
C M

 2018 نوامبـــر    5   1440 صفـــر   26   1397 آبان مـــاه   14 دوشـــنبه  
ســـال پانزدهـــم  شـــماره 3330  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  1000 تومـــان 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

س
فار

س 
عك

/
س
فار

س 
عك

/

خبر

4

ران
خبراي

2

خبر

2

ش
ورز

7

شوراى نگهبان 
اليحه الحاق 
ايران به CFT را 
رد كرد

بررسى پرونده 
تخلف كاركنان 
شهردارى همدان 
در مراحل پايانى

90 ميليارد تومان 
اعتبار سرمازدگى 
همدان پريد!

اميد پاس 
به نخستين برد 
در ليگ2

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

6

يادداشت روز

2

فرصت اجالس جهانى 
گردشگرى را غنيمت شماريم 
  برگزارى اجالس جهانى گردشگرى و 
جهانگردى در همدان يك رويداد مهم بين 
المللى است پايتخت تاريخ و تمدن با افتخار 
ميزبانى آن را بر عهده دارد.يكى از داليل مهم 
اين ميزبانى، ظرفيت هاى ارزشمند استان در 
حوزه گردشگرى است  از جمله محورهاى 
توسعه استان نيز به حساب مى آيد.به طور 
طبيعى ميزبانى يك رويداد مهم بين المللى 
با موضوع گردشــگرى بايد بــه تحول در 
اين حوزه و ارتقاى استان منجر شود.امروز 
همدان 2018 به يك برند مهم براى اســتان 

تبديل شده.

فضاي مجازي

4

هواى يكديگر را داشته 
باشيم

 مادليــن آلبرايت وزير امــور خارجه 
آمريــكا در دولــت بيل كلينتــون زمانى 
اعتراف كرد كه تحريم ها عليه عراق منجر 
به كشته شــدن پانصد هزار كودك عراقى 
شد (گزارش مؤسسه ران پل). اين اعتراف 
در كنار ساير بررســى تحريم هاى اقتصاد 
عليه كشــورها نشــان مى دهد تحريم در 
درجــه اول و بيش از هــر گروه ديگرى، 
مردم و ضعيف ترين مردم را تحت فشــار 
قــرار مى دهد و بــه نابودى مى كشــاند. 

دولت ها بايد به گونه اى تدبير كنند.

باشگاه كارآفريني ايجاد مي شود
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تقدير و تشكر 
 مديريت محترم حج و زيارت استان همدان

بـرادر ارجمنـد 
جناب آقاي حاج محسن ساغـرچي 

ــدازي  ــي در راه ان ــه جنابعال ــاي پيگيران ــان را از تالش ه ــكر خودم ــر و تش ــب تقدي ــيله مرات بدينوس
دفتــر موقــت ســفارت عــراق در شــهر همــدان و زحمــات پرســنل آن اداره محتــرم و مديــر عامــل و 

كارمنــدان شــركت مركــزي زيارتــي اســتان همــدان جهــت صــدور ويــزاي متقاضيــان عتبــات عاليــات در ايــام اربعيــن را 
كــه بــه حــق خدمــت بــزرگ و شايســته اي بــه مشــتاقان ســفر كربــالي معلــي در اســتان همــدان بــود را اعــالم مي داريــم.

 دفتر خدمــات زيارتي ميعادگاه پــرديس- محمود مسگريان 
شركت زيــارتي رستگار سير همدان- حسين رستگار
دفتر خـدمات زيارتي وادي خضراء- حسين يونسي 

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

رسـســا

 نرخ بيكارى افراد 10 ســاله و بيشتر نشان مى دهد 
كه 12.2 درصد از جمعيت فعال (شــاغل و بيكار) در 
تابستان امسال بيكار بوده اند كه اين نرخ نسبت به مدت 

مشابه پارسال مقدارى افزايش يافته است.
بــه گزارش ايســنا، نتايج طرح آمارگيــرى نيروى كار 
تابســتان 1397 از ســوى مركز آمار منتشــر شده كه 
طبق آن، روند تغييرات نشــان مى دهد كه شاخص نرخ 
بيكارى افراد 10 ساله و بيشتر نسبت به تابستان 1396
بــه ميزان 0/7 درصد افزايش داشــته و جمعيت بيكار 
كشــور با 237 هزار نفر افزايش به ســه ميليون و 326

هزار نفر رسيده است.
در تابستان امســال به ميزان 40/9 درصد جمعيت 10
ساله و بيشــتر از نظر اقتصادى فعال بوده اند؛ يعنى در 

گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بررسى تغييرات 
نرخ مشــاركت اقتصادى حاكى از آن است كه اين نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1396) 0/2

درصد افزايش داشته است.
جمعيت شاغالن 10 ساله و بيشتر در اين فصل 23

ميليــون و 956 هزار نفر بوده كه نســبت به فصل 
مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزايش داشته است. 
اقتصادى نشان  اشتغال در بخش هاى عمده  بررسى 
مى دهد كه درتابســتان امســال بخــش خدمات با 
49/5 درصد بيش  ترين ســهم اشــتغال را به خود 
اختصاص داده اســت. در مراتب بعدى بخش هاى 
صنعت با 31/6 درصد و كشاورزى با 18/9 درصد 

دارند. قرار 

نرخ بيكارى جوانان 15 تا 29 ساله حاكى از آن است كه 
24/9 درصد از فعاالن اين گروه سنى در تابستان 1397
بيكار بوده اند. بررسى تغييرات فصلى نرخ بيكارى اين 
افراد نشــان مى دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در 
ســال قبل (تابســتان 1396) 0/8 درصد افزايش يافته 

است.
بررسى سهم اشتغال ناقص نشان مى دهد كه در تابستان 
امســال 10 درصد جمعيت شــاغل به داليل اقتصادى 
(فصل غيركارى، ركود كارى، پيدا نكردن كار با ساعت 
بيش تر و...) كمتر از 44 ســاعت در هفته كار كرده و 
آماده انجام كار اضافى بوده اند. اين در حالى اســت كه 
41 درصد از شــاغالن 10 ساله و بيشتر، 49 ساعت و 

بيشتر در هفته كار كرده اند.

نـرخ بيكـارى 12/2 درصد شد

گزارش همدان پيام از بازار گوشت

گوشت وارداتي مردم را به صف كرد
■ مدير تنظيم بازار: راهكار بهتري نداريم، فرهنگ بايد تغيير كند

در روز در روز 1313ميليوني دانش آموزي انجام شدميليوني دانش آموزي انجام شد

اعالم انزجار اعالم انزجار 
از سلطه جويي استكباراز سلطه جويي استكبار

درباره «شوراى فرهنگ عمومى» به مناسبت روز «فرهنگ عمومى»

با آيين نامه و دستور
 فرهنگ درست مى شود؟

به بهانه برپايى  نخستين نمايشگاه تخصصى نقاشى با حضور اساتيد مطرح در همدان

اينجا همه چشم ها مي خندد

 14 آبــان مــاه در تقويم، به غريب ترين شــكل 
ممكن روز «فرهنگ عمومى» نام گرفته است. فرهنگ 

اگرچه همواره متولى فراوان داشته، اما به طور خاص 
«شوراى فرهنگ عمومى» شكل گرفته است.
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افتتاح مركز يادگيرى محلى سوادآموزى در همدان
 سرپرست معاونت سوادآموزى همدان از راه اندازى مركز يادگيرى محلى مشاركتى سوادآموزى در ناحيه يك همدان خبر 

داد و گفت: اين دومين مركز يادگيرى محلى مشاركتى سوادآموزى در ناحيه يك همدان است.
ياســر نانكلى در گفت وگو با فارس از راه اندازى مركز يادگيرى محلى مشــاركتى سوادآموزى در ناحيه يك همدان خبر داد و 
اظهار كرد: اين مركز با همكارى و مشــاركت شهردارى، مركز يادگيرى محلى سوادآموزى ناحيه در فرهنگسراى مهر شهرك 

وليعصر راه اندازى شد.
وى با بيان اينكه اين مركز با در نظر گرفتن اهداف و برنامه هاى مشترك سازمان نهضت سوادآموزى و شهردارى با برنامه ريزى 
و توافق طرفين ايجاد شده است، افزود: در اين مركز سه كالس تحكيم، چهار كالس انتقال و 6 كالس سوادآموزى در نوبت  
صبح و بعدازظهر داير شده است. سرپرست معاونت سوادآموزى استان همدان با بيان اينكه در اين مركز عالوه بر كالس هاى 
آموزشى، مهارت هاى زندگى، اجتماعى و حقوق شهروندان و حرفه آموزى هم براى سوادآموزان تشكيل مى شود، تصريح كرد: 
هدف از يادگيرى محلى آن است كه عالوه بر آموزش سواد و تقويت سواد در دوره هاى تحكيم و انتقال يكسرى مهارت هاى 

زندگى را به سوادآموزان آموزش مى دهد.

حقوق پرستاران افزايش مى يابد
 رئيس نظام پرستارى همدان گفت: حقوق پرستاران افزايش مى يابد.

هادى زرينى در گفت وگو با فارس با اشــاره به وضعيت پرداخت كارانه و معوقات پرســتاران همدان، اظهار كرد: از زمانى كه 
آقاى رحيمى مسئوليت معاون توسعه و پشتيبانى دانشگاه علوم پزشكى همدان را برعهده گرفته، وضعيت بهتر شده و هر ماه 
يك كارانه به صورت ثابت پرداخت مى شــود.وى بيان كرد: قبًال كارانه به صورت 50 درصد پرداخت مى شد و توالى خاصى 
نداشت اما از فروردين امسال هر ماه يك كارانه به صورت منظم پرداخت شده است.رئيس نظام پرستارى همدان خاطرنشان 
كرد: دانشــگاه علوم پزشــكى همدان هفت تا هشت ماه در پرداخت كارانه پرستاران عقب است اما چون هرماه مبلغ سال هاى 
گذشته واريز شده كمى رضايتمندى را در بين پرستاران شاهد هستيم.وى با بيان اينكه با توجه به وضعيت اقتصادى و افزايش 
هزينه ها وزارت بهداشت متحمل مشكالتى شده است كه به همين دليل مبلغ كارانه به جاى افزايش، كاهش داشته است، افزود: 
اين مشكل ريشه اى است و به افزايش هزينه  داروها و... برمى گردد.رئيس نظام پرستارى همدان با اشاره به اينكه يك ماه پيش 
بعد از گذشت هفت ماه حكم افزايش حقوق پرستاران از وزارت بهداشت ارسال شده در حالى كه بايد زودتر اين اقدام صورت 

مى گرفت، افزود: پرستاران شركتى ابتداى مهرماه نيز با تعرفه سال گذشته حقوق دريافت كرده اند

فرصت اجالس جهانى گردشگرى را 
غنيمت شماريم 

  برگزارى اجالس جهانى گردشگرى و جهانگردى در همدان يك 
رويداد مهم بين المللى است پايتخت تاريخ و تمدن با افتخار ميزبانى 

آن را بر عهده دارد.
يكى از داليل مهم اين ميزبانى، ظرفيت هاى ارزشمند استان در حوزه 
گردشــگرى است  از جمله محورهاى توســعه استان نيز به حساب 

مى آيد.
بــه طور طبيعــى ميزبانى يك رويــداد مهم بين المللــى با موضوع 

گردشگرى بايد به تحول در اين حوزه و ارتقاى استان منجر شود.
امروز همدان 2018 به يك برند مهم براى اســتان تبديل شده كه بايد 
حداكثــر اســتفاده را از آن در ابعاد مختلف به ويژه توســعه صنعت 

گردشگرى نمود.
ستاد برگزارى اين رويداد مهم بين المللى در قالب كميته ها و كارگروه 
هاى مختلف فعاليت خود را از سال گذشته آغاز نمود تا مقدمات يك 

اتفاق مهم در استان با دستاوردهاى فراوان فراهم گردد.
امروز پس از برنامه همدان 2018 در شهريورماه، در آستانه مهم ترين 
اجالس اين رويداد يعنى اجالس جهانى گردشگرى قرار داريم تا بار 
ديگر شاهد مطرح شدن نام همدان به عنوان يك قطب گردشگرى با 

تمام ظرفيت ها و توانمندى هاى باشيم.  
در چنين شــرايطى همه بايد دست به دست هم دهيم تا اين اجالس 
به بهترين شــكل ممكن و با نتايج و دستاوردهاى خوب براى استان 

برگزار گردد. 
البته تالش هايى در قالب كميته هاى مختلف صورت گرفته كه گذشته 
از برخى كاســتى ها و مشكالت زمينه سازى هاى شده است، اما در 
حال حاضر بايد همه بخش ها فعال شود و همگان به ميدان بيايند و با 
هدف بهره گيرى مناسب از اين رويداد در جهت توسعه تالش نمايند.

تحقق اين امر در گرو همكارى دستگاه هاى مختلف است تا رويداد 
18 به يك رويداد تاريخى و ثمربخش  تبديل شود. همدان 20

90 ميليارد تومان اعتبار سرمازدگى همدان 
پريد!

 رئيــس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان همدان با بيــان اينكه 
اعتبارســرمازدگى باغات صرفا براى همدان نيست، گفت: دولت چند 

سالى است كه نتوانسته اين منابع را تأمين كند. 
سيداسكندر صيدايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه استان همدان 90

ميليارد تومان اعتبار سرمازدگى باغات تقاضا كرده است، اظهار كرد: ماده 
10 و 12 مربوط به بحران هايى از جمله خشكسالى است كه پيگيرى هاى 
مختلفى توسط مديريت استان و نمايندگان صورت گرفت اما به علت 

محدوديت منابع در كل كشور اين اعتبار محقق نشد. 
وى بــا تأكيد بر اينكه تخصيص اعتبار براى ماده 10 و 12 يك تصميم 
ملى است، تصريح كرد: اين اعتبار صرفاً مختص همدان نيست و وقتى 
دولت منابع را براى كل كشــور تأمين كند اين بودجه به همه استان ها 

تخصيص مى يابد. 
وى با اشاره به اينكه اين اعتبار چند سالى است كه به علت محدوديت 
منابع به استان ها اختصاص نيافته، يادآور شد: كشور در تأمين بودجه هاى 
عمرانى و حقوق كارمندان مشــكلى ندارد اما اعتبارات بحران ها طبق 
فرآيند بايد به هيأت دولت رفته و پس از تصويب به ســازمان برنامه و 
بودجه ارسال شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با تأكيد 
بر اينكه استان همدان 90 ميليارد تومان اعتبار سرمازدگى باغات تقاضا 
كرده است، يادآور شد: اين اعتبار در اولويت است اما اينكه چه زمانى 

تخصيص يابد مشخص نيست. 
صيدايى درباره بررسى مجور پروژه برج هاى دوقلوى كميته امداد امام 
خمينى(ره) اســتان همدان نيز اعالم كــرد: مديركل كميته امداد عنوان 
كرده كه اين پروژه از اعتبارات اســتانى و ملى نبوده بلكه قرار است از 

كمك هاى مردمى ساخته شود. 

كالنشهر شدن همدان در گرو الحاق دو شهر و 
6 روستا به آن

 رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى اسالمى شهر همدان 
از الحاق 6 روستا و دو شهر مريانج و جورقان به طرح كالنشهر همدان 

خبر داد.
به گزارش ايســنا، نرگس نورا...  زاده   در صحن علنى شــوراى شــهر 
همدان، عنوان كرد: در ادامه طرح الگوى توســعه شهر همدان الحاق 6

روستا و دو شهر مريانج  و جورقان به همدان در دست بررسى است.
وى در ادامه با اشــاره به بررسى طرح جامع شهر همدان بيان كرد: در 
بحث بررسى طرح جامع شهر همدان آنچه مشاور طرح جامع از همدان 
دارد، با واقعيت و وضعيت كنونى بسيار مغاير بوده و شناخت او از وضع 

موجود اشتباه است و با واقعيت 70 درصد مغايرت دارد.
نورا...  زاده گفت: بايد در اين طرح جامع ريز مطالب را به دست آورد و 
مشاور بايد از وضع موجود اطالعات درستى پيدا كند، از طرفى برخى 
از مناطق  همدان تجارى هستند اما در طرح مسكونى اعالم شده است كه 
اين به عدم ارائه اطالعات درست از سوى برخى سازمان ها برمى گردد.

وى اظهار كرد: مدارس دائم  در حال تغيير لباس دانش آموزان هستند و 
اين هزينه لباس براى برخى از افراد ســنگين است و خيلى بهتر است 
شوراى شهر از آموزش و پرورش بخواهد تا تصويب شود مدارس هر 
سال لباس خود را تغيير ندهند.رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شــوراى شهر همدان نيز عنوان كرد: استقرار ايستگاه راه آهن در 
جوار شهر از اهميت زيادى برخودار است و در صورتى كه اين ايستگاه 

در بافت شهر مستقر شود، مشكل زيادى ايجاد مى كند.
سيدمســعود عســگريان ادامه داد: پيشنهاد مى شــود اين ايستگاه در 
جوار فرودگاه تعبيه شــود چرا كه هم دسترسى آسانى دارد و هم بايد 

همشهريان مسير نزديكى را بايد براى رسيدن به ايستگاه طى كنند.
وى اظهار كرد: جانمايى توسط طرح جامع شهرى در خود بافت شهر 
قرار دارد و شوراى شهر تنها در صورتى با اين جانمايى موافقت مى كند 
كه  تمام ايستگاه از بخش مركزى تا پايانه زيرگذر باشد. ميثم رضايى مظفر، 
مســئول دبيرخانه و امور ادارى مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شهر همدان نيز گفت: در حوزه ساماندهى مشاغل شهرى 45
ميليون اعتبار براى جابجايى و ساماندهى بازار موقت پرندگان و ماكيان 
تخصيص يافته است و اين محل به جنب ترمينال انتقال داده خواهد شد.

1- تحويــل برخي خودروهــاي توليد داخل انجام نمي شــود. گفته 
مي شــود خودروســازان داخلي كه چندي پيش اقدام به پيش فروش 
خودروهاي توليدي كرده اند، در بخشــنامه اي جديد از تغيير مدل يا 
عدم اجراي تقاضاي مشــتريان خبر داده اند. گفتني است پيش از اين 
برخي مسئوالن خبر از تأمين قطعه داده بودند در حالي كه گزارش هاي 
مالي، شركت هاي بزرگ خودروسازي را زيان ده و يا ورشكسته نشان 

مي دهد.
2- درخواســت انتصاب مديران بومي و توانمند براي استان در حال 
افزايش است. گفته مي شود برخي گروه هاي اجتماعي و سياسي استان 
با ارسال درخواســت به مركز، خواستار توجه دولت به انتصابات در 

همدان هستند.
3- گراني چند باره لبنيات بدون توضيح مانده اســت. گفته مي شود 
در حالــي كه توليدكننده هاي محصوالت لبني براي چندمين بار اقدام 
به افزايش قيمت كرده اند، تاكنون هيــچ نهادي در اين زمينه توضيح 
نداده است. گويا بي تفاوتي نهادهاي نظارتي در بازار فرصت افزايش 
را ايجاد كرده اســت. گفتني است موج برخورد با تخلفات در اوضاع 

نابسامان بازار خيلي زود فروكش كرده است.

 مديرعامــل شــركت توزيــع نيروى 
برق همدان با اشــاره به وجود 5 نيروگاه 
خورشيدى در اســتان همدان گفت: يك 
نيروگاه خورشــيدى در كبودراهنگ تا دو 

ماه آينده به بهره بردارى مى رسد.
محمدمهدى شــهيدى با بيان اينكه فروش 
انرژى در 6 ماهه ســال 96، يك ميليون و 
653 هــزار و 953 مگاوات ســاعت بوده 
اســت، افزود: اين رقم در 6 ماهه امســال 
يك ميليون و 687 هــزار و 673 مگاوات 
ســاعت رسيده اســت كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2 درصد رشد مصرف 

انرژى داشته ايم.
وى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ميزان 
انرژى تحويلى عنوان كرد: در 6 ماهه سال 
96 انرژى تحويلى از پست هاى فوق توزيع 
2 ميليون و 11 هزار و 287 مگاوات ساعت 
بوده كه با اقدامات انجام شــده در راستاى 
كاهش تلفات اين مقدار در 6 ماهه امسال 
بــه 2 ميليون و 93 هــزار و 422 مگاوات 
ســاعت رسيده اســت كه نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته 0,95 درصد كاهش 

دارد.
شــهيدى با اشــاره به مصرف انرژى برق 
در تعرفه هاى مختلــف بيان كرد: مصرف 

انرژى بــرق در اســتان همــدان 32,29
درصد در بخش خانگــى، 10,72 درصد 
در بخش صنعتى، 40,33 درصد در بخش 
كشاورزى، 10,96 درصد عمومى و 5,70

درصد در ساير بخش ها است.
مگاوات  هزار  صادرات 2  امكان   

برق وجود دارد 
وى با اشــاره به اينكه پيك بار تابستان از 
15 خرداد آغاز مى شود و تا 15 شهريورماه 
ادامه پيدا مى كند، خاطرنشــان كرد: امسال 
19 شــهريورماه پيك مصرف برق تابستان 
به پايان رســيد و با توجه به اينكه در حال 
حاضر با مازاد توليد مواجه هستيم، امكان 
صادرات 2 هزار مگاوات برق به كشورهاى 
همجوار مانند عراق، پاكستان و افغانستان 

وجود دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق همدان 
اظهار كرد: طى سالجارى در استان همدان 
پيك شب 97,5,6 با 687 مگاوات و پيك 
كشور نيز 97,5,7 با 56,932 مگاوات رقم 

خورد.
وى با اشــاره به برنامه ريزى هاى صورت 
گرفتــه براى عبــور از پيك بار ســال 98

عنوان كرد: در اين راســتا افزايش ظرفيت 
مگاوات،  تــا 5223  حرارتى  نيروگاه هاى 

598 مگاوات نيروگاه هاى تجديدپذير، 437
مگاوات نيروگاه خورشيدى، 102 مگاوات 
نيــروگاه بــادى، 14,4 مــگاوات نيروگاه 
زيست توده، 32,6 مگاوات نيرگاه برق آبى 
كوچك، 11,4 مــگاوات بازيافت حرارتى 
و 150 مــگاوات نيروگاه هــاى برق آبى با 
پيش بينى هزينه اى معادل 101,108 ميليارد 

ريال برنامه ريزى شده است.
 برنامههــاى مديريــت مصرف 

انرژى براى سال 98
شــهيدى با اشــاره به برنامه هاى مديريت 
مصرف انرژى براى سال 98 تصريح كرد: 
تغيير ســاعت كليه ادارات در كل كشور، 
اســتفاده از مولدهاى خودتأمينى، تعويض 
المپ براى اســتان هاى گرمسير، سرويس  
كولرهــاى آبــى، همكارى ايســتگاه هاى
بــراى مديريــت مصــرف برق،  CNG
اســتفاده از تجهيــزات نويــن و محدود 
كردن ساعات كار شــهرك هاى صنعتى با 
عقد تفاهم نامه با كشــاورزان از جمله اين 

برنامه ها است.
وى با بيان اينكه در استان همدان 5 نيروگاه 
خورشــيدى به بهره بردارى رسيده و يك 
نيروگاه نيز تا پايان ســال بــه بهره بردارى 
مى رسد، اظهار كرد: در استان همدان براى 

75 مــگاوات نيروگاه خورشــيدى پروانه 
تأسيس صادر شده است.

وى بــا بيان اينكه 5 نيروگاه خورشــيدى 
در اســتان همدان وجود دارد، گفت: اين 
نيروگاه ها شامل نيروگاه شهدا در همدان، 
نيــروگاه باباطاهــر در ابراهيم آباد فامنين، 
نيروگاه بوعلى ســينا در قهاونــد، نيروگاه 
اميركبيــر در حســين آباد و نيروگاه خليج 
فــارس در مزرعــه احيايى اســت و يك 
نيروگاه خورشــيدى نيز در كبودراهنگ تا 

دو ماه آينده به بهره بردارى مى رسد.
مديرعامــل شــركت توزيع نيــروى برق 
همدان ضمن اشــاره به وضعيت نرخ ارز 
و شــرايط اقتصادى موجود كشور يادآور 
شد: ســرمايه گذارى در بخش نيروگاه هاى 
سرمايه گذارى  مستلزم  خانگى  خورشيدى 

متقاضيان در اين امر است.
وى با بيــان اينكه قراردادهاى نيروگاه هاى 
خورشــيدى به ظرفيت انشــعاب در سال 
96 به تعداد چهــار نيروگاه به ظرفيت 75
كيلووات شامل يك نيروگاه در تويسركان 
و 3 نيروگاه در فامنين وجود دارد، تصريح 
كــرد: در ســال 97 نيــز پنج نيــروگاه 5
كيلوواتى در فامنيــن در مدار توليد انرژى 

خورشيدى است.

شهردار مطرح كرد:
بررسى پرونده تخلف كاركنان شهردارى 

همدان در مراحل پايانى
 شــهردار همدان گفت: فرآيند بررســى پرونــده تخلف كاركنان 

شهردارى رو به اتمام است.
عباس صوفى يكشــنبه 13 آبان در صحن علنى شوراى شهر همدان، 
عنوان كرد: بين 3500 نيروى شــهردارى تنها 10 نفر مورد سوال واقع 
شده اند كه خوشبختانه اين عدد بسيار كم است و البته بارها بيان كردم 
هر كجا فرآيند مالى وجود دارد امكان تخلف نيز هســت پس بايد به 

سمت سالم سازى ادارات حركت كنيم.
وى در ادامه با بيان اينكه موضوع خريد شــهربازى رنگين كمان فقط 
به عنوان يك پيشــنهاد مطرح شــده و فعال قصد خريد آن را نداريم، 
اظهار كرد: مديريت شهربازى رنگين كمان به علت بدهى به بانك و با 
توجه به اينكه اين ملك وثيقه بانك است و شهردارى ضامن آن شده 
درخواست تعيين تكليف داشــته  كه يا شهربازى را تعطيل كنيم و يا 

شهردارى براى آن چاره اى بينديشد.
به گزارش ايســنا،  صوفى با بيان اينكه اين مسأله در حال حاضر در 
دست بررسى است و ابتدا بايد بدهكارى شهربازى مورد بررسى قرار 
گيرد، افزود: شــهربازى يكى از مســائل مورد نياز شهروندان است و 

شهردارى وظيفه دارد براى اين فرآيند پيشنهادى دهد.
وى در ادامه اظهار كرد: شهردارى همدان به عنوان نخستين شهردارى 
در جهــان به عضويت مجمع جهانى گردشــگرى درآمده كه در اين 

مجمع تمام سازمان هاى گردشگرى عضو هستند.
شهردار همدان ادامه داد: همچنين مؤسسه فرهنگى «اكو» سازمان ملل 
پيشنهاد همدان را نسبت به ايجاد كرسى ويژه شهر جهانى ابن سينا در 
اين مؤسسه را قبول كرده و اين افتخار بزرگى براى شهر همدان است.

وى همدان تصريح كرد: با توجه  به اينكه در مجمع شــهرداران آسيا، 
شــهرداران راه ابريشم، اكو و شــهر جهانى گردشگرى عضويت پيدا 
كرديم در پى تأســيس مركز توســعه همكارى هــاى بين الملل براى 

برقرارى ارتباطات بين المللى هستيم.
صوفى با تأكيد بر اينكه براى احداث ساختمان دفتر نمايندگى وزارت 
امور خارجه در همدان مكاتبات مورد نياز آغاز شده است، بيان كرد: 
به زودى قرار است از ورزشكاران المپيك، پارالمپيك، داوران و مربيان 

مقام آور تجليل كنيم.

همدان بارانى مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: سامانه بارشى از سمت 

غرب وارد استان شده و به صورت پراكنده استان را فرا مى گيرد.
ــا افــزود:  ــا  ايرن محمــد حســن باقــرى شــكيب در گفــت و گــو ب
ــى، آســمان اســتان  ــدل هــاى پيــش بين ــه خروجــى م ــا توجــه ب ب
همــدان در 24 ســاعت آينــده صــاف تــا كمــى ابــرى، گاهــى وزش 
بــاد همــراه بــا غبــار رقيــق و در بعدازظهــر بــا افزايــش ســرعت بــاد 

و افزايــش ابــر پيــش بينــى مــى شــود.
وى بيان كرد: با ورود ابرهاى بارشى به استان روز دوشنبه بعداز ظهر 
هواى استان به صورت پراكنده بارانى پيش بينى مى شود و از روز سه 

شنبه با تقويت سامانه احتمال بارش افزايش مى يابد.
باقرى شــكيب اظهار داشت: كمينه دماى هواى همدان در 24 ساعت 
گذشــته 2 درجه سانتيگراد باالى صفر و بيشــينه دماى اين شهر 14

درجه سانتيگراد باالى صفر گزارش شده است.

خبـر

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق همدان خبر داد:

وجود 5 نيروگاه خورشيدى در همدان

 پروين ســليمى - خبرنگار همدان پيام: 
روز گذشــته مراســم راهپيمايى 13 آبان با 
حضور اقشار مختلف مردم، از جمله دانش 
آموزان و جمعى از مســئوالن در ميدان امام 
خمينى همدان همزمان  با سراســر كشــور 

برگزار شد.
امسال با وجود  تبليغات و شايعه پراكني هاي 
رئيس جمهور  بخصوص  غربي  رسانه هاي 
وسياســتمداران آمريكا مبنــي بر افزايش 
گراني و تحريم هايى كه بر نظام جمهوري 
اســالمي ايران ايجاد كرده انــد اما  مردم 
همانند ســال هاى گذشــته، به خيابان ها 
آمدنــد و انزجار خــود را  در محكوميت 

دشمنى آمريكا فرياد زدند.
حرف مردم اين بود اســتكبار جهاني بداند 
هيچ تحريمــي نمي تواند روحيه مردم ايران 
را تضعيف كند و مردم در شعارهايشــان به 
اين نكته اشــاره كردند كــه آمريكا ببيند ما 
دانشــجويان ، دانش آموزان و جوانان و يك 
ملت در اوج هجوم اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه پرشــورترو اميدوارتر  از هميشه به 
ميدان آمده ايم و بلند ترين فرياد ها را بر سر 

استكبار جهانى مى زنيم .
راهپيمايي  امســال حاشــيه هايي داشت در 
شــروع  مردم به صــورت خانوادگي وارد 
پيــاده راه ميدان امام شــدند برخــي از آنها 
فرزندانشان را با لباس نظامي و پرچم ايران 
بــه همراه خــود آورده بودند دليلش را  كه 
پرســيدم، گفتند ما به كشــور و نظام خود 
عالقمنديم و بــا اين حركت مي خواهيم به 
دشــمن بگوييم در سخت ترين شرايط كنار 

واليت و پرچم خود هستيم.
در ادامه حضور دانش آموزان و دانشجويان 
ميدان امــام خمينــي(ره) را پربارتر كرد و 
آسمان شــهر تاريخ و تمدن ايران زمين بار 

ديگر شاهد استقامت مردم اين ديار بود .
صحنه مركز شهر هم ديدني بود. بادبادك ها ، 
پالكاردها، پرچم هاي كوچك دست كودكان

شــور و نشــاط دانش آموزان، فريادهايشان 
حال و هوايي ديگري به مركز شهر داده بود.

در بين راهپيمايــي اطالعيه هايي با محتواي 
دوره هاي آموزش تربيــت مدرس و مربي 
كشوري همچنين دوره هاي آموزش آشنايي 
با بينش مطهر بين راهپيمايان توزيع مي شد. 
در ضمن بنري بزرگ كنار جايگاه نصب بود 
كه شعارهايي متفاوت داشت مانند «روز ملي 
مبارزه با استبكار جهاني»، «مرگ بر تجاوز» 
«مرگ بــر جنايت»، «مرگ بر نژادپرســتي  
در دســت دانش آموزان و دانشــجويان نيز 
پالكاردهايــي با مضمــون «جنگ نخواهد 
شــد و مذاكره نخواهيم كــرد» آذين بخش 

راهپيمايى بود.
 بصيرت و فهم مردم ايران دنيا را 

شگفت زده كرده است
همزمان با سراسر كشور راهپيمايي 13 آبان 
با حضور گســترده دانش آموزان، مسئوالن، 
مــردم، خانواده ها و تمام اقشــار جامعه در 

كبودراهنگ نيز برگزار شد.
امام جمعــه كبودراهنــگ در راهپيمايي 13 
آبــان با تقدير از حضور گســترده مردم در 
راهپيمايي عظيم و دشمن شــكن 13 آبان به 
بيانات مقام معظم رهبري در خصوص عدم 
جنگ با آمريكا  اشاره كرد وگفت: به فرموده 
مقام معظم رهبري ايران سازش نخواهد كرد 
و جنگ هم نخواهد شد؛ چراكه آمريكا توان 
جنگ و مقابله با كشــور قدرتمندي چون 

ايران را نخواهد داشت.
تقــي  حجت االســالم 
داشــت:  اظهار  باقــري 
آمريكا همواره عليه ايران 
خصمانــه اي  اقدامــات 
انجــام داده كه به درايت 
و آگاهي جوانــان ايران 
با شكســت مواجه شده 
اســت. ايجــاد جنــگ 
تحميلي 8 ســاله، ايجاد 
تروريستي  گروهك هاي 
ايجاد  طالبــان،  و  ريگي 
تروريســتي  گروهــك 
داعش و بسياري اقدامات 
ديگر كه همــه و همه با 
شكســت مواجه شده و 
پوزه آمريــكا را به زمين 

زده اســت.راهپيمايي گسترده دانش آموزان 
با قرائت قطعنامــه 13 آبان 97 و آتش زدن 
پرچم هاي آمريكا و اسرائيل و مشت محكم 
ديگري بر دهان ياوه گويان تاريخ بوده است.

امام جمعه مالير نيز در مراسم راهپيمايى 13 
آبان اين شهرســتان گفت: امسال با حضور 
پرشور و حماســي خود در راهپيمايي 13 
آبان، شكست توطئه ها و نقشه هاي شيطاني 
استكبارجهاني را به منصه ظهور مى رسانيم.

محمدباقــر  والمســلمين  حجت االســالم 
برقراري از عموم مردم فهيم و فرهنگ مدار 
شهرستان مالير براى شركت در راهپيمايي 
اين روز دعوت كرد و با اســتناد به سخنى 
از مقــام معظم رهبــرى، افــزود: ملت و 
دولــت ايران در كنار يكديگر از هيچ  يك از 

قدرت هاي استكباري واهمه ندارد.
وى اظهار كــرد: 13 آبان 
مقــارن بــا ياد شــهداي 
دانش آموز و آزاديخواهي و 
استقالل طلبي ملت بزرگ 
و شريف ايران، از چنگال 
بزرگ،  شيطان  استعماري 
اياالت متحده آمريكاست.

ادامه  ماليــر  جمعه  امام 
داد: در ايــن روز بود كه 
شــماري از جوانان آگاه 
و بيــدار دل ايــن آب و 
وجهه  و  هيمنــه  خاك، 
بزرگ  شيطان  استكباري 
را يكبار و براي هميشــه 
در هم شكسته و صفحه 
درخشان ديگري از تاريخ 

استقالل خواهي و آزادگي اين مرز و بوم را 
ورق زدند.

آمريكا  خصمانه  سياســت هاى   
فروپاشــى خــود و هم پيمانانــش 

راحتمى كرده است
امــام  جمعــه نهاونــد نيــز  تأكيــد كرد: 
سياست هاى خصمانه آمريكا فروپاشى خود 

و هم پيمانانش را حتمى كرده است.
حجت االســالم عباســعلى مغيثى با اشاره 
به اينكه ملــت ايران هيــچ گاه از مبارزه با 
اســتكبار دســت بر نخواهد داشت، گفت: 
امروز انزوا و افول آمريكا بيش از هرروزى 
براى همگان هويدا اســت و نشان مى دهد 
خودشــان باعث نابودى خود خواهند شد 
همچنان كه درآيــات و روايات به اين مهم 

اشاره شده است.
 13آبان مبدأ ايستادگى و مقاومت 

مردم ايران اسالمى است
امام جمعه اســدآباد هم گفت: روز 13 آبان 
مبدأ ايستادگى و مقاومت ملت ايران اسالمى 

در برابر دشمنان انقالب و آمريكا است.
سيدموسى  والمســلمين  حجت االســالم 
 13 راهپيمايى  مراســم  در  حســينى مجد 
آبان ماه شهر اسدآباد كه با حضور پررنگ 
برگزار  شهرستان  اين  مردم  مختلف  اقشار 
شد، اظهار كرد: انقالب، مملكت و شعور، 
مكتــب و ايده هاى ملت ايران اســالمى 
بلند  پيام  و  پــاك  ايده هاى  از  برگرفتــه 
ســرور و سيد شهدا امام حسين(ع) بوده 
كه بــا 72 يار با وفاى خــود تا آخرين 
نفــس در برابــر يزيديان ايســتادگى و 

كرد. مقاومت  و  پايدارى 

در روز 13ميليوني دانش آموزي انجام شد

اعالم انزجار از سلطه جويي استكبار

امروز انزوا و افول آمريكا 
بيش از هــرروزى براى 
و  اســت  هويدا  همگان 
خودشان  مى دهد  نشان 
خود  نابــودى  باعــث 
كه  همچنان  شد  خواهند 
درآيات و روايات به اين 

مهم اشاره شده است
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پيشرفت 95 درصدى سد نعمت آباد اسدآباد
 گذشــتن مسيركربال از ديارســيدجمال يك فرصت بزرگ براى شهرستان است كه 

تاكنون به آن توجهى نشده است.
فرماندار اســدآباد با اشاره به اينكه امســال از ميدان آزادگان تا چهارراه تويسركان شاهد 
عرضه خشــكبار خوبى از ناحيه ى برخى همشــهريان بوديم تصريح كرد: سال آينده و 
بصورت هدفمند دو بازار دائمى اربعين در مســير رفت و برگشت زائرين ايجاد خواهيم 

كرد.
كريم حميدوند  افزود: پارك ملت بعلت وسعت كم و گردنه بعلت سردبودن گزينه هاى 
خوبى براى ايجاد اين بازارچه ها نيســتند اما مسير جنت آباد و مجتمع پاسارگاد نقاطى 

عالى براى برپايى اين دو بازارچه هستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران  فرماندار اسدآباد رئيس شــوراى تأمين اسدآباد در ادامه 
اظهاركرد: امســال سه موكب در مسيررفت و ســه موكب نيز در مسير برگشت زائرين 

ايجاد كرديم.
حميدونــد افزود: در زمان فعلى گردنه داراى تنها يك مســجد اســت كه براى هر دو 
مســيررفت و برگشت استفاده مى شــود كه اين نقطه بعلت تردد دو طرفه بعضا داراى 

مشكالت حادثه اى بوده است.
وى در ادامه گفت: بعلت جلوگيرى از حوادث احتمالى تصميم به ســاخت يك مسجد 
جديــد در الين ديگر گردنه كرده ايم كه صحبتهاى مقدماتى بــا ادارات اوقاف و منابع 

طبيعى نيز در اين رابطه انجام شده است.
ــه شــده ى موكبهــاى  ــات ارائ ــارى خدم ــزان آم ــا مي ــام مســئول در رابطــه ب ــن مق اي
ــراى 7500 نفــر انجــام  ــان كــرد: 120 هــزار پــرس غــذا و اســكان ب ــز بي اســدآباد ني

شــده اســت.
فرماندار اسدآباد دررابطه با نحوه ى مهار آبهاى سطحى و نزوالت جوى در شهرستان نيز 
گفت: سد نعمت آباد داراى 95 درصد پيشرفت فيزيكى بوده و 5 درصد مابقى نيز معطل 

پرداخت طلب پيمانكار است.
حميدونــد ادامه داد: اين ميزان بدهى بايد از اعتبارات بودجه ى ملى پرداخت شــود و 

شهرستان قادر به انجام اقدامى در اين رابطه نيست.

خبـر

انسداد 300 حلقه چاه غيرمجاز در همدان
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان از انسداد 3028 
حلقه چاه غيرمجاز در اين اســتان خبر داد و گفت: امسال 300 حلقه 

چاه غيرمجاز در استان همدان مسدود شده است.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايســنا، افزود: از نيمه دوم ســال 93 
تا كنون 3028 حلقه چاه مســدود شــده كــه از مصرف 241 ميليون 

مترمكعب آب جلوگيرى شده است.
وى تصريح كرد: براساس برنامه اقتصاد مقاومتى شركت آب منطقه اى 
اســتان همدان تعهد دارد در ســالجارى 530 حلقه چاه غيرمجاز را 
مســدود كند كه تا كنون 300 حلقه معادل 60 درصد تعهد انســداد 
يافتــه كه در نهايت از مصرف 17 ميليــون مترمكعب آب جلوگيرى 

شده است.
وى بــا بيان اينكه در مجموع شهرســتان كبودراهنگ با 883 حلقه و 
رزن با 553 حلقه چاه غيرمجاز بيشــترين چاه هاى غيرمجاز استان را 
داشته اند، ادامه داد: در ســالجارى نيز كبودراهنگ با 83 حلقه و رزن 
با 62 حلقه بيشــترين چاه هاى غيرمجاز اســتان را به خود اختصاص 

داده اند.
ســتوده از نصب 4000 دستگاه كنتور هوشــمند در استان خبر داد و 
بيان كرد: امســال تعهد داريم 380 دستگاه كنتور را نصب كنيم كه تا 
كنون 391 دســتگاه نصب شــده و پيش بينى مى شود تا پايان سال به 

500 دستگاه برسد.
وى با اشــاره به اينكه دشت هاى استان در چند سال گذشته وضعيت 
مناسبى نداشتند، تأكيد كرد: ساليانه يك متر از سطح آب هاى زيرزمينى 
دشــت هاى استان كاسته مى شــد به طوريكه 200 ميليون مترمكعب 
كســرى مخزن در استان وجود داشــت كه با اقدامات صورت گرفته 
توانســتيم اين روند را ُكند كرده و در برخى شهرستان ها مانند نهاوند 

سطح آب هاى زيرزمينى را باال بياوريم.

ابتال به هپاتيت B و C؛ عامل 78 درصد 
سرطان هاى اوليه كبد

 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان مالير گفت: در كل دنيا 5 
درصد افراد ناقل هپاتيت B بوده و ساالنه يك تا يك و نيم ميليون نفر 
به علت عوارض ناشى از هپاتيت B وC  مى ميرند و در هر سال 200 

تا 300 هزار نفر آلوده مى شوند.
محسن تركاشوند در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بيشترين شيوع در 
ســنين 20 تا 49 سال است، افزود: در كشور 57 درصد موارد سيروز 
كبدى و 78 درصد سرطان هاى اوليه كبد به واسطه ابتالى به هپاتيت 

B وC  بروز مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه هپاتيت خود به دو نوع حاد و مزمن تقســيم 
مي  شــود، اظهاركرد: هپاتيت به معناى ايجــاد التهاب و تورم در كبد 
اســت و به علل مختلف از قبيل داروهــا، الكل، ويروس ها يا عوامل 

ايمني ايجاد مي شود.
تركاشوند ادامه داد: هپاتيت حاد به مواردي اطالق مي شود كه كمتر از 
6 ماه ادامه يافته و بيماري كبد به طور كامل بهبود مي  يابد و كار كبد به 
حــد طبيعي بازمي گردد يا آن كه حمله حاد ظرف مدت كوتاهي منجر 

به از بين رفتن بافت كبد و مرگ مي  شود.
مدير شــبكه بهداشت و درمان مالير عنوان كرد: هپاتيت مزمن نيز به 
مواردي اطالق مي  شود كه تغييرات التهابي بيشتر از 6 ماه در كبد ادامه 

داشته باشد و يكي از علل مهم ايجاد هپاتيت، ويروس ها هستند.
وى اضافــه كرد: ويروس هپاتيت C به عنوان مهمترين علت هپاتيت 
ناشــى از تزريق خون شــناخته شــده، اين ويروس شايع ترين علت 

بيمارى هاى مزمن كبدى منتقل شده از راه خون است.
تركاشوند با بيان اينكه 40 درصد بيمارى هاى مزمن كبدى ناشى از 
هپاتيت C بوده و شــايع ترين علت پيوند كبد در بزرگساالن است، 
بر لزوم شناســايى راه هاى انتقال و پيشگيرى، اهميت واكسيناسيون 
و ... تأكيد كرد و گفت: در همين راســتا كارگاه آموزشى سه روزه 
با عنوان بيمارى «هپاتيت براى كليه بهورزان مركز بهداشت مالير» 

برگزار شد.

111هزار هكتار از اراضى همدان 
زير كشت جو رفت

 مدير امور زراعت ســازمان جهاد كشاورزى استان همدان گفت: 
بــه منظور توليد محصــول راهبردى جو و عملياتــى كردن اقتصاد 
مقاومتى در سال زراعى جارى 111 هزار هكتار از اراضى اين استان 

زير كشت جو آبى و ديم رفت.
امير الهوتيان در گفت و گو با ايرنا افزود: 43 هزار هكتار از اراضى 
زير كشــت جو آبى و 68هزار هكتار نيز زير كشــت جو ديم رفته 

است.
وى بيان كــرد: تاكنون بيش از 41 هزار هكتــار از اراضى ديم زير 
كشت جو ديم قرار گرفته است كه بيانگر تحقق 75 درصدى برنامه 

كشت اين محصول است.
الهوتيان ادامه داد: همچنين بيش از 30 هكتار از اراضى آبى اســتان 
زير كشــت جو آبى رفته كه نشــانگر اجــراى 70 درصدى برنامه 
كشــت اين محصول اســت و همچنين با توجه به ادامه كشت در 
شهرســتانهاى نهاوند، تويسركان و اسدآباد كشت جو ادامه داشته و 

كشت اين محصول طبق برنامه پيش خواهد رفت.
وى اظهار داشت: اســتان همدان در بخش كشاورزى يكى از قطب 
هاى توليدى مهم كشور است و هم اكنون از نظر ارزش افزوده اين 

استان 3,2 توليدات كشور را به خود اختصاص داده است.
الهوتيــان گفــت: از لحاظ وزنــى 4,5 درصــد از كل محصوالت 
كشــاورزى كشــور در اســتان همدان توليد مى شــود و در سطح 
اقتصــادى نيز اين اســتان در بخش كشــاورزى ارزش افزوده 29

درصــدى را به خود اختصاص داده اســت كه اين رقم نســبت به 
سالهاى گذشته رشد بيشترى داشته است.

كلنگ زنى 3 واحد آموزشى 
در سردرود و قروه درجزين

 مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس اســتان همدان از 
كلنگ  زنى ســه واحد آموزشــى در مناطق سردرود و قروه درجزين 

خبر داد.
فرزاد تيمورى در گفت وگو با فارس از كلنگ زنى سه واحد آموزشى 
در مناطق ســردرود و قروه درجزين خبر داد و اظهار كرد: عمليات 
اجرايى مدرسه ابتدايى هفت كالسه روستاى گلستان از توابع منطقه 
قروه درجزين و دبيرستان 9 كالســه شهر قروه درجزين آغاز شده 

است.
وى با بيان اينكه مدرسه ابتدايى روستاى آغچه خرابه منطقه سردرود 
از ديگر واحدهاى آموزشى بود كه كلنگ زنى شد، افزود: اميدواريم 
اين واحدهاى آموزشــى تا ســال تحصيلى آينده مورد بهره بردارى 

قرار گيرد.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس همدان در ادامه با اشاره به 
اينكه 13 پروژه همزمان با بازگشــايى مدارس به افتتاح رسيد، گفت: 
عمليات تخريب و بازسازى مدرسه قديمى «تربيت» و كانون فرهنگى 

«پورميدانى» انجام شده است.
وى بــا بيــان اينكــه ناحيــه يــك آمــوزش و پــرورش شــهر همــدان 
ــرى  ــت بهت ــى وضعي ــازى و تخريب ــدارس بازس ــوص م در خص
ــا  ــم ب ــد اســت بتواني ــرد: امي ــوان ك ــه 2 دارد، عن ــه ناحي نســبت ب
ــم. ــده را تخريــب و بازســازى كني ــدارس باقيمان ــار م ــن اعتب تأمي
تيمــورى بــا بيــان اينكــه چهــار مدرســه از طريــق بنيــاد بركــت تــا 
پايــان ســال تأميــن اعتبــار مى شــود، يــادآور شــد: بيشــترين نيــاز 
در ديــزج و شــهرك شــهيد بهشــتى اســت كــه بــا افتتــاح مدرســه 

بخشــى از نيازهــا تأميــن مى شــود.
وى در بخشــى ديگــرى از ســخنان خــود بــا بيــان اينكــه سيســتم 
گرمايشــى مناطــق 19گانــه بررســى شــده و بــه در صورت مشــكل 
بــه هــر منطقــه اعــالم شــده كــه مشــكل را قبــل از شــروع فصــل 
ســرما بــه مــا گوشــزد كننــد، خاطرنشــان كــرد: اميــد اســت امســال 
هماننــد ســال گذشــته بتوانيــم خدمــات مطلوبــى را بــه مــدارس و 

ــم. ــه دهي ــوزان ارائ دانش آم

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

كارت دانشجويي ميالد عسگري فرزند حسن به 
شماره ملي 3770280091 رشته مكانيك دانشگاه 

بوعلي 9612165041 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

بايد تالش كرد با ارتقاى فرهنگ عمومى بايد تالش كرد با ارتقاى فرهنگ عمومى 
راه برون رفت از مشكالت هموار شودراه برون رفت از مشكالت هموار شود

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا ا

حضـورى مزايـده  آگهـى 

 محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

شــهرداري نهاونــد در نظــر دارد باســتناد بنــد 2 از نودميــن جلســه شــوراي اســالمي شــهر و بــا توجــه بــه بنــد 13 
آييــن نامــه مالــي شــهرداريها گلهــاي موجــود در گلخانــه بــاغ بهشــت را از طريــق مزايــده حضــوري و بــا شــرايط 

ذيــل بــه اشــخاص حقيقــي يــا حقوقــي واگــذار نمايد:
 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مزايده و رؤيت گلهاي موجود در گلخانه باغ بهشت به معاونت 

خدمات شهري ( واحد فضاي سبز) مراجعه نمايند.
 متقاضيان براي مشاهده گلها در گلخانه واقع در باغ بهشت و با هماهنگي مسئول اداره سيما،منظر و فضاي سبز 

شهري از مورخ 97/8/5 لغايت 97/8/27 مراجعه نمايند.
 متقاضيان جهت شركت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال به شماره حساب 0104868466003 نزد 
بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري به حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام شركت در مزايده حضوري 
به همراه خود داشته باشند. متقاضيان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از 

تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
 متقاضيان جهت حضور در كميسيون مى بايست فيش نقدى و يا ضمانتنامه بانكى يا اسناد خزانه را به همراه خود 

داشته باشند در غير اينصورت از حضور وى در كميسيون ممانعت بعمل مى آيد.
 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

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

 كميسيون عالي معامالت ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/8/28 در محل سالن كنفرانس شهردارى تشكيل مي 
گردد و در صورتي كه حداقل سه شركت كننده وجود داشته باشد پيشنهاد دهندگان اعالم قيمت داده و نفرات اول تا 

سوم مشخص مي گردد./غ
چاپ آگهى نوبت اول: 97/8/5

چاپ آگهى نوبت دوم: 97/8/14

 شركت طلوع نوانديشان دانش فردي

برگزاري دوره مهارتي 
منشي گري حرفه اي

ــردي  ــان دانش ف ــوع نوانديش ــركت طل  ش
منشــي گري  مهارتــي  دوره  برگــزاري 
ــاي  ــا و كلينيك ه ــژه مطب ه ــه اي وي حرف
ــه گواهــي معتبــر پايــان  ــا ارائ خصوصــي ب
اول  دانشــگاه  ميــدان  همــدان،  دوره: 
ــه4،  ــاختمان آفتاب،طبق ــا، س ــان نم جه
ــان  واحــد16، تلفكــس38237394 متقاضي
ــه روزه  ــام هم ــت ن ــت ثب ــد جه مي توانن
ــه  ــر مراجع ــه دفت ــي 14 ب ــاعت 9 ال از س

ــد.  نماين

حسين پارسا»
14 آبان مــاه در تقويم، به غريب ترين 
شــكل ممكن روز «فرهنــگ عمومى» نام 

گرفته است.
 فرهنــگ اگرچــه همواره متولــى فراوان 
داشــته، اما به طور خاص «شوراى فرهنگ 
عمومى» شــكل گرفته اســت تا به عنوان 
نهادى مشــخص درباره اين مقوله تصميم 
بگيرد. اين شورا زيرمجموعه اى از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است و در آن همه 
افرادى كه قانونگذار پيــش بينى كرده كه 
ممكن اســت دستى بر آتش فرهنگ داشته 
باشند، حضور دارند: از وزير يا رئيس اداره 
ارشاد تا روساى اداراتى همچون آموزش و 
پرورش، صدا و ســيما، تربيت بدنى، امور 
مساجد، گردشــگرى و مديران دانشگاهى. 
در حقيقت روش صحيح شناخت اعضايى 
كه در اين شــورا حضور دارند، شــناخت 
اعضايى اســت كه در اين شــورا حضور 
ندارند! در اين ليست دوم تقريبا هيچ مقام 
مهم و بلند مرتبه اى نيست كه نباشد و اين 
موضوع بيش از آنكه عجيب باشــد، نشانه 

اى از بغرنج بودِن داستان است.
حاال بگذاريد بحث مان را با چند ســوال 
ادامه دهيم: شــوراى فرهنــگ عمومى كه 
ده ها نفر از مســئوالن هر شهر و استان در 
آن عضو هســتند دقيقا چيست و چه كارى 
انجام مى دهد؟ يا حتى اين سوال: فرهنگ 
عمومى از نظر اين دوستان به چه معناست 
كه گاه گاه دور هم جمع مى شوند و براى 
اصالح و بهبــودش برنامه مى ريزند؟ و از 
همه مهمتر: فرهنگ با آيين نامه و دســتور 

تغيير مى كند؟
 مبهم، نامتعين، سهل و ممتنع

فرهنگ واژه آشــكار و پنهانى اســت كه 
ســخت در پس پرده ابهام قرار دارد. سهل 
و ممتنع است و در پشت هر حرفش واژه 
اى پنهان شــده اســت. ماهيتى به شدت 
پيچيده، نامتعين و ســيال دارد. اين مفهوم 
ســيال در هر خطه و نقطه اى از جهان به 
گونه اى متفاوت و مجزا تعريف مى شــود 

و اقتضائات گوناگونى دارد.
 آنچــه به عنوان فرهنــگ عمومى در يك 
جامعه تعريف مى شود برگرفته از باورها و 

اعتقادات مذهبى، بومى و محلى، آيين هاى 
سنتى و قديمى و حتى خرافات و باورهايى 
است كه رفته رفته طى ده ها و بلكه صدها 

سال در ذهن مردم رسوخ كرده است.
با اين تعريف يك ســِر فرهنگ به دين مى 
رسد، يك سر ديگر آن به آداب قومى، يك 
ســر به جغرافيا و بعد اقتصاد، سياســت و 
ويژگى هاى انسانى. مسئله زمانى پيچيده تر 
مى شــود كه شورايى چند ده نفره، احتماال 
با بودجه اى محــدود و زمانى محدودتر، 
بخواهد با چند بخشنامه و دستورالعمل اين 
معنى فراگير و بغرنج را درســت كند. من 

گمان مى كنم آب در هاون مى كوبيم.
 ردپاى مدرنيته

يورگــن هابرمــاس، زبان شــناس آلمانى 
چالش هاى فرهنگى هر كشور را ناشى از 

مدرنيته مى داند.
 او مــى گويد بــا مدرن شــدن ابزارهاى 
زندگى، روش هاى سنتى زيستن هم ناگزير 
از تغيير هســتند. اين تغيير به خودى خود 
مقابلــه هايى از طرف فرهنگ هاى قبلى به 
همراه دارد. دعــواى اصلى اينجا اتفاق مى 
افتد: فرهنگ آدم ها در حال عوض شــدن 
اســت ولى حافظان فرهنگ عمومى سعى 
مى كنند ارزش ها را حفــظ كنند. در اين 

وضعيت، تكليف چيست؟
تجربه همه اين ســال هــا دغدغه فرهنگ 
داشتن و براى آن نســخه نوشتن، حداقل 
دو اصل مهم را مشــخص كرده است. اول 
اينكه فرهنگ با آيين نامه اصالح نمى شود 
و موضوع عميق تر و پيچيده تر از آن است 
كه با دستور رفع رجوع شود. از طرفى نگاه 
كالن به فرهنگ، رويكردى ناقص اســت. 
وقتــى از فرهنگ حرف مى زنيــم بايد با 

مصداق صحبت كنيم.
 فرهنگ، بازوانى مهم مانند دين، ســنت، 
عرف و هنر دارد. دربــاره هر كدام از اين 
عوامل مى توان به زير شاخه هاى فراوانى 
اشــاره كرد كه تاثيراتــى عميق بر فرهنگ 
دارند. آيــا اين موضــوع در رويكردهاى 
شــوراى فرهنگ عمومى ديده شده است؟ 
اين شورا چه نظرى درباره موسيقى و تئاتر 
و ســنت هاى درســت و غلط و مدرنيته 

دارد؟ به نظر مى رسد نظر خاصى ندارد!
طبــق آيين نامه شــوراى فرهنگ عمومى، 
آنچه كه وظايف اين شــورا تبيين شــده، 
متشــكل از مفاهيمى كلى اســت كه اشاره 

چندانى به اصل موضوع ندارد.
 شايد تفسير قانون گذار اين بوده كه بحث 
درباره جزييــات بر عهده اعضاى شــورا 

است. «بررســى و تجزيه و تحليل شرايط 
و جريانات فرهنگى كشــور»، «بررســى و 
تجزيه و تحليل و رصد جريانات فرهنگى 
جهان»، «برنامه ريزى براى هماهنگ سازى 
كوشش هاى فرهنگى و هنرى و تبليغى در 
سازمان ها و مراكز رســمى»، «بررسى آثار 
فرهنگــى مترتب بر سياســت ها و اجراى 
طرح هــا و برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى 
بــه منظور اطمينــان از همســويى و عدم 
مغايــرت آنها با اصول سياســت فرهنگى 
كشــور» و «تصويب روش هــاى اجرايى 
تشــويقى به منظــور شــكوفايى فرهنگ 
عمومى در ابعــاد مختلــف آن» از جمله 

وظايف اين شورا است. 
در اين ســطور هيچ اشاره اى حتى اندك 
به موضوعاتى كه حقيقتا فرهنگ را تغيير 
رويكرد  همين  اســت.  نشــده  دهند  مى 
باعث شــده كــه مصوبات نيــز اثرگذار 
نباشد. چون وقتى درمان با درد هماهنگ 
نيســت، نبايد انتظار معجزه داشته باشيم. 
تا وقتى جاى انديشــمندان، روشنفكران، 
هنرمندان در كنــار متفكران دين در اين 
شــورا خالى باشــد، تيرها هيچ كدام به 
هدف نخواهــد خورد، همانطــور كه تا 

حاال هم چنين بوده است.

درباره «شوراى فرهنگ عمومى» به مناسبت روز «فرهنگ عمومى»

با آيين نامه و دستور
 فرهنگ درست مى شود؟

جمع آورى بيش از 200 
عدد قليان از اماكن 
عمومى شهر همدان

 سرپرســت مديريت پيشگيرى و رفع 
تخلفات شــهرى شــهردارى همــدان از 
جمع آورى بيش از 200 عدد قليان از اماكن 

عمومى شهر همدان خبرداد.

حسين مردانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كــرد: با توجه به تبصره يــك بند دو ماده 
مردمى  مطالبات  شــهردارى ها،  قانون   55
و همچنيــن برگــزارى اجــالس جهانى 
گردشــگرىUNWTO) ) در آبان مــاه 
به ميزبانى شــهر همدان، طرح جمع آورى 
قليان از اماكن تفريحى، گردشگرى و معابر 

عمومى در حال انجام است.
وى در ادامــه گفت: طى گشــت زنى هاى 

مستمر اكيپ سيار واحد رفع سد معبر در 
هفته گذشته تعداد بيش از 200 عدد قليان 
از اماكن تفريحى گردشگرى همدان از قبيل 
محوطه بوستان ساعى گنجنامه، بلوار ارم، 
بلوار فرشچيان و شــهربازى رنگين كمان 

ضبط و جمع آورى شد.
سرپرســت مديريــت پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شهرى شــهردارى همدان تأكيد 
كرد: برقرارى نظم و انضباط شهرى بدون 

همكارى كليه شــهروندان و دستگاه هاى 
اجرايى ميسر نخواهد بود.

مردانى به امحاء بيــش از 3 هزار قليان در 
سال گذشته اشــاره كرد و گفت: مديريت 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان در راســتاى حمايت از ســالمت 
خانــواده و حفــظ حقوق شــهروندى با 
هرگونه عرضه و فروش قليان در پارك ها 

و اماكن عمومى قاطعانه برخورد مى كند.
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ايران و جهان

خبرخبر

شوراى نگهبان اليحه الحاق 
ايران به CFT را رد كرد

 ســخنگوى شــوراى نگهبان از رد اليحه الحاق دولت جمهورى 
اسالمى ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالى تروريسم (CFT) و 

اعاده آن به مجلس خبر داد.
به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى در توييتر نوشت:

شــوراى نگهبان اليحه الحاق دولــت جمهورى اســالمى ايران به 
كنوانســيون مبارزه با تامين مالى تروريســم (CFT) را در جلسات 
متعدد خود مورد بررسى قرار داد و واجد ايرادات و ابهاماتى دانست. 
اين نظر شامل موارد خالف شــرع، خالف قانون اساسى و ابهام، در 

موعد مقرر براى مجلس شوراى اسالمى ارسال شده است.
ايردات شــوراى نگهبان بــه اليحه CFT حدودا 20 مورد اســت/ 

مشروح ايرادات را در آينده اعالم مى كنيم
عباســعلى كدخدايــى در رابطه با اينكه ايرادات و ابهامات شــوراى 
نگهبان به اليحه الحاق دولت جمهورى اســالمى ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالى تروريســم (CFT) شامل چه مواردى مى شود، 
اظهار كرد: حدود 20 مورد ايراد به اين اليحه از طرف شوراى نگهبان 
تشــخيص داده شد كه تعدادى از آنها ايراد شرعى، تعدادى مربوط به 

قانون اساسى و برخى موارد نيز مربوط به ابهام است.
وى افزود: در رابطه با جزئيات و مشــروح اين ايرادات حضور ذهن 

ندارم اما در آينده مشروح را اعالم مى كنيم.

ايرادات شوراى نگهبان درباره CFT رفع 
شده بود

 عضو هيات رييســه مجلس شــوراى اســالمى گفت: ابهامات و 
ايرادات شــوراى نگهبان درباره CFT در جلســات با مقامات ارشد 

دولت رفع شده بود.
به گزارش ايرنا، عليرضا رحيمى در توييتى نوشت: الحاق به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالى تروريسم CFT را (با وجود شرايط 7 گانه الحاقى 
مجلــس) همچنان براى امنيت ملى ايران مفيــد مى دانيم، منافع ملى 

كشور با تعامل دستگاه ها بهتر محقق مى شود.
به گزارش ايرنا، عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان امروز 
در توييتى نوشــت: شــوراى نگهبان اليحه الحــاق دولت جمهورى 
 (CFT) اسالمى ايران به كنوانســيون مبارزه با تامين مالى تروريسم
را در جلســات متعدد خود مورد بررســى قرار داد و واجد ايرادات 
و ابهاماتى دانســت. اين نظر شامل موارد خالف شرع، خالف قانون 
اساســى و ابهام، در موعد مقرر براى مجلس شوراى اسالمى ارسال 
شده است.نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روز يكشنبه 15 مهر ماه 
با الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله 

با تامين مالى تروريسم (CFT) موافقت كردند.
در اين راى گيرى از مجموع 271 نماينده حاضر در جلسه، 143 راى 
موافــق، 120 نماينده مخالف و پنج نماينده راى ممتنع به الحاق ايران 

به اين كنوانسيون دادند.
اين اليحه شامل يك مقدمه، 28 ماده و يك پيوست است و بر اساس 
آن جمهورى اســالمى ايران الحاق به كنوانسيون بين المللى مقابله با 

تامين مالى تروريسم را با شروطى پذيرفت.

رئيس جمهورى تاكيد كرد:
استاندارى ها و شهردارى ها 

در حفظ آثار تاريخى همكارى كنند
 رئيس جمهورى بر ضرورت همكارى استاندارى ها و شهردارى ها 

در حفظ آثار تاريخى تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمسلمين «حسن روحانى» پس از 
دريافت گزارش «پايان مرمت عالى قاپو» در نامه اى به رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نوشت: «از سازمان تقدير 
شود. حفظ آثار باستانى به ويژه آثار ارزشمند در اصفهان اهميت ويژه 
اى دارد. در اين زمينه اســتاندارى ها و شــهردارى ها بايد همكارى 
نمايند.»على اصغر مونسان رئيس سازمان ميراث فرهنگى 28 مهر ماه 
در سفر به اصفهان از عمارت عالى قاپو بازديد و ضمن اظهار رضايت 
از مرمت اين اثر جهانى دســتور تنظيــم و ارايه گزارش كامل و دقيق 

روند مرمت اين اثر را صادر كرد.
عمليــات مرمت عالــى قاپو به عنوان پروژه اى ســنگين، پس از 13

ســال تالش مستمر و كارشناســى، در دولت دوازدهم با موفقيت به 
پايان رسيد.

هواى يكديگر را داشته باشيم
محمد فاضلى  »

 مادليــن آلبرايت وزير امور خارجه آمريكا در دولت بيل كلينتون 
زمانــى اعتراف كرد كه تحريم ها عليه عراق منجر به كشــته شــدن 

پانصد هزار كودك عراقى شد (گزارش مؤسسه ران پل).
 اين اعتراف در كنار ســاير بررسى تحريم هاى اقتصاد عليه كشورها 
نشــان مى دهد تحريــم در درجه اول و بيش از هــر گروه ديگرى، 
مردم و ضعيف ترين مردم را تحت فشــار قرار مى دهد و به نابودى 

مى كشاند. 
دولت ها بايد به گونه اى تدبير كنند كه مردم شــان تحريم نشوند، اما 
تحريم ها صرف نظر از هر واقعيــت ديگرى، مردم ضعيف را هدف 
قرار مى دهند. من عالقه اى بــه توصيه هاى اخالقى ندارم و همواره 
ترجيح داده ام روى اخالق مردم تأكيد نكنم، اما تحريم هاى آمريكا از 
سيزده آبان تشديد مى شوند و اگرچه بخش عمده آن ها اعمال شده، 

اما تجربه نشان مى دهد مردم تحت فشار بيشترى قرار مى گيرند.
ــت و  ــت دول ــا جدي ــه اول ب ــا در درج ــد ب ــاكان باي ــه كم اگرچ
نظــام را مخاطــب قــرار داد و از ايشــان بــراى چــاره كــردن ايــن 
ــراى حــل مشــكالت  ــه كــرد، ايده هــاى بهتــرى ب وضعيــت مطالب
ــك  ــكالت كم ــل مش ــراى ح ــام ب ــت و نظ ــه دول ــه داد و ب ارائ
كــرد، امــا در برابــر كشــورهاى متخاصمــى كــه كليــت كشــور را 
ــر مــردم وارد  ــد و درد و رنــج اقدامات شــان ب ــرار داده ان هــدف ق
مى شــود، انديشــيدن بــه توصيه هــاى اخالقــى هــم بى فايــده 

نيســت. 
ــوان  ــر ت ــه اگ ــت ك ــن اس ــد اي ــن مى رس ــل م ــه عق ــه ب آن چ
ــه قــدر توان مــان) در زمينه هــاى زيــر هــواى  اقتصــادى داريــم (ب

ــيم.  ــته باش ــر را داش يكديگ
خانواده هايــى هســتند كــه معلــول دارنــد و هزينــه دارو، درمــان و 
خريــد تجهيــزات پزشــكى آن هــا ســنگين اســت. اگــر مى توانيــم 

بخشــى يــا همــه هزينه هــاى يــك معلــول را قبــول كنيــم. 
ــد،  ــال دارن ــودك خردس ــوزاد و ك ــه ن ــتند ك ــى هس خانواده هاي
ــودكان را  ــن ك ــان اي ــاك، بهداشــت و درم ــه، پوش ــه تغذي و هزين
ــى  ــه زندگ ــم هزين ــر مى تواني ــد. اگ ــن مى كنن ــختى تأمي ــه س ب
ــر  ــر اث ــران ب ــى در اي ــادا كودك ــم. مب ــن كني ــودك را تأمي ــك ك ي

ــد.  ــان ده ــا ج تحريم ه
ــر تعطيلــى بنگاه هــا ناشــى از  ــر اث ــى هســتند كــه ب ــان و مردان زن
ــر  ــوند. اگ ــكار مى ش ــا بي ــديد تحريم ه ــادى و تش ــرايط اقتص ش
ــه  ــا ب ــم ي ــور كني ــان ج ــت براى ش ــى پاره وق ــم كار حت مى تواني

ــيم.  ــان باش ــا كمك ش ــدازه حداقل ه ان
ــت  ــان را از دس ــه شغل ش ــتند ك ــوارى هس ــت خان ــان سرپرس زن
ــتند.  ــر هس ــيب و خط ــرض آس ــيار در مع ــا بس ــد. آن ه مى دهن

ــم.  ــوش نكني ــا را فرام آن ه
ــته  ــتر از گذش ــان، بيش ــردن خانه م ــز ك ــراى تمي ــم ب ــر مى تواني اگ

كارگــر بــه خانــه بياوريــم. 
اگر قصابى، سوپرى يا ميوه فروش محله هستيم، چند خانوار كم توان 
را در ذهن داشــته باشيم و به قدر وسع، نگذاريم احساس بى پناهى 

كنند. 
اگر مدير هســتيم، بن هــاى كااليى را كه بين مديــران اداره توزيع 

مى كنند، به كم توان ترها واگذار كنيم. 
اگر واقعاً دو سه يا پنج هزار تومان براى شما مبلغ قابل توجهى نيست، 

مى توانيد باقى مانده پولى را كه به راننده اسنپ مى دهيد پس نگيريد. 
يكى دو ســاعت وقت بگذاريم، حتمًا يك خيريه معتبر پيدا مى كنيم 
كه قادرند ما را به يك خانواده، معلول، كودك، يا بيكار و از كارافتاده 

نيازمند وصل كنند. 
ما حتمًا دولت را براى مبارزه با فساد، چاره كردن تحريم ها، تقويت 
نظام حمايت اجتماعى و بقيه اصالحات ساختارى تحت فشار قرار 
مى دهيم، ايده مى دهيــم و مطالبه مى كنيم؛ و كارآمدى و تدبير براى 
رفع تحريم ها را از قدرت سياســى خواهيم خواســت، اما در برابر 
واقعيت تحريم ها بايد هواى يكديگر را هم داشته باشيم. چنان كنيم 

كه هيچ ضعيفى پيش خودش زمزمه نكند:
سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است
و گر دست محبت سوي كسي يازي

به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان است

زمستان است
*عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

براى مشاركت دانشگاهيان
اولويت هاى پژوهشى طرح اعتالى علوم انسانى اعالم شد

 پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعاتــى فرهنگــى دوميــن فراخــوان اولويــت هــاى پژوهشــى طــرح اعتــالى علــوم 
انســانى بــا هــدف مشــاركت دانشــگاهيان را بــا 6 مســئله كالن اعــالم كــرد.

بــه گــزارش مهــر، طرح جامع اعتالى علوم انساني معطوف به پيشرفت كشور از ســوى پژوهشــگاه علــوم انســانى و 
مطالعــات فرهنگــى تدويــن شــده كــه ايــن طــرح مجموعه اى از طرح هاى پژوهشي مبنايي، راهبردى، كاربردى و مســئله 

مدار، چالش محوربا جهت گيرى بومي گرايانه و منطبق با ارزش هاى ديني و فرهنگي ايراني است.
از ســوى ايــن پژوهشــگاه دوميــن فراخــوان اولويــت هــاى پژوهشــى طــرح اعتــالى علــوم انســانى بــراى دانشــگاهيان 

اعــالم شــد كــه در ايــن فراخــوان 6 مســئله كالن مطــرح شــده اســت.
ــز تدويــن و مطــرح شــده  ــوان جزئــى پژوهشــى ني ــه شــده، 40 عن ــردى ســازى 6 مســئله ارائ ــراى كارب همچنيــن ب

اســت.

رتبه دانشگاه هاى ايرانى در 22 رشته موضوعى اعالم شد
 موسسه يو اس نيوز در آخرين رتبه بندى خود دانشگاه هاى برتر ايران در 22 رشته موضوعى را معرفى كرد.

جعفر مهراد در گفتگو با مهر گفت: يو اس نيوز اند ورلد ريپورت رتبه دانشگاه هاى برتر جهان براى سال 2019 را اعالم كرد. 
در اين رتبه بندى دانشگاه هاى 75 كشور جهان حضور دارد.

وى افزود: دانشگاه هاى آمريكا و انگلستان در راس برترين دانشگاه هاى جهان قرار دارند. سه دانشگاه آمريكا شامل هاروارد، 
آن اى تى و استنفورد به ترتيب رتبه هاى اول تا سوم را كسب كرده اند.

بنيانگذار پايگاه استنادى علوم جهان اسالم تاكيد كرد: دانشگاه بركلى در جايگاه چهارم و دانشگاه آكسفورد نيز در مرتبه پنجم 
اين رتبه بندى قرار دارد.مهراد عنوان كرد: كشور آمريكا با 227 دانشگاه برتر، بيشترين دانشگاه هاى رتبه بندى شده را در يو 
اس نيوز به خود اختصاص داده است و چين با 130 دانشگاه، انگلستان با 78، ژاپن با 67، و آلمان با 62 دانشگاه برتر از بقيه 
كشــورهاى جهان متمايز مى شوند.وى خاطرنشان كرد: عالوه بر فهرست كلى، ويرايش حاضر حاوى رتبه بندى دانشگاه ها 

براساس كشور، منطقه و موضوع است.

مريم ملكي  »
 وقتي صحبــت از همــدان 2018 و يا 
پايتخت گردشگري مي شود كمتر كسي در 
همدان مي داند واقعاً صحبت از چيســت؟ 
بيشتر اثري كه همدان از اين عنوان به خود 
ديده است شايد چند بنرو اتوبوس مزين به 
تبليغات اجالس باشد. گردشگري فرهنگي 
مقوله مهمي است كه شايد اين روزها ميان 
هياهوي تبليغاتي گم شــده باشــد و جاي 
خالي آن واقعا احساس شود. اما خبر برپايي 
نمايشگاه نقاشي با عنوان «به ياد عرب علي 
شروه» شايد بتواند چراغ خاموش اين مقوله 
را روشن كند.پوستر نمايشگاه، اسامي اساتيد 
مطرح نقاشــي را پشت ســر خود به يدك 
مي كشد كه هر كدام صاحب سبك و سخنى 
در نقاشي هســتند. اين نمايشگاه بهانه اى 

شده تا به همدان سفر كنند.
هيجان ديدن نمايشگاه از ورودي گالري به 
ســراغت مي آيد، پله ها با فرش قرمز به زير 
پاي هنرمندان مزين شــده است. هر چقدر 
پله ها را باالتر مــي روي، صداي همهمه بر 
گرفته از شور و شوق جوانان هنرمند بيشتر 
به گوش مي رســد، صداها بــا ديدن چهره 
سراسر شــادي دختران و پســران هنرمند 
تكميل مي شود، اينجا همه چشم ها مي خندد.

 جــاى خالــى نمايشــگاه هاى 
تخصصى نقاشى در همدان

زهــرا دانشــجو بيســت و چند ســاله با 
خوشحالي در حال تماشاي تابلوهاي نقاشي 
اســت و مدام به دوستانش مي گويد بعد از 
تماشاي آثار برويم با اساتيد عكس بگيريم 
و گپ بزنيم، معلوم نيســت دوباره كجا و 
چطور بشــود از حضور آنها نهايت استفاده 

را داشته باشيم.
طاهر شعباني، كاريكاتوريست مطرح همدان 
چنان محو تماشاي آثار است انگار در دنياي 
ديگري اســت وي با هيجان مي گويد: من 
از شــنيدن خبر برگزاري اين نمايشگاه در 
همدان شوكه شدم اين طور نمايشگاه ها در 
تهران عادي اســت اما در همدان برگزاري 
يك چنين نمايشــگاهي بسيار اتفاق خوب 
و نادرى است.اين نمايشگاه فرصت خوبي 
اســت براي جوانان تــا هنرمندان معاصر و 
آثارشان را از نزديك ببينند و با آنها در مورد 

آثار و سبك هايشان صحبت كنند.
ســهرابي مدير گالري آرمان و مجموعه دار 
هنري است به نظر وي يك هنرمند شاخص 
خوش زبان گوياي يك جامعه اســت و در 
اين باره مي گويــد: هنگامي كه از هنرمندان 
دعوت مي شــود به جغرافياي خاصي مثل 
همدان بيايند، حضور آنها مانند يك بيلبورد 
تبليغاتي اســت و اين امر براي شهر همدان 

يك تبليغ محسوب مي شود.
وي بــا بيان اينكه همدان بهره برداري هنري 
و فرهنگي خوبــي از رويداد همدان 2018

نكــرده اســت، مي افزايد: بيشــتر به جنبه 
جغرافيايي اين قضيه توجه شــده اســت و 
جنبه فرهنگي ناديده گرفته شده است.  در 
حاليكه گردشگري فرهنگي جاي كار بسيار 
دارد زيرا هنر زبان مشــترك جهاني است و 
گردشگري فرهنگي هم باعث جذب سرمايه 
در شــهر مي شود و  زمينه  تبادل فرهنگ و 
ارتقاء ســطح هنر و شناخته شدن هنرمندان 

همداني  را فراهم مى كند.

 تبادل فرهنگى بين هنرمندان
جعفر نجيبى اســتاد دانشگاه و طراح سكه 
بهــار آزادي از اســاتيد مدعــو حاضر در 
نمايشــگاه  اســت. نجيبى مي گويد: تبادل 
افكار بين دانشــگاه ها، برقراري نشست ها، 
حتي اردوهاي دانشــجويي بين دانشگاه ها 
همچنين حمايت وزارت ارشاد مي تواند به  

شناساندن هنر اصيل ايران  كمك كند.
وي با بيان اينكه هنر اصيل ايراني ارزشمند 
است مي افزايد: اين هنر ايراني است كه بايد 
بر هنر اروپايي اثر بگذارد و نه هنر اروپايي 

بر ايران.
در اكثر دانشگاه هاي هنر ايراني بها كمي به 
هنر اصيل ايراني داده ميشود و بايد تمهيداتي 
انديشيده شود كه هنر ملي ايراني به جهانيان 
شــناخته شود و بهترين روش براي اين كار 
برقراري ارتباط بيــن هنرمندان پايتخت و 

شهرستان است.
 چشم هايى براى ديدن

حبيب ا... درخشاني نقاش، نويسنده و منتقد 
حوزه هنر از ديگر اساتيدي است كه اثرش 

در نماشگاه به نمايش عموم درآمده است.
اين منتقد حوزه هنر با اشــاره به تأثير مثبت 
برگزاري نمايشــگاه با عنوان بزرگداشــت 
اســاتيد مطرح مي گويد: ايــن حركت هم 
باعث معرفي جوانب مختلف شخصيت اين 
افراد مي گردد و هم مي تواند منجر به تحليل 

آثار آن هنرمند شود.
درخشاني با اشاره به بي مهري هاي موجود 
در حوزه هنر مي افزايد: اين نمايشــگاه ها 
مي توانند در جوانــان ايجاد انگيزه كند و 
براي آنها روشن كند تنها انگيزه هاي مادي 
مطرح نيســت و اگر هنرمند توانا باشــد، 
باالخره چشــم هايي است كه او را ببيند و 
گوش هايــي وجود دارد كــه صداي او را 

بشنود.
وي از ديگر اثرات اين نمايشگاه ها را ايجاد 
حس مقايســه بين آثار هنرمندان مي داند و 
مي گويد: برقراري اين نمايشگاه ها باعث به 
وجود آمدن گفت وگو بين اذهان مي شود و 

در نتيجه به اعتال هنر كمك مي كند.
درخشاني در آخر به اين مطلب اشاره مي كند 
كه بسياري از اســاتيد در هيچ نمايشگاهي 
شــركت نمي كنند و تنها به واســطه عنوان 
نمايشگاه كه نام بزرگي را به يدك مي كشند 
و احترام به نام آنها آثارشان را در نمايشگاه 

به نمايش مي گذارند.
هنرمندان  از  ارشــاد  حمايــت   

همدانى
مدير كل ارشــاد و فرهنگ اســالمى استان 
نيز در حاشــيه اين نمايشــگاه در گفتگو با 
همدان پيام همدان  را شــهري بر پايه هنر 
و فرهنگ مي داند و مي گويد: همدان با وجه 
فرهنگي در كشور شــناخته مي شود و بنده 
بــه عنوان يك مدير فرهنگي ســعي بر اين 
دارم از بيشتر نمايشــگاه هايي كه در سطح 
شهر داير مي شــود، بازديد كنم. اين جريان 
فرهنگي باعث لطيف شدن جامعه مي گردد 
و بناى ادراه فرهنگ و ارشاد اسالمي همدان 
حمايت از بخش خصوصي در راستاي اين 

جريان فرهنگي است.
عليرضا درويش نژاد معتقد است براي ترقي 
انسانيت بايد به سمت ارتقاء فرهنگ و هنر 
برويــم و در اين باره مي افزايــد: از همين 
جا اعــالم مي كنم به طور كامــل از چنين 
جريان هاي فرهنگي در همدان، به خصوص 
در مــورد هنرمنــدان همداني حمايت همه 

جانبه مي كنيم.
وي اظهــار داشــت: هيــچ ممنوعيــت و 
نمايشــگاه هاي  برگزاري  براي  محدوديتي 
هنري در اســتان نداريم و اجازه نمي دهيم 
كســي نيز در اين زمينــه محدوديت ايجاد 
كند البته در چند ماه اخير هنرمندان همداني 

شاهد چنين روند رو به رشدي بوده اند.
اميرحســين شــمخاني، عضــو انجمــن 
مستندســازان خانه ســينما نيز در مراســم 
افتتاحيــه نمايشــگاه حضــور دارد و قول 
ساختى فيلمى با نام «در ستايش زندگي، به 
ياد استاد عرب حلي شــروه» را مى دهد و 
در اين باره مى گويد: در آثار شروه سراسر 
زندگي موج مي زند، بنده قصد دارم فيلمي 
از استاد شروه بسازم كه نشان گر شخصيت 

وي باشد.
 يك نمايشگاه ، چندترم دانشگاه

ســعيد دولتي- نمايشــگاه گــردان و دبير 
جشــنواره دو ساله نمايشگاه نقاشي همدان 
درباره نمايشگاه مي گويد: اين نمايشگاه دو 
هفته قبل در تهران برگزار شد كه با پيشنهاد 
همسر استاد شروه و استقبال نقاشان همدان 
در حال حاضر شاهد برگزاري نمايشگاه در 

همدان هستيم.
واقعاً نياز به برگزاري چنين نمايشگاهي در 

همدان احساس مي شــد .محلى كه اساتيد 
مطرح نقاشــي به همراه آثارشان در همدان 
حضور پيدا كننــد. جوانان هنرمند همداني 
تشنه ديدن آثار اساتيد مطرح كشور هستند 
تــا بتوانند از تكنيك هــا و روند ايجاد يك 
اثر پخته اســتفاده كنند و سرمشق خود قرار 
دهند. به نظر من ديدن يك نمايشگاه خوب 
با چند ترم آموزش در دانشگاه برابر مي كند.

وى با اشــاره به مراســم بزرگداشت استاد 
شروه بيان مى كند : با توجه به اين كه استاد 
شروه، از جمله كساني كه به گردن هنر ايران 
حق بزرگي دارند و شاگردان زيادي در اين 
زمينه تربيت كرده اند لذا مدير كل ارشــاد از 
برگزاري مراسمي تحت عنوان بزرگداشت 
«اســتاد عرب علي شــروه» در همدان خبر 

دادند كه مايه مسرت مي باشد. 
 شروه استاد هنر و اخالق

احمد فتوت كه خود از چهره هاي سرشناس 
هنر همدان مي باشــد به تمجيــد از اصول 
اخالقي و ســبك تدريس اســتاد شــروه 
مي پردازد و مي گويد: بسياري از آموخته هاي 
خود را از نقاشي مديون استاد شروه هستم. 
شروه به دنبال آموزش اصولي بود و بر اين 
اعتقاد بود، مشكل هنر آموز در نقاشي را بايد 

از ريشه حل كرد.
مرضيــه قره داغــي از مجسمه ســازان بنام 
كشور و همسر شروه نيز وي را  شخصيتي 
فرهيخته مي خواند و مي گويد: شروه عالوه 
بر همسر براي من استاد و يك دوست بود.

قره داغي ضمن اشــاره به تأكيد شــروه بر 
شــاهنامه خواني مي افزايد: شروه معتقد بود 
هنر بدون اصالت بي معناست و اين اصالت 

را بايد در اشعار فردوسي جست وجو كرد.
وى در آخر اظهار كرد : اين طور نمايشگاه ها 
باعث مي شود دانشجويان شهرستاني هم با 

آثار هنرمندان معاصر خود آشنا شوند.
عرب علي شروه از اســاتيد مطرح نقاشي 
و مجسمه ســازي ايران بود كــه در اين راه 
شــاگردان زيادي تربيت كــرد و هم چنين 
داراي كتــب و ترجمه هاي متعددي در هنر 
ايراني مي باشــد كه تأثير عميق و مهمي در 
توسعه هنرمندان بعد از انقالب داشت. هنر 
رنگ اتين، تاريخ هنر نقاشي ايران و جهان، 
مينياتورهاي نسخه هاي خطي جامي در قرن 
16 از مهمترين كتاب هاي اين اســتاد نامي 

است.

به بهانه برپايى  نخستين نمايشگاه تخصصى نقاشى با حضور اساتيد مطرح در همدان

اينجا همه چشم ها مي خندد

آفرين آقاى وزير!
 «بايد به وزير آموزش پرورش آفرين گفت هم براى ايجاد فضاى 
ديدن فوتبال در مدارس و هم براى تشكر از آن معلم منطقه محروم 

قلعه گنج.»
 «روز شنبه 12 آبان ماه بازى رفت فينال ليگ قهرمانان آسيا بود كه 
تيم پرسپوليس در اين بازى از ساعت 15 به وقت ژاپن در مقابل 
تيم كاشيما آنتلرز بود قرار مى گرفت كه با در نظر گرفتن اختالف 
زمانى حدود 5 ساعت و نيمه، بازى به وقت ايران از ساعت 9 و 30
دقيقه صبح روز شنبه آغاز شد؛ درست زمانى كه تعداد بسيارى از 
دانش آموزان در مدرسه هستند. چند روز پيش از مسابقه، بخشنامه اى 
آموزش  وزير  آن  طى  كه  شد  دست به دست  مجازى  فضاى  در 
و پرورش با توجه به اشتياق وافر دانش آموزان و با تاكيد بر عدم 
تعطيلى مدارس در روز دوازدهم آبان ماه مطابق ضوابط و مقررات 
و با توجه به امكانات موجود، مجوز پخش مستقيم اين بازى را در 
مدارس دخترانه و پسرانه صادر كرد. همين خبر كافى بود تا از پيش 
از شروع اين ديدار هيجان تماشاى مسابقه فوتبال، آن هم در ميان 
دوستان و همساالن و در ساعت درسى مدارس، هيجانى دوچندان 

به دانش آموزان ببخشد.
كه  شد  منتشر  زيادى  فيلم هاى  و  عكس ها  بازى  اتمام  از  بعد 
دانش آموزان در مدارس مناطق مختلف كشور با امكانات متفاوت اين 
بازى را به تماشا نشسته بودند و فارغ از نتيجه باخت پرسپوليس براى 

2 ساعت تجربه اى جمعى و فراموش نشدنى را با همديگر داشتند.
متاسفانه ما همواره مدرسه را مكانى براى درس خواندن، سوال و 
جواب و امتحان در ذهن داريم (جايى كه نشاط در آن كم است) 
اتفاقاتى از اين دست باعث مى شود كه دانش آموز احساس كند مكان 
مد  هم  را  او  ديگر  دغدغه هاى  مسائل،  اين  از  غير  به  او  تحصيلى 

نظر دارد.
به گزارش ايسنا: زمانى كه محصل احساس كند فضاى آموزشى كه 
او در آن درس مى خواند از زندگى واقعى او زياد فاصله اى ندارد، 
را  آنجا  و  كرد  خواهد  پيدا  بيشترى  خاطر  تعلق  مكان  آن  با  قطعا 
بخشى از زندگى خود خواهد دانست؛ نه يك برنامه اجبارى كه از سر 
ناچارى بايد هر روز آن را تحمل كند.در واقع بچه  ما وقتى احساس 
كند ديوارهاى مدرسه فقط براى محافظت فيزيكى و مشخص شدن 
محدوده آموزشى است واال در باطن حصارى بين او و مدرسه اش 
وجود ندارد آن زمان است كه آموزش و پرورش به هدف مهم خود 
دست يافته است.از اين رو بايد اقدام اخير وزارت آموزش و پرورش 

را ستود و به ياد داشته باشيم كه اين 2 ساعت چه فضا و خاطره اى 
براى بچه هاى مدارس ساخت، خوشبختانه هيچ مشكلى هم پيش 
كاش  (اى  نپيوست.  وقوع  به  هم  ناخوشايندى  اتفاق  هيچ  و  نيامد 
پرسپوليس برنده مى شد يا حداقل يك گل مى زد كه در آن صورت 

خاطره اى ابدى رقم مى خورد. اين فقط يك آرزو بود.)
در  مدرسه اى  عكس  شد  منتشر  كه  مختلفى  تصاوير  تمام  ميان  در 
شوق  و  شور  با  بچه ها  كه  كرد  توجه  جلب  بسيار  محروم  مناطق 
خاصى از طريق صفحه كوچك يك گوشى همراه بازى فوتبال را 
دانش آموزان  دسته جمعى  خاطره  اين  در  هم  آنها  و  مى كردند  نگاه 

سراسر كشور سهيم بودند.
منطقه  معلم  از  پرورش  و  آموزش  وزير  عكس  اين  انتشار  پى  در 
محروم قلعه گنج (استان كرمان) كه با تلفن همراه شخصى اش فينال 
ليگ قهرمانان را براى دانش آموزان پخش كرد به صورت ويژه تشكر 

كرد. سيدمحمد بطحايى در صفحه شخصى خود در توئيتر نوشت:
در  امروز  فوتبال  مسابقه  پخش  با  كه  عزيزم  همكاران  زحمت  «از 
فراهم آوردن فضاى پرنشاط براى دانش آموزان تالش كردند صميمانه 
محروم ترين  در  كه  هستم  عزيزى  همكار  دست بوس  سپاسگزارم. 
منطقه كشور با استفاده از موبايل شخصى تالش كرد دانش آموزانش 

از فرصت تماشاى بازى محروم نشوند.»
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وام مسكن اعضاى هيات علمى افزايش يافت
 معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت علوم گفت: وام مسكن اعضاى هيات 

علمى دانشگاه ها به مبلغ 250 ميليون تومان افزايش يافت.
به گزارش مهر، محمد تقى نظرپور گفت: به درخواســت وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى و با تاييد شــوراى پول و اعتبار، تســهيالت خريد و ساخت مسكن اعضاى 
هيات علمى دانشــگاه ها و مراكز آموزش عالى از مبلــغ يك ميليارد ريال به مبلغ دو 
ميليارد و پانصد ميليون ريال افزايش يافت.معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت 
علوم ادامه داد: با توجه به جلسات متعدد با مديران بانك مركزى و براساس تصميمات 
شــوراى پول و اعتبار، با افزايش تسهيالت مسكن تا سقف دويست و پنجاه ميليون 

تومان با دوران بازپرداخت حداكثر 20 ساله موافقت به عمل آمد.

صادرات دارو و تجهيزات پزشكى ممنوع شد
 صادرات هر نوع دارو و تجهيزات پزشــكى بدون دريافت مجوز از سازمان غذا و 
دارو ممنوع شد.سخنگوى سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ايسنا، در اين باره افزود: 
با توجه به شــرايط فعلى اقتصادى و تخصيص ارز دولتى به حوزه مواد اوليه دارو و 
تجهيزات ضرورى پزشكى، هر گونه صادرات در اين حوزه ها منوط به دريافت مجوز 

اداره كل مربوطه از سازمان غذا و دارو است.
كيانوش جهانپور افزود: از آنجاكــه ارز ترجيحى به حوزه دارو و تجهيزات ضرورى 
پزشــكى تخصيص مى يابد، بنابراين نوعى يارانه مستقيم به اين حوزه تزريق مى شود. 
همچنين با توجه به احتمــال بروز كمبود در برخى موارد دارويى، قاعدتا اولويت در 

حوزه دارو و تجهيزات، تامين نياز داخلى بيماران و مصرف كننده ايرانى است. 

اعتبار هفت ماهه بيمه سالمت به طور كامل تخصيص يافت
 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد 6 هزار و 125 ميليارد تومان اعتبار 

هفت ماهه بيمه سالمت از خزانه دارى كل كشور پرداخت مى شود.
به گزارش ايرنا، با تخصيص اين مبلغ همه اعتبار هفت ماهه بيمه ســالمت از طريق 

خزانه دارى  كل كشور پرداخت مى شود.
طرح تحول سالمت از حدود پنج سال پيش با هدف كاهش هزينه درمان و گسترش 
خدمات عمومى در اين زمينه بين قشرهاى مختلف با محور وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكى اجرا شد.
وزير بهداشــت، هفته گذشته گفته بود بيمه ســالمت حدود پنج هزار ميليارد تومان 

بدهى دارد.

باسوادترين معلم ها در ابتدايى باشند
 عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از اينكه 
معموال حرف زياد مى زنيم اما آموزش و پرورش را جدى نمى گيريم، 

گفت: بايد باسوادترين معلم ها در مقطع ابتدايى تدريس كنند.
به گزارش مهر، عبدالرضا عزيزى، در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
آيا بايد واقعيات آســيب هاى اجتماعى را به جامعه اعالم كرد يا خير 
گفت: همواره اعالم كرده ام سكوت فرهنگى از ايرادات جامعه ماست. 

اگر واقعيات را بازگو نكنيم به دنبال رفع ايرادات نمى رويم.
وى افزود: البته برخى مواقع مى گويند ســكوت خوب اســت مثال 
روزنامه هاى دوبى صفحه حوادث ندارند، البته كشور كوچكى است 
كه به اندازه يك شــهر جمعيت دارد. اما در ايــران نمى توان اينگونه 
سياســتى پيش گرفت. حتى بسيارى مواقع خود مردم مى خواهند كه 

واقعيات گفته شود.
عزيزى با بيان اينكه اگر مطلع باشيم و مبارزه با آسيب ها را مردمى و 
اجتماعى كنيم و عالج پيشگيرى قبل از وقوع را داشته باشيم بهترين 
كار را انجــام داده ايم،بيان كرد: اعتياد، خشــونت و... جزو مواردى 
هســتند كه در كتب درسى به آنها اشــاره نشده است. از سوى ديگر 
خود معلمان آسيب ديده هستند و نمى توانند هزينه زندگى و معيشت 
شــان را تامين كنند، چطور مى توانند سبك زندگى خوب را آموزش 
دهند؟ البته ايراد از خود ماست، بايد از آن دسته از مردم كه در معرض 

آسيب هستند در شرايط اقتصادى موجود حمايت شود.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس با بيان اينكــه اگر خانواده ها آگاه 
شوند كه مســائل اجتماعى اگر بيشــتر از دروس تخصصى اهميت 
نداشته باشــد كمتر ندارد، اظهار كرد: اگر كودكى مهارت نه گفتن را 
نداند در نوجوانى ممكن است به يك آسيب اجتماعى مبتال شود، در 
اينجا ديگر هرچقدر هم فيزيك و رياضى بداند به دردش نمى خورد. 
با ســوادترين معلم ها را بايد در اين بخش بكار بگيرند. بايد بهترين 
معلمان مدارس، مددكاران اجتماعى مدارس باشند. ما زياد حرف مى 

زنيم اما آموزش و پرورش را جدى نمى گيريم.
عزيــزى با تاكيد بر اينكه بايد به آموزش و پرورش توجه شــود و به 
بهترين مكان تبديل شــود، گفت: معلم ابتدايى بايد فوق ليســانس و 
دكترا داشــته باشد و بهترين مزايا را داشته باشد در حالى كه برعكس 

است.

جرم اولى ها قربانى افزايش آسيب هاى 
اجتماعى

 يك جرم شــناس داليل افزايش مجرمان فاقد ســابقه كيفرى يا 
اصطالحا جرم اولى ها را تشــريح كرد و گفت: اين افراد اغلب قربانى 
افزايش ميزان آسيب هاى اجتماعى همچون طالق، بيكارى، فقر، اعتياد، 

حاشيه نشينى و ... هستند.
تهمينه شــاوردى در گفت وگو با ايسنا، در تشريح علل وقوع جرائم 
مختلف در كشور و عوامل گرايش افراد به ارتكاب جرم گفت: يكى 
از شــاخص هاى سرمايه اجتماعى باال در هر جامعه پايين بودن ميزان 
جرائم، قانون گريزى، هنجارشــكنى و اقداماتى نظير آن است كه در 
نتيجه كاهش ميزان مجرمان و زندانيان را به دنبال دارد. طبيعى اســت 
كه افزايش جرائم و هنجارشكنى ها در جامعه همچون حركت دومينو 
به سرعت در سطح جامعه گسترش مى يابد و اقشار مختلف را درگير 
مى كند و نتيجه آن نيز افزايش سوء سابقه مجرمانه در ميان افراد جامعه 

است.
 وى با بيان اينكه در سال هاى اخير با افزايش گروه جديدى از مجرمان 
بدون ســابقه يا به عبارتى جرم اولى مواجه شده ايم، گفت: منظور از 
جرم اولى افرادى هســتند كه براى اولين بار به خاطر ارتكاب جرمى 
دســتگير شــده اند. اين افراد اغلب قربانى افزايش ميزان آسيب هاى 
اجتماعى همچون طالق، بيكارى، فقر، اعتياد، حاشــيه نشــينى و ... 
هستند كه به دليل پايين بودن سطح مهارت هاى زندگى و آموزش الزم 
وارد فضاى مجرمانه شده اند و ناخواسته در اين مسير گام برداشته اند.

شــاوردى در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملى سبب ارتكاب جرم 
از ســوى افراد بدون سابقه مى شــود، گفت: مهمترين يا شايد عمده 
ترين عامل «بحران هاى اقتصادى» اســت كه طى ســالهاى اخير با آن 
مواجه بــوده ايم. در واقع بحران هاى اقتصادى باعث ايجاد زمينه هاى 
قانون شــكنى در افرادى مى شود كه پيش از اين وارد اين حوزه نمى 
شــدند. مثال افزايش قيمت برخى كاالها مانند تلفن همراه سبب شد 
تا افرادى كه به دليل مشــكالتى نظير حاشيه نشينى، بيكارى، اعتياد و 
... فاقد مهارت هاى الزم رفتارى بودند، اقدام به گوشى قاپى از ديگر 

شهروندان كنند.
وى با تاكيد بر اينكه «عدم آگاهى نسبت به فعاليت هاى مجرمانه» نيز 
از ديگر عواملى اســت كه طى سالهاى اخير شاهد آن بوده ايم، گفت: 
برخى از مواقع عدم آگاهى فرد نسبت به عملى مجرمانه باعث مى شود 
كه نســبت به انجام آن اقدام كند و الزم است آگاه سازى عمومى در 
سطح كشور از طريق رسانه هاى جمعى انجام بگيرد، چرا كه اين اقدام 
به نوعى هشــدار نيز محسوب شده و ســبب ترس قانون گريزان از 

عواقب اقدام مجرمانه خود خواهد شد.
اين جرم شناس با اشاره به «جرايم در فضاى مجازى» كه طى سال هاى 
اخير به جرائم ديگر افزوده شــده است، ادامه داد: غالبا كسانى درگير 
اين جرائم مى شــوند كه هيچگونه ســابقه اى در اين زمينه نداشته اند. 
حتى بعضا عدم آگاهى آنان نســبت به نوع جرم، آنها را به اين حيطه 
مى اندازد. مثال گرفتن اسكرين شات (عكس) از متن چت خصوصى 
به عنوان جرم تلقى مى شود، اما بسيارى از كاربران اينترنت به راحتى 
اسكرين شات هاى خود را در شبكه هاى اجتماعى قرار مى دهند و در 
واقع ندانســته جرم مرتكب مى شــوند. تبليغات در فضاى مجازى و 
تشويق كاربران به ســرمايه گذارى به شيوه هاى مختلف و اصطالحا 
دستيابى به ثروت يك شبه از ديگر مسائلى است كه افراد را ناآگاهانه 
به ورطه فعاليت هاى مجرمانه مى اندازد و متأســفانه بايد بگويم كه به 
اندازه رشد برخى تكنولوژى ها در كشور فرهنگ و قوانين استفاده از 

آن فراگير نشده است.

شبستان: عوامل فرهنگى نقش اساسى در پايدارى ازدواج دارد
 هر چقدر با فرهنگ باشى زندگيت پايدارتره گفته باشم!!

هگمتانه: نماينده تويسركان: كوتاهى سازمان برنامه و بودجه در جذب 
اعتبار مصوب براى باغ هاى سرمازده

 حاال از خودشون بپرسين فقط مى گن با خدمتگذار قشر ضعيف هستيم!!
اطالعات: گفتگو با اروپا را براى حل بحران منطقه دآغاز كرديم

 نتيجه گفتگو با 1+5 براتون درس عبرت بشه!!
همدان پيام: اعتياد به مصرف گل در حال افزايش است

 نسل بعدى همه گل گلى مى شن!! 
استقالل: نيمكت استقالل يك دستيار قوي مي خواهد!

 قابل توجه بيكاران!! استخدام دستيار براى تيم استقالل
شهاب آسماني: جوالن متكديان در خيابان ها 

 نكته پياده روى اعتراضى معتادان براى گرانى مواد مخدره!!
ايران: ورشكستگي ديگه ننگ و عار نيست 

 پس چيه البد افتخاريه!!
فرصت امروز: دهن كجي بازارى ها به آغاز تحريم 

 اخه بازارى ها خودشون تحريم رو از قبل شروع كرده بودند!!
همدان پيام: 26 آبان مديران بازنشسته همدان خداحافظي مي كنند 

  يه موقع پشت سرشون آب نريزيد !!
خريدار: نقشه نفتي ترامپ به گنج نرسيد

 شتر در خواب بيند پنبه دانه ....
اقتصادي: تحريم تأثيري بر بازار مسكن ندارد 
 به نظرت گرون تر از اين هم جا داره؟

خريدار: زخم عميق بر الستيك داخلي
 با اين چاله چوله ها و دست اندازها الستيك ها سالم نمى مونن!!

شوت: منشاء: مفت، گل خورديم 
 نوش جون!!

كيهان: جنگنده ايراني كوثر به توليد انبوه رسيد 
 اينم پيام 13 آبان به ترامپ!!

رسالت: دست دشمن خالي است مردم نگران نباشند 
 ديگه آب از سر مردم گذشته!!

آتش سوزى در همدان 6 كشته 
بر جاى گذاشت

 رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان بابيان اينكه 
طى 7 ماه امســال 110 نفر در همدان بر اثر حوادث آتش سوزى و 
امداد و نجات مصدوم شــده اند، گفت: حوادث اين مدت 6 كشته 

برجاى گذاشته است.
محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر گفت: از آغاز ســال تا پايان مهر 
ماه تعداد 100 هزار و 222 مورد تماس با سامانه 125 همدان برقرار 
شــده كه از اين تعداد 2 هزار و 807 مورد منجر به عمليات شده، 3
هزار و 822 مورد براى راهنمايى و مشــاوره برقرار شده، 22 هزار و 
495 مورد تماس اشتباه بوده، 16 مورد اعالم حريق كذب و متاسفانه 

71 هزار و 71 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
وى بابيــان اينكه از 2 هزار و 871 مورد عمليات انجام شــده در 7

ماهه اول سال يك هزار و 609 مورد عمليات اطفاء حريق، يك هزار 
و 178 مــورد عمليات امداد و نجــات و 84 مورد عمليات احتياط 
حريق و حوادث بوده اســت، اظهار كرد : پوشش گياهان خودرو با 
713 مورد، باغات و فضاى ســبز با 163 مورد، وسايل نقليه با 143
مورد، اماكن مســكونى با 116 مورد، زمينهاى زراعى با 65 مورد و 
مراكز تجارى با 49 مورد بيشــترين كاربرى عمليات اطقاء حريق را 

شامل شده است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه يــك هــزار و 587 عمليــات اطفاحريــق در 
محــدوده شــهر همــدان و 22 عمليــات خــارج از آن انجــام شــده 
ــه  ــورد از حادث ــزار و 89 م ــك ه ــروز ي ــت ب ــزود: عل ــت، اف اس
هــاى آتــش ســوزى عمــدى، 500 مــورد غيــر عمــدى و 20 مــورد 

نيازمنــد بــه بررســى كارشناســى اســت.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان با اشاره به انجام 
يــك هزار و 178 مورد عمليات امداد و نجات در 7 ماهه نخســت 
سال گفت: نجات افراد محبوس شده در آسانسوربا 374 مورد، مهار 
حيوانات با 194 مورد، نجــات حيوانات با 165 مورد، نجات افراد 
محبوس شــده در اماكن مختلف با 149 مورد و رهاسازى و امداد و 
نجات در حوادث رانندگى با 65 مورد بيشــترين نوع عمليات امداد 

و نجات را در برگرفته است.
ــات  ــورد از عملي ــزار و 173 م ــك ه ــه ي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
امــداد و نجــات در محــدوده شــهر همــدان و 5 مــورد خــارج از 
آن بــوده اســت، گفــت: بيشــترين كاربــرى ايــن عمليــات اماكــن 
ــا 143 مــورد و مراكــز  ــا 703 مــورد، وســايل نقليــه ب مســكونى ب

ــوده اســت. ــا 46 مــورد ب تجــارى ب
محمدرضا بياناتى با اشاره به اينكه 29 نفر از جمله 3 آتش نشان در 
حوادث آتش سوزى و 81 نفر در عمليات امداد و نجات مصدوم و 
6 نفر فوت شده اند، عنوان كرد: آتش نشانان طى 7 ماه اول سال 26
نفر را در عمليات آتش سوزى و 983 نفر را در  عمليات هاى امداد 

و نجات، نجات داده اند.
وى با اشــاره به آموزش 74 هزار و 224 نفر در 7 ماهه نخست سال 
جارى عنوان كرد: طى اين مدت 575 دســتورالعمل و طرح ايمنى و 

263 تاييديه طرح ايمنى براى ساختمانها صادر شده است.
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان اعالم كرد:  در 
ادامه پايش ســطح ايمنى اماكن مختلف، از آغاز ســال 97 تا پايان 
مهرماه  374 مورد پايش از اماكن ادارى، تجارى، آموزشى و درمانى 

انجام شده است.

 در هفته وقف همايــش ياوران وقف 
در همه شهرســتان ها و مركز استان برگزار 

مي شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
با اعالم اين خبر گفت: در اين همايش از 
واقفان، متوليان موقوفات، اصحاب وقف و 

خيران تجليل مي شود.
حجت االســالم محمد كاروند با اشاره به 
اينكــه در اين هفته (كــه برنامه هاي آن به 
مدت يك دهه به طــول خواهد انجاميد) 
برگزاري ايستگاه هاي همه واقف باشيم را 
در دستور كار داريم افزود: اين ايستگاه ها 
با هدف آشناســازي عموم مردم با فرهنگ 
وقــف و ترويج وقف هاي دســته جمعي 

برگزار مي شود.
وي از برپايي نمايشــگاه واقفان در محل 
برگــزاري نماز جمعه خبــر داد و افزود: 
برگزاري مســابقه وقف در صدا و سيما با 
هداي جوايز ويژه و اجــراي نيت واقفان 

سالمت نيز از برنامه هاي اين هفته است.
حجت االســالم كاروند ادامــه داد: در اين 
هفتــه 10 مورد افتتاحيه مراكز آموزشــي، 
هنري و پژوهشي نيز در دستور كار است 
كه بــه عنوان نمونه افتتاح مــوزه امامزاده 
عبــدا... در طبقــه زرين ايــن بقعه انجام 
خواهد شد. اين موزه شامل اسناد و اشياي 
وقفي قديمي، اهدايي و كشــفي است كه 
خصوص  در  پژوهشي  زمينه هاي  مي تواند 

وقف را تقويت نمايد.
وي بــا بيان اينكــه 450 قلم انــواع آثار 
تاريخــي در اين موزه نگهداري مي شــود 
بيان كــرد: پيش بيني ما اين اســت كه در 
استان آثار و اسناد تاريخي چون وقف نامه 
و وصيت نامه در دســت مردم وجود دارد 
كه هنوز اهدا نشــدند و مي تواند مجموعه 
ارزشمندي از آثار را در موزه وقف همدان 

به وجود آورد.
وي افتتاح ســالن اجتماعات كوثر، حوزه 
بهداشــتي درمانــي ســيف الدوله، افتتاح 
بخش درماني با 32 تخت بيمارســتان امام 

حســين(ع) كه توســط اوقاف تخريب و 
بازسازي شده است را از جمله پروژه هاي 

هفته وقف دانست.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
بيشترين افتتاحيه هاي هفته وقف را مربوط 
به شهرستان هاي مالير و تويسركان دانست 
و گفــت: امامزاده اســماعيل(ع)، امامزاده 
محمد(ع)، ســاخت ضريح پيرســلمان و 
چندين پروژه محلي از جمله افتتاحيه هاي 

شهرستان تويسركان است.
وي ادامــه داد: در نهاونــد نيــز امامــزاده 
بديع الزمان به همت ميراث فرهنگي با 250

ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات ميراث 
بازسازي شده است. همچنين امامزاده زبيده 
خاتون، امامزاده انصاراالمام، امامزاده قاسم از 
جمله 12 امامزاده اي هستند كه كامل تخريب 

و بازسازي شده اند.

كاروند از وجود 7 پروژه سرمايه گذاري در 
استان در حوزه وقف نيز خبر داد و گفت: 
پروژه هايي چون ايران زمين، جهاد مالير، 
شميم اعتماديه، مجتمع تجاري اسدآباد از 

جمله اين پروژه ها هستند.
وي در خصــوص اجراي نيــات واقفان 
خيرانديش در حوزه ســالمت نيز گفت: 
45 ميليارد ريال از محل موقوفات اســتان 
در حوزه ســالمت هزينه شــده است كه 
شامل كمك هزينه به بيماران صعب العالج 
به ويژه بيمــاران كليوي، تجهيز اتاق عمل 

بيمارستان امام حسين(ع) و... بوده است.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
در زمينــه آموزش هم به خدماتي شــامل 
توزيع بســته هاي مهر تحصيلي و نوسازي 
مدارس در مالير، كمك به تجهيز مدارس 
كبودراهنــگ، كمك نقدي به دانش آموزان 

محــروم به مبلغ 11 ميليارد ريال، كمك به 
مدارس علميه و اعزم مبلــغ به ميزان 10

ميليارد ريال اشــاره كرد. حجت االســالم 
كاروند در ادامه بــه فعاليت قرآني اوقاف 
اشــاره كرد و افزود: تربيت مربيان قرآني، 
برگزاري محافل قرآني، برگزاري مسابقات 
شهرســتاني، جزء خوانــي، حفظ مفاهيم 
قرآن و كمك به موسســات قرآني با 700
ميليون تومان هزينه در يكسال انجام شده 

است.
وي همچنين از مساعدت به محرومان، توزيع 
گوشت گرم، توزيع لباس بين زوار حسينى، 
اهداي كمك هزينه به جوانان بي بضاعت به 

مبلغ 11 ميليارد ريال خبر داد.
مديــر كل اوقاف با اشــاره بــه اينكه هر 
بقعه اي كه شناســايي مي شود را نمي توان 
به نام امزاده معرفي كرد افزود: برخي بقاع 
مربوط به علما و بزرگاني هستند كه مورد 
اعتمــاد مردم بودند و هر بقعه اي كه داراي 
اســناد تاريخي ثبت شد كتب و شجره نامه 
باشد براي ما به عنوان امامزاده مطرح است.
وى در خصوص تصميمات اتخاذ شــده 
براى شــاهزاده حســين نيز گفــت: فعال 
صورتجلسات و تصميمات اتخاذ شده به 
معاون حقوقى رئيس جمهورى ارجاع داده 

شده و منتظر نظر ايشان هستيم.
كاروند گفــت به لحاظ اينكه ســاختمان 
بانــك ملى جزو آثــار ميــراث فرهنگى 
است هيچ تغييرى در اين ساختمان انجام 

نخواهد شد.
وى بيان كرد عرصه و عيان اين ساختمان 
وقفى بوده و متعلق به شاهزاده حسين(ع) 
است لذا ايجاد يك مركز دينى و فرهنگى 
بزرگ براى همدان در صورت بازپس گيرى 

آن در دستور كار است.
وي ادامه داد: در 8 ماهه امســال 34 مورد 
وقف كه غالب آنها وقف هاي درآمدي بر 
اســاس نيازهاي روز بوده است را داشتيم 
كه اميدواريم همچنان نيات به سمت نيازها 

بوده و شاهد وقف هاي جمعي نيز باشيم.

مديركل اوقاف استان:

همايش «ياوران وقف» برگزار مي شود
■ ساختمان بانك ملي تغيير نمي كند

 مديركل پيشگيرى ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر «سن» شروع مصرف موادمخد را 15 
سالگى اعالم و تاكيد كرد: اين در حاليست 
كه سن سرنوشــت ســاز اعتياد 16 تا 25 
سالگى است حال آنكه ميانگين سن ابتال را 
22 سالگى مى دانند. همچنين بين سنين 16 
تا 34 سالگى نيز بيشترين مصرف كنندگان 

را داريم.
به گزارش ايسنا، عارف وهاب زاده، به عدم 
آگاهى والدين در حوزه اعتياد اشاره كرد و 
گفت: بيش از 50 درصد اولياء بعد از سه تا 

پنج سال از اعتياد فرزندشان آگاه مى شوند.
وى افــزود: برخى والدين هم نگرش مثبت 
نســبت به مصرف ســيگار و قليان دارند و 
مصرف آن را در فرزندانشــان جدى تلقى 

نمى كنند.
وى با بيان اينكه برخــى مبتاليان به اعتياد 
نيز ســابقه مصرف مواد در خانواده دارند و 
خانواده دچار آسيب هايى است گفت: بحث 
ســبك زندگى و آگاهــى والدين را چقدر 
جدى مى گيريم؟ مدرسه مهترين مكان براى 
پيشــگيرى است و طيف وســيعى از گروه 

هدف در دسترس است.
وهاب زاده افزود: يك مشكل ما در مدرسه 
اين است كه پيوند مثبت كودك با خانواده، 
اجتماع و مدرسه را كمتر مشاهده مى كنيم. 
بايد فرصت مشــاركت دانــش آموز را در 

جامعه و خانواده با همسال خودش بدهيم. 
چقدر نشــاط در مدارس وجود دارد و چرا 
بچه ها عالقه زيادى به مدرســه ندارند؟ آيا 
ناشى از فشــار تحصيلى است يا مشكالت 

خود معلمان است؟.
مديركل پيشــگيرى ســتاد مبارزه با مواد 
مخــدر با بيان اينكه اكنــون پررنگ ترين 
و اولويت اول آسيب هاى اجتماعى، اعتياد 
اســت اظهار كرد: اســتانداردهاى جديد 
نشــان مى دهد حتى از دوره باردارى بايد 
فرزند پرورى جدى گرفته شــود. از ســه 
تاپنج ســال بايد براى بچه ها برنامه داشته 
باشــيم. البته اگــر اين برنامه ها مســتمر 
نباشــند هيچ فايده اى نخواهد داشت. در 
دو ســه ســال اخير برنامه هاى خوبى با 
آموزش و پرورش در حيطه توانمندسازى 

داشته ايم.
وى ادامــه داد: تحقيقات نشــان مى دهد از 
15 سالگى كه سن شــروع مواد است بايد 
برنامه هاى توانمندسازى را در مدارس داشته 
باشيم. در همين راستا در آموزش و پرورش 
آموزش مهارتهاى خودمراقبتى و تاب آورى 
مدنظر است و برنامه هايى شروع شده است. 
اما برنامه هاى پيشگيرى دير بازده است. بايد 
از ســنين پايين شروع كنيم و حتما آموزش 

ها مستمر باشد.
وهاب زاده با اشــاره به اينكه موفق شديم 

محتواى درسى را بعد از 21 سال از مصوبه 
ســتاد ايجاد كنيم و در پايه هشــتم بحث 
آسيب ها بخصوص اعتياد را در كتب درسى 
گنجانده ايم گفت: البتــه محتواهايى از اين 

دست در ساير پايه ها مشاهده نمى شود.
وى ادامه داد: از دو ســال قبل براى آموزش 
معلمــان برنامه هايى را شــروع كرده ايم و 
كادر متخصصى را آمــوزش داده ايم كه به 
ساير معلمان آموزش دهند. 2700 نفر كادر 
متخصص اند كه تعدادشــان اندك است و 

متاسفانه آمار بااليى نيست.
وهاب زاده با بيان اينكه سن شروع مصرف 
مواد 15 ســالگى اســت تاكيد كرد: اما سن 
سرنوشت ســاز اعتياد 16 تا 25 سال است 
اين در حاليست كه ميانگين سن ابتال را 22 
سالگى مى دانند. همچنين بين سنين 16 تا 
34 سالگى نيز بيشترين مصرف كنندگان را 

داريم.
وى در پاســخ به اينكه آيا بايد واقعيات را 
به مــردم بازگو كرد؟ گفت: خانواده ها بايد 
بدانند و آگاهى داشته باشند.در برخى جاها 
شايد نيازى نباشــد اما درباره مدارس بايد 

حساسيت ايجاد شود.
همچنين حبيب ا... مســعودى فريد، معاون 
امور اجتماعى ســازمان بهزيســتى در اين 
برنامه كه با موضوع آســيب هاى اجتماعى 
به روى آنتــن رفت درباره اينكه آيا بايد در 

برابر واقعيت هاى اجتماعى سكوت كرد يا 
بايد آن را بازگو كنيــم؟ گفت: همه موافق 
اعالم واقعيات هســتند، اما در فضاى رسانه 
اگر آگاهى دهى با هدف باشد مى تواند موثر 
باشــد اما اگر صرف اطالع رســانى مدنظر 

باشد فقط باعث نگرانى مى شود.
وى افزود: مردم بايد بدانند كه ممكن است 
در سنين پايين هم كودك دچار آسيب شود، 
اما بمباران اطالعاتى صرف اســترس را باال 
مى برد. خانــواده ها بايــد همانقدر كه به 
فيزيك و شيمى اهميت مى دهند به آموزش 
سبك زندگى در مدرسه فرزندشان هم توجه 
كنند. بايد والدين به موضوع فرزندپرورى و 

سبك زندگى حساس شوند.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيســتى 
كشــور با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش 
راهبردى ترين و استراتژيك ترين نهاد است 
گفت: بايــد به آموزش و پــرورش كمك 
كنيم تا جايگاه آن ارتقاء يابد. شــكل گيرى 
شــخصيت و هويت كودكان از سنين پايين 

شروع مى شود.
وى با بيان اينكه اگر مطلع باشــيم و مبارزه 
با آســيب ها را مردمى و اجتماعى كنيم و 
عالج پيشگيرى قبل از وقوع را داشته باشيم 
بهترين كار را انجــام داده ايم گفت: اعتياد، 
خشــونت و... جزو مواردى هستند كه در 

كتب درسى به آنها اشاره نشده است.

25 سالگى؛ سن سرنوشت ساز «اعتياد»

شليك پليس سارق 
پرايد را تسليم كرد

 ســارق يك دستگاه ســوارى پرايد با 
شليك مامور پاسگاه آبشينه زمين گير شد.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان در گفت 
و گو بــا ايرنا بيان كرد: ماموران پاســگاه 
آبشــينه حين گشــت زنى در حوالى سد 
اكباتان به راننده يك دستگاه پرايد به خاطر 

مشــكوك  خودرو  پالك  كردن  مخدوش 
شدند.

جمشيد باقرى اضافه كرد: راننده اين وسيله 
نقليه پس از ديدن ماموران به سرعت وسيله 
نقليه خود افزوده كه تعقيب و گريز پليس 

براى دستگيرى او ادامه يافت.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهار 
داشــت: ماموران خودرو را متوقف كرده 
اما راننده آن با پاى پياده از محل متوارى 

مى شود.
باقرى افــزود: يكى از مامــوران اقدام به 
تعقيــب متهم كرده و پــس از بى توجهى 
راننده به دستور ايست اقدام به شليك سه 

تير كرد.
وى با بيان اينكه متهم دستگير شد اضافه 
كرد: بررســى هاى گويــاى اين بود كه 
اين فرد شــهريور امسال اقدام به سرقت 
مدنى  شهيد  شــهرك  از  پرايد  خودروى 

كرده است.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان ادامه داد: 
متهم براى انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
دايره مبارزه با ســرقت پليس آگاهى قرار 

گرفته است.
باقرى از شــهروندان خواست در صورت 
مواجهه با موارد مشــكوك موضوع را از 
طريق ارتباط با ســامانه 110 مركز فوريت 

هاى پليسى اطالع رسانى كنند.
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آغاز شناسايى مشتركان پرمصرف برق
تعرفه هاى جديد طراحى شد

 در دســتور كار قرار گرفتن اصالح تعرفه آب و برق مشــتركان پرمصرف در هيات 
دولت باعث شــد تا وزارت نيرو به شــركت هاى توزيع برق دستور شناسايى مشتركان 

پرمصرف برق را صادر كند.
رضــا اردكانيان وزير نيرو در توضيح اين موضوع كه چه زمانى قرار اســت تعرفه برق 
مشــتركان پرمصرف افزايش يابد به فارس گفت: تغيير تعرفه هــا تا پايان فصل پاييز به 
سرانجام مى رسد چرا كه با پياده سازى اين طرح اميدواريم در زمينه كنترل مصرف و عبور 

از پيك تابستان سال هاى پيش رو به موفقيت هاى خوبى دست پيدا كنيم.

برنامه شناسايى مشتركان پرمصرف به تفكيك هر تعرفه و تهيه بانك اطالعاتى در دستور 
كار وزارت نيرو و شــركت هاى توزيع برق قرار دارد و تالش خواهد كرد با اين اقدام 

مصرف برق را به شكلى محدود كاهش دهد.
كارشناســان بر اين باور هستند كه 20 درصد از مشــتركين بخش خانگى برق به دليل 
مصرف بيش از حد ميانگين، 2 برابر ســاير مردم از يارانه پنهان برق بهره مند مى شوند؛ 
بنابراين اتخاذ سياســت مناســب در قيمت گذارى و اصالح تعرفه برق، اقدامى است كه 
طبق تجربيات جهانى، مى تواند در كاهش مصرف اين مشــتركين اثرگذار باشد و بحران 
خاموشــى برق در زمان اوج بار را مرتفع نمايد، اصالحى كه بايد با تمركز بر مشتركين 

پرمصرف برق انجام شود و الزم نيست عموم جامعه را در بر گيرد.

متولى زاده مديرعامل شــركت توانير با بيان اينكه مشــتركان پرمصرف 10 برابر كم 
مصرف ها از يارانه پنهان برق بهره مند مى شــوند، گفت: اجماع ملى الزم است تا برق 
به عنوان يك كاالى ارزشــمند در كشور شناسانده شــود و ارزش واقعى برق مورد 

حساب قرار گيرد.
محمــود رضا حقى فام ســخنگوى صنعت بــرق در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادى 
خبرگزارى فارس در اين باره گفت: تعرفه مشتركان پرمصرف برق طراحى شده است و 
اميدوار هســتيم مجلس اين اجازه را به ما بدهد كه ما بتوانيم يك سياستى را اعمال كنيم 
كه نه به مفهوم اين كه اقتصاد برق را تامين كنيم، بلكه بايد سيگنالى به مشتركان پرمصرف 

بدهيم تا مديريت مصرف  مناسبى داشته باشند.

خودرو

60 روز سرنوشت ساز براى خودروسازان
 خودروســازان كمتــر از 60 روز فرصت دارند تــا از ابتداى دى 
ماه بزرگترين پروژه اســتاندارد خودرويى يعنى مرحله ســوم طرح 

"استانداردهاى 85 گانه خودرويى" را اجرايى كنند.
به گزارش ايسنا، اسفند ماه سال گذشته بود كه سازمان ملى استاندارد 
ايران از افزايش تعداد اســتانداردهاى خودرويــى از 55 به 85 مورد 
خبــر داد و اعالم كرد كه براســاس تفاهم نامه اى بين اين ســازمان و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقاى اين استانداردها از نظر تعداد 
و كيفيت مطرح شــده اســت؛ موضوعى كه براساس مصوبه شوراى 
سياست گذارى خودرو با حضور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، 
رييس ســازمان ملى استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور 

كار قرار گرفت.
براســاس زمان بندى صورت گرفته بايد تا ابتداى دى ماه سال گذشته 
61 مورد اســتاندارد خودرويى اجرايى مى شد و پس از آن تا ابتداى 
تير ماه ســال 1397 دو مورد به 61 اســتاندارد قبلى اضافه شد و در 
نهايت با اضافه شــدن 22 مورد استاندارد خودرويى ديگر تا دى ماه 
سال 1397، تعداد اســتانداردهاى اجبارى خودروهاى سوارى به 85

مورد افزايش مى يابد.
فاز اول؛ توقف توليد 25 خودروى سوارى و سنگين جاده اى

با اجراى فاز اول اســتانداردهاى جديد اجبــارى خودرو از اول دى 
ماه 1396، توليد 25 خودروى ســوارى و ســنگين جاده اى از جمله 
550، تيگو 5، سايپا 131 و  MVM ،315 سدان MVM خودروهاى
سايپا 132 دوگانه ســوز، سايپا 141 بنزينى و دوگانه سوز، آريو 1500
سى سى، پژو پارس با موتور XUM، وانت تك كابين و دو كابين مزدا 
B بنزينى و دوگانه سوز، وانت كارا 1700(بنزينى و دوگانه سوز)، آسا
I۱۰ هيونداى J۵ جك و ،X۶۰  ليفان ،X50 ۵۰، ليفان 620، ليفانF

از دستور كار خودروسازان خارج شد.
عالوه بر خودروهاى سوارى اعالم شده، خودروهاى سنگين كشنده 
LS، كاميون فاقد اتاق بار دانگ فنگ  نيمه تريلر آكســور مدل 1843
مدل K۱۰۵۱S، كشنده نيمه تيريلر اسكانيا مدل R۴۴۰LA، كشنده 
نيمه تريلر اســكانيا مدل R۴۶۰LA، كشنده نيمه تريلر FAW مدل 
4250، كشــنده نيمه تريلر FAW مدل CA۴۱۸۰-J6 و  CA-J۶
13107 خودروهاى  dc اتوبوس بين شهرى درســا با موتور اسكانيا
سنگينى هســتند كه از ابتداى آذر ماه ســال گذشته براساس مصوبه 
مربوط به توقف خط توليد خودروهاى غيراســتاندارد با توقف خط 

توليد روبرو شده اند.
 فاز دوم؛ خط توليد هيچ خودرويى متوقف نشد

اما در مرحله دوم اجراى استانداردهاى 85 گانه خودرويى، خط توليد 
هيچ خودرويى متوقف نشد و سه خودروى جديد نيز مجوز ورود به 
بازار دريافت كردند و عالوه بر اين، سه خودروى "سيتروئن"، "وانت 
آميكــو" و "FAW" مجوز ورود به بازار ايــران را دريافت كردند و 

توانستند استانداردهاى 85گانه را پاس كنند.
2 ماه تا سررسيد بزرگترين پروژه استاندارد خودرويى

نكته قابل اشاره اين كه صرفا در مورد خودروهاى توليد داخلى كه از 
قبل خط توليد آن ها وجود داشته، زمان بندى سه مرحله اى مدنظر قرار 
گرفته است كه در مرحله دوم هيچ يك از اين خودروها با توقف خط 
توليد روبرو نشــدند هر چند كه در مرحله اول 25 خودرو با توقف 
خط توليد روبرو شدند. اما خودروهاى وارداتى و خودروهاى جديد 
توليدى موظف به رعايت استانداردهاى 85 گانه از همان ابتداى دى 

ماه سال گذشته (1396) هستند.
در عيــن حال پس از تصميم ســازمان ملى اســتاندارد ايران مبنى بر 
تحقق استانداردهاى 85 گانه خودرويى تا ابتداى دى ماه سال 1397، 
اعتراضات مختلفى در ارتباط با برخى از اين اســتانداردها مطرح شد 
مبنــى بر اين كه مواردى از اســتانداردهاى 85 گانه حتى در اروپا نيز 
اجبارى نيســت. مسئله اى كه موجب شــد نيره پيروزبخت - رئيس 
ســازمان ملى اســتاندارد ايران - در اولين واكنش خود اعالم كند كه 
اين سازمان بر موضع خويش درباره زمان بندى اجراى استانداردهاى 
خودرويى تاكيد دارد و براســاس مصوبه شــوراى سياســت گذارى 
خــودرو، تمامى واردكننــدگان و توليدكنندگان موظــف به اجراى 
اســتانداردهاى مذكور طبق جدول زمان بندى اعالم شــده از سوى 

سازمان ملى استاندارد هستند.

تغيير در تحويل خودروهاى سايپا
 خريداران "كوييك" بايد "ساينا" بگيرند

 شركت سايپا به نمايندگى هاى فروش خود اعالم كرد آن دسته از 
مشــتريانى كه اقدام به خريد كوئيك كرده اند ساينا اتوماتيك تحويل 

بگيرند.
به گــزارش تســنيم، براســاس تصميم جديد شــركت ســايپا به 
نمايندگى هاى فروش، آن دسته از مشتريانى كه اقدام به خريد كوئيك 
كرده اند مى توانند ساينا اتوماتيك تحويل گرفته و آن دسته از مشتريانى 

كه تيبا دوگانه سوز ثبت نام كرده اند بايد تيبا دريافت كنند.
 در دعوت نامه تعهدات نقدى شــهريورماه خودروهاى 131، ســاينا، 

سراتو، كوئيك و تيبا دوگانه سوز ويژه مشترى آمده است:
 نمايندگى ها كليه اطالعات مندرج در دعوت نامه را با سوابق موجود 
مشــترى در نمايندگى مطابقت [دهند] و در صورت رؤيت هر گونه 
ايراد مراتب را ظرف مدت 24 ســاعت از طريق اتوماسيون ادارى، به 

اداره عمليات فروش، ارسال نمايند.
الزم است مفاد دعوت نامه ها با يك نسخه از دعوت نامه ها را به منظور 
مستندســازى از طريق پست پيشتاز و در صورت عدم حصول نتيجه 
از هر طريق ممكن، به اطالع مشــتريان رسانده و مراتب را در پرونده 

آنها ثبت نمايند.
تذكــر: در صورت موجود نبودن دعوت نامه مشــترى يا مشــتريان 
مشمول اين بخشنامه در سايت مذكور ضرورى است در اسرع وقت 
مشخصات ثبت نام مربوطه شامل پذيرش، نام و نام خانوادگى مشترى، 
جهت بررســى و صدور دعوت نامه از طريق اتوماســيون ادارى يك 

برنامه ريزى فروش، ارسال گردد.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان: 
من نبايد دغدغه بازار را داشته باشم

 رئيس جهادكشاورزي شهرســتان همدان در نشست خبري روز 
گذشــته خود گفت: جهادكشاورزي قصد دارد همه مزارع استان را به 

آبياري قطره اي مجهز كند.
حســين فضلي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا آبياري 
قطره اي براي همه محصوالت مناسب هست يا خير؟، گفت: در استان 
همدان 100 هكتار مزرعــه ذرت به صورت پايلوت با روش آبياري 
قطره اى كشت شده است و اين روش به كشاورزان نيز آموزش داده 

مي شود كه اطمينان داريم به نتيجه كامل برسد.
وي درباره كشــت دانه هاي روغني نيزگفت: فقط 15 درصد دانه هاي 

روغني را در داخل كشور توليد مي كنيم و مابقي وارداتي هستند.
فضلي درپاســخ خبرنــگاري دربــاره برنامه جهادكشــاورزي براي 
جايگزيني كشــت محصــوالت كم آب بر هم گفت: اجراى كشــت 
محصوالتي مانند زعفران، پياز و ســير را در نظر داريم كه در صورت 
بــرآورد افزايش توليد و اقتصادي بودن آن بــه مرحله اجرا خواهيم 

گذاشت وكشت نشائى نيز از ديگر برنامه هاى مقابله با كم آبي است.
مدير جهادكشــاورزي شهرستان درباره اســتفاده از كودهاي مختلف 
براى محصوالت كشــاورزي گفت: در سال گذشته درصد جايگزيني 
خوبي براي كودهاي مضر داشــته ايم از جمله كود ارگانيك كه منشأ 
عالي دارد و امســال  220 تن سهميه اســتان بوده كه هزار و 900 تن 

توزيع شده است.
وي ادامه داد: در اســتان همدان مصرف كود مخصوصاً در گلخانه ها 
كاهش يافته اســت. زيرا كشاورزان اين گونه مزارع مبارزه با آفات با 
روش بيولوژيك كارت زرد و تله هاي نوري استفاده مي كنند. كه همين 

موجب مي شود روزانه 4 نوبت سمپاشي را كاهش دهند.
فضلي از ايجاد مزرعه اي با 4 هكتار كشــت نشائي خبر داد و گفت: 
 به صورت آزمايشــي روي اين مزرعه كار مي شود تا با اين روش نيز 

بتوانيم كشاورزي را رونق دهيم.
فضلي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره راه حل مشكالت سيركاران 
گفت: جهادكشــاورزي هم تأثيرگذار اســت و هــم تأثيرپذير؛ يعني 
توليدكننده اســت و من به عنوان خدمات رسان نبايد دغدغه بازار را 

داشته باشم و نبايد توليد را به بازار گره بزنم.

كدام كشورها شامل معافيت نفتى آمريكا 
مى شوند؟

 آمريكا بعد از تهديدها و كشيدن خط و نشان فراوان براى مشتريان 
نفتــى ايران درباره ادامه خريد نفت از ايران، در نهايت ســه روز قبل 
از تاريخى كه براى آغــاز تحريم هاى نفتى ايران، تعيين كرده بود، به 
8 كشــور معافيت داد. هرچند هنوز به طور قطع مشــخص نشده اين 
فهرست شامل كدام كشورهاست و به جز اسم 3 كشور، همه چيز در 

مرحله حدس و گمان است.
آمريكا با خروج از برجام، به صفر رساندن ميزان صادرات نفت ايران 
تا 14 آبان ماه را ســرفصل اهداف خود قــرار داد و به هر اقدامى كه 
ترامپ را به هدفش برســاند، دست زد؛ از تهديد مشتريان نفتى ايران 
به تحريم گرفته تا تشــويق ديگر اعضاى اوپك براى افزايش توليد و 

هم چنين برداشت از ذخاير استراتژيك خود.
ترامــپ حتى تا برهم زدن آرامش بــازار جهانى نفت پيش رفت و با 
اقداماتى كه درراستاى حذف نفت ايران انجام داد، باعث شد نفت به 
قيمت بى ســابقه 85 دالر نيز برسد. با اين حال بسيارى از تحليل گران 
داخلى و خارجــى بر اين باور بودند كه نفت ايــران از بازار حذف 
نشــدنى است و ترامپ موفق نخواهد شد ميزا ن صادرات نفت ايران 
را به صفر برســاند. موضوعى كه به نظر مى رسد شخص ترامپ روز 
جمعه به آن رسيده و در يك قدمى آغاز تحريم ها اعالم كرد به هشت 
كشــور معافيت خواهد داد.در همان خبر اوليه كه از ســوى آمريكا 
اعالم شــد، نام كره جنوبى، ژاپن و هند به صورت قطعى مشــخص 
شد. هم چنين به گفته يكى از مقامات چينى، مذاكرات بين اين كشور 
و آمريكا ادامه دارد و انتظــار مى رود نتيجه اى طى چند روز آينده به 
دســت بيايد. به تفســير تحليل گران اين جمله به معنى آن است كه 
آمريكا به چين هم معافيت داده است و در كنار اين كشورها نام عراق 
نيز به عنوان كشورى كه موفق به اخذ معافيت شده نيز به چشم خورد.

از ســوى ديگر تحليل گران بر اين باورند كــه تركيه، امارات متحده 
عربــى و تايوان نيز احتماال معافيت خواهند گرفت. با اين حال مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا، اعالم كرده است كه فهرست اين كشورها 
را روز دوشــنبه اعالم خواهند كرد و تنها روشــن كــرد كه اتحاديه 
اروپا جزو دريافت كنندگان معافيت نخواهد بود. اين درحالى اســت 
كه تحليل گران روز جمعه از ســنگاپور، يونان، هلند، انگليس و ايتاليا 

به عنوان دريافت كنندگان احتمالى معافيت نام بردند.
البته هنوز جزئيات نحوه تعامل با كشورهايى كه معافيت اخذ كرده اند، 
مشخص نشده است اما گفته مى شود برايان هوك - مسئول امور ايران 
در وزارت خارجــه آمريكا تاييد كرده كه كشــورهايى كه به واردات 
نفت ايران ادامه مى دهند، حســاب هاى امانى ايجاد خواهند كرد. اين 
حساب هاى امانى براى كشورهايى ايجاد مى شود كه به ادامه واردات 
نفت ايران نياز دارند. ايران اجازه دسترسى به درآمد فروش نفت خود 
را ندارد و تنها مى تواند پول ســپرده گذارى شــده را براى خريدهاى 

بشردوستانه هزينه كند.
اين درحالى اســت كه على كاردر، مديرعامل شركت ملى نفت ايران 
در پاسخ به سوال ايسنا كه نحوه دريافت پول از كشورهايى كه موفق 
به اخذ معافيت شــده اند به چه صورت است؟ پاسخ داد: در اين زمينه 
بانك مركزى كار مى كند و به وزارت نفت مربوط نمى شود. اين روابط 

را بايد در بانك هاى مركزى كشورها تنظيم كنند.

غزل اسالمى»
 از مردادماه كه قيمت گوشت برزيلي 2

برابر و مقدار فروش آن ســهميه بندي شد، 
خريد گوشــت هاي گرم وارداتي به دغدغه 
مهم خانواده ها تبديل و صف هاى طوالنى 

تشكيل شد. 
تــا حدود يك ماه پيش مردم از ســاعت 7

به بعد جلوي فروشگاه جهاد صف بزرگي 
ايجاد مي كردند، به طوري كه براي بسياري 
از مردم كه از آن مسير عبور مي كردند، سؤال 
پيش مي آمد كه در اين مكان چه خبر است. 
بعد از چند روز وقتي از يكي از آنها پرسيدم 
اينجا چه خبر اســت؟، گفت: «از ســاعت 
5:30 صبح شــماره گرفته ام تا گوشت گرم 

ارزان قيمت بخرم!»
قبــل از اين هم چنين صف هايي براي برنج 
تشــكيل مي شــد. بعد از آن از افراد زيادي 
مي شــنيدم كه مي گفتند يك نفر صبح زود 
مي رود شــماره مي گيرد و يــك نفر هم از 
ســاعت 8 به بعد مي رود صف مي ايستد و 

وقتي گوشت بيايد، مي خرند.
بعضي ها هم وقتي اين صف ها را مي ديدند، 
بدون اينكه شــماره و نوبت داشــته باشند 
ساعت ها در صف مي ايستادند كه در نهايت 
به آنها گوشت نمي رسيد و گاهى ناراحتى و 

يا دعواهايى به وجود مى آمد.
ايــن صف ها جلوي اغلب فروشــگاه هايي 
كه گوشــت گرم خارجي توزيع مي كردند 
تشــكيل مي شــد. تا اينكه پيرزني در صف 
گوشــت يكي از فروشگاه ها ايستاده بود اما 
تا نوبت او برسد، گوشــت تمام شده بود. 
يك ربع بعد كه رفتم همان فروشــگاه ديدم 
فروشــنده ها عصبي هســتند، پرسيدم چرا 
پول مي گيري دعــوا هم مي كني كه يكى از 
فروشنده ها قضيه را تعريف كرد. مي گفت: 
«مقدار سهميه ما كاهش پيدا كرده به خاطر 
همين به همه مشتري ها نمي رسد. قبلش هم 
ما اعالم مى كنيم كه تعداد بشقاب گوشت ها 
آنقدري نيست كه به همه شما برسد امروز 
هــم به افراد جديــد مي گفتيم كه در صف 
نايستند. ولى تعدادى ماندند كه قبل از اينكه 
نوبت يكى از خانم ها برســد، گوشت تمام 
شد و او 10 دقيقه سروصدا كرد كه چرا اين 
همه مدت در صف منتظر مانده ولى گوشت 
به او نرسيده. شــايد حق داشته باشد اما ما 

مقصر نيستيم.»
حوالي شــهريورماه بود كه ديگر ســهميه 
گوشت گرم خارجي فروشگاه ها قطع شد يا 
شايد بسيار كم شد اما مدتي است كه توزيع 

اين گوشت مجدداً رو آمده. ديروز گزارشي 
از طــرف يك معلم به دســتم رســيد كه 
مي گفت:  «امروز در فروشــگاهي در خيابان 
كرمانشاه ســر گوشت دعوا شــد.» همين 
مخاطــب مي گفــت: «2 روز قبل در منطقه 
باالي شهر تهران ميهمان منزل برادرم بودم 
كه رفتم فروشگاه محله شــان، ديدم مقدار 
زيادي گوشــت گرم خارجي در فروشگاه 
چيده اند كه مــردم هم به آنها توجه ويژه اي 
نــدارد و مانند اقالم ديگر اگر كســي نياز 
داشت، يك بشــقاب برمي داشت. كنجكاو 
شدم و به فروشگاه هايي در منطقه هاي ديگر 
تهران رفتم و ديدم همه جا همين شــرايط 
حاكم اســت امــا در همدان بــراي 2 كيلو 
گوشــت ارزان قيمت بايد روزها و هفته ها 
صبر كنيم به طوري كــه تا امروز من حتي 

يكبار هم موفق به خريد نشده ام.»
هميــن حرف ها باعث شــد تــا خودم به 
يكي از فروشگاه ها بروم و شرايط را ببينم، 
تا وارد شــدم فروشــنده گفت: «گوشــت 
مي خواهي؟» گفتم: «چه گوشتي؟» گفت: «از 
اين خارجي ها». 11 بشــقاب گوشت داخل 
يخچال چيده بود كه مي گفت روسي هستند 
و كيفيت خوبي هم دارند اما به اســتراليايي 
نمي رسد. گفتم: «يك بشــقاب بده» گفت: 
«چرا؟»  پرسيدم  نمي شــود»  فعًال  «متأسفم، 
گفت: «بايد بازرس سازمان صنعت و معدن 
بيايد تا بتوانيم بفروشــيم» گفتم: «براي اين 
چند بشــقاب يك بازرس مي آيد؟» جواب 
داد: «وقتــى بار را مــى آورند همزمان يك 

بازرس هم مي آيد و تا اجازه ندهد پلمپش 
را نمي توانيم باز كنيم. بازرس مواظب است 
تــا هر خانواده چند بشــقاب نخرد يا براي 
رســتوران نبرند؛ چون مثًال امروز آقايي آمد 
يك بشقاب خريد و يواشكي مقدارى پول 
به همســرش داد و گفت بــرو يكي هم تو 

بخر».
يكي از خانم هايي كه داخل همين فروشگاه 
مشــغول حســاب كــردن پــول كاالهاي 
خريداري شده بود، مي گفت: «اين گوشت ها 
را با ســختي مي خرم اما وقتي مي برم خانه 
مي بينم نصف آن استخوان و آشغال گوشت 

است. 
وقتي حســاب مي كنم مي بينــم فقط كمي 
ارزان تر از گوشت داخل قصابي ها مي افتد. 
ما مجبوريم در اين شرايط گراني ايستادن در 

اين صف ها را هم تحمل كنيم».
رئيس اداره تنظيم بازار و توســعه بازرگاني 
سازمان جهادكشاورزي استان همدان در اين 
باره گفت: موضوع اول اين اســت كه اگر 
گوشت خالص درجه يك و بدون استخوان 
داخل بشقاب ها بگذارند كه قيمت آن به 60

هزار تومان نزديك مي شود. موضوع بعدي 
هم اين اســت كه در اوايليكه گوشت گرم 
خارجي وارد و قرار شد توزيع كنيم، گفتند 
آن را به صورت الشــه تحويل بدهيد كه به 
4 قســمت تقسيم كنند و هر دام را به 4 نفر 
بفروشند اما نظراتي ارائه شد كه مي گفتند با 
اين شكل توزيع هم تعداد محدود مي شود و 
هم قيمت آن باال مي رود كه همه توان خريد 

ندارند و هم ممكن است برخي ها بخرند و 
آن را به قصابي ها بدهند. بنابراين قرار شــد 
آن را بشقابي توزيع كنيم تا به تعداد بيشتري 
برسد. البته در حال حاضر در شهرستان ها به 
صورت يك چهارمي فروخته مي شود اما آنها 

درخواست بشقابي دارند.
مهدي نجفيان درباره حضور بازرس هنگام 
توزيع گوشــت در فروشگاه ها هم گفت: ما 
هر شيوه اي را براي توزيع گوشت انتخاب 
مي كنيم معترضاني دارد. الشــه اي و بشقابي 
معترضان خــود را دارد و وجود بازرس و 
نبود بازرس هم معترضانــي دارد، به نظرم 
بايد فرهنــگ مردم كمي تغييــر كند. همه 
مي دانيم وقتي كه براي خريد، صف تشكيل 
مي شود، مانند نانوايي ها ممكن است به نفر 
آخري ها نرســد بنابراين نبايد سر گوشت 

جنگ و دعوا شود.
وى درباره كم بودن مقدار گوشت توزيعي 
در همدان و فــراوان بودن آن در تهران هم 
گفــت: تهران پاي ثابت گوشــت هاي گرم 
خارجي اســت و بقيه استان ها و عضوهاي 
متغير هســتند و در اين باره هم نمي توانيم 
كاري انجام بدهيم. اين يك تصميم كشوري 

است.
نجفيان در پايان سخناش بيان كرد: هر روز 
4 تا 5 تن گوشت منجمد در همدان توزيع 
مي شود و از دوم آبان تا روز يكشنبه (ديروز) 
هم 20 تن گوشت گرم خارجي از استراليا، 
گرجستان و قزاقستان وارد استان شده است 

كه هر روز در حال توزيع آن هستيم.

 امــروزه كارآفريني، راهبردي اثربخش 
براي توســعه اقتصادي و اجتماعي كشور 
است و براى توســعه  كارآفريني به عنوان 
عملي تريــن اســتراتژي رفع مشــكالت 
اقتصادي و اجتماعــي، نيازمند رفع موانع 

هستيم.
مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان 
همدان در نشســت هماهنگي روز جهاني 
كارآفريني گفت: كارآفريني فرآيندي است 
كه طي آن فرد كارآفرين با ارائه ايده و فكر 
جديد، ايجاد كســب و كار ، قبول مخاطره 
و تحمل ريسك، محصول و خدمت جديد 
را ارائه مي كند.احمد توصيفيان راهكارهايى 
را براى گسترش و توسعه كارآفريني ارائه 

داد و گفت: آمــوزش كارآفريني مهمترين 
و كليدي ترين نقش در توســعه كارآفريني 
هســت و در اين ارتباط مراكز آموزشي و 
فني وحرفه اي و مراكز دانشگاهي مي تواند 
اثرگذار باشــد.وى افــزود: كارآفريني به 
عنوان يك باورو راهكار مهم در توســعه 
كشــور و حل معضل بيكاري اســت كه 
اعتقاد مســئوالن به اين موضوع بايد حائز 

اهميت باشد.
و  كارآفرينى  موضــوع  ديگــر  توصيفيان 
اشتغالزايى را تحقيق در خصوص زمينه ها 
و موفقيتهاى تجارب در كشورهاى توسعه 
يافته و به خصوص كشــورهاي مشــابه 
دانســت كه بتوان نحوه تجارب آنان را در 

ايران نيز تعميم داد.
وى اصالح و بازنگري جدي در تســهيل 
قوانيــن و مقــررات بــراي فعاليت هاي 
كارآفرينانه را مهم دانســت و گفت: با اين 

ديدگاه جســارت كار كه به عنوان يكي از 
ويژگي هاي كارآفرينانى هســت بيشترمى 
شــود و اين افراد به سمت و سوي كسب 

و كار مى آيند.
وى با تاكيد بر اين كه براى توسعه اشتغال 
مراكز حمايت مالي براي شركت هاي جديد 
و در حال رشــد بايد ايجاد شود بيان كرد: 
حفظ شأن و جايگاه كارآفرينان و استفاده از 
تجارب آنها ديگر راهكارتوسعه كارآفرينى 

در ايران است.
كارآفريني،  باشــگاه  ايجــاد  توصيفيــان 
كافه هاي كارآفريني و فرهنگسراي كسب و 
كار را از ديگر برنامه هاي آينده براى توسعه 

كارآفريني دانست.

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان:

باشگاه كارآفريني ايجاد مي شود 

گزارش همدان پيام از بازار گوشت

گوشت وارداتي مردم را به صف كرد
■ مدير تنظيم بازار: راهكار بهتري نداريم، فرهنگ بايد تغيير كند

آخرين وضعيت
 مصرف گاز 
در همدان

 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان 
از افزايش 8,93 درصــدى مصرف گاز در 
7 ماهه امســال خبر داد و گفت: در 7 ماهه 
امسال يك ميليارد و 936 ميليون مترمكعب 

گاز در استان همدان مصرف شده است.
عبداله فياض در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
مصرف كل گاز اســتان در مدت مشابه سال 

گذشته يك ميليارد و 764 ميليون مترمكعب 
بوده است، تصريح كرد: نيروگاه شهيد مفتح 
روزانه 5,7 ميليــون مترمكعب گاز مصرف 
مى كند به طوريكه در سال گذشته 900 ميليون 
مترمكعب مصرف اين نيروگاه بوده است.وى 
با بيان اينكه نيروگاه شــهيد مفتح همدان در 
نيمه نخست پارسال 687 ميليون مترمكعب 
گاز مصرف كرده اســت، اظهار كرد: مصرف 
گاز نيروگاه شــهيد مفتح در 6 ماهه نخست 
امسال 827 ميليون مترمكعب بوده كه رشدى 
20 درصدى داشــته است.فياض خاطرنشان 
كرد: هزينه گاز اين نيروگاه در 6 ماهه ســال 

96 افــزون بر 37 ميليارد ريــال و در مدت 
مشابه امسال نيز 45 ميليارد ريال بوده است.
وى با اشــاره به تمهيدات الزم براى پايدارى 
گاز در سطح استان همدان در نيمه دوم سال 
با توجه به كاهش دما و برودت هوا و افزايش 
مصارف گفت: در سطح استان مشكل خاصى 
نداريم چرا كه در منطقه اى واقع شــده ايم كه 
چندين خطوط انتقال از داخل همدان عبور 
كرده و ميزان مصرف مــا را تأمين مى كنند.

فياض درباره اعمال محدوديت گاز در برخى 
از بخش ها، بيان كرد: محدوديت مصرف گاز 
از طريق ستاد به شركت گاز معرفى مى شود 

و دوست نداريم هيچ گونه محدوديتى براى 
صنايــع و حتى براى نيروگاه كه هر ســاله 
اتفاق مى افتد، اعمال شــود.وى با اشاره به 
اينكه قرارداد شركت گاز با صنايع اين گونه 
است كه تعهدى براى گازرسانى و تأمين گاز 
آنها در چهار ماه از ســال نداريم كه معموال 
مربوط به فصول سرد سال است، ادامه داد: 
با وجود اينكه اين اگر گاز داشته و مشكلى 
نداشته باشيم حتما به آنها گاز مى دهيم منتها 
تأكيد ما استفاده از سوخت دوم مانند مازوت 
اســت كه در زمستان اين سوخت را درنظر 

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

رسمي
هيأت  مورخــه 97/8/5  شــماره 139760326009000277  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه 
و بالمعارض آقاي داود محققي فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 3055 
صادره از فامنين به شماره ملي 5029190589  در شش دانگ يك قطعه 
زمين مزروعي آبي به مساحت يكصد و هشتاد و شش هزار و صدو بيست 
و پنج مترمربع و ســي  و شش صدم مترمربع قسمتي از پالك 92 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان اراضي يالقوزباغ خريداري از مالك رسمي آقاي 
ابراهيم محققي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 205)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

رسمي
هيأت  مورخــه 97/8/1  شــماره 139760326009000262  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آقاي ابوالقاسم عسگري فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه 
67 صادره از  فامنين به شماره ملي 5029830219 در شش دانگ يك 
باب خانه به مساحت يكصد و شــصت و چهار مترمربع و شصت و سه 
صدم مترمربع قســمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي عزت اله شاكري محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 200)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

رسمي
هيأت   97/8/1 مورخه   139760326009000268 شــماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقاي اميرســليماني فرزند غياثعلي به شــماره 
شناســنامه 4204 صادره از فامنين به شــماره ملي 5029612637 
در شــش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير 
به مساحت دويســت و شانزده مترمربع و  ششدانگ يك باب خانه 
هشــت صدم متر مربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضــي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي حاج باقر 
حسيني 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار 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 
بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 206)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000367 مورخ 1397/7/4هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  نهاوند تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي عباس علي بخشي فرزند شيرولي به شماره شناسنامه 
677 و به شــماره ملى 3961820791 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 3/14 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده فرعي 
از 3772 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف نرسيده به پل 
ظفري حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي محمدمراد عباسي و 
غيره تصرف مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا 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 باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 128)
تاريخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1397/8/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/8/29
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

چهارمى شطرنج باز همدانى در آسيا  
 رئيس هيأت شــطرنج همدان از كسب مقام چهارم شطرنج باز استان 

در مسابقات قهرمانى پيشكسوتان آسيا خبر داد.
احمد على بابايى  در گفت وگو با فارس با اشــاره به كسب مقام چهارم 
آسيا توسط شطرنج باز همدانى، اظهار كرد: «ايرج صبا» شطرنج باز استان 
به مســابقات شطرنج پيشكسوتان آسيا در شهر تاگاى تاى فيليپين اعزام 

شده بود.
وى ادامه داد: اين پيشكســوت همدانى توانست مقام چهارم مسابقات 

شطرنج پيشكسوتان آسيا را از آن خود كند.
رئيس هيأت شطرنج استان همدان بيان كرد: اين مسابقات از ابتداى هفته 
جارى آغاز شــده بود كه ايرج صباح (قهرمان رده ســنى 50 تا 65 سال 

كشور) به عنوان نماينده ايران، در اين مسابقات شركت داشت.
وى خاطرنشــان كرد: در روز اول مسابقات 32 نفر در بخش رپيد 
بــا فرمت زمانى 15 دقيقه به اضافه 10 ثانيــه به مصاف هم رفتند 
و تنهــا نماينده ايران در اين مســابقات در پايان هفت دور رقابت 
با چهار برد دو تســاوى، يك شكست و كسب پنج امتياز در مكان 

گرفت. قرار  آسيا  چهارم 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

برگزارى جلسه كميته نظارت بر سالمت 
ادارى و اماكن ورزشى 

 جلسه كميته نظارت بر سالمت ادارى و اماكن ورزشى با حضور 
مسئولين استانى در شهرستان مالير برگزار شد. 

مســئول ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات استان با اشاره به 
اهميت موضوع بازرسى و نظارت بر فعاليت هاى ورزشى، مهمترين 
هدف و دست آورد برگزارى جلسات اين كميته را صيانت از حقوق 
شــهروندى و حفظ حقوق ورزشكاران واستفاده كنندگان از خدمات 
ورزشى قلمداد كرد و گفت: تالش مجموعه كاركنان و خادمان ورزش 
بايد در نظارت صحيح و برنامه جامع تدوين شــده و همچنين سالم 
ســازى محيطهاى ورزشى و كمك به توســعه همه جانبه ورزش در 

محيطى سالم و جلب رضايت عمومى جامعه ورزشى باشد.
على رشــيدى ادامه افزود : با توجه به اهميت سالمت اماكن ورزشى 
، بازرســى از باشگاه هاى ورزشى به صورت مستمر و با قوت دنبال 
مى شــود.و مديران باشــگاه ها بايد بحث بهداشــت، تمديدمجوز 
سالن،ايمنى،بيمه ورزشى و مسئوليت مدنى و عدم استفاده از داروها و 

مكمل هاى نيروزا را در باشگاه جدى بگيرند.
مسئول ارزيابى عملكرد اســتان گفت :با توجه به تالشها و زحمات 
رياســت و كاركنان اداره ورزش وجوانان شهرســتان و مســئولين 
هيأتهاى ورزشى آن , اكنون شاهد پويايى و خدمت رسانى مطلوب به 
ورزشــكاران و تالش براى پيشرفت روز افزون آن در سطوح استانى 

،كشورى، ملى و فراملى هستيم.

كليولند ميزبان آل استار NBA در سال 
2022 شد

NBA به صورت رســمى خبر ميزبانى كليولند از هفتادويكمين 
مراسم آل استار در سال 2022 را اعالم كرد. 

به گزارش ايســنا، ايــن رويداد در تاريخ 20 فوريه 2022 در ســالن 
كوئيكن لون آرنا برگزار خواهد شــد. اين سومين ميزبانى كليولند از 
مراســم آل استار بعد از سال هاى 1981 و 1997 است. البته با توجه 
به سرمايه گذارى عظيم در شهرستان كاياهوگا و شهر كليولند جهت 
افزايش ظرفيت، تجهيز و مدرن ســازى ورزشگاه كوئيكن لون آرنا و 
سازه هاى اطراف آن، گرفتن ميزبانى توسط شهر كليولند دور از انتظار 
نبود. پيش بينى مى شــود كه برگزارى مراسم آل استار در سال 2022، 
صد ميليون دالر بهره بردارى و اثر مستقيم بر اقتصاد شهرستان كاياهوگا 

و كيفيت زندگى ساكنان آن نواحى بر جاى خواهد گذاشت.
NBA تا ســال 2022 ميزبان ديدارهاى آل اســتار را معرفى كرده و 
پيش بينى مى شود كه ميزبان سال 2023 نيز اعالم شود. ساكرامنتو براى 
گرفتن ميزبانى اين سال تالش زيادى انجام داده است. شارلوت ميزبان 
آل استار فصل جارى در سال 2019 است، شيكاگو ميزبانى سال 2020

را گرفته و اينديانا نيز سال 2021 ميزبان خواهد بود.
 تيم ها براى به دســت آوردن ميزبانى و برگزارى مراسم آل استار در 
شهر هايشان، به NBA درخواست مى دهند. اين درخواست بايد چند 
ســال زودتر به اتحاديه ارائه گردد و شهر هاى درخواست كننده بايد 
در نظر بگيرند كه براى برگزارى اين رويداد عظيم به امكانات بســيار 
پيشرفته و مدرن به همراه هتل هاى مجهز و سالن هاى كنفرانس براى 

اجتماع بزرگ رسانه هاى داخلى و خارجى، نياز دارند.
 آخر هفته آل استار شامل رويدادهاى استاندارد مختلفى مانند چالش 
هاى مهارتى، پرتاب هاى ســه امتيازى، مســابقه اسلم دانك، مسابقه 

اصلى آل استار است. 
هم چنين رويدادهاى مختلف ديگرى مثل جلسات تمرين بازيكنان، 
مســابقه آل استار ســلبريتى ها و غيره،  به طرفداران ارائه مى شود و 
نشان دهنده آن است كه، درخواست ميزبانى تيم ها براى برگزارى اين 
مراســم فقط محدود به سالن برگزارى مسابقه نمى شود بلكه نيازمند 

امكانات بيشترى است.

رونالدو يك استثنا است
 سرمربى يووه بعد از پيروزى برابر كاليارى به ستايش از كريستيانو 

رونالدو پرداخت. او از خط دفاعى تيمش راضى نيست.
به گزارش ايســنا آلگرى در نشست خبرى بعد از بازى با وجود اين 
كه كريستيانو رونالدو موفق به گلزنى در اين ديدار نشد اما به ستايش 

از او پرداخت.
سرمربى يووه گفت: رونالدو حتى در رئال مادريد هم يك رهبر بزرگ 
بود. او بازيكن اســتثنايى و خاص است. او وقتى كه گل نمى زند در 
نقش سازنده گل ظاهر مى شود و امشب هم توانست به كوادرادو يك 

پاس گل بدهد.

درخشش دو ميدانى كاران همدان 
در المپياد استعدادهاى برتر 

 دونده هاى اســتان در المپياد استعدادهاى برتر دو وميدانى كشور 
خوش درخشيدند.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، المپياد 
اســتعدادهاى برتر دو و ميدانى پسران با حضور 260 دونده از استان 

هاى مختلف كشور در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد.
در ايــن پيكارها و در ماده 10 كيلومتر پياده روى عليرضا شــكرى با 

ركورد 55 دقيقه و 15 ثانيه به مدال طال دست يافت.
همچنين در همين ماده اميرحسين اسدى منش با زمان 57 دقيقه و 43 

ثانيه مدال نقره را تصاحب كرد.
در ماده 2 هزار متر با مانع نيز اميرمحمد ســعيدى با ركورد 6 دقيقه و 
30 ثانيه به مدال نقره رسيد و در پرش ارتفاع نيز امير حسين كرمى با 
ركورد يك متر و 90 سانتى متر ديگر نشان آور نقره اى مسابقات بود.
در پرتاب وزنه نيز ياســر كوچكى با ركورد 14 متر و 70 سانتى متر 
به مدال برنز رســيد و محمــد صاق صادقى در 2 هــزار متر با مانع 

چهارم شد.
براســاس آيين نامه برگزارى المپياد استعدادهاى برتر دو وميدانى، به 
دونده هاى قهرمان هر ماده هفت ميليون ريال، نائب قهرمان پنج ميليون 

و عنوان داران سوم نيز جايزه سه ميليون ريالى اهدا شد.

علم و ادب فاتح ليگ فوتبال نونهاالن 
همدان شد

 تيم علــم و ادب عنوان قهرمانى فصل جــارى رقابت هاى ليگ 
فوتبال نونهاالن استان همدان را كسب كرد.

ســخنگوى هيات فوتبال همدان به ايرنا گفت: تيم فوتبال علم و ادب 
همدان با كســب 10 پيروزى و 2 مســاوى، بدون شكســت قهرمان 

مسابقات فوتبال نونهالن استان شد.
ميثم فتاحــى افزود: در اين پيكارها تيم فوتبال شــهردارى همدان با 
كســب 30 امتياز به عنوان نايب قهرمانى دست يافت و شهيد امينى با 

18 اميتاز برسكوى سوم ايستاد.
وى بيان كرد: مسابقات ليگ فوتبال نونهاالن همدان با حضور تيم هاى 
علم و ادب همدان، شهردارى همدان، شهيد امينى، آتيه سازان، ستاره 
سرخ تويسركان، شهردارى مريانج و فاتح اسدآباد به صورت رفت و 

برگشت برگزار شد.
فتاحى خاطرنشان كرد: 190 گل در مجموع مسابقات انجام شده اين 
رده ســنى از مسابقات به ثمر رســيد كه تيم شهردارى با 55 گل زده 
عنوان بهترين خط حمله و هشــت گل خورده بهترين خط دفاعى را 

تصاحب كرد.
وى يادآور شد: همچنين تيم علم و ادب قهرمان اين دوره از مسابقات 

با 40 گل زده و 9 گل خورده رتبه دوم را به دست آورد.
تيم علم و ادب همدان با كسب عنوان قهرمانى اين دوره از مسابقات 

جواز حضور در ليگ فوتبال منطقه اى نونهاالن كشور را كسب كرد.

خانواده ها كودكان 6 سال به باال را 
استعداديابى ورزشى كنند

 خانواده ها كودكان 6 ســال به باال تا رده ســنى نونهاالن و حتى 
نوجوانان را براى فعاليت موفقيت آميز عرصه ورزش اســتعداديابى 

كنند.
    رئيس كميته استعداديابى هيات ورزش هاى همگانى همدان گفت: 
با راه اندازى تنها مركز تخصصى استعداديابى و مشاوره ورزشى مورد 
تاييد فدراســيون ورزش هاى همگانــى و اداره كل ورزش و جوانان 
همدان شاهد استقبال چشمگير خانواده ها براى بهره مندى از آزمون 
هاى استاندارد و اندازه گيرى نمودار بدنى جهت انتخاب رشته مناسب 

ورزشى هستيم.
بهــروز حاجيلــو در گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: ايــن مركز 
بــا برخــوردارى از دكتــراى تخصصى بيومكانيك ورزشــى، اســتادان 
دانشــگاه و مربيــان مجــرب ورزش اســتان اقــدام بــه ارايــه خدمــات 

ست. ا
حاجيلــو افــزود: در ايــن مركــز ســنجش تركيــب بدنــى بــا اســتفاده 
از دســتگاه هــاى بــادى كامپوزيشــن ســاخت كشــور هلنــد درصــد 
چربــى و عضلــه بــدن، ميــزان چربــى درون احشــايى، وزن چربــى و 
عضلــه بــدن، چگالــى بــدن، متابوليســم پايــه، وزن مطلــوب و ميزان 

پروتئيــن ضــرورى روزانــه محاســبه مــى شــود.
وى خاطرنشــان كرد: پيكرسنجى و شناسايى ناهنجارى هاى اسكلتى 
- عضالنى شامل كف پاى صاف، زانوى پرانتزى و ضربدرى، گودى 
كمر و ســاير عالئم در اين مركز به خوبى شناسايى و راه درمان آن به 

فرد مراجعه كننده ارايه مى شود.
رئيــس كميتــه اســتعداديابى هيــات ورزش هــاى همگانــى همــدان 
ــن جهــت كســب تناســب  ــن طراحــى تمري ــادآور شــد: همچني ي
انــدام و برنامــه هــاى تمريــن پيشــگيرى از ناهنجــارى هــاى 
ــز  ــن مرك ــگاهى در اي ــتادان دانش ــط اس ــالت توس ــكلتى عض اس

ــرد. ــى گي انجــام م
نخستين مركز تخصصى اســتعداديابى و مشاوره ورزشى همدان در 

ورزشگاه شهداى قدس اين شهر داير است.

 تيم پاس همــدان در شــرايطى امروز 
دوشنبه ميزبان شهردارى فومن است كه كادر 
فنى و بازيكنان اين تيم اميدوار به تصاحب 
نخســتين پيروزى خود در چارچوب فصل 

جارى رقابت هاى ليگ 2 هستند.
شاگردان احمد جمشيديان در 6 بازى انجام 
داده در گروه ب اين رقابت ها همچنان در 
حسرت برد باقى مانده اند و حاال مصمم به 
برترى مقابل شــهردارى فومن مهمان بازى 

اين هفته هستند.
اين تيم با وجود مشــكالت فراوان مالى و 
مديريتى گام به مسابقات ليگ 2 گذاشت و 
در اين هفته نتوانست روند موفقيت آميز را 

پشت سر بگذارد.
تيم تحت هدايت احمد جمشيديان اگرچه 
به لحــاظ توانايــى و تجربه فــردى جزو 
بازيكنان خوب به شمار مى روند اما دغدغه 
هاى مالى، نبود مديريت در باشگاه و ساير 
حاشيه ها ســبب شد تا در حد انتظار ظاهر 

نشوند.
6 بازى بدون برد

به گزارش ايرنا تيم پاس تاكنون 6 بازى در 
فصل جارى ليگ دســته دوم فوتبال كشور 
برگزار كرده كه حاصل آن چهار تساوى و 2

شكست بوده است.
پاسى ها در اين بازى ها چهار گل زده و 6

گل خــورده را در كارنامه خود ثبت كردند 
تا در نهايت جزو قعرنشينان گروه ب لقب 

گيرند.
اين تيم با وجود ناكامى در بازى هاى گذشته 
خود همچنان از ديدگاه كارشناســان فوتبال 
مى تواند مسير روبه رشد داشته باشد منتهى 

مستلزم حمايت از سوى مسئوالن است.
آنها اگرچه ركــوردار تســاوى در ليگ 2

هستند اما چه بسا با دقت بيشتر مى توانستند 
به بردهاى ارزشمند در همين 6 بازى اخير 

دست يابند.
با اين حال بازيكنان پاس نبود حمايت هاى 
الزم توســط مســئوالن را عاملى در روند 

ناكامى تيم مى دانند.
تيمى كــه از ابتداى فصل تاكنــون تنها به 
بخشــى از بازيكنان درصدى از قراردادهاى 
مالى را پرداخت كرده و مابقى بازيكنان و نيز 

كادر فنى ريالى دريافتى نداشته اند.
به گفته آنان حتى وعده هاى مديركل ورزش 
و جوانــان همدان نيز تاكنون تحقق نيافته و 
اكنــون نگاه همگان بــه تصميم گيرى وى 

پيرامون حل مسايل است.
 فومن حريف رده هشتمى

حريف بازى تيم پاس در رده هشتم جدول 
گروه ب ليگ دســته 2 فوتبال كشور جاى 
گرفته است و شهردارى فومن اگرچه فصل 
قبل قدرتمندتر بود اما امســال نيز جزو تيم 
هاى مدعى محسوب مى شود و اين تيم از 
6 بازى انجام گرفته 2 برد، 2 تســاوى و 2

شكست داشته است.
نكته جالب اينكه تيــم فومن با وجود قرار 
گيرى در رده هشــتم جدول، بهترين خط 
حمله گروه ب ليگ دسته دوم فوتبال كشور 

را در اختيار دارد.
بــا اين حال فومنى ها با يــازده گل خورده 
همراه با مس شــهر بابك و شهداى بابلسر 
ضعيــف ترين خط دفاعى مســابقات را تا 
پايان هفته هشتم به خود اختصاص داده اند.

 با تمــام قوا به دنبــال پيروزى 
هستيم

ســرمربى تيم پاس همــدان پيرامون بازى 
برابر شهردارى فومن مى گويد: بازى خيلى 

حساسى در پيش داريم و با توجه به شرايط 
جــدول، با تمام قوا به دنبال پيروزى در اين 

مسابقه هستيم.
احمد جمشــيديان افزود: حريفان ما در اين 
هفته بايد در مقابل يكديگر رقابت كنند كه 
ايــن فرصت را به ما مى دهد تا با برترى در 
مقابل شهردارى فومن بتوانيم شرايط خود را 

در جدول بهبود ببخشيم.
وى اضافه كــرد: تمامى بازيكنان مصدوم و 
محروم به تركيب تيم بازگشــته اند و همه 

نفرات را براى بازى فردا در اختيار داريم.
جمشيديان بيان كرد: شاگردانم با استفاده از 
تعطيــالت 2 هفته اى ليگ ، حضورى موثر 
و موفق در تمرين آماده ســازى داشته اند و 
هــم اينك از لحاظ روحى و روانى بســيار 

آماده اند.
ســرمربى پاس همدان اظهار داشــت: مى 
توانيم بــروى توانمندى يكايــك بازيكنان 
حساب كنيم و در تمرين هاى انجام گرفته 
از شادابى و آمادگى بسيار خوب برخوردار 

بوده اند.
جمشــيديان پيرامون وضعيت تيم حريف 
بــازى فــردا گفــت: شــناخت الزم را از 
شــهردارى فومن داريم و مــى دانيم با چه 
ســبكى بازى مى كند و بازيكنان تاثيرگذار 

اين تيم چه كسانى هستند.
وى يادآور شــد: با ايــن حال بروى قدرت 
تيم خود تمركز كرده ايم و مطمئن هستم با 
تالش بازيكنان نتيجه خوبى كسب خواهيم 

كرد.
ديــدار تيم هاى پاس همدان و شــهردارى 
فومن  امروز دوشــنبه از ســاعت 14 و 45

دقيقه در ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى 
مريانج برگزار مى شود.

برگزارى استعداديابى 
دختران در رشته 

بدمينتون 
 مرحلــه دوم اســتعدايابى بدمينتون 

دختران در سالن حجاب برگزار شد. 
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان ،بــا عنايت به 
فراخوان فدراسيون بدمينتون ج.ا.ا مرحله 
دوم اســتعداديابى دختــران بــا حضور 
4نفــر منتخب مرحله اول زير نظر كميته 
استعداديابى بانوان هيأت بد مينتون استان 
در ســالن حجاب همدان برگزار شــد. 
ادگرن ، درازو نشست ،انعطاف تنه ،النژه 
و ســارجنت ازجمله آيتــم هاى مدنظر 
در ارزيابى مرحلــه دوم بود كه خانم ها 
مالمير، شــاملو،عبدى و سماواتى در آن 
شــركت نمودند و براى اردوى استعداد 

يابى كشورى اعزام خواهند شد. 

شانس باالى ايران براى 
ميزبانى واترپلوى 

قهرمانى جوانان جهان 
 رئيس فدراســيون شــنا، شيرجه و 
واترپلو از شــانس 60 تــا 70 درصدى 
ايران بــراى گرفتن ميزبانى مســابقات 
واترپلوى قهرمانــى جوانان جهان خبر 

داد.
محســن رضوانــى در گفــت و گو با 
ايســنا، در خصوص تصميم فدراسيون 
شــنا،  شــيرجه و واترپلوى ايران براى 
در اختيــار گرفتن ميزبانــى رقابت هاى 
قهرمانى جوانان جهان واترپلو، توضيح 
داد: عملى شــدن ايــن كار يك اتفاق 
بزرگ اســت كه اميدورام محقق شود. 
بــراى رخ دادن اين مهم تالش كرده ايم 
اما كار سختى است و بايد منتظر تصميم 

فدراسيون جهانى باشيم.

آرزوى موفقيت سرمربى 
تيم ملى كرواسى براى 

برانكو
 ســرمربى تيم ملى كرواســى براى 
برانكو ايوانكويچ در فينال ليگ قهرمانان 
آرزوى موفقيــت كرد و عملكرد وى را 

ستود.
به گزارش ايسنا، زالتكو داليچ سرمربى 
كرواسى در جام جهانى روسيه توانست 
با اين تيــم به نايــب قهرمانى در جام 
جهانى دســت يابد. او بعد از بازگشت 
از تعطيالت خود از كانادا به واراژدين، 
مختلفى  مسائل  درباره  صحبت هايى  در 

صحبت كرد.
داليچ درباره حضور پرسپوليس در فينال 
ليگ قهرمانان با برانكو ايوانكويچ گفت: 
عملكرد برانكو در تيم خود بسيار خوب 
بوده و االن هم كه به فينال ليگ قهرمانان 
رســيده است. او پنج بازيكن خود را از 
دســت داده بود و بدون اين كه بازيكن 
جديدى را به خدمت بگيرد توانســت 
پرســپوليس را به فينال ليــگ قهرمانان 
بياورد. اين موفقيت تاريخى اســت. من 
مى دانم اين چه دســتاورد بزرگى است 
چون خودم هم حضــور در فينال ليگ 
قهرمانان را دو سال پيش با العين داشتم. 
برانكو از شــهر واراژدين اســت و من 
هم از شهر واراژدين نايب قهرمان جام 

جهانى شدم.
داليچ در پاســخ به اين سوال كه ممكن 
اســت برانكو با قهرمانى پرسپوليس در 
ليگ قهرمانان از او جلو بزند گفت: من 
مى كنم.  موفقيت  آرزوى  برانكــو  براى 
دوســت دارم او از عملكرد من در ليگ 
قهرمانان جلوتر بزنــد و بهترين نتيجه 
را بگيــرد. واراژدين بــه برانكو افتخار 

مى كند.

اميد پاس 
به نخستين برد در ليگ2

آغاز فروش بليت 
بازى پرسپوليس و 
كاشيما ازامروز

ديــدار  برگشــت  بــازى  بليــت   
ــيما  ــپوليس و كاش ــال پرس ــاى فوتب تيم ه
از  آســيا  قهرمانــان  ليــگ  فينــال  در 

مى رســد. فــروش  امروزبــه 
به گزارش  مهــر و بنابر اعالم ايرج عرب 

معاون باشگاه پرسپوليس، عرضه و فروش 
بليت بازى برگشت پرسپوليس - كاشيما 
آنتلرز تنها به صورت پيش فروش اينترنتى 

انجام خواهد شد.
فــروش  بــه  كــه  ظرفيتــى  تمــام   
طريــق  از  مى كنــد  پيــدا  اختصــاص 
عرضــه  com.Gishe۳ ســامانه 
ــد  ــه خري ــوط ب ــش مرب ــود و بخ مى ش
امــروز  ظهــر   ســاعت 12  از  بليــت 

دوشــنبه بــاز خواهــد شــد.

اتخــاذ  تصميم هــاى  بــه  توجــه  بــا 
شــده بــراى ايــن بــازى، تمــام ظرفيــت 
فــروش بليــت بــه شــكل اينترنتــى 
ــر  ــا ه ــگاه ي ــود و در ورزش ــد ب خواه
مــكان ديگــرى بليــت مســابقه فروختــه 

ــد. ــد ش نخواه
به اين ترتيب، امكان ورود به ورزشــگاه 
در روز مســابقه فقط براى افرادى فراهم 
خواهد بود كه از قبل بليت اين مسابقه را 

تهيه كرده باشند.



 با وجــود تحريم هــا آمريــكا، چهلمين 
وابسته سازمان جهانى  نشست عمومى اعضاى 
جهانگردى هفته آينده در ايران برگزار مى شود 
كه دبيركل اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد 
و همچنين 26 كشــور عضو از جمله آمريكا و 

انگليس در آن حضور خواهند داشت.
اين جالس از 21 تا 25 آبان ماه در استان همدان 
به ميزبانى مجموعه گردشگرى غار عليصدر به 
عنوان عضو وابسته سازمان جهانى جهانگردى 
برگزار مى شــود كه عالوه  بر دبير كل سازمان 
جهانى جهانگردى و هيــات اجرايى دبيرخانه 
كشــورهاى  از  نمايندگانى  وابســته،  اعضاى 
نيجريه،  تركيه،  جنوبى،  افريقاى  آلمان،  اسپانيا، 
آرژانتين، ايتاليا، فنالند، مالزى، آمريكا، پرتغال، 
اندونزى، هند، پرو، يونان، تايلند، كره جنوبى، 
ازبكستان،  ژاپن، كلمبيا، پاكســتان، كرواسى، 
امارات، جمهورى آذربايجان، اردن و بلغارستان 

در آن حاضر مى شوند.
جهانى  ســازمان  دبيركل  ســفر  چرا   

جهانگردى به ايران مهم است؟
ولــى تيمــورى معاون گردشــگرى كشــور در 
نشســت خبرى كه به اين بهانه امروز (يكشــنبه 
13 آبان ماه) در ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى برگزار شــد، با اعتقاد بر 
اين كه تحريم ها مانع حضور نمايندگان كشورهاى 
خارجى در اين رويداد بين المللى نشــده است و 
اين اجالس با شــركت 60 مهمان از 26 كشــور 
برگزار مى شــود، گفت: گردشــگرى در شرايط 
تحريم  عالوه بر خنثى كردن حربه هاى دشمنان به 
عنوان ابزار ديپلماتيك در اختيار جهان قرار گرفته 
است، بنابراين در تمام اســناد بين المللى معموال 

جزو اولويت هاى نخست مطرح مى شود.
على الريجانــى مدير دفتر بازاريابــى و تبليغات 
گردشــگرى اين معاونت ـ در ادامه با بيان اين كه 
ايران درحال حاضر 16 عضو وابســته در سازمان 
جهانى جهانگردى دارد كه رتبه آن نسبت به سال 
2017 كــه 12 بوده حتما با ارتقاء همراه اســت، 
گفــت:  در اجالس ســى ونهم كه در ارمنســتان 
برگزار شــد 39 عضو حضور داشتند، درحالى كه 
طبق ويزاهاى صادر شــده، در اجالس ايران قرار 
اســت نزديك به 70 عضو وابسته حضور داشته 

باشند.
تيمورى معاون گردشــگرى همچنين توضيح داد: 
دو نوع عضويت در ســازمان جهانى جهانگردى 
وجود دارد كه يك گروه عضويت رســمى دارند 
و شــامل وزار و مقامات گردشــگرى مى شوند 
و ديگرى اعضاى وابســته اســت كه بخش هاى 
خصوصى كشــورها را شــامل مى شود. اجالس 
همــدان بــا حضــور اعضــاى وابســته (بخش 

خصوصى) برگزار خواهد شد.
وى همچنيــن از برگــزارى دو رويــداد جانبى 
شامل ســمينار بين المللى «بهره گيرى گردشگرى 
فرهنگــى از فناورى هــاى نويــن اطالعــات و 
ارتباطات» در راستاى شــعار جهانى اين سازمان 
و همچنين نمايشــگاه استارتاپ ها و شركت هاى 
فعال در حوزه فناورى ارتباطات و اطالع رســانى 
گردشگرى خبر داد و افزود: مهمانان شاخصى در 
اين رويدادها حضور خواهند داشت كه از جمله 
جهانگردى  جهانى  ســازمان  بين المللى  مشاوران 

محسوب مى شوند.
او درباره اهميت حضور دبيركل ســازمان جهانى 
جهانگــردى در ايــن اجــالس نيز گفــت: اين 
شــخصيت كه به تازگى مقام دبيركلى ســازمان 
جهانــى جهانگردى را بــه دســت آورده براى 
نخســتين بار به ايران ســفر مى كند و از آنجا كه 
اين افراد در دوره اى 10 ساله در اين جايگاه قرار 
مى گيرند، اين ســفر و تصويرســازى از ايران در 
جريان آن مى تواند مبنــاى تعامالت ايران با اين 

سازمان جهانى دست كم براى 9 سال آينده باشد.
تيمــورى بيــان كرد: اميــدوارم در مــدت زمان 
برگزارى اين اجــالس،   برنامه هاى در نظر گرفته 
شــده تصوير خوبى از كشور ايران ارائه شود تا با 
كمك ســازمان جهانى جهانگردى به دنيا مخابره 
كنيم كــه قطعا تاثير خــود را در ايــن روزهاى 

حساس خواهد داشت.
او در بخــش ديگــرى از ســخنانش به ضعف 
اطالع رســانى در تصويرسازى ايران اشاره كرد و 
افزود: براســاس دو دهه فعاليتم در گردشــگرى 
نقطه مغفول در اين حوزه را اطالع رسانى مى دانم، 
آن هم در شــرايطى كه رقباى گردشــگرى با هر 
حربــه و ابزارى تالش مى كنند ســهم باالترى از 
گردشــگرى را نصيب خود كننــد. قطعا در اين 
بازى آن هايى موفق ترند كه خود را خوب معرفى 

كنند. متاســفانه ما خيلى خوب 
كشور  واقعيت هاى  نتوانسته ايم 
را در بعــد بين الملــل معرفى 

كنيم.
تيمــورى اظهاركــرد: حجــم 
ســفرهاى داخلى در تعطيالت 
كوتاه مدت نيز نشــان مى دهد 
آمايش  بــا  متناســب  تــوازن 
ظرفيت هــاى  و  ســرزمينى 
گردشــگرى هنوز برقرار نشده 

است.
در  سپس  گردشــگرى  معاون 
پاسخ به ســوالى درباره ضعف 
اطالع رســانى بــراى برگزارى 
حساس  شرايط  در  رويداد  اين 
سياســى حال حاضــر، گفت: 
هنوز يك هفتــه وقت داريم و 

اكنون در شــرايطى گرد هم آمده ايم كه برنامه ها 
قطعى شــده است. يقينا حضور شخصيت هايى از 
كشــور انگليس و آمريكا بــه هماهنگى هايى نياز 

دارد كه انجام شده است.
او در عين حــال متذكر شــد: چهلمين اجالس 
اعضاى وابسته سازمان جهانى جهانگردى ماهيتى 
تخصصى دارد. درســت اســت كه تاثيرگذارى 
بين المللى و ديپلماســى عمومى دارد، اما در كنار 
آن با ميزبانى از مشاوران جهانى دنبال پروپاگاندا 
علمى  در مراكز  نبوده ايم، بنابراين اطالع رســانى 
و پژوهشــى انجام شده اســت، ولى با همه اين 
بحث ها اطالع رســانى اندك براى چنين رويدادى 

را قبول دارم.
آورده ى  و  عملــى  بهره بــردارى  دربــاره  وى 
گردشــگرى از اين رويــداد جهانــى، گفت: با 

برگزارى يــك يا  دو اجالس بين المللى نمى توان 
جهان را قانع و سيلى از گردشگران را روانه كشور 
كرد. بايــد در حوزه بين الملل فعاليت پررنگ ترى 
داشت. با اين حال در اجالس پيش رو تبادل دانش 
و تجربه اتفــاق مى افتــد و بروزترين مقاالت و 
سخنرانى ها در اختيار قرار مى گيرد. فرصت علمى 
خوبى در كشور فراهم مى شود كه مى تواند مبناى 

همكارى هاى بين المللى باشد.
تيمورى درباره ميزان هزينه كرد براى برگزارى اين 
رويداد بين المللى توضيح داد: ميزبان اصلى، بخش 
خصوصى بوده و دولت در كنار آن نقش حمايتى 
داشــته اســت. بنابراين هزينه اى در اين شرايط 

سخت اقتصادى متوجه دولت نشده است.
او با بيان اين كه به مدت هفت ســال كارشــناس 
مســؤول در ســازمان جهانى جهانگردى بوده به 
عنوانفــرد مطلع دربــاره تاثير 
ســازمان  در  ايــران  عضويت 
كرد:  اظهار  جهانگردى  جهانى 
شــايد در اين ســال ها كمتر از 
شــده  اســتفاده  عضويت  اين 
اســت، اما حداقــل امتياز آن، 
اتفاقات  گرفتن  قرار  جريان  در 
و تصميم گيرى هــاى دنيا بوده 
است. ضمن آنكه با حضور در 
عرصه هــاى مختلف بين المللى 
مى توان از مشــاوره هاى فنى و 

علمى استفاده كرد.
سازمان  در  مســؤول  مقام  اين 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
برنامه  گفــت:  گردشــگرى  و 
مفصلــى با همكارى ســازمان 
جهانى جهانگردى و يونســكو 
براى تدوين نقشــه راهبردى گردشــگرى آماده 
شده كه در حاشيه اين اجالس با حضور شخص 
دبيركل و معاونانش نهايى خواهد شد. در تدوين 
اين برنامه از مشــاوران بين المللى سازمان جهانى 

جهانگردى بهره گرفته مى شود.
سفر خارجى ها به همدان 52 درصد رشد داشته

على مالمير مديركل ميراث فرهنگى،   صنايع دستى 
و گردشــگرى استان همدانـ  در ادامه با اشاره به 
ضعف اطالع رسانى درباره جاذبه هاى اين استان، 
گفت: با وجود محدوديت هاى اقتصادى، اســتان 
همدان شــاهد رشــد 30 درصدى در بازديدها و 
اقامت بوده است. شش تا هفت درصد از جمعيت 
شاغل در همدان نيز در بخش صنايع دستى فعال 
اســت. حدود 10 درصد از حجــم صادرات اين 

استان هم مربوط به صنايع دستى مى شود.

ــتان در  ــن اس ــگرى اي ــد گردش ــاره رش وى درب
ــداد  ــت: تع ــدان 2018 گف ــداد هم ــان روي جري
ــه  ــبت ب ــتان نس ــن اس ــى اي ــگران خارج گردش
ــته  ــد داش ــد رش ــابه 52 درص ــان مش ــدت زم م
اســت كــه بــا توجــه بــه ظرفيــت موجــود 
همچنــان ايــن آمــار بــراى همــدان پاييــن اســت.

ــش  ــاره كاه ــى درب ــه انتقادهاي ــخ ب وى در پاس
اثــر رويــداد همــدان پايتخــت گردشــگرى 
كشــورهاى اســالمى 2018 نيــز توضيــح داد: 
تمــام رويدادهايــى كــه امســال در همــدان 
برگــزار شــد در راســتاى ايــن برنامــه بــود. ســوء 
ــود  ــت مى ش ــه برداش ــده ك ــاد ش ــى ايج تفاهم
ايــن رويــداد تنهــا در كنفرانــس شــهريورماه 
خالصــه شــده اســت. درحالى كــه مــا معتقديــم 
ــده  ــروع نش ــر ش ــدان 2018  دي ــاى هم برنامه ه
ــتان  ــى در اس ــى خوب ــردش مال و بازخــورد و گ
ــار  ــاره اعتب ــن درب ــت.مالمير همچني ــته اس داش
و هزينــه اى كــه بــراى ايــن برگــزارى ايــن 
رويــداد بين المللــى گذاشــته شــده اســت، بيــان 
كــرد: برگــزارى رويدادهــاى گردشــگرى هزينــه 
هنگفتــى نــدارد،  ضمــن آنكــه بخــش خصوصــِى 
ميزبــان، گــردش مالــى خوبــى از برگــزارى ايــن 

ــته اســت. ــداد داش روي
حميدرضــا يــارى مديرعامل شــركت توســعه 
گردشــگرى غار عليصدر ـ به عنــوان ميزبان اين 
اجالس جهانى و يكى از اعضاى وابســته سازمان 
جهانــى جهانگــردى در ســخنانى گفت: بخش 
خصوصــى از ايــن رويداد منفعت خــود را برده 
است. تفاهم نامه اى بين سازمان جهانى جهانگردى 
و عليصــدر امضا مى شــود كه اين غــار به عنوان 
پايلوت «پايدارى در گردشــگرى» معرفى شود. با 
وجود آنكه 40 ســال از عليصدر استفاده شده، اما 
اكوسيســتم آن مانند سابق است. بنابراين از طرف 
ســازمان جهانى جهانگردى به عنوان كارشــناس 

محيط زيست پذيرفته خواهد شد.
در ايــن نشســت نقدهايــى از ســوى خبرنــگاران 
دربــاره تناقــض اثــرات رويــداد همــدان 2018 و 
ــه تيمــورى  ــر واقعــى وارد شــد ك ــاى غي آماره
ــا  ــه ب ــيم ك ــن باش ــال اي ــر دنب ــح داد: اگ توضي
برگــزارى يــك رويــداد بين المللــى اتفــاق تــكان 
دهنــده اى در گردشــگرى رخ دهــد، درســت 
ــاى  ــت رويداده ــن اس ــا ممك ــه بس ــت. چ نيس
همــان  بــه  امــا  شــود  انجــام  پرهزينه تــرى 
ميــزان آورده نداشــته باشــد مثــل نمايشــگاه هاى 
گردشــگرى كــه ايــن ســوال را مطــرح كــرده آيــا 
بــا وجــود مخــارج آن بــه همــان نســبت آورده ى 

گردشــگرى داشــته اســت؟
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رئيس انجمن صنفى دفاتر خدماتى گردشگرى استان همدان: 
اجالس جهانى بايد گردشگرى همدان را 

متحول كند 
 رئيس انجمن صنفى دفاتر خدماتى گردشــگرى استان همدان 
در خصــوص چهلمين ميزبانى اجالس اعضا وابســته در همدان 
گفت: برگزارى اجالس در همدان فقط يكبار اتفاق مى افتد و بايد 

اين اجالس ايران و شهر همدان را نظر گردشگرى متحول كند.
محمد فيضى در ادامه افزود: ظرفيت هاى گردشگرى همدان بسيار 
غنى و در دنيا منحصر به فرد اســت و بايد با همدلى و دلسوزانه 
به ســمت گردشــگرى گام هاى مثبتى برداريم. وى بيان داشت: 
برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى يك كار و هدف ملى است 

كه به ميزبانى همدان انجام مى شود .  
رئيــس انجمن صنفى دفاتر خدماتى گردشــگرى افزود: حال كه 
شــهر همدان در اين اجالس ورود پيدا كرده اســت بايد شــهر 
همدان و عليصدر به جهانيان نشان داده شود. فيضى اذعان داشت: 
مهم ترين درســى كه عليصدر مى دهد عشــق اســت و زحمات 
شــبانه روزى عليصدر قابل تقدير است.  گفتنى است؛ 21 تا 24 
آبان ماه سالجارى قرار است همدان به عنوان نماينده ايران، ميزبان 
ميهمانان خارجى كه از كشــورهاى مختلف عضو وابسته سازمان 

جهانى گردشگرى « UNWTO «  هستند، باشد.
رويدادهمدان 2018 پــس از اتمام ميزبانى همــدان از كنفرانس 
بين المللــى «همدان 2018» كه با محوريت پايتختى گردشــگرى 
آســيا در همدان رقم خورد با ميزبانــى همدان از اجالس جهانى 

گردشگرى تكامل خواهد يافت

رئيس شوراى شهر همدان
پنل ها راهكار ارائه نگاه تخصصى

 به گردشگرى مى شود

ــى  ــه اجــالس جهان ــدان در زمين ــهر هم ــوراى ش ــس ش  رئي
ــن  ــطح بي ــدان در س ــهر هم ــايى ش ــت: شناس ــگرى گف گردش
ــه اطــالع رســانى و تبليغــات مطلــوب  در  ــا توجــه ب المللــى ب
ــرفت  ــزايى در پيش ــرات بس ــا تاثي ــت و  قطع ــام اس ــال انج ح
همــدان انجــام خواهــد پذيرفــت. در خصــوص برگــزارى 
ــاى  ــل ه ــيه اجــالس گفــت: پن ــاى تخصصــى در حاش ــل ه پن
تخصصــى بــراى ارائــه نــگاه تخصصــى بــه گردشــگرى بســيار 
موثــر خواهــد بــود و در ايــن پنــل هــا انتقــال تجربيــات گســتره 

ــت.  ــد داش ــود خواه ــگرى وج ــطح گردش س
وى در ادامه افزود: برگزارى اين گونه رويدادهاى گردشــگرى 
موجب جذب توريســت و ســرمايه گذارى در شهر همدان با 
توجــه به ظرفيت هاى شــهر همدان خواهد شــد. گردان بيان 
داشت: خوشبختانه شهر همدان بدليل برگزارى چندين ميزبانى 
بين المللى، شــهر همــدان در  چهلمين اجــالس جهانى اعضا 
وابســته ســازمان جهانى جهانگردى قطعا ميزبانى تاثير گذارى 

داشت. خواهد 

معرفى طراحان پوستر بيست 
و پنجمين جشنواره بين المللى 

تئاتر كودك و نوجوان
 پوســتر بيست و پنجمين جشــنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان توســط مرضيه سرمشــقى و 
رفعت هاشمى سى ســخت طراحى شد. به گزارش 
روابط عمومى جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان ، مرضيه سرمشــقى و رفعت هاشــمى سى 
سخت دو طراح پوستر جشنواره هستند كه ربع قرن 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان را در قالب پوستر 
به نمايش گذاشــته اند. مرضيه سرمشقى كارشناس 
نمايش عروسكى وكارشناس ارشد گرافيك است كه 
طراحى پوستر و اقالم تبليغاتى جشنواره بين المللى 
نمايش عروسكى را نيز در پرونده كارى دارد. رفعت 
هاشــمى سى سخت هنرمند شــناخته شده گرافيك 
و تصويرگرى كتاب كه در بســيارى از نمايش هاى 
عروسكى و كودك و نوجوان به عنوان طرح پوستر و 
بروشور همكارى داشته است. اين پوستر كه در قطع 
100 در 70 طراحى شــده روز گذشته طى مراسمى 
در يكى از مدارس دخترانه شــهر همدان و توســط 

نوجوانان دختر رونمايى شد.

"سفر دندان ها" مقاطع حساس 
رشد كودك را به تصوير مى كشد

 نمايش"سفر دندان ها" نوشته فرهاد اسماعيلى به 
كارگردانى محمد طالبى از همدان در بخش مســابقه 
(تئاتر خردسال) بيست وپنجمين جشنواره بين المللى 

تئاتر كودك و نوجوان به صحنه مى رود
به گزارش روابط عمومى بيســت وپنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان، محمد طالبى با اين 
توضيح كه در نمايش"ســفردندان ها" نگاهى كودكانه 
به مفهوم رشد دارم، افزود: در نگاه خردساالن كشف 
عضوى بــه نام دندان يكى از حيات ترين موضوعات 
زندگى اســت. به گفته او، نمايش "سفر دندان ها"به 
طور فشــرده مقاطع حساس رشــد كودك را از آغاز 
دندان درآوردن تا افتادن نخستين دندان هاى شيرى به 
تصوير مى كشــد.طالبى با بيان اين كه شخصيت هاى 
اصلى نمايش دو قلوهايى هستند كه هر يك با كشف 
توانايى هايى كه دنــدان به آن ها مى دهد واكنش هاى 
متفاوتى را بروز مى دهند، ادامه داد: "ســفر دندان ها" 
نمايش روشن زندگى يكايك ما آدم هاست. نمايش 
يك ســوال را مطرح مى كند انتخــاب ما از دندان ها 
چيســت؟ فرصتى براى گاز گرفتن يــا لبخندى را 
زيباتر كردن. طالبى گفت: "سفر دندان ها" در تكنيك 
اجرايى با تلفيق انســان و عروســك سعى بر ايجاد 

جذابيت هاى نمايشى و بصرى دارد.

جشنواره تئاتر، كودكان همدانى 
را خالق تركرده است

 بازيگر تلويزيون و ســينما گفت: جشــنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجوان به خوبى وظيفه خود را 
انجام داده و توانسته كودكان همدانى را خالق تر كند.

حســين محب اهرى در گفت و گو بــا  ايرنا اظهار 
داشت: كودكان استان همدان چند قدم از كودكان ديگر 
نقاط كشور جلو ترهستند و مفاهيم هنر و تئاتر را بهتر 
درك مى كنند.وى افزود: كودكان همدان ديد بازترى 
نسبت به بقيه كودكان دارند و اين از بركات برگزارى 

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در اين شهر است.
محب اهرى با بيان اينكه جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان به ميزبانى همدان هر سال پيشرفت 
هاى خوبى داشــته و با روند رو به رشــدى برگزار 
مى شود، خاطرنشان كرد: كودكان ديگر مناطق ايران 
از وجود چنين برنامه اى محروم هســتند و كودكان 
همدانى بايد قدر جشنواره را بدانند.اين بازيگر سينما 
و تلويزيون با بيان اينكه در هر دوره شــاهد گسترش 
كمــى و كيفى بخش هاى اصلى و جنبى جشــنواره 
هستيم يادآورى كرد: همدان ميزبان شايسته اى براى 
جشنواره تئاتر كودك است و به همت مسئوالن امسال 
حفظ و رعايت حقوق اجتماعى و شهروندى كودكان 

را سرلوحه كار خود قرار داده است.

بالگردهاى آتى با تبلت كنترل مى شوند
 ارتش آمريكا سيستمى براى بالگردهاى آمريكايى ساخته كه به خلبان 

اجازه مى دهد به وسيله يك تبلت وسيله نقليه هوايى را كنترل كنند.
به گزارش مهــر، به زودى بالگردهاى Black Hawk به آســانى 
و با كمك يك تبلت كنترل مى شــوند.ارتش آمريكا مشغول تجهيز 
بالگردهاى۷۶B-S به نرم افزار جديد اتوماســيون است كه در آينده 
نياز به خلبان انســانى در بالگرد را محدود مى كند.ارتش ماه گذشته 
سيستم جديد را آزمايش كرد و بالگرد تجارى ۷۶B-S در ويرجينيا 
از زمين بلند شد و فرود آمد.سيســتم ALIAS توسط دارپا توسعه 
ابداع شــده و تقريبا همه افراد مى توانند با اندكى آموزش اين سيستم 
را كنترل كنند. در آزمايشى كه ماه اكتبر انجام شد، خلبان براى هدايت 

سيستم فقط 45 دقيقه آموزش ديد.

استارت آپ ويكند «بيمه» برگزار مى شود
  معاون توسعه و مديريت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
گفت: استارت آپ ويكند حوزه بيمه در ماه هاى آينده برگزار مى شود.به 
گزارش مهر، دكتر عليرضا دليرى ديروز در مراسم امضاى تفاهم نامه بين 
معاونت علمى و فناورى و بيمه مركزى جمهورى اســالمى ايران گفت: 
ما در معاونت علمى توانسته ايم تا كنون ارتباط با نهادهاى مالى، بانكى 
و بورسى و اكنون بيمه اى را برقرار كنيم.وى با اشاره به موفقيت ارتباط 
با بانك ها گفت: طى 5 ســال گذشته 14هزار ميليارد تومان حمايت و 
تســهيالت به واسطه بانك ها براى شركت هاى دانش بنيان محقق شده 
است.معاون توسعه و مديريت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
تاكيد كرد: طبق برنامه ريزى هايى كه داريم بناســت طى ماههاى آينده 

استارت آپ ويكند يا رويداد كارآفرينى در حوزه بيمه برگزار كنيم.

توليد پارچه هاى نانويى با قابليت حذف 
آالينده هاى آلى با نور خورشيد

  محققان دانشگاه صنعتى اميركبير در فاز آزمايشگاهى پارچه هاى 
نانــو كامپوزيتى را توليد كردند كه قادر اســت بــا حذف آلودگى از 
آب، ســوخت گازى توليد كند.به گزارش ايســنا، دكتر تينا حريفى، 
پژوهشگر دانشكده مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى اميركبير، با بيان 
اينكه ارائه  روش هايى كه همزمان قــادر به حذف آالينده هاى آلى و 
توليد سوخت هاى گازى باشد، مورد توجه محققان بوده  است، افزود: 
بر اين اســاس در طرح حاضر تــالش كرديم تا با تثبيت نانوذراتى با 
خاصيت فتوكاتاليستى/مغناطيســى بر روى يك پارچه  پلى استرى، با 
حذف خورشــيدى آالينده هاى آلى از آب، گازهاى كاربردى از قبيل 

متان، دى اكسيد كربن و مقدارى هيدروژن توليد كنيم.

نمايشگاه علوم وفناورى به مناسبت هفته 
علم در خدمت صلح و توسعه 

  نمايشگاه علوم و فناورى قديم و جديد با همكارى موزه علوم و فناورى 
جمهورى اسالمى ايران در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى 
و با حضور دكتر محمدمهدى فرقانى رئيس اين دانشــكده افتتاح شــد.به 
گزارش ايسنا، اين نمايشگاه كه ديروز و امروز داير خواهد بود، با همكارى 
كرسى ارتباطات علم و فناورى يونسكو و موزه علوم و فناورى ايران و به 
مناسبت هفته علم در خدمت صلح و توسعه برگزار شده است. زرين  زردار، 
دبير اجرايى كرسى ارتباطات علم و فناورى يونسكو در گفت وگو با خبرنگار 
ايســناگفت: برگزارى هفته علم در خدمت صلح و توسعه به مناسبت روز 
جهانى علم در خدمت صلح و توسعه ( 10 نوامبر، 19 آبان) در ايران مرسوم 

شده است، متولى آن را انجمن ترويج علم ايران دانست.

نقش استارت آپ هاى حوزه بيمه در اقتصاد 
خانواده 

 رئيــس بيمه مركزى گفت: حضور اســتارت آپ ها در حوزه بيمه 
نقش مؤثرى در هزينه كرد خانواده ها دارد.  به گزارش فارس، غالمرضا 
سليمانى اميرى رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران در مراسم 
امضاى تفاهمنامه همكارى با معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
با اشاره به پوشش هاى بيمه اى در كشور، گفت: ايران جزء كشورهايى 
اســت كه انواع پوشش هاى بيمه اى در آن توســعه داشته است و آنها 
امروز تبديل به دغدغه مردم شده اند.رئيس كل بيمه مركزى با بيان اينكه 
استارت آپ ها به نوآورى كمك مى كنند، اظهار داشت: به كمك استارت 
آپ ها مى توان درآمد خوبى را كسب كرد زيرا آنها از سطح امنيت و نفوذ 

سرمايه گذارى خوبى برخوردار هستند.

سينـما

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

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

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

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

د رنشست خبرى اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى  اعالم شد

 دبيركل UNWTO به ايران مى آيد

 اميــدوارم در مدت زمان 
اجالس،    ايــن  برگزارى 
گرفته  نظر  در  برنامه هاى 
شــده تصويــر خوبى از 
تا  شود  ارائه  ايران  كشور 
با كمك ســازمان جهانى 
جهانگردى به دنيا مخابره 
كنيم كه قطعا تاثير خود را 
در اين روزهاى حســاس 

خواهد داشت
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