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یادداشت روز
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دستاوردنشست ستانداران 
اطالع رساني شود 

 هفته گذشــته استانداران استان های غربی 
یا همان منطقه 4 کشور شامل لرستان، مرکزی، 
همدان، خوزســتان، کرمانشاه و ایالم با رئیس 

مجلس شورای اسالمی دیدار کردند

پرداخت نخستین بسته حمایت غذایی آبان ماه
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تبریک و تهنيت

شرکت تعاوني مسکن مهر 
پایگاه نوژه همدان 

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
 مديرکل محترم اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

درايت و کارداني خصلت مديران و مبناي انتخاب 
بزرگان براي نشــاندن افراد اليق بر مسند مديريت 
است لذا انتصاب شايســته حضرتعالي در سمت 
جديــد را صميمانه حضورتــان تبريک و تهنيت 
عرض نموده اميد اســت در پناه الطاف ايزد متعال 

در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

تبریک و تهنيت

روابط عمومي کارخانه خانه سازي همدان 

 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
 مديرکل محترم اداره کل راه و شهرسازي استان همدان

مسئوليت و مديريت را به شانه هاي مردان اليق و کاردان 
مي سپارند و بي شک انتصاب حضرتعالي در سمت جديد 
نشــان از درايت و لياقت جنابعالي دارد لذا اين انتصاب 
شايســته را حضور حضرتعالي تبريک و تهنيت عرض 
نموده اميد اســت در ســايه الطاف خداوند منان شاهد 

موفقيت هاي روزافزونتان باشيم.

t

هوالبــاقی

شرکت چـاوش راه بنـا

 جناب آقای 

مهندس حسـن ربـانی ارشد
مدير کل محترم راه و شهرسازی استان همدان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را 
خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 

و از خداوند رحمان برای آن مرحوم علو درجات 
و برای حضرتعالی و  سایر بازماندگان صبرجزیل مسئلت داریم .

وعده متولیان اشتغال 
خودروسازی "گرین کو" را 

 11سال زمین گیر کرد
■ سه هفته پيش با نماينده نهاوند به ديدار مديرعامل بانک تجارت در تهران 

رفتيم وعده يک هفته ای دادند اما حاال جواب تلفن ما را هم نمی دهند

تبریک و تهنيت

هيأت مدیره مرکز کارشناسان رسمي دادگستري استان همدان

 دکتر سعيد یزداني 
 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان

انتخاب شايسته جنابعالي که بيانگر تعهد، کارآمدي، لياقت و شايستگي هاي برجسته شما را دارد تبريک عرض نموده، 
 اميدواريم در راستاي تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسالمي و خدمت به شهروندان فهيم همدان 

همواره موفق و مؤيد باشيد.

جنـاب آقــاي

اوججشنوارهفیلمکودکدرهمدانقرارشد
پرديسسینماييساختهشود

ابهام در سرانجام پروژه  کاغذی
اجراي حكم ماده 

100 درباره 14 واحد 
تجاري غيرقانوني 

در همدان

پاساژ ایران
تخریب شد
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ورود سامانه بارشی از روز چهارشنبه
 کارشــناس اداره کل هواشناسی اســتان همدان با بیان اینکه سامانه بارشی 
جدید از روز چهارشــنبه استان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، گفت: یکشنبه 
و دوشنبه 2 تا 3 درجه دمای استان کاهش می یابد.محمدحسن باقری شکیب در 
گفت وگو با فارس وضعیت هوای امروز استان را نیمه ابری در برخی از ساعات 
همراه با افزایش ابر و بارش موقت باران پیش بینی کرد و افزود: امشــب شاهد 
بارش پراکنده باران در برخی از نقاط هستیم.وی با بیان اینکه هوای استان طی 
روزهای آینده آســمان استان نیمه ابری گزارش می شــود، گفت: در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه بارش های چشــمگیری نخواهیم داشت.کارشناس اداره کل 
هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه 
آغاز می شــود و اســتان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، افزود: از نظر دمایی 

روزهای یکشنبه و دوشنبه 2 تا 3 درجه دمای استان کاهش می یابد.

ترافیک در همدان فروکش کرد
 رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: ترافیک سنگین حدود 40 کیلومتری 

خودروها در جاده همدان - تهران فروکش کرده است.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: باال رفتن آمار بازگشــت مسافران 
غرب کشور به سمت مرکز عامل ترافیک زنجیره ای خودروها از بلوار آیت ا... 

نجفی شهر همدان تا ورودی آزاد راه همدان - ساوه به طول 40 کیلومتر بود.
رئیس پلیس راه اســتان همدان اضافه کرد: به دنبال وقوع این ترافیک به مدت 
چهار ساعت عوارضی همدان - تهران تعطیل شد هر چند متولیان این عوارضی 

ابتدا همکاری الزم نداشتند.
ســرهنگ عزیــزی ادامه داد: تیم هــای پلیس راه با اســتفاده از دوربین پایش 
تصویری جاده های همدان را رصد کرده و رئیس پلیس راه کشــور به صورت 

تلفنی پیگیر وضعیت جاده های همدان بود.

مرگ 2 نفر با قرص برنج
 مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: 2 تن بر اثر مرگ ناشی از مصرف قرص 
برنج به پزشکی قانونی این شهر ارجاع شده است.علی احسان صالح در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: 2 مرد 79 و 24 ساله به علت مصرف قرص برنج جان باختند.
وی اضافه کرد: این 2 تن به واحد درمان مســمومیت بیمارستان سینا شهر همدان 
انتقال داده شدند اما تالش ها برای احیای آنها بی نتیجه ماند.مدیرکل پزشکی قانونی 
همدان اظهارداشت: قرص برنج، ماده ای شیمیایی برای حفاظت از دانه های غالت 
است که در گذشته این ماده در عطاری و داروخانه ها به فروش می رسید.احسان 
صالح بیان کرد: با توجه به سهل انگاری برخی افراد به ویژه کودکان در استفاده از این 
ماده یا بهره گیری عده ای از این قرص برای پایان دادن به زندگی، عرضه آن محدود 
شد.وی گفت: مسمومیت با قرص برنج بسیار شدید بوده و در 70 تا 80 درصد موارد 

موجب مرگ فرد می شود چراکه این سم پادزهری ندارد.

دستاوردنشست استانداران 
اطالع رساني شود 

 هفته گذشــته اســتانداران اســتان های غربی یا همــان منطقه 4 
کشور شامل لرستان، مرکزی، همدان، خوزستان، کرمانشاه و ایالم به 
منظور بررسی مشکالت استان های متبوع و هم اندیشی در خصوص 
چگونگی رفع آنان با رئیس مجلس شــورای اسالمی دیدار کردند که 
با توجه به محورهای گفتگو و مباحث مطرح شــده در آن، از اهمیت 

خاصی در شرایط کنونی برخوردار است. 
مباحثی چون اشــتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، حمایت از صنایع و 
رفع مشکل صنایع مشکل دار، استفاده از ظرفیت های بالقوه درون استان 
ها، توجه به پروژه های ملی و بزرگ در اســتان های مذکور و افزایش 
اعتبــارات عمرانی و در نظر گرفتن برخی ردیف های اعتباری خاص 
برای ایجاد تحول در اســتان های عضو، از جمله موارد مطرح شــده 

در این نشست بوده که تقریبا میان استان های مذکور مشترک است.
نیکبخت، اســتاندار همدان نیز در این نشســت مسائل مهمی چون 
مشــکالت مربوط بــه پروژه هایــی که بخش خصوصــی برای آن 
ســرمایه گذاری کردند، روند ارائه تسهیالت توسط بانک کشاورزی 
به کشــاورزان و مشــکل بیکاری در اســتان را یادآوری کرده و البته 
از ظرفیت اســتان در حوزه گردشگری هم سخن گفته و به اجالس 

جهانی گردشگری در همدان اشاره نموده است.
این دیدار، گذشته از برخی مباحث ملی مطرح شده در آن، از جهاتی 

برای استان همدان حائز اهمیت است.
در نگاه نخست باید گفت که این دیدار که پس از نشست شهریور ماه 
استانداران استان های مذکور در خرم آباد، انجام شد که می تواند نشانه 
خوبی از همکاری و هماهنگی مدیران ارشد این استان ها در پیگیری 
مسائل مشترک باشد که خود زمینه ساز انجام کارهای بزرگ در سطح 

استان های مذکور و شتاب گرفتن روند توسعه را به دنبال دارد.
موضوع دیگر، مســائل و مشکالت مطرح شده در آن است که تقریبا 

همه آنها را به نوعی در استان شاهد هستیم.
از جمله این مســائل می توان به وضعیت اشــتغال، طرح های نیمه 
تمام، وضعیت بودجه های عمرانی و موانع ســرمایه گذاری به ویژه 
در بخش خصوصی اشــاره کرد که پرداختن به آنها در ســطح استان 

حائز اهمیت است.
طرح این مباحث در سطح ملی به ویژه با روسای قوا، قطعا زمینه را برای 

بهتر دیدن استان و حساسیت مسئولین به این مسائل فراهم می نماید.
از این جهت دیدار با رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز می تواند 
نقطه شروع خوبی برای ایجاد چنین حساسیتی نسبت به مسائل استان 
همدان در میان مســئوالن کشوری اســت که چناچه با پیگیری های 
بعدی مسئولین استان همراه باشد، می توان امیدوار شد که در عرصه 

عملی نیز گام هایی برای رفع این مشکالت برداشته شود.
موضوع بعدی جایگاه و موقعیت استان به لحاظ گردشگری است که 

اتفاقا استاندار همدان نیز بر آن تأکید کرده است.
رونق این صنعت در همدان امروزه به یک مطالبه جدی تبدیل شــده 
است؛ چراکه این استان به رغم برخورداری از ظرفیت های فراوان در 
حوزه گردشــگری، هنوز هم نتوانسته به جایگاه حقیقی خود در این 

حوزه دست یابد.
امروز مردم انتظار دارند توسعه گردشگری به قدری محسوس باشد که 

آثار آن در توسعه بیشتر از اینها نمود داشته باشد.
اگر اســتان همدان قطب گردشگری است، باید در برنامه ریزی های 
ملی و استانی، ویژه دیده شود تا ارتقای جایگاه استان را از این لحاظ 
شاهد باشیم. به هرحال برگزاری نشست استانداران متطقه 4 کشور می 
تواند نقطه عطفی در روند توسعه این استان ها باشد، مشروط بر آن که 
هم حساسیت مسئولین کشور به مسائل استان باال رود و هم پیگیری 
های مدیران استانی برای رفع مشکالت و ارتقای جایگاه استان شتاب 
بیشــتری بگیرد. الزم است گزارشي از روند جلسه، دستاوردهاي این 

دیدار و جلسات استانداران منطقه 4 کشور اطالع رساني شود.

رئیسپارکعلموفناوریهمدان:
ایده پردازی راهكار توسعه گردشگری است

 ایده پارک ملی »همدان، 2018« ظهر دیروز با محوریت گردشگری 
و صنایع دستی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.

در این ایده پارک 24 ایده برتر از اســتان های مختلف کشــور حضور 
داشتند که هر یک از ایده پردازان به مدت سه دقیقه ایده و ویژگی های 

طرح خود را برای داوری حضار و پنج داور ارائه دادند.
این ایده پردازان از تهران، قزوین، همدان، آمل، رشــت، یزد، دامغان، 
اردبیل و... ایده های خود را که بیشتر در خصوص گردشگری و میراث 

فرهنگی بود ارائه دادند.
عناوین ایده ها شامل اپلیکشن بازی و گردشگری از بناهای تاریخی، 
سامانه جامع اکوتوریسم ایران، استارتاپ اینترنتی گردشگری، درخت 
هوشمند گردشگری، اپلیکشن جامع چند زبانه گردشگری، هم آفرینی 
در نمایشگاه های صنایع دستی و گردشگری و... بود که به دلیل حجم 
باالی ایده های رسیده به دبیرخانه میزان ایده های منتخب برای رقابت 
در روز ارائه ایده افزایش یافت و پنج ایده در پایان توانست به عنوان 

برترین ایده ها برگزیده شود.
در ابتدای این برنامه رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با بیان 
اینکه فلسفه کار پارک ها و مراکز رشد نظارت بر ایده های جدید است 
کــه بتوان این ایده ها را تبدیل به ثــروت و محصول کرد، اظهار کرد: 
مســائل مربوط به گردشگری و صنایع دســتی موضوعاتی است که 
بتوانیم با خلق ایده های جدید منجر به توســعه این صنعت در استان 

و کشور شویم.
مجید کزازی افزود: برای توســعه گردشگری عالوه بر توسعه حوزه 
میراث فرهنگــی و میراث طبیعی باید حوزه هــای دیگر را نیز ارتقا 

بخشید که این مهم با ایده پردازی  محقق می شود.
به گزارش فارس ، وی ادامه داد: صنعت گردشگری دارای زمینه هایی 
اســت که مهمترین آن بحث میراث فرهنگی، میراث طبیعی و جذب 

توریسم است که سهم کشور ما در این مقوله زیاد نیست.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر بهره گیری از حوزه اطالعات و ارتباطات 
در رزرو هواپیما، هتل و... می توان توســط مدیریت خدمات شهری 
بدترین خاطره یک توریسم به خاطر وجود شهری آلوده و پرترافیک 
را برای گردشگر با خدمات نوآورانه و خالق به بهترین خاطره تبدیل 

کرد.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان تصریح کرد: برای توسعه 
گردشگری آنچه مهم است این است که عالوه بر توسعه حوزه میراث 
فرهنگی و میراث طبیعی باید حوزه های دیگر را نیز ارتقا بخشــید که 
امیدواریم این ایده پردازی ها بتواند کمک خوبی به صنعت گردشگری 

و صنایع دستی داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان نیز با بیان 
اینکه کشور ما جزو 10 کشــور برتر دنیا به دلیل داشتن ظرفیت های 
بالقوه صنعت گردشگری است، گفت: در مرحله نقش آفرینی صنعت 
گردشــگری کشــور ما متاســفانه از جایگاه اصلی خود فاصله دارد 
بنابراین یکی از حوزه هایی که نیازمند کارآفرینان و ایده پردازان است 

گردشگری است.
علی مالمیر با اشــاره به اینکه همدان هم مبنای توسعه را گردشگری 
تعریف کرده است، بیان کرد: برای شناخت و جذب صنعت گردشگری 
نیازمند تبلیغ و ارائه ایده های برتر هستیم تا بتوانیم هم افزایی و توجه ها 
را به این صنعت جلب کنیم و از این ظرفیت برای معرفی اســتان در 

سطح بین الملل استفاده کنیم.
مدیر شرکت اسنپ تیریپ نیز در این ایده پارک در خصوص فعالیت 
این شرکت تصریح کرد: گروه اینترنتی ایران با جذب نیروی متخصص 
توانسته کسب و کارهای موفقی را ایجاد و راه اندازی کند و در صنعت 

گردشگری نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
مرضیه موســوی با بیان اینکه این شرکت بزرگترین سامانه فروش و 
رزرو هتل در سراسر ایران است، اظهار کرد: این شرکت کار خود را از 
سرمایه اندک آغاز کرد و با بررسی پتانسیل ایران در زمینه گردشگری 
متوجه شــد که از 82 میلیون جمعیت کشور 60 درصد زیر 35 سال 
سن دارند پس می توانند از خدمات اینترنتی این شرکت بهره مند شوند.
وی افزود: در حالی که ایران دارای 22 اثر گردشــگری ثبت شده ملی 
است اما کشور ترکیه با 17 اثر توانسته با کار بیشتر صنعت گردشگری 

را در این کشور رونق بدهد.

1- لیســت اســتانداران براي تأیید امروز ارائه مي شــود. گویا 
استانداران بازنشسته با وزارت کشور وداع کرده اند. گفته مي شود 
در جلســه روز گذشته وزارت کشور، اســتانداران میهمان ویژه 
بوده اند. گویا در این جلســه گزارشي از روند انتصاب جانشین 

استانداران بازنشسته نیز ارائه شده است. 
گفتني است احتمال انتصاب سرپرست براي استان ها قوت گرفته 

است.
2- تلگرام رفع فیلتر مي شود. گفته مي شود برخي زمزمه ها براي 
آزادي تلگرام به گوش مي رسد. گویا بازگشت برخي رسانه هاي 
رسمي به این پیام رسان، نشانه هاي این موضوع است. گفتني است 

در حال حاضر رفع فیلتر توئیتر نیز در حال بررسي مي باشد.
3- ســایپا قیمت پراید را گران تر مي کند. گفته مي شــود یکي از 
مدیران این خودروســاز، پایین بودن قیمت پراید در کارخانه را 
زیان ده اعالم کرده و خواستار افزایش قیمت شده است. گویا این 

شرکت افزایش 50 درصدي را پیشنهاد داده است. 
گفتني است قیمت پراید در بازار 80 درصد قیمت کارخانه بوده 
که در حال حاضر قیمت و کیفیت آن مورد نقد مصرف کنندگان 

مي باشد.

 رئیس کمیســیون فنی عمرانی شورای 
اســالمی شــهر همدان، رویکــرد پروژه 
آرام ســازی بلوار تفریحی و گردشــگری 
ارم را اجتماعی برشمرد و گفت: متأسفانه 
پیشــرفت این پروژه به ویژه در این نقطه از 

شهر ضعیف است که باید سرعت گیرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شــهر همدان، علی رحیمی فــر در بازدید 
از طــرح آرام ســازی بلــوار تفریحــی و 
گردشــگری ارم به عنوان مهمترین پروژه  
شهری، افزود: اجرای سنگ فرش این بلوار 
با هدف توسعه گردشــگری و آرام سازی 
این منطقه تفریحی در نظر گرفته شــده که 

در راستای پروژه های انسان محور است.
وی با توجــه به اینکه این پــروژه بزرگ 
شهری در معرض دید عمومی است، عنوان 
کرد: برخــی جزئیات این پــروژه نیازمند 
بازنگری است، همچنین اجرای جداره های 

آن هم باید اولویت قرار گیرد.
رحیمی فــر با تأکیــد بر اینکه بــرای هر 
موقعیت باید رویکرد مناســبی را تعریف 
کرد، یادآور شــد: انتظار می رود شــرایط 

قرارداد پیمانکاران اصالح شود.
وی بــا اشــاره به نصب روشــنایی پروژه 
بلوار ارم و کمک های مالی شهرداری برای 
خریداری تجهیزات آن، گفت: قرارداد الین 
دوچرخه سواری هم باید در اولویت قرار 

گرفته و تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر 
همــدان معتقد اســت: با توجه بــه اینکه 
شــهرداری همدان از منابع مالی مناســبی 
برخوردار نیست؛ باید پروژه های شهری با 

اولویت اجرایی شود.
با   ضرورت همراه کــردن مردم 

مدیریت شهری
رئیس شورای اســالمی شهر همدان هم با 
تأکید بر اینکه این طرح رویکرد اجتماعی 
را دنبــال می کنــد تا مســأله ترافیکی هم 
برطرف شود، گفت: نقشه ارائه شده پروژه 
آرام سازی بلوار ارم، طرح جامعی است که 
تغییر رویکرد به سمت انسان محور در معبر 

را شاهد هستیم.
کامران گــردان با بیان اینکــه می توان این 
پــروژه را برند برتر و نخســت کشــوری 
معرفی کنیم، افــزود: برای تغییر نگاه مردم 
نسبت به اجرای مناســب این پروژه، باید 
کاری کنیم تا ایرادات و پیشــرفت رفع آن 

را درک کنند.
وی با توجه به اعتراض شهروندان برای عدم 
ضــرورت این طرح و مشــکالتی از جمله 
کمتر شدن دسترســی مردم به باغ ها، اظهار 

کرد: برای رفع شــبهات مردم، باید حواشی 
کار و اثرات مثبت این طرح از جمله افزایش 
ارزش افزوده و امکانات جانبی این منطقه، 

اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد.
گردان با تأکید بــر ورود بخش خصوصی 
برای تکمیل پروژه آرام سازی بلوار تفریحی 
و گردشــگری ارم، ادامه داد: بخشی از فاز 
دوم پروژه از جمله ســاخت سینما و بالن 
و... باید آغاز شود، زیرا مباحث جانبی آن 
از جمله مزایده و انتخاب ســرمایه گذاران، 

زمان بر خواهد بود.
وی در ادامــه بــا تأکید بر اینکــه اجرا و 
زیرســازی الین دوچرخه سواری در پروژه 
بلوار ارم باید با کیفیت تعریف شده، مدنظر 
قــرار گیرد؛ گفت: باید پیشــرفت کار این 
پروژه اثرگذار شــهری، با سرعت بیشتری 
پیش بــرود و امکانات آن هم با کیفیت باال 
به کار گرفته شود که شورای شهر هم برای 
اجرای مناســب طرح و رفع مشــکالت، 

کمک می کند.
 پای کار آوردن سرمایه گذار برای 

پروژه های شهری
رئیس کمیســیون برنامه، بودجــه و مالی 
شــورای اسالمی شــهر همدان نیز راهکار 
برون رفت از شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
جامعه به ویژه شهرداری را پای کار آوردن 
ســرمایه گذاران خــرد و کالن در اجرای 

پروژه های شهری دانست.
اکبر کاوســی امید معتقد اســت: شهرداری 
به تنهایی نمی توانــد در طرح بزرگ بلوار 
ارم ســرمایه گذاری کرده و فازهای بعدی 

را اجرا کند .
 پیشــرفت 70 درصــدی الین 

شمالی طرح بلوار ارم
معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان هم 
در پایان گفت: شــهرداری عالوه بر زنده 
نگهداشــتن فرهنگ حاکــم در این بلوار، 
به دنبال افزایــش امکانات برای ترویج آن 

است..
موسی رســولی با بیان اینکه این طرح در 
2 فاز شمالی و جنوبی تعریف شده است؛ 
پیشــرفت الین شمالی را حدود 70 درصد 
اعــالم کرد. رســولی یکی از مشــکالت 
اساســی را کمبود منابع مالی و عدم تزریق 

به موقع به پروژه اعالم کرد.
وی با بیان اینکه کارهای محیطی با ســازه 
ای متفاوت بوده که نیازمند مشــورت های 
منطقی است، درخواست کرد: باید اجرای 
این طرح اثرگذار شهری با دقت و مشورت 
بیشتری برای باالتر رفتن کیفیت کار مدنظر 

قرار گیرد.

رئیسکمیسیونفنیعمرانیشورایاسالمیشهرهمدانتاکیدکرد

تسریع در اجرای پروژه بلوار ارم

کارگروه بررسی جرم کودک آزاری 
برگزار شد

 کارگروه بررســی جرم کودک آزاری، شــیوع، تبعات ، دالیل 
و راهکارهای پیشگیری از ســوی معاونت فرهنگی دادگستری 
همدان به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در روند مدیریت این 

قبیل جرائم  برگزار شد.
حجه االسالم احمدوند معاون محترم فرهنگی دادگستری استان 
همدان در این جلسه ضمن تبیین برنامه ها و اهداف این کارگروه 
، اظهار داشــت:  باید معانی و مصادیــق جرم کودک آزاری دقیقًا 
تعریف و تعیین شــود و فعل یا ترک فعلی که در اثر آن کودک و 
نوجوان دچار آزار یا اضرار و یا محرومیت از حقوق شــهروندی 
خود می گردند شناسایی و روش های یکسان و سریعی را جهت 

کنترل آن بلحاظ قانونی پیش بینی شود.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
جامعه تکنولوژی زده امروز علیرغم تمام پیشرفت های شگفت و 
سریعی که در حوزه های مختلف صنعتی ، علمی و فضای مجازی 
داشــته اما در حوزه اخالق و انسانیت در سراشیبی تند افول قرار 
گرفته است که از جمله مصادیق آن انسان آزاری را بصورت عام 
و کودک آزاری را بنحو خاص می توان نام برد و مکاتیب بریده از 
دین و وحی الهی با زیباترین شــعارها ، عمیق ترین جراحت ها را 

بر روح و روان بشریت وارد کرده است. 
مهدی الماســی هدف کلی از برگزاری این کارگروه را بدســت 
آوردن نتیجــه عینــی و ملموس از مشــکالت ســطح کشــور 
درخصوص کودک آزاری و هدف عینی آن را احصاء مشــکالت 
و کاســتی ها در قوانین و رویه های جدید با همفکری اســاتید و 

صاحب نظران و متولیان این حوزه عنوان کرد.

نصب سامانه 
نوبت دهی در پایانه 
کاال درصد تخلف را 
صفر می کند
 مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای اســتان همدان گفت: با نصب و 
راه اندازی سامانه نوبت دهی در پایانه کاال 

هیچگونه تخلفی انجام نمی شود.
به گزارش فــارس ، مصطفی پناهنده در 
افتتاحیه سامانه نوبت دهی مکانیزه  مراسم 

در پایانــه کاال همدان با تأکیــد بر اینکه 
پیگیری بحث مکانیزه کردن سیســتم بار 
در پایانه ها در دســتور کار این اداره بود، 
اظهار کــرد: با ایجاد این سیســتم، ورود 
هر کامیون از لحظه آغاز اعالم شــده و به 
ترتیب ورود، بارها بــه متقاضیان تحویل 

داده می شود.
افزود: یکی از دغدغه های رانندگان،  وی 
وجود تبعیض در اعمــال واگذاری بارها 
بود که با وجود این سیســتم هیچ تخلفی 
انجــام نمی گیرد و هر گونــه تخلفی نیز 

بالفاصله نیز پیگیری خواهد شد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
جاده ای اســتان همدان از جمله محاسن 
ایــن طرح را توزیع عادالنه بار بین تمام 
رانندگان عنوان و خاطرنشــان کرد: در 
این سیســتم ورود و خــروج کامیون و 
نحوه پذیرش بار رصد شــده و درصد 

تخلف صفر می شود.
4800 شــرکت حمل و نقلی در کشــور 

فعال است
مدیــرکل دفتــر فــن آوری اطالعات و 
ارتباطات راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور نیز در این مراسم از فعالیت 4 هزار 

و 800 شــرکت حمل و نقلی در کشــور 
خبر داد.

حســین متولی با بیان اینکه مسئولیت 90 
درصد حمل و نقل کشور به عهده سازمان 
اظهار کــرد: هم اکنون  اســت،  راهداری 
حدود 300 هزار ناوگان و 4 هزار و 800 
شــرکت حمل و نقلی در ســطح کشور 

مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه نوبت دهی 
در پایانه کاال همدان افزود: این ســامانه ها 
به شکل یکپارچه و به منظور شفاف سازی 

امور راه اندازی می شود.

ابتدای سال  جاری  گزارشی مبنی بر تخلف 
در پاســاژ ایران در خبرگزاری ها منتشــر 
شد مبنی بر اینکه »پاســاژ ایران« همدان با 
تخلفات بسیار و نقشه ای متفاوت از دیروز 
تا امروز هنوز پایــان کار دریافت نکرده و 
با توجه به تغییــرات داخلی و تهدید هایی 
از قبیل: وجود فاضالب در کف، هر لحظه 

امکان تخریب آن وجود دارد.
 در این گزارش به نقل از خبرگزاری فارس 
آمده بود »پاساژ ایران« پاساژی که اکنون 64 
واحد تجاری دارد، در تاریخ 14 اســفندماه 
ســال 67 پروانه ساختی به متراژ 397 متر با 
احتســاب زیرزمین و پناهگاه در 3.5 طبقه 
ارتفاع دریافت کرده بود و امروز به پاساژی 
با 2 هزار متر بنا تبدیل شــده است که این 
تبدیل اعداد و ارقام تحت هیچ شــرایط به 
صورت عقالنی، منطقی و قانونی، قابل قبول 

نیست.
ســیدصادق پورســینا معاون پیشگیری و 
آموزش ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی همدان هــم چندی پیش عنوان کرده 
بود  پاســاژهای اســتقالل و ایــران دارای 
نواقص ایمنی زیادی هســتند و بیشــترین 
نواقص ایمنــی این مراکز تجاری مربوط به 
سیستم های اعالم حریق، اطفاءحریق، بافت 
فرســوده و سیستم های دسترسی به راه های 

خروج است.
 در همین راســتا و به دنبــال پیگیری های 
صــورت گرفتــه کمیســیون مــاده 100  

شهرداری همدان حکم  بر تخریب 14 واحد 
تجاری غیرقانونی پاساژ ایران را صادر کرد.

سرپرســت مدیریــت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان ضمن در 
این باره  گفت : تخلف صورت گرفته شامل 
176 متر مربع ساخت و ساز غیر قانونی در 
ســه طبقه و متعلق به 14 واحد صنفی می 
باشــد که با توجه به رعایت نکردن اصول 
سه گانه بهداشتی ، فنی و شهرسازی منجر 
به صدور رای تخریب از کمیسیون ماده 100 

گردیده بود.
حســین مردانی در ادامه اظهار داشت: این 
عملیات بــا حضور کلیــه نیروهای کنترل 
ســاختمان از ســاعت 8 صبح الی 6 عصر 
با همکاری نیروی انتظامی ، آتش نشــانی، 
شــرکت گاز و اداره بــرق اجــرا گردید و 
طــی این عملیات بیــش از از 5 خاور آوار 
ســاختمانی از محل مــورد نظر بارگیری و 

تخلیه گردید.
 وی بــا تاکید بر رعایت اصول ســه گانه 

و اخذ مجوز از شــهرداری در ســاخت و 
سازهای شــهری تصریح کرد: : با هرگونه 
ساخت و ساز غیر قانونی که باعث به خطر 
افتادن جان شهروندان و نیز بر هم زدن نظم 
و انضباط شــهری گردد به شدت و بدون 

اغماض برخورد خواهد شد.
الزم به ذکر است پاساژ ایران واقع در پیاده 
راه بوعلی شــهر همدان می باشد که روزانه 
افراد زیادی جهت خرید در این پاساژ تردد 

می کنند.

اجراي حكم ماده 100 درباره 14 واحد تجاري غيرقانوني در همدان

پاساژ ایران تخریب شد
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راه اندازی 4 خانه بوم گردی در اسدآباد
 رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسدآباد از افتتاح و 

راه اندازی 4 خانه بوم گردی جدید تا پایان سالجاری در این شهرستان خبر داد.
کامران اکبری شــایگان بــا اعالم این خبر افزود: از این تعــداد، 3 خانه بوم گردی مربوط 
به روســتای ملحمدره معروف به ماسوله غرب کشــور و یک خانه بوم گردی مربوط به 
روســتای ترخین آباد بوده که این دو خانه در دو هفتــه آینده و دو خانه بوم گردی دیگر 

ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری می رسند.
وی در گفت وگو با ایســنا  اظهار کرد: در حال حاضر در شهرســتان اســدآباد یک خانه 

بوم گردی در ملحمدره در حال فعالیت بوده که با افتتاح خانه های بوم گردی جدید تعداد 
این خانه ها در سطح شهرستان به 5 خانه افزایش خواهد یافت.

اکبری شــایگان با اشاره به رونق صنعت سبز گردشگری شهرســتان با افتتاح و افزایش 
خانه های بوم گردی تصریح کرد: از متقاضیان راه اندازی خانه های بوم گردی در شهرستان 
که در مسیر روستاهای گردشگری قرار دارند، با پرداخت تسهیالت الزم حمایت شده و 

در این راستا با توجه به طرح فرد متقاضی تسهیالت الزم پرداخت می شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توســعه خانه های بوم گردی زمینه مناســب جذب گردشگر در 
شهرســتان ایجاد خواهد شد که این امر نقش موثری در افزایش درآمد روستاهای هدف 

گردشگری و مهاجرت معکوس و حتی اشتغال بانوان روستایی دارد.

گزارش

دراوججشنوارهفیلمکودکدرهمدانقرارشد
پرديسسینماييساختهشود

ابهام در سرانجام پروژه  کاغذی
 بیش از یک دهه اســت که احداث یــک پروژه  ملی همدان از 
روی کاغــذ تجاور نکرده و در عمل چیزی قابل رؤیت نیســت و 
هیچ یک از دستگاه های مربوطه همچون ارشاد، شهرداری و شورای 
شهر تالش جدی برای حل مشکالت این پروژه و تحقق آن انجام 
نمی دهند و در واقع یک عمر انتظار و اعتبار 6 میلیارد ریالی درنظر 
گرفته شــده در سفر اســتانی دولت نهم به استان همدان برای این 

پروژه همه بر روی هواست.
 پیگیری هــای پی در پــی و این در و آن در زدن هــای متوالی و 
پاس کاری هــای فراوان متولیان و گاه اظهار بی خبری از ســرانجام 
پــروژه، تفکر بی خیالی مدیران را در اندیشــه متبــادر می کند. در 
صحبت هایی که با مســئوالن مربوطــه در گزارش های قبلی انجام 
گرفت، همگی بزرگترین مشــکل در احداث پردیس ســینمایی را 
زمین انتخابی برای این پروژه دانســتند، زمینی که دارای معارض 
اســت و امکان انتقال ســند به علت وجود معارض نیســت و تا 
زمانی که این مشــکل رفع نشود، ســاخت این پردیس هم ممکن 

نیست و دریغ از مشاهده اقدامی از سوی مسئوالن ذیربط.
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشــگری شورای 
شــهر همدان در این باره به ایســنا گفت: زمین این پروژه متعلق به 
شهرداری اســت اما در اختیار شــهرداری قرار نگرفته، زمین این 
پــروژه را تعاونی کوثر نیروی انتظامی باید به شــهرداری تحویل 
می داد که تا کنون به علت مشــکالت مالکیت به شهرداری تحویل 

نشده است.
حسین قراباغی با بیان اینکه سرمایه گذار کار خودش را انجام داده 
اســت، افزود: ســند زمین باید از تعاونی کوثر نیروی انتظامی به 
شهرداری و از شهرداری به سرمایه گذار انتقال یابد تا سرمایه گذار 
بتواند برای دریافت مدارک ســاخت پروژه اقدام کند اما این انتقال 

سند تا کنون اتفاق نیفتاده و کار متوقف شده است.
وی با اشــاره به مصوبه هفته گذشــته شورای شهر مبنی بر مکلف 
کردن شــهرداری برای انتقال سند زمین پروژه، عنوان کرد: تعاونی 
کوثر نیروی انتظامی نتوانسته سند زمین را به شهرداری انتقال دهد.
ســرمایه گذار بخش خصوصی نیز گفت: تعاونــی کوثر نیروی 
انتظامی ســند زمین پروژه پردیس سینمایی را باید به شهرداری 
انتقــال مــی داد که این کار پس از 12 ســال بــه علت کوتاهی 
شــهرداری اتفاق نیفتاده اســت و شــهرداری نتوانسته زمین را 

بگیرد. تحویل 
حمید رنجبران با بیان اینکه شــورای شــهر همــدان در نامه ای به 
شهرداری درباره علت عدم انتقال زمین سوال پرسیده است، اضافه 
کرد: پیگیری انتقال سند زمین پروژه پردیس سینمایی از شهرداری 

منطقه 4 به شهرداری منطقه 1 سپرده شده است.
وی بــا بیان اینکه این پروژه تا کنون حدود 3.5 میلیارد تومان برای 
بنده خرج برداشــته اســت، اضافه کرد: از ابتدای کار قصد داشتیم 
مرکز فیلم ایران را در این پردیس ســینمایی ایجاد کنیم که موجب 
اشــتغال بسیاری از جوانان می شود.رنجبران با بیان اینکه در دولت 
نهم مصوب شده بود تا در 19 استان پردیس سینمایی احداث شود، 
عنوان کرد: تنها استانی که برای ساخت پردیس سینمایی اقدام کرد، 

استان همدان و توسط بنده بود.
وی درباره اعتبار 6 میلیارد ریالی که در ســال 87 برای این پروژه 
درنظر گرفته شــد بود، به ایســنا گفت: پــس از ورود بنده برای 
سرمایه گذاری در این پروژه مسئوالن وقت استانی از این بودجه 6 
میلیارد ریالی برای کمک به این پروژه گفتند اما در ادامه موضوعی 
که مشخص شد این بود که این 6 میلیارد ریال اعتبار مشخص شده 

اما تخصیص نیافته بود.
رنجبران در ادامه با بیان اینکه مســئوالن استانی همکاری و تالش 
الزم را برای رفع مشــکالت این پروژه انجام نمی دهند، تأکید کرد: 
زمین و بودجه 6 میلیارد ریالی این پروژه در واقع روی کاغذ بوده 

و در عمل چیزی وجود ندارد.
وی درباره تعداد ســالن های درنظر گرفته شــده برای این پردیس 
ســینمایی گفت: طبق مصوبه ارشــاد، پردیس های ســینمایی باید 
حداقل 3 یا 4 سالن سینمایی داشته باشند که برای پردیس سینمایی 

همدان 3 سالن درنظر گرفته شده است.
رنجبران ادامه داد: 6000 مترمربــع برای پارکینگ، 6000 مترمربع 
برای سالن های سینمایی و 6000 مترمربع برای بخش های تجاری 

در ساخت این پردیس سینمایی درنظر گرفته شده است.
ســید اســکندر صیدایی رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
همدان با اشــاره به اعتبــار 9 میلیارد تومانی درنظر گرفته شــده 
برای پردیس های ســینمایی کشور، افزود: سهم استان همدان هنوز 

مشخص نشده است.
رفع مشکالت احداث پردیس ســینمایی همدان نیازمند به میدان 
آمدن همه مسئوالن مربوطه دســتگاه های مختلف همچون ارشاد، 
شــهرداری، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و شورای شهر 
همدان است تا با همکاری و همفکری هم راه حلی برای مشکالت 
ایــن پروژه پیدا کنند. پروژه ای که طوالنی تر شــدن احداث آن به 
طور قطع به اعتبار شــهر همدان ضربه خواهد زد، حال آن که همه 

مسئوالن معتقدند همدان به یک پردیس سینمایی نیاز دارد.

هالل احمر اسدآباد به 45 پاکستانی امداد 
رسانی کرد

 تیــم هــای امــدادی ایــن جمعیــت بــه 45 زائــر پاکســتانی اربعین 
حســینی امــداد رســانی کردند.

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر اســدآباد گفــت: خــودروی زائــران 
ــا  پاکســتانی در گردنــه اســدآباد دچــار نقــص فنــی شــده بــود و ب
ــه محــل توقــف ایــن  ــگاه امدادجــاده ای ب ــه نزدیکــی پای توجــه ب

ــد. ــداد نجــات در محــل حضــور یافتن ــم هــای ام خــودرو، تی
ــت:  ــار داش ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــام در گف ــا اعتص محمدرض
ــران و  ــکان زائ ــرای اس ــکان ب ــا و م ــودن فض ــم ب ــود فراه ــا وج ب
درخواســت تیــم هــای امــدادی بــرای حضــور آنــان در محــل هــای 
پیــش بینــی شــده بــرای در امــان مانــدن از گزنــد ســرما، امــا زائــران 

ــد. پاکســتانی خــودرو خــود را تــرک نکردن
اعتصــام ادامــه داد: یــک دســتگاه خــودرو بــرای جابجایــی زائــران 
پاکســتانی پیــش بینــی شــده بــود و آنهــا منتظــر رســیدن اتوبــوس 

بودنــد.
وی اضافــه کــرد: بــا ایــن وجــود بــه علــت بــرودت هــوا و روشــن 
کــردن گاز پیــک نیــک توســط زائــران و احتمــال بــروز هــر گونــه 
خطــری، تیــم هــای امــدادی تــا رســیدن اتوبــوس در محــل حضــور 

داشــتند و بــه زائــران سرکشــی مــی کردنــد.
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر اســدآباد گفــت: یکــم تــا 11 آبــان 
ــتان  ــن شهرس ــر ای ــالل احم ــه ه ــاده ای ب ــانحه ج ــال 11 س امس
گــزارش شــد کــه هفــت مصــدوم ایــن ســوانح توســط آمبوالنــس 
ــز  ــی منتقــل شــدند و ســه تــن نی ــه مراکــز درمان ایــن مجموعــه ب

ــد. جــان باختن
اعتصــام افــزود: 2 ایســتگاه ســالمت در ایــن شهرســتان راه انــدازی 
شــد و 428 تــن بــرای دریافــت خدمــات امــدادی بــه پایــگاه هــای 

هــالل احمــر ایــن شهرســتان مراجعــه کردنــد.

تشدید برخورد با نانوایی های متخلف 
در نهاوند

ــا   رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نهاونــد ب
تأکیــد بــر لــزوم انجــام بازرســی های حــوزه آرد و نــان بــا احســاس 
مســئولیت بیشــتر از ســوی بازرســان ایــن حــوزه گفــت: نظــارت 
ــا متخلفــان  بیشــتر بــر کار نانوایی هــا در دســتور کار قــرار دارد و ب

ــود. ــدی می ش ــورد ج برخ
بیژن ترابیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالمت و بهداشت مردم 
از اهمیت باالیی برخوردار است و آنها باید از کیفیت و بهداشت نان 
مصرفی خود اطالع و اطمینان داشــته باشند به همین علت واحد های 

نانوایی نیاز به بازدیدهای مستمر و پیوسته دارند.
وی افــزود: بحــث کیفیــت نــان از لحــاظ پخــت، بهداشــت، مــواد 
ــان، کارت  ــرم کارکن ــاس ف ــاز، لب ــواد غیرمج ــاز و م ــی مج افزون
بهداشــت و درصــد ســبوس و آهــن بــه عهــده مرکــز بهداشــت و 
بهداشــت محیــط و حرفــه ای اســت کــه بایــد مأمــوران بــر اســاس 

ــد. ــالم کنن ــوارد را اع ــزارش م ــده گ ــام ش ــی های انج بازرس
ترابیــان ادامــه داد: تعطیلــی غیرمجــاز، ســاعت کاری و وزن چانــه به 
عهــده اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اســت بــه همیــن علــت بــه 
ــن شهرســتان،  ــای ای ــر عملکــرد نانوایی ه ــر ب منظــور نظــارت بهت

ــد. ــد بازدیدهــای ســرزده از نانوایی هــا افزایــش یاب بای
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نهاونــد گفــت: 
بــه هیــچ وجــه در زمینــه بررســی وضعیــت کمــی و کیفــی نــان در 

ــم کــرد. ــد چشم  پوشــی نخواهی شهرســتان نهاون

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد
لطفاً  بـه کانال تلگرامی زیر  مراجعه نـمایـيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نهاوند- معصومــه کمالوند- خبرنگار   
همدان پیام: 11 ســال اســت پروژه ای با 
3هزار اشــتغال در چنته ، با مانع تراشــی 
های متولیان اشــتغال در شهرستان و استان 
زمین گیر شــده است."گرینکو" طرح تولید 
خــودرو،  قطعات، تجهیزات و لوازم یدکی 
خودرو  و تولید واگن های قطار ، که از سال 
86 در نوبت یک وام وعده داده شده است  
پروژه ای که 9 فرماندار و 4 دوره مجلس را 
بخود دید اما هنوز اندر خم وعده ها و پاس 
کاری متولیان اشتغال در استان و شهرستان 
شده اســت و 15 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و تاکنون 3 میلیارد برای آن هینه شــده 

است.
مدیر عامل این طرح در شهرستان نهاوند 
می گوید: ســال 86 مجوز ایجــاد و راه 
انــدازی  این طــرح در شهرســتان را از 
صنعت معــدن دریافت کردیــم تا زمین 
طرح را از شــهرک صنعتــی تهیه کنیم اما 
بدلیــل اینکه زمین شــهرک کافی نبود به 
منابع طبیعــی مراجعه کردیــم و با دادن 
تعهداتی به منابع طبیعی اســتان  20هکتار 
زمیــن  جنب دانشــگاه آزاد نهاوند برای 
صنعت خــودرو گرفتیــم هرچند پس از 
آن برای اســتعالم موضوع، معلوم شد که 
زمین متعلق به زمین شــهری و )مســکن 
شهرسازی( است  و ربطی به منابع طبیعی 
نداشــت  در نهایــت با گرفتــن زمین با 

1میلیارد آورده کار را شروع کردیم.
کاووس حســن وند می گوید: مشکالت از 
جایی شــروع شد که حتی برای دادن آب و 
برق برای نگهبــان هایی که در محل پروژه 

کار می کردند با ما همکاری نکردند.

این موانع و مشــکالت و سنگ اندازی ها 
و هر بار یک مالک برای زمین پیدا شــدن 
ها تا ســال 92 ادامه داشت تا اینکه مالکیت 
را اثبات کردیم در حالی که 3 میلیارد برای 
طرح هزینــه کرده بودیم ، بــرای دریافت 
تســهیالت تقاضا دادیم و به قرار شد بانک 
تجارت 35میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزا 

برای طرح ارایه دهد.
اما پرونده از بانک تجارت برگشت خورد با 
این تفسیر که اعتبارات استان همدان امسال 
تمام شده است تا اینکه اردیبهشت 93باز هم 
به بانک تجارت در تهران مراجعه کردیم که 
تا مهر ماه همین ســال به ما وعده اعتبارات 
دادند و پــس از آن هم مجدد پرونده برای 
دومین بار به اســتان و شهرستان بازگشت 

داده شد.

به گفته حســن وند برنامــه و اقداماتی که 
گرینکو باید انجام می داد اجرایی شده بود 
اما طرف های مقابل یا همان متولیان اشتغال 

طرح را مدام برگشت و پاس می دادند.
 تمدید وعده بانک تجارت

در نهایت 3 هفته گذشته با همراهی بهرام 
نیــا نماینــده نهاوند در مجلس شــورای 
اسالمی این طرح 11 ساله را برای پیگیری 
وام بانک تجارت بــه این بانک در تهران 
مراجعه کردیم و با هر شــرط و موقعیتی 
که اعالم کردند موافقت کردیم و قرار شد 
تا یک هفته پس از این وعده نشســتی با 
حضور معاون اعتبارات با ما برگزار شــود 
تا تسهیالت وعده داده شده بانک تجارت 
پس از 5 ســال به نتیجه برسد که تجارت 
هم خلف وعده کرد و پس از گذشــت 2 

هفته عمال کاری اجرایی نشــده اســت و 
پاسخ ما را هم نمی دهند.

 ایجاد هزار تا 3هزار اشــتغال با 
اجرای پروژه

کاووس حسن وند می گوید:در صورتی که 
این طرح بشــود پس از 11 ســال به نتیجه 
برسد از هزار تا 3 هزار شغل برای شهرستان 
ایجاد خواهد کرد و تنها برای ســاخت یک 
واکن قطار حدقل بایــد 20 نفر نیروی کار 
استخدام شود که امیدواریم متولیان اشتغال 
شهرســتان که این روزها کارگروه اشتغال 
برگــزار می کنند نگاهی هــم به طرح های 
بزرگی که بار قابل توجهی از دوش اشتغال 
شهرســتان را بر خواهند داشت را هم مورد 
توجه قرار دهند و گره کور این تســهیالت 

را باز کنند.

 کبودراهنگ - اکرم حمیدي- خبرنگار 
همدان پیام: درآمد اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرســتان کبودراهنگ از محل موقوفات 

طي یکسال یک میلیارد تومان است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
کبودراهنــگ در گفتگــو بــا خبرنگار ما 
اظهار داشــت: 40 درصد از این مبلغ براي 
سرمایه گذاري مجدد موقوفه باقي مانده و 
60 درصد این مبلــغ نیز طبق نیات واقف 

هزینه شده است.
افزود: مهمتریــن موقوفه  احمد زارعــي 
شهرســتان موقوفه امیر نظام است که سال 
1322 کلیه اموال حضور را در حضور 30 
نفر از مجتهدین و بزرگان شــهر در محل 
مسجد جامع وقف کرده است که این اموال 
در شــهرهاي تهران، همدان و کبودراهنگ 
هستند و نیت واقف طبق وقف نامه کمک 
به بیماران، کمک به مســتمندان از جمله 
خوراک و پوشاک و احداث حمام، احداث 
داراالیتام، روضه امام حسین)ع(، کمک به 
مساجد و مدارس شهر، کمک به فقرا و... 

است.
وي خاطرنشــان کرد: طي یکسال گذشته 
در این حوزه 80 میلیون تومان براي درمان 
بیماران هزینه شده است و 80 میلیون تومان 
نیز یک عدد دستگاه دیالیز خریداري کردیم 

و در بیمارســتان امام رضا)ع( کبودراهنگ 
براي استفاده بیماران و رفاه حال آنها قرار 

دادیم.
وي ادامــه داد: در خصــوص ایتام نیز 45 
میلیون تومان هزینه شــده اســت که در 
غالــب کارت هدیه در طرح مهر تحصیلي 
به دانش آموزان ایتام بوده است و در حوزه 
روضه خواني نیــز 40 میلیون تومان هزینه 
شــده و به صورت عادالنــه به هیأت  هاي 

مذهبي این مبلغ پرداخت شده است.
زارعــي بیان داشــت: در حــوزه مدارس 
76 میلیــون تومــان هزینه شــده و طبق 
درخواســت هایي که داشتیم به 27 مدرسه  
کمک  هایــي از جملــه خریــد چاپگر و 
تجهیز سیستم روشنایي، تجهیزات سایت، 
آســفالت، تجهیزات رفاهــي، رنگ آمیزي 
و... داشتیم همچنین در خصوص احداث 
حمام براي فقرا نیــز 60 میلیون تومان از 
محل موقوفه هزینه شــده که 20 حمام در 
کبودراهنگ و روســتاهاي موقوفه شامل 
ازون رده، شــاوه، نوآباد و احمدآباد ساخته 

شده است.
وي در خصوص سایر موقوفات نیز گفت: 
موقوفه حــاج علي جــوادي حدود 100 
هکتار زمین کشــاورزي با تمام احداث و 
تجهیزات، چاه آب و... در روستاي طاسران 

اســت و نیت این واقف نیز تهیه جهیزیه، 
اخطاري در ماه مبــارک رمضان، کمک به 
مــدارس و دانش آموزان بي سرپرســت و 
نیازمندان همین روســتا اســت که در طي 
یکســال 415 میلیون تومــان از این محل 
هزینه شده اســت همچنین واگذاري یک 
منزل مســکوني رایــگان بــراي خانواده 
نیازمندي که اجاره بها پرداخت نکند یکي 
دیگر از موقوفات جدید اســت و موقوفه 
دو هکتــاري در روســتاي آق بالغ با نیت 
روضه خواني و مســجد نیــز از موقوفات 

منفعتي در شهرستان است.
وي ادامه داد: در شهرستان کبودراهنگ 20 
موقوفه منفعتي و 250 موقوفه انتفاعي شامل 
مساجد و حسینیه ها و... داریم و در حوزه 
بقاء متبرکه نیــز 20 امامزاده و بقعه متبرکه 
داریم که امامزادگان ذوالفقار کبودراهنگ، 
راعــب دســتجرد و جعفر گل تپــه، زید 
علیصدر جز امامزادگان شاخص ما هستند 
که هر سال افراد زیادي براي زیارت به این 

امامزادگان مراجعه مي کنند.
زارعي در ادامه به طرح هاي قرآني اوقاف 
کبودراهنگ  امور خیریــه شهرســتان  و 
اشــاره کرد و افــزود: هر ســال حدود 
800 نفــر قرآن آموز در این طرح ثبت نام 
مي کنند و خوشبختانه تاکنون بسیاري از  

این افراد توانســته اند حافظ جزهایي از 
قرآن کریم شوند و در مسابقات مختلف 
نیز رتبه هاي برتر را کســب کنند که در 
هفته وقف بــه صورت ویژه از این افراد 

تقدیر مي شود.
وي همچنیــن به طرح آرامــش بهاري 
در بقــاء متبرکه نیز اشــاره کرد و گفت: 
خدمات رســاني به زائرین در ایام نوروز 
امامــزاده زید  امامــزادگان خصوصًا  در 
که بیشــتر خدمات رســاني انجام شد و 
مراســم هاي ویژه اي در ایام براي زائرین 
برگزار شــد و در طرح نشاط معنوي در 
ایــام تابســتان نیز ضیافت الهــي در ماه 
مبارک رمضان و برگزاري مراســم براي 
سیدالشــهدا از عواید موقوف داشتیم که 
یکي از کارهاي شاخص امسال ما برپایي 
موکب در مســیر رفت و برگشت زائران 
حســیني بود که دو هــزار غذاي گرم و 
ســه هزار میان وعده روزانه براي زائران 

داشتیم.
زارعي در پایــان از مردم خواســت تا با 
پرداخــت خود موقوفه اداره اوقاف و امور 
خیریه را یاري کنند تا خدمات بهتري ارائه 
دهند همچنین رسانه ها نیز با اطالع رساني 
خدمات انجام شــده بتوانند اجراي نیات 

موقوفات را پررنگ کنند.

وعده متوليان اشتغال خودروسازی 
"گرین کو" را  11سال زمين گير کرد
■ سه هفته پيش با نماينده نهاوند به ديدار مديرعامل بانک تجارت در تهران رفتيم وعده يک هفته ای دادند

 اما حاال جواب تلفن ما را هم نمی دهند

تمام درآمد موقوفات کبودراهنگ 
طبق نیات واقف هزینه مي شود

بيمه نامه رازي خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 
31120026/96/126894 شماره پالک 21ص432-

ايران 18 شماره موتور 13M/6009679 شماره شاسي 
1067072H411100NAS به نام قاسم باقري منش 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه شخص ثالث کوثر خودرو پرايد 132 شماره بيمه نامه 
1397/1010/15076 شماره پالک 587ق65ايران 66 شماره 
موتور 391287 شماره شاسي 1422289230500S به نام 

عليرضا صيدي به شماره شناسنامه 4766 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي محمدمهدي ثابت قدم فرزند حميدرضا 
به شماره ملي 3861177390 رشته مهندسي صنايع 

دانشگاه بوعلي شماره دانشجويي 9712175003 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي فاطمه تقي نژاد فرزند محمدهاشم به 
شماره ملي 0520998741 رشته حسابداري دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9412281005 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گزارش ویژه
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خبـر

ايرانوجهان
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ایران و جهان

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326034000710 مورخه 1397/7/10 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي رضا کاشــي نهنجي فرزند مراد به شماره شناسنامه 
510 صادره از قروه درجزين در ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت 769/87 
مترمربع تحت پالک 175/10029اصلي واقع در همدان حومه بخش دو خريداري 
مع الواسطه از شعبانعلي قاسمي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 3020(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/20
موسي حنيفه
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابر رأي شــماره 97/998  مورخ 97/7/30 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي فرامرز 
محمدي جبار فرزند نظامعلي به شماره شناســنامه 218 صادره از اسدآباد در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 333/60 مترمربع در قسمتی از پالک 
1142 اصلي واقع در اسدآباد بلوار پاسداران خريداري باواسطه از مالک رسمي 
آقاي محمود سهرابي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. )م الف 517(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/5

کامران متقی 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابر رأي شــماره 97/934  مورخ 97/7/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي خسرو قنبري 
ميمند فرزند عبداله به شماره شناســنامه 29 صادره از اسدآباد در ششدانگ يک 
باب ســاختمان به مساحت 205/68 مترمربع در قســمتی از پالک 66 اصلي واقع 
در اســدآباد، خيابان کاشاني، کوچه شهيد جمور خريداري از مالكان رسمي آقايان 
عباسعلي و حيدرعلي چنگيزي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 490(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20
کامران متقی 

رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانم ژيال مظفري منعم فرزند محمود دارای شماره شناسنامه  1316 متولد 1367 به شرح دادخواست 
کالســه 970659ح127 مورخ 97/7/28 از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان محمود مظفري منعم فرزند صفدر به شماره شناسنامه  5 متولد 1325/3/2 
در تاريخ 97/3/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه 
منحصر است به: دو همسر دائم و ســه فرزند پسر و 4 فرزند دختر به اسامي ذيل و الغير  1- اقدس 
بيكدلي فرزند علي محمد به شماره شناسنامه 600 متولد 1335/12/20 صادره از حوزه مرکزي همدان 
2- فاطمه مظفريه فرزند علي عباس به شــماره شناسنامه 936184 متولد 1321/11/9 صادره از حوزه 
مرکزي همدان 3-امير مظفري منعم فرزند محمود به شــماره ملي 3860795929 متولد1374/9/13 
صادره از حوزه مرکزي همدان 4-غالمرضا مظفري منعم فرزند محمود به شــماره شناسنامه 115659 
متولد1359/6/1 صادره از حوزه مرکزي همدان 5-محمدرضا مظفري منعم فرزند محمود به شــماره 
شناســنامه 198 متولد1349/6/1 صادره از حوزه مرکزي همدان 6-ژيال مظفري منعم فرزند محمود 
به شماره شناســنامه 3860240587 متولد1367/10/14 صادره از حوزه مرکزي همدان 7-منصوره 
مظفري منعم فرزند محمود به شــماره شناســنامه 7149 متولــد1344/6/6 صادره از حوزه مرکزي 
همدان 8-طاهره مظفريه فرزند محمود به شــماره شناسنامه 423 متولد1351/2/12 صادره از حوزه 
مرکزي همدان 9-ليال مظفري فرزند محمود به شــماره شناسنامه  1316 متولد1365/11/27 صادره 
از حوزه مرکزي همدان ارزش ماترک متوفي محمود مظفري منعم فرزند صفدر بيش از ســي ميليون 
ريال مي باشد اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 3218(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي وحيد بكتاش دارای شــماره شناسنامه  561 
اين  از  به شرح دادخواست کالســه 970696ح112 
چنين  و  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  حوزه 
توضيح داده که شادروان قاســم بكتاش به شماره 
شناســنامه  12654 در تاريخ 83/9/22 در اقامتگاه 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن  دائمی خود 
به  بكتاش  1-وحيد  به:  است  منحصر  متوفی/متوفيه 
شماره شناسنامه 561 متولد 1336 صادره از همدان 
فرزند متوفي 2-مريم بكتاش به شــماره شناسنامه 
129 متولــد 1339 صادره از همــدان فرزند متوفي 
3-امير بكتاش به شــماره شناسنامه 100309 متولد 
1329 صــادره از  تهران فرزند متوفي اينک با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک 
نوبت آگهــي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 3228(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

ـرخبرخبر
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وزيرکشوراعالمکرد
14 استاندار مشمول قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان هستند
 وزیر کشــور اعالم کرد گزینه های پیشنهادی برای استانداری 14 

استان یک شنبه به هیأت دولت پیشنهاد می شود. 
به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشــیه نشســت با 
استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به محتوای این 
نشســت اظهار کرد: در این جلسه با اســتانداران، معاونان سیاسی و 
اقتصادی، موضوع معطوف به تحلیل شرایط اقتصادی، نوع همکاری 
ها، توانمندی ها و ظرفیت هایی که اســتان های ما در این شرایط می 

توانند داشته باشند، بود.
وی ادامه داد: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد 
و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا شرایط را 
توضیح دهند و خواسته ها و توقعاتشان را بگویند. استانداران نظرات 
و مشکالت و راه حل هایی که می توانند با آن ظرفیت های اقتصادی 

را فعال کنند مطرح کردند و جمع بندی خوبی هم انجام شد.
وزیر کشــور تاکید کرد: همچنین 14  تن از استانداران مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان را در جمع مان داشتیم که امروز به نوعی 
جلســه خداحافظی با آنان بود که برای آنها  آرزوی توفیق و خدمت 

بیشتر به نظام جمهوری اسالمی را داریم.
وزیر کشور در پایان اظهار کرد: برای جایگزینی 14 استاندار بازنشسته، 
گزینه هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه آنها را به دولت می بریم، 
ولی اگر این روند ادامه پیدا کند، برای اســتان ها سرپرست منصوب 

خواهیم کرد.

 CFT باید پرسید مصوبات مربوط به
چگونه تصویب شدند؟

 CFT سخنگوی شــورای نگهبان در رابطه با ایرادات مربوط به 
واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتی در واکنش به ایرادات 
مربوط به CFT در حساب توییتری خود نوشت:

 هنگام بررســی کنوانسیون پالرمو، شــورای نگهبان با ایراداتی نیز در 
ترجمه آن مواجه گشــت و مجلس آنها را اصالح کرد. در CFT نیز 
واژه لیســت سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین 
واژه ای وجود ندارد. اکنون باید ســوال شــود چگونه این مصوبات 

تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا ...؟

بولتونمدعیشد؛
اقتصاد ایران سال آینده خسارتی معادل

 3/6 درصد را متحمل خواهد شد
 مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که با توجه به شروع دور دوم 

تحریم ها، در آینده تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال می شود.
به گزارش ایلنا، »جان بولتون«، که به پاریس سفر کرده است، با اشاره 
به تحریم های آمریکا علیه ایران مدعی شــد: دو نوبت از تحریم ها که 
بر ایران اعمال شــده بسیار موثر بوده است و تحریم های جدیدی نیز 

در راه است.
اظهــارات وی چهار روز بعد از اعمال دور جدید تحریم های آمریکا 

علیه ایران صورت گرفت.
وی مدعــی شــد: دو نوبــت قبلــی تحریم های آمریکا که توســط 
رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه آگوست و اخیرا در روز دوشنبه بر 
ایران اعمال شد تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران و اقدامات بین المللی 
آن داشته است.بولتون در مصاحبه با خبرنگاران در پاریس اعالم کرد: 

شما شاهد تحریم های جدید و شدیدتری خواهید بود.
وی مدعی شــد: هدف این تحریم ها مقابله با تروریسم است. اقتصاد 
ایران ضرری 1.5 درصدی در سال جاری و ضرری معادل 3.6 درصد 

را در سال آینده متحمل خواهد شد.
مشــاور امنیت ملی آمریکا ادامه داد ما شاهد این موضوع هستیم که 
تحریم ها باعث کاهش اقدامات ایران در یمن، عراق و ســوریه شده 
است.بولتون مدعی شد که ما شاهد ادامه و تشدید نارضایتی سیاسی 
در داخل ایران هســتیم. از لحاظ اقتصادی، تورم چهار برابر شــده و 

کشور به وضوح در رکود اقتصادی به سر می برد.
بولتون افزود: ما به دنبال این هستیم که درآمد ایران از صادرات نفتی 
را به صفر برســانیم با خوشحالی امروز اعالم می کنم که قیمت نفت 
پایین است ما با ســعودی ها، امارات و دیگر تولیدکنندگان همکاری 
کردیم تا تولید را باال ببریــم و خریداران تاریخی نفت ایران از نفت 

محروم نشوند.
مشــاور امنیت ملی آمریکا همانند هفته گذشــته اعالم کرد که دولت 
ترامپ قصد دارد تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کند و گفت: 

ما تحریم هایی اعمال خواهیم کرد که حتی فراتر از این می روند.

ظريف:
در موضوع FATF نباید از ترس مرگ 

خودکشی کرد
 محمد جواد ظریف گفت: در موضوع FATF نباید از ترس مرگ 

خودکشی کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ارتباط با بحث FATF و تحوالت 
انجام شــده در این زمینه در کشور و موضع وزارت خارجه درارتباط 
با آن گفت: موضع ما در مورد FATFروشن است جمهوری اسالمی 
ایران باید بتواند با بانک ها تعامل داشــته باشد و ما در این زمینه نباید 

خود را تحریم کنیم.
 ظریــف با بیان این که آمریکایی ها تالش می کنند با اعمال فشــار و 
قلدری ما را منزوی کنند و در ارتباط با تعامل با بانک ها مشــکالتی 
را برای ما به وجود بیاورند، ادامه داد: در مشــکالتی که آمریکایی ها 
در صدد به وجود آوردن برای ما در این زمینه هســتند خودمان نباید 

مشکلی برای خودمان ایجاد کنیم.
 FATF به گزارش ایسنا ، وی با اشاره به روند بررسی لوایح مربوط به
 FATF در مجلس اظهار کرد: در مورد دو اصالحیه  داخلی مرتبط با
و همچنین دو کنوانسیون بین المللی که در این زمینه مطرح است طی 
دو سه سال گذشته در کشــور بحث های زیادی صورت گرفته، این 
لوایح مورد بررســی قرار گرفتند. نگرانی ها رفع شده است. دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده است و می توانم 
بگویم که صدها ســاعت در مورد این مسائل کار کارشناسی صورت 
گرفته است. مالحظه ای وجود ندارد؛ برخی از دوستان در کشور البته 
با نیت خیر نکاتی را در این مورد مطرح می کنند که جایگاهی در این 

روند ندارد.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در پاسخ به سوال مجری این برنامه 
مبنی بر این که برخی  از مخالفان  پیوستن ایران بهFATF  می گویند 
ایــن نگرانی وجود دارد که نیروهای نظامی ایران از جمله بســیج و 
ســپاه از سوی آمریکایی ها به عنوان گروه تروریستی شناخته شوند و 
این موضوع برای ایران باعث ایجاد دردســر خواهد شد گفت: آنچه 
که این دوســتان مطرح می کنند ربطی به سیســتم FATF ندارد. کل 
ایــران را آمریکایی ها تحریم کرده اند و اتهاماتی را علیه ایران می زنند 
ایران از سال 1984 از سوی آمریکایی ها در فهرست کشورهای حامی 
تروریسم قرار گرفته است و صحبتی که برخی از دوستان در این زمینه 

مطرح می کنند مبتنی بر واقعیت نیست.

هشدار یک نماینده نسبت به تشكیل 
گروه های مافیایی در شرایط تحریم

 رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس نسبت به سوءاستفاده 
از شرایط تحریم و شــکل گیری گروه های مافیایی در چنین شرایطی 
هشدار داد و بر ضرورت نظارت پررنگ تر مجلس بر این روند تاکید 

کرد.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نگرانی من این است 
که تحریم ها به تدریج و ناخودآگاه ما را به ســمتی ببرد که گروه های 
مافیایی شــکل بگیرد و این گروه ها بر تجارت خارجی ما سلطه پیدا 
کنند و بر مبنای آن هم سیاست ما آلوده شود و به سختی بتوانیم از این 
مسائل رهایی پیدا کنیم. ما باید خیلی مراقبت کنیم که به اسم دور زدن 

تحریم ها در دام این گروه ها نیفتیم.
ــه ای  ــه گون ــد ب ــر رون ــال حاض ــن در ح ــر م ــه نظ ــزود: ب وی اف
ــدان  ــا پیچیدگــی بیشــتری وارد می ــد ب ــه گروه هــای جدی اســت ک
می شــوند تــا از شــرایط سوءاســتفاده کننــد. لــذا بایــد دقــت 
زیــادی انجــام شــود. مجلــس هــم بــه بهانــه اینکــه شــورای عالــی 
ــی اســت  ــوا مشــغول انجــام کارهای هماهنگــی اقتصــادی ســران ق
نبایــد از وظیفــه نظارتــی خــود غفلــت کنــد. بلکــه بایــد ایــن وظیفه 

ــد. ــری کنن ــل پیگی ــر از قب را پررنگ ت
نماینده مردم ایالم در مجلس ادامه داد: االن توجه ها بیشــتر به سمت 
مقابله اقتصادی اســت به ایــن معنا که گروه هایی شــکل بگیرند و 
تحریم ها را دور بزنیم. در حالیکه همه می دانیم این روش پر هزینه ای 
است و در بلندمدت جواب نمی دهد. ما نباید از ظرافت های دیپلماسی 
غافل شویم. ما با بهره گیری از دیپلماسی توانستیم به برجام برسیم و 
گشایش هایی ایجاد کنیم. حاال هم خروج آمریکا از برجام نباید ما را 

از ابزار دیپلماسی برای حل مشکالت مایوس کند.
میرزایــی، اتــکا بــه ابــزار دیپلماســی و فرصــت دادن بــه آن را کــم 
ــرد  ــوان ک ــا عن ــایر روش ه ــا س ــه ب ــن روش در مقایس هزینه تری
ــه ســمت اقتصــاد  ــه ب ــن اســت ک ــه ای ــک روش مقابل ــت: ی و گف
ــد  ــی مترص ــای مافیای ــن روش گروه ه ــه در ای ــم ک ــی بروی مقاومت
ــی  ــا برخ ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــک روش دیگ ــتند. ی ــت هس فرص
ــن  ــه ای ــم. البت ــی کار کنی ــای مل ــه ارزه ــق مبادل ــورها از طری کش
مــوارد در کوتــاه مــدت اجتنــاب ناپذیــر اســت ولــی در بلنــد مــدت 

ــا دارد. ــرای م ــی ب ــای گزاف هزینه ه

ایران در حال اجرای تعهدات هسته ای خود ذیل 
برجام است

 مدیــر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای برای هفتاد و ســومین 
نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر پایبندی ایران به تعهداتش 

ذیل برجام تأکید کرده است.
 به گزارش ایســنا ، یوکیا آمانو در این بیانیه به اقدامات نهاد دیده بان هســته ای 
ســازمان ملل در راســتی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران ذیل توافق 
هســته ای برجام تأکید کرده اســت. وی تصریح کرده اســت: مــا کماکان به 
راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام 
مشترک ادامه داده ایم. به گزارش شبکه خبری العالم مدیر کل آژانس، تأکید کرده 
اســت: ایران در حال اجرای تعهدات هسته ای خود ذیل برجام است. ضروری 

است که ایران اجرای کامل این تعهدات را ادامه دهد. 

پشت پرده تمدید وضعیت اضطراری ملی 
علیه ایران

 عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، معتقد است: ترامپ با هدف کوتاه آمدن 
ایران در مقابل آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی را تمدید کرده است.شــهروز 
برزگر کلشانی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به تمدید فرمان اجرایی برقراری 
وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران به مدت یک سال دیگر توسط ترامپ، گفت: 
فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران ابتدا در ســال 1979 
اعالم شــد، که به رئیس جمهور ایاالت متحده این اختیــار را می دهد تا اموال و 
دارایی های ایران را توقیف کند و اساس بسیاری از تحریم های آمریکا را تشکیل می 
دهد.وی  تصریح کرد: ترامپ دست از شیطنت ها و سیاست های ضدایرانی خود بر 
نمی دارد کما اینکه با خروج از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران نشان داد که قائل به 
دیپلماسی در حیطه بین الملل نیست و نمی تواند جمهوری اسالمی را به عنوان کشور 

مستقل و مخالف سیاست های دولت آمریکا، بپذیرد.

خروج آمریكا از برجام اشتباهی استراتژیک است
 وزیر پیشین انرژی ایاالت متحده گفت که خروج آمریکا از توافق هسته ای 

اشتباهی استراتژیک است.
به گزارش ایلنا ، »ارنســت مونیز«، گفت که خروج آمریکا از توافق هســته ای 
اشتباهی استراتژیک است. وی همچنین مدعی شد دلیل کارگر افتادن تحریم های 
آمریکا علیه ایران، پیش از توافق هســته ای، همکاری کشورهای جهان در این 

زمینه بود. 
مونیز در ادامه مدعی شــد که همکاری و همخوانی بین المللی نقشی اساسی در 
عملکرد تحریم های پیشین آمریکا علیه ایران داشت. مذاکره کننده ارشد و پیشین 
آمریکا در توافق هســته ای در ادامه گفت که خــروج آمریکا از برجام »مانعی 
بزرگ« میان واشنگتن و هم پیمانانش، به ویژه اروپا، ایجاد کرده است. مونیز گفت 

که بدون حمایت جهانی، تحریم ها کارکرد گذشته را نخواهند داشت.

 دولت اولین بسته حمایت غذایی را در 
ماه آبان به افرادی که مشــکالت بیشــتری 
دارند و در فشــار بیشتری هستند پرداخت 
خواهد کرد و ان شــاء ا... این روند تا پایان 
ســال در چند نوبت ادامه می یابد تا بتوانیم  
مشکالتی که برای مردم پیش آمده است را 

تا حدی جبران کنیم.
رئیس جمهوری در پایان نشســت مشترک 
سران ســه قوه افزود: در بودجه سال آینده 
نیز برای حقوق و دســتمزد پیش بینی هایی 
می کنیــم کــه بتوانیم تا حدی مشــکالت 

اقتصادی را جبران کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  
حسن روحانی  افزود: آمریکایی ها با تحریم 
های نابجا و غلــط خود و هدف قرار دادن 
سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر 
از اقالم صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع 
کل کشور  و واردات کاالهای اساسی است، 
می خواهنــد بر زندگی و معیشــت روزمره 

مردم تأثیر منفی بگذارند.
روحانــی تاکید کرد: بنابراین، این حرف که 
آمریکا به دنبال فشــار بر مردم نیست و به 
دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کاماًل 
ناصحیح و نادرست اســت و خودشان در 

عمل این واقعیت را آشکار کردند.
رئیــس جمهور اظهارداشــت: نکته دوم  و 
بسیار مهم این بود که این دور تحریمی که 
به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز شــد، 
هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشت 
چــون آمریکایی ها هر چه تیــر در ترکش 
داشتند، قباًل علیه ملت ایران رها کرده بودند 
و چیز جدیدی نداشتند که ارایه کنند و لذا 
ناچار شدند یک لیست بلندباالیی را درست 
کنند، از یک طرف نــام بانک هایی را ببرند 
از یک طرف شعبات بانک ها را اضافه کنند 

و  از یک طرف نام یک شــرکت هواپیمایی 
را ببرند و از طرف دیگر شــماره ســریال 
هواپیماهــا را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند. 
این شــیوه کار و نحوه این اعالم نشان می 
دهد که هدفشان صرفا تاثیر روانی علیه ملت 

ایران است.
روحانی گفت: نکته بعدی اینکه روشن شد 
آمریکایی های نمــی توانند صادرات نفت 

ایران را به صفر برسانند.
روحانــی خطــاب به ملت بــزرگ ایران 
خاطرنشــان ســاخت: در زمینه  کاالهای 
اساســی و مــورد نیاز و ضــروری مردم 
هیــچ مشــکلی نداریــم و انبارهــای ما 
بــرای تامین کاالهای اساســی مردم برای 
ماه های طوالنی ، از همیشه بیشتر آمادگی 
دارد و بــرای تولیــد کاالهای اساســی، 
واردات کاالهای اساســی و دارو و سایر 

نیازمندی ها، مشکلی نداریم.
رئیــس جمهور افــزود: امــروز بحمداهلل 
 وضعیت تولید در کشور نسبتاً شرایط خوبی 
دارد و صادرات در هفت ماهه امســال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا 
کرده اســت که افزایش به معنای، افزایش 

تولید و افزایش کسب و کار مردم است.
وی  همچنین گفت: امســال توانســتیم 
به موقــع پرداخت  پول گنــدم کاران را 
کنیم و این به معنای آن است که زندگی 
کشــاورزان رونق می گیرد و برای سال 
آینده نیز تمهیــدات الزم در زمینه اقالم 
کشــاورزی و خرید تضمینی محصوالت 

است. گرفته  قرار  مدنظر 
 روحانــی اظهار داشــت: از طــرف دیگر 
امروز برای مردم روشــن شــد که تبلیغات 
آمریکایــی ها درباره 13 آبــان و 5 نوامبر، 

صرفا یک تبلیغات در مســیر  جنگ روانی 
بود و فشــارهای اقتصادی که تبلیغ می شد 
از ایــن تاریــخ اعمال خواهد شــد، همان 
فشــارهای اقتصادی است که از ماه ها پیش 
علیه ایران اعمــال می کردند و باز هم آن را 

ادامه خواهند داد.
رئیس جمهــور اضافه کرد: هــر چه زمان 
بگذرد هم مسئولین برای جبران مشکالتی 
که برای مردم پیش آمده آماده تر می شوند و 
هم مردم استقامت شان در برابر این توطئه ها 
بیشتر خواهد شــد. آمریکایی ها در ماه های 
آینده به خوبــی خواهند فهمید که راه غلط 
و اشــتباهی را انتخاب کردند. این مســیر، 
 ملت ایران را خســته نمی کند، ملت را برای 
تولید بیشتر و برای اینکه روابط نزدیک تر با 
همسایگان و کشورهای دوست داشته باشد، 

آماده می کند.

روحانیدرپاياننشستسرانسهقوهخبرداد

پرداخت نخستين بسته حمایت غذایی 
آبان ماه

 ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد 
ایرادات این شــورا به الیحه الحاق ایران به 
کنوانســیون بین المللی مبارزه با تامین مالی 
تروریســم )CFT(، گفت: ایرادات اصلی 
شــورا به این الیحه 11 مورد اســت و بقیه 
موارد ایراداتی است که اگر مجلس 11 مورد 
اصلی را برطرف کند، خود به خود رفع می 

شود.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی، افزود: 
ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT در 
مجموع 22 مــورد به عالوه یک مورد کلی 
اســت که اطالع رسانی درباره آنها صورت 
گرفته اســت. کدخدایی اضافه کرد: هیأت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز ایراداتی به این الیحه داشت که ما آن را 

به مجلس ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان نظر اصلی 
اش را 6 آبان به مجلس اعالم کرد، ولی نظر 
رسمی 13 آبان منتشر شد؟ گفت: این بدان 
دلیل بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هنوز نظرات خود را برای شــورای نگهبان 
ارسال نکرده بود و ما منتظر بودیم نظر کامل 

را برای مجلس ارسال کنیم.
وی افزود: به دلیل آنکه دوشنبه 6 آبان زمان 
ارائه نظرات شــورای نگهبان به مجلس به 
پایان می رســید، ما نظرات را اعالم کردیم، 
هیأت عالی مجمع نیز شنبه عصر نظراتش را 
برای ما ارسال کرد که ما نیز یکشنبه 13 آبان 
آن را به مجلس فرستادیم و در همان تاریخ 

نیز اعالم رسمی کردیم.
کدخدایی یادآور شــد: آییــن نامه فعلی 
مجمع تشخیص مصلحت محدوده زمانی 
برای ارائه نظرات مجمع قائل نیست، از این 
رو هر زمان آنان نظرات خود را به شورای 
نگهبان بفرستند، ما آن را به مجلس ارسال 

می کنیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه فالحت پیشه رئیس 
کمیســیون امنیت ملی مجلس اعالم کرده 
ایراد کلی شــورای نگهبان که در ذیل 22 
ایراد آورده شده کال CFT را خالف منافع 
ملی می داند و بــا ایراد کلی می گوید که 
ایرادات CFT قابل رفع نیست، گفت: اگر 
مجلس 11 ایراد اصلی را رفع کند، این ایراد 
کلی هم مانند بقیه ایرادات رفع شده تلقی 

می شود. 
در ادامه خبرنگاری از کدخدایی پرسید آیا 
 CFT اعالم ایرادات شــورای نگهبــان به
نوعی خودتحریمی نبود؟ اظهار داشت: ما 
از شــما گالیه داریم که چرا این اصطالح 
)خودتحریمی( را به کار می برید، خبر شما 

باعث این وضعیت شده است. 
وی یادآور شــد: رئیــس جمهوری آمریکا 
جمعــه 11 آبان تحریم هــا را اعالم کرد و 
ما نیز ایرادات به CFT را یکشنبه 13 آبان 
اعالم کردیم، اینها هیچ ربطی به هم نداشت. 
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا 
شورای نگهبان می تواند نظر خود را اعالم 
کند یا نه؟ که کدخدایی در پاسخ بیان کرد: 
ما زمانی که این الیحه بررســی شــد آن را 

اعالم کردیم. 
کدخدایی در پاســخ به ســوال خبرنگاری 
درباره فشــارها به شــورای نگهبان درباره 
CFT اظهــار داشــت: ما هم مانند شــما 
منشا این فشارها را نمی دانیم وگرنه حتما 
جلوگیری می کردیم، ما هم مثل شما هستیم، 
در کشور آزادی کامل وجود دارد و هر کسی 

اظهارنظر می کند. 

وی اضافه کرد: خیلی نباید به مسائل دامن 
زد، افــراد مختلف از ظن خود حرف هایی 
را می زنند امیدواریم همه سر عقل بیایند و 
حرف های منطقی و مستند به دالیل بزنند. 

وی ادامه داد: بحث اســتانی شدن انتخابات 
یا هر موضوع دیگری در قانون انتخابات در 
حال اصالح اســت و ما امیدواریم مجلس 
هر چه زودتر این قانون را اصالح کند البته 
هر طرحی که از سوی مجلس برای ارتقای 
شایســته گزینی ارائه شود به شرطی که در 
چارچوب شرع و قانون باشد مورد استقبال 

ما است. 
سخنگوی شــورای نگهبان یادآور شد: در 
صورتی که این طرح هــا منجر به کاهش 
مشارکت مردم نشود ایرادی ندارد و شورای 
نگهبان با استانی شــدن و حوزه ای شدن 
انتخابات مشــکلی ندارد و مــا اصراری به 

شکل این موضوع نداریم. 
کدخدایی در پاســخ به این ســوال که آیا 
زنان در قانون انتخابات جزو رجال سیاسی 
محســوب می شــوند، گفت: زنان همیشه 
رجال بوده اند البته این موضوع همچنان در 

حال بررسی است. 

کدخدايیخبرداد:

CFT 11 ایراد اصلی شورای نگهبان به الیحه
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حقوقی

خبـر

بخاری های جدید »هرمتیک« در راه مدارس
 رئیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور از 
خریداری 8000 بخاری گازســوز »هرمتیــک« برای مدارس مناطق 

سردسیر خبر داد.
مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا، درباره روند تجهیز گرمایشی 
مدارس با توجه به فرا رسیدن فصل سرما اظهار کرد: چند هفته پیش 
60 میلیارد تومان اعتبار به مناطق سردســیر برای استانداردســازی 

سیستم های گرمایشی فرستادیم.
وی افزود: 60 درصد مدارس ما از حیث تجهیزات گرمایشــی ایمن 
شده اند و سیستم اســتاندارد دارند و تجهیز 40 درصد مابقی نیز در 
دستور کار است. رقمی که تخصیص یافت خوب بود و به زودی 60 

میلیارد تومان دیگر هم ابالغ می شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه 
سیستم نوینی موسوم به بخاری های »هرمتیک« هم وارد مدارس می 
شــوند گفت: این سیستم های گرمایشــی گاز سوز هستند که برای 

مناطق سردسیری از این بخاری های جدید هم استفاده می کنیم.
رخشــانی مهر از خریداری 8000 بخاری هرمتیک خبر داد و افزود: 
هرمتیک، نوعی بخاری گازسوز اســت که بدنه اش فلزی نیست و 
دست را نمی سوزاند و مهم تر آنکه اکسیژن محیط را نمی گیرد و به 

لحاظ فنی بسیار خوب و کارآمد است.
وی افــزود: کارخانه های مختلفی این بخاری ها را تولید می کنند که 
از حمایت خوب دولت برخوردارنــد و دولت بابت این بخاری ها 
یارانه می دهد. نخســتین بار است که این بخاری ها را برای مدارس  
خریداری می کنیم و استفاده از آنها هم در دستور کار قرار گرفته است.

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

بهداشتنکتهدانشگاه

مراکز نگهداری معلوالن با کمبود لوازم بهداشتی
 رو به رو هستند

 همه مراکز نگهداری معلوالن و ســالمندان بهزیستی در تمام استان ها برای تامین 
لوازم بهداشــتی مانند پوشک دچار مشکل هســتند و قدرت خرید آنها برای تامین 
اجناس مورد نیاز، 12 برابر کمتر شده اســت.معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور گفت: خرید لوازم بهداشتی برای مراکز بهزیستی از طریق سامانه الکترونیک و 
در قالب معامالت دولتی انجام می شــود. در آنجا درخواست می دهیم که چه اجناس 
و کاالهایی نیاز داریم اما تامین کننده آن پیدا نمی شود.حســین نحوی نژاد در گفت و 
گو با ایرنا ادامه داد: پیش از این پوشــک بزرگســال 29 هزار تومان بود اما قیمت آن 

در شهریور به 150 تا 160 هزار تومان افزایش یافت و عالوه بر آن پیدا نمی شود.

شرایط حضور همراه در زمان زایمان تسهیل می شود
 در اصالحیه دســتورالعمل زایمان طبیعی که آماده شــده، برنامه جامع تری درباره 

حضور همراه در زمان زایمان در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت گفت: همراه باید کسی باشد که یا تجربه 
زایمان طبیعی داشته یا اطالعات کافی در این زمینه داشته باشد. برخی از مادران باردار 

عالقه دارند که از نزدیکانشان در هنگام زایمان کنارشان حضور داشته باشد.
نسرین چنگیزی در گفت و گو با سالمت نیوز افزود: اصوال حضور شوهر در کنار زن 
در هنگام زایمان چندان قابل قبول نیست، چون گفته می شود که ممکن است باورهای 
زوجین بعد از زایمان دچار مشکل شود. به هر حال در اصالحیه دستورالعمل زایمان 
طبیعی که آماده شده، برنامه جامع تری درباره حضور همراه در نظر گرفته شده است.

نرخ باروری در سال ۹۷ کاهش یافته است
 امــروزه به راحتی نمی توانیم خانواده ها را مجاب کنیم که به ســمت فرزندآوری 

بروند و در سال 97 با کاهش نرخ فرزند آوری روبرو هستیم.
بــه گــزارش شبســتان، محمدجــواد محمــودی جمعیــت شــناس کشــورمان، گفــت: 
ــیده  ــرخ جانشــینی اســت، رس ــه ن ــدد 2 ک ــر ع ــه زی ــاروری ب در حــال حاضــر ب

اســت.
محمودی تاکید کرد: در 6 ماهه ســال 97 حدود 706 هزار تولد ثبت شــد که گویای 

کاهش نرخ باروری در سال 97 است.
وی افزود: از سال 80 و پیش از توصیه ها برای افزایش جمعیت، کشور با افزایش نرخ 

باروری مواجه شد و شعار افزایش جمیعت از سال 86 زده شد.

سرک کشیدن به موبایل شما در صورتی 
جرم است که...

 سرک کشیدن به موبایل شما در صورتی جرم است که...
امروزه بسیاری از اطالعات شخصی، خانوادگی، شغلی و ... در وسایل 
الکترونیکی، مثل گوشــی تلفن همراه، تبلت، رایانــه و ... نگهداری 
می شود که دسترسی سایر افراد به این اطالعات، مصداق نقض حریم 

خصوصی است.
به همین دلیل، قانون گذار در ســال 1388، قانونی به نام »قانون جرایم 
رایانه ای« را تصویب کرد کــه در ماده یک آن، از حق محرمانه بودن 

داده ها حمایت شده است.
به گزارش میزان، طبق ماده یک قانون جرایم رایانه  ای، »هر کس به طور 
غیرمجاز به داده ها یا ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به  وســیله 
تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک 
روز تا یک ســال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«
طبق این ماده قانون، قانون گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه ای 

یا مخابراتی یا داده ها را در صورت وجود این شرایط، جرم می داند:
* این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین، درمواردی که خود 
شــخص، اذن به مشاهده یا ورود به ســامانه را می دهد، جرمی واقع 

نمی شود.
* داده ها یا ســامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند؛ چرا که حمایت 
قانونی شــامل افرادی می شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای 

حریم خصوصی شان قائل شده باشند.

استعدادهای درخشان از »سمپاد مهارتی« 
استقبال نكردند

 خیلی اســتقبال دانش آموزان از سمپاد مهارتی خوب نبوده است.
اما قرار نیست به دلیل عدم استقبال آنان در این مسیر گام برنداریم.

رئیــس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان درباره جزییات 
راه اندازی نخستین سمپاد مهارتی گفت: باتوجه به تنوع استعدادها و 
عالقه و توانمندی دانش آموزان برای اولین بار سمپاد مهارتی در استان 

البرز راه اندازی شده است.
فاطمه مهاجرانی در گفتگو با شبســتان افزود: ســمپاد مهارتی برای 
دختران در رشته گرافیک و برای پســران در رشته شبکه ایجاد شده 
است. مهاجرانی بیان کرد: این سمپادها همانند یک هنرستان غنی شده 

است که دانش آموزان استعداد های درخشان به آن راه بیابند.
وی با بیان اینکه اســتان های زیادی تقاضای سمپاد مهارتی را دارند 
تصریح کرد: این اقدامات نیاز به زمان و مطالعات عمیق دارد، باید بر 

روی پیش آیند و پس آیند موضوع کار شود.
رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان ادامه داد: به همین 
دلیل در حال بررسی نتایجی هستیم که از اولین مدارس سمپاد بدست 

خواهد آمد.
وی اضافه کرد: پس از بررســی به تدریج به استان ها براساس مطالعه 
عمیق و نیاز استان ها مجوز راه اندازی سمپاد مهارتی را خواهیم داد.

مهاجرانی با بیان اینکه نیاز اســتان ها برای راه اندازی سمپاد مهارتی 
در اولویت قرار دارد گفت: اگر بتوانیم در این حوزه ها درســت گام 

برداریم می توانیم اشتغال زایی کنیم.
رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشان تصریح کرد: امروز 
فارغ التحصیالن با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به دنبال شغل 
هستند. اگر بتوانیم در ایجاد سمپاد مهارتی اقدامات درستی انجام دهیم 

می توانیم برای فارغ التحصیالن ایجاد شغل کنیم.

رسالت: استکبار جهاني تحمل دیدن 40 سالگي انقالب را ندارد 
 تا کور شود هر آنکه نتواند ديد!!

سیاست روز: خانه مردم در آب، مسئولین در خواب 
  نيتشون خير بوده خواستن استخر برای مردم ايجاد کنن!! 

همدان پیام: میهمانان جهاني را دست خالي بدرقه نکنیم 
 واال از ما به اين خارجی ها زياد رسيده!!

خبرآنالین: در تلویزیون شل شده و هر کسی مجری می شود
 حاال يه جا پيدا شده شرايط استخدامش راحتتره اگه گذاشتن!!

ایسنا: دودکش مالیری ها بررسی می شود
 می خوان ببينن توش کبوتر لونه کرده يا نه!!

جام جم: آیا مسکن مهر احیا می شود
 نهايت می شه مسکن اجتماعی!!

جام جم: شورای شهر با مردم شفاف نیست
 بدون شرح!!

هگمتانه: انتقال مواد شیمیایی از همدان ایمن می شود
 يعنــی ديگه خيالمون راحت، تريلی با بار مواد تو خيابونامون 

نيست!!
زنگان امروز: نباید اجازه داد تا دالر در معامالت ساالری کند

 بلدی جلوش رو بگير!
نقد حال: یک سریال عاشقانه جدید در شبکه 3

 پس يه عروسی افتاديم!!
آوای ماکو: 53 درصد جرایم سایبری استان در حوزه اقتصادی است

 نتيجه گرونی غير از اين نميتونه باشه!!
همدان پیام: درمان گروهی بیماران در مطبهای خصوصی

 به همشون هم گروهی نسخه می ده تا کار همشون راحت بشه!!
ایران: بابک زنجانی دیگر تکرار نمی شود

 برای خودش شده تک ستاره تکرار نشدنی!1
سپهر غرب:اوقاف با دستگاهخ های بدهکار تعامل کند

 می گی يعنی بدهيشون رو ببخشه!!
اعتماد: به اروپا برای عمل به وعده هایشان شک دارم

 ترامپ همه اروپايی ها رو بد نام کرد

علت مرگ مادر باردار منتظر نتیجه پزشكي 
قانوني است

 هفته گذشــته مادر باردار 27 ساله ای که به دلیل مشکالت خاص 
براي مداوا به بیمارســتان فاطمیه همدان مراجعه کرده بود، فوت کرد 
و همین امر باعث شد، کمیته اســتاني متشکل از متخصصان در این 

رابطه تشکیل شود.
به گفته مدیر بیمارســتان فاطمیه همدان، ایــن مادر باردار که به دلیل 
نبود متخصص با خودروي شخصي مسیر طوالني را از روستای محل 
اقامت به کبودراهنگ و سپس به بیمارستان فاطمیه طي کرده بود، ادعا 

داشت که جنینش بي حرکت شده است.
جواد جوزي بیان کرد: پس از آن مراقبت ها و آزمایش هاي الزم انجام 
شد اما با وجود اینکه هیچ مشکلي وجود نداشت، حال بیمار به دلیل 
تب به وخامت رفت و فوت نمود.وي گفت: به دلیل تب باال در وهله 
اول علت فوت بیماري آنفلوآنزا تشــخیص داده شد اما امکان اینکه 

بیمار دچار لخته خون و تنگي نفس شده باشد نیز وجود داشت.
رئیس مرکز بیمارستان فاطمیه بیان کرد: پرونده این بیمار بسته و براي 

بررسي بیشتر به پزشکي قانوني ارسال شده است.
وي ادامه داد: از پزشکي قانوني نیز درخواست نمونه برداري از جسد 
خواسته شده تا احیاناً اتفاقات مشکوک گزارش شود.جوزي گفت: در 
این ارتباط هنوز نتایجي حاصل نشده و ما منتظر نظر پزشکي قانوني 
هستیم.الزم به ذکر اســت خانواده این مادر فوت شده علت فوت را 

قصور پزشکی می دانند و در این خصوص شکایت کرده اند.

آغاز ثبت نام ارز دانشجویی 
 بنا بر اعالم ســازمان امور دانشــجویان وزارت علوم، ثبت نام دانشجویان شاغل به 
تحصیل واجد شــرایط دریافت ارز دانشجویی از روز شنبه 19 آبان ماه 1397 از طریق 

سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، بنا بر بخشنامه بانک مرکزی مبنای نرخ ارز درخصوص "حواله های 
 ،)ETS( "ارزی"، "نــرخ ارز حواله مندرج در ســامانه معامــالت الکترونیکی ارز
"اســکناس" و "نرخ ارز اسکناس" در سامانه "ســجاد" بارگذاری خواهد شد و بر 
این اســاس ارز دانشــجویی صرفًا در بازه زمانی اول مهر تا 29 اسفند به متقاضیان 
تعلــق می گیرد. متقاضیان از روز شــنبه 19 آبان می توانند نســبت به ثبت نام برای 

دریافت ارز اقدام کنند.
طبق بخشــنامه بانک مرکزی، ارز دانشجویی به مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تعلق 
می گیرد و برای مقطع کارشناسی، تنها دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها قبل از 31 

اردیبهشت 97 بوده است، می توانند درخواست کنند.

پرفشاری خون قاتل خاموش
 پرفشــاری خون یکی از بیماریهای مزمن و غیر واگیردار اســت که به علت 
فقــدان عالمت بارز در مراحــل اولیه و پیامدهای خطرناکــش به قاتل خاموش 
معروف شــده اما بطــور میانگین از هر چهار فرد میانســال در جامعه یک نفر به 

است. مبتال  عارضه  این 
به گزارش ایرنا، این در حالی اســت که به اعتقاد پزشکان نیمی از مبتالیان به پرفشاری 

خون از بیماری خود اطالع ندارند اما خطرات و عوارضش آنها را تهدید می کند.
فشار خون نیرویی است که پس از پمپاژ اولیه قلب، توسط جریان خون به دیواره رگها 
وارد می شود تا این مایع حیاتی در رگهای سراسر بدن انتشار یابد. اگر این نیرو از حد 
طبیعی خود بیشتر شود و یا در طول زمان ثابت باقی بماند بدن انسان با مشکالت زیادی 

روبرو خواهد شد.
بر این اساس فشــار خون باال عامل اصلی در بیماریهای قلبی و عروقی، کلیوی، سکته 

مغزی و اختالالت چشمی به شمار می رود.

شیوع باالی پوسیدگی دندان در کودکان ایرانی
 پژوهشگران با بررسی پوســیدگی دندان های کودکان ایرانی در بیست سال گذشته 
دریافتند که شیوع پوســیدگی دندان های کودکان در کشور بسیار باالست، این موضوع 
ایجاد زنگ خطری برای پوسیدگی های دندان در بزرگسالی است و هزینه های گزافی را 

به بخش بهداشت و درمان کشور تحمیل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، عواملی همچون سو تغذیه، استعداد ژنتیکی، عملکرد ضعیف بهداشتی، 
عادات خاص غذایی، وجود ارگانیسم های مؤثر بر پوسیدگی دندان مانند استرپتوکوک ها، 
کمبود فلوراید و ویتامین D، مصرف زیاد قند و تغذیه طوالنی مدت با شیشــه شــیر و 
عوامل دیگری مانند سن کودک، جنس و محل سکونت کودکان در ایجاد پوسیدگی در 

دندان ها مؤثر هستند.
 دندان های شیری از اهمیت زیادی برخوردار هستند و نباید از سالمت آن ها غفلت کرد 
چرا که ســالم بودن دندان ها در دوران کودکی سهم زیادی در رویش دندان های دائمی 

سالم، تغذیه  سالم و زیبایی ظاهری فرد دارد.

 آنطــور که یکــی از نمایندگان مجلس 
عنوان کرده اســت، طرح تحقیق و تفحص 
از کارانه پزشکان در مجلس کلید خورده و 
حاال باید منتظر واکنش وزارت بهداشت به 

این طرح بود.
موضوع دریافت های نجومی برخی پزشکان 
ســه سال قبل بر ســر زبان ها افتاد و رسانه 
ای شد و همین مســئله باعث شد وزارت 

بهداشت به این موضوع ورود کند.
عضو کمیســیون اجتماعی، بــا عنوان این 
مطلب کــه تحقیــق و تفحــص از کارانه 
پزشــکان در 9 محور بررسی خواهد شد، 
می گویــد: ما بعد از تعطیالت این تحقیق و 
تفحص را بالفاصله در دستور کار کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس قرار دادیم، ضمن 
اینکه موضوعاتی کــه در این حوزه وجود 
دارد، فراتــر از مواردی اســت کــه در این 
تحقیق و تفحص لحاظ شــده است، اما در 
شــرایط کنونی به همین موضوعات بسنده 

می کنیم.
رســول خضری عنوان می کنــد: ما در این 
تحقیــق و تفحص این موضوع را بررســی 
خواهیم کرد که پزشــکان فعال در دانشگاه 
علوم پزشــکی میزان اعتباراتی که به منظور 
اجرای طرح تحول ســالمت بــدون انجام 
آمایــش دریافت کرده اند، بــه چه صورت 

هزینه کرده اند.
خضری می افزاید: برخی پزشــکان فعال در 
دانشگاه علوم پزشکی به طور متوسط کارانه 
70 میلیونــی به همراه حقــوق 30 میلیونی 
دریافت می کنند، و این جای ســئوال است 
که نسبت به کارمندان همتراز خود در سایر 
وزارتخانه ها چه میزان کارایی داشــته اند که 
ضریب دریافتی آنها تا ایــن اندازه تفاوت 

داشته است.
در همین حال، حیدرعلی عابدی سخنگوی 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با 
اشــاره به تبعیض در پرداخت کارانه های 
بیمارستان های  در  می افزاید:  درمانی،  کادر 
دانشــگاهی معموال به دلیــل اجرای طرح 
تحول ســالمت، کارانه ای به پزشکان تعلق 
می گیرد که رقم های قابل توجهی است، به 
این معنا که برای یک پرستار و یک جراحی 
کــه در اتاق عمل کار می کنند، بخشــی از 
کارانه ای که به پزشک تعلق می گیرد ناشی 
از زحماتی اســت که کادر پرستاری انجام 
می دهــد که این دیده نمی شــود، به همین 
دلیل جامعه پرســتاری آیتم هایی که در این 

خصوص تعیین شده را قبول ندارند.
محمد رئیس زاده رئیس ســازمان بســیج 
جامعه پزشــکی، با اذعان به این مطلب که 
نمی گویم کارانه هــای چند صد میلیونی در 
پزشکی نداریم، می گوید: نباید این موضوع 
را به همه پزشــکان تعمیم داد، زیرا در یک 

مرکز درمانی که بنده حضور دارم، میانگین 
کارانه پزشــکان بین 2.5 تا 5 میلیون تومان 

در ماه است.
کمیســیون  ســخنگوی  عابدی  حیدرعلی 
بهداشــت و درمان مجلس، بــا عنوان این 
مطلب که درآمد پزشــکان به تخصصی که 
دارند بســتگی دارد، می افزایــد: کما اینکه 
متخصــص بیماری های عفونــی از کارانه 
باالیی برخوردار نیست و حتی ممکن است 
کمتر از حقوقی که دارد کارانه دریافت کند، 
متخصص داخلی کارانه متوسطی را دریافت 
می کند، اما جراحان دارای کارانه بیشــتری 

هستند.
وی می گویــد: بی تردید 
متخصص  یــک  درآمد 
داخلــی با یک چشــم 
و  مغــز  یــا  پزشــک 
اعصاب همیشه متفاوت 
بــوده اســت و می توان 
گفت بــرای متخصصان 
عفونــی،  بیماری هــای 
کودکان و روانپزشــکان 
دریافتی،  متوســط  یک 
برای متخصصان داخلی 
یک نرخ متوسط دریافتی 
و برای پزشــکان جراح 
هم یک متوسط دریافتی 

می توان ارائه داد.
عابدی با اشاره به سطوح 

دریافتی برای متخصصان، می افزاید: در رده 
معمولی متخصصان عفونی و روانپزشــکان 
هستند، درآمدهای متوسط برای متخصصان 
داخلی، قلب داخلی، مغز و اعصاب داخلی 
و باالترین درآمد بــرای متخصصان جراح 
مغز و اعصاب، عمومــی و ارتوپدهایی که 
دیســک کمر و ستون فقرات عمل می کنند، 

وجود دارد. 
قطعا هر متخصصی که بیشــتر کار می کند 
درآمد باالتــری هم دارد، به ایــن معنا که 
ممکن اســت یکی از متخصصان به غیر از 
ســاعات اداری تنها 3 ســاعت کار کند اما 
برخی متخصصان هم بیشــتر از 6 ســاعت 
کار کنند که کارانه آنها بر اســاس ساعات 
کاری که فعالیت می کنند تعیین می شــود و 
اینجا تفاوت ها از این طریق حاصل می شود، 
بنابراین ما همیشــه در این حوزه اختالف 

درآمد خواهیم داشت.
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس، 
قابل  موضــوع  می گوید: 
انتقاد این است که افزایش 
ناگهانی که 3 سال قبل در 
تعیین تعرفه ها اتفاق افتاد، 
کرد  نامتوازن  را  درآمدها 
و باعث شــد که بسیاری 
از بیمارســتان ها و بیمه ها 
هم بدهکار شــوند و اگر 
از آن عبــور کنیم درآمد 
نیست  بحثی  متخصصان 
که در مــورد تفاوت های 
موجــود در آن متمرکــز 

شویم.
ایــرج خســرونیا رئیس 
جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایــران، در گفتگو 
با مهر، ســهم پزشکان با 
درآمــد باال را 10 درصد عنــوان می کند و 
می گوید: بررســی ها نشان می دهد، درآمد 
بعضی رشته های پزشکی با اجرای این طرح 
باال رفت و اکثریت جامعه پزشــکی، درآمد 

آنچنانی نداشته اند.
وی با عنوان این مطلب که 20 تا 30 درصد 
جامعه پزشکی نیز درآمد قابل قبولی دارند، 

می افزاید: در حدود 50 تا 60 درصد جامعه 
پزشــکی، درآمد مناســبی ندارند و بعضا با 

مشکالت زیادی مواجه اند.
خســرونیا در ارتباط با درآمــد 10 درصد 
پزشــکان، می گوید: این عده از محل کارانه 
ماهانه بین 50 تا 80 میلیــون تومان درآمد 
دارند که بیشــتر جراحان قلب، پیوند و مغز 
هستند. البته کار پزشکان این رشته ها، سخت 
و دشــوار اســت و بعضا با ریسک باالیی 

برخوردار است.
وی در خصــوص درآمــد ســایر جامعه 
پزشــکی، می افزاید: ایــن 50 تا 60 درصد 
جامعــه پزشــکی، بیــن 2 تــا 3 میلیون و 
حداکثر 10 میلیون درآمد ماهانه هســتند که 

با هزینه های آنها نمی خواند.
محمدرضا ظفرقندی رئیس شــورای عالی 
نظام پزشکی با اشــاره به مشکالتی که در 
حال حاضر مبتال به جامعه پزشــکی است، 
می گویــد: از وقتی که پرداخــت کارانه به 
جامعه پزشکی آغاز شد، تعادل بین آموزش 

و اقتصاد درمان بهم خورد.
وی بــا عنوان ایــن مطلب کــه باید از 
آمــوزش پزشــکی در مقابــل اقتصــاد 
درمان محافظــت کنیم، می افزاید: زمانی 
علمی  هیئت  نداشــت،  وجود  کارانه  که 
دانشــگاه ها تنها یک حقــوق می گرفتند 
و در نتیجــه تعامــل بیــن آمــوزش و 
اقتصاد درمان وجود داشــت اما از وقتی 
پرداخت کارانه آغاز شــده اســت، این 
تعادل به اجبار به دلیل مشــکالت بحث 

است. ریخته  بهم  را  درمان  اقتصاد 
پزشــکی،  نظام  عالــی  شــورای  رئیس 
معتقد اســت؛ در نظــام کارانه محافظت 
از آموزش پزشــکی به نحو اصولی دیده 
اقتصاد درمان آسیب  نتیجه  نشــده و در 

شده است. پذیر 

 یک کارشــناس اجتماعی گفت: داشــتن یک 
زندگی ســالم و موفق و برخورداری از سالمت 
روانــی و اجتماعــی بــر جنبه هــای گوناگون 
زندگی نیازمند آشــنایی و آموزش هر چه بیشتر 
دانش آموزان با مهارت های زندگی اســت که در 
این راستا معلمان، مدیران و برنامه ریزان آموزشی 

نقش مهمی دارند.
مهرداد هوشــمند در گفت وگو با ایســنا، منطقه 
همدان، افزود: دانش آموزان نیاز دارند با شــیوه ها 
و مهارت های زندگــی و راه های برقراری ارتباط 
موثر با دوســتان و دیگران آشنا شوند و راه های 
مقابله و پیشــگیری از آســیب های اجتماعی را 

بیاموزند تا میزان آســیب پذیری آنها کاهش یابد 
و در برخــورد با مســائل و مشــکالت زندگی 
روزمــره و محیط پیرامون خود بتوانند تصمیمات 
و راه حل های منطقی بگیرند و توانمندی های آنها 

در مقابله با موقعیت های آسیب زا افزایش یابد.
وی ادامه داد: برگزاری این کالس های آموزشــی 
توسط کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدارس 
باعث می شــود تــا دانش آموزان بــا مهارت های 
گوناگون نظیر توانایی حل مســأله توانایی تفکر 

نقادانه، برقراری ارتباط موثــر و مفید با دیگران، 
توانایی فکر خــالق، توانایی مقابله با هیجان ها و 
تصمیم گیری  توانایی  و  اســترس زا  موقعیت های 
درســت در برخورد با آسیب های اجتماعی نظیر 
موادمخدر صنعتی و اعتیاد آشنا شوند که یادگیری 
این توانایی ها می تواند به سالمت روحی و روانی 
آنها کمک کند و در بهبود زندگی آنها موثر باشد.
هوشــمند تصریح کرد: امروز یادگیری های ما در 
مدارس باید از ســطح دانش و شناخت فراتر رود 

و یادگیری های خود را محدود به افزایش اطالعات 
و دانش و گسترش ذهنی دانش آموزان نکنیم بلکه 
باید نگرش و رفتار دانش آمــوزان را تغییر داده به 
گونه ای که آنها بتوانند رابطه مطلوب با دوستان و 
اطرافیان خود داشته باشند و در برخورد با مشکالت 
و معضالت که با آن روبرو هستند، تصمیم درست 
و منطقــی بگیرند همچنین بتوانند راه های مقابله با 
استرس ها و فشــارهای روانی اضطراب، ناکامی و 

افسردگی و شرایط آسیب زا را بیاموزند.

وی بیان کــرد: در مدارس هدف مــا نباید فقط 
آموزش صرف باشــد بلکــه باید به مســائل و 
موضوعــات تربیتی و فرهنگی نیز توجه داشــته 
باشــیم، امــروز یادگیری فقط افزایــش دانش و 
اطالعات و انباشت ذهنی دانش آموزان نیست بلکه 
معلمان باید به الیه ها و سطوح عمیق تر یادگیری 
که به نگــرش و رفتار و عملکــرد دانش آموزان 
مربــوط می شــود، تأکید کنند تــا توانمندی های 
ذهنی و علمی مهارتی دانش آموزان افزایش یابد و 
آنها بتوانند در رویارویی با چالش ها و مشــکالت 
زندگی تصمیمات درســت بگیرند و به پیشرفت 

تحصیلی و آموزشی آنها کمک شود.

آموزش فقط منحصر به انباشت ذهنی دانش آموزان نشود

آسيبي که کارانه  به حوزه درمان زد

دانشگاهی  بیمارستان های  در 
معموال به دلیــل اجرای طرح 
تحول ســامت، کارانه ای به 
که  می گیرد  تعلق  پزشــکان 
رقم های قابل توجهی است، به 
این معنا که برای یک پرستار 
و یــک جراحی کــه در اتاق 
عمل کار می کنند، بخشــی از 
تعلق  پزشک  به  که  کارانه ای 

می گیرد
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اقتصـاد

بررسی  و  مطالعات  طبق 
گرفته،  صــورت  هــای 
نظر  همــه  از  همــدان 
برای  مــکان  بهتریــن 
ســرمایه گذاری اســت 
عنوان  می توان  بنابراین 
این استان  آینده  کرد که 
در زمینه جذب ســرمایه 

گذار درخشان است

 eghtesad@hamedanpayam.com

ريیسکلبانکمرکزیخبرداد
مذاکرات جدی با ۸ کشور معاف شده از تحریم های نفتی 

ایران
 رییس کل بانک مرکزی از انجام مذاکرات جدی و مثبت با هشت کشوری که معافیت 
خرید نفت از ایران را گرفته اند، خبر داد و اعالم کرد که به زودی تمهیداتی را که برای نحوه 

برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اعالم می کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در همایش استانداران، با اشاره به وجود 16 استان مرزی 
در کشور، افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی شاه کلید توسعه 

اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه های 
کشور، صمت و جهاد کشاورزی را برای مدیریت صادرات در استان های مرزی ضروری 
دانست.   رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه صادرات وقتی برای کشور مفید است که 
موجب ورود ارز یا کاال به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور 
دانست و برنامه های بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر و کمک به صادرکنندگان برای 
ورود ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور را تشریح و تاکید کرد: به زودی 
تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده 
اعالم می کنیم. رییس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی ما در هفت ماه اول امسال 
27 میلیارد دالر بوده و نســبت به سال گذشــته در همین مدت زمانی افزایش بیش از 13 

درصدی داشته است.وی همچنین با اشاره به شکست آمریکا در به صفر رساندن صادرات 
نفتی کشــور، از انجام مذاکرات جدی و مثبت با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از 

ایران را گرفته اند خبر داد.
همتی افزود: در هفت ماهه امسال 31 میلیارد دالر برای واردات کاالها و خدمات ارز تامین 
شــده است که بیش از 23 میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی و کمتر از هفت میلیارد آن 
توسط صادرکنندگان غیر نفتی درسامانه نیما تامین شده است و از مبلغ تامینی ارز تاکنون 
10 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است که 
امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذ شــده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما به 

زودی افزایش یابد.

نگاه

خبر کوتاه

خبـر

افت فشار گاز در استان نداریم

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان با بیان اینکه افت فشار 
گاز در اســتان همدان رخ نداده است، گفت: ساالنه 5 تا 10 درصد 
از رگالتورهای نصب شــده در استان به دالیل مختلف از سرویس 

خارج می شوند.
عبداله فیاض درباره خبرری که توســط یکی از شهروندان همدانی 
در فضای مجازی منتشر شده و حکایت از افت فشار گاز در برخی 
مناطق اســتان دارد، بیان کرد: به هیچ وجه تا کنون فشــار گاز افت 
نداشــته و رگالتور این مشترک در منطقه مجیدآباد با مشکل مواجه 

شده است.
وی به ایســنا گفــت: این مشــترک گاز باید بــه محض بروز 
مشــکل به ســامانه 194 پســت امداد گاز تماس می گرفته که 
متأســفانه به جــای این کار اقــدام به پیگیری در شــبکه های 

است. کرده  مجازی 
فیــاض ادامه داد: بنده و همکارانم به محــض دیدن این مطلب در 
فضای مجازی موضوع را پیگیری کرده و پســت امداد شرکت گاز 

استان در محل حاضر شده و رگالتور این واحد تعمیر شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان خاطرنشــان کرد: در استان 
همدان 360 هزار علمک گاز وجود دارد که ســاالنه 5 تا 10 درصد 
رگالتورهای نصب شده به علت قدیمی بودن و محدودیت عمر از 

سرویس خارج می شوند.

يکاقتصاددانپاسخداد
اگر اروپا به وعده های بانكی عمل نكند 

چه می توانیم بكنیم؟
 مهلت نهایی آمریکا به جامعــه جهانی ارتباطات مالی بین  بانکی 
)ســوئیفت( برای قطع ارتباط با بانک های ایرانی در حالی به سرانجام 
می رســد که اروپایی ها هنوز راهکار جایگزینی برای مساله تبادالت 
بانــک ایران ارائه نکرده اند؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد اســت 
در صــورت عملیاتی نشــدن وعده هــای اروپایی ها باید به ســراغ 
کشــورهای چین، ترکیه یا عراق برای تعییــن بانک مرجع به منظور 

انجام مبادالت مان برویم.
امروز )بیستم آبان( آخرین  مهلت خزانه داری آمریکا برای قطع سوئیفت 
بانک های ایرانی است و سوئیفت نهایتا تا فردا اسامی بانک های ایرانی 

که قرار است دسترسی آنها قطع شود را منتشر می کند.
این مساله می تواند روی تبادالت بانکی در کشور اثر مستقیم بگذارد به 
این صورت که در صورت قطع دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت 
عمال هیچ تبادلی با بانک های بین المللی امکان پذیر نیست. پیش از این 
احتمال قطع ســوئیفت برای بانک های ایرانی در حالی مطرح بود که 
اروپایی ها قرار بود تا قبل از اجرایی شدن این تحریم ها راه جایگزینی 

را برای تبادالت بانکی ایران تعیین کنند.
در این رابطه یک اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اخباری مبنی بر قطع 
دسترســی ایران به شبکه جهانی ســوئیفت، درباره کارکرد این شبکه 
جهانی به ایسنا گفت: کار ســوئیفت رد و بدل کردن پیام های بانکی 
است، به این صورت که برای مثال اگر می خواهیم حواله ای را از ایران 
به فرانسه بفرستیم، باید از کانال سوئیفت اقدام کنیم. سوئیفت به بانک 

مرکزی و از این طریق به همه بانک ها متصل می شود.
وحید شــقاقی شــهری با اشــاره به دور قبلی تحریم هــا علیه ایران 
در ســال های 1390 و 1391 ادامــه داد: در آن زمــان که ارتباط ما با 
ســوئیفت قطع شــده بود، ما با یکی دو بانک همکاری داشتیم و از 
آن طریــق ارتباطــات بانکی را انجام می دادیم. یکــی از این بانک ها 
کونلون بانــک چیــن)bank of kunlun( و دیگری هالک بانک 

ترکیه)HALKBANK( بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان این که اگر ارتباط ما 
با سوئیفت قطع شود باید دوباره همانند دور قبلی تحریم ها چند بانک 
را بــرای همکاری خود پیدا کنیم، اظهار کرد: البته اروپایی ها قرار بود 
تا چهار نوامبر )ســیزدهم آبان ( یک سوئیفت ویژه برای ایران طراحی 
کند یا این که یک بانک را برای انجام مبادالت بانکی به ما معرفی کنند 

اقدامی که هنوز عمکلیاتنی نشده و صحبتی از آن نیست.
شقاقی  شهری با تاکید بر این که اگر اروپایی ها وعده خود را عملیاتی 
کنند بخش عمده ای از مشــکالت ما حل خواهد شد، گفت: اگر این 
اتفــاق نیفتد ما مجبوریم با یکی از کشــورهای چین، عراق یا ترکیه 
مذاکراتی را برای تعیین یک بانک به عنوان بانک مرجع برای مبادالت 

بانکی مان انجام دهیم.

لبنان سوخت رسانی به هواپیماهای ایران را 
متوقف کرد

ايســنا: چند روز پس از اعالم تصمیم شــرکت ترکیه ای در توقف 
سوخت رســانی به هواپیماهای ایران در فرودگاه های این کشــور، 
حــاال شــرکت لبنانی فعــال در این زمینــه نیز اعالم کــرده که به 
ایرالین های ایرانی سوخت نخواهد داد. مقصود اسعدی سامانی دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: متاسفانه در روزهای گذشته 
صحبت هایی در این زمینه مطرح شــده بود کــه در حال حاضر به 
مرحله اجرا رسیده و فعال ایرالین های ایرانی توان سوخت گیری در 

فرودگاه های لبنان را ندارند.

چند گوشی آیفون در آمریكا فعال است؟

تابناک: به تازگی محققان و پژوهشــگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
CIRP اطالعاتــی را جمــع آوری کرده اند که نشــان می دهد تا ماه 
گذشته میالدی، تعداد گوشی های آیفون فعال در ایاالت متحده آمریکا 
از 181 میلیون دســتگاه نیز گذر کرده است که این رقم در مقایسه  با 
فصل قبل ســه درصد رشد و افزایش داشــته است. آمارهای مذکور 
همچنین حاکی از افزایش 11 درصدی تعداد گوشــی های هوشمند 

آیفون اپل در طول یک سال اخیر است.

ثبت نام ارز دانشجویی آغاز شد

خبرآناليــن: فرآینــد ثبت نــام دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور 
بــرای دریافــت ارز دانشــجویی از روز شــنبه نوزدهــم آبان مــاه 
در ســامانه ســجاد )ســامانه جامــع امــور دانشــجویان( آغــاز شــده 
ــه  ــغول ب ــور مش ــارج از کش ــه خ ــی ک ــجویان ایران ــت. دانش اس
ــه  ــا مراجعــه ب ــه دنبــال دریافــت ارز هســتند، ب ــوده و ب تحصیــل ب
ــرای  ــانی Portal.saorg.ir ب ــه نش ــجاد ب ــی س ــامانه اینترنت س

ــد. ــدام کنن ــدارک اق ــذاری م بارگ

بخشنامه جدید ارزی برای صادرات در راه 
است

مهر: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی 
تمهیدات نحوه بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور را اعالم 
خواهیــم کرد، تاکید کرد: صادرات ریالی به مثابه خروج ســرمایه از 

کشور است.

پ

  آگهی مزایده حضوری

  محمد حسین پور-شهردار نهاوند

شهرداری نهاوند در اجرای ماده 13 آئين نامه مالی شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالی و با توجه به بند يک 
از صد و سی و هشتمين جلسه شورای اسالمی در نظر دارد هشت قطعه زمين و چهارده امتياز سرقفلی مغازه را از 

طريق مزايده حضوری و با مشخصات ذيل به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار نمايد:
مشخصات زمین ها

ف
ردي

مساحت آدرسمشخصات زمين 
)مترمربع(

قيمت هر مترمربع 
ريال

مبلغ سپرده در قيمت کل ريال
مزايده ريال

1873/700/000691/900/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالک 3 فرعی از 2549 اصلی1
198/23/700/000733/340/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالک 4 فرعی از 2549 2
1142/400/000273/600/00020/000/000شهرک دستغيبپالک 4 فرعی از 3795 و 3796 اصلی3
114/652/600/000298/090/00020/000/000شهرک دستغيبپالک 12 فرعی از 3795و 3796 اصلی 4
1743/000/000522/000/00030/000/000شهرک دستغيبپالک 18 فرعی از 3795و 3796 اصلی 5
173/302/400/000415/920/00030/000/000شهرک دستغيبپالک 27 فرعی از 3795و 3796 اصلی 6
1882/600/000488/800/00030/000/000شهرک دستغيبپالک 45  فرعی از 3795و 3796 اصلی 7
195/702/600/000508/820/00030/000/000شهرک دستغيبپالک 46 فرعی از 3795و 3796 اصلی8

مشخصات مغازه ها

ف
مساحت آدرسمشخصات زمين ردي

)مترمربع(
قيمت هر مترمربع 

ريال
مبلغ سپرده در قيمت کل ريال

مزايده ريال
خيابان 17 شهريور مجتمع امتياز سرقفلی واحد شماره 112

تجاری باران طبقه اول
1245/833/333550/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع امتياز سرقفلی واحد شماره 213
تجاری باران طبقه اول

8/7549/142/875430/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع امتياز سرقفلی واحد شماره 316
تجاری باران طبقه اول

11/6045/689/655530/000/00030/000/000

ف
مساحت آدرسمشخصات زمين ردي

)مترمربع(
قيمت هر مترمربع 

ريال
مبلغ سپرده در مزايده قيمت کل ريال

ريال

26/6518/011/257480/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 42
29/6017/905/405530/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 53
28/6017/832/168510/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 64
42/4017/688/679750/000/00040/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 76
38215/000/000817/000/00045/000/000مجتمع تجاری پرديس طبقه دوم امتياز سرقفلی واحد شماره 87
5920/000/0001/180/000/00060/000/000مجتمع تجاری پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلی واحد شماره 96
3820/000/000760/000/00040/000/000مجتمع تجاری پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلی واحد شماره 107
5921/016/9491/240/000/00065/000/000مجتمع تجاری پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلی واحد شماره 116
31/3117/885/560560/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 125
3218/000/000576/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 131
6718/000/0001/206/000/00065/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجاری باران طبقه سومامتياز سرقفلی واحد شماره 147

متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به شهرداری نهاوند )امور قراردادها و امالک( مراجعه و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلی 208 تماس حاصل 
نمايند.

متقاضيان می توانند برای يک قطعه زمين و سرقفلی مغازه و يا بيشتر پيشنهاد قيمت بدهند.
متقاضيان می بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت جداگانه برای هر يک از قطعه زمينها و مغازه ها به صورت نقدی به شماره حساب 0104868466003 نزد 
بانک ملی شعبه شهرداری واريز و فيش واريزی را هنگام شرکت در جلسه کميسيون عالی معامالت که به صورت حضوری در محل شهرداری )سالن کنفرانس( تشكيل می 

گردد به همراه داشته باشند درغيراينصورت از حضور در جلسه از وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
متقاضيان همچنين می توانند به جای وجه نقد از ضمانتنامه بانكی و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.
هزينه چاپ آگهی و هزينه کارشناسی و کليه هزينه های احتمالی ديگر بر عهده برنده مزايده می باشد.

هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه های ثبتی بر عهده برنده مزايده می باشد.
متقاضيان می توانند تا پايان وقت اداری مورخ 97/9/10 مبلغ سپرده شرکت در مزايده را واريز نمايند.

کميسيون عالی معامالت مورخه 97/97/11 در محل شهرداری تشكيل و چنانچه برای هر يک از قطعات زمين ها سرقفلی مغازه ها حداقل سه متقاضی باشد کميسيون 
تشكيل و نفرات برنده اعالم خواهد شد.

آگهی چاپ نوبت اول: 97/8/20 - آگهی چاپ نوبت دوم: 97/8/28

 اختصــاص 218 هکتار از اراضی منابع 
طبیعی همدان برای ســاخت و راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی این مجموع را پیشگام 

حمایت از انرژی پاک کرده است.
موقعیت جغرافیــای همدان از جمله زاویه 
مناســب تابش خورشید و 200 روز آفتابی 
در ســال، این اســتان را به یکی از مناطق 
ممتــاز برای ســرمایه گــذاری در حوزه 

نیروگاه خورشیدی تبدیل کرده است.
در این میان اســتان همدان در جمع مناطق 
دارای تنش آبی به شــمار می رود چراکه 
تغییرات اقلیمی، کاهش نزوالت آسمانی و 
افت آب هــای زیر زمینی، 65 هزار هکتار 
از اراضی این استان را تبدیل به بیابان کرده 

است.
بنابراین عبور از بحران خشکســالی و کم 
آبی، استان را نیازمند استفاده از روش های 
نوین و علمی از جمله راه اندازی نیروگاه 
خورشــیدی برای تولید انرژی پاک کرده 

است.
همدان در چند سال گذشته گام های مثبت 
و موثری در این راســتا برداشــته است که 
نمونه آن بهره برداری از طرح های مختلف 
و تبدیل شدن این اســتان به قطب انرژی 

پاک است.
استفاده نکردن از ســوخت های فسیلی و 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کاهش 
اتکا به برق، فرصت مناسبی برای کسب و 
کار و ایجاد شغل های جدید است که باید 

مدنظر قرار گیرد.
همچنیــن تجدیدپذیــر بــودن، فراوانی، 
پایداری، دوســتدار محیط زیســت بودن، 
قابلیــت دسترســی و کاهــش هزینه های 
تولیــد از مزایای اســتفاده از نیروگاه های 

خورشیدی است.
با توجه به هم راســتا بــودن اهداف منابع 
طبیعی و واحدهای تولیــد انرژی پاک در 
حفاظت از عرصه های طبیعی همدان، این 
اداره کل حمایــت از ایجــاد نیروگاه های 

خورشیدی را در اولویت قرار داده است.
در ایــن باره معاون حفاظت و امور اراضی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
در گفــت و گو با ایرنا بیــان کرد: یکی از 
وظایف ایــن اداره کل، احیاء، توســعه و 
حفاظت اراضی ملی و پیشگیری از تخریب 

است.
رضا الوندی افزود: با این وجود طبق قانون 
اگــر اراضی قابلیت واگذاری داشــت می 
توان آن را بــه متقاضیان دارای طرح های 

کشاورزی و صنعتی واگذار کرد.
وی اضافه کرد: دبیرخانه واگذاری اراضی 
ملی در جهادکشــاورزی قــرار دارد و به 
طرح هــای پیشــنهادی دارای توجیه فنی 
و اقتصــادی پس از تصویــب طرح، زمین 

واگذار می شود.
معــاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری همدان بیان 
کرد: برخی طرح ها نظیر ســاخت نیروگاه 

سیاست  با  خورشــیدی 
ها و اهــداف این اداره 
کل هم راســتا هستند و 
بر  آنهــا موجب  اجرای 
اکوسیســتم  ریختن  هم 

طبیعت نمی شود.
الوندی بیــان کرد: پیش 
ماده  دبیرخانه  این در  از 
جهــاد  در  مســتقر   21
های  طرح  کشــاورزی 
پیشــنهادی برررسی می 
شــد اما برای طرح های 
همســو با سیاست های 
دبیرخانه  طبیعــی  منابع 
ماده ســه در ایــن اداره 
کل تشکیل شده و نیازی 
ارائه طــرح به جهاد  به 

کشاورزی نیست.
وی اضافه کــرد: دبیر خانه ماده ســه طرح 
پیشنهادی را در کمیسیون فنی بررسی کرده و 
عالوه بر تحویل زمین مورد نیاز برای اجرای 
طرح، زمین بیشتری با هدف کشت درخت و 

بوته کاری به متقاضی ارائه می دهد.

معــاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: 
این دبیرخانه بر خالف ماده 21 که پس از 
واگــذاری زمین اقدام به دریافت اجاره بها 
می کند، بعد از بهــره برداری طرح هزینه 

دریافت می کند.
الونــدی گفــت: در همیــن ارتبــاط 23 
نیــروگاه  احــداث  بــرای  درخواســت 
خورشیدی به دبیرخانه رسید که سه مورد 

آنها پیش از بررسی طرح انصراف دادند.
وی افزود: 20 درخواست در این دبیرخانه 
رســیدگی شــده که به حدود 50 درصد 
زمین  تاکنون  نیــروگاه،  احداث  متقاضیان 

تحویل شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی 
و آبخیزداری همــدان تاکید کرد: این اداره 
کل هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای 
واگذاری زمین به طرح های دارای توجیه 

اقتصادی ندارد.
از ســرمایه  اتریش  اســتقبال   

گذاری در انرژی پاک
ســرمایه گذار اتریشی در این زمینه گفت: 
همدان ظرفیت های مطلوبی برای احداث 
نیروگاه های خورشــیدی دارد و می توان 
در این حوزه سرمایه گذاری مطمئنی انجام 
داد.»جرالد شــرر« از آمادگی برای سرمایه 
گذاری در این اســتان خبــر داد و افزود: 
همــدان بهترین امکانــات و ظرفیت ها را 
برای ســرمایه گذاری دارد کــه باید از آن 

بهره برد.
وی اظهار داشت: طبق مطالعات و بررسی 
هــای صورت گرفته، همــدان از همه نظر 
بهترین مکان برای ســرمایه گذاری است 
بنابرایــن می تــوان عنوان کــرد که آینده 
این اســتان در زمینه جذب ســرمایه گذار 

درخشان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان نیز 
با معرفی ظرفیت های این اســتان گفت: با 
توجه به مطالعات سرمایه گذاران ایرلندی 
و انگلیسی، شــرایط آب و هوای همدان، 
بهترین موقعیت را برای 
سرمایه گذاری در حوزه 
ایجاد  خورشیدی  انرژی 

کرده است.
ســید ناصــر محمودی 
افزود: کارخانه تولید پنل 
کشور  در  خورشــیدی 
توسط یک سرمایه گذار 
ایجاد می شــود  آلمانی 
نیروگاه  ساخت  برای  تا 
به  مجبور  خورشــیدی 
وارد کردن پنل از خارج 

کشور نباشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان 
نیــز در این زمینه گفت: 
مگاوات  هر  ایجاد  برای 
یورو  میلیــون  نیروگاه خورشــیدی، یک 
ســرمایه گذاری و برای هــر هفت تا 10 
مــگاوات نیروگاه خورشــیدی 10 هکتار 

زمین مورد نیاز است.
محمد مهدی شــهیدی بیان کرد: اقدامات 
خوبــی برای جذب ســرمایه گــذاران و 

احداث نیروگاه های خورشیدی در همدان 
انجام شــده و این اســتان به عنوان قطب 
نیروگاه های خورشــیدی در کشور مطرح 

است.
وی بــا بیــان اینکــه تمــام نیروگاه های 
خورشــیدی احداث شــده با مشــارکت 
سرمایه  گذار خارجی است، اظهار داشت: 
2 نیروگاه خورشــیدی هــر یک به قدرت 

30 مگاوات نیز توســط یک شرکت چینی 
در شهرســتان تویسرکان در دست احداث 

است.
شــهیدی عنوان کرد: 70 درصد تجهیزات 
مانند پنل های به کار رفته در این نیروگاه ها 
از شــرکت خارجی تامیــن و 30 درصد 
تجهیزات مثــل کابل، ترانــس و غیره در 

داخل تامین می شود.

218هکتارازاراضياستاننیروگاهخورشیدياست

منابع طبيعی پيشگام 
حمایت از انرژی هاي پاك
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بانوان کاراته در یک قدمی مدال برنز تیمی 
جهان

ــارزه ســوم  ــن در مب ــر ژاپ ــا شکســت براب ــوان ب ــه بان ــم کارات  تی
رقابتهــای تیمــی قهرمانــی جهــان بــه گــروه شــانس مجــدد رفــت و 

ــه دیــدار رده بنــدی راه یافــت. ــا دو پیــروزی ب ب
ــود را  ــته کار خ ــه روز گذش ــم ک ــن تی ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
ــروز  ــود، ام ــرده ب ــاز ک ــنگال آغ ــل س ــر مقاب ــر صف ــری 2 ب برت
هــم بــا تــک پیــروزی حمیــده عباســعلی برابــر هلنــد بــه 

برتــری دســت یافــت و در ادامــه 2 بــر یــک بــه ژاپــن باخــت. 
ــب خــود را شکســت  ــارزه رقی فاطمــه چاالکــی در نخســتین مب
ــان  ــه کار خــود پای ــا نتیجــه تســاوی ب ــده عباســعلی ب داد، حمی
داد و رزیتــا علیپــور بازنــده تاتامــی را تــرک کــرد تــا کار 
ــعلی در  ــارزه عباس ــن مب ــیده و در ای ــارم کش ــارزه چه ــه مب ب

ــد.  ــده ش ــی« )رای داوران( بازن »هانت
ــروه  ــی در گ ــران ایران ــی، دخت ــارزه نهای ــه مب ــن ب ــود ژاپ ــا صع ب
ــدار خــود  ــن دی ــه داده و در اوای ــه کار خــود ادام ــانس مجــدد ب ش
در ایــن مرحلــه بــه مصــاف ترکیــه رفــت و ایــن تیــم را در حالــی 

ــا تــک  ــد، ب ــه تســاوی رضایــت داده بودن کــه چاالکــی و علیپــور ب
ــت داد.  ــعلی شکس ــده عباس ــروزی حمی پی

بانــوان کاراتــه ایــران در مبــارزه دوم خــود در گــروه شــانس مجــدد 
بــه دیــدار »کــزوو« رفــت و بــا برتــری 2 بــر صفــر و پیــروزی هــای 
ــا  ــدار رده بنــدی رفــت ت ــه دی ــدار ب ــن دی ــور در ای چاالکــی و علیپ

عصــر شــنبه بــرای کســب مــدال بــه دیــدار اســپانیا بــرود. 
ــا  ــان ب ــی جه ــه قهرمان ــای کارات ــن دوره رقابته ــت و چهارمی بیس
ــان  ــپانیا جری ــان در اس ــی از 140 کشــور جه ــه کاهای حضــور کارات

دارد. 

خبـر گزارش

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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2
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پيشخوان

کارکنــان  فوتســال  مســابقات   
قرعــه  اســتان  اجرایــی  دســتگاههای 
کشــی شــد و تیــم هــای حاضــر در ایــن 
رقابتهــا حریفــان خــود را شــناختند.

ــعه ورزش اداره کل ورزش  ــاون توس مع
اســتان گفــت: مســابقات  و جوانــان 
فوتســال کارکنــان ادارات و دســتگاههای 
اجرایــی بــه میزبانــی شــهر همــدان 

می شــود. برگــزار 
اداره کل  به گــزارش روابط عمومــی 
ورزش و جوانان اســتان همدان، عباس 
قهرمانی گفت: این رقابت ها با همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های 
فوتبــال و ورزش های همگانی اســتان 
همدان از تاریخ 20آبــان ماه با حضور 

15 تیم در ســالن شــش هــزار نفری 
همدان برگزار می شود. عباس قهرمانی 
ابــراز کرد: تقویت انگیــزش و ارتقای 
روحیه نشــاط و شــادابی کارکنان در 
راســتای کاهش عوارض ناشی از عدم 
تحرک الزم و تشویق و ترغیب کارکنان 
برای مشــارکت پویــا در فعالیت های 
ورزشــی از جمله اهداف این مسابقات 

است.
وی تصریــح کــرد: تیم هــای شــرکت 
کننــده در ایــن مســابقات در ســه گــروه 
ــه  ــی ب ــه تیم ــروه س ــک گ ــی و ی 4 تیم
مصــاف هــم می رونــد کــه در نهایــت از 
هــر گــروه دو تیــم برتــر راهــی مرحلــه 
ــم در  ــت تی ــود هش ــس از صع دوم و پ

ایــن مرحلــه، تیــم قهرمــان ایــن پیکارهــا 
مشــخص می شــود.

وی افــزود: قرعــه کشــی ایــن رقابتهــا بــا 
ــر  ــای حاض ــم ه ــتان تی ــور سرپرس حض
ــده  ــرکت کنن ــای ش ــم ه ــزار و تی برگ

ــناختند. ــود را ش ــان خ حریف
اداره کل ورزش و جوانــان،  گــروه 1: 
و  اجتماعــی  تامیــن  مســکن،  بانــک 

دانشــگاه بوعلــی ســینا
ــکی،  ــوم پزش ــیما، عل ــروه 2: صداوس گ

ــپه ــک س ــالمت و بان ــه س بیم
گــروه 3: گمــرک، شــرکت گاز، اداره کل 

زنــدان هــا و آمــوزش و پــرورش
گــروه 4: بانــک رفــاه، هواشناســی و 

دارایــی

مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور 
درهمدان آغاز شد

 دهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی 
شهر همدان آغاز شد.

دبیــر هیأت بوکس همدان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: در این 
پیکارها که از صبح امروز به میزبانی ســالن فردوســی آغاز شد، 220 

ورزشکار از 32 استان کشور شرکت دارند.
امید مرامی بیان کرد: دهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان 
کشــور با عنوان یادواره سردار شــهید »حاج حسین همدانی« در حال 

برگزاری است.
وی خاطرنشــان کرد: این مسابقات به مدت پنج روز در همدان برگزار 
می شود و بهترین های کشور حضور دارند و بوکسورهای برتر به تیم 

ملی نوجوانان راه می یابند.
وی یادآور شد: در مجموع 193 مسابقه بوکس در این دوره از مبارزه ها 
انجام می شود و داوران حاضر در این دوره از مسابقات همگی از گزینه 

های مطرح، ملی و ستاره دار کشور هستند.
هم اکنون یک هزار ورزشکار به صورت سازمان یافته در ورزش بوکس 

استان همدان فعالیت دارند.

اعطای مجوز انتخابی و جام تختی به نفرات 
برتر قهرمانی کشور

 دبیر فدراســیون کشــتی گفت: رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی 
قهرمانی بزرگساالن کشور در گروه های الف و ب در چهار شهر قصر 

شیرین، اندیمشک، زرین شهر و اهر برگزار می شود.
به گزارش ســایت فدراسیون کشتی، رضا الیق گفت: رقابتهای کشتی 
آزاد و فرنگی بزرگساالن قهرمانی کشور در گروه الف روزهای پنجشنبه 
و جمعه هفته جاری )24 و 25 آبان ماه( به ترتیب به میزبانی شهرهای 

قصر شیرین و اندیمشک برگزار می شود.
وی ادامه داد: مسابقات کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور در گروه ب 
نیز روزهای 30 آبان و اول آذر ماه به ترتیب در شــهرهای زرین شهر 

اصفهان و اهر برگزار می شود.
الیق تصریح کرد: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور در گروه 

ج نیز چند هفته قبل در سیرجان برگزار شد.
دبیر فدراسیون کشتی در پایان گفت: نفرات برتر رقابت های قهرمانی 
کشور عالوه بر کسب ســهمیه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی، 

مجوز شرکت در جام تختی را نیز بدست می آورند.

آغاز اردوی تیم ملی بسكتبال از 26 مردادماه 

 اردوی تیم ملی بســکتبال برای حضور در پنجره پنجم رقابت های 
انتخابی جام جهانی 2019 از 26 مردادماه آغاز می شود. 

به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال در ادامه دیدارهای انتخابی برای کسب 
سهمیه جام جهانی 2019 چین باید به مصاف استرالیا و فیلیپین برود. این 
دو دیدار در چارچوب پنجره پنجم مسابقات انتخابی برگزار می شود. 

برای حضور در این پنجره از مســابقات، تیم ملی بسکتبال بعد از اتمام 
دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر وارد اردوی آماده ســازی می شــود. 
دیدارهای این هفته از رقابت های لیگ برتر 24 مردادماه )پنجشــنبه( 
برگزار می شود. اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال نیز از 26 مردادماه 

)شنبه( آغاز خواهد شد. 
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال هنوز معرفی نشده اند 
اما پیش از این فهرســت ابتدایی این تیم برای این مرحله از رقابت ها 
به فیبا اعالم شــده است. کادر فنی تیم ملی بسکتبال نیز با لحاظ کردن 
فهرست اولیه اعالم شده، ترکیب اردونشینان را برای دو دیدار پیش رو 

مشخص خواهد کرد. 
تیم ملی بســکتبال در چارچوب پنجره پنجم رقابت های انتخابی جام 
جهانی 9 آذرماه برای برگزاری دیدار رفت به مصاف اســترالیا می رود 
و 12 آذرماه نیز در مانیل دیدار برگشت برابر فیلیپین را برگزار می کند. 
تیم ملی بســکتبال تا به امروز 8 دیدار خود در مسابقات انتخابی جام 
جهانی را برگزار کرده و طی آن موفق به کســب 6 پیروزی شده ضمن 

اینکه نتیجه دو دیدار برابر عراق و ژاپن را هم واگذار کرده است. 

آغاز اردوی تیم ملی بسكتبال از 26 آبان ماه

 اردوی تیم ملی بســکتبال برای حضور در پنجره پنجم رقابت های 
انتخابی جام جهانی 2019 از 26 آبان ماه آغاز می شود. 

به گزارش مهر، تیم ملی بســکتبال در ادامــه دیدارهای انتخابی برای 
کسب سهمیه جام جهانی 2019 چین باید به مصاف استرالیا و فیلیپین 
برود. این دو دیدار در چارچوب پنجره پنجم مسابقات انتخابی برگزار 

می شود. 
برای حضور در این پنجره از مســابقات، تیم ملی بسکتبال بعد از اتمام 
دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر وارد اردوی آماده ســازی می شــود. 
دیدارهــای این هفته از رقابت های لیگ برتر 24 آبان ماه )پنجشــنبه( 
برگزار می شود. اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال نیز از 26 آبانماه 

)شنبه( آغاز خواهد شد. 
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال هنوز معرفی نشده اند 
اما پیش از این فهرســت ابتدایی این تیم برای این مرحله از رقابت ها 
به فیبا اعالم شــده است. کادر فنی تیم ملی بسکتبال نیز با لحاظ کردن 
فهرست اولیه اعالم شده، ترکیب اردونشینان را برای دو دیدار پیش رو 

مشخص خواهد کرد. 
تیم ملی بســکتبال در چارچوب پنجره پنجم رقابت های انتخابی جام 
جهانی 9 آذرماه برای برگزاری دیدار رفت به مصاف اســترالیا می رود 
و 12 آذرماه نیز در مانیل دیدار برگشت برابر فیلیپین را برگزار می کند. 
تیم ملی بســکتبال تا به امروز 8 دیدار خود در مسابقات انتخابی جام 
جهانی را برگزار کرده و طی آن موفق به کســب 6 پیروزی شده ضمن 

اینکه نتیجه دو دیدار برابر عراق و ژاپن را هم واگذار کرده است. 

علیپور و بیرانوند در 
کانون توجه فاکس 

اسپورت
 فاکس اسپورت از علیرضا بیراوند و 
علی علیپور به عنوان بازیکنان مهم در 

فینال لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد.
به  گزارش  ایسنا ، تیم فوتبال پرسپولیس 
برای جبران شکســت بازی رفت برابر 
کاشیما به مصاف این تیم ژاپنی خواهد 

رفت.
علی علیپــور و علیرضــا بیرانوند، دو 
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس می توانند 
تیمشــان  برای  تاثیرگذاری  چهره های 
در این مسابقه باشند. پرسپولیس برای 
صعود نیاز به کلین شیت در این مسابقه 
دارد و بــه همین خاطــر روی مهارت 
علیرضا بیرانوند حساب باز کرده است.

دروازه بان ملی پوش ایران امیدوار است 
که بتواند دروازه بان پرســپولیس را در 
تهران بسته نگه دارد. البته این تنها برای 
قهرمانی سرخپوشان کافی نیست بلکه 
آنهــا باید گلزنی هم بکننــد. به همین 
دلیل علــی علیپور، مهاجم نوک فوتبال 
پرسپولیس که توانایی بازی در کناره ها 
را نیــز دارد، می توانــد در امر گلزنی 
مهره قابــل اتکایی برای تیــم برانکو 

ایوانکوویچ در تهران باشد.

عصر مسی و رونالدو 
تمام می شود

 ستاره جوان پاری  سن  ژرمن بر این 
باور است که باید توپ طال به یکی از 

بازیکنان فرانسه برسد.
 پاری  ســن  ژرمن یکی از شانس های 
اصلی کســب عنوان قهرمانی در فصل 
جاری لیگ قهرمانان اروپا است. کیلیان 
ام باپه، بازیکن جوان و تاثیرگذار پاری 
سن ژرمن از شانس باالی تیمش برای 

قهرمانی در لیگ قهرمانان می گوید.
بــه  گــزارش  ایســنا  او گفــت: در گــروه 
ــا  ــت ب ــم. رقاب ــرار گرفته ای ــختی ق س
ــا  ــه از بهترین ه ــول ک ــی و لیورپ ناپول
هســتند آســان نیســت. خــوب اســت 
کــه بــا چنیــن تیــم هــای بــزرگ 
بــازی می کنیــم. هنــوز شــانس بــاالی 
بــرای صعــود داریــم. می خواهیــم  
ــازی خــود  ــن ب ــول بهتری ــر لیورپ براب
را بــه نمایــش گذاریــم. اگــر یــک دل 
ــای همیشــگی خــود  شــویم و بازی ه
را بــه نمایــش گذاریــم قطعــا شــانس 
قهرمانــی داریــم و مــی توانیــم در هــر 

ــروزی برســیم. ــه پی ــداری ب دی
ادامــه  در  جــوان  بازیکــن  ایــن 
ــاره شــانس خــود  ــش درب صحبت های
بــرای رســیدن بــه تــوپ طــال، اضافــه 
ــزه هــر  ــن جای ــرای کســب ای کــرد: ب
آن چــه را کــه الزم باشــد، انجــام 
بــه  را  جایــزه  ایــن  اگــر  داده ام. 
ــوم.  ــت نمی ش ــاورم ناراح ــت نی دس
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــن امس م
پیشــرفت داشــته ام  و هــدف مــن 

ــت. ــن اس همی

حمایت سرمربی بروخه 
از کاوه رضایی

 ایوان لکو با حمایت از کاوه رضایی 
عنــوان کرد این بازیکــن در هفته های 
آتی به شــرایط خوب خود باز خواهد 

گشت.
در  بروخــه   ، گــزارش  ایســنا  بــه  
لیــگ  پانزدهــم  رقابت هــای هفتــه  
بلژیــک بایــد بــه مصــاف شــارلوا 
بــرود. ایــن دیــدار بــرای کاوه رضایــی 
ــود  ــوب می ش ــاص محس ــداری خ دی
چــون بایــد برابــر تیــم ســابقش قــرار 

ــرد. بگی
ــال  ــم فوتب ــرمربی تی ــو، س ــوان لک ای
ــن  ــن بازیک ــت از ای ــا حمای ــه ب بورخ
ــی  ــه رضای ــت ک ــت اس ــت : درس گف
نــدارد  قــرار  ایده آلــی  شــرایط  در 
ولــی او قبــال در تیــم کوچک تــری 
ــر  ــم بزرگ ت کار کــرده و حضــور در تی
ــه  ــی ک ــا قیمت ــرد؛ آن هــم ب ــان می ب زم
مــن  می گذارنــد.  او  روی  رســانه ها 
مطمئــن هســتم که زمــان باعــث خواهد 
شــد رضایــی بــه شــرایط ایــده آل خوب 
ــوب و  ــن خ ــردد. او بازیک ــود بازگ خ
ــی  ــت باالی ــا ذهنیــت درســت و کیفی ب
ــی  ــای آت ــا در هفته ه ــه قطع ــت ک اس
ــرای  ــری ب ــگ و مهم ت ــر رن ــش پ نق
مــا ایفــا خواهــد کــرد. رضایــی از هــر 
دقیقــه تمریــن تیــم اســتفاده می کنــد و 
ــر پیشــرفت های او در  ــن تحــت تاثی م

ــتم.  ــر هس ــای اخی هفته ه

 مســابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی 
نونهاالن استان یادواره شهید بهرامعلی الوندی 
روز گذشــته در ســالن 2 هزار نفری الغدیر 

تویسرکان برگزار شد.
سرپرست هیأت کشتی استان همدان گفت: 
مســابقات قهرمانی کشــتی آزاد و فرنگی 
نونهاالن استان یادواره شهید بهرامعلی الوندی 
روز گذشــته در ســالن 2 هزار نفری الغدیر 

تویسرکان برگزار شد.
رامین درویشــی گفــت: در ایــن دوره از 
مسابقات 78 کشــتی گیر در رشته آزاد و 60 
کشتی گیر در رشته فرنگی روی تشک رفتند.

سرپرست هیأت کشتی استان همدان عنوان 
کرد: در کشــتی فرنگــی و در 35 کیلوگرم 
حســین ترک از همــدان، در 38 کیلوگرم 
رضــا جامه بزرگی از نهاوند، در 42 کیلوگرم 
ابوالفضل خویشوند از نهاوند، در 44 کیلوگرم 
حســین مدنی از تویسرکان، در 48 کیلوگرم 
محمدصالــح قره باغــی از همــدان، در 52 
کیلوگرم امیرحسین عبدالوند از تویسرکان و 
در 57 کیلوگرم محمد کرمی از کبودراهنگ 

عناوین قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
وی گفت: در 62 کیلوگرم نیز کیان پوربهمن 
از همــدان، در 68 کیلوگرم مهدی صادقی از 
بهار، در 75 کیلوگرم علی همدانی از همدان، 
در 85 کیلوگــرم امیرمحمد زارعی از همدان 
و در 100 کیلوگــرم بهنام گمار از همدان به 

عنوان قهرمانی دست یافتند.
درویشــی در گفت وگو با فارس خاطرنشان 
کرد: در کشــتی آزاد نونهاالن قهرمانی در 32 
کیلوگرم محمدحسام حاصلی از همدان، در 
38 کیلوگرم امیرعلی شــعبانی از همدان، در 
41 کیلوگرم محمدمهدی ابراهیمی از همدان، 
در 44 کیلوگرم مهراب پرویزی از نهاوند، در 
48 کیلوگرم محمدمهدی منوری از همدان، 
در 52 کیلوگرم امیرحسین عبدی از همدان، 
در 57 کیلوگرم محمدرضا سیاوشی از نهاوند، 
در 62 کیلوگرم عباس زندیه از مالیر، در 68 
کیلوگرم حمیــد دارابی از نهاونــد، در 75 

کیلوگرم امیرمحمد میرزایی از نهاوند، در 85 
کیلوگرم سهیل جاویدان از همدان و در 100 
کیلوگرم محمدمهدی زنگنه از تویســرکان 

قهرمان شدند.
وی عنوان کرد: باید از تک تک زحمتکشــان 
برگزاری مسابقات به خصوص ریاست اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان، ریاست هیأت 
کشــتی تویســرکان، مربیان و پیشکسوتان 
گرانقدر، علی محمد مالمیر پیشکسوت ارزنده 
کشتی این شهرستان، مردم و تماشاگران فهیم 
تویسرکانی به دلیل برگزاری ایده آل مسابقات 
و نیز میزبانی گرم و شایسته نهایت تشکر را 

داشته باشیم.
سرپرست هیأت کشتی همدان با بیان اینکه 
در حاشیه مسابقات نونهاالن قهرمانی استان 
در تویســرکان، به همت هیأت کشتی استان 
از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش اول همدان 
تجلیــل به عمــل آمد، تصریح کــرد: طبق 
برنامه ریزی هیأت، در برنامه ها و مســابقات 
بعدی تجلیل از دیگر قهرمانان و پیشکسوتان 
کشتی اســتان همدان در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.
وی در ادامــه با بیان اینکه مســووالن هیأت 
کشتی در نخستین بازدید خود از هیأت های 
شهرســتانی، هفته گذشــته بــا حضور در 
شهرستان نهاوند به بررسی مشکالت کشتی 
این شهرستان پرظرفیت پرداختند، تاکید کرد: 
در این نشســت فرامرز سماوات سرپرست 
هیأت کشــتی شهرســتان نهاونــد، مجتبی 
خدارحمی نخســتین مدال آور کشتی استان 
در مسابقات آسیایی که اصالتا نهاوندی است 
و در حــوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش 
استان مشــغول به کار است، سعید ابراهیمی 
نایب قهرمان جهان و گوش شکسته پرآوازه 
کشــورمان، مربیان این شهرســتان از جمله 
بهــاری، نادری، صفاری، کمروند، ســلگی، 
شهبازی و همچنین کشتی گیران خوب این 
شهرستان از جمله میثم فیروزآبادی حضور 

داشتند.

درویشی یادآور شد: حمید سیفی رئیس کمیته 
استعدادیابی فدراسیون، محمد رضایی قهرمان 
نامدار نهاوندی و برنده کشتی گیرانی اسطوره 
ای همچون »بســیک کودوخــوف« فقید و 
»هنری ســوجودو« و همچنین علی سوری 
عضو کمیته مربیان فدراســیون قرار بود در 
این نشســت حضور داشته باشند که به دلیل 
حضور در تهران و مشغله های کاری این امر 

میسر نشد.
وی ادامه داد: در این نشست مسووالن هیأت 
کشتی استان و شهرســتان، ضمن بازدید از 
خانه کشتی علیمرادیان، قول مساعد دادند تا 
با کمک تربیت بدنی آموزش و پرورش استان 
و شهرستان و با پیگیری مجتبی خدارحمی، 
سالن کشتی آموزشگاه های نهاوند نیز بیش از 
پیش فعال و در اختیار مربیان و کشتی گیران 

قرار گیرد.
پیشکسوت کشتی استان همدان با بیان اینکه 
کمبــود فضای تمرین، یکی از مشــکالت 
کشتی شهرســتان نهاوند اســت که مقرر 
شد با تالش ورزش و جوانان شهرستان و 
هیأت کشتی استان تا حدودی این مشکل 
برطرف شــود، یادآور شد: در این نشست 
و بعد از صحبت با علی ســوری، وی قول 
مســاعد داد تا از هیچ تالشــی در راستای 
تقویت کشــتی و نیز ارتقای سطح مربیان 

این خطه پرافتخار دریغ نکند.
درویشــی گفت: چیزی که پیداســت اینکه 
نهاونــد یکــی از قطب های اصلی کشــتی 
استان و کشــورمان به شــمار می رود و در 
چند ســال اخیر به دلیل برخی نامالیمات و 
تصمیم گیری های اشتباه، این ورزش مظلوم 

در نهاوند به ورطه نابودی رفت.
وی افزود: امید اســت با همــکاری، تعامل، 
اتحاد و یــک وفاق جمعی میــان مربیان و 
مسووالن، دوباره آب رفته به جوی بازگشته و 
با توجه به حضور مربیان خوب و بادانش در 
این شهرستان، مجدد شاهد ظهور قهرمانانی 

چون سعید ابراهیمی باشیم.

سرپرستهیأتکشتیهمدان:

کشتی نهاوند به روزهای خوب 
خود باز می گردد

توقف استادان بین المللی شطرنج 
در جشنواره مردان ایران

 مرحله نیمه نهایی هفدهمین دوره جشنواره شطرنج مردان ایران در 
حالی از روز جمعه گذشته به میزبانی شهر مریانج از توابع شهرستان 
همدان آغاز شده که 60 شطرنجباز نخبه کشور برای راهیابی به فینال 

مسابقات نبرد جذابی را شروع کرده اند.
78 شــطرنجباز برتر کشــور ســهمیه حضور در مرحله نیمه نهایی 
مسابقات را داشــتند اما 17 تن از آنها بنا به دالیلی از شرکت در این 
رقابت ها انصراف دادند وغیبت این تعداد بازیکن سبب شد تا میزهای 
تعیین شده برای مسابقات دستخوش تغییرات شود و چیدمان بازی ها 

براساس 60 شرکت کننده طراحی شد.
 شکست بزرگان شطرنج کشور

به گــزارش ایرنــا در دور اول مرحله نیمه نهایــی هفدهمین دوره 
جشنواره شــطرنج مردان کشــور نتایج جالبی رقم خورد و بزرگان 

شطرنج شکست خوردند.
استاد بزرگ »پویا ایدنی« که در یک ماه اخیر قهرمان مسابقات شطرنج 
اوپن بین المللی گوا در هند و مسابقات جام چیگورین در روسیه شده 
بود، در دور اول مســابقات نیمه نهایی جشنواره سراسری کشور و بر 

روی میز یک مغلوب »محمد شاهمرادی« از کردستان شد.
همچنیــن روی میز ســه این مســابقات اســتاد بــزرگ »امیررضا 
پوررمضانعلی« که به تازگی نایب قهرمان مسابقات شطرنج اوپن بین 
المللی پاتایا در تایلند شــده است برابر »مرتضی عسگری« با تساوی 

متوقف شد.
توقف اســتاد بزرگ »پوریا درینی« برابر »رضا روزبیان«، »آرش 
طاهباز« برابر »حســین مجاوریان« و »ســید جواد علوی مقدم« 
برابر »ســید کیان پور موســوی« از ســایر نتایج قابل توجه دور 

اول بود.
 مازیار باقری امید قهرمانی شطرنج مردان

»مازیار باقری« همچنان امید اصلی کسب عنوان قهرمانی در جشنواره 
شطرنج مردان کشور است این شطرنجباز اهل استان خراسان شمالی 
در مرحله مقدماتی مســابقات موفق به کســب عنوان قهرمانی شد و 
اکنون نیز بخت اصلی قهرمانی در دور نیمه نهایی و راه یابی به فینال 

بازی ها محسوب می شود.
»امیر رضا پورآقا باال« از آذربایجان شــرقی و »بردیا ویسی« از استان 
البرز نیز در دور مقدماتی رده های دوم و سوم را کسب کردند و آنها 

نیز برای قهرمانی مبارزه می کنند.
 تغییر زمان مسابقات همزمان با بازی پرسپولیس

مســابقات نوبت عصر هم مرحله نیمه نهایی جشنواره شطرنج مردان 
کشور به میزبانی همدان به دلیل بازی تیم فوتبال پرسپولیس در فینال 

جام باشگاه های آسیا لغو شد.
 نبرد برای راهیابی به فینال

مرحله نیمه نهایی هفدهمین دوره جشــنواره شطرنج مردان کشور در 
شرایطی تا روز پنجشــنبه هفته جاری به میزبانی همدان پیگیری می 
شود که شرکت کنندگان برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات تالش 

می کنند.
براساس تصمیم گیری مسئوالن فدراسیون، تنها 12 شطرنجباز مجوز 

حضور در مرحله نهایی رقابت ها را کسب می کنند.
همدانی ها به عنوان میزبان این دوره از مســابقات امیدوار به کســب 

سهمیه فینال هستند.
امیــر مســعود مــرادی شــطرنجباز مســتعد همدانــی از دور مقدماتــی 
ــد  ــه مرحلــه نیمــه نهایــی شــد و ســینا کورون ــه صعــود ب موفــق ب
دیگــر شــطرنج بــاز ایــن اســتان بــه عنــوان قهرمــان اســتان در ایــن 

مســابقات حضــور خواهــد داشــت.
 میزبانی برای تجربه اندوزی

رئیــس هیأت شــطرنج همدان با اشــاره به میزبانی دوبــاره همدان 
از جشــنواره مردان کشــور گفت: هدف اصلی مــا تجربه اندوزی 

شطرنجبازان همدانی در رقابت با برترین های کشور است.
احمد علی بابایی افزود: این میزبانی های کشــوری به شــطرنجبازان 

همدانی کمک می کند تا به سطح باالیی دست یابند.
وی بیان کرد: این مسابقات به رتبه و رنکینگ شطرنجبازان کمک می 

کند و برهمین اساس بسیار حایز اهمیت است.
علی بابایی خاطرنشــان کــرد: این رقابت ها به صورت اســتاندارد 
)فکری( و به روش سوئیســی برگزار می شود و به سه نفر برتر این 

مرحله از مسابقات مدال و حکم قهرمانی اعطا خواهد شد.

نهاوند قهرمان مسابقات وزنه برداری 
بانوان استان شد

 اولین دوره مســابقات وزنه برداری بانوان اســتان به میزبانی 
شهرستان نهاوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند 
، مســابقات وزنه برداری انتخابی المپیاد برتر استان در رده سنی 
نوجوانان در بخش آقایان و بانوان روز گذشته در مجموعه ورزشی 
شــهید عباد اهلل خدارحمی با حضور تیم هــای همدان ، نهاوند ، 
اسدآباد ، مالیر و تویسرکان و بیش از 85شرکت کننده برگزارشد 

و در پایان تیم های اول تا سوم به شرح ذیل می باشد.
آقایان

................................................................................... مالیر تیم اول
تیم دوم................................................................................  نهاوند
.............................................................................. همدان تیم سوم 

بانوان
تیم اول ...............................................................................  نهاوند
تیم دوم .................................................................................  مالیر
تیم سوم...............................................................................  همدان

مسابقات فوتسال کارکنان استان همدان
 قرعه کشی شد
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■ حديث:
امام علي)ع(:

خداوند به حضرت عيسی )ع( وحی فرمود: بگو من هرگز دعای کسی را که 
برگردنش حقی از ديگران است اجابت نخواهم کرد.

الخصال،  ج 40، ص 337

نمایش خردسال در همدان نیازمند
 توجه است

 یــک کارگردان تئاتر خردســال در همدان گفــت: در همدان به 
نمایش های بخش خردسال چندان بهایی داده نمی شود.

نمایش »سفر دندان ها« از جمله نمایش های راه یافته به بخش مسابقه 
تئاتر خردسال بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان به کارگردانی محمد طالبی و نویســندگی فرهاد اسماعیلی 

است.
محمد طالبی در این زمینــه در گفت وگو با فارس به اهمیت تفکیک 
بخش های مختلف رده ســنی در جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان پرداخت و گفت: این اتفاق باعث شده کار بسیار تخصصی تر 
شــده و هر کارگردانی با شــناخت کامل از گروه سنی خود بهترین 

انتخاب و اجراها را برای مخاطبان خود داشته باشد.
ــن  ــه خاطــر اینکــه مخاطــب ای ــارس، وی گفــت: ب ــه گــزارش ف ب
بخــش خــود بچه هــای خردســال اند بــه همیــن علــت بنــده تولیــد 
ــای  ــخصًا دنی ــرا ش ــردم زی ــاب ک ــش را انتخ ــن بخ ــرای ای کار ب

ــت دارم. ــاالن را دوس خردس
این کارگــردان تئاتر ادامه داد: مخاطبان تئاتر در بخش خردســال را 
معموالً بچه های یک تا 6 ســال تشــکیل می دهند و با توجه به اینکه 
دنیای آنها متفاوت تر از بقیه اســت، بــه راحتی می توان با خلوص و 

سادگی آنها ارتباط برقرار کرد و از همه مهمتر آموزش داد.
وی با بیان اینکه کودکان در این دوران آماده پذیرش پیام های بسیاری 
از سوی اطرافیان و محیط هستند، گفت: در عصر کنونی که خانواده ها 
اهمیت بیشــتری به این رده سنی می دهند کار در این بخش با وجود 

لذت بخش بودن، بسیار سخت و حساس است.
طالبــی گفــت: یکــی دیگــر از ویژگی هــای جالــب تئاتــر خردســال، 
ــاید  ــه ش ــوع نمایش هاســت ک ــن ن ــاه اجــرای ای ــان کوت ــدت زم م
محدودیــت هایــی ایجــاد کنــد امــا تمــام پیام هــا و نــکات آموزشــی 
ــل  ــب منتق ــه مخاط ــی ب ــل قبول ــان قاب ــود را در زم ــر خ ــورد نظ م

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در همــدان بــه نمایش هــای خردســال 
چنــدان بهایــی داده نشــده و حتــی مــورد اســتقبال اجــرای عمومــی 
هــم قــرار نمی گیــرد، ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ایــن 
ــغ مناســبی هــم  ــه و تبلی ــرار گرفت ــر مــورد حمایــت مناســب ق ژان
در خصــوص آن انجــام گیــرد، هنرمنــدان بیشــتری در ایــن حــوزه 

فعالیــت خواهنــد کــرد.
ــراری  ــود برق ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــردان در بخ ــن کارگ ای
ــرح  ــدان مط ــا هنرمن ــکار ب ــادل اف ــا و تب ــر روز دنی ــا تئات ــاط ب ارتب
ــر در  ــنواره تئات ــوب جش ــرات مطل ــه تاثی ــش را از جمل ــن بخ ای
همــدان عنــوان کــرد و گفــت: هــر ســال در ایــن ایــام شــاهد تجهیــز 
ســالن های محــل اجــرا نیــز هســتیم کــه امیدواریــم ایــن رونــد در 

ــه داشــته باشــد. طــول ســال ادام
وی افزود: این امر باعث شده تا اکثر فعاالن تئاتر استان فقط در اندیشه 
تولید نمایش های کودک باشــند و از ســایر ژانرها به خصوص تئاتر 
بزرگسال غافل شــوند در حالی که برای موفقیت در هنر نمایش الزم 

است در همه زمینه ها فعالیت های مستمری داشته باشیم.
طالبی با اشــاره به نمایش »ســفر دندان ها« اظهار کرد: ما در این کار 
ســعی کردیم مقاطع رشد کودک از درآوردن نخستین دندان تا افتادن 
و جایگزینی آنها با دندان های شیری را با نگاهی متفاوت تر به نمایش 

بگذاریم.
وی با بیان اینکه شــخصیت های اصلی نمایش دوقلوهایی هستند که 
هر یک با کشــف توانایی هایی که دندان به آن ها می دهد واکنش های 
متفاوتــی را بروز می دهند، ادامــه داد: در این نمایش با تلفیق تکنیک 
انســان و عروسک سعی بر ایجاد جذابیت های نمایشی و بصری شده 

است.

22آبانگشايشمیيابد
نمایشگاه بزرگ کتاب در همدان

 مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان از 
برگزاری نمایشــگاه بزرگ کتاب به مناســبت هفته 
»کتــاب، کتابخوانی و کتابدار« و عرضه 4 هزار عنوان 

کتاب خبر داد.
عاطفــه زارعی با اشــاره به فرارســیدن هفته کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار، اظهار کرد: در راســتای ارتقای 
فرهنگ مطالعه و به مناســبت هفته کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار برنامه های مختلفی در استان پیش بینی شده 
اســت.وی با بیان اینکه این برنامه ها با هدف ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در اســتان اجرا می شــود، گفت: 
برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در همدان از مهمترین 
برنامه ها در هفته کتاب اســت.مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان همدان در گفت وگو با فارس افزود: 
در این نمایشــگاه کتاب ها در موضوعات کتاب های 
کمک درسی، عمومی و کودک و نوجوان در معرض 
نمایش خواهد بود.وی بــا تاکید به اینکه کتاب های 
موجود در نمایشــگاه برای عموم 40 درصد تخفیف 
دارد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود بیش از 4 هزار 
عنوان کتاب در این نمایشــگاه عرضه شود.زارعی با 
بیان اینکه نمایشــگاه بزرگ کتاب همدان 22 آبان ماه 
در سالن کتابخانه مرکزی همدان آغاز به کار می کند، 
افزود: این نمایشگاه تا 11 آذرماه برپاست و از ساعت 

8 صبح تا 21 پذیرای عالقمندان است.

3 نمایش در بخش دانش آموزی 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک 

و نوجوان
 نمایش های منتخب بخش دانش آموزی بیست و 
پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 

همدان معرفی شد.
ستاد برگزاری جشنواره با ارزیابی آثار رسیده به بخش 
دانش آموزی ســه نمایش »گیســوان در باد«، »کبوتر 
ناز« و »آســیاب به نوبــت« را برای حضور در بخش 

دانش آموزی جشنواره بیست و پنجم انتخاب کرد.
نمایش »گیسوان در باد « کاری از دانش آموزان دختر 
دوره متوســطه دوم مدرسه شهدای جاوید االثر ناحیه 
دو همــدان، نمایش »کبوتر ناز« کاری از دانش آموزان 
پسر دوره متوسطه دوم مدرسه آینده سازان شهرستان 
کبودراهنگ و نمایش »آســیاب بــه نوبت« کاری از 
دانش آمــوزان دختر متوســطه دوم مدرســه پروین 
اعتصامی ناحیه یک همدان، سه نمایشی هستند که در 

این بخش به اجرا در می آیند.
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان آذرماه امسال در شهر تاریخی همدان برگزار 

می شود.

نانو الیاف هایی که به کمک بیماران دیابتی 
می آیند

 یکی از شــرکت های دانش بنیان موفق به ساخت نانو الیاف هایی 
جدید برای درمان بیماران مبتال به دیابت شده است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان؛  فعالیت جوانان نخبه در شــرکت های دانش بنیان 
در کنار طرح هایاســتارت آپی سبب رشد و پیشرفت کشور می شود.
یکی از اســتارت آپ ها موفق به ساخت زخم پوش های مخصوص 
برای درمان بیماران دیابتی شده است که با بهره گیری از دانش روز و 

فناوری های نوین سبب درمان آن ها می شود.
این اســتارت آپ یا بهره گیری از فناوری نانو پوشــش های الیافی 
مخصوصی را ســاخته است که ســبب درمان زخم بیماران مبتال به 

دیابت می شود و در کوتاهترین زمان ممکن زخم را از بین می برد.

ساخت دستگاهی با قابلیت خشک کردن 
سریع رنگ 

 یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در مرکز رشد دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر به طراحی و ســاخت دســتگاه های خشک کن 
مادون قرمز برای خشک کردن سریع رنگ در صنایع خودرو سازی و 
همچنین محصوالت کشاورزی کاربرد دارد.مهندس اسماعیل گنجه از 
محققان طرح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دستیابی تیم تحقیقاتی 
به دانش فنی ساخت دستگاه خشــک کن مادون قرمز، گفت: امواج 
فروســرخ یا به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از 
پرتوهای الکترومغناطیســی اطالق می شود که دامنه طول موج آنها از 
باالی نور ســرخ مرئی آغاز می شــود و تا امواج غیرمرئی ریزموج یا 

مایکروویو ادامه دارد.

چاپ 3بعدی اشیاء با استفاده از خمیر کاغذ
  یک طراح چاپگری سه بعدی ساخته است که با استفاده از خمیر 
کاغذ به چاپ اشــیاء می پردازد.به گزارش ایسنا، امروزه پالستیک به 
ماده اولیه بسیاری از اشیاء در چاپگرهای سه بعدی تبدیل شده است. 
اما یکی از بدترین ویژگی های پالســتیک ها این است که پس از عمر 
مفید اســتفاده از آن ها در طبیعت باقی می مانند.حال یک طراح به نام 
"بیر هالتویــز" )Beer Holthuis( به عنوان جایگزینی پایدارتر و 
مناسب تر برای پالستیک گشته و چاپگری سه بعدی ساخته است که 
برای ساخت اشیاء سه بعدی از خمیر کاغذ استفاده می کند."هالتویز" 
تنها جزئیات مختصری از این دســتگاه منتشر کرده است. این خمیر 
کاغذ با مواد پیونددهنده طبیعی ترکیب شــده است که باعث می شود 

الیه های شیء ساخته شده به یکدیگر بچسبند.

ساخت تیوب لیرز گازکربنیک
 محققان ایرانی حوزه مکاترونیک موفق به طراحی و ساخت نوعی 
تیوب لیزر گازکربنیک شده اند که ضمن برخورداری از مزایای کیفی 
و قیمت ارزان تر نســبت به مشابه خارجی، کشور را از واردات این 

محصول شامل تحریم بی نیاز می کند.
 به گزارش ایرنا، این تیوب لیزر ســیلد گاز کربنیک اســت؛ ســیلد/
sealed یعنی بســته و به معنای تیوبی اســت کــه گاز داخل آن 
محبوس بوده و در حال چرخش نیست؛ تیوب اسم انگلیسی و المپ 

اسم متداول بزرگ است. 
ایــن تیوب، فناوری بــاال و تولیدکننده کمــی دارد و فقط پنج 
شــرکت در دنیا تامین کننده کل نیازها هستند که تعداد آنها هم 

است.  یافته  کاهش 

جراحی قلب نوزادان ساده شد
  برخی نوزادان در زمان تولد دارای اختالل ضربان قلب هســتند 
و لذا انجام عمل جراحی باز بر روی ســینه آنها ضروری است. یک 

فناوری جدید غلبه بر این چالش قدیمی را ساده تر کرده است.
به گزارش مهر ، تا به امروز کاشــت دســتگاه تنظیم ضربان قلب در 
درون سینه نوزادان یکی از دشوارترین اعمال جراحی دنیا بوده است. 
اما برای اولین بار یک نمونه مینیاتوری و بسیار کوچک از این دستگاه 
تولید شده که امید می رود با تجاری سازی آن کاشت دستگاه یادشده 

با تنها یک برش کوچک بر روی سینه نوزاد ممکن شود.
این امر هم مدت زمان جراحی یادشــده را کاهش می دهد، هم درد 
نوزاد را کمتر می کند و هم سرعت بهبودی وی پس از پایان جراحی 

را تسریع می کند.

سینـما

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

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

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

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

 در حالي که 2 ســال پیش نیکبخت اعالم کرد 
همدان بــه نمایندگي از ایــران، میزبان اجالس 
جهاني گردشــگري در ســال 2018 خواهد بود، 
امروز درســت یک روز به برگزاري این اجالس 
طبق خبر وزیر کشور که روز گذشته در رسانه ها 
اعالم شــد به نظر مي رسد محمدناصر نیکبخت، 
استاندار بازنشسته همدان فرصت حضور در این 

رویداد جهاني را نخواهد داشت.
براي برگزاري چهلمین اجالس جهاني گردشگري 
در همدان برنامه ریزي ها و پیش بیني هاي متعددي 
از ســوي متولیان مدون، ارائه و پیگیري شــد. از 
مدت هــا قبل نیکبخت با تمام تــوان تالش کرد 
مجریان رویدادهاي بین المللي گردشــگري سال 
2018 را در همــدان حمایــت کنــد. از روزي 
کــه محمدناصــر نیکبخت بر صندلي ریاســت 
استانداري همدان تکیه زد، اعالم کرد گردشگري 
همدان مي تواند عاملــي براي به حرکت درآمدن 

چرخ هاي توسعه در استان باشد.
نیکبخت به عنوان ســیزدهمین اســتاندار همدان 
8 آبــان 1392 با ورود به حوزه مدیریت ارشــد 
اســتان تالش کرد با حمایت از گردشــگري و 
جذب ســرمایه گذار محورهاي تکاپوي اقتصادي 
را در این ســمت و سو متمرکز کند. در این زمینه 
مي توان گفت او توانســت رد پاي حایز اهمیتي 
از خود به جاي گــذارد. اثبات این ادعا مي تواند 
افزوده شدن بیش از 7 هتل به چرخه اقامتي استان 

همدان باشد. 
همچنین نیکبخــت متولي برگزاري رویدادهاي 
بین المللي گردشگرفرســت در اســتان بود. از 
آن جملــه همایش بین المللي ســرمایه گذاران، 
رویدادهــاي بین المللــي فرهنگــي و بویــژه 
2018« حایز  »همــدان  رویدادهــاي جهانــي 
اهمیت اســت. امــا آنچه که در حــال حاضر 
متولیــان امــور، فعاالن صنعت گردشــگري و 
برنامه ریزان رویداد »همــدان 2018« را نگران 
مي کند، این اســت کــه آیــا چهلمین اجالس 
جهاني گردشــگري که پس از 40 ســال سهم 
ایران شده اســت، بدون حضور نماینده ارشد 
دولت تدبیروامید در همدان برگزار مي شود آیا 
فرصتي در وقت اضافــه براي نیکبخت تعریف 
خواهد شــد تا بــه واســطه آن بتواند صاحب 

برگزاري این رویداد جهاني باشد؟
به هر ترتیب اینها ســؤاالتي اســت که در یکي، 
دو روز آینــده جواب خواهد گرفــت. آنچه در 

خاطره ها نقش بسته است، این است که نیکبخت 
دغدغه داشت افتتاحیه اجالس جهاني گردشگري 
در همدان برگزار شــود اما حاال شواهد بیانگر آن 
اســت که افتتاحیه در همدان مانــد اما نیکبخت 
ماندن یا نماندنش به اما و اگر گره خورده است. 
 میهمانان اجاس جهانی گردشــگری 

امروز در همدان
میهمانان اجالس جهانی گردشــگری 20 آبان ماه 

وارد همدان می شوند.
این میهمانان پس از ورود به فرودگاه بین المللی 
امام خمینی به همدان سفر خواهند کرد و پس از 
پذیرش در هتل باباطاهر در قالب تور نخســتین 
بازدید تخصصی خود را از پایتخت گردشــگری 

آسیا آغاز می کنند
 به مراسم افتتاحیه اجاس جهانی 1 روز 

فرصت باقیست
21 آبــان ماه، مراســم افتتاحیه اجــالس جهانی 

گردشگری برگزار می شود.
 روز نخســت اجــالس جهانی گردشــگری با 
نشســت هیات مدیره اعضای وابسته به سازمان 

جهانی گردشگری آغازگر اجالس خواهد بود.
مراسم افتتاحیه چهلمین نشست عمومی اعضای 
وابسته سمینار بین المللی بهره گیری گردشگری 

فرهنگی از نــوآوری و فناوری و برنامه فرهنگی 
رویداد مهم روز نخست اجالس است.

اجرای برنامه فرهنگی، سخنرانی استاندار همدان، 
ســخنرانی مونسان معاون رییس جمهور و رئیس 
ســازمان میــراث فرهنگی و ســخنرانی ژوراب 
پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 

از بخش های مختلف مراسم افتتاحیه است.
 نوبت به میزبانی ایران رسید

الزم به ذکر اســت، به همت شــرکت ســیاحتی 
علیصدر ایران میزبان اجالس جهانی گردشگری 

UNWTO در سال 2018 شد.
با پیگیری های صورت گرفته از ســوی ســازمان 
میراث  فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و 
هیأت گردشگری شرکت ســیاحتی علیصدر در 
شــهریورماه ســال 1396 میزبانی همــدان برای 
اجالس جهانی گردشگری سال 2018 قطعی شد.

این پیگیری ها که در بیســت  و دومین نشســت 
مجمع عمومی ســازمان جهانی گردشگری و در 
شــهر چنگدوی چین به  نتیجه رسید، آغاز راهی 
پرثمر و با اهمیت برای گردشگری ایران و استان 

همدان را رقم زد 
با فرصت فراهم شده برای میزبانی همدان در یک 
رویداد ملی و بین المللــی متولیان امور در حوزه 

گردشگری به ویژه شــرکت سیاحتی علیصدر با 
برنامه ریزی دقیق، در تکاپو هســتند تا از فرصت 
برگزاری این برنامه های بین المللی استفاده کرد و 
جاذبه ها و ظرفیت های کشورمان را به دنیا معرفی 

کنیم.
اســتانداری همدان، شرکت ســیاحتی علیصدر 
و میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
همدان که به عنوان میزبان این رویداد بین المللی 
پا در این عرصه نهادند و همه دستگاه های متولی 
ضمن یاری این مجموعه بتوانند گامی در راستای 
ســربلندی همدان برداشــته و بتوان همدان را به 

جهانیان شناساند
شــرکت علیصدر بــه عنــوان عضو ســازمان 
جهانی گردشــگری مقرر شده اســت تا میزبان 
جهانــی  اجــالس  چهلمیــن  برگزارکننــدگان 

گردشگری در ایران باشد. 
حاال همدانی هایــی که متعهد بــه برگزاری این 
اجــالس بین المللــی شــده بودند و فــردا قرار 
اســت شــاهد برگزاری چهلمین اجالس جهانی 
گردشــگری در استان باشــند باید منتظر بمانند 
و ببیننــد آیــا همچنــان نیکبخــت در جایگاه 
استاندارپشــت تریبون به عنوان سخنران خواهد 

رفت ؟

آيانیکبختبهاجالسمیرسد؟

ميزباني از ميهمانان خارجي بدون استاندار

  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
تویســرکان از ارســال نامه ای با محتوای برگزاری 
چند رویداد اثرگذار و مهم فرهنگی و هنری در این 
شهرستان به وزیر ارشاد با امضای مجمع نمایندگان 
اســتان همدان و مدیرکل ارشاد استان همدان خبر 

داد.
مســعود عبدالمنافی اظهار کرد: ایده انتشــار کتابی 
100 صفحه ای شــامل مناظر طبیعــی، جاذبه های 
گردشــگری و حوزه های متنــوع و جذاب مربوط 
به تویســرکان همراه با اشــعار برگزیده از شعرای 
تویســرکانی به دو زبان فارســی و انگلیســی با 
حمایت مالی نویسنده معروف تویسرکانی »محمد 
مقدم گل محمــدی« نیز در این نامه به وزیر ارشــاد 

ارائه شده است.
وی در گفت وگو با ایسنا، افزود: پیشنهاد تولید فیلم 
و یا مجموعه تلویزیونی با موضوع زندگی شــاعر 
و عارف نامی تویســرکان از زمــان تولد و زندگی 
در »آرتیمان« تویسرکان تا نقش آفرینی و اثربخشی 

این شخصیت ارزشمند و بزرگ در پیشبرد اهداف 
مبانی شــیعه در دربار صفوی نیز در این نامه آورده 

شده است.
عبدالمنافی همچنین به اهمیت بزرگداشــت هفته 
و روز وحدت حوزه و دانشــگاه در آذرماه اشاره 
و بیــان کرد: در نامه ارســالی به وزارت ارشــاد، 
آمادگی تویسرکان برای میزبانی از اجرای سمفونی 
»وحدت اقوام« به عنــوان یک اثر فاخر در مقیاس 
ملی، در روز بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه 

و شهادت دکتر مفتح اعالم شده است.
وی در ادامــه گفت: تمام تالش خــود را برای 
باال بــردن ســطح فرهنگی و هنری شهرســتان 
تویســرکان بــه کار خواهیم گرفــت و امیدوارم 
بتوانیم هنر و فرهنگ غنی تویســرکان را توسعه 
داده و دست یاری و نیاز خود را به سوی تمامی 
دلســوزان شهرســتان دراز می کنیم چرا که کار 
فرهنگی پروژه نیســت بلکه پروســه و فرآیندی 

ِخردمحور و همگانی است.

پیشنهادتويسرکانیهابهوزارتارشاد؛

نواختن سمفونی وحدت در تویسرکان

نمایشگاه اسناد ملی در 
همدان گشایش یافت
 نمایشگاهی از آخرین انتشارات سازمان اسناد 
و کتابخانــه ملی ایران با هدف معرفی بخشــی از 
فعالیت های این نهاد به مناســبت هفته کتاب در 

همدان گشایش یافت.
به گــزارش ایرنا مدیر اســناد و کتابخانه ملی 

منطقــه غرب کشــور در آیین گشــایش این 
نمایشــگاه اظهار داشــت: کتابهایی که در این 
نمایشــگاه عرضه شــده بــر گرفته از اســناد 
و مــدارک موجود در آرشــیو ملــی ایران و 
یــا حاصل انجام طــرح های تاریخ شــفاهی 
در موضوعــات مختلــف فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگ عامیانه است که با تخفیف 

ویژه ارایه می شود.
علیرضا تکلو اضافه کرد: در کنار این آثار سه عنوان 

کتاب تاریخ شــفاهی با عناوین »در پرتگاه حادثه« 
با موضوع زندگی نامــه دکتر اکبراعتماد بنیانگذار 
انرژی هسته ای ایران، »فرهنگ عامیانه همدان« به 
روایــت میرزا علی اکبر محمودی وثاق و »گردش 
تصویر« با موضوع سینما به روایت مسعود جعفری 

جوزانی به نمایش گذاشته شده است. 
این نمایشــگاه به مــدت 15 روز در ســاختمان 
مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور 

در همدان دایر است.

مديرکلآموزشوپرورشاستان:

برگزاری اجالس جهانی گردشگری به شناسایی ظرفیت های 
موجود کمک می کند

 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
برگزاری اجالس جهانی گردشــگری به شناسایی 

ظرفیت های موجود کمک می کند.
   به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش اســتان، محمد پــورداود این 
اجــالس را یک رویداد مهم بین المللی دانســت و 
اظهار کرد: استان همدان یکی از استان هایی است که 

گردشگران خارجی از آن استقبال می کنند.
  پورداود افزود: برگزاری اجالس جهانی گردشگری 
در همدان به شناســایی ظرفیت های موجود کمک 

شایانی می کند.
   وی گفــت: یکــی از راه هــای بــرون رفت از 
ایران هراسی ساختگی بیگانگان، برگزاری تأثیرگذار 
اجالس هایــی نظیر اجالس گردشــگری  همدان 

2018 است. 
  مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان تصریح کرد: 
همــدان دارای جاذبه های  مذهبی، گردشــگری، 
تاریخی و فرهنگی اســت که مــی تواند در جذب 

توریسم کمک کند.
  پورداود گفت: به دلیل مدیریت منسجم مسووالن، 

میزبانی اجالس قطعا میزبانی خوبی خواهد بود. 
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