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اولويت هاى 
اقتصادى - سياسى شاهرخى

  اســتاندار جديــد همــدان «توجه به 
معيشــت مــردم و اشــتغال» را مهمترين 
اولويــت كارى خود عنوان كرده اســت. 
بمانند پنج سال پيش كه نيكبخت تمركز بر 
اقتصاد و از جمله اشــتغال را اولويت خود 
معرفى كرد. چراكه تنها راه توسعه همدان 
را عبور از گردنه هاى پرپيچ و خم اقتصادى 
مى دانســت. اما شاهرخى ســعى دارد به 
سرمايه هاى اجتماعى بيش از نيكبخت نظر 
داشته باشد. لذا دومين اولويت خود در اين 

سه سال باقى مانده.

يادداشت

8

كو از تاك و تاك نشانم 
در همدان نشان

 چند سالي هست كه به لطف بي توجهي 
و ســوء مديريت، آثار و ابنيه هاي تاريخي 
متعددي در مناطق شهري استان همدان دچار 
تخريب هاي خواسته و ناخواسته مي شود و 
به قولي بايد گفت در ســايه بي خبري ها و 
مرزوبوم  فرهنگي  ريشه هاي  ندانم كاري ها، 
همدان در سراشيبي سقوط و مرگ تدريجي 
و زوال دائمي قرار گرفته اســت. نمونه هاي 
آن ســاختمان  نورمهال با مدرسه موسوم به 
«عمارت آمريكايي ها» در اعتماديه همدان، 

خانه نراقي ها در خيابان.

همدان امن ترين منطقه ايران
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 تبريك و تقدير
جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي

استاندار محترم همدان

 عبدالحميد جوكار
مدير شعب بانك ملت استان همـدان

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

                  انتصاب شايسته جنابعالي را 
                به عنوان مدير ارشد استان

ــرض  ــك ع ــما دارد را تبري ــدي ش ــت و توانمن ــان از دراي ــه نش  ك
ــربلندي  ــته و س ــت شايس ــق خدم ــن آرزوي توفي ــم. ضم مي نمايي

ــتاريم. ــزرگ خواس ــد ب ــما را از خداون ش

شوراي اسالمي و دهياري روستاي كوهاني
 نهاوند 

 شهردارى و شوراهاى اسالمى شهرهاى نهــاوند،فيــروزان،گيـان،بـرزول

تبريك و تهنيت

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جنابعالى در سمت جديد مايه 
خدمتى  براى  توفيقات  مزيد  ايزدمنان  درگاه  گرديد.از  ما  مباهات 
مسئلت  برايتان  را  الهى  توكل  از  مملو  و  نشاط  و  شور  از  سرشار 

داريم.

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهرستان تويسركان

درايت و كارداني خصلت مديران و مبناي انتخاب بزرگان براي نشاندن 
افراد اليق بر مسند مديريت است لذا انتصاب شايسته حضرتعالي 

به عنوان استاندار همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در پناه الطاف 

خداوند متعال در راه خدمت همواره سربلند و موفق باشيد.

مالك مقصر است يا مسئوالن؟ 

نماد هتلداري همدان فرو مي ريزد

برادر ارجمندجناب آقاى 

سيد سعيد شاهرخى
استاندار محترم استان همدان

مبناى انتخاب بزرگان در جايگاه هاى خدمتى بزرگ تجربه و كاردانى افراد بزرگ و اليق است 
حسن انتخاب جديد حضرتعالى را صميمانه خدمتتان تبريك و تهنيت عرض نموده،در ضمن از 

خدمات و زحمات دلسوزانه 
جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت 
در زمان تصدى استاندارى همدان كمال تقدير و قدردانى را داريم.

در پناه الطاف خداوند متعال و در راه خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران همواره موفق و سربلند باشيد.

آقـاي  آقـاي جنـاب  جنـاب 

سيدسعيـدسيدسعيـد
شـاهــرخي  شـاهــرخي    

درايت و كارداني خصلت مديران و مبناي انتخاب بزرگان 
براي نشاندن افراد اليق بر مسند مديريت است

 لذا انتصاب شايسته حضرتعالي 
به عنوان استاندار همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين

 را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در پناه 
الطاف خداوند متعال در راه خدمت همواره سربلند و موفق 

باشيد.
شركت بارادگستر الوند 
صادر كننده نمونه كشوري – غفاري

تبريك و تهنيت

احزاب درباره استاندار چه مي گويند؟

بهترين گزينه 
يا آينده مبهم؟
فردا؛ توديع نيكبخت 
و معارفه استاندار جديد
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تصادف منجر به فوت 24 نفر در همدان شدخبر
 رئيــس عمليات راهور همدان با بيان اينكه امســال 24 نفــر در اثر تصادفات در 
همــدان فوت كرده اند، گفت: بلوار امام (ره) رتبه اول تصادفات را به خود اختصاص 

داده است.
سيدجواد حسينى در شــوراى ترافيك شهرستان همدان، با بيان اينكه در 6 ماهه اول 
امسال 21 فقره تصادف منجر به فوت در معابر درون شهرى رخ داده است، اظهار كرد: 
نســبت به سال قبل يك فقره آمار كاهش داشته اما متاسفانه با دو تصادفى كه رخ داد 

تعداد آمار افزايش يافت.
وى با اشــاره به اينكه بر اساس آمار پزشكى قانونى آمار متوفيان 24 نفر است، گفت: 

نسبت به سال گذشته دو فوتى افزايش داشته كه 9 درصد آمار را باال برده است.
رئيس عمليات راهور همدان با بيان اينكه ســال گذشته نتوانستيم در شهر همدان به 

اهداف ســازمانى خود برسيم، افزود: در اين ســال نيز آمار تصادفات منجر به فوت 
افزايش داشت.

به گزارش فارس، وى با اشــاره اينكه امســال 942 فقره تصادف جرحى رخ داده و 
يك هزار و 111 نفر مجروح شده اند، گفت: تعداد مجروحان پنج درصد نسبت به سال 

گذشته افزايش داشته است.
حســينى با بيان اينكه امســال 371 تصادف خسارتى، منجر به ترسيم كروكى 
شده اســت، خاطرنشان كرد: امســال 75 درصد تصادفات خسارتى افزايش 

است. يافته 
وى با بيان اينكه از 24 نفرى كه در تصادفات فوت كرده اند دو نفر راننده بودند، افزود: 

سال گذشته نيز دو راننده در اين مدت فوت كرده بودند.
رئيس عمليات راهور همدان با اشاره فوت هفت سرنشين طى امسال كه سال گذشته 

صفر بوده اســت، افزود: وقتى تعداد از صفر به هفت مى رسد يعنى سرعت رانندگى 
افزايش داشته است.

وى با بيان اينكه فوتى هاى راكبان موتورســيكلت سال گذشــته هفت نفر بودند كه 
امسال پنج نفر شدند و 40 درصد كاهش را شاهد هستيم، گفت: سال گذشته يك نفر 

سرنشين موتورسوار فوت كرد كه امسال تعداد آن به صفر رسيده است.
حسينى با بيان اينكه سال گذشته 12 نفر از عابران پياده در اثر تصادفات فوت كردند 
كه امسال 10 نفر شده است، افزود: البته باز هم عابرين بيشترين سهم را در تصادفات 

دارند.
وى با اشــاره به اينكه امســال 103 راننده مجروح شده كه يك درصد افزايش داشته 
اســت، خاطرنشان كرد: در اين سال 149 نفر سرنشــين مجروح شده كه آن نيز يك 

درصد افزايش داشته است.

اولويت هاى اقتصادى - سياسى شاهرخى
مهدى غالمى »

  اســتاندار جديد همدان «توجه به معيشــت مردم و اشــتغال» را 
مهمترين اولويت كارى خود عنوان كرده است. بمانند پنج سال پيش 
كه نيكبخت تمركز بر اقتصاد و از جمله اشتغال را اولويت خود معرفى 
كرد. چراكه تنها راه توسعه همدان را عبور از گردنه هاى پرپيچ و خم 
اقتصادى مى دانست. اما شاهرخى سعى دارد به سرمايه هاى اجتماعى 
بيش از نيكبخت نظر داشــته باشــد. لذا دومين اولويت خود در اين 
ســه سال باقى مانده از عمر دولت دوازدهم را «بكارگيرى از سمن ها 
،احزاب ، رسانه ها و اقشار مردم» عنوان كرده كه گوياى توجه صرف 
شاهرخى به مسائل اقتصادى نيســت بلكه حوزه هاى ديگر از جمله 

سياست نيز براى وى داراى اهميت است.
امروز حتى با تمركز باالى نيكبخت در حوزه مسائل اقتصادى، استان 
با مشــكالت فراوانى روبروست. با هزينه هاى هنگفت و صرف زمان 
بسيار، پتروشــيمى هگمتانه همچنان بالتكليف و در آستانه انقضاى 
فن آورى هاى يك دهه قبل اســت(پروژه اى كه براى باغ شــهر حتى 
بعد از راه اندازى هم داراى ضرر و زيان اســت). آن تعداد بنگاههاى 
بزرگ و كوچك اقتصادى سرپا همچنان با مشكالت دولتى گوناگون 
مواجه هستند و به احيا نرسيده نبض شان بشماره افتاده. با وجود اندك 
سرمايه گذارى هاى دولتى در قالب طرح هاى سند اشتغال كه توانست 
مقدارى زمينه هاى اشــتغال كوچــك را فراهم كند همچنان غفلت از 
خصوصى ســازى و يــارى اين بخش كه بيشــتر مى تواند در حوزه 
اشتغال يارى رســان دولت باشد نه تنها وجود دارد كه سنگهاى پيش 
پاى اين حوزه بيشــتر هم شده اســت. هرچند جذب سرمايه گذار از 
اّهم خواسته هاى نيكبخت بود منتهى سهم خواهى ها، شرايط اقتصادى 
و روند ادارى بگونه اى شــرايط را رقم زد كه خواسته  استاندار سابق 
در اين خصوص هيچوقت به واقعيت نرســيد. مشــكالت با بانك ها 
از زمــان حضور نيكبخت وجود داشــت هم اكنون نيز وجود دارد كه 
هيچوقت گاليه  هاى به حق اســتاندار سابق در عدم همكارى بانكها 
خصوصا پرداخت «تسهيالت اشتغالزا» فراموش نمى شود. و اما اشتغال 
كه در آمارها تك رقمى و در رتبه بندى ها هميشــه در بين پنج استان 
برتر كشور هستيم. اين درحاليست كه كرمانشاه همسايه غربى استان 
همواره جزو 3 استان باالى بيكار كشور است. شاخص ها در محاسبه 
بگونه اى اســت كه ســبب اين فاصله فاحش شده است. لذا خرده به 
آمارها نمى گيريم منتهى اميد هســت چهاردهمين استاندار «توجه به 
معيشت مردم و اشتغال» را در قالب هر طرحى كه هست در نمودار ها 

خالصه نكند و عينيت آن را محرز كند. 
درخصوص اولويت دوم، شاهرخى با بخش ها، گروهها و طيف هاى 
مختلفى طرف است كه در بيشتر اين موارد نيكبخت خيلى حاضر نبود 

با آنها گفتگو كند ويا به نظرات آنها عمل كند.
وضعيت نمايندگان مجلس دربرخورد با استاندار كه مشخص است. 
چراكه گزينه  هاى آنها بازهم به صندلى رياست اجرايى استان نرسيد. 
آنها در سال 92 هم با انتخاب وزارت كشور خيلى موافق نبودند و به 
ناچار بايد مى پذيرفتند كه بايد با استاندار دولت يازدهم از سر سازش 
برآيند. منتهى با گذشــت زمان اين اتفاق برايشان بسيار خوشايند شد 
تا جاييكه تعامل خود با استاندار را كم نظير توصيف كردند و اين امر 

خود مسبب انتخاب دوباره نيكبخت در دولت دوازدهم شد.
احزاب استان هم كه سالهاست از قافله تاثيرگذارى بر روند اين دست 
انتخابات باز مانده اند و استاندارها نيز از اين روند بسيار راضى هستند. 
اصولگراها كه اصال گزينه اى براى حضور نداشــتند و هرازچندگاهى 
نامى را در صفحات اجتماعى مى آوردند كه شخص معرفى شده خود 
از ديدن نامش متعجب بود. اصالح طلبان نيز  كه مى بايست در دولتهاى 
يازدهم و دوازدهم تاثيرگذارى بيشــترى در روند اجرايى و مديريتى 
ايفا مى كردند از همان ابتدا با تشتت و ناهماهنگى مواجه بودند و خأل 
رهبرى كه بتواند يكصدايى را بين اين طيف مديريت كند اجازه نداد 
اين روند متوقف شود. حاال بايد منتظر ماند وديد شاهرخى كه تا چند 
وقت پيش معاون سياســى و امنيتى بود و بيشتر با جو استان در اين 
خصوص آشــنايى دارد تا چه حد با احزاب به تعامل مى رســد و به 

نظرات آنها گوش مى دهد و عمل مى كند.

فردا؛توديع نيكبخت 
و معارفه استاندار جديد

 بر اســاس برنامه ريزى اعالم شده فردا ســه شنبه مراسم توديع و 
معارفه استاندار همدان برگزار مى شود و سيد سعيد شاهرخى به صورت 

رسمى به عنوان جانشين محمد ناصر نيكبخت معرفى خواهد شد.
گفته مى شود در اين مراســم قرار است مسئوالنى از وزارت كشور در 
سطح معاونت حضور داشته باشــند. نيكبخت كه حدود 5 سال سكان 
مديريت ارشــد اســتان همدان را در دولت دولت تدبير و اميد بر عهده 
داشت با قانون منع به كارگيرى بازنشستگان بازنشسته شد و شاهرخى كه 
از آبان سال گذشته ، به عنوان معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 

همدان منصوب شده بود به عنوان استاندار همدان انتخاب شد.

قائمى سرپرست دانشگاه آزاد همدان شد
 پس از 5 سال از رياست سعيد جامه بزرگى در دانشگاه آزاد همدان  
روز گذشــته با حكم محمدمهدى طهرانچى سرپرســتى دانشگاه آزاد 
اســالمى اســتان همدان و واحد همدان به مرتضى قائمى سپرده و از 

زحمات جامه بزرگى قدردانى شده است. 
در متن اين حكم آمده است: "با توجه به مراتب تعهد و سوابق ارزنده 
جنابعالى، به موجب اين حكم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى 

استان همدان و واحد همدان منصوب مى شويد.
از جنابعالى انتظار مى رود با بهره گيرى از كليه امكانات مادى و معنوى 
و سرمايه هاى انسانى دانشــگاه و بر اساس محورهاى ذيل و تاكيد بر 
خالقيت هاى فردى و مديريت اســالمى در جهت اعتالى واحدهاى 

دانشگاه آزاد اسالمى استان همدان بكوشيد.
اســتقرار مبانى دينى و فرهنگى به عنوان اساس سياست هاى فرهنگى 
دانشــگاه آزاد اسالمى،  ارتقاى كيفيت آموزشــى متناسب با نيازهاى 
جامعه در طرح آمايش ســرزمين به همراه ارتقاى سطح پژوهش هاى 
كاربردى و توسعه اى و استفاده بهينه از پژوهش هاى تحصيالت تكميلى 
در حل مشكالت كشــور و در نظر داشتن ارتقاى فرهنگ سازمانى و 
پياده سازى نظام چابك ادارى از طريق سامانه سپارى امور و كسب درآمد 
در چارچوب رســالت دانشگاه با تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات از 
طريق اجراى طرح هاى سرمايه گذارى دانش بنيان با هدف توسعه اشتغال 
دانش بنيان و اشتغال دانش آموختگان و صيانت از سرمايه هاى دانشگاه 
با رعايت انضباط مالى و مديريت هزينه با تاكيد بر استفاده از كاالهاى 
ايرانى به منظور تقويت و حمايت از توليدات داخلى در نظر گرفته شود. 
در پايان اين حكم ضمن ابراز اميدوارى آمده است:با اتكال به درگاه ذات 
اقدس احديت، در راه خدمت به اسالم و مسلمين و اهداف مقدس نظام 

جمهورى اسالمى موفق و مويد باشيد".
گفتنى است؛  مرتضى قائمى سرپرســت جديد دانشگاه آزاد  اسالمى 
همدان،  اســتاد تمام دانشگاه بوعلى سينا همدان است كه پيش از اين 
معاونت فرهنگى دانشــگاه بوعلى و رياست دانشگاه علوم انسانى اين 

دانشگاه را عهده دار بوده است.

افزون بر 2 كيلوگرم هروئين 
در همدان كشف شد

2 كيلو و 150 گرم هروئين و يك كيلوگرم روان گردان شيشه با لفافه 
در اين استان كشف شد.

عوامــل اين نيرو پس از انجام چند مــاه رصد اعضاى يك باند تهيه و 
توزيع مواد مخدر، از انتقال يك محموله مواد افيونى توســط آنها مطلع 
مى شوند.رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر همدان گفت: در اين زمينه 
يك قاچاقچى كه براى انتقال مواد مخدر به يكى از استانها سفر كرده بود 

در حين بازگشت در ورودى شهر همدان دستگير شد.
هادى قزوينه بيان كرد: در اين ارتباط محموله هروئين و روانگردان شيشه 
كه به طرز ماهرانه اى در خودرو قاچاقچى جاســازى شده بود، كشف 
شده اســت.قزوينه ادامه داد: ماموران پس از تكميل پرونده، متهم را به 
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كيلوگرم هروئين در استان همدان كشف شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كشفيات اين نوع مواد مخدر 62 درصد افزايش داشته است.

1- برنامه هاى تجليل از استاندارســابق دراستان درحال برگزاريست. 
گفته مى شــود برخى تشــكل هاى خصوصى با دعوت از نيكبخت 
درمراســم رســمى ودرونى از خدمات وى تجليل ميكنند.گويا خانه 
صنعــت ومعدن ،تلــه كابين گنجنامه و تعدادى از تشــكل ها برنامه 
هاى خودرابرگزاركرده اند. گفتنى اســت نيكبخت درمراسم رسمى 

وباحضورمسئوالن كشورى فردا توديع مى شود.
2- انتخابات نماينده مديران مســئول درهيات نظارت برمطبوعات به 
دوردوم رفته است.گفته مى شود على رغم تمديد 2 باره اين انتخابات 
درروز گذشته به دليل به حدنصاب رسيدن شركت كنندگان انتخابات 
دومرحله اى شده است. گويا دررقابت روزگذشته رقابت نزديك بين 
حسين انتظامى معاون سابق مطبوعاتى وزارت ارشاد ومهدى رحمانيان 

مديرمسئول روزنامه شرق بوده است.
گفتنى است انتخابات اين دوره نماينده مديران مسئول درهيات نظارت 

برمطبوعات به صورت الكترونيكى برگزارمى شود .
3- هيات تجارى استان به عراق مى رود. گفته مى شود اتاق بازرگانى 
استان به عراق ســفرمى كند.گويا قراراست اواخرهفته پارلمان بخش 
خصوصى اســتان دربغدادباشند.گفته مى شود اين سفربراى برگزارى 
نشســت هاى اختصاصى وعثد تفاهم نامه هاى همكارى خواهدبود.
گفتنى اســت اتاق بازرگانى درســالهاى اخير نشست هاى خارجى 

مختلفى برگزاركرده است.

شبنم طهماسبى »
 احزاب نقش تعيين كننده ايى در پيشنهاد 
و شناساندن گزينه هاى مناسب براى تصدى 
مناسب سياسى در كشور و يا حتى در سطح 
اســتان مى توانند ايفا كنند . مى توان گفت 
فلســفه به وجود آمدن احــزاب نيز همين 
مقوله اســت كه با توجه به گرايش سياسى 
و ديدگاه خــود چه اصــالح طلب و چه 
اصولگرا ، نامزد هاى انتخاباتى را به چالش 
بكشــند و گزينه ايى مناســب براى هموار 
كردن جاده موفقيت اســتان نتيجه رايزنى 
هاى آن ها باشند. احزاب اگر چراغ خاموش 
عمــل كنند و بعــد از انتصاب هــا تنها به 
تبريك و تمجيد مدير منتخب و يا در موارد 
اندك به نقــد وى بپردازند دردى از جامعه 
پرمعضل و پرپتانسيل همدان حل نمى شود.

و بهتر اســت كه از همان ابتــدا مصمم و 
پابرجا نامزد مناسب از ديد خود را انتخاب 

كنند.
چندى  پيش بــود زمزمه هاى رفتن مديران 
بازنشســته و روى كارآمدن مديران جوان 
به جاى آنها به گوش مى رســيد . نيكبخت 
اســتاندار همدان نيز جــزو همين مديران 
بازنشسته بود كه با روى كار آمدن شاهرخى 

با صندلى مديريت خداحافظى كرد. 
به همين مناســبت گفت و گويى داشتيم با 
تنــى چند از احزاب اســتان و نظر آنها را در 
خصوص انتخاب استاندار جديد جويا شديم :
■ حميد خاورزمينى دبير حزب اراده ملت 
ايران، توپ را به زمين دولت و وزير كشور 
مى اندازد و انتخاب استاندار جديد را نتيجه 
تصميم آن ها مى داند.  خاورزمينى به گفته 
خودش احتمال روى كار آمدن شــاهرخى 
را باال مى دانســت.  وى شاهرخى را مانند 
نيكبخت مديرى متناسب با اهداف و ديدگاه 
دولت مى داند و معتقد اســت كه استاندار 
جديد بايد بخشى از اداره استان را متناسب 
با سياست هاى كالن كشور پيش ببرد اما از 
آن جايى كه بخشى از اداره استان براساس 
سياست هاى خرد اســت و سياست هاى 
خرد همان عاليق و ساليق فرد است انتظار 
مى رود در اداره اســتان از سوى شاهرخى 

شاهد تغييراتى باشيم.
■ مسعود حسامى نيز به عنوان دبير حزب 
اعتماد ملى نيز هماننــد خاورزمينى معتقد 
است كه شاهرخى در بخشى از اداره جامعه 

سياست هاى جديدى را پيش رو مى گذارد. 
علــى رغــم صحبــت هاى حســامى و 
خاورزمينــى ، محمود الفــت بر اين نظر 
است كه شــاهرخى مدير ضعيفى است و 
توانايى الزم را براى اداره اســتان ندارد و 
با ضعف مديريتى نمى تواند اســتان را به 
خوبى مديريت كنــد و همانند دولتى كه 
براى اداره كشــور برنامه ندارد شاهرخى 
نيز براى اداره اســتان برنامه ايى نخواهد 

داشت .
■ با اين حال خاورزمينى  معتقد اســت در 
دوران مديريت نيكبخت شاهد اتمام پروژه 
چندين ســاله راه آهن ، انتخاب همدان به 
عنوان پايتخت گردشگرى آسيايى ، توسعه 
فرودگاه همــدان و... بوديم كه هرچند در 
همه موارد عنوان شــده با توجه به پتانسيل 
هاى باالى اســتان جاى كار بسيار ديده مى 
شــود و داراى نقاط ضعفى هم مى باشند و 

در كل مى توان آن را مثبت ارزيابى كرد. 
■ دبيــر حزب اراده ملت ايــران على رغم 
تاييد عملكرد مثبــت نيكبخت  مى گويد: 
بايد در نوع مديريت بخش ها نگاه مديريتى 
داشته باشــيم يعنى نگرش مديران متحول 
شــود نه اين كه مديــران  تغيير كنند چون 
مديريت ما معطوف به افراد است به عقيده 
من  مديريتى مطلوب جامعه اســت كه بر 

مديريت جمع گرايى تاكيد دارد تا مديريت 
فردگرايى.

■ حســامى  نيز در اين زمينه مى گويد : با 
توجه به عملكرد مثبت نيكبخت در اســتان 
شــاهرخى نيز مــى تواند عملكــرد او  را 
ســرلوحه خود قرار دهــد و در نهايت در 
اين راستا فكر و ايده خود را در استان پياده 

كند .
البته الفت معتقد است : آقاى نيكبخت  در 
كارنامه خود يك پرونده مثبت از نظر اقتدار 
، كارآمــدى دارد و در مباحث اقتصادى و 
اجتماعــى وى مدير موفقى بوده اما به نظر 
نمى رسد كه شاهرخى ايده و برنامه ريزى 

جديدى داشته باشد.
■ خاورزمينى در خصوص آينده استان هم 
اينگونه اظهــار نظر مى كند: نبايد وضعيت 
اســتان را جدا از وضعيت كشور دانست و 
با توجه به وضعيت كنونى كشور نمى توان 
انتظار داشت كه وضعيت و شرايط موجود 
به يك باره تغيير كند چون شــرايط جامعه 
تغيير نكرده اســت. مدير بايد شرايط كلى 
جامعه را در نظر بگيرد و در همين راستا به 

شرايط استان بپردازد .
■ با توجه به ســابقه  شــاهرخى و تعهدى 
كــه وى دارد و ويژگى ايثارگرى اميدواريم 
بتوانيم در استان شاهد حركت مثبتى باشيم 

، آسيب هاى اجتماعى جامعه كه مربوط به 
ســاختار ادارى است بهبود يابد و استان به 

وضعيت مطلوبى دست يابد.
■ حسامى نيز معتقد است: پيش بينى آينده 
استان ســخت است اما با توجه به عملكرد 
و ســابقه مديريتى كه شاهرخى در كارنامه 
خود دارد مى تواند در اســتان موفق عمل 
كند و از آن جايى كه كار استاندار يك كار 
سياسى و اجتماعى است و وى آگاهى كامل 
نسبت به مسائل استان را دارد مى توان گفت 
انتخاب وي يك انتخاب شايسته براى استان 
مى باشد و اميد است كه وى حركت مثبتى 

براى پيشرفت استان همدان داشته باشد.
■ اما الفت نظر متفاوتى دارد  و معتقد است 
از آن جايى كه شــاهرخى ايــده و برنامه 
جديدى ندارد در نتيجه نمى توانيم شــاهد 
تغيير و تحولى در اســتان باشــيم استان به 
سمت ايســتايى پيش مى رود و در نتيجه 

روند رو به رشد استان متوقف مى گردد.
■ همچنين همدان نياز به يك تيم مديريت 
قوى دارد شاهرخى تنها با تغيير معاونت ها 
و انتخاب مديران شايســته مى تواند كمك 
شايانى به اســتان كند در غير اين صورت 
از آن جايــى كه مديريت وى دچار ضعف 
بوده اســت نمى توان آينده استان را مثبت 

ارزيابى كند.

احزاب درباره استاندار چه مي گويند؟

بهترين گزينه يا آينده مبهم؟

 صنعت گردشگرى افق فراروى توسعه 
اقتصادى همدان اســت كه با ميزبانى از 2 
رويداد بزرگ، اين شــهر نــام خود را در 
فهرست شهرهاى توريستى جهان به ثبت 

رساند. 
شــهردار همدان در نشســت هم انديشى 
ســازمان هاى مردم نهاد همــدان افزود: با 
موافقت شــوراى اجرايى سازمان اجالس 
جهانى گردشــگرى هفته گذشــته همدان 
به عنوان نخســتين شهر جهان به عضويت 
 (UNWTO) اجالس جهانى گردشگرى

در آمد.
عباس صوفى با بيان اينكه بايد با استفاده از 
اين فرصت، ظرفيت هاى حوزه گردشگرى 
همدان را به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران به دنيا معرفى كنيم اضافه كرد: توسعه 
صنعت گردشــگرى موجب توسعه ديگر 
صنايع و همچنين رونق اقتصادى در همدان 

مى شود.
صوفى توسعه صنعت گردشگرى را يكى از 
مهمترين اهداف شهردارى همدان دانست 
و افزود: اين نهاد به صورت تخصصى در 

حوزه گردشگرى برنامه دارد و تالش داريم 
اين حوزه را در همدان فعال تر كنيم.

اجــالس  گفــت:  همــدان  شــهردار 
ــوان دروازه  ــه عن ــگرى ب ــى گردش جهان
ــاى  ــت ه ــد ظرفي ــى توان ــى م ــن الملل بي
ــراى  ــدان را ب ــگرى هم ــناخته گردش ناش

ــد. ــى كن ــان معرف جهاني
وى با بيان اينكه در ديدار با رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور، موافقت شد همدان 
معرفى  ايران  گردشگرى  آزمونه (پايلوت) 
شود ادامه داد: در همين راستا طراحى المان 
شهر همدان به مسابقه گذاشته شده است و 
اين نماد در تپه حاج عنايت همدان ساخته 

خواهد شد. 
 ســمن ها در توسعه شهر گام 

برمى دارند 
ســخنانش  از  ديگــرى  بخــش  در  وى 
ــاى  ــه ه ــه فعاليــت و دغدغ ــا اشــاره ب ب
ســازمان هــاى مــردم نهــاد ادامــه داد: در 
ــال كســب  ــه دنب ــه ب ــه هم ــه اى ك زمان
ــادى  ــود اقتص ــار و س ــاى سرش درآمده
هســتند، فعاليــت دلســوختگان شــهر در 

ــات اســت. ــا جــاى مباه ــمن ه س
صوفــى بيــان كــرد: خدمــت رســانى 
ــت  ــدف مديري ــن ه ــردم مهمتري ــه م ب
شــهرى همــدان اســت و در ايــن راســتا 
ــزار خدمــت  ــه يــك ه شــهردارى روزان

ــد. ــى كن ــه م ــردم اراي ــه م را ب
ــراى  ــرد: اج ــد ك ــدان تاكي ــهردار هم ش
ــراى  ــاط آور ب ــاد و نش ــاى ش ــه ه برنام
ــاط  ــاى نش ــدف ارتق ــا ه ــهروندان ب ش
اجتماعــى در ايــن شــهر بــا جديــت 

ــود. ــى ش ــال م دنب
صوفــى با بيان اينكه اجــراى برنامه هاى 
فرهنگــى و اجتماعى بخشــى از وظايف 
ذاتى شــهردارى در ايجاد نشاط اجتماعى 
اســت اظهار كرد: در كنــار اجراى برنامه 
هــاى اولويت دار فرهنگــى و اجتماعى 
كارهاى عمرانى شــهردارى نيز شــتاب 
گرفته و اميدواريم با توزيع متوازن عمران 
شــهرى همراه با ارايه خدمات مســاوى 
شــهروندى به ســاكنان مناطــق مختلف 
زمينه افزايش رضايت عمومى از خدمات 

شهروندى فراهم شود.

پــارك  بزرگتريــن  احــداث   
كوهستانى همدان 

شــهردار همدان بــا بيان اينكــه عمليات 
اجرايى ســاخت و ايجاد بزرگترين پارك 
كوهســتانى - جنگلى اين شهر آغاز شده 
است اظهار داشــت: اين پارك كوهستانى 
به وسعت 102 هكتار در يكى از زيباترين 
مناطق گردشگرى شهر همدان احداث مى 
شــود.صوفى بيان كــرد: مراحل مطالعاتى 
اجراى اين طرح انجام شــده و قرار است 
از منطقه حيدره تا مســير سايت دانشگاه 
بوعلى سينا و نيز باغ هاى قديمى فخرآباد 
ادامه يابد.صوفى خاطرنشان كرد: 103 هزار 
اصله درخت در اين پارك كوهســتانى و 

جنگلى شهر همدان نيز كاشته مى شود.
وى افزود: هــم اكنون 17 هزار اصله انواع 
درخت در اين منطقه وجود دارد و شرايط 
خوبى را براى تبديل به پارك كوهســتانى 
- جنگلى مهيا ساخته است.شهردار همدان 
گفت : در همين راســتا پارك فرامنطقه  اى 
250 هكتارى در حاشــيه سداكباتان ايجاد 

مى شود.

صنعت گردشگرى توسعه اقتصادى استان را ترسيم مي كند

همايش روز جهانى ديابت برگزار مى شود
 مديرعامل انجمن ديابت استان همدان از برگزارى همايش روز 

جهانى ديابت امروز در همدان خبر داد.
برگــزارى  از  فــارس  بــا  گفت وگــو  در  كوثــرى  ناهيــد 
همايــش روز جهانــى ديابــت خبــر داد و اظهــار كــرد: 
ــاى  ــز همايش ه ــاعت 8:30 در مرك ــروز س ــش ام ــن هماي اي
ــد. ــد ش ــزار خواه ــدان برگ ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل دانش

وى با اشــاره به اينكه اين همايش به مناســبت روز جهانى ديابت 
برگزار مى شود، گفت: اين مراســم همراه با اندازه گيرى قند خون 

رايگان است.
مديرعامل انجمن ديابت استان همدان با اهميت به مراقبت در مقابل 
بيمارى ديابــت، گفت: 90 درصد از موارد ديابــت نوع «2» قابل 

پيشگيرى است.
وى با اشــاره به اينكه وقتى از ديابت صحبت مى كنيم حتى ثانيه ها 
نيز اهميت دارند، افزود: متاسفانه هر 30 ثانيه يك نفر در اثر ديابت 

يك عضو بدن خود را از دست مى دهد.
كوثــرى بــا تاكيــد بــه اينكــه هــر هشــت ثانيــه يــك نفــر در 
ــد، خاطرنشــان  ــت جــان خــود را از دســت مى ده ــر دياب اث
ــه  ــار حمل ــت دچ ــرد دياب ــك ف ــز ي ــه ني ــر 5 ثاني ــرد: ه ك

قلبــى مى شــود.
وى به برگزارى كالس هاى همگانى براى بيماران ديابتى اشاره كرد 
و افزود: برگزارى كالس هاى همگانى در پيشــگيرى و مراقبت از 

بيمارى ديابت مورد توجه است.

خاورزمينى: 
بايد نگرش مديران تغيير 

كند نه خود مدير

حسامى:
 عملكرد نيكبخت براى 

استان مثبت بود

الفت: 
آينده استان همدان مبهم 

است

12 مركز دانشگاه علمى 
كاربردى سال آينده 
غيرفعال مى شود

 رئيس دانشگاه علمى ـ كاربردى استان 
همدان گفت: سال آينده 12 مركز دانشگاه 
علمى ـ كاربــردى در همدان به دليل عدم 

استقبال دانشجويان غيرفعال مى شود.

به گــزارش فارس ، محمود تعجبى با بيان 
اينكه دانشگاه علمى كاربردى واحد همدان 
در هفته جارى ميزبان ششــمين مسابقات 
فوتســال دانشجويان پسر از سراسر كشور 
است، اظهار كرد: در اين دوره از مسابقات 
اين دانشــگاه ميزبان 32 تيم دانشــجويى 

است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه اميدواريم تيم 

دانشــجويان دانشــگاه علمــى كاربردى 
همدان جزء پنج تيم برتر باشد، افزود: اين 
مسابقات از روز يكم آذرماه تا هفتم آذرماه 
به مدت يك هفته با حضور 450 ميهمان به 

ميزبانى همدان برگزار مى شود.
وى در خصوص معرفى دانشــگاه علمى 
- كاربردى گفت: متاســفانه به دليل عدم 
استقبال ثبت نام ســال آينده 12 مركز اين 

دانشجويان  و  مى شــود  غيرفعال  دانشگاه 
امســال اين مراكز تا پايان شهريورماه سال 
آينده بايد از اين مراكز فارغ التحصيل شوند.
تعجبى با بيان اينكــه با تعطيلى اين مراكز 
بيــش از 50 رشــته دانشــگاهى غيرفعال 
مى شود، خاطرنشان كرد: در سال تحصيلى 
جديد در مجموع 3 هزار دانشــجو در اين 

دانشگاه تحصيل مى كنند.
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خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

مديرى حق كوتاهى در خدمت به مردم ندارد
 فرماندار نهاوند گفت: اجازه نمى دهم برخى مديران نهاوند در انجام كارهاى مردم كوتاهى كنند.

 مراد ناصرى در بيســت و ســومين كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى و ســتاد تسهيل طرح هاى شهرستان نهاوند، گفت: بسيارى از 
گره هاى اقتصادى به ويژه در بحث اشتغال با مساعدت هاى نهادها و دستگاه هاى اجرايى قابل حل است.

وى گفت: توصيه اين اســت كه پايان هر هفته دســتگاه هاى اجرايى مرتبط با بانك عامل جلســه گذاشته و علل مشكل در پرداخت 
تسهيالت به افراد را مورد بررسى قرار دهند.

ناصرى بيان داشت: اعتباراتى كه در سر فصل هاى مختلف به اين شهرستان اختصاص داده شد و توانستيم آن را خوب جذب كنيم، 
قابل تحسين است، ولى خدايى نكرده اگر به دليل سخت گيريهاى بانكى نتوانيم آنرا درست به افراد واجد شرايط ارائه دهيم و مردم 

نتوانند از اين مزايا استفاده كنند واقعاً كوتاهى و ظلم به مردم است.

درگيرى كه منجر به خودكشى با سالح شد
 فرمانده انتظامى نهاوند از يك فقره خودكشــى با ســالح در اين شهرستان خبرداد وگفت: با توجه به اينكه حدود 48ساعت قبل 
از طريق مركز فوريتهاى پليســى 110 اطالع داده شــد كه شخصى حدود 35 ساله دريكى از روستاهاى نهاوند بصورت مسلحانه در 
حال درگيرى با اهل خانواده، از جمله پدرش مى باشد، سريعا اكيپى از مامورين به محل اعزام كه َفرد مهاجم پس از حضور مامورين 
و در حالى كه ســالح جنگى با دوتيغه خشــاب همراه داشته به داخل منزل شخصى خود كه در كنار منزل پدرش مى باشد مخفى و 
سپس كليه درب ها را مسدود نموده و با تيراندازى مقطعى عليرغم تذكرات و خويشتن دارى مامورين حاضر به كنار گذاشتن اسلحه  
نشــده است.شااحمدساكى افزود: اكيپى از اورژانس اجتماعى شهرستان به همراه دادستان و فرمانده انتظامى نهاوند در محل حاضر و 
با وجود اينكه چندين مرحله توسط روانشناسان و دادستان محترم مورد نصيحت و ارشاد قرار گرفته متاسفانه حاضر به تحويل دادن 

سالح خود نشده است.

خبـر

91 هزار هكتار از اراضى رزن زير كشت 
محصوالت پاييزه رفت

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن گفت: در سال زراعى 98ـ97 
بيش از 91 هزار هكتار از اراضى شهرستان رزن زير كشت محصوالت 

پاييزه رفته است.
محمود فتحى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه اينكه بيش از 17 
درصد از محصوالت كشــاورزى استان همدان در رزن توليد مى شود 
اظهــار كرد: از مجموع 169 هزار هكتار اراضى قابل كشــت در اين 
شهرستان تاكنون 91 هزار هكتار زير كشت محصوالت پاييزه رفته و 

مابقى نيز به صورت آيش است.
وى افزود: 70 هزار هكتار از اراضى زير كشــت گندم ديم، 13 هزار 
هكتار زير كشــت گندم آبى، 5 هزار هكتار  زير كشــت جو آبى و 3 

هزار هكتار زير كشت جو ديم قرار گرفته است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن گفت: بيش از 10 هزار بهره بردار 
در حوزه هاى مختلف وظيفه مهم توليد محصوالت كشاورزى و دامى 

در شهرستان را بر عهده دارند.
وى با اشاره به اينكه در سال زراعى گذشته بيش از 200 هزار تن گندم 
و بيش از 30 هزار تن جو از ســطح مزارع برداشــت شد، افزود: 71
هزار هكتار از اراضى زير كشت گندم ديم، 13 هزار و 400 هكتار زير 
كشت گندم آبى، 5 هزار و 200 هكتار زير كشت جو آبى و 2 هزار و 

800 هكتار از زير كشت جو ديم قرار گرفته بود.
فتحى با بيان اينكه بيش از 3 هزار و 240 تن بذر اصالح شده و مادرى 
در بين كشــاورزان توزيع شده است ادامه داد: 780 تن بذر گندم آبى 
و 2460 تن بذر گندم ديم از طريق تعاونى هاى توليد و عامالن توزيع 

در اختيار بهره برداران شهرستان قرار گرفته است.
وى افــزود: بذرهاى گندم توزيع شــده همگى بذور اصالح شــده، 
پرورشى و مادرى بوده تا بتوانيم شاهد باالترين عملكرد در شهرستان 

باشيم.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان رزن خاطرنشان كرد: تاكنون 650
تــن كود ازته و 300 تن كود فســفاته نيز در بين كشــاورزان توزيع 

شده است.

وجود 47 هزار كلنى زنبورعسل در مالير
 مدير جهادكشــاورزى شهرســتان مالير گفــت: 47 هزار كلنى 
زنبورعسل در سطح اين شهرســتان وجود دارد و 350 بهره بردار در 

بخش زنبورعسل مشغول فعاليت هستند.
علــى مروت اميرى در گفت وگو با ايســنا، در اين رابطه افزود: توليد 
ساالنه عسل در سطح شهرستان مالير 600 تن و ميزان مصرف سرانه 

عسل در بين ماليرى ها 960 گرم تا هزار گرم است.
وى با بيان اينكه در سطح اين شهرستان 52 واحد گاوشيرى صنعتى با 
ظرفيت 9 هزار رأس وجود دارد، ادامه داد: همچنين 130 واحد داراى 
پروانه كوچك روستايى با ظرفيت 11 هزار رأس گاو شيرى مشغول 

فعاليت هستند.
مروت اميرى با بيان اينكه 45 هزار رأس گاوه شيرى به صورت سنتى 
در سطح روستاها نگهدارى مى شود، اظهار كرد: در مجموع 65 هزار 
رأس گاوه شيرى با توليد ساالنه 75 هزار تن شير در سطح شهرستان 
مالير وجود دارد و اين منطقه را به قطب توليد شــير در استان تبديل 
كرده است.مدير جهادكشــاورزى شهرستان مالير با بيان اينكه ميزان 
مصرف سرانه شــير به طور ميانگين در بين ماليرى ها 110 كيلوگرم 
است، خاطرنشــان كرد: 59 واحد مرغدارى گوشتى با ظرفيت 817
هزار قطعه و 15 واحد به صورت كارت شناسايى با ظرفيت 300 هزار 
قطعه در مالير وجود دارد.مروت اميرى با اشــار به اينكه ميزان توليد 
ساالنه گوشت سفيد در اين شهرستان 7 هزار و 500 تن است، اظهار 
كرد: سرانه ميزان مصرف گوشت مرغ در بين ماليرى ها 26 كيلوگرم 
است.وى با بيان اينكه 12 واحد مرغ تخم گذار وجود دارد كه در حال 
حاضر 8 واحد آن فعال هستند، افزود: ظرفيت ساالنه اين واحدها 210
هزار قطعه و ميزان توليد ســاالنه تخم مرغ در مالير 3 هزار و 500 تن 
است. مدير جهادكشاورزى شهرستان مالير ميزان توليد ساالنه گوشت 
قرمز در اين شهرســتان را 4 هزار و 500 تــن اعالم كرد و ادامه داد: 
ميزان سرانه مصرف گوشت قرمز 12 كيلوگرم است. مروت اميرى بيان 
كرد: 20 واحد پرورش ماهى ســردآبى با ظرفيت 330 تن و 44 واحد 
پرورش ماهى گرم آبى با ظرفيت 235 تن در سطح اين شهرستان فعال 

هستند و سرانه مصرف ماهى به طور متوسط 6 كيلوگرم است.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى
  ارائه خدمات امداد و تعميرات، نگهداري، انجام خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها، خطوط انتقال، شبكه هاي توزيع و 

انشعابات آب شهر مالير  به شماره ج/2-97/175 (نوبت دوم)
شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ارائه خدمات امداد و تعميرات، نگهداري، انجام 
خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها ، خطوط انتقال، شبكه هاي توزيع  و انشعابات آب شهر مالير با برآورد اوليه5/635/601/766 ريال را 
به مدت يكسال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) و 

گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
از كليه پيمانكاران واجد شرايط  كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت  مي شود با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 
300/000 ريال  به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از 97/8/27  لغايت 97/9/1 

به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 265/678/009 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده تضمين معتبر تسليم يا 
مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد 

ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را  ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
 به پيشنهادهاي فاقد سپرده فاقد امضاء مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  سپرده هاي مخدوش، 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت 
عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1397/9/11 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مي باشد. پاكات ساعت 

11 مورخ 1397/9/12 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايي خواهد شد. 
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب وفاضالب استان همدان و ساعت 

اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45  تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت www.hww.ir درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

روابط عمومي شهرداري تويسركان 

آگهي مناقصه 
نوبت دوم 

پروژه عمليات احداث سايت اسكان اضطراري 1-
5/000/000/000 ريال 

پروژه تكميل ساختمان و تأسيسات سوله ستاد 2-
مديريت بحران 5/000/000/000 ريال 

پروژه تكميل زير ساخت هاي گردشگري 3-
حيقوق نبي(ع) 10/803/000/000 ريال

دارد  قصــد  تويســركان  شــهرداري 
ــه  ــق مناقص ــل را از طري ــاي ذي پروژه ه
عمومــي بــه پيمانــكاران واجــد صالحيت 
صالحيــت  گواهينامــه  داراي  كــه 
ــد.  ــذار نماي ــد واگ ــكاري مي باش پيمان
ــود  ــوت مي ش ــان دع ــذا از متقاضي ل
ــخ درج  ــت اوراق از تاري ــت درياف جه
ــه جهــت  ــك هفت ــدت ي ــه م ــي ب آگه
ــابي  ــد ذي حس ــه واح ــت اوراق ب درياف
مراجعــه  تويســركان  شــهرداري 

نماينــد.

ــگارى  ــبكه لرزه ن ــز ش ــئول مرك  مس
ــاى  ــر مبن اســتان همــدان اعــالم كــرد: ب
دســتگاهى  و  تاريخــى  داده هــاى 
ــه لحــاظ  ــه همــدان ب ــوان گفــت ك مى ت
امن تريــن  از  يكــى  زلزله خيــزى 

مى شــود. محســوب  شــهر ها 
ــه از  ــان اينك ــا بي ــورى ب ــزت ا... تيم ع
7 ماهــه امســال 98 زلزلــه در ســطح 
اســتان اتفــاق افتــاده اســت، عنــوان 
ــون  ــا كن ــه ت ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ك
زلزلــه  مــورد   98 لرزه نــگارى  شــبكه 
ــرزه اى در  ــت پس ل ــرده اس ــد ك را رص

نداشــته ايم. اســتان 
ايســنا،افزود:  بــا  گفت وگــو  در  وى 
تعــداد زلزله هايــى كــه در ســالجارى 
ــاده بســيار ضعيــف و خفيــف  اتفــاق افت
دنبــال  بــه  پس لــرزه اى  كــه  بــوده 
نداشــته و شــديدترين آن 26 مهرمــاه 
ســاعت 18:44 در نهاونــد بــوده كــه 

بزرگــى آن 4 ريشــتر بــوده اســت.
تيمــورى بــا بيــان اينكــه فعال تريــن 
گســل، گســل نهاونــد اســت، ادامــه 
بــا   مقايســه  در  نهاونــد  گســل  داد: 
فعال تريــن  از  يكــى  گســل ها  ســاير 
ــود  ــوب مى ش ــدان محس ــل هاى هم گس
كــه در منطقــه جنوبــى اســتان قــرار 
ــوكار،  ــامل ج ــى ش ــه جنوب دارد و منطق

مى شــود.  ... و  فيــروزان 
ــه  ــت ماه ــرد: در هف ــان ك وى خاطرنش
امســال 8 مــورد زلزلــه در منطقــه ميانــى 

ــج  ــن و مريان ــد، اللجي ــامل قهاون ــه ش ك
ــه  ــمالى از جمل ــه ش ــورد در منطق و 4 م
ــورد  ــق و 85 م ــن و دم ــهرهاى فامني ش
در منطقــه جنوبــى اتفــاق افتــاده اســت.

لرزه نــگارى  شــبكه  مركــز  مســئول 
ــور  ــرد: مح ــح ك ــدان تصري ــتان هم اس
جنوبــى اســتان بــه ويــژه جنــوب غربــى 
و شــمال شــرقى از مناطــق و محورهــاى 
زلزله خيــز اســتان محســوب مى شــود 
امــا تــا كنــون زلزلــه اى كــه شــديد 
باشــد و موجــب خســارت شــود، در 

هيــچ يــك از مناطــق اتفــاق نيفتــاده 
ــت. اس

زلزلــه  اينكــه  بيــان  بــا  تيمــورى 
نيســت،  پيش بينــى  قابــل  هيچ وقــت 
داده هــاى  مبنــاى  بــر  كــرد:  اظهــار 
ــت  ــوان گف ــتگاهى مى ت ــى و دس تاريخ
كــه همــدان بــه لحــاظ زلزله خيــزى 
يكــى از امن تريــن شــهر ها محســوب 
مى شــود امــا زلزلــه هيچ وقــت قابــل 
هميشــه  بايــد  و  نيســت  پيش بينــى 
بــراى مديريــت ايــن بــالى طبيعــى 

. باشــيم  داشــته  را  الزم  آمادگــى 
لرزه نــگارى  شــبكه  مركــز  مســئول 
اســتان همــدان در پايــان بــه شــهروندان 
توصيــه كــرد: نــكات ايمنــى الزم را 
و  بياموزنــد  زلزلــه  وقــوع  حيــن  در 
ــردى  ــه خونس ــن حادث ــا اي ــه ب در مقابل
ــن  ــاط ام ــه نق ــد و ب خــود را حفــظ كنن
خانــه و يــا مكانــى كــه در آن قــرار 
دارنــد، برونــد چــرا كــه در هــر حادثــه 
بــا رعايــت نــكات ايمنــى مى تــوان 

ــرد. ــه ك ــا آن مقابل ــد و ب ــالم مان س

زلزله به همدان نمي آيد

همدان امن ترين منطقه ايران

اسدآباد كمترين 
فضاى سبز كشور 
را دارد
 اسدآباد كمترين فضاى سبز كشور را 

دارا بوده و جنگل طبيعى ندارد.
.رئيس اداره منابع طبيعــى و آبخيزدارى 
شهرستان اســدآباد در نشست مشاركتى 
تدوين برنامه عمل، در اجراى پروژه هاى 
آبخيــزدارى از محل اعتبــارات صندوق 
توسعه ملى استان همدان كه در بخشدارى 
مركزى اســدآباد برگزار شد، اظهار كرد: 
اين شهرســتان داراى 453 هكتار جنگل 
دستكاشــت بوده كه از اين ميزان جنگل 
دستكاشــت، 286 هكتار در گردنه، 163 
هكتار در حاشــيه جاده و پــارك زائر و 
مابقى نيز در راهدارخانه گردنه شهرستان 
قرار گرفته و اكثريت اين جنگل ها شامل 

درختان بادام شيرين هستند.
به گزارش ايســنا، قباد پيرى با اشــاره به 
اينكه امســال كشــت و غرس 90 هكتار 
جنگل دستكاشــت با مشــاركت مردمى 
در برنامه منابع طبيعى قرار دارد كه ســود 
اين به جيب مــردم خواهد رفت، افزود: 
49 هكتــار از اين جنگل هــا به صورت 

مثمر به كشــت و غرس درختان گردو و 
بادام اختصاص يافته كه پيمانكار پروژه و 
جانمايى طرح انجام شده و به زودى اين 

طرح اجرايى مى شود.
پيرى خاطرنشــان كرد: 20 هكتار ديگر 
از 90 هكتار احداث جنگل دستكاشــت 
به صورت مشــاركتى و دومنظوره براى 
احــداث درختان مثمر و غيرمثمر خواهد 
بود و 22 هكتار نيز بــه غرس نهال هاى 
صنوبر اختصــاص دارد كه براى افزايش 
سرانه فضاى سبز و جنگل نهال هاى الزم 
به مردم براساس قرارداد با جهادكشاورزى 

تحويل داده خواهد شد.
وى بــا بيان اينكه در بحــث آبخيزدارى 
تنها در بحث توزيع آب متمركز شــده ايم 
و به بخش توليد كمتر توجه شــده است، 
تصريح كرد: ســال گذشته يك ميليارد و 
900 ميليون تومان بــه بحث آبخيزدارى 

شهرستان اسدآباد اختصاص يافت.
پيرى با اشــاره به اقدامات منابع طبيعى و 
آبخيزدارى شهرستان در حوزه آبخيزدارى 
گفت: ايــن اداره در حــوزه آبخيزدارى 
عالوه بــر طرح احداث 90 هكتار جنگل 
دستكاشت در راستاى توسعه فضاى سبز 
شهرســتان در حال حاضر داراى 2 پروژه 
آبخيزدارى در روستاى قراكند و نعمت آباد 

است.
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 سخنگوى وزارت كشور:
سرپرستان 11 استاندارى كشور 

منصوب شدند
 سخنگوى وزارت كشور با اشــاره به اجراى قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان در اين وزارتخانه، گفت: سرپرستان 11 استاندارى كشور 

منصوب شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، سيد سلمان سامانى 
ســخنگوى وزارت كشــور با اشــاره به اجراى قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان در اين وزارتخانه، گفت: سرپرستان 11 استاندارى كشور 

منصوب شدند.
وى اظهار داشت: بر اساس اصالحيه اخير مجلس 14 استاندار مشمول 
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان شدند كه در جلسه روز چهارشنبه 23 
آبان ماه هيات دولت براى ســه استان همدان، سيستان و بلوچستان و 

زنجان و همچنين استان كرمان استانداران جديد تعيين شدند.
وى افزود: وزير كشور ضمن قدردانى از زحمات و خدمات استانداران 
اين 11 اســتان در احكام جداگانه اى يكى از معاونان استانداران استان 
هاى آذربايجان شرقى، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبى، خراسان 
رضوى، خراسان شمالى، سمنان، فارس، قم و يزد را به عنوان سرپرست 

استاندارى منصوب كردند.
ســخنگوى وزارت كشــور با بيان اين كه در روزهاى آتى استانداران 
پيشــنهادى به هيات دولت معرفى خواهند شد، تاكيد كرد: تا انتخاب 
استانداران جديد، تمام امورات استان ها توسط سرپرستان انجام خواهد 

شد تا خللى در پيشبرد برنامه ها به وجود نيايد.
سامانى همچنين با اشاره به مشــموليت معاون سياسى وزارت كشور 
در قانون منع بكارگيرى بازنشستگان گفت: وزير كشور ضمن قدردانى 
از زحمات اسماعيل جبارزاده معاون سياسى وزارت كشور در حكمى 
بهرام سرمست مديركل سياسى اين وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان 

سرپرست اين معاونت منصوب كرد.
اسامى سرپرستان 11 استاندارى كه حكم آنها امروز از سوى وزير 

كشور صادر شد، بدين شرح است:
آذربايجان شرقى، جواد رحمتى
اصفهان، محمد على شجاعى

البرز، عزيز اله شهبازى
تهران، شكر اله حسن بيكى

خراسان جنوبى، مشيرالحق عابدى
خراسان شمالى، مجيد پور عيسى

سمنان، سعيد ناجى
قم، سيد محمد رضا هاشمى

يزد، محمد على طالبى
خراسان رضوى، قربان ميرزائى

فارس، يدا... رحمانى

وزارت اطالعات خبر داد
متالشى شدن يكى از بزرگترين شبكه هاى 

داللى محصوالت پتروشيمى
 روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت اطالعات از ضربه وزارت 

اطالعات به اخاللگران بازار پتروشيمى خبر داد.
بــه گزارش ايلنا، در اطالعيه  روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
اطالعات  آمده است: سربازان گمنام امام زمان(عج)، يكى از بزرگترين 

شبكه هاى داللى و اخالل گر محصوالت پتروشيمى را متالشى كردند.
اين شبكه غيرقانونى به صورت سراسرى به ويژه در استان هاى تهران، 
خراسان رضوى، گيالن، قم، مازندران، گلستان، كهكيلويه و بويراحمد 
و قزوين فعاليت داشتند و درصدد ايجاد تقاضاى كاذب در بازار بودند.

حجم تخلفات مالى اين شــبكه حدود 500 ميليارد تومان برآورد شده 
است و با تالش بى وقفه سربازان گمنام امام زمان (عج) عالوه بر كشف 
ده هزار تن محصوالت پتروشــيمى ،14 نفر از عوامل اصلى اين شبكه 

دستگير و به دستگاه قضايى معرفى شده اند.
گفتنى اســت با اقدامات اخالل گران و دالالن، بازار مواد پتروشيمى در 
ماه هاى اخير ملتهب شــد و نرخ محصوالت صنايع غذايى و نساجى 
رشد 5 برابرى داشت كه با اقدامات وزارت اطالعات ،اكنون شاهد روند 

كاهشى قيمت ها در اين بازار هستيم و همچنان ادامه دارد.

عراقچى: آمريكا از لحاظ سياسى منزوى 
شده است

 معاون سياســى وزير امور خارجه ايران گفت: آمريكا همانند يك 
قلدر ساير كشورها را تحت فشــار قرار مى  دهد، اما از لحاظ سياسى 

منزوى شده است.
به گزارش ايرنا،  ســيد عباس عراقچى در مصاحبه با روزنامه اسپانيايى 
"آ.ب.ث" در پاســخ به اين پرسش كه خروج آمريكا از برجام و اعمال 
مجدد تحريم ها چگونه بر ايران تاثير گذاشته ا ند؟ اظهار داشت: قبل از 
اجراى تحريم هــا و از زمان انتخاب ترامپ، يك تاثير روانى  به خاطر 
سردرگمى وجود داشت و برخى شــركت ها شروع به متوقف كردن 
فعاليت هاى خود در ايران كردند. وى افزود: پس از آن، شركت هايى كه 
رابطه با آمريكا ندارند، همچنان در حال همكارى با تهران هستند. حدود 
سه هزار شركت كوچك، متوسط و بزرگ با ايران كار مى  كنند. چيزى 
كه آنها مى  خواهند يك كانال مالى  براى معامالت است.معاون سياسى 
وزير امور خارجه ايران ادامه داد: احتمال كاهش فروش نفت خام ايران 

وجود دارد، اما نه در سطحى كه آمريكا فكر آن را مى  كند.
وى تاكيد كرد: تحريم ها شــايد هزينه هاى ســنگينى  داشته باشد اما 
سياست هاى ايران را تغيير نخواهند داد. دولت قبلى  آمريكا تحريم هاى 
شديدترى عليه ايران اعمال كرده بود، اما در پايان مجبور شد بر سر ميز 
بنشــيند. ترامپ همچنان يك تجربه شكست خورده را دنبال مى  كند. 
آمريكا يك قدرت اقتصادى است و همانند يك قلدر به ساير كشورها 
فشار مى  آورد، اما كشورى است كه از لحاظ سياسى منزوى شده است.

«اژه اى» خواستار اسناد «ظريف» 
درباره پولشويى شد

 سخنگوى فراكســيون نمايندگان واليى با اشاره به حضور اژه اى 
معاون اول قوه قضاييه در جلســه اين فراكسيون گفت: آقاى اژه اى در 
مورد اظهارات وزير خارجه درباره پولشويى تاكيد داشت كه بايد ظريف 
توضيح دهد و اسناد خود را ارائه كند. در اين باره نامه نوشتم و گفتم كه 
اگر اين جمالت از سوى ايشان است، توضيحات و اسناد وى اخذ شود.

به گزارش ايسنا، سيد حسين نقوى حسينى در توضيح جلسه فراكسيون 
نمايندگان واليى گفت: اين جلســه با حضور حجت االســالم اژه اى 
معاون اول قوه قضائيه برگزار شد كه در ابتداى جلسه نمايندگان ديدگاه 

هاى خود را مطرح كردند.
به گفته وى عمده ترين مســائل مطرح شده از سوى نمايندگان در اين 
جلســه تشــكر و قدردانى از ورود و برخورد قوه قضائيه در مبارزه با 
اخالل گران نظام اقتصادى و دانه درشــت ها، ضرورت برخورد با دانه 
درشت ترها همچون رئيس سابق بانك مركزى به عنوان عامل اصلى بى 
نظمى هاى اقتصــادى، ضرورت مقابله قاطع با زمين خوارى و چپاول 
اموال مردم و طرح نظر و ديدگاه هاى قوه قضائيه راجع به لوايح و طرح 

هايى كه جنبه قضائى دارند، بود.
نقوى حسينى افزود: همچنين نمايندگان در اين جلسه بر لزوم مقابله با 
مفاسد در خود قوه قضائيه على رغم اينكه قاطبه قضات و كاركنان قوه 
قضائيه افراد متدين و متعهد و سالمى هستند، تاكيد كردند و خواستار 
اعــالم نتيجه پرونده برادر رئيس جمهور، برادر جهانگيرى، ســيف و 
ديگران شــدند. اهتمام بيشــتر قوه قضائيه در پاسخگويى به مكاتبات 
نمايندگان مجلس، لزوم ورود و برخورد قاطع با افراد رده باالى اخالل 
اقتصادى به ويژه كســانى كه موجب از بين بردن ارز كشور شدند نيز 
در اين جلسه مطرح شد.وى گفت كه در اين جلسه نمايندگان بر لزوم 
پاســخگويى قوه قضائيه به شبهاتى كه رسانه هاى معاند و ضد انقالب 
در رســانه ها مطرح مى كنند، تاكيد داشتند و خواستار مقابله با مفاسد، 
اخاللگران اقتصادى و رانت خوارها در دســتگاه هاى اجرايى شدند. 
همچنين اين موضوع مطرح شد كه علت عدم پيگيرى اظهارات ظريف 

كه خالف منافع ملى است از سوى قوه قضائيه چه بوده است.

دانش، مهارت و سالمت ، سه شرط موفقيت در 
قضاوت است

 معاون منابع انســانى قوه قضاييه گفت: دانش، مهارت و سالمت ، سه شرط 
موفقيت در قضاوت است.

به گزارش ايســنا حجت االسالم والمسلمين عليرضا امينى گفت: در سال هاى 
اخير بخشــى از قضات با تجربه ما بازنشسته و از دستگاه قضا خارج شده اند و 
ما از حضور و تجربه اين عزيزان محروم شديم و در مقابل، بالغ بر 5 هزار نفر 

وارد دستگاه قضا شده اند.
اين مقام عالى قضايى ادامه داد: دانشــى كه براى كار قضايى الزم اســت فقط 
دانش حقوقى و قضايى نيست و براى تحليل يك مسئله صرفاً به دانش حقوقى 
بسنده نمى شود و به دانسته هاى ديگرى هم نيازمنديم. رأى و تدبير قضايى تكيه 

بر مجموعه اى از آگاهى ها دارد كه صرفاً محدود به دانش قضايى نمى شود.

بررسى زمينه هاى همكارى بسيج و دولت در 
شوراى عالى امنيت ملى 

 رئيس ســازمان بسيج مستضعفين از بررســى زمينه هاى همكارى بسيج و 
دولت در شوراى عالى امنيت ملى خبر داد.

به گزارش ايسنا، غالمحســين غيب پرور درباره همكارى هاى بسيج با دولت 
گفت:با برخى وزارتخانه ها مثل صنعت، جهاد كشاورزى و آموزش و پرورش 
توافق نامه هاى خوبى منعقد شــده و نســبت به چند ماه قبل وضعيت ما براى 
همكارى با دولت نسبت به قبل بهبود يافته و اميدواريم بهتر هم شود و به نظر 
مى رسد دولت به اين نتيجه رسيده كه ميتواند از ظرفيت هاى بسيج استفاده كند.
غيــب پرور ادامه داد: در خصوص همكارى با دســتگاه هــاى ديگر دولتى با 
مسئولين دبيرخانه شوراى امنيت صحبتى داشتيم و بنا شد زمينه هاى همكارى 

دولت و بسيج مشخص شود.

آمريكا نمى تواند رفتار مردم ايران را تغيير دهد
 رئيس ديوان عدالت ادارى، گفــت: آمريكا به دنبال تغيير رفتار مردم ايران 
است كه اين خواسته آمريكايى ها در مقابل مردمى كه چهل سال در برابر استكبار 

مقاومت كردند بى فايده است.
به گزارش ايســنا، حجت االســالم بهرامى جايــگاه ديوان را در حل 
مشــكالت مردم مهم دانســت و اظهــار كرد: مردم بــه ديوان عدالت 
ادارى نيازمند هســتند و با توجه به حجم پرونده ها نشــان مى دهد كه 
مردم اميدوار هســتند بــا مراجعه به ديوان مى توانند به خواســته خود 

كنند. رسيدگى 
رئيس ديوان عدالت ادارى با اشــاره به اينكه پرچم دار دين مردم اين مملكت 
هســتند، افزود: با توجه به همه طعنه ها و مالمت ها مردم در مقابل اســتكبار 

جهانى ايستاده اند و چهل سال در برابر تالش دشمنان مقاومت كردند.
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 اتحاديه اروپا، دشواراما مصمم در مسير 
ايجاد سازوكارهاى تازه براى اجرايى شدن 
SPV (ســازوكار ويژه مالى ) و حراست 
از دســتاوردهاى برجام اســت. اين تالش 
اما از ســوى مقامــات آمريكايى با واكنش 
هاى مختلفى مواجه شــده است، از انكار تا 

اعتراض ، از تمسخر تا تهديد اروپا.
تحريم هاى ايران چقدر اثرگذار است؟ اين 
پرسشــى اســت كه از آغاز خروج آمريكا 
از توافق هســته اى با ايران در رســانه ها و 
محافل سياســى داخل و خارج مطرح بوده 
است. پرسشى كه ترديدهاى جدى در ميزان 
اثرگــذارى اين تحريم هــا و كارايى آن ها 
در تحقــق اهداف آمريكا را به وجود آورده 

است.
گرچه در اثربخشــى تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا عليه ايران شكى نيست اما ميزان اين 
اثرگذارى با توجه به شــواهد موجود محل 
پرسش است. اقتصاد ايران كه پيش از آغاز 
تحريــم هاى آمريكا، شــرايط متالطمى را 
تجربه مى كرد پس از آغاز دور دوم تحريم 

ها به آرامش نسبى رسيده است. 
به گــزارش ايرنا، بازارهاى ايران دســتكم 
در حوزه ارز و طــال روزهاى آرامى را مى 
گذراند، اروپا در تالش اســت تا سازوكار 
ويژه خود براى ارتباط مالــى با ايران را به 
مرحله اجرا نزديك تر كند. اين ميان اما كاخ 
سفيد هرروز ادعاى تازه اى درباره اثرگذارى 
اين تحريم ها و ســازوكار اروپا مطرح مى 
كند. دليل اين توصيفات هرچه باشد نتيجه 
را مى توان با قاطعيت ناكامى آمريكا در بهم 
ريختن اقتصاد ايران، حداقل در كوتاه مدت 

دانست. 
هرچند نبايد فراموش كــرد كه آمريكا هم 
در اثربخشى تحريم هاى خود بيشينه حربه 
هاى سياسى، اقتصادى و رسانه اى را به كار 
مى بندد. ابتدا از تحريم نشــدن دارو و مواد 
غذايى در ايران مى گويد و پس از آشــكار 
شــدن دروغ خود وزير امورخارجه ايران را 
هدف هجمــه قرار مى دهد. از ديگر ســو 
سازو كار مالى ايران و اروپا را مورد تمسخر 
قرار مى دهد اما با جدى تر شــدن اجرا آن 
را انــكار و در تازه ترين واكنش ها اروپا را 

تهديد مى كند. 
SPV و آمريــكا، از انــكار تــا 

اعتراض
تابستان ســال جارى و در بحبوحه تالش 
اروپا براى ايجاد ســازوكار مالى به منظور 
ادامــه مشــاركت در اقتصاد ايــران، جان 
بولتون مشاور امنيت ملى كاخ سفيد ضمن 
تمسخر اين تالش ها، گفت در نهايت تعداد 
معدودى از شركت هاى كوچك از اروپا به 

كار با ايران ادامه خواهند داد.
بولتــون در آغاز پاييز امــا به لحن تهديد با 
اروپا ســخن گفت و در واكنش به تصميم 
اتحاديــه اروپا براى ايجاد نظام مالى با ايران 
افزود: اتحاديه اروپا در لفاظى كردن قوى و 
در اجرا ضعيف عمل مى كند. ما پيشــرفت 
اين ســاختار (مالى) كه هنوز وجود ندارد و 
تاريخ مشــخصى هم براى به وجود آورد آن 
ارائه نشده، زير نظر داريم. اجازه نمى دهيم 
اروپا يا هركس ديگرى از بند تحريم هايمان 

فرار كند.
با جدى تر شــدن اقدامات ايران و اروپا در 
ايجاد سازوكارهاى تازه و ويژه مالى با ايران، 
برايان هوك رييس گــروه «اقدام ايران» در 
وزارت امور خارجه آمريكا، روز پنجشــنبه 

24 آبان بانك  هاى، موسسات و شركت هاى 
اروپايى را كه قصد همكارى با ســازو كار 
مالــى اتحاديه اروپــا را دارند تهديد كرد و 
گفت: اقدامات آن ها در حكم ارسال سيگنال 

نامناسب در زمان نامناسب است.
گرچه از جزييات حســاب ويــژه ايران با 
اروپا كه به SPV شــهرت يافته اطالعات 
دقيقى در دســت نيست اما به نظر مى رسد 
با جدى تر شــدن اين تــالش ها و نزديك 
شدن ســازوكار مورد اشاره به مرحله اجرا، 
كاخ سفيد هم از مرحله تمسخر آن به انكار 

و سپس اعتراض و تهديد رسيده است. 
 اروپــا در پى اســتقالل مالى و 

سياسى از آمريكا
تقليــل انگيزه قاره ســبز در حفظ برجام و 
تعامالت خود با ايــران، به يك عامل يعنى 
حمايت از توافق هســته اى، ســاده سازى 
مســاله اســت. اروپا در پى مستقل سازى 
اقتصاد و حتى سياست خود از آمريكاست 
تا از آسيب هاى يكجانبه گرى هاى آمريكا 
در امان بماند. سو قاره سبز از زمان روى كار 
آمدن دونالد ترامپ تاجر كاخ سفيد بيش از 
گذشته اطمينان حاصل كرده است كه چندان 
نمى تواند بــه قول ها و قراردادهاى ترامپ 
اميدوار و دلخوش بمانــد. از همين رو در 
تالش است زمان براى استقالل را از دست 
ندهد. اين ميان صــرف نظر از انگيزه اروپا 
ايــران مى تواند به نتيجه بخش بودن تالش 

هاى قاره سبز اميدوار بماند. 
گرچه پيش شــرط هاى اين اميدوارى هم 
در داخــل و هم در خارج بــا چالش هاى 
بســيارى روبروست. از بى اعتمادى بخشى 
از بدنه سياســى در ايران به اروپا تا دالرها 
و ريال هايى كه براى كم رنگ ســازى اين 
پيش شــرط ها در خارج از مرزهاى ايران 

خرج مى شود. 
گروه ها و گرايش هاى بســيارى در داخل 
ايران، بى تمايل به قطع رشته ارتباطى ايران 
و اروپا نيستند تا هم مسير هرگونه تعامل با 
بيرون مرزها را ببندنــد و هم دولت را اين 
بار به ســبب بدعهدى اروپا مورد سرزنش 
قرار دهند. ايستادن اروپا بر سر عهد برجام 
هم براى آمريكا و هم رقباى منطقه اى ايران 
گران آمده و براى عبور قاره ســبز از ايران 
حاضر به هر گشــاده دســتى و ارائه امتياز 

هستند. 
 فاكتورهــاى پيروزبخش در نبرد 

برجام
اين روزها برجام ميدان جنگ ســردى را 
مى ماند كه يك ســوى آن اروپا اســت و 

ايران تا برجام را از دســت درازى ترامپ 
مصــون دارند و از ســوى ديگر آمريكا و 
رژيم صهيونيســتى و برخى حاشيه نشين 
هاى خليج فارس هســتند تــا ايران را به 
قعر انــزواى بين المللى رهنمون شــوند. 
شــرط عقل و انصاف در اين جنگ نابرابر 
حمايت از ســربازان خط مقدم يعنى تيم 
ديپلماســى اســت. نبايد فراموش كرد كه 
تهديد اروپا از ســوى آمريــكا، يا تمايل 

اين قاره بر عبــور از آمريكا حتى در بُعد 
نظامى (در قالب تشــكيل اروپا) دستاورد 
قابل انكارى نيست و نتيجه سال ها و ماه 
ها تالش تيم وزارت خارجه ايران است. 
شفاف سازى هاى مالى داخلى و محافظت 
از دستاوردهاى برجام هم مى تواند اروپا 
ويژه  ســازوكارهاى  اجراى  تسريع  در  را 
مالى با ايران و ناكام ســازى بيش از پيش 

آمريكا يارى رساند. 

واكنش آمريكا به سازوكار مالى اروپا
 از انكار تا تهديد

بررسى تدابير مقابله با تحريم ها 
 سخنگوى هيات رئيسه مجلس گفت: در نشست غيرعلنى روز گذشته مجلس تدابير 
مقابله با تحريم ها به ويژه راهكارهاى مركز پژوهش هاى مجلس و دولت مورد بررسى 

قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتى در حاشــيه نشست علنى مجلس، در تشريح نشست 
غيرعلنى مجلس، گفت: بر اســاس مصوبه هيأت رئيسه مجلس، مقرر شد كه در نشست 
غيرعلنى مجلس، موضوعات اقتصادى كشور با حضور روساى اقتصادى دولت از جمله 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل 

بانك مركزى مورد بررسى قرار گيرد، كه نشست امروز با اين دستور كار برگزار شد.
وى ادامــه داد: در نشســت غيرعلنى مجلس، 5 نفر از نماينــدگان مجلس به قيد قرعه، 

توضيحاتى را درباره مسائل اقتصادى، گمرك، بانكى و معيشتى كشور ارائه كردند.
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مددجويى نداريم كه به دليل نداشتن هزينه تحصيل به 
مدرسه نرود

 ايــن بهانه را گرفته ايم تا مددجويى به علت هزينه تحصيل به مدرســه نرود چرا كه 
محصالن تحت پوشش از نظر هزينه تحصيل هيچ مشكلى ندارند.رئيس كميته امداد امام 
خمينى (ره) با بيان اينكه كودكان تحت پوشش اين نهاد مشكلى از نظر هزينه تحصيلى 
ندارند؛ گفت: ممكن اســت بعضا در مناطق محرومى كودك به داليل خاصى به مدرسه 
نرود كه ما مطلع نمى شويم اما نكته مهم اين است كه اين بچه ها از نظر هزينه تحصيل هيچ 
مشكلى ندارند.پرويز فتاح در گفت وگو با ايسنا، درباره آمار بيش از 25 هزار كودك بازمانده 
از تحصيل تحت پوشش گفت: نمى دانم اين آمار چقدر دقت نظر دارد، ولى ما 330 هزار 

دانش آموز تحت پوشش داريم و سقفى هم براى آن تعيين نكرديم.

اعالم ميانگين «حقوق» فرهنگيان و «تسهيالت بانكى» 
پرداختى به آنها

 معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش سقف و كف دريافتى 
فرهنگيان را اعالم و جزئياتى از تسهيالت بانكى به آنها را ارائه كرد.

على الهيار تركمن در گفت وگو با ايسنا، درباره سقف و كف دريافتى فرهنگيان اظهار 
كرد: حقوق معلمان بر اساس سابقه، مدرك و منطقه جغرافيايى تعيين مى شود زيرا تابع 

قانون مديريت خدمات هستند.
وى افزود: دريافتى فرهنگيان از  دو ميليون و 100 هزار تومان تا پنج ميليون است؛ البته 
تعداد آنها كه دريافتى باال دارند، كم اســت؛ ولى ميانگين دريافتى فرهنگيان حدود دو 

ميليون و 700 هزار تومان است.

نگاه جامعه به مديران زن بهتر شده است
 نگاه ها نســبت به گذشــته به مديران زن بهتر شــده اســت و با توجه به 
مصوبه شــوراى عالى ادارى، 30 درصد پســت هاى مديريتى كشــور بايد در 

گيرد. قرار  بانوان  اختيار 
به گزارش ايرنا، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى گفت: بحث مديريت زنان 
يا زنانه فقط مرتبط با زنان يا جنســيت خاص زنان نيست. امروزه يكى از چالش هاى 

دنيا حكمرانى و كارآمدى خوب است.
معصومه ابتكار افزود: بحث امروز ما مديريت زنانه و نگرش توســعه پايدار است و 
به نظر من زنان با توجه به اســتعداد ذاتى خود مــى توانند زمينه تغيير، تحول و افق 

گشايى را ايجاد كنند.

بطحائى خبرداد: 
مطالعه براى ساخت عروسك هاى ايرانى

 وزير آموزش و پرورش گفت كــه در حال حاضر كانون پرورش 
فكرى با تجربه خوبى كه از گذشــته دارد كار را در حوزه عروســك 
سازى جلو مى برد و مطالعاتى را با اتكا به تجربيات ساير كشورها شروع 
كرده تا بتوانيم عروسك هاى ايرانى را با آداب و رسوم و فرهنگ ايرانى 

گسترش دهيم.
به گزارش ايســنا، سيدمحمد بطحائى در حاشــيه افتتاحيه چهارمين 
جشنواره ملى اســباب بازى با بيان اينكه امروز اسباب بازى به عنوان 
بخشــى از فناورى هاى آموزشــى در يادگيرى دانش آموزان و كسب 
مهارت هاى مختلف در زمينه هاى ذهنى فيزيكى و اجتماعى بســيار 
موثر است گفت: نگاه ما به اسباب بازى صرفا وسيله اى براى سرگرمى 
نيست و مى تواند يادگيرى را سرعت ببخشد و عمق بيشترى به آن بدهد 

و يادگيرى را ساده كند.
وى افزود: طرحى را در دســت اقدام داريم كه اميدوارم بتوانيم امسال 
آن را اجــرا كنيم. قصد داريم با كمك كانون پرورش فكرى كودكان در 
10 اســتان كشــور براى پايه هاى اول تا سوم ابتدايى اتاق اسباب بازى 
در مدارســى كه امكانش را دارند ايجاد كنيم و بتوانيم اسباب بازى هاى 
توليد داخل را در مدرسه با رويكرد آموزشى در اختيار بچه ها قرار دهيم 
و دانش آموزان اول تا ســوم ســاعاتى را در هفته در اتاق اسباب بازى 

مهارت هايى را تمرين كنند.
وزيــر آموزش و پرورش با بيــان اينكه مدارس ما مجهز به تكنولوژى 
آموزشى هستند و اين تكنولوژى تعريف وسيع و گسترده اى دارد گفت: 
اين تكنولوژى ها بايد با توجه به تغييرات روزافزون، به روز شود كه در 

دستوركار دولت است و بتدريج اين اتفاق خواهد افتاد.
بطحائى با بيان اينكه در حال استفاده از تاثير مثبت فضاى مجازى هستيم 
و بستر خوبى تحت عنوان ســيناروبيك ايجاد كرديم كه از فناوريهاى 
آموزشى ماست گفت: عروسك از موضوعاتى است كه كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان از ســال ها پيش روى آن كار كرده اســت. 
اسباب بازى هايى چون عروسك به شدت حامل فرهنگ هستند. بچه ها 

ا ز اسباب بازى ها بويژه عروسكها الگوبردارى مى كنند.
وى ادامه داد: كودكان اســباب بازيها را جزئى از خودشــان و واقعيت 
زندگى خود مى دانند. در حال حاضر كانون با تجربه خوبى كه از گذشته 
دارد كار را جلو مى برد و مطالعاتى را با اتكا به تجربيات ساير كشورها 
شروع كرده تا بتوانيم عروسك هاى ايرانى را با آداب و رسوم و فرهنگ 

ايرانى گسترش دهيم.
وزيــر آموزش و پرورش با بيــان اينكه بايد اعتراف كنيم عليرغم تمام 
اقدامات انجام شده در حوزه عروسك سازى، كودكان هنوز نتوانسته اند 
با عروسك هاى ايرانى انس پيدا كنند اظهار كرد: اميدوارم اين مطالعات 

به زودى به سرانجام برسد.

75 درصد ترياك كل جهان 
در ايران كشف مى شود

 مديركل دفتر روابط بين الملل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر گفت: 
طبــق گزارش دفتر مقابله بــا مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد 
(UNODC)، ايــران به تنهايى بيش از 75 درصد كشــفيات ترياك 
و نزديك به 30 درصد كشــفيات جهانــى هروئين و مرفين را به خود 

اختصاص داده است.
بند هشــتم سياست هاى كلى مبارزه با مواد مخدر به موضوع تقويت و 
ارتقاى ديپلماسى منطقه اى و بين المللى مرتبط با مواد مخدر و روانگردان 
ها اشاه دارد كه اين سياست مهم بايد از طريق هدفمندسازى مناسبات 
بين المللى، مشــاركت فعــال در تصميم ســازى ها، تصميم گيرى ها و 
اقدامات مربوط به اين حــوزه، بهره بردارى از تجارب و امكانات فنى، 
پشتيبانى و اقتصادى كشــورهاى ديگر و سازمان هاى بين المللى براى 
مبارزه با مواد مخدر و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيرى از 

ترانزيت غيرقانونى مواد مخدر با جديت پيگيرى شود.
رحيم ساكى روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعى ايرنا، اظهار 
داشت: ايران در حوزه مقابله و كاهش تقاضا، درمان و رويكرد اجتماعى 
اعتياد پيشرو اما تنها است و كشورهاى غربى تمايل چندانى به همكارى 
ندارند و رويكرد قانونى ســازى و جــرم زدايى از مواد مخدر را پيش 

گرفته اند.
وى با تاكيد بر تقويت ديپلماسى منطقه اى و بين المللى مبارزه با مواد 
مخدر گفت: 35 يادداشت تفاهم همكارى دوجانبه و چندجانبه در اين 

زمينه وجود دارد كه در حال اولويت بندى و پيگيرى آنها هستيم.
ساكى به اقدامات مقابله اى پليس ايران در زمينه مواد مخدر اشاره كرد و 
افزود: كشورهاى غربى يك دهم اقدامات پليس ايران را نيز انجام نداده  
اند و جمهورى اسالمى ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر يك كشور 
پيشرو  است اما متأسفانه نتوانسته  ايم دستاوردهاى ارزشمند جهانى پليس 

ايران را به خوبى در عرصه بين المللى معرفى كنيم.

تجارت: جذب سرمايه گرفتار بي برنامگي
 اگه برنامه داشتيم كه وضعمون اين نبود!!

جوان: 4 ميليون كمبود مسكن و 3 ميليون مازاد داريم!
 مرديم از اين همه تناقض گويى!!

مهر : پهپادي كه موشك ها را فريب مي دهد
 اين ديگه چه اعجوبه اى هستش!!

رسالت: بانكداري يا بنگاهداري منفعت طلبانه
 هر جور راحتى!!

ايسنا: دليل تعليق 54 دفتر خدماتي هوايي گرانفروشي است؟
 گراني ها به هوا و آسمان هم رسيد

صنعت: پاي خصوصي ها به بودجه 98 باز شود
 تا حاال دولتى ها بودن حاال خصوصى ها!!

ابرار ورزشي: كي روش 40 روز ديگر به پايان اتوبان مي رسد
 داره پياده مي ره!!؟

مهر: تلسكوپ فضايي كپلر بازنشسته شد
 مصوبه مجلس به تلسكوپ فضايي كپلر هم رسيد؟!! 

پيروزي: به آنها مي فهمانيم ما پرسپوليسي هستيم
 يعني تا حاال نمى فهميدن!!؟

همدان پيام: كنكور بار ديگر ميخش را محكم كرد
 درآمد داره مى فهمى درآمد!!

ايران: رزن نيازمند بيمارستانى مجهز است
 چه دير به اين نتيجه رسيدن!!

اصالحات: موش هاي آزمايشــگاهي كســاني شــده ايم كــه اقتصاد 
خوانده اند اما آن را نفهميده اند 

 خوب الحمداله كه موش هم شديم!!
فرصت امروز: رفاه و تأمين اجتماعي از هم جدا مي شوند

 بعد مرگ سهراب!!
قدس: مديران زمينه ساز فساد اقتصادي هم محاكمه شوند 

 اينجورى كه ديگه بشرى رو زمين نمى مونه!!
عصر اقتصاد: اجراي طرح هاي زير ساختي گردشگري از جيب مردم 

 حقوق مى گيريم كه باالخره اينطورى خرج كنيم ديگه!!

اعضاى باند بين المللى سرقت خودروهاى 
همدان دستگير شدند

 اعضاى باند ســرقت چندين دستگاه كاميونت هاى ايسوز، نيسان و 
ســوارى اين استان كه اقدام به فروش خودروها در كشور پاكستان مى 

كردند، دستگير شدند.
رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: پس از وقوع سرقت يك دستگاه 
نيسان و كاميون بارى ايســوزو اين پرونده ها در اختيار ماموران پليس 

آگاهى همدان قرا گرفت.
رضا زارعى افزود: در جريان بررسى اين پرونده ها سرنخ پليس به فردى 
35 ساله اى رسيد كه پس از سرقت خودرو آنها را به استان هاى غرب 

و شمال غرب منتقل مى كند.
رئيس پليس آگاهى همدان ادامه داد: كارآگاهان در جريان بررســى اين 
پرونده بودند كه 2 دستگاه خودرو نيسان ديگر نيز با شيوه و شگرد مشابه 

پرونده هاى نخست از همدان به سرقت رفت.
زارعى بيان كرد: در ادامه بررســى ها مشــخص شد سرقت هر چهار 
دستگاه وسيله نقليه توســط اعضاى يك باند حرفه اى صورت گرفته 
است.وى اضافه كرد: در جريان رسيدگى به اين پرونده ها، يك دستگاه 
كاميون ايســوزو فاقد موتور، گيربكس، كابين راننده و تمامى لوازم و 

متعلقات در يكى از شهرستانى غرب كشور كشف شد.
رئيس پليس آگاهى همدان بيان كرد: سه تيم از كارآگاهان مجرب پليس 
آگاهى همدان، به سه شهرســتان غربى كشور اعزام شده و 2 سارق و 
چهار تن از خريداران و اوراقچيان كاميون هاى مسروقه را شناسايى و 
دستگير كردند.زارعى اظهار داشت: پس از بازجويى هاى صورت گرفته 
سه تن ديگر از اعضاى اين باند در يكى از استان هاى همجوار شناسايى 
و دستگير شدن كه از اين افراد سه دستگاه خودرو نيسان، يك دستگاه 

خودرو سمند و يك دستگاه پژو 405 سرقتى كشف شد.
وى افزود: متهمان تعدادى از خودروهاى وانت نيسان مسروقه را براى 
فروش به كشــور پاكستان منتقل كردند كه ســه دستگاه خودرو وانت 

نيسان مسروقه از همدان نيز جزء آنها است.
زارعى گفت: همچنين در ادامه تحقيقات، قطعات اصلى يك دســتگاه 
كاميون ايسوزو مسروقه شامل موتور، گير بكس، كابين راننده و تعداد 

زيادى از لوازم و قطعات در انبار و مخفيگاه متهمان كشف شد.
وى اضافه كرد: با وجود اينكه كاميون مسروقه به طوركامل اورق و هر 
قطعه از آن در يك شهرســتان كشف شد، اما با تالش ماموران در حال 

حاضر كاميون به طور كامل باز سازى و آماده به كار است.
وى بيان كرد: در اين عمليات ها، سه دستگاه نيسان ، 2 دستگاه كاميونت، 
2 دستگاه خودروى سوارى و تعداد زيادى از قطعات و لوازم خودرو و 
كاميونت كشف و اعضاى 9 نفره باند سارقان و خريداران اموال مسروقه 

به مرجع قضائى معرفى شدند.
يكهزار سارق نيمه نخست امسال در همدان دستگير شدند.

پرونده دانشجويان ستاره دار بسته مى شود
 دســتار ويژه رييس جمهور در حقوق شــهروندى از بسته شــدن هميشگى پرونده 
دانشجويان ستاره دار در صورت تصويب الحاق يك تبصره به قانون سنجش و پذيرش 
در مجلس خبر داد.شــهيندخت مالوردى در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: برگزارى نشســت ها و تالش هايى كه با عناوين مختلف از جمله نشســت حقوق 
شــهروندى برگزار مى شود، به اين دليل است كه مواردى كه تحت عنوان نقض حقوق 
شــهروندى ناميده مى شود، به حداقل برســد و همچنين ايجاد ساز و كارى كه در هر 
وزارتخانه تحت عنوان دســتيار وزير و انتخاب رابطين حقوق شهروندى در دانشگاه ها 
صورت گرفته، به اين دليل است كه حقى از هيچ فردى اعم از دانشجويان پايمال نشود.
وى بيان كرد: پيگيرى هاى خوبى براى بررسى وضعيت دانشجويان ستاره دار و همچنين 
افرادى كه حقوق آنها نقض شــده است، از سوى وزارت علوم صورت گرفته است، اما 
براى اينكه بتوانيم به صورت كلى تاثيرگذار باشيم، ضوابط و آيين نامه هاى مقرر را تدوين 

خواهيم كرد كه اين مهم در دستور كار مسئوالن قرار دارد.

سبك زندگى ناسالم عامل شيوع سرطان روده
 نتايج بررسى ها نشان مى دهد سرطان روده در بين افراد داراى عادات ناسالم زندگى 

شيوع بيشترى دارد.
به گزارش خبرآنالين، به خوبى مشخص شده است كه عادات ناسالم زندگى نظير سيگار 
كشيدن و نوشيدن الكل، منجر به بروز بيمارى هاى مختلفى مى شود. تحقيق جديد تاييد 
مى كند افرادى كه بيشتر ورزش مى كنند، تغذيه سالم ترى دارند، و سيگار نمى كشند كمتر 

داراى سابقه سرطان روده يا پليپ روده بودند.
اين يافته ها مربوط كه براى بيش از 27 هزار پاسخ دهنده جهانى داشت. محققان دريافتند 
كمتر از 10 درصد پاســخ دهندگان، ميزان توصيه شــده ميوه، سبزيجات و غالت را در 
روز مصرف مى كردند. همچنين در حدود يك چهارم پاسخ دهندگان اعالم كرده بودند 

كه حداقل روزى 30 دقيقه و چهار بار در هفته ورزش مى كردند.
«كارول برك»، سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «سرطان روده يك بيمارى 

قابل پيشگيرى است. 

سند درمان كشور تصويب شد
 سند درمان كشور در دولت تصويب شد و فضاى درمانى با تصويب اين سند تا سال 

1404 ساماندهى مى شود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: اين سند، وضعيت فضاى درمانى كشور 
را تا ســال 1404 مشخص كرده است و سهم دولت و بخش خصوصى را براى توسعه 
اين فضا معين مى كند. در اين ســند مصوب مى شود كه بخش دولتى و خصوصى چه 
ميــزان مجوزهاى حوزه درمان را دريافت كنند و به چه ميزان دســتگاه ها و تجهيزات 
پزشــكى براى درمان نياز داريم.به گزارش ســالمت نيوز، سيدحسن هاشمى افزود: با 

تصويب سند درمان كشور از بسيارى از پارتى بازى ها جلوگيرى مى شود.
وزير بهداشت بيان كرد: اين سند ميسر مى كند كه فضاى درمانى كشور ساماندهى شود 

و از برخى فشارهاى محلى و بى نظمى ها جلوگيرى مى كند.
هاشــمى گفت: سند درمان مشخص مى كند در كدام طرح ها نيازمند ساخت و توسعه 

مراكز درمانى هستيم و مانند نقشه راه براى ماست.

 براساس آخرين وضعيت كودك آزارى 
در كشــور، 40 درصد از موارد خشــونت 

خانگى مربوط به كودك آزارى است.
رئيس اورژانس اجتماعى كشــور  در رابطه 
با انتشــار تصاوير كودك آزارى در فضاى 
مجــازى گفت:  در مــاده 10 قانون  جامع 
حمايــت از كودكان به طور شــفاف آمده 
كه واردات، صادرات، حمل، تكثير، انتشار، 
عرضــه، معامله يا بارگــذارى محتوا يا اثر 
مســتهجن يا مبتذل كه در آنهــا از اطفال 
و نوجوانــان بهره گيرى شــده يا حمل و 
نگهدارى آنها قصد به يكى از مجازات هاى 

درجه 6 اعمال مى شود.
رضــا جعفرى در گفت وگو با فارس، ادامه 
داد: بنابر اين افرادى كه به انتشــار تصاوير 
مبادرت  مجــازى  فضاى  در  كودك آزارى 
مى كننــد مورد پيگيــرى قانونى و حقوقى 
قرار مى گيرند چرا كه حيثيت اين كودكان 
به خطر افتاده و برچسب منفى بر آنها زده 

مى شود.
جعفرى گفت: متأسفانه خواسته يا ناخواسته 
با انتشار تصاوير كودكانى كه آزار ديده اند 
باعث مى شــويم كه بر اين كــودكان انگ 
اجتماعــى زده شــود و در آينده از حقوق 
اجتماعى خــود محروم شــده و حتى به 
خشــونت و بروز آســيب از ســوى اين 

كودكان دامن زده شود.
رئيس اورژانس اجتماعى  كشــور با تأكيد 
بر اينكه با توجه به منابع علمى انتشار اين 
تصاوير كار سنجيده اى نيست، به وضعيت 
كودك آزارى جنســى در كشور پرداخت و 
گفت: هنوز آمار 6 ماهه اورژانس اجتماعى 
در اين باره تكميل نشــده البته ما به انتشار 
آمار اين دســت از آسيب ها نمى پردازيم و 
فقط در قالب درصد آن را بيان مى كنيم چرا 

كه نمى خواهيم جامعه ملتهب شود.
وى افزود: با اين حــال آمار كودك آزارى 
جنســى در جهان به صورت نرم  جهانى 8

تا 9 درصد اســت و در كشور ما به داليل 
اينكه جامعه دينى و اسالمى داريم 4 درصد 

است.
آسيبهاى اجتماعى مانند كوه يخ هستند

جعفرى در پاســخ به اينكه ممكن اســت 
بســيارى از كودك آزارى هــا در اليه هاى 

پنهانــى جامعه باقــى بماننــد و گزارش 
نشــوند، گفت: همه آســيب هاى اجتماعى 
اينگونه اند مانند كــوه يخ مى مانند كه فقط 
نوك قله آنها معلوم اســت و زير پوســت 
شــهر آنچه رخ مى دهد ممكن است كامل 
گزارش نشــود و اين اتفاق در همه جاى 

دنيا اينگونه است.
رئيس اورژانس اجتماعى  كشــور با اشاره 
بــه وضعيت كشــورى مانند فرانســه در 
بحث گزارش آزارهاى جنســى گفت: در 
كشــورهاى اروپايى و فرانسه هم مى بينيم 
بســيارى از موارد خشــونت خانگى رخ 
مى دهــد و متخصصان مربوطه با خط ملى 
حمايت از كــودك تمــاس نمى گيرند و 
طبق آمارها فقط 20 درصد آزارها گزارش 

مى شود.
وى گفت:  اما در كشــور به دليل نگاهى 
كه به حقــوق شــهروندى و ابعاد دينى 
كه در جامعه وجــود دارد مبنى بر اينكه 
نجات هر فرد برابر با نجات جامعه است 
به دنبال گزارش دهى هســتيم هر چند كه 
نمى توانيم در هر مركز يك نيروى پليس، 
روانپزشــك يا مددكار اجتماعى بگذاريم 
اما بايد هر فردى مســئوالنه اين موارد را 

گزارش دهد.
بروز كودك آزارى از سوى افراد انزواطلب

رئيس اورژانس اجتماعى  كشــور تأكيد 

كرد: مردم بايد حتى موارد مشكوك را نيز 
اطالع  اجتماعى  اورژانس   123 شماره  به 
دهند چرا كه بسيارى از افرادى كه دست 
به كــودك آزارى مى زنند در خانواده هاى 
آزار  نتيجه  در  مى كنند.  زندگى  انزواطلب 
در خانواده به صورت پنهان باقى مى ماند 
در حالى كه اگر روابط خانواده و فاميلى 
تقويت شــود ممكن اســت با پادرميانى 
يا گزارش دهى به اورژانس و بهزيســتى 
بتوانيم جلوى بســيارى از اين آســيب ها 

بگيريم. را 
خانگى  خشــونت  از  درصد   40

مربوط به كودك آزارى است
وى افزود: براساس آخرين وضعيت كودك 
آزارى در كشــور، 40 درصــد از مــوارد 
خشــونت خانگى مربوط به كودك آزارى 
اســت كه 50 درصــد آن مربوط به غفلت 
و بى توجهى، 30 درصد آزار جســمى، 16
درصد روانى و عاطفى و 4 درصد جنســى 
بوده است.كودكان 2تا4 ساله بيشترين گروه 

درگير آزار
جعفرى در رابطه با ســن كودكان آزارديده 
گفت:  هر چقدر ســن كودكان كمتر باشد 
خطرپذيرى آنها بيشــتر است به طوريكه 
كودكان زير يك ســال 8,7 درصد در سال 
گذشته پذيرش شده و كودكان 2 تا 4 ساله 
16 درصد پذيرش شــده اند. همچنين 25

درصد زير 4 ســال، 60 درصد بين 5 تا 13
سال و 15 درصد 14 تا 18 سال داشته ايم.

بيشترين كودك آزارى توسط آشنايان
رئيــس  اورژانس اجتماعى كشــور گفت: 
57 درصد كودك آزارى توســط پدران، 26
درصد از ســوى مادر، 1,3 درصد از سوى 
خواهر و بــرادر و 8 تا 9 درصد توســط 
نامادرى و ناپدرى و 1,5 درصد از ســوى 

افراد غريبه انجام شده است.
در  پســران  از  بيش  دختــران   

معرض آزار
كودك آزارى  جنسى  نسبت  مورد  در  وى 
گفــت: 52 درصــد كودك آزارى هــا در 
دختران و 48 درصد در پســران رخ داده 
و داليل متعددى عامل آن است كه 51,5

درصد عامل اعتيــاد و الكل در رتبه اول 
وجود داشــته، 7 درصد اختالالت روانى 
و 16 بيــكارى  درصد   5,1 سرپرســت، 
درصد پرخاشگرى والدين باعث آن بوده 

است.
درصــد   16 كــرد:  تصريــح  جعفــرى 
برمى گردد  كــودك  بــه  كودك آزارى هــا 
و مشــكالتى كــه شــامل عقب ماندگى، 
بيش فعالى و ... كودك مى شود و 85 درصد 
ناشــى از مشــكالت موجــود در عامالن 
خشــونت و در سرپرســت كودكان ديده 

شده است.

ترسيم وضعيت كودك آزارى 
در كشور

 وزير آموزش و پــرورش از رتبه بندى 
مدارس خبر داد و گفت: در اين رتبه بندى 
مدارس بــا موقعيت قبلى خــود ارزيابى 

مى شوند و گزارش پيشرفت داده مى شود.
به گــزارش خبرنگار آمــوزش و پرورش 
خبرگــزارى فارس، ســيد محمد بطحايى 
وزيــر آمــوزش و پــرورش در جمــع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسش خبرنگار 
فارس در خصوص نحوه ارزيابى مدارس 
كشــور اظهار  كــرد: مــدارس رتبه بندى 
مى شــوند البته در ايــن رتبه بندى مدارس 
با موقعيت قبلى خود ارزيابى مى شــوند و 

گزارش پيشرفت داده مى شود. 
وى ادامه داد: سامانه اى از قبل طراحى شده 
اســت كه داده ها در آن قرار دارد و سامانه 
ديگرى بــراى كنترل و تضميــن كيفيت 

طراحى شــده است كه مرحله آزمايشى را 
پشت سر گذاشته است و تا 20 روز آينده 

اجرا مى شود.
بطحايى افزود: وضعيــت كيفيت مدارس 
در اختيار اوليا قرار مى گيرد تا از وضعيت 
كيفيت، درجه و رتبه مدرسه فرزندشان آگاه 

شوند.
وى  به امضاى تفاهم نامه با ســازمان ملى 
استاندارد اشــاره كرد و گفت: امروز روز 
مبــارك براى آموزش و پــرورش خواهد 
بود چرا كه آمــوزش و پرورش با امضاى 
اين تفاهم نامه و با همكارى كه با ســازمان 
اســتاندارد به صورت رسمى آغاز خواهد 
كرد، وارد عرصه جديدى در كيفيت بخشى 

به محيط هاى آموزشى خواهد شد.
وزير آمــوزش و پرورش تصريح كرد: اين 

تفاهم نامه شامل دو بخش است؛ بخش اول، 
تالش ها، كمك ها و مســاعدت هايى است 
كه آموزش و پرورش براى اشاعه فرهنگ 
اســتاندارد در كشــور از طريق آموزش و 
پرورش عمومى مى تواند داشــته باشــد و 
بچه ها با مفاهيم استاندارد و ضرورت هاى 
استاندارد در زمينه هاى مختلف خدمات و 
توليد كاالها آشــنا شوند و به نوعى مطالبه 
اجتماعى براى توليد و خدمات اســتاندارد 

در جامعه ارتقا پيدا كند.
وى افزود: تــا زمانى كه مــردم نخواهند 
كه خدمات و كاالهايى كه در اختيارشــان 
استانداردى  باشد،  استاندارد  مى گيرد،  قرار 
صورت نمى گيرد؛ بر همين اســاس اشاعه 
برنامه هاى  طريــق  از  اســتاندارد  فرهنگ 

رسمى و فوق برنامه ها انجام مى شود.

بطحايى اضافه كرد: بخش ديگر تفاهم نامه، 
بهره مندى از تجارب و تخصص ارزشمند 
ســازمان ملــى اســتاندارد در زمينه هاى 
استانداردسازى در حوزه خدمات آموزشى 
و پرورشى است؛ شاخص ها و معيارهايى 
كــه به ما كمك خواهد كــرد تا دائماً نظام 
آموزش و پرورش را رصد كنيم و خودمان 

را به سطح قابل قبولى از كيفيت برسانيم.

وى ادامــه داد:  همچنيــن در كنار برنامه 
ياد شــده، اميدواريم با برگزارى دوره هاى 
آموزشى براى كاركنان آموزش و پرورش و 
معلمان با استفاده از اساتيد و منابع سازمان 
ملى اســتاندارد، بتوانيم يك گام جدى را 
براى ارتقــاى تعالى در آموزش و پرورش 

برداريم.

مدارس از 20 روز آينده رتبه بندى مى شوند
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رئيس اتاق اصناف ايران مطرح كرد
تاوان گران نشدن نان را نبايد نانوايان بدهند

 در شــرايطى كه حدود يك ســال از لغو مصوبه افزايش قيمت نان مى گذرد، اين 
محصول همچنان با همان نرخ هاى افزايش يافته عرضه مى شود. در اين شرايط رئيس 

اتاق اصناف ايران معتقد است كه بايد واقعيت قيمت نان را پذيرفت.
ــه  ــالغ شــد ك ــازار اب ــم ب ــه اى از ســوى ســتاد تنظي ــاه ســال گذشــته مصوب آذر م
براســاس آن قيمــت نــان افزايــش يافــت امــا پــس از يكــى دو روز رئيس جمهــورى 
ــه  ــان ب ــد قيمــت ن ــرر ش ــا مق ــرده و نهايت ــت ك ــش قيمــت مخالف ــن افزاي ــا اي ب

ــئله  ــن مس ــال از اي ــك س ــدود ي ــه ح ــون ك ــا هم اكن ــردد، ام ــابق برگ ــت س حال
ــه  ــان مصوب ــاى هم ــاس نرخ ه ــان را براس ــا ن ــه نانوايى ه ــا هم ــذرد، تقريب مى گ

ــد. ــردم عرضــه مى كنن ــه م ــده، ب ــو ش لغ
على فاضلى- رئيس اتاق اصناف ايران - در اين رابطه به ايســنا گفت: ســال 
گذشــته با توجه به اين كه تقريبا ســه سال از ثابت ماندن قيمت نان مى گذشت 
و نانوايى هــا بارها اعتراض شــان را نســبت به افزايش نيافتــن قيمت ها اعالم 
كردند باالخره مصوبه اى براى افزايش قيمت اين محصول ابالغ شــد، اما پس 

شد. لغو  مصوبه  اين  آن  از 
وى افزود: شــايد بتوان پذيرفت كه قيمت نان به دليل استراتژيك بودن اين محصول 

و كاهش فشــار بر مردم در شرايط اقتصادى كنونى افزايش نيابد، اما تاوان اين گران 
نشــدن را نبايد نانوايان و توليدكنندگانى دهند كه خود با مشــكالت عديده اى براى 

توليد نان مواجه هستند.
رئيس اتاق اصناف ايران اظهار كرد: همــه هزينه هاى توليد نان براى نانوايى هاى 
ســنتى از هزينه انرژى گرفته تا هزينه هاى كارگرى و غيره افزايش يافته است، اما 
آن ها هنوز رســما اجازه افزايش قيمت محصول شان را ندارند. به نظر من مشكل 
اينجاســت كه ما بايد واقعيت قيمت نان را كــه تاكنون باور نكرده ايم، بپذيريم و 
در اين راســتا براى جبران مشــكالت توليدكنندگان و حل معضل به وجود آمده 

كنيم. فكرى 

عامل تاثيرگذار بر قيمت طال 
در چند روز آينده

 خوش بينــى خريداران در بازار طال با بســته شــدن قيمت ها در 
محدوده مثبت، اوج گرفته اســت با اين حال برخــى از تحليلگران 

هشدار دادند سرمايه گذاران نبايد چندان هيجان زده شوند.
به گزارش ايســنا، برخى از تحليلگران معتقدند سرمايه گذاران نبايد 
در كوتاه مدت انتظار هيجان زيادى داشــته باشند زيرا معامالت هفته 

جارى به دليل تعطيالت روز شكرگزارى آمريكا كوتاه تر است.
در معامــالت روز جمعه بازار آمريكا، هر اونس طال براى تحويل در 
دسامبر 8 دالر يا 7 درصد افزايش پيدا كرد و در 1223 دالر بسته شد 
و براى كل هفته 1.2 درصد رشــد رقم زد. طال اواخر هفته گذشته از 
نگرانى هاى ژئوپليتيكى پيرامون برنامه خروج انگليس از اتحاديه اروپا 

(بريگزيت) حمايت يافت و با افزايش تقاضاى خريد روبرو شد.
رشد نگرانى ها پيرامون رشد اقتصاد جهانى

تحليلگران انتظار دارند قيمت طال هفته جارى با اوج گيرى نگرانى ها 
نسبت به سالمت اقتصاد جهانى، روند افزايشى پيدا كند. تهديد فزاينده 
ضعيف شــدن رشد اقتصاد جهانى سبب شــده برخى از فعاالن بازار 
سرمايه گذارى خود در بازارهاى سهام را كاهش داده و متقاضى خريد 

دارايى هاى مطمئنى مانند طال باشند.
تغييــر انتظارات پــس از اين روى داد كه جروم پــاول، رييس بانك 
مركزى آمريــكا در رويدادى در فــدرال رزرو داالس گفت: اگرچه 
اقتصاد آمريكا در وضعيت مطلوب مانده اما وى ريسك هاى بالقوه اى 

را پيش رو مى بيند.
مايك مك گالن، استراتژيســت كاال در بلومبرگ ايتليجنس مى گويد 
پايان سيكل تحكيم سياست پولى بانك مركزى آمريكا اتفاقى است كه 
طال براى افزايش قيمت نياز دارد زيرا اين فلز ارزشمند در بازه قيمت 

محدودى حبس شده است.
رايان مك كى، استراتژيست كاال در شركت "تى دى سكيوريتيز" نيز بر 
اين باور است كه در صورت تيره شدن دورنماى رشد جهانى، قيمت 
طال افزايش پيدا خواهد كرد اما فعال بازار اندكى بيش از حد به افزايش 

قيمت ها بدبين است.

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير كرد
آدرس : مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست احمدى پور، ساختمان زنديه 

تلفن: تلفن: 3224660032246600--081081

پ

فراخوان مشاركت در ساخت مرحله سوم و چهارم 
اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

به نشاني: همدان، چهارراه پاستور، خيابان ورزش، جنب ورزشگاه قدس در نظر دارد نسبت به بازسازي پروژه استخر كولر مالير با زيربناي تقريبي 
1760 مترمربع 

واقع در شهرستان مالير به نشاني مالير، بلوار نبوت، باالتر از ميدان نبوت، جنب بيمارستان مهر، مجموعه ورزشي بانوان مالير داراي پالك ثبتي 2043 از 
طريق مشاركت اقدام نمايد. لذا از كليه سرمايه گذاران حقيقي/حقوقي كه داراي حداقل رتبه 5 ابنيه و تأسيسات سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند و 
يا در صورت نداشتن رتبه هاي مذكور با معرفي مجري ذي صالح واجد رتبه بندي فوق دعوت به عمل مي آيد در ساعات اداري جهت دريافت اسناد به واحد 
امور قراردادها واقع در نشاني فوق الذكر مراجعه و اسناد ذي ربط را دريافت و نسبت به تكميل اسناد و پاكات مربوطه طبق زمان اعالم شده در زير اقدام و 

رسيد اخذ نمايند.
شماره  به  كل  اداره  بانكي  سپرده  حساب  به  نقد  وجه  واريزي  فيش  اصل  يا  بانكي  ضمانت نامه  ريال،   370/050/000 فراخوان  در  تضمين  مبلغ  و  نوع   -1
2170555623008 نزد بانك ملي شعبه مهديه يا اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت  با قابليت باز خريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه 

انتشارات اوراق مشاركت).
2- آخرين مهلت دريافت اسناد 1397/9/29 الي 1397/9/3 ساعت 8-12 مي باشد.

3- آخرين مهلت تحويل پاكات (الف ب ج) ساعت 14 در تاريخ 1397/9/17 مي باشد.
4- تاريخ و محل بازگشايي پاكات (الف ب) ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ 1397/9/18 در محل اداره كل ورزش و جوانان استان همدان مي باشد.

5- پاكت ج متقاضيان در صورتي گشوده خواهد شد كه صالحيت كيفي آنها توسط كميته مربوطه احراز شده و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت ج 
(پيشنهاد قيمت) در جلسه گشايش پاكات (الف و ب) اعالم خواهد شد.

6- نحوه قرار گيري اسناد و مدارك در پاكات 
سرمايه گذاران بايستي از بين اسناد دريافتي فرم ها و ملزومات الزم را تكميل و آنها را به همراه مدارك مورد نياز مطابق زير در پاكات الف و ب قرار داده و 

به آدرس مشخص شده در متن فراخوان ارسال نمايند.
پاكت الف)

1-فرم نمونه ضمانت نامه (كاربرگ 3) و ضمانت نامه هاي الزم 
فرم تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي (كاربرگ شماره 4)

پاكت ب)
1- تكميل كاربرگ اسناد ارزيابي كيفي و فني (كاربرگ شماره 5) به همراه پيوست هاي قيد شده در اين كاربرگ 

پاكت ج)
1- كاربرگ پيشنهاد مالي (پيشنهاد سهم الشركه) كاربرگ شماره 6)

تذكر: به پيشنهادات فاقد سپرده يا امضاء مشروط يا مخدوش و به طور كلي اسناد ناقص و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود 
ترتيب اثر داده نخواهد شد. اين وزارت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مربوط درج گرديده است.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09188118653 تماس حاصل فرماييد.

پ

آگهى مزايده حضورى

  محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مشخصات زمين ها
مساحت آدرسمشخصات زمين رديف

(مترمربع)
قيمت هر 
مترمربع ريال

مبلغ سپرده در مزايده ريالقيمت كل ريال

1873/700/000691/900/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 3 فرعى از 2549 اصلى1
198/23/700/000733/340/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 4 فرعى از 2549 2
1142/400/000273/600/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 4 فرعى از 3795 و 3796 اصلى3
114/652/600/000298/090/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 12 فرعى از 3795و 3796 اصلى 4
1743/000/000522/000/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 18 فرعى از 3795و 3796 اصلى 5
173/302/400/000415/920/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 27 فرعى از 3795و 3796 اصلى 6
1882/600/000488/800/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 45  فرعى از 3795و 3796 اصلى 7
195/702/600/000508/820/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 46 فرعى از 3795و 3796 اصلى8

مشخصات مغازه ها
قيمت هر مترمربع مساحت (مترمربع)آدرسمشخصات زمين رديف

ريال
مبلغ سپرده در مزايده ريالقيمت كل ريال

1245/833/333550/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه اولامتياز سرقفلى واحد شماره 112
8/7549/142/875430/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه اولامتياز سرقفلى واحد شماره 213
11/6045/689/655530/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه اولامتياز سرقفلى واحد شماره 316

مساحت آدرسمشخصات زمين رديف
(مترمربع)

قيمت هر مترمربع 
ريال

مبلغ سپرده در مزايده ريالقيمت كل ريال

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

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالى و با توجه به بند يك از صد و سى و هشتمين 
جلسه شوراى اسالمى در نظر دارد هشت قطعه زمين و چهارده امتياز سرقفلى مغازه را از طريق مزايده حضورى و با مشخصات ذيل به 

اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد:

- متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شهردارى نهاوند (امور قراردادها و امالك) مراجعه و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 
تماس حاصل نمايند.

- متقاضيان مى توانند براى يك قطعه زمين و سرقفلى مغازه و يا بيشتر پيشنهاد قيمت بدهند.
حساب  شماره  به  نقدى  صورت  به  ها  مغازه  و  زمينها  قطعه  از  يك  هر  براى  جداگانه  صورت  به  را  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مى  متقاضيان   -
0104868466003 نزد بانك ملى شعبه شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام شركت در جلسه كميسيون عالى معامالت كه به صورت حضورى در محل 

شهردارى (سالن كنفرانس) تشكيل مى گردد به همراه داشته باشند درغيراينصورت از حضور در جلسه از وى ممانعت بعمل خواهد آمد.
-  متقاضيان همچنين مى توانند به جاى وجه نقد از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
- هزينه چاپ آگهى و هزينه كارشناسى و كليه هزينه هاى احتمالى ديگر بر عهده برنده مزايده مى باشد.

- هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى ثبتى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
- متقاضيان مى توانند تا پايان وقت ادارى مورخ 97/9/10 مبلغ سپرده شركت در مزايده را واريز نمايند.

- كميسيون عالى معامالت مورخه 97/97/11 در محل شهردارى تشكيل و چنانچه براى هر يك از قطعات زمين ها سرقفلى مغازه ها حداقل سه متقاضى باشد 
كميسيون تشكيل و نفرات برنده اعالم خواهد شد.

آگهى چاپ نوبت اول: 97/8/20
آگهى چاپ نوبت دوم: 97/8/28

 اگرچه حــدود دو مــاه پيش دولت 
قيمت لبنيــات را تا حــدود 30 درصد 
افزايــش داد اما همچنــان توليدكنندگان 
معتقدند هزينه هاى توليــد را نمى توانند 
پوشــش دهنــد بنابراين به دلخــواه به 

افزايش قيمت روى آورده اند.
رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
با بيان اينكه صنعــت لبنيات به نرخ پايه 
شير معترض اســت و قيمت را افزايش 
داده است، بيان كرد: قيمت مصوب دولت 
براى هر كيلو شــير از دامدار يك هزار و 
570 تومان است اما در بازار بين يك هزار 
و 800 تــا 2 هــزار و 300 تومان معامله 

مى شود.
عليرضا شجاعى با اشاره به اينكه ستاد تنظيم 
بازار كشــور در اين حوزه ورود كرده و در 
انتظار تصميم گيرى آنها هستيم، افزود: شير 
خام را خود دامدار مىفروشــد و حاضر به 
تمكين به منظور عرضه به قيمت دولتى به 

دليل افزايش قيمت نهادهها نيست.
وى گفت: از ســوى ديگر قيمت ســاير 
بخش هاى مربوط به توليد مانند پاكت كه 
وارداتى اســت و بطرى كه از مواد پليمرى 
ســاخته مى شــود و افزايش 100 تا 120

درصدى داشته، افزايش  يافته است.
نماينده ســازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان در اســتان همدان هم با 
بيان اينكه با اعالم تصميم نهايى ستاد بازار 
ورود الزم را انجام خواهيم داشــت، ادامه 

داد: با تصميم گيرى مسئوالن كشورى مسير 
حركتى استان نيز مشخص مى شود.

 قيمت  افزايش، كيفيت كاهش
رئيس هيــأت مديره تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هــاى لبنى همدان نيز با بيان اينكه 
قيمت  دولتى در نظر گرفته شده براى شير 
خام از نظر كارشناســى چندان غير منطقى 
نيســت، به فارس گفت: در آخرين جلسه 
ستاد تنظيم بازار كه با موضوع شير تشكيل 
شده است قيمت شير خام به ازاى هر كيلو 
يك هزار و 570 تومان در نظر گرفته شــده 

است.

حميدرضــا رزجى با اشــاره بــه اينكه 
متأســفانه در همان زمان اعالم شــد كه 
دامداران شــير خود را كمتــر از كيلويى 
نمى فروشــند،  تومان  و 800  يك هــزار 
افزود: شــير ماده اى فاسدشــدنى است 
و نمى تــوان آن را مــدت زمــان زيادى 
نگهدارى كرد بنابراين اگر گاودار مشترى 
داشته باشد قيمت شير را افزايش مى دهد 
و اگر نداشــته باشــد به قيمت مصوب 

عرضه مى كند.
وى با بيان اينكه حال يك سؤال بزرگ اين 
اســت كه چگونه در بازار امروز تقاضاى 

شــير خام افزايش يافته است؟، بيان كرد:  
متأســفانه ارزش پول ما نســبت به دالر و 
ارز هاى كشورهاى منطقه نيز كاهش يافت 
و در نتيجــه بازار خوبى براى شــير ايجاد 

شده است.
رئيس هيــأت مديره تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنى همدان با اشــاره به اينكه 
اين نوع فروش شــير را نمى توان صادرات 
محســوب كرد چراكه كشورهاى ديگر با 
ريال معامله مى كنند، ادامه داد: كشور با دالر 
نهاده هاى مورد نياز دامداران را وارد مى كند 
و دولت بــا پرداخت يارانه قيمت خوراك 

دام را كاهش مى دهد.
وى خاطرنشان كرد: از همين رو دولت به 
دليل پرداخت يارانه هايى كه براى توليد شير 
مى پردازد قيمت فــروش آن را يك هزار و 
570 تومان تصويب كرد و ســود دامدار را 

در نظر گرفت.
كيفيت   هر كيلوگرم شير خام با 

2250 تومان
رزجــى با بيــان اينكه دامــدار قيمت هر 
كيلوگرم شير را به قيمت 2 هزار و 250 تا 
2 هزار و 300 تومان عرضه مى كند، گفت: 
دامدار كيفيت شير خود را نيز كاهش داده 

است.
وى با اشــاره بــه اينكه دامــدار با حذف 
نهاده هاى تأثيرگذار بر روى كيفيت شير كه 
گران تر هم هســت، كيفيت شير را كاهش 
مى دهد، اظهار كرد: بنابراين چربى شــير 
كاهش و ممكن است عده كمى از دامداران 

به آن آب نيز اضافه كنند.
رئيس هيــأت مديره تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هــاى لبنى همدان بــا بيان اينكه 
كارخانه هاى لبنياتى با آزمايش كيفيت شير 
متوجه مى شــود كه نهايت چربى شير 2,5
درصد است در حالى  كه بايد قانوناً به 3,2

درصد برســد؛ افزود: امروز قيمت شير با 
چربى 2,5 درصدى به 2 هزار و 250 تومان 
رسيده كه نقداً هم دامدار پول خود را مطالبه 

و دريافت مى كند.
وى خاطرنشان كرد: كارخانه هاى توليد لبنى 
كه پيش از اين 50 تن خريدارى مى كردند 
امروز نمى توانند 20 تن شير هم خريدارى 

كنند.
رئيس هيــأت مديره تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنــى همدان گفت: برخى از 
واحدهاى صنعتى كه امكان خشــك كردن 
شــير را دارنــد يا برخــى از افراد ســوء 

استفاده گر كه به صورت تخصصى در اين 
حوزه فعاليت نمى كنند، متوجه شــدند كه 
شــير به عنوان ماده اوليه به دليل پرداخت 
يارانه بــراى خريد نهاده ها و پرداخت يك 
دالر مشوق صادراتى به ازاى هر كيلوگرم 
شير خشك و به دليل افت ارز ريال به نوعى 

رايگان تمام مى شود.
 شــير خشك از كشــور خارج 

مى شود
وى اظهار كــرد: اين افراد بــه اين نتيجه 
مى رســند كه اگر شير خام را حتى بيش از 
قيمت مصوب خريــدارى كند با توجه به 
افزايش قيمت دالر باز هم ســود خواهند 

كرد.
رزجى با بيان اينكه هر كيلوگرم شير خشك 
را چهار دالر در بازارهاى خارج از كشــور 
به فروش مى رسانند، افزود: البته از ابتداى 
آبان ماه صادرات شــير خشك ممنوع شده 
اســت اما در عمل همچنان خروج شــير 

خشك از كشور ادامه دارد.
وى تصريح كرد: هر كيلوگرم شير خشك 
با توجه به قيمت دالر و مشــوق صادراتى 
قبل از آبان ماه 75 هــزار تومان به فروش 

مى رسيد.
وى با اشاره به اينكه عزمى در دولت براى 
ساماندهى حداقل اين بخش از صنعت ديده 
نمى شــود، تصريح كرد: در پنج سال اخير 
يك بار ما را به استاندارى دعوت كردند و 

پس از آن خبرى از ما نگرفتند.
رئيس هيــأت مديره تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنى همدان با بيان اينكه با اين 
وضعيت هيچ تحولى در صنعت لبنيات رخ 
نمى دهد، ادامه داد: وقتى مواد پتروشيمى كه 
در اختيار دولت است افزايش قيمت داشته 
است، چرا لبنيات حق افزايش قيمت نداشته 

باشد؟

بي اعتنايي به مصوبه دولت

بازار شير از كنترل خارج است
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آگهي حصر وراثت
آقاي اسماعيل سوري داراى شماره شناسنامه  12 به شرح دادخواست كالسه 970/10ح111ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدابراهيم سوري به شماره شناســنامه  11 در تاريخ 1391/11/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-قاسم ســوري فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 13 متولد 1357 پسر 
متوفي 2-محمدحسن ســوري فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 3979734544 متولد 1354 پسر متوفي 3-اسماعيل سوري فرزند 
محمدابراهيم به شماره شناسنامه 12 متولد 1339 پسر متوفي 4-اميره سوري فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 48 متولد 1341 دختر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 295)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان

آگهي حصر وراثت
خانم سارا لطفيان داراى شماره شناسنامه  85 به شرح دادخواست كالسه 112/970716/97ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان اكبر لطفيان به شماره شناسنامه  97527 در تاريخ 1397/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- اكرم اشرف به شــماره شناسنامه 1846 صادره از همدان متولد 1341 همسر متوفي 
2-سارا لطفيان به شماره شناسنامه85 صادره از همدن متولد 1363 فرزند متوفي 3-ساعده لطفيان به شماره شناسنامه228 صادره از همدن 
متولد 1361 فرزند متوفي 4-طاهره لطفيان به شماره شناسنامه1614 صادره از همدن متولد 1358 فرزند متوفي 5-محمدرضا لطفيان به شماره 
شناسنامه115347 صادره از همدن متولد 1359 فرزند متوفي 6-اميرحسين لطفيان به شماره شناسنامه3860219091 صادره از همدن متولد 
1369 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3310)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

هواداران پرسپوليس، سومين هواداران برتر فوتبال 
دنيا شدند

 در نظرســنجى يك نشريه اروپايى، هواداران تيم فوتبال پرسپوليس در جايگاه سوم 
بهترين هواداران فوتبال دنيا قرار گرفتند.

به گزارش  تســنيم، نشريه ماركاى اسپانيا در پايگاه اينترنتى خود يك نظرسنجى انجام 
داد و از مخاطبانش خواست بهترين و پرشورترين هواداران فوتبال دنيا را انتخاب كنند.
در پايان اين نظرســنجى كه 4 ميليون نفر در آن شــركت كردند، هواداران تيم پنارول 
اروگوئه به عنوان بهترين هواداران معرفى شــدند چرا كه يك ميليون و 700 هزار رأى 

را به خود اختصاص دادند.
پس از آنها، با اختالفى زياد، هواداران تيم پالميراس برزيل در جايگاه دوم قرار گرفتند. 

آنها با كسب يك ميليون رأى اين جايگاه را به دست آوردند.
سكوى بهترين هواداران فوتبال دنيا با هوادران تيم فوتبال پرسپوليس ايران كامل مى شود 

كه 400 هزار از آرا به آنها تعلق دارد.
هواداران تيم فوتبال پنارول به خاطر جوى پرشــورى كه در بازى هاى خانگى اين تيم 
مى سازند و تشويق بى وقفه تيم شــان در تمام 90 دقيقه بازى معروف هستند. آنها سال 
2011 به مناســب 120 ساله شدن تيم شــان پرچمى با 309 متر طول و عرض 15 متر 

ساختند كه بزرگترين پرچم ساخته شده توسط هواداران در تاريخ فوتبال است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

همه تبليغات "ستاره"از كفش تا شامپو
رونالدو چطور خارج از فوتبال 

پول پارو مى كند؟

 مهاجم پرتغالى يوونتوس همواره حضور فعالى در تبليغات داشته 
و درآمد هنگفتى در اين عرصه به جيب زده است.

به گزارش ايسنا، كريستيانو رونالدو را به عنوان فوق ستاره فوتبال جهان 
مى شناسيم كه توانسته است در يك دهه گذشته عملكرد بسيار خوبى 
در مستطيل سبز داشته باشد و بارها سطح باال و مهارت گلزنى خود را 
ثابت كرده است. حضور در تيم هاى بزرگى چون منچستريونايتد، رئال 
مادريد و حاال يوونتوس باعث شــده درآمد هنگفتى نصيب رونالدو 

شود ولى همه چيز براى رونالدو به اينجا ختم نمى شود.
به نقل از ديلى ميرر، مهاجم پرتغالى در عرصه تبليغات توانسته است 
حضور گسترده اى داشته باشد و در يك دهه گذشته در دنياى مدلينگ 
و تبليغات فعال بوده تا نشــان دهد خارج از مستطيل سبز هم مهارت 

دارد  و پول هنگفتى به جيب زده است.
درآمد يك ساله فوتبالى رونالدو طبق ادعاى فوربس 82.1 ميليون پوند 

و غيرفوتبالى (108 ميليون يورو) بوده است. 
در زير جزئيات قراردادهاى تبليغاتى او را مورد بررسى قرار مى دهيم:

 كاسترول
رونالدو در سال 2009 با قراردادى دو ساله با شركت كاسترول، سفير 
تبليغاتى اين كمپانى شــد. او 9 ميليون دالر طبق اين قرارداد به دست 
آورد. در سال 2011 اين قرارداد تمديد شد ولى مبلغ آن رسانه اى نشد.

 شركت فوالد مصر
يكــى از جالب ترين قراردادهاى تجارى رونالدو مربوط به شــركت 
فوالد مصر است. او در سال 2017 با اين شركت قرارداد تجارى امضا 

كرد. مبلغ اين قرارداد تجارى نيز اعالم نشد.
 نايك

كريستيانو رونالدو در سال 2016 يك قرارداد مادام العمر با اين كمپانى 
امضا كرد. او اولين فوتباليست تاريخ و سومين ورزشكار بعد از لبرون 
جيمز و مايكل جردن است كه چنين قراردادى امضا مى كند. رونالدو 
از سال 2003 با اين شــركت همكارى كرده و حتى وقتى بازنشسته 
هم شــود، اين قرارداد ادامه دارد. مبلغ قــرارداد نايك با رونالدو يك 

ميليارد دالر است.
 شامپو كلير

رونالدو در ســال 2014 با اين شــركت قرارداد همكارى بست و در 
تبليغات تلويزيونى آن حاضر شــد. اين بازيكن 2 ميليون دالر از اين 

تبليغ به دست آورد.
 ابزار تمرينى سيكس پك

اين بازيكن در تبليغات عجيبى حاضر بوده اما هيچ كدام به اندازه اين 
تبليغ عجيب نبوده اســت. او براى يك شركت ژاپنى كه ابزار تمرينى 

سيكس پك توليد مى كند تبليغ كرده است كه مبلغ آن اعالم نشد.
شركت مسافرتى

American Tourister كريستيانو رونالدو با شركت مســافرتى
قرارداد همكارى بست. از اين تبليغ، 312 هزار پوند معادل 400 هزار 

دالر عايد رونالدو شد.
 بازى هاى كامپيوترى

عكس ليونل مسى چهار سال بر روى كاور EA اسپورت قرار داشت 
تا اين كه در ســال 2017 با نظر هــواداران عكس ماركو رويس روى 
جلد رفت. در سال 2018 و در ادامه در سال 2019 عكس كريستيانو 
رونالدو روى جلد بازى هاى رايانه اى EA قرار دارد. اين شركت مبلغ 

قرارداد را اعالم نكرده است ولى به طور حتم رقمى ميليونى است.
 شركت محافظ گوشى

شركت محافظ گوشــى PanzeerGlass اعالم كرد با گذاشتن 
عكس كريســتيانو رونالدو بر روى محصــوالت خود 1 ميليون دالر 
به اين بازيكن خواهد داد تا قــرارداد تجارى ديگر براى اين بازيكن 

ثبت شود.
Jacob & Co ساعت مچى 

اين بار كمپانى ساعت مچى Jacob & Co به استقبال رونالدو رفت 
و طى قراردادى كه مبلغ آن رسانه اى نشد، از اين بازيكن به عنوان مدل 

تبليغاتى خود استفاده كرد.

نماينده ايران قهرمان پومسه جهان شد
 «على ســلمانى» به مدال طالى رقابت هاى پومسه قهرمانى جهان 
دســت يافت و سومين نشان زرين تيم كشــورمان در اين رويداد را 

ضرب كرد.
به گزارش ايرنا؛ يازدهمين دوره مسابقات جهانى پومسه كه از پنجشنبه 
با حضور 1274 پومسه رو از 54 كشور در چين تايپه آغاز شده است، 
عصر ديروز به پايان مى رسد. سلمانى در بخش انفرادى رده سنى 31
تا 40 سال بر سكوى قهرمانى جهان قرار گرفت. فيليپين نايب قهرمان 

شد و پومسه روهاى كره جنوبى و اسپانيا مشتركا سوم شدند.
همچنين «ساناز تقى پور» نماينده بخش انفرادى نونهاالن دختر نتيجه 
را برابر فيليپين واگــذار كرد و از دور رقابت ها كنار رفت. در بخش 

ابداعى كمتر از 17 سال نيز نمايندگان ايران به موفقيت نرسيدند.
با اين اوصاف تعداد مدال هاى تيم پومســه ايران به 3 مدال طال، يك 

نقره و پنج برنز افزايش يافت.

برگزارى اردوى نخبگان بدمينتون استان
 اردوى آمادگى استعدادهاى برتر بدمينتون استان در مالير برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ،به منظور 
آمادگى تيم بدمينتون استان جهت شركت مسابقات استعدادهاى برتر 
كشــور اردوى آمادگى تيم بدمينتون نوجوانان استان در سالن انقالب 
ماليــر برگزار گرديــد . بازيكنان حاضر در اردو عــالوه بر آمادگى 
جسمانى تمرينات منسجم خود را زير نظر مربيان مجرب استان انجام 
دادند . مســابقات المپياد برتر نوجوانان كشــور از تاريخ پنج آذرماه 
لغايت نهم آذرماه در شهرســتان زنجان برگزار خواهد شــد. الزم به 
يادآورى اســت تيم نوجوانان استان در مسابقات قهرمانى كشور مقام 

سوم را كسب كرده بود .

بازيكن قطرى در بين سه نامزد نهايى مرد 
سال فوتبال آسيا

 مدافع السد با دعوت رســمى كنفدراسيون فوتبال آسيا جزو سه 
نامزد نهايى براى انتخاب مرد ســال فوتبال قاره كهن در سال 2018

قرار دارد.
به  گزارش  ايســنا ، در حالى كه هنوز كنفدراسيون فوتبال آسيا اسامى 
سه نامزد نهايى براى كسب عنوان مرد سال فوتبال آسيا در سال 2018
را اعالم نكرده اما روزنامه قطرى از نامزد شــدن بازيكن السد سخن 
به ميان آورد.اســتاد الدوحه نوشت كه عبدالكريم حسن، مدافع چپ 
پاى السد به خاطر درخشش در ليگ قهرمانان آسيا و هچنين تيم   ملى 

فوتبال قطر جزو سه نامزد نهايى انتخاب براى مرد سال آسيا است.
اين روزنامه قطرى نوشت كه مدافع السد با دعوت رسمى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا براى حضور در مراسم انتخاب بهترين بازيكن مواجه شده 
و حضور او در بين سه گزينه نهايى قطعى است بدون اين كه از ديگر 

گزينه ها  سخن به ميان آورد.
به  گزارش  ايســنا، عليرضا بيرانوند سنگربان تيم فوتبال پرسپوليس با 
توجه به درخشــش در ليگ قهرمانان آسيا و همچنين تيم   ملى فوتبال 
ايران شانس بااليى براى دستيابى به عنوان مرد سال فوتبال آسيا خواهد 

داشت و به احتمال خيلى زياد او هم در بين سه گزينه نهايى باشد.

«بنا» سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى شد

 محمد بنا با حكم حميد بنى تميم سرپرســت فدراسيون كشتى به 
عنوان سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگساالن ايران انتخاب شد.

به گزارش ايرنا، در حكم سرپرســت فدراســيون كشتى براى محمد 
بنا آمده اســت: نظر به سال ها ســوابق و تجارب ارزشمند جنابعالى 
در عرصــه مربيگرى و با توجه به تأييد شــوراى فنى تيم هاى ملى 
به موجب اين حكم به ســرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى بزرگساالن 

منصوب مى شويد.
اميد است با بهره گيرى از نظرات تمامى پيشكسوتان، قهرمانان، مدال 
آوران و مربيان كشــتى كشور، در پيشــبرد امور مربوطه و اعتالى نام 

ورزش ملى كشور در ميادين مهم پيش رو موفق و سربلند باشيد.
بنا بعــد از بازى هاى المپيك ريو اعالم كرد كــه از دنياى مربيگرى 
خداحافظى مى كند اما اين ورزش جزيى از زندگى اين مربى كهنه كار 

است كه موجب تحوالت زيادى در كشتى كشورمان شد.

حسن زاده نامزد بهترين فوتساليست 
سال آسيا

 بازيكن ملى پوش فوتســال كشورمان به عنوان يكى از نامزدهاى 
بهترين بازيكن فوتسال آسيا در سال 2018 معرفى شد.

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال، على اصغر حسن زاده، ملى  
پوش كشــورمان به عنوان يكى از نامزدهاى بهترين بازيكن فوتسال 

آسيا در سال 2018 معرفى شد.
مراسم اهداى اين جوايز روز 29 نوامبر 2015 (هشتم آذر) در مسقط 

پايتخت عمان برگزار مى شود.
حسن زاده سال 2017 به عنوان مرد سال فوتسال آسيا لقب گرفت.

 تاريخ رسميت يافتن سبك كاراته داى 
دو جوكو در جهان 1981 و در ايران 1375

بــوده و در حال حاضــر مركزيت جهانى 
سبك ايران است، جوكوچو مجيد باغدارنيا 
سيستم مبارزه دركاراته دو (داي دو- ايران) 
داي دو رشــته اي كامال غيركنترلي و آزاد 
اســت كه از مبارزات بوكس، جودو، فول 

كنتاكت تركيب يافته است.
به گزارش ايســنا، در اين رشــته عالوه بر 
مبارزات گفته شــده ضربــه زدن با آرنج، 
ضربه با زانو، كف دســت و حتي ضربه با 
سر نيز آزاد است، شما در اين رشته تمامي 
آنچه از خود به عنوان يك رزمي كار موفق 

و قوي انتظار داريد، مي آموزيد.
زمان مبارزه در اين رشته سه دقيقه است و 
دو مبارز مي توانند به اندازه دوبار و هر بار 
30 ثانيه روي زمين به قصد تسليم حريف 
از تكنيك هاي خفه كــردن و قفل مفاصل 
استفاده كنند. زمان گرفتن حريف در هنگام 
ايستاده حداكثر 10 ثانيه است و در صورت 
تســاوي مسابقه به راند دوم و سوم كشيده 

مي شود.
ايمني مبارزه بــا كاله نقاب دار مخصوص 
به همراه كاپ و دستكش پنجه اي مناسب 
تأمين مى شــود. پيــروي از قوانين متعالي 
اخالقي در جهت رشد معنوي در كنار رشد 
جســمي به جهت كمك به خود و جامعه 

فلسفه داي دو است.
 داى دو رشــته اى تركيبــى از 

بوكس، جودو و كاراته
رئيس سبك كاراته دو داى دوجوكو استان 
همــدان به خبرنگار ايســنا گفت: داى دو 
رشته  اى غيركنترلى اســت كه در ايران در 
حال حاضر تحت نظر فدراسيون كاراته و 
فاقد كاتا اســت. اين رشته در واقع تركيبى 
از بوكس حرفه اى، جودو پيشرفته و كاراته 
بوده و هنرجويان اين سبك، با آزمون هاى 
فنى ضربات دســت و پــا و كومى وازا( 
درگيرى  در خــاك) مبارزات مختلف آزاد 
و بدنســازى ها مختلف مورد ارزيابى قرار 

گرفته و ارتقاء درجه مى يابند.
فــرزاد شــمخانى اظهار كــرد: ورزش به 
عنوان مقدمــه واجب مصداق يك عبادت 
و حتــى در حد خود به عنوان يك عمل با 
الزام شرعى جايگاه ارزشمندى در فرهنگ 
اسالمى برخوردار است، همانطور كه ائمه 
معصومين(عليهم الســالم) ورزش كرده و 
پيــروان خود را به انجــام ورزش دعوت 

مى كردند.
وى افــزود: توضيح اينكــه در فقه پويا و 
بى رغيب ما، در بحث اســتلزامات عقليه 
ايــن موضوع مورد تأكيد قرار مى گيرد كه 
مقدمــه ورزش واجب اســت. اگر تأمين 
نيروى دفاعى براى پاســدارى از حريم و 
دين و ميهن اسالمى و نيز حفظ جان آدمى 
در گروى بهره گيرى از تمرينات ورزشى 
باشــد اين تمرينات به عنــوان مصداقى 
واجب و در عين حال، خود نوعى عبادت 
تلقى خواهد شــد كه رهبر معظم انقالب 
نيز يكى از ســه ركن اساسى براى پيشبرد 
اهــداف عاليه جوانان كشــور را ورزش 

دانسته اند.
شمخانى با اشــاره بر اينكه داى دو گامى 
بزرگ در هنرهاى رزمى جهان است، بيان 

كرد: كاراته داى دو جوكو تفاوت هاى بسيار 
زيادى با ديگر سبك هاى غيركنترلى دارد، 
ســبك هاى غيركنترلى برگرفته از درگيرى 
دوطرفه در حالت ايستاده است اما تفاوتى 
كه داى دو را متمايز مى كند اين اســت كه 
اين سبك تركيبى از ورزش هاى رزمى ديگر 
است و بعد از درگيرى كار تمام نمى شود. 
مبــارزه در نه وازا يا خاك هم ادامه دارد و 
مبارز با استفاده از تكنيك هايى همچون قفل 

مفاصل حريف را تسليم مى كند.
 سبك داى دو امســال به طور 

رسمى در همدان آغاز به كار كرد
رئيس ســبك داى دو در استان همدان با 
تأكيد بر اينكه داى دو در سال 1375 توسط 
دكتر مجيــد باغدارنيا در ايران به عضويت 
رسمى فدراســيون كاراته نائل شد، عنوان 
كرد: سبك فوق بعد از پايه گذارى در سال 
1375 در ايــران با قدرت تمام به كار خود 
تا به امروز ادامه داده اســت اما در اســتان 
همدان سال 1390 فعاليت خود را متوقف 
كرد تا اينكه در سال 1396 بارى ديگر كار 
خود را استارت زد و در سالجارى به طور 

رسمى آغاز به كار كرديم.
وى خاطرنشان كرد: در ايران تقريبا تمامى 
اســتان ها در قســمت آقايان و تعدادى از 
استان ها در قسمت بانوان داراى نمايندگى 
هســتند، خوشبختانه در اســتان همدان با 
استقبال بى نظير در ســالجارى به ويژه در 
قسمت بانوان باعث شد برنامه هايى اعم از 
تدارك مسابقات استانى و كشورى و حتى 
برون مرزى براى آنها به وجود آيد و امسال 
در اســتان همدان نزديك به 140 كاراته كا 

ثبت نامى داشتيم.
سبك كاراته داى دو جوكو از نظر توانمندى 

به بانوان و آقايان نگاه يكسانى دارد
شمخانى با تأكيد بر اينكه در سبك كاراته 
داى دو جوكــو از نظر توانمندى به بانوان 
و آقايان نگاه يكســانى وجود دارد، افزود: 
هر فايتر چه خانم و چه آقا در بخش خود 
مى تواند قدرتمندترين و بى نظيرترين باشد، 
با توجه بر اينكه اين سبك از سيستم دفاعى 
فوق العــاده ايمنى اعــم از كاله نقاب دار، 
دســتكش و ســاق بند برخوردار اســت، 
هيچ گونه آســيبى ورزشــكاران را تهديد 

نخواهد كرد.
وى با اشــاره به اينكه تا به امروز هيچ يك 
خاصى  خدمات  تربيت بدنى  رؤســاى  از 
براى اين ســبك انجام نداده اند، گفت: به 
طور قطع هر ورزشــى براى پيشــرفت و 
تربيت نام آوران درخشــان كشورى نياز به 
كمك هاى مالى از سوى مسئوالن ورزشى 
دارد. در داى دو نيــز بــا توجــه به عدم 
داشتن سالن متمركز به منظور تمرين داى 
دوكاران و همچنين تهيه وسايل مورد نياز 
كاراته كاها به براى سيســتم ايمنى نيازمند 
مساعدت مسئوالن و همچنين كمك مالى 

هستيم.
 قول مى دهيم كمتر از 2 ســال 

آينده تيمى قدرتمند داشته باشيم
وى افــزود: در صورت حمايت رؤســاى 
تربيت بدنى قول مى دهيم كمتر از 2 ســال 
آينــده تيمى از ورزشــكاران قدرتمند در 
سبك هاى غيركنترلى كه در جهان نام آوران 

درخشانى خواهند شد را داشته باشيم.

شــمخانى خاطرنشــان كرد: افرادى كه با 
سابقه پيشــينه رزمى در رشته هاى مختلف 
وارد اين ســبك مى شــوند، به طور قطع 
نگاهى متفاوت و پــس از ريكاورى هاى 
شخصى، آموزشى با سطح باالتر را خواهند 

داشت.
رئيس كاراته داى دو جوكو اســتان همدان 
در پايان اظهار كرد: از جوانان و نوجوانان 
عالقمند خواســتاريم در صورت تمايل به 
مبارزه و كاراته براى يك بار هم كه شــده 
از اين رزم ديــدن كنند و ضربات آن را با 
سبك هاى ديگر مقايســه كنند. اين رشته 
فاقد محدوديت ســنى است و هر كسى از 
5 تا 70 ســال مى تواند آن را آغاز كند و به 

موفقيت هاى بزرگى برسد.
كاراته  ســبك  در  ايمنى  سطح   

داى دو جوكو بسيار باالست
نائب رئيس كاراته داى دو جوكو اســتان 
همــدان نيــز به خبرنــگار ايســنا گفت: 
ســبك كاراته داى دو جوكو قوى ترين و 
غيركنترلى ترين سبك كاراته در جهان است 
و ضربات دست و پا و شكستن در آن آزاد 
است اما ســطح ايمنى در اين رشته بسيار 
باالست و سيستم ايمنى فوق العاده اى دارد 
از اين رو هيچ گونه آســيبى ورزشكاران را 

تهديد نمى كند.
محســن امانى افزود: نقاب شيشه اى كالهِ 
داى دو از برخورد هر گونه ضربه اى به سر 
و صورت جلوگيرى مى كند همچنين براى 
نوجوانان و جوانان هوگو استفاده مى شود 
كه مانع برخورد ضربات سنگين به قفسه ى 

سينه مى شود.
 با وجود مربى خوب، هيچ ورزشى 

آسيب پذير نيست
وى با اشاره به اينكه با وجود مربى خوب، 
هيچ ورزشى آسيب پذير نيست، اذعان كرد: 
در اين ســبك آموزش اصولى را از مربيان 
خود آغاز مى كنيم تا ورزشكاران نام آور را 

براى كشور تربيت كنند.
نائب رئيس كاراته داى دو جوكو اســتان 
همدان خاطرنشــان كرد: اصولى كار كردن 
و تمرين مداوم در هر ورزشى به طور قطع 
از هرگونه آســيب جلوگيرى مى كند، در 
مسابقات داى دو داوران ورزش به محض 
احساس فشار به حريف، مسابقه را متوقف 

خواهند كرد.
وى بــا تأكيد بر اينكه خانه  كاراته اســتان 
همدان با توجه به ســقف بلنــد و ميزان 
دســتگاه هاى بدنســازى به اندازه كافى و 
تاتامى بزرگ اصولى ترين سالن براى اين 
ورزش است، گفت: از آنجا كه خانه  كاراته 
اســتان بايد از تمامى باشــگاه هاى استان 
بهتر و اســتانداردتر باشد، اين ابزار نياز به 
به روزرسانى و تعمير دارند و در اين راستا 

مسئوالن ورزشى بايد ما را حمايت كنند.
امانــى در پايان كرد: كاراتــه يك ورزش 
انفرادى است و به تمركز بااليى نياز دارد، 
همين امر مسبب تقويت حافظه و حواس 
فايتر مى شــود بنابرايــن والدين به راحتى 
مى توانند فرزنــدان كنكورى خود را براى 
ورود به اين ورزش تشويق كنند. در حال 
حاضر برنامه  اصلى آموزش در استان براى 
نونهاالن اســت چرا كه بازدهــى باالتر و 

قوى ترى را خواهد داشت.

آشنايى با رشته اى كامال 
غيركنترلى و آزاد

عبدالكريم حسن نامزد 
مرد سال فوتبال آسيا

 مدافــع چپ تيم الســد قطر در بين 
نامزدهاى بهترين بازيكن سال 2018 آسيا 

قرار گرفته است.
به گزارش ايلنا ، عبدالكريم حسن، مدافع 
25 ســاله تيم ملى فوتبال قطر و باشگاه 
الســد دوحه نامه رســمى براى حضور 
در مراســم اعطاى جوايــز برترين هاى 
سال قاره آسيا كه 28 نوامبر سال جارى 
ميالدى (7 آذر) در مسقط، پايتخت عمان 
برگزار مى شــود از ســوى كنفدراسيون 

فوتبال آسيا دريافت كرد.
طبق اين گزارش، عبدالكريم حســن به 
خاطر نمايش درخشــان همراه تيم ملى 
فوتبال قطــر در رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى 2018 روسيه  و باشگاه السد در 
فصل اخير ليگ قهرمانان آســيا به عنوان 
يكى از 3 نامزد برترين بازيكن سال اين 

قاره انتخاب شد.

4 بازيكن مورد عالقه 
مسى در رادار بارسلونا 

 كاپيتان بارســلونا در نظر دارد چهار 
بازيكن طراز اول به آبى انارى پوشــان 

ملحق شوند. 
به گزارش ايلنا، با توجه به آنچه ســايت 
 (Don Balon) اســپانيايى دون بلون
گزارش داده است، ليونل مسى درخواست 
كرده كه بارسلونا چهار بازيكن خاص را 
امضا كند تا براى بازگشــت كاتاالن ها به 

صدر جدول الليگا تالش كنند.
سيديبه و دى ليخت از موناكو و آژاكس، 
پياتــك مهاجم جنــوا و محمد صالح 
از ليورپــول يا اوليور ژيرو از چلســى 
بازيكنانى هستند كه در ليست مورد نظر 

مسى حضور دارند.

برانكو به ايران بازگشت
 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس پس 
از چند روز استراحت به ايران بازگشت.

به  گزارش  ايسنا، پس از ديدار پرسپوليس 
مقابل كاشــيما آنتلرز ژاپــن كه با نايب 
قهرمانى نماينــده ايران در ليگ قهرمانان 
آســيا همراه بود، برانكو ايوانكوويچ به 
همراه دســتيارانش تهــران را به مقصد 
كرواســى ترك كــرد تا چنــد روزى 

استراحت بپردازد.
حــاال بــا برنامه ريــزى ســازمان ليگ 
پرسپوليسى ها فردا (دوشنبه) بايد  ديدار 
عقب افتاده خــود را برابر پيكان برگزار 
كند. از همين رو برانكو و دســتيارانش 
شب گذشته به تهران برگشتند تا مقدمات 
آماده سازى سرخپوشان براى ديدار برابر 

شاگردان مجيد جاللى را فراهم كنند.

بيرانوند نامزد مرد سال 
آسيا شد

 دروازه بان تيم ملى ايران و باشــگاه 
پرســپوليس نامزد مرد سال آسيا در سال 

2018 شد.
به گزارش ايسنا ، كنفدراسيون فوتبال آسيا 
اسامى سه نامزد نهايى برترين فوتباليست 
ســال 2018 قاره را اعالم كرد كه در اين 
بين نام عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملى 

ايران و پرسپوليس به چشم مى خورد.
بيرانوند در ســال 2018 موفق شــد به 
قهرمانى در ليــگ ايران و نايب قهرمانى 
در ليگ قهرمانان آسيا برسد و همراه ايران 

نمايش خوبى در جام جهانى داشت.
تيم  قطرى  بازيكن  حســن  عبدالكريم 
الســد و يوتا ســوزوكى مهاجم ژاپنى 
تيم كاشيما كه ارزشــمندترين بازيكن 
سال ليگ قهرمانان شد نيز در اين جمع 

حضور دارند.



مريم مقدم  »
 عمارت جنانى داراى دوجداره است 
؛ جداره بيرونى كه از خيابان شــهداى 
شهر همدان قابل رويت است و جداره 
هاى درونى كه براى همگان دسترسى به 
آن بدليل قفل بودن درها ممكن نيســت 
.جداره هاى درونى شــامل در و ديوار 
هاى نيمه فروريخته اســت كه به نقل از 
معاون ميراث فرهنگــى ارزش تاريخى 
نــدارد.  جداره هاى بيرونى شــكل و 
شــمايل  نماى معمارى قديمى خود را 
حفظ كرده اســت اما باز هم به نقل از 
معاون ميراث فرهنگى استان همدان   به 
علت عدم ثبت كامل ملى عمارت جنانى 
نمى توان از مالك براى آسيب رسيدن به 

بنا شكايت كرد 
معاون ميــراث فرهنگى اداره كل ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى و صنايع دستى 
اســتان همدان در گفتگواختصاصى با 
همدان پيام بااشــاره به اينكه بر اساس 
ارزيابى كارشناســى از ســوى ميراث 
عمارت  پشــتى   كشوربخش  فرهنگى 
جنانى كه فرو ريخته ارزش تاريخى ندارد 
و در اين ســاختمان تنها بخش جداره 
اســت،گفت:  ارزش  واجد  آن  ورودى 
بازسازى اين عمارت به شرط  باز آفرينى 
جداره و  عدم افزايش ارتفاع آن از ارتفاع 
فعلى بال مانع است. ترابى اذعان داشت: 
پيشنهاداين نهاد به مالك ابتداحفظ بنااين 
بناســت كه طرح و مشــاور آن به وى 

معرفى شده است.
وى بااشــاره به اينكه مالك طرح هتل 
ســنتى رابه معاونت سرمايه گذارى اين 
ســازمان ارائه داده است،افزود:به علت 
ثبت ملى  بنادرحال  ايــن  جداره  اينكه 
است عواقب هر گونه تخريب و سقوط 
ساختمان درخيابان شهدا به عهده مالك 
همدان  شهردارى  به  موضوع  واين  بوده 

نيزاعالم شده است.
عمارت جنانى در سال 1305 و در دوره 
خيابان  در  اول  پهلــوى  صدارت  آغاز 
شورين(شــهدا) همدان بنا شــد، اين 
ســاختمان تا دهه 40 شمسى بلندترين 

ساختمان شناخته مى شده است.
اين عمارت به عنوان نخستين مسافرخانه 
شهر با نام «آبادان نو» مورد استفاده قرار 
گرفت و سرقفلى دار اين مجموعه معتقد 
است كه در افتتاح اين مجموعه رضاخان 
پهلوى حضور داشــته و در آن اقامت 
گزيده اســت و اكنون تنها هتل سنتى 
شهر شناخته مى شود. نخستين بناى چند 
طبقه همدان در حالى به تخريب نزديك 
مى شود كه با تبديل آن به يك هتل سنتى، 
مى تواند يكى از برندهاى گردشگرى در 

اين شهر باشد.
 درخواست ثبت به سازمان ميراث 

فرهنگى ارسال شده
معاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
همدان گفت: درخواست ثبت ملى عمارت 
جنانى به ســازمان ميراث فرهنگى ارسال 
شده اســت. براى ثبت اين اثر تاريخى دو 
كارشــناس از تهران بنا را ارزيابى كرده اند 
كه طبق نظر آنها تنها جداره بيرونى و روبه 

خيابان اين بنا داراى ارزش تاريخى است.
ترابى افزود: اين كارشناســان درخواست 
تهيه نقشــه از نماى بيرونى را داشتند كه 

آماده شــده و به ســازمان ميراث فرهنگى 
ارسال شده اســت .  جداره سمت خيابان 
كه در باالى مغازه ها قرار دارد، داراى ارزش 
تاريخى بوده و باقى بنا ارزش خاص و قابل 

توجهى ندارد و ثبت نمى شود.
وى ادامه داد: طرحى تهيه شده كه بر مبناى 
آن بايد اين جداره حفظ شود و اگر مالك 
فعلى قصد توســعه يا تغيير كاربرى داشته 
باشــد فقط ملزم به حفظ جــداره بيرونى 

است.
 ميراث نمى تواند از مالك به علت 

تخريب جداره اين بنا شكايت كند
ترابى با اشــاره به اينكه مالك، طرح هتل 
ســنتى را به معاونت ســرمايه گذارى اين 
ســازمان ارائه داده اســت، گفت: به علت 
اينكه جداره اين بنا در حال ثبت ملى است، 
ميراث فرهنگى نمى تواند به علت تخريب 
عمدى ديــوار داخلى عمــارت از مالك 
شكايت كند و عواقب هر گونه تخريب و 
سقوط ساختمان در خيابان شهدا به عهده 
مالك بــوده و اين موضوع به شــهردارى 
همدان نيز اعالم شده است. معاون ميراث 
فرهنگى استان همدان تأكيد كرد: هيچ مانعى 
براى فعاليت در محوطه جداره پشتى بنا به 
علت عــدم ارزش تاريخى وجود ندارد و 
اين موضوع به شهردارى اعالم شده است.

و  مســتأجر  چندين  عمــارت   
سرقفلى دارد

يكى از مغازه داران كه صاحب سرقفلى يك 
مغازه از اين بناســت مى گويد :  مغازه ها و 
بخش اندرونى اين عمارت چندين مستأجر 
و سرقفلى دارد كه مالك بخش مسافرخانه آن 
قصد خريد تمام اين ملك را دارد كه كاسبان 

آن منطقه از اين موضوع رضايت ندارند
وى  در تشريح خرابى هاى موجود در اين 
عمارت، گفت: كاســبان اين منطقه راضى 
به فروش ملك و سرقفلى خود نيستند، به 
همين علت مالك مسافرخانه ناودان اين بنا 
را تخريب كرده تــا در اثر اتفاقات طبيعى 
باقى بنا تخريب شده و مغازه داران راضى به 
فروش شوند. وى تأكيد كرد: اگر اتفاقى در 
اين بنا رخ دهد عالوه بر از بين رفتن يك 
اثر تاريخى، آسيب جانى به ويژه براى مغازه 
دوچرخه سازى كه در زير اين جداره قرار 

دارد، وجود خواهد داشت.
 جداره تخريب شده جزئى از اين 

بنا و ارزشمند است
مهــرداد ميرشــاه ولد كارشــناس ميراث 
فرهنگى نيز مى گويد : در 10 سال گذشته 
هيــچ يك از اين دو نهاد اقدام به ثبت و يا 
خريدارى آثار تاريخى خصوصى نكرده اند 
در حاليكه در ســاير اســتان ها مانند تبريز 

منزل استاد شــهريار خريدارى و تبديل به 
موزه شد.

وى با بيان اينكه ميراث فرهنگى موظف به 
حفظ آثار با 60 ســال قدمت و يا بناهاى با 
معمارى متفاوت است، تصريح كرد: اينكه 
ميراث فرهنگى اظهار مى كند جداره تخريب 
شده ارزشى ندارد، مايه تأسف و شرمسارى 
است، جداره تخريب شده جزئى از اين بنا 

بوده و كل مجموعه ارزشمند است.
وى تاكيــد كرد : حفــظ تاريخ و فرهنگ 
هر كشور هويت آن محسوب مى شود كه 
همتى همگانى را طلب مى كند و بايد براى 
حفظ آن به جد كوشــا بود؛ همدان نيز با 
تاريخ 3 هزار ساله از اين امر مستثنى نيست 
و آثار تاريخى و باســتانى بسيارى در اين 
كهن شــهر نهفته است كه برخى بازسازى 
شــده اند و متأســفانه برخى از اين آثار در 
آستانه نابودى و تخريب هستند كه حفظ و 

نگهدارى آنها امرى ضرورى است.
ميرشاه ولد گفت : متأسفانه سال گذشته  سه 
خانه تاريخى در بافت محله كبابيان همدان 
كه تقريباً مخروبه شــده بود، به دليل خطر 
ريزش براى شهروندان با ورود شهردارى 
تخريب شد و در حالى كه گفته هاى برخى 
مســئوالن حوزه ميراث فرهنگى حاكى از 
قرار دادن بودجه اى به منظور احياى بافت 
محله كبابيان بود، متوليان امر اقدامى در اين 

زمينه انجام ندادند.
و حال موضوع خطر ريزش، اين بار براى 
عمــارت تاريخى جنانى از ســوى برخى 
مطرح شده است، عمارتى زيبا و كم نظير در 
خيابان شهداى همدان كه حفظ آن نياز به 
بازسازى دارد چرا كه با توجه به كم توجهى 

مسئوالن مربوطه چندى است شاهد از بين 
رفتن آثار تاريخى در پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين هستيم.
 ردپــاى حرفهــاى مالــك در 

مستندات رسانه ها 
اواخر ســال گذشــته بود كــه جمعى از 
خبرنگاران و عكاسان رسانه هاى همدان با 
هماهنگى به منظور بازديد از اين عمارت 
قديمى وارد اين ســاختمان شدند كه پس 
از مدتــى كوتاه، مالك جديد ورود كرده و 
نسبت به حضور خبرنگاران و عكاسان و 

عكس بردارى از اين عمارت معترض شد.
ورثه حاجى باباخانــى كه مدعى تخريب 
اين عمارت از ســوى مالك جديد است، 
اظهارات خــود را در خصوص بنا، قدمت 
و مالك جديد اســفند ماه 96 با رســانه ها  
اينگونه عنوان كرد: عمارت جنانى با حدود  
700 متر زيربنا، 90 سال پيش با بهره گيرى 
از ظرفيت معماران مطرح شــهر و رايزنى 
آنها با معماران مطرح ايران ساخته و توسط 
مسئوالن دوره پهلوى اول افتتاح و به عنوان 
مركز مخابراتى تلفن خانــه همدان مورد 

استفاده بوده است.
وى با بيان اينكه گذشــتگان آنها اين محل 
را از ســال 32، از مرحوم طغرلى به عنوان 
ســرقفلى گرفتند، گفت: مالك جديد اين 
ملك را با 110 ميليــون تومان خريدارى 
كرده اســت؛ در سركشى برخى مسئوالن 
مرتبط از اين عمارت، اين موضوع مطرح 
شــد كه چرا اين آقا مجوز تخريب اين بنا 

را گرفته است؟
ورثه حاجى باباخانى با تأكيد بر اينكه مالك 
مستغالت جديد به دنبال تخريب اين محل 

اســت، اظهار كرد: اين اواخر مالك جديد 
آمده و مى گويد سرقفلى داران اين مكان را 
ترك كنند چرا كه قصد تخريب اين عمارت 
را دارند، حتى تخريب هاى دســتى نيز در 
برخى ديواره آن انجام شــده است. وى با 
بيان اينكه ظواهر امر حاكى از آن است كه 
مالك جديد به دنبال كسب مجوز تخريب 
اين عمارت است، افزود: اين امر در حالى 
است كه بايد اين اثر تاريخى مقاوم سازى، 
حفظ و نگهدارى شــود، امــا گويا امروزه 
مسائل پولى و مادى اولويت دارد و حفظ 
بناهاى تاريخى در درجات بعدى قرار دارد.

ورثه حاجى باباخانى تصريح كرد: بزرگان 
شــهر بايد نســبت به اين موضوع (حفظ 
عمارت تاريخى جنانى) اهتمام بورزند، چه 
تفاوتى بين شــهر ما و ساير كالن شهرهاى 
ايران از جمله اصفهان و تبريز در حفظ آثار 

تاريخى و ملى وجود دارد.
در همان زمان مالك جديد عمارت جنانى 
عنوان كرده بــود ،  اين ملك ثبت ميراث 
فرهنگى نشده اســت، گفت: فرد مدعى، 
تنها يك مســتأجر اســت و مهلت او به 
پايان رسيده، دادگاه نيز طى چند روز آينده 

حكمى در اين خصوص صادر مى كند.
اين  جنانى:  عمارت   مالك جديد 
عمارت تبديل به احسن و هتل سنتى 

خواهد شد
وى با تأكيد بر اينكــه هيچ گونه تخريبى 
در اين عمارت صورت نگرفته و نخواهد 
شد، خاطرنشان كرد: اين عمارت تبديل به 

احسن و هتل سنتى خواهد شد.
مالك جديد عمارت جنانى يادآور شــد: 
پرونــده اين عمارت به منظــور تبديل به 
احسن در شهردارى منطقه 2 تشكيل شده 

و قصد تبديل آن به هتل سنتى را داريم.
وى در اين زمينه با بيان اينكه اين ملك دو 
سرقفلى و يك مســتأجر دارد، اظهار كرد: 
حاشيه هايى كه در خصوص اين بنا ايجاد 
شــده براى حفظ آثار تاريخى است و ما 
نيز هيچ گونه تصميمى بر تخريب و ايجاد 
مجتمع تجارى نداريم؛ اكنون اختالف مالك 

و مستأجر مطرح است.
با اين اوصــاف حال بايد ديد مســئوالن 
ميراث فرهنگى چــه اقدامى در خصوص 
عمارت جنانى خواهند داشت آيا بايد بازهم 
ماند و شاهد تخريب اين عمارت همچون 
ديگر آثار تاريخى شهر باشيم و يا مسئوالن 
مربوطه مانع از تخريب آثار تاريخى و بافت 

قديمى شهر خواهند شد؟
نفس هاى بافت تاريخى همدان به شــماره 
افتاده و آثــار تاريخى يكى پس از ديگرى 
با اهمال برخى رو به تخريب اســت حال 
بايد ديد كداميك از مسئوالن گامى برداشته 

و كمر همت بر احياى اين آثار مى بندند.
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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

به نقل از اَنَس :از پيامبر خدا (ص) سؤال شد: كدام مؤمن ،ايمانش كامل تر 
است؟ فرمود :«آن كه با خانواده اش ،خوش اخالق تر باشد» .

تنبيه الغافلين : ص 516 ح 816 وراجع : كنز العّمال : ج 3 ص 665 ح 8401

كو از تاك و تاك نشانم در همدان نشان
مهدي ناصرنژاد »

 چند ســالي هست كه به لطف بي توجهي و ســوء مديريت، آثار و 
ابنيه هاي تاريخي متعددي در مناطق شهري استان همدان دچار تخريب هاي 
خواسته و ناخواسته مي شود و به قولي بايد گفت در سايه بي خبري ها و 
ندانم كاري ها، ريشه هاي فرهنگي مرزوبوم همدان در سراشيبي سقوط و 
مرگ تدريجي و زوال دائمي قرار گرفته اســت. نمونه هاي آن ساختمان  
نورمهال با مدرسه موسوم به «عمارت آمريكايي ها» در اعتماديه همدان، 
خانه نراقي ها در خيابان شريعتي همدان، حمام قديمي در محله كبابيان، 
خانــه جواهري در همدان و اين آخري ميهمان پذير آباداني ها با عمارت 
جناني در خيابان شهداي همدان از دست دادن آثار و ابنيه هاي تاريخي و 
فرهنگي در همدان را در حالي شــاهد هستيم كه اتفاقاً در يكي، دو سال 
اخير همايش ها و جشنواره هاي با مسمائي در حضور گردشگران خارجي 
براي نمايش افتخارات تاريخي و جذابيت هاي گردشگري خويش برگزار 
كرده ايم و سرمايه گذاري هاي سنگيني داريم به عمل مي آوريم و اي دريغا 
كه بايد گفت: قسم حضرت عباس را بايد باور كنيم يا اين دم خروس را.

همه زحمتكشان حوزه ميراث فرهنگي چه آنان كه مسئول مستقيم هستند 
و چه آناني كه از دور دســتي بر آتش دارند و فعاالن گردشگري شناخته 
مي شوند، خوب مي دانند معماري ميدان امام(ره) در همدان كه حدود 90 
ســال پيش با مهندسي يك آلماني طراحي و ساخته شد، به لحاظ همان 
معماري و شــكل منحصربه فردش در دنيا، از نشان هاي بارز پيشرفت و 
تمدن شهرنشيني در همدان شناخته مي شود ولي خوب اين روزها به اين 
حال و روز درآمده است، اما بايد دانست كه برخي شاخصه هاي برجسته 
ميدان تاريخي امام به 6 خيابان منظم و منشعب از آن بستگي دارد و برخي 
ابنيه قابل اعتنا و اعتبار نيز همزمان با ســاخت ميدان در اين خيابان ها بنا 
شده و بيشتر با هدف تكامل ميدان مركزي در زمان خود است كه اقدام به 

ساخت وساز در 6 خيابان اصلي و مركزي همدان شده است.
يكــي از اين بناهــاي جالب در نوع خود كه بلندمرتبه ترين ســاختمان 
همدان در يك قرن پيش محسوب مي شــود، ساختمان جناني يا همان 
مسافرخانه آبادان در خيابان شهداست كه عامدانه در دهه هاي اخير توسط 
مالك اصلي آن به حال خود رها شــده تا ويران شود و بلكه آپارتمان يا 
پاساژ پردرآمدي در مكان آن بنا گردد. حال در اين شرايط مسئوالن عزيز 
فرهنگي نيز با سكوت و بي اعتنايي خويش نسبت به اين موضوع به قولي 
دانسته، دانسته آب در آسياب دشمن ريخته اند تا گردش آسياب به دلخواه 

معارضان و فرصت طلبان و سودجويان باشد.
نكته بسيار قابل تأمل در اين معنا،  اين است، تمدن و هويت فرهنگي يك 
مردم و يك ملت و يك كشــور، هرگز يك شبه فراهم نمي شود و بسيار 
سفر بايد كرد تا پخته شود خامي، اما چرا بايد يك شبه ويران شود!؟ اين 
درست كه همدان ما در تمام تمدن ها، بانك پرپشتوانه اي براي ميراث و 
نشانه هاي تاريخي نه تنها خود همدان، بلكه ايران بزرگ عزيز و از آن هم 
فراتر بلكه تمام جهان و تمدن بشري است. شايد مسئوالن بزرگوار ما در 
اين انديشه ناصواب باشند كه همدان قرين به 2 هزار اثر و ابنيه تاريخي و 
ديدني دارد، حاال يك يا دو ساختمان هم نباشد! مثل اين است كه از يك 
درياي بيكران يك كاسه آب هم برداشت شود، آيا دريا خشك مي شود! 
ما مي گوييم دريا خشك نمي شــود، اما مخدوش كه مي شود. مگر يك 
ساختمان عظيم و باشكوه و پرشوكت از خشت، خشت هاي خام و آجر، 
آجرهاي پخته و نقش برداشــته درست نمي شود! هزاران هزار خشت و 
آجر و مصالح الزم است تا يك بنا شكل بگيرد و خودنمايي كند، اما غفلتًا 
فقدان يك خشــت، فرم و نماي تمان آن ساختمان را مخدوش مي سازد 

و از سكه مي اندازد!
امروز ســاختمان و ساختمان هاي با شناســنامه قديمي در گوشه و كنار 
همدان حذف مي شــود، روزي ديگر آثار تمدن بزرگ در گوشه ديگري 
از شــهر زير هزاران كاميون خاك مدفون مي گردد. يك روز به جاي يك 
ابنيه تاريخي منهدم شده، بدل آن با سازوكارهاي جديد ساخته مي شود و 
دور نيست آن روز و روزگاري كه نه از تاك  نشان ببينيم و نه از تاك نشان! 
عجب انسان هاي عاقلي هستيم كه خيلي راحت خودمان را گول مي زنيم!

6 كشور متقاضى الرودرمانى در ايران شدند
  رئيــس مركز جامع ترميم زخم جهاددانشــگاهى با بيان اينكه در 
ماگوت تراپى از الروهاى مورد تاييد وزارت بهداشت استفاده مى كنيم، 
گفت: 6 كشــور از خدمات درمانى الرو درمانــى ايران بهره مى برند.

دكتر غالمرضا اسمعيلى جاويد در گفتگو با مهر اظهار كرد: پژوهشكده 
زخم و ترميم زخم توانســته از پتانسيل ها و توانمندى هاى موجود در 
كشور، دانش درمان زخم پاى ديابتى با الرو مگس را بدست آورد.وى 
با بيان اينكه درمان زخم هاى مزمن و پاى ديابتى يك كار تيمى اســت 
و مى بايست در هر دوره اى از زخم «حذف فشار»، «كنترل عفونت» و 
روند درمان به خوبى مد نظر قرار بگيرد، گفت: براى زخم پاى ديابتى 
و برخى زخم هاى مزمن درمان قطعى وجود نداشت اما اكنون به مرحله 
اى رسيده ايم كه از كشورهاى خارجى نيز به اين مركز مراجعه مى كنند.

با برگزارى نشست تخصصى صورت مى گيرد
 بررسى فرصت هاى همكارى در زمينه پالسماى سرد در نساجى

 به منظور توسعه  همكارى فناورانه نشست تخصصى «پالسماى سرد 
اتمسفرى در نساجى» در روز اول آذر ماه برگزار مى شود.

به گزارش ايسنا، پالسماى ســرد گاز يونيزه شده اى است كه بخش 
كوچكى از اتم هاى آن يك يا چند الكترون از دست داده و به يون هاى 
مثبت تبديل شده اند و به دليل ويژگى هايى از قبيل دماى پايين و وجود 
عوامل پرانرژى، براى پردازش ســطوح مختلف ازجمله منسوجات 

بسيار مناسب هستند.
در فرآيند پردازش ســطوح به روش پالسماى سرد، به دليل تشكيل 
گروه هاى عاملى و تغيير زبرى ســطح، منســوج از خواص كاربردى 

بيشترى برخوردار خواهد شد. 

اندازه گيرى هوش انسان از روى تصاوير مغز
  محققان كشــور با همكارى يك دانشگاه برزيلى در صدد هستند با 
تصاوير مغزى به اندازه گيرى هوش انسان بپردازند.به گزارش مهر، دكتر 
حميد سلطانيان زاده استاد دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر دانشگاه تهران 
گفت: ما بــا هدف همگامى با علوم و فناورى هــاى روز دنيا و كمك 
به پيشــبرد آنها با توسعه راهكارهاى نوين، مشغول انجام آزمايش هاى 
غيرتهاجمى روى دانشــجويان داوطلب براى اندازه گيرى هوش آنها با 
استفاده از آزمون هاى هوش و تصويربردارى مغزى هستيم.وى افزود: با 
انجام اين پژوهش و توسعه روش هاى نوين تحليل داده هاى تحقيقاتى 
اميد مى رود ارتباط معنادارى بين هوش انسان و تصاوير تشديد مغناطيسى 
كاركردى در حالت استراحت و تصاوير تانسور انتشارى بدست آيد تا از 

اين طريق بتوان هوش انسان را از اين تصاوير پيش بينى كرد.  

رهايى از لك و كثيفى به كمك كاشى هاى 
نانويى

 يكى از شركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت كاشى هاى جديد 
نانويى شده است كه هيچگاه لك و كثيف نمى شوند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ محققان در يكى از شركت هاى 
دانش بنيان موفق به ساخت كفپوش هاى جديدى شده اند كه هيچگاه 
لگ و كثيف نمى شوند.اين كفپوش هاى جديد به كمك فناورى نانو 

ساخته شده اند و خاصيت آنتى باكتريال و ضد لك بودن دارند.
با يك دستمال ساده تمام كثيفى ها را پاك كنيد 

به دليل نانويى كه در ســاختار اين كفپوش هــاى جديد به كار رفته 
اســت اگر ميزان زيادى از  مايعات روى كفپوش ريخته شود بازهم 

لك نخواهد شد و تنها با يك دستمال مى توان كفپوش را پاك كرد.

توليد زخم پوش هايى
 براى بهبود زخم هاى عفونى

  محققان پژوهشكده فناورى هاى نوى دانشگاه صنعتى اميركبير به 
دانش فنى زخم پوش هايى دست يافتند كه به گفته آنها در فاز حيوانى 

در مدت دو هفته زخم هاى ايجاد شده التيام يافت.
نغمه عرب زاده از محققان اين طرح در گفت وگو با ايسنا،اظهار كرد: 
در اين مطالعات با اســتفاده از هيدروژل هــا زخم پوش هايى را براى 
درمان زخم هاى ايجاد شــده بر پوســت توليد كرديم.وى با اشاره به 
مشكالت موجود براى درمان زخم هاى ناشى از بيمارى ديابت، گفت: 
براى بهبود اين نوع زخم ها، در زخم پوش هاى توليد شــده، دارويى 
را بــر روى ايــن زخم پوش لود كرديم. از اين طريــق قرار دادن اين 

زخم پوش بر روى زخم هاى ديابتى، موجب التيام آن مى شود.

سينـما

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

زده- خانم يايا
■ قد  س2... ... الزانيا- خانم يايا - پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.............. پيشوني سفيد- تنگه 

ابوقريب - الزانيا
■بهمن مالير......................... . مغزهاي كوچك 

زنگ زده - پيشوني سفيد

مالك مقصر است يا مسئوالن؟ 

نماد هتلداري همدان فرو مي ريزد
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