه زارعــى با بيان اينكــه اگر تربيت 
فرهنگى انجام نشود، سايه تربيتى سنگين 
خواهد شــد، تصريح كرد: خيرين نهاوند 

جزء خيرين سرآمد استان است.
زارعى از رشــد 273 درصدى شــركت 
كنندگان جشنواره كتابخوانى رضوى نسبت 
به سال گذشته خبر داد  و اينكه نهاوند در 
اين موضوع رتبه نخســت استان را كسب 

كرده است.
گفتنى اســت در حاشــيه جلسه مشترك 
انجمن هاى كتابخانه هاى عمومى شهرستان 
نهاونــد از كتاب فرهنگ اصطالحات مواد 
مخــدر و روان گردان نوشــته محمد تقى 
شهبازى توسط فرماندار نهاوند و مدير كل 
نهاد كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 

رونمايى شد.

كشف 12 فقره انواع 
سرقت در اسدآباد

 فرمانده انتظامي شهرســتان اسدآباد از 
كشف 12 فقره انواع سرقت در طول هفته 
گذشته در اين شهرستان خبر داد و گفت: 

در اين رابطه 10 نفر دستگير شدند.
اسماعيل جمشيدى در گفت و گو با فارس 

گفت: بــه دنبال گزارش وقــوع تعدادى 
ســرقت در شهرستان اســدآباد، قرارگاه 
مبــارزه با ســرقت با حضــور اعضاء به 
منظور تشديد اقدامات پيشگيرانه و كشف 
سرقت ها و همچنين دستگيرى سارقان در 

ستاد انتظامى شهرستان تشكيل شد.
وى افــزود: به موازات تشــكيل قرارگاه 
مبارزه با ســرقت و پس از انجام اقدامات 

اطالعاتى و پليســى، 10 نفر متهم در اين 
خصوص دستگير شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان اسدآباد با بيان 
اينكه متهمان در بازجويى هاى پليس به 12
فقره انواع سرقت اعتراف كردند، تصريح 
كرد: اين سرقت ها شامل سرقت از قطعات 
داخل خودرو، كابل و ســيم برق و اماكن 

خصوصى بوده است.

 ثبت مالير به عنوان شــهر ملى مبل و 
منبت و ارتقاء اين صنعت، مقدمه اى براى 

جهانى شدن آن خواهد بود.
مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى اســتان همدان درباره ثبت 
جهانى منبت آباده گفت: هنوز ثبت جهانى 
منبت آباده قطعى نشده و چند روز گذشته 
ارزيابان شوراى جهانى صنايع دستى براى 
بررسى وضعيت به اين شــهر سفر كرده 

بودند.
على مالمير در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه پرونــده ثبت جهانــى منبت مالير 
هــم در حال آماده شــدن اســت، افزود: 
مطالبه گرى اين شهرســتان موجب شــد 
مالير يكى از موفق ترين شــهرها در ثبت 

شهر ملى منبت باشد.
وى خواســتار رفع نقاط ضعف و ارتقاء 
صنعت  اين  توليــدى  محصوالت  كيفيت 
شــد و اظهار كرد: منبت ماليــر فقط به 
ساخت مبل خالصه شده است در حاليكه 
مى توان منبت را بر روى بسيارى از وسايل 
همچون قاب عكس، تابلو، عصا و ... حك 

كرد.
مالميــر با بيان اينكه هنرمنــدان منبت كار 
ماليرى بايد آثــار خالقانه و تازه اى خلق 
كنند، تصريح كرد: متناسب با ظرفيت هاى 

موجود اين برند بايد حفظ شود.
وى با بيان اينكه ثبت منبت مالير مى تواند 
آينده خوبى را براى شهرســتان و اســتان 
رقــم بزند، عنوان كرد: اين در حاليســت 
كه محور توسعه اســتان و شهرستان هم 
بر مبناى گردشگرى است و صنايع دستى 

مى تواند مكمل آن باشد.
پيگيرى جدى ثبت جهانى منبت مالير

نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز در اين باره  گفت: ثبت جهانى 
منبت مالير مورد بررســى قــرار مى گيرد 
زيرا منبت آباده روى اشياى تزيينى است 

و ارتباطى با منبت مالير ندارد.
در  آزاديخــواه  احــد  حجت االســالم 
گفت وگويى با فارس ، در خصوص انتشار 
خبــرى مبنى بر معرفى منبت شهرســتان 
آباده براى ثبت جهانى اظهار كرد: با توجه 
بــه اينكه ماليــر به عنــوان پايتخت ملى 
منبت ايران ثبت شــده اين مسئله براى ما 

نمايندگان نيز نگران كننده بود.
وى به پيگيرى هاى صــورت گرفته چند 
روز گذشــته نمايندگان مالير و اعتراض 
به ســازمان ميراث فرهنگى اشاره كرد و 
گفت: طى ديدار با رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى، بررسى پرونده ثبت جهانى منبت 

مالير مورد ارزيابى قرار گرفت.
مجلس  فرهنگى  كميســيون  ســخنگوى 
هــدف از ديدار با رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى را تبديــل ثبت ملى مبل و منبت 
مالير به ثبت جهانى منبت روى مبل استيل 
دانســت و تصريح كرد: منبت آباده روى 
اشــياء تزيينى اســت و ارتباطى به منبت 

مالير ندارد.
وى بيان كرد: در جلسه آينده كه به منظور 
بازنگرى پرونــده مبل مالير و عنوان ملى 
اين شهرســتان تشكيل مى شــود، بايد به 
شــكلى تدبير كرد كه امكان جهانى شدن 
مبل اســتيل مالير فراهم شود و قطعًا اين 

اتفاق رخ خواهد داد.
آزاديخــواه با تأكيد بــر ظرفيت هاى مبل 
و منبــت مالير و زحمــات هنرمندان اين 
شــهر در اين هنر به مردم اين شــهر قول 
داد با ثبت جهانى منبت آباده، هيچ خللى 
در جهانى شــدن منبت استيل مالير وارد 

نخواهد شد.

مديركل ميراث فرهنگى استان همدان:

هنرمندان منبت مالير 
فقط مبل مي سازند

مهلت 2هفته اى فرماندار نهاوند 
به شهرداران در پرداخت سهم كتابخانه ها

 اعتبــارى بــه ميــزان 13 ميليــارد و 500
ميليــون تومــان درقالــب 32 طــرح صــرف 
ــت  ــاى بهداش ــاد خانه ه ــازى وايج بازس
روســتايى و مراكــز جامــع ســالمت شــده 

اســت.
فرماندار تويســركان در نشســت مشــورتى 
ــه  ــه مناســبت هفت ــوان ب ــا جمعــى از بان ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــوان گف ــالمت بان س
ــر  ــتان وليعص ــگ بيمارس ــت و هتلين كيفي
تويســركان؛ ايــن بيمارســتان جــز بهتريــن 

ــر كشــور اســت. ــتانهاى برت بيمارس
حبيب موميوند؛ با بيان اينكه كارى كه دولت 
در دو سال گذشته در زمينه بازسازى مراكز 
بهداشــتى درمانى جديد انجام داده بى نظير 

بوده است افزود: با صرف 8 ميليارد و 500
ميليون تومان شــش مركز  بهداشتى درمانى 
بزرگ در روستاهاى شهرستان ساخته شده 

است.
وى ادامــه داد: دولــت بــا ايــن بــى پولــى، 
ــا و مشــكالت اقتصــادى بخــش  تحريم ه
بهداشــت و درمــان در شــهر و روســتا را 
مــورد توجــه داده و كوتــاه نيامــده اســت.

فرمانــدار تويســركان بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــون  ــارد و 500ميلي ــا 13 ميلي ــروژه ب 32 پ
تومــان خــارج از بودجــه شهرســتان انجام 
شــده اســت بيــان كــرد: پــروژه بيمارســتان 
ــته  ــالهاى گذش ــه س ــركان ك ــم تويس قائ
ــود در  ــيده ب ــان نرس ــه پاي ــا ب ــروع ام ش

دو ســه ســال گذشــته در ايــن دولــت بــا 
ــده شــتاب گرفــت. پيگيــرى نماين

وى ادامه داد: بيمارســتان قائم تويسركان با 
152تخت و پيشرفته ترين بخش ها در حال 
احداث و به مرحله افتتاح نزديك شده است.

موميونــد گفــت: علــى رغــم اينكــه بخــش 
ــاد در خيلــى  اعصــاب، روان و تــرك اعتي
ــدارد  ــود ن ــتان وج ــتان هاى اس از بيمارس
امــا در بيمارســتان تويســركان ايــن بخــش 

دايــر شــده اســت.
ــم و  ــه ه ــه هم ــر اينك ــد ب ــا تاكي وى ب
غــم مســئوالن شهرســتان اولويــت دادن 
بــه بخــش بهداشــت و درمــان بــوده 
ــرى  ــان پيگي ــرد: همچن ــه ك ــت اضاف اس

دائمــى بــراى رســيدن بــه وضعيــت 
ــان  ــت و درم ــر در بحــث بهداش مطلوبت
انجــام  مســئوالن  و  نماينــده  توســط 

. مى شــود
كلينيــك  اينكــه  بيــان  بــا  موميونــد 
ــادى از  ــم زي ــر روزه حج ــتان ه بيمارس
اظهــار  مى دهــد  پاســخ  را  مراجعــان 
كــرد: در پيگيــرى جــذب پزشــكان بايــد 
بگوئيــم كــه چنــد پزشــك در شهرســتان 
مطــب زدنــد و چنــد پزشــك نيــز در حال 
ــا  ــه قطع ــتند ك ــتان هس ــه شهرس ــدن ب آم
ايــن موضــوع در ارتقــاى بهداشــت و 
دسترســى مــردم بعــه امكانــات بهداشــتى 

ــت. ــد گذاش ــر خواه تاثي

فرماندارتويسركان خبر داد:

اختصاص 13 ميليارد اعتبار براى ساخت خانه هاى بهداشت
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پيامدهاى تحريم
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بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره12
تحريم هاى آمريكا نقض استانداردهاى 

زندگى مطلوب ايرانيان
فاطمه پاكزاد »

 بر اســاس اعالميه جهانى حقوق بشر، هر فردى حق دارد سطح 
زندگى، ســالمتى و رفاه خود و خانــواده اش را از حيث خوراك، 
مســكن، مراقبت هاى طبــى و خدمات الزم اجتماعــى تامين كند. 
تحريم هاى اعمال شــده آمريكا عليه ايران، بــا تاثيرگذارى منفى بر 
توليد، اشــتغال و درآمد ملى، باعث بازدهــى كم اقتصادى، كاهش 
ميزان درآمد و ايجاد شــكاف اجتماعى گرديده و در مجموع سطح 

زندگى و معيشت شهروندان ايرانى را تنزل داده است.
حق ســالمت و بهداشــت و برخوردارى از امكانــات و خدمات 
پزشكى و درمانى از حقوقى است كه مورد تاكيد ويژه اسناد حقوق 

بشرى قرار دارد. 
تحريم ها با برهم زدن زيرســاخت هاى الزم بــراى ارائه خدمات 
بهداشــتى و درمانى و توقف واردات داروهاى مــورد نياز بيماران 
مبتــال به بيمارى هاى صعب العالج، ميــزان مرگ و مير را افزايش 

داده است.
 همچنين افزايش قيمت مواد غذايى به دليل شــرايط دشــوار ناشى 
از تحريم ها موجب كاهش ســرانه مصرف گوشت و لبنيات و ساير 
مواد غذايى در كشــور و بروز سوء تغذيه در شهروندان شده است 
كه اثرات منفى ناشــى از آن بر ســالمت جامعه در بلند مدت قابل 

مشاهده خواهد بود.
ميثــاق حقــوق اقتصــادى، اجتماعــى فرهنگــى، حــق هــر فــردى را 
در دسترســى بــه آمــوزش و پــرورش بــه رســميت شــناخته اســت. 
ــى نمــى  ــاع ايران ــت، اتب ــه 1737 شــوراى امني ــر اســاس قطعنام ب
ــه تحصيــل  ــور هســته اى ب ــا ام ــد در رشــته هــاى مرتبــط ب توانن
ــه  ــا ب ــرى دادن تحريمه ــاى تس ــه معن ــدام ب ــن اق ــد. اي بپردازن

ــى اســت.  شــهروندان ايران
تحريــم هــاى آمريــكا نقــض حــق فعاليــت اقتصــادى مــردم ايــران: 
ميثــاق بيــن المللــى اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى در مــواد 7، 
،1211،  13،  14،  15،  18، بــر حقوقــى از قبيــل حــق برخــوردارى 
ــه و مناســب كار،  حــق برخــوردارى از زندگــى  از شــرايط عادالن
ــت،  ــى، بهداش ــكن كاف ــاك و مس ــذا، پوش ــه غ ــب از جمل مناس
آمــوزش و پــرورش، حــق برخــوردارى از پيشــرفت علــوم و فنــون 
ــرى  ــرى و هن ــتاوردهاى فك ــاى دس ــوردارى از مزاي ــق برخ و ح

تاكيــد كــرده اســت.
تحريــم هــاى يكجانبــه آمريــكا عليــه ايــران در مجمــوع از چنــد 
ــت،  ــادرات نف ــرده. ص ــه وارد ك ــران لطم ــاد اي ــه اقتص ــه ب جنب
ــى و  ــى، واردات عموم ــاى نفت ــوزه ه ــازى ح ــترش و نوس گس
ــورد  ــه م ــتند ك ــى هس ــوزه هاي ــى از ح ــذارى خارج ــرمايه گ س

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــدف و لطم ه
بــى ترديــد از بيــن همــه تحريــم هايــى كــه عليــه اقتصــاد ايــران 
ــر  ــن را ب ــر ممك ــترين تأثي ــم بيش ــت دو تحري ــده اس ــال ش اعم
ــران از  ــى اي ــبكه بانك ــم ش ــته اســت: تحري ــران گذاش ــاد اي اقتص
ــت صــادرات  ــم و محدودي ــى، تحري ــن الملل ــاالت بي ــل و انتق نق
ــى  ــى تاريخ ــير درآمدزاي ــن مس ــوان مهمتري ــه عن ــران ب ــت اي نف

ــران. ــت اي دول
تحريم هــاى يكجانبه آمريكا عليه ايران برخــوردارى مردم ايران از 
حقوق توسعه را به عنوان جزيى جدانشدنى از حقوق اساسى بشر را 

مورد تعرض قرار داده و ناديده گرفته است.
ــوان «حقــوق  ــن مســئله را تحــت عن  كميســيون حقــوق بشــر اي
ــه  ــد و ب ــد مى كن ــه» تايي ــك جانب ــز ي ــات قهرآمي ــر و اقدام بش
صراحــت محدوديــت هــاى تجــارى، محاصــره، ممنوعيــت 
ــات  ــوان اقدام ــه عن ــا را ب ــى ه ــردن داراي ــدود ك ــه و مس معامل
ــوق بشــرى  ــاظ حق ــه از لح ــد ك ــده اى فهرســت مى كن مجبوركنن
نامشــروع هســتند. ايــن حقــوق نــه تنهــا نســل هــاى كنونــى، بلكــه 

ــود. ــامل مى ش ــان را ش ــى ايراني ــاى آت ــل ه ــق نس ح
ــورى  ــه كش ــادى علي ــاى اقتص ــد تحريم ه ــرى مانن ــات قه اقدام
قبــل از هــر چيــز شــكلى از تنبيــه دســته جمعــى مى باشــد كــه بــا 

اصــل اخالقــى مســئوليت فــردى تعــارض دارد. 
بــه هــر حــال وارد ســاختن خســارت هاى عمــدى بــه مــردم بــى 
گنــاه فــى نفســه يــك عمــل غيراخالقــى اســت اســت كــه بــا هيــچ 

ســاختار منفعــت گرايــى توجيــه نمى شــود. 
تحريم هاى آمريكا در صنعت هواپيمايى جمهورى اســالمى ايران به 
گفته وزير راه و شهرســازى جمهورى اســالمى موجب شده تا جان 
مســافران هوايى به خطر افتد و اين خود نقض حق امنيت و يا حتى 

حق حيات مى تواند تلقى شود.
ميثــاق بيــن المللــى اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى 1966
مصــوب مجمــع عمومــى كــه اكثــر دولــت هــا از جملــه دولتهــاى 
ــواد 7،  11،  12،  13، 14،  ــد، در م ــه آن ملحــق شــده ان ــى ب اروپاي
15، 18 حقوقــى از قبيــل حــق برخــوردارى از شــرايط عادالنــه و 
مناســب كار، حــق برخــوردارى از زندگــى مناســب و برخــوردارى 
از غــذا، پوشــاك و مســكن كافــى، بهداشــت، آمــوزش و پــرورش 
ــق  ــون و ح ــوم و فن ــرفت عل ــوردارى از پيش ــق برخ ــز ح و ني
ــه  ــرى را ب ــرى و هن ــتاوردهاى فك ــاى دس ــوردارى از مزاي برخ

ــان كــرده اســت.  تشــريح بي
آمريــكا بــه دنبــال تحريــم هــاى ايــران، در اصــل بــه فكــر وابســته 
ــز اســت  ــورهاى مرك ــا كش ــا ب ــه ه ــه زمين ــور در هم ــردن كش ك
ــد  ــد متح ــران باي ــردم اي ــا م ــه ه ــن توطئ ــگيرى از اي ــراى پيش ب
ــازى  ــى س ــا بوم ــد. ب ــت كنن ــى حماي ــاد داخل ــند و از اقتص باش
ــوان  ــى ت ــى م ــن الملل ــر بي ــا گي ــت و پ ــن دس ــيارى از قواني بس
ــا و  ــكا و اروپ ــر آمري ــودجو نظي ــورهاى س ــات كش ــل اقدام مقاب
صدمــات جبــران ناپذيــر بــه زندگــى مــردم ايــران مانــع شــد در 
ــى دشــمن شناســى يكــى از اصــول  كالم آخــر در شــرايط بحران

ــردم اســت.  ــم مســئولين و م مه

بى اثر ساختن تحريم هاى نفتى از مسير 
راه اندازى بورس انرژى

 رئيس كميســيون اقتصادى مجلس در نامه اى به وزير نفت ضمن 
تقدير از اقدام اين وزارتخانه در راه اندازى بورس انرژى در راســتاى 
بى اثر ساختن تحريم ها، 6 پيشــنهاد براى اصالح و استمرار اين مسير 

ارائه داد.
به گــزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمى رئيس كميســيون اقتصادى 
مجلس در نامه اى به بيــژن زنگنه وزير نفت، از اقدام وزارت نفت در 
راه اندازى بورس انرژى تقدير كرد و اين اقدام را گامى مهم در مسير بى 

اثر ساختن تحريم ها اعالم كرد.

به زودى به ديگر كشور هاى عربى هم 
سفر خواهم كرد

 به گزارش شبكه تلويزيونى الجزيره، بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستى، پس از سفر به پادشاهى عمان پيش بينى كرد به زودى 
به ديگر كشور هاى عربى هم كه با اين رژيم روابط ديپلماتيك ندارند، 

سفر كند.
نخســت وزير رژيم صهيونيستى ســفر خود به سلطان نشين عمان را 
تاريخــى توصيف و فاش كرد وزير راه و اطالعات اين رژيم يك هفته 
ديگر به پادشــاهى عمان سفر خواهد كرد و طرحى را با نام «خط آهن 
صلح» ارائه خواهد كرد كه كشور هاى حاشيه خليج فارس را به فلسطين 
اشغالى متصل مى كند و به اين كشور ها از طريق اردن دسترسى به درياى 

مديترانه مى دهد.
نتانياهو گفت: «در ســفر تاريخى به پادشــاهى عمان با سلطان قابوس 
ديدار كردم. او فردى باتجربه است. اين نخستين سفر (مقامات بلندپايه) 
اسرائيل به عمان در بيست و دو سال گذشته بود كه پس از تالش هاى 
ديپلماتيك من و با تشــويق كشور هاى غربى صورت گرفت. در ديدار 
طوالنى با سلطان قابوس، درباره چالش ها پيش روى منطقه خاورميانه 
بحث و گفتگو كرديم و بحث هاى بيشترى هم صورت خواهد گرفت.»

موافقت چين با تاسيس بانك هاى خارجى 
فرصتى براى ايران

 منابــع خبرى گزارش داده اند، دولت چين قصد دارد به بانك هاى 
خارجى اجازه فعاليت و راه اندازى شــعب بانكى در اين كشــور دهد 
اقدامى كه مى توانــد تا حد زيادى ضمن رفع محدوديت هاى بانكى، 

باعث توسعه و تقويت روابط بانكى ايران و چين شود.
به گزارش ايرنا كارشناسان معتقدند تحقق اين اقدام، يك تغيير راهبردى 
در حوزه مالى و بانكى چين محســوب مى شــود كشورى كه دومين 
اقتصــاد جهان را دارد و قصــد دارد از طرق مختلف، جنگ تجارى با 

آمريكا را پشت سر بگذارد.
بر اساس گزارش هاى رســانه اى، به بانك هايى كه مجوز راه اندازى 
شعبه در چين داده مى شود مى توانند اقدام به دريافت سپرده بانكى به 

مبلغ بيش از 500 هزار يوان (72 هزار دالر) از شهروندان چينى كنند.
اين اقدام مى تواند براى توسعه فعاليت هاى بانكى ايران در چين مفيد 
باشد به طورى كه فعاليت هاى تجارى مرتبط با ايران مى تواند از طريق 
اين بانك ها و يا با ايجاد شعب در چين انجام شده و فرصت فوق العاده 

اى براى توسعه كانال هاى بانكى جديد با ايران فراهم كند.
نزديك به چهار سال قبل بود كه اعالم شد بانك تجارت و صنايع چين 
از جمله بانك هاى بزرگ و معتبر اين كشــور قصد دارد شعب بانكى 
در ايران ايجاد كند همان زمان تاكيد شد كه ورود اين بانك به ايران مى 
تواند باعث ارتقاى ســطح فنى خدمات بانكى و مالى شود تشكيل اين 
بانك ميسر نشد اما شايد اكنون اين اقدام دولت چين فرصتى براى راه 

اندازى شعب بانك هاى ايرانى در اين كشور ايجاد كند.
بانك تجارت ايران از جمله بانك هايى است كه خواهان گشايش شعبه 
در چين است اين بانك در سال 2002 مجوز دفتر نمايندگى در چين را 
گرفت و از همان زمان در صدد گشايش شعبه در پكن بوده و همچنان 
پيگير اين موضوع است اما با توجه به شرايط سخت و قوانين كميسيون 
ناظــر بر بانك ها در چين و برخى موارد ديگر، اين بانك تا كنون موفق 

به اخذ مجوز نشده است.

افزايش ظرفيت رشته هاى پزشكى مشكل 
پذيرفته شدگان را حل مى كند

 ســخنگوى كميســيون آموزش مجلس گفت: با افزايش ظرفيت 
دانشــگاه در رشته هاى پزشكى و ثبت نام مجدد مشكل پذيرفته شدگان 

دانشگاه آزاد حل مى شود.
ســيدحمايت ميرزاده، ، در گفت وگو با تســنيم، با اشــاره به مشكل 
پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد در رشته پزشكى اظهار داشت: طبق آخرين 
تصميم، قرار است با هماهنگى مسئوالن دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت 
و همچنين سازمان سنجش در رشته هاى مذكور افزايش ظرفيت ايجاد 

شود كه با اين اقدام بخش عمده اى از مشكل حل مى شود.
وى افــزود: با ايــن افزايش ظرفيت پذيرفته شــدگان، تكميل ظرفيت 
رشته هاى پزشكى و پيراپزشكى كه فرم مربوطه را پر كردند، مى توانند 
طى روزهاى آينده بار ديگر انتخاب رشــته كنند و پنج شنبه (10 آبان) 
نيز نتيجه آن اعالم شود. سخنگوى كميسيون آموزش مجلس تصريح 
كرد: همچنين قرار است سايت پذيرش رشته هاى بدون آزمون دانشگاه 
آزاداســالمى باز باشد تا كسانى كه به هر دليل نتوانستند انتخاب رشته 
كنند، بتوانند از اين طريق در رشته هاى بدون آزمون انتخاب رشته كنند.

ميرزاده با بيان اينكه كميسيون آموزش  منتظر انتخاب رشته جديد است 
و اميدواريم با تدبير و همكارى مسئوالن دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت 
و همچنين سازمان سنجش، مشــكل پذيرفته شدگان حل شود، تاكيد 
كرد: كميسيون آموزش به عنوان كميسيون تخصصى پيگير اين موضوع 
است و قطعا اين مسئله با همكارى مسئوالن مربوطه حل مى شود. جاى 

نگرانى براى پذيرفته شدگان و خانواده هاى آنها وجود ندارد.

13 آبان اتفاق ويژه اى نمى افتد؛ شرايط با تدبير 
آسان تر مى شود

 رئيس دفتــر رئيس جمهور گفت: آمريكايى هــا خيلى تالش كردند تا با 
جنــگ روانى اضطراب عمومى به وجــود آورند به اين معنا كه «اگر تحريم 
شــود چه مى شــود؟» اما مردم ايران امروز متوجه شدند اگر تحريم ها هم 
اعمال شــود اتفاقى نمى افتد.به گزارش خبرآناليــن محمود واعظى گفت: 
آمريكا از همه امكانات خودش اســتفاده مى كند تا فشار گسترده اى را بعد 
از 13 آبــان به مردم و دولت ايران بياورد اما چنين وضعيتى نمى تواند ادامه 
پيدا كنــد.وى افزود: ما تدبيرى كرديم و هر آنچه قــرار بود در 13 آبان به 
بعــد اتفاق بيفتد، تمهيداتش را فراهم كرديــم. البته آمريكايى ها زودتر هم 
به اســتقبال اعمال تحريم ها رفتند، حاال شــايد مثل دفعه قبل چند بانك و 

موسســه را تحريم كنند اما در كل 13 آبان اتفاق ويژه اى نمى افتد.

بررسى عملكرد ستاد اربعين 97 در هفته آينده 
در مجلس

 عضو كميسيون فرهنگى مجلس از بررسى عملكرد ستاد اربعين 97 در هفته آينده 
خبر داد و بر لزوم برنامه ريزى فرهنگى براى زائران اربعين در مسير پياده روى تاكيد 
كرد.احمد ســالك در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسى عملكرد ستاد اربعين 97 در 
فراكسيون حج و زيارت و كميسيون فرهنگى مجلس، اظهار داشت: در طول 5 سال 
گذشته شاهد رفع نواقص و معايب سفر اربعين از مرزهاى شلمچه، چذابه و مهران 
بوده ايم، امســال هم ستاد اربعين سرمايه گذارى سنگينى براى حضور سريع و آسان 
مردم در مراســم اربعين انجام داده است، اما هنوز گرفتار برخى مشكالت و نواقص 
هستيم.وى ناهماهنگى ها در اختصاص دينار به زائران اربعين را يكى از اين مشكالت 
خواند و گفت: صف هاى طويل در كشــور عراق براى تهيه دينار، به نوعى شكستن 
عزت زائران اربعين است، نبايد اجازه دهيم عزت مردم در كشور ديگرى شكسته شود.

حرمت دانشگاه و دانشجو 
مورد خدشه قرار نگيرد

 رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در واكنش به حضور گشت 
ارشاد در مقابل ورودى دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در سوهانك گفت: نبايد 

حرمت دانشگاه و دانشجو به بهانه هاى واهى مورد خدشه قرار گيرد.
به گزارش ايســنا، محمدرضا عارف رئيس فراكســيون اميــد در مطلبى در 
صفحه توئيتر خود نســبت به برخورد گشت ارشاد با تعدادى از دانشجويان 
دانشــگاه آزاد تهران مركز واكنش نشان داد و نوشــت:"حرمت دانشگاه و 
دانشــجو نبايد بــه بهانه هاى واهى مورد خدشــه قرار گيــرد. هنوز تبعات 
شكسته شدن قداست دانشگاه در دهه هاى گذشته از ياد نرفته است. نيروى 
انتظامى تحت عنوان گشــت ارشــاد يا هر عنوان ديگرى حــق برخورد با 

دانشجويان در حريم دانشگاه را ندارد."

 وزير امور خارجه كشورمان اعالم كرد: 
سازوكار مالى اتحاديه اروپا در راستاى ادامه 
فعاليت هاى تجــارى و اقتصادى با ايران در 

چند روز آينده عملياتى مى شود.
به گــزارش ايســنا، محمدجــواد ظريف 
در جريان ســفر به تركيه گفت: ششــمين 
نشست مشترك وزيران امور خارجه ايران، 
آذربايجان و تركيه با اهدافى خاص برگزار 

شد.
وى بــا بيان اين كه هــدف از برگزارى اين 
نشست ها گسترش همكارى هاى سه كشور 
در زمينه هــاى مختلف از جملــه ترانزيتى، 
اقتصادى و ايجاد همفكرى بيشتر بين ايران، 
آذربايجان و تركيه اســت، گفت: همچنين 
در جريان اين ســفر با مقامات تركيه نيز در 
مورد مسائل دوجانبه، منطقه اى و بين المللى 

رايزنى و گفت وگو مى كنيم.
اين ديپلمات عالى رتبه كشورمان همچنين 
در پاســخ به پرسش خبرنگارى در ارتباط 
در  ســعودى  منتقد  روزنامه نگار  قتــل  با 
كنســولگرى عربســتان در اســتانبول و 
پيگيــرى ايــن پرونده از ســوى مقامات 
دولت آنــكارا، اظهار كــرد: آنچه كه در 
اين زمينه مهم اســت اين است كه دولت 
تركيه توانسته با درايت، بى طرفى و دقت 
موضوع را پيگيرى كند و اين قتل فجيع را 
از ابعــاد مختلف پيگيرى كند و اميدواريم 
در اين بررســى ها دولــت تركيه بتواند به 
نتيجــه قطعى در مورد عامالن اين جنايت 

برسد.
ظريــف در ادامه  صحبت هاى خود با بيان 
اين كه متاســفانه در منطقه ما انتخاب هاى 
غلط و روش هاى غلط از ســوى برخى از 
كشورها فراگير شده است چنانكه كشورى 

مثل عربســتان ســعودى و همچنين رژيم 
مى توانند  كه  مى كند  احساس  صهيونيستى 
هــر جنايتى را بدون نگرانى از عواقب آن 
انجام دهند، اظهار كرد: صهيونيست ها 70
سال اســت كه عليه مردم فلسطين جنايت 
مى كنند و متاســفانه با آنها در اين ارتباط 
برخورد جدى نشده است. سعودى ها نيز 
در ابتــدا از صدام حمايــت كردند بعد از 
طالبــان و داعش. اكنون نيــز يك جنگ 
خانمان ســوز عليه مردم يمن ايجاد كردند 
كه هيچ برخورد جدى بين المللى با آنها به 
خاطر اين جنايت نشده است. آنها نخست 
وزير يك كشور را زندانى كردند و در اين 

زمينه با آنها برخورد نشده است.
وى ادامه داد: اين روش كه منافع كوتاه مدت 
فــردى را بر امنيت منطقــه ترجيح مى دهد 
باعث شده كه منطقه ما در دهه هاى گذشته 

روى آرامش را نبيند.
ظريف در بخشــى ديگر از صحبت هاى 
خــود در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
ســوالى در ارتباط با اجراى مرحله  دوم 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران از 13 آبان 
و آثــار و تبعات آن نيز گفــت: معموال 
آثار  ما  است.  روانى  آثارشــان  تحريم ها 
روانــى تحريم هــا را از روزى كه آقاى 
ترامــپ از برجــام خارج شــد و حتى 
قبل تــر از آن يعنــى هنگامــى كه اعالم 
كرد كه چنين تصميمى را دارد مشــاهده 
كرديــم و بعيد مى دانم كه در 13 آبان ماه 
مى شــوند  عملياتى  تحريم هــا  ايــن  كه 

بيفتد. جديدى  اتفاق 
وى با بيان اين كه سازوكارهايى كه اتحاديه 
اروپــا در نظــر گرفته در چنــد روز آينده 
عملياتى مى شود، ادامه داد: البته ممكن است 

مقدارى ديگر طول بكشــد تا بتوان از اين 
سازوكارها استفاده كرد.

وزير امور خارجه كشــورمان اظهار كرد: به 
خاطر فشارهاى آمريكا و كارشكنى هايى كه 
آنها در تمام مراحل اين كار داشــتند انجام 
برخى از اين اقدامات زمان بيشــترى برده 

است.
ظريف با بيان اين كه آمريكايى ها در عرصه 
بين المللى منزوى هســتند و هيچ كشورى 
به جز چند رژيــم منطقه اى از اين اقدامات 
آمريكا حمايت نمى كنــد، اظهار كرد: لذا با 
توجه به اين مسائل امكان اين كه آمريكايى ها 
بتواننــد بــه اهداف خــود حتــى اهداف 
اقتصادى شان از اين تحريم ها برسند بسيار 
كم اســت و امكان اين كه آنهــا به اهداف 
سياســى خود در اين زمينه دست پيدا كنند 

حتما وجود ندارد.

 معــاون اول رئيس جمهــورى با بيان 
اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فرصت 
بزرگى براى توسعه كشور هستند، گفت: 
ايــن مناطق مى توانند نقــش ويژه اى به 

خصوص در شرايط تحريم ايفا كنند.
به گزارش  پايگاه اطالع رســانى معاون 
جهانگيرى  اسحاق  جمهورى،  رئيس  اول 
در جلسه شوراى عالى مناطق آزاد تجارى 
ـ صنعتى و ويژه اقتصادى به رياست وى 
برگزار شــد، با تاكيد بر اينكه اين مناطق 
مــى توانند نقش ويژه اى به خصوص در 
شرايط تحريم ايفا كنند، از دبيرخانه شورا 
خواست دســتور كار جلسه آتى شورا با 
ايــن رويكرد تنظيم شــود كه چگونه مى 
توانيم اســتفاده بيشــترى از ظرفيت هاى 
مناطــق آزاد و ويژه اقتصــادى در دوران 
تحريم و شرايط جديد پيش روى كشور 

داشته باشيم.
معاون اول رئيس جمهورى با اشــاره به 
ظرفيت هاى فــراوان مناطق آزاد تجارى 
ـ صنعتى و ويژه اقتصادى براى توســعه 
اقتصادى كشور،  اظهار داشت: اين مناطق 
فرصت بزرگى براى توسعه كشور هستند 
و بى انصافى است اگر جايگاه اين مناطق 
را به مراكزى براى واردات كاال تنزل دهيم 
و تهديدى براى توليد داخلى كشور تلقى 

كنيم.
مالحظات  رعايت  همچنيــن  جهانگيرى 
زيست محيطى در ايجاد مناطق و شهرهاى 
جديد را ضرورى و پراهميت خواند و با 
اشاره به مسائل زيست محيطى در منطقه 
ويژه اقتصادى عســلويه، بيــان كرد: بايد 
براى بهبود شرايط زندگى ساكنان اينگونه 
مناطق برنامه ريزى دقيقى صورت پذيرد.

در ايــن جلســه كه وزير دادگســترى، 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
سازمان  رئيس  گردشــگرى،  و  دســتى 
حفاظت محيط زيســت، اســتاندار يزد 
و رئيس كل گمرك جمهورى اســالمى 
نيز حضور داشــتند، صورت هاى مالى 
و گزارش عملكرد هيات مديره سازمان 
منطقــه آزاد تجــارى - صنعتى اروند، 
انزلى، ارس، ماكو، كيش، قشم و چابهار 
منتهى به ســال مالى 1396 مورد بررسى 

قرار گرفت و تصويب شد.
طرح جامــع منطقه آزاد تجارى - صنعتى 
اروند، طرح جامــع منطقه ويژه اقتصادى 
صنايع انرژى بر پارسيان، واردات ماشين 
آالت مرتبــط با پروژه هاى گردشــگرى 
مربوط به منطقه ويــژه اقتصادى زرنديه، 
اصالح تبصره ماده 42 مقررات اشــتغال 

نيروى انسانى، بيمه و تامين اجتماعى در 
مناطق آزاد و تغيير كاربرى فرودگاه منطقه 
ويژه اقتصادى پيــام از ديگر موضوعاتى 
بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل 
نظر قــرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ 

شد.
در اين نشســت همچنين اســتاندار يزد 
گزارشــى از جلســات برگزار شده براى 
بررســى طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادى 
در اين اســتان ارائه كرد و پــس از بيان 
توضيحاتــى درخصوص نظــرات موافق 
دســتگاه هاى اجرايى ذيربط، مقرر شــد 
اين موضوع با حضور نمايندگان دستگاه 
هاى مرتبط به طور دقيق بررســى شود و 
در صورت تاييد، اين طرح براى بررســى 
و تصويب نهايى به جلســه هيات وزيران 

ارائه شود.

 جمهورى كره كمك مالى دواطلبانه اى 
را به مبلغ 6 ميليون دالر به كميســاريا به 
نام حمايت و كمك هاى بشردوســتانه به 
اختصاص  ايران  در  افغانستانى  پناهندگان 

داده است.
حمايت هاى مســتمر جمهورى كره كه 
در كمك هاى بشردوســتانه به پناهندگان 
به  ايران  اسالمى  جمهورى  در  افغانستان 
گزارش كميســارياى عالى سازمان ملل 
متحد در امور پناهنــدگان گفت: دولت 
جمهورى كره كمــك مالى دواطلبانه اى 
را بــه مبلغ6  ميليون دالر به كميســاريا 
به نام حمايت و كمك هاى بشردوســتانه 
به پناهندگان افغانســتانى در ايران اعطا 
كرده و از فعاليت هاى بشردوستانه براى 
بهبود ســطح ســالمت و اتــكا به نفس 
و بهبــود معيشــت پناهنــدگان حمايت 

كرد. خواهد 
وى ادامــه داد: ايــن پروژه در راســتاى 
ســاله  چند  منطقه اى  چهارجانبه   برنامــه 

بــه نــام راه حل هــاى راهبــردى براى 
پناهندگان افغانســتانى اســت كه حاصل 
مشاوره اى  است  فردى  به  منحصر  فرآيند 
چهــار جانبه بين دولت هاى افغانســتان، 
جمهورى اســالمى ايران و پاكســتان و 
كميســاريا راه حل هاى راهبردى در سال 
2012 با هدف تسهيل بازگشت داوطلبانه 
و ادغام مجدد پايدار در داخل افغانستان 
و همچنين جهت حمايت از پناهندگان و 
جوامع ميزبان و كشــورهايى مانند ايران 

شد. مصوب 
كميسارياى عالى ســازمان ملل متحد در 
امــور پناهندگان تاكيد كــرد: با همكارى 
اداره كل امــور اتباع و مهاجرين خارجى 
وزارت كشــور دولت جمهورى اسالمى 
ايــران كمك مالى دولــت جمهورى كره 
كميســاريا  بشردوســتانه  فعاليت هاى  از 
در ايران بــراى پناهندگان، در زمينه ارتقا 
ســطح ســالمت و اتكا به نفس حمايت 

كرد. خواهد 

 عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 
گفت: ديپلمات كشــورمان برخالف قوانين 
بين المللى و به صورت ناروا بازداشت شده 
اســت و وزارت خارجه بايــد براى آزادى 

وى، اقدامات قضايى انجام دهد.
گفتگو  در  نوروزى  حســن  حجت االسالم 
با مهر، با اشــاره به وضعيت اسداهللا اسدى 
ديپلمات دستگير شده كشــورمان در اروپا 
كه در حــدود 120 روز از بازداشــت وى 
مى گذرد، اظهار داشت: اين ديپلمات ايرانى 
به اتهامى ناروا و دروغين بازداشــت شده 

است. 
وى  با اشــاره بــه اينكه منافقيــن و رژيم 
صهيونيســتى پشت پرده اين مسئله هستند، 
ادامه داد: مجاهديــن خلق اين روزها بيش 
از هميشــه براى دشــمنانى چــون آمريكا 
خوش رقصى مى كننــد و در ازاى دريافت 
پول، نوكرى دشمنان نظام را سرلوحه خود 

قرار داده اند.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 

بر لزوم پيگيرى اين موضوع توسط وزارت 
امور خارجه تاكيد و تصريح كرد: متاسفانه 
وزارت امــور خارجه در اين زمينه بســيار 
ضعيف عمل كرده اســت و بايد به صورت 
جدى تر پيگير آزادى اين ديپلمات كشورمان 

باشد.
ســخنگوى كميســيون حقوقى و قضايى 
اينكه  على رغــم  كــرد:  بيــان  مجلــس 
ديپلماتيــك  مصونيــت  از  ديپلمات هــا 
برخــوردار هســتند، امــا كشــورهايى 
چــون آلمان و بلژيــك برخالف قوانين 
بين المللى حقوق ديپلمات كشــورمان را 
زير پا گذاشته اند و وزارت امور خارجه 
بايد براى آزادى اسداهللا اسدى، اقدامات 

دهد.  انجام  قضايى 
نوروزى تاكيد كرد: وزارت خارجه بايد در 
برابر اقدامات خصمانه اين كشــورها فعالتر 
باشــد و مقابله به مثل كند تا اين كشــورها 
ديگــر جرأت نكنند حقــوق ديپلمات هاى 

ايرانى را ناديده بگيرند.

ساز و كار مالى اتحاديه اروپا 
در چند روز آينده عملياتى مى شود

جهانگيرى: بايد ازظرفيت مناطق آزاد در شرايط تحريم استفاده شود

وزارت خارجه براى آزادى ديپلمات 
ايرانى در اروپا ضعيف عمل كرده است

كمك هاى بشردوستانه كره به 
پناهندگان افغانستان در ايران
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اعالم ميزان دستمزد «كار دانشجويى» دانشجويان 
علوم پزشكى 

 از ســوى اداره كل دانشــجويى معاونت فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت، 
ميزان دســتمزد « كاردانشجويى» دانشــجويان دانشــگاه هاى علوم پزشكى در سال 
تحصيلى جديد اعالم شــد.بر اســاس اعالم اداره كل دانشجويى وزارت بهداشت و 
باتوجه به اهميت مشاركت دانشجويان در فعاليت هاى دانشجويى و در راستاى اجراى 
ماده 4 و 5 آيين نامه فعاليت هاى دانشجويى، مبلغ هر ساعت فعاليت كار دانشجويى در 
سال تحصيلى جديد، براى مقاطع تحصيلى كارشناسى و پايين تر 37 هزار و 500 ريال 
است.به گزارش ايســنا همچنين مبلغ هر ساعت « كار دانشجويى» در سال تحصيلى 

جديد براى مقاطع تحصيلى كارشناسى ارشد و دكتراى عمومى 45 هزار ريال است.

سربازان مشاور فرماندهان خود مى شوند
 در راســتاى خوشايندســازى دوران خدمت ســربازى و نيز بهره گيرى از توان و 
ظرفيت ســربازان در نيروهاى مسلح از مدتى قبل ستادكل نيروهاى مسلح ابالغيه اى 
را تحت عنوان ســرباز مشاور صادر كرد.رئيس اداره ســرمايه انسانى سرباز ستادكل 
نيروهاى مسلح در توضيح بيشتر اين ابالغيه گفت: بر اساس اين ابالغيه كه انجام آن 
به تمامى يگان ها نيز تاكيد شده است، هر يك از فرماندهان نظامى و انتظامى كه داراى 
درجه ســرهنگى و باالتر هســتند، موظفند كه يك نفر از سربازان وظيفه را به عنوان 
مشاور خود انتخاب كنند.موســى كمالى در گفت وگو با ايسنا، گفت: اين سربازان با 
توجه به تخصــص و مهارتى كه دارند، در تصميم گيرى ها ورود پيدا كرده و نظرات 

مشورتى خود را به فرمانده اعالم مى كنند. 

80 درصد بازنشستگان 2 ميليون حقوق مى گيرند
 80 درصد بازنشستگان ماهيانه 2 ميليون حقوق مى گيرند كه ارزش اين حقوق در 

شرايط فعلى نصف شده است.
به گزارش مهر، وزير رفاه، گفت: وزارت رفاه را خانه خودتان بدانيد و مطمئن باشيد 

تصميمات مهم را با مشورت شما مى گيريم.
محمد شــريعتمدارى ذر اين خصوص تصريح كرد: تالش مى كنيم بدون مشــاركت 
تصميمى اتخاذ نشــود، ممكن اســت نتوانيم همه را عمل كنيم اما اطمينان مى دهيم 

همه موارد را بشنويم.
وى گفت: 10 مشــكل عمده بازنشســتگان كشــورى را احصا كرديم و پيشنهادها و 

راهكارهايى داريم كه مورد اول همسان سازى حقوق است.

نوجوانى كشمكش بين استقالل و وابستگى
 دوره نوجوانى كه به سال هاى بين 12 تا 18 سالگى اطالق مى شود، 
به عنوان بحرانى ترين دوره زندگى هر فردى از آن ياد مى شود كه در 

آن كشمكش زيادى بين استقالل و وابستگى وجود دارد.
اين دوره كه در حقيقت دوره گذار اســت، نوجوان ما نه كودك است 
نه بزرگســال بلكه در حــال وداع با كودكى و كســب آمادگى براى 
بزرگسالى است. همين ويژگى اين دوره، نوجوان را با تغييرات سريع 

و پيچيده اى مواجه مى كند.
در اين دوره رشد جسمانى نوجوان سرعت بيشترى مى گيرد. اشتهاى 
وى افزايش مى يابد. خصايص جنســى در او با ســرعت رشد و نمو 
مى كند. رشــد قد در او به حداكثر مى رسد و استخوان بندى اش كامل 

مى شود.
مشكالت روحى-روانى نيز در اين دوره بى شمارند به همين لحاظ 
ممكن اســت نوجوان پرخاشــگرى كند و با پدر و مادر يا خواهر 
و برادرش در مجادله دايم باشــد. نســبت به مسايل دينى، اخالقى 
و فلســفى واكنش نشان مى دهد و ممكن اســت نسبت به مسايل 
دينى دچار شــك و ترديد شود. نوجوان بيشتر در تخيالت خويش 

به سر مى برد.
دوره نوجوانى به نوعى دوره توهمات است. نوجوان خود را بسيار دانا 
مى پندارد. مسايل اطراف با شدت هر چه تمام تر بر وى تاثير مى گذارند 
و هر موضوعى هر چند كوچك و بى اهميت مى تواند خيلى سريع و 

شديد وى را عصبانى كند.
نوجــوان در مورد شــغل نيز در تالطم اســت. با كســب كمترين 
اطالعات در مورد هر كارى به سمت آن گرايش پيدا مى كند. ممكن 
اســت بسيارى از كارها را هم انجام دهد اما در هيچيك ثبات ندارد 
و در اندك زمانى دلسرد شده و آن را رها مى كند. اما با وى همراهى 
كنيــد زيرا در همين كارهاى پراكنده براى وى تجربه هاى بســيارى 

نهفته است.
در اين دوره توجه نوجوان به خودش نيز جلب مى شــود. به ظاهر 
خود بيشتر توجه مى كند و اهميت مى دهد و دوست دارد مورد توجه 

و تحسين ديگران قرار گيرد.
براى گذران زمان بيشتر ترجيح مى دهد در كنار همساالن خود باشد.

با اين هجــوم ناگهانى تغييرات در نوجوان، والدين بايد بســيار 
دقيــق و ظريف عمل كنند و توجه داشــته باشــند كه مســايل 
نوجوانان، مســئله رياضى نيســت كه فرمول معينى براى حل آن 

وجود داشته باشد.
شــيوه "ناديده گرفتن" روشى توصيه شــده در برخورد با نوجوانان 
اســت. سعى كنيد بســيارى از رفتارهاى وى را ناديده بگيريد، زيرا 

بازخواست دايم نوجوان، وى را عصبى و پرخاشگر مى كند.
در ارتباط با نوجوان خود حتما از خشونت بپرهيزيد زيرا باعث از بين 
رفتن اعتماد به نفس در وى مى شود و هم ممكن است واكنشهاى تند 

عصبى نوجوان را در پى داشته باشد.
با نوجوان خود با دستور و تحكم رفتار نكنيد. او اين رفتار را نمى تواند 
بپذيرد وباعث ايجاد تنش هرچه بيشــتر و سردى روابط در خانواده 

مى شود.
نوجوان خود را از تجربيات خويش محروم نكنيد، آموزش هاى الزم 
را به وى بدهيد و همواره در كنارش باشــيد و راهنمايى اش كنيد به 
اين ترتيب درصد زيــادى از نگرانيها و اضطراب هاى نوجوان از بين 

مى رود.
براى نوجوان خود وقت كافى بگذاريد. پيرامون موضوعات مختلف 
با وى صحبت كنيد و با دقت به ســخنان وى گوش گوش فرا دهيد. 
بــه اين طريق هم روابط دوســتانه بين خــود را حفظ مى كنيد و هم 
آگاهيهاى الزم را در اختيار وى قرار مى دهيد، ضمن اينكه حس اعتماد 

وى را نيز جلب مى كنيد.
محيــط خانه را امن و آرام كنيد و ار مناقشــات خانوادگى بپرهيزيد. 
نوجوان كه دردرون خود درگير انبوهى از تغييرات و مشكالت است 
به خانواده اى مســتحكم، پايدار و امن نيــاز دارد تا در اين بحرانها به 

آن تكيه كند.
براى حل مشكالت نوجوانان، هميشه در كنار آنها باشيد و ياريگرشان 
باشــيد اما بگذاريد خودشان راه حل مشــكالت خويش را بيابند. با 
مشــكالت وى خيلى طبيعى برخورد كنيد تا مسايل نوجوان برايش 

الينحل نمود نكند.
هرگز و هرگز نوجوان خود را با ديگران مقايسه نكرده و ضعف هايش 
را به رخش نكشيد. بلكه بيشتر با تكيه بر نقاط قوت وى سعى در حل 

نقطه ضعف هايش كنيد.
در امور جارى با نوجوانان مشورت كرده و به آنها ميدان عمل بدهيد. 
تا دست به كار نشوند تجربه كسب نمى كنند و مهارت يافتن راه حل 

براى مشكالت را نيز پيدا نمى كنند.
نوجوان براى مستقل شدن در تالش است او را بى هيچ قيد و شرطى 

بپذيريد، احترام كنيد و در راه كسب استقالل يارى اش كنيد.

قدس: ژاپني ها مي گفتند شما را چه به توليد چرخ خياطي؟
 ما هم بايد بگيم شــما هنوز نتونســتين يه قاشــق براى غذا 

خوردنتون اختراع كنين
ابرار ورزشي: كي روش: ايران مرا براي 6 ماه مي خواهد!

 كال ايرانى ها هميشه بعد 6 ماه تصميم نهايى شون رو مى گيرن!
هدف: به محض توافقم با ايران، برانكو تمرينات ما را دچار مشــكل 

مي كند!
 بدون شرح!!

ايران: زنان چگونه مي توانند ارث بيشتر ببرند!
  فقط بهشون بگين با جيق زدن كارى از پيش نمى ره!!

جام جم: تنظيم آيين نامه (شب ماني) دانش آموزان در مدارس 
 معلوم نيست مدرسه داريم مى سازيم يا خوابگاه!!

جمهوري اســالمي: قيمت دالر پايين آمد ولي هنوز سايه گراني ها بر 
دوش مردم سنگيني مي كند 

 از ماست كه بر ماست!! 
اطالعات: چه مقدار تخم مرغ در روز مصرف كنيم 

 هر مقدار كهكرم مرغ هامون باشه!! 
ديار كهن كردستان: اشتغال پنهان دشواري شهر سنندج 

 يعنى بعضي ها زيرميز يه شغل ديگه دارن؟
همدان پيام: متخصصان براي روستاها تصميم بگيرند

 مگه روستائى ها خودشون فكر و تخصص ندارن!!
ايسنا: وقتي ربات ها، ربات مي سازند 

 چه شود؟!!
شروع: جهش اقتصادي با اقتصاد هوشمند

 تا االن اقتصادمون بى هوش بود؟ 
تجارت: دولت به كمك تعاوني ها مي آيد 

 يكى ميخواد به خود دولت كمك كنه!!
ابرار اقتصادي: افزايش درآمد كشور 
 از جيب مردم به جيب دولت!! 

ايران: داستان آنهايي كه از شهر دل كنده اند 
 همون شعر خوشا به حالت اى روستايى ميشه!!

راننده پرايد قربانى سرعت غيرمجاز شد

 براثر واژگونى يك دستگاه سوارى پرايد در جاده همدان - مالير، 
راننده اين وسيله نقليه جان باخت.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: اين ســانحه عصر يكشنبه در 
نزديكى كارخانه آسفالت و مجاور دو راهى قهاوند رخ داد.

رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: با وجود نصب تابلوهاى 
فســفرى محدوديت سرعت اما راننده پرايد با سرعت غيرمجاز اقدام 

به تردد از اين مسير كرد.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: راننده اين وســيله نقليه هنگام 
رســيدن به پيچ سرعت خودرو را كاهش نداده بنابراين سوارى پرايد 

واژگون شد.
عزيزى افزود: راننده پرايد به علت نبســتن كمربند ايمنى از شيشــه 
وســيله نقليه به بيرون پرتاب شده و براثر برخورد سر با سطح جاده 

جان خود را از دست داد.
وى اضافه كرد: ميزان ســرعت پيش بينى شده براى اين محدوده 70

كيلومتر در ســاعت اســت اما راننده پرايد با بيش از 100 كيلومتر در 
ساعت از اين پيچ عبور كرد.

طبــق آخرين گزارش پليس راه، 50 درصد ســوانح فوتى و جرحى 
همدان به علت واژگونى اســت كه 24 درصد آن در جاده هاى فرعى 

و روستايى رخ مى دهد.

105كيلو ترياك در همدان كشف شد
2 محموله موادمخدر از نوع ترياك به مقدار 105 كيلوگرم توسط 

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر كشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: اعضا يك باند اقدام به بارگيرى 

مواد مخدر از 2 نقطه در شهر كشور به مقصد همدان كردند.
بخشــعلى كامرانى صالح در گفت و گو بــا ايرنا بيان كرد: اعضاى 
اين باند قصد توزيع موادمخدر ترياك در شهرســتان هاى همدان 
و مالير را داشــتند كه در اين 2 منطقه پيش از ورود به داخل شهر 

دستگير شدند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: خودروى توقيف شده در شهر 

همدان حامل 90 كيلوگرم مواد مخدر و خودروى توقيف شده 
كامرانى صالح ادامه داد: در اين زمينه ســه دســتگاه خودرو سوارى 

توقيف و پنج تن از قاچاقچيان دستگير و تحويل مقام قضايى شدند.
وى گفت: قاچاقچيان مواد مخدر داراى سن بين 20 تا 30 سال هستند 
همچنين يكى از عوامل اين باند داراى سابقه تهيه و توزيع مواد مخدر 

است.
چهارتن و 700 كيلوگرم انواع موادمخدر از ابتداى سال جارى تا پايان 

مهر در همدان كشف شده است.

مهلت ثبت نام دوره هاى كارشناسى ارشد فراگير 
پيام نور تمديد شد

 مهلت ثبت نام براى متقاضيان ثبت نام در آزمون كارشناسى ارشد فراگير دانشگاه پيام 
نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت نوزدهم) تا شنبه 12 آبان تمديد شد.

به گزارش مهر، به منظور فراهم كردن تســهيالت بيشتر براى آن دسته از داوطلبانى كه 
تاكنون در آزمون كارشناسى ارشد فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت 
نوزدهم) ثبت نام نكرده اند، ترتيبى اتخاذ شــده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند تا روز 

 شنبه 12 آبان 97 نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.
كليــه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شــده و پس از مطالعه دقيق 
دفترچه راهنماى ثبت نــام و فراهم كردن مدارك و اطالعات مورد نياز، به پايگاه اطالع 
رسانى سازمان ســنجش  آموزش كشور به نشانى www.sanjesh.org مراجعه و 

نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام كنند.

آسيب هاى كبدى مصرف الكل را بشناسيد
 مصــرف الكل به هر مقدار مى تواند براى كبد مضر باشــد و خطر مصرف الكل در 

زنان شديدتر است.
رئيس شــبكه هپاتيت ايران به مضرات مصــرف الكل بويژه در بيماران مبتال به هپاتيت 
سى، اشاره و اظهار كرد: مصرف الكل نه تنها سبب آسيب كبدى مى شود، بلكه با درمان 
هپاتيت ســى نيز تداخل دارد.  مصرف الكل توليد چربى را در كبد افزايش داده و اين 
موضوع به آســيب كبدى و سيروز منجر مى شود. بايد توجه كرد كه مصرف الكل منجر 

به تداخل در نوسازى كبد مى شود.
سيد مويد علويان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه هرچه مقدار بيشترى الكل مصرف 
شود، خطر آسيب كبدى هم بيشتر خواهد بود، افزود: نوع الكل مصرفى ارتباطى به ايجاد 
ضايعه ندارد، بلكه همه مشروبات الكلى مضر هستند و در صورت ادامه مصرف الكل، 
امكان تجويز دارو جهت كنترل هپاتيت ســى وجود ندارد.  بنابراين همه نوع مشروب 

الكلى و مصرف آن به هر مقدار براى كبد مضر است.

استرس مادر و لوازم آرايشى 
موجب ناهنجارى نوزاد مى شود

 بخش عمده اى از مشــكالت كودكان مبتال به ناهنجارى هاى مادرزادى اگر وراثتى 
نباشد به نوع تغذيه و شرايط زندگى مادر ارتباط دارد.

دكتر دلشاد با اشاره به اينكه دوران جنينى تحت مديريت ژن ها است، مى گويد: گاهى 
ممكن است ژن هاى جنين دچار نقص شده يا تغييراتى پيدا كرده، باعث ناهنجارى در 
بدن جنين شود. اما گاهى نوع تغذيه و شرايط مادر در به وجود آمدن ناهنجارى در جنين 
نقش دارد. به گفته اين فوق تخصص جراحى كودكان، اســترس زياد، استفاده از لوازم 
آرايش به ويژه در دوران يك تا دو ماهگى تشكيل جنين در بدن مادر، استعمال دخانيات، 
مصرف الكل، قرار گرفتن در برابر تشعشعات و مواد شيميايى، استفاده از داروهاى مضر 
در دوران باردارى مثل داروى ضد صرع و ســوء تغذيه مادر و نوزاد از ديگر داليل مهم 

به وجود آمدن ناهنجارى در نوزادان است.

زهرا پاكزاد »
 بيمارســتان فاطميــه بــه عنــوان تنها 
بيمارســتان تخصصى زنان در غرب كشور 
داراى امكانــات و نيــروى الزم براى ارائه 
خدمات ضــرورى براى مادر و فرزند و نيز 

حل بسيارى از مشكالت نابارورى است.
مركز درمانى-آموزشــى فاطميه نخســتين 
بيمارســتان در سطح استان همدان است كه 
-ISO۹۰۰۱ ) موفق به اخذ گواهينامــه

2000 ) شده است.
ايــن بيمارســتان از مهمترين مراكــز ارائه 
فوق تخصصى زنان  تخصصــى و  خدمات 
و زايمان در اســتان و غرب كشــور است 
كه از همه نقاط اســتان و استان هاي مجاور 
مانند كردستان، كرمانشاه، مركزي و قزوين 
مراجعه كننده دارد. بــا  اجراى طرح تحول 
ســالمت كه در آن به زايمان طبيعى تاكيد 
مى شــد، تعداد مراجعان به ايــن مركز هم 
بــه لحاظ ترويــج زايمان طبيعــى به طور 

چشمگيرى افزايش يافت. 
بــا توجــه بــه توانمندى هــاى علمى و 
برجستگى هاى پژوهشــى و درمانى اساتيد 
و متخصصيــن ايــن مركز در حــوزه علم 
تجهيزات  بهتريــن  بكارگيرى  نابــارورى، 
در بخش هــاى مختلــف (آندرولــوژى – 
جنين شناســى، زنان و زايمــان، نوزادان ، 
مشــاوره نابارورى، تصوير بردارى بارورى، 
اپيدميولوژى  و بهداشــت بارورى و روان 
شناســى) افزايش  زايمــان طبيعى در اين 
بيمارستان را بارها در خبرها شنيديم چنانچه 
در ســه ماهه دوم سال 97 گزارشى مبنى بر 

افزايش 9٪ اين نوع زايمان گزارش شد.
بنابرايــن گزارش تعداد زايمــان طبيعى در 
بيمارستان فاطميه در سه ماهه دوم 97 نسبت 

به سه ماهه اول افزايش يافته است.
مدير مركز آموزشــى درمانــى فاطميه در 
توضيح اين موفقيت اظهار داشــت: درصد 
زايمان طبيعى در سه ماه دوم سال 49٪ شده 
كه نسبت به سه ماهه اول سال  9٪ افزايش 

داشته است.
جواد جوزى عواملى  اصلى كه باعث افزايش 
زايمان طبيعى و موفقيت اين بيمارستان در 
ترويج اين مهم شــد را، آگاه ســازى مردم 
نسبت به عوارض سزارين دانست و اظهار 
كرد: آگاهى بانوان نسبت به احتمال عفونت 
رحم، عفونت هاى ادرارى، خطرات ناشى از 

بيهوشى، خطر عفونت محل بخيه ها، خطر 
پارگى رحم در مادران سزارين شده، احتمال 
چســبيدن جفت به محل بخيه هاى رحم در 
حاملگى هاى بعدى،در نتيجه خطر برداشتن 
رحم در مادران سزارينى كه بيشتر از مادران 
بــا زايمان طبيعى اســت به همــراه ميزان 
خونريزى كه در ســزارين تقريبا“ دو برابر 
زايمان طبيعى است،باعث شد تا خانواده ها 

نسبت به زايمان طبيعى تشويق شوند.
وى با اشاره به اينكه طول مدت بسترى در 
بيمارستان در مادران سزارين شده بيشتر  از 
طبيعى اســت بيان كرد: عوارضى كه ممكن 
اســت بعد از گذشــت چند هفته، چند ماه 
و يا حتى چند ســال بعد از ســزارين ديده 
شود، شــامل دردهاى شــكمى بعلت نفخ 
شكم، انســداد روده بدليل چسبندگى ناشى 
از جراحى و باز شــدن محل برش جراحى 

در حاملگى هاى بعدى است.
به گفتــه جوزى اين مــادران بعلت حالت 
بيهوشــى و درد زياد بعد از عمل نمى توانند 
يك ارتباط عاطفى مناســب و زود هنگامى 
با نوزادشــان داشــته باشــند و  بطور كلى 
ميزان مرگ و مير در عمل ســزارين بعلت 
خونريزيها، عفونت هــا و يا خيلى از موارد 
ديگرى كه ممكن است در حين عمل پيش 

آيد،چندين برابر زايمان طبيعى است.
وى در خصوص عوارض جنينى ســزارين 
نيز گفت: داروهاى بيهوشــى مى تواند روى 

جنين عوارض داشته باشــند اين عوارض 
شــامل احتمال زياد مشــكالت تنفسى در 
نوزادان ســزارينى، احتمــال بروز صدمات 
جنينى مانند شكســتگى جمجمه جنين يا 

ساير استخوانها و فلج باز است.
مدير مركز آموزشى درمانى فاطميه در ادامه 
عوامــل و فعاليت هايى كه باعــث افزايش 
زايمان طبيعى در اين بيمارســتان شــده را 
اســتقرار متخصص زنان و زايمان در بخش 
ليبر، اســقرار مقيم متخصص زنان و زايمان 
در اورژانــس، برگــزارى مســتمر و مداوم 
كالس هــاى آمادگى زايمــان فيژيولوژيك 
در صبح و بعدظهــر، افزايش تعداد ماماهاى 
همراه در مركز، افزايش روشهاى بى درد مانند 
اســتفاده از گاز آنتونوكس در مركز، آموزش 
ماماهاى همراه براى افزايش  ارتقاء مهارتهاى 
بالينى، افزايش كار تيمى متخصصين زنان و 

زايمان و ماماهاى مركز دانست.
وى همچنيــن در زمينــه برنامه هاى ترويج 
زايمان طبيعــى اقدامات انجام شــده را به 
شــرح زير اعالم كرد  و گفت: رايگان بودن 
فرانشــيز زايمان طبيعى بيماران بيمه شده، 
برگزارى كالســهاى زايمــان فيزيولوژيك، 
راه اندازى زايمان بى درد با گاز آنتونوكس، 
برگــزارى جشــنواره هاى ترويــج زايمان 
طبيعى، برنامه حضور ماماى همراه بمنظور 
حمايت هــاى روحــى روانــى از بيماران، 
برگزارى كالس هاى آموزشــى براى ماماها 

وتوانمندســازى آنها درامــر زايمان طبيعى 
از جمله برنامــه هاى ترويجى فاطميه براى 

ترويج زايمان طبيعى بوده است. 
جوزى در ادامه گفت: بســيارى از زنان به 
دليل ترس از درد خودشــان را در معرض 
سزارين قرار مى دهند كه هم بيهوشى و هم 
عوارض جراحى دارد، اما مى توان با استفاده 
از زايمان هاى بى درد دارويى پروسه درد را 
مديريت كرد تا مادر بدون درد، زايمان كند. 
مديــر مركز آموزشــى ادامــه داد: در اين 
روش بدون اينكه دارويى اســتفاده شود،  با 
اســتفاده از روش هاى حمايتى و استفاده از 
تكنيك هاى دســتى و بدون نياز به دارو كه 
توسط ماماها بكار مى رود، مى توان درد مادر 

را در حين زايمان كاهش داد.
وى همچنين گفت: در بــاردارى و زايمان 
گاهى با مسائل غيرطبيعى روبه رو مى شويم 
كه بــا توجه به بيمارى هــاى زمينه اى مادر 
حكم مى كند مداخالتى براى تولد و زايمان 
انجام شــود؛ ســزارين و زايمان به روش 
جراحى يكى از مداخــالت مفيد و نجات 

بخش  در اين زمان محسوب مى شود.
مدير مركز آموزشى درمانى فاطميه در پايان 
آمار 6 ماه ســال 97 زايمان در مركز فاطميه 
را اعالم كرد و اظهار داشــت: در اين مدت 
زايمان طبيعى به تعــداد 2180 نفر، زايمان 
سزارين به تعداد 2535 نفر، دوقلو زايى 114 

نوزاد و چند قلويى 42 نوزاد بوده است.

مدير مركز آموزشى درمانى فاطميه : 

طرح تحول سالمت آمار سزارين را 
كاهش داد

ارزهاى چند 
نرخى گريبان گير 
واردكنندگان 
تجهيزات پزشكى
 اگر ارزهاى چند نرخى  از اين سيستم 
پزشــكى كشــور حذف شــود نتيجه آن 

آزادسازى رقابت خواهد بود.
رئيس انجمن دندانپزشــكان عمومى ايران 
با اشــاره به اهميت موضوع توليد داخلى 
و تهيه تجهيزات مورد نياز دندانپزشــكى 
در راستاى حفظ ســالمت دهان و دندان 
مردم جامعه، اظهار داشت: ما بايد در زمينه 
توليدات تجهيزات و لوازم دندانپزشــكى 
بتوانيم با بازار جهانى رقابت داشــته باشيم 
كه ايــن موضوع بدون حمايت هاى دولتى 

امكانپذير نيست.
به گزارش فارس، باقر شــهنى زاده گفت: 
بســيارى از تجهيــزات دندانپزشــكى از 

كشورهاى خارجى تهيه مى شود.
وى ادامه داد: كشــور آمريكا براى حمايت 
از توليــد داخلى از واردات كاالهاى چينى 
عوارض ســنگينى مى بندد كه با اين روش 
توليد داخل خــود را ارتقا مى دهد و الزم 
است كشور ما نيز از بخش صنعت داخلى 
حمايت ويژه اى داشته باشد كه متأسفانه ما 
در اين زمينه طى ســال هاى گذشته خوب 
عمــل نكرده ايم و بســيارى از تجهيزات 
دندانپزشكى از كشــورهاى خارجى تهيه 

مى شود.
شهنى زاده گفت: به طور مثال مدت ها بود 
اعالم مى شد كه در تأمين كارپول بى حسى 
خودكفا شــده ايم ولى در شرايط بحرانى 
فعلى مشــخص شده كه ماده اوليه كارپول 

بى حسى از خارج از كشور وارد مى شود و 
در نتيجه در بازار با كمبود مواجه شده ايم و 
تمام دندانپزشكان براى درمان بيماران دچار 

چالش مى شوند.
رئيس انجمن دندانپزشــكان عمومى ايران 
ادامه داد: تالش ما اين است كه رابطه بين 
شركت هاى تجارى و دندانپزشكى براساس 
اصول منطقى باشد و انجمن دندانپزشكان 
عمومــى ايران در اين زمينه شــركت هاى 
توليدكننــده و واردكننــده را دعــوت به 

همكارى مى كند.
ســال هاى  طى  متأســفانه  افــزود:  وى 
اخير فشــارهاى زيادى از سوى وزارت 
بهداشت به انجمن دندانپزشكان عمومى 
ايــران وارده شــده و حتــى اكنون در 
تحت  ساليانه  علمى  كنگره هاى  برگزارى 
فشار هســتيم. انجمن هاى علمى بايد از 
اســتقالل الزم برخوردار باشــند و ما به 

عنوان جامعه پزشــكى سال هاســت كه 
تالش مى كنيم تا اين انجمن ها با حضور 

مردم اداره شوند.
شــهنى زاده با اشاره به مشــكالت تأمين 
تجهيزات دندانپزشــكى گفــت: دخالت 
دولــت از طريق ســازمان غــذا و دارو 
باعث شده تعداد مراكز ناظر افزايش پيدا 
كند و اگر كســى نتوانــد در اين چرخه 
معيــوب فعاليــت كند، مجبور مى شــود 
بــه دنبــال واردات كاالى قاچاق برود و 
متأسفانه سيســتم بانكى ما معيوب است 
و بوروكراســى هاى ادارى باعث واردات 
كاالهاى قاچاق شــده اســت و زمانى كه 
دندانپزشك كااليى را با قيمت گران تهيه 
مى كند، مجبور است خدمات را با قيمت 
بيشتر به بيماران ارائه دهد كه اين موضوع 
باعث مى شــود سالمت دهان و دندان به 

خطر بيفتد.
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جزئيات تصميم جديد دولت براى جبران حقوق كارمندان
 بر اساس مصوبه جديد دولت، كاركنان رسمى، پيمانى، كشورى و لشگرى، كاركنان 
قراردادى و شركتى و مستمرى بگيران كه حقوق آنها ماهانه كمتر از 3 ميليون تومان است، 

جبرانى خواهند گرفت.
به گزارش مهر، با تصميم جديد دولت، آن دســته از كاركنان رســمى، پيمانى، كشورى 
و لشــگرى، كاركنان قراردادى و شركتى و مســتمرى بگيران صندوق هاى بازنشستگى 
كشورى، لشــگرى كه حقوق آنها ماهانه كمتر از 3 ميليون تومان است، جبرانى خواهند 

گرفت.

خبرگزارى مهر متن كامل اين مصوبه را منتشر كرد:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت نفت، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك 

مركزى جمهورى اسالمى ايران
هيات وزيران در جلســه 2/8/97 به پيشنهاد مشــترك وزارتخانه هاى تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون 

اساسى جمهورى اسالمى ايران تصويب كرد:
1- ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور مجــاز اســت بــراى كاركنــان رســمى و پيمانــى 
كشــورى و لشــگرى، كاركنــان قــراردادى و شــركتى و مســتمرى بگيــران صندوق هــاى 

بازنشســتگى كشــورى، لشــگرى و حمايــت و بازنشســتگى كاركنــان فــوالد و ســيار 
صندوق هــا كــه مجمــوع پرداختــى ماهانــه آنهــا كمتــر از ســى ميليــون ريــال اســت، 
ــا  ــوق و دســتمزد آنه ــا حق ــط ب ــق حســاب هاى بانكــى مرتب ــى از طري كمــك جبران

واريــز كنــد.
2- منابــع مالى مــورد نياز اين تصويب نامه از محل مصوبــه دولت در خصوص طرح 

حمايت غذايى از گروه هاى كم درآمد جامعه تامين مى شود.
3- مسئوليت و چگونگى اجراى اين تصويب نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور 

است.
اسحاق جهانگيرى
معاون اول رئيس جمهور

نفت

خبرهاي كوتاه

كاهش قيمت نفت ازسرگرفته شد
 قيمت نفت روز دوشنبه كه ســرمايه گذاران به دنبال ريزش هفته 
گذشــته بازارهاى مالى و نگرانى ها نسبت به آسيب ديدن رشد اقتصاد 

جهانى محتاط بودند، كاهش پيدا كرد.
به گزارش ايسنا،

به گفته بنجامين لو از شركت كارگزارى فيليپ فيوچرز، ضعيف شدن 
شــرايط اقتصادى و كندى رشد تجارت بين المللى، به فضاى بدبينى 

دامن زده، زيرا دورنماى رشد اقتصادى تاريك تر شده است.  
آشــفتگى بازارهاى مالى ممكن است روى ســرمايه  گذارى و هزينه 
مصرفى تاثير گذاشــته و جريان تجــارت را كاهش داده و در نهايت 

به تقاضا آسيب بزند.
با اين حال در بخش عرضه، بازار نفت در آستانه بازگشت تحريم هاى 
آمريكا عليه صادرات نفت ايران كه از هفته آينده آغاز مى شود و ميزان 
عرضه به خصوص به آسيا را محدود خواهد كرد، پرتنش مانده است.

محدوديت عرضه به بازار در آســيا در ميــزان اندك نفت به فروش 
نرفته اى كه در نفتكش هاى مســتقر در آب هاى نزديك ســنگاپور و 
جنوب مالزى نگهدارى مى شــود، مشهود اســت.  طبق آمار رفينيتيو 

آيكان، تنها چهار ابرنفت كش در حال حاضر حامل نفت هستند.
 اما در آمريكاى شمالى هيچ كمبود عرضه اى وجود ندارد، زيرا توليد 
نفت آمريكا از اواسط سال 2016 يك سوم رشد كرده و به حدود 11

ميليون بشكه در روز رسيده است.
توليد آمريكا افزايش بيشــترى پيدا خواهد كرد.  بنا بر آمار شــركت 
خدمات انرژى بيكرهيوز، شــركت هاى حفــارى آمريكايى در هفته 
منتهى به 26 اكتبر، دو حلقه به شمار دكل هاى حفارى افزوده و تعداد 
آنها را به 875 حلقه رســاندند كه باالترين تعداد از مارس سال 2015

به اين سو به شمار مى رود.
براســاس گزارش رويترز، بيش از نيمى از دكل هاى نفتى آمريكا در 
منطقه پرميان باســين در تگزاس غربى و شرق نيومكزيكو هستند كه 

بزرگترين تشكيالت نفت شيل اين كشور است.

ادامه پرداخت ارز به زائران اربعين 
تا پايان ماه صفر

ايســنا: معاون فناورى اطالعات بانك ملى ايران از ادامه ثبت نام براى 
پرداخت ارز زائران اربعين تا پايان ماه صفر خبر داد. مســعود خاتونى 
افزود: چند روز پيش خبرهايى منتشــر شده كه برخى افراد به شعب 
بانك ملى در شــهرهاى نجف مراجعه مى كنند و ارز در اختيار آن ها 
قرار نمى گيرد كه من اين موضوع را شخصا پيگيرى كردم و مشخص 
شد اين افراد يا اتباع خارجى هستند كه ما آن ها را ثبت نام نمى كنيم يا 

در سامانه "سما" ثبت نام نكرده اند.

تهديد بازار محصوالت پالستيكى ايران از 
سوى تركيه

خبرآنالين: رئيس اتحاديه پالستيك و ظروف يك بار مصرف گفت: 
با اتخاذ برخى تصميم ها در صادرات محصوالت پالستيكى مبنى بر 
فروش در ازاى دريافت دالر، بازار ايران در كشــورهاى همســايه از 
ســوى تركيه با تهديد مواجه شده اســت. مقيمى در رابطه با شرايط 
تامين مواد اوليه توليد پالســتيك و ظــروف يك بار مصرف، گفت: 
توليدكنندگان داخلى به واسطه فعاليت پتروشيمى ها و وجود مواد اوليه 
در كشور،  هيچ مشكلى در توليد مواد مصرفى صنف پالستيك ندارند.

افزايش چشمگير بارندگى در كشور
مهر: براساس جديدترين آمار ارائه شده از وضعيت بارندگى در كشور از 
اول مهرماه تا شش آبان ماه ارتفاع كل ريزش هاى جوى بالغ بر 18/4 ميلى متر 
بوده كه اين ميزان نسبت به ميانگين دوره هاى مشابه درازمدت كه عددى 
معادل 10/5 ميلى متر بوده، 75/2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

كه عددى معادل 8/4 ميلى متر بوده، 114 درصد افزايش داشته است.

بازار سيگار، صاحب ندارد!
 بازار سيگار از اواخر سال گذشته رها شده و هيچ خبرى از نهادهاى 
مسئول به منظور جلوگيرى از فعاليت دالالن و محتكران نيست. از فروش 
با قيمت هايى تا دو برابر قيمت درج شده روى پاكت تا جوالن سيگارهاى 

قاچاق بدون قيمت درج شده به خوبى خالء نظارتى را به رخ مى كشد.
بازار سيگار در ســال 1397 با مشكالت عديده اى روبرو بوده است كه 
مهمترين آن عدم نظارت جدى بر قيمت هاى فروش توســط نهادهاى 
نظارتى و ذى صالح است؛ به گونه اى كه با افزايش نرخ ارز، قيمت سيگار 
نيز كه به عقيده كارشناسان از كاالى مصرفى به كااليى سرمايه اى تبديل 
شده اســت، افزايش يافته و با كاهش قيمت ارز نيز سيگارهاى احتكار 
شده از پستوها و انبارها خارج شده تا محتكران و سودجويان از ضرر و 

زيان هاى احتمالى و پيش رو جلوگيرى كنند.
اين در حالى است كه متاســفانه مهمترين اشكال وارده بر بازار سيگار، 
سود و منفعتى است كه به جيب دالالن و محتكران مى رود و در اين بين 
توليدكنندگان هيچ سود مازادى نمى برند و بيش از هر بخش ديگرى اين 
مصرف كنندگان هســتند كه از لحاظ مالى متضرر مى شوند. مسئله قابل 
ايراد در اين حوزه انفعال نهادهاى نظارتى و بازرســى است كه از ابتداى 
سال تاكنون به بازار ســيگار ورود نكرده اند و اين دالالن و واسطه گران 
هســتند كه هرگونه كه مى خواهند جوالن مى دهند و سودهاى آنچنانى 

به جيب مى زنند.
ايسنا در گزارشى ميدانى با مراجعه به برخى واحدهاى فروش و پرس و 
جو از فروشندگان، فهرستى از برخى برندهاى سيگار تهيه كرد تا با مقايسه 
قيمت درج شــده روى پاكت و قيمت فروش اين محصوالت، وضعيت 
اين بازار را بررسى كند. بر اين اساس قيمت هاى فروش سيگارهاى توليد 
داخل اعم از توليد داخل با نشــان ايرانى، برند مشترك و توليد داخل با 
نشان بين المللى نسبت به قيمت هاى درج شده بر پاكت سيگار، اختالف 
فاحشى دارند و در مورد سيگارهاى با برند خارجى نيز بايد خاطرنشان 
كرد كه از ابتداى سال جارى تاكنون ميزان واردات رسمى سيگار به صفر 
رســيده است؛ بنابراين هر آنچه در واحدهاى فروش به مصرف كنندگان 
عرضه مى شــود،  قاچاق است. سيگارهايى كه هيچ  قيمت درج شده اى 
ندارند و  براساس شرايط حاكم بر بازار، قيمت نهايى آنها تعيين مى شود؛ 
هر چند كه در بازار سيگار تعيين كننده قيمت نهايى، دالالن و سودجويان 

هستند.
به طور مثال هر پاكت ســيگار وينستون در حالى با قيمتى بين 10 تا 13

هزار تومان به فروش مى رســد كه قيمت درج شده بر پاكت آن، رقمى 
معادل 7500 تومان اســت. اين در حالى اســت كه كماكان در برخى از 
واحدهاى فروش شــاهد عرضه پاكت هايى هســتيم كه تاريخ توليد آن 
مربوط به سال گذشته بوده و قيمتى معادل 5500 تومان دارند. هر پاكت 
ســيگار كنت با قيمت درج شده معادل 6500 هزار تومان پشت جلد با 
قيمتى بين 9 تا 10 هزار تومان به فروش مى رســد. سيگار مگنا با قيمت 
درج شده 3500 تومانى حدود 7000 هزار تومان عرضه مى شود. سيگار 
كمل نيز با قيمت درج شــده 5500 تومانى تــا 7000 تومان به فروش 
مى رسد و هر پاكت ســيگار پال مال در حالى كه روى پاكت آن قيمت 
4500 تومانى حك شده با قيمتى معادل 6000 تومان به فروش مى رسد. 
قيمت درج شده بر سيگار اونيكس نيز 3500 تومان است و به مشتريان با 

قيمتى معادل 6000 تومان فروخته مى شود.
اما سيگارهايى نظير بهمن، مارلبرو، جى وان و اسه قيمت درج شده پشت 
جلد ندارند و به ترتيب سيگار بهمن با قيمتى معادل 6000 تومان، مارلبرو 
با قيمتى بين 25 تا 30 هزار تومان، جى وان با قيمتى معادل 6000 تومان و 

اسه با قيمتى بين 12 تا 13 هزار تومان به فروش مى رسد.
به گفته فروشندگان سيگار، سود حاصل از فروش هر پاكت سيگار ايرانى 
بين 500 تا 1000 تومان اســت و در مورد سيگارهاى خارجى سود هر 

پاكت به 1500 تا 2000 تومان مى رسد. 
در شــرايط به وجود آمده در بازار سيگار، اليه اوليه در شبكه توزيع كه 
توليدكنندگان و عمده فروشان اصلى هستند، فعاليتشان توسط واحدهاى 
نظارتى مورد بررسى و كنترل قرار مى گيرد، اما در مورد اليه هاى بعدى كه 
شامل خرده فروشى ها مى شود نظارت و كنترلى وجود ندارد و طبيعى است 
كه دالالن و واسطه گران از اين آشفتگى به نحو مطلوب استفاده مى كنند و 
برخى واحدهاى فروش نيز دست به سودجويى مى زنند؛ بنابراين وضعيت 
فعلى بوجود آمده به دليل نبود نظارت بر شبكه خرده فروشى سيگار توسط 
دستگاه هاى نظارتى اســت كه موجب شده كار به گونه اى پيش برود كه 
توزيع كنندگان اليه  نهايى عرضه، پاكت هاى ســيگار را با قيمتى باالتر از 
قيمت درج شده به واحدهاى فروش توزيع كنند و هر يك از اين واحدها 
نيز كه عمدتا مجوز فروش ندارند، بر اســاس منطقه اى كه در آن مستقر 

هستند، كاالى خود را به مشتريان عرضه مى كنند.
گفتنى اســت پس از اضافه شدن بند جنجال برانگيز الحاقى 7 به تبصره 
6 اليحه بودجه 1397 توسط مجلس شوراى اسالمى در خصوص اخذ 
عوارض ســيگار كه منجر به افزايش قيمت خرده فروشى هر نخ سيگار 
توليد داخل و سيگار وارداتى از ابتداى امسال مى شد بازار اين محصول 
در اواخر ســال 1396 دچار آشفتگى در زمينه قيمت فروش شد. با خبر 
افزايش قيمت سيگار در سال 1397 كه از اواخر سال گذشته با توجه به 
اليحه بودجه ســال 1397 مطرح شد، شاهد افزايش قيمت اين محصول 
توســط توزيع كننده ها بوديم. محصوالتى كه قيمت درج شده روى هر 
پاكت آن با قيمت فروش محصول همخوانى نداشت و به طور مثال هر 
پاكت ســيگارى كه 3000 تومان روى آن قيمت درج شده با قيمتى بين 

3500 تا 4000 تومان به فروش مى رسيد!

بيمه نامه خودروى پرايد سفيد شماره پالك  791س71 
ايران 18 شماره موتور 3921966 به شماره شاسي  
51412282104954 به نام مجيد زهره وند  به شماره 

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

 بيمه نامه كبري يوسفي مالك وسيله نقليه به شماره 
بيمه نامه 220104/96/000385 31 به نام بيمه گذار ابراهيم 
بديعي گوهر به شماره پالك 679ط18/28 به شماره موتور 
1040452 به شماره شاسي 82216942 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه خودرو بيمه نامه رازي خودرو سمند نقره اي به 
شماره بيمه نامه 31220104/96/000385 شماره پالك 

679ط18/28 شماره موتور 1040452 به شماره شاسي 
82216942 به نام كبري يوسفي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى سعيد رودبارى فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 3860701169 رشته عمران دانشگاه بوعلى 

سينا به شماره دانشجويى 9232980018 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اصالحيه
در آگهــى نوبــت دوم شــركت آب و فاضــالب 
روســتائى اســتان همــدان كــه روز دوشــنبه 
ــماره  ــود ش ــيده ب ــاپ رس ــه چ 1397/8/7 ب
ــن  ــه بدي ــد ك ــى باش ــه 973049 م مناقص

ــردد. ــى گ وســيله اصــالح م

 رئيــس اداره تنظيــم بــازار ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان با تأكيد بر 
اينكه مشكل ســيركاران استان حل شدنى 
نيست، گفت: تا زمانى كه كشاورزان بدون 
توجه به توصيه هاى جهادكشــاورزى اقدام 
به كشــت هاى مازاد مى كنند مشــكل حل 

شدنى نيست.
مهدى نجفيان با بيان اينكه امســال 1300 
هكتار سير اضافه كشــت شده است، بيان 
كرد: باران هاى بهارى امســال باعث شده 
كيفيت محصول ســير استان كم و بنابراين 
بازاريابــى اين محصول با مشــكل مواجه 

شود.
وى بــا اشــاره به اينكــه كشــاورزان به 

توصيه هاى كارشناســان جهادكشــاورزى 
توجه نمى كنند، به ايســنا گفت: كشاورزان 
به توصيه هاى كارشناســان جهادكشاورزى 
توجه نمى كنند و مشــكالت اين چنينى را 
براى خود ايجاد مى كنند به طوريكه ســال 
گذشته نيز با مشــكل چغندركاران مواجه 

بوديم.
نجفيان خاطرنشان كرد: امسال 4600 هكتار 
سير در استان همدان كشت شده كه از اين 
سطح 60 هزار تن محصول توليد و 1738 

تن نيز صادر شده است.
وى افزود: به تمامى اســتان ها نامه ارسال 
كرده ايم كه سير با كيفيت استان براى تمام 
واحدهاى صنايع تبديلى فراهم اســت اما 

بــازار خارجى را هم بايد اتــاق بازرگانى 
تأمين كند.

نجفيان ادامه داد: در ســالجارى قيمت هر 
كيلوگرم سير 1500 تومان و براى مصرف 
7000 تومــان اســت درحاليكه در ســال 
گذشــته 9000 تومان و براى مصرف كننده 

17 تا 20 هزار تومان بود.
ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  رئيــس 
ــاره  ــدان درب ــتان هم ــاورزى اس جهادكش
نبــود ســرمايه گذار در صنايــع تبديلــى 
بــه  كــرد:  تصريــح  همــدان  ســير 
محصــول  ايــن  قيمــت  اينكــه  علــت 
ــال  ــه دنب ــرمايه گذار ب ــامان اســت س نابس
ســرمايه گذارى در ايــن زمينــه نيســتند 

ــير در  ــى س ــع تبديل ــد صناي ــه 2 واح البت
اســتان همــدان در حــال احــداث اســت.
وى با اشــاره به اينكه وضعيت چغندرقند 
كنترل شــده و آرام اســت، يادآور شــد: 
خوشبختانه امسال كشت چغندرقند كنترل 
شــده و در اســتان همدان 7200 هكتار از 
ايــن محصول كشــت و 420 هزار تن نيز 
توليد شده اســت كه روند طبيعى خود را 

سپرى مى كند.
نجفيان با بيان اينكه قيمت مرغ نيز در بازار 
عادى اســت، اظهار كرد: قيمت مرغ زنده 
6450 تومــان و قيمت مصرف كننده 9650 
اســت كه قيمت مناسبى بوده و توزيع مرغ 

منجمد نيز متوقف شده است.  

دبيرخانه تنظيم 
بازار همدان در اتاق 
اصناف تشكيل شود

 رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار اســتان همدان 
گفــت: دبيرخانه تنظيم بازار همــدان بايد در اتاق 
اصنــاف شــكل بگيرد تــا اتحاديه ها هــم در آن 

مشاركت داشته باشند.
عليرضا شمس بيان كرد: خوشبختانه آرامش خوبى 
بر بازار ميوه و تره بار همدان حاكم است و قيمت 

ها به نسبت تعديل يافته است.
وى به تسنيم گفت: تابستان امسال به علت خسارتى 
كه به ميوه هاى تابستانى وارد شده بود، قيمت انواع 
ميوه به طرز چشــمگيرى افزايش يافت و حتى در 

مواردى بازار با كمبود ميوه مواجه مى شد.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار همــدان افزود: اما 
خوشــبختانه وضعيت ميوه و محصوالت پاييزى 
خوب اســت و قيمــت آن هم به نســبت براى 

مصرف كنندگان مناسب است.
شمس با بيان  اينكه به تبع شرايط اقتصادى و كاهش 
ارزش پول ملى، قيمت ميوه هاى پاييزى نسبت به 
سال گذشــته افزايش يافته است، ابراز كرد: اما در 

مجموع افزايش قيمت ميوه ها چشــمگير نبوده و 
تقريبا معقوالنه است.

وى قيمت هركيلو گرم ســيب درختى درجه يك 
را در خرده فروشى 7 هزار تا 7هزار و 500 تومان 
اعالم كرد و گفت: قيمت هركيلو نارنگى درجه يك 
نيز از 4هزار و 500 تومان تا حداكثر 5 هزار تومان 
متغير اســت.رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان 
تصريح كرد: قيمت هركيلوگرم خرمالو درجه يك 
نيــز براى مصرف كنندگان برابــر با 5 هزار تومان 
است و خيار گلخانه اى نيز با قيمت 2 هزار و 500

الى 3 هزار تومان به فروش مى رسد.
شــمس به افزايش هزينه هاى حمل  و نقل و سربار 

ميوه اشاره كرد و گفت: اين عوامل نقش مستقيمى 
بر افزايش قيمت انواع ميوه داشته است.

وى از كاهش قيمت سيب زمينى خبر داد و تصريح 
كرد: قيمت ســيب زمينى كه در ماه هاى گذشته به 
بيش از 3 هزار تومان رسيده بود، امروز با قيمت 2 
هزار الى 2 هزار و 200 تومان به فروش مى رســد. 
قيمت هر كيلو سيب زمينى در زمين كشاورزى يك 

هزار و 400 تومان است.
تنظيم بازار به فكر تعيين مباشر شب عيد باشد

رئيــس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان با تاكيد بر 
اينكه مســئوالن تنظيم بازار بايــد از اكنون به فكر 
تعيين مباشــر شب عيد باشــند، ابراز كرد: نماينده 

اتحاديه ميوه و تره بــار و نماينده انجمن حمايت 
از مصرف كننده هم بايد در انتخاب مباشــر دخيل 
باشد. شــمس در خصوص تعيين مباشر تصريح 
كرد: بايد مباشرى براى تهيه و توزيع ميوه انتخاب 
شــود كه صرفا هدفش كسب سود نباشد و به فكر 

مردم هم باشد.
وى در بخــش ديگرى از گفت وگــو با بيان  اينكه 
متاســفانه قيمت گوجه فرنگى كاهش نيافته است، 
ابراز كــرد: صــادرات مديريت نشــده، افزايش 
هزينه هــاى ســربار و اعتراض كاميــون داران در 
ماه هاى گذشــته موجب افزايش قيمت چشمگير 

گوجه فرنگى در همدان بوده است.

 مهمترين پرونده هاي تعزيرات حكومتي 
استان در ســالجاري مربوط به قاچاق كاال 
بوده اســت. آنطور كه مديركل ســازمان 
تعزيــرات حكومتي اعالم كــرد: مهمترين 
پرونده هاي قاچاق مربوط به لوازم خانگي، 
سيگار، پوشاك و سوخت بوده است. طبق 
اعالم عليرضا حســن پور مهمترين پرونده 
در سالجاري مربوط به قاچاق يك كاميون 
سيگار بيش از يك ميليون و 700 هزار نخ 
سيگار بوده كه روز دوشنبه رأي غيرقطعي 
بــا محكوميت به پرداخت 13 ميليارد ريال 
صادره شده است.وي در نشست خبري به 
مناسبت سالگرد تأسيس تعزيرات گفت: در 
ســالجاري 51 فقره پرونده مهم به ارزش 

بيش از 64 ميليارد ريال بررسي شد.
حســن پور ادامــه داد: 36 مــورد پرونده 
احتكار به ارزش 150 ميليارد ريال بررسي 
شــد كه 13 فقره منتهي به محكوميت 17
مورد برائت شد و مابقي در حال رسيدگي 

هستند.
به گفته مديركل سازمان تعزيرات حكومتي 
اســتان همدان،  در پرونده احتكار 65 عدم 
اعالم موجــودي باارزش بيش از 6 ميليارد 
ريال وجود داشت كه 44 مورد به پرداخت 
جريمــه 5 ميليــارد و 261 ميليــون ريال 

محكوم و 18 مورد هم برائت شد.
به گفته وي، قاچاق لوازم التحرير با ارزش 
8 ميليارد ريال، حبوبات به ارزش 2 ميليارد 
و 310 ميليــون ريال و قاچاق ســيگار به 
ارزش 3 ميليــارد و 870 ميليارد ريال بوده 

است. 
حســن پور در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
همدان پيام درباره اينكه تعزيرزات حكومتي 
براي نظارت بر بازار پس از تحريم هاي 13

آبان، كــه احتمال ايجاد جّو رواني مي رود، 
چــه برنامه اي دارد، گفت: بر اســاس ثبت 
انبارهــا در ســامانه در كاالهاي تحت نظر 
تعزيرات حكومتــي هيچگونه كمبودي در 
بازار وجود نخواهد داشــت اما اگر كسي 
بخواهد سوء استفاده و گرانفروشي كند با 

تمام قدرت مقابله خواهيم كرد و حتي اگر 
الزم باشد شبانه روز مراقبت خواهيم كرد.

وي ادامه داد: جاي هيچگونه نگراني وجود 
نــدارد، حتي در پرونده احتكارها، اســتان 
همدان كمترين احتكارها را داشت و مردم 

و بازاريان همدان خيلي همگام هستند.
ــه ســؤال ديگــري  حســن پور در پاســخ ب
ــات  ــاره لبني ــدن چندب ــران ش ــاره گ درب
ــركت هاي  ــه ش ــه و ورود ب ــك هفت در ي
از  جلوگيــري  بــراي  لبنياتــي  بــزرگ 
تخلفــات هــم گفــت: مــن در مقامــي 
ــات  ــم چــرا شــير و لبني نيســتم كــه بگوي
گــران شــده و زمانــي مي توانيــم كســي را 
ــم كــه مرجــع  ــرار بدهي تحــت تعقيــب ق
ســازمان هاي  ماننــد  قيمت گــذاري 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــت و صنع حماي

ــد. ــالع بدهن ــا اط ــه م ــي را ب تخلف
گفت:  حكومتي  تعزيرات  سازمان  مديركل 
مهمتريــن پرونده در حوزه كاال و خدمات 
را خودِ تعزيرات تشــكيل داد و 36 پرونده 
دســتگاه هاي  همكاري  بــدون  را  احتكار 

نظارتي گزارش كرديم و تشكيل داديم.
وي توضيح داد: من منكر ضعف و ايراد در 

نظارت و بازرسي نيستم.
ــه ســؤال ديگــري  حســن پور در پاســخ ب
مبنــي بــر اينكــه گــزارش شــده كــه خــاك 
ــد هــم گفــت:  ــه جــاي آرد فروخته ان را ب
ــه  ــيد ك ــم رس ــا ه ــه م ــزارش ب ــن گ اي
ــتايي و  ــاون روس ــه جهادكشــاورزي، تع ب
ســازمان صنعــت و معــدن اعــالم كرديــم 
ــا  ــا آنه ــد ام ــري كنن كــه موضــوع را پيگي
گشــت مشــترك بــراي ايــن موضــوع 
ــن موضــوع  ــراي اي ــد. ب اختصــاص ندادن
حتمــًا بايــد جهادكشــاورزي و صنعــت و 
ــون  ــه تاكن ــند ك ــته باش ــدن ورود داش مع
اقدامــي نكرده انــد. امــا بــراي تقلــب 
برنــج، حبوبــات و كاالي ديگــري كــه 
خودمــان  ببــرم،  را  نامــش  نمي توانــم 

ــم. ورود كردي
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگر مبني 
بر اينكه قرار بود كاالهايي كه در احتكارها 
كشف مي شــود، حداكثر پس از يك هفته 

وارد بــازار شــود، اما آنطور كه بررســي 
كرده ام تاكنون هيچ يك از اقالم وارد بازار 
نشده اند. دليل اين موضوع چيست؟، گفت: 
توزيع كاالهاي احتكار شــده با ســازمان 
صنعت و معدن اســت اما چندين مورد در 
مالير، نهاوند، تويسركان و رزن توزيع شد. 
در مركز استان هم مكاتباتش را انجام و به 
صنعت و معدن ارسال كرديم كه پس از آن 

ديگر اطالعي ندارم.
قيمت  افزايش  برابر  در  مقاومت   

نان
ــان  ــت ن ــش قيم ــاره افزاي ــن پور درب حس
ــا  ــه اي ب ــنبه جلس ــت: روز يكش ــم گف ه
ــت  ــا درخواس ــه آنه ــتيم ك ــان داش نانواي
ــون  ــا چ ــتند ام ــت را داش ــش قيم افزاي
اســتاندار در جلســه حضــور نداشــت، 
امــروز  تــا  نشــد.  گرفتــه  تصميمــي 
ــان  ــت ن ــش قيم ــر افزاي ــتاندار در براب اس
ــي  ــوت اصل ــون ان ق ــرد چ ــت ك مقاوم
مــردم اســت. امــا اگــر بعــد از بررســي ها 
ــود. ــالم مي ش ــيم، اع ــه اي برس ــه نتيج ب

اعتراف به ضعف در نظارت
■ تعزيرات: قاچاق كاال بيشترين پرونده در استان

رئيس اداره تنظيم بازار همدان:

مشكل سيركاران حل شدنى نيست
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آگهي دعوت به افراز امالك مشاعي 
چــون برابر درخواســت وارده بــه شــماره 6425/ه97/1 مورخ 
97/6/26 آقاي جعفــر مريانجي فرزند كتابعلي از اين اداره تقاضاي 
افراز ســهمي خود را به ميزان يك شعير از 96 شعير ششدانگ كل 
6 اصلي واقــع در حومه بخش يك همدان» نموده  5 و  «پالك ثبتي 
از  رسمي  اسناد  اجرايي  آيين نامه   18 ماده  اســتناد  به  لذا  اســت. 
كليه شــركاء مالكين مشــاعي و افراد ذينفع دعوت مي شود رأس 
ملك  وقوع  محل  در   97/8/29 مورخه  سه شنبه  روز  صبح   10 ساعت 
حاضر تا از مورد درخواســت توســط نماينده و نقشه بردار اعزامي 

آيد. بعمل  بررسي  و  بازديد  اداره  اين 
ضمناً عدم حضور شركاء مالكين مشاعي و افراد ذينفع در موعد ذكر شده 
مانع از عمليات افرازي نمي شود همچنين در صورتي كه نياز به تجديد آگهي 
باشد مراتب در همين روزنامه در يك نوبت كه مدت آن نيز 10 روز مي باشد 

منتشر خواهد شد.
علي زيوري حبيبي 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك همدان 

آگهي حصر وراثت
خانــم فيروزه ضحاكي اكمل داراى شــماره شناســنامه  4010651911 به 
شرح دادخواست كالســه 114/970530ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقا مراد زارعي صبور 
به شماره شناسنامه  218 در تاريخ 92/8/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-فاطمه 
زارعي دانا فرزند آقامراد به شماره شناسنامه 947 دختر متوفي 2- فريده 
نوري شــريف فرزند آقا مراد به شماره شناســنامه 1334 دختر متوفي 
3-عزيزمراد زارعي صبور فرزند آقا مراد به شــماره شناسنامه 1335 پسر 
متوفي 4-داريوش زارعي فرزند آقا مراد به شــماره شناسنامه 1431 پسر 
متوفي 5-مريم زارعي فرزند آقا مراد به شــماره شناســنامه 1430 دختر 
متوفي والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 498)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

 آگهي حصر وراثت
خانــم فيروزه ضحاكي اكمل داراى شــماره شناســنامه  4010651911 به 
گواهى  درخواست  حوزه  اين  از  كالســه 114/970532ح  دادخواست  شرح 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پري نوري به شماره 
شناســنامه  622 در تاريخ 90/2/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:1- آقامراد 
متوفي  همسر   218 شناســنامه  شــماره  به  محمدولي  فرزند  صبور  زارعي 
متوفي  پسر   1431 شناســنامه  شماره  به  آقامراد  فرزند  زارعي  2-داريوش 
3- فريده نوري شــريف فرزند آقامراد به شــماره شناسنامه 1334 دختر 
متوفي 4- مريم زارعي فرزند آقامراد به شــماره شناســنامه 1430 دختر 
متوفي 5-فاطمه زارعي دانا فرزند آقامراد به شــماره شناسنامه 947 دختر 
شناســنامه  شــماره  به  آقامراد  فرزند  صبور  زارعي  مراد  عزيز   -6 متوفي 
1335 پسر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

شد. (م الف 499) خواهد  صادر  گواهي  واال 
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
شــرح  بــه  شناســنامه  3  شــماره  داراى  ســليماني  ريحــان  خانــم 
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/451/97ش از اي ــت كالس دادخواس
ــن  ــادروان ابوالحس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــگاه  ــخ 60/12/28 در اقامت ــنامه  217 در تاري ــه شــماره شناس ســليمانى ب
دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه 

ــه:  ــر اســت ب منحص
ــا مشــخصات فوق الذكــر دختــر متوفيــه  1-متقاضــي گواهــي حصروراثــت ب
2-  حســن ســليماني فرزنــد ابوالحســن بــه شــماره شناســنامه 8 صــادره از 
ــد ســيف علي  ــد 1335 پســر متوفــي3- قدم خيــر جعفــري فرزن بهــار متول
ــي  ــد 1312 همســر متوف ــار متول ــادره از به ــنامه 217 ص ــماره شناس ــه ش ب
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 637)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  3 ب ــماره شناس ــليماني داراى ش ــان س ــم ريح خان
دادخواســت كالســه 111/450/97ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــر  ــادروان قدم خي ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــگاه  ــخ 95/4/10 در اقامت ــه شــماره شناســنامه  217 در تاري جعفــري ب
ــى/ ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم

متوفيــه منحصــر اســت بــه:
ــر  ــر دخت ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب ــي حصروراث ــي گواه  1-متقاض
متوفيــه 2- حســن ســليماني فرزنــد ابوالحســن بــه شــماره شناســنامه 
ــام  ــا انج ــك ب ــي اين ــر متوف ــد 1335 پس ــار متول ــادره از به 8 ص
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات تش
ــي  ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــر كســي اعتراض ــا ه ــد ت مي نماي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص دارد واال گواه
(م الف 636)
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــأت اول موضــوع قان ــماره 139760326006000843- 1397/6/20 هي ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه و بالمعــارض متقاضــى  در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكان
ــركان   ــادره از تويس ــنامه 856 ص ــماره شناس ــه ش ــزه ب ــد حم ــورى فرزن ــه س صديق
شــش دانــگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 114/69 مترمربــع قســمتي از پــالك يــك 
ــدارى از مالكيــن رســمى  ــر خري ــع در بخــش 4 مالي ــاد واق ــت آب اصلــي اراضــى دول

والــى غياثونــد محــرز گرديــده اســت.   
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
ــدت دو  ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
ــدت  ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف م ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت م
ــي  ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ي
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين تقدي

ــف 635) ــد. (م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/24
محمدرضاامينى- رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان مالير

مربيان برتر سال فوتبال و فوتسال همدان معرفى 
شدند

 كانون مربيان فوتبال همدان برترين هاى ســال فوتبال و فوتسال اين استان را 
معرفى كرد.

نماينده كانون مربيان همدان در اين باره به  ايرنا گفت: در نظرســنجى انجام شده 
پيرامون انتخاب برترين مربيان فوتبال و فوتســال فصل 97-96 استان همدان، پنج 

مربى برتر شناخته شدند.
مصطفى كاشى اظهار داشت: در اين نظرسنجى بابك صمديان به عنوان مربى برتر 

رده سنى بزرگساالن برگزيده شد.
وى اضافه كرد: همچنين مهدى امينى در رشته فوتسال، على احمد فرخى مهر در 
رده سنى پايه، حميد بهمنى در فوتبال ساحلى و فريبا ترك در حوزه بانوان به عنوان 

برترين مربيان استان همدان انتخاب شدند.
كاشى خاطرنشــان كرد: در انتخاب مربيان برتر سال از سوى كانون مربيان فوتبال 
همدان، نظر مربيان سرشــناس استان براســاس فرم هاى نظرسنجى دريافت شده 
اســت. وى يادآور شــد: اين مربيان نهم آبان ماه جارى در همايش ساالنه كانون 
مربيان فوتبال كشور كه همزمان با روزجهانى مربى است، حضور خواهند يافت و 

قرار است در اين همايش از مربيان برتر فوتبال تجليل شود. 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

ركورد شكنى و درخشش دوندگان 
همدانى در نخستين المپياد استعدادهاى 

برتر 
 دوندگان همدانى در نخســتين المپياد استعدادهاى برتر دو و 
ميدانى خوش درخشــيدند و صاحب سه مدال طال و يك مدال 

برنز شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان، المپياد 
اســتعدادهاى برتر دو و ميدانى با شركت 260 ورزشكار دختر از 

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

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

شد.
زهرا كيهانى از استان همدان در ماده 5000 متر پياده روى با ثبت 
زمان 38:50,53 دقيقه ضمن كســب عنوان قهرمانى، ركورد ملى 
اين ماده را در رده ســنى نوجوانان بهبود بخشــيد. پيش از اين، 
ثمين آهنى جان با زمان 46,17,40 دقيقه ركورددار اين ماده بود.

در 800 متــر پانته آ قلى پور دونده همــدان با زمان 2:22,24 به 
عنوان قهرمانى دست يافت.

در پرتاب ديسك زهرا بختيارى همدان با پرتابى به طول 30,62
در جايگاه سوم قرار گرفت.

اعزام ورزشكاران همدانى به مسابقات 
بيماران تاالسمى كشور 

 ورزشــكاران همدانى در5 رشته ورزشــي بانوان و آقايان به 
مسابقات قهرماني كشور بيماران تاالسمى اعزام مى شوند. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، تيم 
بيماران تاالسمى اســتان همدان با تركيب 17 نفرراهى مسابقات 

قهرمانى كشور خواهد شد.
عليرضانوروزى دبيرهيــات ورزش بيماران خاص و پيونداعضا 
اســتان همدان افزود: سومين دوره رقابت هاى تاالسمى قهرمانى 
كشــور از فردا به مدت چهار روز به ميزبانى جزيره كيش برگزار 
خواهد شــد.وى عنوان كرد :در اين رقابت ها مســابقات در دو 
رده ســنى زير 30سال وباالى 30سال خواهد بود كه تيم اعزامى 
اســتان را 16 ورزشــكار از اســتان خواهد بودكه در رشته هاى 
تيراندازى،تنيس روى ميز،دارت،شطرنج وشنا خواهد بود.نوروزى 
بيان كرد: همچنين معصومه يعقوبى و سيمين مشكين آرا به عنوان 

مربى اين تيم اعزامى را برعهده دارند.

2000 پرسپوليسى در 
كاشيماساكراستاديوم 

 طبق قوانين جديد AFC تنها 5 درصد از ظرفيت ورزشگاه 
در اختيار تيم ميهمان قرار خواهد گرفت. 

به گزارش ايلنا ، در نشســت با نمايندگان اعزامى از ژاپن، درباره 
موضوع تماشاگران و بليت فروشى هم صحبت شد.

طرف ژاپنى در اين ارتباط درباره تعداد احتمالى تماشاگران ايرانى 
سوال كرد كه باشگاه پاسخ داد، با توجه به پرس و جو از سفارت 
ايران در توكيو، پيش بينى مى شود، پرسپوليس در بازى رفت، دو 

هزار تماشاگر داشته باشد.
ژاپنى ها در اين ارتباط قول همكارى دادند و اعالم شد؛ بلوكى را 

به ايرانى ها و هواداران پرسپوليس اختصاص دهند.
گفتنى اســت؛ طبق قوانين جديد رقابت هــاى ليگ قهرمانان 
آسيا، پنج درصد از ظرفيت ورزشــگاه محل برگزارى مسابقه 
به تماشاگران تيم ميزبان اختصاص پيدا مى كند. ظرفيت اسمى 
اين ورزشــگاه كه ساخت آن در ســال 1993 نهايى شد و در 
سال 2001 مورد بازســازى قرار گرفت، 40 هزار و 728 نفر 

اعالم شده است

بانوى همدانى در دووميدانى كشور
 ركورد زد

 بانوى دونده همدانى در المپياد استعدادهاى برتر دو وميدانى كشور 
در بخش دختران ركورد زد.

دبيــر هيات دو وميدانى همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 
المپياد اســتعدادهاى برتر دو و ميدانى با شركت 260 ورزشكار دختر 
از اســتانهاى سراسر كشــور هم اينك در ورزشگاه آفتاب انقالب در 

جريان است.
مسعود بنوان اضافه كرد: در اين رقابت ها «زهرا كيهانى» از همدان در 
ماده پنج هــزار متر پياده روى با ثبت زمان 38 دقيقه و 50 ثانيه و 53 
صدم ثانيه ضمن كسب عنوان قهرمانى، ركورد ملى اين ماده را در رده 

سنى نوجوانان بهبود بخشيد. 
بنوان خاطرنشان كرد: پيش از اين «ثمين آهنى جان» با زمان 46 دقيقه 

و 17 ثانيه و 40 صدم ثانيه ركوردار اين ماده بود.
دبير هيات دو وميدانــى همدان بيان كرد: در اين ماده «صبا فرمانپور» 

ديگر دونده همدانى نائب قهرمان شد.
وى افزود: اين مسابقات امروز در مواد مختلف ادامه مى يابد.

برگزارى مسابقات بدمينتون دختران 
انتخابى استعدادهاى برتر 

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

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

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

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

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

گرديد.

ورزش همدان به دنبال كسب موفقيت 
در المپياد نخبگان كشور است

 معــاون توســعه امــور ورزش قهرمانــى اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان همدان گفت: مجموعه ورزش اســتان همدان با 
جديت بــه دنبال موفقيــت در تمام رشــته ها در المپياد نخبگان 

ورزشى كشور است.
عبــاس قهرمانى در گفتگو با مهر با اشــاره به برگــزارى المپياد 
نخبگان اظهار داشــت: همدان در 39 رشــته ورزشــى در بخش 
آقايان و 29 رشته ورزشــى در بخش بانوان در حال برنامه ريزى 
است تا با برگزارى مسابقات انتخابى در سطح شهرستان و استان 

بهترين نفرات خود را به المپياد نخبگان كشــور اعزام كند.
وى افزود: برخى هيئت هاى ورزشــى استان مســابقات انتخابى 
خود را در ســطح شهرســتان و مركز اســتان برگزار كرده اند و 
نفرات تيم هاى خود را شــناخته اند و در حال برگزارى اردوهاى 

مختلف و آماده سازى براى اعزام هستند.
معاون توســعه امور ورزش قهرمانــى اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همدان بابيان اينكه در مجموع 760 ورزشــكار از استان 
همدان در المپياد نخبگان حضور خواهند داشــت، گفت: اســتان 
همدان در اين رويداد ميزبان نخبگان در رشته تيراندازى با كمان 
آقايان و بانوان اســت كه در هر بخش 250 ورزشكار از سراسر 

كشور از 4 آذرماه در همدان حضور خواهند داشت.
قهرمانــى عنــوان كــرد: همچنين در رشــته فوتســال آقايان كه 
بزرگ ترين رخداد المپياد نخبگان ورزشــى كشــور است همدان 

از 4 تا 9 آذرماه ميزبان ورزشكاران خواهد بود.
وى با اشــاره به تأثيرات برگزارى المپياد نخبگان در سطح كشور 
بيان كرد: اين المپياد مى تواند گام ارزنده اى در شناسايى قهرمانان 
بــراى المپيــك 2020 جوانان جهان و 2022 بازى هاى آســيايى 

باشد.

 بانوى دونده 79 ســاله همدانى مى 
گويد: من هيچ  وقت خســته نمى شوم. 
افتخار مى كنم كه در اين ســن و  سال 
انجام  حرفه اى  ورزش  هنــوز  مى توانم 
دهــم. از خداوند هــم ممنونم كه اين 
توانايى را به من داده اســت. باور كنيد 
هر  تا  و  نمى كنم  پيرى  احســاس  اصال 
را  ورزش  باشم،  داشــته  توانايى  وقت 

ادامه خواهم داد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان استان، ايران رئوفى كه 
سال هاســت در همدان فعاليت ورزشى 
خود را بــه صورت حرفــه اى پيگيرى 
مى كند چندى پيــش براى چندمين بار به 
مسابقات برون مرزى اعزام شد و توانست 
در مسابقات مالزى يك مدال با ارزش طال 

كسب كند.
او على غم 79 ســاله بودن هيچ وقت از 
تالش برنداشــته و به گفته خودش براى 
تشــويق پير و جوان هر كارى كه الزم 

بوده، انجام داده است.
در ادامــه گفت وگوبا ايــران رئوفى را 

مى خوانيد:
 ابتدا از مسابقات بين المللى مالزى 
برايمان بگوييد كه يك طال كســب 

كرديد؟
اين رقابت ها در ســطح بااليى برگزار شد و 
من قصد داشتم در دو ماده 800 و 1500 متر 
در اين رقابتهــا به مصاف هم حريفان خود 

بروم كه سرپرســت تيم مخالفت كرد و در 
نهايت در 800 متر صاحب مدال طال شدم.

مرزى  برون  مسابقه  چندين  اين   
شما محسوب مى شد؟

اين هشتمين مسابقه و مدال برون مرزى من 
بود و پيش از اين در چين، برزيل، گرجستان 

و.... صاحب مدال شده بودم.
 در حال حاضر براى چه مسابقاتى 

آماده مى شويد؟
براى مســابقات جهانى كانادا كه احتمال كه 

قبل از فروردين 98 برگزار مى شود.
 واكنش دووميدانى كاران جوان و 
مردم به مدال آورى هاى شما چگونه 

است؟
اكثــر افــراد خيلــى برايشــان جالــب 
اســت كــه چطــور يــك زن در ايــن 
مســابقات  در  مى توانــد  سن و ســال 
ــه  ــحالم ك ــن خوش ــد و م ــركت كن ش
ــد و  ــى كنن ــگاه م ــن ن ــه م ــان ب جوان

انگيــزه مــى گيرنــد. 
 پيام شــما به كسانى كه در اين 
سن و  ســال هســتند و خانه نشين 

شده اند، چيست؟
بخشــى از انگيــزه مــن از ورزش كــردن 
بــراى ســالمتى خــودم اســت. بخــش 
ديگــرى از انگيــزه ام بــه خاطــر ايــن اســت 
كــه همــه پيرمردهــا و پيرزن هــا مــرا 
ببيننــد و يــاد بگيرنــد كــه مى شــود در 
ايــن ســن و  ســال هــم ورزش كــرد. حتــى 

ــد  ــاد بگيرن ــن ي ــد از م ــم باي ــا ه جوان ه
فرامــوش  وقــت  هيــچ  را  ورزش  كــه 
نكننــد. برخــى افــراد در ســن  و  ســال مــن 
توانايــى دارنــد ورزش كننــد كــه بــه آنهــا 
مى گويــم مثــل مــن باشــند. برخــى ديگــر 
ــد،   ــردن ندارن ــى ورزش ك ــه تواناي ــم ك ه
ــت  ــب تخ ــه ل ــم ك ــاد مى ده ــا ي ــه آنه ب
ــى را  ــركات ورزش ــى ح ــينند و برخ بنش
ــر  ــم ه ــه ه ــرون از خان ــد. بي ــام دهن انج
ــه ورزش  ــم ك ــم، مى گوي ــى را مى بين كس
ــا  ــه در پارك ه ــه كســانى ك ــى ب ــد. حت كن
ــتى  ــرا نشس ــه چ ــم ك ــته اند، مى گوي نشس

ــى. ــوى و ورزش كن ــد ش ــد بلن و باي
 تا  به  حال از اين كه در اين سن و 
 سال ورزش مى كنيد،  خسته نشديد؟

نمى شــوم.  خســته  وقــت  هيــچ   مــن 
افتخــار مى كنــم كــه در ايــن ســن و  ســال 
ــام  ــه اى انج ــوز ورزش حرف ــم هن مى توان
ــن  ــه اي ــم ك ــد هــم ممنون دهــم. از خداون
توانايــى را بــه مــن داده اســت. بــاور كنيــد 
اصــال احســاس پيــرى نمى كنــم و تــا هــر 
ــم، ورزش را  ــته باش ــى داش ــت تواناي وق

ــم داد. ــه خواه ادام
 واكنش فرزندان شــما به اين كه 
ورزش  همچنــان  ســالگى   79 در 

مى كنيد، چيست؟
من فرزندانم در ايران نيستند ولى فرزندانم 
از موفقيت هايى كه كسب مى كنم، خوشحال 

مى شوند و مرا تشويق مى كنند. 

بانوى 79 ساله همدانى از افتخارآفرينى هاى خود مى گويد: 

اصال احساس پيرى نمى كنم
■ جوانان به من نگاه مى كنند و انگيزه مى گيرند 

 ملى پوش همدانى تيم ملى ســنگنوردى 
جوانان كشور با بيان اينكه كشورهاى شرق 
آســيا حريفان اصلى ما در مسابقات آسيايى 
محســوب مى شــوند گفت: چيــن ميزبان 
مســابقات به همراه كره جنوبى و ژاپن جزو 

اين حريفان هستند.
راحيــل رمضانى شــامگاه يكشــنبه قبل از 
عزيمت به مســابقات آسيايى در گفت و گو 
با ايرنا افزود: رقابت سختى در پيش دارم البته 
تجربه حضور در مسابقات قهرمانى آسيا در 
دوره گذشــته باعث شده تا شناخت الزم را 
از حريفان آســيايى داشته باشم و با آمادگى 
مناسب گام به اين رقابت ها خواهم گذاشت.

وى بيــان كرد: در ماه هاى گذشــته مراحل 
تمرينى خوبى را سپرى كرديم و فدراسيون 
در اين مدت حمايت هاى بســيار مطلوبى 
از ملى پوشان داشت.رمضانى اظهار داشت: 
هدفم كســب بهترين جايگاه و كسب مدال 
در رقابت هاى قهرمانى آســيا اســت و مى 
خواهم مدال برنز دوره گذشته خود را تبديل 
به طال كنم.اين ملى پوش رده ســنى جوانان 
همدان خاطرنشان كرد: تركيب بسيار خوبى 
از بهترين سنگنوردان كشور راهى مسابقات 
مى شوند و خوشحالم كه مربى تيم ملى نيز 
از همدان است.رمضانى يادآور شد: همواره 
روياى مــدال آورى در مســابقات جهانى 

را داشــته ام منتهى ابتدا بايد به خوش رنگ 
ترين نشــان آسيايى دســت يابم كه دور از 
دسترس نيست.تيم ملى سنگنوردى نوجوانان 
و جوانان كشــورمان متشــكل از هشــت 
ورزشــكار و 2 همراه بامداد امروز تهران را 
به قصد كشور چين براى حضور در مسابقات 

سنگنوردى قهرمانى آسيا ترك كرد.
اين مســابقات پنجشنبه هفته جارى در شهر 
چونگ  كينگ با حضور 499 ورزشكار از 15

كشور آسيايى برگزار خواهد شد.
راحيل رمضانى ســابقه كســب مدال برنز 
قهرمانى آسيا و چندين قهرمانى كشورى را 

در كارنامه خود دارد.

از شكايتمان به دادگاه 
CAS منصرف نشده ايم 
 علــى خطيرمى گويــد بر خالف 
شايعات، اين باشــگاه از شكايتش به 
دادگاه CAS بابــت بازى ســوپرجام 

منصرف نشده است.
به گزارش ايسنا، معاون باشگاه استقالل 
تهران در خصوص اينكه گفته مى شود 
 CAS استقالل از شكايتش به دادگاه
به خاطر هزينه هاى باال منصرف شده 
است اظهار كرد: اين مساله به هيچ وجه 
رسيدگى  براى  استقالل  ندارد.  صحت 
به اين پرونده درخواســت يك قاضى 
كرده بود ولى گويا كســانى كه احتماال 
مى خواســتند اســتقالل را اذيت كنند 
درخواســت 3 قاضى كــرده بودند و 
همين مساله هزينه ها را باال مى برد كه 
دادگاه CAS  با درخواست يك قاضى 

باشگاه استقالل موافقت كرد.
او ادامه داد: هزينه يك قاضى 22 هزار 
فرانك است. باشگاه استقالل بايد اين 
هزينه را پرداخت كند. اما ما به طرفين 
يعنى باشگاه پرسپوليس، سازمان ليگ و 
فدراســيون فوتبال گفتيم هزينه ها بين 
4 طرف تقســيم شود چون اگر راى به 
نفع استقالل صادر شود همه اين هزينه 
ها به عهده آنها خواهد بود. البته با اين 
پيشنهاد ما كسى موافقت نكرد. ما اين 
هزينه را پرداخت مى كنيم و هواداران 
بدانند كه باشگاه استقالل از حق آنها تا 

آخر دفاع مى كند.

نيمار خواستار 
محروميت هواداران 

مارسى
 بازيكن برزيلى پارى ســن ژرمن 
خواســتار برخورد با هواداران مارسى 

شد.
به گزارش ايســنا ، در ديدار حســاس 
هفته يازدهم ليگ فرانســه پارى ســن 
ژرمن و مارســى به مصاف هم رفتند 
كه اين ديدار با درخشش امباپه به سود 

پارى سن ژرمن به پايان رسيد.
در ايــن ديــدار هر گاه نيمار پشــت 
ضربات كاشته و يا آزاد قرار مى گرفت 
هواداران مارسى به طرف او سنگ و يا 

بطرى آب پرتاب مى كردند.
اين بازيكن برزيلى گفت: واقعا سخت 
است كه چنين چيزى را قبول كرد. بايد 
مسئوالن تصميم گيرى قاطعى در اين 
زمينه بگيرند. هر بار كه به اينجا مى آييم 
تماشاگران ما را اذيت مى كنند و چنين 
برخوردهاى را از خود نشان مى دهند. 
چنين رفتارهاى تنها بى احترامى به من 
نيست بلكه به بازيكنان مارسى و همه 

بازيكنان دو تيم است.

هواداران پنجشنبه 
به آزادى بيايند

 معاون باشگاه استقالل از برگزارى 
بازى استقالل برابر سايپا در مرحله يك 
هشــتم نهايى جام حذفى در ورزشگاه 

آزادى خبر داد.
به گزارش ورزش سه، هادى مباشرى 
، با اعالم اينكه مصاف استقالل و سايپا 
مى شود،  برگزار  آزادى  ورزشــگاه  در 
گفت: با همكارى خوب سازمان ليگ 
و ابالغ رســمى صورت گرفته در اين 
رابطه، بازى اســتقالل و ســايپا طبق 
اعالم قبلى در ورزشگاه آزادى برگزار 
خواهد شد. انتظار ما از هواداران عزيز، 
حضور پر شــور در اين ديدار است تا 
بتوانيم با كمك آنها اين بازى سخت را 
با پيروزى پشــت سر بگذاريم و راهى 
مرحله بعــدى رقابت هاى جام حذفى 

فوتبال ايران شويم.
پيــش از اين مدير مجموعه ورزشــى 
آزادى اعالم كرده بود كه بازى استقالل 
برابر ســايپا در ورزشگاه آزادى برگزار 
نخواهد شد كه اين موضوع با مخالفت 
رســمى مديران باشگاه استقالل همراه 

شده بود.

شرق آسيا حريف اصلى 
سنگنوردي كشور هستند
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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

خداوند ، وارد شدن به بهشت را بر جسمى كه با حرام تغذيه شده ، حرام 
(ممنوع) كرده است 

 تنبيه الخواطر : ج 1 ص 61

«امنيت» براى جذب گردشگر كافى نيست
 روز گذشته رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
در نشســتى با اعضاى هيات مديره جامعه تورگردانان ايران ديدار كرد. 
در اين نشست، رئيس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران با اشاره به 
اينكه ايران يك كشــور امن در دنيا به حساب مى آيد و مقصد مناسبى 
براى ســفر گردشگران خارجى است، اظهار كرد: «امن بودن ايران بايد 
در دنيا تبليغ شود تا گردشگران كشورهاى مختلف با اين موضوع بيش 
از پيش آشــنا شوند و انگيزه آنها براى سفر به ايران افزايش پيدا كند.» 
ابراهيم پورفرج افزود: «4200 آژانس خدمات مســافرتى و جهانگردى 
در كشــور داريم كه تعدادى از اين آژانس ها در حوزه تورهاى ورودى 
به كشور فعاليت دارند. خوشبختانه با شروع فعاليت دولت تدبير و اميد 
شــاهد افزايش ورود گردشــگران خارجى به كشور بوديم و تغييرات 
مثبتــى در حوزه تورهاى ورودى صورت گرفــت.» وى تصريح كرد: 
«درخواســت ما اين اســت كه حمايت ها از تورگردانان بيشتر شود تا 

بتوانيم به افزايش تعداد گردشگران ورودى به كشور كمك كنيم.»

سهم 75 درصدى زنان ايران از مشاغل 
صنايع دستى

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى در 
نشســت با زنان كارآفرين در حوزه صنايع دســتى، از توجه اندك 
به كســب و كارهاى كوچك انتقاد كرد و گفــت: «موضوعاتى مانند 
صنايع دستى و گردشــگرى به عنوان بخش مهمى از كسب و كارهاى 
كوچك كه به ايجاد اشــتغال و درآمدزايى در كشور كمك مى كنند، 

بايد بيش از پيش موردتوجه قرار گيرند.»
على اصغر مونســان با اشاره به بخشــى از اقدامات اين سازمان در حوزه 
صنايع دســتى، افزود: «در سال گذشته طرح تجارى سازى صنايع دستى را 
مطرح كرديم، ضمن اينكه برندسازى نيز يكى ديگر از موضوعات مهمى 
است كه مورد توجه سازمان ميراث فرهنگى است.» معاون رئيس جمهورى 
به موضوع بيمه هنرمندان نيز اشاره كرد و گفت: «موضوع بيمه را نيز پيگيرى 
كرده ايم و طى تفاهم نامه با صندوق بيمه روســتاييان و عشــاير، موضوع 
صنايع دستى روستايى به سرانجام رســيده است. موضوع بيمه هنرمندان 
صنايع دستى شهرى نيز به صورت جدى در حال پيگيرى است و نامه اى با 
امضاى بنده و خانم ابتكار براى معاون  اول رئيس جمهورى در اين خصوص 
ارسال خواهد شد.» معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى نيز در اين نشست به نقش پررنگ زنان در توليد صنايع دستى 
كشور پرداخت و گفت: «بيش از 75درصد فعاالن حوزه توليد صنايع دستى 
را بانوان را تشكيل مى دهند كه همين موضوع بهانه تشكيل اين جلسه است.»
پويــا محموديان افزود: «از مجموع 417هــزار و 357 نفر كه در بانك 
اطالعاتى صنايع دســتى ثبت شــده اند، 317هزار و 489 نفر را بانوان 
تشــكيل مى دهند.» معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى نيز 
در اين نشســت با تاكيد بر اينكه بايــد تالش كرد حمايت هاى الزم از 
بانوان به شــكل خوبى صورت گيرد، خاطرنشان كرد: «موضوع تامين 
مواد اوليه يكى از مهم ترين خواســته هاى زنان توليدكننده صنايع دستى 
و مهارت آفرينى نيز يكى ديگر از موضوعات مهم در اين حوزه اســت 
كه عالوه بر مدارس استثنايى در مدارس عادى نيز مى توان با همكارى 
وزارت آموزش وپــرورش اين موضوع را جلو بــرد.» معصومه ابتكار 
يادآور شد: «در حوزه بازاريابى نيز ما از سال گذشته كارى را با وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات با هدف استفاده از اين حوزه آغاز كرده ايم 
كه در ايــن ميان نيز بانوان از اين فنــاورى مى توانند براى بازاريابى و 

شبكه سازى فعاليت هاى خود استفاده كنند.»

مرغ ها گرسنه اند!
امين مرتضايى »

 جمعى از مرغداران به رئيس جمهور نامه نوشتند 
كه به علت عدم تامين خوراك دام ؛ احتمال قطع شدن 

توليد مرغ و تخم مرغ در آينده وجود خواهد داشت!
اصــال اين دولت مظلوم يازدهم  و دوازدهم ؛ گيرى 

كرده بخدا؛ معلوم نيست بايد چكار كنه ؟؟
شكم مردم سير كنه!؟ شكم مرغ هارو سير كنه!؟ ارز 
مسافرتى رو تامين كنه!؟ به مسائل سياسى بپردازه!؟؟ 

به مسائل فرهنگى بپردازه!؟؟؟ 
بندگان خدا خودشونم موندن چكار كنن؛ 

بابا اين همه مشــكل ريخته سرشون؛ حاال تو اين ها 
گير واگير بياد غذاى مرغ هاى شما رو هم بده!؟؟

بابا جون خــب خودتون يكــم از برنج پس مونده 
غذاى ناهار و شــام تون بدين مرغ ها بخورن تموم 

شه بره ديگه!!
اينم كارى داره!!؟؟ واال همســايه مــا 10تا  مرغ و 
خروس داشــت ؛ نه دانه اى بهشون ميداد نه غذاى 
مخصوص!  از همون پس مونده غذاى خودشــون 
ميداد به مرغ ها و اون زبون بسته هام ميخوردن؛ تازه 
يه وقتايى الى برنج ها سبزى خوردن هم پيدا ميشد؛

بعد جالب تر از همــه اينكه تخم هم ميكردن؛ اونم 
چه تخمى! از تخم مرغ هــاى اآلن كه مرغدارى ها 
توليد ميكنن و مارك دار هم هســت درشــت تر و 

خوشمزه ترم بود !!
مــن نميدونــم آخه اين مــردم چى از جــون اين 

دولتمردان محترم ميخوان!؟ 
پاشون درد ميگيره ميرن سراغ وزير بهداشت؛ 

ارز مســافرت هاى خارجى شون گرون يا كم ميشه 
ميرن سراغ وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزى؛ 

خوراك دام و طيورشــون تموم ميشــه ميرن سراغ 
رئيس جمهور محترم!!

گره اى كه با دست باز ميشــه رو چرا با دندون باز 
ميكنين!؟؟

يكمم فكر سن وسال و رعايت حال اين دولتمردان  
عزيز رو هم بكنين !!

مشاركت دستگاه هاى فرهنگى در 
برگزارى جام باشگاه كتابخوانى 

همدان
 معاون فرهنگى و هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى همدان از مشاركت چندين دستگاه فرهنگى 

در برگزارى جام باشگاه كتابخوانى همدان خبر داد.
بــه گزارش فــارس مجيد فروتن؛ معــاون فرهنگى 
و هنــرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد همدان و منيژه 
حيدرپور؛ مسؤول جام باشگاه هاى كتابخوانى استان 
همدان از باشگاه كتابخوانى كتابخانه مركزى همدان 

بازديد كردند.
معاون فرهنگى و هنرى اداره ارشــاد همدان در اين 
مراســم اظهار كرد: خوشــبختانه دومين دوره جام 
باشــگاه  كتابخوانى در استان با مشــاركت چندين 
دســتگاه فرهنگى، از جمله اداره كتابخانه ها برگزار 

شده است.
فروتــن بــا تاكيــد بــه اينكــه جــام باشــگاه 
ــه  ــرانه  مطالع ــش س ــدف افزاي ــا ه ــى ب كتابخوان
ــت،  ــزارى اس ــال برگ ــان در ح ــودكان و نوجوان ك
گفــت: اميدواريــم بــا تــالش بســيار شــاهد 
ــدان در  ــگاه هاى هم ــام باش ــاى ج ــت اعض موفقي

ــيم. ــور باش ــطح كش س
ــراز خرســندى از توانايى هــا و پيشــرفت  ــا اب وى ب
افــزود:  كتابخوانــى  باشــگاه  جــام  اعضــاى 
فعاليت هــاى جــام باشــگاه كتابخانــه مركــزى 
همــدان نيــز پيشــرفت قابــل توجهى داشــته اســت.

معــاون فرهنگــى و هنــرى اداره كل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى همــدان بــا قدردانــى از همــكارى 
ــرد:  ــان ك ــى، بي ــگاه كتابخوان ــام باش ــاى ج اعض
تــالش ســيده كبــرى ســپهر ســيدزيادى تســهيل گر 

ــن جــام ســتودنى اســت. اي

برترين دانشكده هاى مديريت كسب  و كار 
در آسيا هستند

 گزارش هــا حاكــى از آن اســت كه امــروزه، رشــته مديريت 
كســب وكار(MBA) در آســيا از كيفيت و جايگاه باالترى نسبت به 

جهان غرب برخوردار است.
بــه گزارش يونيورســيتى ورلد نيوز، ســابقه وجود دانشــكده هاى 
كســب وكار در آسيا به بيش از 30 ســال بازمى گردد. اولين دانشكده 
"كسب وكار" چين، دانشكده "CEIBS" در شانگهاى بود كه در سال 
1994 ميالدى تاســيس شد.البته دانشكده كسب وكار دانشگاه علوم و 
فناورى "هنگ كنگ" قديمى تر است و قدمت آن به سال 1991 ميالدى 
باز مى گردد.دانشكده هاى "مدريت كسب وكار" افراد و مديران موفقى 

را در اين رشته و در سطح جهانى تربيت كرده اند. 

بوها بر نحوه رفتار موثر هستند
 بررسى جديد پژوهشــگران كانادايى نشان مى دهد كه بوها نقش 

مهمى در نحوه رفتار موجودات دارند.
بــه گزارش يورك الرت، حس بويايى كــه قديمى ترين حس از حواس 
پنجگانه است، نقش بسيار مهمى در رفتارهاى حيوانات و انسان ها دارد.

از گذشــته اين باور وجود داشت كه حيوانات نسبت به بو واكنش نشان 
مى دهند. اكنون، پژوهشگران "دانشگاه مونترآل"(UdeM) و "دانشگاه 
ويندزور"(U of W) كانادا سعى دارند مسيرهاى عصبى و مكانيسم هايى 
كه در اين رفتارها نقش دارند، توضيح دهند.نخستين گام براى اين كار، 
نشان دادن وجود يك مسير عصبى مرتبط با بويايى و مراكز حركتى مغز 
موجودات بود. پژوهشگران براى بررسى اين مسير در بى مهرگان، از "كرم 

الگانس" و در مهره داران از "مكنده ماهى" استفاده كردند.

درهاى"كثيفى" كه مشتريان زيادى دارند!
 حدود يك هفته تا 10 روز قبل از پرتاب هر ســفينه سرنشين دار، 
فضانوردان از شــهر ستاره اى در حومه مســكو به مركز پرتاب هاى 

فضايى بايكونور پرواز مى كنند. 
در بايكونور، كيهان نوردان در هتلى به نام كاسمونافت(كيهان نورد در 

زبان روسى) ساكن مى شوند.
به گزارش ايسنا؛ در روزهاى بعد آنها ضمن انجام تمرين هاى مختلف، 
دادن آزمون هاى نظرى و عملى، در مراسم مختلفى بر اساس سنت هاى 
مرســوم شركت مى كنند.در روز پرتاب، قبل از خروج از هتل، كيهان 
نوردان طبق سنت مرســوم بايد در اتاق خود را امضا كنند. اين رسم 
يــادگارى از روز 12 آوريل 1961 و بنيان گــذار آن يورى گاگارين 

نخستين فضانورد جهان است.

زعفران داراى اثرات ضدسرطانى و
 محافظت  از قلب است

 عضو مجتمع تحقيقات گياهان دارويى جهاد دانشــگاهى خراسان 
جنوبى گفت: طبق مطالعات بالينى صورت گرفته روى زعفران، اين ادويه 
معطر داراى فعاليت هاى بيولوژيكى مختلف از جمله اثرات ضد سرطانى، 
محافظت كنندگى عصبى، ضدالتهابى و محافظت كنندگى قلبى اســت.
مهــدى ابراهيمى اظهار كرد: زعفران يك گياه دارويى مهم اســت كه به 
خانواده زنبق تعلق دارد و استفاده از آن در طب سنتى به دوران باستان بر 
مى گردد.وى افزود: ايران با سطح كشت حدود 105 هزار و 269 هكتار و 
توليد 336 تن زعفران در سال بعنوان بزرگترين توليد كننده زعفران در دنيا 
به حساب مى آيد و خراسان جنوبى ضمن كسب رتبه دوم توليد زعفران 

در كشور، مرغوب ترين زعفران جهان را توليد مى كند.

چشم بسته استارت آپ برگزار نكنيم
 رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: استارت آپ ها را چشم بسته 
اجرا نكنيم بلكه براساس قابليت هاى استان اردبيل اين استارت آپ ها 

بايد برگزار شود.
به گزارش ايســنا، عزيز حبيبى در جلســه فناورى و اشتغال نوين در 
اردبيل اظهار كــرد: ما بايد اقتصاد دانش بنيان را جدى بگيريم كه در 
همين راستا براى كم كردن فاصله آموزش و مهارت بهتر است تعامل 
مستمر و مستقيمى بين دانشگاه ها و مراكز مهارت آموزى برقرار شود.

وى ضرورت تشكيل شوراى راهبردى اقتصاد دانش بنيان را در استان 
يادآور شد و خاطرنشان كرد: اشتغالى كه براساس اقتصاد دانش بنيان 
شــكل مى گيرد اشتغال پايدار و مولد اســت و ورود به اين حوزه در 

حقيقت كم هزينه و زودبازده است.

سينـما

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

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

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

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

مهدي ناصرنژاد»
 اين روزهــا رويدادهاي سياســي و اجتماعي 
در اســتان همدان تحــت تأثير اجــالس جهاني 
گردشگري است كه قرار است اين اجالس بزرگ 
كه دنيا به آن چشــم دارد، طي روزهاي 21 تا 24

آبان ماه به ميزباني شهر همدان برگزار شود. 
در اهميت اين اجالس همان بس كه بدانيم 40 سال 
است به طور مرتب و ساالنه اجالس در كشورهاي 
صاحب نــام و برخــوردار از صنعت گردشــگري 
برگزار مي شــودو امسال براي نخستين بار است كه 
ايران ميزبان اين اجالس جهاني است و افتخار آن 
هــم به نام همدان و مردم دانا و فهيم اين اَبَرشــهر 
تاريخي ثبت شــده اســت و جهانيــان در همدان 

گردهم مي آيند.
يكي ديگر از اهميت و حساســيت اجالس ساالنه 
سازمان جهاني گردشگري در سال 2018 اين است 
كــه چنين همايش بزرگ فرهنگــي و تأثيرگذاردر 
حوزه روابط بين الملل، در اوج تحريم هاي آمريكا 
عليــه كشــورمان برگزار مي شــود و پيام اجالس 
جهاني سازمان هاي گردشگري اين است كه ايران 
بــه عنــوان قديمي ترين و متمدن ترين خاســتگاه 
بشــري در هر شــرايطي براي جهانيان سرشار از 
اهميت و نشــانه هاي دوســتي و توسعه فرهنگي 
اســت و صنعت گردشــگري جهان بدون ايران و 
بدون مردمان و تاريخ قديمي ترين شهر جهان، معنا 

و اعتباري نخواهد داشت.
از سوي ديگر برگزاري اجالس جهاني سازمان هاي 
گردشــگري در پايتخــت تمدن ايــران، فرصت 
اســتثنايي و دســت نيافتني  براي مسئوالن كشوري 

و هم مســئوالن اســتاني و هم مردم فرهنگ مدار 
استان همدان است تا ذخاير عظيم ملي و باستاني و 
بين المللي خويش را در قالب بيش از هزار و 800
اثر و ابنيه تاريخي و شگفتي هاي طبيعي و سياحتي 

بارزتر از هميشه به جهانيان نشان دهد. 
در همين حال قرار اســت يكي از شــاخص ترين 
شخصيت هاي فرهنگي دنيا به نام «زوراب پولوليكا 
سويل» به عنوان دبير سازمان جهاني گردشگري به 
اين اجالس جهانــي در همدان قدم بگذارد و اين 
ميهماني فاخر به خودي خود ارزشمند ترين فرصت 
براي مسئوالن ســازمان گردشگري كشورمان و از 
جمله دست اندركاران اين صنعت جهاني در همدان 
اســت تا حقانيت تمدن و فرهنــگ ديرپا و اليزال 

ايراني و همداني را به رخ جهانيان كشند.
واقعيــت ايــن اســت كــه صنعــت گردشــگري در 
همــدان يــك اســتعداد بالقــوه و بالفعــل مي باشــد 
كــه بــا وجــود فعاليــت و ســرمايه گذاري هاي 
عظيمــي كــه تاكنــون بــراي شناســايي و شناســاندن 
ــر  ــناخته و بك ــن ناش ــده، وليك ــل آم ــه عم آن ب
ــن  ــران ارشــد اي ــه و اذعــان مدي ــه گفت اســت و ب
صنعــت در كشــورمان، همــدان بــا تمــام مجموعــه 
ــي  ــاي اقليم ــي و توانمندي ه ــه تاريخ ــار و ابني آث
تمدن هــاي  از  كــه  نشــانه هايي  همچنيــن  و 
چنــد هــزار ســاله از پيشــينه كشــورمان دارد، 
اســت  باســتاني  بــزرگ  ســايت  يــك  نظيــر 
تجســس هاي  و  كنــدوكاو  آن  در  هرچــه  كــه 
تازه هــاي  مي آيــد،  عمــل  بــه  باستان شناســي 
ــروز  ــا بشــر ام ــود و گويي ــدي كشــف مي ش جدي
هنــوز بــه ژرفــاي تاريــخ و تمــدن ايــران در 

ســايت همــدان دســت نيافتــه اســت! بــه عبارتــي 
ســاده تر و روان تــر، اگرچــه بــه نظــر مي آيــد 
كاوش هــاي باستان شناســي در اغلــب نقــاط جهــان 
ــه  ــان ب ــا رســيده و جهاني ــه انته ــل ب از ســاليان قب
ــد، وليكــن  پيشــينه هاي تاريخــي آن دســت يافته ان
ــدان  ــي و كاوش در هم ــاي باستان شناس فرصت ه
بــراي نســل هاي آينــده نيــز باقيســت و ايــن 

ــت! ــي نيس ــا و پايان ــوس را ژرف اقيان
بنابرايــن بايــد قبــول كنيــم و بايــد بــه ايــن 
بهتريــن  كــه  باشــيم  واقــف  خــوب  معنــا 
و  فصل هــا  بــراي  ملــي  ســرمايه گذاري هاي 
بايــد  را  باستان شناســي  و  كاوش  فرصت هــاي 
ــراي  ــگري ب ــت گردش ــا صنع ــدان داد ت ــه هم ب
نســل هاي آينــده جهــان نيــز معنــا و جذابيت هــاي 
خــاص خويــش را حفــظ كنــد. بــد نيســت بدانيــم 
ســازمان جهانــي گردشــگري كــه دفتــر مركــزي آن 
در كشــور اســپانيا و در شــهر مادريــد مي باشــد، در 
صــدد توســعه دفاتــر زيــر پوشــش خــود در جهــان 
ــازمان  ــن س ــو اي ــك 550 عض ــد. و هم اين مي باش
در  ســازمان  پوشــش  زيــر  نمايندگي هــاي  در 
كشــورهاي اروپايــي و آمريــكا، آفريقايــي و شــرق 

ــد. ــت دارن ــزرگ فعالي ــياي ب ــوب آس و جن
تاكنون 14 نهادو ســازمان گردشــگري ايران نيز 
در ســازمان جهاني گردشگري عضويت دارند كه 
شــهر همدان نيز با 2 عضويت يعني شــركت هاي 
گردشــگري گنجنامه و عليصدر از شهرهاي فعال 
و پرتالش در عضويت سازمان جهاني گردشگري 
محســوب مي شــوند. گويايكي از مأموريت هاي 
راهبردي و اصلي اجالس جهاني گردشــگري در 

همــدان، ايجاد يك دفتر نمايندگي جديد به عنوان 
اولين دفتر ســازمان در غرب آسيا و در كشورمان 
مي باشــد و همدان اصلي ترين نامــزد براي پايگاه 
نمايندگي سازمان جهاني گردشگري در غرب آسيا 

شناخته شده است.
واقعيــت ايــن اســت كــه ميزبانــي اجــالس 
پــروژه  گردشــگري  ســازمان هاي  جهانــي 
ــا و بلكــه  ــدان از ماه ه ــت و هم ــي نيس كوچك
يكســال قبــل بــراي ميزبانــي ايــن اجــالس 
ــت.  ــرمايه گذاري اس ــالش و س ــي در ت بين الملل
قابليت هــا  تمــام  كنــار  در  همــدان  واقــع  در 
صنعــت  در  كــه  عظيمــي  زيرســاخت هاي  و 
ــاي  ــاظ ويژگي ه ــران دارد، از لح ــگري اي گردش
ــن  ــز بهتري ــي ني ــاي مدن ــي و جذابيت ه جغرافياي
و اولي تريــن محيــط و كانــون امــن بــراي ايجــاد 
ــگري  ــي گردش ــازمان جهان ــي س ــر نمايندگ دفت
آينده نگــر  و  ارزش مــدار  مســئوالن  و  اســت 
كشــورمان نيــز بنــا دارنــد كــه ايــن يــادگار بــزرگ 
ــش در  ــمندي خوي ــت و هوش ــانه دراي ــه نش را ب
ــراي  ــدان را ب ــگري، هم ــت گردش ــوزه صنع ح
ــي  ــازمان جهان ــران در س ــي اي ــب نمايندگ صاح

ــازند. ــا س ــگري مهي گردش
تــالش مديــران و مســئوالن ارشــد ســازمان 
گردشگي كشــورمان در مهياسازي همدان براي 
ايجاد دفتر نمايندگي سازمان جهاني گردشگري، 
ايــده پخته و كارآمدي اســت كه مســلمًا تمام 
آزمون هاي عملي و تحســين برانگيز را پشت سر 
گذاشــته و هيچ نيازي به آزمون و خطا و ريسك 

ندارد! سرمايه گذاري 
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2018 به پايان مى رسد و 
حكايت همچنان

 باقيست

 مسئول اجرايى unwto در دبيرخانه اجالس 
گردشــگرى گفت: همزمان با برگزارى چهلمين 
اجالس جهانى گردشــگرى اســتارت آپ حوزه 
گردشــگرى وصنايع دستى در همدان برگزار مى 
شــود . مصطفى عزيزيان افزود: اين استارت آپ 
فرصــت اســتثنايى ارائه محصــوالت، خدمات 
نوآورانه به اعضاى ســازمان گردشگرى ميهمان 
در اجــالس كه شــامل فعــاالن، متخصصان و 
سرمايه گذاران بين المللى حوزه گردشگرى هستند 

را فراهم خواهد كرد.
وى بيــان كرد: اين رويداد در راســتاى توســعه 
فرهنگ كارآفرينى دانش بنيان و زمينه سازى براى 
ايجاد كســب وكارهاى نوپا، به عنوان نخســتين 
استارت آپ گردشگرى در استان و به منظور ارائه 
راه حل نوين در رونق گردشگرى برگزار مى شود.

عزيزيان ادامه داد: خلق ايده، كشــف فرصت هاى 
ناب و ايجــاد فرصت اشــتغال، از ديگر اهداف 
اين اســتارت آپ اســت كه به همــت اداره كل 
ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى استان، 
شركت ســياحتى عليصدر، اتاق بازرگانى، صنايع 
و معادن كشــاورزى همدان و مركز رشد دانشگاه 
بوعلى سيناى همدان در آبان ماه جارى در همدان 

برگزار خواهد شد.
وى بــا بيــان اينكــه اســتارت آپ ها فضــاى 
ــد،  نوينــى را در اقتصــاد كشــور تعريــف كرده ان
ــر  ــتارت آپ ها ب ــكل گيرى اس ــد: ش ــادآور ش ي
ــك  ــوآورى ي ــت و ن ــردازى، خالقي ــه ايده پ پاي

ــود. ــام مى ش ــم انج ــا تي ــرد ي ف
عزيزيان شروع يك كسب وكار با كمترين سرمايه 
و اجــراى گام بــه گام آنها را  يكــى از مزاياى 

اســتارت آپ ها دانســت و افزود: رشــد سريع 
استارت آپ ها اشتغالزايى بسيارى را به همراه دارد 
كه اين امر در بلندمدت موجب توســعه اقتصادى 

كشور خواهد شد.
ــالس  ــه اج ــى در دبيرخان ــه علم ــئول كميت مس
جهانــى گردشــگرى بــا بيــان اينكــه يــك 
اســتارت آپ تنهــا بــا خلــق ايــده اى نوآورانــه و 
ــكل گيرى  ــت: ش ــود، گف ــاز مى ش ــه آغ خالقان
يــك ايــده بــا تحقيقــات اوليــه، مطالعــات بــازار 
ــن  ــعه اســت و اي ــل توس ــى قاب ــرمايه اندك و س
فرصــت ايــن بــار بــه بهانــه برگــزارى اجــالس 
ــد  ــم خواه ــدان رق ــگرى در هم ــى گردش جهان

ــورد . خ
وى با بيان اينكه اين مفهوم از كارآفرينى به روش 
نوين اســت كه با فناورى و نــوآورى در آميخته 

شــده و با يك مدل كســب وكار نوين به ايجاد 
ارزش مى پردازد، تصريح كرد: تحقيق و توســعه 
بيشترين نقش را در شكل گيرى ايده هاى نوآورانه 

و موفقيت استارتاپ ها بازى مى كنند.
تســهيل گر  شــتاب دهنده ها  اســت؛  گفتنــى 
كارآفرينــى  و  كســب وكار  توســعه دهنده  و 
ــز  ــده و ني ــان اي ــت صاحب ــا هداي ــه ب هســتند ك
تســهيل  را  كارآفرينــى  مالــى،  حمايت هــاى 
حمايت هــاى  طريــق  از  نيــز  و  مى بخشــند 
الزم در زمينــه فنــى، علمــى، فكــرى، حقوقــى و 
ــتارت آپ ها  ــعه اس ــد و توس ــى موجــب رش مال
خواهنــد شــد پــس الزم اســت ايــن فرصــت كــه 
ــزارى اجــالس  ــا برگ ــان ب ــاه همزم از 21 آبان م
جهانــى بــراى همــدان ايجــاد مى شــود، از نــگاه 

ــود. ــمرده ش ــت ش ــدان غنيم عالقمن

همزمان با اجالس جهانى گردشگرى انجام مى شود

برگزارى استارت آپ گردشگرى و صنايع دستى در همدان

دي
حم

يرم
ي ش

طف
مص

س: 
عك

/

صنايع دستى


	HP 3326 ALL PAGE (8P)

