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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

زیرساخت های بین الملی 
شدن همدان فراهم شود

 ۱- همانگونه که پیش بینی می شــد، 
استان همدان پس از میزبانی رویداد ۲۰۱۸ 
و مجمع جهانی گردشــگری، مورد توجه 
نهادهای بین المللی قرار گرفته و این نهادها 

سعی دارند...

دفتر شماره 1 : همدان ، بلوار خواجه رشید ، جنب بانک کارآفرین ، ساختمان تجاری پارسیان ، طبقه سوم ، واحد 14

دفتر شماره 2 : همدان ، برج پاستور ، طبقه سوم ، واحد 6       081-38273796-7  081-38260106
کارخانه : شهرک صنعتی بهاران ، نبش خیابان یازدهم      081-34586602-4

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.
کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید

 تلفن:08138274015 -  09199015208

شرکت سنجش نیرو
تنها شرکت دارای تاییدیه وزارت نیرو درساخت پست کمپکت برق، تابلوهای برق و کنتورهای هوشمند آب )WI(  در استان همدان

تولیدات
تابلو های فشار ضعیف :

  تابلو های توزیع پست زمینی 
 تابلو های توزیع پست هوایی 

 تابلو های شالتر
 تابلو های اندازه گیری ) برق - هوشمند آب و برق (

 تابلو های توزیع قدرت
Aتابلو های کشویی 

 تابلو های حفاظت و کنترل
 تابلو های اصالح ضریب قدرت

تابلو های فشار متوسط:
  تابلو های AIS  فیکس ) کمپکت(

 تابلو های AIS  فیکس ) طرح قدیم(

پست کمپکت :
  پست کمپکت رو زمینی ) بدنه فلزی(

کنتورهای هوشمند آب )WI( مورد تایید وزارت نیرو

همه چیز برای آغاز 
مسابقات آسیایی مهیاست

7
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مدیر بخش منطقه ای بیمه آسیا در همدان:

ضریب نفوذ بیمه ها درکشور 
پایین است

 ســرانجام روز موعد فرا رســید و امروز رقابت های 
مقدماتی نوجوانان آسیا در ورزشگاه شهید حاجی بابایی 

مریانج آغاز می شود.مسابقات مقدماتی نوجوانان قهرمانی 
آسیا در نقاط مختلف قاره کهن برگزار خواهد شد.

انجمن 
رفتگران طبیعت 
ضامن پاکیزگی 

محیط زیست 
همدان

3

بودجه طرح مطالعات قطار شهری برای همدان ابالغ شد

قطار شهری؛ضرور ت یا فرصت؟



C M Y K

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

چهارشنبه  26 شهریورماه 1398  شماره 3572

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱۸:45

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای همدان:
مجوز چاه کشاورزی صادر نمی شود

 هیــچ گونــه مجــوز چــاه جدیــد کشــاورزی بعــد از ممنوعیــت دشــت هــا در اســتان 
همــدان صادر نشــده اســت

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان گفــت: مجمــوع ۱۳ دشــت در اســتان همدان 
ــن تعــداد دشــت کبودراهنــگ در  وجــود دارد کــه همــه آنهــا ممنوعــه اســت و از ای

وضعیــت ممنوعــه بحرانــی بــه ســر مــی بــرد.
منصــور ســتوده بیــان منفــی دشــت هــای اســتان همــدان را ۲۲۰ میلیــون متــر مکعــب 

دانســت و افــزود: ۱5 هــزار حلقــه چــاه مجــاز در اســتان همــدان وجــود دارد کــه از 
ایــن تعــداد ۱۱ هــزار حلقــه چــاه آب کشــاورزی و مابقــی چــاه هــای آب شــرب و 

صنعتــی اســت.
ســتوده در مــورد کاهــش منابــع آب زیــر زمینــی نیــز گفــت: برداشــت آب از چــاه های 
غیــر مجــاز و اضافــه برداشــت چــاه هــای مجــاز و خشکســالی هایــی کــه در ســال 
هــای قبــل اتفــاق افتــاده اســت باعــث شــده اســت کــه منابــع تجدیــد پذیــر اســتان 

همــدان کاهــش یابــد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه عواملــی چــون توســعه 
اســتان، افزایــش جمعیــت و توســعه کشــاورزی، کاهــش بارندگــی، خشکســالیهای پــی 

در پــی از دالیــل کاهــش منابــع آب زیــر زمینــی اســت، افــزود: متاســفانه مصــرف آب 
زیــر زمینــی بیشــتر از تولیــد آب در اســتان همــدان اســت.

ــودن دشــتهای اســتان کــه از ســال ۷۱  ــه ممنوعــه ب ــا توجــه ب ــد کــرد: ب ســتوده تاکی
آغــاز شــده اســت توســعه بخــش کشــاورزی در دشــت هــای اســتان ممنــوع اســت 
و هیــچ مجــوزی جدیــدی بــرای حفــر چــاه کشــاورزی در دشــتهای ممنوعــه صــادر 

نشــده اســت.
وی در ایــن مــورد بیــان داشــت: تنهــا در دشــت هــا ممکــن اســت بنابــر نیــاز اســتان 
بــرای مصــارف آب شــرب و صنعتــی در قالــب ســقف تخصیــص آب مجــوز صــادر 

مــی شــود.

بودجه طرح مطالعات قطار شهری برای همدان ابالغ شد

قطار شهری؛ضرورت یا فرصت؟ زیرساخت های بین الملی شدن همدان 
فراهم شود

 ۱- همانگونه که پیش بینی می شــد، استان همدان پس از میزبانی 
رویداد ۲۰۱۸ و مجمع جهانی گردشــگری، مورد توجه نهادهای بین 
المللی قرار گرفته و این نهادها ســعی دارند به هر شکل ممکن برنامه 
های خود را در همدان برگــزار  و همدان را به عنوان میزبان معرفی 

کنند.
 این رویدادها تمامی عرصه ها را شامل می شود و دامنه آن از فرهنگی، 

گردشگری تا تاریخی و ورزشی و اقنصادی را نیز شامل می شود.
۲- میزبانی همدان در رویدادهای بین المللی بســیار اقدام شایســته 
ای اســت و بر تعامات بین اســتانی بین استان همدان و استان های 
کشــورهای میهمان و همچنین تعامات بین نهادی بین نهادهای بین 

المللی و نهادهای فعال در استان منجر خواهد شد.
در این شــرایط هر کس میزبانی رویدادی بین المللی را دنبال کند به 

توسعه استان کمک کرده است.
۳- همدان به لحاظ زیرساخت های الزم برای میزبانی از رویدادهای 

بین المللی هنوز در ابتدای راه است .
همدان هنوز سالن بزرگ حداقل هزار نفری استاندارد ندارد، هنوز هتل 
های بین المللی آن به اندازه کافی نیســت، فرودگاه و راه آهن همدان 

پویایی الزم را ندارد و بسیاری از  شرایط در همدان مهیا نیست.
البته نبود این زیرســاختها دلیلی بر میزبانی نکردن از رویدادهای بین 
المللی نمی شود، بلکه باید در کنار میزبانی، تکمیل این زیرساختها در 

سطح بین المللی مطالبه شود.
4- قرار بــود دفتر نمایندگی وزارت خارجــه در همدان راه اندازی 
شــود اما گویا موانعی در ســر این راه اندازی ایجاد شد که برخی از 

آنها قانونی است.
در موارد قانونی باید با قانون رفع مانع شود اما در مواردی که قانونی 
مبنای ایجاد مانع نیست، نباید به مانع توجه کرد و در واقع آن مانع بر 
قانون سوار شده و ارجحیت یافته که باید تداوم این قانون سواری را 

با شجاعت سلب کرد.
به نظر می رسد همایش جاده ابریشم می تواند محلی برای رفع موانع 

و بهره برداری از دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان باشد.
5- در جایی که همدان بین المللی خوانده می شود باید رفتار مدیران 

آن نیز بین المللی باشد.
دعوت از مدیران نهادهای بین المللی به همدان نباید تنها برای انداختن 

عکس یادگاری و خوشگذرانی آنها در همدان باشد.
آوردن مدیــری که با نهادهای بین المللی ســروکار دارد به همدان با 
هزینه های بســیار و رفتار با او مانند یک مدیــر عادی نهایت درک 

نادرست از اقدامات در حال انجام را می رساند.
اگر آمد و رفت مدیران به استان در این سطح با آورده ای برای توسعه 
استان همراه نباشد، اهداف این برنامه ها محقق نشده و تداوم آنها نیاز 

مند بررسی و آسیب شناسی است.
۶- شهرداری همدان با میزبانی از همایش جاده ابریشم به دنبال اثبات 

نگاه توسعه محور حاکم بر شهرداری است.
این نگاه زمانی ارزش بیشــتری پیدا می کند که همدان با میزبانی این 
همایش به دلیل تعریف مجدد و احیای خود در راه ابریشــم باستانی 
از رهاوردهای جاده ابریشم برخوردار شود و سطح نگاه به همدان در 
شورا و شهرداری ، نگاه به یک شهر محوری در جاده ابریشم باشد تا 
با این نگاه شهری پویا ، زیباو با زیرساختهای الزم برای نقش آفرینی 

بین المللی ساخته شود.
۷-  همایش جاده ابریشم اگر درست برگزار شود، می تواند همدان را 
در سند توسعه استان نیازمند تجدیدنظر در موارد اعامی برای تحقق 

تا سال ۱4۰۰ کند.
این اقدام می تواند توســعه استان را سرعت بخشیده و نگاه به همدان 

را با توجه به تعریف بین المللی از آن، ارتقا بخشد.

گزینه معاون سیاسی فرمانداری همدان 
قطعی شد

 گزینه پست معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری همدان  قطعی 
شده است و به زودی این پست تعیین تکلیف می شود.

 فرماندار همدان اظهار داشت: چند گزینه برای پست معاونت سیاسی 
و اجتماعی فرمانداری همدان معرفی کرده بودیم که یک مورد برگزیده 

و به تائید سید سعید شاهرخی استاندار همدان رسید.
حســین افشــاری در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه شخص شایسته 
ای برای این ســمت معرفی شده اســت، گفت: مراحل قانونی برای 
انتصاب این شــخص در حال انجام اســت و به زودی این موضوع 

تعیین تکلیف می شود. 
فرماندار همدان خاطرنشــان کرد: تاکنون وظایف این پســت توسط 
مجتبی زارعی رئیس اداره سیاسی، اجتماعی فرمانداری همدان انجام 

شده و امور این حوزه معطل نمانده است.
پیش از این علی اصغر ناظری پور در پست معاونت سیاسی و اجتماعی 
فرمانــداری همدان خدمت می کرد که به عنوان فرماندار شهرســتان 

جدید درگزین استان همدان منصوب شد. 

۱- توســعه دانشگاهی استان با مشکل مواجه شده است. گویا کمبود 
دانشــجو کاسهای بسیاری از دانشگاه های استان را با استفاده کرده 
است. گفتنی اســت کمبود دانشجو دلیلی بر تبلیغات بسیار و رقابت 
دانشگاه های استان با هم برای جذب دانشجویان با طرح های تشویقی 

همچون رشته های بدون کنکور شده است.
۲- زمزمه هایــی از حذف برخی حمایتهای بنیاد شــهید از خانواده 
ایثارگران به گوش می رســد. گویا دلیل این اقــدام کمبود اعتبارات 
و انباشــت بدهی عنوان می شود. گفتنی است حذف پرداخت شهریه 
دانشــجویان خانواده های ایثارگر و برخی تســهیات از جمله این 

حمایتهای در دست حذف است.
۳- تغییر هر ساله لباس فرم مدارس به مشکلی برای خانواده ها تبدیل 
شده اســت. گویا خانواده مجبورند به دلیل تغییرات لباس فرم برغم 
سالمی لباس فرم قبلی هر ساله لباس فرم جدید تهیه کنند. گفتنی است 

بنا بر اعام آموزش و پرورش تهیه لباس فرم اجباری نیست.

آماده باش شهرداري همدان برای  کامل 
استقبال از زائران حسینی 

 شهرداري همدان با آماده باش کامل در ایام اربعین حسیني در داخل 
شهر همدان، مرز خسروی و شهر کربا به زائران اربعین حسیني خدمات 

رساني خواهد کرد و برنامه  ریزی الزم برای صورت گرفته است.
معاون خدمات شــهری در جلسه ستاد اربعین شهرداري همدان گفت:  
توجه به اینکه شهر همدان در مسیر راه کربا و محل عبور کاروان های 
حســینی قرار دارد، باید آماده سازی شرایط به منظور پذیرایی از زائران 
در همدان به عنوان مسیر عبور، استفاده از تجهیزات مدیریت شهری و 
فضاسازي مسیرهاي ورودي شهرهمدان با هدف ارتقاي کیفیت خدمات 

به زائران انجام گردد.
وحید علی ضمیر با بیان این که برنامه ریزی الزم برای برپایی موکب هایی 
برای خدمت رســانی مطلوب به زائران عتبــات عالیات در ایام اربعین 
حســینی صورت گرفته اســت، ادامه داد: این موکب ها هم در ورودی 
زائرین به همدان در بوستان نماز جنب مسجد راه کربا و در میدان امام 

حسن جنب مسجد امام حسن)ع( و بوستان شهروند برپا خواهند شد.
وی  افزود: شــهرداري همدان طي ســال هاي اخیر خدمات گسترده و 
مهمي براي میزباني از زائران اربعین حسیني برنامه ریزي و اجرایي کرده 
است که امسال نیز در جهت ارتقا کیفیت خدمات با توجه به  افزایش سه 
برابری زائران و استقبال هم وطنان عزیز از پیاده روی اربعین، تدابیر الزم 
اندیشیده شده و ضمن ارائه خدمات به زائران حسیني در مسیر رفت ، 
در مســیر برگشت نیز تمهیدات الزم براي اسکان، استراحت، استحمام 
و پذیرایي از زائران مورد توجه قرار می گیرد چرا که تجربه ســال هاي 
گذشــته نشان داده با توجه به حجم باالي خروج زوار از مرز در مسیر 

برگشت نیاز به ارائه خدمات بهتر و شایسته تر هست.

کاشت درختچه های زینتی 
در پارک های همدان

 بــرای کاهش مصرف آب در همدان کاشــت درختچه های زینتی 
جایگزین سبزه و چمن پارک ها شده است.

مدیرعامل ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان 
گفت: با توجه به اقلیم نیمه خشــک اســتان همــدان جایگزینی گونه 
های کم آب بر در فضاهای ســبز شهری در اولویت کار قرار گرفت که 
درختچه های زینتی جایگزین چمن ســبز در تمامی عرصه های منظر 

سبز شهری شد.
بابک مهدی آزاد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به کاهش سطح آب 
چاه  های زیر زمینی و رو به رو شــدن با مشکل کم آبی عنوان کرد: 
تغییر و کاشت گونه های مقاوم در فضای سبز شهری ضروری است 
و تاکنون ۲۸ هزار و ۲۶۳ متر مربع چمن از سطح فضای سبز شهری 
همــدان جمع آوری و ۲5 هزار و ۳54 متر مربع درختچه پوششــی 

جایگزین شده است. 
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری 
ــا توجــه بــه ضــرورت افزایــش ســرانه فضــای  همــدان ادامــه داد: ب
ــال  ــقایق در ح ــاس و ش ــتان ی ــا، بوس ــاغ گل ه ــرح ب ــه ط ــبز، س س

احــداث اســت.
مهدی آزاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف این سازمان، 
توسعه فضای سبز شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و 
افزایش سرانه فضای سبز اجتماعی و زیست محیطی است، برای رسیدن 

به این هدف فعالیت های متعددی صورت گرفته است.

شائبه آغاز فعالیت های انتخاباتی از سوی 
نماینده تکذیب شد

 از آنجاییکه شــائبه آغاز فعالیت های انتخاباتی در سطح استان 
مطرح شده و حاج بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســامی  درکانال تلگرامی خود این موضوع را رد کرده 

است.
در متن این تکذیبه آمده است: در رابطه باخبری مبنی بردخالت نماینده 

همدان در امور شهرستانها به اطاع می رساند:
همانگونه که در اباغ رئیــس دفتر نماینده همدان تصریح گردیده 
است؛ بدینوســیله هرگونه دخالت امور  شهرستان ها تکذیب می 
گــردد و هر خبری دراین زمینه شــائبه شــیطنت و تفرقه را ایجاد 

می نماید.
* روابط عمومی دفتر نماینده مردم همدان وفامنین در مجلس شورای اسالمی
حمیدرضا حاجی بابایی

 داســتان احــداث مونوریل 
در همدان در دولت گذشــته با 
مطرح شد  قطار شــهری  عنوان 
و اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال 
به بودجه مطالعاتی رسیده است. 
البته نبایــد از این نکته غافل بود 
که این طرح آن چیزی که زمانی 
گفته شد  و در ذهن مردم شکل 
گرفت نیست این تراموا یا قطار 
شــهری اســت و ربطی به طرح 
قطار و مونوریــل ندارد. درحال 
حاضر گویــا  بودجه طرح  داده 
شــده تا بعد مطالعه شود که آیا 

قابلیت اجرایی دارد یا نه.  
در همیــن زمینه فرماندار همدان 
در گفــت و گویــی در این باره 

واکنش نشــان داد و گفت که اگر قرار است 
ایــن طرح  اجرایی شــود بایــد  بودجه آن 

پرداخت شود.
به گفته حسین افشــاری طرح قطار شهری 
از ســوی ســازمان برنامه و بودجه کشور به 
شهرداری همدان اباغ شــده است بنابراین 
این طــرح مطالعاتی باید شــتاب گیرد تا به 

الیحه بودجه سال ۹۹ برسد.
فرمانــدار همــدان در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
ــرح  ــرای ط ــه و اج ــت: مطالع ــار داش اظه
ــون  ــت قان ــدان در پیوس ــهری هم ــار ش قط
ــورای  ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــال ۹۸ ب س
ــن  ــاغ ای ــه تازگــی اب اســامی رســیده و ب
طــرح نیــز از ســوی ســازمان برنامــه و 

بودجــه کشــور بــه شــهرداری همــدان 
ــت. ــورت گرف ص

افشــاری تاکید کرد: شــهرداری همدان به 
عنوان مجری باید طرح مطالعاتی را شــتاب 
دهد تا در بودجه ســال آینده صاحب ردیف 

اعتبارات ملی شود.
فرمانــدار همدان بــا بیان اینکه شــهرداری 

کارهای مقدماتــی مطالعه قطار 
شهری و انتخاب مشاور را آغاز 
کرده اســت، افزود: مســیرهای 
اجرا و بــرآورد مالــی طرح از 
ســوی مشــاور ذی صاح باید 
بــه تصویب شــورای  اعام و 

اسامی شهر برسد.
کــرد:  خاطرنشــان  افشــاری 
چنانچــه طــرح مطالعــه قطار 
شــهری تکمیل نشود نمی توان 
آن را در الیحه بودجه سال ۹۹ 

گنجاند.  دولت 
تاکنــون ایــده و طــرح هــای 
بســیاری بــرای روان ســازی 
ترافیــک شــهر همــدان از ســوی 
پیشــنهاد  مــردم  و  مســئوالن 
ــورد  ــی م ــه دالیل ــدام ب ــر ک ــا ه ــده ام ش

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــد ق تایی
پیشــینه بهره مندی همدان از قطار شــهری 
به ۱۶ ســال پیش باز می گردد که در ســفر 
هیات دولت وقت به تصویب رســید اما به 
علت تامین نشدن اعتبار موررد نیاز در قانون 

بودجه رها شد.

 دســتگاههای اجرایی نسبت به افزایش و 
تقویت تاب آوری در برابر بحران های احتمالی 

تاش کنند.
استاندار همدان در نشســت اعضای شورای 
پدافند غیرعامل استان همدان بیان کرد: هدف 
اصلی پدافند غیرعامل کاهش تهدیدات و باال 
بردن تاب آوری اســت که برای دســتیابی به 
این هدف نیازمند مطالعه، شــناخت و طراحی 

هستیم.
سید سعید شــاهرخی اضافه کرد: باید با باال 
بردن توان در شرایط سخت روحی، روانی، 
فیزیکی و کالبــدی تاش کرد تا اگر اتفاقی 
افتاد آســیب پذیری را به حداقل رســاند و 
طرح جامع نیــز با رویکــرد علمی در این 

راستا تهیه می شود.
اســتاندار همدان افزود: اعضــای کارگروه ها 
به مســائل پدافند به عنوان کار و وظیفه ثانویه 
نگاه نکنند بلکــه آن را در اولویت قرار دهند 

همچنین همه دســتگاه ها همکاری الزم را با 
مشاور این طرح در دانشگاه مالک اشتر داشته 

باشند. 
شــاهرخی با عنوان اینکه طرح تهیه شده باید 
ســندی متقن باشد تا بتوان از آن بهره برداری 
کــرد اظهار داشــت: اعضای شــورای برنامه 
ریزی نــگاه ویژه ای به موضــوع پدافند غیر 
عامل دارند.وی ادامه داد: فرهنگسازی یک از 
اولویت های محوری در حوزه پدافند غیرعامل 
اســت چرا که هنگام آغاز به کار بســیاری از 
مــردم حتی با واژه و اهداف این برنامه غریب 
بودند ولی هم اینک طرح های زیر ســاختی 

خوبی در حال اجرا است.
 تهدیدات زیستی همدان 

شناسایی شد
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
نیز در این جلســه اظهار داشــت: تهدیدات 
زیستی همدان به دنبال تشکیل قرارگاه پدافند 

زیستی استان شناسایی و احصا شد.
مهدی فرجی اظهار داشــت: بــه دنبال حکم 
اســتاندار همدان، قرارگاه زیســتی تشــکیل 
و مســئولیت آن از ۱۲ خرداد ســال جاری به 

جانشین سپاه همدان محول شد.
وی اضافه کرد: جمع آوری تهدیدات زیســتی 
در حــوزه های مختلف در دســتگاه مختلف 
با همکاری نهادهای مســئول در اولویت قرار 

گرفت که این کار در حال انجام است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
افزود: جلســات قرارگاه زیســتی در ســطح 
مدیران اســتان نیز برگزار شــده کــه مدیران 

اهمیت ویژه ای به این موضوع داشته اند.
فرجی بیان کرد: احصا و جمع بندی تهدیدهای 
ارسال شــده به دبیرخانه نیز صورت گرفت و 
هم اینک به صورت تخصصی و فنی بر روی 
ایــن قبیل تهدیدات کارهایــی در حال انجام 

است.

وی از راه اندازی هســته علمی قرارگاه پدافند 
زیستی خبرداد و گفت: سند راهبردی آموزشی 
بومی متناســب با تهدیدات اســتان در حال 
تهیه اســت و  کارگاه های آموزشی عمومی و 
تخصصی با اعزام اســاتید مجرب به اداره ها 

برگزار شد. 
انصارالحسین)ع(  ســپاه  فرمانده  جانشــین 
استان بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت 
ها بــرای ارتقــای وضعیت زیســتی مردم، 
کاهش آســیب پذیــری و افزایش پایداری، 
حفــظ دارایی های مردم و امکانات اســتان 
در زمان بحران بــا کمترین هزینه و اقدام به 
موقع و ســریع برای جلوگیری از خسارت 

بیشتر تاکید کرد.
فرجی جلوگیری از شــایعات و ایجاد آرامش 
روانی در زمان بحران را ضروری دانســت و 
ابراز امیدواری کرد: بتوان به نقطه پیش بینی و 

پیشگیری قبل از وقوع رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور 
همدان:

مؤسسات فراگیر پیام 
نور فعال در سطح 
شهر مجوز ندارند

 مؤسسات فراگیر که در سطح شهر 
فعالیت دارند، هیچ گونه مجوزی ندارند 
و آزمونهای فراگیر این دانشــگاه تنها از 

طریق سازمان سنجش اعام می شود.
رئیس دانشــگاه پیام نور همــدان با بیان این 
مطلــب  از راه اندازی ســامانه »پیام من« در 
دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این سامانه 
نخستین و تنها سامانه رسمی تعاملی سریع و 

راحت پیام نوری ها با یکدیگر است
صفی ا... صفایــی درباره انتخاب رشــته و 
پذیرش دانشــجو در مقاطع کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد اظهار کرد: بیش از 5۰۰ 
مرکز پیام نور در سطح کشور و 4۰ نمایندگی 

در خارج از کشور وجود دارد
بــه گزارش ایســنا، وی تعداد دانشــجویان 
تحصیلکرده در دانشــگاههای استان را اعام 
کرد و افزود: از زمان تأسیس پیام نور تا کنون 
4۱ هزار دانشجو در دانشــگاههای پیام نور 
اســتان تحصیل کرده اند و همه دانشجویان 

این دانشگاه بومی هستند.
وی دانشــگاه پیام نور را کیفــی و محتوایی 

دانســت و اعام کــرد:۳۰ درصــد از رتبه 
های برتر پذیرفته شــدگان مقطع ارشــد از 

دانشجویان دانشگاه پیام بوده اند.
وی تعداد انجمن های علمی دانشگاه های 
پیام نور اســتان را ۳4 انجمن اعام کرد و 
افزود: ۲۷ کانون و ۱۱ نشریه دانشجویی در 

دانشگاههای استان فعال هستند.
رئیــس دانشــگاه پیــام نور همــدان بیان 
کرد: مؤسســات فراگیر که در ســطح شهر 
فعالیت دارند، هیچ گونه مجوزی ندارند و 
آزمونهای فراگیر این دانشگاه تنها از طریق 
سازمان ســنجش اعام می شــود.صفایی 
بــه راه انــدازی ۲ مرکز رشــد در مراکز 
تویســرکان و مایر اشــاره و اظهار کرد: 
مراکز نوآوری در دانشــگاههای اسدآباد و 
نهاوند افتتاح شــده و ۱۲ شــرکت فناور و 
۱۱ هسته فناور در دانشگاه پیام نور همدان 
مســتقر شده اند که مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۶5 

میلیون ریال درآمد داشته اند.

مقاومت پزشکان 
همدانی به نصب 
کارتخوان مالیاتی

 تا کنون ۲۰ درصد مطب های استان 
به کارتخوان مالیاتی مجهز شدند.

رئیس ســازمان نظام پزشــکی استان 
همــدان با بیــان اینکه بیــش از ۹5 
درصد مطب های همــدان کارتخوان 

دارند و نظام پزشــکی قبــل از این قانون 
بــرای رفاه حال مردم پزشــکان را الزام به 
نصــب کارتخوان کرده اســت، اظهار کرد: 
پزشــکان وجود کارتخوان در مطب ها را 
تأیید می کنند اما رجیستری به نظام مالیاتی 
کار غیرمنصفانه است چرا که پزشکان هیچ 
گونــه فرار مالیاتی ندارند و مالیات خود را 

به موقع پرداخت می کنند.
علیرضا مدرکیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای طرح 
کارتخوان های ســامانه امــور مالیاتی فراهم 
نیســت و بانک ها با پزشکان همکاری نمی 
کنند، افزود: برای اجرای طرح ســامانه امور 
مالیاتی پزشکان باید کد ۱۶ رقمی کارتخوان 
از بانک گرفته شــود که این امر پروســه ای 
زمانبر بوده و پزشــکان را با مشــکل مواجه 

کرده است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی استان همدان 

بــا تأکید بر اینکه اعتراضات پزشــکان برای 
نصب کارتخوان نیست، اضافه کرد: مقاومت 
پزشکان به علت تبعیض آمیز بودن این قانون 
اســت به طوریکه معتقدیم باید قانون برای 

همه مشاغل اجرا شود. 
وی با بیان اینکه طبق قوانین تصویب شده 
قرار بر این بــود که فراخوان مالیاتی تا ۲5 
شــهریور برای مشاغل دیگر نیز صادر شود 
اما تا کنــون این فراخوان برای پزشــکان 
اعام شــده اســت، عنوان کرد: پزشکان با 
نصب کارتخوان مشــکلی ندارند اما اتصال 
آن به ســامانه امور مالیاتی کــه فقط برای 
پزشکان باشد را تبعیض آمیز و توهین آمیز 

می دانند. 
مدرکیان با بیان اینکه تا کنون ۲۰ درصد مطب 
های اســتان به کارتخوان سامانه امور مالیاتی 
مجهز شدند، اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح 
کارتخوان مالیاتی برای تمام مشاغل پزشکان 

نیز از این طرح استقبال خواهند کرد.

تاب آوری دستگاههای اجرایی در مقابل بحران تقویت شود

توزیع تجهیزات ورزشی در 
راستای ساحت زیستی و 

بدنی است
 توزیع تجهیزات ورزشــی و بهداشتی در 
راستای تحقق اهداف ساحت زیستی و بدنی 

است.
محمــد پــورداود در آیین توزیــع تجهیزات 

ورزشی و بهداشتی مدارس استان اظهار کرد: 
برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین به عنوان 
میثاق نامه دســتگاه تعلیم و تربیت سه جوهره 
اصلی در سیاســت های آمــوزش و پرورش 

مورد توجه قرار گرفته است.
   بــه گــزارش اداره اطاع رســانی و روابط 
عمومــی آموزش و پرورش اســتان، پورداود 
افزود: در این سند ســه جوهره اصلی وجود 

دارد که شامل آموزش و پرورش تمام ساحتی، 
چرخش های تحول آفرین و استقرار ۶ خرده 

نظام می شود.
وی تصریح کرد: تعلیم و تربیت تمام ساحتی 
در راستای تأکید مقام معظم رهبری بر سه اصل 

تحصیل، تهذیب و ورزش است.
پورداود گفت: بر اساس ســند تحول، دانش 
آموز را نباید تک بُعدی بار آوریم، بلکه تاش 

کنیم آنها را در ابعاد مختلف اعتقادی، اخاقی، 
ورزشی، زیبایی شــناختی، علمی، فن آورانه، 

سیاسی و اجتماعی تربیت نماییم.
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان با اشــاره 
به توزیع تجهیزات ورزشــی و بهداشــتی در 
مدارس استان، خاطرنشان کرد: این برنامه در 
راستای تحقق اهداف ساحت زیستی و بدنی 

سند تحول اجرا شده است.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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دانش آموزان کبودراهنگی 38 میلیارد 
لوازم التحریر خریده اند

 کبودراهنــگ- عظیمی مجــذوب- خبرنــگار همدان پیام: اگر 
هر دانش آموز به طــور میانگین ۲۰۰ هزار تومــان لوازم التحریر و 
نوشت افزار بخرند مجموع ۱۹ هزار دانش آموز کبودراهنگی بیش از 

۳۸ میلیارد ریال لوازم التحریر خریداری کرده اند.
در روزهــای پایانی تعطیات تابســتانی و نزدیک شــدن به آغاز 
سالتحصیلی جدید دغدقه این روزهای والدین و دانش آموزان خرید 
لوازم تحریر و آماده شدن برای ورود به سال تحصیلی جدید است. 
این خرید و رفت وآمد در بازار لوازم التحریر شور و شوق و رونقی 

به بازار لوازم تحریر داده است.
کبودراهنگ شهرســتانی اســت که در حال حاضر بیش از ۱۹ هزار 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد که همگی به نوعی اقدام 

به خرید و تهیه لوازم مورد نیاز خود نموده اند.
ریحانه دانش آموز کاس ششــم مقطع ابتدایی اســت که نزدیک به 
4۰۰ هزار تومان لوازم التحریر خریده اســت که شــامل انواع دفتر و 
انواع نوشــت افزار، جامدادی، قمقمه آب، کیف خط کش و پرگار و 
چنــد قلم دیگر که به نظر نمی آید این تعداد 4۰۰ هزار تومان هزینه 
در برداشته باشد ولی به قیمت ریز و تک تک اقام که نگاه می کنیم.

دفتــر ۱۰۰برگ ۱۱ هزار 5۰۰ تومان دفتــر ۸۰ برگ ۹ هزار و 5۰۰ 
تومان خــودکار آبی و قرمز ۶ هزار تومــان و همین منوال تعداد و 
قیمت های ریز را به ماشین حساب که می زنیم رقم 4۰۰ هزار تومان 
به نمایش درمی اید که این میزان قیمت باالی لوازم التحریر را نشان 

می دهد.
به گفتــه عبدا... نوری رئیس اتحادیــه لوازم التحریر کبودراهنگ، 
امســال قیمت ها نسبت به سال گذشــته ۲/5 برابر افزایش داشته 
اســت که این افزایش قیمت کاهش ۳۰ درصدی خرید توســط 
والدیــن و دانش آموزان را به دنبال دارد هــر دانش آموز به طور 
میانگیــن ۸۰ تا 4۰۰ هزار تومان بســتگی به مقطــع تحصیلی و 
نیــاز خود لوازم التحریر و نوشــت افزار تهیه می کند و گاه برخی 
دانش آمــوزان فقط به چنــد دفتر و چند خودکار و مداد بســنده 
می کنند که همین تعداد اندک نیز نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان 

برایشان هزینه در بر دارد.
وی می گوید: ۸ فروشــگاه رســمی و 4 فروشــگاه غیررســمی در 
سطح شهرســتان به دانش آموزان خدمات فروش لوازم التحریر ارائه 
می دهند که در طول ســال فقط در پایان شهریور ماه و نزدیک شدن 
به بازگشــایی مدارس نسبتًا فروش دارند و در طول سال رونقی در 

این صنف دیده نمی شود.
هــادی حضرتی مســئول یکــی از فروشــگاه  های معتبر شــهر 
کبودراهنــگ نیــز در گفت وگو با همدان پیام عنــوان کرد: دولت 
برای خدمات دهی بیشــتر به دانش آموزان اقــدام به ارائه دفاتر با 
نــرخ و ارز دولتی کرد کــه متأســفانه در کبودراهنگ هنوز هیچ 
دفتــری با نرخ دولتی به لوازم التحریری ها ارائه نشــده اســت با 
تعرفه و نــرخ و ارز آزاد تهیــه می کنیم در حالی کــه متقاضیان 
و خریــداران مادام از مــا تقاضای دفاتر با نــرخ دولتی را دارند 
که متأســفانه مســئولین دولتی ما در شهرستان هیچ کاری در این 
خصــوص انجام نداده اند و حق مردم شهرســتان کبودراهنگ در 
حال ضایع شــدن است این در حالی اســت که شاید تا ۲۰ روز 
آینده این دفاتر در شهرســتان توزیع شود ولی دیگر منفعتی برای 
دانش آمــوزان و خانواده هــای آنان نخواهد داشــت چرا که آنان 

با بازگشــایی مدارس تمام لوازم مایحتاج خود را تهیه کرده اند.
یکی دیگر از فروشــندگان لوازم التحریر در شهرستان می گوید: به 
حمدا... دانش آموزان اســتقبال خوبــی از کاال و لوازم التحریر ایرانی 
نموده اند و ما نیز به نسبت تقاضای آنان ۹۰ درصد اقام ارائه کاالی 

ایرانی اند که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردارند.
علی رضــا ۱۷ ســاله هم می گویــد: من فقط چند خــودکار و یک 
بسته برگه کاســور خریده ام بیشــتر لوازم التحریر پارسالم سالم و 
قابل اســتفاده اســت نیازی به خرید مجدد ندارم چرا که قیمت ها 
بسیار باالســت و در این اوضاع اقتصادی صرفه جویی در همه چیز 

عاقانه تر است.
از صحبت های دانش آموزان و فروشــندگان استنباط می شود که هر 
دانش آموز کبودراهنگی به طور میانگین برای ســال تحصیلی جدید 
۲۰۰ هزار تومان لوازم التحریر خریداری می کند که اگر مجموع ۱۹ 
هزار دانش آموز کبودراهنگی این میانگین را خریداری کنند بیش از 
۳۸ میلیارد ریــال لوازم التحریر خریداری کرده اند که اگر ۹۰ درصد 
آن کاال و تولید ایرانی باشــد حمایــت از تولید ملی کبودراهنگی ها 

قابل تقدیر خواهد بود.

در روستاهای کبودراهنگ 124 مورد 
انشعاب غیرمجاز شناسایی شد 

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: در روســتاهای شهرســتان 
کبودراهنگ ۱۲4 مورد انشــعاب غیرمجاز شناســایی شد که از این 

مقدار ۸5 مورد تبدیل به انشعاب مجاز و مابقی قطع شد.
مدیر آبقار شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: با توجه 
به کمبود آب شرب در روستاهای آق تپه و کسان قیه عملیات حفر 
چاه دســتی نیمه عمیق با صرف اعتباری معادل 5۹۰ میلیون ریال در 

نیمه اول امسال انجام شد.
باقــر پورقاســمی خاطرنشــان کــرد: در بــازه زمانــی یــاد شــده فــاز 
دوم مجتمــع عظیــم در شــامل اجــرای خــط انتقــال بــه لوله هــای 
ــزار و  ــول ۶ ه ــه ط ــر ب ــر ۲5۰ و ۲۰۰ میلی مت ــا قط ــن ب پلی اتیل

۱۰۰ متــر انجــام شــد.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال اجرای عملیات شبکه، توزیع 
آب شرب روستاهای اوریاد و عین آباد به طول 5 هزار و 5۰۰ متر با 
نصب و استانداردســازی انشعابات با صرف ۷ میلیارد ریال از محل 

اعتبارات ملی عملیاتی شد.

کارگاه آموزشی خبرنویسی 
در مالیر برگزار شد

 کارگاه یک روزه آموزش خبرنویســی در راستای ارتقای سطح 
دانش و توانمندی مسئوالن روابط عمومی و خبرنگاران برگزار شد.

در این کارگاه فاطمه صنیعی وحید، خبرنویسی نوین را تدریس کرد 
و مقرر گردید افرادی که در کارگاه آموزشــی شرکت کرده اند ،خبر 
کارگاه آموزشــی را به عنوان امتحان تهیه و به وحید مرادی مسئول 
روابط عمومی فنــی و حرفه ایی تحویل دهند تا درصورت پذیرفته 

شدن گواهی فنی و حرفه ایی دریافت کنند.  

هفته دفاع مقدس 100 عنوان برنامه 
در نهاوند اجرا می شود

 فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند 
گفت: در هفته دفاع مقدس بیش 
از ۱۰۰ عنوان برنامه در ســطح 
پایگاه ها و حوزه های بســیج 

شهرستان رزن اجرا می شود.
به گزارش ایســنا، حسن مرادی 
در جلســه پشــتیبانی از برنامه 
های هفته دفاع مقدس شهرستان 
نهاوند، اظهار کــرد: هفته دفاع 
مقدس فرصت مغتنم و مناسبی 

برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان است.
وی با اشــاره به برنامه های هفته دفاع مقدس افــزود: در این هفته 
صبحگاه مشــترک و رژه خودرویی در ســطح شهر اجرا می شود و 
باید با همکاری ادارات فضای شهرســتان حال و هوای دفاع مقدس 

به خود بگیرد.
مرادی ادامه داد: دیدار با امام جمعه، تجلیل از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس، دیدار با خانواده شــهدا، نواختن زنــگ مقاومت و اجرای 
برنامه های فرهنگی و ورزشــی از دیگر برنامه های سپاه نهاوند در 

این ایام است.

اعزام 1375 مبلغ و مبلغه در ایام محرم به سراسر همدان

 مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان از اعزام هزار و ۳۷5 مبلغ و مبلغه در ایام محرم 
به سراســر استان خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و ۱55 نفر بومی و ۲۶ نفر اعزامی از 

قم هستند.
حجت االســام هادی نظیری با اشــاره به برگزاری برنامه های مــاه محرم در همدان 
عنــوان کرد: از ابتدای دهه اول محرم تا کنون۱۷ هــزار و ۸۷5 نفر روز برنامه تبلیغی 
در سراســر استان همدان برگزارشــده که عمده این برنامه ها در مراکز فرهنگی توسط 

مبلغین انجام شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه هزار و ۳۷5 مبلغ و مبلغه در ایام محرم در استان امور تبلیغی را 

به عهده داشته اند، افزود: از این تعداد هزار و 5۲ مبلغ و ۲۳۲ مبلغه در مساجد، حسینیه ها 
و تکایای اباعبدا...)ع( در استان فعال بوده اند.

مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان در گفت وگو با ایسنا، از فعالیت ۲۶۰ مبلغ اعزامی از 
استان قم در ایام محرم و صفر در استان خبر داد و تصریح کرد: از مبلغان مستقر در سراسر 

استان، هزار و ۱۱5 نفر بومی بوده و ۲۶ نفر اعزامی از استان قم هستند.
وی با اشاره به برپایی و فعالیت ۲ هزار و ۲5۰ هیأت مذهبی رسمی در استان همدان اعام 
کرد: تا کنون دو هزار و 44۰ مداح با ثبت نام در ســامانه طوبی به صورت رسمی در استان 

فعال بوده و در ایام محرم در هیأت های مذهبی دعوت شده اند.
نظیری خواســتار ثبت نام شاعران، مداحان و هیأت های مذهبی در این سامانه شد و گفت: 

صدور مجوز و کارت مداحی منوط به ثبت نام در سامانه طوبی خواهد بود.

کارت دانشجویی فهیمه بهرامی فرزند مرتضی به شماره ملی 
3861165104 رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9712311007 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی شهرزاد فرجاد فرزند خدامراد به شماره ملی 
4219876863 رشته نقاشی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9142861008 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهی مزایده عمومی تراکتور دهیاری روستای ازنهری
 بخش زرین دشت، شهرستان نهاوند )نوبت دوم(

دهیاری روستای ازنهری 

به اطالع عموم می رساند دهیاری روستای ازنهری در نظر دارد یک دستگاه تراکتور سالم مدل 1389 با شماره *41355w*10002 و شماره سریال exp 75 S*13132 با کارکرد بسیار پایین و در حد 
صفر کیلومتر با تجهیزاتی از قبیل )بیل فرانت لودری، بیل یکهو، تریلر چهار چرخ( را بر اساس قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 700000000 )هفتصد میلیون( ریال با عنایت به مجوز صادره از معاونت محترم 
هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان به شماره 95/43/324/94921 مورخ 1397/12/23 از طریق مزایده عمومی و به باالترین پیشنهاد به فروش رساند از متقاضیان تقاضا می شود ضمن بازدید و 

رعایت شرایط ذیل پیشنهادات خود را از تاریخ 1398/6/25 تا تاریخ 1398/7/3 به دهیاری روستا تحویل نماید و در صورت ضرورت با شماره تلفن 09187498810 تماس حاصل فرمایند.
1-به مبلغ کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- روز بازگشایی پاکت های پیشنهادی مزایده روز پنج شنبه مورخه 1398/7/4 ساعت 9 صبح در محل بخشداری زرین دشت می باشد و باالترین پیشنهاد به عنوان برنده تعیین خواهد شد و پیمانکاران 
و نمایندگان آنها می توانند در موعد مقرر جهت شرکت در کمیسیون حضور داشته باشند.

3-شرکت کنندگان جهت بازدید از وسیله مورد نظر و دریافت فرم پیشنهادی )واقع در روستای ازنهری( همه روزه به جز ایام تعطیل و در ساعات اداری با شماره تلفن 09187498810 تماس حاصل فرمایند.
4- پیشنهاددهندگان می بایست 5% مبلغ پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی به شماره حساب 895697012 نزد بانک کشاورزی شهر برزول به نام دهیاری ازنهری در پاکت 

الک و مهر شده به دهیاری روستا تحویل نمایند.
5-پرداخت هزینه های کارشناسی، درجه آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.

6-برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود نماید در صورت عدم مراجعه ظرف مدت تعیین شده دهیاری ضمن ضبط سپرده شرکت 
در مزایده از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه وی نیز از عقد قرارداد برابر این بند اقدام ننماید ضمانت وی نیز ضبط و طبق مقررات جاری اقدام خواهد شد.

7-پیشنهادات باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط باشد و هیچگونه ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و در صورت خدشه دار بودن اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهادات 
مشروط و مبهم برخالف شرایط مزایده و یا نداشتن سپرده کافی و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شده باشد آن پیشنهاد مردود و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
9-سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد تابع قوانین جاری می باشد.

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری 
مسئولین فنی مواد غذایی، آشامیدنی 

 آرایشی و بهداشتی استان همدان

هیأت موسس :فرزانه سبزی، فاطمه فخاری فرزامی، بهنام خلوصی

بــه اســتناد مــاده 131 قانــون کار و آئیــن نامــه مصــوب 
89/8/3 هیــأت وزیــران انجمــن صنفــی بــا عنــوان فــوق در 

ــد. ــی باش ــیس م ــرف تاس ش
ــه  ــل ب ــور در صــورت تمای ــه افــراد شــاغل در صنــف مزب کلی
عضویــت و یــا اعــالم داوطلبــی در هیــأت مدیــره و بازرســین 
آگهــی در  تاریــخ درج  از  پــس  کاری  تواننــد 20 روز  مــی 

ــانی: ــه نش ــود را ب ــی خ ــت کتب ــه درخواس روزنام
■  همــدان ، اللجیــن، بلــوار آیــت ا.. خامنــه ای، خیابــان ســبزه 
زار، روبــروی دانشــگاه پیــام نــور مراجعــه، تحویــل و رســید 

دریافــت نماینــد.

مهدی ناصرنژاد  «

 »انجمــن رفتگــران طبیعــت« از معدود 
تشکل های مردم نهاد و موفق در استان همدان 
است که از خرداد ماه سال ۱۳۹۱، یعنی حدود 
۷ ســال فعالیت های جهادگرانــه و داوطلبانه 
خود در استان و نقاطی از خارج از استان آغاز 
کرده ولیکن در همین مدت کم توانســته نظر 
غالب دوستداران محیط زیست و عاقه مندان 
به طبیعــت پــاک و همچنین ســازمان ها و 
نهادهای پشــتیبان مردم و طبیعت را به خود 

جلب نماید.
حضور و فعالیــت انجمنی به نــام رفتگران 
طبیعت در اســتان همــدان از این جهت مهم 
و ارزشــمند شناخته شده اســت که می دانیم 
طبیعــت و محیط زیســت همــدان به لحاظ 
ویژگی های خاص و وجود رشته کوه استثنایی 
الوند یکی از شــریان های اصلی آب و هوایی 
کشــورمان اســت و پاکیزه نگه داشتن چنین 
طبیعتی کمک شــایان به جریان هوای پاک و 
سالم در این شریان حیاتی است و دیگر اینکه 
محیط زیست همدان بدون طبیعت سیاحتی و 
اقلیم کوهستانی آن و یا وجود طبیعت و محیط 
زیســتی آلوده ارزش چندانی ندارد و همین 
ارزش های بالقوه اســت کــه جایگاه صنعت 

گردشگری در همدان را ارتقاء می بخشد. 
تصور اینکه محیط کوهستانی الوند به لحاظ 
کثرت آمد و شــدها در طول اعصار مختلف 
و بی توجهی افراد ســهل انگار انباشته از زباله 
و انواع کهنه  وســیله های رها شده و غیرقابل 
تجزیه در طبیعت باشد و محلی برای رغبت 
به تنفس هــوای پاک و گشــت و گذار در 
محیط زیســت باقی نگذارد، نه تنها دشوار، 
بلکه چندش آور خواهد بود و خوشــبختانه 
جای امیدواری و دلگرمی است که جمعیتی 
معــدود ولیکن اکثریت جــوان و با انگیزه و 
پرانرژی در قالب انجمن رفتگران طبیعت با 
کمال فروتنی و هیچگونه توقع و بدون منت 
در کوه و طبیعت و خیابان هفته یا دو هفته در 
میان راه می افتند و با جمع آوری زباله از معابر 
و گوشــه و کنار صحرا و بیابان و کوهستان، 
پاکســازی و کاری می کنند کارستان که البته 
بیشــتر از هر کس خداوند عــادل و رحمان 
ناظر کار نیک این بنــدگان پاک و بی آالیش 

است.
انجمــن رفتگران طبیعــت دارای 5 کارگروه 
کاری و میدانــی بــا عناویــن ۱-کارگــروه 

پاکســازی ۲-کارگروه آمــوزش ۳-کارگروه 
فضای مجازی 4-کارگروه بازیافت و تفکیک 
و پنجمین کارگروه به نام روابط عمومی است 
که با دســتور کار مشخص فعالیت دارند و از 
ابتدای اعام موجودیت و فعالیت خود تاکنون 
افزون بر ۱۳۰ برنامه پاکسازی در استان همدان 
و چند برنامه پاکسازی در محیط زیست بیرون 
از اســتان از جمله شهرستان بروجرد به عمل 

آورده اند.
دبیر و مســئول کارگروه پاکســازی انجمن 
رفتگــران طبیعت در اســتان همــدان »امین 
پیشــخورد« اســت که در گفتگو با خبرنگار 
همدان پیــام اهداف و برنامه هــای انجمن را 

تشریح کرده است.
او می گوید: تازه ترین برنامه پاکسازی انجمن 
روز عاشورای امســال و حضور دستجات و 
هیأت های عزاداری در ســطح شهر همدان به 
مرحله اجــرا درآمد و بیش از ۳۰ نفر اعضای 
اصلــی انجمن به عنوان خادمــان هیأت ها و 
عزاداران حســینی)ع( به پاکســازی معابر از 
ظروف یکبار مصرف و پسماندهای نذورات 

هیأت ها و موکب های پذیرایی پرداختند.
امین پیشــخورد که جوانــی تحصیل کرده و 
سختکوش می باشد، خبرهای دلگرم کننده ای 
از بازتاب فعالیت های انجمن در همدان دارد 
و می گوید: روزهــای ابتدایی فعالیت انجمن 
بــرای پاکســازی طبیعت، برخــی مردم که 

ناظر کار ما بودند ســر به ســر اعضای گروه 
می گذاشتند و پیش چشم ما زباله های خود را 
به اطراف می پراکندند اما خوشبختانه هم اینک 
شــرایط تغییر کرده و مردم بــه درجه ای از 
آگاهی عمومی نسبت به محیط زیست خود 
رسیده اند که اغلب با مشاهده اعضا در دامن 
طبیعت یا ســطح معابــر عمومی به کمک ما 
می شتابند و خانواده ها فرزندان خود را تشویق 
به این کار می کنند و در موارد بسیاری مشاهده 
می شود که خانواده ها هنگام گذراندن اوقات 
فراغت خود در طبیعت و بوســتان های شهر، 
کیســه های زباله همراه دارنــد و مانع پخش 
و پای پســماندهای خود و آلودگی محیط 

زیست می شوند.
دبیر انجمن رفتگران طبیعت همدان همچنین 
گفــت: آموزش چهره به چهره به قشــرهای 
گوناگون و به خصــوص دانش آموزان برای 
تفهیم اهمیت مدیریت پســماندها و تفکیک 
زباله های خشــک برای بازیافــت، از اهداف 
اصلی انجمن اســت که با موفقیت و استقبال 

خود مردم در حال انجام می باشد. 
به گفته وی جمع آوری درب بطری های خالی 
که از حدود دو سال پیش در همدان با کمک 
طرفداران انجمن آغاز شــده است، با هدف 
ترویج فرهنگ تفکیک زباله های خشک انجام 
می شود و از محل جمع آوری و فروش درب 
بطری های خالی تا کنون ۱۲ دســتگاه ویلچر 

خریداری شده و رایگان در اختیار افراد معلول 
و توانخواه قرار گرفته است.

پیشخورد می گوید: تعامل سازمان های مرتبط 
از جمله هال احمر، محیط زیست و به ویژه 
استانداری و شــورای اسامی شهر همدان با 
انجمن رفتگران طبیعت بسیار دلگرم کننده و 
مشــفقانه است و چندین کارخانه تولیدی نیز 
با درک صحیحــی از اهداف انجمن در صدد 
حمایت از ما برآمدند ولیکن خوشبختانه بیشتر 
اتــکا انجمن بــه درک و همراهی خود مردم 
است چون ما یک انجمن مردم نهاد هستیم و 
این کمک می کند تا انجمن در حفظ استقال 
عمل و ماهیت مردمی خویش ثابت قدم بماند 
و امیدوارانه در سمت و سوی توسعه فرهنگ 
عمومی نسبت به رعایت محیطی پاک و عاری 
از آلودگی های صنعتی و مصرف بی رویه منابع 
غیرقابل تجدید شــونده ملی از جمله ظروف 

یکبار مصرف حرکت کنند.
دبیر انجمن انجمن رفتگران طبیعت در همدان 
همچنین یادآور شد: اعضای اصلی انجمن را 
بیشتر از ۳۰ نفر جوان ها و افراد تحصیل کرده و 
نخبه از جمله شهروند نمونه تشکیل می دهند 
ولیکن در مواردی هنگام پاکســازی ها و یک 
مورد جمع آوری ته ســیگارهای رها شده در 
سطح معابر شهر، حدود ۸۰ نفر از شهروندان 
همدانی به اعضا گروه پیوســتند و روزی به 

یادماندنی از خود به یادگار گذاشتند.

انجمن رفتگران طبیعت 
ضامن پاکیزگی محیط زیست همدان

 افراد از ابتدای مهر امســال به مدت ۶ 
مــاه فرصت دارند خود را تحت پوشــش 
بیمه قــرار دهند در غیر این صورت هنگام 
مراجعه بــه مراکز درمانی متحمل پرداخت 

هزینه زیادی خواهند شد.
مدیرکل بیمه ســامت اســتان همدان در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به اجباری شدن 
بیمه برای افرادی که تحت پوشش بیمه ای 
نیســتند، گفت: از سال ۹۳ تا ۹۶ همه افراد 
با ورود به سامانه بیمه سامت می توانستند 
خــود را بیمه کنند اما از آبان ســال ۹۶ با 

توجه به محدودیت های اعمال شده بر بیمه 
و پرداخــت حق بیمه بــرای افراد در بیمه 
سامت شماری از افراد پیگیر بیمه سامت 

خود نشده اند.
به گزارش ایســنا، ســعید فرجی تصریح 
کــرد: افراد از ابتدای مهر امســال به مدت 
۶ ماه فرصت دارند خود را تحت پوشــش 
بیمه قــرار دهند در غیر این صورت هنگام 
مراجعه بــه مراکز درمانی متحمل پرداخت 

هزینه زیادی خواهند شد.
فرجی افزود: اگر افرادی که تا کنون تحت 

پوشش هیچ بیمه ای نبوده اند تا پایان مهر به 
دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کرده و در 
بیمه ســامت نام نویسی انجام دهند شامل 
5۰ درصد تخفیف بیمه شده و مبلغ 5۸ هزار 
حق بیمه ماهانه را به مبلــغ ۲۹ هزار ۳۹۰ 

تومان پرداخت می کنند.
فرجی در ادامه بابیان اینکه طرح الکترونیکی 
شدن خدمات درمانی در همدان نیز اجرایی 
خواهد شد، گفت: در راستای جهت دهی به 
ساختار درمانی پزشکی و همچنین دریافت 
خدمات پزشکی بهتر در استان، الکترونیکی 

شدن ارائه خدمات در همدان نیز به صورت 
جامع به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: ســاالنه بیــن ۶5 تا ۹4 
میلیارد تومان یارانه بیمه ســامت به مراکز 
درمانی و همچنین دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا به منظور ارائه خدمــات بهتر و 

جامع تر پرداخت می شود.
مدیــرکل بیمه ســامت اســتان همدان 
یادآور شــد: با توجه به رویکرد ســازمان 
بیمه ســامت مبنی بر الکترونیکی شــدن 
خدمت رســانی، ســاالنه میزان ۲۰ الی ۳۰ 

درصد مراجعات غیرحضوری باید به ۱۰۰ 
درصد رسیده و سامانه الکترونیک در مراکز 

دولتی و خصوصی مستقر شود.
وی در راســتای الکترونیکی شــدن ارائه 
خدمــات 4 محــور را الگــوی کار بیمه 
ســامت دانســت و اظهار کرد: استحقاق 
سنجی، نسخه نویســی الکترونیکی، ارجاع 
الکترونیکی و رســیدگی مکانیزه به اسناد 
بستری از جمله محورهای اصلی در اجرایی 

شدن این طرح است.
فرجــی ادامه داد: در پروژه الکترونیکی اگر 
بیماری به مراکز درمانی مراجعه کند، پس 
از آن با ارائه کد ملی تمام پیشــینه پزشکی 
فرد ذخیره شده و از اتاف وقت و خدمات 

اضافه جلوگیری خواهد شد که این برنامه 
در اســتان به صورت برگــزاری دوره های 
آموزشی برای پزشکان در حال پیگیری بوده 
و بیمارستان سینا در همدان و قائم)عج( در 
اسدآباد به صورت آزمایشی این طرح را به 

اجرا رسانده اند.
مدیرکل بیمه سامت استان همدان در پایان 
درباره ایجاد سقف در پرداخت به داروخانه 
ها و امتناع داروخانه های دولتی برای تحویل 
دارو به بیماران گفت: هیچ گونه سقفی برای 
ارائه دارو توسط داروخانه ها نگذاشته ایم و 
اگر داروخانه های دولتی به خصوصی برای 
خرید آزاد دارو ارجاع می دهند کم کاری از 

آنها بوده و ربطی به بیمه سامت ندارد.

اگر بیمه نشوید، هزینه درمانی زیادی باید پرداخت کنید
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آزمون سخت روس ها در ایران
 خبر رسیده روسیه بســیار تمایل دارد در حوزه ازدیاد برداشت در 
چاه هــای قدیمی ایران، وارد همکاری مشــترک شــود. حاال باید دید 
در شــرایط تحریم که بسیاری از شــرکت های بزرگ جهان از جمله 
شرکت های بزرگ روســی که در بخش های دیگری از جهان فعالیت 

دارند، آیا حاضر به همکاری با ایران می شوند؟
در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه شــرق می خوانیم: چندی پیش 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و نماینده دولت ایران در مذاکره با روســیه، 
اعام کرد روسیه آماده سرمایه گذاری ۱۰میلیارد دالری در صنعت نفت 
و گاز ایران است. بیش از یک سال پیش نیز علی اکبر والیتی، مشاور مقام 
معظم رهبری در امور بین الملل، خبر از آمادگی روسیه برای 5۰ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری در بخش انرژی ایران خبــر داده بود. وزیر انرژی 
روسیه هم از سرمایه گذاری بیشتر این کشور در صنعت نفت و گاز ایران 
به ویژه توسعه بخش نفت خبر داد. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، 
در مجمع اقتصاد شرقی  )EEF( اعام کرده بود روسیه در حال بررسی 
سرمایه گذاری بیشتر در تولید نفت ایران است که این ظن را تقویت کرده 
که مذاکرات در این زمینه بســیار جدی شده است. یکی از فعاالن این 
حوزه از رایزنی های جدی با روس ها بر سر صادرات فراورده های نفت 
ایران از طریق خط لوله »کراس« خبر داده اســت. از سویی خبر رسیده 
روسیه بســیار تمایل دارد در حوزه ازدیاد برداشت در چاه های قدیمی 
ایران، وارد همکاری مشــترک شود. حاال باید دید در شرایط تحریم که 
بسیاری از شرکت های بزرگ جهان ازجمله شرکت های بزرگ روسی 
که در بخش های دیگری از جهان فعالیت دارند، آیا حاضر به همکاری 
با ایران می شــوند؟ از ســویی با توجه به نگاه تردیدآمیزی که ایران در 
همکاری با روسیه در سال های قبل داشته، آیا باز می توان به همکاری با 
روس ها دل خوش کرد؟ و در نهایت اینکه آیا این همکاری در صورت 
ایجاد، تداوم خواهد داشت و روسیه در شرایط تحریم جدی نفت ایران، 

حسن نیت در همکاری را نشان خواهد داد؟
 همکاری در صورت تعهد طرفین

جــواد یارجانی، مدیرکل ســابق امور اوپــک در وزارت نفت، درباره 
زمینه های همکاری ایران و روسیه در حوزه نفت می گوید: روسیه یکی 
از ســه تولیدکننده بزرگ و عمده نفت در جهان اســت و منابعی غنی 
دارد و از صادرکنندگان اصلی نفت و گاز دنیا نیز محســوب می شود. 
در نگاه اول، طبیعی است که رقیب ایران نیز محسوب می شود، به ویژه 
آنکه بخشــی از نفت روسیه، ویژگی های نفت ایران را دارد و بسیار به 
آن شبیه است و با توجه به اینکه هر دو کشور در کلوب صادرکنندگان 
حضور دارند، جایگزینی نفت روســیه با نفت ایران در پاالیشگاه های 
اروپا به سادگی انجام می شود. از طرف دیگر، در گذشته نیز مشخص بود 
که اروپا برای روسیه از نظر صدور گاز اهمیت بسیاری داشته است. در 
زمان ریاست جمهوری ریگان در آمریکا، اروپایی ها تاش کردند خط 
لوله روسیه به اروپا با وجود مخالفت های شدید آمریکا ساخته شود و 
اکنون روسیه عمده ترین بازیگر تأمین انرژی اروپا محسوب می شود و 
با  وجودی   که تاش زیادی شد که روسیه پس از پیوستن کریمه به این 
کشور تحریم شود، اما به دلیل وابستگی اروپا به این منابع، این تحریم 
چندان مؤثر نبود و فقط توانست جلوی سرمایه گذاری های جدید را در 
بخش های ســخت مانند قطب شمال که شرکت های آمریکایی نیز در 
آنجا فعالیت دارند، بگیرد. این امر نشــان می دهد صادرات نفت و گاز 
اگر در حجم باال بوده و وابســتگی مصرف کننده نیز به آن زیاد باشــد، 

تحریم نشدنی است. 
  تحریم، فرصتی برای آزمون روس ها

او در پاسخ به این پرسش که نگاه به همکاری ایران و روسیه با توجه به 
سابقه تاریخی منفی است و چگونه می توان با چنین سابقه همکاری ای، 
مشارکت دو کشور را پذیرفت، تصریح می کند: کسی نمی تواند ادعا کند 
که وضعیت تحریم ها علیه ایران همیشــگی است. شرایط تحریم ایران 
می تواند کارایی الزم را برای نشان دادن حسن نیت کشورها داشته باشد. 
مشخص نیست شرکت های روسی چگونه فکر می کنند، اما کشور ایران 
با توجه به ذخایری که دارد، بهترین فرصت را برای بسترسازی همکاری 
بلندمدت با شــرکت های روسی فراهم می کند. حال اگر این همکاری 
در شــرایط تحریم به صورت تحمیلی باشــد، این همکاری بلندمدت 
نخواهد بود و این بســتگی به آن خواهد داشت که رویکرد روسیه چه 
باشد. به گفته او، برخی کشورها از ایران گله مند هستند که وقتی شرایط 
غیرتحریمی فراهم می شود، ایران تمایل دارد فقط با شرکت های خاصی 
کار کند. این گایه از سوی چین و هند بسیار شنیده می شود، بنابراین هر 
نوع همکاری با کشورهای دیگر در شرایط کنونی، بستگی به عملکرد 

طرف ایرانی نیز دارد.
   روس ها با همه کارت های خود در ایران بازی نمی کنند
یارجانی با این حال یک مورد مهم را یادآور می شود: روسیه می داند که 
برای پیشــرفت بخش نفت  و گاز در نهایت بی نیاز از تکنولوژی غرب 
نیست. همان طور که همکاری با شرکت های آمریکایی در قطب شمال 
اکنون دچار وقفه شده است که در روابط خود با ایران به این مورد حتما 
توجه خواهد کرد. آنها قطعا نمی خواهند با همه کارت های خود بازی 
کنند، اما از طرف دیگر ایران نیز کشور کوچکی نیست و امکانات بالقوه 
بســیاری دارد. آغاز روابط اگر با ارقام در دسترس تر و کوچک تر باشد، 

امکان موفقیت آن بیشتر است. 
  تمایل روس ها به مشارکت در ازدیاد برداشت

حمید حســینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی ایران می گوید: بعید می دانم در حوزه نفت و انرژی 
تکنولوژی الزم را داشته باشد و آمادگی سرمایه گذاری داشته باشد، 
امــا در حوزه ازدیاد برداشــت و نصب پمپ های ازدیاد برداشــت 
در یکی از پروژه ها مشــارکت کرده اســت و بــدون آنکه بخواهد 
ســرمایه گذاری کلیدی داشته باشــد، حفاری جدیدی انجام داده و 
احتماال خواهد توانست حدود 4۰ تا 5۰ هزار بشکه به تولید روزانه 
اضافه کند. بــه گفته او، روس ها از قدیم به دنبال ازدیاد برداشــت 
بوده انــد و آمادگی داشــتند چاه هایی را کــه غیراقتصادی بودند در 
اختیــار گرفته و برای ازدیاد برداشــت آنها وارد عمل شــوند و در 

بهره برداری مشارکت کنند.

دستگاه ها نسبت به ثبت اطالعات حقوق 
کارکنان در سامانه مقاومت نکنند

 یک عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسامی، گفت: ثبت 
اطاعات حقوق کارکنان دستگاه های دولتی در سامانه حقوق و مزایا، 
مصوبه مجلس است و همه دستگاه ها موظف هستند آن را اجرا کنند. 
هر بخشی که مقاومت کند در نهایت نیز مجبور به تسلیم شدن است.

محمد خالدی سردشتی در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت شفاف 
سازی حقوق مدیران برای جلوگیری از فساد اظهار داشت: راه اندازی 
سامانه ای برای ثبت اطاعات حقوق مدیران و کارکنان دستگاه های 
دولتــی اقدام خوبی بود که صورت گرفــت و گامی مثبت در جهت 

شفاف سازی است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: ما شاهد بودیم 
چندی پیش اســنادی در خصوص حقوق های نجومی تعداد کمی از 
مدیران منتشــر شــد که بار منفی آن در جامعه باال بود و به هر حال 
اثرات روانی را در جامعه برجای گذاشت. اما آنچه که در دنیا معمول 
و مرسوم است شــفافیت حداکثری در حقوق کارکنان دستگاه ها در 

رده های مختلف است.
نماینده مردم لردگان در مجلــس تصریح کرد: ثبت اطاعات حقوق 
کارکنان در یک ســامانه در نهایت اطاعات کامــل و جامعی را نیز 
در اختیار قــرار خواهد داد، اینکه بعضی از ســازمان ها یا ارگان ها 
در ثبــت اطاعات حقوق کارکنان خــود تعلل کنند، پیام خوبی را به 

جامعه نمی دهد.
خالدی در پایان تاکید کرد: با شفافیت در حقوق مدیران دولتی خیلی 
از حــرف و حدیث ها کنار می رود. ثبــت اطاعات حقوق کارکنان 
دســتگاه های دولتی در سامانه حقوق و مزایا، مصوبه مجلس است و 
همه دستگاه ها موظف هستند آن را اجرا کنند. هر بخشی که مقاومت 

کند در نهایت نیز مجبور به تسلیم شدن است.

بازگشت3000 میلیارد تومان از اموال
 یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی

 ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را 
به بانک های کشور برگرداندیم. 

به گزارش ایســنا، غامحســین اســماعیلی اظهار کــرد:  در برخی 
پرونده هــای بانکــی در مرحله دادســرا در ماه گذشــته در یکی از 
پرونده های بانک ایران زمین و ســینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم 
پرونده که هنوز محاکمه نشــده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد 
نویــن هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این 
بانــک برمی گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی 
از بزرگتریــن بدهــکاران بانکی را به بانک های کشــور برگرداندیم. 
این ها نشــان می دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و 

تاش هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.

قوه قضائیه شعب ویژه ای را برای زنان 
اختصاص خواهد داد

 در بخــش جرائــم 5 گروه جرم 
در رابطــه با زنــان تعریف شــده 
اســت و برای آنها مجازات متناسب 
پیش بینی شده اســت و قوه قضائیه 
شــعب ویژه ای را برای این موضوع 

اختصاص خواهد داد.
ســخنگوی قوه قضائیــه گفت: در 
روزهای اخیر و در راســتای برنامه 
تحولــی شــاهد اقدامــات موثری 
بودیم که با اقبال مواجه شــد. صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه در 
خصــوص احضار و پذیرش وکا در مراجــع قضایی قبل از احضار 
مدیران برای جلوگیری از اخال و همچنین دســتورالعمل ساماندهی 
زندان ها با ویژگی های منحصر بفرد که می تواند به اصاح سیاست های 

کیفری تاثیر داشته باشد را شاهد بودیم.
به گزارش ایلنا، غامحسین اسماعیلی گفت: از اقداماتی که فرآیندش 
به پایان رسید نهایی شدن الیحه حفظ کرامت و امنیت بانوان در برابر 
خشونت است که ابتدا توسط دولت پیشنهاد شده بود و بعد به نتیجه 
رسیدند الیحه قضایی اســت و قوه قضائیه باید اظهارنظر کند به این 
قوه ارسال شد و در دوره جدید برای نهایی شدن اهتمام جدی انجام 
شد و متن پیشنهادی، با تشکیل کارگروه مشترک بین این قوه، دولت 
و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد و براساس زمان تعیین شده به 

وعده خود عمل کردیم و این متن به دولت ارسال شد.

قانونی برای ممانعت از حضور زنان 
در ورزشگاه ها وجود ندارد

 قانونی برای ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها وجود ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه قانونی برای ممانعت 
از حضور زنان در ورزشــگاه ها وجود ندارد، گفت: اگر عده ای اصرار دارند که 
زنان به ورزشگاه ها نروند که البته در هیچ جای دنیا حتی در هیچ کشور اسامی 
چنین چیزی قابل تصور هم نیســت، می توانند پیشنهادی به مجلس بیاورند تا 
مجلس در این باره تصمیم بگیرد که البته برداشــت من این اســت که اکثریت 

نمایندگان مجلس هم مخالف این محدودیت هستند.
بهرام پارســایی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر ضرورت اصاح ساختار قوه 
قضائیه یادآور شد: انتظار می رود مبارزه با فساد به دور از سیاسی کاری باشد و 

مردم شاهد استقال واقعی قوه باشند.

دریافت نظرات بخش خصوصی برای 
آیین نامه های دولت قانونی است

 دریافت نظرات بخش خصوصی برای پیشنهاد آیین نامه های دولت تکلیف 
قانونی است

معاون اول رئیس جمهوری دریافت نظر بخش خصوصی و تشکل های ذیربط 
در پیشــنهاد آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط اعضای دولت را 
تکلیف قانونی دانست.اسحاق جهانگیری به اعضای دولت تاکید کرده است که 
در تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی، نظرات بخش 

خصوصی و تشکل های ذیربط را دریافت کنند.
معاون اول تاکید کرد: »تکلیف قانونی و توصیه عقانی اســت که در پیشنهاد 
آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، نظر بخش خصوصی و تشکل های 

ذیربط گرفته شود.«

سفر هیأت طالبان 
در چارچوب رایزنی فراگیر ایران بود

 ســخنگوی وزارت امور خارجه ســفر هیأتی از گروه طالبان افغانستان به 
ایران را تایید کرد.

بــه گــزارش ایســنا، ســید عبــاس موســوی، در پاســخ بــه 
گــروه  از  هیأتــی  ســفر  در خصــوص  خبرنــگاران  پرســش 
خبــر  ایــن  تاییــد  ضمــن  ایــران،  بــه  افغانســتان  طالبــان 
ــر  ــای فراگی ــی ه ــوب رایزن ــرا و در چارچ ــت: اخی ــار داش اظه
جمهــوری اســامی ایــران بــا همــه طرف هــا در افغانســتان 
ــورمان در  ــه کش ــفر ب ــا س ــان ب ــروه طالب ــی از گ ــی سیاس هیأت
ــا مقامــات  ــن تحــوالت جــاری در افغانســتان ب خصــوص آخری

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــو و تب ــی گفتگ ــط ایران ذیرب

آگهي حصر وراثت
ــنامه  4040008278  ــماره شناس ــر دارای ش ــی به نظ ــای عل آق
بــه شــرح دادخواســت کالســه 378/98 از ایــن حــوزه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــر ب ــدی به نظ ــادروان مه ــه ش داده ک
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/4/22 در اقامت 4040081137 در تاری
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــه:  ــت ب ــر اس منحص
شــماره  بــه  نعمت الــه  فرزنــد  ابراهیمــی  1-مرواریــد 
متوفــی همســر   1372 متولــد   4040223241 شناســنامه 
 2- پرویــز به نظــر فرزنــد غالمحســین بــه شــماره شناســنامه 

4 صــادره از 1335 پــدر متوفــی 
3-فرحنــاز نیکــو ثابــت فرزنــد نباتعلــی به شــماره شناســنمه 
8858 متولــد 1346 مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــي  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي دبیاتبیرخواس مقدمات
ــه از  ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت مي نمای
متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف 

یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 220(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي 
حل اختالف اللجین

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 1398/5/14-  139860326005000377 شــماره  رأي  برابــر 
هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدرضا 
جافری فرزند محمود به شماره شناســنامه 712و به شماره ملی 
39604974823 صــادره از نهاونــد در شــش دانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت218/01 مترمربع قسمتي از پالک شماره 
213فرعی از 3871  اصلي واقع در بخش یک نهاوند محرز گردیده 
اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف129(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/27

محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شماره 139660324006000279 -1398/4/9 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی زهرا زندیه گنبدی فرزند 
پرویز به شماره شناسنامه 3 صادره از مالیر در شش دانگ اعیانی 
یک باب خانه به مساحت 179/32 مترمربع قسمتي از پالک شماره 
54 فرعــی از 2143  اصلي واقع در بخش یک مالیرمحرز گردیده 
اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 209(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/27

محمدرضا امینی
 رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه آقــای مجتبــی بهــادری نصــرت فرزنــد غالم شــاه بــا ارائــه دو بــرگ 
استشــهادیه محلــي مصــدق بــه مهــر دفتــر اســناد رســمی 3 اســدآباد مدعــي اســت 
کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 42/55 
5 مترمربــع پــالک 667 فرعــی از 120 اصلــی واقــع در شهرســتان اســدآباد روســتای 
ــام  ــه ن ــی 791839 د/93 ب ــماره چاپ ــه ش ــدان ب ــش هم ــش ش ــفلی بخ ــار س چن
ــه دلیــل ســرقت مفقــود  مجتبــی بهــادری نصــرت صــادر و تســلیم شــده اســت و ب

گردیــده.
ــن  ــت بدی ــون ثب ــه قان ــاده 120 آیین نام ــه م ــي ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب  ل
ــا وجــود ســند  ــا هــر کــس مدعــي انجــام معاملــه و ی وســیله آگهــي مي شــود ت
ــه  ــن آگهــي طــي مــدت ده روز ب ــخ انتشــار ای ــزد خــود باشــد از تاری مالکیــت ن
اداره ثبــت اســناد و امــالک اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
ــا  ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس ــي خ ــي کتب ــه اعتراض ــند معامل ــا س و ی
ــل  ــه اص ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ی ــیدن اعت ــي و نرس ــدت واخواه م
ــلیم  ــادر و تس ــي ص ــام متقاض ــه ن ــي ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالکی س

خواهــد شــد. 
)م الف 345(

کامران متقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

 حضرت آیــت ا...  خامنه ای با اشــاره به 
هوشیاری عمیق و تحســین برانگیز مردم در 
مقابل توطئه های دشمنان در چهار دهه گذشته، 
تنها راه عاج مشکات کشور را تکیه به مردم 
و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی 

دانستند.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای با اشــاره به 
هوشــیاری عمیق و تحســین برانگیز مردم 
در مقابــل توطئه هــای دشــمنان در چهار 
دهه گذشــته، تنهــا راه عاج مشــکات 
کشــور را تکیه به مردم و جوانان و جدی 
گرفتــن ظرفیت های داخلی دانســتند و با 
اشــاره به طرح مجدد موضــوع مذاکره از 
جانــب آمریکایی ها، هدف آنهــا از ترفند 
مذاکــره را تحمیــل خواســته های خود و 
ایران  بر  فشار حداکثری  تأثیرگذاری  اثبات 
تاکید کردند: سیاســت فشــار  خواندند و 
حداکثــری در مقابــل ملت ایران پشــیزی 
ارزش نــدارد و همه مســئوالن جمهوری 
اســامی یک صدا معتقدند که با آمریکا در 

هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
به گزارش ایســنا،  رهبر انقاب اســامی در 
ابتدای جلســه درس خارج فقه در آغاز سال 
تحصیلی حوزه های علمیه، مجالس عزاداری 
حضرت اباعبدا... )ع( در محرم امســال را پر 
رونق تر از هر ســال دانســتند و خاطرنشان 
کردنــد: این حقیقت پر معنا نشــان می دهد 
که پیوند مــردم با اهل بیــت )ع( یک پیوند 
مستحکم است و برغم انبوه تبلیغات دشمنان 
علیه مقدســات و با وجود انواع سرگرمی ها 
و جاذبه هــای گوناگــون بــرای جوانان، با 
فرا رســیدن محرم، امــواج عظیم مردمی که 
اغلب نیز جوانان هســتند به ســمت خیمه 
حســین بن علی )ع( حرکت می کند و ملت ما 

در زیر خمیه حضــرت اباعبدا... به راه خود 
ادامه می دهد.

حضــرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با اشــاره 
به برخی مســائل مهم روز، گفتند: ملت ایران 
در مواجهه با موج تبلیغاتی گســترده، عظیم و 
عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در حال 
تصمیم گیری اســت، البته در مقابل این امواج 
غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشه ای 
از کشور نیز خود را نشان می دهد، دستگاه های 
مختلف هوشــیار هستند، اما مهم، نقش مردم 

است.
ایشــان با تاکید بــر اینکه زمام بهبــود امور 
کشور به دســت مردم و بویژه جوانان است، 
افزودند: عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم 
می تواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر 
همین اساس است که مکرراً بر جدی گرفتن 

ظرفیتهای داخلی در همه بخشهای فرهنگی، 
اقتصــادی، اجتماعی و امنیتــی تأکید و تکیه 

می کنیم.
رهبر انقاب اســامی با اشاره به پیشرفتهای 
کشور در علم و فناوری و همچنین خبرهای 
خوب از بخش تولید، گفتند: در بخش تولید، 
غفلتها و کوتاهی هایی وجود داشــته است اما 
حرکتهــای خوبی به ســمت اهداف مطلوب 
در جریان اســت که ان شاءا... مردم آثار آن را 

خواهند دید.
ایشــان با تاکید بــر اینکه عاج مشــکات 
گوناگون در دست مردم اســت، افزودند: به 
بیگانه نباید نــگاه کرد، به فان دولت و فان 
دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست 

با دیگران نباید اتکال کرد.
رهبر انقاب اسامی افزودند: البته این حرف 

به معنای بســتن باب مراوده با دولتهای عالم 
نیســت، ما اهل مراوده و گفت وگو و نشست 
و برخاست هستیم اما نباید کارهای کشور را 
به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد. 
هر چه می توانید از امکانات دنیا استفاده کنید، 
اما عاج در داخل کشــور و حل مشکات به 

دست مردم است.
ایشــان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که 
جمهوری اســامی ایران در دنیا پیش گرفته 
است، استقبال بیگانگان و عوامل نظام پوسیده 
ســرمایه داری غربی از این راه پــر افتخار را 
ناممکن دانستند و افزودند: آنها هر چه بتوانند 
دشــمنی کرده و می کنند اما بحول و قوه الهی 
این کارها به جایی نرســیده و نخواهد رسید 
و ملت بر دشــمنان خود بویژه آمریکا پیروز 

خواهد شد.

 رئیس جمهــور آمریــکا مواضــع ضد 
ایرانــی اش را باری دیگر با ادعای دســت 
داشتن ایران در حمله به مجموعه پاالیشگاهی 

آرامکو مطرح کرد.
به گزارش ایســنا ، دونالد ترامپ،   با ادعای 
این که ایران مســئول حمله به تاسیســات 
نفتی عربســتان ســعودی اســت، گفت که 
او می خواهــد از یــک درگیــری نظامی با 
تهران جلوگیری کنــد و تاکید کرد که او به 

دیپلماسی تمایل دارد و ضربه این حمله را به 
بازار جهانی کم اهمیت جلوه داد.

وقتی از ترامپ پرســیده شد که آیا ایران در 
حمله روز یک شنبه که موجب خسارت وارد 
کردن به میزان زیادی از بازده نفتی عربستان 
ســعودی شد، دست داشته است یا نه، گفت 
که »این طور به نظر می رسد«. وی چند لحظه 
توقف کرد بدون تایید قطعی افزود: فعا در 

حال بررسی است.

رئیس جمهور آمریکا هشــدار داد که آمریکا 
تــوان نظامی هولناکی داشــته و در صورت 
نیاز، آماده جنگ است و در این باره گفت: با 
وجود تمام چیزهایی که گفته شد،  ما بدون 

شک مایلیم که از جنگ دوری کنیم.
وی همچنین ادعای تمایل ایران برای رسیدن 
به توافقــی جدید را دوبــاره مطرح کرده و 
گفــت:  مــن می دانم که آن هــا می خواهند 
توافقی را انجام بدهند. زمانی می رسد که این 

کارساز شود.
 ایــن ادعاهای رئیس جمهــور آمریکا علیه 
ایران در حالی مطرح می شــود که بنابر اعام 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن وابســته 
بــه انصارا... یمــن، یگان پهپــادی ارتش و 
کمیته های مردمی این کشور صبح شنبه برابر 
با ۱4 ســپتامبر با ۱۰ پهپاد دو پاالیشگاه نفت 
بقیق و خریص در شرقی ترین نقطه عربستان 

را هدف گرفت.

آمریکا دیگر 
ابرقدرت نیست

 سفیر اسبق ایران در استرالیا و مکزیک با 
بیان اینکه آمریکا دیگر ابرقدرت محســوب 
نمی شــود، گفت: سیاست جمهوری اسامی 
بازدارنده اســت و یعنی می خواهیم به ایران 

حمله نشود.
به گزارش ایرنا ، »محمدحسن قدیری ابیانه« 
در جمــع کارکنان تیپ ۱5۸ اظهار داشــت: 
آمریکا دیگر ابرقدرت محســوب نمی شود و 

اروپا و دیگر کشــورها 
نیــز آمریکا را شــریک 
اعتمــاد خــود  مــورد 

نمی دانند.
وی ضمــن بیان شــرایط 
ــکا  ــادی آمری ــد اقتص ب
ــت  ــی دول ــزود: بده اف
فــدرال آمریــکا بــه ۲۲/5 

ــر  ــه 45۰ براب ــون دالر رســیده اســت ک تریلی
ــران اســت، کســری  ــی ســاالنه ای ــد نفت درآم
بودجــه دولــت امریــکا تــا االن )کــه ۸ مــاه از 

ــادی گذشــته  ســال می
 ۲۰ به انــدازه  اســت( 
نفتــی  درآمــد  ســال 
طبــق  اســت،  ایــران 
ــور  ــس جمه ــه  رئی گفت
آمریــکا  آمریــکا، 
تاکنــون ۷ تریلیــون دالر 
در منطقــه غــرب آســیا 
ــت،  ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــرده و ب ــرج ک خ
یعنــی انــدازه ۱4۰ ســال درآمــد نفتــی ایــران.
ســفیر اسبق ایران در اســترالیا و مکزیک در 

ادامه بیان کرد: سیاســت کشور ما بازدارنده 
اســت یعنــی می خواهیــم به ایــران حمله 
نشــود، وجود تنگه هرمز در دســت ایران و 
نهضت هــای مقاومت در منطقه )فلســطین، 
لبنــان و ســوریه و ...( یکــی از این عوامل 

بازدارنده است.
قدیری ابیانیه تصریح کرد: بعد از فروپاشــی 
شــوروی جهان از تک قطبی بودن به سمت 
چند قطبــی بودن رفت و قطب های جدیدی 
در جهان مانند چین، هند، روســیه و اتحادیه 

اروپا شکل گرفت.

رهبر انقالب در درس خارج فقه:

مسئوالن یک صدا معتقدند که با آمریکا 
در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد

مایلم از درگیری با ایران دوری کنیم
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بهداشتنکتهدانشگاه
فراخوان جذب هیأت علمی در دانشگاه ها آغاز شد

 بیستمین و دومین فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی دانـشگاه ها 
و مـــؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی کـشور آغاز شده و تا ششم مهر ماه ادامه 

دارد.
مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ســاالنه دو بار 
در ماه های شهریور و بهمن ماه فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی را 

برای متقاضیان دانشگاه ها اعام می کند. 
متقاضیــان مــی توانند نســبت بــه ثبت نــام و انتخاب ســه اولویــت در مرکز 
 جذب هیــأت علمــی وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری به نشــانی اینترنتی

  http://www.mjazb.ir/ اقدام کنند. 
فرآیند رســیدگی به پرونده های متقاضیان در دانشگاه ها روزهای ۱۳ مهر تا ۱۳ دی 
ماه و بررسی مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح در 

هیأت مرکزی جذب از ۱4 دی تا ۲۹ بهمن ماه ۹۸ انجام می شود.

تولید افزودنی هایی برای شامپوهای ضد شوره 
با فناوری نانو

 محققان طیفی از نانومواد را برای اســتفاده صنایع مختلف به عنوان افزودنی 
های ضد شــوره شامپو و ایجاد قابلیت خودتمیزشوندگی تولید و به بازار عرضه 

می کنند.
به گزارش مهر ، یک شرکت دانش بنیان با هدف تامین نیاز صنایع به نانومواد اقدام 
به تولید نانومواد مختلفی نظیر نانوذرات ســلنیم، اکســیدروی و کلوئید نقره کرده 
است. این محصوالت بسته به نیاز بازار و متناسب با تقاضای صنایع تولید و عرضه 

می شوند.
مدیرفنی این شرکت گفت: نانوذرات پودری اکسیدروی که ما تولید می  کنیم اخیرا 
مورد توجه یک شرکت در ترکیه قرار گرفته است. از آنجایی که این شرکت به دنبال 
نانوذرات اکسیدروی تقویت شده با سلنیم است، ما این محصول را برای آن ها تولید 

کرده و نمونه اولیه ای برای تست به این شرکت ترکیه ای داده ایم.

احتمال سرطان  زا بودن این نوع داروی معده
 کارشناسان داروســازی در آمریکا سطح پایینی از ترکیبی سرطان زا را در نوعی 

داروی شناخته شده ی معده مشاهده کردند.
به گزارش مهر، سازمان غذا و داروی آمریکا اعام کرد: در بررسی روی نمونه هایی 
از داروی رانیتیدین با نام تجاری زانتاک ترکیبی موسوم به )NDMA( وجود دارد. 
این ترکیب پیش از این نیز در داروهای قلب و فشــار خون مشــاهده شــد که به 

جمع آوری آن ها از بازار دارویی انجامید.
NDMA در گــروه ترکیب های ســرطان زا قــرار می گیرد که طبق بررســی های 
آزمایشگاهی روی حیوانات، عامل سرطان است. شکل شیمیایِی این ترکیب به عنوان 
محصول جانبِی برخی از فرآیندهای صنعتی تشکیل می شود و پیش از این در تولید 

سوخت موشک کاربرد داشته است.
همچنین سطح پایینی از این ترکیب در آب آشامیدنی و برخی مواد غذایی از جمله 

انواع خاصی گوشت و محصوالت لبنی وجود دارد.

پنجشنبه؛ آخرین مهلت ثبت نام تحصیلی
 مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام ۲۲۳ هزار نفر در رشته های تحصیلی بدون 
آزمون دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی خبر داد.حسین توکلی در گفتگو با ایلنا، 
درباره آخرین مهلت ثبت نام در دانشــگاه بر اســاس سوابق تحصیلی گفت: پذیرش 
دانشجو در تاریخ های ۸ و ۱۲ دی ماه ۹۷ انجام می شود همچنین ثبت نام و انتخاب رشته 
برای گزینش در رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 
)معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد، منحصراً به صورت اینترنتی است.توکلی اشاره 
کرد:  تمامی داوطلبان اعم از پذیرفته شــدگان با آزمون یا کسانی که در ردیف پذیرفته 
شدگان قرار نگرفته اند، برای ثبت نام در رشته های براساس سوابق تحصیلی می توانند 

به سایت سازمان سنجش حداکثر تا ۲۸ شهریور ماه ۹۸ مراجعه کنند.

بیش از ۹ هزار نخبه عضو مرکز دانش پژوهان هستند
 در حــال حاضــر ۹ هزار و ۲۰4 نفر از جامعه ایثارگری کشــور شــامل آزادگان، 

جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا عضو این مرکز هستند.
مدیرکل دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر در گفت و گو با ایرنا افزود: این 
افراد نخبه شــامل  ۱۱۹ نفر آزاده نخبه،   همســر آزاده 4۶ نفر، فرزند ۱۸۹ نفر،  جانباز 
آزاده ۱۹۳ نفــر،  جانباز نخبه ۲ هزار و ۳۸ نفر،  همســر جانباز 4۰۳ نفر،   فرزند جانباز 
نخبه ۳ هزار و 5۶۸ نفر،  فرزندان شــاهد نخبه ۲ هزار و 5۶۱ نفر، همســر شهید نخبه 

۸۷ نفر هستند. 
عادل مهری اظهار داشــت: در مرکز دانش پژوهان یک بخــش از اقدامات مربوط به 

نخبگان و سرآمدان است و  این تعداد از خانواده ایثارگر عضو آن است. 

فروش خودروي وکالتي ممنوع
 خرید و فروش خودروهاي وکالتي ممنوع است و مردم با خرید و فروش خودرو 
به صورت وکالتي خودشان را گرفتار مي کنند. رئیس پلیس راهور نیروي انتظامي اعام 
کرد: در ســامانه مرتبط به خرید و فــروش خودرو، نام صاحب خودرویي که براي ما 
محرز شــده مورد تایید است و تنها همین فرد را مي شناسیم. وقتي خودرویي وکالتي 
فروخته مي شود در واقع این اجازه را مي دهد تا پاک خودرو در اختیار خریدار قرار 
گیــرد در حالي که حق توکیل را نمي بندد.کمال هادیان فر افزود: در مرکز ۱۹۷ نیروی 
انتظامی فردی مراجعه کرده بود که خودرویی را از فردی خریداری کرده بود که در کار 
قاچاق بوده و مجرم به شــمار می آمد بر همین اساس توصیه می شود به هیچ عنوان به 

صورت وکالتی خودرویی را خرید و فروش نکنند.

نگاهی بر آسیب های اعتیاد 
به فضای مجازی

 استفاده بی رویه نوجونان و جوانان از فضای مجازی به دنبال توسعه 
شــبکه های اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهمترین چالش های 
کشور محســوب می شود. تداوم این وابســتگی افراطی که به اعتقاد 
شــماری از روان پزشکان و روان شناسان یک اختال روانی محسوب 

می شود؛ در درازمدت با اضطراب و افسردگی همراه می شود.
به گزارش ایرنا، تاثیر شبکه های اجتماعی در کشور ایران برابر با ۶۹.۸ 
درصــد )۱۰ درصد بیش از میانگین جهانی( برآورد شــده اســت؛ که 
براســاس نتایج برخی از تحقیقات میزان استفاده مردان نسبت به زنان 
)به ویژه در طول روز( بیشتر است و این امر به طور حتم در بلندمدت 

اختال در فعالیت های اجتماعی را در پی دارد.
تاثیر این شبکه ها در کشور ایران برابر با ۶۹.۸ درصد )۱۰ درصد بیش از 
میانگین جهانی( برآورد شده است؛ که براساس نتایج برخی از تحقیقات 
میزان اســتفاده مردان نسبت به زنان )به ویژه در طول روز( بیشتر است 
و ایــن امر به طور حتم در بلندمدت اختال در فعالیت های اجتماعی 

را در پی دارد.
اگرچه بســیاری از مزیت های این صنعت تاثیرگذار نظیر گســترش 
ارتباطات، کاهش هزینه های اقتصادی، توســعه عدالت رسانه ای، به 
روزرســانی اطاعات و افزایش آگاهی عمومی را نباید نادیده گرفت؛ 
اما تعارض ارزش ها و باورها، شــکاف نسل ها، هنجارشکنی، اعتیاد و 
اختاالت شخصیتی، کاهش ارتباطات اجتماعی در دنیای واقعی، سوء 
استفاده های جنسی، شبهات فکری- اعتقادی، تجاوز به حریم شخصی 

و... نیز از آسیب های این فضا محسوب می شود.
یک روان شناس بالینی در این خصوص گفت: اعتیاد به فضای مجازی 
در حقیقت یک اعتیاد رفتاری به شمار می رود؛ که در این نوع از اعتیاد 

مدت زمان استفاده از فضای مجازی بیش از حد متعارف است.
مهدیه رحمانیان ، با بیــان این مطلب که اعتیاد به فضای مجازی جزو 
اختاالت رفتاری طبقه بندی نمی شود؛ افزود: اگرچه این اعتیاد صرفا 
براساس ساعات اســتفاده مشخص نمی شود و نوع بهره برداری و در 

حقیقت دالیل این استفاده نیز باید مورد توجه واقع  شود.
وی یادآور شــد: در واقع اعتیاد به فضای مجازی براساس نوع استفاده 
طبقه بندی می شود؛ برخی از افراد به جهت پیگیری اخبار و اطاعات 
روز دنیا مدت زمان بســیاری را صرف این فضا می کنند و به عبارت 
دیگر دچار اعتیاد خبری هستند.  شماری از افراد به منظور رفع نیازهای 
جنسی و برخی دیگر نیز به جهت رفع نیازهای عاطفی و بازیابی روابط 

احساسی به فضای مجازی اعتیاد پیدا می کنند.
به گفته رحمانیان؛ تعدادی از کودکان و نوجوانان نیز به قمارهای فضای 

مجازی )بازی های رایانه ای( اعتیاد می یابند.
این روان شــناس بالینی در ادامه به آسیب های این اعتیاد رفتاری اشاره 
کرد و گفت: آسیب های ناشی از اعتیاد به فضای مجازی از لحاظ روحی 
و جســمی متفاوت است. از منظر روان شناختی به طور متداول سبب 
گوشه گیری و انزوا، ایجاد فاصله از خانواده و اجتماع، مشارکت نکردن 
در فعالیت های جمعی، اختال در فعالیت های فردی و اجتماعی و در 

نهایت اضطراب و افسردگی می شود.
وی تاکید کرد: اعتیاد مردان بــه فضای مجازی به منظور رفع نیازهای 
جنسی نیز در درازمدت باعث عدم تنظیم هیجان، پرخاشگری، اضطراب 

و افسردگی می شود.
رحمانیان ادامه داد: گرفتگی عضات کمر و گردن به سبب انقباض های 
شدید عضانی، سردرد، اختال در خواب و خوراک )بی اشتهایی، کم 
اشــتهایی، پرخوری، بی خوابی و...( از جمله آسیب های جسمی این 

اعتیاد به شمار می رود.  
اعتیاد به فضای مجازی روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد

بنفشه مهاجرانی یک کارشناس روان شناسی نیز در این خصوص گفت: 
در مفهوم اعتیاد به فضای مجــازی ۲ عامل اختال در عملکرد روزانه 

و تمایل مکرر به بازگشت در فضای مجازی در نظر گرفته می شود.
وی با تاکید براین که اعتیاد به فضای مجازی همچنین با افسردگی یک 
جامعه مرتبط اســت؛ افزود: حضور گسترده در فضای مجازی حاکی 

است؛ امید به زندگی در دنیای واقعی کاهش یافته است.   
ارتقاء مهارت های بین فردی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

وی در ادامــه در خصوص راهکارهای مقابله با این پدیده نیز گفت: به 
منظور کاهش و رفع هر یک از آُسیب های اجتماعی باید علل آن مورد 

بررسی قرار گیرد.
مهاجرانی نبود فضاهای تفریحی را به عنوان یک مصداق در این زمینه 
مطرح کــرد و افزود: ایجاد محیط های تفریحی و ســرگرمی یکی از 
راه های موثر در این زمینه به شمار می ورد. همچنین ارتقای مهارت های 

بین فردی نظیر دوست یابی نیز بر این مساله تاثیر گذار است.
وی افزود: شناسایی اختاالت افسردگی و حمایت و آگاهی بخشی به 
بیماران فضای مجازی از طریق تبلیغات در این فضا نیز از دیگر اقدامات 

موثر در کاهش و رفع این پدیده به شمار می رود.

ابرار: آغازگام سوم کاهش تعهدات برجام 
 این مرغ که قبال یک گام داشت!!

همدان پیام: روز شمار برای پایان یک معافیت سربازی
 از دست دادن فرصت طالیی خوشحالی ندارد

ایسنا: سونامی کمبود معلم در پنج سال آتی 
 سیل قراره  بیاد یا طوفان ؟!

همدان پیام:چند درصد همدانی ها پرمصرف برق هستند؟
 درصدی ادارات هم که صفر شده خداروشکر!

آرمان ملی: آقای رئیس پای احمدی نژاد کی به دادگاه باز می شود؟
 در شأن احمدی نژاد نیســت بیاد دادگاه باید دادگاه رو ببرید 

پیشش 
آرمان: روحانی دولت پنهان را افشا کند 

 توی گاو صندوقه کلیدش گم شده!!
جهان اقتصادی: ریال در نود سالگی به خانه سالمندان می رود 

 می ره دالر و دینار ازش پرستاری کنن
ایرنا: گوگل مرد گم شده را پس از ۲۲ سال پیدا کرد 

 اون رفته بوده تو فضای مجازی فیلم ببینه 
 بامداد لرستان: ورزش جوجتیسو مادر تمام رشته های رزمی 

 چینی  صحبت می کنی کسی متوجه نمی شه 
زنگان امروز: نوشت افزار مهر ماه زیر ذره  بین بازرسان 

 مگه اونم تاریخ مصرف داره 
صدای زنجان: پرونده ناتمام سرویس های بهداشتی مدارس در آستانه مهر 

 در سرویس بهداشتی ها رو قفل کن پرونده بسته بشه 
ایسنا: برنامه دیدار روحانی و ترامپ در نیویورک در دسترس نیست 
 دو تاشونم رفتن ستاره ها رو رصد کنند گوشیشون آنتن نمی ده

اعتماد:کانادا، اموال مصادره شده ایران را فروخت 
 حتمًا زیاد دوره بازاریابی دیده 

کیهان: با ورود زنان به ورزشگاه می توان سیاستهای آمریکا را شکست داد 
 نکنه منظورت با پاشنه کفششون 

همشهری: د  موکرات ها چگونه به برجام برمی گردند
 با گاری

الیحه تأمین امنیت زنان 
به دولت ارسال شد

 سخنگوی قوه قضاییه از ارســال الیحه صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در مقابل خشونت به دولت خبر داد.

به گزارش تســنیم، غامحسین اسماعیلی، گفت: اباغ دستورالعمل 
رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار مدیران عامل، شــخصیت های 
حقوقی و پذیرش نمایندگان حقوقی فعاالن اقتصادی قبل از احضار 
به مراجع قضایی و جلوگیری از اختال در فعالیت های اقتصادی و 
دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های منحصربه فرد که 
می توان در اصاح سیاســت های کیفری فــراروی همکاران قضایی 
ما تأثیر مثبت بگذارد، با واکنش و توجه مثبت جامعه روبه رو شــده 

است. 
وی ادامه داد: متن الیحــه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در 

مقابل خشونت نیز به پایان رسید.
 این الیحه ابتدا توســط دولت تدوین شــده بود اما بعد از بحث در 
کمیســیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این الیحه با توجه 
مواد متعدد در حوزه جرایم، یک الیحه قضایی اســت و قوه قضاییه 
باید درباره آن اظهارنظر کند که به همین دلیل به قوه قضاییه ارســال 
شــد. اهتمام جدی در این زمینه انجام شــد و متن پیشــنهادی در 
معاونت های مربوطه بررســی شــد که در این زمینــه کارگروه های 
مشترک دولت و قوه قضاییه نیز به صورت تخصصی مشغول بررسی 
بودند. براساس وعده زمان بندی شده رئیس قوه قضاییه، خوشبختانه 
به وعده عمل شد و متن نهایی موردنظر قوه قضاییه به دولت ارسال 

شد.
ســخنگوی قوه قضاییه گفــت: در ماده یک این الیحــه، اهداف آن 
تشــریح شــده که می توان به مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت 
از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش ســطح آگاهی عمومی 
و آمــوزش اختصاصی بــرای مقابله با بزه موضــوع قانون، ارتقای 
شاخص های دادرسی اســامی و عادالنه درباره زنان، پیشگیری از 
جرایــم خشــونت آمیز علیه زنان و حمایت از  زنــان بزه دیده و در 

معرض بزه دیدگی، اشاره کرد.
اســماعیلی ادامه داد: متن این الیحه، یک متن کاما بومی، متناسب 
با فرهنگ ایرانی اســامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است 
که خود را به قوانین و مقــررات و ارزش های دینی پایبند می بینند. 
یک کمیته ملی به نام همین الیحه تشــکیل می شــود که با حضور 
نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول ایجاد می شود و در این قانون 
صندوقی تحــت عنوان حمایت از بانوان برای پرداخت خســارت 
به زنان آســیب دیده تمهید شده اســت. همچنین برای دستگاه های 
مختلف اجرایی،  تکالیفی پیش بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای 

شأن و منزلت زنان در جامعه می شود.
وی با بیان اینکــه در فصل جرایم و مجازات نیز، 5 گروه پیش بینی 
شده اســت تصریح کرد: اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت 
روانی زنــان، علیه عفت عمومــی، علیه تکالیف خانــواده و علیه 
آزادی های مآغاز زنان این 5 گروه هســتند که مجازات  متناســب و 
بازدارنده ای برای آنها پیش بینی شــده است. دادگستری های سراسر 
کشور نیز شعب ویژه ای برای موضوع این قانون تشکیل خواهند داد. 
مجموعه قوه قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران اسامی، اهتمام 
الزم را خواهد داشت و ان شاا... پس از تصویب در دولت و مجلس 

شورای اسامی، به اجرا درخواهد آمد.

ارسال الیحه 
"حذف تبصره ازدواج 
دختران زیر ۱۳ سال" 
به دولت تا ۲ هفته آتی
  معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانواده از ارســال الیحه "حــذف تبصره 
مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال" تا دو 

هفته آینده به دولت خبر داد.
به گزارش ایســنا، معصومــه ابتکار گفت: 
معاونت به هیچ عنــوان مخالف ازدواج در 
سن جوانی نیســت بلکه ازدواج در جوانی 
یعنی دورانی که فرد به بلوغ جسمی و بلوغ 
روانی و فکری رســیده باشــد را ضروری 

می داند.
وی بیان کرد: الیحه"حذف تبصره مربوط به 
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال" حداکثر طی دو 
هفته آینده در کمیسیون لوایح نهایی خواهد 

شد و به دولت ارسال می شود.
وی با اشــاره به اینکه ایــن معاونت به طور 
جدی پیگیــر الیحه حذف تبصره مربوط به 
ازدواج دختران زیر ۱۳ ســال است، افزود: 
دولــت نیــز در خصوص طــرح مجلس 
شورای اســامی تحت عنوان طرح "کودک 
همســری"رای موافق خــود را اعام کرده 

است.
ابتــکار تاکید کرد: آیت ا... مکارم شــیرازی 
نیــز صریح نظر خود را در ایــن باره اعام 
کرده اند، به نظر نماینــدگان مجلس در این 

زمینه رایزنی هایی انجام داده اند.
معــاون رئیس جمهــور در امــور زنان 
و خانــواده با اشــاره به اینکه شــرایط 
اجتماعــی و اتفاقــات رخ داده در ایــن 
زمینه حاکی از آن اســت که باید بیش از 
پیش مراقب فرزندان خود باشــیم، اظهار 
کرد: باید مراقب مســئله "ازدواج" باشیم. 
معاونــت به هیچ عنــوان مخالف ازدواج 
در سن جوانی نیســت، بلکه ازدواج در 
ســن جوانی یعنی دورانی که فرد به بلوغ 
جســمی، روانی و فکری رسیده باشد را 

ضروری می داند.
ابتکار افزود: برخی جوامع رویکردشان این 
اســت که نباید ازدواج در ســن جوانی رخ 
دهد، اما رابطه آزاد جنسی اتفاق بیفتد. یعنی 

سن ازدواج باالست، ممنوعیت برای ازدواج 
کودکان جدی اســت، اما رابطه زیاد اســت 
و با معضلی به نام دختــران نوجوان باردار 

مواجه اند.
بنابــر اظهارات وی، همه بــر روی موضوع 
ممنوعیت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال 
توافق دارند و وزارت بهداشــت نیز در این 
زمینه با ما اتفاق نظــر دارد. امام صادق )ع( 
می فرمایند: »اجــازه دهیم کودکان در دوران 
کودکی، کودکی کنند« چراکه کودکی کردن 
به بلوغ شــخصیتی کمک می کند. در واقع 
کســانی که در دوره خردســالی و کودکی، 
اجــازه کودکــی و بــازی را ندارند کودک 
درونشــان به دلیل مواجهه با محدودیت ها 

مشکل دارد.

 نیر احمــدی- خبرنگار همــدان پیام: در 
ماقات حضوری ســردبیر همدان پیام و تیم 
همــراه با مدیر بخش منطقه ای بیمه آســیا در 
اســتان در خصوص جایــگاه صنعت بیمه و 
مشکات عدیده ای که سال ها رسانه ای ها را با 
خود مواجه کرده است بحث و گفتگو کردند.

مدیر منطقه ای بیمه آسیا در همدان با استقبال 
از همکاری این شــرکت با رســانه ها در این 
دیدار، اظهار داشــت: بیمه آسیا با شعار »بیمه 
آســیا انتخاب هر ایرانی« در اجرای مأموریت 
و به تحقق رساندن اهداف خود به ارزش هایی 
همچون تأمین رضایــت ذینفعان، پایبندی به 
اصول اخاق حرفه ای و ارائه خدمت ســریع 
و آسان معتقد است و با بهبود مستمر ترکیب 
خدمات بیمه ای حضــوری موثر در بازارهای 

داخلی و خارجی داشته است.
احمد  مهر بخش به ضعف فرهنگ در صنعت 
بیمه اشــاره کرد و افــزود: ضعف در فرهنگ 
استفاده از بیمه دلیل اصلی پایین بودن ضریب 
نفوذ آن در کشور اســت و یکی از مهمترین 
عوامل توسعه نیافتگی این صنعت آشنا نبودن 
مردم  با محصــوالت مختلف بیمه ای و کافی 
نبودن آگاهی آن ها در مورد خدمات متنوع آن 

است. 
وی در ادامــه تأکید کرد: جامعــه باید به این 
باور برســند که بیمه هزینه نیست بلکه نوعی 
سرمایه گذاری است و زمانی در این حوزه به 
موفقیت می رسیم که در زمینه دادن اطاعات 
بیمه ای و آموزش گســترده به اعضای جامعه 
قوی عمل کنیم و مردم به این باور برســند که 
افزایش ضریب نفوذ بیمه ها اعم از اشخاص، 
اموال، عمر و... برای ایجاد آسایش در زندگی 

و اطمینان بخشی در آینده آنها است. 
بیمه مرکزی ایران ناظر بر کارکرد صنعت بیمه 
مدیر منطقه ای بیمه آسیا در خصوص کارکرد 
صنعت بیمه چنیــن عنوان نمود: صنعت بیمه 
یک نهاد ناظر دارد به نام »بیمه مرکزی« ایران 
که وظیفه اصلی آن تهیة آیین نامه ها و مقررات 
براي حســن اجــراي امر بیمــه و نظارت بر 

شرکتهای بیمه است.
وی افزود: یکی از ارکان اساسی بیمه مرکزی ، 
»شورای عالی بیمه« می باشد که مکلف است 
آیین نامه ها و شرایط عمومی قراردادهای بیمه 
را تدوین نموده و به شــرکت های بیمه اباغ 

نماید.
مهربخش بیان داشت: از آنجا که شورای عالی 
بیمه ذینفع قراردادهای بیمه نیســت سیاست 
عدالت محوری را در تدوین شــرایط عمومی 
قراردادهای بیمه مدنظر دارد بشــکلی که همه 
طرفین قراردادهای بیمه اعم از بیمه گر ، بیمه 

گذار و بیمه شده از انعقاد این قراردادها منتفع 
گردند.

بیمه  نــرخ  افزایش   
و  ثالث  شخص  حوزه  در 

چالش های آن
مدیــر بخش منطقــه ای بیمه 
آســیا دلیل افزایش نرخ بیمه 
در شــخص ثالث را شرح داد 
و گفت: قانونگذار در امر بیمه، 
طی بررسی سالیانه خود ، حق 
بیمه دریافتی شرکت های بیمه 
آنها  پرداختی  خسارت های  و 
را مدنظر قرار می دهد به عنوان 
مثــال چنانچه در ســال ۹۷ 
شرکت های بیمه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان حق بیمه دریافت و در 
مقابــل ۱5۰۰ میلیــارد تومان 
خسارت پرداخت کرده باشند 
شــورای عالی بیمه ، نرخ حق 
بیمه را در ســال بعد افزایش 

می دهد.
 شرکت های بیمه در تعیین نرخ دیه 

نقشی ندارد
وی عنــوان کــرد: بدیهــی اســت کــه افزایــش 
نــرخ بیمــه در بیمه شــخص ثالــث ، متغیرهای 
دیگــری نیــز دارد. یکــی از ایــن متغیرهــا 
نــرخ دیــه مــی باشــد کــه شــرکت های بیمــه 
ــه  ــوه قضائی ــد و ق ــورد نقــش ندارن ــن م در ای
ــام  ــه اع ــرکت های بیم ــه ش ــن و ب آن را تعیی
می کنــد و شــرکت های بیمــه مکلــف هســتند 
ــه مــاه حــرام را در بیمه نامــه  ــرخ دی حداقــل ن
ــد.  ــه کنن ــردم ارائ ــه م ــث ب هــای شــخص ثال

ــه  ــرخ دی ــان داشــت: چنانچــه ن مهربخــش بی
ــد بدیهــی اســت کــه حــق بیمــه  افزایــش یاب
ــد. ــدا می کن ــش پی افزای
ــر اســت در  ــه ذک الزم ب
ــر ،  ــال اخی ــی ۱۰ س ط
ــش  ــرخ افزای ــط ن متوس
حــق بیمــه ، همــواره 
ــرخ  ــش ن ــر از افزای کمت

ــوده اســت. ــه ب دی
کــرد:  اظهــار  وی 
مشکات معیشتی، تورم 
اقتصادی  و مشــکات 
افکار مردم را درگیر می 
میزان  افزایش  بر  کند و 
حــوادث رانندگی تأثیر 

دارد.
اســتفاده  سوء   
جانی  خسارت های 

در بخش بیمه ای 
خاطرنشــان  مهربخش 
کرد: متأسفانه در رشته های مختلف بیمه ای ، 
به شدت گرفتار خسارت های جعلی ، تقلبی و 
عمدی هستیم که بیشترین سوء استفاده و تبانی 
در بخش بیمه شخص ثالث اتفاق می افتد. هر 
شخصی که دارای خودرو می باشد بیمه نامه ای 
را خریداری می کنــد و حق بیمه را صندوق 
تعاونی بیمه تودیع می نماید. چنانچه وجوه این 
صندوق تکافوی پرداخت خســارت را نکند 
نهاد ناظر و قانونگــذار در امر بیمه، نرخ بیمه 
را افزایش می دهد. سوء استفاده ها از بیمه که 
نتیجه آن افزایش نرخ حق بیمه است اجحاف 
در حق عموم مردم است و  هر شخصی که به 

نوعی زمینه ساز این سوء استفاده هاست خود 
را مدیون عموم مردم می کند.

وی گفت: متأســفانه ناآگاهی جامعه نسبت به 
این موضوع باعث می شــود برخی اشخاص 
حقیقی و حقوقی به اشــکال مختلف به سوء 
اســتفاده کنندگان کمک نماید و زمینه ســاز 

افزایش نرخ حق بیمه ها باشند .
مهربخــش در ادامه گفت وگو به بخش مهمی 
اشاره نمود و بیان داشت: در بیمه های شخص 
ثالــث ۱۰% حق بیمه به وزارت بهداشــت و 
درمان اختصاص داده می شــود تا در صورت 
وقوع حــوادث رانندگی ، مراکز درمانی بدون 
دریافت وجــه از مصدوم یــا اطرافیان وی ، 

درمان مصدومین را انجام دهند .
بیمه  افــزوده  ارزش  بــر  مالیات   

شخص ثالث 
وی با بیان اینکــه از دیگر موارد افزایش حق 
بیمه ، هزینــه 9% درصد مالیــات بر ارزش 
افــزوده  می باشــد، بیان کرد: در بســیاری از 
کشــورها، به منظور کاهش میزان حق بیمه ها 
و اقبال بیشــتر مــردم به خدمــات بیمه ای ، 
هیچگونه عوارض و مالیاتی را بر بیمه نامه ها 
وضع نمی کنند در حالی که متأسفانه در کشور 
ما به این نکته بسیار مهم کم توجهی می شود.
مهربخش تأکید کرد: با توجه به اینکه مدتی به 
عنوان خبرنگار در حوزه نشــر فعالیت داشتم 
زمانی که وارد صنعت بیمه شــدم با رسانه ها 
همکاری خوبــی را به منظور افزایش فرهنگ 
بیمه ای مردم برقرار کردم و امیدوارم با تعامل 
با رســانه و همکاری متقابل ، بتوانیم فرهنگ 
استفاده از بیمه را بیش از پیش در استان همدان 

تقویت کنیم.

مدیر بخش منطقه ای بیمه آسیا در همدان:

ضریب نفوذ بیمه ها درکشور پایین است

کشورها،  از  بسیاری  در 
به منظــور کاهش میزان 
حق بیمه ها و اقبال بیشتر 
مردم به خدمات بیمه ای 
و  عوارض  هیچگونــه   ،
مالیاتی را بر بیمه نامه ها 
حالی  در  نمی کنند  وضع 
که متأسفانه در کشور ما 
مهم  بسیار  نکته  این  به 

کم توجهی می شود
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همه دیشب یارانه گرفتند
 احتمال حذف 800 هزار نفری در مهرماه

 با تأکید دولت مبنی بر آغاز حذف یارانه بگیران از مهرماه، یارانه ای 
که دیشــب به حساب سرپرســتان خانوار واریز  شد می تواند آخرین 
یارانه بخشــی از افرادی باشــد که سال هاست هر ماه رقم 45 هزار و 

5۰۰ تومانی را دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از سال ها پرداخت یارانه همگانی و اجرا 
نکردن تکلیف قانون بودجه برای حذف پردرآمدها، امسال دولت قرار 
است به الزام قانون مبنی بر حذف سه دهک باالی درآمدی اقدام کند.

این در حالی است که در ماه های اخیر و با تصویب آیین نامه مربوطه، 
مسئوالن بارها اعام کردند که از مهرماه غربالگری یارانه بگیران آغاز 

می شود.
ربیعی،ســخنگوی دولت به تازگی اعام کرد که حذف یارانه بگیران 
پردرآمــد به طور حتم انجام خواهد شــد و در مرحله  اول در مهرماه 
چند صدک از دهک های باال حذف می شوند که ممکن است ۷۰۰ تا 

۸۰۰ هزار نفر را در بر بگیرد.
اگــر دولت به حرف خود عمــل کرده و غربالگــری را از ماه آینده 
در دســتور کار قرار دهد، یارانه شهریورماه پایان پرداخت به جمعی 
خواهد بود که باید از ســال ها قبل از لیســت دریافت کنندگان یارانه 

حذف می شدند.
از ســال ۱۳۸۹ تاکنون که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده با وجود 
انتقادات زیادی که نسبت به پرداخت همگانی یارانه وجود داشت، در 
حال حاضر ۷۸ میلیون نفر یعنی باالی ۹۰ درصد جمعیت ایران مبلغ 
45 هزار و 5۰۰ تومانی را ماهانه دریافت می کنند که هزینه سنگینی را 
در حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان در هر ماه به دنبال دارد و این پرداخت 
مانع از رســیدن سهم سایر بخش های تعیین شده در قانون هدفمندی 

یارانه ها شده است.
گرچه قرار بر حذف یارانه بگیران در روزهای آینده اســت، اما هنوز 
به طور دقیق مشخص نیست که بر چه مبنایی و چگونه حذف انجام 
می شــود و تنها دولت اعام کرده که معیــار خود را میزان مصرف از 

حدی باالتر قرار داده است.

دوره مربیگری بازی و ورزش کشور 
در همدان

 نخســتین دوره مربیگری بازی و ورزش کشور به میزبانی همدان 
برگزار شد.

در نخســتین دوره مربیگری بازی و ورزش کشــور ۲5 ورزشکار از 
استان های خراسان رضوی، خراســان جنوبی، تهران، قم، کردستان، 
کرمانشاه، همدان، قزوین، البرز، خوزستان، مازندران و اصفهان شرکت 
دارند.این دوره مربیگری با تدریس ســیروان خســروی، داود فتحی، 
پوریا حصاری و نازیا وکیل زاده از مدرســان فدراسیون ورزش های 

همگانی کشور برگزار شد.
در این دوره پیرامون روانشناســی رشــد، یادگیری و رشد حرکتی، 
بازیهای حسی و حرکتی، بازی های ســنتی، اصول ایمنی در بازی و 
ورزش کودکان و نیز آشــنایی با اصول، مبانی و سیاست های انجمن 

بازی و ورزش کودکان کشور آموزش های الزم ارائه شد.
در پایان این کاس ها که به صورت تئوری و عملی در حال برگزاری 
است، آزمون برگزار شد و به قبول شدگان مدرک مربیگری درجه سه 
بازی و ورزش کودک اعطا می شود.این دوره مربیگری ۶۰ ساعته و در 

۶ روز به میزبانی سالن ورزشی برنای همدان برگزار شد.

مربیگری پیشرفته تنیس 
در ایران با تدریس امیر برقعی

 دوره مربیگری پیشرفته فدراسیون جهانی تنیس با حضور مسئولین 
ورزش کشور و با تدریس امیر برقعی از همدان آغاز شد.

تدریس این دوره بر عهده سید امیر برقعی مدیر توسعه تنیس در منطقه 
غرب آسیا و آسیای میانه می باشد و ایگور شلیاکین از کشور ازبکستان 

بعنوان دستیار مدرس بین المللی کشورمان را همراهی می کند.
در این دوره پانزده مربی از ایران و هشــت مربی از کشورهای عمان ، 

ازبکستان ، سوریه ، پاکستان ، ترکمنستان و قزاقستان حضور دارند.
این دوره ویژه مناطق غرب آســیا و آسیای میانه و جنوب شرق آسیا 
است و نفرات برتر در پایان مدرک بین المللی LEVEL ۲ را دریافت 

می کنند.

مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان 
در تویسرکان

 مســابقات کاراته ســوپر کامبت قهرمانی شهرستان در تویسرکان 
در سالن تختی ســرابی برگزار شــد.در این دوره از مسابقات تعداد 
۱۳۳ورزشکار از ۶ تیم در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن در اوزان مختلف برگزار شد. و نفرات برتر اوزان مختلف 
معرفی شــدند. مهدی فریادی، آرش محمودی، ماهان جلیلیان، آرتین 
بابایی، پرهــان جلیلیان، محمدطاها مومیوند، ســهیل قره گزلو، امیر 
محمد سینا، محمد یاسین گرانی، ماهان قزوینه، ادریس سلطان آبادی، 
اهورا اکبری، میاد فقیری، علیرضا شیشــکانی، شایان کوش ماالنی، 
حسین قمری، میاد باقری، جواد چشمه نوشی، حسن مومیوند، رضا 
گلیارانی، امیر حسین خزایی، امیر حسین رامینفر، سعید مومیوند مقام 

نخست اوزان مختلف را به خود اختصاص دادند.

معاون مسافری راه آهن خبر داد
قیمت بلیط قطار اربعین گران نمی شود

■ شلمچه، کرمانشاه و همدان مقاصد نهایی

 مذاکرات الزم برای هماهنگ کردن دستگاه های متولی مختلف در راستای فراهم سازی 
بســتر الزم برای سفر زائران اربعین انجام شــده و در این راستا نه تنها قیمت بلیت قطار 

افزایش نخواهد یافت بلکه با گران فروشان احتمالی برخود قاطع خواهیم کرد.
معاون مســافری شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران اعام کرد: طــی هفته ها و 
روزهای گذشــته مذاکرات و جلسات متعددی با زیرمجموعه های مختلف راه آهن برای 
هماهنگ کردن همه در راســتای قطار اربعین کرده ایم تا همه بتوانیم به خوبی در خدمت 

زائران حســینی در این روز باشیم. مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرسیده و قطعی نشده 
اســت اما بر اساس جلسات برگزار شده قیمت بلیت قطار افزایشی برای اربعین نخواهد 

داشت.
میر حسن موســوی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: شرکت های ریلی نمی توانند قیمت 
بلیت خود برای ســفرهای اربعین را افزایش دهند و اگر در این زمینه آژانس مســافرتی 
مرتکب تخلف شد مردم شرکت راه اهن را در جریان قرار دهند تا با متخلف یا متخلفان 

برخورد جدی کنیم.
معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران اعام کرد: مقرر شده تا مسافران را 
به مرزهای عراق برسانیم و از طریق اتوبوس آن ها را به عراق ببریم در این راستا شلمچه، 

کرمانشاه و همدان به عنوان مقاصد اصلی تعیین شده اند.

موسوی اظهار کرد: هنوز جزئیات برنامه های مخصوص اربعین از نظر تعداد و نوع واگن 
و دیگر مســائل مشخص نشــده و به محض اینکه همه این مسائل نهایی شود، آن را به 

اطاع مردم می رسانیم.
پیش از این نیز ســعید رســولی - معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیر عامل شرکت 
راه آهن جمهوری اســامی ایران - درباره برنامه این شــرکت در راســتای جابه جایی 
مســافران و زائران کربا به ایسنا گفته بود: آمادگی کاملی برای راه اندازی قطار تهران-
کربا و قم-کربا که ســال های قبل هم آن را تجربه کرده بودیم، داریم و در راســتای 
خدمت رســانی به زائران خارجی هم با مقامات پاکســتانی مذاکراتی داشــتیم و اعام 
آمادگی کردیم تا بتوانیم زمینه ســفر ریلی زائران این کشور را به عتبات عالیات در ایام 

اربعین فراهم کنیم.

 روز گذشــته نشســت خبــری 
در  تیــم حاضر  ســرمربیان چهــار 
مســابقات انتخابی نوجوانان آسیا در 

برگزارشد. باباطاهر همدان  هتل 
به ســواالت  دراین نشســت مربیان 
دادند  پاســخ  همدانی  خبرنــگاران 

وشرایط تیم خود را تشریح کردند.
فلسطین:شــرایط   ســرمربی 

تمرینی در فلسطین سخت است
ســرمربی تیم ملی نوجوانان فلسطین از 
تــاش این تیم برای صعــود به مرحله 
بعدی مســابقات خبــر داد و گفت: با 
توجه به اشــغال فلسطین شرایط سختی 
در این کشــور حاکم است و جابجایی 
بازیکنان و تیم ها به ســختی امکان پذیر 

است.
مکرم دابوب اظهار کرد: این مســابقات 
برای تیم ملی فلسطین بسیار مهم است 
زیرا مــا تاکنون از ایــن مرحله صعود 
نکرده ایــم. به عقیده من هــر چهار تیم 
حاضــر در ایــن رویــداد می توانند از 
شانس های صعود باشند اما در این میان 
نمی توان قدرت ایران را نادیده گرفت.

وی ادامــه داد: ایران هم از فوتبال قوی 
برخوردار است و هم در شرایط میزبانی 
به این مسابقات آمده ولی به عقیده من 
هر چهار تیم می توانند شرایط صعود را 

برای خود فراهم کنند.
ســرمربی تیم ملی نوجوانان فلســطین 
بیان کرد: خیلی خوشــحال هســتم در 
این مسابقات  مسابقات حضور داریم و 
از ســطح خوبی برخودار بوده و برای 

تیم ما دارای اهمیت خوبی هم هست.
دابــوب بــا اشــاره وضعیــت فوتبال 
کشــورش افزود: در کشــور ما از چند 
ســال گذشــته یک برنامه ریــزی دقیق 

صــورت گرفت تا وضعیــت فوتبال ما 
بهتر شود.

آکادمی های خوبی  کــرد:  تصریح  وی 
در کشــور فلســطین وجــود دارد که 
مســتعد  بازیکنان  شناســایی  آنها  کار 
و معرفی آنها به باشــگاه ها و تیم های 

هستند.. ملی 
ســرمربی تیم ملی نوجوانان فلسطین از 
شرایط سخت فوتبال کشورش خبر داد 
و افزود: در رده های ســنی پایه با توجه 
به همزمانی ســاعات تمرینات به وقت 
مدارس مشکل داریم اما در کل با توجه 
به اشــغال فلسطین شرایط سختی حاکم 
اســت و جابجایی بازیکنان و تیم ها به 

است. امکانپذیر  سختی 
به  ما  تیــم  کــرد:  دابوب خاطرنشــان 
خوبی آماده این رویداد است و شرایط 
تمرینی را هم سعی کردیم در شهرهای 
مشابه آب و هوایی شهر همدان برگزار 

کردیم. 

 ســرمربی ایران:صعود به جام 
ایران  تیم  اولویت  نوجوانان  جهانی 

است
ســرمربی تیم ملی نوجوانان ایران با بیان 
اینکه صعود به جــام جهانی اولویت تیم 
نوجوانان ایران است کار آکادمیک را نیاز 

روز فوتبال ایران دانست.
حسین عبدی ظهر با اشاره به شرایط حاکم 
در این مســابقات اظهار کرد: اهمیت این 
بازی ها به خاطر صعود به دور بعد اســت 
و همین امر باعث وارد شــدن استرس به 
بازیکنان می شود. تمام تیم های حاضر در 
این رویداد از آمادگــی خوبی برخوردار 
هســتند و به عقیده من هیچ تیمی بر سایر 

تیم ها برتری ندارد.
وی ادامــه داد: از حضــور ســه تیــم 
افغانســتان، مالدیو و فلســطین در ایران 
تشکر می کنم و امیدواریم شرایط بازی ها 
طوری رقم بخورد که بتوانیم شاهد لذت 
بردن و حفظ هیجان به دلیل نوع بازی ها 

باشیم.ســرمربی تیم  ملی نوجوانان ایران 
بیان کرد: میزبانی همدانی ها بسیار خوب 
بوده و امیدوارم بتوانیم در مجموع میزبانی 
خوبی به عنوان کشور ایران از دیگر تیم ها 
داشته باشیم.وی از نداشتن شناخت کافی 
از دیگر تیم ها سخن گفت و اظهار کرد: ما 
از بین سه رقیب خود تنها از افغانستان یک 
شــناخت نسبی داریم که آن هم به واسطه 
انجام یک بازی دوســتانه برابــر آنها در 
تاجیکستان بود، اما از دیگر تیم ها شناخت 

خاصی نداریم.
سرمربی تیم  ملی نوجوانان ایران با کسب 
رضایت از دیدارهــای تدارکاتی این تیم، 
بیان کــرد: انجام دیدارهای دوســتانه به 
منظور  شــناخت از وضعیت تیم خود و 
نفرات آن اســت و برد و یا باخت در آن 

اهمیت ندارد.
وی تصریــح کرد: متأســفانه از قبل یک 
ســناریو برای تیم ما چیده شــد و بعد از 
تورنمنت دوستانه تاجیکستان به دنبال سوء 

استفاده بودند زیرا از تفاوت میان بازی های 
دوستانه و رسمی بی خبرند.

ســرمربی تیــم ملــی نوجوانــان ایران 
خاطرنشــان کرد: تیم های ملــی در همه 
رده هــا وقتــی موفق می شــوند که روی 
بازیکنان در باشــگاه ها کار آکادمیک شده 
باشد و این امر باعث راحتتر کار کردن در 

تیم ملی نیز می شود.
ایران  با  بازی  مالدیو:   سرمربی 

سخت است
ســرمربی تیم ملی نوجوانان مالدیو معتقد 
است: بازی با تیم ملی کشورمان به نسبت 

فلسطین و افغانستان سخت تر است.
های  بازی  داشــت:  اظهار  نظام  محمد 
سختی در پیش داریم اما بازی با ایران 
به خاطر برتــری در بازی های خانگی 
به مراتب دشــوارتر از ســایر حریفان 

است.
وی اضافه کــرد: تمرین آماده ســازی و 
تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشته ایم و 

نقاط ضعف و قوت تیم را برطرف ساخته 
ایم تا بــا آمادگی مطلــوب راهی همدان 
شــویم.نظام با اشاره به میزبانی همدان در 
دور مقدماتی گروه ســه فوتبال نوجوانان 
آســیا گفت: چندین بار همراه با تیم ملی 
مالدیــو به تهران ســفر کــرده ام اما برای 
نخســتین بار است که به همدان می آیم و 
به نظرم شهری زیبا با مردمان با فرهنگ و 
امکانات مطلوب است.وی پیرامون ارتفاع 
بیش از ۲ هزار متری همدان از سطح دریا 
گفت: با برگزاری اردوی تدارکاتی در قطر 
و نیز تمرین چند جلســه ای در همدان به 
خوبی با این موضوع تطبیق پیدا کرده ایم 

و بهانه ای از این بابت نداریم.
ســرمربی تیــم ملی نوجوانــان مالدیو 
افزود: تمرکز ما برای بردن در هر ســه 
بازی است و می خواهیم از این گروه 
صعود کنیم.وی پیرامون شکست این تیم 
در بازی دوستانه مقابل چین گفت: نتیجه 
در بازی های تدارکاتــی اهمیتی ندارد و 

مهم بازی های رسمی است.
نظام با اشــاره به برنامه ریزی فدراسیون 
مالدیو برای رده های سنی پایه گفت: هم 
اکنون آکادمی فوتبال رده های سنی زیر ۱۶ 
تا زیر ۱۲ سال را شکل داده ایم و اهداف 

بلندی را دنبال می کنیم.
وی تنها مشــکل رده های ســنی پایه را 
مسائل مالی دانست و گفت: از مقامات ای 
اف ســی و فیفا می خواهیم تا بابت اعزام 
تیم های ملی رده های پایه از کشــورهای 

آسیایی حمایت مالی داشته باشند.
برترین تیم های ۱۱ گروه این مســابقات 
به صورت مســتقیم راهــی مرحله نهایی 
می شــوند و از میان برترین تیم های دوم 
گروه ها نیز، چهار تیم به مرحله نهایی راه 

پیدا خواهند کرد.

نشست خبری سرمربیان تیم های آسیایی

همه مربیان مدعی صعود هستند

اسامی تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ 2 مشخص شد
 اسامی تیم فوتبال شهرداری همدان برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور مشخص شد.

حسین عسگری، رسول مقصودی ،محمد عباس سوار، علی ابوالفتحی، فرشاد جلیلوند، علی عسگری، حسین کاظمی، پیمان حشمتی، 
محمد باالوند ، یوســف علیزاده، هادی بلوری نوین، کاظم صالحی، امیرمحمد نســایی، محمد زارعی و مهدی خلج ، محمد کاظمی و 

محسن وفایی 
تیم شهرداری در فصل جاری صالح وفایی، محی الدین عنبری، امین ناصرالدینی، امیرحسین سوری و امیرحسین پورقاسمی را به عنوان 

سهمیه زیر ۲۳ سال خود دارد.
دانیال فامنینی، مهدی بلوری، مهدی قائم پناه، محمد کریمیان، علی آزادی و نیما نوشین آزاد نیز سهمیه امید شهرداری را تشکیل می دهند.

سر مربی: هادی گل محمدی

نخستین نشست هیأت های ورزشی شهرستان همدان برگزار شد
 نخستین نشست هیأت های ورزشی همدان با سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.

نخســتین نشست هیأت های ورزشی همدان با سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان در سالن جلسات استادیوم شهدای قدس 
برگزار شد.

در این نشست سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گفت: در حال حاضر ۲۳ هیأت ورزشی در شهرستان همدان فعال شده است 
که روســای ۲۱ هیأت در جلسه حضور دارند. وی با بیان اینکه برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی هیأت ها باید فعالیت قانونی و 

معتبر داشته باشند، گفت: از همین رو از هیأت ها درخواست داریم تا نسبت به دریافت شناسه معتبر ملی اقدام کنند.
ملیحه براز همچنین بر کاهش هزینه از سوی هیأت ها در سال جاری تأکید کرد و افزود: الزم است که رؤسای هیأت های ورزشی نسبت 

به درآمدها و هزینه های خود دقیق تر شده و نظارت بیشتری در این امور داشته باشند.

 بازار صحافی خانــه همدان در قیاس 
با سال های گذشــته چندان شلوغ به نظر 
نمی رسد و در مقابل هر مغازه یکی دو نفر 
مشغول تماشــای اجناس داخل ویترین ها 

هستند.
یکــی از والدیــن کــه در حــال خرید 
اســت،  بــازار  ایــن  در  لوازم التحریــر 
گفت: امســال قیمت هــای لوازم التحریر 
قابــل توجهی دارد  افزایش  دانش آموزان 
و این افزایش در قیمت دفترچه ها بیشــتر 
مشهود اســت، به نظر می رسد مبلغی که 
برای تهیــه لوازم التحریر فرزندانم در نظر 

گرفته بودیم کفاف خریدها را ندهد.
حســنی با بیان اینکه یکــی از فرزندانم 
امسال در مقطع دوم ابتدایی و دیگری در 
مقطع چهارم تحصیل می کند، گفت: هنوز 
تمام اقام موردنیاز برای فرزندانم را تهیه 
نکــرده ام و تا این لحظه نزدیک 4۰۰ هزار 
تومان پول پرداخت کــرده ام در حالی که 
سال گذشته با مبلغی به مراتب کمتر از این 

مبلغ اکثر خریدها انجام شده بود.
وی با بیــان اینکه نکته جالــب در بازار 
فروش لوازم التحریر همدان تفاوت قیمت 
از مغــازه ای به مغازه دیگر اســت، گفت: 
عصر دیروز برای خرید کیف مدرســه به 
یکی از فروشگاه های همدان مراجعه کردم 

اما همــان کیفی که پارســال برای فرزند 
کاس اولم حــدود ۱5۰ هزارتومان برای 
خریدش هزینه کرده بودم را به مبلغ ۳۲۰ 

هزارتومان عرضه می کرد.
وی با بیان اینکه به نظر می رســد امســال 
نظارت بر عرضــه لوازم التحریر به مراتب 
کمتر از سال های قبل است و این موضوع 
را می تــوان در قیمت های باالیی که برای 
لوازم التحریر عنوان می شود مشاهده کرد، 
به مهــر گفت: خرج های شــهریورماه به 
مناسبت آغاز مدارس در مهرماه هزینه های 

سنگینی به خانواده ها تحمیل می کند.
یکــی دیگر از والدین نیز که در حال تهیه 
دفترهــای ۸۰ برگ برای فرزندانش بود با 
بیان اینکه قیمــت لوازم التحریر به قدری 
باال رفته که ناخودآگاه یاد زمانی افتادم که 
به مدرسه می رفتم و لوازم التحریر اولیه از 
سوی مدرسه به دانش آموزان هدیه می شد، 
گفت: اگر همین روند ادامه یابد و هر روز 
شاهد افزایش قیمت ها باشیم چاره ای جز 
تدبیر برای توزیــع لوازم التحریر یارانه ای 

وجود ندارد.
 قیمت ها ۲ تا ۳ برابر شده است

عبــادی با بیــان اینکــه ســال های قبل 
دغدغــه والدین برای تهیــه لوازم التحریر 
دانش آمــوزان به مراتب کمتر از امســال 

بود چراکه به نظر می رسد قیمت ها ۲ تا ۳ 
برابر شده است و نظارتی هم صورت نمی 
گیرد، گفت: همین چنــد روز پیش چند 
عدد مداد مشکی برای فرزندم خریدم و به 
خانه بردم و هنگامی که مشغول برچسب 
زدن روی آنها بودم مطلبی را روی دفترچه 
ای نوشــتم امــا در کمال تعجب شــاهد 
کیفیت پایین مداد شدم به طوری که ردی 
از مــداد روی کاغذ باقــی نمی ماند و به 
قدری مداد کمرنگ می نوشــت که قطعا 
فرزندم در زمان اســتفاده از آن به مشکل 

می خورد.
وی با بیان اینکــه من خرید کاالی ایرانی 
را در بیشــتر مواقع ترجیح مــی دهم اما 
متاسفانه لوازم التحریر ایرانی کیفیت الزم 
را ندارد و همین موضوع ســبب می شود 
والدین خرید لوازم التحریر خارجی را به 
داخلی ترجیح دهند، گفــت: البته قیمت 
لوازم التحریر داخلی هم باال رفته و ترجیح 
والدین به خرید اقام خارجی است چراکه 
الاقل مطمئن می شوند پولی که پرداخت 
کرده اند بــه کاالی باکیفیت بوده و مجدد 

مجبور به تهیه اقام مورد نیاز نمی شوند.
عبادی با بیان اینکه پارســال هر عدد دفتر 
5 هزارتومان بود و امسال ۱۲ هزار تومان 
و با این حال شــما حساب کنید من برای 

۷ عدد دفتر چقــدر باید هزینه کنم؟ ادامه 
داد: خبری از توزیع دفاتر دولتی در همدان 
نیست در حالی که پارسال دفترهای دولتی 

در بازار عرضه شده بود.
همــان طور که قــدم زنــان ویترین های 
مغازه های عرضه کننــده لوازم التحریر را 
می نگریستم از صحافی خانه شهر همدان 
خارج شــدم و در حالی که ذهنم همچنان 
متوجه قیمت های نه چندان خوشایند اقام 
مورد نیاز دانش آموزان بود به یاد روزها و 
زمانی افتادم که خودم هم دانش آموز بودم.
قصه پر غصه ای که هر سال تکرار می شود
تا آنجا که در ذهــن دارم دغدغه والدین 
در زمان بازگشــایی مــدارس برای تهیه 
لوازم التحریر و مایحتاج دانش آموزان قصه 
پر غصه ای است که هر سال تکرار می شود 
که البته طی سال های اخیر به واسطه گران 
شــدن قیمت ها بر شدت آن افزوده شده 
هر چند نهاد ها و دســتگاه های مســئول 
تاش می کنند برای ســاماندهی این بازار 
قدمی بردارند اما شواهد گویای آن است 

که طرح های اجرایی چندان موفق نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان 
در همین خصوص با بیان اینکه تعزیرات 
حکومتی بر قیمت ها نظارت دارد، گفت: 
طرح ویژه مدارس از مردادماه آغاز شــده 

و تا ۱۰ مهر ماه امسال ادامه خواهد داشت.
علیرضا حســن پور با بیان اینکه در طرح 
ویژه مــدارس بر لوازم التحریر، پوشــاک 
مدارس، کیفیت تولید و عرضه پوشــاک 
نظــارت می شــود، افــزود: نظارت ها به 
صورت مستمر انجام می شود و تاکنون نیز 
تخلفات برخی واحدها به محاکم قضایی 

اعام شده است.
وی از تمرکز و نظارت بر بازار اقام مورد 
نیاز دانش آموزان و دانشجویان سخن گفت 
و افزود: تعزیرات حکومتی در کنار کنترل 
و رصد ســایر بخش ها به تخلفات لوازم 
التحریر، کیف و کفش رســیدگی خواهد 

کرد.
حســن پور با تاکیــد بر اینکــه تعزیرات 
حکومتــی با اجرای طرح هــا، برنامه ها و 
دســتور العمل های نظارتی بــا تخلفات 
صنوف مختلف برخــورد قانونی و قاطع 
دارد، از جریمه ۳55 میلیون ریالی در طرح 

نظارتی مدارس همدان خبر داد.
وی بابیان اینکه تاکنون ۶۳ واحد متخلف 
شناســایی و به تعزیرات حکومتی احضار 
شــده اند، گفت: طرح نظارتــی مدارس 
از مــرداد ماه ۹۸ آغازشــد و دراین طرح 
واحد هــای تولیــدی و صنفی پوشــاک 
مدارس، کیف وکفش، نوشت افزار مورد 

بازرسی قرار می گیرند.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
نیز پیرامون این سؤال که چرا دفتر دولتی 
در بازار همدان وجود ندارد، گفت: سهمیه 
دفاتر دولتی به استان ها اختصاص می یابد 

و در حال جذب این سهمیه هستیم.
مجیــد زرین دالور با بیــان اینکه از محل 
واردات کاغذ با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی 
دفتر تولید و برای دانش آموزان محروم در 
نظر گرفته شده است، افزود: مقدار سهمیه 
اعام شده از سوی وزارتخانه با جمعیت 
دانش آموزی استان همدان متناسب نیست.

وی اقشار ضعیف و آســیب پذیر جامعه 
را جامعه هــدف توزیع دفترهای یارانه ای 
دانســت و گفت: طبق مصوبــه کارگروه 
تنظیم بازار استان همدان این دفاتر با تأکید 
بر مناطق حاشیه شــهر و روستاها توزیع 

می شود.
در هــر حال کمتر از یــک هفته به آغاز 
مــدارس باقی مانده و به نظر می رســد 
باید نظارت بر بــازار همدان را بیش از 
پیش افزایش داد چراکه فرصت طلبان از 
هر فرصتی برای رســیدن به منافع خود 
استفاده می کنند و نباید اجازه جوالن به 

آنها را داد.

تب قیمت  لوازم التحریر 
جیب والدین را می سوزاند 

■ دفاتر دولتي در مناطق محروم توزیع مي شوند
■ فروش فوق العاده لوازم التحریر با 20 درصد تخفیف آغاز شد
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اوج کیش و مات در شطرنج بین المللی ابن سینا

سرمربی شهرداری همدان:
با توجه به توانایی بازیکنانم 

به صعود فکر می کنم 
 تیم جوان و کم حاشیه ای داریم و با شناخت از توانایی بازیکنانم به 

حضور در جمع مدعیان و صعود به لیگ دسته اول فکر می کنم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری با اعام این مطلب به خبرنگار ما گفت: 
در ابتدای فصل ۳ هدف را برای خود انتخاب کردم جوان گرائی، بومی 
گرائی و مدیریت هزینه که خوشــبختانه در هر سه گزینه موفق عمل 

کردیم.
هادی گل محمدی تصریح کرد: میانگین سنی بازیکنان شهرداری را به 
زیر ۲5 سال کاهش دادیم و ۸۰ درصد بازیکنان را بومیان استان تشکیل 
می دهند و تنها ۶ بازیکن غیربومی داریم و در مدیریت هزینه نیز دو سوم 

سال گذشته هزینه کرده ایم.
وی ادامه  داد: تیم جوان، با انگیزه و دونده داریم و بدون حواشی به دنبال 
ارائه فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند هستیم و با شناختی که از بازیکنانم 

دارم به حضور در جمع مدعیان و صعود فکر می کنم.
سرمربی شهرداری افزود: در لیگ دو همه خوبند و بازی ها در این سطح 
قابل پیش بینی نیست شناخت خاصی از حریف اول خود ندارم اما برای 

برد و کسب ۳ امتیاز به قزوین می رویم.
وی ادامه داد: هنوز لیســت خود را نبســته ایم و تنها اسامی ۱۶ بازیکن 
بزرگسال را به فدراسیون ارسال کرده ایم و انشاءا.. به مروز زمان و در نیم 

فصل با جذب نفرات جدید تیم را تقویت خواهیم کرد.
گل محمدی به آســیب دیدگی چند بازیکن خود اشــاره کرد و گفت: 

امیدوارم که تا فردا بازیکنان به شرایط بازی برسند.
وی در پایان گفت: با تمام توان به استقبال لیگ می رویم و امیدوارم که 

لیگ امسال برای هر دو نماینده استان خوش یمن باشد.

در لیگ جوانان استان

چهره تیم های صعود کننده آشکار شد 
 با انجام هفته ششم رقابت های لیگ جوانان استان و با توجه به نتایج 

به دست آمده چهره تیم های صعود کننده به مرحله بعد نمایان شد.
هفته ششم مســابقات فوتبال لیگ جوانان قهرمانی باشگاه های استان 
گرامیداشت شهید محسن حججی با انجام 5 بازی در شهرهای مختلف 
استان دنبال شد و صعود تیم های شهرداری همدان، شهرداری مریانج و 
یاران کوروش از گروه نخست قطعی شد و در گروه دوم نیز صعود علم 
و ادب و پاس همدان تقریباً مسجل شده است و تیم های خانه جوانان 

مایر و ذوب فلزات بهار نیز چشم به بازی های پایانی دارند.
در این هفته از رقابت ها در گروه نخست دو تیم مدعی شهرداری همدان 
و شــهرداری مریانج به مصاف هم رفتند که پس از ۹۰ دقیقه تاش دو 
تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا صعود خود را مسجل کنند .

در این گــروه تیم یاران کــوروش نهاوند نیز به دلیل حاضر نشــدن 
هال احمر تویسرکان ۳ بر صفر برنده شد و با ۱۲ امتیاز یک هفته مانده 

به پایان مسابقات صعود خود را قطعی کرد.
اما در گروه دوم صعود علم و ادب قطعی است و بازی های پایانی چهره 
دو تیم دیگر صعود کننده را مشخص خواهد کرد. در این هفته تیم علم 
و ادب همدان میزبان ذوب فلزات بهار بود که در یک بازی برتر موفق 
شــد ۳ بر یک پیروز شود و به عنوان تیم اول صعود کند در این دیدار 
برای علم و ادب حســام بابایی )۳(، محمد حسینی )۷۸( و امیرحسین 
صادقی )۱+۹۰( گلزنی کردند و تک گل ذوب فلزات را نیز محمدمهدی 
میرزایی در دقیقه )۲+45( به ثمر رســاند. ذوب با این باخت شــانس 

صعودش کمرنگ شد.
تیم فوتبال خانه جوان مایــر در همدان مقابل تیم جوانان پاس تن به 
شکست دو بر یک داد تا این تیم نیز شانس صعود خود را کمرنگ کند 
ایــن دیدار که با ضعف داوری همراه بود با اعتراض تند مربی مایری 

همراه شد که داور هیچ واکنشی به این اعتراض ها نداشت.
برای پاس در این دیدار ابتدا عرشــیا ترکمــان دقیقه ۱۳ گلزنی کرد و 
نیمه اول با این نتیجه به پایان رسید در نیمه دوم تیم مایر در دقیقه ۷۹ 
باشوتی زیبا توسط محمدمهدی زندی به گل تساوی رسید اما در دقیقه 
۸5 متین اسدی در یک موقعیت مشکوک به آفساید گلزنی کرد تا شانس 

پاس برای صعود افزایش پیدا کند.
اما دیدار دو تیم مهر همدان و آبی پوشان همدان بازی پرگلی شد و مهر 
موفق شــد در حالی ۹ بر ۲ پیروز شود که این برد تأثیری در سرنوشت 
این تیم نداشــت و نتوانست مجوز صعود بگیرد. در این بازی امیررضا 
ســهرابی 5 بار اقدام به گلزنی کرد و فرزاد شریفی و علی بهارلو نیز هر 
کدام دو بار موفق به گلزنی شدند و ایمان رحمانی و امیرحسین مرادی 

نیز گل های آبی پوشان را به ثمر رساندند.
با پایان هفته ششم در گروه اول شهرداری همدان و مریانج با ۱۳ امتیاز و 
یاران کوروش با ۱۲ امتیاز صعود کردند و در گروه دوم نیز علم و ادب 
با ۱۳ امتیاز صعود کرد و دو تیم پاس و خانه جوان مایر با ۱۰ و ذوب 
فلزات با ۷ امتیاز چشــم به بازی های هفته پایانی دارند. البته تیم ذوب 
فلزات روی کاغذ شانس صعود دارد و باید تا هفته پایانی منتظر ماند تا 

سرنوشت این گروه معلوم شود.

 شــانزدهمین دوره رقابت های شــطرنج 
بین المللی اوپن ابن ســینا به مراحل حســاس 
رســیده و فضای این رویداد مهم ورزشی در 

اوج کیش و مات مدعیان قرار دارد.
رقابتهای شــطرنج بین المللی اوپن ابن ســینا 
همدان که از پنجشــنبه گذشته با رقابت 44۰ 
شــطرنجباز ایرانی و خارجی به میزبانی سالن 
۶ هزار نفری انقاب همدان آغاز شده است با 

شور وهیجان خاصی دنبال می شود.
این پیکارها در سه جدول برگزار می شود که 
جدول A با رقابت ۷۷ استادبزرگ شطرنج از 
کشــورهای مختلف جهان در ۹ دور به روش 

سوییسی آغاز شده است.
همچنین جدول B با رقابت ۱۱۳ شــطرنجباز 
و جدول C با حضور ۲5۰ شطرنجباز مطرح 
کشور از امروز در ۱۱ دور به روش سوییسی 

آغاز شد.
استاد بزرگ لئون بابوجیان از ارمنستان، استاد 
بــزرگ گیگا کیوپارادزه از گرجســتان، آنتون 
میخایلف از روسیه، اســتاد بین المللی لقمان 
گولیــف از جمهوری آذربایجان، اســتاد بزر 
تورنیکه سانیکیدزه از گرجستان، استاد بزرگ 
مسعود مصدق پور از خراسان رضوی، استاد 
بین المللی مرصاد خداشــناس از خراســان 
رضوی، استاد بین المللی محمد امین موالیی 
از مازندران، استاد بین المللی بردیا دانشور از 
تهران و اســتاد بین المللی محســن شعرباف 
از تهران شــطرنجبازان مطرح ایــن دوره از 

مسابقات هستند.
در حســاس ترین دیدار جدول )A(، مسعود 
مصدق پــور شــطرنجبازان مطرح خراســان 
رضوی توانست به صدرنشینی آرمان حاکمی 

از تهران پایان دهد.
حاکمی قبل از دور ششــم صدرنشــین این 
مسابقات بود اما با قبول شکست مقابل مصدق 

پور به رتبه دوم جدول تنزل کرد.

مصدق پور با این پیروزی 5.5 امتیازی شد تا 
باالتر از سایر استادان بزرگ شطرنج جهان در 

صدر قرار گیرد.
آرمان حاکمــی نیز همراه بــا مهدی غامی 
اوریمی شــطرنجباز مازندرانی با پنج امتیاز به 

ترتیب دوم و سوم هستند.
به گــزارش ایرنا در جدول A ، امیرمســعود 
مرادی از همدان دســت بــه کار بزرگی زد و 
لقمان گولیف اســتادبزرگ شطرنج جمهوری 
آذربایجان را شکســت داد تا با 4.5 امتیاز در 

رتبه ششم جدول رده بندی قرار گیرد.
آراد نظری شطرنجباز گیانی نیز با 4.5 امتیاز 
چهارم اســت و لوان بابوجیان از ارمنستان با 

همین تعداد امتیاز در رتبه پنجم جای دارد.
نکته جالب توجه نزدیکی امتیاز نفرات اول تا 
نوزدهم جدول ای این دوره از مسابقات است.

جدول B مســابقات شــطرنج بین المللی ابن 
سینا شــامل بازیکنان دارای درجه بین المللی 
۱۶۰۰ تا ۲۰۹۹ است که در این بین شطرنجباز 
آذربایجان شــرقی باالتر از حریفان در صدر 

جدول تکیه زده است.
در مهمترین بازی از دور ششــم مســابقات 
جدول B اوپن ابن سینا، حسین امیروردستیان 

از آذربایجان شرقی برابر محمدرضا امجدیزدان 
دوست از گیان به پیروزی رسید و با ۶ امتیاز 
مقتدرانه به صدرنشــینی خود در این جدول 

ادامه داد.
همچنین بر روی میز ۲ صادق اسدی از همدان 
احسان عامیر از تهران را شکست داد و با 5.5 
امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.ســبحان 
زحمتی از خراسان رضوی نیز با همین امتیاز 

در رده سوم ایستاد.
در این جدول نیز امتیاز شطرنجبازان تا نوزدهم 
جدول نزدیک است و رقابت حساسی در بین 

آنها وجود دارد.
در دور هفتم جدول C مســابقات و بر روی 
میز یک، عماد روشــن از تهــران برابر عرفان 
امیری از کرمانشاه به پیروزی رسید و با کسب 
هفتمین پیروزی پیاپی در صدر جدول ایستاد.

بــر روی میز ۲ نیز محمد مبین اســماعیلی از 
همدان موفق به کسب پیروزی برابر امیر علی 
حســین زاده از مازندران شد و با ۶.5 امتیاز به 

رده دوم جدول صعود کرد.
جاهد اسامی از کردستان نیز با ۶ امتیاز تعقیب 

کننده باالی جدول است.
رقابت گرم بین ۲۰ شطرنجباز برتر این جدول 

از مسابقات وجود دارد.
سخنگوی هیأت شــطرنج همدان گفت: ۸۱ 
میلیون تومان جایزه نقدی برای شــانزدهمین 
دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا 

به میزبانی همدان اختصاص یافته است.
حمید فروغی اظهار داشت: این رقابت ها ۲۱ 
شهریورماه امســال براساس قوانین فدراسیون 
جهانی شطرنج )فیده( در سه جدول آغاز شده 

است.
وی اضافه کرد: بازیکنان دارای درجه استادی 
و درجــه بین المللی ۲ هزار و باالتر در جدول 
A شطرنجبازان دارای درجه بین المللی ۱۶۰۰ 
تا ۲۰۹۹ در جدول B و بازیکنان دارای درجه 
بیــن المللی کمتــر از ۱۷۰۰ در گروه C این 

رقابت ها شرکت دارند.
فروغــی بیان کــرد: این رقابت ها در ســالن 
ورزشی ۶ هزار نفری انقاب همدان در حال 

برگزاری است.
سخنگوی هیأت شــطرنج همدان یادآور شد: 
به نفــرات برتر تــا پنجم جــداول مختلف، 
مقام آوران ریتینگ زیــر ۱۳۰۰ تا زیر ۲۳۰۰، 
پیشکسوتان برتر و شطرنجباز برتر بانوان هر 

سه جدول جوایز نقدی اعطا می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته اهدای جوایز ویژه 
)بانوان و پیشکسوتان( مستلزم حضور دست 
کم ۱۰ شــطرنجباز از هر گــروه در جدول 
است و به نفرات برتر رده های سنی هشت 
تا ۱4 ســال در جداول B و C مســابقات، 
حکم، مــدال و جوایز غیر نقدی نفیس اعطا 

می شود.
 این رقابت ها همه ساله با حضور شطرنجبازان 
برتر ایرانی و خارجــی در همدان برگزار می 
شود و سال گذشته آرش طاهباز استاد بزرگ 
شطرنج از گیان با کسب تساوی برابر احمد 
عســگری زاده از تهران با هفت امتیاز عنوان 

قهرمانی را کسب کرد.

جام حذفی قرعه کشی شد
پاس همدان حریف تراکتور تبریز شد

 رقابت های جام حذفی باشــگاه های کشور حماسه آزادســازی خرمشهر در مرحله 
چهارم قرعه  کشی شد و تیم فوتبال پاس همدان حریف تیم لیگ برتری تراکتور تبریز شد.

دوشنبه شــب و در ورزشگاه آزادی تهران مرحله چهارم مســابقات جام حذفی کشور 
حماسه آزادسازی خرمشهر قرعه کشی شد و تیم های حاضر حریفان خود را شناختند.

در این مرحله از رقابت ها ۱۶ تیم لیگ برتری به همراه ۹ تیم دســته اولی و ۷ تیم دســته 
دومی شرکت دارند.

تیم فوتبال پاس پس از دو پیروزی مقابل شــهرداری بردســتکن و رضوانی اصفهانی به 
مرحله چهــارم صعود کرد و در این مرحله به تیم خوب تبریزی تراکتور خورد تا بخت 

خود را این بار مقابل شــاگردان مصطفی دنیزلی امتحان کند.بنا بر اعام سازمان لیگ این 
رقابت ها روزهای ۷ و ۸ مهرماه برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه در بازی گذشته پاس 
خارج از خانه بازی کرده در این دیدار میزبان است و تیم تراکتور تبریز باید در همدان به 
مصاف شاگردان جمشیدیان برود. در این قرعه کشی تنها دو تیم لیک برتری ماشین سازی 
تبریز و پرسپولیس به هم خوردند و سایر تیم های لیگ برتری باید با حریفان لیک یک و 
دو مسابقه بدهند.پرسپولیس تهران مدافع قهرمانی در این مرحله باید راهی تبریز شود تا 
در ورزشگاه بنیان دیزل این شهر با ماشین سازی دیدار کند. استقال تهران نیز راهی کرج 

می شود تا با تیم دسته اول گل ریحان البرز مسابقه بدهد.
در سایر دیدارهای این مرحله داماش گیان نایب قهرمانی فصل گذشته میزبان تیم سایپا 
از تهران خواهد بود دو تیم دسته اولی استقال ماهشهر و مس نوین کرمان در ماهشهر با 

هم دیدار می کنند پیکان در شهرک قدس میزبان شهدای رزکان کرج خواهد بود سپاهان 
اصفهان در فلک االفاک به میهمانی خیبر خرم آباد می رود دو تیم دسته اولی مس کرمان 

و یاوران تهران در ورزشگاه باهنر کرمان با هم دیدار می کنند.
ضعف نفت آبادان راهی شیراز می شود تا با قشقائی مسابقه دهد دو تیم دسته اولی نیروی 
زمینی و نود ارومیه در تهران مسابقه خواهند داد. فجر سیاسی در شیراز از فوالد خوزستان 
پذیرایی خواهد کرد. نســاجی مازندران پذیرای شــهر خودرو مشهد است سردار بوکان 
میزبان شهرداری ماهشهر خواهد بود و سرانجام ذوب آهن اصفهان راهی جم خواهد شد 

تا با پارس جنوبی مصاف کند.
سعید فتاحی رئیس سازمان لیگ ،استادیوم پارس شیراز را به عنوان میزبان فینال رقابت های 

جام حذفی در فصل ۹۹-۹۸ اعام کرد.

سلیمان رحیمی «

 ســرانجام روز موعد فرا رســید و امروز 
رقابت های مقدماتی نوجوانان آسیا در ورزشگاه 

شهید حاجی بابایی مریانج آغاز می شود.
مســابقات مقدماتی نوجوانان قهرمانی آسیا در 
نقاط مختلف قاره کهن برگزار خواهد شــد و 
اســتان همدان میزبان رقابت های گروه چهارم 
می باشــد در این گروه 4 تیم نوجوانان مالدیو، 
فلسطین، افغانستان و جمهوری اسامی ایران 

حضور دارند.
همدان و شــهر مریانج از مدت ها پیش خود را 
برای برگزاری چنین مسابقاتی آماده کرده اند و 
به لطف بازرســین AFC و فدراسیون فوتبال 
مشــکات فنی در ورزشــگاه قدس و شهید 
حاجی بابایی برطرف شده و نور این ورزشگاه 
نیز استاندارد شده و مسابقات آغاز خواهد شد.

ملی پوشــان کشــورمان که حدود یک ماه در 
همــدان اردو زده و در این مــدت چند بازی 
تدارکاتی نیز انجام داده خود را برای آغاز رقابت 

آماده کرده است.
بازی دوســتانه با تیم ملــی نوجوانان عراق و 
شهرســتان های نهاوند و مریانج باعث شد تا 
حسین عبدی سرمربی تیم ملی نوجوانان نقاط 

ضعف و قوت تیم خود را شناســایی کند و با 
آمادگی باال به استقبال مسابقات برود.

امــروز در آغاز ایــن رقابت ها ابتــدا دو تیم 
افغانستان و فلسطین در ساعت ۱۶:45 به مصاف 
هم می روند و سپس تیم ملی کشورمان مقابل 
نوجوانان کشور مالدیو صف آرایی می کنند. تیم 
ملی کشورمان خود را برای کسب یک پیروزی 
شیرین آماده کرده اســت و دوست دارند این 
پیــروزی را با خیل عظیم مشــتاقان فوتبال در 

استادیوم حاجی بابایی تقسیم کنند.
هیــأت فوتبال تدابیــر خاصی بــرای جلب 
تماشاگران کرده و امیدوار است که دوستداران 
فوتبــال از این رقابت ها به خصوص بازی های 

تیم ملی استقبال خوبی کنند.
ملی پوشان کشورمان ســاعت ۱۹:45 دقیقه و 
زیر نور با مالدیو دیدار می کند تا زمان درج این 
مطلب از چگونگی استقرار تماشاگران و اینکه 
خانواده ها و بانــوان می توانند این رقابت ها را 
تماشا کنند خبری منتشر نشده است که متأسفانه 

در این مورد اطاع رسانی ضعیف است.
روز گذشــته در هتل باباطاهر کنفرانس خبری 
مربیان 4 تیم حاضر در رقابت ها حاضر شدند 
و همگی از برگزاری این رقابت ها در همدان به 

نیکی یاد کردند و از آنالیز حریفان و تمرینات 
تیــم خود گفتنــد و همگی مدعــی صعود و 

پیروزی بودند.
در ادامه این رقابت ها تیم ها پنجشنبه استراحت 
خواهند داشت و ســپس روز جمعه دور دوم 
مســابقات آغاز خواهد شــد. روز جمعه ۲۹ 
شهریور ابتدا مالدیو و افغانستان دیدار خواهند 
داشــت و ســپس تیم ملی کشــورمان مقابل 

فلسطین قرار خواهد گرفت.
در آخرین روز این رقابت ها روز یکشــنبه ۳۱ 
شــهریور ماه ن ابتدا فلســطین و مالدیو بازی 

می کنند و سپس دو تیم جمهوری اسامی ایران 
و افغانستان مقابل هم صف آرایی خواهند کرد 
دیدار آخر تیم ملی کشــورمان همزمان با دربی 
پایتخت بین استقال و پرسپولیس خواهد بود 
که ایــن باعث کاهش تماشــاگران حاضر در 

ورزشگاه خواهد شد.
برگزاری ایــن رقابت ها در اســتان همدان و 
شهر مریانج می تواند نقطه عطفی برای ورزش 
و فوتبال اســتان باشــد و توان اجرای فوتبال 
اســتان در بوته آزمایش قرار خواهد گرفت که 

امیدواریم رو سفید باشند.

همه چیز برای آغاز 
مسابقات آسیایی 

مهیاست

محمد مظهری مدیرعامل پاس

بدهی های میلیاردی 
کمر پاس را 
شکسته است

 بدهی های میلیاردی و انباشــته شــده سال های 
گذشــته پاس کمر این تیم را شکسته و تمام انرژی 

ما صرف کاستن این بدهی ها شده است.
سرپرســت مدیرعاملی پاس با اعام این مطلب به 
خبرنگار ما گفــت: تمام وقت و انرژی ما معطوف 
گفت وگو با طلب کاران شــده است و سعی کردیم 

تا با تســویه با طلبکاران مجوز حضور در رقابت ها 
را بدست آوریم.

محمــد مظهری کــه خود تجربــه بازی در مســابقات 
ســطح بــاال را دارد تصریــح کــرد: بازیکنــان خوبی را 
جــذب کردیــم و تــاش شــده تــا تیــم یــک دســتی 
ــا چنــد بازیکــن  را روانــه مســابقات کنیــم هنــوز ب
در حــال گفت وگــو هســتیم کــه اگــر آنهــا بــه تیــم 
ــتقبال  ــه اس ــف ب ــروی مضاع ــا نی ــوند ب ــه ش اضاف

مســابقات خواهیــم رفــت.
ــادی  ــای زی ــتان کمک ه ــت: مســئوالن اس وی گف
بــه تیــم کرده انــد امــا هــر چــه بــه دســت آوردیــم 
صــرف تســویه حســاب بــا طلبکاران شــده اســت 

ــده  ــت نش ــان پرداخ ــود بازیکن ــه خ ــی ب و ریال
اســت.

مظهری افزود: احتماالً احمد جمشــیدیان سرمربی 
خود را در بازی اول نداشــته باشیم وی در کاس 
مربیگری حضوری دارد امــا رایزنی برای حضور 
وی در روز مسابقه انجام شده که امیدوارم مدرس 

کاس به جمشیدیان مرخصی بدهد.
حواشــی  از  دور  بــه  فنــی  کادر  افــزود:  وی 
ــدارک  ــان ت ــرای بازیکن ــرده ای را ب ــات فش تمرین
ــره  ــردا نم ــازی ف ــه در ب ــدوارم ک ــد و امی دیده ان

ــم. ــی بگیری قبول
ــت:  ــه گف ــاس در ادام ــل پ ــت مدیرعام سرپرس

ــیا  ــان آس ــابقات نوجوان ــزاری مس ــل برگ ــه دلی ب
ــح  ــازی در مفت ــا در نخســتین ب ــور شــدیم ت مجب
ــازی  ــن ب ــدوارم در ای ــه امی ــم ک ــدان بروی ــه می ب
ایــن ورزشــگاه خــوش یمــن باشــد و نتیجــه قابــل 

ــم. ــی بگیری قبول
ــاس  ــان پ ــت دروازه ب ــه محرومی ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای  تــا  کردیــم  فراوانــی  تــاش  گفــت: 
ــا ءا... ــه انش ــم ک ــف بگیری ــت وی تخفی محرومی
تــا امــروز فدراســیون پاســخ خواهــد داد فــردا در 
بــازی بــا شــهرداری بندرعبــاس رضــا کاشــفی را 
ــم. ــار نداری ــت در اختی ــل محرومی ــه دلی ــز ب نی

جــام  رقابت هــای  بــه  اشــاره  بــا  مظهــری 

ــایانی  ــک ش ــا کم ــن رقابت ه ــت: ای ــی گف حذف
ــه ای  ــنگین ۱۲۰ دقیق ــازی س ــرد و دو ب ــا ک ــه م ب
ــد  ــی نســبی برس ــه آمادگ ــم ب ــا تی ــد ت ــث ش باع
ــطح  ــی در س ــی و روان ــر روح ــان از نظ و بازیکن
ــه  ــرد قــدم ب ــرای ب باالیــی قــرار دارنــد و فــردا ب

ــت. ــم گذاش ــدان خواهی می
در مرحله چهارم جام حذفــی به تراکتور برخورد 
کردیم که تاش می شــود بازی خوبی برگزار کنیم 

واز نام واعتبار پاس دفاع کنیم.
وی در پایان از هواداران خواست که فقط تیم پاس 
را تشــویق کنند و از فحاشی به داور پرهیز کنند تا 

باشگاه جریمه نشود.

لیگ دسته دوم امروز کلید می خورد
شهرداری امروز و پاس فردا 

به میدان می روند 
 رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه کشور امروز با انجام ۱۳ 

بازی کلید می خورد و یک بازی نیز فردا انجام می شود.
مســابقات لیگ دسته دوم فصل ۹۹-۹۸ با حضور ۲۸ تیم در دو گروه 
از امروز آغاز می شــود و تیم ها برای صعود به لیگ دسته اول رقابت 
ســخت و فشــرده ای را با هم دارند در یکــی از دیدارها امروز تیم 
شهرداری همدان راهی قزوین می شــود تا با کاسپین این شهر دیدار 
کند. شــهرداری با تکیه بر بازیکنان بومی و جوان در تاش اســت تا 
نتایــج آبرومندانه ای بگیرد و در افق نگاهش حضور در جمع مدعیان 
و صعود به لیگ یک را جســتجو می کند. این تیــم با هدایت هادی 
گل محمدی به دنبال ارائه بازی مالکانه و تماشاگرپســند اســت و در 

نخستین گام در قزوین به میدان خواهد رفت.
تیم شــهرداری با انجام چند بازی تدارکاتی نقاط ضعف و قوت خود 
را شناســایی کرده و امروز تاش خواهد کرد تا دســت خالی قزوین 

را ترک نکند.
گل محمــدی در بازی امروز با بهره گیری از تجربیات بازیکنانی چون 
سبحان حشمتی، حسین کاظمی، محسن وقائی، در کنار جوانانی چون 
امیرحسین سوری، علی آزادی، مهدی خلج تاش خواهد کرد تا میانه 
میــدان را حفظ کند و گل نخوردن در خانــه حریف هدف اول این 

تیم است.
تیم شهرداری اگر به موقع حمایت شود و کادر نفی از مهره ها به خوبی 

استفاده کند این تیم توان اینکه در جمع مدعیان باشد دارد.
اما دیگر نماینده اســتان پاس به دلیــل رقابت های قهرمانی نوجوانان 
آسیا نمی تواند در ورزشگاه خانگی خود شهید حاجی بابایی به میدان 
برود و پس از آنکه یک روز بازیش به تعویق افتاد فدراســیون حکم 
به برگزاری مسابقه در ورزشگاه شهید مفتح داد ورزشگاهی که برای 
پاســی ها خوش یمن نیســت و پاس خاطره خوبــی از بازی در این 
ورزشــگاه را ندارد. احمد جمشــیدیان که به دلیل حضور در کاس 
مربیگری A آسیا باالی ســر تیم خود نیست سکان هدایت در بازی 

نخست را به علی قربانی دستیار اول خود سپرده است.
پاســی ها بازیکنان زیادی را جذب کرده اند و گر کادر فنی بتواند این 

بازیکنان را هماهنگ کند می توان به آینده این تیم دل بست.
پاس که از در جا زدن خســته شده است امسال صعود به لیگ دسته 
اول را در افکار خود تقویت کرده اســت و امیدوار است که از همین 
هفته نخست نشان دهد که مدعی اصلی صعود است. این تیم دروازه 
باال ول خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و جمشیدیان امروز 
نیز چون دیدارهای تدارکاتی به علی مالمیر دروازه بان بومی خود دل 

خواهد بست.
مهدی نصیری، مرتضی کرمی، بهزاد ســلطانی و رضا کاشفی عصبی 
و جنجالی بازیکنان با تجربه پاس هستد که در کنار جوانان می توانند 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.
پاس در نخستین بازی خانگی میزبان شهرداری بندرعباس است این 
تیم بندری نیز همچون پاس سال ها است که در لیگ دسته اول حضور 
دارد. پاســی ها اگر بتوانند بر مشــکات مالی فایق آیند و مجوز همه 
بازیکنانش را بگیرد امســال می تواند برای تیمی چون شهرداری بندر 

عباس خطرناک خواهد بود.
پــاس که همزمان در دو جبهه می جنگد پــس از این دیدار باید خود 
را مهیای مســابقات جام حذفی کند. در گروه پاس و در روی کاغذ 
مدعیان زیادی وجود دارد. ســردار بــوکان، جوکاتالش، نفت امیدیه، 
شهرداری بم، ایران جوان بوشهر و... از مدعیان صعود هستند و پاس 

رقابت سخت و تنگاتنگی را با این تیم ها خواهد داشت.
سرپرست مدیر عامل پاس این روزها در تاش است تا تسویه حساب 

بگیرد و فدراسیون مجاب کند کارت بازیکنانش را صادر نماید.
در چند هفته گذشــته مدیریت ارشد استان اداره ورزش و جوانان 
تاش خــود را معطــوف رتق و فتق ایــن تیم کرده انــد اما این 
حمایت ها کافی نیســت و باید با جدیت بیشــتری مشکات این 

تیم حل شود.
دو تیم شهرداری و پاس نمایندگان استان در لیگ دسته دوم هستند و 
امیدواریم حداقل یکی از این دو تیم امســال به لیگ دسته اول صعود 
نماید. در سایر بازی های دسته دوم مس نوین کرمان میزبان شهرداری 
بندر آستارا خواهد بود خیبر خرم آباد در بجنورد با اترک این شهر بازی 
می کند شهدای رزکان کرج از مسر شهر بابک پذیرایی می کند. نفت و 

گاز گچساران پذیرای شهدای بابلسر است. 
جوکای تالش میزبان شــهر بم است. شــهرداری فومن پذیرای شهید 
قندی یزد اســت. پرســپولیس گناوه در کامیاران با اتحاد آواالن بازی 
دارد. فوالد نوین میزبان میاد مهر تهران اســت ملی حفاری اهواز در 
ماه شــهر با شهرداری دیدار می کند ایران جوان نیز در بوشهر پذیرای 

سردار بوکان است. 
اروند خرمشهر با استقاال ماثانی ماقات می کند و نفت امیدیه میزبان 

بعثت کرمانشاه خواهد بود.

A جدول رده بندی جوانان)هفته ششم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1113+143-541شهرداری مریانج1

1013+144-541شهرداری همدان 2

512+1116-54یاران کوروش نهاوند3

99+3189-63مهر همدان4

56-4611-62هالل احمر تویسرکان5

133-4922-51آبی پوشان همدان6

-17-6320--6میثاق همدان7

B جدول رده بندی جوانان )هفته ششم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

513-541194علم و ادب همدان1

510+5311138خانه جوانان مالیر2

410+531173پاس همدان3

29+3108-63ستاره سرخ تویسرکان4

37-521269ذوب فلزات بهار5

71-14512-5اکباتان همدان6

81-14412-5پاسارگاد نوین نهاوند7
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■ دوبیتي:
سرشکم جاری از خون جگر نی شبی ناید ز اشکم دیده تر نی  

ته را از حال زار مو خبر نی شو و روجم رود با ناله ی زار  
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■ حدیث:
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جان و مالت را بر دوستت، بخشش و حضورت را بر آشنایانت و گشاده  رویی و مهربانی  ات را بر 
عموم مردم نثار کن .                 
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طرح روز

عکس: فریبا عزیزی جراید: درآمد روزانه 1/5 میلیاردی گدایان در تهران

80درصد برداشت برنج در کشور 
مکانیزه است

 رئیس مرکز توسعه مکانیزاســیون جهاد کشاورزی گفت: برداشت 
مکانیزه برنج در ۶ سال گذشته به ۸۰ درصد رسیده و نیاز است شرکت های 
دانش بنیان به فناوری مکانیزه سم پاشی شالیکارهای برنج نیز دست یابند.
کامبیز عباسی اظهار داشت: در کشوری مانند ایران که گرم و خشک است 
و آب کافــی وجود ندارد نمی توان از روش های پر آب برای سم پاشــی 
اســتفاده کرد بنابراین بهترین روش مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده از 
پهپادها است.وی ادامه داد: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی مکانیزاسیون 
است، در این راستا به خصوص در زمینه سم پاشی از پهپادهای سم پاش 
استفاده می شود که با استفاده از این روش به جای پنج هکتار سم پاشی 

زمین در روز، 5۰ هکتار به طور یکنواخت سم پاشی می شود.

وای فای ۶ از راه رسید

 اتحادیه وای فای استاندارد، وای فای ۶ را به طور رسمی معرفی 
کرد. شــماری از تلفن های همراه، لپ تاپ ها، روترها و دستگاه هایی 
دیگر از این دســت همین حاال نیز با قابلیت پشــتیبانی از استاندارد 
وای-فای ۶ به بازار عرضه شده اند و در کنار دیگر امکانات، سرعت، 

ظرفیت و مصرف بهینه انرژی را در سطحی باالتر وعده می دهند. 
با این حال به زودی شاهد عرضه دستگاه های بیشتری از این دست 
خواهیم بود زیرا اتحادیه وای-فای ) Allience Wifi ( در روزی 
که گذشت برنامه گواهینامه استاندارد وای-فای ۶ را به طور رسمی 
اجرایی کرد. این بدان معناســت که به زودی برچســب گواهینامه 
وای فای ۶ را که با نام ۸۰۲.۱۱ax شــناخته می شود، بر روی طیف 

روزافزونی از محصوالت خواهید دید.

نجات آسیب دیدگان و گم شدگان با یک 
دستگاه کوچک

 یک اســتارتاپ انگلیسی دستگاهی تولید کرده که می تواند برای 
نجات ماجراجویان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایســنا و به نقــل از گیزمگ، یکی از وســایلی که برای 
ماجراجویان طبیعت الزامی است، حمل چراغ قوه است.  ولی برخی 

از این دستگاه ها دست وپاگیر هستند.
 Infinite Media" در این راســتا یک استارتاپ انگلیســی به نام
Dynamics" دســتگاهی به نام "هیرو")Hero( به معنی قهرمان 
ســاخته که به اندازه فلفل دان است و اســتفاده از آن هیچ هزینه ای 
برای صاحبش ندارد.این دستگاه در هرجای دنیا و بدون نیاز به تلفن 

هوشمند و یا خدمات تلفنی قابل استفاده است.

بررسی افسردگی و حافظه کاری فضایی

 نتایج یک پژوهش نشان می دهد که عملکرد حافظه کاری فضایی افراد 
مبتا به افسردگی با محرک هایی که مطابق با خلق آنها باشد، به صورت 
معناداری بهتر از محرک های خنثی اســت و این حاکی از یک نارسایی 
شناختی در افراد مبتا به افسردگی است.به گزارش ایسنا، ماهگل توکلی، 
مصطفی حجت شمامی و سینا ورمقانی در مقاله ای به بررسی "افسردگی 
و حافظه کاری فضایی: توسعه یک بازی رایانه ای به عنوان ابزار ارزیابی" 
پرداختند.این مطالعه به بررســی سوگیری هیجانی حافظه کاری فضایی 
افراد با عائم افســردگی وعادی با اســتفاده از یک بــازی رایانه ای در 
دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت. به منظور ارزیابی سوگیری هیجانی 
حافظه کاری فضایی، از بازی رایانه ای HuskerDu الهام گرفته شــد 
که متناسب با نحوه و نوع آزمایش، توسعه و شخصی سازی شده است. 

سلول خورشیدی برای نور محیط های 
داخلی ساخته شد

 Linköping("لینشــوپینگ "دانشــگاه  پژوهشــگران   
University( سوئد در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه سلول های 
خورشیدی ارگانیک منحصر به فردی شده اند که برای استفاده از نور 

فضای داخلی)نور المپ( طراحی شده است.
به گزارش ایسنا، سلول های خورشیدی ارگانیک در مقایسه با همتایان 
متداول آنها که از ســیلیکون کریستالی نیمه رســانا استفاده می کنند، 
نازک، انعطاف پذیر، ســبک و ارزان هســتند و امکان استفاده از آنها 
در طیف گســترده زیاد است. اکنون پژوهشگران سوئدی سلول های 
خورشیدی را ایجاد کرده اند که می توان از آنها در نور داخلی استفاده 

کرد.

نمایش نامه نویسان همدانی
 خالق می شوند

کارگاه یک روزه "نمایشنامه نویسی خاق" با حضور 
"حسن دولت آبادی" در همدان برگزار و در آن فعاالن 
و عاقه مندان به این هنر با شــیوه های نمایش نویسی 

خاق آشنا می شوند.
سرپرست واحد نمایش حوزه هنری همدان در گفت 
و گو با ایرنا گفت: اســتقبال بی نظیــری تا کنون از 
کارگاه نمایشنامه نویسی خاق شده و افراد بسیاری 
ثبت نام کرده اند.محمدرضا باباخانیان اضافه کرد: در 
این کارگاه یک روزه عاقه مندان با شیوه های تالیف 
نمایش نویسی خاقانه در حوزه کودک و نوجوان به 

صورت تخصصی آشنا می شوند. 
وی افزود: مدرس این دوره حســن دولت آبادی از 
نامداران این حوزه اســت که تاکنــون افزون بر 5۰ 

نمایشنامه نگارش و منتشر کرده است. 
سرپرســت واحد نمایش حوزه هنری همدان کمبود 
نمایشــنامه های پر محتوا و دارای چهارچوب را از 
چالش های تئاتر اســتان دانســت و گفت: برگزاری 
چنین دوره های تخصصی مــی تواند به جبران این 
کمبودها کمــک کند.باباخانیان با اشــاره به میزبانی 
همدان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
خاطرنشان کرد: بستر آموزش تئاتر کودک با حضور 
اســاتید ممجرب کشــوری باید فراهم شود و حوزه 

هنری در این راستا گام هایی برداشته است.
کارگاه نمایش نامه نویســی خاق صبح و عصر روز 

پنجشنبه در مجتمع بوعلی سینا برگزار می شود. 

گرم شدن بازار سینما 
در گرو چیست؟

 یک پخش کننده ســینما دالیل افت فروش سینما 
در این تابستان را ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر 
فیلم های پرکششی که بتوانند مخاطب را جذب سینما 
کنند، روی پرده نیستند. اگر یکی دو تا فیلم پرفروش 

روی پرده بود، بازار سینما گرم تر می شد.
حبیــب اســماعیلی مدیر موسســه پخش»رســانه 
فیلمســازان« در گفت وگویی با ایســنا، در ارزیابی 
وضعیت اکران تابستان و افت فروش سینماها گفت:ما 
همیشه دو فصل از سال برای اکران داریم که پربار و 
پرمخاطب هستند؛ یکی عید نوروز و دیگری عید فطر 
و همه مشتاق هستند که فیلم هایشان در این فصل ها 
اکران شــود بنابراین یکی از اشکاالتی که وجود دارد 
این است که هر هفت ســرگروه سینمایی فیلم های 
خوب را در این دو فصل اکران می کنند و شاید به نظر 
بیاید مشکلی در این رابطه وجود ندارد چراکه هرکس 
دوست دارد فیلم هایش در زمان مناسبی اکران شود اما 
اشکال این کار اینجاست که شاید تماشاگران فرصت 

نکنند هفت فیلم جدید را در یک بازه زمانی ببینند.
او افزود: مسئله بعدی در این زمینه این است که تعداد 
ســالن های همه پردیس های سینمایی یکی نیستند و 
تنها چند پردیس هفت، هشــت سالن دارند و مابقی 
یکی دو سالنه هستند، در این حالت برخی فیلم های 
خوب در پردیس یکی دو سالن محروم می شوند یک 
رقابت ناســالم به وجود می آید و با  وجود اســتقبال 
مردم این فیلم ها به فروش دلخواه خود نمی رسند. بین 
این دو فصل اکران، ماه های دیگری برای اکران مابقی 
فیلم هاست که فصلی مرده برای اکران هستند و انگار 
در این فصل فیلم های اکران شده پیش مرگ فیلم های 
پرفروشــی می شــوند که در فصل های خوب اکران 
می شوند.اسماعیلی اضافه کرد: ماه های رمضان و محرم 
نیز از چنین ماه ها هســتند که بر اکران و گیشه سینما 
تاثیر می گذارند و در این ماه ها آمار خوبی از فروش 
فیلم ها نداریم. همچنین در این ماه ها فیلم های خوبی 

هم اکران نمی شود که مردم را به سینماها بکشاند.
اسماعیلی درباره فروش ضعیف و کم سینماها در روز 
ملی سینما با وجود بلیت نیم بها گفت: ما سه شنبه های 
)که بلیت ســینما نیم بها بود( بهتر از این روز را هم 
داشــتیم. یکی از علت های این اتفاق این بود که بعد 
از ایام تعطیات و سوگواری بود و همچنین تبلیغات 
مناســبی برای این موضوع نکردند، در حالیکه برای 

چنین روزی باید اطاع رسانی شود و مردم بدانند.

بی راهه ی جاده ی ابریشم 
خسرو محمدی  «

 ســرمایه ها و فرصت های مادی و معنوی شــهر و استان همدان 
ســهم همه  مــردم این دیار اســت. اما برخی مســئوالن فرصت ها 
و ســرمایه هایی را که به واســطه  قدرت و جایگاهشــان به دست 
می آورند از آن خود و دوستانشــان می دانند و بس. غافل از این که 

امانت دار هستند نه مالک. 
این همان مشکلی است که این روزها گریبان کشور را گرفته و فرصت ها 
را در اختیــار گروهی خاص قرار می دهد و بر عکس آن فرصت ها را از 

دیگران می گیرد.
 گروه دوم که معموال در فان دســتگاه یــا اداره نفوذ ندارند علی رغم 
شایستگی هایشان باید بنشینند و تماشا کنند که چگونه دیگران با قدرتی 

که دارند حق آنها را پایمال می کنند. 
سخن از اجاس ها و نشست هایی اســت که با اعتبارات استان و شهر 
برگزار می شــود و هیچکس از درس خوانده ها و کسانی که در آن مورد 

صاحب نظر و ایده هستند سراغی نمی گیرد. 
درد آنجاســت که با وجود ارائه  مطالب دســت اول و مربوط توســط 
هر شــخص آن را بایکوت می کنند و به صد بهانه بــه زاویه می رانند، 
راستی این است که آن اجاس ها و نشست ها و همایش ها باید فرصتی 
باشــند برای بروز خاقیت ها و توانایی های جوانانی که شوق خدمت 
به میهن و نظام را دارند نه ســفره خانه  و استراحت گاه بی حوصله ها و 
بی انگیزه گانی که می خواهند دوران پایان خدمت و بازنشستگی شان را 

سپری کنند؟! 
بد نیســت یک مصداق که خیلی ها با آن آشــنا هستند برای این مطلب 
بیاوریم: در دوران پهلوی یک اجاس جهانی در همدان تشکیل شد که 
قرار شــد در آن یک اثر شــاخص در همدان رونمایی شود. بله آرامگاه 
حکیم پورسینا. پیش از اجاس فراخوانی داده شد و طی آن برای کسی 
که بتواند بهترین طرح معمارانــه را برای آرامگاه آن حکیم بزرگ ارائه 

دهد جایزه  بزرگی درنظر گرفتند. 
جوانان تحصیلکرده  بســیاری در این آوردگاه شــرکت کردند و نتیجه 
آرامگاهی شد که همه آن دیده اند و با آن آشنا هستند. در این دوران اما 

همه چیز برعکس است. 
از همدان ۲۰۱۸ گرفته تا اجاس جاده ی ابریشم، دریغ از یک فراخوان 
همگانی برای ایده پردازی کارشناســانه!!! برگزاری اجاس راه ابریشم 
راه شناس می خواهد، یعنی کسی که بصورت علمی و پژوهشی راه های 
اســتان را کاویده و جســتجو کرده است. راه ابریشــم دبیرخانه  علمی 
می خواهد که از طریق آن پژوهشــگران و صاحب نظران این عرصه با 
یکدیگر دور یک میز جمع شوند و تبادل نظر کنند تا زمانی که میهمانان 
می آیند یک حرف تازه برای گفتن داشته باشند وگرنه به چه کار می آید 
یک عده میهمان بیایند بنشینند، شام و ناهار بخورند آنگاه این و آن خود 
را نشــان دهند و خداحافظ مانند همدان ۲۰۱۸. اجاس باید اســتعداد 
بروز دهد، فرصتی باشد برای جوانان و آنهایی که در رابطه با موضوع در 
گذشته کوشش کرده اند، دغدغه شان بوده، عمری صرف کرده ، استخوان 

خورد کرده  و پیه چشم آب نموده اند. 
روی سخن با شــهردار محترم است که انصافا کوشش هایشان ستودنی 
اســت اما این نقد بر ایشان وارد است و این سئوال که : جای صاحبان 
اندیشــه در مورد راه های همدان در کجای اجاس جاده  ابریشم است؟ 

آیا اصا به این موضوع فکر کرده اید؟

حسین پارسا «

 »پیش  بینی می  شــود که نیمی از زبان های هنوز 
زندۀ دنیا - بیشتر زبان هایی که ثبت نشده، نانوشته 
و خارج از اجتماع خود، ناشناخته اند- تا پایان قرن 

آینده از بین بروند.« 
ایــن ادعایی اســت که »راس پرلین« زبانشــناس 
مطرح بریتانیایی در مقاله درخشــان »زبانشناسی 
رادیکال در عصر انقراض« مطرح کرده اســت. او 
مــی گوید مرگ و تولد زبان هــا در فرآیند تاریخ 
امری گریزناپذیر اســت امــا از بین رفتن امروزِی 
زبان ها، ناشــی از یکپارچگی فرهنگی اســت که 
در جهان گسترش می یابد. این ایده، باید یک بار 
دیگر، و جدی تر از همیشه، عاقمندان به زبان و 
شعر فارســی را هم به فکر وادارد. به ویژه امروز، 
روزی که به مناسبت گرامیداشــت جایگاه استاد 
شهریار به روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده 

است.
 آیا زبان فارسی در حال تهدید است؟

پاسخ به این ســوال هم سخت است و هم آسان. 
بیش از صد میلیون نفر در ســطح جهان - به ویژه 
در ایران، افغانستان و تاجیکستان - فارسی حرف 
می زنند و دشــوار اســت بپذیریم که این زبان با 
این وســعت به راحتی از بین برود. اما آنچه باعث 
نگرانی می شود دقت در روند تغییر زبان ها است: 
»آهســته و تدریجی، اما موثر و برگشت ناپذیر«. 
از این جهت تعــداد آدم هایی که در حال حاضر 
فارســی حرف می زنند دلیل قانع کننده ای برای 

رفع نگرانی نیست. 
از طــرف دیگر نشــانه هــای این تغییــر در آثار 
مکتوب و شــفاهی امروز فارســی زبانان مشهود 
اســت. کلماتی وارد زبان فارســی شده اند که نه 
لزوما ریشه فارســی که اصا ریشه و معنی لغوی 

خاصی ندارند.
 خطرات کدامند؟

بــرای اینکــه از پیشــرفت ایــن وضعیــت ناگــوار 
جلوگیــری کنیــم ابتــدا بایــد عوامــل موثــر در آن 
ــر  ــال حاض ــل در ح ــن عام ــیم. مهمتری را بشناس
ــان  ــناس زب ــک کارش ــت. ی ــازی اس ــای مج دنی
اثــر فضــای  فارســی اعتقــاد دارد مهمتریــن 
مجــازی بــر زبــان فارســی شــلخته نویســی 
اســت. »ســمانه اینانلــو« بــه ایرنــا می گویــد: » در 
شــبکه هــای مجــازی ســرعت تبــادل اطاعــات 
بســیار بــاال اســت و مطالــب بــدون هیــچ گونــه 
پیــش فرضــی آمــاده مــی شــوند و همیــن عاملــی 

بــه شــمار مــی رود تــا درصــد خطاهــا بــاال رود. 
البتــه ایــن موضــوع در میــان کارشناســان ادبــی و 
نویســندگان کمتــر از بقیــه وجــود دارد امــا ایــن 
ــدارد و  ــردم رواج ن ــوم م ــان عم ــگ در می فرهن
ــت و  ــکار نیس ــا آش ــرای آنه ــی ب ــت نویس درس
ــد نیســتند کــه درســت  ــع بل بیشــتر آنهــا در واق
ــب منتشــر شــده و گــپ  ــن مطال بنویســند. همی
هــای عمومــی در فضــای مجــازی گاهــا شــلخته 
ــی  ــر منف ــی آورد و تاثی ــه وجــود م نویســی را ب
بســزایی نیــز در زبــان فارســی مــی گــذارد. 
ــه صــورت آشــکار، خاصــه  ــر کلمــه هــا ب تغیی
نویســی، نوشــتن تنهــا یــک حــرف کــه باقــی آن 
ــه  ــد از جمل ــد حــدس بزن را خــود مخاطــب بای
ــروزه در  ــه ام ــد ک ــی رون ــه شــمار م ــواردی ب م

ــه اســت.« ــادی یافت فضــای مجــازی رواج زی
ــنده و  ــدری« نویس ــین ص ــه »غامحس ــور ک آنط
ــان  ــظ زب ــرای حف ــد ب ــی گوی ــگار م ــه ن روزنام
فارســی بایــد درســت بنویســیم: » در روزنامه هــا 
ــود.  ــده می ش ــتن دی ــادی در نوش ــلختگی زی ش
ــند  ــار می نویس ــان گفت ــه زب ــک ب ــی نزدی گاه
ــه   ــت دارد ک ــی اهمی ــت. خیل ــت نیس ــه درس ک
مطبوعــات و رســانه ها درست نویســی دربــاره 
ــا  ــد؛ خصوص ــت کنن ــا را رعای ــامی و واژه ه اس

دربــاره اســامی خیلــی دیــده می شــود کــه غلــط 
می گوینــد.« و  می خواننــد 

 عربی خطرناک تر است یا انگلیسی؟
ســال ها اســت که تصور عمومــی از تغییر زبان 
فارسی، حضور و نقش کلمات عربی در آن است. 
بســیاری از محققان زبان فارســی، اساتید و مردم 
عــادی خطر اصلی تغییر زبان را کلمات عربی می 
دانند. این دیدگاه به ویژه از دوران مشــروطیت به 

بعد چشم گیر شد. 
نویســندگان بزرگی به نقد وضع زبان پرداختند و 
زدودن زبان فارســی از ادبیــات عربی را راه حل 

مشکل دانستند. 
ســال ها بعد این مشــکل رنگ دیگــری به خود 
گرفت. نقِد افراطی کلمات عربی به استفاده افراطی 
از کلمات انگلیســی و اخیرا فرانسوی منجر شده 
است. در حقیقت این خطر جدید نگران کننده تر 
از خطرات قبلی است چون اگر بین زبان و فرهنگ 
فارسی و عربی شباهت هایی زیادی وجود داشت، 
تناسبی بین زبان فارســی و انگلیسی و فرانسوی 

دیده نمی شود.
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی راه حلی دارد؟

تغییر زبان فارســی موضوعی است که  از سال ها 
قبل دولتمران ایران را به فکر واداشت تا با تاسیس 

مرکــزی به صورت جدی تــر از از زبان مراقبت 
کنند. اردیبهشت ماه ســال ۱۳۱4 نهادی با عنوان 
فرهنگســتان ایران تاسیس شــد. این نهاد تا سال 
۱۳۳۳ بــا عنوان »فرهنگســتان اول« فعالیت کرد. 
این نهاد با این نام تا ســال ۱۳۳۳ فعالیت داشت و 
در آن بسیاری از نویسندگان و ادیبان بزرگ ایران 
عضو بودند. بعد از آن فرهنگستان زبان ایران با نام 
فرهنگســتان دوم از سال ۱۳4۷ تا ۱۳۶۰ دایر شد. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای »حفظ قّوت 
و اصالت زبان فارســی«، »پــروردن زبانی مهّذب 
و رسا« برای بیان اندیشــه ها، »رواج زبان و ادب 
فارسی« و »ایجاد نشاط و بالندگی در زبان فارسی« 

در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. 
این فرهنگســتان تا امروز وظیفه اصلی محافظت 
از زبان فارســی را داراســت. وظیفه ای که گاه با 
موفقیت انجام شــده - مانند ترویــج واژه زیبای 
»پیامک« - و گاه منجر به تمسخر مردم شده است 
مثل »رایانک مالشــی« و »زیر موشی«! به نظر می 
رســد فعالیت های فرهنگســتان در برابر هجوم 
دنیــای مجــازی، زبان های بیگانــه و رواج غلط 
نویســی - حداقل تا امروز- کارساز نبوده است و 
این موضوع نگرانی از آینده زبان فارســی صحیح 

را بیشتر کرده است.

دنیای مجازی، غلط نویسی و رواج زبان های خارجی زبان فارسی را تهدید می کنند

مواظب باشید الل نشوید!

 سازمان بین المللی کار تخمین زده 
اســت: اقامت و رســتوران ها همراه با 
خدمات بخش خصوصی در پنج سال 
آینده، ســریع ترین نرخ رشد را در بین 

همه بخش های اقتصاد دارند.
حمیرا محب علی ـ راهنما و کارشناس 
ارشد گردشــگری ـ در مقاله ای که در 
اختیار ایســنا قرار داده بــا اقتباس از 
داده ها و گزارش های ســازمان جهانی 
گردشــگری که »گردشگری و اشتغال: 
آینده ای بهتر برای همــه« را به عنوان 
شعار سال برگزیده، نوشته است: »نقش 
گردشگری در ایجاد شغل اغلب نادیده 
گرفته می شــود. این در حالی است که 
۱۰ درصد مشــاغل دنیا به گردشگری 
مرتبط است و در هشــتمین هدف از 
اهداف توســعه پایدار از گردشگری به 
عنوان پتانســیلی برای کار آبرومند نام 
اســت. سیاست های جدید  برده شده 

ســازمان جهانــی گردشــگری نیز به 
حداکثر رســاندن پتانسیل گردشگری 
برای ایجاد و خلق مشاغل بیشتر و بهتر 

بویژه برای زنان و جوانان است.
سازمان جهانی گردشگری گزارش داده 
است: از هر ۱۰ شغل در دنیا، یک شغل 
به صورت مستقیم به گردشگری مربوط 
اســت و هر یک شغل در گردشگری، 
یک و نیم شغل دیگر را درگیر اقتصاد 

گردشگری می کند.
ســازمان بین المللــی کار نیز تخمین 
زده است: اقامت و رستوران ها همراه 
با خدمات بخــش خصوصی در پنج 
سال آینده، ســریعترین نرخ رشد را 
در بین همه بخش های اقتصاد داشــته 

باشند.
بــه نظــر می آیــد گردشــگری یک 
فعالیت اقتصادی انعطاف پذیر اســت. 
در طــول هفت ســال پــس از بحران 

اقتصادی جهان در ســال ۲۰۱۰، تعداد 
توریست های خارجی در سطح جهانی 
بیش از 4 درصد رشــد داشــته است. 
گردشگری یکی از عوامل توسعه پایدار 
در هدف هــای ۸ و ۱۲ و ۱4 اســت. 
اشتغالزایی در هدف ۸ قرارگرفته است 
و این هدف می گوید که تا سال ۲۰۳۰ 
باید سیاست هایی برای ترویج توریسم 
پایدار که ایجاد شــغل، ترویج فرهنگ 
و محصوالت محلی را سبب می شود، 

تعریف شود.
بــه نظــر می آیــد گردشــگری یک 
فعالیت اقتصادی انعطاف پذیر اســت. 
در طــول هفت ســال پــس از بحران 
اقتصادی جهان در ســال ۲۰۱۰، تعداد 
توریست های خارجی در سطح جهانی 
بیش از 4 درصد رشــد داشــته است. 
گردشگری یکی از عوامل توسعه پایدار 

در هدف های ۸ و ۱۲ و ۱4 است. 

کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟


