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فرهنگيان و دانش آموزان 
در انتظار مهر باشكوه 

  اين روزها معلمان، دانش آموزان خود 
را آماده ســال تحصيلى جديــد مى كنند. 
آموزش و پرورش با اجــراى پروژه مهر 
كه در قالــب كارگروه هاى مختلف دنبال 

شده است

تبريك و تهنيت

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر جورقان

جناب آقاى 

حاج حشمت ا... احمدى
انتخاب جنابعالى به عنوان 

نايب رئيس شوراى اسالمى 
شهرستان همدان

دارد  شما  وشايستگى  لياقت  از  نشان  كه   
نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را 
اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و مويد باشيد.  
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ذخيره سدهاى همدان
 به 90 ميليون متر مكعب كاهش يافت

 منابع آبى همدان در وضعيت مناســبى قرار داشته و باوجود قرار داشتن در ماه پايانى 
فصل گرم سال، ذخيره قابل توجهى پشت سدهاى استان وجود دارد.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان گفت: حجم ذخيره ســدهاى استان بيش از 90 
ميليون متر مكعب اســت و مشكلى براى تأمين آب شرب مردم وجود ندارد، اما رعايت 

الگوى مصرف همواره بايد موردتوجه مردم باشد.
منصور ستوده اظهار داشت: از ابتداى سال آبى يعنى پاييز 97 تاكنون 607 ميلى متر بارندگى 

در استان همدان رخ داده كه بهبود منابع آبى همدان را به دنبال داشته و بيشتر سدهاى استان 
پر شده و برخى از آن ها چون اكباتان و كالن سرريز كرد.

وى در گفت وگو با تســنيم گفت: اين رقم نسبت در مدت مشابه سال گذشته 389 و در 
ميانگين بلندمدت 40 ساله 345 ميلى متر بوده كه بارش هاى امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 56 و نسبت به بلندمدت 76 درصد افزايش داشته است.
ستوده با اشاره به وضعيت منابع آبى استان همدان اعالم كرد: حجم ذخيره سد اكباتان 24 
ميليون و 850 هزار متر مكعب است كه هزار و 40 ليتر در ثانيه از آن براى مصرف شرب 

همدان و 610 ليتر در ثانيه براى كشاورزى باغ هاى پايين دست خارج مى شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: سد آبشينه هم ذخيره دوم شهرستان 

همدان است كه 3 ميليون و 60 هزار متر مكعب آب داشته و 61 درصد آن پر است.
ســتوده از پر بودن 69 درصد حجم مخزن سد شــيرين سو خبر داد و افزود: اين سد در 
منطقه كم بارش كبودراهنگ قرار داشت، اما با بارش هاى استثنايى امسال پر شد و اكنون 

هم باوجود قرار داشتن در فصل گرم سال، ذخيره خوبى دارد.
وى بيان كرد: سد كالن مالير هم 42 ميليون و 700 هزار متر مكعب آب داشته و 95 درصد 
آن پر اســت و ذخيره ســد سرابى هم 7 ميليون و 620 هزار متر مكعب معادل 83 درصد 
حجم كل آن است.ستوده اعالم كرد: ذخيره سد شنجور رزن هم نزديك به 4 ميليون متر 
مكعب بوده و 85 درصد آن پر است و سد نعمت آباد اسدآباد هم نزديك به 3 ميليون متر 

مكعب آب داشته و بيش از 60 درصد آن پر است.

حضور 40 ميهمان خارجى 
در نشست هاى «راه ابريشم»

مديركل حفظ آثار استان:

بر عقالنيت جنگ در بحث دفاع مقدس تمركز شود

فرهنگيان و دانش آموزان 
در انتظار مهر باشكوه 

ــاده ســال  ــوزان خــود را آم ــش آم ــان، دان ــا معلم ــن روزه   اي
ــد. ــى كنن ــد م ــى جدي تحصيل

آمــوزش و پــرورش بــا اجــراى پــروژه مهــر كــه در قالــب 
كارگــروه هــاى مختلــف دنبــال شــده اســت، زمينــه هــاى 

بازگشــايى مطلــوب مــدارس را فراهــم نمــوده اســت.
ــاى  ــه ه ــا اجــراى برنام ــز  ب ــتان ني ــت اس ــم و تربي ــتگاه تعلي دس
ــت، در  ــده اس ــدارك دي ــروژه 98 ت ــتاى پ ــه در راس ــف ك مختل
ــه  ــى رود ك ــد م ــى جدي ــال تحصيل ــتقبال س ــه اس ــرايطى ب ش
اولويــت خــود را مدرســه محــورى بــا حركــت در مســير عملياتــى 
ــن  ــول بنيادي ــند تح ــن س ــول آفري ــاى تح ــش ه ــودن چرخ نم

ــت. ــرار داده اس ــرورش ق ــوزش و پ آم
ــن  ــه و تدوي ــى آن تهي ــه عمليات ــه برنام ــن ك ــول بنيادي ــند تح س
شــده اســت،  مبنــا و نقشــه راه آمــوزش و پــرورش اســت و تمــام 
برنامــه هــاى و فعاليــت هــاى دســتگاه تعليــم و تربيــت براســاس 

آن اجــرا مــى شــود.
از ســوى ديگــر نقــش و جايــگاه آمــوزش و پــرورش در جامعــه 
كــه بــه نوعــى زيربنــاى توســعه بــه حســاب مــى آيــد و  اقشــار 
ــتگاه  ــه دس ــد ك ــى كن ــاب م ــتند، ايج ــب آن هس ــف مخاط مختل
هــاى مختلــف بــا تمــام وجــود در مســير همــكارى و تعامــل بــا 
آن حركــت كننــد؛ چراكــه رشــد آمــوزش و پــرورش پيشــرفت و 

ــه دنبــال دارد. تعالــى جامعــه را ب
ابــن همــكارى بايــد در آغــاز ســال تحصيلــى جديــد نيــز نمــود 
داشــته باشــد تــا بــا نقــش آفرينــى بخــش هــاى مختلــف شــاهد 

ــدون دغدغــه مــدارس باشــيم. بازگشــايى مطلــوب و ب
تمــام تــالش هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در فصــل تابســتان 
كــه در قالــب پــروژه مهــر انجــام پذيرفتــه اســت، در ابــن راســتا 
ــدارس  ــوب م ــراى بازگشــايى مطل ــاى الزم ب ــه ه ــه زمين ــوده ك ب

بــوده اســت.
ــد  ــا و تمهي ــه ه ــن برنام ــا اجــراى اي ــت ب ــم و تربي ــتگاه تعلي دس
مقدمــات ابــن هــدف را دنبــال كــرده كــه دانــش آمــوزان بــا خيــال 
ــه  ــا دغدغ ــواده ه ــد و خان ــاى بگذارن ــاى در كالس ه ــت پ راح

ــه نداشــته باشــند. چندانــى در ايــن زمين
اســتفاده از ظرفيــت هــاى مختلــف از جملــه اولويــت هــاى 
آمــوزش و پــرورش در ايــن زمينــه بــوده اســت و تــالش گرديــده 
ــه بياينــد و نقــش خــود را ايفــا نماينــد. ــه صحن همــه ذينفعــان ب
به هرحال زمينه سازى براى سال تحصيلى جديد از مهم ترين برنامه 
هاى اســتان اســت كه در راســتاى آن برنامه هاى مختلفى به اجرا 
درآمده اســت تا فرهنگيان و دانش آموزان مهر باشكوهى را داشته 

باشند. 
در اين ميان همكارى  دســتگاه هاى ديگر  بــا آموزش و پرورش 
از اهميت خاصى برخوردار اســت و انتظار مى رود با ورود جدى 
و نقــش آفرينى موثر بخش هاى مختلــف روند تازه اى از تعامل و 

همكارى در راستاى تحقق اهداف  تعليم و تربيت شكل بگيرد.

شرط اطمينان كاالى ايرانى تضمين 
حقوق مصرف كننده است

مهدى ناصرنژاد »
  تعهــد بــه خدمــات پــس از فــروش علــت اصلــى و غيرقابــل 
انــكار اطمينــان افــكار عمومــى بــه كاالهــاى توليــدى در جوامــع 

مختلــف بشــرى اســت.
كارخانجــات  تمــام  مديــران  و  ســرمايه  صاحبــان  واقــع  در 
ــود  ــوالت خ ــه محص ــل از عرض ــا قب ــروش در دني ــق و پرف موف
ــازار، نحــوه انجــام خدمــات پــس از فــروش كاالى خــود را  در ب
ــد  ــان مى دهن ــود اطمين ــتريان خ ــه مش ــد و ب ــانى مى كنن اطالع رس
ــام  ــور ع ــه ط ــتند و ب ــود هس ــدى خ ــت كاالى تولي ــن كيفي ضام
ــا 10 ســال هــم از لحــاظ گارانتــى و هــم تأميــن  از يــك ســال ت

ــود. ــد ب ــود خواهن ــتريان خ ــتيبان مش ــى پش ــات يدك قطع
ــه  ــه از جمل ــعه يافت ــورهاى توس ــام كش ــده اى در تم ــن قاع چني
ــن نيازهــاى  ــر تأمي ــدات خــود عــالوه ب ــا تولي ــه ب كشــورهايى ك
داخلــى، بازارهــاى جهانــى را هــم در حيطــه صــادرات و فــروش 
ــعار و  ــه ش ــت و از مرحل ــال اجراس ــًال در ح ــد عم ــود دارن خ

ــرده اســت. ــور ك ــتوانه عب ــدون پش ــات ب تبليغ
ــر  ــالوه ب ــدف ع ــورهاى ه ــه كش ــاق كاال ب ــفانه رواج قاچ متأس
ــان  ــتقبال و اطمين ــل اس ــه دلي ــه اول ب ــى در درج ــادرات قانون ص
خريــداران و مصرف كننــدگان بــه برندهــاى معــروف و البتــه 
مــا  كشــور  در  رايجــى  روال  چنيــن  و  مى باشــد!  خوشــنام 
ضربه هــاى جبران ناپذيــرى بــه بــازار كاالهــاى ايرانــى وارد 

مى ســازد.
آيــا در جامعــه امــروز ايرانــى و در حالــى كــه تنهــا راه برون رفــت 
ــارهاى  ــى و فش ــتگى صنعت ــاى وابس ــد و بنده ــورمان از قي كش
ــد  ــه اســت؟ و تولي ــز اينگون ــد ني ــاى اقتصــادى مى باش تحريم ه
ــدگان  ــوق مصرف كنن ــل حق ــى در عم ــاى ايران ــدگان كااله كنن
ــه  ــه البت ــد؟ ك ــن مى كنن ــتريان محصــوالت خــود را تضمي و مش
بايــد بــا كمــال تأســف گفــت، اينچنيــن نيســت و حتــى بهتريــن 
محصــوالت ايرانــى كــه كاالهــاى مشــابه وارداتــى را پــس 
ــل  ــود را تعطي ــروش خ ــس از ف ــات پ ــل خدم ــد در عم مى زنن
ــارز  ــه ب ــه نمون ــد ك ــام مى دهن ــدرت انج ــه ن ــا ب ــد و ي كرده ان
آن در درجــه اول كارخانجــات خودروســازى كشــورمان هســتند 
ــى،  ــى گارانت ــراى جزئى تريــن قطعــات يدكــى در دوره قانون و ب
ــل  ــا معط ــا ماه ه ــد و ي ــاز مى كنن ــر ب ــود را از س ــتريان خ مش
ــا  ــه ب ــازند. بســيارى كارخانجــات محصــوالت خانگــى ك مى س
ســبقه هاى طوالنــى داراى برندهــاى شــناخته شــده در كشــورمان 
هســتند نيــز شــرايطى بدتــر از كارخانجــات خودروســازى دارنــد 
و اصــًال حقــوق مصرف كننــدگان اجنــاس خــود را در دوره هــاى 
ــه آرمــان  بعــد از فــروش رعايــت نمى كننــد هيــچ، بلكــه هــم ب
ــت روا  ــتريان خيان ــان مش ــه اطمين ــم ب ــى و ه ــدات ايران تولي

مى دارنــد.
ــام  ــه همدان پي ــا روزنام ــه ب ــى ك ــهروند همدان ــك ش ــراً ي اخي
ــام  ــه صاحب ن ــا شــدت از يــك كارخان تمــاس داشــته اســت ب
ــدى  ــار گله من ــى اظه ــى و گرمايش ــوالت سرمايش ــد محص تولي
ــك  ــن ي ــراى تأمي ــد: ب ــكوه آميز مى گوي ــان ش ــا بي ــرده و ب ك
ــرورى  ــيار ض ــى و بس ــاز اصل ــه ني ــود ك ــن خ ــيله آبگرمك وس
ــت  ــاه اس ــك م ــدود ي ــد، ح ــمار مى آي ــه ش ــواده ب ــر خان ه
ــه  ــت! (روزنام ــتأصل اس ــل و مس ــده و معط ــار مان ــه در انتظ ك
ــى  ــات اجتماع ــى مالحظ ــت برخ ــل رعاي ــه دلي ــام ب همدان پي
ــن  ــام اي ــردم ن ــاد م ــب اعتم ــرى از صل ــادى و جلوگي و اقتص

كارخانــه معــروف و نســبتًا قديمــى را نمى بــرد) 
ــاى  ــوار تحريم ه ــرايط دش ــن ش ــه در اي ــا ك ــى م ــئوالن صنعت مس
ــان  ــازى و ايجــاد اطمين ــه شــدت در حــال فرهنگ س اقتصــادى ب
بــه كاالهــاى ايرانــى هســتند، بداننــد بــراى تحقــق چنيــن آرمــان 
ــوق  ــت از حق ــه حماي ــه اول زمين ــد در درج ــى باي ــدس مل مق
مصرف كننــدگان ايرانــى را فراهــم آورنــد و انجــام خدمــات پــس 
از فــروش بــراى كاالهــاى توليــدى داخــل را از مرحلــه شــعار و 
تبليغــات واهــى بــه مرحلــه عمــل و تعهــد واقعــى درآورنــد و بــر 

آن نظــارت داشــته باشــند. 
راه  در  جــدى  آســيب هاى  از  يكــى  خصــوص  ايــن  در 
ــى، فروش هــاى اينترنتــى اســت  ــه كاالهــاى ايران اطمينان ســازى ب
ــد و  ــود ندارن ــت كاالى خ ــراى كيفي ــى ب ــه تضمين ــه هيچگون ك
ــود در  ــئوليت هاى خ ــرار از مس ــراى ف ــت ب ــيوه نادرس ــزار ش ه

ــد! ــود آموخته ان ــتريان خ ــه مش ــد ب ــال تعه قب

1- توديع بدون حضور مدير سابق و انجام معارفه تنها، در حال رواج 
ياقتن در استان است. گويا رئيس كل دادگسترى استان نيز در مراسم 
توديع خود حضور نداشــته است. گفتنى است گويا كسالت پدر وى 

دليل اين حضور نداشتن عنوان شده است.
2- تحركات انتخاباتى دولت بهارى ها در استان آغاز شده است. گويا 
اين گروه اميد دارند، بتوانند راه سوم سپهر سياسى ايران را با پيروزى 
در انتخابات آغاز كنند. گفتنى اســت افرادى از استان با احمدى نژاد 

همچنان ارتباط و جلسات منظم انتخاباتى دارند.
3- احتمال مرخصى رفتن برخى مديران استان براى فعاليت انتخاباتى 
افزايش يافته است. گويا اين مديران تداوم مديريت پس از انتخابات 
را در گرو اين مرخصى و اداى دين به نماينده حامى  مى دانند. گفتنى 
است مرخصى مديرانى كه قصد فعاليت تبليغى دارند در ارتقا شاخص 

بى طرفى مديران در انتخابات موثر است.

 40 مهمــان خارجى از 14 كشــور جهان 
در نشســت هاى اجالس «راه ابريشم» حضور 

خواهند يافت.
دبير اجرايى اجالس جهانى «راه ابريشــم» در 
همدان با اشاره به برگزارى همايش بين المللى 
«راه ابريشــم» در همدان اظهار كرد: 40 مهمان 
خارجى از 14 كشور جهان در نشست هاى اين 

اجالس حضور خواهند يافت.
حســن محمــدى گفت: ايــن مهمانــان از 
آذربايجان،  ازبكســتان،  فرانســه،  كشورهاى 
چين، روسيه، كره جنوبى، ژاپن، بوتان، تركيه، 
و  قزاقستان  تاجيكستان،  قرقيزستان،  سوئيس، 

نپال در اين نشست ها حضور خواهند يافت.
مشــاور عالى شــهردار همدان  تصريح كرد: 
ميهمانانى هم از سران سازمان جهانى يونسكو 
در همــدان حاضر مى شــوند و در بخش هاى 

مختلف به سخنرانى خواهند پرداخت.
به گــزارش فارس وى با بيــان اينكه آمادگى 
كامل شــهردارى براى ميزبانى از اين رويداد 
جهانى بيان كرد: در همين راســتا كميته هاى 
9گانــه اجالس فعالند و با تمام قوت كارها را 
پيگيرى مى كنند.محمدى اين كميته ها را شامل 
كميته علمى، پشــتيبانى، اســكان و پذيرايى، 

تبليغات و فضاســازى شــهرى، اطالع رسانى 
و رسانه، اجرايى، تشــريفات، حمل و نقل و 

سمعى و بصرى عنوان كرد.
وى بــا اشــاره به اينكــه خوشــبختانه تمام 
دســتگاه هاى اجرايى اســتان براى برگزارى 
هرچه باشكوه تر همايش بسيج شده اند گفت: 
همدان آماده است هم چون گذشته در ميزبانى 

از اين رويداد بين المللى بدرخشد.
 نمايشگاه «صلح نوشته هاى

جاده ابريشم» در همدان برپا مى شود
شــهردار همدان نيز گفت: در همايش جهانى 

«راه ابريشــم» در همــدان نمايشــگاهى بــا 
محوريــت نمايــش «صلح نوشــته هاى جاده 

ابريشم» برپا خواهد شد.
عباس صوفى با اشــاره بــه برگزارى همايش 
«راه ابريشــم» در همدان اظهار كرد: دبيرخانه 
ايــن رويــداد در روزهاى اخيــر در تكاپوى 

برنامه ريزى براى ميزبانى از گردشگران است.
تحكيــم  و  گردشــگرى  توســعه  وى 
مباحــث فرهنگى را اهداف مهــم ميزبانى 
نشســت هاى جهانى «راه ابريشــم» عنوان 
كرد و افزود: همدان ســال 2018 به عنوان 

آسيايى  كشــورهاى  گردشــگرى  پايتخت 
انتخــاب شــد و ميزبــان نشســت فعاالن 
گردشــگران كشــورهاى مختلف و مجمع 
گردشــگرى آســيا بود كه اين مهــم تاثير 
بســزايى در معرفــى آن به عنــوان مقصد 

داشت. بين المللى  توريسم 
وى با اشــاره به اينكه برپايى اجالس جهانى 
«راه ابريشــم» در همدان به عنوان يك رويداد 
مهم بين المللى بسيار حائز اهميت است ادامه 
داد: تــالش مى كنيم ميزبان شايســته اى براى 

ميهمانان اين كنفرانس باشيم.
صوفى تأكيد كرد: عالوه بر ميزبانى، شهرداران 
آسيا نيز پيشنهاد برگزارى نشست هم انديشى 
مجمع شهرداران كشــورهاى آسيايى را ارائه 

كرده اند كه از آن استقبال مى كنيم.
وى بــا تاكيد بــر اينكه امــروز رونق صنعت 
گردشگرى موثرترين راهكار در رشد اقتصادى 
كشــور به شــمار مى رود گفت: ميزبانى هاى 
بين المللى نه تنها به شناســاندن ظرفيت هاى 
گردشــگرى همــدان در عرصه هاى مختلف 
كمك شــايانى مى كند كه مى تواند به دروازه 
طاليى براى ارتقاى ســطح اقتصادى اســتان 

تبديل شود.

 مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همدان با بيان اينكه همه جنگ 
تنها گريه و خاطره گويى نيســت، گفت: بايد 
در بحث دفاع مقدس به عقالنيت جنگ بيشتر 

تمركز شود.
مهدى ظفرى در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: 
برنامه هاى بزرگداشــت هفتــه دفاع مقدس 
امســال متفاوت تر و پرشور تر از سال گذشته 
در 39 عنوان برنامه محورى برگزار مى شود و 
دستگاه هاى اجرايى استان نيز بقيه برنامه هاى 

خود زيرمجموعه آن اجرا مى كنند.
وى ادامــه داد: برگــزارى همايش فرماندهان 
و پيشكســوتان دفاع مقدس با حضور بانوان 
جريان ســاز جنگ، پخش هفت شب برنامه 
زنــده خاطره گويى اقشــار مختلــف جامعه 
از باغ مــوزه دفاع مقدس، برپايى نخســتين 
يــادواره شــهداى خلبان با عنوان"نخســتين 
پاســخ"، برگزارى يادواره 220 شهيد در مالير 
با محوريت شــهداى خلبان، مراســم سالگرد 
شهادت سرلشكر حاج حسين همدانى و رژه 
31 شهريورماه برخى از برنامه هاى محورى اين 

هفته است.
به گزارش ايسنا، ظفرى با اشاره به ويژه برنامه 

همايش فرماندهان و پيشكسوتان دفاع مقدس، 
افزود: امســال اين همايش بــا حضور بانوان 
برگزار خواهد شــد و نزديــك به 100 نفر از 

مادران و همسران شهدا ميهمان ما هستند.
مديركل حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همدان افزود: هرساله همايش 
سراســرى مديران بنياد حفظ آثار در بهمن ماه 
در ســالروز عمليات كريالى 5 برگزار مى شد 
اما امســال اين برنامه بزرگ در ايام هفته دفاع 
مقدس به ميزبانى اســتان همدان اجرا خواهد 

شد.

ظفــرى با بيان اينكه همه جنــگ تنها گريه و 
خاطره گويى نيســت، خاطر نشــان كرد: بايد 
در بحث دفاع مقدس به عقالنيت جنگ بيشتر 
تمركز شود و بعد از 30 سال هنوز وارد حوزه 

گفتمان سازى نشده ايم.
مديركل حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان همدان از تشكيل شوراى عمومى 
دفاع مقدس خبر داد و بيان كرد: اين شــورا از 
8 كميته مختلف تشــكيل شده كه يكى از آنها 
كميته بانوان است كه وظيفه اصلى اش معرفى 
و پررنگ تر كردن نقش زنان در جنگ اســت 

چرا كه بايد بدانيم اگر زنان نبودند چه بر ســر 
انقالب و جنگ مى آمد.

وى شوراى عمومى دفاع مقدس را ساختارى 
ضرورى در معرفى همه ابعاد جنگ دانســت، 
ادامه داد: از جمله اقدامات شــوراى عمومى 
دفاع مقدس گفتمان سازى است، بعد از ايجاد 
اين ساختار مى توانيم مطالبه گرى كنيم و بدون 
ايجاد ساختار و بدون گفتمان سازى به جايى 

نمى رسيم.
مديركل حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان همدان امام خمينى(ره) و عموم 
مردم را دو عنصر اصلى هشــت ســال جنگ 
تحميلى خواند و عنوان كرد: اگر عموم مردم را 
از جنگ جدا كنيم چيزى براى دفاع مقدس ما 
نمى ماند بنابراين نقش مردم و صنوف را بايد 

بازخوانى كنيم.
ظفــرى بيان كرد: خبرنــگاران در حوزه دفاع 
مقدس رسالت بزرگى دارند به طوريكه هرجا 
عقل تشخيص داد، حوزه رسالت است و تنها 
ثبت خبر نيســت و بايد ســهم و جايگاه فرد 
در جامعه دينى بررســى شود بنابراين اين امر 
ايجاب مى كند صرفا خبرنگار نباشيم، اين امر 

كار عادى است.

اكرم چهاردولى»
 چندى پيش رئيس قــوه قضاييه در ادامه 
تغييرات ســاختارى در اين ركن سوم قدرت، 
اقدام به صدور بخشــنامه اى ديگر كرد كه بر 
اســاس آن از اين پس بــراى احضار مديران 
و روساى شــركت هاى حقوقى ديگر نياز به 
حضور ايشــان در جلسات بازپرسى نيست و 
مى توان ذيل احضار شركت به عنوان يك نهاد 
حقوقى، ابالغيه را ارســال نمود و هر شخص 
حقوقى به عنوان نماينــده مى تواند به دادگاه 

مراجعه نمايد.
احضار اشخاص حقوقى با اين تغييرات سبب 
مى شــود تا وقــت مديران عامل و روســاى 
شــركت هايى كه طرف تحقيق و بازپرســى 
هستند تلف نشود و در سالى كه به حمايت از 
توليد داخلى موسوم است به روند كار و توليد 

خللى وارد نشود .
گرچه اين رويكرد جديد قوه قضاييه منشى 
معتدالنه دارد اما تمامي رويكردها به مبارزه 

با فساد اقتصادي به اين رويكردهاي حقوقي 
چنانكه  نمي شــود،  ختم  معتدالنــه  منش  و 
پيش تر حجت االسالم مجتبي ذوالنور، رئيس 
كميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي 
مجلــس درخصوص نحوه مبارزه با فســاد 
اقتصــادي رويكردي ديگــر را مطرح كرده 
است. او در اين خصوص به خبرگزاري مهر 
گفته اســت: «دولتمردان به دنبال آن هستند 
كه بــه اقدامات قوه قضاييــه در برخورد با 
مفســدان جلوه سياسي دهند اما بگير و ببند 
از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي است.» 
جملــه ذوالنــور، نماينده نزديــك به جبهه 
پايداري قم در مجلس به  نحوي واكنشي به 
اظهارات چندي قبل رييس جمهوري بود كه 
تاكيد داشــت مبارزه با فساد، از طريق بگير 
و ببند محقق نمي شــود. حاال ذوالنوري نيز 
خطاب به دولت و شــخص رئيس جمهوري 
گفته اســت: «دولت بايد مبارزه با فســاد را 
از بدنه خود آغاز مي كــرد اما از آنجايي كه 

شاهد اين اقدام در دولت نبوديم، قوه قضاييه 
وارد ميدان مبارزه با مفسدان اقتصادي درون 
دولت شد.» او ادامه داد: «قوه قضاييه تاكنون 
با بســياري از مفســدان اقتصادي برخورد 
قاطع كرده اما دولت هيچ واكنشــي نشــان 
نداده اســت و صرفا پس از روشدن پرونده 
نزديكان رييس جمهور و دولت فرياد آقايان 
بلند شــد.» ذوالنوري همچنين خاطرنشــان 
كــرد: «رئيس قوه قضاييــه و ديگر كاركنان 
دســتگاه قضا بايد به اين نكتــه توجه كنند 
كه مردم از فســاد و تبعيض تنفر دارند و بر 
اين اســاس نبايد ذره اي به اين سر و صداها 
توجه كنند و بايــد به اين راه خود مقتدرانه 

ادامه دهند.»
نكته ديگــرى كه پيشــنهاد آن خالى از فايده 
نيست اينكه اگر قوه قضائيه بتواند اين رويكرد 
درباره احضار اشــخاص حقوقى را به بخش 
خصوصى نيز تعميم دهد قطعا در اهداف خود 
براى امتناع از ايجاد خلل در ســازوكار رونق 

اقتصادى موفق تر خواهد بود.
اين بخشنامه زمانى موفق خواهد بود كه شائبه 
مراقبت و آبرودارى از مديران دولتى را در پى 
نداشته باشد چرا كه اگر صرفا به بخش دولتى 
معطوف شود ممكن است عده اى تصور كنند 
قرار اســت براى حفظ وقت و آبروى مديران 
ايشان در پاسگاه و دادسرا سرگردان و حاضر 
نشــود. لذا اضافه شــدن  بخش خصوصى به 
اين بخشنامه مى توان اميدوار بود كه به وقت 
بخش توليد و خدمات و جلوگيرى از اتالف 
وقت و منابع تمامى دستگاه هاى ذيربط به يك 
چشــم نگريسته شده و تبعيضى بين آنها قائل 

نشده ايم.
گرچه بارها اتفاق افتاده است كه يك بخشنامه 
يا ابالغ رســمى از ويژگى هاى بسيار دقيق و 
ارزشــمند برخوردار بوده اما متاسفانه هنگام 
اجرا دســتخوش نگاه هاى سليقه اى نيز شده 
اســت. با اين حساب نظارت بيشتر بر اجراى 

آن بسيار مهم تر از ابالغ خواهد بود.

مدير كل دادگسترى همدان: 
آمار ورودى زندانيان در شان استان نيست

ــراى اســتانى كــه دارالمومنيــن لقــب  ــان ب ــار ورودى زنداني  آم
گرفتــه شايســته نيســت و بــا تلقــى ايــن آمــار بعنــوان خــط قرمــز 
نــه تنهــا نبايــد تعــداد مجرمــان باالتــر از آن بــرود بلكــه بايــد بــا 
اجــراى برنامــه هــاى مناســب، ايــن آمــار را روز بــه روز كاهــش 

داد.
ــتين روز  ــنبه در نخس ــج ش ــدان روز پن ــترى هم ــر كل دادگس مدي
ــدان همــدان اظهــار داشــت: آمــار  كارى خــود و در بازديــد از زن
ــه اســت  ــى و مفســده در جامع ــر منف ــان منشــأ تأثي ــاالى زنداني ب
ــرد  ــالح ف ــب اص ــا موج ــه تنه ــس ن ــازات حب ــتفاده از مج و اس

ــز مــى شــود. ــوس نشــده بلكــه عامــل افزايــش مفاســد ني محب
ــن را از  ــى از قواني ــودن برخ ــواه نامتناســب ب ــا عدالتخ محمدرض
ــس دانســت و  ــازات حب ــتفاده از مج ــش اس ــل افزاي ــه عوام جمل
ــر معظــم انقــالب كــه بارهــا در جلســات  تأكيــد كــرد: نظــر رهب
ــه  ــژه ب ــد توجــه وي ــان فرمودن ــه بي ــوه قضايي ــه ق خصوصــى هفت
كاهــش جمعيــت كيفــرى زنــدان هــا بــوده و آمــار بــاالى زندانيــان 

ــه اســت. يكــى از دغدغــه هــاى معظــم ل
مديــر كل دادگســترى همــدان ادامــه داد: اعمــال مجــازات بالوجــه 
و نامتناســب حبــس مــورد پســند خداونــد متعــال و رهبــر معظــم 
انقــالب نيســت و بايــد تنهــا در مــوارد خــاص بــه آن توســل پيــدا 
ــتوجب  ــس مس ــازات حب ــب مج ــن نامناس ــه تعيي ــرد و هرگون ك

پاســخگويى در فــرداى قيامــت خواهــد بــود.
عدالتخــواه در جريــان ايــن بازديــد از نحــوه اجــراى طــرح حبــل 
ــا حفــظ تدريجــى  ــدان هــاى اســتان كــه طــى آن ب المتيــن در زن
ــان مشــمول مزايــاى  آيــات نورانــى قــرآن كريــم از ســوى زنداني

معنــوى، تخفيــف و بخشــش مــى شــوند بازديــد كــرد.
وى بــر ضــرورت تشــكيل شــوراى حــل اختــالف در قالــب ســتاد 
ــده  ــه اصــالح ش ــى ك ــدى از زندانيان ــره من ــا به ــوب ب ــف قل تألي
ــدان  ــد در زن ــرى برخوردارن ــگاه مؤث ــان از جاي ــان زنداني و در مي
هــا تأكيــد كــرد و ايجــاد ايــن قبيــل شــوراهاى حــل اختــالف را 
موجــب رفــع شــدن بخــش قابــل توجهــى از مشــكالت زندانيــان 

دانســت.
ــدان  ــدان در محــل زن ــر زن ــار ناظــر ب ــر دادي ــد دفت ــن بازدي در اي

ــرد. ــه كار ك ــاز ب ــاح و آغ همــدان افتت

تحليل 

بخش خصوصى را فراموش نكنيد 

احضار اشخاص حقوقى تغيير در شيوه
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آدينه خبر

توسعه دستكند سامن ضامن افزايش 
ماندگارى گردشگر مى شود

 مالير- خبرنگار همدان پيام : قســمت عمده اى از دستكند سامن 
،زيرساختمان هاى مردم است و به لحاظ قانونى نمى توانيم كاوش را 
انجام دهيم ، توســعه كاوش دستكند نيازمند مشاركت جامعه محلى ، 

شهردار و بخشدارسامن در راستاى آزادسازى عرصه است.
مديــر كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان در 
نشست شوراى ادارى كه براى نخستين بار در بخش سامن برگزار شد 
با بيان اين مطلب اظهار كرد: بهره بردارى از فاز نخست دستكند سامن 
بــه عنوان يك پروژه اقتصاد مقاومتى از مهمترين برنامه حوزه ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان است، در كنار افتتاح فاز 
نخست ، توسعه كاوش مى تواند سبب افزايش ماندگارى گردشگر به 
عنوان يك شــاخص كالن در حوزه گردشگرى باشد و رونق صنعت 

گردشگرى را در بخش سامن بوجود آورد.   
علــى مالمير گفت:  تا كنون يك ميليارد و 50 ميليون تومان اعتبار در 
زمينه كاوش ، مرمت و مقاوم ســازى جداره ها ، نورپردازى ، ساخت 
ويترين ، مرمت اسكلت انسانى و تملك ساختمان ورودى و بازسازى 

ساختمان دستكند سامن انجام شده است.
وى با بيان اينكه دســتكند 80 درصد پيشرفت فيزيكى دارد افزود: بر 
اســاس اعتباراتى كه در سنوات گذشته داشتيم پيش بينى كرده بوديم 
فاز نخســت دستكند را به بهره بردارى برسانيم اما از رديف اعتبارات 
متوازن محروم شديم يعنى عمًال اعتبارات ميراث فرهنگى 85 درصد 
كاهش يافت و اين كاهش اعتبارات سبب شد پروژه نيمه تمام بماند.

مالمير در ادامه تصريح كرد: در تالشيم با كمك نمايندگان مالير اعتبار 
الزم را از رديف ملى تأمين كنيم و پروژه را تكميل و به بهره بردارى 

برسانيم. 
وى با اشــاره به جايگاه ويژه صنعت گردشگرى در بين صنايع بزرگ 
دنيا خاطرنشان كرد: صنعت گردشگرى به عنوان محور توسعه استان 
مورد تاكيد اســتاندار است و ما بايد با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل 

هاى استان گام برداريم.
مالمير با گريزى به رويداد گردشگرى 2018 همدان گفت: اين رويداد 
سبب شد همدان بيشتر مورد توجه گردشگران قرار گيرد بطوريكه در 
5ماه نخست سال شاهد رشد 30درصدى گردشگرى در همدان بوديم.
وى با اشــاره به اينكه در ســال هاى اخير  در زمينه ميراث فرهنگى 
،صنايع دســتى و گردشــگرى مالير نيز اقدامات خوبى انجام شده و 
روند رو به رشدى داشته اســت ، تكميل زيرساخت روستاى هدف 
گردشگرى مانيزان ،برگزارى جشنواره شهر ملى منبت و آمادگى شهر 
مالير براى ثبت جهانى منبت را از اهم اين اقدامات برشمرد و افزود: 
به همت هنرمندان و حمايت همه مســئوالن مالير تبليغات شهر ملى 
منبت روى آنتن تلويزيون رفت كه در رونق صنايع دســتى و جذب 

گردشگر بسيار تأثيرگذار بود.
 سامن مرجع توسعه در حوزه راه

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى برگزارى نشســت 
شــوراى ادارى در بخش ها و بررســى مشــكالت آن ها را اقدامى 

پسنديده دانست كه سبب افزايش اميدوارى مردم مى شود.
حجت الســالم احد آزاديخواه با بيان اينكه انقالبى در حوزه آسفالت 
ريزى بخش ســامن انجام شده اســت افزود: بهسازى ، اجراى طرح 
هادى و آسفالت ريزى عمده روستاهاى بخش سامن انجام شده است.

وى در ادامه بخش ســامن را مرجع توسعه در حوزه راه عنوان كرد و 
گفت: چهار خطه شــدن محور مالير- آورزمان- نهاوند با 50 ميليارد 
تومان اعتبار با قوت و قدرت در حال اجراست همچنين سال گذشته 
قســمتى از مسير سامن به بروجرد به بهره بردارى رسيد و مقرر شده 
بــود 9 كيلومتر باقى مانده تا قبل از فصل ســرما به اتمام برســد اما 
متأســفانه سرعتى را كه بايد داشته باشد را ندارد و هنوز محقق نشده 

است.
آزاديخواه با اشاره به مشكل آب شرب روستاهاى بخش سامن گفت: 
متأســفانه سال هاى گذشــته در ايجاد مجتمع هاى آبرسانى اقدامات 
الزم انجام نگرفته است ، طرح مطالعاتى 4 مجتمع انجام شده است و 

اميدواريم از محل اعتبارات ملى هر چه سريعتر ساخت شوند.
بخشــدار سامن نيز در اين نشســت اظهار كرد: در سال جارى بيش 
از 16 ميليارد تومان اعتبار براى عمران و آبادى شــهرها و روستاهاى 
بخش سامن هزينه شده اســت و بلوار ورودى سامن بعد از سال ها 

آسفالت شد.
مصطفى عبدالملكى با اشــاره به انجام عمليات بهســازى بيش از 30
روستا و تخصيص اعتبارات بهســازى 15 روستا افزود: دولت تدبير 
و اميد براى بهســازى و مقاوم سازى بناهاى آســيب ديده از سيل ، 
تســهيالت 40 ميليون تومانى و 15 ميليــون تومانى بالعوض براى 
روستاها و شــهرهاى زير 10 هزار نفر پرداخت مى كند كه به بخش 

سامن نيز اختصاص يافته است.
وى بر تسريع تكميل دستكند سامن ، استخر سرپوشيده و زمين چمن 
ســامن تأكيد كرد و گفت : به رغم پيگيرى هاى مداوم نتيجه مطلوبى 

بدست نيامده است.
عبدالملكى اصالح شبكه توزيع برق و آب شرب ، اليه روبى رودخانه 
حرم آباد ، بهسازى خانه هاى آسيب ديده را از جمله مشكالت بخش 
سامن برشمرد و بر لزوم تسريع پروژه چهار خطه محور سامن به سه 
راهى بروجرد و محور نهاوند- آورزمان - مالير تأكيد كرد و در پايان 

خواستار ادامه پروژه نهاوند- مالير تا سه راهى دم سياه شد.

توزيع 5 هزار بسته مهر تحصيلى 
بين دانش آموزان نيازمند

 امســال در استان همدان پنج هزار بســته مهر تحصيلى با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد 
تومان در راستاى حمايت طرح مهر تحصيلى در بين دانش آموزان نيازمند توزيع مى شود.

مدير كل اداره اوقاف و امور خيريه اســتان در مراسم توزيع بسته هاى مهر تحصيلى بين 
دانش اموزان نيازمند با اشاره به اينكه ادارات اوقاف استان همدان چند سالى است كه طرح 
مهر تحصيلى را در راستاى اجراى نيت واقف آن اجرا مى كنند گفت:اين يكى از نيت هاى 

واقفان است كه در راستاى حمايت از دانش آموزان نيازمند اجرا مى شود.
رضا زين العابدينى با اشــاره به اينكه طرح مهر تحصيلى در راســتاى حمايت از دانش 

آموزان نيازمند اجرا مى شــود افزود:امسال در سطح استان همدان 5 هزار بسته با اعتبارى 
بالغ بر 1 ميليارد تومان در طرح مهر تحصيلى بين دانش آموزان نيازمند توزيع مى شود.

وى با بيان اينكه اين طرح در سطح استان در شهرهاى همدان،مالير، نهاوند و تويسركان 
اجرا مى شود گفت:در ديگر نقاط نيز از محلهاى ديگر در راستاى حمايت از دانش آموزان 

كمك هايى صورت مى گيرد.
وى با بيان اينكه اين كمــك ها با همكارى آموزش و پرورش و نهادهاى حمايتى انجام 
مى شــود تاكيد كرد:دانش آموزان نيازمند از طريق آمــوزش و پرورش به اداره اوقاف و 
امور خيريه معرفى مى شوند و بسته هاى مهر تحصيلى بين دانش آموزان توزيع مى شود.
وى افزود: اين طرح در شهرســتان مالير براى ششمين سال است كه اجرا مى شود و سه 

هزار دانش آموز نيازمند از بسته هاى مهر تحصيلى بهره مند مى شوند.

مدير كل آموزش و پرورش اســتان همدان نيز در اين مراســم گفت : همزمان باسال 
تحصيلى جديد 285 هزار دانش آموز در مدارس اســتان مشغول به تحصيل مى شوند 
كه از اين تعداد 260 هزار نفر در مدارس دولتى و 25 هزاز نفر در مدارس غير دولتى 

تحصيل مى كنند.
محمد پور داود با بيان اينكه به لحاظ نيروى انسانى مشكل در استان همدان نداريم گفت: 
كمبود نيرو از محل هاى مختلف حق التدريس ،اضافه تدريس پيشكسوتان تامين مى شود.
وى با اشــاره به اينكه آموزش و پرورش به ســمت و سويى حركت مى كند كه مهرى با 
نشــاط را همراه با شور حســينى در مدارس در ابتداى سال تحصيلى داشته باشند گقت: 
هدف ما اين است كه هيچ دانش آموزى در استان نداشته باشيم كه به خاطر مشكل مالى 

نتواند تحصيل كند.

كارت دانشجويى مصطفى حاجيلوئى فرزند محمد به شماره ملى 
3861076411  رشته مهندسى كامپيوتر دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9612507021 مفقودگرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى سروش خليلى فرزند عبدالكريم به شماره 
ملى 2281729001 رشته عمران دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9633463002 مفقودگرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

آگهي مزايده عمومي فروش 2 قطعه زمين در شهر نهاوند 
در مالكيت سازمان ملى زمين و مسكن (نوبت اول)

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان    

عرضه  و  توليد  از  حمايت  و  ساماندهي  قانون  اجراي  در  دارد  نظر  در  مسكن  و  زمين  ملى  سازمان  طرف  از  عامليت  به  همدان  استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره 
مسكن، تعداد 2 قطعه زمين در شهر نهاوند (با كاربرى مسكونى و تجارى) كه در مالكيت دولت قرار دارد، به شرح مندرج در سامانه تداركات الكترونيك دولت 
شرايط  با  مقررات  و  قوانين  رعايت  با  و  دادگستري  رسمي  كارشناسي  پايه  قيمت  مبناي  بر  عمومي  مزايده  صورت  به   www.setadiran.ir اينترنتى  نشانى  به 
به  تاريخ 98/7/11  ساعت 8  تا  تاريخ 98/6/31  ساعت 8  از  مزايده  در  شركت  شرايط  فرم  أخذ  جهت  توانند  مي  محترم  متقاضيان  لذا  برساند،  فروش  به  نقدي 
سامانه تداركات الكترونيك دولت مراجعه نمايند. همچنين جهت هماهنگى براى بازديد از زمينها، از تاريخ 98/06/31 تا ساعت 13 مورخ 98/07/11 در روزهاى 

غيرتعطيل، به نشاني همدان، خيابان سعيديه، تقاطع استادان، واحد امالك و حقوقى، به تلفن 38223004 مراجعه نمايند.
1- شرايط مزايده

پيشنهاد دهنده بايد جهت تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به يكى از روشهاى زير عمل نمايد:
1-1 ضمانتنامه معتبر بانكى به ميزان 5 درصد از مبلغ كل پايه به نفع سازمان ملى زمين و مسكن با شماره شناسه 10103862678 تهيه و ارائه نمايد. مدت اعتبار تضمين 

سه ماه از تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
1-2 فيش واريزى به مبلغ 5 درصد از مبلغ كل پايه جهت شركت در مزايده به عنوان سپرده به شماره شبا IR۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷ بانك مركزى تهيه 

و ارائه نمايد. (استرداد وديعه به صورت فيش واريزى، حدود 2 ماه بطول مى انجامد).
www.setadiran.ir 2- محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

3- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت فيزيكي : متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده و مطالعه آن و بازديد محلى، بايد تضمين 
شركت در فرايند ارجاع كار (شامل ضمانتنامه يا فيش واريزى يا رسيد پرداخت الكترونيكى) و مدارك شناسايى (اشخاص حقيقى يا حقوقى) خود را به ترتيبي كه در 
اسناد مزايده مقرر شده است در پاكت سربسته الك و مهر شده، تا ساعت 13 مورخ 98/07/11 به دبيرخانه حراست اداره كل راه و شهرسازي استان همدان تحويل 

نمايند.
4- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت الكترونيكي : از ساعت 19:00 روز 98/06/31 تا ساعت 19:00 مورخ 98/07/11 سامانه تداركات الكترونيك دولت. 

5- زمان بازگشايي پاكات: كميسيون مزايده رأس ساعت 9 صبح مورخ 98/07/13 در محل اين اداره كل تشكيل مي گردد.
6- ساير شرايط:

6-1- حد نصاب تعيين برنده براى هر مورد مزايده حداقل يك نفر مي باشد.
6-2- هر متقاضى مى تواند براى بيشتر از يك مورد مزايده نيز شركت نمايد.

6-3- اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات به داليل قانوني مختار مي باشد.
081-38223001

نوبت اول:  98/06/30            نوبت دوم:  98/06/31            
(م الف993)

 دهمين همايش گردو، فرش دستباف و مبل 
منبت تويسركان با حضور ميهمانانى از تركيه و 
مديران و مســئوالن استان همدان و شهرستان 

تويسركان افتتاح شد.
شــهردار نيكســار تركيه در آيين افتتاحيه اين 
همايش گفت: از دوستانى كه باعث اين پيوند 
شدند، تشــكر مى كنم و الزم به ذكر است كه 
ما سال گذشته در شهر نيكسار ميزبان ميهمانان 
تويسركانى بوديم و عاملى كه باعث اين ارتباط 
شد محصول مشترك اين دو شهر يعنى همان 

گردو بود.
اوزدليك اوزجان عنوان كرد: طى اين دو روزى 
كه در تويســركان هستيم، از مناطق تاريخى و 
باغات گردوى اين شهر ديدن كرديم و فهميدم 
كه مردم اين شــهر گردو را دوســت دارند و 

زندگيشان با اين محصول عجين شده است.
وى ادامه داد: خوشــحالم كه با شهرى داراى 
مردمان متمدن، با فرهنگ و خونگرم آشنا شدم 
و هرآنچه در مورد اين شهر و مردمانش شنيده 
بوديم واقعيت داشت و مسلمانان در هرجاى 
دنيا باشــند با هم برادرند و من خواهان پيوند 
خواهرخواندگى اين دو شهر هستم و اميدوارم 

اين پيوند هميشگى و دائمى باشد.
شــهردار نيكســار در پايان گفت: اميدواريم 
فرهنگ اين دو شهر نيز با هم عجين شود و اين 
فستيوال نشان از اين دارد كه مردمان تويسركان 
بسيار مشتاق هستند كه فرهنگ خود را حفظ 
كنند و اميدواريم كه ما هم بتوانيم در فستيوال 
برداشت گردوى شــهرمان ميزبان مسئوالن و 

مردم تويسركان باشيم.
به گزارش ايسنا، فرماندار شهرستان تويسركان 
نيز با بيان اينكه تويســركان شهرى با ظرفيت 
هاى بالقوه بسيارى براى پيشرفت است، گفت: 
اين شهر داراى 5500 هكتار باغ گردو است كه 
ساالنه 17500 تن گردو از اراضى گردوى اين 
شهر برداشــت مى شود و اين امر در كشور و 
استان بسيار چشمگير است به طوريكه كيفيت 
گردوى تويسركان بســيار حائز اهميت تر از 

كميت اين محصول در اين شهر است.
سيد رسول حســينى اظهار كرد: تويسركان با 
داشــتن 4753 كارگاه توليد مبل و 7700 نفر 
مشــغول و فعال در اين صنعت به طور حتم 
خاستگاه صنعت مبل منبت گلريز بوده كه در 
كشور بى نظير اســت و اميدواريم مبل منبت 
گلريز شهرتى بين المللى پيدا كرده و بتواند به 
بهتريــن نحو در عرصه بين الملل عرض اندام 

كند.
وى اعالم كرد: تويسركان مهد فرش دستباف 
اصيل ايرانى اســت كه طى ســالها به دست 
فراموشــى سپرده شــده و درصدد احياى اين 
صنعت هستيم كه خوشبختانه در حال حاضر 
ســاليانه 8000 مترمربع فرش دسباف در اين 

شهرستان بافته و عرضه مى شود.

حسينى در ادامه بيان كرد: تويسركان با داشتن 
زيرســاختهاى متعــدد و متفــاوت عمرانى، 
اقتصادى، فرهنگى، كشاورزى و صنعتى جايگاه 
اصلى خود را نه تنها در استان كه در كل كشور 
به دســت آورده و چشم انداز بسيار خوبى در 
راستاى رونق اين شهرستان در آينده قابل پيش 

بينى است.
وى در پايان ابرازخرسندى كرد: امروز ميزبانى 
ميهمانانى از اســتان و كشور تركيه هستيم و با 
صراحــت مى توان گفت كه علت حضور اين 

ميهمانان تركيه اى محصول 
مشــترك اين دو شهر اما با 
كيفيتى بسيار متفاوت است.

 معرفى كاروانسراى 
و  «شاه عباســى» 
ثبت  براى  «تاج آبــاد» 

جهانى
مديركل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى 
همــدان  نيــز در اين آيين 
افتتــاح از ثبــت جهانــى 
كاروانســراهاى  زنجيره اى 
كشــور خبــر داد و گفت: 
عباسى  شاه  كاروانسراهاى 
فرســفج در تويســركان و 
تاج آبــاد از اســتان همدان 
براى ثبــت جهانى معرفى 

شده است.
على مالمير با بيان اينكه الوند يكى از زيباترين 
مناطق گردشگرى اســتان در دامنه كوهستانى 
شــمالى و جنوبى است اظهار كرد: تويسركان 
در دامنه جنوبى كوهستان الوند يكى از بهترين 

جاذبه هاى طبيعى ما محسوب مى شود.
وى با اشاره به اينكه تويسركان يك باغ شهر و 

فضاى بكر طبيعى و گردشــگرى است افزود: 
تويســركان با وجود بارگاه حضرت حبقوق 
نبى(ع) از ظرفيت باالى گردشــگرى مذهبى 

برخوردار است.
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان با اشــاره به واقع شــدن 
تويسركان در مسير راه ابريشم (عتبات عاليات) 
از ثبت جهانى زنجيره اى كاروانسراهاى كشور 
خبر داد و گفت: كاروانســراهاى شاه عباسى 
فرسفج در تويسركان و تاج آباد از استان همدان 
براى ثبــت جهانى معرفى 

شده است.
كشاورزى  گردشگرى  وى 
به واسطه محصوالت گردو، 
ســماق و آلو را يكى ديگر 
خواند  استان  مزيت هاى  از 
و و تاكيــد كــرد: محــور 
در  گنجنامه  تويســركان- 
«شهرستانه»  روستاى  مسير 
يكى از پروژه هاى توســعه 
و  اســتان  گردشــگرى 
تويسركان محسوب مى شود 
كه از سوى مسئوالن همدان 
به عنوان راه گردشگرى مد 

نظر قرار گرفته شده است.
امور  هماهنگــى  معــاون 
اقتصادى اســتاندار همدان 
نيز اظهار كرد: تالش مديريت اســتان بر اين 
است كه بخش خصوصى ميدان دار توسعه در 
ابعاد مختلف باشد چراكه اين مهم به عنوان يك 

راهبردى همزمان با برنامه گره گشاست.
ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه رصد شاخص هاى 
اقتصادى اســتان در ارتباط با اشتغال، واردات، 
صادرات و... ماهانه رصد مى شود تاكيد كرد: 

روند توليد نه تنها در اســتان، بلكه در كشور 
به سمت و ســوى مثبت است و سياست هاى 
اجرايى دولت و حمايت و مشاركت مردم در 

ابعاد مختلف جواب داده است.
نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى 
اســالمى  نيز گفت: شهرستان تويسركان بايد 
با بهره ورى حداكثــرى از ظرفيت هاى متنوع 
خود به يك مقصد فراگير گردشــگرى براى 
گردشگران داخلى و حتى خارجى تبديل شود.

محمد مهــدى مفتح بــا قدردانــى از بخش 
خصوصى به عنــوان بانيان اصلى برگزاركننده 
همايش ملى گردو در اين شهرســتان، گفت: 
حضــور ميهمانانى از تركيه و نيز شــهرهاى 
توليدكننــده گردو در كشــور، اين همايش را 
نســبت به همايش هاى ديگــر متفاوت كرده 
اســت. وى افزود: اين همايش نه تنها فرصت 
مناسبى براى شناساندن ظرفيت تويسركان در 
حوزه باغدارى و محصول ارزشمند و با كيفت 
گردوى تويسركان است بلكه با معرفى بخش 
هــاى ديگر از جمله منبت گلريز كه ثبت ملى 
شــده و احياى فرش دستباف جلوه اى خاص 

به خود گرفته است.
مفتح  با تأكيد بر اينكه از هر فرصتى بايد براى 
معرفى ظرفيت هاى گردشگرى اين شهرستان 
استفاده كرد، ادامه داد: بى ترديد برگزارى چنين 
همايــش هايى در اين راه موثر اســت و البته 
الزمه آن توجه به زيرســاخت هايى همچون 

توسعه راه ها است.
وى از دوبانده شدن بخش مهمى از دو محور 
ورودى تويســركان به عنوان توجه به توسعه 
راه ها ياد كرد و گفت: خوشــبختانه در سال 
هاى اخير در حوزه پيشــرفت در محورهاى 
مواصالتى اين شهرســتان اقدامــات در خور 

توجهى انجام شده است.

داشــتن  با  تويســركان 
متعــدد  زيرســاختهاى 
عمرانــى،  متفــاوت  و 
فرهنگــى،  اقتصــادى، 
صنعتــى  و  كشــاورزى 
جايگاه اصلــى خود را نه 
تنها در اســتان كه در كل 
كشور به دســت آورده و 
چشــم انداز بسيار خوبى 
در راســتاى رونــق اين 
قابل  آينده  در  شهرستان 

پيش بينى است

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

اگر ببه دنبال آگ

ض ا

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

دهمين همايش ملى گردو تويسركان برگزار شد

تويسركان بايد مقصد 
فراگير گردشگرى شود

مديركل آموزش و پرورش استان خبرداد
آمادگى زمينه هاى الزم براى بازگشايى 

مطلوب مدارس در استان 

 زمينه هاى الزم براى بازگشــايى مطلوب مدارس در استان فراهم 
شده است.

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان در سخنرانى پيش از خطبه 
هاى نماز جمعه همدان با تســليت ايام شــهادت حضرت اباعبداهللا 
الحسين(ع) و ياران وفادارش، گراميداشت هفته دفاع مقدس و تبريك 
بهــار تعليم و تربيت، اظهار كرد: اگر ديروز رزمندگان ما به جنگ ديو 
اســتعمار و سلطه رفتند، امروز نيز آموزش و پرورش و دانشگاه ها به 

جنگ ديو جهل مى روند.
محمد پورداود در ادامه  با اشــاره به جايگاه تعليم و تربيت در آيات 
نورانى قرآن و روايات اسالمى، گفت: خداوند پيامبران را براى تربيت 
انسان ها فرستاده و براى فهماندن اين موضوع تزكيه را بر تعليم مقدم 

داشته است.
   وى تصريح كرد: تعليم يعنى وارد ســاختن حقايق دين در درون جان 
كه به دنبال آن تزكيه نفوس و تربيت ملكات اخالقى و انسانى اتفاق مى 
افتد و از آنجايى كه هدف اصلى و نهايى تربيت است، قبل از تعليم ذكر 

شده است.
   مديركل آموزش و پرورش اســتان با بيان اين كه تربيت رســمى و 
عمومى در جمهورى اسالمى ايران برگرفته از قرآن كريم، نهج البالغه 
و ســيره نبى گرامى اســالم(ص) و ائمه اطهار(ع)  است، افزود: براى 
تحقق اهداف تعليم و تربيت اســالمى برنامه عملى يعنى سند تحول 

بنيادين طراحى شده كه نقشه راه آموزش و پرورش است.
   پورداود با اشــاره به اين كه مقام معظم رهبرى ســند تحول را نسخه 
شــفابخش آموزش و پرورش خوانده اند، خاطرنشان كرد: در اين سند 
مفاهيم ارزشمندى چون مدرسه صالح، هويت ايرانى-اسالمى و حيات 
طيبه از جايگاه ويژه اى برخوردارند و مدرسه كانون فرهنگى محله است.

   وى گفت: روح حاكم بر اين سند متأثر از  سه جوهره اصلى است 
كه شــامل تربيت تمام ساحتى، چرخش هاى تحول آفرين و 6 خرده 

نظام است.
   پورداود با تأكيد بر تربيت تمام ساحتى كه در سند تحول نيز تجلى 
دارد، خاطرنشان كرد: دانش آموز همدانى حائز رتبه 4 كنكور امسال در 
رشته علوم انسانى كه عالوه بر ويژگى هاى علمى، هنرى و فن آورى 
حافظ قرآن كريم نيز است، نمونه بارز اين نوع تربيت به شمار مى رود.

   مديركل آموزش و پرورش استان با اشاره به چرخش هاى تحول آفرين 
در نظام تربيت رســمى و عمومى، خاطرنشــان كرد: در اين مبحث  از 

وضعيت موجود بايد به سمت وضع مطلوب حركت كنيم.
   پورداود افزود: نهاد آموزشى بايد به سمت نهاد فرهنگى و اجتماعى و 
مولد سرمايه گذارى حركت كند و دانش آموز منفعل به متربى فعال تبديل 
شــود. وى با اشاره به 6 خرده نظام سند تحول، گفت: اين سند امروز 
از مرحله تئورى پردازى عبور كرده و به ســطح اجرا و عملياتى شدن 

رسيده است.
    مديركل آموزش و پرورش استان در بخش ديگرى از سخنان خود  
با اشــاره به برنامه ها و فعاليت هاى دستگاه تعليم و تربيت استان در 
قالب پروژه مهر، گفت: امسال حدود 285هزار دانش آموز در بيش از 
2هزار و 500 مدرســه و 10 هزار كالس در استان مشغول به تحصيل 

مى شوند.
   پورداود با بيان اين كه امســال خوشــبختانه به لحاظ تأمين نيروى 
انسانى هيچ مشكلى وجود ندارد، افزود: با برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته در قالب پــروژه مهر، حدود 500 نفر مربى پيش دبســتانى و 

آموزش دهنده سوادآموزى تبديل وضعيت شده اند.
   وى آمــوزش و پرورش را متعلق به آحاد جامعه دانســت و تأكيد 
كرد: همه بخش ها بايد به كمك دستگاه تعليم و تربيت بيايند تا مهر 

باشكوهى را در آغاز سال تحصيلى جديد شاهد باشيم.
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نگاه

1300 شهر و 37 هزار روستا در كشور داريم
  در كشــور ايران 1300 شهر و 37 هزار روستا داريم كه هر كدام ظرفيت ها و جاذبه 

هاى خاص خود را دارند.
معاون عمران و توسعه شهرى وزارت كشور با اشاره به مشخصه هاى نظام شهرى اظهار 
كرد: با توجه به روند پيرى جمعيت بايد سياست هاى افزايش جمعيت مورد توجه قرار 
بگيرد، اما در صورت تمركز جمعيت در شهرها باز هم اهداف ما محقق نخواهد شد چون 

توزيع متوازن نيز بسيار مهم است.
مهدى جمالى نژاد تصريح كرد: سياســت ملى شهرى در تشكيل شهرها كمك مى كند تا 

نقاط داراى قابليت شهر شدن مشخص و مورد توجه قرار بگيرد.

وى با برشــمردن بخشى از تاثيرات تبديل روســتاها به شهرها گفت: با تبديل روستا به 
شــهر، بايد اداره آن و نحوه مديريت و نگاه مديران نيز تغيير كند.به گزارش ايسنا معاون 
وزير كشــور خاطرنشان كرد: منطقه عسلويه به عنوان پايتخت انرژى كشور براى جهش 
و پيشــرفت و توسعه بايســتى در مسير همبستگى و تعامل بين شــوراى اسالمى شهر 
و شــهردارى و مسئوالن ارشــد حركت كند.وى با بيان اينكه هر روستا و شهر مملو از 
پتانسيل است، افزود: همين عنوان پايتخت انرژى در كنار همه مشكالت مثل آلودگى هوا 
ايجاد ظرفيت و فرصت مى كند.جمالى نژاد يادآور شد: اين ظرفيت ها در سراسر كشور 
مــا وجود دارد، با توجه به گونه هاى مختلف گردشــگرى مثل اوقات فراغت، طبيعت، 
روستاها، ســنت ها و... بايد بتوانيم براى هر مكان، گونه گردشگرى خاص آن منطقه را 
تعريف كنيم.معاون وزير كشــور با تاكيد بر اهميت ســرمايه گذارى بخش خصوصى و 

جذب سرمايه گذار، گفت: بسيارى از مشكالت اساسى شهرستان ها را مى توان با استفاده 
از ظرفيت ها برطرف كرد. بنابراين بايد بسترها و زيرساخت هاى مختلف را فراهم كرد 
تا سرمايه گذار و گردشگر و... به سمت شهر بيايد.وى عنوان كرد: با توجه به آماده كردن 
زيرساخت ها االن شرايط براى جهش و توسعه فراهم است. در وزارت كشور و سازمان 
شهردارى ها نيز آمادگى همكارى براى تبديل ظرفيت هاى بالقوه به بالفعل را داريم. در 
ســازمان و وزارت كشور به استناد ماده 62 شــهردارى ها هدايت، حمايت و نظارت را 
در هر زمينه اى از جمله جذب ســرمايه گذار، مشاركت، ايجاد زيرساخت، تسهيالت و 
مساعدت ها انجام مى دهيم. اگر در استفاده از ظرفيت ها بخش خصوصى به كار گرفته 
نشــود، رشد شهرها و شهرستان ها بعيد خواهد بود و جهشى هم ايجاد نخواهد شد. لذا 

در كنار موارد الزم براى توسعه توجه به همكارى بخش خصوصى نيز ضرورت دارد.

استمرار سالها كم توجهى
 به اهميت جنگل  هاى كشور 

 جنگل از بزرگترين و گرانبهاترين ســرمايه هاى طبيعى كشــور 
ماســت كه متأسفانه بســيارى هنوز به ارزش واقعى آن پى نبرده اند. 
كشورهاى متمدن جهان كه از اين سرمايه بزرگ بهره مند هستند قدر 
آنرا بخوبى دانســته و در راه نگاهبانى و توسعه آن كوشش بسيار مى 
كنند ولى كشــور ما كه در ايام پيشــين پوشيده از جنگل هاى انبوه و 
فراوان بوده بواســطه بى اطالعى مردم قسمت بزرگى را از دست داده 
است." اين قبيل جمالت، صحبت ها و ديدگاه در خصوص وضعيت 
منابع طبيعى، محيط زيست و جنگل هاى كشور براى همه ما آشناست 
و ممكن است در طول روز يا هفته خبر يا نوشته اى بشنويم و بخوانيم 

كه با چنين مضمون هايى همراه باشد. 
امــا حيرت اينجاســت كه جمــالت و ديدگاه ارائه شــده متعلق به 
احمدحســين عدل وزير كشــاورزى در دولت قوام السلطنه در 28

مردادماه 1321 اســت كــه در مقدمه كتاب شــمه اى درباره جنگل 
هاى ايران نوشته استاد كريم ســاعى (بنيانگذار علوم منابع طبيعى و 

تشكيالت جنگلبانى ايران) نگارش شده است. 
چند ســوال مهم در ايــن خصوص ذهن را درگير مــى كند كه چرا 
جمالت و مضمون ها در خصوص اهميت حفظ و حراست از منابع 
جنگلى كشــور بعد از 77 سال هنوز كوچكترين تغييرى نكرده است 
و هيچ تغيير مفهومى و كاركردى در اين ارتباط ديده نمى شــود؟ چرا 
بعد از گذشــت بيش از نيم قرن هنوز بســيارى از ما به ارزش واقعى 
جنگل هاى كشــور دست نيافتيم؟! چرا هنوز فراتر از مردم، مسئوالن 
و سياســتمداران نيز به اهميت جنگل هاى كشور پى نبرده اند و نمى 

برند؟! چگونه اين اتفاق قابل فهم و تفسير است؟ 
روزى كه احمدحســين عدل نگــران از وضعيــت تخريب جنگل 
هاى كشــور ســخن مى گفت، بيش از 75 درصد جمعيت ايران در 
روستاها زندگى مى كردند و به دليل وابستگى شديد معيشتى مردم به 
عناصر جنگلى از جمله تأمين چوب سوخت حتى در مناطق شهرى، 
بهره بردارى هاى ســنتى از جنگل ها گريزناپذيــر بود. اما امروز كه 
از وضعيت تخريب جنگل هاى كشــور صحبت مى شــود، جمعيت 
روســتايى كشــور به كمتر از 25 درصد مى رســد و زيرساخت ها، 
تجهيــزات و ملزومات زندگى به هيچ وجــه قابل قياس با آن دوران 
نيست. اما همچنان تخريب ها در همين بخش روستايى در كنار ساير 
بخــش ها نيز ادامه دارد. امروزه در برخى مناطق جنگلى زاگرس، هر 
خانوار جنگلى ســاالنه به طور متوسط 6,5 برابر ميزان رويش ساالنه 

جنگل برداشت چوب انجام مى دهد. 
به نظر مى رســد مهمترين دليل استمرار كم توجهى به اهميت جنگل 
هاى كشــور در طول همه اين ســالها، عدم درگيرى جدى اجتماعى 
عموم مردم با موضوع اهميت حفظ و حراســت از جنگل ها اســت. 
درگيرى اجتماعى كه حوزه دانش و دانشگاه بايد زمينه ساز ايجاد آن 
مى بود كه هرگز نبود و در كنون نيز قادر نيست باشد. به دليل ماهيت 
چند بعدى بودن و ارتباط تنگاتنگ مردم با منابع طبيعى، زمانى دانش 
آن مى تواند اثر گذار باشد كه قادر باشد از طريق مكانسيم هاى ترويج 

علم وارد حوزه عمومى شود.
دانش و دانشــگاه امروز در بخش منابع طبيعى همانند ساير بخش ها، 
خود دچار چالش هاى درونى زيادى از جمله ركود و رسوب انگيزه 
هاى علمى - اجتماعى اســت. تا زمانــى كه اين ركورد و بى تفاوتى 
در بين دانشــگاهيان جارى و ملموس باشد، انتظار تغيير چندانى در 
مضمون و مفاهيم نظرى در باب اهميت حفظ و حراست منابع طبيعى 

نيست.
* بيت ا... محمودى

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى
اتحاديه مصالح فروش

على سليمانى- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه مصالح فروش شهرستان همدان برگزار 
گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز شنبه 
مورخ 98/6/30 لغايت روز شنبه مورخه 98/7/13 به مدت 15 روز كارى (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول 
سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير 
شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به 

اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبين 
1)تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2)اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3)عدم ممنوعيت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگى و افالس

اين  (در  مخدر  مواد  به  اعتياد  نبود  و  موثر  كيفرى  پيشينه  سوء  نداشتن   (4
خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5) نبود اشتهار به فساد 
در  عضويت  سابقه  فاقد  افراد  براى  ديپلم  تحصيلى  مدرك  حداقل  داشتن   (6
هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش).
7) حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه 
تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفى 
تغيير  آن  مكان  و  فعال  صنفى  واحد   ، نداده  اجاره  يا  و  واگذار  غير  به  را  خود 

نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1-دو قطعه عكس 4×3 جديد 

2-يك برگ تصوير پروانه كسب 
3-يك سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه 

4-يك برگ تصويركارت ملى 
5-يك برگ  تصوير مدرك تحصيلى (ديپلم به باال)

6-يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيأت 
مديره مى باشند.

7-آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

عبارت  صنفى  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحاديه ها  اختيارات  و  وظايف 
است از:

الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع 
و  مصوبات  اجراى  ب)  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  براى  الزم  پروانه هاى 
بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت د) صدور پروانه كسب با دريافت 
تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط ه) ابطال پروانه كسب و 
تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعالم آن به كميسيون نظارت و جلوگيرى 
از ادامه فعاليت واحدهاى صنفى كه بدون پروانه كسب داير مى شوند مطابق ماده (27) 
اين قانون يا پروانه آنها به عللى باطل مى گردد و) تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن 
تا آخر دى ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگى و تصويب ز) تنظيم 
ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى 
رسيدگى و تصويب ح) ايجاد تسهيالت الزم براى آموزش هاى مورد نياز افراد صنفى 
به طور مستقل يا با كمك سازمان هاى دولتى يا غير دولتى ط) تشكيل كميسيون هاى 
و  آموزشى  و  فنى  صنفى،  واحدهاى  بازرسى  اختالف،  حل  شكايات  به  رسيدگى 
كميسيون هاى ديگر مصوب هيأت عالى نظارت ى) وصول ماليات، عوارض و هزينه 
خدمات به نمايندگى از طرف وزارتخانه ها، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت 
ك) هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى و تمركز 
تدريجى كاالها و معامالت عمده فروشى در ميادين و مراكز معين شهرى متناسب با 
احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به تصويب كميسيون نظارت برسد ل) ارائه 
پيشنهاد به منظور تيين نرخ كاال و خدمات، حدود صنفى، تعداد واحدهاى صنفى مورد 
نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگى و 

تصويب كميسيون نظارت و...

وظايف هر يك از اعضاى هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه الگوى اتحاديه هاى صنفى 
رئيس:

-انجام كليه امور اجرائى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره شركت در اجالس اتاق اصناف، امضاى كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه، ارائه گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه 
به اتاق اصناف هر سه ماه يكبار، گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، موافقت يا مرخصى و مأموريت اعضاى هيأت مديره، كسب 
موافقت  رئيس اتاق اصناف براى مرخصى و مأموريت خود، پيگيرى فعاليت هاى توسعه اى اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و كار، پيگيرى 

و برنامه هاى مدون اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اى و تخصصى برابر آيين نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفى 
نواب رئيس

-در غياب رئيس اتحاديه (هنگام مرخصى و مأموريت)، نواب رئيس به ترتيب سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى رئيس اتحاديه، پيگيرى 
و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه 

دبير 
-تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس اتحاديه 

خزانه دار 
-مسئوليت نظارت بر عملكرد مالى اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاى مالى ساالنه اتحاديه، پيگيرى جذب منابع مالى و درآمدهاى 

اتحاديه در چارچوب  آيين نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفى ، ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره به صورت ماهانه 
بازرس اتحاديه

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله در اجراى آيين نامه شرح وظايف بازرس از جمله نحوه صدور، تمديد، تعويض 
و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 27 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه  براى جلوگيرى از فعاليت واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب، نحوه 
اجراى ماده 28 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب، امور مالى اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه 
دريافتى به ازاى خدمات غيرموظف و كمك هاى دريافتى از اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزارى دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات 
و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفى توسط اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از 

مبالغ دريافتى اتحاديه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

حميد نصرتى قانعى »
بســيار  ارتباطــى  زير ســاخت  راه   
مهمى اســت كــه نقش آن بر توســعه 
مرتبط  ضوابط  اگــر  انكار ناپذيراســت؛ 
بــا آن رعايــت نشــود؛ راه نقش ضد 
توســعه اى بر عهــده مى گيــرد كه آمار 
تلخ آنرا هر سال مســئوالن در رسانه ها 
منتشــر مى كنند. يكــى از عوامل ايجاد 
حوادث ترافيكى بر اساس نظر و ديد گاه 
كارشناســان حوزه ترافيك حواس پرتى 
است كه به داليل مختلف خسارت هاى 
باز ماندگان  راننــدگان،  بر  مالى  و  جانى 
آنان و همچنيــن جامعه تحميل مى كند؛ 
يكــى از عوامل حواس پرتــى در راه ها 
به غيره از صحبت راننده با سرنشــينان 
خودرو ، آشاميدن، گوش دادن به آهنگ 
بــا كالم و غوط ور شــدن در عوالم آن، 
دقت به يكباره  بــه تابلو هاى تبليغاتى، 
عاليم و هشــدا ر ها و پيام هايى است كه 
بر آن نقش بســته اســت. حال بايد ديد 
در اســتان همــدان اين تابلو هــا تا چه 
حدودى بر حوادث ترافيكى استان موثر  
بوده اســت و مسئوالن چه تدبيرى براى 

كاهش اين حوادث انديشيدند.
 نصب تابلو طبق ضوابط موجود 

مســئول ايمنــى وحريــم راه اداره كل 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
همدان در اين باره كــه تابلو هاى تبليغاتى 
محور هاى ارتباطى استان همدان بر اساس 
كدام ضابطه نصب شده است؟، مى گويد: 
نصب ايــن تابلو ها بر اســاس ضوابط و 
آيين نامــه ايمنى راه ها به خصوص مواد 6 
و 7 و موارد قانونى مندرج در نشــريات 
معروف به 267 و 415 منتشر شده توسط 

سازمان مديريت و برنامه ريزى است.
 غالمرضا بيرنگ اظهار مى كند: همه ضوابط 
مرتبط با ايمنى را ه ها در اين آيين نامه ها و 
نشريات ياد شده به تفصيل بيان شده است؛ 
طبــق اين ضوابط، بهر ه بــردارى و نصب 
تابلو هاى تبليغاتى در محور هاى مواصالتى 
اجرا كرديم. در اين قوانين تاكيد شده است 
كه بهره بــردارى يا نصب هر نوع تابلو در 
حاشيه و حريم راه با مجوز وزارت راه و 
شهر سازى امكانپذير است كه بايد طبق اين 

ضوابط جانمايى و نصب شود.
 وى ادامــه مى دهد: براى نصب تابلو هاى 
تبليغاتى يا هر جسم ديگر( تاسيسات) در 
حاشــيه و حريــم راه در كميته مكان يابى 
بحــث و بررســى مى شــود؛ در صورت 
مطابقــت با ضوابــط اجــازه نصب اين 
تاسيســات و اجســام در حريم و حاشيه 
راه خواهنــد داد. طبــق بخشــى از اين 
ضوابط نصــب هر نوع عاليــم تبليغاتى 
در فاصله مشــخصى از پل هــا، تقاطع ها، 
تونل ها، پاركينگ ها، پيچ ها، پاسگاه پليس، 
ديوار حائــل، دور برگردان هــا و مانند آن 
ممنوع اســت، البته اين ضوابط بر اساس 
نوع راه و عوارض آن با يكديگر متفاوت 

است.
  رعايت استاندارد ها

بيرنگ مى گويــد: در ايــن آيين نامه ها و 
ضوابط قانونى تاكيد شده است  كه نصب 
هيچ يك از تابلو ها و ســاير تاسيسات در 
محور هاى ارتباطــى و راه ها نبايد موجب 
كاهش ديد و يا حادثه ترافيكى شــود؛ در 
صورت بروز چنين مشــكلى اجازه نصب 
اين تاسيسات داده نمى شود. در حريم راه 
بخشــى به نام حريم عارى از موانع داريم 
كه براى تامين ايمنى راه است و بايد حتما 
رعايت شود؛ در اين فاصله نبايد به غير از 
عاليم راهنمايى  و رانندگى جسمى ديگر 
نصب شــود اين حريم عارى از مانع در 
راه هاى اصلى حداقل 10 الى 15 متر است.

 مســئول ايمنــى وحريــم راه اداره كل 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
همدان مى گويد: سطح تابلوى تبليغاتى و 
بازتاب نور از آن و غيره نســبت به اكس 
جاده تاثير گذار اســت كه بايد ضوابط آن 
هم رعايت شــود. گشــت هاى راهدارى 
پس از صدور مجوز هاى نصب تابلو هاى 
تبليغاتى بر روند نصب نظارت دارند؛ اگر 
تابلويى خــارج از ضوابط نصب شــود، 
نصب  شــد.  خواهد  جمع آورى  ســريع 
تابلــوى تبليغاتــى بر پيشــانى پل ها هم  
اســتاندارى خاص دارد و بايد حتما نوع 
سازه و استقامت آن بررسى و تاييد شود،  
همــه تابلو هاى تبليغاتى نصب شــده در 

حريم راه هاى استان استاندارد ها را دارند.
  حواس پرتى راننــده و تابلوى 

تبليغاتى
 رئيس پليس راه استان همدان درباره تاثير 
ترافيكى  حــوادث  در  تبليغاتى  تابلو هاى 
اســتان، مى گويد: در مدت 4 ســالى كه 
مســئوليت مديريت پليس راه استان را بر 
عهــده دارد حداقل 4 بــار در محور هاى 
مواصالتــى اســتان مــواردى از حوادث 
ترافيكى منجر به جرح را بررســى كرده 
اســت كه ناشــى از برخورد خودرو ها با 
تابلو هاى تبليغاتى نصب شده در راه هاى 
اســتان بوده اســت؛ اين حوادث مختص 
محور خاصى در اســتان نيست و در همه 

محور ها پراكندگى دارد.
 رضا عزيــزى اظهار مى كنــد: تابلو هاى 
تبليغاتى مى توانــد يكى از عوامل حواس 
پرتى و كاهش تمركز راننده است و عامل 
اصلى نيســت. بعضا تابلوى تبليغاتى در 
نصب  ضوابط  طبــق  ارتباطى  محور هاى 
شدند اما طبق بررسى پليس باز هم راننده 
با پايه تابلو برخورد كرده اســت كه نشان 
دهنده بى دقتى و ســرعت بــاالى راننده 
هنگام خروج از راه است. در مواردى هم 
كه تابلويى در محور خســارت ترافيكى 
ايجاد كرده است تذكر داديم و جمع آورى 

شدند.
كارشناســى  ديد گاه  به  توجه   

پليس

 وى مى افزايد: تابلو هاى تبليغاتى نبايد در 
راه هايى نصب شود كه سرعت خودرو ها 
زياد اســت كه با لحظــه اى حواس پرتى 
راننده و توجه به متــن تابلو حادثه ايجاد 
 شــود؛ اين تابلو ها بايــد در محلى از راه 
نصب شود كه ســرعت  خودرو ها كم يا 
در حريم راه نيســت.  فاصله حريم راه در 
جاده ها با هم متفاوت است در بزرگراه و 
آزاد راه  ها حــدود 38 متر و  در جاده  هاى 

اصلى هم  12,5 تا 17,5 متر است.
 وى در پاســخ به اين ســئوال خبرنگار 
همدان پيــام كه پليــس در اين حوزه نظر 
كارشناسى دارد، براى كاهش اين حوادث 
چه اقدامى انجام داده اســت؟، مى گويد: 
مجــوز نصــب تابلو ها را پليــس صادر 
نمى كند؛ اما هر كجــا ايرادى از تابلو هاى 
تبليغاتى وجود داشت و موجب حادثه شد 
با مكاتبه پليس جمع آورى شدند. در مورد 
پل هاى عابر پياده هم نبايد بخش خصوصى 
تابلوى تبليغاتى را نصب كند و دولت بايد 
خودش متولى اينكار باشــد. اگر به هنگام 
نصب تابلو هــا حريم راه رعايت شــود 

حادثه اى رخ نمى دهد.
 اصالح و يا جمــع آورى تابلوى 

مشكل ساز
 رئيس پليس راهور اســتان هم مى گويد: 
براى نصب تابلو هــاى تبليغاتى آيين نامه 

اداره راه داريم كه نبايــد در محدوده 30 
متــرى راه تابلويى نصب شــود. حتى در 
جاه هايى از راه كــه در گردش خودرو ها 
ديد راننده را مسدود و يا كور مى كند هم 
اين قاعده بايد رعايت شود؛ موضوع ديگر 
درباره اين تابلو ها پرتاب و بازتاب نور از 
سطح آن اســت كه موجب حواس پرتى 

راننده خواهد شد.
 علــى فكرى اظهار مى كنــد: نمونه اى از 
تابلوى تبليغاتى در چهار راه حبيبى وجود 
داشــت كه خط نورى تا خيابان طالقانى 
ايجاد كرده بود و با تذكر و رســيدگى به 
موقع جمع آورى شــد. همچنيــن ارتفاع 
نصب تابلوى تبليغاتى هم مهم اســت كه 
مانع ديد يا حركت خودرو ها نشــود. البته 
نصب تابلو ها به شــرايط راه ارتباط دارد 
تا مشــكل ترافيكى ايجاد نكند. در بلوار 
فرو دگاه 2 تابلــوى تبليغاتى مرتبط به باغ 
رســتوران ها وجود داشت كه بر خيابان و 

راه نصب شده بود و اصالح شد.
 وى با اشــاره بر اينكه در مدت يك الى 
2 ســال گذشته در شــهر همدان 15 الى 
16 مورد تابلوى تبليغاتى مشكل ســاز در 
مجاورت  راه ها جمع آورى شــده اســت، 
ادامه مى دهد: در اين مدت در كل اســتان 
در درون شهر حدود 30 تابلو جمع آورى 
شد. همچنين تلويز يون هاى شهر هم ايراد 
نورى داشت و نور آن خيره كننده بود كه 

اصالح نور شدند.
  رعايت قانون

 معاون سيما و منظر سازمان سيما و منظر 
و فضاى سبز شهردارى همدان هم اظهار 
مى كند: نصب تابلو هاى تبليغاتى در شهر 
همــدان بر اســاس ضوابط و اساســنامه 
سازمان ســيما و منظر و با مجوز شوراى 
ترافيك اســت 4 بيلبورد در بلوار سردار 
شهيد حاج حسين همدانى نصب شده كه 
در شوراى ترافيك مطرح و مجوز دريافت 

كرديم اين تابلو ها هــم ابعادى در حدود 
12در5 دارنــد. ارتفاع آن 6 متر از ســطح 

زمين است. 
 احمــد بهــروزى مى افزايــد: در ميدان 
باباطا هــر يك تابلوى ســه وجهى نصب 
شده است كه ارتفاع مجاز براى نصب آن 
رعايت شده استد بلوار سردار شهيد حاج 
حسين همدانى هم تابلو ها معمولى است. 
تاكنون موردى نداشتيم كه موجب حواس 

پرتى رانندگان و حادثه ترافيكى شود.
 وى مى گويد: تلويزيون ها شــهرى هم 3 
عدد در ميدان هــاى جهاد، آرامگاه بوعلى 
و پژوهــش نصب شــده داريــم كه نور 
استاندارى دارد. اين تلويزيو ن ها هم براى 
تــردد رانندگان و رانندگى آنان مشــكلى 
ايجاد نكرده است. همه اصول را در نصب 
تابلو ها رعايت مى كنيم چرا كه ســالمت 
شــهروندان براى ما مهم اســت و به آن 

اهميت مى دهيم.

بررسى رابطه تابلوهاى تبليغاتى با حوادث ترافيكى

وقتى به جاى جاده بيلبورد مى بينيموقتى به جاى جاده بيلبورد مى بينيم

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

برابر رأي اصالحى  شــماره 139860326034000381 مورخ 1398/5/13 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مسعود ذوالفقارى 
محب فرزند امان ا..  به شماره شناسنامه 6231 صادره از همدان  در شش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 115731/38مترمربع تحت پالك 16/4226 واقع  در اراضى شهر جورقان 
بخش4 همدان خريدارى از مالك رســمى آقاى امان ا.. فرزند حســن و مع الواسطه از ذوقعلى 
ذوالفقارى محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف974)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/14

موسى حنيفه، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

برابر رأي شــماره 387 هيــأت اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عين اله پورزمان فرزند شكرا.. به شماره شناسنامه 
3 صادره از بيجار در يك باب خانه به مساحت 97/38 مترمربع قسمتي از پالك 13  اصلي واقع 
در حومه بخش سه همدان شهرك ولى عصر، خيابان گلفام جنب حسينه بيت العباس خريدارى 
با واسطه از مالك رسمى آقاى شمس ا.. باشباغى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 988)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/15

على زيورى، رئيس ثبت اسناد و امالك 

تشديد گرماى جهانى تا سال 2100
 كارشناسان فرانسوى هشدار دادند گرماى جهانى تا سال 2100 بيش 

از آنچه تصور مى شود افزايش پيدا مى كند.
به گزارش ايســنا، محققان فرانســوى اظهار داشتند: گرماى جهانى تا 
ســال 2100 از آنچه تصور مى شود شديدتر خواهد بود كه اين نيازمند 

اقدامات قاطع دولت ها براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى است.
به گفته كارشناسان تا سال 2100 ميزان آلودگى جيوه در جهان به شش 
تا هفت درجه سانتى گراد خواهد رسيد كه دليل آن رشد اقتصادى ناشى 

از سوخت هاى فسيلى است.
تنهــا راهكارهــا و ســناريوهاى اجتماعــى - اقتصادى كه نشــانگر 
همكارى هاى بين المللى و اولويت داشــتن توسعه پايدار است كمك 
مى كند تا افزايش دماى جهانى كمتر از دو دجه سانتى گراد باقى بماند.

محققان فرانسوى پيشــنهاد دادند كه ضرورى است اقدامات كاهشى 
چشمگيرى به منظور جلوگيرى از انتشار گازهاى گلخانه اى در سراسر 

جهان تا سال 2060 در نظر گرفته شود.
آنان تاكيد كردند: در دهه هاى اخير شــدت و تكرار موج گرما افزايش 
يافته است. همچنين اين روند درصورتيكه سناريوهاى مد نظر اجرايى 

نشود طى دو دهه آينده ادامه خواهد داشت.
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بهداشتامداددانشگاه
زمان پرداخت وام هاى دانشجويى اعالم شد

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم زمان ثبت نام و پرداخت تسهيالت رفاهى 
(وام هاى دانشجويى) نيم سال اول سال تحصيلى 99-98 را اعالم كرد.

به گزارش مهر، صندوق  رفاه دانشجويان وزارت علوم تقويم زمان بندى ثبت نام و 
پرداخت تسهيالت رفاهى نيم سال اول سال تحصيلى 99-98 را اعالم و از دانشگاه 
ها درخواســت كرد، اطالع رسانى شود تا دانشجويان در بازه زمانى اعالم شده براى 
ثبت اطالعات در ســامانه فاز 2 اقدام كرده و ليســت ها بــه موقع به صندوق رفاه 

دانشجويان ارسال شود.
سامانه دانشجويى براى ثبت تقاضاى دانشجويان تا پايان نيمسال تحصيلى فعال است 
ضرورى اســت تمام متقاضيان نسبت به تقاضاى خود در سامانه اقدام كنند دانشگاه 
هاى آزاد، غيرانتفاعى، و علمى و كاربردى جهت دريافت وام شهريه به بانك طرف 

تعهد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مراجعه و وام شهريه دريافت كنند.

اهداى اجزاى خون جايگزين
 اهداى خون كامل شود

 اهداى اجزاى خون جايگزين اهداى خون كامل شــود و اهداى اجزاى خون به 
جاى اهداى كامل خون، يكى از سياست ها و اهدافى است كه در دستور كار سازمان 

انتقال خون ايران قرار دارد.
ســخنگوى ســازمان انتقــال خــون در گفــت و گــو بــا ايرنــا افــزود: دنيــا به ســمتى 
پيــش مــى رود كــه تغييراتــى در فرآينــد اهــداى خــون صــورت دهــد، زيــرا در 
گذشــته اهــداى كامــل خــون وجــود داشــت كــه امــروزه ايــن روش، در حــال 

كــم رنــگ شــدن اســت.
بشــير حاجى ادامه داد: با اهداى كامل خون، گلبول قرمز نيز دريافت  مى شــد كه 
امروزه تجويز و به كارگيرى اين ماده خونى، محافظه كارانه شده است، زيرا از طريق 
اهداى كامل خون، حجم بااليى از آنتى ژن ها منتقل مى شود كه همين مسئله باعث 

تضعيف بدن دهنده خون مى شود.

استخدام زناِن تكنسين در اورژانس؛ براى نخستين بار
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از به كارگيرى زنان تكنسين در فوريت هاى 

پزشكى براى نخستين بار خبر داد.
به گزارش ايســنا، سعيد نمكى با اشاره به استخدام سه هزار نفر براى اورژانس كشور 
اظهــار كرد: اين افراد هم از طريق آزمون و هم با توجه به ســوابق تحصيلى پذيرفته 

مى شوند.
وى همچنين گفت: براى نخســتين بار خانم ها به مجموعه تكنسين هاى فوريت هاى 
پزشــكى اضافه مى شــوند. پيش از اين پرســنل خانم به عنوان تكنسين در اورژانس 
نداشته ايم و تعداد قابل توجهى خانم به مجموعه تكنسين فوريت هاى پزشكى افزوده 

مى شوند كه قطعا براى خدمت رسانى موثر و مفيد خواهد بود.

عرضه متادون در داروخانه ها فعال منتفى شد
 فعال داروى متادون مانند ســابق در مراكز درمان اعتياد توزيع مى شــود كه در اين 
راســتا هماهنگى با ستاد مبارزه با مواد مخدر براى افزايش مهلت تعيين  شده دو ماهه 

براى تغيير محل عرضه به داروخانه ها توسط وزارت بهداشت نيز انجام خواهد شد .
به گزارش ايرنا، رئيس ســازمان غــذا و دارو درباره داروى متــادون كه قرار بود در 
داروخانه ها عرضه شــود، افزود: با تصميم مســئوالن وزارت بهداشت توزيع داروى 

متادون مانند سابق توسط مراكز ترك اعتياد (MMT) صورت مى گيرد.
محمد رضا شانه ساز، ادامه داد: وضعيت موجود در مورد توزيع متادون در مراكز درمان 
نگهدارنده اعتياد مطلوب نيست،  به همين دليل ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوبه اى را 

به  منظور توزيع متادون در داروخانه ها تصويب كرد.

انتقاد رئيس سازمان بهزيستى از نمايندگان درباره 
بودجه معلوالن

 بنا بر گفته رئيس ســازمان بهزيستى كشــور حوزه معلوالن 30 هزار ميليارد تومان 
بودجــه مى خواهد در حاليكه يك هزار و 100 ميليارد تومان بودجه براى آن تصويب 
شــده و اين رقم با توجه بــه جمعيت يك ميليون و 450 هــزار نفرى معلوالن هيچ 

سنخيتى ندارد.
به گزارش تسنيم، وحيد قبادى دانا  با اشاره به بررسى فعاليت هاى بهزيستى در طول 39 
سال و فرايندها در درمان اعتياد اظهار كرد: در مقوله درمان اعتياد، مراكز درمان سرپايى، 
اقامتــى، TC و اجتماع محور را تجربه كرده اســت، در موضوع پيشــگيرى و كاهش 

آسيب هاى اعتياد هم اقدامات خوبى در مناطق حاشيه اى داشته ايم.

«ايدز» كسى را نمى كشد
 كسى از ابتال به ايدز نمى ميرد! 32 سال از فوت نخستين بيمار ايدز 
در ايران مى گذرد در حالى كه در نيمه دهه 60 و سال هاى آغازين دهه 
70 طرح هر بحثى درباره اين بيمارى عفونى و اعالم آمار شناســايى 

مبتاليان، تابوى نظام سالمت و فرهنگ و عرف عمومى كشور بود.
به گــزارش ايرنا، در اين ســال ها درمانگــران اچ آى وى ايدز تالش 
مى كردند اين باور را با تكيه بر مستندات علمى ايجاد كنند كه «ايدز» 
عامل مرگ نيســت بلكه ضعف سيســتم ايمنى بدن به دليل مواجهه 
با ويــروس اچ آى وى مى تواند فرد آلوده به ويروس را مســتعد ابتال 
بــه بيمارى هاى عفونى يــا صعب العالج كند كه در چنين شــرايطى 
مراجعه ديرهنگام براى كنترل پيشــرفت فعاليت ويروس اچ آى وى و 
آغاز دريافت داروهاى ضدرتروويروسى در نخستين دوره هاى ورود 

ويروس به بدن، تاريخ مرگ بيمار را جلو مى اندازد.
 ايدز چيست؟

ايــن بيمــارى داراى 3 مرحله اصلى، عفونت حــاد، نهفتگى و ايدز 
مى باشــد و از زمان ورود HIV به بدن تا بروز ايدز ممكن است بين 
6 ماه تا 10 ســال يا بيشتر طول بكشــد و در اين مدت گرچه فرد از 
نظر ظاهرى، ســالم به نظر مى رسد اما ممكن است، ناقل ويروس به 

ديگران باشد.
 ايدز، زمانى اتفاق مى افتد كه بر اثر نقص اكتسابى سيستم ايمنى، تعداد 

سلول هاى سفيد خون به كمتر از 200 سلول در هر ميكروليتر برسد.
براى پيشــگيرى از انتقال عفونت HIV جز رعايت آميزش جنســى 
محافظت شده، استفاده از سرنگ يكبار مصرف(در معتادان تزريقى)، 
آغــاز درمان هــاى دارويى براى مــادران باردار مبتــال، غربالگرى و 
ويروس زدايى خون هاى اهدايى، ســزارين مادران مبتال و جلوگيرى 
از شــيردهى اين مادران به نوزادان خود، هيچ راه ديگرى وجود ندارد 
چون با وجود تمام پيشرفت هاى علمى هنوز هيچ روشى براى درمان 
مبتاليان كشف نشــده و درمان هاى ضدرتروويروسى صرفا پيشرفت 

بيمارى و بروز عوارض ناتوان كننده را به تاخير مى اندازد.
يكى از داليل تاخير يا كندى اطالع رســانى و فرهنگ ســازى درباره 
اچ آى وى در ايران، ماهيت اين بيمارى است. ايدز يك بيمارى رفتارى 
اســت كه ابتال به آن نه بر اثر عوامل بيرونى مثل آلودگى هوا يا چربى 
باال يا كم تحركى بلكه بر اثر جذب ويروس از طريق خون و ترشحات 
آلوده، روابط جنسى پرخطر با زنان يا مردانى كه شركاى جنسى متعدد 
داشــته يا مصرف كننده تزريقى مخدرها و محرك ها هســتند، اتفاق 
مى افتد. از آنجا كه خون و ترشحات بدن، كانال اصلى انتقال ويروس 
اچ اى وى به بدن ســاير افراد است، مادران باردار آلوده به ويروس هم 
مى تواننــد، بيمارى را به جنين خــود منتقل كنند مگر آنكه به محض 
اطالع از باردارى تحت مشاوره و دريافت داروهاى پيشگيرى از انتقال 
ويــروس به جنين قرار گرفته يا پيش از بــاردارى، مصرف داروهاى 
ضدرتروويروســى را آغاز كرده و بار ويروسى را در زمان باردارى به 

حداقل رسانده باشند.  
 سل، سرطان و ذات الريه مبتاليان ايدز را مى كشد

به دنبال ضعيف شدن سيستم ايمنى بدن، انواع بيمارى هاى عفونى يا 
مرتبط با قواى دفاعى بدن شــخص آلــوده را هدف قرار مى دهد. 25

درصد موارد مرگ مبتاليان اچ آى وى(ايدز) بر اثر سل بوده و هپاتيت 
C، رشــد بيش از حد عروق خونى كه منجر به تومورهاى بدخيم و 

سرطان بافت لنفاوى و پوست مى شود.
پوكى اســتخوان، ســرطان كليه، بيمارى قلبى عروقــى، ذات الريه و 

عفونت هاى مغزى مهم ترين داليل فوت مبتاليان اچ آى وى است.  
 هنوز ايدز در خاورميانه پيش مى تازد

رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران نســبت به تداوم پيشــتازى ايدز در 
خاورميانه هشدار داد.

محرز با هشــدار نسبت به ناشــناخته ماندن حدود 60 هزار مبتالى 
اچ آى وى ايدز در كشور با وجود ثبت وجود بيش از 30 هزار مبتال در 
فهرســت وزارت بهداشت، اين نگرانى را مطرح كرد كه «روند شيوع 
ايدز در منطقه و ايران متاسفانه شيوع بااليى دارد. تنها مناطقى كه هنوز 
كنترل ايدز در آنها انجام نگرفته، خاورميانه و شــمال آفريقاســت كه 

ايران هم در منطقه خاورميانه واقع شده است.
محرز با تاكيد بر اين جمله كه الزم است مردم بدانند كه عفونت ايدز 
اصال كشنده نيســت چون داروهاى الزم براى كنترل بيمارى وجود 
دارد و بيماران عمر طبيعى و ســالم خواهند داشــت به نتايج مثبت 
مراجعــه زودهنگام جوانان پس از هر رفتــار پرخطر انجام آزمايش 
خون بدون نگرانى از افشــاى مشخصات فردى يا خجالت از طرح 
ارتكاب به رفتار پرخطر با مشــاوران پايگاه هاى بيمارى هاى رفتارى 
گفت: 200 مركز مشــاوره بيمارى هاى رفتارى در كشور وجود دارد 
و در صورت تشــخيص سريع بيمارى به راحتى با داروهاى موجود 
كنترل مى شــود. در صورت آغاز به موقع درمان دارويى بار ويروس 
در خون پايين مى آيد و در اين شــرايط، بيمارى حتى قابل سرايت 

هم نخواهد بود.

كيهان: بدهى 900 ميلياردى آموزش و پرورش به معلمان 
 پس معلما تا حاال چطورى زنده موندن

ايسنا: ايران در حال تصميم  گيرى براى سفر به نيويورك 
 باز جيب مردم خالى مى شود!!
همشهرى: مغزهاى دست به آچار 

  بدون شرح !!
زنگان امروز: آمار تكان دهنده سقط جنين پنهانى 
 شايد مى خوان به تنظيم خانواده كمك  بشه

همدان پيام: خطوط ريلى همدان همان جاده ابريشم است 
 اين پيچيدن ها سر دراز دارد                                                                                                             

اعتماد: داود اوغلو رسماً از حزب عدالت و توسعه جدا شد 
 مهريه اش چه قدر بوده؟؟

كيهان: اشتغال مشكل واقعى جوانان نيست؟
 جوانان ايران هيچ مشكلى ندارن همه خونه،كار ،ازدواجشون 

مهياست
همدان پيام: ذوق هاى كور شده 

 گير كردن تو اينستا!!
صداى زنجان: مناقشه قيمت در آسمان

 تورم به اجرام آسمانى رسيد!!
زنگان امروز: سفره هايى كه 5 برابر كوچك تر شد 

 توان پر كردن سفره بزرگ در بزرگان است و بس 
جام جم: عامالن مشكالت امروز طلبكار شده اند 

 چك مى خوان يا پول نقد 
همدان پيام: همدان در كنار چين از جاده ابريشم جديد بهره ببرد

 عجب!! جاده ها هم چينى شدن!!
جوان: تجارو توليدكنند گان سپرده  گذاران بانكى شدند 

 بدون شرح
سياست روز: ستون فقرات اقتصادى سعودى سيبل مقاومت يمن 

  حواست باشه توهين نكنى 
همدان پيام: كدام كشورها در جذب گردشگر برنده هستند؟

 هر كشور آش خوب داشته باشه 

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان:
حوزه و آموزش و پرورش در كنار هم 

اهداف مهمى را دنبال مى كنند
 حوزه علميه و آموزش و پرورش استان در كنار هم اهداف مهمى 

را دنبال مى كنند.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان در نشست مشترك ائمه 
جمعه و روســاى آموزش و پرورش شهرستان ها،نواحى و مناطق با 
بيان اين كه در نظام اســالمى تمام اركان ها داراى تعدد هستند، اظهار 

كرد: همه اينها در صدر تحقق يك هدف هستند.
گزارش اداره اطالع رسانى و  روابط عمومى آموزش و پرورش استان، 
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى  با اشاره به اين كه آموزش و پرورش 
دغدغه تربيت دينى را دارد، افزود: حوزه و آموزش و پرورش هر دو 

در كنار هم بايد اين هدف را محقق نمايند.
   نماينده ولى فقيه در اســتان با تأكيد بر اهميت ورود ائمه جمعه به 
عرصه هاى فرهنگى، گفت: نقــش آموزش و پرورش در اين عرصه 

بسيار مهم است.
شعبانى تصريح كرد: خط مقدم مبارزه با تهاجمات دشمن آموزش و 

پرورش است.
   وى راه پيشــگيرى جامعــه از فحشــا و منكر را نماز دانســت و 
خاطرنشان كرد: بايد روى اين موضوع سرمايه گذارى كرد؛ چرا كه ما 

هر چه براى نماز هزينه بكنيم باز هم كم است.
شــعبانى افزود: آموزش و پرورش و ائمه جمعــه بايد بحث نماز و 

فعاليت هاى تبليغى را به صورت جدى پيگيرى نمايند.

اليحه تامين امنيت زنان جانبدارانه نيست
اليحه تامين امنيت زنان با حمايت 
رئيس قوه قضاييه به نتيجه رسيد

 مدير رصد و آمار زنان و خانواده شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
در خصــوص اليحه صيانت، كرامت و تاميــن امنيت بانوان در برابر 
خشــونت، گفت: اين اليحه نه حمايتى اســت كــه موجب تخريب 

خانواده شود و نه جانبدارانه است.
فرشته روح افزا در گفت وگو با خبرنگار حقوقى و قضايى خبرگزارى 
فــارس در خصوص اليحه صيانت، كرامــت و تامين امنيت بانوان در 
برابر خشــونت گفت: از رئيس قوه قضائيه بخاطر سرعت در رسيدگى 
به اين موضوع تشــكر مى كنم، چرا كه اين موضوع دستور مقام معظم 
رهبرى از ســال 90 بود تا اين اصالحات و اين كار انجام شود، اما كار 
جلو نمى رفت.وى، خاطرنشان كرد: پس از جلسه اى كه آقاى رئيسى با 
بانوان برگزار كرد خيلى سريع اين اليحه اصالح شد و در حال حاضر 
بند بند اين اليحه در جهت حمايت از زنان اســت و اين حمايت، يك 
حمايت واقعى اســت و نه حمايتى كه موجب تخريب خانواده شود و 
يا جانبدارانه باشد.وى ادامه داد: مهم ترين چيزى كه دراين اليحه وجود 
دارد، برگشت به اصل قانون اساسى است و بر اساس اصول قانون است 
و آن قوانين كه از قبل داشتيم تبيين شده است كه اين كار به خوبى انجام 
شده است.روح افزا تصريح كرد: به عنوان يك خانم و يك زن كه در اين 
جامعه حق و حقوقى دارد در ابعاد مختلف حقوق زن در اين اليحه ديده 
شده و به آن پرداخته شده است؛ اين اقدام، يكى از آن كار هاى درخشانى 
است كه در قوه قضاييه انجام شده و در طى اين سال ها منتظر آن بوديم 

و درخواست آن را داشتيم كه به آن رسيديم.

 با نزديك شدن به ماه مهر و آغاز مدرسه 
هــا، دچار حس و حال متفاوتى مى شــويم 
به طوريكه برخى دانش آموزان در اين دوره 
استرس و افسردگى را تجربه  و برخى ديگر 

براى آغاز آن لحظه شمارى مى كنند.
طبــق اعالم نظر آموزش و پرورش اســتان تا 
كنون بيش از 280 هزار دانش آموز در مقاطع 
مختلف تحصيلى همدان ثبت نام كرده اند كه 
در  همدان  اســتان  آموزش و پروش  مدير كل 
گفت و گــو با خبرنگار ما تعــداد آن ها را در 
مقاطع مختلف تحصيلى چنين عنوان كرد: تا 
كنون 164 هزار نفر در مقطع ابتدايى، بيش از 
68 هزار نفر در متوســطه اول و در متوسطه 
دوم نيز بيش از 49 هزار نفر دانش آموز براى 

سال تحصيلى جديد ثبت نام كردند.
 محمــد پور داود همچنين افزود: در اســتان 
همدان دو هزار و 544 مدرســه وجود دارد 
كه تمامى آن ها مجهز به امكانات گرمايشــى 
متناســب با فصل سرد ســال هستند اگرچه 
تا قبل از هفته دولت 19 مدرســه در استان 
گرمايش نفتى داشــتند امــا در حال حاضر 
حتى دور افتاده ترين روستا هاى استان خالى 

از بخارى هاى نفتى هستند.
وى در خصوص آمار ثبت نام پيش دبستانى ها 
در اســتان نيز بيان كرد: تا كنون بيش از 10
هزار نفــر در مراكز پيش دبســتانى ثبت نام 
كردند البته اين تعــداد تنها مربوط به مراكز 
آموزش و پرورش هســتند و با توجه به اينكه 
مراكز خصوصى هم در سطح استان فعاليت 
دارند قطع به يقين اين تعداد مى توان بيشــتر 

هم باشد.
اين آمار در حالى عنوان مى شود كه برخى از 
بزرگساالن كه سال ها از روزهاى مدرسه و 
صف بســتن براى رفتن به كالس و نشست 
پشت نيمكت ها و گوش سپردن به آموزش 
هاى معلم و امتحان برايشان گذشته است هم 
هنوز ، روز اول مهر آن عده كه چنين روزى 
پراسترس مى شــدند وجودشان را استرسى 
غريبى مى گيرد و آن دســته كــه ذوق زده 
آغاز پاييز و اول مهر بودند نيز شادى غريب 

وجودشان را فرا مى گيرد.

از طرفــى تحقيقات نشــان داده اســت كه 
چيزى حدود 64 درصد از والدين، قبل آغاز 
مدارس فرزندشــان دچار ايــن اضطراب و 

استرس مى شوند.
بســيارى از روان شناســان و متخصصين بر 
اين باور هســتند كه بسيار طبيعى است اگر 
والدين، زمان ســختى را براى آماده كردن و 
در نهايت راهى نمودن فرزندان كوچك خود 
به مدرسه سپرى كنند، آن هم به ويژه اگر در 
سال جديد قرار باشــد كه آن ها را از محيط 

مهد كودك به مدرسه بفرستند. 
روش هاى بســيارى وجود دارد كه والدين 
بتواننــد با اين اســترس و اضطــراب خود 
مقابله كنند و آرامش بيشــترى داشته باشند 
به عنوان مثال تمرين و تكــرار قبل از آغاز 
مدارس، همراهى با فرزندان براى آغاز سال 
تحصيلى، آگاه شــدن از حس و حال فرزندان 
خود در نخســتين روز مدرسه، درك آن ها و 
ايجاد اطمينان كه بعد از مدرســه مجدد در 
كنار خانواده خود هستند از جمله اين موارد 

است.
بــا اين حال در كنــار مســائل روانى مانند 

استرس موضوعات اقتصادى و اجتماعى هم 
دغدغه بسيارى از خانواده ها را شامل مى شود 
از سرويس مدارس تا هزينه تحصيل، امنيت 
روحى و روانى در كنار حفاظت از ســالمت 

جسمى مى تواند نمونه اى از آن ها باشد.
در اســتان همدان اتفاق ديگرى هم كه سبب 
شده تا حدودى تشــديد كننده  دغدغه هاى 
مالى خانواده ها در خصوص مخارج تحصيل 
دانش آموزان خود باشــد موضوعى است كه 
به افزايش 29 درصدى هزينه ســرويس هاى 

مدارس مى پردازد.
در تازه ترين خبر منتشر شده در اين خصوص 
سرپرســت سازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهردارى از خانواده ها خواسته تا 
به ارزان بودن ســرويس ها توجه نكنند زيرا 
تامين امنيت دانش آموزان شرط اصلى است، 
ســرويس هاى مدارس زير نظر تاكسيرانى به 
ميزان99/5 درصد از فيلترهاى تعيين شده رد 
شــده اند بنا بر اين بيشتر از ساير خودروهايى 
كه ممكن اســت شناســايى هم نشده باشند 

قابل اطمينان براى خانواده ها هستند.
بــا اين حــال برخى خبرها هــم با وجود 

افزايــش هزينه هــاى تحصيــل و مخارج 
جانبــى آن كه بــاال رفتــه و از مهم ترين 
چالش هاى اين روزهاى كشور و به تبع آن 
همدان است سبب مى شود جو متعادلى در 
جامعه شــكل بگيرد از جمله اعطاى كمك 
زندانيان،  خانواده هاى  بــه  تحصيلى  هزينه 
افــرادى كه تحــت پوشــش كميته امداد و 
بهزيستى هستند مى تواند اوضاع موجود را 

تا حدود زيادى متعادل كند.
مديرعامــل انجمــن حمايــت زندانيان در 
گفت و گويــى با ايرنــا گفته اســت:  براى 
دانشــجويان كمك هزينه 500 هزار تومانى، 
براى دانش آموزان دبيرســتانى كمك هزينه 
400 هــزار تومانى و بــراى مقاطع پايين تر 
براى هر دانش آموز از خانواده زندانيان 200
هزار تومان كمك هزينه نقدى در نظر گرفته 

شده است.
اين در حالى اســت كه بخشى از اين كمك 
ها توسط خيران و نيكوكاران تامين مى شود 
و هيــأت مديره هاى انجمن ها نيز مصوبات 
و اعتباراتى براى حمايت از فرزندان خانواده 

هاى زندانيان دارند.

 در سال تحصيلى گذشته حدود 25 هزار 
تخلف رانندگى از ســوى رانندگان سرويس 
مدارس ثبت شده و 726 فقره تصادف مربوط 
به سرويس مدارس در ســطح كشور اتفاق 

افتاده است.
به گزارش مهر، رئيس پليس ترافيك شهرى 
راهور ناجا با اشــاره به آغاز ســال تحصيلى 
جديد، اظهار داشت: در طرح طرح ترافيكى 
بازگشــايى مدارس كه از ابتداى مهر ماه در 
ســطح معابر شــهرى و برون شهرى كشور 
و با تمركز بر معابــرى كه منتهى به مدارس 
و مراكز آموزشــى مى گردنــد قريب به 15

هزار نيروى پليــس راهور در قالب تيم هاى 
نامحسوس بكارگيرى مى شوند و همچنين از 
فناورى هاى روز ، شــامل سامانه هاى پايش 
تصويرى و مديريت ترافيك در شــهرها ، و 
ســامانه هاى كنترل و ثبت تخلفات نيز بهره 

گيرى مى گردد.
محمدباقر ســليمى از به كارگيرى 120هزار 
وســيله نقليه براى حمل ونقل دانش آموزى 
خبر داد و بيان كرد: با همكارى و هماهنگى 
دســتگاه هاى مســئول ، قريب به 120هزار 
دستگاه انواع خودروهاى سرويس مدرسه اعم 
از اتوبوس، مينى بوس، ون، تاكسى و سوارى 
شــخصى جهت حمل ونقــل دانش آموزى 

ساماندهى و بكارگيرى مى شود.
رئيس پليس ترافيك شــهرى راهور ناجا به 
آمار تخلفات رانندگى و تصادفات سرويس 
مدارس در ســال 97 اشــاره و اظهار كرد: با 
توجه به اينكه در سال گذشته حدود 25 هزار 
تخلف رانندگى  از رانندگان سرويس مدارس 
در طول ســال تحصيلى مورد كنترل و اعمال 
قانون قرار گرفته و همچنين متأسفانه 726 فقره 
تصادف مربوط به سرويس مدارس در سطح 

كشور اتفاق افتاده است لذا توصيه مى گردد 
اولياء محترم دانش آموزان صرفاً با هماهنگى 
مديران مدارس ، از شركت ها و سرويس هاى 
مجاز جهت اياب و ذهاب دانش آموزان خود 
اســتفاده نماينده و در صورت بروز هر گونه 
تخلف ، مراتــب از طريق تلفن 110 ( مركز 

فوريت هاى پليس ) اعالم نمايند.
سليمى در پايان با اشاره به مهمترين مشكل 
ترافيكى مهرماه و مطالبه پليس براى اجرايى 
شدن طرح تغيير ساعت آغاز كارى ادارات 
و ســاز مانها ، خاطرنشــان كرد : مهمترين 

مشكل ترافيكى مهرماه 2 هفته اول و اشتياق 
اوليا ء براى حمل ونقل دانش آموزان توسط 
خودشــان و تمركز ســفرهاى تحصيلى با 
سفرهاى كارى در ساعات اوج بار ترافيك 
صبحگاهى است كه در اين رابطه هماهنگى 
هاى الزم باشوراى ترافيك شهرها در حال 
انجام است و اگر مطالبه پليس  براى ايجاد 
تغييرات در ســاعت آغــاز كارى ادارات و 
سازمانها و تعيين ساعت كار شناور اجرايى 
شــود قطعًا تأثيــر بســزايى در كاهش بار 

ترافيك خواهد داشت.

280هزار دانش آموز درمدارس استان ثبت نام كردند

همه به استقبال« مهر»

ثبت 25 هزار تخلف رانندگى سرويس 
مدارس در سال تحصيلى گذشته

6 بالگرد زمين گير شد
 رئيس مركز امدادهوايى ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از زمين گير 
شدن شش فروند بالگرد امدادهوايى به دليل كمبود قطعه خبر داد و گفت كه در آينده 

نزديك احتمال زمين گير شدن 10 بالگرد ديگر نيز وجود دارد.
ســيد على خميسى به ا ايسنا گفت: تحريم ها باعث نرســيدن قطعات مورد نياز به 
بالگردهاى امداد هالل احمر شــده است. قطعه ها قديمى هستند و بيشتر آسيب مى 
بينند. در اين شرايط بلند كردن بالگرد آسيب هاى زيادى را به مجموعه وارد مى كند؛ 
از مخاطراتى كه براى تيم امدادى، خلبان و تيم پروازى كه سال ها در اين زمينه تجربه 

كسب كرده اند، تا از دست دادن سرمايه 100 ميليارد تومانى جمعيت هالل احمر.
وى گفت: خلبان امداد و نجات هستم و كار من كمك به هموطنان است تا اندكى از 
دشوارى هاى حوادث غيرمترقبه سيل و زلزله را برايشان كم كنم. امداد هوايى در اين 
حوادث به رسيدن تيم هاى امدادى به محل وقوع حادثه در كمترين بازه زمانى كمك 

مى كند اما تحريم ها و نرسيدن قطعات مورد نياز كار را براى ما دشوار كرده است.
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كمك 16 هزار ميلياردى به پولدارها!
 در حالى دولت رســما اعالم كرده كه ســه دهك باالى درآمدى 
حدود 30 ميليون نفر را در بر مى گيرد كه با اين احتساب با عدم حذف 
اين تعداد ســاالنه بيش از 16 هزار ميليارد تومان به اين افراد پردرآمد 

جامعه كمك كرده است!
به گزارش ايســنا، روند پرداخت يارانه نقدى از سال 1389 تاكنون به 
گونه اى بوده كه بــدون غربالگرى و حذف افراد پردرآمد با فرآيندى 
مشــخص پيش رفته و هر ماه رقم 45 هزار و 500 تومان به حســاب 
سرپرســت هاى خانوار به ازاى هر نفر واريز شده است. آخرين آمار 
اعالمى از اين حكايت داشــته كه حــدود 78 ميليون نفر يارانه نقدى 
دريافت مى كنند كه اين بيش از 90 درصد جمعيت ايران را تشــكيل 

مى دهد.
در چند ســال اخير بارها موضوع حذف يارانه بگيران پردرآمد مطرح 
شد، اما به نتيجه اى نرسيد و در دفعاتى محدود كه دولت براى حذف 
پردرآمدها اقدام كرد چندان موفق نبود، اما در حدود سه سال اخير و 
با تكليف قانون بودجه براى حذف سه دهك باالى درآمدى سرانجام 

امسال دولت تصميم گرفت اين قانون را اجرا كند.
در حالى حذف يارانه بگيران پردرآمد كه قرار بود از مهرماه آغاز شود، 
در دســتور كار قرار گرفته كه به گفته ربيعى -سخنگوى دولت- سه 
دهك باالى درآمدى حدود 30 ميليون نفر از جمعيت يارانه بگيران را 

تشكيل مى دهد و البته حذف آنها كار آسانى نيست.
در اين حالت يك حســاب ساده نشــان مى دهد كه هرماه بابت مبلغ 
45 هــزار و 500 تومانى براى ايــن 30 ميليون نفر رقم 1365 ميليارد 
تومان پرداخت مى شــود كه در سال به حدود 16 هزار و 380 ميليارد 

تومان مى رسد.
رقم 16 هزار ميلياردى در شــرايطى هر ســاله خرج مى شد كه افراد 
پردرآمد كه در ســه دهك باال قرار داشــته و هيچ نيازى به اين پول 
نداشــتند آن را دريافت مى كردند و از ســوى ديگر بخش هاى مهمى 
كه قانون هدفمندى يارانه ها براى آن مصرف تعيين كرده بود از جمله 

توليد و بهداشت بى نصيب مى ماندند.
اما جاى ســوال دارد كه اگر دولت مى داند كه اين ســه دهك باالى 
درآمدى چه تعداد و چه كسانى هستند كه آمار 30 ميليون نفرى آنها در 
اختيار دارد چرا همچنان حذف آنها را درگير مشكالتى دانسته نسبت 

به حذف آنها اقدام نمى كند؟

قراردادهاي مسكن 62 درصد افت كرد
 معامالت مســكن كل كشور در 22 روز شــهريورماه با منفى 62

درصد به بيشــترين افت خود در شش ســال اخير رسيد؛ در 22 روز 
ابتداى شهريورماه 1398 تعداد 18 هزار و 229 قرارداد خريد و فروش 
در كل كشــور به امضا رســيده كه پايين ترين ميزان دست كم از سال 

1392 تا كنون محسوب مى شود.
به گزارش ايســنا، آمار اتحاديه مشــاوران امالك گوياى آن است كه 
بــه دنبال روند كاهنده خريد و فروش مســكن در كل كشــور كه از 
ارديبهشت امسال آغاز شده، ركورد منفى در 22 روز ابتداى شهريورماه 
به ثبت رســيده است. از يكم تا بيســت و دوم شهريورماه 1398 در 
كل كشــور 18 هزار و 229 قرارداد خريد و فروش ملك امضا شــده 
كه نســبت به زمان مشابه ســال قبل 62 درصد كاهش نشان مى دهد. 
اجاره نامــه نيز در اين مدت 30 هزار و 778 مورد بوده كه از افت 13

درصدى نســبت به زمان مشابه ســال قبل حكايت دارد. كارشناسان 
مى گويند اين حجم اندك حتى در سال هاى  1392 تا 1396 كه بازار 

مسكن در ركود قرار داشت نيز مشاهده نشد.
 قيمت مسكن در سراشيبى

پس از كاهش معامالت، قيمت هاى پيشــنهادى و قطعى هم نزولى 
شده اســت. گزارش هاى دريافتى از كالنشهرها از انجماد دارايى ها 
در بخش ملك حكايت دارد و به همين دليل نرخ هاى پيشــنهادى 5

تا 15 درصد كاهش يافته اســت. در تهران هم قيمت هاى پيشنهادى 
و هم قيمت هاى قطعى افت كرد. مشــاهدات نشان مى دهد كه عمده 
مالــكان قيمت ها را از 5 تا 20 درصد كاهــش داده اند. نرخ ماهيانه 
نيز بر اســاس آمار رسمى در مردادماه براى نخستين بار طى 20 ماه 
اخير منفى شــد. در مردادماه 1398 قيمت مسكن شهر تهران به 13

ميليون و 30 هزار تومان در هر متر مربع رســيد كه نسبت به ماه قبل 
2.4 درصد يافت.

در شرايط كنونى، انتظارات افزايشى جاى خود را به انتظارات كاهشى 
در بازار مسكن داده است. متقاضيان واقعى يا پول ندارند يا در انتظار 
رســيدن به كف قيمت براى ورود به بازار هســتند. به عبارت ديگر، 
تعليــق معامالت كه تا تيرماه از ســوى طرف عرضه بود، هم اكنون از 

طرف تقاضا صورت مى گيرد.
 آرامش بازار مسكن مشروط است

مهدى سلطان محمدى، كارشــناس بازار مسكن مى گويد: هم اكنون 
مى توان با اطمينان از پايان دوره رونق مسكن صحبت كرد. او معتقد 
اســت: هدايت امكانات و تقاضاى مســكن به اطراف كالنشهرها، 
كنترل نقدينگى و مهار تورم براى ادامه  روند آرام بازار ملك ضرورى 

است.
اين كارشــناس مسكن با بيان اين كه معموال چرخه هاى رونق و ركود 
مســكن 2 تا 3 سال تداوم داشته است گفت: شــدت رونق و ركود 
به پارامترهايى بســتگى دارد. بعضى عوامل از ركود عميق اين دوره 
حكايت دارد؛ چرا كه پيش بينى رشد توان خانوار با توجه به تحريم ها 
بعيد است. موضوع ديگرى كه ممكن است اين ركود را طوالنى تر كند 
افزايش احتمالى قيمت اســمى مسكن است؛ ولو اين كه قيمت واقعى 

در مقايسه با تورم كاهش يابد.

بازار طال در ركود
 قيمت طال وابسته به قيمت ارز است و نسبت به آن افزايش و يا كاهش مى يابد كه اكنون 

در اين بازار ركود حاكم شده است.
رئيس اتحاديه طالفروشان همدان با بيان اينكه قيمت طال تقريباً تثبيت شده است اظهار كرد: 

قيمت هر گرم طالى 18 عيار در كانال 400 هزار تومان در حال تثبيت است.
مهدى غالمى با تأكيد بر اينكه ركود بيش از اندازه بر بازار طال حاكم است، به فارس گفت: 
با توجه به شرايط سياسى و اقتصادى تقريبا تورم موجود در كشور مهار شده و تثبيت قيمت 

دالر باعث شده قيمت طال هم تقريبا ثبات پيدا كند.

رئيس اتحاديه طالفروشان همدان با بيان اينكه امكان افزايش و يا كاهش قيمت دالر وجود 
دارد ادامه داد: قيمت طال وابســته به قيمت ارز است و نســبت به آن افزايش و يا كاهش 

مى يابد.
وى با بيان اينكه به دليل افزايش قيمت طال قدرت خريد مردم كاهش يافته است خاطرنشان 
كرد: در اين شرايط خريد مردم كاهش مى يابد و بالطبع درآمد كسبه نيز كاهش خواهد يافت 

بنابراين در تعيين ماليات ها بايد اين مسئله در نظر گرفته شود.
غالمى با بيان اينكه در حال حاضر حباب ســكه از بين رفته اســت گفت: با توجه به نرخ 
ماليات، خريد و فروش ســكه 1/5 درصد در نظر گرفته شده به عبارت ديگر قيمت خريد 

سكه 1/5 درصد باالى قيمت و هنگام فروش 1/5 درصد زير قيمت است.

 فقط چند روز تا بازگشــايى مدارس باقى 
مانده و بازار لوازم التحرير چه در صحافخانه و 
چه در مغازه هاي ســطح شهر همدان شلوغ به 
نظر مى رسد؛ به طورى كه در صحافخانه مقابل 
بيشتر مغازه ها حداقل پنج نفر در حال انتخاب 
ابزار و لوازم مورد نياز فرزندان خود هستند و 
در برخي فروشگاه هاي سطح شهر هم فضايي 
براي مشتري جديد نيست و به سختي مي تواند 
وسايل موردنياز خود را نگاه و انتخاب كند. با 
اين حال فروشندگان مى گويند كه امسال تعداد 
مراجعه كنندگان به بازار لوازم التحرير، كمتر از 
افرادى اســت كه هر سال در آستانه بازگشايى 
مــدارس براى خريد لوازم التحرير به اين بازار 

مراجعه مى كردند.
يك فروشنده لوازم التحرير مى گويد: سال هاى 
قبل مردم در اين روزها لوازم التحرير مورد نياز 
يك ســال خود را مى خريدند، اما به خاطر كم 
شدن قدرت خريد، امسال خريداران تنها يك 

عدد از هر قلم كاال مى برند.
يكى ديگــر از مغــازه داران وقتى صحبت به 
وضعيت قيمت در بازار مى رســد، مى گويد: 
مشتريان بيشتر اجناس ارزان قيمت را مى خرند. 
از طرف ديگر مثل سال هاى گذشته تعداد باال 

هم خريد نمى كنند.
فروشنده ديگري هم گفت: قيمت نوشت افزار 
در سال جارى نسبت به سال گذشته 40 درصد 
افزايش داشــته، دفتر دولتى هم براى رفع نياز 
مردم توزيع نمى شــود و اصًال در بازار وجود 

ندارد اما متقاضى براى اين دفاتر وجود دارد.
مغازه دار ديگري گفت: مــردم به قيمت دفتر 
بيشتر از ساير نوشت افزار ها توجه مى كنند و از 
آنجا كه دفتر ارزان قيمت كم است و يا شكيل 
نيست مجبور به خريد دفتر گران قيمت ولى به 

تعداد كمتر از نياز خود هستند.
يكى از كســبه هاى بــازار صحافخانه عنوان 
كرد: كاغذ جزو كاال هاى اساسى است و براى 
واردات آن از ارز نيمايى اســتفاده مى شد اما 
امسال اين ارز براى كاغذ حذف شده و با ارز 
آزاد وارد مى شود به همين خاطر دفتر گران تر 

شده است.
رئيس اتحاديه لوازم التحرير همدان هم گفت: 
درست است فروش لوازم التحرير نصف شده 
اما گرانى آن بايد مبلغ را به اندازه فروش سال 

گذشته برساند در حالى كه اينگونه نيست.
عباس ستاره اى با اشاره به اينكه قيمت اجناس 
معمولــى تغييرى نكرده اســت چراكه اغلب 
جنــس درجه 2 يا 3 چينى هســتند ادامه داد: 
والدين از اين اجناس استقبال نمى كنند چراكه 
اغلب فرزندانشان دنبال خريد نوشت افزار هاى 

فانتزى هستند.
وى بــا بيان اينكه با وجود گرانى دالر اجناس 
ايرانى بــه خاطر كيفيت باال گران تر از اجناس 
چينى هســتند گفت: مشترى  از وضعيت بازار 
راضى نيست چراكه قدرت خريد پايين آمده 

است.
رئيس اتحاديه لوازم التحرير همدان دليل گرانى 
لوازم التحرير را  فقط دالر عنوان كرد و افزود: 
تمام اقالم يا بــا ارز آزاد و يا ارز نيمايى وارد 
مى شــود اما بــراى واردات لوازم التحرير ارز 
نيمايى تعلق مى گيرد و با دالر 8 هزار تومانى 
وارد مى شــود، اگر با دالر آزاد وارد مى شد كه 

اصال درست شدنى نبود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه دفتر دولتى به 
كسبه بازار نوشت افزار تعلق نگرفته است ادامه 
داد: يكســرى دفتر ارزان قيمت وجود دارد اما 
دولتى نيستند هرچند با وجود قيمت پايين به 

خاطر ظاهر آن خريدار زيادى هم ندارد.
وى با اعالم قيمــت اين دفاتر گفت: دفتر 40
بــرگ 3 هزار تومان و 60 برگ 4 هزار و 500

هزار تومان است.
ستاره اى در ادامه به مقايسه قيمت نوشت افزار 

طى سال گذشته و امسال پرداخت و بيان كرد: 
يك دفتر 50 برگ ته چسب سال گذشته 2 هزار 
و 500 تومان فروخته مى شد اما امسال 6 هزار 

تومان فروخته مى شود.
وى با اشــاره به اينكه قيمت خودكار افزايش 
آنچنانى نداشته است افزود: چند مدل خودكار 
با كيفيت ايرانى به بازار آمده كه باعث شكسته 

شدن قيمت خودكار چينى شده است.
رئيس اتحاديه لوازم التحرير همدان با تاكيد بر 
اينكه معضل بازار نوشــت افزار فقط مربوط به 
دفتر نيست و شــامل همه اقالم مى شود بيان 
كرد: قيمت نوشــت افزار مورد نياز براى يك 
كودكستانى ســال گذشــته 100 هزار تومان 
مى شــد اما امســال همان اقالم به 250 هزار 

تومان مى رسد.
 آيــا واردات لوازم التحريــر واقعا 

ممنوع است؟!
مســئله ديگرى كه در اين بــازار جلب توجه 
مى كند، وفور جنس هاى خارجى است. معموالً 
فروشــندگان گران ترين قيمت هر قلم كاال را 

برند آلمانى آن معرفى مى كنند.
يكى از فروشــندگان دربــاره اينكه چگونه با 
وجود ممنوعيــت واردات لوازم التحرير، اين 
اجنــاس به راحتــى در بازار قابل دسترســى 
است، مى گويد:" برخى شركت هاى واردكننده 
لوازم التحرير نمايندگى خاورميانه را در اختيار 
دارند و ساالنه بيش از 100 ميليارد دالر جنس 
وارد مى كنند، بنابراين كســى نمى تواند مقابل 

آن ها بايستد."
به گفته اين مغازه دار، مدادرنگى هايى در بازار 
هســت كه هر رنگ آن ها 18 هــزار تومان به 
فروش مى رسد و اين گونه اجناس در انحصار 
كشور آلمان است. البته اين مدادها در همدان 
مشــتري كمي دارنــد و به ســختي فروخته 

مي شوند.
فروشــنده ديگرى هم معتقد اســت كه ايران 
تكنولــوژى توليد برخــى از اجنــاس بازار 
لوازم التحرير از جمله مداد و اتود را ندارد و در 

مواردى تنها مى تواند مونتاژكننده باشد.
به گفته اين فروشنده، برندهاى چينى كه سعى 
كردند انحصار آلمان را در اين بازار بشــكنند، 
نتوانستند مغز و چوب مداد را با كيفيت عالى 
توليد كنند، در نتيجه وسايل چيني آن كيفيت 

الزم را ندارند اما در بازار فراوان است.
مشــاهدات ميدانــى از بــازار لوازم التحرير 
نشــان مى دهد كه براى خريــد و پر كردن 
يك جامدادى (شــامل مداد مشكى و قرمز، 
اتود، پاك كن، تراش، خــودكار آبى و قرمز 
و خط كــش) بايد حداقل حــدود 17 هزار 
تومــان و حداكثر 220 هــزار تومان هزينه 
كــرد. حداقــل قيمــت يك مداد مشــكي 
معمولي در بازار هــزار تومان، مداد قرمز 2
هزار تومان، خــودكار 3 تومان، مداد تراش 

3 هــزار، خط كش 5 هــزار، پاك كن 3 هزار 
و جامدادي 10 هزار تومان است. اما قيمت 
هر يك از اين اقالم ممكن است تا 20 برابر 
هم در همدان موجود باشــد. حتي مي توان 
يك مداد نوكي 70 هزاري و جامدادي 150
هزار توماني خريد. پاك كن 50 هزار توماني 
آلماني نيز در بازار موجود اســت. اما به طور 
معمــول با برندهايي كه در بــازار همدان و 

لوازم التحرير فروشي ها وجود دارد چند قلم 
موردنياز براي داخل جامــدادي را مي توان 
بــا 220 هزار تومان خريد، به شــرط اينكه 
وســايل مدنظر از لوازم التحرير فروشي هايي 
تهيه شود كه مخصوص مدارس هستند چون 
همين وســايل در فروشگاه هاي مخصوص 
ابزار هنري با چندين برابر قيمت نيز موجود 

است.  

كاهش 400 هزار تومانى نرخ خودرو
 تيبا 48 ميليون شد

 بر اســاس معامالت انجام شده روز پنجشنبه در بازار آزاد قيمت 
برخــى از خودروهاى پر مخاطب ايرانى نســبت به ديروز با كاهش 

متوسط 400 هزار تومانى همراه است.
ــام  ــالت انج ــاس معام ــر اس ــگاران، ب ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــازار آزاد خــودرو، قيمــت  شــده روز پنجشــنبه (28 شــهريور98) ب
هــا بــا رونــد كاهشــى همــراه اســت؛ بــه طــورى كــه تقريبــا اكثــر 
خودروهــاى پرفــروش نســبت بــه ديــروز بــا كاهــش ميانگيــن 400
هــزار تومانــى همــراه شــده انــد و فقــط 2 خــودرو افزايــش يــك 

ميليــون تومانــى داشــته انــد.
طبــق آخريــن نــرخ بــازار خــودرو، پــژو جــى ال ايكــس 70 ميليــون 
و 400 هــزار تومــان، پــژو 206 تيــپ 5 (ســاده) 88 ميليــون و 700

ــزار  ــون و 500 ه ــت 46 ميلي ــه قيم ــايپا 111 ب ــان و س ــزار توم ه
معاملــه شــدند كــه ايــن عــدد بيانگــر كاهــش متوســط 300 هــزار 

تومانــى در هــر 3 خــودرو اســت.
تيبا با كاهــش 100 هزار تومانى به مبلغ 48 ميليــون تومان در بازار 

معامله شد.
پژو 206 تيپ 5 (ساده) و ساينا با كاهش ميانگين 500 هزار تومان به 
ترتيب با قيمت هاى 74 ميليون تومان و 53 ميليون و 500 هزار تومان 

به فروش رسيدند.
پژو 207 اتوماتيك و رنو تنــدر پالس دنده اى با افرايش يك ميليون 
تومانى به ترتيب به قيمت هاى 156 ميليون تومان و 128 ميليون تومان 

در بازار آزادخريد و فروش شدند.
در بازار پنجشنبه، سمند ال ايكس 72 ميليون و 700 هزار تومان، پژو 
پارس 90 ميليون تومان، تندر پالس اتوماتيك 156 ميليون تومان سايپا 
131 معادل 41 ميليون تومان، ســايپا 132 معــادل 44 ميليون تومان، 
ســراتو 287 ميليون تومان، دنا پالس توربو، 165 ميليون تومان، پژو 
206 صندقدار (ســاده) 89 ميليون تومان، رانا 75 ميليون تومان و رنو 
ســاندرو اتو ماتيك 165 ميليون تومان بدون تغيير در قيمت نسبت به 

چهارشنبه معامله شدند.

220 هزار تومان براي پركردن 
جامدادي دانش آموزان
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 فيلم "مردى بدون ســايه" عاشقانه رمز آلودى 
از عليرضا رئيسيان است در سينما فلسطين همدان 

اكران مى شود.
مدير امور ســينمايى حوزه هنرى همدان گفت: 
اكران عمومى «مردى بدون سايه» كه پيش از اين 
قرار بود مردادماه صورت گيرد به علت شرايط و 
مسائل مختلف به تعويق افتاد تا نسخه جديد اين 
اثر ســينمايى با يك تاخير يكماهه روانه سينماها 

شود.
سعيد شــرفى افزود: نســخه جديد اين عاشقانه 
رمزآلود از امروز چهارشــنبه به روى پرده سينما 

فلسطين مى رود. 

«مردى بدون سايه» ساخته عليرضا رئيسيان است 
كه ليال حاتمــى براى چهارمين بار با او همكارى 

مى كند.
عالوه بر حاتمــى بازيگرانى همچون على مصفا، 
فرهاد اصالنى، امير آقايى، گوهر خيرانديش، نادر 
فالح در كنار چند بازيگر اسپانيايى مقابل دوربين 
مسعود سالمى رفته و به ايفاى نقش هاى متفاوتى 
پرداخته اند تا فهرست بازيگران اين فيلم از تنوع 

خاصى برخوردار باشد.
رئيسيان به سبك سه اثر قبلى خود در اين فيلم نيز 
به بيان چالش هاى عاطفى بين زن و مرد پرداخته 

است. 
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
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■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 
  صاف تا كمى ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »
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■ دوبيتي:
زهر در كاسه ديرم اى نكويار بى تو تلواسه ديرم اى نكويار  

مصاحب اين سه ديرم اى نكويار ميم خون گريه ساقى ناله مطرب  
باباطاهر

■ حديث:
امام على (ع): 

ايثارگرى ، عالى ترين مرتبه بزرگوارى و برترين خوى و خصلت است..                 
غرر الحكم : ج 1 ص 372 ح 1419

رونمايى فيس بوك از سه محصول جديد
 فيس بــوك از مدت ها پيــش در فكر اين بود تــا كارى كند كه 
كاربرانش بتوانند بسيار راحت تر با يكديگر در سراسر جهان ارتباط 
تصويرى برقرار كنند و اكنون با رونمايى از دستگاه هاى پورتال خود 

اين رويا را عملى ساخته است.
به گزارش ايســنا ، فيس بوك از دســتگاه هاى جديد خود موسوم به 
"پورتال" (Portal)، "پورتال تى وى" (Portal TV) و "پورتال 

مينى" (Portal mini) رونمايى كرد.
اين شركت از دستگاه هاى جديد خود كه  شامل يك مدل 10 اينچى 
، نسخه مينياتورى و دستگاهى است كه تلويزيون ها را به يك صفحه 
نمايش هوشمند تبديل مى كند و به كاربران امكان مى دهد با هر كسى 

در جهان به صورت تصويرى صحبت كنند، رونمايى كرد.

تشخيص سريع سرطان پوست 
با كمك يك ابزار دستى

 "نگار توسليان" و "امير ميربيك ســبزوارى"، دانشمندان ايرانى 
"موسسه فناورى استيونز"، ابزار جديدى ابداع كردند كه مى تواند به 

تشخيص سريع و كم هزينه سرطان پوست كمك كند.
به گــزارش ايرنا ، حتى بهترين متخصصان پوســت هم نمى توانند 
سرطان پوست را با چشم تشخيص دهند و بايد براى بررسى لكه هاى 
مشــكوك، از ذره بين و براى جدا كردن بافت مورد نظر، از چاقوى 

جراحى استفاده كنند تا ارزيابى مورد نظر خود را انجام دهند.
شــايد نهايتا بتوان اين فناورى را در يك ابزار دستى به كار گرفت تا 
تشخيص سرطان پوست به سرعت و بدون نياز به استفاده از چاقوى 

جراحى صورت بگيرد.

الكترودهاى اسفنجى افكار را مى خوانند
 ممكن اســت پژوهشــگران در توسعه دســتگاه رابط هاى مغز 
پيشــرفت هايى داشته باشــند، اما در توســعه الكترودهايى كه براى 
تشــخيص فعاليت مغزى كاربران اســتفاده مى شــوند، هنوز هم در 

مراحل اوليه هستند.
به گزارش مهر ، دانشمندان چينى اخيرا تصميم گرفته اند تا دراين باره 
كارى انجام دهند و الكترودهاى بدون ژلى توسعه دهند كه هنگاميكه 
بر روى سر قرار مى گيرند حتى با وجود موى سر افراد بتوانند افكار 
آنها را بخوانند.اين الكترودها فعاليت الكتريكى درون مغز را تشخيص 
مى دهند ، اما براى برقرارى ارتباط مناســب، بايد با ژل رسانا روكش 
شــوند. حتى در اين صورت ممكن است موهاى كاربر باعث ايجاد 

تداخل شود و عالوه بر اين شستشوى ژل هاى مذكور دشوار است.

دستورالعمل خدمات پيامك انبوه اضطرارى 
تصويب شد

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پيامك 
انبوه اضطرارى را تصويب كرد.

ــوع  ــه اينكــه اطــالع رســانى وق ــا توجــه ب ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
ــتان  ــور و در اس ــر كش ــده وزي ــر عه ــى ب ــطح مل ــران در س بح
ــت،  ــدار اس ــتاندار و فرمان ــده اس ــر عه ــا ب ــتان ه ــا و شهرس ه
محتــواى پيامكــى تائيــد شــده توســط مراجــع مذكــور، در ســطح 
ملــى توســط كارگــروه ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات مديريــت 
بحــران كشــور كــه در وزارت ارتباطــات مســتقر اســت و نيــز در 
ســطح اســتان و شهرســتان هــا توســط كارگــروه اســتانى مديريــت 
بحــران، بــه ارائــه كننــدگان خدمــات ارتباطــى ابــالغ مــى شــود.

جسد انسان پس از مرگ حركت مى كند!
 محققان در پژوهشى 17 ماهه متوجه شده اند جسد انسان تا يك 

سال پس از مرگ حركت مى كند.
به گزارش مهر ، محققان اســتراليايى طى پژوهشى متوجه شده اند 
بدن انسان تا يك سال پس از مرگ حركت مى كند. اين يافته كمك 

شايانى به شيوه انجام تحقيقات پس از مرگ مى كند.
 محققان در  واحد تحقيقاتىAFTER  كه به « مزرعه اجســاد» نيز 
مشهور است طى بازه اى 17 ماهه با استفاده از دوربين هاى تايم لپس 
هر روز به مدت 30 دقيقه در روشــنايى روز تصاويرى از باالى سر 
اجســاد ثبت كردند.آليسون ويلسون در اين باره مى گويد: ما متوجه 
شديم بازوهاى مردگان حركت مى كند مثال بازويى كه كنار بدن قرار 

دارد، از كنار بدن پايين مى افتد.

نگاهى به لزوم تجهيز كتابخانه هاى مدارس
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و رئيس انجمن ارتقاى كتابخانه هاى 
عمومى ايران  درآســتانه بازگشايى مدرســه ها، از لزوم توجه به تجهيز 
كتابخانه هاى مدرسه ها ســخن گفته و تاكيد كرده است كمتر مدرسه اى 
وجود دارد كه به تجهيز كتابخانه اهميت قائل شده و آن را هم به عنوان 

بخشى از برنامه آموزشى در نظر بگيرد.
بخشــى از  يادداشت محمد حسن زاده " دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 
و رئيس انجمن ارتقاى كتابخانه هاى عمومى ايران  " به شرح زير است:

«صداى زنگ مدارس به آرامى به گوش مى رســد و دانش آموزان آخرين 
هماهنگى هــا و مرتب كردن ها را براى ورود به ماه مهر، ماه مهربانى ها و 
دانش اندوزى انجام مى دهند. والدين هم تقريباً، ماراتن هزينه ها را به پايان 
رســانده و برخى از آنها هم در تقويم خود ليست و تاريخ پرداختى هاى 
خود در طول ماه هاى آينده را نهايى كرده اند. در ســوى ديگر، مســوالن 
مدارس نيز آخرين هماهنگى هاى مربوط به برنامه درسى، معلمان و امور 
جرايى را انجام داده و آخرين آب و جارو را به حياط مدرسه كشيده اند تا 
مقدم دانش آموزان را گرامى بدارند و با بازگشايى مدارس، سال تحصيلى 
جديد آغاز شود.اما در اين ميان كمتر مدرسه اى وجود دارد كه به تجهيز 
كتابخانه اهميت قائل شده و آن را هم به عنوان بخشى از برنامه آموزشى 
در نظر بگيرند. با برچيده شــدن پســت كتابــدار در وزارت آموزش و 
پرورش، اين امر بيشــتر از پيش به محاق رفته و به فراموشى سپرده شده 
است. اين در حالى اســت كه آموزش بدون دسترسى به منابع آموزشى 

غير موظف، غير درسى و خالقانه امرى ابتر و ناقص به شمار مى رود. 
  كتابخانه آموزشگاهى

كتابخانه آموزشگاهى، كتابخانه اى است كه در كنار يك مجموعه آموزشى 
مانند مدرسه تاسيس مى شــود. هدف اصلى اين نوع از كتابخانه ها ارائه 
خدمات پشــتيبانى به مدارس و مجموعه هاى آموزشــى است. يكى از 
مهم ترين رســالت هاى اين نوع از كتابخانه ها تامين منابع آموزشى است. 
به همين دليل، اين نوع از كتابخانه ها به مركز منابع آموزشــى نيز مشهور 
هســتند. براساس آمار ســال 2019، در يكى از كشورهاى پيشرفته، 91 
درصد مدارس داراى كتابخانه هستند و 61 درصد اين كتابخانه ها داراى 
كتابدار تمام وقت هســتند. طبق ســرفصل تدوين شــده از سوى كميته 
برنامه ريزى و گســترش علم اطالعات و دانش شناســى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى براى رشــته «كتابدار كــودك و نوجوان»، كتابداران 
كتابخانه هاى آموزشــگاهى عالوه بر اينكه در حــوزه علم اطالعات و 
دانش شناسى كسب تخصص مى كنند، در حوزه آموزش، برنامه درسى، 

كالس دارى و نظاير آن نيز دانش الزم را به دست مى آورند. 
كتابخانه هاى آموزشگاهى در كنار ارائه خدماتى مانند مشاوره اطالعات، 
معرفى منابع، كمك به يافتن كتاب، نشريه و منابع مناسب به دانش آموزان 
بــه والدين و معلمان نيــز خدمات ارائه مى كنند. بــراى افزايش ارتباط 
بيــن كتابخانه و كالس درس، معموال طبق برنامــه، يك روز از هفته را 
دانش آموزان در كتابخانه سپرى مى كنند و روز يا روزهايى از هفته را نيز 

كتابدار در كالس حضور پيدا مى كند.
 كتابخانه و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مصوب شوراى عالى انقالب 
فرهنگى اوالً بر تاســيس كتابخانه در مدارس تاكيد شده است. دوماً، به 
ارتباط مدارس با كتابخانه هاى عمومى اشــاره شده است. اما مع االسف، 
هر دو مقوله در گام هاى اجرايى ناديده انگاشته شده و مغفول باقى مانده 
است. با حذف پُست كتابدار در آموزش و پرورش، حتى پيكر نيمه جان 

كتابخانه هاى مدارس نيز از رمق افتاده است. 
دانش آموزان امروز، مديران، دســت اندركاران، تصميم گيران و به معناى 
واقعى كلمه نيروى انســانى سال هاى آتى كشــور هستند. نحوه نگاه ما 
به تعليم و تربيت آنها تعيين كننــده نوع عملكرد آنها در وظايف محوله 
از ســطح فردى تا ملى خواهد بود. براســاس نتايج تحقيقات متعدد در 
ســطح ملى و بين المللى و همچنين آموزه هــاى دينى ما آنچه در دوران 
خردسالى در ذهن بچه ها شكل مى گيرد، تعيين كننده خطوط آتى زندگى 
فردى و اجتماعى اوست. كتابخانه هاى مدارس نقش تعيين كننده اى در 
شكل گيرى روحيه پژوهشگرى، خالقيت و ارتقاى افق ديد دانش آموزان 

امروزى و مديران و دست اندركاران آتى كشور دارند. 
توجه نكردن بــه نقش كتابخانه هاى مــدارس و  بهره بردارى نكردن از 
تجربيات مفيد موجود در كشورهاى پيشرفته ممكن است، چرخه معيوب 
آموزش تك بُعدى را در نظام آموزشى كشور نهادينه كند. با توجه به تاكيد 
موكد ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش به مقوله تاسيس و تجهيز 
كتابخانه در مدارس، بهره بردارى از ظرفيت كتابخانه هاى عمومى كشور 
و وجود پتانسيل عظيم به لحاظ نيروى انسانى متخصص علم اطالعات 
و دانش شناســى در سطح كشور در اين زمينه و اعالم آمادگى همه جانبه 
انجمن ارتقاى كتابخانه هاى عمومى براى ايفاى نقش تســهيل گرى در 
اين زمينه به نظر مى رسد، مانع جدى براى اجرايى سازى اين بند مغفول 
مانده و موثر از سند تحول وجود ندارد. اميدواريم با همكارى و همدلى 
همگانى، شــاهد روزى باشيم كه هيچ شهر، روستا يا مناطق عشايرى در 
كشــور بدون مدرسه مناسب و هيچ مدرســه اى بدون كتابخانه مجهز با 
نيروى متخصص وجود نداشته باشد و اين امر به راحتى امكان پذير است.»

"مردى بدون سايه" به همدان آمد

 شــهردار همدان بــا بيان اينكه ســازمان ميراث 
فرهنگى بايد با شــهردارى همــكارى كند و هويت 
تاريخى بايد به همدان بازگردانده شود، گفت: جوالن 
فاخرترين محله همدان بود اما متأسفانه به علت بى 
تدبيرى در چند ســال اخير مدرنيتــه در اين محله 

افزايش يافته است.
عباس صوفى درهشتمين نشســت شهر انديشى با 
عنوان" توســعه راهبردى هسته تاريخى شهر همدان 
با تاكيد بر امكان سنجى گذرهاى فرهنگى، تاريخى 
و گردشــگرى" در همدان، با بيــان اينكه همدان به 
برگزارى نشســت هاى شهر انديشى و عمل گرايى 
نياز دارد، اظهار كرد: همدان ظرفيت بسيار بااليى در 
حوزه گردشگرى دارد و شهرى فاخر و كم نظير در 
دنيا است چرا كه نخســتين شهر زنده دنيا با قدمت 

زياد به شمار مى آيد.
وى با بيان اينكه همدان بيش از 3 هزار ســال قدمت 
دارد و 500 سال نيز پايتخت ايران بزرگ بوده است، 
افــزود: همدان ســردمدار تاريخ ايــران بزرگ بوده 

بنابراين نيازمند توجه بيشتر است.
صوفى بــا بيان اينكه در تمام دنيا شــهرهاى بزرگ 
و تاريخــى به دو قســمت مدرنيتــه و تاريخى به 
صورت مجزا و مستقل از يكديگر تقسيم مى شوند، 
اضافه كرد: در همدان نيز همين روال طى مى شــد 
اما متأســفانه در ســال هاى اخير مدرنيته و تاريخ با 

يكديگر ادغام شدند.
وى با تأكيد بر انجام اقدامات الزم براى حفظ هويت 
تاريخى همدان عنوان كرد: گردشــگران خارجى به 
قصد آشنايى با هويت تاريخى وارد همدان مى شوند 

و در كنار آن از فضاهاى تفريحى استفاده مى كنند.
به گزارش ايســنا، صوفى با بيان اينكه همدان سهم 
كمى از گردشگران خارجى را به خود اختصاص مى 
دهد، اظهار كرد: در كل دنيا يك ميليارد و 200 ميليون 
گردشگر وجود دارد كه سهم ايران 20 ميليون نفر و 

همدان 7 هزار نفر بوده كه بسيار كم است.
وى با بيــان اينكه بايد از هــر ظرفيت همدان براى 
جذب گردشــگر خارجى و داخلى اســتفاده كنيم، 
گفت: ســال گذشــته همدان 2018 بازخورد خوبى 
داشــت و امسال نيز همايش جهانى راه ابريشم براى 

معرفى ظرفيت هاى همدان برگزار مى شود.
صوفى با بيان اينكه متأســفانه همدان با قدمت زياد 
آثار تاريخى ثبت جهانى شده ندارد، ادامه داد: اساتيد 
دانشگاه، صاحب نظران حوزه اجرايى و علمى بايد 
بــه طور جدى براى برنامه ريزى در حوزه توســعه 

گردشگرى ورود پيدا كنند.
وى حضور اعضاى يونسكو در همدان را براى ثبت 
جهانى آثار تاريخى مفيد دانســت و افزود: استارت 
شهردارى براى بازسازى مناطق تاريخى زده شده و 

اقدامات الزم براى اخذ مجوز در حال انجام است.

صوفى با بيان اينكه شــوراى شــهر تأكيد جدى بر 
توسعه گردشگرى دارد، خاطرنشــان كرد: پياده راه 
سازى هاى همدان جزء كم نظير ترين پياده راه هاى 
ايران است و امسال جداره سازى 2 نقطه از آنها انجام 

خواهد شد.
 فضاهــاى تاريخى واجد ارزش همدان با 

حفظ هويت خود بازسازى شوند
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان نيز گفت: 
فضاهاى تاريخى واجد ارزش همدان با حفظ هويت 

خود بايد بازسازى شوند.
كامران گردان با بيان اينكه شــهردار همدان رويكرد 
مديريت شهرى را از سنتى به علمى برگردانده است، 
افزود: مديران ارشد شهرى افرادى هستند كه سليقه 
علمى و فنى خوبى دارنــد. بحث آزمون و خطا در 
مديريت شهرى تمام شــده است و بايد به صورت 
علمى با مسائل شهردارى برخورد كرد تا هزينه هاى 

پرداختى كمتر شود.
وى با بيان اينكه بازخوردهاى جلسات شهرانديشى 
بايد تعيين شــود، اضافه كرد: تاريــخ، قدمت بنا و 
ساختمان شناســنامه هر كشورى است و حفظ بناى 
تاريخى و استفاده از آنها براى مردم ايران بسيار مهم 

است.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان بيان كرد: با پياده 
راه ســازى خيابان هاى اطراف ميدان مركزى شــهر 
همدان، گــذر فرهنگى از آرامگاه بوعلى به هگمتانه 
متصل مى  شود كه تعامل بين مدرنيته و صنايع دستى 

را ايجاد خواهد كرد.
وى با بيان اينكه حل مشكالت مردم در پياده راه ها 
در حال بررسى و ارزيابى است، عنوان كرد: برگزارى 
نشست هاى شهرانديشــى بايد به افزايش گذرهاى 
فرهنگى و توجه مردم به مسائل تاريخى و فرهنگى 

كمك كند.
گردان با بيان اينكه موضــوع پياده محورى در همه 
دنيا وجود دارد و فضاى خودرو بايد به پياده راه داده 
شود، اظهار كرد: آشنايى مردم جهان با فضاى تاريخى 
همدان و توسعه بحث گردشگرى يكى از مهمترين 

اولويت هاى استان است.
وى برگزارى همايش هاى بين المللى، آماده ســازى 
زيرساخت هاى الزم براى گردشگرى، اهداى بسته 
تشويقى به گردشگران و سرمايه گذاران را از اقدامات 
انجام شده براى توسعه گردشگرى برشمرد و گفت: 
حضور گردشگران داخلى و خارجى نشأت گرفته از 

تالش هاى مسئوالن استانى است.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه 
فضاهــاى تاريخى واجد ارزش با حفظ هويت خود 
بايد بازســازى شوند، خاطرنشان كرد: با تالش هاى 
روزافزون مســئوالن اقامت گردشگران در استان از 

يك شب به سه شب رسيده است.

شهردار همدان:

بايد هويت تاريخى به 
همدان بازگردانده شود
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