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استيضاح هاى شخصى
  هرچه به زمان انتخابات يازدهم مجلس 
شاهد  مى شويم  نزديك  اســالمى  شوراى 
تكاپوى بيش از پيش نمايندگان مجلس نيز 
هستيم. مرداد ماه على ربيعى وزير تعاون، 
كار و امــور اجتماعى با نظــر نمايندگان 

مجلس عزل شد.

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

آدم هاى فرهنگى و كليشه هاى فرهنگى
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برادر ارجمند 
جناب آقاي سيدرضا سالمتي 

 فرماندار محترم شهرستان رزن
بــا نهايــت تأســف و تأثــر مصيبــت وارده را خدمــت حضرتعالــي 
تســليت عــرض نمــوده از درگاه خداونــد متعــال بــراي 
ــاير  ــي و س ــراي جنابعال ــرت و ب ــرزش و مغف ــوم آم آن مرح

ــم. ــألت مي نمايي ــالمتي مس ــر و س ــدگان صب بازمان

رج ر بر
جناب آقاي سيدرضا سالمتي
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گروه صنعتي پيروي

از پايلوت گردشگرى كودك پول درآوريد  

غفلت آژانس هاى همدان
 از كسب درآمد گردشگرى كودكان 

آگهي مزايده عمومي
 فروش اموال، امالك و مستغالت 
بانك توسعه صادرات ايران 
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پـرواز
بادبادك ها در 
تپه عبـاس آباد 

 شــهردار همدان در تشريح جزييات و علت قطع 
تعدادى از درختان بلوار آيت ا... نجفى همدان گفت: 
قطع اين درختان در راستاى روان سازى ترافيك و با 

تصويب شوراى ترافيك استان انجام شده است.
به گزارش ايرنــا، در چند روز گذشــته عكس ها و 
اخبارى در فضاى مجازى و تعــدادى از پايگاه هاى 
خبرى شــهر همدان مبنى بر قطع درختان بلوار آيت 
اهللا نجفى و تخريب محيط زيســت توسط شهردارى 

منتشر شد.
ــكار عمومــى  ــراى روشــنگرى اف شــهردار همــدان ب
در گفــت و گــو بــا  ايرنــا بــه تشــريح ايــن موضــوع 
ــت شــهرى  ــهردارى و مديري ــزود: ش پرداخــت و اف
وظيفــه رفــع مســايل و مشــكالت كل شــهر را دارد 
ــبز  ــعه فضــاى س ــه توس ــه وظيف ــدازه ك ــان ان و هم
بــر عهــده شــهردارى اســت روان ســازى ترافيــك ، 
جمــع آورى زبالــه و چنديــن خدمــت ديگــر نيــز بــر 

عهــده شــهردارى نهــاده شــده اســت.
صوفى خاطرنشــان كرد: وقتى كه بحث روان سازى 
ترافيك در دســتور كار قرار مى گيرد شهردار موظف 
به انجام اقداماتى است و در همين راستا نيز شهردارى 
همدان براى روان سازى ترافيك در بلوار بزرگراه آيت 
ا... نجفى بر اساس طرح مشاور و طرح شوراى ترافيك 
اســتان مصوب شده بايد دور برگردان استانداردى در 

اين مسير نيز احداث مى شد.
وى تاكيــد كرد: بــراى اين كار مجبــور به جابجايى 
درختــان بوديم كه تعــدادى درخت جابجا شــد و 

تعدادى درخت نيز ناگزيرقطع شد.
وى اظهار داشت: اما شهردارى همدان توسعه فضاهاى 
شــهرى را با قوت انجام مى دهد كه امسال 40 هزار 

درخت در سطح شهر كاشته شده است.
صوفى افــزود: اگر براى مباحــث ترافيكى مجبور به 
قطع درختى شويم ســعى در جابجايى درختان داريم 
امــا بعضى اوقات مجبور به قطع درخت هســتيم كه 

بالفاصله درخت جايگزين كاشته مى شود.
شــهردار همــدان ادامــه داد: امســال توســعه فضــاى 
ــتا  ــن راس ــه در اي ــرار دارد ك ــت ق ــبز در اولوي س
ــال  ــده و س ــاز ش ــت آغ ــارى والي ــارك 100 هكت پ
ــى  ــروع م ــان ش ــارى اكبات ــارك 250 هكت ــده پ آين
ــا در  ــارك گله ــه پ ــارك از جمل ــن پ ــود و چندي ش
ــارك هفــت  ــه روشــن در حصــار و پ ــس، آيين پردي
ــام در دســت احــداث اســت  ــوار ام ــارى در بل هكت
ــى  ــام م ــبز انج ــعه فضــاى س ــتاى توس ــه در راس ك

شــود.
صوفى بيان كرد: مردم بايــد بپذيرند گاهى در برخى 

الزامات مديريت شــهرى لحاظ نمى شود و نمى توان 
در خيابانــى كه مى خواهد آســفالت شــود بگذاريم 
آســفالت بماند و الزمه آن جابجايى و يا قطع درخت 
اســت. وى اظهار داشت: ســرانه فضاى سبز در شهر 
همــدان تا پيش از اين 9 متر بــوده كه با احداث اين 

فضاها به باالى 12 متر مى رسد.
گفتنى است تقاطع غير همسطح آيت اهللا نجفى با 370

ميليارد ريال اعتبار اوليه در مرداد ماه ســال 91 آغاز و 
احــداث اين تقاطع 11 حركت ترافيكى در اين منطقه 

را اصالح كرد.
اين پل در چهار ســطح و مطابق با استانداردها توسط 

شركت نصر اصفهان احداث شده است.
تقاطع غير همسطح آيت ا... نجفى در خروجى غرب 
شهر همدان احداث شده است و از حجم بار ترافيكى 

به مركز شهر كاسته است .

توضيح شهردار همدان 
درباره قطع درختان بلوار آيت ا... نجفى

برخالف قبل جلسه روز گذشته با قدرداني و برخورد متفاوت نيكبخت تمام شد

كارگروه اشتغال با بوي خداحافظي
الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 

با 143 راي موافق تصويب شد 
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 دبيــر مجمع فرماندهان و مســئوالن 
پيشكسوت جهاد و شهادت استان همدان 
از برگزارى مراســم پاسداشــت سومين 
سالگرد شهادت سردار «حسين همدانى» 
با حضــور دكتر محمدباقــر قاليباف در 

همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســپاه همدان، 
بهــرام دوست پرســت با گراميداشــت 
شهيد  شهادت  سومين سالگرد  فرارسيدن 
سردار «حسين همدانى» اظهار كرد: شهيد 
همدانى به عنوان يكــى از فرماندهان به 
نام و با صالبت كشور در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در دوران دفاع مقدس و 

جبهه هاى مختلف نقش مهمى ايفا كرد.

وى بــا اشــاره بــه ابعــاد شــخصيتى شــهيد 
همدانــى، مردمــى بــودن را بارزتريــن 
همدانــى  شــهيد  شــخصيتى  ويژگــى 
دانســت و عنــوان كــرد: ســردار سرلشــگر 
آخريــن  همدانــى  حســين  شــهيد 
مطهــر  حريــم  از  دفــاع  مأموريتــش، 
حضــرت زينــب(س) و كمــك بــه مــردم 
ســوريه بــراى رهايــى از دســت گروهــك 
ــه  ــود ك ــرى داعــش ب صهيونيســتى تكفي
ــس  ــالگى پ ــن راه در ســن 61 س در همي
ــه  ــرد در جبه ــدت و نب ــال ها مجاه از س
اســالم، نــداى حــق را لبيــك گفــت و بــه 

ــد. ــل آم ــهادت ناي ــض ش في
دبيــر مجمــع فرماندهــان و مســئوالن 

پيشكسوت جهاد و شهادت استان همدان 
بيان كرد: مراســم پاسداشــت ســومين 
سالگرد شهادت حبيب حرم حاج حسين 
همدانى و نكوداشت شهيدان مدافع حرم 
آل محمد(ص)، روز پنجشنبه 19 مهرماه 
همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسينيه 

امام(ره) برگزار مى شود.
وى به ديگر برنامه هاى ســومين سالگرد 
شــهيد همدانــى اشــاره و تصريح كرد: 

همزمان با سومين سالگرد شهادت سردار 
رشيد اســالم بيســت و پنجمين مجمع 
فرماندهان و پيشكسوتان جهاد و شهادت 
استان همدان، با حضور مسئوالن استانى 
و شهرستانى، خانواده هاى معظم شهدا و 
ايثارگران دفاع مقــدس و مدافعان حرم، 
رزمندگان دوران هشــت ســال حماسه 
و ايثــار و جمعــى از بســيجيان برگزار 

مى شود.
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شنيده ها
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آدم هاى فرهنگى و كليشه هاى فرهنگى
حسين پارسا»

1-«معــاون فرهنگى، مســئول فرهنگى، دبيــر فرهنگى، بخش 
فرهنگى، پيوست فرهنگى و نگاه فرهنگى.» 

چنين واژه هايى براى همه ما آشناســت. در هر اداره و ســازمان و 
دفتر و برنامه و شــعارى، آن چه بيشتر از همه وجود دارد و كمتر از 
همه مهم است، فرهنگ اســت. مديران خوب مى دانند در كنار هر 
كار بايد نامى هم از فرهنگ باشــد تا با آن شكل و شمايل موضوع 
درست باشد و بتوان گاه و بى گاه از اصطالح پرطمطراق و بى سر و 
ته «رويكرد فرهنگى» حرف زد. نمى دانم اولين بار كلمات دهان پر 
كنى مثل رويكرد فرهنگى و نگاه فرهنگى را چه كســى وارد ادبيات 
ما كرد. اما اين را مطمئنم كه هر كس بيشتر از واژه هاى كلى و بدون 
مصداقى مثل فرهنگ استفاده كند، بى آنكه مستقيما آن را بشناسد و 
مثال بزند، عمال از آن هيچ نمى داند. در بخشــى از جامعه هم واژه 
فرهنگ به وفور اســتفاده مى شود بى آنكه مشخص شود چرا. زباله 
روى زميــن مى اندازيم، بد رانندگى مى كنيم، در اينســتاگرام دنبال 
نفرت پراكنى هســتيم و در خيابان يقه هم را مى گيريم. همه اين ها 
در نهايت به يك جمله ختم مى شود: فرهنگ نداريم! بعد اگر كسى 
از مديران عزيز و بقيه بپرســد اخــوى فرهنگ را در دو جمله معنى 
كن يا چهار پارادايم فرهنگى نام ببر، جوابى وجود ندارد. چرا؟ چون 
فرهنگ ابزار دارد. ابزارهايى كه بايد هر روز و هفته و ماه و ســال با 

آن ها عجين بود و استفاده شان كرد.
2-پياده راه هاى بوعلى و اكباتان واقعا زيبا هســتند. در شأن همدان 
و نامش بود كه چنين نگاهى بر شهرســازى اش حاكم باشد. چنين 
پروژه هايى مى توانند در جذب گردشــگر و زيبايى بصرى شــهر 
تاثير بگذارند. فرهنِگ اســتفاده از يك پروژه شهرى اما، چطور خلق 
مى شود؟ چند ســال از اتمام پياده راه هاى ما گذشته ولى همچنان 
ســاختن فرهنك و فضاهاى فرهنگى براى آن ها دغدغه است. من 
طرح اوليه ســاخت اين دو پياده راه را نديده ام ولى شك نكنيد هر 
صفحه اش پر است از شــعارهاى فرهنگى. با اين اوصاف چرا بعد 
از اتمام كار هنوز از فرهنگ حرف مى زنيم؟ شايد دليلش اين باشد: 
فرهنگ براى مديران فقط واژه ى زيبايى است كه بايد در همه طرح 
ها و پروژه ها حضور داشــته باشد ولى در عمل هيچ نقشى ندارد و 

ايده اى براى تحقق آن وجود ندارد.
3-فرهنگ، اقتصاد و سياســت 3 ضلع مثلثي هستند كه هر كدام بر 
ديگري تأثير گذاشــته و تأثير مي گيرند. سياست اقتصاد را مي سازد، 
اقتصــاد فرهنگ را و فرهنگ سياســت را. در تعريفي ديگر فرهنگ 
زيربناي جامعه اســت و هر آنچه در جامعه وجود دارد، از اقتصاد و 
سياست تا روابط بين شهروندان و نيز رابطه ملت- دولت، در بستري 

از فرهنگ رخ مي دهد.
 يعني اگر هر كدام از اين حوزه ها دچار مشــكالتي باشــند مي توان 
داليل و راه  حل ها را در فرهنگ جســتجو كــرد. فرهنگ همچون 
خشت نخستى اســت كه اگر كج نهاده شود تا ثريا ديوار كج است. 
دقت مى كنيد؟ من االن در حال شعار دادن هستم. كارى كه مسئوالن 
در همه اين سال ها به بهترين شكل انجامش داده اند. بدون شعار اما، 
فرهنگ را مى توان به شكل ديگرى هم تعريف كرد. وقتي از فرهنگ 
سخن مي گوييم يعني از كتاب، سينما، تئاتر، موسيقي و... حرف مى 
زنيم. همه اين ها با هم به فرهنگ يك شهر شكل مى دهند. پيوست 
هاى فرهنگى در كنار همه طرح هاى عمرانى و غيرعمرانى ما وجود 
دارند. ولى چرا هيچكدام تاثير ندارند؟ چون فقط براى خالى نبودن 
عريضه نوشته شده اند؛ به دست كسانى كه كتاب نمى خوانند، سينما 

نمى روند، با موسيقى بيگانه اند.
 به نظرم درد اصلى، اين است.

استيضاح هاى شخصى
مهدى غالمى  »

  هرچه به زمان انتخابات يازدهم مجلس شــوراى اسالمى نزديك 
مى شويم شــاهد تكاپوى بيش از پيش نمايندگان مجلس نيز هستيم. 
مــرداد ماه علــى ربيعى وزير تعــاون، كار و امــور اجتماعى با نظر 

نمايندگان مجلس عزل شد.
 ماه گذشته مسعود كرباســيان وزير امور اقتصادى و دارايى دولت با 
راى عدم اعتماد مجلسيان از كار بركنار شد. چند روز بعد از آن حسن 
روحانى، هرچند بى رغبت ولى براى پاســخگويى به سوال نمايندگان 
كه گفته شــده بود با محور اقتصادى اســت، در صحن علنى مجلس 

حضور پيدا كرد. 
در اين شــرايط آشفته بازار سياســى و اقتصادى به نظر نمى رسيد كه 
اســتيضاح ربيعى و كرباســيان و حتى احضار روحانى پايان چالش 

مجلسيان و دولتمردان باشد. 
گزينه هاى محتمل كه تا چند هفته پيش گمانه زنى مى شد؛ حول محمد 
شــريعتمدارى وزير صنعت، معدن، تجارت و عباس آخوندى وزير 
راه و شهرســازى بود كه با رايزنى هــا و وعده وعيدها به تاخير افتاد. 
اما خبرهايى كه از راهروهاى مجلس مى رسد گوياى به جريان افتادن 
دوبــاره امضاها براى اســتيضاح اين دو نفر اســت. البته بعد از ابالغ 
قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشســتگان و پيرو آن رفتن تعدادى از 
استانداران و مديران؛ به اين ليست باالى استيضاح ها جديدا رحمانى 
فضلى وزير كشور نيز افزوده شده است. همچنين گفته مى شود محمد 
بطحايى آمــوزش و پرورش و محمود حجتى وزير كشــاورزى در 

نوبتهاى بعدى قرار دارند.
معموال اســتيضاح ها حقى قانونى براى نمايندگان تلقى مى شد كه تا 
با اين ابزار نظارتى كارآمد دولت را در رســيدن به اهداف ملى كمك 
كند. اما مدتى اســت تبديل به اهرمى براى اقدامات ديگر و از جمله 
امتيازطلبى شــده است. مثال به يكباره و بعد از ابالغ قانون ممنوعيت 
بكارگيرى بازنشستگان و چون ساليق نمايندگان در انتخاب استانداران 
جديد با نظر دولت متفاوت اســت؛  جمع آورى امضا براى رحمانى 
فضلى كليد مى خورد و دليل اين استيضاح را حادثه تروريستى اهواز 

عنوان مى كنند. 
لذا مى بينيم اين ابزار نظارتى در دهه هاى اخير به سمت تحت تأثير قرار 
دادن وزرا براى عوامل منفعتى شــخص محور، بعداز آن جناحى قرار 
گرفته است. غالبا هم اينگونه است كه خواسته هاى نمايندگانى كه از 
سوى وزرا با بى اهميتى مواجه مى شود جمع آورى براى طرح استيضاح 
آن وزير نيز آغاز مى شود. جالب است كه اكثر اين دست خواسته ها و 
مطالبات به هيچ عنوان داراى مبناى علمى و كارشناسى نيستند و صرفا 
جهت تحت تاثيــر قرار دادن افكار عمومى براى انتخابات و برنامه ها 
دراز مدت اســت. بهمين خاطر اســت كه مى بينيم ساالنه پروژه هاى 
ناكارآمد و ناقصى در اســتانها كليد خورده كه تا حد زيادى ناشى از 
همين نوع درخواســت هايى است كه با فشــار نمايندگان مورد قبول 

واقع شده اند. 
گفته شــده در ســال گذشــته:« مبلغ مورد نياز براى اتمام پروژه هاى 
عمرانى كشــور حدود 640 هزار ميليارد تومان است و عالوه بر اين 
چيزى بين 700 تا 800 هزار ميليارد تومان هم از منابع كشــور تاكنون 
خرج همين پروژه ها شــده تا درصدى از رشد را تجربه كنند.» يعنى 
بسيارى از منابع مالى كشور كه به اين طرح ها اختصاص مى يابد بيشتر 

تحت تاثير فشار است تا مطالعات علمى و تخصصى!
بواقع اگر در اين شــرايط كه مردم پنجه در پنجه مشــكالت روزمره 
هستند؛ نمايندگان با استيضاح هاى خود قصد كمك به مردم را دارند، 
به دور از منافع شــخصى و جناحى خود راهكارهايى در جهت رفع 
اين شرايط ارائه دهند. اگرنه اينكه يقه دولت را بگيريد و دولت را به 
مسئوليت هاى قانونى خود آگاه كنيد و خود را نزد افكار عمومى موجه 

جلوه دهيد، كه اوضاع كشور به سامان نمى شود.

 برخالف اكثر جلسات پيشين، كارگروه 
اشتغال و ســرمايه گذاري اســتان در روز 
گذشــته در فضايي آرام تر و با رنگ و بوي 
خداحافظي اســتاندار با اعضاي اين جلسه 
برگزار شــد. اگرچه در اين جلسه استاندار 
با 40 دقيقه تأخير و با ذكر علت اســتماع 
نظرات نماينــدگان مجلس از طريق راديو 
و پيگيري نتيجــه نهايي رأي نمايندگان در 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانســيون 
مقابله با تأمين مالي تروريســم (CFT) با 
مسرورى به جلســه آمد اما نوع پيگيري و 
برخورد وي با مديــران ادارات و بانك ها 

متفاوت از جلسات ديگر بود. 
اين جلســه كه مثل برخي جلســات ديگر 
اســتانداري با اهــرم سانســور و حذف 
خبرنگاران به بهانه هــاي مختلف از جمله 
قطعي بــرق و عدم ارســال دعوتنامه ها از 
طريق دبيرخانه مطرح شــد، بدون دعوت 
از خبرنــگاران نشــريات و خبرگزاري ها 
و فقــط با حضور خبرنگاران صداوســيما 

برگزار شد.
نيكبخــت در پايــان ايــن جلســه ضمن 
جمع بنــدي ســريع و كوتــاه موضوعات 
مطرح شــده  قصد جبران تمامي دعواها و 
گيروبندهاي جلسات قبل را داشت و تقريبًا 
با اســم از اكثر اعضاي جلسه از دبيرخانه 
اشــتغال اســتان گرفته تا رؤساي ادارت و 
بانك هــا و مديران بخش هــاي خصوصي 
تشــكر كرد تا شايد به نوعي فضاي حدس 
و گمان از احتمال آخرين جلســه كارگروه 
اشــتغال و ســرمايه گذاري تقويت نمايد. 
موضوعي كه حتي بعد از پايان جلســه به 
صورت تلويحــي زمزمه مباحث مديران و 

حاضران در جلسه نيز بود.
استاندار كه گويا به دليل حضور در جلسه 

ديدار با اعضاي شــوراي اســالمي شــهر 
همدان زودتــر از بقيه از كارگروه رفت به 
حضور قريب به 7 ســاله خود از 6 آبان ماه 
7 ســال پيش در كسوت استانداري همدان 
و 10 سال پيشتر از ساير پست ها در همدان 

اشــاره كرد تا شــايد متذكر سختكوشي و 
تالش خود براي آباداني و توســعه استان 

باشد.
در اين جلســه بر اساس پيامك هاي روابط 
عمومي استانداري همدان، نيكبخت گفت: 

سهم اســتان از تسهيالت اشتغال روستايى 
130ميليارد تومان بود اما 145ميلياردتومان 
حــدود 112درصد عقد قراردادشــد يعنى 

بيشتر ازسهميه استان جذب انجام شد.
وى بــا بيــان اينكــه همه گــزارش ها و 
آمارها در سامانه رســمى ثبت شده است 
افزود: عليرغم اينكه اســتان همدان استان 
برتركشــور در حوزه تسهيالت اشتغالزايى 
است اما انتظاراست بانك ها و فرماندارى 
ها درجذب تســهيالت فعالتــر عمل كنند 
همچنيــن دســتگاههاوبانكها در مهلــت 
مشخص شده سهميه اعتبارى خود راجذب 

كنند.
نيكبخت افــزود: اشــتغال اولويت اصلى 
مديران اســتان اســت و شــخصا مديران 

كارهاراپيگيرى ونظارت كنند.

  تا كنون 1659 كيلومتر شبكه جمع آورى 
و خط انتقال فاضالب در اســتان اجرا شده 

است.
 مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
همــدان با بيان اينكه در راســتاى شــبكه 
جمع آورى فاضالب تا كنون يك ميليون و 
986 هزار و 604 ريال هزينه شــده است، 
افزود: براى تكميــل طرح ها يك ميليون و 
523 هــزار و 904 ريال اعتبــار مورد نياز 

است. 
ســيدهادى حسينى بيدار با اشــاره به اينكه 
در ســاليان قبل از تشكيل شركت هاى آب 
و فاضالب به غلط از رودخانه هاى طبيعى 
جارى در سطح شــهر براى دفع بخشى از 
فاضــالب به همــراه چاه جذبى اســتفاده 
مى شــده اســت، ادامه داد: ايــن موضوع 
آلودگى نسبى لوله هاى سطح استان را دربر 
داشته اســت و پس از تشكيل شركت هاى 
آب و فاضالب در اســتان از سال 70 اين 
موضوع در دســتور كار شركت قرار گرفته 

و در حدود دو هزار و 590 كيلومتر شــبكه 
جمع آورى و خطوط انتقال بر اساس سطح 
گســترش شــهرى طرح هاى هادى تهيه و 
عمليات اجرايى آن از ســال 75 در ســطح 

شهرهاى استان آغاز شد. 
وى با بيان اينكه طول شــبكه فاضالب در 
استان بر اساس احجام موافقت نامه بر اساس 
طرح مصوب اوليــه، 640 كيلومتر بوده كه 
330 كيلومتر آن اجرا شــده اســت، گفت: 
طول شــبكه فاضالب شهرستان هاى مالير 
228 كيلومتر بوده كه 107 كيلومتر اجرا شده 
و نهاوند 116 كيلومتر كه مقدار اجرايى آن 

82 كيلومتر بوده است. 
حســينى بيدار به ايســنا گفت: طول شبكه 
فاضالب اســدآباد 89 كيلومتر بوده كه 86 
كيلومتر آن اجرايى شــده، تويســركان 67 
كيلومتــر بوده كه 70 كيلومتــر آن اجرايى 
شده، رزن 36 كيلومتر بوده كه 37 كيلومتر 
آن اجرايى شــده، بهــار 91 كيلومتر بوده 
كه 37 كيلومتر آن اجرا شــده و شهرستان 

كبودراهنگ 37 كيلومتر بوده كه 74 كيلومتر 
اجرا شده است. 

وى با تأكيد بــر اينكه تصفيه خانه همدان 
بــراى هزار و 280 ليتر در ثانيه در دو فاز 
طراحى شده است، افزود: بخش مايع آن 
به طور كامل اجرا شــده و بخش تصفيه 
لجن در حــال تكميل اســت و با توجه 
به اينكه شــبكه همــدان به 69 زير حوزه 
تقسيم شده و هر كدام از اين زيرحوزه ها 
در يك نقطه به شبكه اصلى اتصال مى يابد 
به طوريكه در حال حاضر 53 نقطه اتصال 
انجام شده كه در حدود 550 ليتر در ثانيه 
است  تصفيه خانه  ورودى  متوسط  طور  به 
ودر  اتصــال ديگر نقاط كه زيرحوزه هاى 
بزرگى را شامل مى شود، دبى تصفيه خانه 

افزايش مى يابد. 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان با اشــاره به اينكــه در حال حاضر 
بخش عظيمى از شبكه فاضالب فرهنگيان 
و على آباد شــهر همدان به كلكتور اتصال 

يافته اســت، ادامه داد: پس از تأمين اعتبار، 
بســيارى از مشكالت در مواقع بارندگى به 
علت باال آمدن رودخانه برطرف خواهد شد 
و قسمتى از مشكل اين شبكه به علت تغيير 
تراكم جمعيتى و افزايش طبقات و واحدها 
اســت كه به مرور زمــان در حال برطرف 
شــدن اســت همچنين در اجراى شــبكه 
فاضــالب دره مرادبيگ براســاس فازبندى 
انجام شده ابتدا فاضالب از رودخانه حذف 
و بعد انتقال به تصفيه خانه انجام خواهد شد. 
حســينى بيدار در ادامه يادآور شد: 9 شهر 
استان تحت عنوان ايجاد تأسيسات فاضالب 
شهر مربوطه داراى پروژه هستند كه تا كنون 
شهرهاى كبودراهنگ و تويسركان براساس 
گسترش شهرى سال مدنظر طراحى كامل 
شــده و شهرهاى رزن و اســدآباد نزديك 
92 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و ديگر 
شهرهاى اســتان نيز با تخصيص اعتبارات 
الزم تا سه ســال آينده براساس طرح اوليه 

كامل خواهند شد. 

هيچ يك از محورهاى همدان بارانى نيست
  گردنه اسدآباد صبح امروز مه آلود بوده و بارش هاى پراكنده در اين 

محور در حال وقوع است.
 مدير مركز كنترل راه هاى اســتان همدان گفت: در حال حاضر تمامى 
راه هاى استان باز و بارندگى در هيچ يك از محورها گزارش نشده است
بابــك گردان در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه ترافيك در تمامى 
محورهاى مواصالتى اســتان روان است، تصريح كرد: در اوايل صبح 

امروز مه رقيق به صورت مقطعى در گردنه اسدآباد وجود داشت. 

بـرخبرخبر
خ واحد ژنتيك كاشت حلزون شنوايى در همدان فعال شد

 متاسفانه به خاطر نبود پروتز عمل كاشت حلزون شنوايى در استان به تعويق 
افتاده است.

رئيــس مركز كاشــت حلزون اســتان همــدان از انجام 169 عمل كاشــت 
حلزون شنوايى در مركز كاشــت حلزون شنوايى غرب كشور خبر داد و اظهار 
كرد: اين مركز از ســال 92 مجوز دريافت كرد و از اســفندماه 92 اولين عمل 
جراحى در آن انجام شد. به گزارش فارس، فرهاد فراهانى با بيان اينكه در اين 
زمينه تاكنون 169 عمل انجام شــده است، به اقدامات جديد در مركز شنوايى 
غرب كشور اشاره كرد و گفت: خوشبختانه اخيراً واحد ژنتيك كاشت حلزون 
در استان فعال شده است.فراهانى با بيان اينكه در حال حاضر با مشكل اساسى 
نبود پروتز براى عمل جراحى مواجه هســتيم، گفت: تقريباً 50 بيمار در نوبت 

كاشت حلزون شنوايى هستند.

مشاركت 23 هزار هميار پليس در همدان 
 همايش همياران پليس و فرهنگ ياران ترافيك به  مناسبت گراميداشت هفته 

نيروى انتظامى با حضور پليس ياران كوچك برگزار شد. 
فكرى رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان گفت: همايش همياران 
پليــس با هدف بازنگــرى و مرورى بر قوانين راهــور و عوامل موثر در بروز 
سوانح برگزار مى شود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،وى خاطرنشان 
كرد: همياران پليس مى توانند با تذكر وارشادهاى محترمانه به والدين در كاهش 
سوانح تاثير گذار باشــند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان بيان 
كــرد: با توجه به نقش تربيتى گوش دادن به تذكر فرزندان ، بيش از 70 درصد 

توصيه هاى همياران پليس با استقبال والدين همراه است.
رئيس پليس راهور گفت: 23 هزارهميار پليس آموزش ديده در همدان شــكل 

گرفته است.

واگذارى زمين هاى محدوده منابع طبيعى به طرح 
هادى روستايى 

 زمين هاى طرح هادى روســتايى كه در محدوده منابع طبيعى نيز هســتند 
با پيگيرى به طرح هادى روســتايى واگذار مى شوند .معاون عمرانى فرماندار 
همدان در جلسه نشست مشورتى دهياران شهرستان همدان گفت : براى كمتر 

شدن تخلفات بازرسى دهيارى ها در دستور كار قرار گرفته است .
رضا زمانى با اشــاره به اهميت رســيدگى به نظافت روســتا هــا براى رونق 
گردشــگرى از دهياران خواست تا با نظارت و رسيدگى به تقويت گردشگرى 
روســتاها كمك كنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، در ادامه اين جلسه 
فضلى مدير كل جهاد كشاورزى گفت : متاسفانه در طرح توسعه روستايى باالى 
95 در صــد پرونده هاى دريافت وام به دليل نبود وصيقه موفق به دريافت وام 

نميشوند و در اين حوضه نيازمند همكارى بانكها با كشاورزان هستيم.

فردا سومين سالگرد شهادت 
سردار همدانى برگزار مى شود

الزمه حفظ امنيت پايدار همراهى 
با نيروى انتظامى است

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير با مهم برشــمردن 
ارزش و جايــگاه واالى نيروى انتظامــى گفت: براى تحقق و حفظ 
امنيت پايدار در كشور، همه همراه و همكار پليس و نيروى انتظامى 

باشيم.
به گزارش ايرنا، باب ا... فتحى در آيين صبحگاه مشــترك نيروهاى 
نظامى و انتظامى شهرستان مالير شــهداى ناجا را از فداييان واقعى 
مردم و كشور دانست و بيان كرد: نيروى انتظامى 12 هزار شهيد تقديم 

انقالب اسالمى كرده است.
وى نيروى انتظامى را نيرويى مردمى دانست كه رسالت و هدف اصلى 

آنان خدمت به مردم و تامين امنيت آحاد جامعه است.
فرماندار ويژه مالير با بيان اينكه نيروى انتظامى مسئوليت ارتباط بى 
واســطه با مردم را دارد ادامه داد: عالوه بر تامين امنيت مردم، حفظ 
جايگاه و حقوق انســانى و شــهروندى مردم حتى مجرمان و افراد 
داراى رفتار نابهنجار اجتماعى نيــز از وظايف مهم نيروى انتظامى 
اســت. فتحى همچنين اخالق كريمانه و توجه به ارزش هاى دينى 
در برخورد با مردم را از ديگر وظايف مهم نيروى انتظامى برشمرد و 
اظهار داشــت: در ناآرامى هاى دى ماه سال گذشته شاهد اين اخالق 
كريمانه، بردبارى و دور انديشــى نيــروى انتظامى با مخالن نظم و 
امنيت بوديم. معاون استاندار همدان همچنين با اشاره به مشكالت و 
دشوارى هاى پيش روى نيروى انتظامى در راه انجام وظيفه خطير خود 
بيان كرد: با وجود ايثارگرى ها، شجاعت ها و از خودگذشتگى هاى 

نيروى انتظامى، با مشكالتى مواجه هستند كه زيبنده نيست.
فتحى با تاكيد بر اينكه رسالت تامين امنيت تنها بر عهده پليس و نيروى 
انتظامى نيست افزود: همه ما در هر مرتبه و جايگاهى در زمينه تامين 

امنيت كشور مسئوليت داريم.

اجراى 1659 كيلومتر شبكه جمع آورى 
و خط انتقال فاضالب در همدان

برخالف قبل جلسه روز گذشته با قدرداني و برخورد متفاوت نيكبخت تمام شد

كارگروه اشتغال با بوي خداحافظي
1- معاون رئيس جمهور امروز در همدان اســت. گفته مي شود قرار 
اســت رئيس ميراث فرهنگي كشــور امروز ميهمان تويسركاني ها 
باشد. گويا مونســان همزمان با برگزاري جشــنواره ملي گردو و 
منبت، بازديدي از روســتاهاي هدف گردشــگري خواهد داشت. 
گفتني است اين دومين سفر رئيس ميراث فرهنگي كشور در 2 ماه 

گذشته به همدان است.
2- نماينده هاي همدان مخالف CFT بوده اند. گفته مي شــود رأي 
نماينده هاي همدان به مصوبه روز گذشته مجلس، منفي بوده است. 
گويا دليــل اين مخالفت ها، بي تأثير بودن اين معاهده اعالم شــده 
اســت. گفتني است طرح شفاف ســازي رأي نماينده هاي مجلس 
مدت هاست مطرح بوده و نماينده ها براي اين موضوع روي خوش 

نشان نداده اند.
3- شــهردار سابق تهران به همدان مي آيد. گفته مي شود محمدباقر 
قاليباف، شــهردار تهران قرار اســت به همدان سفر كند. گويا وي 
سخنران ويژه سالگرد شهادت سردار همداني مي باشد. گفتني است 
چهره هاي اصولگرا و كانديداهــاي احتمالي انتخابات، حضور در 

مراسم ها را مدت هاست كليد زده اند.
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امروزهمايش ملى گردو تويسركان برگزار م يشود 
 همايــش ملــى گــردو و صنايــع مبــل و منبــت تويســركان، امــروز 16 مهرمــاه در 

فضــاى بــاز بــارگاه حبقــوق نبــى(ع) آغــاز مى شــود.
تســنيم  بــا  گفت وگــو  در  تويســركان  كشــاورزى  جهــاد  اداره  مديــر 
ــل و  ــردو، مب ــى نمايشــگاه گ ــن همايــش شــاهد برپاي ــار داشــت: در اي اظه
ــى  ــاطه حلواي ــد ش ــركان مانن ــوغاتى هاى تويس ــتباف، س ــرش دس ــت، ف منب
 50 حــدود  قالــب  در  تويســركان  شهرســتان  هــاى  توانمنــدى  ديگــر  و 

ــه هســتيم. غرف
مســعود اكبــرى افــزود: برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى پيوندزنــى و سرشــاخه كارى 

و همچنيــن مبــارزه بــا آفــات باغ هــا و درختــان گــردو از ديگــر بخــش هــاى ايــن 
همايــش بــه شــمار مــى رود.

ــاون  ــور و مع ــى كش ــراث فرهنگ ــازمان مي ــس س ــه از رئي ــان اينك ــا بي ــرى ب اكب
باغبانــى وزيــر جهــاد كشــاورزى بــراى حضــور در ايــن همايــش ملــى دعــوت 
ــران كل  ــراز كــرد: همچنيــن اســتاندار همــدان، مجموعــه مدي ــه عمــل آمــده اب ب
ــتان  ــه اس ــه جمع ــداران و ائم ــه فرمان ــتان، هم ــط اس ــى مرتب ــتگاه هاى اجراي دس
ــمى صــورت  ــوت رس ــز دع ــتانى ني ــى و اس ــخصيت هاى مل ــاير ش ــدان و س هم

ــه اســت. گرفت
وى گفــت: مراســم افتتاحيــه همايــش ملــى گــردو و صنايــع مبــل و منبــت 

تويســركان، در جــوار بــارگاه حضــرت حبقــوق نبــى(ع) برگــزار مى شــود.
ــت  ــوان پايتخ ــه عن ــركان ب ــى تويس ــردوى جهان ــى گ ــرى معرف ــه اكب ــه گفت ب
گــردوى ايــران، صنايــع مبــل و منبــت ايــن شهرســتان بــه عنــوان خاســتگاه ايــن 
ــن  ــا و همچني ــر ظرفيت ه ــل ديگ ــتباف اصي ــرش دس ــتغالزا و ف ــت اش ــر صنع هن
معرفــى جاذبه هــاى متنــوع گردشــگرى شهرســتان تويســركان از مهمتريــن 
اهــداف برگــزارى همايــش ملــى گــردو و صنايــع مبــل و منبــت در تويســركان 

ــد. ــاب مى آين ــه حس ب
ــران زميــن و  ــردم اي ــاده اســتقبال از همــه م ــاه آم ــا 20 مهرم ايــن همايــش از 16 ت

ــى و خارجــى اســت. گردشــگران داخل

خبـر

راهبرد  و  استراتژي  يك 
ي  توسعه  موفق  و  جامع 
بين  تنوع  بايد  روستائي 
موقعيتها و شرايط مختلف 
تشخيص  را  روســتائي 
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ايميل آغاز كشت محصوالت پاييزه در فامنين
 مديــر جهادكشــاورزى شهرســتان فامنين از آغاز كشــت پاييزه 
محصوالت زراعى در اين شهرستان خبر داد و گفت: كشت محصوالت 
زراعى از مهرماه آغاز شده و تا پايان آبان ماه نيز به طول خواهد انجاميد. 
جعفر كاويانى دلشاد در گفت وگو با ايسنا  با بيان اينكه برنامه ريزى هاى 
الزم براى رقم زدن ســال زراعى خوب و رسيدن به اهداف مورد نظر 
تدارك ديده شده است، تصريح كرد: براى سال زراعى جديد پيش بينى 
شده حدود 32 هزار هكتار از اراضى زراعى به كشت گندم ديم، 4000 
هكتار گندم آبى، 3700هكتار جو ديم و 3300 هكتار جو آبى اختصاص 
يابد  وى خاطرنشان كرد: كشــت كلزا نيز در شهرستان از 15 تا پايان 
شــهريورماه انجام شــد و كشت ارقام ديركشــت نيز تا 10 مهر پايان 

پذيرفت و سطح نهايى كشت 221 هكتار شد 
مدير جهادكشاورزى شهرســتان فامنين با تأكيد بر اينكه هدف اصلى 
در  اين سال زراعى در كشت كلزا افزايش عملكرد است اظهار كرد: در 
اراضى ديم ميران بذر بين 110 تا 120 كيلوگرم و در اراضى آبى 200 تا 
250 كيلوگرم نياز است و كشاورزان نبايد بيشتر از اين ميزان كشت كنند 
كاويانى دلشــاد ادامه داد: با توجه به ضرورت افزايش توليد علوفه هاى 
پاييــزه، پايدارى توليد در ديم زارها، افزايش مــاده آلى خاك و تناوب 
زراعى بهينه توسعه كشت لگوم هاى ديم پاييزه نظير ماشك در تناوب با 

غالت در برنامه كشت شهرستان نيز قرار گرفته است. 
وى با اشــاره به اينكه سطح 8 هكتار كشت لگوم آبى پاييزه اسپرس و 
سطحى معادل 5 هكتار براى كشت تريتيكاله مهيا شده است، خاطرنشان 
كرد: در بحث كود و بذر تداركات طبق برش هاى تعيين شــده صورت 

گرفته و از اين حيث جاى هيچ گونه نگرانى نيست.

تجهيز محورهاى مواصالتى همدان به 
چهارمين سامانه توزين در حال حركت

 مديركل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى همدان از آغاز عمليات 
اجرايى سامانه هوشمند توزين در حال حركت وسايل نقليه حمل بار در 

محور ماليرـ  همدان خبر داد.
مصطفى پناهنده با تأكيد بر اينكه نصب اين سامانه در محورهاى پرتردد 
و به ويژه محورهايى كه تردد خودروهاى ســنگين و نيمه سنگين در 
آن زياد اســت، انجام مى شود، اظهار كرد: اين سامانه ها عالوه بر توزين 
وسايط نقليه عبورى و ثبت تخلفات سرعت لحظه اى در محل سامانه با 
برداشت پالك خودرو، قابليت ثبت تخلفاتى نظير عدم سرعت بارنامه با 

ساير خودروها را نيز دارند.
وى با بيان اينكه مهمترين شــاخصه ســامانه توزين در حال حركت 
«WIM» توزين و كنترل وزن وســايل نقليه در حال حركت بدون نياز 
به توقف آنهاســت، افزود: كاهش اتالف زمان، صرفه جويى سوخت و 
حذف نيروى انســانى براى پيشگيرى از تردد ناوگان سنگين حامل بار 

اضافى از جمله مزاياى آن است.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان ادامه داد: اين 
سامانه با استفاده از سنسورهاى نصب شده در سطح جاده كه مانيتورينگ 
اطالعات آن در پاسگاه پليس مربوطه است، وسايل نقليه متخلف داراى 

اضافه تناژ را شناسايى مى كند.
پناهنده حفاظت و نگهدارى از آسفالت راه ها را از ديگر شاخصه هاى اين 
سامانه عنوان كرد و گفت: هم اكنون سامانه هاى توزين در حال حركت 
«WIM» در دو محور استان فعال بوده و در محور تهرانـ  همدان نيز در 
حال تكميل تجهيزات است.وى اضافه كرد: با نصب اين سامانه هوشمند 
 «WIM» در محور ماليرـ  همدان، شمار سامانه توزين در حال حركت

در استان به چهار دستگاه مى رسد.

معدوم سازى بيش از 4 هزار كيلو 
انواع گوشت در نهاوند

 رئيس اداره دامپزشكى شهرستان نهاوند از ضبط بيش از 4 هزار كيلو 
انواع گوشت قرمز و مرغ در بازرسى از كشتارگاه هاى شهرستان خبر داد.

 به گزارش ايسنا، حيدر ســلگى اظهار كرد: در 6 ماهه نخست امسال 
مقــدار 4 هزار و 115 كيلوگرم انواع گوشــت قرمز و ســفيد در حين 
بازرسى از كشتارگاه دام ســبك و سنگين و كشتارگاه طيور از چرخه 

مصرف خارج و معدوم شد.
وى ادامه داد: اين اداره در راستاى بهداشت و امنيت غذايى، پيشگيرى و 
مبارزه با بيمارى هاى دام و طيور اقدامات اساسى را در سطح شهرستان 

انجام داده است.
ســلگى واحد مبارزه با بيمارى هاى دامى و پيشگيرى از بيمارى ها را  
شامل اين موارد دانست و افزود: واكسيناسيون تب مالت گوسفند و بز 
45 هزار رأس، تب مالت گوساله و گاو 3200 رأس ، آبله گوسفندى و 
بز 211 هزار و 285 رأس، تب برفكى گاوى 9 هزار رأس، گوسفندى 
78 (PPR)88 هزار و 400 رأس، طاعون نشــخواركنندگان كوچك
هزار رأس، اكتيماى گوســفند و بز 42 هزار رأس و هارى سگ 225

قالده  است.
وى گفت: تعداد 4251 بازديد از اماكن عرضه فرآورده هاى خامى دامى، 
قصابى ها، مرغ فروشــى ها، رستوران ها و ... در سطح شهر نهاوند انجام 
شــده كه مقدار 3277 كيلوگرم موادخام دامى كشف و ضبط و 21  نفر 

متخلف به مراجع قضايى در اين راستا معرفى شده اند.

باســالم و خسته نباشيد خدمت شما، من اهل آذربايجان غربى هستم 
و اكثرا براى ســفر از استان و شهر زيباى همدان ديدن مى كنم. هفته 
قبل به نهاوند رفتم و متاسفانه در بازديد از گنبد تاريخى آرامگاه نعمان 
ابن مقرن در 5 كيلومترى نهاوند با صحنه بســيار وحشــتناكى روبرو 
شدم كه باور كردنى نبود. متاسفانه هيچ تابلويى در جاده و آرامگاه كه 
معرف محل باشد وجود نداشت و داخل بنا كامال از زباله پر بود و دو 
قالده ســگ هم آنجا حضور داشتند. درب بنا هم كنده شده و ظاهرا 
حفــارى هم در جلو در ورودى انجام شــده بود كه تصاوير ضميمه 
مى باشــد. خواهشمندم در اين خصوص اطالع رسانى كافى صورت 
گيرد چون اين وضعيت در شــأن استان همدان و دروازه تمدن ايران 

زمين نمى باشد. 
با تشكر

از فروردين سال 97  بيمه بنده از تهران به همدان منتقل شده است، با 
وجود اينكه شش ماه از پرداخت حق بيمه مى گذرد اما به بهانه انتقالى 
بيمه مجبورم هرماه براى تمديد دفترچه بيمه به ســازمان بيمه مراجعه 

كنم. واقعا اين كار طاقت فرسا است. لطفا رسيدگى كنيد.
تماس يك شهروند

مراكز غيردولتى درمان، بيمه تامين اجتماعــى بيماران را نمى پذيرند 
و بيمــاران را بــا نرخ آزاد پذيرش مى كنند، روز گذشــته به يكى از 
مطب پزشــكى رفته بودم روى برگه نوشته بود به دليل عدم رعايت 
تعهدات ســازمان تامين اجتماعى در قرارداد بين مراكز درمانى و اين 
بيمه با مراكز راديولوژى و ســونوگرافى بخش خصوصى با سازمان 
تامين اجتماعى تعليق و پذيرش بيماران به صورت آزاد انجام خواهد 
شد. بيمه-شــدگان مى بايست با مراجعه به سازمان تامين اجتماعى و 
ارائه رسيد پرداختى نسبت به وصول مابه التفاوت هزينه به موقع حق 
بيمه توسط كاربران آنها پايه عدم تعهد تامين اجتماعى به مراكز درمانى 

را پاسخگو باشند.
جهانى

متخلف زيست محيطى در كبودراهنگ 
جريمه شد

 رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت كبودراهنگ گفت: متخلف 
زيســت محيطى در اين شهرستان به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه 

نقدى محكوم شد.
پيمان زرين در گفت و گو با ايرنا افزود: يك متخلف محيط زيست در 
اين شهرستان اقدام به انتقال حدود پنج تن پسماند صنعتى به شهرك 

صنعتى ويان و آتش زدن آن در فضاى باز كرده بود.
وى اظهار داشــت: فــرد متخلف در حين آتش زدن اين پســماندها 
دستگير و به دادگاه معرفى شد و براساس قانون هواى پاك به جريمه 

نقدى محكوم شد.
زرين با بيان اينكه فرد متخلف به پرداخت جزاى نقدى درجه 6 متهم 
شده است افزود: متخلف حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى درجه 

6 قانون مجازات اسالمى برحسب موضوع محكوم مى شود. 
رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت كبودراهنگ افزود: انباشــتن 
پســماند هاى بيمارســتانى و صنعتى در معابر عمومــى و فضاى باز 
يا ســوزاندن آنها و انباشــتن پســماند هاى خانگى و ساختمانى در 
معابرعمومــى و فضاى باز خارج از مكان هاى تعيين شــده توســط 
شهردارى ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياى گياهى اراضى 

زراعى پس از برداشت محصول ممنوع است.

سامن از تملك مخابرات خارج شد
 معاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان گفت: مشكل معارض ورودى شهر زيرزمينى 

سامن مرتفع و كار مرمت آغاز شده است.
على خاكســار در گفت وگو با ايسنا در اين رابطه با بيان اينكه مرمت 
ســايت ورودى شهر زيرزمينى سامن در دهه فجر به افتتاح نمى رسد، 
افزود: تا كنون 200 ميليون تومان به اين امر تخصيص يافته و پيش بينى 

مى شود براى اتمام 300 ميليون تومان ديگر اعتبار نياز باشد.
وى در ادامه با اشاره به برگزارى سومين همايش بين المللى دستكندها 
در راســتاى معرفى دو مجموعه شهرهاى زيرزمينى سامن و ارزانفود 
در 17 تا 19 مهرماه ادامه داد: از كشورهاى ديگر آماده پذيرش ميهمان 

هستيم.
خاكسار با بيان اينكه كميته علمى از اساتيد باستان شناس ايران و ساير 
كشــورها تشكيل شــده كه مقاالت مختلفى كه در اين همايش ارائه 
مى شود را تحليل و بررسى مى كنند، خاطرنشان كرد: در اين همايش 
بين المللى دستاوردهاى علمى و مقاالت به  روز دنيا در زمينه دستكند 

ارائه و در پايان كتاب مجموعه مقاالت در اين زمينه منتشر مى  شود.
معاون گردشگرى استان همدان يادآور شد: اين همايش سه روزه بوده 
و دو روز اول در دانشگاه بوعلى  سينا مباحث علمى آن مطرح مى شود 
و در روز سوم نيز از مجموعه دستكندهاى استان شامل شهر زيرزمينى 
سامن، ارزانفود، تپه نوشيجان و ... بازديد شده و به معرفى آثار تاريخى 

استان همدان مى پردازيم.
رئيس شــوراى اسالمى شهر سامن در 30 مردادماه امسال اظهار كرد: 
محوطه ورودى شهر زيرزمينى سامن در تملك شركت مخابرات است 

كه در راستاى تملك آن جلسات متعددى برگزار شده است.

كارت دانشجويي محمد رحمتي فرزند محمود به شماره 
ملي 4210323284 رشته اقتصاد دانشگاه بوعلي به 
شماره دانشجويي 9412252016 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شبنم طهماسبى  »
 روستاها به داليل مختلف در سال هاى 
اخير از قافله توسعه جا مانده اند، روستاييان 
با سوادتر شــده اند و كشاورزى از رونق 
شهرنشين  روستانشينان،  حاال  است،  افتاده 

مى شوند و روستاها خالى و خالى تر.
به  مهاجرت  دربــاره  كه  هايى  بررســى 
خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام 
شده، نشــان مى دهد كه تمايل و تصميم 
گيرى بــراى مهاجرت به ســن، جنس و 
تحصيالت بســتگى دارد. جوانان بيشترين 
ميزان مهاجرت را دارنــد. در اين بين هم 
بيشترين مهاجران كشور را مردان تشكيل 
مى دهند كه براى كســب درآمد، دانش، 
اشــتغال و غيره مكان اقامت خود را ترك 

مى كنند.
مهاجرت افراد جوان از روستا باعث كاهش 
رشد جمعيت (خالى شدن روستا از سكنه) 

و افزايش نسبت سالخوردگى مى شود. 
اين نوع مهاجــرت موجب به هم خوردن 
جمعيت روســتايى و شهرى شده چرا كه 
ســالخوردگى جمعيت روستايى و جوان 
شدن جمعيت ناخواسته شهرى را به همراه 
دارد، با روستاييانى مواجه هستيم كه ديگر 
توان كار كشاورزى ندارند و شهرهايى كه 
توان پذيرش و پاســخگويى مناسب براى 
اسكان و كار و اشتغال نيروهاى تازه وارد 
جوان را ندارند و به دنبال آن به هم ريختگى 
اجتماعى و فرهنگى را هم در شهر و در هم 
روستا شــاهديم و به عبارتى نه شهر، شهر 

است و نه روستا، روستا.
به مناســبت روز روستا با موسى اعظمى، 
دانشيار دانشگاه بوعلى سينا ،دكتراى توسعه 
روســتايى از دانشــگاه ردينگ انگلستان  
پيرامون پديده مهاجرت به عنوان مهمترين 
چالش روستاييان گفتگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد.
 از ديدگاه شــما چه عواملى سبب 
مهاجرت روستاييان  به شهر مى شود؟

مهاجرت روستايى يكى از چالشهاى اساسى 
توسعه پايدار محسوب مى شود نتايج حاصل 
مطالعات علمى و شواهد موجود مويد اثرگذار 
بودن عوامل وعلل متعدد  در بروز اين پديده 

منفى اجتماعى هستند.
بسته به ويژگيهاي طبيعى وشرايط اقتصادي و 
اجتماعى و همچنين تفاوتهاي تاريخى،قومى 
و فرهنگــِى روســتاهاي مبــدأ مهاجرت، 
روستائيان  باتوجه به اهداف عالى زندگى از 
حيث معيشتى رفاهى كه مد نظردارند دست به 

نقل مكان به شهرها بزنند.
در يك نگاه كالن عوامل مهاجرت به دو گروه 
دافعه و جاذبه قابل تقســيم هستند. عواملى 
سبب حركت ازمبدأ مى شوند اصطالحاً به آن 
عامل دافعه گويند وعواملى كه سبب تسريع 
حركت درمقصد مى شوند به آن عامل جاذبه 
مى گويند. در مجموع مى توان گفت كه نقش 
عوامل دافعه روســتايى در مهاجرت روستا 
به شــهر بيشتر از ســاير عوامل به خصوص 
عامل جاذبه شهرى اســت. برخالف تصور 

عمومى كه زرق و برق شهرى را عاملى مهم 
در مهاجرت روستاييان به شهر مى داند، من 
معتقدم نقش دافعه هاى روستايى تعيين كننده 
تر هستند. به نظر مى رسد كه مهاجران روستا 
به شــهر در اثر دافعه هاى روستايى است كه 
مجذوب جوامع شــهرى مى شوند نه اينكه 
جوامع شهرى فى نفسه مجذوب كننده باشند. 
امــا در نگاه خــرد اگرچــه برخى صاحب 
نظــران معتقدند كه تمايــل و تصميم گيري 
براي مهاجرت به عوامل خاصى مانند ســن، 
وضعيت اقتصادى، شغل،جنس وتحصيالت  
بستگي دارد اما اين عوامل براى انگيزش افراد 

به مهاجرت مطلق نيستند. 
 گفته مى شود فاصله بين روستا و 
كالن شــهر از بين رفته است آيا اين 

موضوع  را قبول داريد؟
با توجه به پيشرفتهاى مختلف صورت گرفته 
در دهه هــاى اخير بويژه در حوزه توســعه 
ارتباطــات، فاصله و شــكاف بيــن نواحى 
روستايى و شهرى يا به عبارتى تمايز آنها كمتر 
شده است كه البته اين موضوع در كشورهاى 
توسعه يافته و در حال توسعه هنوز متفاوت 
است. اما در كشور ما شــواهد و واقعيتهاى 
موجود نشــان مى دهد كه در مقوله توسعه 
روســتايى چندان موفق نبوديم و اين امر مى 
تواند ناشى از ضعف برنامه ريزيهاى توليدى و 
كشاورزى در نواحى روستايى و عدم توازن و 
تعادل بين نگاه و توجه به توسعه اين دو بخش 

در منظر سياستگذاران و برنامه ريزان باشد.

 آيا  طــرح هاى دولــت در زمينه 
ارائه تســهيالت به روستاييان پويايى 

اقتصادى  به همراه داشته است ؟
ارائه تسهيالت و حمايتهاى دولتى به روستائيان 
با توجه به وضعيت و شرايط مناطق روستايى 
يك ضرورت مسلم براى رسيدن  به توسعه 
روستائى اســت. اگرچه نَفِس چنين حمايت 
هايى قابل تقدير است، اما در خصوص ميزان 
كارآمدى طرح هاى اين چنينى اما و اگرهاى 
بسيارى وجود دارد. موضوع اعطاى تسهيالت 
به روســتاها از صندوق توسعه براى افزايش 
فرصت هاى شغلى در روستاها صورت مى 
پذيرد. اما به اعتقاد بنده صرفاً با پرداخت وام و 
تسهيالت، نمى توان اهداف مورد نظر در قالب 
اهداف اقتصادى و بطور اخص اشتغالزايى را 
به نتيجه مطلوب و شايسته اى رساند. اساسًا 
يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار در اشتغالزايى به 
امر توليد معطوف مى شــود و هر اندازه در 
اين مسير اقدامات سازنده ترى عملياتى شود، 
قطعاً ضريب اشــتغال نيز با تقويت و ارتقاى 

شايسته ترى همراه خواهد شد.  
توســعه  براى  مطالعاتى  طــرح   
روســتاها در عمل چقدر با واقعيت هم 

خوانى دارد؟

برنامه هاي توسعه روستايي، از جمله برنامه 
هاي توسعه هر كشور در راستاي بهبود شرايط 
زندگي ساكنين فقير و كم درآمد روستايي و 
خود كفا نمودن آنها در مسير رشد و توسعة 
كلي آن كشــور است. هدف از اين برنامه ها، 
تغيير ساختار همه جانبه اقتصادي،اجتماعي و 
فرهنگى حاكم بر جامعه روســتايي است كه 
مجــري و كارگزار اين برنامــه ها نيز دولتها 

هستند.
در رابطه به طرحها  و برنامه ها تا پيش از دهه 
30 كشور ما فاقد هر گو نه نظام سازمان يافته 
برنامه ريزى براى توسعه ى كشوربود و طرح 
هاى محدودى در حــوزه عمرانى بصورت 
ســليقه هاى فردى توسط صاحب منصبان با 
راهنمايى و هدايت شركتهاى خارجى به اجرا 
در مــى آمد. اما پــس از آن و بخصوص در 
چند دهه اخير برنامه هاى منســجم ترى در 
قالب برنامه هاى هفت ســاله و پنج ساله به 
انجام رسيده است كه مناطق روستايى را نيز 
در بر گرفته است. بر پايه شواهد و وضعيت 
موجود مى توان ادعا نمود كه اين برنامه ها و 
طرحها توفيق الزم را بويژه در رابطه با توسعه 
پايدار هم مناطق شهرى و هم روستايى در بر 

نداشته است. 
آنچه آشــكار است اين اســت كه طرحهاى 
توسعه روستايى در ايران بيشتر ماهيت كالبدى 
و فيزيكى يا عمرانى داشــته و كمتر به ابعاد 
ديگر يعنى اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى، 
انسانى و زيست محيطى و جغرافيايى پرداخته 
اســت. هميــن نقيصه موجب عــدم توفيق 
مورد انتظار در نيل به اهداف شــده و گاهى 
با شكست مواجه شــده اند. دليل اصلى اين 
امر اينست كه درون مناطق روستائي و جامعه 
روستائي چالش ها و موانع متعددي هم از نظر 
فيزيكي و هم ازنقطه نظر اقتصادي و اجتماعي 

وجود دارد.
 يك استراتژي و راهبرد جامع و موفق توسعه 
ي روستائي بايد تنوع بين موقعيتها و شرايط 
مختلف روســتائي را تشخيص دهد و گزينه 
هاي متفاوتي را براي مناطق مختلف شهري و 

روستائي و مناطق دور دست ارائه دهد.

يك استاد دانشگاه در گفتگو با همدان پيام:

 طرحهاى توسعه روستايى كمتر به ابعاد 
اقتصادى و اجتماعى پرداخته است

 سرپرست گروه جهادى سفيران فاطمى 
همدان با بيان اينكه زلزله زدگان كرمانشــاه 
همچنان به كمك نياز دارند، از مردم خواست 
كه هموطنان كرمانشــاهى خود را فراموش 

نكنند.
عليرضا رجبى با اشاره به گذشت 11 ماه از 
زلزله دردناك و سنگين كرمانشاه در سال 96
اظهار كرد: متاسفانه با وجود اينكه در آستانه 
يك ســالگى اين اتفاق تلخ و غم انگيز قرار 
داريــم اما هنوز بخش زيادى از مشــكالت 
مردم زلزله زده به خصوص در سرپل ذهاب و 

روستاهاى اطراف حل نشده است.
وى در گفت وگو با فارس  گفت: اميدواريم 
مردم همچون ايام بعــد از زلزله كمك هاى 
خود را روانه اين مناطق كنند تا مسووالن و 
گروه هاى جهادى در امر بازســازى و كمك 
به مناطق ســرعت ببخشند.سرپرست گروه 

جهادى «سفيران فاطمى» همدان با اشاره به 
اقدامات اين گروه جهادى در ســرپل ذهاب 
خاطرنشــان كرد: دى ماه سال گذشته و بعد 
از جلسات مختلف با «جامعه ايمانى مشعر» 
مقرر شد همراه با اعضاى گروه جهادى خود 
در يكى از روســتاهاى زلزله زده شهرستان 
ســرپل ذهاب به نام «ميل قادر سفلى» مستقر 
شويم و به امر بازسازى و اقدامات فرهنگى 

در اين روستاى كامال تخريب شده بپردازيم.
وى ادامــه داد: در ايام نوروز اعضاى گروه 
جهادى «سفيران فاطمى» همدان در روستا 
مســتقر بودند و اقدامــات خوبى از جمله 
ســاخت و تجهيز 41 ســرويس بهداشتى 
براى هر خانوار روستا، تجهيز سقف مدرسه 
تخريب شده روستا، ساخت پايه هاى كولر، 
خريد البسه و لوزام ورزشى براى كودكان و 
تهيه لوازم تحصيلى براى دانش آموزان را در 

دستور كار قرار دادند.
رجبى به اقدامات اين گروه در سال 97 اشاره 
كرد و افزود: راه اندازى يك شهربازى كوچك 
در روستا، برگزارى جشن بزرگ عيد مبعث 
براى اهالى روســتا كه شــبى خاطره انگيز و 
مفرح را براى مردم رقم زد، اهداى كانكس به 
خانواده اى محروم در قصرشيرين، آواربردارى 
از زمين فوتبال روســتاى ميل قادرســفلى و 
راه اندازى مجدد اين زمين با امكانات ورزشى 
بــراى جوانان عالقمند به فوتبــال از ديگر 
اقدامات اين گروه بوده است.سرپرست گروه 
جهادى «سفيران فاطمى» همدان با اشاره به 
سفر اخير اعضاى اين گروه به سرپل ذهاب 
عنــوان كرد: بايــد از محمدابراهيم الهى تبار 
معاون سياسى اســتاندارى كرمانشاه تشكر 
ويژه اى داشته باشم كه براى ساخت مسجد 
اين روستا نهايت همكارى را با ما داشته و در 

سفر اخير به سرپل ذهاب نيز قول مساعدى 
دادند تا با همكارى و تعامل يكديگر، هرچه 

سريعتر اين مسجد احداث شود.
وى بيان كرد: در جلسه اى كه با سردار سعيد 
قاسمى در سرپل ذهاب داشتيم، مقرر شد تا 
اعضاى گروه جهادى سفيران فاطمى همدان 
عالوه  بر فعاليت در روستاى ميل قادرسفلى، 
از اين پس در روســتاى زلزله زده "گنجوره"
از توابع شهرســتان سرپل ذهاب نيز حضور 
يافته و به خدمت براى مردم اين روســتا و 
نيز بازسازى مدرسه اين منطقه مشغول شوند.

وى گفــت: در برخــى از مناطق شــاهد 
بازســازى و سرعت كار هســتيم اما هنوز 
خيلى از مشــكالت روى زميــن مانده و 
مردم بسيار زيادى هنوز در چادر و كانكس 
روزگار مى گذرانند.سرپرست گروه جهادى 
«ســفيران فاطمى» همدان افزود: با توجه به 
در پيش بودن فصل ســرما، از مردم كشور 
به  خصوص همشــهريان عزيزمان عاجزانه 
تقاضامنــدم همچون ايام بعــد از زلزله به 
كمــك هموطنان خود در ســرپل ذهاب و 

ديگر مناطق زلزله زده بشتابند.

سرپرست گروه جهادى سفيران فاطمى همدان:

زلزله زدگان كرمانشاه همچنان به كمك نياز دارند
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بـرخبرخبر
خ با تصويب CFT تعهدات حقوقى  كشور تكميل شد

 سفير كشورمان در انگليس گفت: با تصويب CFT تعهدات حقوقى  كشور 
به استانداردهاى مالى و بانكى FATF تكميل شد.

به گزارش ايســنا، حميد بعيدى نژاد در صفحه توييترش نوشــت:  لحظاتى 
پيش مجلس شــوراى اســالمى بدنبال چند ماه بررســى دقيق، در فرآيندى 
شفاف و در جلوه اى درخشــان از دموكراسى، پيوستن ايران به كنوانسيون 
مقابلــه با تامين مالى تروريســم را تصويب نمود. با ايــن مصوبه، تعهدات 
حقوقى چهارگانه كشــورمان به استانداردهاى مالى و بانكى FATF توسط 

مجلس تصويب و تكميل شدند.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى روز گذشته اليحه الحاق ايران 
به كنوانســيون مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) را به عنوان اولين دستور 

مورد بررسى قرار دادند كه در نهايت به تصويب رسيد.

واكنش مشاور رئيس جمهورى به تصويب قانون 
CFT پيوستن ايران به

 مشاور رئيس جمهورى با اشاره به تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالى تروريســم (CFT) در مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: 
مايندگان مجلس نشــان دادند امنيت ملى كشور و منافع مردم ايران در اولويت 
تصميمات آنان قرار داشــته و چالش هاى فــرارو را با درايت و صالبت مرتفع 
خواهنــد نمود.به گزارش ايســنا، حميد ابوطالبى مشــاور رئيس جمهورى در 
حســاب كاربرى خود در توئيتر نوشــت: «لحظاتى پيش اليحه الحاق ايران به 
كنوانســيون مقابله با تامين مالى تروريسم (CFT) از سوى نمايندگان محترم 
مجلس تصويب شــد. نمايندگان مجلس نشان دادند امنيت ملى كشور و منافع 
مردم ايران در اولويت تصميمات آنان قرار داشته و چالش هاى فرارو را با درايت 

و صالبت مرتفع خواهند نمود.»

اعالم نظر در رابطه با CFT زود است
 ،CFT سخنگوى شــوراى نگهبان در واكنش به تصويب اليحه الحاق به 
گفت: هنوز اعالم نظر زود اســت و فعال تا زمانى كه به شــوراى نگهبان نيايد 

هيچ نظرى ندارم.
عباســعلى كدخدايى در گفت وگو با ايســنا در رابطه با تصويب  اليحه الحاق 
به CFT در مجلس شــوراى اســالمى، اظهار كرد: هنوز اعالم نظر زود است. 
مجلس آن را تصويب كرده اســت اما هنوز براى ما نيامده اســت. ابتدا بايد به 
شــوراى نگهبان ارسال شود تا انشــاا... ما اعالم نظر كنيم. فعال تا زمانى كه به 

شوراى نگهبان نيايد هيچ نظرى ندارم. 
ســخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به اين ســوال كه اين اليحه چه زمانى در 
شوراى نگهبان مورد بررسى قرار مى گيرد، عنوان كرد: نمى دانم. بستگى دارد چه 

زمان اين اليحه را براى ما بفرستند. 

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره7
تشديد تحريم هاى يكجانبه و چندجانبه 

پيرو قطعنامه ها
زهراپاك زاد»

 پس از تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت موجى از تحريم ها به 
سمت ايران سرازير شد. هر چند بيشتر اين تحريم ها را آمريكا وضع 
كرد اما ديگر كشورها نيز به اين بازى كشيده شدند و در جبهه مقابل 

ايران قرار گرفتند.
سوم آبان 1386 وزارت خزانه دارى آمريكا شمارى از بانك ها، نهادها 
و شركت هاى ايرانى را در فهرست تحريم هاى خود گنجاند. همچنين 
بانك جهانى نيز اعالم كرد از دادن خدمات به اين بانك ها و موسسه ها 

خوددارى خواهد كرد.
هشتم مرداد ماه 1388 سناى آمريكا شركت هاى صادركننده بنزين به 
ايران را تحريم كرد. به دنبال اقدام ســنا، مجلس نمايندگان اين كشور 
نيز دست به كار شد و هشتم خرداد 1389اليحه تحريم شركت هايى 

را به تصويب رساند كه با ايران معامله هاى تجارى داشتند.
در ادامه، وزارت خزانه دارى آمريكا بيست و هفتم خرداد 1389 اقدام 
هاى تحريمى عليه چند شركت كشــتيرانى ايران اتخاذ كرد و سپس 
22 شركت نفتى، انرژى و بيمه دولت ايران آن را اداره مى كرد هدف 

تحريم هاى كاخ سفيد قرار گرفت.
بــه دنبال آمريكايى ها و در مرداد 1389 مقام هاى اتحاديه اروپا و نيز 
كانادا دور تازه اى از تحريم ها را عليه بخش انرژى و كشتيرانى ايران 
به تصويب رســاندند. در تكميل ساختار تحريم ها، هفتم آبان 1389
آمريــكا تحريم هايى را عليه ايران تصويب كرد كه بر اســاس آن 37
شــركت اروپايى و پنج شــهروند ايرانى -كه گفته مى شد در بخش 
كشتيرانى ايران فعاليت داشتند تحريم شدند. از طرفى، وزارت خزانه 
دارى آمريكا بيست و چهارم دى همين سال، 24 شركت كشتيرانى بين 

المللى را به دليل بازرگانى با ايران تحريم كرد.
در ســال 1390 نه تنها از فشــار تحريم ها كاسته نشد بلكه اين روند 
شدت بيشترى به خود گرفت. در اين ميان، وزارت خزانه دارى آمريكا 
سوم تير به تحريم شــركت هواپيمايى «ايران اير» و همچنين اتحاديه 
اروپا در تاريخ دهم آذر به تحريم بيش از 180 شــركت و شخصيت 
ايرانى اقــدام كرد. اقدام تحريمى دوم آذر وزارت خزانه دارى آمريكا 
عليه 2 مقام نظامى ايران و در ســى ام آذر عليه 10 شركت كشتيرانى 
كشــورمان از ديگر موارد بود. دوم دى نيز سوييس دارايى هاى 180
شخص حقيقى و حقوقى را مسدود و آمريكا يازدهم دى بانك مركزى 

ايران را تحريم كرد.
اقــدام تحريمى تدريجــى اتحاديه اروپا عليه صنعــت نفت و بانك 
مركزى ايران از تاريخ سوم بهمن، اقدام تحريمى وزارت خزانه دارى 
آمريكا عليه بانك تجارت ايران در چهارم بهمن و نيز اقدام مشابه آن 
وزارتخانه عليه بانك دوبى در تاريخ دهم اسفند (بيست و نهم فوريه 
2012) به بهانه كمك به ايران در دور زدن تحريم هاى بين المللى از 

ديگر موارد تحريمى در اين سال بود.
بنابراين، تحريم هاى ســال 1390 با 2 هدف بر ايران تحميل شد. در 
اين پيوند، هدف نخســت جلوگيرى از برنامه هسته اى ايران و هدف 
دوم معطوف به بازداشــتن تهران از پشــتيبانى دولت دمشق در برابر 
گروه هاى دهشت افكن بود. جدا از تحريم هايى از اين دست، تحريم 
هاى حقوق بشرى نيز در سال هاى گذشته بر كشور تحريم شد كه از 

حوصله بررسى اين بحث خارج است.
آغاز ســال 1391 مقدمه اى بر دور تازه تحريم ها و فشــارهاى روز 
افزون غرب بر كشــورمان بود. پنجم فرورديــن 1391 وزيران امور 
خارجه كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا نام 18 شخصيت ديگر را در 
فهرست سياه قرار دادند كه بر اساس آن از ورود اين افراد به اتحاديه 
اروپا جلوگيرى و حساب هاى بانكى آنان در اين اتحاديه نيز توقيف 
مى شد. چهار روز بعد يعنى نهم فروردين سه تن از فرماندهان نظامى 
كشــورمان در فهرست تحريمى آمريكا جاى گرفتند؛ تحريم هايى كه 
در ميــان تحريم هــاى آتى در دولت دهم مشــتى در برابر خروار به 

شمار مى رفت.
تحريــم واردات نفت اروپا از ايران از ســوى وزيــران امور خارجه 
اتحاديه در بيست و سوم فروردين 1391، تحريم 50 شركت و موسسه 
مالى و همچنين «شركت ملى نفتكش ايران» به همراه 58 كشتى و 27

موسســه و نهاد وابسته به آن از ســوى آمريكا در بيست و سوم تير 
1391، گنجاندن نام چهار شركت و يك شهروند ايرانى به اتهام ارتباط 
با برنامه هســته اى و موشك هاى بالستيك ايران در فهرست تحريم 
هاى وزارت خزانه دارى آمريكا در نخســتين روز دى 1391، افزودن 
نام 9 شــخصيت ايرانى ديگر به فهرست سياه اتحاديه اروپا در بيست 
و يكم اسفند 1391 از سوى وزيران امور خارجه اين اتحاديه، تحريم 
بانك مشترك ايران و ونزوئال از سوى وزارت خزانه دارى آمريكا در 
بيستم ارديبهشــت 1392و نيز تحريم هشت شركت پتروشيمى ايران 
از ســوى آمريكا در تاريخ دهم خرداد ماه 1392 از جمله تحريم هاى 

غرب عليه برنامه هسته اى ايران در دولت دهم بوده است.
در ادامه......

كارشناس ارشد روابط بين الملل

وزراى پيشنهادى كار و اقتصاد هنوز به 
مجلس معرفى نشدند 

 با اشــاره به معرفى وزراى پيشــنهادى اقتصــاد و كار به مجلس، 
هنوز نامه اى بــراى معرفى وزراى كار، تعاون و رفاه اجتماعى و امور 

اقتصادى از سوى رياست جمهورى به مجلس ارسال نشده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، احتماال رئيس جمهور محمد 
شــريعتمدارى را به عنوان وزير كار به مجلس معرفى مى كند، كه در 
اين صورت سه وزير پيشنهادى كار، امور اقتصادى و صمت به مجلس 

معرفى خواهند شد.

واكنش واعظى به ادعاى پناهندگى كارمند 
نهاد رياست جمهورى در سوئيس

 رئيس دفتر رئيس جمهور درباره ادعاى برخى رســانه ها مبنى بر 
پناهندگى يكى از كاركنان نهاد رياست جمهورى توضيحاتى داد.

واكنش واعظى به ادعاى پناهندگى كارمند نهاد رياست جمهورى در 
سوئيسمحمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ درباره ادعاى برخى رسانه ها مبنى بر پناهندگى يكى 
از كاركنان نهاد رياست جمهورى گفت: اين فرد به منظور كار كنسولى 
و بدون هيأت رسمى به كشور سوئيس سفر كرده و تاكنون بازنگشته 
است و خانواده اش بيش از ديگران پيگير بازگشتش به كشور هستند.

واعظى با تاكيد بر اينكه اين كارمند نهاد رياست جمهورى به صورت 
فردى به ســوئيس ســفر كرده بود, افزود: در سفر كارى اخير رئيس 

جمهور به سوئيس هيچ شخصى همراه وى نبوده است.
وى همچنين با اشــاره به بررسى لوايح مرتبط با FATF  در مجلس 
اظهار كرد: ايران عضو FATF نيســت و اين چهار اليحه اى كه در 

مجلس وجود دارد ارتباطى به عضويت ما ندارد.
 رئيس دفتر رئيس جمهور با بيــان اينكه لوايح FATF در ارتباط با 
موضوع پولشويى است، افزود: اگر خواستار برقرارى ارتباط بانكى با 
دنيا هســتيم، بايد استانداردهاى الزم را در كشور داشته باشيم  و اين 
چهار اليحه  چارچوب مناســب درباره  همكارى با كشورهاى دنيا را 

به ما مى دهد.
واعظى با اشاره به اينكه بخشى از تصويب FATF به دولت دهم باز 
مى گردد، خاطرنشــان كرد: اين موضوع  در شوراى عالى امنيت ملى 
دولت دهم و  مجلس شــوراى اسالمى  مطرح شد و اگر در آن زمان 
گشــايش مناســبى كه به وجود آمد؛ به دليل فعال شدن اين لوايح در 

مجلس بود.
وى گفت: در حال حاضر هم تا 23 مهرماه فرصت تصويب اين اليحه 
وجود دارد و اگر تا آن زمان  اين لوايح تصويب شود اميد گشايش در 

كارها را مى توان داشت.

هر نوع شفافيت سازى در روابط پولى به 
نفع جامعه ايرانى است

 يك حقوقدان تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با 
تامين مالى تروريســم (CFT) در مجلس شــوراى اسالمى را مثبت 
ارزيابى كرد و گفت: تصويب اين اليحه تا آخر كار دايما با تنش ها و 

مخالفت هايى مواجه خواهد بود.
بهمن كشاورز در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت:  از  دو جنبه مى 
توان به اين موضوع توجه كرد. يكى نفس قضيه و كليات امر است و 

ديگرى  وضعيت خاصى است كه فعال در آن قرار داريم.
وى افزود: در خصوص نفس قضيه و كليات امر بايد توجه شود كه هر 
نوع تسهيل وگشايشى در روابط پولى و مالى ايران با جهان و در عين 
حال هر نوع شفافيت ســازى در روابط پولى و داخلى به نفع جامعه 
ايرانى است و به طور كلى شفافيت و روشن بودن همه چيز كمك مى 
كند كه شــبهات از بين برود و مبادالت اقتصادى و مالى روان و آسان 
باشد و در عين حال موارد سواستفاده هاى مالى كاهش يابد يا در يك 

شرايط آرمانى و ايده ال به كلى منتفى شود.
اين وكيل دادگســترى تصريح كرد:  ناگفته نماند كه در شرايط فعلى 
گمان مى كنم شايد افراد و اشخاصى باشند كه از شفافيت به هر شكلى 
كه باشــد استقبال نمى كنند زيرا شفافيت باعث خواهد شد كه بعضى 
اقدامات و مبادالت مالى و رانت ها مورد اســتفاده آنان فاش شود و به 
تعبيرى ادامه انتفاع مالى به صورت چشم گير و خارق العاده براى آنها 
موثر نباشــد؛ بنابراين مطمئنا تصويب ايــن اليحه تا آخر كار دايما با 

تنش ها و مخالفت هايى مواجه خواهد بود.
وى افزود: دومين مطلب  وضعيت خاص ماســت و اگر كشــور در 
شرايط كامال عالى اقتصادى و سياسى بود، ميزان اهميت و حساسيت 
تصويب اين گونه لوايح با آنچه كه االن هست بسيار متفاوت مى بود. 
در وضع فعلى ما مشــكالت ويژه اى داريم كه دائم التزايد است و به 
طور قطع شــديدتر و بيشتر خواهد شــد و در اين حالت اصوال بايد 
از هر حركت و اقدامى كه باعث پيچيده تر شــدن اين وضعيت شود 

خوددارى كنيم لذا تصويب اين لوايح حتما مثبت ارزيابى مى شود.

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با 
الحاق دولــت جمهورى اســالمى ايران به 
كنوانســيون بين المللى مقابله با تامين مالى 
تروريســم (CFT) پس از ساعت ها بحث 

موافقت كردند.
به گزارش ايرنا، مجلســى ها روز  گذشته به 
بررسى اليحه الحاق دولت جمهورى اسالمى 
ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين 
مالى تروريســم (CFT) پرداختند و با 143

راى موافق با الحاق ايران به اين كنوانســيون 
موافقت كردند.

در اين راى گيــرى از مجموع 271 نماينده 
حاضر در جلسه، 120 نماينده راى مخالف و 

پنج نماينده راى ممتنع دادند.
درماده واحده اين اليحه آمده است به دولت 
جمهورى اسالمى ايران اجازه داده مى شود 
كنوانســيون بين المللى مقابله با تامين مالى 
تروريسم مشــتمل بر يك مقدمه، 28 ماده و 
يك پيوست را با اعمال شروط زير پذيرفته و 
سند ذيربط را مطابقه مقررات تبصره اين ماده 

نزد امين اسناد توزيع كند.
دولت موظف است به محض آگاهى نسبت 
بــه اعتراض احتمالى ســاير اطراف متعاهد 
گزارشــى جهت اتخاذ تصميــم مقتضى به 

مجلس تقديم كند.
1- دولت جمهورى اسالمى ايران به موجب 
جز الف بند 2 ماده 2 كنوانســيون اعالم مى 
كند كه مفاد آن دســته از كنوانســيون ها و 
پروتكل هاى مندرج در پيوست كنوانسيون 
كه به عضويت آن ها در نيامده اســت را به 
عنوان بخشــى از كنوانسيون تلقى نمى كند 
و الزام آور شــدن مفاد ماده 23 در خصوص 
اصالح فهرست موافقت نامه هاى منضم به 
كنوانســيون براى جمهورى اســالمى ايران 
منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسى است.

2- جمهورى اسالمى ايران با نظر به اصول و 
هنجارهاى حقوق بين الملل تا حين پذيرش 
كنوانسيون از جمله كنوانسيون 1999 سازمان 
كنفرانس اسالمى و قطعنامه هاى مرتبط ملل 
متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعريف 
عمل تروريســتى را مشــتمل بــر مبارزات 
مشروع مردمى عليه از جمله سلطه استعمارى 
و اشغال خارجى نمى داند و نسبت به اطراف 
متعاهدى كه قلمرو عمل تروريستى را مستند 
به زير بند (ب) بند يك ماده 2 كنوانســيون 
مشــتمل بر اين مبارزات مــى دانند، تنها در 
حدود پيش گفته، متعهد مى داند و اعالم مى 
دارد ماده 6 كنوانســيون ارتباطى به اين حق 
ندارد. اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و 
مشروع است و اعمال تروريستى به هر انگيزه 

اى ممنوع است.
3- موضوع بند يك ماده 24 كنوانســيون در 
خصوص جمهورى اسالمى منوط به رعايت 
اصل 139 قانونى اساسى است و بند 2 ماده 7

كنوانسيون و موضوع ماده 17 كنوانسيون در 
چارچوب قوانين داخلى اعمال خواهد شد.

4- صالحيت مقرر در بند 5 ماده 9 كنوانسيون 
براى كميته بين المللى صليب سرخ تنها در 
چارچوب اســناد حقوق بشردوســتانه الزم 
االاجرا براى جمهورى اسالمى ايران، پذيرفته 

مى شود.
5- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ايران الزم الرعايه 

نمى باشد.
6- الحــاق جمهورى اســالمى ايــران به 
كنوانســيون به معناى شناســايى و برقرارى 

ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستى نيست.
7- دولت جمهورى اسالمى ايران در راستاى 
بند 4 مــاده 11 كنوانســيون تنها صالحيت 
كشــور محل وقوع جرم را به منظور استرداد 

مجرمين محرز تلقى مى كند.
در تبصره آن نيز آمده است: دولت صرفا پس 
از خارج شــدن جمهورى اسالمى ايران در 
 ،(FATF) ليست سياه گروه ويژه اقدام مالى
مى تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع 

كند.
محمــد جواد ظريف وزير امــور خارجه به 
عنوان نماينده دولت در اين جلسه به دفاع از 

اليحه CFT پرداخت.
راى گيرى اين اليحه به صورت مخفى بود.

در جلســه روز گذشته  محمد جواد ظريف 
وزيــر امور خارجه، حجت االســالم علوى 
وزير اطالعات، رحمت اهللا اكرمى سرپرست 
وزارت امور اقتصاد، همتى رييس كل بانك 
مركزى، لعيا جنيــدى معاون حقوقى رييس 
جمهور ، ســيد عبــاس عراقچــى، بهروز 

كمالوندى حضور داشتند
 در اين جلسه متن نامه رهبرانقالب 

را درمورد CFT قرائت شد
در اين نامه آمده اســت: در پى استفســاريه 
تلفنى نسبت به مخالف و عدم مخالفت مقام 

معظم رهبرى مدظله العالى با بررسى لوايح 
چهارگانه و كنوانسيون ها در مجلس شوراى 
اسالمى، به دنبال فرمايشان معظم له در ديدار 
با نمايندگان، مقام معظــم رهبرى فرمودند: 
"آنچه كه من در ديدار با نمايندگان راجع به 
لوايح چهارگانه و كنوانسيون ها گفتم مربوط 
به اصل كنوانســيون ها بود، نه كنوانســيون 
خاص. لذا با بررســى اين لوايح در مجلس 
مخالفتى ندارم تا مســير قانونى خود را طى 
كند. تدبير فوق قبال در زمان استفسار به طور 

شفاهى به جنابعالى ابالغ شده بود."»
ــز در ايــن جلســه  وزيــر امــور خارجــه ني
ــم  ــر تصمي ــروز مجلــس در براب گفــت: ام
تاريخــى قــرار گرفتــه و در برابــر وجــدان 
عمومــى بــر اســاس مصالــح ملــت تصميم 
اتخــاذ خواهــد كــرد و بهانــه هــاى بعــدى 
را از امريــكا مــى گيــرد. مــا توانســته 
ــرى  ــام معظــم رهب ــه مق ــم همانطــور ك اي
در فرمايشــات اخيرشــان فرمودنــد بــا 
شكســت دادن تحريــم هــا آمريــكا را 
ــا  ــم ه ــت تحري ــم. شكس ــت بدهي شكس
ــردم  ــى همــه م ــد همراهــى و همدل نيازمن
و نيازمنــد رعايــت مصالــح ملــى خــارج از 

ــاى جناحــى اســت. ــى ه نگران
 در دو هفتــه گذشــته انــزواى ايــاالت متحــده 
آمريــكا در ســازمان ملــل متحــد بــه نمايــش 
ــكا  ــورى آمري ــس جمه ــد، ريي ــته ش گذاش
در مجمــع عمومــى نتوانســت جامعــه بيــن 
ــران  ــورى اســالمى اي ــه جمه ــى را علي الملل
ــا  ــكا ب ــد، رييــس جمهــورى آمري بســيج كن
ســو اســتفاده از رياســتش بــر شــوراى امنيت 
كــه تمــام شــد نــه تنهــا نتوانســت شــوراى 
امنيــت را بــه ابــزارى بــراى اعمال فشــارعليه 
ــوراى  ــه ش ــه جلس ــد بلك ــل كن ــران تبدي اي
ــه  ــه محاكم ــك جلس ــه ي ــل ب ــت تبدي امني
سياســت هــاى يكجانبــه گرايانه آمريكا شــد.

محمــد جواد ظريــف ادامــه داد:  لوايحى 

اســت كه تاكنون آمريكا بــه همين بهانه ها 
مانع معامالت ما شــده است و نكاتى است 
كه به خاطر اينها به همين بهانه ها امريكايى 
ها توانسته اند فشار بياورند واجازه معامالت 

مالى ندهند.
وى گفت: شوراى عالى امنيت ملى و دبيرخانه 
موارد مختلف اين كنوانسيون را بررسى كردند 
و براى اينكه احتمال هرگونه ضررى را از اين 
كنوانسيون رفع كنند، حق شرط هايى را قائل 

شدند كه اين حق شرط ها بسيار مهم است.
وزير امور خارجه اضافه كرد: دوستان مقررات 
بين المللى در مورد حق شرط را مطالعه كنند 
و خواهند ديد كه با يك مخالفت ويا چندين 
مخالفت اين حق شــرط ها از درجه اعتبار 

ساقط نمى شود.
وزير امور خارجه گفت: دوستان عزير برخى 
مشكالت را مطرح كردند، براى اينكه اطمينان 
پيدا كنند از رييس بانك مركزى سئوال كردم 
گران وارزان شدن ارز هيچ ارتباطى به اف اى 

تى اف نداشته است.
وى ادامه داد: اف اى تى اف ارتباطى با اينها 
ندارد، اما اف اى تى اف ارتباط مستقيم دارد 
با بسته شــدن حساب دانشــجويان ايرانى، 
بازرگانان ايران و در عدم امكان پرداخت به 
ايران. اين موارد ارتباطات مســتقيم است و 
ممكن اســت داليل ديگرى هم داشته باشد، 
ممكن است خباثت هاى امريكا و فشارهاى 

آمريكا هم دليل باشد كه حتما هست.
ظريف افزود: روسيه وچين شريك راهبردى 
جمهورى اســالمى ايران هستند و ما توافق 
جامع همكارى هاى راهبردى با چين داريم و 
با روسيه شريك راهبردى هستيم و اما رييس 
بانك مركزى روســيه سه روز پيش به دكتر 
همتى گفته بدون افى اى تى اف نمى توانيم 
كار شما را انجام دهيم، چينى ها هم گفته اند 
بدون اف اى تى اف نمى توانيم كارهاى شما 

را انجام دهيم.

الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم با 143 راي موافق تصويب شد 

عبور CFT از خاكريز مجلس

 عضو هيأت رييسه مجلس گفت: طرح 
تعيين تكليف جانبازان اعصاب و روان فاقد 
مدرك بالينى در جلسه روز گذشته مجلس 

اعالم وصول شد.
به گزارش ايرنــا، احمد اميرآبادى فراهانى 
اظهار داشت: طرح تعيين تكليف جانبازان 
اعصاب و روان فاقد مدرك بالينى و طرح 
اصالح جزء 6 بند سه ماده 88 قانون برنامه 

ششم اعالم وصول شد.
وى افزود: همچنين طرح استفساريه عدم 
شــمول حكم مــاده 84 قانــون مديريت 
ســقف  رعايت  در  كشــورى  خدمــات 

مرخصى قابل ذخيره به ايثارگران مشمول 
حالت اشــتغال و ذخيره مرخصى ناشــى 
از اعمــال مواد 9 و 11 قانون تســهيالت 
اســتخدامى و اجتماعى جانبــازان، طرح 
اصالح ماده 14 قانون تسهيالت استخدامى 
و اجتماعــى جانبازان انقالب اســالمى و 
طرح اصالح ماده بند ز ماده 1 قانون جامع 

خدمات رسانى به ايثارگران اعالم وصول 
شــد. وى ادامه داد: همچنين طرح الحاق 
يــك تبصره به ماده 8 قانون رســيدگى به 
تخلفــات رانندگى و طرح اصالح ماده 53
قانون احكام دائمى برنامه هاى توسعه اعالم 

وصول شد.
وى افزود: همچنين سوال ملى نادر قاضى 

پور، عليرضا محجوب و محمدعلى وكيلى 
نمايندگان اروميه و تهران از وزير كشــور 
در خصوص عدم پيگيرى مطالبات و تامين 
اعتبارات و منابع مالى شــهردارى ها اعالم 

وصول شد.
وى گفت: ســوال حســن كامران نماينده 
اصفهــان از وزير نيرو كه در دســتور كار 
امروز مجلس قرار داشــت بــه دليل نبود 
فرصت در روز سه شنبه مطرح خواهد شد.
امير آبادى ادامه داد: طرح اصالح ماده 39
قانون جامع خدمات رسانى به ايثارگران نيز 

استرداد شد.

مـردم را نبايد
 تهـديد كرد
 نماينده مردم مشــهد و كالت گفت: در جلســات غيرعلنى خيلى از 
مسائل مطرح مى شود و حق مردم است كه در جريان امور و تصميمات 

مجلس قرار گيرند.
بـــه گزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، نصـــراهللا پژمانفر طى 
تذكرى با اســـتناد به مـــاده 18، 22 و 196 آيين نامـــه داخلى خطاب 
بـــه الريجانى گفت: بر اســـاس ماده 22 اداره مناســـب جلســـات 
صحن بـــر عهده رئيـــس مجلس اســـت و بايد بـــه نحو صحيح 
اداره شود. شـــما در بين صحبت هاى نقوى حســـينى وارد شديد و 

صحبت هـــاى وى را قطـــع كرديد و خالف آيين نامـــه عمل كرديد.
نماينده مردم مشــهد و كالت با انتقاد از اينكه چرا مردم را نامحرم تلقى 
مى كنيد، تصريح كرد: امروز شــما جلســه غيرعلنى تشــكيل داديد؛ در 
جلسات غيرعلنى خيلى از مسائل مطرح مى شود و حق مردم است كه در 

جريان امور و تصميمات مجلس قرار گيرند.
وى ادامه داد: مردم امروز نگران هســتند و جلوى مجلس تجمع كردند، 
بايد تريبون باز باشــد و راديو و تلويزيون به صورت علنى جلســات را 
پوشــش دهند، اينكه شــما مى خواهيد مردم را بترسانيد درست نيست، 
نبايد از يك ســوراخ دوبار گزيده شويم، در موضوع برجام گفتند همه 
مشكالت مردم مانند اشــتغال و آب حل مى شود، مردم در حال حاضر 
نگران هستند، آيا با FATF مشكالت اقتصادى مردم حل مى شود، چرا 

مسئوالن شفاف صحبت نمى كنند.

طرح تعيين تكليف جانبازان 
اعصاب و روان اعالم وصول شد

 رئيس جمهور، به وزير كشــور دســتور داد تمام 
امكانات الزم در ســطح استان هاى ســيل زده و نيز 
استان هاى همجوار براى كمك فورى به سيل زدگان 

شمال كشور بسيج شود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، 
حســن روحانى  پــس از اخذ گــزارش از آخرين 
وضعيت ســيل دو روز گذشته در استان هاى شمالى 
كشــور، به وزير كشور دستور داد تمام امكانات الزم 
در سطح اســتانهاى سيلزده و نيز استان هاى همجوار 
براى كمك فورى به ســيلزدگان شمال كشور بسيج 

شود.

وى همچنين با اشاره به اطالعات كارشناسى در حوزه 
هواشناســى مبنى بر احتمال بارش هاى انبوه و مكرر 
در ماه هاى آينده، آمادگى كليه دســتگاه هاى ذيربط و 
تمهيــد پيش بينى هــاى الزم را در جهت به حداقل 

رساندن خسارات ضرورى دانست.
بر اين اســاس، آمادگــى و هماهنگى كامل نيروهاى 
امــدادى، هالل احمر و اورژانس نيز مورد تاكيد قرار 
گرفت. رئيس جمهور همچنين به وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكى دســتور داد همزمان تمام 
امكانات مراكز درمانى براى مداواى ســريع آســيب 

ديدگان از سيل به كار گرفته شود.

دستور روحانى به وزراى كشور و بهداشت 
براى كمك به سيل زدگان شمال كشور
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خبـر

احوال  ثبت  آمار  اساس  بر 
اســتان همــدان در اين 
تعداد30  ســاالنه  استان 
هزار مواليد رخ ميدهد كه در 
كنار كرگ و مير هاى ناشى 
ســنين كودكان هم اينك 
در اين اســتان  180 هزار 
كودك زير ســن دبستان 
وجود دارد كه البته همه آنها 
براى  الزم  هاى  آموزش  از 
دوره خود كه پيشنهاد شده 
در سن 4 تا 6 ستال باشد 

بهره مند نيستند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه

جلوگيرى از خودكشى5050 نفر
 كارشناســان اورژانــس اجتماعى با مداخالت بــه موقع و اقدامــات بهنگام از 

خودكشى5050 نفر جلوگيرى كرده اند.
 سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در گفتگو با مهر ،گفت: بايد قبل از اين 
حادثه به فكر راهكار الزم باشيم. انوشيروان محسنى بندپى در ادامه اعتياد را مهمترين 

آسيب اجتماعى دانست كه درافزايش آسيب هاى ديگرنقش دارد.
وى اظهار داشــت: قوه قضائيه هرجا الزم باشد به كمك اورژانس اجتماعى مى آيد و 
يك قاضى مستقر در محل فعال خواهد بود. وى يادآور شد: 3 هزار نفر افرادى را كه 
ترك كرده اند را از طريق ســتاد مبارزه با مواد مخدر شناسايى و مشكالتشان را حل 

خواهيم كرد تا اين افراد بتوانند در جامعه حضور  داشته و شغلى داشته باشند.

پزشكان بايد براى آزمايش هاى گرانقيمت 
شرح حال بنويسند

 اســتاندارد و راهنمــاى بالينى كنترل هزينه هاى اضافى در نظام ســالمت در حوزه 
آزمايشــگاه ها، تدوين و ابالغ شــده است كه مطابق آن پزشــكان در تجويز آزمايش 
هاى گرانقيمت بايد شــرح حال بيمار را بنويسند. قاسم جان بابايى معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در گفت وگو با ايرنا گفت: وقتى پزشكى مى خواهد 
آزمايش تيروئيد تجويز تا بيمارى را با قرص تنظيم كند، هر  سه ماه يك بار آزمايش براى 
بيمار كافى اســت تا زمانى كه تيروئيد او طبيعى شود و بعد از آن بايد هر سه سال يك 
بار يا در نهايت سالى يك  بار آزمايش بدهد. اما برخى افراد سالى پنج يا 6 بار آزمايش 

تيروئيد مى دهند كه اين امر باعث باال رفتن هزينه هاى نظام سالمت مى شود. 

استفاده از سالح در مراسم ها جرم شد
 به كارگيرى ســالح حتى با مجوز در مراســم مختلف از جمله مراسم سوگوارى 
و جشــن ها در پيش نويس اليحه «اصالح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 
دارندگان ســالح و مهمات غيرمجاز»، جرم انگارى شده است و در صورت تصويب 

اليحه جرم شناخته مى شود.
معــاون حقوقــى قــوه قضاييــه گفــت: بنابرايــن بــراى پيشــگيرى و ايجــاد ضمانــت 
ــرم  ــده ج ــن پدي ــر اي ــى اخي ــه اصالح ــا آن، در اليح ــه ب ــر در مقابل ــراى موث اج

ــگارى شــده اســت. ان
به گزارش ايرنا، ذبيح ا.. خدائيان افزود: قاچاق اسلحه و مهمات، رسيدگى به بزه قاچاق 

سالح و مهمات در صالحيت دادگاه انقالب اسالمى است.

زمان ثبت نام سه آزمون كليدى سال 98 اعالم شد
 ثبت نام سه آزمون "سراسرى"، "كارشناسى ارشد" و "دكترى" سال 98 به ترتيب از 

اول بهمن،16 آذر و اول آذر ماه جارى آغاز مى شود.
به گزارش ايلنا،  ثبت نام آزمون سراسرى سال 98 از اول بهمن ماه جارى آغاز مى شود و 
داوطلبان اين آزمون بدون در نظر گرفتن مهلت تمديد شده تا هشتم بهمن فرصت دارند 
در اين آزمون ثبت نام كنند. ضمن اينكه اين آزمون پنج شنبه و جمعه هفتم و هشتم تير 

سال آينده برگزار مى شود.
ثبت نام آزمون كارشناســى ارشد ســال 98 نيز از روز پنج شنبه 16 آذر ماه جارى آغاز 
مى شود و داوطلبان عالقمند تا روز چهارشنبه 22 اين ماه فرصت دارند براى شركت در 
اين آزمون اقدام كنند. اين آزمون نيز پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم ارديبهشت سال آينده 
در حوزه هاى امتحانى برگزار خواهد شد.همچنين ثبت نام آزمون دكترى سال 98 نيز از 
چهارشنبه يكم آذر شروع مى شود و تا روز سه شنبه هفتم اين ماه ادامه دارد و آزمون آن 

روز جمعه چهارم اسفند 97 برگزار مى شود.

مهار ديابت نوع 2 با نسخه اى خانگى
  يك محقق و پژوهشــگر طب سنتى مصرف نوعى شربت را در رفع ديابت نوع 2، 

التهاب و ورم مفاصل و روماتيسم مفصلى مؤثر دانست.
شربت دارچين حاوى انواع ويتامين هاى A ، C ، D ، E ، گروه ويتامين هاى B مانند 
، كربوهيدرات، ســديم، پتاسيم، فيبر، قند مانند گلوكز، ساكاروز  B۴ ،B۳ ،B۲ ، B۱
و فروكتوز، پروتئين، كلســيم، آهن، منيزيم، اوژنول، سيناميل استات، كامفر و زينجيبرن 
است. حيدر عظمايى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران؛ درباره مهم ترين خواص شربت 
دارچين اظهار كرد: اين شــربت نقشى مؤثر در كاهش قند خون به ويژه ديابت نوع 2 و 
ديابت باردارى دارد، شــربت دارچين اعضاى رئيسه بدن (قلب، مغز و كبد) را تقويت 
مى كند. اين شــربت براى مبتاليان به ام اس (MS) بسيار مفيد است و به رفع التهاب و 
ورم مفاصل (آرتريت) و روماتيســم مفصلى (آرتريت روماتوئيد) كمك مى كند، شربت 
دارچين رطوبت هاى مغزى را كه به صورت نزله پشت حلق جمع شده است، برطرف و 

از بروز سينوزيت در افراد جلوگيرى مى كند.

توسعه خدمات دندانپزشكى "دولتى" و "شبانه روزى" 
در كشور 

 رييس اداره امور دندان پزشــكى معاونت درمان وزارت بهداشــت ســه برنامه اين 
وزارتخانه در حوزه دندان پزشكى، شامل ايجاد مراكز دندان پزشكى ويژه بيماران خاص، 
ايجاد كلينيك هاى ويژه اى كه بخش دندان پزشكى دارند و راه اندازى مراكز دندان پزشكى 

اورژانسى را تشريح كرد.
قاســم صادقــى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه برنامه هــاى وزارت بهداشــت 
در حــوزه دندان پزشــكى، گفــت: در ايــن زمينــه ســه برنامــه در دســت اقــدام داريــم 
ــاص  ــاران خ ــژه بيم ــكى وي ــز دندان پزش ــاد مراك ــا ايج ــن برنامه ه ــى از اي ــه يك ك
اســت كــه در فــاز تجهيــز و تعييــن مراكــز قــرار دارد. دومين برنامــه وزارت بهداشــت 
ــژه در تمــام دانشــگاه هاى  ــدازى كلينيك هــاى وي در ايــن حــوزه نيــز تجهيــز و راه ان
علــوم پزشــكى و مراكــز دانشــگاهى وزارت بهداشــت اســت. دندان پزشــكى 

ــد. ــعه مى ياب ــى توس اورژانس

دغدغه تازه كالس دوازدهمى ها
 استقرار پايه دوازدهم و 12ساله شدن نظام آموزشى صرف نظر از 
چالش  تامين نيرو، فضا، تجهيزات و محتوا، مشكل تازه اى براى دانش 

آموزان سال آخرى ايجاد كرده است.
به گزارش ايســنا، چند سالى اســت كه آموزش و پرورش در تالطم 
تغيير پايه ها و رشته هاى تحصيلى افتاده و با آغاز اجراى ساختار نظام 
آموزشى 3-3-6  از سال 91، هرسال كتب درسى دوپايه تحصيلى را 
تغيير داده و يك پايه را مستقر كرده است. البته اوج مشكالت آموزش 
و پرورش به زمانى برمى گردد كه ناچار شــد يك پايه به دوره ابتدايى 
اضافه كند. كمبود معلم و كمبود فضاى آموزشــى سيستم تحت تاثير 

قرار داد به طوريكه تبعات منفى آن هنوز ادامه دارد.
در ســال تحصيلى جارى ساختار نظام آموزشــى جديد كامل شد و 
به ســال آخر اجراى خود رسيد. به اين ترتيب دوره پيش دانشگاهى 
حذف و پايه دوازدهم مســتقر شد. سه ســاله شدن هنرستان ها براى 
اولين بار نيز چالش  برانگيز بود اما با شــروع ســال تحصيلى و اعالم 
مســئوالن به نظر مى رسد در حال حاضر مشكلى از باب تجهيزات و 
نيروى انسانى در هنرســتان ها وجود نداشته باشد و تحصيل در پايه 

دوازدهم با وجود همه كمبودها و مشكالت پيش برود.
اما اين پايان ماجرا نيســت و گويا دردسرها و مشكالت تازه اى براى 
قشر دانش آموز كه در اين سال ها در معرض همه اين تغييرات سريع 
قرار گرفته و فشــارهايى را تحمل كرده، شــروع شده است. كالس 
دوازدهمى ها سال آينده در كنكور سراسرى شركت مى كنند، در حالى 
كه كتب درســى همه جديدالتاليف شده و ســال اول اجرا را پشت 

سرمى گذارند.
از سوى ديگر در سنوات گذشته دانش آموزان امتحان حدود 11 درس 
را در پايه يازدهم و تنها امتحان چهار درس دوره پيش دانشگاهى را به 
صورت نهايى مى دادند و در فرصت يك ساله پيش دانشگاهى فرصت 
بيشترى داشتند تا خود را براى شركت در كنكور آماده كنند در حالى 
كه با مصوبه اخير شوراى عالى آموزش و پرورش ملزم به شركت در 
آزمــون نهايى 10 تا 11 درس در پايه دوازدهم هســتند و با توجه به 
قطعى شدن تاثير 20 درصد سوابق تحصيلى و نمرات امتحان نهايى در 
كنكور سراسرى، بايد بر كتب درسى تمركز كنند و با توجه به فاصله 

كم بين امتحانات و كنكور فرصتى براى كسب آمادگى ندارند.

توصيه هاى وزارت بهداشت 
در آستانه فصل "آنفلوآنزا" 

 رييس مركــز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت، در 
آستانه فصل سرد سال، ضمن اشــاره بر رصد دقيق بيمارى آنفلوآنزا 
در كشور، بر لزوم اقدام گروه هاى پرخطر بر انجام واكسيناسيون عليه 

اين بيمارى تاكيد كرد.
محمدمهدى گويا در گفت وگو با ايسنا، در تشريح بيمارى آنفلوآنزا و 
تفاوت آن با سرماخوردگى گفت: در آستانه فصل آنفلوانزا قرار داريم؛ 
بــه طورى كه بنا به تجربه هاى چند ســال اخير، معموال اواخر آبان و 
اوايل آذر ماه، همه گيرى آنفلوآنزا در كشور مانند ساير كشورهاى دنيا 

و با تاخير زمانى اندك شروع مى شود.
وى امه داد: آنفلوآنزاى خفيف، بيمارى شــبيه سرماخوردگى و البته با 
شدت بيشترى اســت. اين بيمارى معموال با آبريزش بينى، تب، بدن 
درد، گلو درد و سرفه شروع مى شود و بدون درمان هم بهبود مى يابد. 
اما ممكن است در بعضى افراد شدت آنفلوآنزا بيشتر شود و حتى جان 

فرد را نيز تهديد كند.
گويــا با تاكيد بر لزوم واكسيناســيون افراد پرخطــر در برابر بيمارى 
آنفلوآنزا گفت: افراد باالى 65 ســال، زنان باردار، كودكان، افرادى كه 
به صورت مزمن بيمارى قلبى يا ريوى، نارســايى كليه يا كبد دارند، 
افــراد مبتال به ســرطان كه در حال درمان هســتند، افرادى كه به هر 
دليلى سيســتم ايمنى بدنى ضعيفى دارند و ديابتى هايى كه كنترلى بر 
قند خون شــان ندارند و درمان شان را به درستى پيگيرى نمى كنند، از 
جمله افرادى هســتند كه ممكن است آنفلوآنزا در آن ها شدت يابد و 
بــا جان آن ها بازى كند. اين افــراد بايد در ابتداى فصل پاييز و قبل از 
شروع فصل آنفلوآنزا، واكسن اين بيمارى را تزريق كنند. توصيه ما اين 
است كه اين افراد با مشورت پزشك خود اين واكسن را تزريق كنند.

شرايط دريافت امريه سربازى
 رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح توضيحاتى 

را در مورد امريه سربازى ارائه كرد.
موســى كمالى در گفت وگو با ايســنا، درباره امريه هاى سربازى اظهار 
كرد: يك سرى از وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها با مجوز ستاد كل 
نيروهاى مسلح داراى تعداد محدودى سهميه از سربازان هستند كه به 

آنها امريه گفته مى شود.
وى با بيان اينكه متقاضيان امريه سربازى بايد داراى يك سرى شرايط و 
پيش شرط هايى كه از سوى سازمان متقاضى و با تاييد ستاد كل نيروهاى 
مسلح هست باشند گفت: متقاضيان دريافت امريه ابتدا بايد برگه اعزام به 
خدمت خود را دريافت كرده و سپس براى امريه شدن سازمان مربوطه 
اقدام كند. اين افراد حداقل بايد ســه ماه قبل از اعزام به سربازى براى 
امريه اقدام كرده و وضعيت خود را مشــخص كنند. در غير اينصورت 

استفاده از امريه برايشان ممكن نخواهد بود.
كمالى با بيان اينكه سربازان غايب نيز نمى توانند از امريه بهره مند شوند 
خاطرنشان كرد: غيبت از جمله مواردى است كه سبب منع بهره مندى 

سربازان و مشموالن از يك سرى تسهيالت به سربازى مى شود.
وى درباره اينكه آيا امكان تغيير يگان خدمت يا محل خدمت به منظور 
دريافت امريــه وجود دارد يا خير؟ نيز گفت: بــا توجه به اينكه براى 
دريافت امريه حداقل بايد ســه ماه قبل از اعزام به سربازى اقدام شود. 

بنابراين اين افراد نيز امكان دريافت امريه را نخواهند داشت.
كمالى همچنين از ضرورت ســاماندهى ثبت درخواســت هاى امريه 
ســربازى خبر داد و گفت: از سازمان ها خواسته ايم تا با طراحى سايت 
وسامانه اى اطالعات متقاضيان امريه را ثبت كرده و بر اين اساس به آنان 
امريه تعلق بگيرد. بنابراين به زودى سهميه آن دسته از سازمان هايى كه 

اقدام به ايجاد اين سامانه يا سايت نكرده باشند قطع خواهد شد.
رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح به مشموالن 
و خانواده هايشان توصيه كرد كه براى بهره مندى از امريه حتما اطالعات 
كامل مربوط به شرايط جذب ســرباز امريه در سازمان هاى مربوطه را 
مطالعه كرده و سپس براى آن اقدام كنند چرا كه در مواردى بوده كه افراد 
تصور مى كردند كه مشمول امريه شده اما به دليل عدم اطالع از قوانين 
و مقررات امريه شــامل حالشان نشده اســت و وارد غيبت از سربازى 

شده اند.

خواب ناكافى رشد كودكان را مختل مى كند
 خواب به موقع و زودهنگام باعث ترشــح كافى هورمون رشد در 

كودكان مى شود و كمتر در معرض بيماريها قرار مى گيرند.
يك اســتاد دانشگاه علوم پزشكى گفت: كم خوابى ممكن است سيستم 
ايمنى بدن را تضعيف كند و بدن را بيشــتر مستعد قرارگيرى در معرض 
عفونت ها و بيمارى ها قرار دهد و تعادل هورمون هاى بدن به خصوص 
هورمون هاى حياتى براى رشد را از بين مى برد.رضا كرمانى در گفت وگو 
با ايرنا افزود: امروزه بسيارى از كودكان همراه والدين تا پاسى از شب بيدار 
هستند، در حالى كه بيشترين ميزان هورمون رشد پس از به خواب رفتن 
و در دو ســاعت اول خواب شب ترشح مى شود،اين روانپزشك اضافه 
كرد: باالترين ميزان ترشــح هورمون هاى رشد در بدن كودك در ساعت 
10 شب، 12 شب و 2 بامداد است و فقط دراز كشيدن در رختخواب و 
بيدار بودن در ساعت 10 كافى نيست، بلكه بايد كودك كامال خواب باشد 

تا ترشح هورمون رشد در اين ساعات به خوبى انجام شود.

رسالت: كتاب هاي درسي تغيير كرده معلم ها چطور؟
 فقط لباس دانش آموزا روشن تر از قبل شده!!

همدان پيام: جشن عاطفه ها در مدارس همدان برگزار شد
  خوش به حال عاطفه كه براش هر سال جشن مى گيرن!!

اطالعات: پسر ابوبكر البغدادي در حمله هوايي روسيه به سوريه كشته شد
 اينم مرد ديگه نوبت كيه؟!!

همدلي: اميد براي اصالح باز هم جوانه زد
 جوانه قبل از بهار مضره!!

شهروند: سلفي بگيرها در چهار راه استانبول
 ببين سلفى چه مى كند؟!!
خبر ورزشي: طوفان به پا شد

 با يه توپ طوفان هم به پا مى كنن؟!!
همهشري: شاغالن ايراني و رؤياي بازنشستگي

 يعنى به بازنشستگى اميدى نيست!!
ابرار ورزشي: شفر: فقط با اسم استقالل نمي شود برنده شد

 دقيقا همينه كه مى گى!!
همدان پيام: 30 درصد صندلي هاي دانشگاه پيام نور خالي است

 قبلنا دانشگاه پيام نور براى شاغال بود االن شغل نيست ترجيح 
ميدن برن دانشگاه دولتى!!

ايران ورزشي: راز خط خوردن رامين
 انضباطش پايين بوده!!

خراسان: قيمت سكه مهريه به نرخ متعارف باشد نه قيمت روز
 جواب انجمن حمايت از خانوما رو چى مى دين!!!

جوان: ويزيت طب سنتي ايران زير چتر بيمه مي رود
 خوب خدا رو شــكر باالخره سنتى ها رو هم زير چتر حمايت 

بردن!!
همدان پيام: ازدواج هايي كه پايان زودهنگام دارد

 براى بعضى ها تنوع كًال خوبه!!
اطالعات: رئيس جمهور: دولت با همه توان به دنبال رفاه مردم است

 احتماال اين همه گرونى هــم راى رفاه مردم بوده كه زحمت 
خريد به خودشون ندن!!

 دنيايشــان هم صادقانه اســت و هم 
صميمى؛ محبت هايشــان خالصانه است 
كافيست  دوست داشتنى؛  لبخندهايشان  و 
تا اشــك در چشمانشان حلقه بزند تا دل 
هركسى را بلرزانند اما كم نيستند كودكانى 
كه نمى توانند آزادانه بخندند، بازى كنند 
و راه و رســم خوب زندگــى كردن را 

بياموزند.
كم نيســت ديده ها و شنيده هاى هر كدام 
از ما كه نشــان مى دهد كودكان نخستين 
بى تدبيرى  و  ناامنى  خشــونت،  قربانيان 
بزرگساالن هســتند. بعضى هايشان هنوز 
سرگرم بازى با عروسك هايشان هستند كه 
به اجبار پاى سفره عقد مى نشينند يا بعضى 
ديگر كه هنوز مشــغول درس و مدرسه 
هســتند، اما دست فقر روى گلويشان جا 
خوش كرده و آنهــا را  تبديل به نان آور 

كوچك خانه مى كند.
كودك" جهانى  "روز  مهرماه  شــانزدهم 

نام گرفته است، به همين بهانه به بررسى 
گوشه كوچكى از  رنج كودكانى پرداختيم 
كه به دليل فقر، حاشيه نشينى، مهاجرت يا 
ناآگاهى والدين و ... كمتر ديده مى شوند 
اما در طول ســال گذشته بواسطه همين 
رنج ها به سرتيتر مهمترين اخبار رسانه ها 

تبديل شدند.
 وجود180 كودك زير سن دبستان 

در همدان
ــتان  ــوال اس ــت اح ــار ثب ــاس آم ــر اس ب
ــداد30 ــن اســتان ســاالنه تع همــدان در اي

ــار  ــه در كن ــد ك ــد رخ ميده ــزار موالي ه
كــرگ و ميــر هــاى ناشــى ســنين كــودكان 
ــزار  ــتان  180 ه ــن اس ــك در اي ــم اين ه
ــود دارد  ــتان وج ــن دبس ــر س ــودك زي ك
ــاى  ــوزش ه ــا از آم ــه آنه ــه هم ــه البت ك
الزم بــراى دوره خــود كــه پيشــنهاد شــده 
ــد  ــد بهره من ــتال باش ــا 6 س ــن 4 ت در س

ــتند.  نيس
 كــودك آزارى و تغييــر قوانيــن در 

ــال گذشته س
ــار  ــا در كن ــانه اى شــدن كودك آزارى ه رس
فعاليــت فعــاالن حقــوق كــودك و ســامانه 
اورژانــس اجتماعــى بــا تلفــن 123، از 
ــان  ــه جري ــث ب ــه باع ــد ك ــى بودن عوامل
افتــادن دوبــاره قانــون حمايــت از حقــوق 
كــودكان بعــد از 13 ســال در مجلــس 
ــى  ــراى بررس ــون ب ــن قان ــى اي ــد. گوي ش
ــى و  ــاى جســمى و روان مجــدد، آزارگره
ــت  ــم داش ــى را ك ــودك گمنام ــزاران ك ه
ــر  ــرادر و خواه ــه ب ــا س ــن آنه ــه در بي ك
ماهشــهرى، بنيتــا و آتناهايــى بــا رســانه اى 

شدنشــان چهــره خشــن آزارگــر كــودكان 
ــتند. ــش گذاش ــه نماي را ب

70 درصد كودك آزارى ها از سوى 
خانواده است

هرگونه رفتار يا نارســايى از طرف والدين 
يا هر كسى كه سرپرستى كودك را به عهده 
دارد كــه منجر به  مرگ كــودك، صدمات 
و آســيب هاى روحى، آزارهاى جنســى يا 
استثمار كودك شــود، كودك آزارى تلقى 
مى شود. مطالعات نشان داده است كه بيش 
از 70 درصــد كــودك آزارى ها از ســوى 

خانواده صورت مى گيرد.
بر اســاس گزارشــى با عنوان «بدرفتارى با 
كودكان» كه در ســال 2017 توسط سازمان 
بهداشت جهانى منتشر شد، در سراسر جهان 
از هر 4 كودك 1 كودك قربانى خشــونت 
جسمى شده اســت. آمارهاى ارائه شده در 
خصوص كشــورمان نيز حاكيســت كه در 
ســال 1396 كودك آزارى جســمى با بيش 
از 70 درصد بيشــترين فراوانى را به خود 
اختصاص داده اســت. در اين ميان كودك-

آزارى عاطفى- روانى(بى توجهى به نيازهاى 
عاطفى كودك، طــرد كردن كودك، توهين، 
تحقيــر يا هرگونــه رفتارى كــه به كودك 
اســترس و به اعتماد به نفس او لطمه وارد 
كند) با وجود آسيب هاى روانى فراوانى كه 
براى كودك به همــراه دارد، اغلب به دليل 

قابل اثبات نبودن، قابل پيگيرى نيست.
 همدان در زمينه كودك آزارى رتبه 

دار نيست
هر چند پيش از اين شايعاتى مبنى بر اينكه 
همدان در بحث كودك آزارى رتبه دار است 
شنيده مى شد اما مسئوالن بهزيستى با رد اين 
موضوع گفته اند كه به دليل آگاهى خانواده 
ها پس از اعالم شماره 123 تعداد تماسها با 
اين مركز افزايش يافته است كه بعضا برخى 
تماس ها به مباحث ديگرى مربوط مى شود.

 ازدواج كــودكان؛ ورود پيــش از 
موعد به دنياى بزرگساالن

ازدواج كــودكان از جمله مباحثى اســت 
كه اخيــرا در مجلس مطــرح و موافقان و 
مخالفانى به همراه داشته است. مخالفان اين 
اقدام ازدواج كودكان را نوعى آزار جسمى و 
جنسى مى پندارند و در مقابل عده اى نيز اين 
كار را از منظر شرعى امرى مجاز مى دانند. 

اگرچــه ايــن موضــوع سال هاســت محــل 
بحــث اســت امــا امســال بــراى نخســتين 
بــا  عينــى  مصداقــى  شــكل  بــه  بــار 
رســانه اى شــدن جلوگيــرى از ازدواج يــك 
ــت مســووالن  ــاهد مخالف ــه، ش ــر بچ دخت
بــا آن بوديــم. هفتــم شــهريور ســال 

ــرى از شــهروندان  ــا وصــول خب جــارى ب
ــر برگــزارى مجلــس عروســى در  مبنــى ب
ــروس  ــه ع ــهد ك ــاى مش ــى از تاالره يك
دختــر 9 ســاله كــه فاقــد ولــى و بــا يــك 
ــاد،  ــا اختــالف ســنى زي ــرد بزرگســال ب ف
بالفاصلــه بــا دســتور قضايــى معــاون 
دادســتان مشــهد در ســاعت 11 شــب 
ــى و  ــس اجتماع ــم اورژان ــراه تي ــه هم ب
كالنتــرى بــه محــل برگــزارى مراســم 
اعــزام شــدند و بــا ايــن رونــد عقــد 
ــاون  ــه دســتور مع ــودك 9 ســاله ب ــن ك اي

ــد. ــف ش ــتانى متوق دادس
مهمترين  فرهنگى،  مسائل  و  فقر   

داليل بازماندگى
تحصيل كودكان از جمله حقوقى است كه 
گاهى به داليل مختلف، مورد غفلت والدين 
يا سرپرستان كودك قرار مى گيرد، درحالى 
كه تحصيل حق طبيعى كودكان براى داشتن 
آينده اى ســالم و پربار اســت و مى تواند تا 
حد زيادى از بازتوليــد نابرابرى در جامعه 
پيشــگيرى كند، اما تعداد زيادى از كودكان 
هســتند كه عمدتا به دليل فقــر يا ناآگاهى 

والدينشان امكان ادامه تحصيل ندارند.
يكى از داليل مهــم بازماندگى از تحصيل 
كودكان به «فقر» برمى گــردد. اين كودكان 
مجبور به كار كردن هســتند و براى تامين 
خودشــان و خانــواده مجبور هســتند كار 
كنند. از سوى ديگر نظام آموزشى در ترك 
تحصيل كودكان تاثيرگذار است. براى مثال 
كيفيــت و گفتمانى كــه در نظام آموزش و 
پرورش حاكم است، نوعى گفتمان بزرگسال 
محور، سلطه گرايانه همراه با نگاه از باال به 
پايين نسبت به كودكان است. درحاليكه يك 
نظام آموزشى ســالم بايد دانش آموز محور 

باشــد و به آموزش تفكر انتقادى و روحيه 
گفت وگويى بپردازد، اما در نظام آموزشــى 
كشــور اين نوع نگاه با فضاى بسته فكرى، 
مبتنى بر شنيدن و حافظه محورى جايگزين 

شده است.
همچنين گاهى ديده مى شود افراد تحصيل 
كرده موقعيت هاى شغلى مناسبى ندارند اما 
درمقابل افراد تحصيل نكرده اوضاع بهترى 
دارند كه اين عامل ترك تحصيل را تشويق 

مى كند.
 بازماندگى 3 هزار كودك همدانى 

از تحصيل به دليل فقر
هر چند در استان همدان مسئوالن مى گويند 
با اقداماتى كه در استان انجام گرفته پوشش 
تحصيلــى بــاالى 90 درصــد در همدان 
صورت گرفته اســت و بازماندگان تحصيل 
يك درصد هستند اما در فروردين 96 تعداد 
3126 دانش آموز بازمانــده از تحصيل كه 
بيشتر به دليل فقر مدرسه را ترك كرده بودند 
شناسايى شد كه تعداد 400 نفر به تحصيل 

بازگشتند.
كــودكان كار، كودكانى محروم از 

بازى و تحصيل
كودكان كار دسته اى ديگر از كودكان هستند 
كــه به گفته مســئوالن بهزيســتى در عين 
محروميت از امكانات آموزشى و بستر سالم 
براى رشد و پرورش عمدتا بار مهاجرت را 
نيز بر دوش مى كشــند.  حبيب اهللا مسعودى 
فريد معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى 
به ايسنا گفت كه بيش از 70 درصد كودكان 
كار و خيابــان از اتباع بيگانه هســتند و به 
همين دليل امــكان دريافت كامل خدمات 

و حمايت هاى نهادهاى حمايتى را ندارند.
 شناسايى 38 كودك كار شناسنامه 

دار در همدان
سال گذشته در استان همدان 38 كودك كار 
شناسنامه دار شناســايى شدند عالوه بر اين 
در اين بين متكديانى را شــاهد هستيم كه 
كودكان خردسالشان را همراه خود مى آورند 
تا از ترحم بيشــترى براى كسب پول بهره 

ببرند. 
بــه گزارش ايســنا، كودكى چه براســاس 
تعريف كنوانســيون حقوق كودك به افراد 
زيــر 18 ســال اطالق شــود يا براســاس 
نظرات روانشناسى رشــد به افراد 6 تا 11
اطالق شــود، با اين حال يكى از مهم ترين 
دوران هاى زندگى هر فرد را شامل مى شود؛ 
روزهايى كه خاطــرات خوش آن مى تواند 
سال ها و حتى تا پايان عمر باقى بماند؛ پس 
بياييد همگى تالش كنيــم تا دنيايى توام با 

صلح و آرامش براى كودكان بسازيم.

كودكان كودكان 
فراموش شدگان فراموش شدگان 
دردنياى دردنياى 
پرهياهوى بزرگانپرهياهوى بزرگان
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 مراســم برداشــت آلو در روســتاي 
ملحمدره اسدآباد با حضور رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان، فرماندار و نماينده 
شهرســتان و تعدادي از مديران استاني و 
شهرستان،  روستاييان و گردشگران برگزار 

شد. 
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزي استان 
همدان در اين مراسم به توليد باالي آلو در 
روســتاي ملحمدره نسبت به كشور اشاره 
كرد و گفت كه توليد سرانه آلو در استان 9 
كيلو   گرم،  در كشور 3/5 كيلو و در اسدآباد 
18 كيلوگرم است كه روستاي گردشگري 

ملحمدره قطب توليد آلو است.
به گفته منصور رضواني جالل، ســطح زير 
كشــت آلو در استان بيش از 2 هزار هكتار 
و توليد بيش از 15 هزار تن در ســال و در 
شهرستان اسدآباد 225 هكتار و توليد بيش 

از 1900 تن در سال است. 
وي ادامه داد: استان همدان حدود 6 درصد 
از آلوى كشور را به خود اختصاص داده و 

رتبه هفتم كشور را دارد. 
رضواني جالل افزود: شهرستان اسدآباد 11

درصد سطح آلوى اســتان را دارد و بيش 
از 12 درصد توليد آلوى اســتان را به خود 
اختصاص مى دهد. روســتاى ملحمدره در 
شهرستان اسدآباد 320 هكتار گردو، 130

هكتار انگور و 45 هكتار آلــو دارد. ارقام 
قطره طال و بخارا مهمتريــن ارقام آلو در 

شهرستان اسدآباد و استان مى باشند.
وي بــا اظهار اميــدواري بــراي حضور 
ســرمايه گذاران در احداث كارخانه صنايع 
تبديلــي آلو در اســدآباد، بيان كــرد: آلو 
سيزدهمين محصول باغى كشور، هشتمين 
محصول باغبانى استان و ششمين محصول 

باغبانى شهرستان اسدآباد است. 
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزي استان 
همدان در حاشــيه مراسم گفت: مساحت 
زيربخش باغبانى در اســتان همدان بالغ بر 
74500 هكتار مى باشد كه توليد 690 هزار 
تنى انواع محصوالت باغبانى را در پى دارد 
و عمده محصوالت باغى اســتان همدان 
شــامل انگور با توليد 400 هزار تن، سيب 
درختى با توليد 115 هزار تن، هلو و شليل 
با توليد 73هزار تن و گردو با توليد 53 هزار 

تن است.
وي ادامه داد: نگاهى به سطوح زير كشت 
و ميزان توليد محصوالت باغى استان نشان 
مى دهد عملكرد در هكتار اكثر محصوالت 
باغى استان همدان بيشتر از متوسط كشورى 
است و اين موضوع جدا از شرايط مناسب 
اقليمى نشان از سخت گوشــى باغداران 
اســتان و بهره ورى بــاالى در زير بخش 
باغات استان است كه براى نمونه مى توان 
به توليد 400 هزار تنى انگور اســتان اشاره 
كرد كه در سطح 21 هزار هكتار انجام شده 

است و عملكردى برابر 19174كيلوگرم در 
هكتار دارد.

رضواني جالل افزود: اين رقم در شهرستان 
مالير كه قطب توليد انگور استان است 23
هزار و 217 كيلوگرم در هكتار و متوســط 
كشــورى آن حــدود 13500 كيلوگــرم 

مى باشد. 
وي با اشاره به اينكه استان رتبه دوم توليد 

كشمش در كشــور را دارد، 
بيش  گذشته  سال  در  گفت: 
از 44 هزار تن كشــمش در 
اســتان توليد شــده كه 21
درصــد از توليد كشــور را 

شامل مي شود.
سطح  افزود:  رضواني جالل 
زير كشــت گردو استان نيز 
است  هكتار  بر 19هزار  بالغ 
كه با توجه به توليد 53 هزار 
تنــى آن عملكــردى معادل 
2975 كيلوگرم در هكتار را 

پديد آورده است.
جهــاد  ســازمان  رئيــس 
كشاورزي استان اضافه كرد: 
متوســط عملكرد كشور در 
توليد گردو حــدود هزار و 
900 كيلوگرم است كه قابل 
باغات  عملكرد  با  مقايســه 

گردوى استان نيست.
وي گفــت: اين توانمندى ها 
موجب شــده است تا استان 
همــدان بتوانــد در توليــد 
محصــول گردو رتبــه اول، 
در توليــد محصــول انگور 
رتبه ســوم، د ر توليد گياهان 
دارويــى رتبه ســوم ، رتبه 
چهارم در توليد شليل و رتبه 

ششــم در توليد هلو و آلبالو را داشته باشد 
كه اين موضوع جدا از كيفيت محصوالت 
توليدى است و بسيارى از توليدات باغبانى 

استان كم نظير يا بى نظير است.
اصالح  طــرح  داد:  ادامه  رضواني جــالل 
باغات گردو از طريق سرشــاخه كارى در 
سال1395در شهرستان تويسركان با اجراى 
494 پيوند سرشــاخه عملياتى شد كه در 

ادامه با پيگيرى هاى مجدانه در 7 شهرستان 
تويسركان، همدان، نهاوند، مالير، اسدآباد، 
رزن و فامنين در ســال1396 نيز اجرا شد 
و تا پايان خرداد ماه بالغ بر 21 هزار پيوند 
سرشــاخه اجرا و از اواســط مرداد ماه نيز 
پيوند وصله اى گردو بر روى سرشاخه هاى 
گردو آغاز و تا كنون بيش از 4 هزار پيوند 

سرشاخه وصله اى گردو انجام شده است.

وي درباره محصوالت گلخانه اى ســبزى 
و صيفى در ســال1396 هم گفت: با توليد 
بيش از 35 هزار تن انواع محصوالت خيار، 
گوجه فرنگى، فلفل رنگى و توت فرنگى 
و با ســطح بيش از 95 هكتار بيش از 80 
درصد محصول گوجه فرنگى و فلفل رنگى 
به ساير كشورها از جمله روسيه صادر شده 
اســت كه گلخانه ها كاهش چمشگير در 
مصرف آب براي توليد محصول و ظرفيت 
ايجاد اشتغال مداوم در طول سال در بخش 

باغبانى را ايجاد كرده اند.
آنطور كه رضواني جالل گفت: استان همدان 
عليرغــم محدوديت هاى اقليمى، از ديرباز 
بدليل بهره مندى نســبى از پتانســيل هاى 
آب وخاك  و همچنين  موقعيت  جغرافيايى  
استقرار آن، از جمله قديمى ترين كانون هاى 
شكل گيرى جوامع كشاورزى و نيز از جمله 
مناطق مستعد گسترش فعاليت هاى زراعى، 

باغى و دامى كشور محسوب مى شود.
به گفته رئيس ســازمان جهاد كشاورزي 
استان همدان، زير بخش باغبانى به عنوان 
يكى از زيربخش هاى كشاورزى با انواع 
فرآورى،  انبــارى،  تازه خورى،  توليدات 
خشــكبارى و صنعتى نقش قابل توجهى 
در الگوى تغذيه اى مردم و سبد سالمتى 
آنها دارد. از ســوى ديگــر به ميزان قابل 
توجهى در اشــتغال و ايجــاد درآمد در 

بسيارى از شهرستان هاى استان تاثيرگذار 
است.

اســتان همدان به خاطــر موقعيت ممتاز 
جغرافيايــى، كيفيت مناســب آب و هوا، 
خــاك و وجــود نيروى خــالق و فعال، 
داراى قابليت هاى توليدى فراوان در زمينه 
محصوالت باغبانى بوده، بــه گونه اى كه 
مى تواند عالوه بر تأميــن نيازهاى داخلى 
استان، بخشــى از نيازهاى ساير مناطق را 
در زمينه محصوالت باغى برطرف كند. با 
توجه به كيفيت باالى محصوالت توليدى، 
همه ســاله بخشــى از ميوه جات توليدى 
اســتان به خارج ازكشور صادر مى شود كه 
اين موضوع در شكوفايى اقتصادى بخش 
فراوان  اهميت  حائز  اســتان  كشــاورزى 

مى باشد.
روند توســعه ايــن بخش در 10 ســال 
گذشته نشــان مى دهد عليرغم تمام موانع 
اكولوژيكــى، محيطى و اقتصادى اســتان 
همدان داراى پتانســيل توســعه باغبانى 
مى باشــد هم اكنون استان همدان با داشتن 
رتبه اول در توليد گردو و كشــمش رتبه 
سوم در توليد گياهان دارويى، رتبه هفتم در 
توليد قارچ خوراكى و رتبه هفتم در سطح 
گلخانه هاى سبزى و صيفى و بسيارى ديگر 
از محصوالت از استان هاى سرآمد در اين 

زير بخش مى باشد.

اقتصـاداقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كالسه 9600161 موضوع سند رهني شماره 18858 
دفتر اسناد رسمي شماره پنجاه دو شهر نهاوند، بانك كشاورزي شعبه نهاوند 
جهت وصول مبلغ 779097896 ريال (هفتصد و هفتاد و نه ميليون و نود و 
هفت هزار و هشتصد و نود و شش ريال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير 
الي يوم الوصول عليه رضــا آبخون و ميالد ظفري مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده اســت اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي 
بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره وارده 
2489ن97 مورخ 1397/5/24 موارد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آنها به 

شرح ذيل مي باشد:
ششــدانگ يك باب عمارت به پالك شماره 2004 (دو هزار و چهار) فرعي 
از 15 (پانزده) اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي نهاوند استان همدان 
به مســاحت (185) صد و هشتاد و پنج متر مربع كه به استناد نامه شماره 
11338/ن/96 اداره ثبــت نهاوند به نام رضا آبخون ثبت و ســند مالكيت 
صادر گرديده بنا به اظهار كارشــناس رســمي دادگستري: واقع در شهر 
نهاوند- شــهر كيان كوچه كايان و به قيمــت 702500000 ريال ارزيابي 
گرديده است و محدود اســت به حدود: شماالً: بطول (23/55) متر ديوار 
به ديوار پالك 1332 فرعي 1. شــرقًا به طول (8) متر درب و ديواريســت 
به كوچه جنوبًا: اول به طول (17) متر دوم كه غربي اســت به طول پنجاه 
و پنج ســانتيمتر دوم به طول 6/70 متر هر ســه قسمت ديواري است به 
پالك 1333 فرعي از 15 اصلي غربًا اول به طول (1/30) متر ديواريســت 
به پالك باقيمانده 1333 فرعــي از 15 اصلي دوم به طول 6/20 متر ديوار 
به ديوار پالك 1329 فرعي پالك فوق از ســاعت 9 الي 12 روز پنج شنبه 
مورخ 1397/8/10 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته 
مي شود الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي 
آنها باشــد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شــهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق 
وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد  مزايده نقداً 
مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ســاعت و مكان برگزار خواهد 

شد. (م الف 129)
تاريخ انتشار: 1397/7/15

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان خبر داد:
توزيع 383 تن گوشت منجمد در همدان

 مديركل پشــتيبانى امور دام اســتان همدان گفت: در 6 ماهه نخست امسال 383 تن گوشت منجمد 
گوساله و الشه گوسفندى براى تأمين نياز مراكز عمده مصرف، مصارف خانوار و همزمان با مناسبت ها 

با هماهنگى كارگروه تنظيم بازار استان توزيع شده است.
ابولفضل اينانلو افزود: گوشــت گوسفندى به صورت الشه سرد توزيع شده و ذخيره سازى حدود 276 

تن گوشت منجمد گوساله در 6 ماهه امسال محقق شده است.
وى با بيان اينكه بيش از 2752 تن مرغ منجمد در ســردخانه هاى اســتان ذخيره سازى شده است، بيان 

كرد: همچنين در 6 ماهه امســال 920 تن گوشت مرغ منجمد براى مصارف خانوار و مراكز پرمصرف 
در استان توزيع شده است.

مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان به ايسنا گفت: در راستاى حمايت از مرغداران استان در 6 ماهه 
امسال حدود 290 تن مرغ منجمد از محل توليدات استان خريدارى و ذخيره شده است.

وى يادآور شد: 8057 تن نهاده هاى دامى شامل ذرت، جو و كنجاله سويا در قالب برنامه هاى حمايتى از 
توليدكنندگان و تهاتر با تحويل گوشت مرغ به تشكل ها و توليدكنندگان بخش دام و طيور استان تحويل 

و مقدار 1684 تن ذخيره سازى نهاده هاى دامى صورت گرفته است.
اينانلو در پايان خاطرنشان كرد: خريدوفروش نهاد ه هاى ياد شده به قيمت هاى مصوب دولتى و مشمول 

يارانه است كه براى حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان استان انجام شده است.

سرپرست اداره كل راه و شهرسازى استان: 
جذب اعتبار يك ميليارد تومانى جهت اتمام 

قطعه دوم چهار خطه سامن- بروجرد
 سرپرســت اداره كل راه و شهرســازى استان همدان در بازديد از 
پروژه هاى حوزه شهرستان مالير گفت: تا كنون براى قطعه دوم پروژه 
چهارخطه ســامن –بروجرد يك ميليارد تومان جذب شده است كه 
جهت اتمام آن 15ميليارد تومان ديگر نياز اســت و تالش مى كنيم 2

ميليارد تومان را جهت ادامه پروژه جذب نماييم.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرســازى اســتان همدان، 
حسن ربانى ارشد در بازديد از پروژه هاى حوزه شهرستان مالير كه با 
حضور نمايندگان مردم مالير در مجلس، معاون اســتاندار و فرماندار 
ويژه مالير و جمعى از مسئولين ذيربط انجام شد به بررسى مشكالت 

حوزه راه و شهرسازى شهرستان مالير پرداخت.
وى در بازديد از قطعه دوم محور ســامن - بروجرد گفت: طول اين 
قطعه 9 كيلومتر است كه هم اكنون از پيشرفت 30درصدى برخوردار 

است .
ربانى ارشــد هدف از اجراى اين طرح را افزايش ايمنى، آسان سازى 
فرايند عبور و مرور در اين مسير و افزايش رضايت مندى مردم عنوان 
و بيان كرد: اين طرح پس از تكميل محدوده شــهرى سامن در مسير 
خود با روســتاهاى ضربعلى، اميراالمرا، كمربنــه، يونس، كهكدان و 
واشان تقاطع دارد و محور در انتها در تقاطع مالير - نهاوند - بروجرد 

در مرز استان همدان و لرستان به اتمام مى رسد.
سرپرست اداره كل راه و شهرسازى استان در بازديد از پروژه مالير –

توره عنوان كرد: چهار خطه مالير- توره به طول 5/6كيلومتر است كه 
هم اكنون از پيشرفت 80 درصدى برخوردار است.

وى با بيان اين مطلب كه مطالعات محور آورزمان در حال انجام است، 
گفت: اين محور به طول 20 كيلومتر اســت كه براى انجام اين پروژه 

50 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
ربانى ارشــد در بازديد از روســتايى باالى 20 خانوار اظهار كرد: در 
صورت تخصيــص به موقع اعتبارات عمليات اجرايى آســفالت راه 
روستايى روســتاهاى پريان، پير خداوردى، گولوند، چشمه پهن ننج، 
هريرز و نهندر امسال آغاز مى شــود و در مجموع براى آسفالت اين 

تعداد روستا مبلغ 3/5 ميليارد تومان نياز است. 
وي با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي در سطح كشور اظهار داشت: با انجام 
باكيفيت پروژه ها در سطح كشور خواهيم توانست اقتصاد مقاومتي را 

به درستي رعايت كنيم.

تغيير جزئى در ليست كاالهاى مشمول ارز 
4200 تومانى

 رئيس ســازمان توسعه تجارت اعالم كرد: فهرست 25 قلم كاالى 
اساسى مشمول ارز 4200 تومانى مقدارى تغيير كرده و وزارتخانه هاى 
جهاد كشاورزى و بهداشت برخى اقالم را در فهرست خود گنجانده 

و به روز كرده اند.
به گزارش ايسنا، نيمه مرداد ماه با اعالم رييس جمهور و نهايتا تشريح 
بسته جديد ارزى از سوى رييس كل بانك مركزى، فهرست كاالهاى 
اساسى در قالب 25 قلم كاال منتشر شد كه براى واردات از ارز دولتى 
4200 تومانى اســتفاده مى كنند كه از برنج خارجى و گندم آغاز و به 

چاى خارجى، دارو و ماشين آالت كشاورزى ختم شد.
البتــه در همان زمان وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم كرد كه 
سه وزارتخانه جهاد كشاورزى، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى مى توانند با تضمين تنظيم و كنترل بازار ارز 

به فهرست خود اضافه كنند.
مجتبى خســروتاج - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت - درباره 
كاالهاى اساسى مشــمول نرخ ارز دولتى و تغييرات رخ داده در آنها 
اينگونه به ايســنا توضيح داد كه چيــزى به مجموعه 25 قلم كاالهاى 
اساســى اعالم شده اضافه نشده اســت اما برخى از وزارتخانه ها در 
گروه هاى تعريف شده برخى از كاالها را به اقالم موجود گذشته اضافه 

كرده اند كه در واقع بتوانند شفاف سازى بيشترى در آنها انجام دهند.

كارت دانشجويي فرزانه فاضلي ايمان فرزند هادي به 
شماره ملي 3860829221 رشته شيمي دانشگاه بوعلي 
به شماره دانشجويي 9312105023 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ملي و كارت دانشجويي اميرحسين محمدنيا فرزند 
محمدعلي به شماره ملي 4311211015 رشته نقاشي 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9612461033 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مرتضي اليقي فرزند نايبعلي به شماره 
ملي 4040232021 رشته علوم مهندسي آب دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره  دانشجويي 9212450020 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سياوش ناصري فرزند دارا به شماره 
ملي 0480940800 رشته مهندسي صنايع دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712175045 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فاطمه يوسفي فرزند حسن به شماره 
ملي 4311293747 رشته مهندسي برق دانشگاه 
بوعيل به شماره دانشجويي 9612317054 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند رانندگي اصغر محبتي  لك به شماره ملي 
4051344630 به شماره كارت 1192006 به شماره بيمه 
3560- 485869183 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پ

بانك توسعه صادرات ايران

آگهي مزايده عمومي فروش اموال، امالك و مستغالت 
بانك توسعه صادرات ايران 

بانك توسعه صادرات ايران در نظر دارد اموال، امالك و مستغالت مازاد خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، 
با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) به صورت الكترونيكي به فروش برساند.

 تاريخ انتشار 1397/7/14 و 1397/7/16 مهلت دريافت اسناد و بازديد: از تاريخ 1397/7/14 تا تاريخ 1397/7/28 
مهلت ارسال پيشنهادها: تا تاريخ 1397/7/28 تاريخ بازگشايي اسناد: تاريخ 1397/7/29 تاريخ اعالم برنده مزايده 1397/8/9 مي باشد.

شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده 
1- ميزان سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مي باشد كه مي بايست به شماره حساب 8100000234001 مديريت 

امور مالي بانك توسعه صادرات ايران واريز گردد.
2- پيشنهادها هم زمان با ثبت در سامانه الكترونيكي دولت مي بايست در پاكت هاي الك و مهر شده به اداره كل مهندسي ساختمان به 

نشاني تهران، خيابان احمد قصير، نبش خيابان احمديان، ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران، طبقه 11 تحويل گردد.
3- بانك در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد و به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و يا بعد از مهلت قانوني به 
بانك تسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين شركت در مزايده هيچ الزامي براي بانك جهت عقد قرارداد ايجاد نخواهد كرد.

4- در صورتي كه تعداد شركت كننده حائز شرايط،  يك شركت كننده (حداقل ممكن) باشد،  كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان 
به عنوان برنده مزايده اقدام نمايد.

5- هزينه هاي اجرايي، هزينه چاپ آگهي مزايده و كارشناسي اموال به عهده برنده مزايده مي باشد.
ضمناً  رعايت موارد ذيل الزامي است.

1- برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل، دريافت اسناد مزايده، 
پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم، از اين طريق امكان پذير 

مي باشد.
2- كليه اطالعات شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در تابلو اعالن عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده و انتخاب مي باشد.

3- عالقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768 
اطالعات دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه (setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» موجود مي باشد.

آمار سطح زير كشت، توليد و عملكرد محصوالت باغي شهرستان اسدآباد 
در سال 1396

عملكردميزان توليدسطح زير كشت با احتساب درختان پراكندهنام محصول
در هكتار(تن)(هكتار)

(كيلوگرم) غيربارورباروركل
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آمار سطح زير كشت، توليد و عملكرد محصوالت باغي استان همدان 
در سال 1396

عملكردميزان توليدسطح زير كشت با احتساب درختان پراكندهنام محصول
در هكتار(تن)(هكتار)
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رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در مراسم برداشت آلو در روستاي ملحمدره:

اسدآباد قطب توليد آلو است 
■ آماري از توليدات باغبانى استان همدان

گزارش ويژه
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000391 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حميد فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 3470 صادره از 
تهران در ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 447 مترمربع قسمتي از 
پالك 2 اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري 
از مالكين رســمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر 
پنبه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند 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، 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 2589)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000387 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حميد فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 3470 صادره از 
تهران در ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 644 مترمربع قسمتي از 
پالك 2 اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري 
از مالكين رســمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر 
پنبه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند 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، 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 2579)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000389 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم 
فريده فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 9288 صادره از 
تهران در ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 614 مترمربع قسمتي از 
پالك 2 اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري 
از مالكين رســمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر 
پنبه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند 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، 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 2585)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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 139760326006000801- 1397/6/18 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محرمعلي 
خدائي راكد فرزند عزيزاله به شــماره شناســنامه 10 صادره از اراك ششدانگ 
يك باب مغازه به مســاحت 34/88 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي اراضي 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين رسمي جهانشير عنبري 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص 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 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 ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 564)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000392 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
مجيد فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 3471 صادره از 
تهران در ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 560 مترمربع قسمتي از 
پالك 2 اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري 
از مالكين رســمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر 
پنبه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند 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، 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 2587)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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 139760326006000823- 1397/6/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم 
ســكينه سياوشي فرزند مرادحاصل به شماره شناســنامه 324 صادره از مالير 
ششدانگ يك باب خانه مسكوني به مســاحت 76/50 مترمربع در قسمتى از 
پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين 
رسمي حيدر رهام گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 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 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 560)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000386 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حسن فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 403 صادره از تهران 
در ششدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 685 مترمربع قسمتي از پالك 2 
اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري از مالكين 
رسمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر پنبه اي محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص 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 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 ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 2583)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139760326006000835-1397/6/20 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
مجتبي مهدوي نسب فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 207 صادره از مالير 
ششــدانگ يكباب مغازه به مساحت 47/10 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي 
اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين رســمي حسن و 
باقرزند بابا رئيســي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 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، 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 556)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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 139760326001000388 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 516 صادره از تهران 
در ششدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 447 مترمربع قسمتي از پالك 2 
اصلي حومه بخش سه واقع در  جاده گنجنامه كوچه گرده پزي خريداري از مالكين 
رسمي اوليه آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي جعفر پنبه اي محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص 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 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 ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 2581)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16
علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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 139760326006000815- 1397/6/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم پري 
لر زنگنه فرزند محمدقربان به شــماره شناسنامه 806 صادره از مالير ششدانگ 
يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 165/57  مترمربع در قسمتى از پالك 
يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين رسمي 
حيدر رهام گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند 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، 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 566)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1

محمدرضا اميني
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مسابقات مچ اندازى قهرمانى همدان 
برگزار شد

 قهرمانان مچ اندازى اين اســتان با برگزارى يك دوره مســابقه به 
ميزبانى سالن شهردارى شهرك مدنى همدان برگزار شد.

رئيس هيأت بدنســازى و پرورش اندام همدان گفت: مســابقات مچ 
اندازى قهرمانى استان همدان با شركت 147 ورزشكار در قالب تيم هايى 
از شهرســتان هاى همدان، مالير، قهاوند، فامنين، كبودراهنگ، بهار و 

تويسركان برگزار شد.
مرتضى خدابنده لو در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين مسابقات در 
هر سه رده ســنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در وزنهاى 60 تا به 
اضافه 105كيلو گرم در دو رده چپ دست و راست دست برگزار شد.

رئيس هيأت بدنسازى و پرورش اندام همدان اضافه كرد: در پايان اين 
رقابت ها و در بخش تيم ، نام آوران قهاوند با 333 امتياز قهرمان شــد، 
ســبالن همدان با 313 امتياز دوم و تختى تويســركان با 307 امتياز در 

جايگاه سوم قرار گرفت.
خدابنــده لو بيان كرد: در بخش انفرادى اين رقابت ها و در رده ســنى 
نوجوانان راست دست، ميالد رمضانى، حسن نجفى، كيانوش عليزاده، 
رضا محمد زعيم خواه، سينا رستمى، امير محمد رمضانى، محمد رضا 
احمدى راد، امير محمد چراغى، بهنام بختيارى، على زارعيان و حميد 

محمودى دارايى قهرمان يازده وزن تعيين شده مسابقات شدند.
وى اظهار داشت: همچنين در رده سنى جوانان راست دست به ترتيب 
محمد جواد خوش كار، سجاد شيخ السالمى، على عبدالمالكى، غالمرضا 
عبدالمالكــى، حميد رضا آقايى، محمد طيب پور، رضا خدادادى، رضا 

افشار و امير حسين تيمورى قهرمان اوزان يازده گانه شدند.
خدابنده لو يادآور شــد: در رده سنى بزرگساالن راست دست نيز رضا 
دولتى، على حسن بهرامى، مســعود بقايى، بهروز عباسى، ميالد چهار 
يارى، اميد كريميان، هومن قهرمانى، يحيى گويلى، ميثم قاوندى، عليرضا 
ريخانى و مجتبى ساريخانى قهرمانى اوزان يازده گانه را به دست آوردند.

وى با بيان اينكه نفرات برتر اين رقابت ها به مسابقات قهرمانى كشور 
اعزام مى شــوند، افزود: در رده ســنى بزرگساالن چپ دست نيز على 
عبدالمالكى، على حسين اميد خواه، سيد على قهرمانى به ترتيب عنوان 

هاى قهرمانى وزن هاى خود را به دست آوردند.

تركيب نماينده همدان در ليگ دسته 2 
فوتسال كشور مشخص شد

 مدير باشگاه فوتسال ســالمت همدان تركيب تيم نماينده فوتسال 
همدان در ليگ دسته دوم كشور را اعالم كرد.

على ثقفى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: بهروز ترابى، رحيم قاسمى 
جواد، جعفر ســهرابى، سيد جمال مير اسماعيلى، مرتضى خدابنده لو، 
امين وفايى، وحيد شــانه اى، امين وكيلى ، حميــد عبادى فرا ، مجيد 
تاجيك ،حميــد نجاتى، على رضا مهربانيــان، مجتبى نهنجى و وحيد 

ميرزايى بازيكنان اين تيم در فصل جديد مسابقات هستند.
وى اظهار داشــت: همچنين على ظهيرى سرپرست، امير نوروزى 
تــداركات، على ثقفى مربى و حميد شــانه اى مشــاور فنى تيم 

بود. خواهند 
وى بيان كرد: تيم ســالمت تنها نماينده فوتســال استان همدان در 
ليگ دســته دوم كشور اســت كه تركيب بومى را تشكيل مى دهد.
ثقفى خاطرنشان كرد: حدود يك ماه تا شروع رقابت هاى ليگ دسته 
دوم فوتسال كشور باقى مانده و انتظار حمايت از سوى مسئوالن را 
داريم.مدير باشــگاه فوتسال سالمت همدان افزود: بازيكنان انتخاب 
شــده تجربه حضور در ليگ هاى مختلف فوتسال كشور را دارند و 

در صورت حمايت مسئوالن تيم مدعى صعود خواهيم بود.
تيم فوتسال سالمت همدان تيرماه امسال براى نخستين بار جواز صعود 

به ليگ دسته دوم فوتسال باشگاه هاى كشور را كسب كرد.

بحران مديريتى دامن گير پاس شد
 ابهام در وضعيت مديريتى و مشــكالت مالى باشگاه پاس باعث 

خوددارى كادر اجرايى و بازيكنان از تمرين شد.
به گزارش ايرنا، تمرين عصر روز شــنبه تيم فوتبال پاس همدان تنها 
با 12 بازيكن برگزار شد و ساير بازيكنان، عوامل پزشكى و تداركاتى 

پاس در تمرين حاضر نشدند.
پاســى ها از هفته ها قبل نســبت به غيبت اميــر عظيمى مديرعامل 
باشگاه كه گفته مى شود استعفا داده است، گاليه مند بوده و خواستار 

رسيدگى به وضعيتى مديريتى تيمشان شدند.
با اين حال نبود مديرعامل باشگاه پاس در هفته هاى اخير باعث برهم 
زدن شرايط مالى و تداركاتى اين تيم شد تا جايى كه حتى بدهى هايى 

را بابت امور روزمره برجاى گذاشت.
 مشكل تغيير زمين نيست!

بازيكنــان اين تيم معتقدند مشــكالت پاس فراتر از اين اســت كه 
مسئوالن به دنبال تغيير زمين مسابقه تيم باشند.

به گفته آنان، مشــكل اصلى پاس مسايل مديريتى و مالى است و اگر 
اين شرايط ادامه يابد، پاس به بحران اساسى خواهد خورد.

اين صحبت ها به نامه هفته گذشته مسئوالن ورزش همدان به هيأت 
فوتبال اســتان مبنى بر تغيير زمين بازى تيم پاس از ورزشگاه شهداى 

قدس به ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج اشاره دارد.
بازيكنان پاس مى گويند: اى كاش مشكل تيم زمين مسابقه بود؛ اكنون 
نياز مالى بيش از پيش احســاس مى شود چرا كه حتى براى نيازهاى 

روزمره تيم از جمله آب معدنى و وعده غذايى نيز مشكل داريم.
افزون بــر اين بازيكنان غير بومى با گاليه مندى از وعده هاى مطرح 
شــده، يادآورى مى كنند كه قبل از آغاز فصل مسئوالن باشگاه اعالم 
كردند كه درصدى از قراردادها را پيش از شروع مسابقات پرداخت مى 
كنند اما با گذشت چهار هفته از بازى ها هنوز درصدى پرداخت نشده 
است. اين عده كه تمايلى به اعالم نام خود نداشتند، افزودند: خانواده 
بازيكنان غيربومى چشم انتظار پرداختى هاى مالى بازيكنان هستند تا 
امرار معاش كنند چرا كه يك فوتباليســت شغل ديگرى ندارد و تمام 

اميد او همين قراردادهاى فصلى است.
 غيبت كادر اجرايى پاس

امروز در تمرين تيم پاس كادر پزشــكى و تداركاتى پاس نيز حضور 
نيافت تا نســبت به پرداخت نشــدن درصدهاى مالــى خود اينگونه 

اعتراض كنند.
گفته مى شود كه پزشك و تداركات تيم چندين ماه است بدون حقوق 
در تمرين و مســابقات حضور مى يابند و ريالى بابت خدمات ارايه 

شده دريافت نكرده اند.
همين مســاله باعث شــد تا افراد مورد اشــاره صبح امروز از احمد 
جمشــيديان سرمربى تيم پاس بابت حاضر نشدن در تيم عذرخواهى 
و اعــالم كنند كه تا زمان پرداخت معوقات مالى از حضور در تمرين 

خوددارى مى كنند.
افزون بر اين نيز چندين بازيكن كليدى پاس تمرين نكردند.

 اوضاع باشگاه آشفته است
ســرمربى تيم پاس نيز با گاليه مندى از شرايط موجود گفت: چندين 
هفته بازيكنان را با زبان نگه داشــته ام اما در نهايت آنها نيز حق دارند 

و انجام تعهد باشگاه را مى خواهند.
جمشيديان افزود: بر حسب وظيفه همراه با ساير مربيان تمرين تيم را 
پيگيرى كرديم اما با 12 بازيكن نمى توان به هماهنگى و آماده سازى 
مناســب جهت حضور در ادامه مسابقات رســيد.وى اضافه كرد: از 
مسئوالن اجرايى استان درخواست مى كنم نسبت به مشكالت عديده 

تيم اقدام الزم را انجام دهند تا تيم بيش از پيش دچار ضرر نشود.
جمشيديان بيان كرد: به هرحال بازيكن و كادر اجرايى تيم حق دارند 
چرا كه برخى از آنها حتى قبل از حضور ما در تيم فعاليت داشته اند و 

چندين ماه است كه پولى دريافت نكرده اند.
وى اظهار داشــت: انتظار ما حمايت از تيم اســت و براى رسيدن به 
هدفى كه دنبال مى كنيم، اين موضوع بســيار حايز اهميت است و در 

تمامى تيم ها نيز جزو نيازهاى ضرورى محسوب مى شود.
پاس همدان در ليگ 2 فوتبال كشــور حضــور دارد و از چهار بازى 
انجام شده در فصل جارى صاحب سه تساوى و يك باخت در گروه 

ب مسابقات شده است.

همدان ميزبان المپيك تيروكمان كشور شد
 دبير هيأت تيراندازى با كمان همدان گفت: اين استان از سوى فدراسيون به عنوان 

ميزبان المپيك استعدادهاى درخشان تيروكمان رده هاى پايه كشور انتخاب شد.
ساســان رضوى مشــعوف در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين رقابت ها 

رده هاى سنى نونهاالن و نوجوانان 12 تا 14 سال حضور خواهند يافت.
وى بيان كرد: اين جشــنواره اســتعداديابى با حضور نخبه هــاى تيراندازى با كمان 

استان هاى مختلف كشور در اوايل آذرماه به ميزبانى شهر همدان برگزار مى شود.
رضوى مشعوف خاطرنشــان كرد: ميزبان المپيك استعدادهاى درخشان با همكارى 

وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در رشته هاى مختلف ورزشى 
برگزار مى شــود و هدف شناسايى و پرورش اســتعدادها براى حضور قدرتمند در 
بازى هاى المپيك 2024 است. وى يادآور شد: استان ها در قالب اين المپيك موظف 
به برگزارى مســابقات انتخابى هســتند و هر استان مى تواند سه ورزشكار در رشته 
ريكرو بانوان، سه ســهميه ريكرو آقايان، سه ورزشكار كامپوند آقايان و سه سهميه 
ريكرو بانوان را به المپيك اســتعدادهاى درخشان تيروكمان به ميزبانى همدان اعزام 
كنند. دبير هيأت تيراندازى با كمان همدان افزود: همدان جزو سه استان فعال و برتر 
در ورزش تيروكمان اســت و بر اساس اعالم فدراســيون به زودى پايگاه قهرمانى 

تيراندازى با كمان غرب كشور در اين شهر راه اندازى مى شود.

ا جــراى طــرح ورزش خانوادگــى با 
برگزارى مسابقات جام «نشاط و تندرستى» 
اقدامــى موثــر توســط وزارت ورزش و 
جوانان به شمار مى رود كه نقشى مهم در 
ايجاد روحيه، نشــاط و افزايش مشاركت 

بانوان دارد.
«نشاط و تندرســتى» در راستاى مشاركت 
همه جانبه بانوان بــه صورت تيم منتخب 
بستگان و فاميل ها اجرايى شده و در سطح 
شهرستان، استان و كشور به صورت رسمى 

در حال برگزارى است.
هــم اكنون نحــوه برگزارى ايــن جام از 
سوى زهرا ســادات موسوى مديركل دفتر 
هماهنگى و نظارت ورزش بانوان وزارت 
ورزش و جوانان كشــور به استان ها ابالغ 
شــده و هدف از اجراى آن افزايش دانش، 
آگاهى حركتى، ايجاد نشــاط و شادابى در 

بين بانوان است.
 جلوگيرى از فقر حركتى مهمترين 

هدف جام «نشاط و تندرستى»
مديــر امــور ورزش بانــوان اداره ورزش 
و جوانــان همدان در اين بــاره مى گويد: 
اين طرح بــا هدف ايجاد عادت به ورزش 
كردن در زندگى روزانه و جلوگيرى از فقر 
حركتى و ناهنجارى هاى جسمانى و روانى 

حاصل از آن اجرايى مى شود.
معصومــه پيردهقان افزود: معاونت ورزش 
بانــوان وزارت ورزش و جوانــان مجرى 
اين طرح اســت و با رويكرد ارتقاط سطح 
سالمت جسمانى، روانى، اجتماعى جامعه 
و ايجاد نشاط و شــادابى از طريق ورزش 
به صورت اســتانى، منطقه اى و كشــورى 

برگزار مى شود.
وى اضافــه كــرد: افزايــش دانــش، آگاهــى 
حركتــى و ايجــاد نشــاط و شــادابى از 
طريــق ورزش، نهادينــه ســازى ورزش 
ــاد  ــردى و ايج ــى ف ــواده و زندگ در خان
عــادت انجــام فعاليــت هــاى ورزشــى بــه 
ــى  ــاى اجتماع ــيب ه ــور كاهــش آس منظ
در اوقــات فراغــت از اهــداف كالن ايــن 

ــى رود. ــه شــمار م طــرح ب
 تشكيل تيم هاى خانوادگى

بــه گــزارش ايرنــا نايب رئيــس هيأت 
پيرامون  نيز  همــدان  همگانى  ورزش هاى 
نحوه اجراى اين مســابقات گفت: هر تيم 
متشــكل از هفت ورزشكار از بانوان عضو 

يك خانواده خواهد بود.
مريم روحى افزود: مادربزرگ، مادر، دختر، 
خواهر، خاله و عمه اين تيم را تشكيل مى 
دهند كــه در مجموع بايد 6 بازيكن اصلى 

و يك بازيكن ذخيره باشــند و تيم ها نمى 
توانند از بســتگاه درجه 2 به باال اســتفاده 

كنند.
وى ادامه داد: آيتم هاى برگزارى مسابقات 
جــذاب و پرنشــاط و در عيــن حــال 
غيرتخصصى تعيين شــده تا همه ســنين 

بتوانند در آن رقابت كنند.
روحى يادآور شــد: دراز نشســت با توپ 
بسكتبال، پرش جفتى به صورت زيگزاك، 
آمادگى جســمانى، جابجايى توپ مديسن 
بال سه كيلوگرمى، پرس از مانع و عبور از 
زيــر مانع و راه رفتن روى چوب موازنه از 
رشته هاى تعيين شده رقابتى در اين دوره 

از مسابقات است.
وى خاطرنشــان كرد: بــراى قضاوت اين 
مسابقات نيز از داوران باتجربه رشته هاى 

مختلف استفاده مى شود.
مســابقات  به  ها  بهترين  اعزام   

كشورى
نائب رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى 
همدان گفت: همه رده هاى سنى مى توانند 
در اين مســابقات حضور داشــته باشند و 
بهتريــن ها به رقابت هاى كشــورى اعزام 
مى شوند. روحى افزود: براساس هماهنگى 
شهرســتانى  پيكارهاى  گرفتــه  صــورت 
شــانزدهم و اســتانى هجدهم ماه جارى 
برگزار مى شــود و تمامى بانوان در قالب 
يك تيم مى توانند در اين مسابقات شركت 

كنند.
روحى خاطرنشــان كــرد: ارايــه گواهى 
سالمت و كارت بيمه ورزشى براى حضور 

در اين مسابقات الزامى است.

كارگاه آموزشى پيراميد 
بانوان در همدان برگزار شد 
 كارگاه آموزشــى پيراميد بانوان استان 
همدان با حضور محمد فرزين فر مدرس 
وزارت ورزش و جوانان در همدان برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان، كارگاه آموزشى پيراميد 
بانوان اســتان همدان بــا حضور محمد 
فرزيــن فــر مــدرس وزارت ورزش و 
جوانان روز گذشته در همدان برگزار شد. 
در اين كارگاه 23 نفر از مربيان رشته هاى 
مختلف در سطح استان آموزش هاى الزم 
را در خصوص پيراميد به صورت تئورى 

و عملى فرا گرفتند.
ايــن آموزش ها در بخــش هاى ضرب 
آهنگ، آموزش پايه پيراميد، اجراى طرح 
بلوك ســازى طرح پيراميد، مارش بوده 
اســت.اين طرح به منظور اشتغالزايى و 
بدنى  تربيت  التحصيالن  فارغ  بكارگيرى 
و علوم ورزشــى و برگــزارى افتتاحيه 
و  كشــورى  مســابقات  اختتاميه هاى  و 
بين المللى در بخش آقايان و بانوان برگزار 

مى شود.

شناگر ايران به هشتمى 
پاراآسيايى بسنده كرد

 شناگر نابيناى ايران در فينال ماده 400 
متر آزاد نتوانست مدالى را از آن خود كند.

به گزارش ايســنا ، محمدحسين كريمى 
جهان آبــادى در فينال كالس S۱۳ كه 
با كالس هاى S۱۱ و S۱۲ ادغام شده 
بود، همراه با ورزشــكارانى از قزاقستان، 
ژاپن و ازبكســتان به آب پريــد اما در 
نهايت به مقام هشــتمى رســيد.ركورد 
كريمــى جهان آبادى در اين مســابقه 5 
دقيقه و 54 ثانيه و 48 صدم ثانيه بود كه 
در اين دسته، ورزشكارى از ازبكستان به 

عنوان قهرمانى رسيد.

محروميت و جريمه در 
انتظار حبيب ماگمدوف

 رئيس ســازمان UFC از محروميت 
و جريمه براى حبيب نورماگمدوف خبر 
داد. به گزارش ايسنا ، بعد از مبارزه حبيب 
نورماگمــدوف و كونور مــك گريگور 
كه با برترى مبارز روس به پايان رســيد، 
درگيرى هاى زيادى رخ داد و باعث شــد 
حتى عــده اى از هــواداران دو مبارز نيز 
وارد قفس شوند و درگيرها به سكوها نيز 
كشيده شد. حمله حبيب نورماگمدوف به 
حريف تمرينى مك گريگور باعث بروز 
اين درگيرى ها شــد. در همين رابطه دانا 
وايت رئيس سازمان UFC گفت: ممكن 
اســت حبيب را با محروميت و جريمه 
روبرو كنيم. اگــر محروميت او طوالنى 
مدت باشد ممكن است كمربند قهرمانى 
را از او بگيريــم. رفتارى كــه او بعد از 
مبارزه داشــت مورد پسند نيست و قطعا 
با او برخورد خواهد شد. اين يك ورزش 
است و كسانى كه به مك گريگور حمله 
كردند رفتار درســتى نداشتند. اين مبارزه 
نيست. اگر دوست دارند مبارزه كنند بايد 

اعالم كنند.

طرح ورزش خانوادگى 
زمينه ساز نشاط و تندرستى

افزايــش دانــش، آگاهى 
و  نشــاط  ايجاد  و  حركتى 
شــادابى از طريق ورزش، 
نهادينه ســازى ورزش در 
فردى  زندگى  و  خانــواده 
انجام  عــادت  ايجــاد  و 
به  ورزشــى  هاى  فعاليت 
هاى  آسيب  كاهش  منظور 
فراغت  اوقات  در  اجتماعى 
از اهداف كالن اين طرح به 

شمار مى رود
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سمعكى كه توسط خود كاربر تنظيم 
مى شود

"سازمان غذا و دارو آمريكا"(FDA) براى اولين بار يك سمعك 
را به تاييد رساند كه مى تواند توسط خود كاربر تنظيم شود. 

به گزارش ايســنا ، "ســازمان غــذا و دارو آمريــكا"(FDA) براى 
اولين بار يك ســمعك را به تاييد رســاند كه مى تواند توسط كاربر 
برنامه ريزى شــده، تنظيم و يا كنترل شــود.توليد كننده اين سمعك 
شركت "بوز"(Bose) است و كاربران آن مى توانند تنظيمات سمعك 
را در زمان واقعى و از طريق يك اپليكيشن موبايل انجام دهند."مالوينا 
ايدلمــن"(Malvina Eydelman) مدير بخش چشــم و گوش 
سازمان غذا و دارو آمريكا اظهار كرد، از دست دادن شنوايى مسئله اى 
مهم در حوزه سالمت عمومى به خصوص در ميان افراد مسن است.

تبديل پسماندهاى غذايى به محصوالت 
باكيفيت قابل استفاده  

 دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى گفت: پسماندهاى 
غذايى قابليت تبديل شــدن به محصوالت با كيفيت قابل استفاده در 
صنايع مختلف را دارد. مصطفى قانعى ، در خصوص تبديل پسماندهاى 
غذايى، تصريح كرد: فناورى هاى زيستى مى تواند پسماندهاى غذايى 
و كشــاورزى را به محصوالت با كيفيت قابل اســتفاده تبديل كند.به 
گزارش فارس، وى افزود: اين پسماندهاى غذايى مى تواند در صنعت 
خوراك دام و طيور و توليد ســوخت هاى زيستى مورد استفاده قرار 
گيرد.به گفته قانعى، فناورى هاى زيستى در افزايش كيفيت توليدات 
غذايى نقش دارد به همين دليل مدتى اســت كه به دنبال اجراى طرح 

استفاده از اين فناورى ها در توليد مواد غذايى هستيم.

شناسايى بيمارى هاى عفونى تنها با 
آزمايش تشخيصى مبتنى بر كاغذ

Eindhoven)"پژوهشــگران "دانشــگاه صنعتى آيندهــوون  
University of Technolog) هلند با همكارى پژوهشــگران 
Keio) ژاپن يك آزمايش تشخيصى  University)" دانشگاه كيئو"
مبتنى بر كاغذ توسعه داده اند.به گزارش ايسنا، پژوهشگران هلندى و 
ژاپنى با همكارى يكديگر موفق به توســعه يك آزمايش تشــخيصى 
مبتنى بر كاغذ شده اند كه مى توان توسط آن انواع بيمارى هاى عفونى را 
شناسايى كرد.پزشكان مى توانند يك قطره خون را بر روى نوار كاغذى 
قرار داده و ســپس از دوربين يك گوشى هوشمند، براى اندازه گيرى 
تغيير رنگ اســتفاده كرده و تشخيص دهند كه بيمار مبتال به عفونت 

خاصى مانند بيمارى آنفلوآنزا، ايدز يا تب دنگ است يا خير.

پنتاگون لشگرى از حشرات ويروسى را 
به خدمت مى گيرد  

 ارتش امريكا به دنبال اجراى طرحى جديد است تا لشگرى از حشرات 
آلــوده به ويروس را براى انجــام ماموريت هاى نظامى به كار بگيرد. به 
گــزارش فارس ، ارتش امريكا به دنبال اجراى طرحى جديد اســت تا 
لشگرى از حشرات آلوده به ويروس را براى انجام ماموريت هاى نظامى 
به كار بگيرد. قرار است اين حشرات به صورت ژنتيكى دستكارى شوند 
تا هر يك ويروس هاى مرگبار مدنظر پنتاگون را با خود حمل كنند.طرح 
يادشده متحدان حشره نام دارد و در قالب آن از روش دستكارى ژنتيكى 
كريسپ به منظور دستكارى ساختار بدن حشرات استفاده مى شود.البته 
اين نوآورى تنها كاركردهاى نظامى ندارد و در عرصه كشاورزى نيز براى 

كمك به رشد محصوالت كشاورزى قابل استفاده است. 

بهره مندى بيش از 11 هزار بانك و 800 
دستگاه ATM از خدمات ماهواره مخابراتى

  مديركل ســنجش از راه دور سازمان فضايى ايران با بيان اينكه بر 
اساس برنامه هاى تدوين شــده 5000 روستا به ارتباطات ماهواره اى 
متصل مى شــود،  گفت: عالوه بر آن شــبكه لرزه نگارى كشور نيز با 
اســتفاده از خدمات ماهواره هاى مخابراتى تنش هاى ســطح زمين را 

رصد مى كند.
به گزارش ايسنا، على صادقى در كارگاه آموزشى فناورى هاى فضايى 
و توانمندى ها در دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره بــه كاربردهاى 
ماهواره هاى مخابراتى، افزود: در حال حاضر يكسرى از شركت هاى 
داخلــى در عرصه ارتباطات ماهواره اى وارد شــده اند و توانســته اند 

ارتباطات ماهواره اى مورد نياز كشور را برقرار كنند.
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■ حديث:
امام علي(ع):

در شگفتم از آدميزاد، كه آغازش نطفه اى است و فرجامش الشه اى است و در 
اين ميان انبار غائط است و با اين همه تكبر مى ورزد.

ميزان الحكمه، ج 10، ص23

  همدان در تكاپوى برگزارى سومين 
همايش بين المللى معمارى دستكند 

 ســومين همايش بين المللى معمارى دســت كند با عنوان «ميراث 
معمارى دســت كند براى نسل ها» 17 تا 19  مهرماه در همدان برگزار 
مى شــود. دبير همايش و معاون گردشگرى استان همدان با اعالم اين 
خبــر عنوان كرد : توجه مجامع علمــى و حرفه اى جهانى به موضوع 
معمارى دســت كند باعث شد تا همايش بين المللى معمارى دست كند 
هر سه ســال يكبار با هدف شناخت و توسعه هنر خالقانه بشر در به 

آشتى رسيدن با طبيعت به صورت بين المللى برگزار شود. 
على خاكســار گفت: برگزارى موفق همايش هاى پيشين در سال هاى 
1391 و 1394 در كرمان و تهران و اســتقبال بينظير پژوهشــگران و 
متخصصين حوزه هاى مرتبط منجر به برقرارى ارتباط علمى بيشتر بين 

پژوهشگران اين حوزه شده است.
وى با اشــاره به اين نكته كه اين گردهمايى هر ســه ســال يكبار 
توســط دبيرخانه دائمى همايش برگزار مى شــود افــزود: همايش 
ســوم با عنوان ميراث معمارى دســت كند براى نســل ها در تاريخ 
17تا 19 مهرماه امســال، با همكارى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و 
گردشــگرى، اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان، مديريت امور پايگاه هاى ميراث جهانى و دانشگاه 

مى شود. برگزار  سينا  بوعلى 
خاكسار تاكيد كرد : در سومين همايش بين المللى معمارى دستكند كه 
قرار است از 17 الى 19 مهرماه در همدان برگزار شود ،  مجموعه هاى 
دســتكند قلعه جوق، ارزانفود و شهر زيرزمينى سامن معرفى خواهند 
شــد. اين همايش سه ساالنه برگزار ميشــود. همايش نخست درسال 
1391 در كرمان برگزار گرديد. دومين همايش در ســال 94 در موزه 
ملى ايران باســتان برگزار شد  حاال سومين همايش به ميزبانى همدان 

در مهرماه 1397 برگزار ميشود. 
خاكسار تاكيد كرد : دراين همايش بيش از 20 سخنرانى علمى توسط 
پژوهشگران داخلى و خارجى در زمينه معمارى دستكند ارائه خواهد 
شــد. اين همايش يكــى از برنامه هاى بين المللــى مرتبط با رويداد 
همدان 2018 بوده و با مشــاركت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى 
كشــور، دفتر امور پايگاه هاى ميراث فرهنگى و جهانى، دانشكده هنر 
و معمارى دانشگاه بوعلى سينا و اداره كل ميراث فرهنگى استان و به 

ميزبانى استان همدان برگزار ميشود.

نان خشك غنى شده و لنگ برند!
 حقيقت امر بعد از فراگير شــدن اين موبايل هاى 
هوشــمند در جامعــه كه به حمــدا... قابليت ضبط 
تصاوير و صوت را دارا هستند و در دست هر پير و 
جوان و كودك رويت مى شوند، ديگر امكان زير ميز 
بازى زدن و تكذيب و انكار ، تقريباً به صفر رسيده 
اســت و هر كس بايد پاسخگوى اظهاراتش ولو در 
باب مالش در عوض فيزيوتراپى در بجستان، تعارف 
سبوس به كشاورز در گيالن و نان خشك و لنگ در 

يمنستان و ... باشد.
پا روى حق نگذاريم برخى مســئوالن و مديران هم 
بيش از حد اين گوشى هاى هوشمند را جدى گرفته 
اند و در بعضــى ديار نظير واليت ما ، با كانال هاى 
تلگرامى مصاحبه مى كنند و حتى در نشســت هاى 
خبرى از آنها دعوت مى شــود تا مصاحبه هايشان 
البالى پست هاى مربوط به فروش دوغ شتر، پوشك 
بچه،  دستمال كاغذى، رب خانگى، خريد ضايعات 

و ...منتشر شود!
اما اين بار كار از ضبط با گوشــى هــم فرا تر رفته 
اســت و اخيراً على اكبر واليتــى كه معرف حضور 
همه اســت و اگر قرار شــود مناصب و پست هاى 
دولتى ايشــان ذكر شــود مثنوى هفتاد بند كاغذ 70 
گرمى اندونزى است، به مقاومت مردم يمن در برابر 
زورگويى هاى عربســتان و متحدانش اشاره كرده و 
فرمــوده : «از يمنى ها ياد بگيريم كه چگونه در برابر 
تهديد و تحريم مقاومت مى كنند. به جاى لباس لنگ 
مى بندند و اســلحه به دســت دارند و چند تكه نان 
خشك دستشان اســت با پاى پياده و سعودى ها از 

دست اين ها عاجز شدند.» به نقل از جرايد
از آقاى واليتى پنهان نيست از شما چه پنهان تا جايى 
كه ما در خاطر داريم قرار بود ســاير كشور ها از ما 
درس بگيرند در ثانى اين مردمى كه شما  به آنها  نان 
خشك و لنگ تعارف مى كنيد 8 سال در برابر تمام 
دنيا ايستادند و با دست خالى در مقابل دشمن تا بن 
دندان ايستادگى كردند كه امروز برخى ها به راحتى 
مى توانند با هزار ميليارد تومان ســرمايه وزير شوند 
و مــردم را به مالش فرا بخوانند يــا به دليل گرانى 
دارو خانواده والدينى را كه فرزندان شان به بيمارى 
SMA  دچار است به پذيرش واقعيت دعوت كنند! 
خدا وكيلى اگر نوه جناب وزير خداى ناكرده دچار 
اين بيمارى شــود ايشان هم واقيعت را مى پذيرد يا 
براى نيم ساعت بيشتر زنده ماندن نوه شان، دست و 
پا مى زنند و دارو را از زير ســنگ هم شده پيدا مى 
كنند؟! همين مــردم امنيت به وجود آوردند كه يك 
نفــر بتواند در كمال آرامش 3000 ميليارد را هاپولى 
كند و در سواحل كانادا به زمين گرم بخورد! همين پا 
پرهنه ها و تواضع و فروتنى آنها باعث شده تا شاهد 
سلطنت ســالطين سكه و دالر و پوشك و ... باشيم 
كه براى لگد به چهارپايه چوبه دارشــان يك كشور 
بايد بسيج شود! در پايان ذكر اين نكته ضرورى است 
كه اگر مقرر شــود مردم نان خشك بخورند و لنگ 
بپوشــند و مثل هميشــه نقش پياده نظام را در همه 
جنگ هاى نظامى، اقتصادى، فرهنگى و ... بازى كنند 
، مى ترسيم باز هم يك عده نان خشك غنى شده با 
كلســيم و ساير امالح و مواد معدنى سق بزنند، لنگ 
بِرند و مارك دار بپوشند و در ويالى هاى محقر چند 
صد مترى ســكنى گزينند؟! در سخن گفتن جانب 

احتياط را رعايت كنيم.
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

 نياز به گردشگرى كودك
سينا محمد زاده كارشــناس حوزه بازاريابى معتقد 
است : امروزه بيش از هر زمان ديگر فقدان تورهاى 
گردشــگرى براى كودكان و نوجوانان در رده هاى 
سنى مختلف حس مى شود كه اگر خالقانه در همدان 
اين مهم را بنا گذاريم مى توانيم شاهد بازخوردهاى 
اقتصادى و رفتارى در آينده نزديك باشيم . سفرهايى 
كه مى توانند با اهداف مختلف آموزشى و تفريحى 
در قالــب فعاليت هايى چون نمايش و قصه گويى، 
بازى هاى گروهى، كارگاه هاى آموزشى و... نكات 
بسيارى را به كودكان منتقل كند. وى مى گويد : نياز 
به توجه به گردشگرى كودك پس از انتخاب همد ان 
به عنوان پايلوت گردشگرى كودك  به دنبال تغييراتى 
كه در ساختار اجتماعى كشور رخ داده ؛ الزم است 
آرام آرام شكل گيرد . از نگاه اين كارشناس ، امروز 
تغييراتى همچون تغيير ســبك زندگــى در ايران، 
تبديل خانواده هاى گســترده به خانواده هاى هسته 
اى، رشــد فزاينده مهاجرت و شهرنشينى، گسترش 
آپارتمان نشينى، فقر حركتى كودكان و پديده اى به 
نام ”سندرم دورى از طبيعت“ و بسيارى عوامل ديگر 

كه موجب شكل گيرى چنين نيازى در جامعه شد و 
ايده سفر و به ويژه طبيعت گردى كودكان را به راهى 

براى رفع گوشه اى از اين دست نيازها تبديل كرد.
 بازار پر سود 

فليــپ كاتلر در كتاب آخر خود با عنوان حركت از 
بازاريابى سنتى به بازاريابى ديجيتال عنوان مى كند 
كه سه بخش كودكان،زنان و شهروندان بومى از مهم 
ترين و پر سود ترين بازارهاى عصر ديحيتال هستند 
كه حاضرند بــراى محصول و خدمات مورد انتظار 
خود راحت و بدون دغدغه پول خرج كنند .به همين 
خاطر ســرمايه گذارى در بازار كودك از اهميت به 

سزايى برخوردار است .
و آژانس ها و كســب و كارهاى حوزه گردشگرى 
عقاليى اســت براى اين بخش بازار و اســتفاده از 
پتانســيل هاى حوزه ى گردشگرى امادگى الزم را 

داشته باشند .
 گردشگرى كودك و مفاهيم شكل نيافته

حميرا محب على كارشــناس ارشــد برنامه ريزى 
توريســم در اين زمينه ميگويد : به عنوان ســازمان 
جهانــى گردشــگرى در تعريف گردشــگرى و 

گردشگر، شرط سنى قايل نيست . بنابراين ،كودكان 
هم مــى توانند بخشــى از جامعه گردشــگرى يا 
گردشگران محسوب شوند ؛ اگر چه نياز به همراهى 
بزرگترها دارند . اما آيا اينكه بتوان گردشگرى كودك 
را به عنوان شاخه اى از گردشگرى به حساب آورد، 
مبحثى است كه نياز به تامل بيشترى دارد . پيدايش 
شاخه هاى گردشگرى به شــكلى كه در مراجع و 
منابع مربوط به اين رشــته به روى كاغذ آمده و در 
تقســيم بندى هاى گردشگرى جاى گرفته است بر 

اساس  شاخصه هاى زير شكل مى گيرد :
1-به طور معمول نوع و خصوصيات مقصد اســت 
كه گردشگرى را به شاخه هاى مجزا تفكيك مى كند 

، نه نوع گردشگر. 
2- نوع  تجربه تدريجــى در بازديد از مكان هايى 
خاص ، در نهايت شــكل خاصى از گردشگرى را 

پديد مى آورد.
3-نياز ، انگيزه ،گرايش به بازديد از مكانهايى خاص 
با خصوصيات مشــترك ، نوع گردشگرى را تعيين 

مى كند.
بنابر اين اگر تقســيم بندى گردشگرى را بر اساس 

نوع مقصد در نظر بگيريم ، گردشــگرى كودك در 
مقوله تقســيمات گردشگرى نمى گنجد اما اگر در 
كنار برخى از شاخه ها ى مفهومى تر مثل گردشگرى 
جوانان، گردشگرى سالمندان و ...يا به عبارتى تقسيم 
بندى بر اســاس نوع گردشگر قرار دهيم، آن وقت 
گردشگرى كودك را مى توان به عنوان شاخه اى از 

گردشگرى به حساب آورد 
 گردشگرى كودك و آموزش

شايد يكى از مواردى كه همه به آن اذعان دارند اين 
اســت كه ما نه تنها در همدان بلكــه در ايران هيچ 
سيستم آموزشى مناســبى براى گردشگرى كودك 
نداريم  ، چرا كه به قول بيكن بزرگ :ســفر نوعى 
ديگر از آموزش اســت و اين به آن معناســت كه 
اگر قرار اســت در حوزه جذب گردشگر موفقيتى 
را حاصل كنيم الزم اســت با ارتقاى سطح آموزش 
در موزه گردى و پرورش كودكان گردشگر سيستم 

متمايزى را ايجا كنيم  
به همين خاطر گردشگرى كودك به خاطر ماهيت 
و ذات آزاد و رهايى كه دارد و نداشتن وابستگى به 
آموزش رســمى اين اجازه را به كودك مى دهد كه 
در حين سفر و بدون القاى هر گونه تفكر قالبى و از 
پيش تعيين شده با نگاهى مبتنى بر تحربه آن چه را 
كه احساس مى كند درست است ياد بگيرد اين همان 
بسترى است كه ما در همدان مى توانيم آن را ايجاد 

كنيم ولى تا امروز از آن غافل مانده ايم 
امروزه تحقيقات بســيارى در زمينه گردشــگرى 
كودكان انجــام گرفته كه حاكــى از تاثيرگذارى 
ســفر در آموزش و پرورش كودكان است. گفته 
مى شــود گردشــگرى كودكان نقش بسزايى در 
شادابى، سالمت و تندرستى كودكان ايفا مى كند. 
تجربــه ارتباطات تــازه و بازى  هــاى گروهى 
موجب ارتقاى مهارت  هــاى اجتماعى و عاطفى 
آنان شــده و حضور در گروه، بر گسترش روحيه 
مسووليت پذيرى و همكارى آنان بسيار تاثيرگذار 
است. اكتشاف و مشاهدات عينى و تجربه حضور 
در محيط هاى مختلف شــهرى و طبيعى موجب 
افزايــش پايدارى اطالعات عمومى آنان شــده و 

عالقه به يادگيرى را در كودكان افزايش مى دهد.
گردشگرى كودكان در كشــورهاى مختلف جهان 
نه تنها در قالب ســفرها و اردو هاى مدارس بلكه 
در قالــب خدمــات تورهاى تخصصــى كودك و 
نوجوان، توسط تورگردانان و آژانس هاى مسافرتى 
مختلف ارائه مى شــود كــه راهنمايان، قصه گوها و 
طراحان بازى هاى گروهى و نمايشــى، ويژه كودك 
و نوجوان اين تورهــا را همراهى مى كنند. مقاصد 
مختلف نيز از جمله كمپ هاى آموزشــى، موزه ها، 
مراكز فرهنگى- ورزشى و تفرجگاه ها فضاى خود 
را جهت حضور كودكان و نوجوانان آماده  و طراحى 
كرده  و رويدادهاى ماهانه و ســاالنه براى مخاطبان 
خود تدارك مى بينند و اين مهم هنوز در همدان مورد 

برنامه ريزى قرار ندارد .

از پايلوت گردشگرى كودك پول درآوريد  

غفلت آژانس هاى همدان
 از كسب درآمد گردشگرى كودكان 

پـرواز
بادبادك ها در 
تپه عبـاس آباد 
 كودكان بــا بادبادك هاي خود به تپه عباس آباد 

آمده بودند تا از روز مربوط به خود لذت ببرند 
 در اولين روز جهانى كودك تپه عباس آباد پذيراى 
شــور و نشاط كودكان شهر بود و به مناسبت اين 
روز تعدادي از كودكان شــهر بادبادك هايشان را 

به بلندترين نقطه تپــه  آورده بودند تا حضور و 
اهميت وجودشان را در معرفي ديد ديگر دوستان 

و مسئوالن قرار دهند.
كانــون پــرورش فكــري اســتان برنامــه با شــور و 
نشــاطي را در تپــه عباس ابــاد برگــزار كــرده بــود 
تــا كــودكان روز مخصــوص خــود را بشناســند و 
ببيننــد كــه مســئوالن شــهر بــه فكــر آنان هســتند 
ــد  ــي دارن ــت ذهنشــان برنامه هاي ــراي خالقي و ب
ــه خانواده هايشــان  ــودكان ك ــن روز 400 ك در اي
برنامــه   ايــن  از  اســتان  رســانه هاي  توســط 
بادبادك هــا  جشــن  در  بودنــد  شــده  مطلــع 

حضــور داشــتند كــه 200 نفــر از آنــان بــا خــود 
ــيار  ــت بس ــا در طبيع ــد. ت ــادك آورده بودن بادب
ــاد رهــا كننــد و در كنــار هــم  زيبــاي عبــاس آب
ــي  ــن ادارات ــد در ضم ــذت ببرن ــازي ل ــن ب از اي
ــتانداري،  ــك كشــاورزي، هالل احمر، اس ــل بان مث
فرمانــداري، ميــراث فرهنگــي بــا مديريــت 
كانــون پــرورش فكــري در ايــن برنامــه حضــور 
داشــتند و ايــن مركــز را يــاري كردنــد و در 
ــا  ــتان 50 ت ــاورزي اس ــك كش ــس بان ــه رئي ادام
كارت هديــه بــه قيــد قرعــه بــه 50 كــودك كــه 

ــرد. ــادك داشــتند اهــدا ك بادب

مريم مقدم»
 سال گذشــته در يازدهمين دوره نمايشگاه 
بين المللى گردشگرى كه  ازدر بهمن ماه در محل 
نمايشگاه بين المللى تهران برگزار شد  از سوى 
مسئوالن كشورى در ســازمان ميراث فرهنگى 
كشور پيشنهاد شد، كه همدان به صورت ويژه 
به عنوان پايلوت گردشگرى كودك و خانواده 
تعيين شــود . اين انتخاب شايد بر اساس سابقه 
همدان در برگزارى رويدادها و جشــنواره هاى 
حــوزه كودك و نوجوان، جشــنواره هاى فيلم 
و تئاتر، چهار فصل بــودن و نزديكى به مركز 
كشور رقم خورد . در نمايشگاه تهران هم سال 
96 سالن گردشگرى كودك و خانواده به همدان 

اختصاص پيدا كرد .
در آنزمان از نگاه مســئوالن كشورى  انتخاب 
همدان به عنوان پايلوت سالن گردشگرى كودك 
و خانواده در نمايشــگاه بين المللى گردشگرى 
قرار بود  ظرفيت مناســبى براى معرفى همدان 
شــود البته كه در جذب مخاطــب ويژه در آن 
نمايشــگاه همدان موفق ظاهر شد و توانست 
جامعه مخاطب حاضر در اين رويداد را به سمت 
خود بكشــاند اما پس از آن اتفاق خاصى براى 

گردشگرى همدان رخ نداد  
گردشــگرى كودك در بازارهــاى مهم حوزه 
گردشگرى چند سال است به صورت تخصصى 
مورد توجه قرار گرفته و مدارس طبيعت، آژانس 
هاى مسافرتى و ميراث فرهنگى توجه ويژه اى را 
به بحث گردشگرى كودك داشته اند  اما متوليان 
امور از كسب درآمد از اين مقوله غافل مانده اند  .

در  باورند  اين  بر  بازاريابى  حوزه  كارشناسان 

چند سال اخير گردشــگرى كودك به داليل 
اجتماعى و اقتصادى مهمــى كه همراه خود 
دارد مورد توجه سياســت گذاران قرار گرفته 
و عالوه بــر تهيه پكيج هاى تور مناســب و 
درآمد زا براى كودكان به ســمت خلق مكان 
ها و فضا هاى مختص كودكان مانند مدارس 

طبيعت و... نيز حركــت كرده اند و در ايران 
هم در بعضى از شــهر ها به صورت تدريجى 
به پتانسيل غنى اين بازار توجه شده است اما 
هنوز همدان از اين مهم غافل است و اين باور 
وجود ندارد كه بــه واقع مى توان از پايلوت 

گردشگرى كودك پول درآوريد.
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