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خوب است اگر تكرار شود
 كمتر از 2 ماه به پايان سال ميالدي باقي 
است و بديهي است با ورود به سال جديد 
ميالدي، فصل گردشگري «همدان 2018» 
نيــز كه ديار كهــن هگمتانــه را به عنوان 
«پايتخت گردشــگري آســيا» به جهانيان 

معرفي مي كرد، خاتمه مي يابد.

دستكند در دانشگاه جايگاهى ندارد

3

3

6

5

2

ساعت بازديد: ساعت بازديد: 1515 الي  الي 2222

تبريك و تهنيت

انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كاالي 
مالير- نهاوند و تويسركان 

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدير كل محترم

 اداره كل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
مسئوليت و مديريت را به شانه هاي مردان 
اليق و كاردان مي سپارند و بي شك انتصاب 
حضرتعالي در سمت جديد نشان از لياقت 
عرض  ضمن  دارد  حضرتعالي  درايت  و 

تبريك و تهنيت خدمت جنابعالي توفيق روزافزونتان را از 
درگاه ايزد متعال خواهان و خواستاريم.

تبريك و تهنيت

روابط عمومي كارخانه خانه سازي همدان 

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدير كل محترم

 اداره كل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
مبناي  و  مديران  خصلت  كارداني  و  درايت 
بزرگ  سمت هاي  در  بزرگ  مردان  انتخاب 
است.  ضمن عرض تبريك و تهنيت انتصاب 
در  اميدواريم  جديد  سمت  در  حضرتعالي 

پناه الطاف الهي در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت

شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران  نهاوند 
نورا... سلگي

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدير كل محترم

 اداره كل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
جديــد  ســمت  در  انتصــاب  خبــر 
حضرتعالــي كــه نشــان از درايــت و 
ــك  ــه تبري ــما دارد را صميمان ــت ش لياق
ــت  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع و تهني
در ســايه الطــاف الهــي و در راه خدمــت 

ــيد. ــالمت باش ــربلند و س ــق و س ــواره موف هم

تبريك و تهنيت

هيأت مديره كانون وكالى دادگسترى استان همدان

جناب آقـاى توكل حيـدرى
انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان

رئيس كل دادگسترى استان همدان
ــاوت و  ــاى قض ــه ه ــما در صحن ــته ش ــتگى برجس ــت و شايس ــر تعهد،كارآمدى،لياق بيانگ
خدمــت  صادقانــه بــه نظــام و ميهــن اســالمى اســت لــذا ايــن انتــصــــاب را بــــه فــال 
نيــك گرفتــه امـــــيدواريم بــا حـــــضور خــــود  بــا كوله بــار گرانــى از تجربــه در اعتالى 

فضــاى عدالتــى پايتخــت تاريــخ و تمــدن موفـــــق و مـــــويد باشــيد.

t

تسليت
سركار خانم مريم كرمعلى
 روابط عمومى محترم شهردارى نهاوند

در گذشــت پــدر گراميتــان را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســليت عــرض 
مــى نمائيــم و بــراى آن عزيــز ســفر كــرده از خداونــد بــزرگ رحمــت الهــى و 

بــراى بازمانــدگان صبــر جزيــل خواســتاريم.

پيمان شيراوند- رئيس هيأت تكواندو شهرستان نهاوند

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

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

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

رئيس پليس راهور 
در همايش طاليه داران 

فرهنگ ترافيك:

ميل به
قانون شكنى 
در رانندگان 
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 آيين بومي انگور روستاي اكنلو
برگزار شد

معاون رئيس جمهور در بازديد از اماكن گردشگرى نهاوند اعالم كرد:

"اكوكمپ ها" پيشنهادي 
براي رونق گردشگرى سراب ها

در روز جهاني تخم مرغ مطرح شد:
 شيوع آنفلوآنزا مرغي نبايد كتمان شود

قيمت تخم مرغ را دالالن 
تعيين مي كنند
■ رئيس هيأت مديره مرغ تخم گذار كشور: 

باتجميع مرغداري هاي استان و ايجاد توليد زنجيره اي بايد دالالن تخم مرغ 
را حذف كنيم

■ معاون بهبود دامي سازمان جهاد كشاورزي استان:
 سرانه مصرف تخم مرغ در همدان نصف برخي كشورها است

به مناسبت هفته سالمت روان بررسي شد

همدان كمبود تخت روانپزشكى دارد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

 24تن انواع مواد خوراكى از نهاوند براى پذيرايى از زائرين اربعين ارسال شد 
 توليت آستان مقدس شاهزاده محمد و على(ع) نهاوند از ارسال 24 تن انواع مواد خوراكى ويژه پذيرايى از موكب زائرين 
اربعين خبر داد. حجت االســالم گودرز سيفى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: سال گذشته آستان مقدس شاهزاده محمد و 
على (ع) نهاوند در يك اقدام فرهنگى و مذهبى با همراهى خيرين و اداره بهزيســتى شهرســتان بيش از 150 هزار بسته سمنو 
در موكب هاى ايران و عراق و بخشــى از شهرستان نهاوند توزيع كرد.وى با اشاره به اينكه بسته هاى سمنو توزيع  شده حاوى 
پيامى در خصوص ارج نهادن به جايگاه حضرت رقيه(س) بود، تصريح كرد: با همراهى خيرين و موسسه ترنم باران حضرت 
رقيه(س) و همكارى بهزيستى اين اقدام امسال نيز به صورت گسترده و متنوع تر انجام مى شود.سيفى افزود: در حال حاضر در 
شهرستان نهاوند از محل نذورات مردمى و كمك هاى خيرين بيش از 120 هزار عدد بسته خوراكى شامل كيك، خشكبار، آب 
ميوه و 11 هزار بسته آب معدنى، پنج تن سيب درختى، چهار تن سيب زمينى جهت ارسال به اولين موكب هاى ايران در مرز 
ميرجاوه در شرق كشور ، همسايه با كشور پاكستان ارسال گرديد.وى عنوان كرد: سال گذشته تعداد زيادى از زائرين پاكستانى 
در موكب هاى مرز ايران به علت گرسنگى و تشنگى دچار سختى شدند به همين دليل آستان شاهزاده محمد آمادگى پذيرايى از 

زائران اربعين حسينى را با در نظر گرفتن نقاط ضعف سال گذشته و رفع آن ها در داخل و خارج از كشور را دارد.

تب احتكار خانگى در همدان فروكش كرد
  هم اينك مردم با خيال آسوده مايحتاج خود را تهيه كرده و تب احتكار خانگى در اين استان فروكش كرده است.

معاون امور بازرگانى صنعت، معدن و تجارت همدان اظهار داشــت: نوسانات ارزى و افزايش قيمت چند قلم كاال در يك ماه 
گذشــته، موجب بى اطمينانى مردم به بازار شــده و در نتيجه آن شهروندان نســبت به خريد و انبار كردن كاالهاى ضرورى و 
غيرضرورى اقدام مى كردند.  مجيد زرين دالور افزود: اما با اجراى سياســت هاى دولت در تنظيم بازار، تشــديد بازرسى ها، 
نظارت بر شبكه توزيع و مديريت و همراهى خوب مردم هم اينك تب احتكار خانگى فروكش كرده و خانواده ها به اندازه نياز 
و مصرف روزانه خريد مى كنند. زرين با اشــاره به اينكه در هيچ يك از گروه هاى كااليى كمبودى نداريم، تاكيد كرد: اگر در 

برخى موارد كمبودى نيز باشد مقطعى است و بالفاصله با ورود دستگاه هاى متولى اقتصادى جبران مى شود.
در گفت و گوى با ايرنا، معاون امور بازرگانى صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشــان كرد: استاندارى، جهاد كشاورزى، 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى، پشتيبانى امور دام و دامپزشكى در تامين و توزيع اقالم ضرورى مردم با ما مشاركت داشته اند.
زرين اضافه كرد: گوشت قرمز و مرغ منجمد، گوشت گرم گوسفندى، قند و شكر، برنج و الستيك كاالهايى بود كه در چندين 

نوبت با همكارى دستگاه هاى فوق و براساس نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار كشور در همدان توزيع شده است. 

ارتقاى فرهنگ مالياتى 
مهمترين ركن توسعه اقتصادى كشوراست

 مديركل امور مالياتى اســتان 
همدان اظهار داشت: الزمه حمايت 
از كاالى ايرانــى كــه مقام معظم 
رهبرى برآن تاكيد دارند در حوزه 
ماليات، حمايت از فعاالن اقتصادى 

وتوليدكنندگان است. 
افزود:  ادامه  در  دلشادى  محمد 
قبل از پرداختن به فرصت هاى 
مالياتى در كشور بايد پايه هاى 

فرهنگــى و باورهاى اجتماعى نســبت به پرداخــت ماليات در 
شود.  نهادينه  جامعه 

 وى افزود: جامعه بايد به اين باور عمومى دســت يابد كه هزينه هاى 
كشور از طريق تالش همه جانبه، تحرك و پويايى اقتصاد در همه زمينه 
ها، به ويژه گســترش و ترويج فرهنگ كار و تالش و پرداخت ماليات 

محقق مى گردد.  
وى با اشاره به رابطه تنگاتنگ پرداخت ماليات با فرهنگ جوامع ، الزمه 
ترويج و گســترش فرهنگ مالياتى را رســيدن به اين باور دانست كه 
تنها راه توســعه كشور، كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى و رهايى از 
اقتصاد تك محصولى است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: اثر بخشى نظام 
مالياتى منوط به پذيرش مقوله ماليات از سوى مردم است لذا بايد در كنار 
بكارگيرى روش هايى كه منجر به تأمين هزينه هاى عمومى كشور مى 
گردد ، به ارتقاى فرهنگ مالياتى به عنوان مهمترين ركن توسعه اقتصادى 
و اجتماعى كشور توجه بيشترى كرد.  دلشادى در ادامه افزود: در زمينه 
گســترش فرهنگ پرداخت ماليات اقدامات خوبى در سنوات گذشته 
صورت گرفته ولى از آنجا كه وظيفه ذاتى اين سازمان وصول و تحقق 
در آمدهاى مالياتى است لذا اثر بخش شدن اين تالشها و نهادينه شدن 
فرهنگ كار وكوشــش و پرداخت ماليات در جامعه نيازمند عزم جدى 

تمام دستگاهها و نهادهاى فرهنگى كشور مى باشد.

مرگ 18 نفر بر اثر حوادث كار در همدان
  مديركل پزشكى قانونى اســتان با اشاره به افزايش آمار فوتى هاى 
ناشى از حوادث كار در سالجارى، از مرگ 18 نفر بر اثرحوادث ناشى 

از كار در استان خبر داد.
على احســان صالح با بيان اينكه در 6 ماهه نخست امسال 18 مرد و در 
مدت مشابه سال گذشته 13 مرد بر اثر حوادث ناشى از كار جان باختند 
كه نشــان دهنده رشد 38 درصدى اســت، اظهار كرد: در نيمه نخست 
امسال 216 نفر در اســتان بر اثر حوادث ناشى از كار مجروح شده اند 

كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد كاهش يافته است.
وى در گفت وگو با ايسنا، شمار مجروحان ناشى از حوادث كار در مدت 
مشابه سال گذشته را 228 نفر برشمرد و افزود: تعداد فوتى هاى ناشى از 
حوادث كار در سال 96، 29 نفر و تعداد مجروحان 439 نفر بوده است.

صالح به نمونه هايى از حوادث ناشــى از كار در سطح استان اشاره كرد 
و يادآور شد: چهار كارگر نهاوندى در گودبردارى غيراصولى و ريزش 
آوار و يك نفر بر اثر فروريختن سقف يك ساختمان جانشان را از دست 
دادند.وى با اشــاره به جان باختن كارگرى 38 ساله در روستاى ناميله 
مالير در 15 مهرماه عنوان كرد: اين فرد در پى تخريب ساختمان قديمى 

خشتى زير آوار مى ماند و در جا فوت مى كند.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان اين حوادث را از دو منظر تشريح 
كرد و گفت: برخى از افراد پيش از بروز سانحه به علت بيمارى از جمله 
سكته قلبى جان باخته سپس دچار سانحه كار مى شوند كه در معاينات 

پزشكى اين موضوع رصد و مشخص مى شود.
وى ريزش آوار، ســقوط از بلندى، اصابت جسم سخت، سوختگى و 
كمبود اكســيژن را از مهمترين عوامل فوت ناشى از حوادث كار عنوان 
كرد و يادآور شد: با رعايت نكات ايمنى مى توان اين حوادث را تا حد 
قابل توجهى كاهش داد.مديركل پزشكى قانونى استان همدان در بخش 
پايان سخنانش از مجروحيت مرد 48 ساله اى بر اثر واژگونى يك دستگاه 
خودروى وانت در مسير غارعليصدر در 4 شهريورماه خبر داد و گفت: 

متأسفانه اين فرد روز گذشته در بيمارستان فوت كرد.

خوب است اگر تكرار شود
مهدي ناصرنژاد »

 كمتر از 2 ماه به پايان ســال ميالدي باقي اســت و بديهي است با 
ورود به سال جديد ميالدي، فصل گردشگري «همدان 2018» نيز كه 
ديار كهن هگمتانه را به عنوان «پايتخت گردشگري آسيا» به جهانيان 

معرفي مي كرد، خاتمه مي يابد.
به نظر مي آيد تمام تالش و ســرمايه گذاري هاي خوبي كه در اجراي 
طرح «همدان 2018» تاكنون به عمل آمده و توانســته اســت چهره 
مطلوبي از صنعت گردشــگري پايتخت تمدن ايران زمين، نه تنها نزد 
هموطنان ايراني، بلكه دوســتداران تاريخ و تمدن بشــري در جهان 
باقي گذاشــته باشــد، وليكن گرچه در كل طرح «همدان 2018» گام 
مثبتي براي معرفي داشته هاي فناناپذير همدان در صنعت گردشگري 
كشــورمان محسوب مي شــود، اما هرگز كافي نيســت؛ چراكه براي 
شناســاندن اســتعدادهاي تاريخي همــدان به عنــوان قطب بزرگ 
گردشــگري ايران در طول ادوار گذشته، كمتر سرمايه گذاري شده و 

كارهاي بزرگي انجام نشده است.
بر اســاس شــواهد موجود با اجراي طرح «همدان 2018» هم اينك 
جنب وجوش هاي نســبتاً خوبي در دفاتر گردشــگري سطح كشور 
بخصوص تهران براي هدايت گردشگران ايراني و خارجي به سمت 
همدان جريان دارد، چيزي كه در گذشــته كمتر اتفاق مي افتاد و اين 
نشــانه هاي اميدواركننده اي از توسعه گردشــگري در قطب همدان 
مي باشــد. البته نكته قابل تأملي به نقل از برخي گردشگران خارجي 
نســبت به تبليغات موجــود براي جلب توجــه خارجي ها به قطب 
همدان وجود دارد و آن فقدان اِلمان هاي جديد و كمتر شــناخته شده 
از آثار بيشــمار ابنيه هاي تاريخي و جذابيت هاي ســياحتي، در خودِ 
دفاتر گردشگري خارج از همدان مي باشد و اين مي تواند نكته بسيار 
نگران كننده اي از ضعف اراده و احســاس مســئوليت نسبت به رونق 
صنعت گردشــگري همدان باشد. بدون شــك تأثير تبليغات پروژه 
«همدان 2018» و توسعه زيرساخت  اصلي گردشگري در همدان بود 
كه تابســتان امسال رفت وآمد گردشــگران ايراني و خارجي به استان 
همدان را مشــهود نشــان مي داد و پررنگ تر از سال هاي قبل به نظر 
مي رسيد. در اين خصوص هنوز آمار رسمي ورود گردشگران تابستانه 
به همدان از ســوي سازمان هاي مســئول اعالم نشده است و ما اهل 

رسانه نيز براي استناد كردن به آمارهاي رسمي، دستمان بسته است.
ممكن است تا چند ســال ديگر، فرصتي نظير پروژه «همدان 2018» 
براي مسئوالن گردشگري همدان و مردمان اين ديار كهن دست ندهد، 
تا بتوان بيشــتر از پيش داشته هايمان را به اهل هنر و تاريخ و فرهنگ 
معرفي كنيم، وليكن تجربه «همدان 2018» مي تواند دســتمايه خوبي 

باشد تا با اتكا به آن، قدم هاي بهتري برداريم!
فرامــوش نكنيم كه در شــهر بي صنعت و در قيل وقــال فراوان خيل 
جويندگان كار در اين اســتان پربركت، صنعت گردشگري مي تواند 
محور قابل اعتنا و اعتباري براي رونق اقتصادي اســتان باشــد و اين 
مهم عزم جزم مردم و مســئوالن و اراده اي محكم و دلسوز و كارآمد 

مي طلبد.

 مهمترين عوامل موثــر در بروز تخلف 
رانندگى، آشنا نبودن راننده با عواقب تخلف 
و ميل به قانون شــكنى در برخى رانندگان 

است.
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همــدان در جمــع طاليــه داران فرهنگى 
ترافيك گفت: رويكرد پليس راهور استفاده 
از توان طاليــه داران ترافيك براى هدايت 
آموزش به ســمت كاهش اين قبيل تخلف 

ها است
على فكرى قدرت نمايى رانندگان در حين 
رانندگى را نشانه ضعف در اخالق فرهنگى 
دانست و افزود: خشم و عصبانيت در حين 
رانندگى و نقض و اجــرا نكردن قوانين از 

شايع ترين تخلف ها است.
رئيس پليس راهور همدان اضافه كرد: وجود 
زمينه چانه زنى پليــس هنگام بروز تخلف 
از چالش ها اســت كه بايد با فرهنگسازى 

رانندگان تخلف انجام شده را بپذيرند.
فكــرى با بيان اينكه مجــازات ها قاطعيت 
و بازدارندگــى الزم را ندارند توضيح داد: 
تخلف برخى رانندگان با مطرح شــدن در 
كميســيون ها پاك و حذف مى شود با اين 
وجود تالش پليس راهور كاهش گذشــت 

توسط اعضاى اين كميسيون است.
وى گفت: باال بودن آمار ســوانح ترافيكى 
مويــد بى توجهــى رانندگان بــه مقررات 
راهنمايى و رانندگى و ميل به قانون گريزى 

است.
رئيــس پليــس راهنمايــى و رانندگى اســتان 
همــدان افــزود: تخلــف هــاى رانندگــى بــا 
ــادى و  ــى، اقتص ــت فرهنگ ــه باف ــه ب توج
اجتماعــى هــر منطقــه و اســتانى متفــاوت 
اســت بــا ايــن وجــود پليــس راهــور 
همــدان در برخــورد بــا متخلفــان و كاهش 

ــته اســت. ــى داش ــرد خوب ــوانح عملك س
فكرى آموزش در حوزه خانواده، رســانه، 

پليس، آموزش و پرورش، مدارس و دستگاه 
هاى فرهنگى مســئول در امر ترافيك را در 
كاهش ســوانح رانندگى موثر دانست و از 
عملكرد ضعيف شمارى از دستگاه ها گاليه 

كرد.
وى اصــالح هندســى معابــر و رفع نقاط 
حادثه خيــز و نصب دوربين در مكان هاى 
پرترافيك و ســانحه خيز را از اولويت هاى 
پليس با همكارى شهردارى و شوراى شهر 

دانست.
رئيس پليس راهور همدان گفت: در حوزه 
رعايت حقوق شهروندى وظايف و تعهدات 
دستگاه ها نسبت به مردم مطرح و مشخص 
شــده اما در زمينــه اخالق شــهروندى و 
تعهدات مردم در قبال دستگاه ها زياد تبليغ 

و صحبت نشده است.
فكــرى هدف از برگــزارى اين همايش را 
هدايت رانندگان به ســمت رعايت نظم و 

انضباط اجتماعى و توئج به فرهنگ ترافيك 
در جامعه و شهر عنوان كرد.

 كاهش آمار چشــمگير تصادفات 
در همدان

ــزود: در  ــز اف ــتان ني ــى اس ــده انتظام  فرمان
10 ســال اخيــر توانســتيم آمــار تصادفــات 
كشــور را از 26 هــزار بــه 16 مــورد كاهش 
دهيــم و ايــن موضــوع بيانگــر انجــام 
ــى  ــى و رانندگ ــئوالن راهنماي ــه مس وظيف
ــا اســت. بخشــعلى  ــه آنه و تــالش بى وقف
ــن  ــفانه اي ــه داد: متأس ــح ادام كامرانى صال
ــراى  ــد ب ــاال اســت و باي ــان ب ــار همچن آم
نهادهــاى  تمامــى  آن  مســتمر  كاهــش 
مســئول و نيــروى انتطامــى و راهنمايــى و 
ــه  ــه خــود را ادام ــالش بى وقف رانندگــى ت

ــد. دهن
به گزارش ايســنا، كامرانى صالح خاطرنشان 
كرد: بسيارى از افرادى كه تصادف مى كنند 

دچار آســيب جدى از جملــه قطع نخاع، 
ضربه مغزى و شكستگى مى شوند.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه راننــدگان وســايل 
در  بســزايى  ســهم  مى تواننــد  نقليــه 
ــند،  ــته باش ــات داش ــار تصادف ــش آم كاه
ــد  ــالش باي ــن ت ــرد: بخشــى از اي ــان ك بي
توســط راننــدگان صــورت گيــرد كــه ايــن 
موضــوع همتــى بلنــد را مى طلبــد تــا 
راننــدگان و پليــس راهنمايــى و رانندگــى 
ــار  ــش آم ــر در كاه ــاركت يگديگ ــا مش ب

ــند. ــته باش ــش داش ــات نق تصادف
فرمانده انتظامى استان همدان در پايان گفت: 
با توجه به ابالغيه اى كه از ســوى وزارت 
كشور صادر شده اســت، شهردار هر شهر 
و اســتاندار بايد براى موضــوع تصادفات 
جلســات تخصصى بيشترى برگزار كنند و 
براى كاهش آمار ايــن معضل، راه حل هاى 

بيشتر و بهترى را ارائه دهند.

اداره كل  ابتدايــى  آمــوزش  معــاون   
همــدان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
دانش آمــوز   1318 نشــدن  ثبت نــام  از 
ابتدايــى در مــدارس اســتان خبــر داد.
ياســرنانكلى درجلســه شــوراى پشــتيبانى 
ســوادآموزى اســتان همــدان، بــا اشــاره بــه 
داليــل بازمانــدن از تحصيــل دانش آمــوزان، 
بيــان كــرد: مهاجــرت خانواده هــا بــه 
ــى، نداشــتن  ــژه عشــاير، مشــكالت مال وي
ــاى  ــا نيازه ــودكان ب سرپرســت، وجــود ك
ــل  ــا از عوام ــژه و بى توجهــى خانواده ه وي
بازمانــدن و بى ســوداى كــودكان بــه شــمار 

مى آيــد.
ــاى  ــت فعاليت ه ــر اهمي ــد ب ــا تأكي وى ب
ــه  ــا ســاخت مدرســه ب دولــت دررابطــه ب
حاشيه شــهرها  در  پيش دبســتانى  ويــژه 

تشــريح  توســعه يافته،  كمتــر  ومناطــق 
بــه  توجــه  بــا  دولــت  امســال  كــرد: 
ــون  ــش رو، 230 ميلي ــى پي ــكالت مال مش
ــرارداده  ــدان ق ــتان هم ــان در اختياراس توم
بــه  مــدارس  ســاخت  بــا  تــا  اســت 
ــذب  ــه ج ــتانى ب ــز پيش دبس ــژه مراك وي

شــود. كمــك  دانش آمــوز 
بــه گــزارش ايســنا نانكلــى دررابطــه 
پيس دبســتانى  گذرانــدن  اهميــت  بــا 
ــل،  ــه تحصي ــد ادام ــوزان در رون دانش آم
دوره  كــه  كودكانــى  كــرد:  مطــرح 
پيش دبســتانى را طــى مى كننــد امــكان 
تــرك تحصيــل كمتــرى نســبت بــه ســاير 

دارنــد. دانش آمــوزان 
وى بــا اشــاره بــه اجــراى طــرح جــذب 
ــن  ــرد: اي ــار ك ــر، اظه ــوزان دخت دانش آم

ــت  ــا موفقي ــادى ب ــدود زي ــا ح ــرح ت ط
ــادى  ــداد زي ــه تع ــده اســت ك ــام ش انج
روســتا  بــه  متعلــق  دختــران  ايــن  از 
هســتند همچنيــن  بــراى ادامــه تحصيــل 
دانش آمــوزان بــه ويــژه دختــران عشــاير، 
از يكســال قبــل طرحــى برنامه ريــزى 

ــت.  ــده اس ش
و  آمــوزش  ابتــداى  آمــوزش  معــاون 
ــا  ــه داد: ت ــدان ادام ــتان هم ــرورش اس پ
كنــون 330 دانش آموزعشــايرى بــراى 2
مــاه اقامــت در همــدان ثـــبت نام شــده اند 
وهمكارى هــاى الزم بــراى ادامــه تحصيــل 
ــام  ــور انج ــوب كش ــدارس جن ــان در م آن

ــه اســت. گرفت
تعــداد  بــا  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  وى 
دانش آمــوزان تــرك تحصيــل كــرده در 

ــال  ــرد: امس ــان ك ــالتحصيلى 97-96، بي س
1612 نفــر مدرســه را تــرك كــرده و 1318
ثبت نــام  ابتدايــى  دوره  در  دانش آمــوز 
نشــده اند كــه ممكــن اســت ايــن موضــوع 
ــرت  ــه و مهاج ــوت، تكرارپاي ــت ف ــه عل ب

ــد. ــوده باش ب
ــار  ــان اينكــه بيشــترين آم ــا بي نانكلــى ب
شهرســتان ها  بيــن  تحصيــل  تــرك 
متعلــق بــه كبودراهنــگ بــا 78 جامانــده 
ــه  ــك ب ــاره كم ــوده، درب ــل ب از تحصي
تعــدادى از دانش آمــوزان بى بضاعــت 
در نواحــى و شهرســتان هاى مختلــف 
ــتان  ــرد: تابس ــار ك ــدان، اظه ــتان هم اس
دانش آمــوز   168 بــه  ســالجارى 
دو  و  يــك  نواحــى  در  بى بضاعــت 

ــت ــده اس ــك ش كم

رئيس پليس راهور در همايش طاليه داران فرهنگ ترافيك:

ميل به قانون شكنى 
در رانندگان زياد است

معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش همدان خبر داد

1318 كودك بازمانده از تحصيل در همدان

70 درصد پارك هاى 
همدان به وسايل بازى 
تجهيز شدند
70 درصد پارك هاى همدان به وســايل 
بــازى از جنس پلى اتيلن و كف پوش تجهيز 
شدند و 30 درصد باقيمانده نيز طى يك سال 

آينده از اين وسايل بهره مند مى شوند.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان 
اينكه طى سه ســال گذشته در بيشتر پارك ها 
وسايل بازى پلى اتيلن جديد نصب  شده است، 
اظهار كرد: اين وسايل مجموعه اى كامل هستند 
كه براى بازى كودكان در پارك ها نصب شــده 
است.وحيد على ضمير در گفت و گو با فارس 
با اشــاره به اينكه در پارك مردم حدود هفت 
مجموعــه جديدى بازى براى عيد ســال 97

خريدارى و نصب  شــده اســت، افزود: براى 
نوسازى وسايل بازى پارك ها در سال گذشته 
15 دســتگاه مجموعه بازى خريدارى شــده 
است كه اكثر آنان در مناطق كمتر توسعه يافته 

شهرى و توانمندسازى شده نصب شد.معاون 
شهردار همدان با بيان اينكه 135 پارك اصلى و 
حاشيه اى در همدان وجود دارد، تصريح كرد: 
در ســال جارى بيش از 70 درصد پارك هاى 
همدان به  وســايل بازى جديد مجهز شدند 
و به بهره بردارى رسيده اســت.وى ادامه داد: 
30 درصــد باقيمانده پارك ها كه البته بيشــتر 
محوطه هــاى حاشــيه اى و كوچك محالت 
هســتند  نيز بنا بر برنامه ريزى انجام شــده در 
يك ســال پيش رو به تجهيزات جديد مجهز 
خواهند شــد.على ضمير با اشاره به اينكه سال 
آينــده در همه پارك ها وســايل جديد بازى 
خواهيم داشت، خاطرنشان كرد: وسايل بازى 
داراى طول عمر مفيد هستند اما مسائل مختلف 
از جمله اســتفاده نامناســب برخــى از افراد 
بزرگ سال به اين تجهيزات آسيب وارد مى كند.

وى با اشاره به اينكه نگهدارى و تعميرات اين 
وسايل بازى هزينه زيادى به دنبال دارد، گفت: 
اين وسايل در واحدهاى توليدى خاص ساخته 
مى شوند كه بايد در شــرايط اقتصادى امروز 

نقدى هم خريدارى شوند.

خودكشى 
در برج پاستور
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان از 
زنده بود فردى كه قصد خودكشى از برج 

پاستور همدان را داشت، خبر داد.
جمشــيد باقرى در گفت وگو با ايسنا، در 
تشريح اين خبر اظهار كرد: امروز-سه شنبه 
17 مهر- ساعت 11:02 جوانى با پرتاب 
خود از برج پاستور اقدام به خودكشى كرد 
اما اتفاق خاصى نيفتاد و او به بيمارستان 

منتقل شد.
ــرد مشــكل  ــن م ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
خودكشــى  ســابقه  و  داشــته  روانــى 
ــده  ــم در پرون ــاد را ه ــه عباس آب در تپ
ــوار  ــه رخ داده در بل ــاره حادث دارد، درب
آيــت اهللا نجفــى شــهر همــدان نيــز اعالم 
كــرد: راننــده كاميونــى بــا فــردى بــراى 
ــچ  ــا هي ــد ام ــارك بحــث مى كن جــاى پ

درگيــرى فيزيكــى رخ نمى دهــد.

جمشــيدى اظهــار كــرد: بعــد از مجادلــه 
ــون ســكته كــرده و  ــده كامي لفظــى، رانن
ــود، كادر  ــل مى ش ــتان منتق ــه بيمارس ب
بيمارســتان هنــوز علــت ســكته را اعــالم 

نكــرده اســت.
وى در ارتبــاط بــا فــردى كه خودســوزى 
كــرده بــود نيــز تصريــح كــرد: ايــن فــرد 
ــالف و  ــود اخت ــر خ ــواده همس ــا خان ب
مشــكل داشــته و در مقابــل منــزل پدرزن 
ــد. ــه خودســوزى مى كن ــدام ب خــود، اق

درباره  هم  همدان  اورژانس  سخنگوى 
اتفاق امروز برج پاســتور به خبرنگار 
ايســنا گفت: فردى كه قصد خودكشى 
داشــته از طبقه يازدهــم خود را پرت 
مى كند امــا در طبقه هفتم فرود مى آيد 

مى كند. فرار  و 
ــس  ــرد: پ ــوان ك ــميع عن ــاس اولياس عب
ــا اورژانــس  ــرد ب ــن ف ــردن اي ــدا ك از پي
تمــاس حاصــل شــده و او بــه صــورات 
ــه بيمارســتان منقــل  هوشــيار و ســالم ب

مى شــود.

مديركل اداره پست استان همدان:
آدرس شهرهاي استان تغيير مي كند

 مديركل اداره پست استان همدان از به روزرسانى آدرس 27 شهر 
استان و ژئوكد دار شدن 76 هزار ساختمان در اين شهرها خبر داد.

نهم اكتبر مصادف با 17 مهرماه روز جهانى پســت نامگذارى شــده 
اســت. اتحاديه جهانى پست از سال 1874 با حضور22  كشور جهان 
در كشــور سوئيس تشكيل شد و خوشبختانه كشور ايران پس از سه 
سال به عنوان بيســت و نهمين كشور جهان به عضويت اين اتحاديه 
جهانى درآمد و تقريباً بيش از 140 ســالى مى شود كه اتحاديه جهانى 
پست در جهان با هدف سازماندهى و بهبود خدمات پست در سطح 

بين الملل تشكيل شده است.
مديركل اداره پست استان همدان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كشور 
ايران به دليل عضويت در اتحاديه جهانى پست با 192 كشور دنيا مراوده 
پستى دارد، گفت: پس از تشكيل اتحاديه جهانى پست در يك و نيم قرن 
گذشته ظهور و بروز فناورى در سال هاى اخير دچار تغييرات بى بديلى 

شده است.
محمــد اميــدى بــا اشــاره بــه اينكــه پســت بــه عنــوان يــك صنعــت، 
ــال   ــواره در ح ــرايط آن هم ــوده و ش ــرات نب ــن تاثي ــتثنى از اي مس
ــزود:  ــت، اف ــوده اس ــه ب ــاى جامع ــر از نيازه ــر، تحــول و متأث تغيي
صنعــت پســت بــه مقتضــاى شــرايط اقتصــادى جهــان و كشــور در 

ــوده وهســت. ــواره ب ــدن هم ــه روز ش ــى و ب ــال پيش روي ح
وى در خصــوص مهمتريــن اتفاق در يكى دو ســال اخير در بحث 
صنعت پســت كشور ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسى پست 
بايد به بخش خصوصى محول مى شد اما پس از روى كار آمدن دولت 
يازدهم و مطالعه اتحاديه جهانى هيچ كشورى در دنيا پست را به بخش 

خصوصى واگذار نكرد.
اميدى با بيان اينكه اساســنامه جديدى منطبق بر نيازهاى جامعه براى 
اداره پســت تعريف شــده است، خاطرنشــان كرد: در اين اساسنامه 

جهت گيرى اداره پست تغيير كرده است.
وى در خصــوص جهت گيرى هاى جديد اداره پســت اضافه 
كرد: طبق اين اساســنامه خدمات پستى از حالت دولتى بيرون 
آمــد و تا پايان ســال 96 دو اپراتور بخــش خصوصى وارد 
عرصه رقابت با اداره پســت شــد و پســت از انحصار بخش 

شد. خارج  دولتى 
مديركل اداره پســت اســتان همدان با اشــاره به اينكه در اوايل سال 
جارى و اواخر ســال گذشته مجوز دو اپراتور بخش خصوصى صادر 
شده است، اظهار كرد: اين دو اراتور بخش خصوصى در حال حاضر 

موازى با اداره پست در كشور در حال فعاليت هستند.
اميدى يادآور شــد: انحصاراً خدمات پست در گذشته فيزيكى بود اما 
طبق اساسنامه جديد خدمات به صورت سه وجهى عالوه بر فيزيك 

خدمات الكتريكى و مالى را نيز در بردارد.

خبـر

1- مخالفان تصويب FATF تجمع برگزار مي كنند. گفته مي شود اين 
تجمع قرار اســت امروز با حضور يكي از چهره هاي تندرو پايداري 
برگزار شود. گفتني است حضور چهره هاي تندرو در استان در حالي 
شــكل مي گيرد كه حاميان دولت قادر به برگزاري هيچگونه همايشي 

نيستند.
2- بازنشسته هاي دولت به استقبال ترك پُست رفته اند. گفته مي شود 
مديران بازنشســته در كابينه دولت، كناره گيري از پســت هاي دولتي 
را آغاز كرده اند. گويا روز گذشــته معاون جهانگيري از ِســمت خود 
خداحافظي كرده اســت. گفتني اســت در روزهاي اخير تعدادي از 
مديران و معاونان وزارت كشور نيز بازنشستگي خود را اعالم كرده اند. 
اين در حالي است كه در استان همدان 23 مدير بازنشسته در سكوت 

به فعاليت خود ادامه مي دهند.
3- بخشــودگي جرايم بانكي توليدكنندگان تا پايان سال تمديد شده 
اســت.گويا مجلس تمديد قانون بخشودگي را تصويب و ابالغ كرده 
اســت. گفته مي شــود در ســال هاي اخير واحدهاي توليدي به دليل 
نوسانات بازار و نبود سرمايه در گردش و مشكالت تأمين مواد اوليه، 
در تعطيلي بسر مي برند. گفتني است پيش از اين، مصوبه بخشودگي تا 
پايان شهريور مهلت داشت كه بانك ها از اجراي آن خودداري كرده و 

عدم ابالغ آن را مطرح مي كردند.
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خشكبار مالير بخش عمده اى از صادرات استان را
 دربر مى گيرد 

 درصــد بااليــي از صــادرات اســتان همــدان مربــوط بــه خشــكبار ماليــر اســت كــه 
عمــده آن را كشــمش ماليــر تشــكيل مي دهــد.

فرمانــدار ماليــر در ديــدار بــا اعضــاى انجمــن توليدكننــدگان و صادركنندگان كشــمش 
ماليــر اظهــار كــرد: شهرســتان ماليــر ظرفيت هــاى بســيار زيــادى دارد كــه برخــى از 

ــر اســت. ايــن توانايى هــا در كشــور بى نظي
بــه گــزارش فــارس بــاب ا... فتحــى افــزود: يكــى از ايــن ظرفيت هــاى  ماليــر كــه در 

دنيــا به خوبــى درخشــيده و حرفــى بــراى گفتــن دارد، توليــد انگــور و فرآورده هــاى 
آن از جملــه كشــمش ماليــر اســت.

ــه دليــل كيفيــت  ــر گفــت: ب ــه صــادرات كشــمش مالي ــا اشــاره ب ــر ب ــدار مالي فرمان
ــا كشــمش  ــده انگــور در دني ــن محصــول بســيارى از كشــورهاى توليدكنن ــاالى اي ب

ــانند. ــروش مى رس ــه ف ــر ب ــد مالي ــا بَِرن ــان را ب ــدى خودش تولي
ــد  ــا باي ــود تحريم ه ــور و وج ــادى كش ــرايط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب فتحــى اف
بتوانيــم صــادرات غيرنفتــى را جايگزيــن كــرده كــه يكــى از عمــده صــادرات غيرنفتــى 

كشــمش ماليــر اســت.
در ادامــه رئيــس هيــأت  مديــره انجمــن توليدكننــدگان و صادركننــدگان كشــمش مالير 

اظهــار كــرد: ايــن تشــكل تنهــا تشــكل ثبــت  شــده كشــمش اســت و در هيــچ جــاى 
ديگــر بــه ايــن شــكل وجــود نــدارد كــه ايــن تشــكل توانســته بــه  عنــوان يكــى از 

تشــكل هاى فعــال در ســطح اســتان باشــد.
منوچهــر رضايــى بــا اشــاره بــه كمبــود نــزوالت جــوى و پاييــن بــودن ســطح آب هاى 
ــه باغــداران، آنهــا بــراى اســتفاده از  ــا دادن تســهيالت مناســب ب زيرزمينــى افــزود: ب

آبيارى هــاى نويــن ترغيــب خواهنــد شــد.
ــده  ــادرات عم ــرد: ص ــان ك ــدان خاطرنش ــتان هم ــى اس ــاق بازرگان ــس ات ــب رئي نائ
كشــمش ماليــر بــه كشــورهاى اروپــاى شــرقى، عــراق و امــارت اســت و بــه برخــى 

ــرد.     ــوردى صــادرات صــورت مى گي ــه  صــورت م ــز ب كشــورهاى ديگــر ني
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ايميل فعاليت 80 گروه جهادي 
در مناطق محروم كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- اكرم حميدي- خبرنگار همدان پيام: امســال بيش 
از 80 گروه جهادي در شهرســتان كبودراهنگ به مناطق محروم اين 

شهرستان خدمات رساني كردند.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ با بيان ايــن مطلب  در گفت وگو با 
خبرنگار ما افزود: گروه هاي جهادي از انتشــار مختلف بسيج شامل 
بسيج مساجد و محالت، خواهران ، دانش آموزان، دانشجويي، جامعه 
پزشكي، فرهنگيان و ورزشــكاران و... مي باشد و امسال تاكنون 850

نفر از بسيجيان در اردوهاي جهادي يك، سه، هفت و ده روز شركت 
كرده اند.محمد بداغي در ادامه به مهم ترين فعاليت هاي انجام شده اشاره 
كرد و افزود: در حوزه  مقاومت برادران فعاليت هايي چون بهسازي و 
رنگ آميزي 6 مدرســه، نهال كاري در بيش از 30 روستا، ديواركشي 
يك مدرســه، يك خانه عالم، يك خانه بهداشت، يك درمانگاه، يك 
امامزاده، احداث 3 وضوخانه و آشــپزخانه براي 3 مســجد، كمك به 
حفاري كانال آبرســاني روستاي آبمشگين ساخت 2 پايگاه مقاومت، 
كمك به ســاخت تعدادي مسكن و ســاير برنامه هاي عمراني براي 
نيازمندان توزيع لوازم التحرير، سبد غذايي و 4 جهيزيه توسط قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه و بخش كميته امداد شهرستان، ديوارنويسي در 3

روستا، سمپاشي جايگاه دام در 3 روستا و ساير فعاليت هاي فرهنگي، 
آموزشي و بهداشتي و درماني از مهمترين برنامه ها مي باشد.

وي همچنين افــزود: در حوزه خواهران نيز آموزش مهارتي دو ماهه 
در روســتاها و كسب مهارت با همكاري فني وحرفه اي آموزش 385
نفر از خواهران، اعزام اردوي جهادي يك روزه به دو روســتا و انجام 

برنامه هاي فرهنگي و تربيتي و مشاوره و... مهمترين برنامه ها هستند.
بداغي خاطرنشــان كرد: در حوزه دانش آمــوزي نيز بكارگيري 100

نفر از دانش آموزان در بهســازي، زيباســازي و رنگ آميزي 8 مدرسه 
با همكاري و پشــتيباني آموزش و پرورش و در حوزه بسيج جامعه 
پزشكي اعزام 5 تيم بهداشتي و درماني به روستاها و حاشيه كبودراهنگ 
و ارائه خدمات پزشكي، دندانپزشكي، مشاوره و تغذيه و... در حوزه 
بســيج مهندسين كشاورزي راه ندازي 15 شبكه به طرح بسيج همگام 
با كشاورز و اعزام مهندسين بسيجي به روستاها و كمك و مشاوره به 
كشاورزان به ويژه در زمينه مبارزه با سن غالت، اجراي اردوي جهادي 
3 روزه و نظارت در زمينه جلوگيري و ريزش غالت توسط كمپاين از 

ديگر فعاليت هاي گروه هاي جهادي در كبودراهنگ است.
وي بيان داشــت: در حوزه بسيج دانشــجويي نيز شهرستان ميزبان 4

گروه جهادي از 4 دانشــگاه بود كه اين گروه ها ساخت يا باب خانه 
براي نيازمندان با همكاري كميته امداد شهرســتان و همچنين اجراي 
برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و درماني در چندين روستا در 
برنامه داشته و پشتيباني هاي الزم توسط دستگاه هاي اجرايي و بسيج 

سازندگي از اين گروه ها صورت گرفته است.
بداغي در پايان به فعاليت هاي بسيج فرهنگيان نيز اشاره كرد و افزود: 
اعزام يك گروه جهادي و فعاليت هاي عمراني و آموزشــي از جمله 
برنامه هاي اين گروه جهادي بوده همچنين گروه جهادي دانش آموزان 
تهران (2) كه شهرستان ميزبان دو گروه جهادي دانش آموزي بيش از 
80 نفر از تهران بوده و پشــتيباني هاي الزم در اين گروه ها براي انجام 
فعاليت هاي عمراني انجام شده است و اميدواريم بتوانيم در سال هاي 
آتي با برنامه  ريزي مدون خدمات بهتري و بيشــتري به مناطق محروم 

اين شهرستان ارائه دهيم.

برداشت آلو از سطح باغات شهرستان بهار 
آغاز شد

 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان بهار گفت: عمليات برداشت آلو از 
سطح 100 هكتار از باغات شهرستان آغاز شده است.

هوشــنگ كرمى در گفتگو با  مهر از آغاز  عمليات برداشت آلو از سطح 
100 هكتار از باغات شهرستان بهار خبر داد و اظهار كرد: از 100 هكتار 

از باغات شهرستان بهار پيش بينى مى شود  700 تن آلو برداشت شود.
وى متوسط عملكرد توليد اين محصول در باغات شهرستان بهار را بيش 

از 6.5 تن در هكتار برآورد كرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار ارقام كشت شده آلو در باغات را آلو 

سياه، قرمز، قطره طال و بخارا ذكر كرد.
وى گفت: بيشترين تمركز باغات آلو در شهرستان بهار مختص روستاهاى 
بخش مركزى اســت. كرمى اظهار داشت: طى سال زراعى 97 به علت 
ســرماى بهاره قســمت زيادى از باغهاى آلو در شهرســتان بهار دچار 
ســرمازدگى شد و به همين علت ميزان برداشت اين محصول نسبت به 

سالهاى گذشته كاهش داشته است.

با ســالم خسته نباشيد، طبق معمول براى خريد روغن (حلبى) رفتم 
بــازار عين القضات (عمده فروش هــا) ولى مى گويند كه روغن 5 
كليويى ديگه نيســت، چند تا مغازه رفتم و فقــط دو تا از مغازه ها 
داشــتن آن هم با قيمت 50 هزار تومان، با وجود اينكه قيمت روش 
زده 32500، آن هــم با قيمت 50 هزار تومان نميفروخت، با التماس 
به يكى از مغازه ها كه گشــتم پيدا نكردم، مثال دلش ســوخت و به 
شــاگردش گفت كه از انبار روغن بيار و به مشترى بده تا كارش راه 
بيافتد با اين وجود روغن را در انبار نگه داشتند و نمى فروشند لطفا 

نظارت ها را بيشتر كنيد.
مهدوى

در دانشــكده فرهنگ و هنر همدان تعداد كالس ها 16 جلسه اى را به 
8 جلسه تبديل كرده اند در حاليكه در اين 8 جلسه دروس تخصصى 
به خوبى تدريس نمى شود و از همه مهمتر اينكه شهريه 16 جلسه را 
از دانشجويان مى گيرند زمانيكه اعتراض مى كنيم در جواب مى گويند 
كه به علت كمبود دانشجو است خواهشمنديم مسئوالن مربوطه به اين 

مسئله رسيدگى كنند.
با تشكر دانشجويان دانشكده فرهنگ

سالم، واقعا جاى تأســف دارد، همدان يك شهر با اين قدمت باال و 
جزء شهرهاى توريستى است چرا فرودگاهش به مشهد پرواز ندارد و 
ما مجبور مى شــويم به تورهاى تهران زنگ بزنيم، آنها هم در جواب 
مى گويند كه چرا مستقيم از همدان نمى رويد، علتش را هم مى پرسيم 

مى گويند بخاطر گرانى بليط لطفا يك فكرى به حالش بكنيد.
سنايى

بــه علت بدحالى به اورژانس بيمارســتان بعثت مراجعه كردم كه 
خيلى هم شــلوغ بــود دقيقا براى نوبت دكتر يك ســاعت طول 
كشــيد، براى تحويــل دارو چقدر تــو صف ماندم،چــرا براى 
اورژانس از دو دكتر اســتفاده نمى كنيــد يا براى داروخانه نيروى 
بيشــترى بگيريد. اعتراض هم مى كنى با بى ادبى جواب مى دهند و 

نيستند. پاسخگو  اصال  يا 
يك شهروند

ف  آگهي مزايده حضوري

 محمد حسين پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد باستناد بند 2 از نودمين جلسه شوراي اسالمي شهر و با توجه به بند 13 آيين نامه مالي شهرداري ها گل هاي 
موجود در گلخانه باغ بهشت را از طريق مزايده حضوري و با شرايط و مشخصات ذيل به اشخاص حقيقي يا حضوري واگذاري نمايد:

- متقاضيــان جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و گرفتــن (اســناد مزايــده) بــه شــهرداري امــور قراردادهــا و معاونــت خدمــات شــهري 
( اداره سيماءمنظر و فضاي سبز شهري شهرداري) مراجعه نمايند.

- متقاضيــان مــي تواننــد بــراي مشــاهده گلهــا در گلخانــه واقــع در بــاغ بهشــت و بــا هماهنگــي مســئول اداره ســيماءمنظر و فضاي ســبز 
شــهري از مــورخ 97/7/10 لغايــت مــورخ 97/7/29 مراجعــه نمايند.

ــماره حســاب  ــه ش ــان) ب ــون توم ــج ميلي ــال (پن ــغ 50/000/000 ري ــوري مي بايســت مبل ــده حض ــركت در مزاي ــت ش ــان جه - متقاضي
0104868466003 بانــك ملــي شــعبه زاگــرس شــهرداري بنــام حســاب ســپرده شــهرداري واريــز و فيــش واريــزي را هنــگام شــركت در 

مزايــده حضــوري بــه همــراه خــود داشــته باشــند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- هزينه انتشار آگهي و هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- متقاضيان مي بايست براي كليه گل ها قيمت پيشنهادي اعالم نمايند.

ــي معامــالت ســاعت 11 روز دوشــنبه مــورخ 97/7/30 در محــل ســالن كنفرانــس شــهرداري تشــكيل مي گــردد و در  - كميســيون عال
صورتــي كــه حداقــل ســه شــركت كننــده وجــود داشــته باشــد پيشــنهاد دهنــدگان اعــالم قيمــت داده و نفــرات اول تــا ســوم مشــخص 

مــي گــردد.
چاپ آگهي نوبت اول:97/7/10 

چاپ آگهي نوبت دوم:97/7/18 

قيمت كلقيمت پايه(كارشناسى) هرشاخهتعدادگلرديف
6/000/000 ريال50/000 ريال120 گلدانگل پاپيتال1
4/800/000 ريال80/000 ريال60 گلدانگل پاپتيال ابلق2
12/000/000 ريال50/000 ريال240 گلدانگل سينگينيوم3
750/000 ريال25/000 ريال30 گلدانگل برگ بيدى4
1/750/000 ريال175/000 ريال10 گلدانگل فيلد ندرون5
55/500/000 ريال150/000 ريال370 گلدانگل برگ انجير ى6
7/500/000 ريال50/000 ريال150 گلدانگل سانسوريا7
8/100/000  ريال90/000 ريال90 گلدانگل اسپاتى فيلوم8
18/000/000 ريال90/000 ريال200 گلدانگل برگ عبايى9
3/600/000 ريال40/000 ريال90 گلدانگل ناز قاشقى10
15/400/000 ريال22/000 ريال70 گلدانگل يوكا11
15/000/000 ريال25/000 ريال600 گلدانگل آلوئه ورا12
3/000/000 ريال50/000 ريال60 گلدانگل شاه پسند13
6/600/000 ريال 60/000 ريال 110 گلدانگل محبوبه شب14
5/200/000 ريال40/000 ريال130 گلدانگل شمعدانى15
2/000/000 ريال20/000 ريال100 گلدانگل تاج خروس16
1/500/000 ريال50/000 ريال30 گلدانگل حسن يوسف17
9/000/000 ريال60/000 ريال150 گلدانگل ناز18
16/000/000 ريال80/000 ريال200 گلدانگل مرجان19
12/600/000 ريال30/000 ريال420 گلدانگل كاكتوس 4 نوع20
3/000/000 ريال30/000 ريال100 گلدانگل آشالنتوس21
10/800/000 ريال120/000 ريال90 گلدانگل شفلرا22
7/000/000 ريال100/000 ريال70 گلدانگل كاغذى23
1/200/000 ريال20/000 ريال60 گلدانگل گندمى24
1/200/000 ريال150/000 ريال8 گلدانگل فيكوس25
1/120/000 ريال280/000 ريال4 گلدانگل برگ تنباكو26
1/500/000 ريال150/000 ريال10 گلدانگل بابا آدم27
3/000/000 ريال120/000 ريال25 گلدانگل اشك28
1/800/000 ريال60/000 ريال30 گلدانگل ناز بنفش29
14/000/000 ريال350/000 ريال40 گلدانگل موز30
12/000/000 ريال100/000 ريال120 گلدانگل برگ نقره اى31

260/920/000 ريالجمع كل

كمالونــد-  نهاوند-معصومــه   
خبرنگارهمدان پيام: معاون رئيس جمهور 
و ريس ســازمان ميراث فرهنگى كشــور 
عصر دوشنبه از اماكن گردشگرى و پروژه 

هاى اين حوزه در شهرستان بازديد كرد.
آنچــه در اين ســفر مطرح شــد اعتبار 2 
ميلياردتومانى براى  ايجاد زير ســاخت در 
اماكن گردشگرى نهاوند بود كه پيش از اين 
هم 2ميليارد  در كميته برنامه ريزى استان 

براى اين مناطق مصوب شده بود.
اما با توجه به اينكه تا زمان اتمام كاوش ها 
در اليوديسه ، اهالى  دوخواهران  به لحاظ 
هم پوشانى بافت فرسوده با تاريخى در اين 
محله، اجازه ساخت و ســاز ندارند، و از 
طرفى امنيت و ســالمت زندگى اين افراد 
به ســبب ورود گزندگانى همچون عقرب 
و مار به خانه هاى آنها و نيز فرســودگى 
و غيــر ايمن بودن خانه هــاى اين منطقه، 
تامين نيست و اهالى هفته گذشته خواستار 
رســيدگى به اين وضعيت و گشودن اين 
گره تاريخى شــده بودنــد، معاون  رئيس 
جمهور و ريس سازمان گردشگرى كشور 
ضمن بازديد از محله دوخواهران در جمع 
اهالــى   از 2 ميليارد اعتبارى كه براى زير 
ســاخت هاى گردشــگرى ســراب هاى 
نهاوند اختصاص داده شده بود ، مبلغى را 
هم  براى  ادامــه كاوش ها و آغاز  فصل 
چهارم در اليوديسه اعالم كرد تا اختصاص 

داده شود.
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى كشــور، 
تصريح كــرد: در روزهاى آينــده نيز در 
سازمان جلسه اى با حضور مديركل ميراث 
فرهنگى اســتان همدان خواهيم داشت و 
تخصيص اعتبارات را هدفمندتر و با برنامه 

ريزى دنبال خواهيم كرد.
على اصغر مونســان گفت: در شش ماهه 
نخست سال جارى گردشگر خارجى  در 
كشــور 51 درصد افزايش داشته است كه 
بيشتر آن در حوزه گردشگر سالمت بوده و 
پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان سال به 
6 و نيم تا 7 ميليون نفر افزايش داشته باشد.

مونســان گفت: اســتان همدان در رده  5 
اســتان برتر در حوزه گردشــگرى كشور 
محسوب مى شود كه همه شهرستان هاى 
اين استان داراى ظرفيت هاى ويژه اى در 
حوزه هاى گردشگرى تاريخى، مذهبى و 

طبيعى هستند.
معاون رئيس جمهــور در بازديد از اماكن 
گردشــگرى نهاوند گفت: ســراب هاى 
نهاوند يكى از ظرفيت هاى مهم در ايجاد 
اكوكمپ در شهرســتان نهاوند و اســتان 
همدان اســت  و مى توان با استفاده از اين 

ظرفيت ها اشتغال و درآمد ايجاد كرد.

كــرد:  تاكيــد  مونســان  اصغــر  علــى 
بــراى راه انــدازى اكوكمــپ در كشــور 
برنامه ريزى هايــى شــده اســت و به نظر 
مى رســد با توجه به موقعيت بسيار زيباى 
سراب گيان و سراب فارسبان، مى توان در 
يكى از اين دو منطقه به عنوان پايلوت اين 

طرح را اجرايى كرد.
اكوكمپ ها براســاس طبيعت گردى ايجاد 
مى شــوند و ما تالش مى كنيم با اســتفاده 
از موقعيت يكى از ســراب هاى شهرستان 
نهاوند اين طرح را آغاز كنيم و ســپس با 
سرعت بيشترى در تمام كشور به ويژه در 
استان هاى شمالى اكوكمپ ها را راه اندازى 

كنيم.
معاون رئيس جمهورى  كه به همراه معاون 
سياسى استاندار و نماينده و فرماندار نهاوند  
دربازديــد از اماكــن گردشــگرى نهاوند 
،تصريح كرد: توســعه و رونق گردشگرى 
در شهرســتان نهاوند و مناطــق بكر اين 
شهرســتان نيازمند حضــور جدى بخش 
خصوصى و ســرمايه گذارى است كه اميد 
داريم با معرفى اين مناطق به سرمايه گذاران 
در آينده نزديك شــاهد رشــد اين مناطق 

باشيم.
اكوكمپ ها  راه اندازى  شد:  يادآور  مونسان 
و اقامتگاه هاى گردشــگرى از برنامه هاى 
جدى ســازمان ميراث فرهنگى براى رونق 
گردشگرى داخلى و ارائه بسته هاى ارزان 
قيمت سفر  اســت چراكه اقامت و حمل 
و نقل بيشــترين هزينه را براى گردشگران 

به دنبال دارد.
نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى، هم  گفت: ســراب هاى نهاوند 

داراى ظرفيت گردشگرى ملى هستند.
حســن بهرام نيا افزود:  13 سراب نهاوند  
ســاالنه ميزبان بســيارى از گردشگران و 
طبيعت گردان داخلى و خارجى است كه 
3 ســراب گيان، گاماســياب و فارسبان به 
دليل  پوشش گياهى و جنگلى بودن داراى 

ظرفيت گردشگرى ملى هستند.

300ميليون براى اتمام كاوش ها 
در اليوديسه

وى بابيان اينكه مــردم منطقه دوخواهران 
نهاونــد با توجــه به بحــث كاوش معبد 
الئوديســه در تنگنا هستند و بايد اين مهم 
هرچه ســريع تر به نتيجه برســد، گفت: 
در اين ســفر براى معبد الئوديسه و آغاز 
فصل چهــارم كاوش در اين منطقه ملكى 
در محدوده به تملك درآمده و در آينده اى 
نزديك به توجه بــه در نظر گرفتن اعتبار 
300 ميليــون تومانى براى كاوش اين مهم 

عملياتى خواهد شد.

معاون رئيس جمهور در بازديد از اماكن گردشگرى نهاوند اعالم كرد:

"اكوكمپ ها" پيشنهادي 
براي رونق گردشگرى سراب ها

 آيين بومي انگور روستاي اكنلو
برگزار شد

 كبودراهنــگ- حميــدي- خبرنــگار 
همدان پيام: اولين آيين بومي محلي انگور در 
روســتاي هدف گردشگري اكنلو با حضور 
ميهمانان خارجي، كشوري و استاني در اكنلو 

برگزار شد.
مســئول ميراث فرهنگي و صنايع دستي و 
گردشگري شهرســتان كبودراهنگ در اين 
خصوص اظهار داشــت: همزمان با رويداد 
2018 و نشســت اعضاي وابسته به سازمان 
جهاني گردشگري با محوريت غار عليصدر 
كبودراهنگ، روســتاي هدف گردشــگري 
اكنلــو با اجــراي بازارچه محلي مســابقه 
بزرگترين خوشــه انگور، آيين شيره پزي و 
افتتاح مرمت حمام تاريخي اين روســتا 15
مهر ماه ميزبــان  30 ميهمان خارجي از 16

كشور آسيايي، اروپايي و آفريقايي بود.
مهدي غالمي افزود: اين برنامه با مشاركت 
دهياري روســتاي هدف  گردشگري اكنلو، 
ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري 
شهرستان كبودراهنگ، بخشداري شيرين سو، 
قرارگاه ســپاه همــدان، جهاد كشــاورزي 
كبودراهنگ و اهالي روســتاي اكنلو برگزار 
شــد كه موذد اســتقبال بيش از 3 هزار نفر 

صورت گرفت.
وي افــزود: بازارچه محلي اين روســتا با 
ايجاد 20 غرفه از محصول صنايع دســتي 
محصــوالت باغــات انگور، نــان محلي، 

داروهــاي گياهــي و ديگــر محصوالت 
كشاورزي نســبت به معرفي توانمندي هاي 
اين روستا انجام شــده بود و مردان و زنان 
توليد اين روســتا با اجراي زنده درســت 
كردن شــيره محلي، آيين شــيره پزي را به 
معرفي  خارجي  و  داخلــي  بازديدكنندگان 

كردند.
شايان ذكر است در اين مراسم مسابقه خوشه 
برتر انگور بين باغداران برگزار شد و به چند 
كبودراهنگ  فرماندار  توســط  هدايايي  نفر 
اهدا شــد و ميهمانان خارجي ضمن بازديد 
از غرفه هاي روستا و ديدن مراسم شيره پزي 

به صورت زنده اقدام به خريد شيره محلي و 
ساير محصوالت كردند.

در ادامه اين مراســم رئيس پايگاه تحقيقاتي 
بيماري هاى بــاز پديد و نوپديد انيســتيتو 
پاستور كشــور به همراه ميهمانان خارجي 
از حمام تاريخي روستا كه به تازگي توسط 
ميراث فرهنگي مرمت شــده بــود بازديد 

كردند.
بخشــدار شيرين ســو نيز در اين خصوص 
بيان داشــت همزمان با 15 مهرماه به عنوان 
روز روستا و عشاير اولين آيين بومي محلي 
انگور در روستاي اكنلو با هدف شناساندن 

ظرفيت ها و پتانسيل هاي باغي و گردشگري 
در اين روستا برگزار شد.

سيد ايوب موسوي افزود: هدف از برگزاري 
اين جشــنواره توانمندســازي كشاورزان، 
بازاريابي و شناساندن جاذبه هاي گردشگري 
در منطقه و همچنين معرفي و ارائه بسترهاي 
قابل ســرمايه گذاري ايــن محصوالت در 

جهت جذب سرمايه گذاران است.
داشــت:  اظهار  نيز  كبودراهنگ  فرمانــدار 
روســتاي هدف گردشــگري اكنلو داراي 
پتانســيل هايي بالفعل و بالقوه اي اســت كه 
مي تواند در سطح كشور خود را نشان دهد 
و برگزاري چنيــن برنامه هايي مي تواند اين 
پتانسيل ها را در ســطح كشور هاي خارجه 
و ســطح ايران به مردم شناســانده شود تا 
عالقه مندان بتوانند با حضور در اين روستا 
از نزديك با جاذبه هاي گردشــگري آن نيز 

بيشتر آشنا شوند.
حجت ا... مهدوي خاطرنشان كرد: شهرستان 
كبودراهنگ داراي جاذبه هاي گردشگري و 
پتانســيل هاي خوبي از جمله غار عليصدر، 
كوه قلي آباد كه ســاالنه هزاران نفر از غار 
عليصــدر بازديد مي كننــد و اميدواريم در 
آينده اي نه چندان دور كوه قلي آباد نيز يكي 
از جاذبه هاي گردشگري، تفريحي و مذهبي 
تبيدل شــود تا گردشــگران خصوصاً مردم 
شريف كبودراهن بتوانند از آن استفاده كنند.
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پيامدهاي تحريم

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، (8)
وابستگى شديد توليد داخلى به فناورى، 
مواد اوليه و كاالهاى واسطه اى خارجى

زهراپاك زاد»
 تحريم اقتصادى ايران در ســال هاى اخير از هر نظر بى ســابقه 
بود. اين تحريم ها در كنارســاختار نامناسب اقتصادى وابسته به نفت 
و درآمدهاى نفتى سبب شده است تا كشورهاى متخاصم دقيقا همين 
شــريان اقتصادى را هدف بگيرند و اقتصاد ايران بيش از پيش دچار 
مشــكل شود. در هر حال بررسى عوامل تقليل دهنده و تشديد كننده 
آثار تحريم بر اقتصاد كشــور مى تواند به سياست گذاران در اصالح 

ساختار اقتصادى يارى رساند. 
علوم و فنون هســته اي، جزء فن آوري هاي برتر در عرصه كنوني 
مي باشد و به درستي مي توان آن را از عناصر و  محورهاي  اصلي  
توســعه  پايدار  و  از  عوامل  مهم  اقتدار  يك  كشــور  به  شمار  
آورد.  بــا وجود  تمامي موانع،  جمهوري اســالمي ايران تصميم 
گرفت كه راه خود را در مســير پرپيچ و خم استفاده صلح آميز از 

اين فن آوري، باز نمايد.
در راستاى توسعه فناورى هســته اى كه با تالش متخصصين كشور 
بوجود آمد از جمله: ســاخت و آزمايش اولين ميله سوخت هسته اي 
با موفقيت انجام شــد، آغاز غني سازي 20 درصدي در فردو و اظهار 
آژانس بين المللي انرژي  مبني  بر  اين  كه  تمامي  مواد  هســته اي  
موجــود  در  فردو  تحت  نظارت  آژانس  قرار  دارد،  افتتاح  ســه 
دســتاورد  جديد  هسته اي  (توليد سوخت  رآكتور تحقيقاتي تهران،  
نصب  سانتريفيوژهاي جديد، افزايش 50 درصدي ظرفيت غني سازي 
ســه  و  نيم درصدي و مســائلى كه در راستاى هسته اى شدن ايران 
پيش آمد، همچنين مقام  سابق  اطالعاتي اوباما  درباره  حمله احتمالي 
آمريــكا به ايران خبر داد، بيانه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در شــروع  ســال  2012 و  اشــاره  به اين موضوع كه ايران متعهد 
همكارى با آژانس اســت، ارســال نامه دبير شوراى عالى امنيت ملى 
به كاترين اشتون و اعالم آمادگى براى ادامه گفتگو، اعتراف نهادهاي 
اطالعاتي آمريكا به عدم وجود برنامه ســاخت ســالح هسته اي در 
ايران، با تمام همه شــفاف سازى هايى كه در زمينه هسته اى شد باز 
هم دشمن از پيشرفت ايران ترسيد و دشمن براى ايجاد موانع و سنگ 
اندازى توسعه كشور و خارج شدن ايران از وابستگى ها اقداماتى انجام 

داد،  اقدام به ترور دانشمندان هسته اي ايران كرد. 
باز هم به دنبال شــفاف سازى و راســتى آزمايى ايران، كشورهاى 
غربى اقدام بــه تحريم مجدد براى فلج كردن اقتصاد و سياســت 
ايــران كردند؛ كه از جمله تحريم هــاى امريكا: اخراج حداقل 10
فارغ التحصيل دانشــگاه صنعتى شــريف در ســال 2006، تحريم 
توسط شركت هاى مايكروســافت و ياهو در 2007، تحريم هاى 
يك جانبه كنگره آمريكا و تحميل مجازات به شــركت هاى صادر 
كننده محصوالت نفتى به ايران  در 2010، تحريم ســپاه پاسداران، 
نيروى مقاومت بســيج، نيروى نظامى ايران و فرمانده آن و تحريم 
تاجر چينى براى متوقف كــردن تجارت نفتى ايران و تحريم هاى 
اتحاديه اروپا در ســال 2010 ممنوعيت سرمايه گذلرى مشترك با 
حضــور در ايران، تحريم 100 شــخص و ممنوعيت عقد هر گونه 
قراردادهاى جديــد واردات، خريد يا حمل و نقل نفت خام ايران 

و فراورده هاى نفتى بود.
ــى  ــا م ــم ه ــدن تحري ــديد ش ــه باعــث تش ــائلى ك ــه مس از جمل
ــه تــك تــك مــردم  شــود و اينكــه اقتصــاد و صنعــت و حتــى ب
ــادى،  ــتگى اقتص ــت، وابس ــته اس ــى گذاش ــرات منف ــور تاثي كش
ــث  ــه باع ــى ك ــاى غرب ــور ه ــه كش ــور ب ــى كش ــى و علم صنعت
شــده بــا هــر تحريمــى و بــا هــر تغييــر سياســت هــاى 
ــر اقتصــاد و سياســت كشــور  ــان ب ــد در جه كشــورهاى قدرتمن
مــا تاثيــر منفــى گذاشــته و از آنجــا كــه كشــور بــه فكــر خــارج 
شــدن از عرصــه وابســتگى نيســت دچــار بحــران هــاى سياســى 
- اقتصــادى مــى شــود و كشــورهاى غربــى از ايــن وابســتگى مــا 

ــد.  ــى كنن ــردارى سياســى م ــره ب به
در ادامه به تالش مســئولين از خارج شدن وابستگى كشور و خارج 

شدن از بحران تحريم ها رسيدگى مى شود...
* كارشناس ارشد روابط بين الملل

كارت اعتبارى 300 هزار تومانى به حقوق بگيران تعلق 
مى گيرد 

 بر اساس بسته حمايتى دولت، كارت اعتبارى هاى 300 هزار تومانى به 20 ميليون نفر 
و در واقع كسانى كه زير 3 ميليون تومان حقوق دارند تعلق مى گيرد. 

سخنگوى هيأت رئيسه مجلس، گفت: با توجه به بحث هايى كه در بسته حمايتى دولت 
براى اقشار آسيب پذير است، مقرر شد براى 20 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير جامعه 
كه زير 3 ميليون تومان درآمد دارند كه ممكن است بخشى از آنها كارمندان، كارگران، و 
افراد تحت پوشــش كميته امداد و يا تحت پوشش سازمان بهزيستى باشند در دو مرحله 
بســته حمايتى بگيرند. هر مرحله حدود 300 هزار تومان است كه مجموع پرداختى 12 

هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود.
سخنگوى هيات رئيســه مجلس ادامه داد: كميسيون هاى اقتصادى، كشاورزى، برنامه و 
بودجه و صنايع مجلس مقرر شــد كه جلســات متعددى با دولت داشته باشند تا موارد 
موجود در بحث توليد و گرانى ها را مورد بررسى قرار دهند تا ارتباط نزديكى بين دولت 

و مجلس برقرار شود كه بتوانيم مشكالت بخش توليد را حل كنيم.
نعمتى با بيان اين كه موضــوع مهار نقدينگى يكى از بحث هاى جدى در اين زمينه بود  
گفت: 1600 تا 1700 ميليارد تومان نقدينگى ســرگردان در جامعه وجود دارد. قرار شد 
دولت و مجلس با همفكرى هم به راه هايى برســند كه نقدينگــى را مهار كرده و اقدام 

عملى انجام دهند.
نعمتــى بحث واگذارى پروژه هاى عمرانى بــه بخش خصوصى را از ديگر موارد مطرح 

در اين جلسه عنوان و اظهار كرد:  نوبخت و ساير اعضاى دولت قول دادند كه اين اتفاق 
بيفتد. وى در مورد موضوع گرانى و افزايش قيمت ها هم گفت: رئيس سازمان تعزيرات 
گزارشى از نوع برخورد با افتتاح و گران فروشى و چند قيمتى ها دادند. آقاى نوبخت هم 
درباره  ى بحث هاى نوسانات قيمت ارز مواردى را مطرح كردند معتقديم دولت و مجلس 
و قوه قضاييه بايد همسو با يكديگر تالش كنيم كه موضوع گرانى ها و چند نرخى ها را 

در اسرع وقت كنترل كنيم.
به گفته  نعمتى، اصلى ترين موضوع مطرح در اين جلسه تعيين زمان بندى اقدامات دولت 
بــود. مبنى بر اين كه دولت بايــد در تمامى موضوعات برنامه ها را به مجلس اعالم كند. 
خوشــبختانه آقاى نوبخت هم قول داد برنامه زمان بندى مشخص براى اقداماتشان را به 

مجلس ارائه دهند.

 يكــى از صفات و خصوصيات اصلى 
پست امانتدارى، ايجاد شرايط امن و ايجاد 
احســاس اعتماد در مردم نسبت به پست 
است. شــايد اين مهم اســت كه موجب 
شده تا حجم زياد خدمات در پست رقم 
خورد. كارشناسان بر اين باورند ، با توسعه 
خدمات پســت، ديگر نيازى نيست تا هر 
فردى براى يك كار مجبور باشد مسيرى 
طوالنى را طى كند و از اين بابت، پســت 
در توسعه كشور و جلوگيرى در هزينه كرد 

جمعى جامعه نقشى موثر ايفا مى كند.
اما شــرايط موجود بيانگر آن اســت كه ،  
شــناخت كاملى از وظايف و رسالت هاى 
شــركت پســت وجود ندارد و وظايف 
اين شــركت را در حد جابجايى نامه مى  
دانند. اداره پســت يك كار خدماتى است 
و مردم و مسئولين بايد با خدمات آن آشنا 
شونداما عدم اطالع رسانى در زمينه بخش 
هاى خدماتى پست به مردم موجب شده 
اســت هنوز در اذهان جايگاه پست همان 

نامه رسانى باشد 
برند پست امانتدارى و امين بودن در نزد 
مردم اســت، يكى از كارهاى پست انجام 
خدمات نيابتى دستگاه ها و ادارات مختلف 
است كه اين امر موجب كاسته شدن ميزان 
ترافيك، كاهش حضور مردم در ادارات و 

كاهش اتالف انرژى مى شود.
پســت بر اساس رقابت ها در دنياى امروز 
با سه رويكرد جديد فيزيكى، الكترونيكى 
و مالى جلو مى رود ؛ اداره پســت ســعى 
دارد بهترين و شايسته  ترين خدمات را به 
مردم ارائه كند اما تغيير رويكردها موجب 
شده است پست جايگاه خود را پيدا نكند 

درصورتى كه چنين نيست   .
به عنوان مثال ، كانديــداى انتخابات  در 
زمينه ها متعدد از اين مهم غافلند كه آنها  
مى توانند تبليغات خود را به جاى آلودگى 
فضاى شهر و بهم ريختن نظم شهر به اداره 
پســت تحويل بدهند. و به واقع اين اداره 
مى تواند ُمبلغ خوبى براى تبليغاتى كه به 
حريم شــهر و مردمانش احترام بگذارند 
وارد شود و همچنين در زيباماندن فضاى 

شهر موثر باشد.
برخى كارشناسان بر اين باورند ، پست از 

آن مدل خدماتى است كه نقش و خدمات 
اوليه آن نيز داراى اهميت خاص است و 
هيچ چيز نمى تواند جايگزين نسخه اصلى 
شود به همين دليل جايگاه و اهميت پست 

به قوت خود باقى مانده است.
الكترونيكى شدن بســيارى از فعاليت ها 
از طريق اداره پســت، باعث راحت تر و 
آسان تر شــدن زندگى و كاهش ترافيك 
شــده اســت كه اين مهم بيانگر نقش و 
اهميت پســت در جامعه كنونى است. در 
اين نوشتار اشــاره اى خواهيم داشت به 
خدمات پست كه شايد كمتر در اين زمينه 

مواردى مطرح شده است 
شركت پست با هدف دستيابى عموم مردم 
به خدمات پســتى در عرصــه ارتباطات 
خدمات مختلفــى ارائه مى دهد كه به اين 

قرار است:
 پست رستانت

كســانى كه به هر دليل آدرس دقيق پستى 
ندارند، مى توانند از فرستندگان مرسوالت 
تقاضا كنند تا مرسوالت خود را به آدرس 
يك دفتر و ارائه  كارت  شناســايى معتبر، 
دريافت كنند. به اين قبيل مرسوالت، پست 

رستانت مى گويند.
 پست پيشتاز

پست پيشتاز ســريع ترين سرويس پستى 
است كه كليه  عمليات پستى مربوط به آن 

از لحظه  قبول تا توزيع مرســوله در داخل 
و يا خارج از كشــور در كوتاه ترين زمان 
پيشتاز،  ســرويس  مى شود؛  انجام  ممكن 
تحويل و توزيع نامه ها را در سطح كشور 
حداقل در 24 ســاعت و حداكثر در 48

ساعت انجام مى دهد.
 صندوق شخصى

هــر فرد مى توانــد با مراجعه به پســت، 
تقاضــاى اجاره  صندوق شــخصى كند. 
كليه ى مرســوالتى كه بــراى فرد واصل 
مى شود، در اين صندوق قرار داده شده و 
با مراجعه ى مشترى به او تحويل مى شود. 
اين ســرويس در اكثر دفاتر پستى موجود 
اســت. امتياز اين ســرويس اين است كه 
به جاى اعالم نشانى كامل شماره هايى به 

عنوان آدرس اعالم مى گردد.
 پست تبليغ

در اين ســرويس شركت پست جمهورى 
اســالمى ايران با بهره گيــرى از امكانات 
موجود و فضاهاى تبليغاتى درون و برون 
ســازمانى شبكه پستى، نســبت به انجام 
تبليغات گســترده و موثر براى اشخاص 

حقوقى اقدام مى كند.
 پست مستقيم

يكى از سرويس هاى نوينى كه در شركت 
پســت راه اندازى شــده و حلقه ى اتصال 
توليد كننــدگان و عرضه كننــدگان كاال و 

خدما با مصرف كنندگان و مشتريان است، 
پست مستقيم مى باشد. پست مستقيم تنها 
روش تبليغاتى است كه به عوامل كسب و 
كار اجازه مــى دهد تا از طريق بانك هاى 
اطالعاتى ويژه ى اين سرويس، با مخاطبان 
مورد نظر خــود به طور مســتقيم ارتباط 

برقرار نمايند.
 صندوق پست صوتى

در اين ســرويس تماس گيرنــده  بدون 
محدوديت هــاى زمانى و مكانى مى تواند 
براى مشــتركين اين سرويس پيغام ارسال 
كند. مديران ارشد مسووالن روابط عمومى 
و بخش بازاريابى سازمان ها، وزارتخانه ها، 
شــركت ها، نيروهاى نظامــى، انتظامى و 

امنيتى، 
 پست سفارشى

در ســرويس پست سفارشــى، در ازاى 
دريافت مرسوالت مشتريان، به آنان رسيد 
يا قبض داده مى شود. متقاضيان با استفاده 
از اين سرويس مى توانند انواع مرسوالت 
اعم از نامــه، مطبوعات، كارت  پســتال، 
بسته كوچك و امانات را به مقاصد مورد 
نظر خويش ارســال كنند. ماموران پست 
درهنگام رسيدن مرسوله به دست گيرنده 
از آن ها تاييديه دريافت مى كنند و فرستنده 
مى تواند سرنوشــت مرســوله ى خود را 

پيگيرى كند.

 پست يافته
استرداد  هدف  با  پســت يافته  سرويس 
مدارك و اسناد يافته شده از سوى مردم 
و بازگرداندن آن به صاحبانش از سوى 
ايران،  اسالمى  جمهورى  پست  شركت 
در راستاى ارائه ى تسهيالت و خدمات 
رفاهى بــه هموطنان عزيز در كشــور 

راه اندازى شده است.
اطالعات مربوط به اين اســناد و مدارك 
شــامل شناســنامه، گواهينامه، گذرنامه، 
كارت هــاى نظامــى، اســناد ازدواج و 
مالكيــت مــدارك خــودرو، چــك و 
دســته چك، دفترچه پس انداز، عابربانك 
و دفترچه بيمه از طريق ســايت رسمى 

شركت پست قابل دسترسى است.
براى اســتفاده از ســرويس پست يافته، 
مردم مى توانند با مراجعه به دفاتر پستى و 
پركردن فرم مشخصات و تعيين نوع سند 
گمشده، از شركت پست درخواست كنند 
تا مدارك يافته شده برايشان ارسال شود 
و با پرداخت هزينه ى ارســال اين اسناد، 
پست پيشتاز سند يا مدرك يافته شده را 

به دست آنان برساند. 
 پست ويژه

شركت پســت جمهورى اسالمى ايران، 
ســرويس پســت ويــژه بين شــهرى با 
تعهــد زمان توزيع را كه از ســريع ترين 
خدمات پســتى به شمار مى رود، با هدف 
پاســخگويى به نياز ها و صرفه جويى در 
وقت و رفاه حال هموطنان ســاماندهى 

كرده است.
ــن  ــرويس بي ــن س ــر اي ــال حاض در ح
ــا  ــور ب ــتان هاى كش ــز اس ــى مراك تمام
ــل  ــوط حم ــريع ترين خط ــتفاده از س اس
ــژه  ــن وي ــرى از موزعي ــل و بهره گي و نق
ــوالت  ــاس آن مرس ــده و براس ــر ش داي
10 ســاعت  تــا  حداكثــر  مشــتريان 
ــه پســت  فــرداى روز بعــد از تحويــل ب
در مقصــد و در نشــانى گيرنــده توزيــع 

مى گــردد. 
 پست جواب قبول

پژوهشگران، همواره درباره ى موضوعات 
مى كنند.  نظرســنجى  مــردم  از  مختلف 
عــالوه بــر ايــن ســازمان ها، نهادها و 
بخش هاى اقتصادى - تجارى هم آگاهى 
از نگرش ها، نيازهــا، عاليق و ذائقه هاى 
مصرف كننــدگان و مشــتريان كاال يــا 

خدمات، از نظرسنجى استفاده مى كنند.
 تمبرهاى جارى

ايــن تمبرها هــدف اصلى ايجــاد تمبر 
بوده اند. يعنى بــراى پرداخت هزينه هاى 

جارى  تمبرهاى  مى شوند.  استفاده  پستى 
در تيراژ هــاى ميليونى چاپ مى شــوند. 
قيمت آنها متفاوت است و بنا به مسافت 
ارســال نامه از تعداد مختلف آنها استفاده 

مى كنند.
 تمبرهاى يادگارى

بــه  كــه  هســتند  تمبر هايــى  اين هــا 
موضوع هــاى  خــاص،  مناســبت هاى 
معيــن، بزرگداشــت يــك شــخصيت 
ــم  ــه ى مه ــك واقع ــان  دادن ي ــا نش و ي
منتشــر مى شــوند. معمــوال شــاخصه  
ــد و  ــى دارن ــى خاص ــاد فرهنگ ــا نم ي
ــور در  ــى كش ــانه هايى از مردم شناس نش
آن ديــده مى شــود. از نظــر تنــوع رنــگ 
و طــرح، ارزش هنــرى بيشــترى نســبت 
ايــن  دارنــد.  جــارى  تمبر هــاى  بــه 
تمبرهــا بــه نــدرت بــه مصــارف پســتى 
ــته، در  ــى داش ــمارگان كم ــند. ش مى رس
ــوند و  ــر مى ش ــدودى منتش ــدت مح م

ــد. ــيونرى دارن ارزش كلكس
 تمبرهاى شخصى

يــا  و  عكــس  از  مى توانــد  هركســى 
ــر  ــك تمب ــود ي ــر خ ــورد نظ ــرح م ط
ــر  ــن تمب ــد. اي ــفارش ده ــخصى س ش
بــه تعــداد محــدود و براســاس ســفارش 
مشــتريان بــه مناســبت هاى مختلــف 
ماننــد اعيــاد جشــن ها مناســبت هاى 
شــخصى مثــل تولــد يــا ازدواج يــا 
حتــى قبولــى كنكــور در كنــار تمبرهــاى 
ويــژه كــه بــه هميــن منظــور تهيــه 
شــده اند چــاپ و منتشــر مى شــوند. 
ــا  ــد ب مشــتريان شــركت پســت مى توانن
مراجعــه بــه دفاتــر پســتى و يــا ســايت 
http:// آدرس  بــه  پســت  شــركت 

ــاپ  ــت چ درخواس stamp.post.ir
ــد ــخصى كنن ــر ش تمب

بــه هــر ترتيــب آمــار و مســتندات خبــرى 
ــد  ــد درآم ــه  رش ــت ك ــى از آن اس حاك
پســت در كشــور منفــى اســت امــا آيــا بــا 
اجــراى برنامــه هــاى مــدون نمــى تــوان 
ــان  ــر داد . در جه ــاخص را تغيي ــن ش اي
امــروز بــا پيشــرفت تكنولــوژى بســيارى 
از خدمــات كمرنــگ شــده و جــاى خــود 
ــروز داده  ــد و ب ــتم هاى جدي ــه سيس را ب
اســت كــه در ايــن خصــوص اداره پســت 
ــى  ــرفت ها ب ــعه و پيش ــن توس ــز از اي ني
بهــره نبــوده و خــود را بــروز كــرده اســت 
ــه روز  ــوز نتوانســته اســت ايــن ب ــا هن ام
ــه  ــه جامع ــود را ب ــات خ ــودن و خدم ب
محلــى اطــالع رســانى كنــد و ايــن مهــم 

همچنــان مغفــول مانــده اســت.

مريم ملكى»
واكســن  آقــا  ببخشــيد  ســالم،   

سرماخوردگي دارين؟
- بله خانم، موجوده.

- بــراي دختر و پســرم مي خواســتم، 
مدرســه ها كه باز مي شــه، همش سرما 

مي خورن.
- مشــكلي نداره، مي تونن استفاده كنن. 
حتي خودتون هم مي تونيد استفاده كنيد.

- پس لطفًا 2 تا بديد. چقدر مي شه؟
... -

اين روزها اگر گذرتان به داروخانه هاي 
ســطح شــهر افتاده باشد، شــبيه چنين 
مكالمه اي را زياد شــنيده ايد. كساني را 
كه براي فرار از سرماخوردگي، بيماري 
رايج فصل سرما به سراغ تزريق واكسن 
به منظور پيشــگيري مي رونــد. اما در 
گوشــه كنارهاي فضاي مجــازي و يا 
بين  محــاوره اي  گفت وگوهــاي  حتي 
افراد در جمع هاي دوستانه يا خانوادگي 
زمزمه هايــي از ايجــاد حساســيت اين 
واكســن يا بروز شوك بعد از تزريق هم 
به گوش مي رسد.؟؟ حتي عده اي بر اين 
باورند اين واكسن ها عمًال هيچ خاصيت 
پيشــگيرانه اي را در خود ندارند و صرفًا 
جهــت جنبه تجاري و ســود حاصل از 

فروش آنها مدنظر داروخانه ها مي باشد.
براي روشن شــدن موضوع و باال بردن 
ســطح آگاهي عمومــى با دكتــر نگار 
مهري، كارشناس دارويي معاونت غذا و 
دارو دانشــگاه علوم پزشكى همدان  به 

گفت وگويي نشستيم.
مهــري مي گويد: با آغاز فصل ســرما با 
دو بيمــاري رايج اين فصــول آنفلوآنزا 
و ســرماخوردگي مواجه هستيم. اين دو 
بيماري شايد از نظر عالئم مشابه باشند، 
ولي از نظر منشــأ متفاوت هستند. منشأ 
بيماري ســرماخوردگي باكتري و منشأ 

بيماري آنفلوآنزا ويروس است.
در بــازار دارويي چيزي به نام واكســن 
ســرماخوردگي وجــود نــدارد و اين 
واكسن آنفلوآنزا اســت كه به غلط بين 
سرماخوردگي  واكســن  عنوان  به  عوام 

رواج پيدا كرده است.
اين كارشــناس دارويــي در مورد اينكه 
مصــرف واكســن آنفلوآنزا بــرا ي چه 
كســاني مناســب اســت، مي گويد: به 
صورت كلى3 فاكتور اساســي 1) ســن 
2) ميزان ســالمت  و 3) حساسيت بدن 
افراد براي مصرف واكسن آنفلوآنزا مورد 

توجه قرار مي گيرد.
واكســن آنفلوآنزا براي افراد زير 6 ماه 
ممنوع اســت و براي افراد باالي 6 ماه 
منــع مصرفي وجود ندارد؛ حتي به افراد 
سالمند باالي 65 سال توصيه به مصرف 

مي شود.
همچنيــن بــه افــرادي كــه مبتــال به 
بيماري هاي زمينه اي هستند مانند بيماري 
كليوي مزمن، ريوي، بيماري هاي كبدي، 
برونشــيت و... مخصوصــا  بيماراني كه 
نقص سيستم ايمني دارند مانند مبتاليان 
به سرطان و افرادي كه تحت راديوتراپي 
و شــيمي درماني هستند، توصيه مي شود 
حتمًا تحت نظر پزشك معالج خود اين 

واكسن را مصرف كنند.
مهري افــزود: بيماران قلبــي يا ديابتى 
و همچنيــن خانم هــاي بــاردار نيز از 
گزينه هاي مناســب و توصيه شده براي 

مصرف واكسن مي باشند.
حتي پرســنل مراكز درماني و محل هايي 
كه با بيماران ارتباط نزديك دارند، براي 
ايمني بيشتر بهتر اســت از اين واكسن 

استفاده كنند.
بيشــترين منع مصرف واكسن آنفلوآنزا 
براي كساني اســت كه حساسيت قبلي 
نسبت به واكســن در آنها مشاهده شده 
و دچار شــوك شــده اند، افــرادي كه 
حساسيت غذايي به تخم مرغ دارند و يا 
افرادي كه به برخي آنتي بيوتيك ها مانند 
جنتامايسين؟؟ حساسيت دارويي دارند.

ــه  ــاني ك ــد كس ــه مي كن ــري توصي مه
مايــل بــه اســتفاده از ايــن واكســن 
ــر كار  ــل از ه ــر اســت قب ــتند، بهت هس
بــا پزشــك يــا داروســاز مشــورت 
ــاري و  ــوابق يبم ــا را از س ــد و آنه كنن
ســازند.  آگاه  خــود  حساســيت هاي 
ــت  ــد تح ــم باي ــرف آن ه ــي مص حت
نظــر پزشــك و در مراكــز بهداشــتي 
ــًا  ــرد. مخصوص ــي صــورت گي و درمان

كــودكان كــه شــيوه و ُدز مصرفــي براي 
ــاالن  ــا بزرگس ــت و ب ــژه اس ــا وي آنه

تفــاوت دارد.
بعد از مصرف واكسن، 2 تا 3 هفته طول 
مي كشــد تا دارو بر بدن مــا اثر خود را 
بگذارد. ممكن اســت در اين مدت فرد 
حتي شاهد عالئم خفيفي از بيماري مانند 
تب و يا بدن درد باشــد كه نگران كننده 
نمي باشد و از عوارض واكسن محسوب 
مي شــود. نكته قابل توجه اينجاست كه 
زمانــي كه مبتال به آنفلوآنــزا و يا حتي 
مصرف  سراغ  به  هستيم،  سرماخوردگي 
واكسن نرويم و اجازه بدهيم بيماري به 

طور كامل بهبود يابد. 
مهري مي افزايد: اثر اين واكســن حدود 
6 تا 12 ماه اســت و به همين علت نياز 
است هر ساله اين مصرف واكسن تكرار 

شود.
مهــري مي گويد: از نــكات قابل توجه 
هنگام خريد واكســن توجــه به تاريخ 
انقضــاي درج شــده روي واكســن و 
همچين برچســب اصالت آن اســت. با 
خارجي  توجه بــه اينكه اين واكســن 
است، برچسب اصالت دارو اين اطمينان 
را بــه ما مي دهــد كه واكســن پس از 
گذشــتن از فيلترهاي خاص و سنجش 
تمــام فاكتورهاي ســالمت به دســت 

مصرف كننده رسيده است.
تاريخ انقضاي واكســن نيز از اين جهت 
مهم است كه هر سال با انواع؟؟ جديدي 
از ويــروس آنفلوآنــزا مواجه هســتيم 
و بر همين اســاس واكســن ها توســط 
سازندگانشــان به روزرســاني مي شوند. 
پس الزم اســت افرادي كــه براي تهيه 
واكسن به داروخانه ها يا مراكز بهداشت 
واكســن  كنند  دقت  مي كنند،  مراجعــه 
مربوط به همان ســال را تهيه كنند؛ زيرا 
عمًال واكسن سال گذشته كارايي كمتري 

نسبت به واكسن جديد دارد.
ايــن كارشــناس دارويي بيــان مي كند: 
نمي توان درصد مشــخصي براي ميزان 
مصونيت ايجاد شــده توســط واكسن 
آنفلوآنزا بيان كرد. حتــي نمي توان اين 
انتظار را داشت كه با مصرف واكسن به 
يبماري مبتال نشــد. واكسن آنفلوآنزا به 
صــورت 3گانه و 4گانه در بازار موجود 
است كه مسلمًا واكسن هاي 4گانه سطح 
ايمني بيشتري را شــامل مي شوند. البته 
شــاهد حضور برندهاي متفــاوت اين 
واكسن نيز در بازار هســتيم كه تاكنون 
برتري هيچ برندي بر ديگري مشــاهده 
نشده است و در همه آنها ويروس كشته 

شده وجود دارد.
مهري بهتريــن زمان مصرف واكســن 
را اواخر شــهريورماه تا اوايــل آبان ماه 
مي داند. البته منعي براي مصرف واكسن 
در زمان هاي ديگر وجود ندارد، اما براي 
كســب نتيجه بهتر، توصيه بر اين است 
واكسن قبل از شروع فصل سرما مصرف 

شود.
مهــري در پايــان اين توصيــه را براي 
شــهروندان دارد كه در صــورت ابتال 
به ســرماخوردگي و آنفلوآنــزا حتمًا به 
پزشــك مراجعه كنند و بــه هيچ عنوان 
داروها  مصرف  به  دســت  خودســرانه 
اين  زيرا  نزنند  آنتي بيوتيك ها  مخصوصًا 
عمل مقاومت بدن در برابر آنتى بيوتيك 
ها را باال مى برد. اجــازه دهيد بيماري 

دوره خود را طي كند.
داشــتن  مي افزايــد:  همچنيــن  وي 
ســبك زندگــي ســالم ، رعايــت نــكات 
بهداشــتى، تغذيــه ســالم و درســت 
دارويــي  مكمل هــاي  مصــرف  و 
مهمــي  نقــش   ،C ويتاميــن  ماننــد 
در جلوگيــري از ابتــال بــه بيمــاري 

دارد. ســرماخوردگي  و  آنفلوآنــزا 

به مناسبت روز جهاني پست بررسي شد

خدماتي كه پست به شما مي دهد

فصل واكسن سرماخوردگي رسيد

تكذيب خبر آتش سوزى يك مركز خريد 
در همدان

 مديرعامــل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ايمنــى همــدان 
وقــوع آتش ســوزى در يكــى از مراكــز خريــد شــهر همــدان را 

تكذيــب كــرد.
محمدرضــا بياناتــى در گفت وگــو بــا ايســنا، افــزود: فروشــندگان 
مركــز خريــدى واقــع در كوچــه ميرفندســكى شــهر همــدان بــر 
اســاس روال و عــادت خــود، بعــد از جمــع آورى ضايعــات در 

بيــرون از مركــز خريــد اقــدام بــه آتــش زدن آنهــا كردنــد.
وى ادامــه داد: پــس از شــعله ور شــدن آتــش فروشــندگان ديگــر 
ــراى مهــار  ــه هميــن علــت ب ــه مهــار آتــش نبودنــد و ب قــدر ب

ــد. ــا آتش نشــانى تمــاس گرفتن آتــش ب
ــچ  ــوده و هي ــى ب ــوزى جزئ ــن آتش س ــرد: اي ــان ك ــى بي بيانات
خســارتى بــر جــاى نگذاشــته اســت و پــس از تمــاس و اعــالم 
ــزام و  ــل اع ــه مح ــق ب ــاء حري ــروه اطف ــز، گ ــه مرك ــق ب حري

ــد. ــار ش ــوزى مه ــه آتش س بالفاصل
ــده  ــر ش ــايعات منتش ــه ش ــرد ب ــت ك ــردم درخواس وى از م
ــرس و  ــاد ت ــث ايج ــرده و باع ــه نك ــازى توج ــاى مج در فض
وحشــت در جامعــه نشــوند و گفــت: اخبــار و اطالعــات وقايــع 
مهــم بالفاصلــه از طريــق روابــط عمومــى ســازمان و رســانه هاى 

ــه اطــالع عمــوم مــردم خواهــد رســيد. معتبــر ب
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نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

2هزار و 400 سمن در حوزه كاهش آسيب هاى 
اجتماعى فعال هستند

 2 هزار و 400 سازمان مردم نهاد در حوزه كاهش آسيب هاى اجتماعى فعال هستند كه از 
طريق شبكه سازى مى توان آنها را گردهم آورد.معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى 
مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم شبكه سازى سازمان هاى مردم  نهاد حوزه مبارزه 
با مواد مخدر تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، پرويز افشار، افزود: استفاده از ظرفيت سازمان هاى 
مردم نهاد به شبكه سازى بزرگ و قوى نياز دارد و تاكنون هم شبكه هايى مانند اترك (شبكه 
پيشگيرى از اعتياد) عملكرد خوبى داشته است.وى گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر آمادگى 
دارد زمينه ايجاد شبكه   اى گسترده براى فعاليت سمن ها را فراهم آورد و كميته تخصصى 

توسعه مشاركت هاى مردمى و سازمان هاى مردم نهاد، مى تواند اين اقدام را برعهده گيرد.

خودروهاى فاقد ترمز ضد قفل شماره گذارى نمى شوند
 خودروهاى فاقد ترمز ضد قفل (اى بى اس) و كيسه هوا شماره گذارى نمى شوند.
رئيس پليــس راهنمايــى و رانندگى (راهور) گفــت: خودروهاى توليــدى بايد با 

درنظرگرفتن ارتقاى ايمنى حداقل به چهار يا 6 كيسه هوا مجهز شوند.
به گزارش ايســنا، تقى مهرى اظهار داشت: باال بردن ضريب ايمنى خودروها موجب 
كاهش تلفات در تصادفات خواهد شد البته توجه به آموزش فرهنگ ترافيك از اهميت 

و جايگاه خاصى برخوردار است.
وى گفت: از ابتداى امسال تاكنون هفت هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگى 
از دســت داده اند كه عمده علل آن سرعت غيرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگى و 

خواب آلودگى بوده است.

اطلس زنان و خانواده در دست تدوين است
 يكى از كارهاى مهم معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تدوين اطلس 

زنان و خانواده در كشور است.
ــت:  ــواده گف ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون رئي ــا، مع ــزارش ايرن ــه گ ب
اطلــس زنــان و خانــواده ســندى مهــم و بــه روز شــده و اطالعــات بســيار مهمــى از 
وضعيــت زنــان و خانــواده را دارد كــه در آن بــه موضــوع زنــان در روســتا و عشــاير 

نيــز پرداختــه شــده اســت.
معصومــه ابتــكار، افــزود: بايــد بــه وضعيــت زنــان و مشــكالت خــاص خانــواده 
هــا توجــه داشــته باشــيم و در برنامــه ريــزى هــا و تنظيــم بودجــه هــا ايــن مســاله 

ديــده شــود.

50درصد مراكز آموزش عالى زير خط استاندارد
 حدود 50 درصد مراكز آموزش عالى دولتى زير خط استاندارد قرار دارند كه در قالب 

ادغام، تجميع و تغيير ماموريت ساماندهى خواهند شد.
معاون آموزشــى وزارت علوم درباره اينكه چه تعداد از موسسات آموزش عالى نيازمند 
ادغام با دانشــگاه هاى ديگر هســتند، گفت: اين موضوع در حال بررسى بوده و بعد از 

جمع بندى نهايى اعالم مى شود.
مجتبى شريعتى نياسر در گفتگو با مهر ادامه داد: ولى در مجموع مى توان گفت، حدود 
50 درصد مراكز آموزش عالى دولتى زير خط اســتاندارد قرار داشــته و نيازمند كمك 

هستند.
به گزارش مهر، طرح ساماندهى موسسات آموزش عالى، در راستاى اجرايى شدن ماده 3

طرح آمايش آموزش عالى مصوب شوراى عالى انقالب فرهنگى و همچنين در راستاى 
مفاد قانون برنامه ششــم توسعه جمهورى اســالمى ايران است كه برنامه اجرايى آن در 

دست بررسى بوده و پس از طى مراحل قانونى و تصويب اجرا مى شود.

چه كسانى بايد واكسن آنفلوانزا بزنند؟
 عضو كميته علمى بيمارى  آنفلوآنزا در گفت وگو با ايسنا، درباره تفاوت سرماخوردگى 
و  آنفلوآنزا توضيح داد و گفت: سرماخوردگى و آنفلوآنزا على رغم شباهتى كه با يكديگر 
دارنــد، تفاوت هايى نيز دارند. بروز آنفلوآنزا معموال ناگهانى و حاد اســت، در حاليكه 

سرماخوردگى تدريجى بروز مى كند. تب در آنفلوآنزا شديدتر از سرماخوردگى است.
مسعود مردانى ادامه داد: شاه عالمت سرماخوردگى، عطسه هاى مكرر و آبريزش است. 

شاه عالمت آنفلوآنزا تب باال و بدن درد و استخوان درد است. 
اين اســتاد دانشگاه ، زمان مناســب براى واكسن آنفلوآنزا را ابتداى پاييز و شروع فصل 
سرد سال اعالم كرد و درباره افرادى كه بايد حتما واكسينه شوند، گفت: افراد باالى 65
سال، زنان باردار (در هر سه ماهه باردارى)، بيماران صعب العالج و مزمن، بيماران قلبى 
يا ريوى، افرادى كه نارسايى كليه دارند يا پيوند كليه شدند، افرادى كه برونشيت مزمن 
دارند ، بيماران مبتال به سرطان و كسانى كه شيمى درمانى مى شوند و بيماران اچ آى وى 

مثبت، از آن دسته افرادى هستند كه بايد واكسينه شوند.

ابالغ آيين نامه جديد عطارى ها؛ بزودى
 قرار اســت شغل عطارى بر اســاس ماده 13 قانون نظام صنفى جزو مشاغل فنى و 

تخصصى شناخته شود و بزودى آيين نامه آن ابالغ مى شود.
ــاره نظــارت  ــا ايســنا، درب ــى وزارت بهداشــت در گفت وگــو ب ــر كل طــب ايران مدي
بــر عطارى هــا و عملكــرد آن هــا، گفــت: بنــا بــر توافــق مشــترك بــا وزارت صنعــت، 
معــدن وتجــارت و ســازمان غــذا و دارو، قــرار اســت شــغل عطــارى بــر اســاس مــاده 
13 قانــون نظــام صنفــى جــزو مشــاغل فنــى و تخصصــى شــناخته شــود و بــزودى 

ايــن آييــن نامــه ابــالغ مى شــود.
محمود خدادوســت افزود: با ابالغ اين موضوع، هر شــخصى كه اقدام به درخواست  
پروانه كسب عطارى كند، بايد دوره آموزشى تخصصى را طى كنند. به اين ترتيب زمانى 
كه عطارى ها جزو مشــاغل فنى و تخصصى شــوند، عالوه بر نظارت وزارت صنعت، 
ســازمان غذا و دارو و بخش هايى از وزارت بهداشــت نيز مى توانند بر عملكرد آن ها 

نظارت كنند.

«مهريه» اينبار در االكلنگ 
 مهريه زنان درحالى در االكنگ نوســانات قيمت سكه و افزايش 
تعداد مردان زندانى باال و پايين مى رود كه طى مدت اخير مجلسى ها 
بارها و بارها براى آن نسخه هاى جديدى پيچيده اند، راه كارهايى كه 
البته با مخالفت هايى از سوى فعاالن حقوق زن نيز همراه شده است.

ســيده فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراى اسالمى 
يازدهم مهرماه از تقديم «طرح تعديل مهريه» به هيأت  رئيسه مجلس 
شوراى اسالمى خبر داد كه در صورت تصويب نهايى حكم صادره 
براى محكومين مهريه متناســب با نوســان رخ داده در قيمت سكه 

خواهد بود.
ــردى  ــا رويك ــن ب ــه بنابراي ــان اينك ــا بي ــس ب ــده مجل ــن نماين اي
ــراى كاهــش تراكــم دادخواســت هاى تعديــل  عدالــت محــور و ب
ــردن و  ــدف كار ك ــا ه ــرد ب ــدن م ــدان ش ــز از زن ــه و پرهي مهري
اشــتغال و داشــتن منبــع درآمــد بــراى پرداخــت دِيــن بــه همســر 
ــون نحــوه  ــاده 11 قان ــه م خــود، پيشــنهاد الحــاق يــك تبصــره ب
ــرح  ــگيرى از ط ــرد پيش ــا رويك ــى ب ــاى مال ــراى محكوميت ه اج
دعــواى تعديــل محكــوٌم بــه مطــرح شــد گفــت: بــه ايــن صــورت 
كــه رئيــس قــوه قضائيــه بخشــنامه اى بــراى احــكام قطعــى صــادر 
شــده در بــازه زمانــى مشــخص و در مــدت محــدودى بــا ســقف 
ــنامه،  ــن بخش ــاس اي ــر اس ــا ب ــد ت ــادر كن ــال ص ــر 2 س حداكث
تعديــل كلــى تمامــى احــكام صــادر شــده بــراى محكوميــن اعــم 
از اينكــه در حبــس باشــند يــا در حــال پرداخــت اقســاط باشــند 

ــرد. ــا نوســان رخ داده در قيمــت ســكه صــورت پذي متناســب ب
اين درحاليســت كه مرضيه محبى، فعال حقوق زنان در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه قانون مدنى به صراحت جلوى دخالت حاكميت 
در مساله مهريه ايستاده اســت، گفت: قانون مدنى در مبحث مهريه 
گفته اســت كه مهر به "ترازى" تعيين مى شــود. يعنــى مبنا و زمينه 
اصلى تعيين مهريه، ترازى طرفين است و كسى نمى تواند اين ترازى 
و توافق كه بين دو طرف بر اســاس بحث "رضا" شكل گرفته است 

دخالت كرده يا حداقل يا حداكثر براى آن تعيين كند.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه اين حكم مبتنى بر شــرع است 
يعنى در قرآن هم گفته شده است كه مهريه زنان را بپردازيد هرچند 
كه زياد باشــد، اظهار كرد: حاال اينكــه برخى حقوقدانان كه ماهيت 
حقوقــى مهريه را به عنوان قراردادى اضافه بر ازدواج تلقى كرده اند 
و معتقدنــد كه قواعد آن بايد تابع قواعد حقوقى قراردادها باشــد و 
بايد"قدرت بر تسليم باشد" باعث شده است كه آنها بگويند كه حتى 
مى توان مهريــه را باطل كرد. با اين وجــود در عمل تاكنون چنين 
اتفاقاتى نيفتاده اســت كه دادگاه ها چون مهريه باال بوده و قدرت بر 

تسليم وجود نداشته است، بطالن مهريه را اعالم كنند.
ايــن فعال حقوق زنان با بيان اينكه نمى توان ســقفى براى مهريه در 
نظر گرفت و به لحاظ قانونى يا شرعى هم نمى شود چنين كارى كرد 
چراكه ابزار قانونى آن را نداريم و شــرع هم آن را نهى كرده است، 
تصريح كرد: در حال حاضر در قانون «نحوه اجراى محكوميت هاى 
مالى» در نظر گرفته شــده اســت و در ماده 23 قانــون حمايت  از 
خانواده گفته شــده كه اگر قرار باشــد مرد به دليل الزام به پرداخت 
مهريه و اجراى حكم به زندان برود، با پرداخت 110 ســكه "آزاد"

شود.
محبــى در ادامه گفت: همچنين در قانون قاعده فقهى «منع عســر و 
حرج» را داريم كه به اين معناست كه كسى كه معسر يا ناتوان است 
قانون در مورد آن اجرا نشــده و تكليف از گردنش برداشته مى شود. 
وقتى كه قانونى درباره محكوميت مردانى كه توانايى پرداخت مهريه 
را ندارند وجود دارد، پس اين نگرانى براى چيســت؟ اين قانون به 
موقع به فريادشــان مى رسد و حكم اعسار برايشان اجرا مى شود تا 

مهريه برايشان تقسيط شده و به زندان نروند.
وى با توضيح جزئيات اجراى قانون و زندانى شــدن مردان به دليل 
مهريه و شــرايط آن گفت: در صــورت اجراى قانون تنها مردانى به 
زندان مى روند كه اموال داشته اند اما آن را پنهان  كرده يا از دسترس 
زن خارج كرده اند، انتقال داده اند يا ظاهرا چيزى ندارند و مى خواهند 
تظاهــر كنند كه توانايــى پرداخت ندارند. به ايــن ترتيب اين افراد 
هســتند كه مشمول ماده 23 قانون حمايت از خانواده مى شوند. پس 

چرا بايد نگران آنها بود؟.
اين حقوق دان تصريح كرد: اين مردان تعهد كرده اند و قرار داد بسته اند، 
اگر قرار باشــد حاكميت در همه قراردادهاى بين افراد به اين شــكل 
مداخله كند افراد بايد با چه پشتوانه و اعتمادى پاى سفره عقد يا هرگونه 
قرار دادى بنشينند؟ اين كار خدشه دار كردن اعتماد مردم به قرادادهاست. 
اگر بحث نگرانى براى مردان بزهكار اســت كه قانون پيش از اين براى 
آنها راه حلى در نظر  گرفته است و آنها با قانون نحوه اجراى محكوميت 
هاى مالى، عســر و حرج و اعسار از پرداخت نقدى بَرى مى شوند و به 
زندان هم نمى روند. رويه قضايى هم االن مبتنى بر اين است كه حداكثر 

تالش مى شود مردى براى مهريه به زندان نرود.

جدال لفظى براى پارك خودرو قربانى گرفت
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: جدال لفظى يك راننده 
كاميون با نگهبان كانكس يك نهاد خدمات رســان، در نهايت منجر به 

ايست قلبى و مرگ راننده شد.
جمشــيد باقرى در گفــت و گو با ايرنا بيان كرد: بــه دنبال بروز يك 
فقره جدال لفظى در بلوار نجفى همدان، ماموران كالنترى 19 شهرك 

فرهنگيان در محل حضور يافتند.
وى اضافه كرد: بر اســاس تحقيقات اوليه، 2 راننده كاميون با نگهبان 
كانكس يكى از نهادهاى خدمات رسان بر سر محل پارك وسيله نقليه 

درگير شدند كه پس از حضور پليس اين نزاع خاتمه يافت.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان ادامه داد: اعضاى خانواده يكى از اين 
افراد مدعى شده اند كه يكى از رانندگان ياد شده در منزل دچار مشكل 

قلبى شده است و وى را به بيمارستان منتقل كرده اند.
باقرى افزود: اين مرد 44 ساله به علت ايست قلبى جان خود را از دست 
داده اســت و با شــكايت اعضاى خانواده موضوع به بازپرس كشيك 

اطالع رسانى شد.
وى اضافه كرد: بازپرس كشــيك دســتور تحقيق و بررســى بيشتر و 
بازداشــت عوامل درگير در اين پرونده را صادر كرده و جسد متوفى 

براى بررسى دقيق علت مرگ تحويل پزشكى قانونى شده است.
مهر امســال راننده يك دستگاه خودروى ســوارى پس از يك جدال 
لفظى، 2 سرنشــين موتور ســيكلت را زير گرفت كه هر دوى آنها در 

بيمارستان جان بابختند.
 دزدى دوچرخه سارق طال را به دام انداخت

باقرى بيان كرد: پس از وقوع چندين فقره ســرقت دوچرخه در منطقه 
شهرك مدنى و خضر، شناسايى سارق يا سارقان در دستور كار پليس 
قرار گرفت. وى افزود: به دنبال بررسى دوربين هاى محل سرقت، رد 
پاى يك متهم در بيشــتر سرقت ها مشاهده شد تا در نهايت خبر يك 
مورد سرقت مشابه به پليس اطالع رسانى شد.فرمانده انتظامى شهرستان 
همدان گفت: سارق با حضور به موقع عوامل كالنترى 16 شناسايى و 
دستگير و به سرقت چند دستگاه دوچرخه اعتراف كرد.باقرى افزود: با 
توجه به اينكه رد پاى اين فرد در سرقت طالى كودكان نيز مشهود بود، 

فرد ياد شده مجدد تحت بازجويى پليس قرار گرفت.
وى اضافه كرد: متهم در بازجويى هاى پليس به سرقت طالى كودكان 
در ميدان شاهد و جاده مزدقينه اعتراف كرد كه با دستور قاضى شناسايى 
مالخر با همكارى سارق در دستور كار تيم ويژه مبارزه با سرقت پليس 

آگاهى قرار گرفت.

همدان پيام: مدير كل امور روســتايي اســتانداري: در حوزه معيشت 
روستاييان غفلت كرده ايم 

 باشه قبول از اين به بعد مى خواين چيكار كنين!
فارس: شفر هيچ حاشيه اي نداشت 

 خارجي ها در ايران ارزشمندند (حاشيه كجا بود)!
كيهان: اصالح طلبان در فساد اقتصادي رو سفيد هستند

 بدون شرح !
جوان: فرار چيني ها 

 نكنه بيان ايران گرانى مى شه ها!
اطالعات: مصرف آب هاي زيرزميني از خط قرمز عبور كرده است 

 عيب نداره به جاش نفت در مياد!! 
جام جم: جهانگيري مردم ايران قبل انقالب را يادتان هست 

 با اجازتون با گراني هاي امروز همه آلزايمر گرفتن!
مهر: نرخ واقعى ارز اكنون چقدر است؟

 بستگى داره اكنون كى باشه؟!!
مهر: مواد شيميايى ضدآفتاب ها موجب نابارورى مى شود

 فقط همين رو كم داشتيم!!
فرارو: جراحى زيبايى در آرايشگاه و مطب

 اونقدر زياد بود كه سپردنش بخش خصوصى
تبيان: سرعت رشد سرطان در ايران باالست

 با سرعت دارن حركت مى كنن؟
ــاده طبيعــى «فيســتين» موجــود در  ــا م ــرى ب ــد پي ــد كــردن رون ُكن

ــوت فرنگــى ت
 از فردا يا ناياب و يا گرون مى شه!!

شبستان: سخنگوى وزارت بهداشــت اظهار كرد: تحريم نبودن دارو 
دروغ دشمنان است

 خوب خودت مى گى دشمن انتظار دارى دشمن راست بگه!!
تابناك: حساب بانكى على دايى مسدود شد

 بدون شرح!!
پشت پرده ويالهاى ارزان قيمت شمال

 اينا همون ويالهايى هستن كه مى گن: "ويال با ژيال"

 هرچند عنوان مى شود شيوع اختالالت 
روان در ايــران باال نبوده و در مقايســه با 
ساير كشــورها در وضعيت ميانگينى قرار 
داريم اما روند ابتال به اين اختالالت حاكى 
از رو به رشد و صعودى بودن آن است؛ در 
اين بين طبق پيش بينى هاى سازمان جهانى 
بهداشــت تا چند ســال ديگر افســردگى 
شمار  دنيا به  ناتوان كننده  بيمارى  مهمترين 

خواهد رفت.
به گزارش ايســنا، 10 اكتبــر؛ روزى با نام 
روز جهانى "بهداشــت روان" گره خورده 
است و بر همين اساس فدراسيون سازمان 
بهداشت جهانى متناسب با مشكالت روز 
دنيا امســال را با عنــوان خاص"تمركز بر 
ســالمت روان جوانان؛ در جهان در حال 
تغيير" نام گذارى كرده اســت؛ روزى كه با 
هدف افزايش آگاهى مردم درباره بهداشت 
روان و تــالش براى حمايت از ســالمت 
روان مردم نام گذارى شــده، فرصتى براى 
پيشــگامان و متخصصان بهداشــت روان 
بوده تــا آگاهى مــردم در ايــن حوزه را 
افزايــش دهند و به اين موضوع بيشــتر از 

قبل بپردازند.
 23 درصد  15 تا 64 ســاله هاى 
كشور از يك اختالل روان رنج مى برند

اختالالت روانى از بيمارى هايى است كه 
عموما به داليل ژنتيكى، فردى و اجتماعى 
به وجــود مى آيد و مى توانــد همه افراد 
جامعــه را درگيــر كند بطــورى  كه گفته 
مى شود 23 درصد جمعيت 15 تا 64 سال 
كشــور از يك اختالل روانپزشــكى رنج 
مى برند؛ بــه عبارت ديگر از هر چهار نفر 
در اين گروه ســنى يك نفر دچار يكى از 
اختالالت روانپزشــكى هستند كه بيش از 
60 درصد  افــراد داراى اختالالت روان 
«افســردگى» دارند. اين در حاليســت كه 
بنابر اعالم مسئوالن وزارت بهداشت تنها 
44 درصد افــراد داراى اختالل روان كه 
نيازمنــد به خدمات درمانى روانپزشــكى 
بــراى درمان هســتند، به مراكــز درمانى 
مراجعــه كــرده  و 56 درصــد آنها هيچ 

نداشته اند. مراجعه اى 
به  مبتال  ايرانــى  ميليــون   6/5 

"افسردگى" هستند
درحالى كــه متخصصان اعصاب و روان 
درصد   14.5 روانى  اختــالالت  معتقدند 
بار بيمارى هــا را به خود اختصاص داده 
و ايران در رتبــه دوم اين بيمارى ها قرار 
دارد و بايــد بعد از بيمارى هــاى قلبى، 
عروقــى و ديابــت، شــيوع اختــالالت 
گيرد،  قرار  اولويت ها  جزو  روانپزشــكى 
بهداشت  وزير  ســابق  معاون  ســيارى- 
- هــم در اين باره معتقد اســت كه « 25
درصد مردم دنيا از ابتال به افسردگى رنج 
مى برند و آمارها حاكى از اين اســت كه 
شــش ميليون و 400 هــزار نفر از مردم 
ايران مبتال به افســردگى هســتند چراكه 
طالق،  بيكارى،  مثل  اجتماعى  آسيب هاى 
اعتيــاد و فقر در جامعــه رو به افزايش 
است و همين موارد زمينه ساز افسردگى 
اســت كه در ايــن بين بعضى از اقشــار 
و  جوانان  نوجوانــان،  ســالمندان،  مانند 

هستند». آسيب پذيرتر  زنان 

 10 تــا 12 درصــد شــاغالن 
افسرده اند

به گزارش ايسنا، بنابر اعالم معاون بهداشت 
وزير بهداشــت، بيــش از 50 ميليون نفر 
باالى 15 سال، ســن دارند كه از اين ميان 
38 درصد آنها شــاغل هستند؛ يعنى معادل 
20 ميليون نفر شــاغل هســتند و براساس 
بررسى هاى جهانى، 10 درصد افراد شاغل 
در محيط كار به دليل افســردگى 36 روز 
در ســال مرخصى استعالجى مى گيرند كه 
با توجه بــه آمارهاى جهانــى و همچنين 
آمارهــاى داخلى مى توان حدس زد كه 10 

تا 12 درصد شاغالن هم افسرده اند.
در همين راستا به منظور ارزيابى وضعيت 
سالمت روان ايرانيان با حسين اسدبيگى- 
روانشــناس و آسيب شــناس اجتماعى - 
گفت وگويى داشــتيم كه مشروح آن را در 

ادامه مى خوانيد:
 23/6درصــد از مــردم دچــار 

اختالالت مختلف روانى هستند
اســدبيگى با اشــاره به وضعيت ســالمت 
روانى جامعه ايران گفت: طبق آمار وزارت 
بهداشــت 23.6 درصــد از مــردم دچــار 
اختالالت مختلف روانى هستند يعنى از هر 
چهار نفر در ايران حداقل يك نفر مشــكل 

اختالل روانى دارد.
وى بــا اشــاره بــه دســته بنــدى انواع 
اختالالت  گفــت:  روانــى  بيمارى هــاى 
اضطرابى، خلقى، جنون، اختالالت خواب، 
اختالالت شــخصيت، اختالالت جنسى و 
مصرف مواد،... از انــواع اختالالت روانى 
قابل درمان اســت كه برخــى از آنها قابل 
درمان اســت و برخى ديگر مانند بعضى از 
اختالالت مانند "اعتياد" نياز به درمان هاى 

طوالنى مدت دارد.
بيشترين  اضطراب؛  و  افسردگى   

نوع اختالالت روانى
شايعترين  بهداشت  وزارت  اعالم  براساس 
اختالل با 12.7 درصد مربوط به افسردگى 
اســت كه در زنان 15.4 درصد و در مردان 

10.2 درصد شيوع دارد.
ســابق  ســيارى-معاون  درحاليكــه 
وزارت بهداشــت يكــى از محروم ترين 
اقشــار جامعه را مبتاليــان به اختالالت 
روانپزشكى دانسته و گفته "كه اين گروه 

هم به خدمات درمانى مناســب دسترسى 
ندارند و هــم از اين خدمــات بهره مند 
نمى شوند، اســدبيگى هم در همين راستا 
از عملكــرد بيمه هــا در اين بــاره انتقاد 
كــرد و افزود: يكى از مشــكالت جدى 
حوزه روانشناســى اين است كه بيماران 
روانشناختى از قرار گرفتن تحت پوشش 
دليل  هميــن  به  هســتند؛  محــروم  بيمه 
يكــى از مطالبات متخصصــان و فعاالن 
ايــن حوزه تحت پوشــش قــرار گرفتن 
خدمات روانشناســى براى مردم اســت 
چه بسا شايد افرادى كه دچار اختالالت 
افســردگى هســتند و نمى توانند به دليل 
هزينه هاى باال به متخصصين و مشــاوران 
مراجعه كنند جز همــان پنج هزار نفرى 
باشــند كه ســاالنه دســت به خودكشى 

مى زنند.
وى افزود: چرا على رغم اينكه بيمارى هاى 
روانى مى تواند عالوه بر روح به جسم هم 
صدماتــى وارد كند اما مــردم باز هم بايد 
به طــور كامل هزينه هــاى اين خدمات را 
پرداخت كنند؟ ســازمان هاى بيمه تكميلى 
تنها در موارد خــاص درصد كمى از اين 
هزينه هــا را پرداخت مى كند و حتى مراكز 
مشاوره هم برخالف مراكز ديگر معاف از 
ماليات نيستند و از اين مراكز ماليات گرفته 

مى شود.
 نيمى از اختالالت روانى تا ســن 

14 سالگى بروز مى كند

وى در ادامه با اشــاره به شــعار امســال 
سازمان بهداشــت جهان كه سال 2018 را 
با عنوان "بهداشت روانى جوانان؛ در دنياى 
در حال تغيير" نام گذارى كرده است گفت: 
درحاليكه آينده جامعه در دســت جوانان 
قــرار دارد بخش زيادى از جميعت جامعه 
را "جوانان" تشــكيل مى دهنــد به همين 
دليل الزم اســت به منظور كاهش خطرات 
روانى ميــان جوانان در اين حوزه اقدامات 

جدى ترى انجام شود.
به گفته اسدبيگى، نيمى از اختالالت روانى 
تا سن 14 ســالگى بروز پيدا مى كند اما به 
دليل عــدم آگاهى خانواده ها، بيشــتر آنها 
تشــخيص داده نمى شــود و در بزرگسالى 
درمان آن ســخت تر خواهد بود به همين 
دليــل نياز اســت عــده زيــادى از مردم 
بــا غربالگرى و تســت هاى روانشناســى 
شناســايى شوند و  با ارجاع افراد مشكوك 
به اختالالت روانى به مراكز روانشناسى از 
پيشــرفت اين بيمارى در جامعه جلوگيرى 

كنيم.
 وابســتگى آينده روانى جامعه به 
مسائل اقتصادى، اجتماعى و سياسى

وى در ادامه ضمن تحليلى از آينده سالمت 
روانــى ايرانيان معتقد اســت: مشــكالت 
روانشــناختى كشور به مســائل اقتصادى، 
اجتماعى و سياسى گره خورده و خانواده ها 
مســائل اقتصادى و اجتماعى را به كودكان 
هــم منتقل مى كنند بــه طوريكه كودكان و 
نوجوانان حتى درباره مسائل مختلف جامعه 
صحبت  مى كنند بــه همين دليل هر چقدر 
مردم از نظر اقتصادى و اجتماعى احساس 
امنيت بيشترى داشته باشند بروز اختالالت 
روانى در آنها كمتر خواهد بود اما هر چقدر 
نگرانــى از آينده در مــردم افزايش يابد به 
تبع آن شــاهد افزايش ميــزان اضطراب و 

افسردگى در جامعه هستيم.
اين كارشناس آسيب هاى اجتماعى با اشاره 
به مســئله "تاب آورى" در روانشناســى 
خاطرنشــان كرد: "تاب آورى"يعنى زمانى 
كه افراد در زندگى با چالش هاى اجتماعى 
و روانى مواجه مى شوند سالمت و قدرت 
خود را حفظ كنند و بتوانند از مشــكالت 
زندگى عبــور كنند كه حمايت خانواده در 

اين مسئله نقش بسيار مهمى دارد.

به مناسبت هفته سالمت روان بررسي شد

همدان 
كمبود تخت روانپزشكى  دارد

آماده باش 18 اكيپ عملياتى اداره برق نهاوند 
براى فصل سرما

 مديريت توزيع برق نهاوند از آماده باش 18 اكيپ عملياتى اداره برق 
نهاوند براى فصل ســرما خبر داد.رضا شير دره در گفتگو با  مهر گفت: 
تمامــى اكيپ هاى عملياتى توزيع برق نهاونــد از نظر فنى و تجهيزات 
توسط رئيس دفتر ايمنى شــركت توزيع برق استان مورد ارزيابى قرار 
گرفت.وى بابيان اينكه آمادگى اكيپ هاى عمليات اداره برق شهرســتان 
نهاوند در ســطح بااليى اســت، گفت: امور برق شهرستان نهاوند هيچ 
مشكلى براى مقابله با فصل سرما ندارد.رئيس اداره برق نهاوند ادامه داد: 
18 اكيپ عملياتى متشــكل از نيروهاى فنى و ادارى توزيع برق نهاوند، 
فيروزان، گيان و پيمانكاران معين آماده مقابله با بحران هاى احتمالى ناشى 

از بارندگى، باد و طوفان و فصل سرما هستند
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قانون منع بكارگيرى بازنشستگان
بازنشسته هاى كدام بانك ها بايد بروند؟

 در راســتاى اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، تمامى بازنشستگان بانك هاى 
دولتى و همچنين بانك هايى كه در راستاى اجراى اصل 44 سهام آنها واگذار شده و 100 

درصد خصوصى نيستند بايد پست خود را ترك كنند.
براساس قانون منع بكارگيرى بازنشستگان و ابالغ به دستگاه هاى اجرايى، بانك ها نيز به 
عنوان بخش بزرگى از نظام ادارى و خدماتى از جمله بخش هايى هستند كه طى سال هاى 
گذشــته تعداد زيادى از بازنشسته ها در آنها مشــغول بكار شدند؛ به ويژه در بانك هاى 

خصوصى بســيار ديده شد كه بازنشستگان به ويژه از بانك ها دولتى بكار گرفته شدند و 
حتى در حال حاضر برخى مديران عامل بانك ها از مديران بازنشسته هستند.

به گزارش ايسنا، اينكه خروج بازنشسته ها از بانك ها به چه نحوى خواهد بود، موضوعى 
اســت كه پيگيرى آن از سازمان امور ادارى و اســتخدامى با اين توضيح همراه شد كه 
بانك ها جزو دســتگاه هاى مشمول قانون مى شوند و تمامى بانك هايى كه حتى درصدى 
از ســهام آنها متعلق به دولت اســت و تماما خصوصى نيستند نيز شامل قانون خواهند 
شــد؛ از جمله بانك هايى كه در راستاى اجراى اصل 44 قانون اساسى واگذار شدند. اين 
در حالى اســت كه بانك هايى كه هيچ ســهمى از آنها به دولت اختصاص ندارد و 100 
درصد خصوصى هستند شامل قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها نمى شوند. البته در كنار 

بانك هاى دولتى و خصوصى، بانك مركزى نيز مشمول قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها 
مى شــود. بر اين اســاس بايد منتظر بود تا در مهلت دوماهه تعيين شــده براى خروج 
بازنشسته هاى فعال غيرمشمول كه پايان آبان ماه است، تمامى بانك هاى دولتى و آنهايى 
كه دولت در آنها ســهمى دارد، با بازنشسته هاى خود خداحافظى كنند. اما بانك هايى كه 
100 درصد خصوصى هستند مشمول اين قانون نبوده و به هر تعداد كه بخواهند مى توانند 

بازنشسته داشته باشند.
آنطور كه به تازگى عادل آذر،رئيس ديوان محاســبات كشور اعالم كرده است بر اساس 
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، 170 تا 200 نفر از مقامات يا هم ترازان آنها بايد پست 

خود را ترك كنند.

بازار

مزاياى افزايش نرخ ارز چيست؟
 خبر ممكن اســت در ظاهر خبر خوبى باشــد و مردم از شنيدن 
آن خوشحال شــوند مخصوصا كه از گوشــه و كنار از كارشناس و 
غيركارشــناس و از مقامات و غيرمقامــات زمزمه هاى قيمت هاى 10 
هزار و زير 10 هزار و گاهى حتى 7 هزار و 6 هزار هم شنيده مى شود.
ولى نمى دانم چرا كمتر كســى از خود سوال مى كند، كه اگر قيمت ها 
بايد اينقدر پائين مى بود، چرا اجازه داده شــد كه به لمس قيمت هاى 
چند برابرى برســيم و چرا ناگهان همانطوركه قيمت ها ديوانه وار باال 
رفته بود سراســيمه هم پائين آمد؟ و شــيب منحنى نمايش آن چرا 

اينقدر تند است؟
بارها گفته شده قيمت يعنى عالمت، و دادن و نهادن قيمت مصنوعى و 
غيرواقعى و دستورى بر هر كاال و خدمتى نوعى دروغ گويى و درواقع 

باعث گمراهى كسانى است كه با آن قيمت سروكار پيدا مى كنند.
باال رفتن قيمت ارز هم اگر طبيعى باشد در واقع امر مذموم و نامباركى 

نيست و مواهبى دارد.
از جمله همين باال رفتن نرخ دالر تا مرز 19 هزار تومان به گفته برخى 
از آگاهان، قاچاق كاال را تا يك سوم كاهش داده بوده، همچنين حجم 
مسافرت به خارج از كشور هم كاهش يافته، كاهش واردات كاالهاى 

غيرضرورى نيز از ديگر مواهب است.
قيمت وقتى به مرز 19000تومان رســيد البتــه آثار تورمى خودراهم 
آشــكار كرد و همچنين آثار روانى ولى متاسفانه آنگونه نيست كه به 
محــض اينكه به ضرب تزريق يا تبليغ و غيــره قيمت دالر را با يك 
شيب تند بين 30تا40درجه كاهش دهيم، بالفاصله آثار روانى و تورمى 
نرخ هــاى باالتر هم ازبين برود يعنى آثار ســوء ازباالرفتن نرخ ارز و 
نوســانات و تالطمات ناشى ازآن باقى مى ماند و آثار خير آن با پائين 

افتادن نرخ بالفاصله خنثى مى شود.
ضمن اينكه اثر مخرب نوسانات كاهشى هم مزيد مى شود.

* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

اراده اى براى شنيدن دغدغه هاى كارگران 
وجود ندارد

  رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران معتقد است عدم 
تشكيل جلسات شــوراى عالى كارخالف قانون بوده و درخواست 
بازنگرى دســتمزد كارگران فارغ از بسته هاى حمايتى دولت است 
كه براى اقشــار محروم و دهك هاى پايين جامعه پيش بينى شــده 

است.
ابوالفضل فتح الهى بيان كرد: هيچ مرجع و شخصى حتى اعضاى شوراى 
عالى كار نمى توانند درباره مســايل و موضوعاتى كه هنوز در شوراى 
عالى كار مطرح نشده اظهارنظر قطعى بدهند يا رأسا تصميم گيرى كنند.
وى افزود: موضوعاتى كه در شــوراى عالى كار از بحث دســتمزد تا 
بــن خواربار يا قراردادهاى كار مطرح مى شــود، تماما در قالب ســه 
جانبه گرايى دنبال مى شــود و با اجماع و توافق همه شركاى اجتماعى 

به تصويب مى رسد.
 رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران به ايسنا گفت: برخالف 
نظر افرادى كه آگاهى و آشنايى با مقدمات برگزارى جلسات شوراى 
عالى كار ندارند، قانون كار ســازوكار برگزارى جلسات را مشخص 
كرده و وقتى درخواســت نمايندگان جامعه 40 ميليون نفرى كارگرى 
براى برگزارى جلسات شوراى على كار ارائه و با آن مخالفت مى شود، 
يعنى عمال اراده اى براى شــنيدن دغدغه ها و مطالبات كارگران وجود 

ندارد.
وى در پايان درباره وعده اختصاص ســبدكاال و بسته هاى حمايتى به 
كارگران گفت: درخواست نمايندگان كارگرى براى برگزارى جلسات 
بازنگرى مزد به بســته هاى حمايتى دولت كه قرار است به دهك هاى 
محروم و افراد تحت پوشــش كميته امداد و بهزيستى اختصاص يابد، 
ارتبــاط ندارد بلكه اين درخواســت جداگانه و ازســوى نمايندگان 
كارگران در شــوراى عالى كار به منظور بررسى، بازنگرى و ترميم مزد 
كارگران در شرايط كنونى اقتصاد مطرح شده كه متاسفانه تا اين لحظه 

كمترين اهميت و توجهى به آن نشده است.

رئيس سازمان صمت استان همدان خبر داد:
امكان ممنوعيت صادرات سيب زمينى

 به عراق
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در 
صورت برداشــت و عدم عرضه و ارائه سيب زمينى به بازار ممنوعيت 

صادرات اين محصول به كشور عراق را خواهيم داشت.
حميدرضا متين افزود: پس از بحث ممنوعيت صادرات  گوجه فرنگيف 
در حال حاضر بحث ســيب زمينى در دستور كار دولت قرار گرفته و 
در صورت آغاز برداشــت سيب زمينى از ساير استان ها و عدم عرضه 
آن به بازار، ممنوعيت صادرات اين محصول نيز به كشور عراق وجود 

خواهد داشت.
وى به ايسنا گفت: اگر قيمت هر كيلو سيب زمينى درشت تر از قيمت 
2200 تومان باشد به طور قطع كار صادرات انجام نخواهد گرفت در 
غير اين صورت مازاد محصول به توليدكنندگان كشــور ضربه خواهد 

زد.
متين در ادامه با بيان اينكه با پيگيرى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مشــكلى در رابطه با تأمين كاال و ارزاق عمومى كشور وجود ندارد، 
افزود: در اســتان همدان نيز عمال همه كاالها و ارزاق عمومى مردم به 

وفور وجود دارد و مشكلى در اين راستا نيست. 
وى با اشاره به وفور برنج در سطح فروشگاه هاى استان اضافه كرد: در 
بحث روغن طى بازديدهاى انجام شده در استان تمام انبارها پر و آماده 

تحويل به بازار هستند و هيچ گونه مشكلى وجود ندارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان كرد: 
در تعدادى از كارخانجات روغن سطح كشور فروش اين محصول به 
علت مشكل تأمين به علت وجود روغن كشى شركت كشت و صنعت 
خزر قطع شــده بود كه از سه شنبه گذشــته مجددا فروش روغن به 

صورت گسترده انجام گرفته و مرتفع شد.
وى همچنين يادآور شــد: از نظر مواد شوينده كشور از صادركنندگان 
بوده و مواد اوليه شوينده در كشور توليد مى شود و تأمين قسمت اعظم 
مواد شــوينده تركيه را انجام مى دهد و يكى از واحدهاى بزرگ توليد 
مواد شوينده در استان همدان قرار دارد و مشكلى هم در بحث كمبود 

آن در استان و كشور نداريم.

دبير اتاق تعاون استان همدان مطرح كرد:
استفاده مقطعى برخى تجار همدانى 

از كارت بازرگانى آشنايان
 دبيــر اتاق تعاون اســتان همدان از صــادرات 12 ميليون دالرى 

تعاونى هاى استان در 6 ماهه ابتداى امسال خبر داد.
رحمان نادى با اشــاره به كاالهاى صادر شده در 6 ماهه نخست سال، 
بيان كرد: صادرات در زمينه مواد غذايى، كاالهاى ساختمانى، فرش به 

ارمنستان، دارو وگياهان دارويى به تركيه و عراق صادر شده است.
وى با اشــاره به كاهش صادرات در ســالجارى، افزود: سال گذشته 
با توزيع دام زنده 30 ميليون دالر صادرات داشــته ايم اما امســال به 
علت متوالى بودن ارز نسبت به سال گذشته با كاهش صادرات مواجه 

شده ايم.
دبير اتاق تعاون استان همدان با اشاره به شرايط فعلى و جنگ اقتصادى 
كشــور، به ايسنا گفت: در كشور با مشكل اقتصادى  روبرو هستيم و 
تعهداتى با ريال بسته ايم و در گمرگ با بازگرداندن ارز مشكل داريم.

وى با بيان اينكه مشــكالت اقتصادى كشــور متأثر از حوزه پولى و 
افزايش حجم نقدينگى است، افزود: حجم نقدينگى بسيار باالست كه 
ســبب تورم و كاهش ارزش پول كشور شده به طوريكه نرخ ارز در 
برابر ريال افزايش پيدا كرده و در كوتاه مدت به نفع صادرات شــده و 

در بلندمدت توليد صادر مى شود.
نادى درباره اســتفاده برخى افراد از كارت هاى بازرگانى تجار، گفت: 
تجار صادركننده كاال كه كارت قانونى ندارند، به علت اينكه صادرات 
آنها مقطى و موردى است و صرف نمى كند كارت تهيه كنند از كارت 
آشنايان اســتفاده مى كنند اما در واقع براى تهيه و صدور كارت هيچ 

مانعى و مشكلى وجود ندارد.

كارت دانشجويي سيدعلي تقوي فر فرزند سيدمصيب 
به شماره ملي 5270095327 رشته شيمي كاربردي 
دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9312105006 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي عليرضا مرادي فرزند مهدي به شماره 
ملي 6660227032 رشته مكانيك بيوسيستم دانشگاه 

بوعلي به شماره دانشجويي 9612440025 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

كارت دانشجويي كاميار كرداني فرزند علي به شماره 
ملي 0024053430 رشته مهندسي صنايع دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9612500044 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
ــراى  ــدان ( اج ــدان هم ــاز دو زن ــل ف ــروژه تكمي ــر دارد پ ــدان در نظ ــتان هم ــاى اس اداره كل زندانه
ســفتكارى توســعه دو بنــد )را از طريــق مناقصــه عمومــى واگــذار نمايــد. لــذا از شــركت هــاى واجــد 
شــرايط دعــوت بعمــل مــى آيد جهــت دريافــت اســناد مناقصــه تــا پايــان وقــت ادارى روز پنجشــنبه 

مــورخ 97/7/28 بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماينــد.ف 7/14
محل دريافت اسناد : 1- ابتداى خيابان ديباج ،اداره كل زندانهاى استان همدان - اداره فنى و عمرانى 

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

بازگشايى 97/8/9  مى باشد .
مبلغ برآورد اوليه : 2,225,294,469ريال ( دو ميليارد و دويست و بيست و پنج ميليون و دويست و نودو 

چهار هزارو چهارصدو شصت و نه ريال ) .
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 120/000/000 ريال ميباشد كه  بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه ميگردد . ضمنا شماره حساب جارى 2171315610007 بنام 

تمركز وجوه سپرده جارى اداره كل زندانهاى استان همدان جهت واريز وجه نقد  تضمين ميباشد.
الزم به ذكر است اطالعات فوق در پايگاه ملى مناقصات به آدرس http.iets.mporg.irثبت شده است .

ضمناً كليه شركت كنندگان بايد قيمت خود را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ثبت نمايد
 درصورت عدم درج قيمت در سامانه فوق قيمت شركت كنندگان از اعتبار ساقط مى باشد .

پرداخت به صورت اوراق خزانه با سررسيد 98/6/27
جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38260182 اداره فنى و عمرانى  اداره كل تماس حاصل فرماييد .

(م الف 2854)

(نوبت اول97/7/18)

پ

آگهـي ابـالغ اوراق مـاليـاتي 

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان همدان 

نا و نام شماره پرونده رديف 
خانوادگي

 نام شركت 

شماره نام پدر 
شناسنامه 

شماره و تاريخ 
برگ اجرايي 

عملكرد 
سال 

منبع 
مالياتي 

اصل ماليات 
(يال)

جرايم(ريال)

40601/1684686-محسن گروسي1240600000046
1397/6/20

88/892/000186/673/20مشاغل1389

 177771/1684697-اميد خورج2240600004142
1397/6/20

235/745/000212/621/875مشاغل1388

ابوالقاسم پور 3240600004143
اسداله احمدي 

-43271/1684701
1397/6/20

180/300/500153/789/802مشاغل1392

در اجــراي مــاده 208 قانــون ماليات هــاي مســتقيم و اصالحيه هــاي 
بعــدي، بدينوســيله مفــاد 3 فقــره بــرگ اجرايــي مالياتــي، بــا مشــخصات 
ــا ظــرف مــدت 30 روز از  ــالغ مي گــردد ت ــان ذيل الذكــر اب ــه مؤدي ــر ب زي
تاريــخ درج آگهــي بــه اداره وصــول و اجــرا (كــد 10-24) واقــع در همــدان، 
ــه  انتهــاي ســي متــري شــكريه، طبقــه اول مراجعــه نمــوده و نســبت ب
ــه  ــوق مربوط ــي مع ــاي ماليات ــت بدهي ه ــب پرداخ ــا ترتي ــت و ي پرداخ
ــدام و  ــي اق ــن قانون ــق موازي ــورت طب ــن ص ــر اي ــد در غي ــدام نماين اق

ــود. ــه اعتراضــي مســموع نخواهــد ب هيچگون

 رئيــس هيأت مديــره 
كشــوردر  تخم گذار  مرغ 
همدان  خبرنــگاران  جمع 
بــه مناســبت روز جهاني 
ميزان  گفــت:  تخم مــرغ 
براي  ساالنه  سرانه  مصرفه 
هر نفر در ايران 160 عدد 
يعنــي 9/5 تا 10 كيلوگرم 
اســت. اكنــون در حــال 
حاضر به خاطر گراني ها و 
ارزان بودن تخم مرغ نسبت 
به غذاهــاي ديگر، ممكن 
است مصرف سرانه به 11

كيلوگرم رسيده باشد.
بــراي  افــزود:  كاظمــي 
ســرانه  مصرف  بردن  باال 
تخم مرغ و رســاندن آن به 
حد دنيا بايد فرهنگ سازي 
شود اما اگر اكنون مصرف 
اين  تــا  ايران  در  ســرانه 
حــد پايين اســت، به اين 
دليل اســت كه هــرگاه به 
پزشك  نزد  بيماري  خاطر 
مي گوينــد  مي رويــم، 

«تخم مرغ نخور».
وي ادامه داد: در ايــران هيچ غذايي با اين 
قيمــت پايين و كيفيت بــاال و مفيد وجود 
ندارد.وي با اشــاره به اينكه در ســال 95، 
15 ميليون مرغ در كشــور معدوم شد، بيان 
كرد: اين تعداد در ســال 96 به 25 ميليون 
رســيد اما اســتان همدان از نظر آنفلوآنزا، 
كشــوري پاك است كه همه اينها را مديون 
جهادكشــاورزي و آموزش هاي دامپزشكي 

هستيم.
كاظمي با اشــاره به مشــكالت مرغداران 
گفت: ســاختار مرغداري هــا و تراكم آنها 
در اســتان هاي تهران، البــرز، قزوين، قم، 
اصفهان، آذربايجان شــرقي و مشهد بسيار 
غلط اســت، به همين دليل اين اســتان ها 
درگيــر آنفلوآنــزا هســتند.وي ادامه داد: 
 مشــكلي كه وجــود دارد كتمــان بيماري 
است. به عنوان مثال در اصفهان يك واحد 
مرغداري درگير آنفلوآنزا شد كه تا 20 روز 
آن را كتمــان كردنــد و 3 هفته پيش اعالم 
شد كه اين خيلي خطرناك است؛ زيرا اين 
بيماري به صورت مكانيكي منتقل مي شود 
و اين مرغداري در اين 20 روز باعث شد تا 
يك ميليون و 200 هزار مرغ در اين اســتان 

معدوم شود.
وي ادامه داد: ما در همدان بايد اســتان هاي 
از  و  بدهيــم  قــرار  الگــو  را  همســايه 
گفت:  كنيم.كاظمي  جلوگيري  پراكندگي ها 
اين پراكندگي ها بايد جمع شوند و زنجيره 
توليد ايجاد شــد تا برند مشــخصي براي 

استان همدان به وجود بيايد.

وي توضيــح داد: مرغداري ها بايد در يك 
نقطه اســتان جمع شــوند و بــه صورت  
تعاونــي و زنجيره اي فعاليــت كنند كه از 
توليد به مصرف به نفــع مصرف كننده هم 

خواهد بود و دالالن هم حذف مي شوند.
كاظمــي ادامــه داد:  مــا زجــر مي بريــم 
وقتــي مي بينيم قيمت تخم مــرغ در درب 
مرغداري ها پايين آمده ولي با همان قيمت 

قبل به دست مصرف كننده مي رسد.
وي گفت: بهترين كيفيت تخم مرغ كشــور 
در همدان توليد مي شود كه توليد روزانه اش 
50 تن و مصرف روزانه در اســتان 55 تن 
است كه 5 تن آن از استان هاي ديگر تأمين 

مي شود.
بايد  همــدان  مرغدارى  اغلــب   

نوسازى شوند
معــاون بهبــود توليدات دامى ســازمان 
جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه 
71 درصــد از واحدهاى مــرغ  تخم گذار 
اســتان نياز بــه نوســازى و تجهيز دارد، 
گفت: در استان همدان 44 واحد پرورش 
مــرغ تخم گذار با ظرفيــت يك ميليون و 
767 هــزار و 360 قطعــه وجود دارد كه 
قدمت بااليى دارند و نيازمند نوســازى و 

هستند. تجهيز 
محمد نظرپور بيان كرد: در كشور 2 واحد 
مرغ اجــداد تخم گــذار و 20 واحد مرغ 
تخم گذار به ظرفيــت يك ميليون و 162

هزار قطعه در 9 اســتان آذربايجان شرقى، 
تهران،  خراســان رضوى،  اصفهان،  البرز، 

قم، گيالن، قزويــن و همدان وجود دارد 
و تا 10 ســال آينده احتياجى به افزايش 
واحدهــاى مرغ مــادر نداريم.وي گفت: 
در كشــور هزارو 655 واحــد مرغ مادر 
تخم گذار با توليد يك ميليون و 276 هزار 
تن تخــم مرغ، يك واحــد پرورش مرغ 
مادر 30 هزار قطعه اى و 5 واحد پرورش 
پولت به ظرفيت 358 هــزار قطعه اى در 
بيشترين  افزود:  دارد.نظرپور  وجود  استان 
ظرفيــت واحدهاى مرغــدارى مربوط به 
تويســركان و بيشــترين تعداد واحدهاى 
مرغدارى استان در شهرستان مالير است. 
واحدهاى  تعداد  هم اكنــون  وى،  گفته  به 
ميليون  يك  استان  تخم گذار  مرغ  پرورش 
و 100 هزار قطعه اســت و بقيه در حالت 

هستند. دوره اى  بين  استراحت 
معــاون بهبــود توليــدات دامى ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان با اشاره به 
وجــود 3 كارخانه توليد پودر تخم مرغ در 
كشور، عنوان كرد: در اســتان همدان يك 
واحد توليد پودر تخم مرغ با ظرفيت 90 تن 
در شهرستان همدان فعال است و يك واحد 
به ظرفيت 540 تن در شهرستان تويسركان 

اخيرا احداث شده است.
  همدان رتبه 13 توليد تخم مرغ

نظرپــور با تأكيد بــر اينكه كشــور ايران 
رتبه ســيزدهم توليد تخم مرغ را در جهان 
داراســت، يادآور شد: در سال گذشته 877
هزار قطعه تخم مرغ در كشــور توليد شده 

است.

وى اضافه كرد: 85 درصد 
تخم مــرغ كشــور در 13
اســتان توليد مى شود، كه 
ساالنه  توليد  توان  اســتان 
25 هزار تــن تخم مرغ در 
و 60 صنعتى  واحدهــاى 

هزار تن تخم  ساير ماكيان 
را دارد.

ســال  نظرپور،  گفتــه  به 
در  تخم مرغ  توليد  گذشته 
اســتان 17 هــزار و 800
تــن بود و در 6 ماه ابتداى 
تخم مرغ  تن   8369 امسال 
در اســتان همــدان توليد 

شده است.
معاون بهبود توليدات دامى 
جهادكشاورزى  ســازمان 
اســتان همــدان افــزود: 
ششــم،  برنامه  براســاس 
تعهــد توليــد 17 هزار و 
سال  در  تخم مرغ  تن   400

97 داريم.
به  پاسخ  در  ادامه  در  وى 
ســوال خبرنگاران گفت: 
گردش  در  سرمايه  تأمين 
واحدها، تشويق واحدها به گازدار كردن، 
هويــت دار كــردن تخم مرغ هــا، افزايش 
مصرف ســرانه تخم مرغ، توصيه به توليد 
ارزيابى  صــادرات،  قابليت  بــا  محصول 
عملكرد واحدها، ترويج و فرهنگســازى 
اقدامات  جمله  از  تخمگذار  گله هاى  بيمه 
سازمان جهادكشاورزى است. وى با بيان 
اينكه 71 درصد واحدهاى مرغ تخم گذار 
اســتان قدمــت بااليــى دارد، گفت: اين 
تعداد واحدها نياز به تجهيز و نوســازى 
دارند كه در ســالجارى 4/5 ميليار تومان 
تســهيالت مكانيزاسيون به بانك ها معرفى 

شده است.
 دالالن مرغ را كيلويي مي خرند و 

دانه اي مي فروشند
مديرعامل مرغ تخمگذار استان همدان هم 
گفت: قيمت تخم مــرغ در درب مرغداري  
هــر كيلو 6 هــزار و 700 تا 7 هزار و 200

تومان در نوسان است كه هر ارتن تخم مرغ 
9/5 تا 12/5 كيلو درمي آيد.

از  را  مــرغ  دالالن  داد:  ادامــه  شــهبازي 
مي خرند  كيلويي  صــورت  به  مرغداري ها 
و به صورت دانه اي مي فروشند.وي گفت: 
قصد داريم با كمــك معاونت دام و تنظيم 
بازار سازمان جهادكشاورزي عرضه مستقيم 

داشته باشيم.
وي در پايان ســخنانش گفت: در سال 94، 
95 هزار تن صادرات تخم مرغ به كشورهاي 
همسايه داشتيم اما اكنون فقط به كشورهاي 

افغانستان و عراق صادر مي كنيم.

در روز جهاني تخم مرغ مطرح شد: شيوع آنفلوآنزا مرغي نبايد كتمان شود

قيمت تخم مرغ را دالالن تعيين مي كنند
■ رئيس هيأت مديره مرغ تخم گذار كشور: باتجميع مرغداري هاي استان و ايجاد توليد زنجيره اي بايد دالالن تخم مرغ را حذف كنيم

■ معاون بهبود دامي سازمان جهاد كشاورزي استان: سرانه مصرف تخم مرغ در همدان نصف برخي كشورها است

از 19 سال پيش 9 اكتبر (17 مهرماه) به نام روز تخم مرغ نامگذارى شده و هر ساله برنامه هايى در راستاى افزايش مصرف 
اين ماده غذايى برگزار مى شود. كه از جمله آن مي توان به جلسات، پخش بروشور و تبليغات در بين دانش آموزان جهت 
آشنايي مردم با خواص بي نظير تخم مرغ اشاره كرد كه سازمان جهاد كشاورزي استان همدان نيز اين اقدامات را در دستور 
كار دارد و براي آگاهي مردم در مصرف روزانه يك تخم مرغ و باال بردن سرانه مصرف و رساندن آن به سرانه كشورهاي 

دنيا مانند دانمارك و ژاپن كه سرانه مصرف ساليانه شان 350 عدد است، كوشش مي كند.
تخم مرغ منبعى از ويتامين ، پروتئين و امالح اســت، كه در تغذيه جامعه جايگاه ويژه اى دارد اما سرانه مصرف اين ماده 
غذايى پرارزش در كشــور پايين است. تخم مرغ حاوى ميزان قابل توجهى آهن و ويتامين است و 24 تا 44 درصد خطر 

ابتال به سرطان سينه را كاهش مى دهد.
مرغدارى نوين از سال 1314 در حيدرآباد كرج تأسيس شد و عمده توسعه واحدهاى پرورش مرغ تخم گذار بعد از انقالب 
صورت گرفت به طوريكه در سال 60، 9 واحد به ظرفيت 243 هزار قطعه در استان وجود داشت و امروز 44 واحد پرورش 

مرغ تخم گذار با ظرفيت يك ميليون و 767 هزار و 360 قطعه در استان همدان موجود است.

(م الف2860)
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

موضوع  اول  هيأت  شــماره 1397/6/20-139760326006000847  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي نادر خالقي فرزند احمد به شماره شناسنامه 1259 صادره از مالير 
يك و نيم دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 193/20 
مترمربع با راه عبور از پالك 1130 قســمتي از پــالك يك اصلي اراضي دولت  
آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالكين رسمى غالمحسين اصالحي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 582)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
 خانم تهمينه پيرمرادي داراى شماره شناسنامه  504 به شرح دادخواست كالسه 
111/400/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ربابه فرزند يحيي به شماره شناسنامه  12 در تاريخ 1374/5/10 
در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1-متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر دختر 
متوفيه 2-ابوالحسن پيرمرادي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 436 صادره 
از بهار متولد 1332 پســر متوفيه3-جالل پيرمرادي فرزند غالمرضا به شماره 
شناســنامه 585 صادره از بهار متولد 1349 پسر متوفيه 4-جمشيد پيرمرادي 
فرزند غالمرضا به شماره شناســنامه 7 صادره از بهار متولد 1341 پسر متوفيه 
5-سكينه پيرمرادي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 601 صادره از بهار متولد 
1351 دختر متوفيه 6-گوهر پيرمرادي فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 2 
صادره از بهار متولد 1335 دختر متوفيه والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 595)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

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

برابر رأي شماره 139760326006000855-1397/6/21 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاي محمدرضايي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 22 صادره از مالير يك 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 193/20 مترمربع با 
راه عبور از پالك 1130 قسمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت  آباد واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالكين رسمى غالمحسين اصالحي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 580)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

موضوع  اول  هيأت  شــماره 1397/6/20-139760326006000847  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي داريوش خالقي فرزند احمد به شماره شناسنامه 20568 صادره 
از مالير سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 193/20 
مترمربع با راه عبور از پالك 1130 قسمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت  آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالكين رسمى غالمحسين اصالحي محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 578)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاي جواد خانلري داراى شــماره شناسنامه  866 به شرح دادخواست كالسه 
970569 ح112 از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان شــاداله خانلري به شماره شناسنامه  490 در تاريخ 
97/5/25 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-حســين خانلري به شماره شناسنامه 10 
متولد1360 صادره از همدان فرزند متوفي 2-بهناز خانلري به شماره شناسنامه 
811 متولــد1349 صادره از همدان فرزند متوفي 3-جواد خانلري به شــماره 
شناســنامه 866 متولد1353 صادره از همدان فرزند متوفي 4-مهناز خانلري 
به شماره شناســنامه 809 متولد1345 صادره از همدان فرزند متوفي 5-مريم 
مريميان به شــماره شناسنامه 309 متولد1322 صادره از همدان همسر متوفي 
6-شهناز خانلري به شماره شناسنامه 683 متولد1340 صادره از همدان فرزند 
متوفي 7-تيمور خانلري به شماره شناسنامه 810 متولد1347 صادره از همدان 
فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 2829)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده خودرو خانواده
در پرونده كالســه 970054 اجرايي طي رأي صادره از شــعبه6 دادگاه خانواده 

همدان
محكوم لها: مرضيه خوش نديم

محكوم عليه: مهدي نظري 
محكوم به: 400 عدد ســكه بهار آزادي در حق محكوم له و نيم عشر دولتي برابر 

قانون 
لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نســب به برائت ذمــه خويش اقدامى نكرده 
است. اين اجرا به درخواست (محكوم لها) اقدام به توقيف يك دستگاه كاميونت 

آذرخش باري مدل 1386 رنگ سفيد اي تي 50 دو محور
 خودرو آماده به كار است محل توقيف در پاركينگ ملت (واقع در شهر همدان) 
است و قيمت كارشناسي آن  230/000/000 ريال مي باشد لذا اين اجراء به تاريخ 
1397/7/26 ساعت 10:30 تا 11 اقدام به برگزارى عمليات مزايده جهت تاديه دين 
محكوم له مى نمايد. ضمنا محل برگزارى مزايده در دادگاه خانواده دايره اجراى 
احكام مى باشــد.  مورد مزايده 5 روز قبل از مزايده  قابل مشاهده است. برنده 
مزايده كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد  و ده درصد مبلغ پيشنهادي را 
في المجلس واريز نمايد و جهت الباقي در مهلت قانوني اقدام نموده در غير اين 

صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد. (م الف 2853)
 اجراي احكام محاكم خانواده همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم عشــرت جمالي داراى شماره شناســنامه  4601 به شرح دادخواست 
كالسه 111/399/97ش از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان يعقوب خدابنده لو به شماره شناسنامه  
2473 در تاريــخ 97/6/27 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت بــه: 1- متقاضي گواهي 
خدابنده لو  ســعيد  متوفي 2-  همسر  فوق الذكر  مشــخصات  با  حصروراثت 
فرزند يعقوب به شــماره شناســنامه 4040227557 صادره از بهار متولد 
1373 پســر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 601)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان استان همدان:
نجيمى مدال طالى 200 متر بازى هاى 

پاراآسيايى را كسب كرد
 وحيد على نجيمى دونده همدانى مدال طالى دوى 200 متر مردان 

در بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا را كسب كرد.
رئيــس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان  با اشــاره به درخشــش 
ورزشكاران نابينايان و كم بينايان استان همدان در بازى هاى پاراآسيايى 
اظهار داشت: روز گذشته وحيد على نجيمى در مرحله مقدماتى دوى 

200 متر مردان موفق شد به مرحله نهايى صعود كند.
سميه ســهيلى در گفتگو با  مهر افزود: على نجيمى در مرحله نهايى 
دوى 200 متر مردان موفق شــد در جايگاه نخست قرار بگيرد و يك 

مدال طال ديگرى به كاروان پاراآسيايى كشورمان اضافه كند. 
ــا بيــان اينكــه  رئيــس هيــأت نابينايــان و كم بينايــان اســتان همدان ب
ورزشــكاران اعزامــى هيــأت نابينايــان و كم بينايــان قــول كســب 5 
ــد اســالمى ديگــر  ــاى حمي ــد، گفــت: بازى ه ــدال طــال را داده ان م
ــاه آغــاز  ــز روز پنجشــنبه 19 مهرم ــاى اســتان همدان ني ــده نابين دون

خواهــد شــد. 
ــر  ــد علــى نجيمــى عــالوه ب ــن وحي ــرد: همچني ــوان ك ســهيلى عن
مــدال طاليــى كــه در مــاده 200 متــر كســب كــرد در دو مــاده ديگــر 
نيــز شــانس كســب مــدال دارد كــه اميدواريــم در مجمــوع بتوانيــم 5 

مــدال طــال كســب كنيــم. 
ــاى  ــا و كم بين ــكاران نابين ــى ورزش ــه افتخارآفرين ــاره ب ــا اش وى ب
اســتان همدان در مســابقات پاراآســيايى بيــان كــرد: اميدواريــم 
مســئوالن ورزش اســتان نــگاه ويژه تــرى بــه ايــن هيــأت ورزشــى 
داشــته باشــند كــه بــا كمتريــن ادعــا مى تواننــد مــدال خوش رنگــى 

ــد.  ــه ارمغــان بياورن ــراى پرچــم 3 رنــگ كشــورمان ب را ب
ــرد:  ــوان ك ــتان همدان عن ــان اس ــان و كم بيناي ــأت نابيناي ــس هي رئي
ــن  ــه اي ــز ب ــات ني ــانه ها و مطبوع ــگاه رس ــدوارم ن ــن امي همچني
ورزشــكاران بيشــتر باشــد و موفقيــت آن هــا بيشــتر بــه چشــم بيايد. 

پنجمين المپياد ورزشى در مدارس همدان 
برگزار مى شود

 معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان همدان 
گفت: پنجمين دوره المپياد ورزش درون مدرســه اى با شعار دانش 
آموز فعال، مدرسه شاد و جامعه سالم در مدارس استان اجرا مى شود.
عبداله جعفرى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين المپياد ورزشــى 35

درصد از دانش آموزان استان همدان را پوشش مى دهد.
وى اظهار داشــت: پرورش نسلى شــاداب و بانشاط در طول دوران 
رشد اهميت ويژه اى دارد و جز اهداف سند تحول بنيادين آموزش و 

پرورش به شمار مى رود.
جعفــرى عنوان كرد: يكى از برنامه هاى مكمل درس تربيت بدنى در 
مدارس، المپياد ورزش درون مدرســه اى است كه با برگزارى بازى 

ها و مسابقات ورزشى درون كالسى و بين كالسى برگزار مى شود.
وى توجه به شرايط اقليمى، امكانات موجود در مدارس و عالقمندى 
دانش آموزان در راستاى دسترسى به اهداف تخصصى تربيت بدنى را 

از جمله اهداف اجراى اين طرح در مدارس عنوان كرد.
جعفــرى افزود: يكــى از ويژگى هاى اين رويداد تاكيد بر مدرســه 
محورى اســت كه اجراى آن آثار مطلوب خود را در ايجاد نشــاط و 
روحيه بين دانش آموزان و كشف و هدايت استعداد هاى ورزشى آنها 

بروز داده است.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان بهره 
گيرى از ظرفيت انجمن هاى ورزشــى مــدارس را جز ويژگى هاى 
برگزارى اين المپياد برشــمرد و عنوان كرد: تالش مى كنيم از ظرفيت 
خود دانــش آموزان براى بهره گيرى و تحكيم شــخصيت آنها بهره 

بگيريم.
وى اضافــه كــرد: هــدف مــا بــراى ســال تحصيلــى جــارى پوشــش 
35 درصــدى جمعيــت دانــش آمــوزى اســتان اســت، امــا بــا توجــه 
ــا  ــكاران فرهنگــى م ــوزان و هم ــش آم ــتقبال چشــمگير دان ــه اس ب
ــا عملكــرد بهتــرى تــا پايــان  انتظــار مــى رود ايــن برنامــه مفيــد ب

ســال تحصيلــى بــه ســرانجام برســد.

هيأت هاى ورزشى برتر همدان 
معرفى شدند

 معاون توسعه ورزش قهرمانى اداره كل ورزش و جوانان همدان، 
هيأت هاى برتر و ضعيف حوزه ورزش اين استان را معرفى كرد.

عبــاس قهرمانى در جمع رئيس و نائب رئيس هيأت هاى ورزشــى 
اســتان همدان اظهار داشــت: قايقرانى در ارزيابى كارشناسان خبره 
دســتگاه ورزش به عنوان برترين هيأت ورزشى اين استان در 6 ماهه 

نخست امسال انتخاب شد.
وى بيان كرد: براســاس اين ارزيابى هيــأت هاى جودو، تيراندازى با 
كمان، كبدى، فوتبال، ورزش هاى همگانــى، تكواندو، ورزش هاى 
روستايى و عشايرى، بدنســازى و پرورش اندام و شطرنج به ترتيب 

دوم تا دهم شدند.
معاون توسعه ورزش قهرمانى همدان افزود: در اين ارزيابى هيأت هاى 
رزمى، گلف، هندبال، شنا و شيرجه، اسكواش، ناشنوايان، سواركارى، 
اســكى، هاكى و ورزش هاى ســه گانه به ترتيب در رتبه هاى 38 تا 

48 قرار گرفتند.
قهرمانى اضافه كرد: اين هيأت ها در رتبه هاى ضعيف ارزيابى صورت 

گرفته قرار گرفتند.
وى خاطرنشان كرد: ارسال نكردن اطالعات، اعزام نشدن به مسابقات 
كشورى، كاهش ورزشكاران ســازمان يافته، برگزارنكردن ليگ هاى 
اســتانى و ارتقا نيافتن سطح داوران و مربيان مى تواند نقش مهمى در 

كاهش رتبه هيأت ها در اين ارزيابى داشته باشد.

ملى پوشان همدان بخت اصلى كسب مدال 
پاراآسيايى هستند

 مديــركل ورزش و جوانان همدان گفت: هر چهار ملى پوش اين 
اســتان بخت اصلى در كسب مدال بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا 

اندونزى هستند.
رســول منعم در گفت وگو با ايرنا افزود: در رشته هاى دو وميدانى، 
واليبال و شنا به طور قطع به مدال پاراآسيايى دست مى يابيم اما در دو 

و ميدانى شانس كسب مدال هاى خوش رنگ را داريم.
وى بيــان كــرد: حميد اســالمى و وحيد على نجيمى در رشــته دو 
وميدانى، زهرا نجاتى عارف در واليبال و عليرضا جليلى در رشته شنا 
ورزشكاران همدانى اعزامى به بازى هاى پاراآسيايى هستند و تالش 

آنها رسيدن به مدال طال است.
منعم اظهار داشــت: در دو ميدانى مى توانيم به نشان هاى طال برسيم 
چرا كه هر 2 ورزشكار همدانى در اردوها و مسابقات قبلى درخشش 
قابــل توجهى داشــته اند و با آمادگى مطلوب رهســپار مســابقات 

پاراآسيايى شدند.
وى خاطرنشان كرد: امســال بهترين دوره را از لحاظ مدال آورى در 
بازى هاى آسيايى داشتيم و چهار ملى پوش اعزامى به پاراآسيايى نيز 

تكميل كننده اين موفقيت طاليى خواهند بود.
مديــركل  ورزش و جوانان همدان با تاكيد بــر اينكه از مدال آوران 
پاراآســيايى تجليل ويژه اى خواهيم داشت، گفت: ارزش مدال هاى 

پاراآسيايى و آسيايى يكسان است.
منعم يادآور شــد: بدون ترديد بخشى از موفقيت ورزش استان در 
ميادين بين المللى مرهون تالش و افتخارآفرينى ورزشكاران نابينا، 
معلول، جانباز، ناشــنوا و بيماران خاص است و توقع كسب مدال 
از اين قشــر از ورزشــكار با توجه به ظرفيــت و توانى كه دارند، 

طبيعى است.
وى با بيان اينكه در ماه هاى اخير حمايت هاى همه جانبه از ورزشكاران 
مستعد حضور در پاراآسيايى انجام شده است، گفت: اكنون انتظار كسب 

خوش رنگ ترين مدال ها را از اين ورزشكاران داريم.
ســومين دوره بازى هاى پاراآســيايى به ميزبانى اندونزى و در شهر 

جاكارتا در جريان است.
در اين دوره از مسابقات كاروان كشورمان با 210 ورزشكار اعزام شده 
است و سهم استان همدان چهار ورزشكار است كه در رشته هاى شنا، 

واليبال و دووميدانى رقابت مى كنند.

سنگنوردان همدانى مسافر مسابقات قهرمانى 
آسيا شدند

 سه ســنگنورد اين استان براى حضور در مســابقات قهرمانى آسيا 
انتخاب شدند.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان گفت: پيكارهاى 
ســنگنوردى قهرمانى آسيا در رده هاى سنى نوجوانان و جوانان از دهم 

آبان ماه امسال به ميزبانى كشور چين برگزار مى شود.
عليرضا گوهرى در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: متين بيات، راحيل 

رمضانى و زهرا ســيفى براى حضور قدرتمند در مســابقات آسيايى به 
اردوى تيم ملى دعوت شده اند.

گوهرى ادامه داد: هر ســه ســنگنورد همدانى از تــوان و تجربه خوبى 
برخوردار هستند و مى توانند در رقابت هاى آسيايى نيز به مدال برسند.
وى خاطرنشان كرد: هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان در 
حد توان امكانات الزم تمرينى را براى اين ســه سنگنورد مهيا ساخته و 
سالن اختصاصى ســنگنوردى فرهاد نيز محل تمرين درون استانى آنها 
اســت. گوهرى افزود: به زودى اردوى تيم ملى ســنگنوردى نوجوانان 
و جوانان كشــور در تهران داير خواهد شد و سنگنوردان همدانى براى 

تقويت توان فنى و آمادگى خود در اين اردوى آسيايى حضور مى يابند.
وى با اشــاره به اينكه هر سه سنگنورد اســتان همدان داراى مقام هاى 
مختلف كشــورى هســتند گفت: فرصت الزم براى رسيدن به آمادگى 
مطلوب تا شروع مسابقات آسيايى باقى مانده و سنگنوردان همدانى در 

انديشه كسب مدال در اين مسابقات آسيايى هستند.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: ســالن 
اختصاصى سنگنوردى فرهاد تجهيز شده و دوره هاى تمرينى و آموزشى 
متعدد را امســال در دستور كار داريم كه بخش عمده آن نيز در 6 ماهه 

نخست امسال انجام شد.

صعود 22 پله اى 
پرسپوليس و 4 پله اى 
استقالل در رنكينگ

 تيم هاى پرســپوليس و استقالل 22
و 4 پله صعود كردنــد اما ذوب آهن با 

سقوط 8 پله اى مواجه شد.
به گزارش ايلنا، در جديد ترين رده بندى 
بهترين تيم هاى فوتبال جهان كه توسط 
ســايت كالب ورلدرنكينگ انجام شد، 
پرسپوليس با كسب 3559 امتياز از رده 
191 تا 169 موفق شــد 22 پله صعود 

كند.
همچنين استقالل در اين گزينش 3101
امتياز گرفت و از پله 197 تا 193 يعنى 

4 پله صعودكرد.
ذوب آهــن در اين گزينش در رده 294

جاى گرفت.اين تيم 2196 امتياز 8 پله 
ســقوط كرد و از رده 286 تا 294 نزول 

كرد.
در اين گزينش همچنين رئال مادريد با 

15195 امتياز تيم برتر جهان باقى ماند.
بارسلونا با 14888 امتياز و اتلتيكومادريد 

با 14108 امتياز دوم و سوم شدند.

جهانبخش در ليست 
نااميدكننده هاى ليگ برتر
 نام عليرضــا جهانبخش در بين 10

بازيكــن يا تيم نااميد كننــده ليگ برتر 
فوتبال انگليس ديده مى شود.

به  گزارش  ايســنا، رقابت هاى ليگ برتر 
فوتبال انگليس به هفته  نهم رسيده است 
و منچسترسيتى و ليورپول با 20 امتياز و 
با دليل تفاضل در رده هاى اول تا ســوم 
قرار دارند.  سايت فوتبال 365، 10 تيم 
يا بازيكــن نااميد كننده در اين مقطع را 
معرفى كرد كه نتوانستند انتظارات را بر 
آورده كنند. يكــى از اين افراد عليرضا 

جهانبخش، بازيكن ايرانى است.
ايــن بازيكــن 25 ســاله در بــازى 
خوبــى  نمايــش  وســتهام  برابــر 
و  ســريع  فوتبــال  و  داشــت 
ــت  ــش گذاش ــه نماي ــى را ب هماهنگ
ــود ولــى نبايــد ايــن  و قابــل قبــول ب
را فرامــوش كــرد كــه جهانبخــش 
ــر  ــه ثم ــته 22 گل ب ــل گذش در فص
2018 جهانــى  جــام  در  و  رســاند 

روســيه حاضــر بــود و گران تريــن 
ــود.  ــون محســوب مى ش ــد برايت خري
ــاال اســت.  بنابرايــن انتظــارات از او ب
جهانبخــش در 6 بــازى بــراى تيمــش 
97 دقيقــه بــه ميــدان رفــت تــا اوليــن 
حضــور ثابتــش را برابــر وســتهام 

ــرد. ــه ك تجرب

بنزما ال كالسيكو را از 
دست مى دهد؟

 مهاجم رئال مادريد ممكن است به 
علت آســيب ديدگى ديدار تيمش برابر 

بارسلونا را از دست بدهد.
ــال  ــگاه رئ ــنا ، باش ــزارش ايس ــه گ ب
مادريــد در صفحــه خــود بــه وضعيــت 
پرداخــت.  بنزمــا  كريــم  جســمانى 
پــس از انجــام تســت هــاى پزشــكى 
مشــخص شــد او از پــاى راســت دچار 

ــت. ــده اس ــى ش ــيب ديدگ آس
بــه گفته دكتر گونســالس، اين مهاجم 
فرانســوى دو تا سه هفته از ميادين دور 
خواهد بود. بر اين اساس بازيكن مادريد 
برابر لوانته حضور نخواهد داشت و به 
احتمال فراوان مقابل ويكتوريا پلژن در 

ليگ قهرمانان اروپا بازى نمى كند.
بنزمــا  بهبــودى  رونــد  ديــد  بايــد 
او  آيــا  و  مــى رود  پيــش  چگونــه 
مى توانــد در ال كالســيكو 28 اكتبــر 
حاضــر باشــد يــا نــه. در هــر صــورت 
ــوى  ــم فرانس ــى از مهاج ــن لوپتگ يول
ــد  ــر وايادولي ــدار براب ــد در دي مى توان
كــه نوامبــر برگــزار خواهــد شــد بهــره 

ــرد. بب

 هرچند اين روزهــا بازى هاى رايانه اى 
جزو محبوب ترين بازى ها براى بچه ها لقب 
گرفته اما بايد توجه داشــت كه اين بازى ها 
مى تواننــد به عنوان تهديــدى جدى براى 
ســالمت روح و روان و جســم كودكان و 

نوجوانان به حساب بيايند.
بازى هاى فكرى و خالقانه جاى بازى هاى 
رايانه اى! اين شايد امروز يكى از دغدغه هاى 
پدر و مادرانى باشــد كه از حضور فرزندان 
خود در فضاى مجازى و وابستگى بيش از 

حد به بازى هاى رايانه اى هراس دارند.
در روزگارى كه كودكان هر لحظه بيشــتر 
غرق در فضاى مجازى و بازى هاى رايانه اى 
مىشوند، شايد بد نباشــد كه والدين بيش 
از هميشــه براى برون رفت فرزندان از اين 
نابهنجــار اجتماعى تالش كنند و نســخه 
شفابخش بازى هاى قديمى، خالقانه، ورزش 
و حتى بازى هاى محله اى و قديمى را براى 

آنها تجويز كنند.
بــازى و ورزش عمده ترين شــكل فعاليت 
كودك و مناسب ترين آن براى بروز استعداد 
و خالقيت او به شــمار مــى رود. بازى در 
كودك تحــول به وجود مــى آورد و نقش 

مهمى در پرورش، رشد و خالقيت دارد.
امروزه بسيارى از افرادى كه با كودكان كار 
مى كننــد بر اين عقيده اند كه بازى و ورزش 
براى كودكان به منزله كارى اساسى است و  
فرصت هاى بازى و و رزش براى رشــد و 

سالمت آنها بسيار حياتى است.
از طرفى اســتعداد هاى نهفته در كودكان و 
نوجوانان نياز به شــكوفايى دارد و اگر اين 
شناسايى و شكوفايى بدرستى انجام نشود، 
ظرفيت هــا و توانايى هاى نهفته در آنها هرز 

مى رود.
 بازى، يك روش درمانى

رئيــس كميتــه بــازى و ورزش كودكان 
هيات ورزش هاى همگانى اســتان همدان 
با بيان اينكه بــازى مى تواند آموزش دهنده 
مفاهيم اساســى به كودك باشــد و او را از 
خودمحورى برهانــد، گفت: بازى مى تواند 
زندگى اجتماعى را به كودك بياموزد و امرى 
براى فراموشــى شكســت ها و ناكامى هاى 

روزانه باشد.
داوود فتحــى با بيان اينكــه امروزه از بازى 
بــه عنــوان يــك روش درمانى اســتفاده 
مى شود، عنوان كرد: از طريق بازى، كودك 
مضطرب، پرخاشــگر، خجالتــى، عاطفى، 

مأيوس، افسرده، بيش فعال، بدبين و ترسو را 
مى شناسند و به كمك بازى به روان درمانى 

آنان مى پردازند.
وى با بيان اينكــه از طريق بازى و فعاليت 
جســمانى ســالمت و بهداشــت روانى و 
جسمى براى كودكان تدارك ديده مىشود، 
افزود: البتــه والدين نبايد تعيين كننده نوع و 

شيوه بازى كودكان خود باشند.
 والدين شــرايط بازى ســالم را 

فراهم كنند
فتحى ادامه داد: والدين بهتر اســت شرايط 
ســالم بازى را فراهم كرده و خود به عنوان 
همبازى شركت كنند و اجازه بدهند كودك 

با قدرت خالقيت خود بازى را اداره كند.
وى با بيان اينكه والدين از طريق درگير شدن 
در فعاليت هاى خالق كودك در رشد خالقيت 
او نيز ســهيم هســتند، تاكيد كرد: خانواده ها 

بايد فرصت هاى الزم را براى ســوال كردن، 
كنجكاوى و كشف محيط به كودكان بدهند 

و هرگز آنها را تنبيه و تهديد نكنند.
رئيــس كميتــه بــازى و ورزش كودكان 
هيات ورزش هاى همگانى اســتان همدان 
خاطرنشان كرد: زمينه رشد خالقيت در خانه 
زمانى فراهم مى شــود كه به كودكان آزادى 
زيادى داده شــود و براى آنها به عنوان يك 

فرد احترام قائل شد.
وى بــه والدين توصيه كــرد: محيط خانه 
را به صورتى درآوريد كــه در آن فعاليت، 
بازى، خنده و ورزش به مقدار زيادى وجود 
داشته باشــد و همراه با كودكان خود سعى 

كنيــد كارها را به روش هاى جديد و جالب 
انجام دهيد.

 خيال پردازى هــاى كــودكان را 
سرزنش نكنيد

فتحــى در ادامه با بيان اينكه با تشــويق و 
تاييد رفتار كودك و فراهم آوردن زمينه هاى 
مساعد و تدارك بازى هاى دلخواه او، قدرت 
تخيل و خالقيت كودك تقويت مى شود، به 
والدين تاكيد كرد: خيال پردازى هاى كودكان 
را سرزنش نكنيد زيرا خالقيت او را محدود 

مى سازيد.
اين روانشناس كودك در ادامه با اين توضيح 
كه شــايد بازى كردن با خاك براى والدين 
زحمت بيشترى به همراه داشته باشد، گفت: 
ايــن مورد در حقيقت يــك راه عالى براى 
آموزش به همراه بازى به كودكان اســت، با 
اين ويژگى كه وقتى بازى تمام شــد حتما 
قانونى گذاشته شــود كه پاك سازى محيط 
جزو امتيازها محســوب شده و آن را جزو 

شروط بازى لحاظ كنند.
وى بــا مهم ارزيابى كــردن نقش خالقيت 
در موفقيــت كودك يادآور شــد: خالقيت 
مهمترين وجه زندگى است و اهميت آن به 
ويژه نقش بازى در رشــد خالقيت كودكان 

روز به روز در حال افزايش است.
فتحى با اشــاره به فعاليت هاى كميته بازى 
و ورزش كودكان اســتان همدان گفت: اين 
كميته به دنبال ايجاد فرهنگ توجه به بازى 
و ورزش كودكان و بسترســازى در راستاى 
تحقق اهداف انجمن بازى و ورزش كودكان 
كه در واقع ســالمت حال و آينده كودكان 
است، برنامه هاى مدونى را ترسيم و به اجرا 

گذاشته است.
وى، برگــزارى دو دوره مربيگــرى درجه 
3 بازى و ورزش كودكان در ســطح استان 
براى نخســتين بار و اجراى ســمينارها و 
جشنواره هاى متعدد در سطح استان به منظور 
آگاهسازى دوران طاليى رشد كودكان يعنى 
از تولد تا حدود 6 ســالگى را از برنامه هاى 

مهم اجرايى در سه ماه گذشته دانست.
رئيس كميته بازى و ورزش كودكان هيات 
ورزش هاى همگانى اســتان همدان گفت: 
در راستاى پيشــبرد اهداف، انجمن بازى و 
ورزش كميته هاى شهرستان ها نيز با معرفى 
روســا و نواب كميته ها فعال شده و در نظر 
داريم نشست هم انديشى و نيز تشريح تقويم 

اجرايى را برگزار كنيم.

همدان پيام بررسى مى كند

تهديد جدى بازى هاى 
رايانه اى براى كودكان

پيشــبرد  راســتاى  در 
بازى  انجمــن  اهداف، 
كميته هــاى  ورزش  و 
با  نيــز  شهرســتان ها 
نواب  و  روســا  معرفى 
و  شــده  فعال  كميته ها 
در نظر داريم نشســت 
هم انديشى و نيز تشريح 
برگزار  را  اجرايى  تقويم 

كنيم
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درمان زخم هاى مزمن با زخم پوش هاى 
مهندسى شده

  دانشجوى واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت زخم پوش هاى 
مهندسى شده بر پايه آلژينات براى بهبود زخم هاى مزمن شد.

به گزارش مهر، حامد خــداوردى محقق واحد علوم و تحقيقات در 
مورد ضرورت انجام ايــن پژوهش گفت: زخم هاى مزمن زخم هايى 

هستند كه دير درمان و يا درمان نمى شوند.
وى افزود: شــايع ترين علل ايجاد زخم هاى مزمن، بيمارى، عفونت و 
ايسكمى هستند. در زخم هاى مزمن به دليل از بين رفتن اليه حفاظتى، 
پوست در معرض محيط بيرون قرار مى گيرد و اين امر باعث مى شود 
ريسك باالترى براى عفونى شدن داشــته باشند. از اين رو زخم هاى 

مزمن نياز به فوريت ويژه اى براى درمان و بهبود دارند.

رونمايى از پردازنده 28 هسته اى اينتل
 شــركت اينتل پردازنده قدرتمند 28 هسته اى خود را موسوم به 
"زئون"(Xeon) در نمايشگاه كامپيوتكس(Computex) معرفى 

كرد.
به گزارش ايسنا ، همانطور كه وعده داده شده بود، اينتل در نمايشگاه 
Xeon" از يك پردازنده غول آساى 28 هسته به نام Computex
۳۱۷۵X-W" رونمايى كرد.اين پردازنده داراى تراشه تخصصى ترى 
از پردازنده 18 هسته اى سرى X است كه در سال گذشته عرضه شد 
و عملكرد بهتر و بيشــترى را براى كاربرانى كه خواستار سرعت 4,3
Platinum را مانند Xeon گيگاهرتز هســتند، فراهم مى كند.اينتل

8176 براى سرورها طراحى كرده است.
كارايى اين پردازنده به اندازه دستگاه هاى چند پردازنده است.

اسكنر اثر انگشت 
براى تشخيص سريع اعتياد

 محققــان اســكنر اثــر انگشــتى ســاخته انــد كه مــى توانــد در 10
دقيقــه مصــرف مــواد مخــدر در بــدن فــرد را رديابــى كند.

ــى  ــل م ــل حم ــر انگشــت قاب ــكنر اث ــك اس ــر، ي ــزارش مه ــه گ ب
توانــد در عــرض 10 دقيقــه تســت اعتيــاد را بــا دقــت 99 درصــد 

انجــام دهــد.
بــا  را   1000 Reader اســكنر  عملكــرد  جديــد  تحقيقــى 

اســت. كــرده  مقايســه  خــون  و  ادرار  اعتيــاد  تســت هاى 
1000 در 5 ثانيــه از اثــر انگشــت نمونــه  Reader اســكنر
ــش  ــه آزماي ــه نتيج ــر از 10 دقيق ــد  و در كمت ــى كن ــردارى م ب

ــد. ــى ده ــان م را نش

درمان زخم هاى مزمن با زخم پوش هاى 
ساخت محققان كشور

 محققان دانشگاهى موفق به ساخت زخم پوش هاى مهندسى شده 
بر پايه آلژينات به منظور بهبود زخم هاى مزمن شدند؛ اين زخم پوش 
براى اولين بار سنتز شده و امكان توليد و تجارى سازى آن با يك پنجم 

هزينه نمونه هاى مشابه خارجى وجود دارد.
به گزارش ايسنا، حامد خداوردى، محقق واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد اســالمى در مورد ضرورت انجام اين پژوهش اظهار كرد: زخم هاى 
مزمن زخم هايى هســتند كه دير درمان شــوند و يا درمان نمى شــوند. 
شايع ترين علل ايجاد زخم هاى مزمن، بيمارى، عفونت و ايسكمى هستند. 
در اين پژوهش سعى داشتيم زخم هايى كه دير بهبود پيدا مى كنند و يا وارد 

مرحله مزمن شده و درمان پذير نيستند را درمان كنيم.

اعزام موجود زنده به فضا با همكارى 
محققان روس 

 رئيس مركز ملى فضايى با بيان اينكه اعزام موجود زنده به فضا در دستور 
كار است، گفت: مسيرى كه براى موجود زنده ترسيم شده پيش از اين در دو 
فاز مطرح بود، اين كار با ميمون شــروع شد كه ميمون در مدار 200 كيلومتر 
قرار گرفت ولى حاال براى ارتفاع باالتر برنامه ريزى مى شود. در قسمت بعدى 
موجــود زنده در فضا قــرار مى گيرد كه پژوهش گاه هوافضــا اين كار را در 
دستوركار قرار داده و با كاوشگر2 شروع كرده است.به گزارش فارس، منطقى 
از برنامه ريزى براى اعزام انســان به فضا با همكارى كشور روسيه خبر داد و 
گفت: در مورد اعزام انسان با توجه به هزينه زيادى كه دارد، كشورهاى مختلف 
از امكانات موجود يكديگر استفاده مى كنند و در حال حاضر امكانات كشور 
روسيه تقريباً كامل است كه ما قرار است با كشور روسيه اين كار را انجام دهيم.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

اگر دو بنده، يكى در مشرق و ديگرى در مغرب به خاطر خداوند عز ّوجّل يكديگر را 
دوست بدارند، خداوند در روز قيامت، آن دو را نزد هم مى آورد و مى فرمايد: «اين، 

همان كسى است كه به خاطر من دوستش مى داشتى» .
ُشعب اإليمان : ج 6 ص 492 ح 9022

2 خدمت غيراقامتى هتل

 امروزه براى پيروز شــدن در رقابت، هتل نياز به ايجاد يك تجربه 
پويا، محيط مناســب و فراموش نشــدنى براى مشــتريان خود دارد. 
خدمات در هتل انجام عمل احترام، مهربانى و عشــق است. همچنين 
خدمات در آميخته هاى بازاريابى هتل نسبت به ديگر عوامل از اولويت 
باالترى برخوردار است؛ زيرا بدون خدمات، تيم بازاريابى هتل چيزى 
براى ارائه به مشتريان نخواهد داشت. در هفته گذشته به نقش اتاق ها 
در خدمات دهى به هتل اشــاره شــد و در اين هفته به اهميت ســاير 

نقش ها مى پردازيم.
در مقايســه با اتاق ها، بررســى ها نشــان داده كه بخش مواد غذايى 
و آشــاميدنى بين 10 تــا 20 درصد از درآمــد كل هتل ها را به خود 
اختصاص مى دهند. البته، اين  يك بررسى و نظريه است؛ درصد واقعى 
در هتل ها بســتگى به اندازه و نوع هتل، انــواع اتاق ها و نرخ ها، تعداد 
رستوران ها و غيره دارد. مانند ساير بخش هاى صنعت هتلدارى صنايع 
غذايى و آشــاميدنى نيز بسيار مهم اســت. در حال حاضر بسيارى از 
هتل ها، اقتصادهاى مبتنى بر خدمات بيشتر را به جاى تمركز به فروش 
خدمات اقامتى مدنظر قرار مى دهند. اين تغيير ديدگاه ها در اين بخش، 
نقش مديريت غذا و نوشيدنى را در سبد درآمدى هتل و رضايتمندى 
مشــترى را با اهميت تر كرده اســت. بخش خدمات مــواد غذايى و 
آشاميدنى، سود زيادى در صنعت ميهماندارى دارد. براى اكثر هتل ها، 
كيفيت غذا و نوشــيدنى و خدماتى كه با آن همراه است، تاثير زيادى 

بر موفقيت كسب وكار دارد.
طراحــى و بــه روز رســانى منوهــا بــراى رســتوران هاى هتــل، 
ــواد  ــرى از مصــرف م ــالم، جلوگي ــك و س ــواد ارگاني ــتفاده از م اس
ــه و  ــم دار، درك دغدغ ــاى پال ــل روغن ه ــالمتى مث ــراى س ــر ب مض
ــت  ــتوران، رعاي ــان رس ــداوم كاركن ــوزش م ــان، آم ــى ميهمان نگران
صددرصــدى بهداشــت، رعايــت اســتانداردهاى ايمنــى غــذا و 
ــد  ــا اهميــت اســت و مى توان مــواردى كــه در ايــن راســتا بســيار ب
بــه توســعه و رشــد ميهمانــان رســتوران هتــل كمــك شــايانى كنــد. 
ــذا  ــد غ ــه رشــد درآم ــد بســيار ســاده ب ــه مى توان ــار درســى ك چه
و نوشــابه و جلــب رضايــت ميهمانــان كمــك كنــد، مى توانــد ايــن 

ــوارد باشــد: م
ــان از  ــى ميهمان ــع نگران ــى و رف ــى محل ــواد غذاي ــتفاده از م - اس
ــى  ــانه هاى اجتماع ــش رس ــه نق ــه ب ــل و توج ــى هت ــالمت غذاي س

ــگان ــى راي در بازارياب
ــوب  ــذا را خ ــت غ ــم و باف ــه طع ــوب ك ــپز خ ــتفاده از آش - اس
بشناســد و شــخصًا بــا بــازار محلــى جهــت اســتفاده از مــواد اوليــه 

ــد؛ ــاط باش ــازه در ارتب ــوب و ت مرغ
ــوأم  ــرم، ت ــاط گ ــاده و ارتب ــات فوق الع ــرويس و خدم ــه س - ارائ
ــه  ــه ب ــدون توج ــان ب ــا ميهمان ــه ب ــى و صادقان ــرام، صميم ــا احت ب

ــان؛ ــرى آن ــت ظاه وضعي
- رعايــت اصــول كســب وكار مجــزا بــراى رســتوران هتــل الزامــى 
ــراى  ــل، بلكــه ب ــان هت ــراى ميهمان ــا ب ــا نه تنه ــد قيمت ه اســت. باي

ــول باشــد. ــز در دســترس و قابل قب ــان ني ســاير ميهمان

سامانه جامع قاچاق كاال!
حاج سعيدى »

 اولى االلباب و اولى ابصار يا همان صاحبان خرد 
و انديشه و دانايى نيك مى دانند كه بهترين راه حل 
معضالت و مشــكالت جامعه كنونى تغيير نوع نگاه 
به مسائل جامعه و داشتن نگاه اپيستومولوژيك برون 

گرايانه است. 
در واقع بازگشــت به سرچشــمه هاى هميشــگى 
خالقيت و يا شيوه هاى حل مسئله اى كه در گذشته 
راهگشــا بوده  لزوماً امروز نتيجه بخش نخواهد بود  
و با باقى ماندن در برنامه اى هميشــگى و تكرارى، 

حل مسئله چندان محتمل نخواهد بود. 
در عــوض، بايد از مركز مشــكل خارج شــد و از 
زواياى مختلف به موضوع نگاه كرد تا بتوان چشــم 

انداز تازه اى نسبت به آن مشكل پيدا كرد.
خيلى قلمبه سلبمه شد. آقا جان مخلص كالم چشم 
ها بايد شســت حتى ضد عفونى كرد و جور ديگر 

بايد ديد.
 اما با اين وجود به قول شــاعر بايد اذعان داشــت« 
بعضى تكرار ها هميشــه تازه اند/ مثل بوسه مادر بر 
گونه فرزند/ مثل تكرار بيــدارى صبح / مثل بارش 
بــاران بهارى / مثل تو / كه هى روايت مى شــود با 

لبان من»
البته ما در مملكت خودمان هم چيزهاى تكرارى زياد 
داريم. اختــالس، تورم، گرانى و ... كه ديگر به اينها 
عادت كرده ايم و مثل داورى فوتبال آنها را بخشى از 
اقتصاد مملكت مى دانيم. اما افزايش و تكرار قاچاق 
توى َكت ما نمــى رود و امروز قصد داريم با همان 
رويكرد تغيير نگاه كه در باال بدان اشارت رفت، اين 

مقوله فراگير را آچار كشى كنيم.
از شما چه پنهان قاچاق كاال در حال حاضر به يكى 
از مشــاغل الكچرى و پر درآمد تبديل شده است و 
اگر چند ســال قبل قاچاق با اســب و االغ و قاطر 
به بدبختى و ننگى انجام مى شــد، االن خيلى شيك 
و مجلسى از همه سوراخ ســمبه ها حتى از مبادى 
رسمى كشور انجام مى شود و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در حال تبديل شــدن به ستاد مسامحه با 

قاچاق كاال و ارز است!
بــا ايــن وجــود مــا امــروز قصــد داريــم بــا تغييــر 
ــك  ــد ي ــن تهدي ــاق از اي ــه قاچ ــه مقول ــگاه ب ن
فرصــت بســازيم تــا در ايــن گيــر و دار گرانــى كــه 
ــازده و دوازده اســت،  ــا ي هشــت مــردم گــرو ده ي

ــر باشــند.   دعاگــوى وجــود حقي
و اما طرح پيشــنهادى بنده در ايــن باب راه اندازى 
«سامانه جامع قاچاق كاال» است. چرا بايد تنها عده ى 
معدودى از شهروندان امكان قاچاق كاال داشته باشند 
و بقيه از اين خوان گسترده بى بهره باشد؟! چند روز 
قبل رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: بر اساس برخى 
اخبار، امروز هر بشــكه 220 ليترى بنزين  5 ميليون 
تومان معامله و به كشور هاى ديگر قاچاق مى شود. 
برخى نشريات هم قاچاق روزانه بنزين را 40 ميليون 

ليتر اعالم كردند.
مالحظه فرموديد يك عده با قاچاق يك بشكه بنزين 
به اندازه دو برابر حقوق من كارمند ، كســب در آمد 
مــى كنند و اگر مبلغ چهل ميليــون ليتر را دو دو تا 
چهــار تا كنيم مى بينيم به ازاى هر ايرانى در ماه 60 
ليتر ســوخت قاچاق مى شود و به ازاى هر خانواده 
چهار نفره تقريباً 240 ليتر بنزين معادل يك بشــكه 

كمى هم بيشتر!
(جالب اينكه با اين حجم قاچاق هيچ خللى هم در 
امــورات مملكت به وجود نمى آيــد و كماكان 24 

ميليون ايرانى از چاقى رنج مى برند!)
ــدازى  ــاق كاال راه ان ــامانه قاچ ــن س ــر اي ــاال اگ ح
شــود و هــر خانــواده بتوانــد ســهم خــودش 
ــاق  ــن قاچ ــب بنزي ــت در قال ــاى نف ــاه ه را از چ
ــدى  ــان عاي ــون توم ــادل 5 ميلي ــاه مع ــد در م كن
خواهــد داشــت. آن وقــت دولــت بــراى پرداخــت 
ــواده 4  ــن خان ــه همي ــه ب ــان ياران ــزار توم 240 ه
نفــره شــب هفــت برگــزار نمــى كنــد. در ضمــن 
ــه  ــتان كلم ــتان فرهنگس ــد دوس ــا تائي ــوان ب مى ت
قاچــاق را هــم بــه صــادرات و واردات غيــر 

ــورد!   ــر نخ ــى ب ــه كس ــا ب ــر داد ت ــارف تغيي متع

سينـما

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

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

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

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

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

مريم مقدم »
 توجــه مجامــع علمى و حرفــه اى جهانى به 
موضوع معمارى دســتكند باعث شده تا همايش 
معمارى دســتكند هر ســه ســال يكبار با هدف 
شــناخت و توســعه هنر خالقانه بشر در به آشتى 
رســيدن با طبيعت به صــورت بين المللى برگزار 
شــود. نخســتين دوره اين همايش سال 1391 در 
كرمان و دوميــن دوره آن ســال 1394 در تهران 
برگزار شــد و در حال حاضر همزمــان با رويداد 
همدان 2018 اســتان ،  ميزبان ايــن همايش بين 

المللى  است .
 در سومين همايش بين المللى معمارى دستكند كه 
از 17 الــى 19 مهرماه در همدان در حال برگزارى 
خواهد بود  ،  مجموعه هاى دســتكند قلعه جوق، 
ارزانفود و شهر زيرزمينى ســامن معرفى خواهند 
شد. اين همايش سه ساالنه برگزار ميشود و امسال 
همدان توانست امتياز ميزبانى را به خود اختصاص 

دهد  
روز گذشــته در آيــن آغازين اين رويــداد ، دبير 
علمى همايش بين المللى معمارى دستكند گفت: 
ســومين همايش بين المللى معمارى دســتكند با 
عنوان «ميراث معمارى دســتكند براى نسل ها» در 
هماهنگى با شــعار ســال ايكوموس (شوراى بين 
المللى ابنيه و محوطه ها) جهانى در همدان برگزار 

شد
مهناز اشرفى  افزود: اين همايش با همكارى اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
همــدان، دفتر امور پايــگاه ها، دانشــگاه بوعلى 
ســينا و مراكز علمى، از جمله موسســه فرهنگى 
ICOMOS (شــوراى بين المللى ابنيه و محوطه 
ها)، ازامــروز 17 مهرماه آغاز و تــا 19 مهر ادامه 

خواهد داشت 
وى اظهار داشــت: در اين همايــش پنج موضوع 
مفاهيم و مبانى نظرى در معمارى دســتكند، بستر 
فرهنگى معمارى دســتكند، بستر طبيعى و طبيعت 
معمارى دســتكند، حفاظت در معمارى دستكند، 
فناورى و معمارى دســتكند مورد بررسى قرار مى 

گيرد.
رئيس پژوهشــكده ابنيه و بافــت هاى فرهنگى و 
تاريخى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى كشــور عنوان كرد: در اين كنفرانس 
بين المللى برترين متخصصان معمارى دســتكند 
از كشــور هاى ايــران، ايتاليا، فرانســه، الجزاير و 

افغانستان شركت مى كنند.
وى با اشاره به اينكه بيش از 110 مقاله به دبيرخانه 
اين همايش ارسال شد افزود: از اين تعداد 80 مقاله 
از 75 پژوهشــگر پذيرفته شده است كه در نهايت 

60 مقاله به مرحله نهايى همايش راه يافت.
اشرفى ادامه داد: اين مقاالت در بخش هاى پوستر، 
سخنرانى و چاپ در مجموعه مقاالت مورد بررسى 

قرار مى گيرند.
وى با بيان اينكه همدان به عنوان پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران داراى مهماى دستكند متنوع و متعددى 
است، اظهار داشــت: اين ويژگى در كنار امكانات 

و آمادگى اين اســتان باعث شد تا همدان به عنوان 
ميزبان سومين دوره اين همايش انتخاب شود.

دبير علمى همايش بين المللى معمارى دســتكند 
تاكيد كرد: بيش از 200 مكان دســتكند در كشور 
شناسايى شده اســت اما تعداد آنها خيلى بيشتر از 
اينها اســت كه برخى از آنها به دســت فراموشى 
سپرده شده اند و يكى از اهداف اين همايش ترميم 

نگهدارى و حفظ آثار دستكند است.
اشــرفى افزود: ايران به لحاظ وســعت جغرافيايى 
و تاريــخ و فرهنگ، از لحاظ تنــوع و تعداد آثار 
دســتكند بسيار غنى است و حرف هاى زيادى در 

اين بخش براى گفتن دارد.
دانشگاه ها  در  هنوز  دســتكند  معمارى   

جايگاهى ندارد
رئيس پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
در اين همايش گفت: معمارى دســتكند هنوز در 
دانشگاه ها فضاى الزم را باز نكرده و جايگاه واقعى 

خود را ندارد.
سيد محمد بهشــتى پيش از ظهر امروز در سومين 
دســتكند(ميراث  معمــارى  بين المللى  همايــش 
معمارى دستكند براى نسل ها) اظهار كرد: معمارى 
دستكند هنوز در دانشگاه هاى ما فضاى الزم را باز 

نكرده و جايگاه واقعى خود را ندارد.
وى بــا بيان اينكه هنوز ســه دوره از اين همايش 
برگزار شــده اســت، افزود: اميدواريــم ابعاد اين 
معمارى روشن شود و بتوان بيشتر و بهتر به معرفى 

و شناسايى معمارى دستكندها پرداخت.
رئيس پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
با بيان اينكه ســرزمين ها را مى تــوان به دو گروه 
ســاكت و بى قرار تقسيم كرد، افزود: براى مثال در 
اين زمينه مى توان اروپا را نمونه سرزمين ساكت و 
از نشــانه هاى بى قرارى مى توان به سرزمين ايران 

اشاره كرد.
وى يكــى از داليــل بى قرارى ســرزمين ايران را 

وضعيت زمين شــناختى اين ســرزمين دانســت 
و گفــت: به لحاظ زمين شــناختى ايران عالوه بر 
لرزه خيزى، ســيل خيز نيز هست و جالبى موضوع 
هــم اينكه اكثريت جمعيــت در مناطق لرزه خيز و 

سيل خيز مستقر هستند.
بهشــتى با بيان اينكه نقاط قابل زيست در سرزمين 
ما نقاط خطرناك اســت، تصريح كــرد: در نقاط 
خظرناك بى قرارى و التهاب وجود دارد، جايى كه 
گســل و مخروط افكنه ها وجود دارد و حيات در 

سرزمين ما اقتضا به سمت بى قرارى دارد.
وى با تأكيــد بر اينكه بر اســاس همين وضعيت 
زمين شــناختى ما ناگزير به آماده كردن خود براى 
تقابــل با مخاطرات طبيعى هســتيم، گفت: بر اين 
اســاس همواره خود را براى يك شرايط پيش بينى 
نشــده آماده مى كنيم و روى به انبار كردن وسايل 

مورد نياز مى كنيم.
رئيس پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
خاطرنشان كرد: معمارى دستكند، نوعى از معمارى 
اســت كه در برابر زلزله مى توانــد مقاومت كند و 
اين مســئله به اين خاطر است كه اين نوع معمارى 

يكپارچه است.
 دو دستكند در همدان قابل بازديد براى 

گردشگران خواهند شد 
على مالمير نيز در آيين گشايش همايش بين المللى 
معمارى دستكند كه در دانشگاه بوعلى سينا همدان 
برگزار شــد ،  گفت : از ابتداى امسال رويداد هاى 
بين المللى متعددى در همدان برگزار شــد كه مى 
تواند در توســعه صنعت گردشــگرى استان موثر 

باشد.
وى با اشــاره به اينكه همــدان ظرفيت بااليى در 
حــوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى دارد اظهار 
داشــت: همدان به عنوان پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايران زمين مملو از آثار ارزشــمندى است كه همه 

بايد در حفظ و نگهدارى آن تالش كنند.

مالمير ادامه داد: اين همايش به دليل ظرفيت همدان 
در داشتن دستكندهاى مختلف در اين شهر برگزار 
شد كه از ابعاد مختلف معمارى دستكند را بررسى 

مى كند.
وى اضافه كرد: در اســتان همدان دســتكند هايى 
وجود دارد كه از مهمترين آنها شهرهاى زير زمينى 

سامن و ارزانفود است.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى و 
گردشــگرى همدان ادامه داد: در اين دســتكندها 
بيش از 10فصل كاوش انجام شــده و در سال 96

نيز مجوز راه اندازى يك پايگاه گردشگرى در اين 
دستكند ها گرفته شده است.

مالمير افزود: برنامه هايى بــراى فراهم كردن زير 
ســاخت هاى بازديد گردشــگران از دستكندهاى 
همدان انجام شــد كه با بليت فروشى براى بازديد 
از آنها زمان ماندگارى گردشگر در همدان افزايش 

مى يابد.
وى گفت: دســتكند ها از ديد گردشگرى يكى از 
مهمترين حوزه هاى گردشگرى است و مى تواند 

ماندگارى توريست در همدان را بيشتر كند.
وى اظهار داشــت: تمامى «دره ارزانفود» از لحاظ 
باستان شناســى مورد توجه است و تالش بر اين 

است كه بكر بودن اين منطقه را حفظ كنيم.
گفتنى است ؛  دراين همايش بيش از 20 سخنرانى 
علمى توســط پژوهشــگران داخلــى و خارجى 
در زمينه معمارى دســتكند ارائه خواهد شد. اين 
همايش يكى از برنامه هــاى بين المللى مرتبط با 
رويداد همدان 2018 بوده و با مشاركت پژوهشگاه 
سازمان ميراث فرهنگى كشــور، دفتر امور پايگاه 
هاى ميــراث فرهنگى و جهانى، دانشــكده هنر و 
معمارى دانشــگاه بوعلى ســينا و اداره كل ميراث 
فرهنگى اســتان و به ميزبانى استان همدان از روز 
17 مهرمــاه آغاز و تــا 19 مهر مــاه ادامه خواهد 

داشت. 

همايش بين المللى معمارى دستكند در همدان به ايستگاه سوم رسيد 

دستكند در دانشگاه جايگاهى ندارد

 هيأت داوران مسابقه نمايشنامه نويسى بيست  
وپنجميــن جشــنواره  بين المللــى تئاتر كودك و 
نوجوان پس از مطالعه و بررســى 94 نمايشــنامه 
رســيده به بخش مسابقه نمايشــنامه نويسى 10 
نمايشنامه را براى مرحله ارزيابى و داورى نهايى 

اين بخش معرفى كرد
به گــزارش روابــط عمومى بيســت و پنجمين 
جشــنواره بين المللــى تئاتر كــودك و نوجوان 
همدان، هيات داوران متشكل از محمد چرم شير، 

حميدرضا نعيمى و بهــرام جاللى پور در مرحله 
نخست انتخاب نمايشنامه ها اعالم كرده است:

هيات داوران مسابقه نمايشــنامه نويسى بيست 
و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجــوان همدان پس از مطالعه و بررســِى 94 
نمايشــنامه  ارســال شــده به اين بخش، ضمن 
قدردانى از همه ى درام نويســاِن شركت كننده و 
تالش ارزنده ى آنان در خلق آثارى ارزشــمند ، 
10 اثر را بــراى مرحله  ارزيابى و داورى نهايى 

(پــس از نشســت بــا داوران و ارتقــاء كيفى 
نمايشــنامه ها ) معرفى نمودنــد. هيأت داوران 
معتقدنــد از آنجا كــه نمايشــنامه از مرحله ى 
ايــده و طرح تا پرداخت نهايى و ســپس اجرا، 
راهى دشــوار و پيچيده را  پشــت سر خواهد 
گذاشت، لذا براى دســتيابى به آثارى باشكوه، 
قطعًا مشورت، گفتگو، نقد و استفاده از تجارب 
يكديگر مى تواند در رســيدن به آن هدِف غايى 

باشد. راه گشا 

مرحله  تــا  منتخب  آثار  نويســان  نمايشــنامه 
نهايــى ارزيابــى و انتخاب فرصــت دارند با 
بهره مندى از مشــاوره اســاتيد راهنما آقايان 
محمد چرم شــير ، حميدرضــا نعيمى و بهرام 
نمايشــنامه  كيفى  ارتقا  به  نســبت  پور  جاللى 

كنند. اقدام  خود  هاى 
در مرحله ارزيابى و داورى نهايى ســه نمايشنامه 
برگزيده اين بخش انتخاب و در مراســم اختتاميه 

جشنواره معرفى خواهند شد.
بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان از 29 آبان تا 4 آذر ماه 1397 در شــهر 

تاريخى همدان برگزار مى شود.

راهيابي 10نمايشنامه به مرحله داوري جشنواره تئاتركودك
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