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سردار همدانى
 شهريور 98 
بهره بردارى شود
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درهمدان

23 بازيكن 
خوشبخت 
تيم ملى چه 
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دغدغه معلمان جدى 
ترازتسويه حساب

 تجمع جمعى از معلمان بعالوه تعدادى 
از اولياى دانش آموزان در اداره كل آموزش 
و پرورش استان كه در اعتراض به اقدام صدا 
و ســيما در انعكاس خبر تنبيه بدنى يكى از 
دانش آموزان همدان و برخى كوتاهى ها در 

اين زمينه صورت گرفت.
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تبريك و تهنيت

دهياري و شوراي اسالمي روستاي نهنجه

جناب آقايان 
سيدسعيد شاهرخي 

استاندار محترم همدان 
و 

حاج ابوالقاسم الماسي 
سرپرست محترم معاونت سياسي، امنيتي 

استانداري همدان 
ــه  ــد را صميمان ــواران در ســمت جدي انتصــاب شايســته شــما بزرگ
ــزد  ــايه اي ــد اســت در س ــم امي ــت عــرض مي نمايي ــك و تهني تبري

منــان پيــروز و ســربلند باشــيد.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 رئيــس كميســيون برنامــه، بودجــه و مالــى شــوراى 
ــي  ــاي كل ــدان گفــت: سياســت ه اســالمى شــهر هم
ــه شــهرداري همــدان ابــالغ شــد. بودجــه ســال 98 ب

 بــه گــزارش روابــط عمومــى شــوراى اســالمى شــهر 
ــيون  ــه كميس ــد در جلس ــى امي ــر كاوس ــدان؛ اكب هم
ــات  ــزود: جلس ــورا، اف ــى ش ــه و مال ــه، بودج برنام
متعــددى بــراى تدويــن سياســت هــاي كلــي بودجــه 
ســال 98 شــهرداري برگــزار شــد و در ايــن جلســات 
ــرار  ــى ق ــث و بررس ــورد بح ــوارد الزم م ــى م تمام

گرفــت.
كاوســى اميــد ايجــاد خزانــه داري كل جهــت كنتــرل 
ــا و  ــه ه ــا و هزين ــد ه ــر درآم ــتر ب ــارت بيش و نظ
ــه ســاماندهي ورودي هــاي شــهر را  ــژه ب اهتمــام وي
از جملــه سياســت هــاى كلــى اعــالم شــده بيــان كرد 
و ياداورشــد: اولويــت بخشــي بــر اتمــام پــروژه هــاي 
نيمــه تمــام در پيشــنهاد پــروژه هــا و عــدم تعريــف 
پــروژه عمرانــي در بودجــه ســتاد نيــز جــزو سياســت 

هــاى مــورد تاكيــد كميســيون بودجــه اســت.
ــال  ــه س ــى بودج ــاى كل ــت ه ــر سياس وى ديگ
ســپاري  بــرون  را   همــدان  شــهردارى   98
شــهرداري  خدمــات  كــردن  الكترونيكــي  و 
اطالعــات  فنــاوري  هــاي  پــروژه  اجــراي  و 
ــه بازآفرينــي محــالت  شــهرداري، توجــه ويــژه ب
ــدان  ــهر هم ــروم ش ــق مح ــازي مناط و توانمندس
و  مناطــق  تمــام  در  منابــع  عادالنــه  توزيــع  و 
ــات فرهنگــي و در  ــائل و موضوع ــه مس ــه ب توج
نظــر گرفتــن رويكــرد انســان محــور در اجــراي 

پــروژه هــاي شــهري برشــمرد.
ــى شــوراى  ــه، بودجــه و مال رئيــس كميســيون برنام
ــت  ــر رعاي ــد ب ــن تاكي ــدان ضم ــهر هم ــالمى ش اس
نــكات فنــي و اجرايــي، اســتفاده از پيمانــكاران 
صالحيــت دار و نظــارت مســتمر بــر آنهــا بــا 
اولويــت بكارگيــري فنــاوري هــاي نويــن و مصالــح 
ــز از سياســت  ــوع ني ــن موض ــزود: اي ــت اف ــا كيفي ب

هــاى كلــى اعــالم شــده بــه شــهردارى جهــت لحــاظ 
ــت. ــه اس ــاى بودج ــه ه ــردن در برنام ك

ــل  ــه ح ــژه ب ــام وي ــه داد: اهتم ــد ادام ــى امي كاوس
مســاله ترافيــك شــهري بــا تاكيــد بــر توســعه حمــل 
و نقــل عمومــي و ايجــاد پاركينــگ هــاي عمومــي در 
ســطح شــهر نيــز از مــوارد لحــاظ شــده در سياســت 

هــاى ابالغــى اســت.
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه اهميــت درآمدهــاى پايــدار 
ــدار و  ــاي پاي ــاد درآمده ــت: ايج ــهردارى و گف در ش
ــا  ــي ب ــاي كوشش ــب درآمده ــت كس ــالش در جه ت
اســتفاده حداكثــري از ظرفيــت هــاي قانونــي از ديگــر 
مــوارد سياســت هــاى كلــي بودجــه ســال 98  اســت.

ــر  ــد ب ــا تاكي ــدان ب ــهر هم ــوراى ش ــن عضــو ش  اي
ــاى  ــاد درآمده ــراى ايج ــهرى ب ــت ش ــالش مديري ت
كســب  زمينــه  در  افــزود:  كوششــى،  و  پايــدار 
درآمدهــاى كوششــى بايــد از تجربيــات افــراد موفــق 

ــت. ــره گرف ــور به ــف كش ــهرهاى مختل در ش

تامين اقالم شب يلدا 
براى بيماران نيازمند 
در همدان

امــور  و  مردمــى  هــاى  مشــاركت  مســئول   
ــن ســالمت همــدان گفــت:  ــددكارى مجمــع خيري م
اقــالم خوراكــى بــراى بيمــاران ســخت  درمــان 
نيازمنــد بــه مناســبت شــب يلــدا توســط خيريــن ايــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان تهي اس

ــه تهيــه اقالمــى خوراكــى  حميــد شــاكرى  صفــت، ب
بــه  نيازمنــد  درمــان  ســخت   بيمــاران  بــراى 
ــرد و  ــاره ك ــتان اش ــن اس ــدا در اي مناســبت شــب يل
افزود:مى خواهيــم بــا همدلــى خيريــن نيــك  انديــش، 
ــراى بيمــاران ســخت  درمــان  شــب يلــداى شــادى ب

ــم. ــم بزني رق
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان وى بــا 
ــا كمــك خيريــن نيــك  انديــش اقــالم  ــان اينكــه ب بي
ــن  ــد را تامي ــاران نيازمن ــداى بيم ــب يل ــى ش خوراك
ــا،  ــل، خرم ــته آجي ــه بس ــت:  تهي ــرد، گف ــم ك خواهي
ســيب، پرتقــال، شــيرينى و شــكالت بــا كمــك مــا و 

خيريــن مى توانــد لحظــات خوشــى بــراى نيازمنــدان 
ــد. ــم زن رق

ــددكارى  ــور م مســئول مشــاركت هــاى مردمــى و ام
ــدف  ــه داد: ه ــدان ادام ــن ســالمت هم ــع خيري مجم
مــا از تاميــن اقــالم شــب يلــدا بــراى نيازمنــدان شــاد 

ــواده ايــن بيمــاران اســت. كــردن دل خان
ــالمت  ــن س ــع خيري ــزود: مجم ــت اف ــاكرى صف ش
ــذورات نقــدى و جنســى شــهروندان  آمادگــى دارد ن
ــه،  ــه صــورت عالمان ــت و ب ــال درياف ــه ح را در هم
هدفمنــد و محترمانــه در اختيــار بيمــاران ســخت  
ــرار دهــد. ــه ق ــه ســوء تغذي ــد مبتــال ب ــان نيازمن درم

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى شهر همدان:
 سياست هاي كلي بودجه سال 98 به شهرداري همدان ابالغ شد

در جلسه  سياست گذارى و توسعه استان همدان تاكيد شد

مديران خسته بروند

روزپنج شنبه فرهنگيان استان تجمع كردند

اعتراض به تخريب 
جايگاه معلم

مرگ مادر همدانى
 در بيمارستان بوعلى بررسى مى شود

بار علمى نمايشگاه ها
غنى تر ازگذشته شده است

مديركل فرهنگ وارشاد درغرفه مركزچاپ وبسته بندى همدان:
تمام محصوالت چاپى جريان اقتصادى با فرآيند فرهنگى دارند
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 براي عبور از اين شرايط 
و  شبانه روزي  كار  به  نياز 
استان  در  وحدت  با  توأم 
داريم و در اين شــرايط 
مســئله اصلي معيشــت 
به  نياز  كه  اســت  مردم 
تثبيت  و  بــازار  تنظيــم 
مسئوالن  و  دارد  قيمت ها 
بايــد آن را در اولويــت 

كارهاى خود قرار دهند

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

برگزارى دوره آموزشى 
يادگيرى معكوس در همدان

 رئيس آموزش و پرورش اســتثنايى استان همدان از برگزارى 
480 نفرساعت دوره آموزشى يادگيرى معكوس در استان خبر داد 
و گفت: در اين دوره شركت كنندگان عالوه بر يادگيرى معكوس، 
با علم نوروفيدبك براى كار با دانش آموزان داراى مشكالت ويژه 

رفتارى نيز آشنا شدند.
پروين قربانيان در گفت وگو با  فارس با بيان اينكه دوره آموزشى 
يادگيرى معكوس با هدف ارتقاى آگاهى و دانش افزايى نيروهاى 
فعال در مدارس اســتثنايى استان برگزار مى شود، اظهار كرد: اين 
دوره ها در مدرسه مدرس همدان به ميزان 480 نفر ساعت برگزار 

شد.
وى با بيان اينكه مشــاوران، مربيان پرورشى، نيروهاى توانبخشى 
و تربيت بدنى مدارس استثنايى استان اين دوره آموزشى شركت 
كردند، گفــت: در اين دوره شــركت كنندگان عالوه بر يادگيرى 
معكــوس، با علــم نوروفيدبك براى كار بــا دانش آموزان داراى 

مشكالت ويژه رفتارى آشنا شدند.
رئيس آموزش و پرورش اســتثنايى همدان با بيان اينكه يادگيرى 
يكى از بنيادى ترين فرايندى است كه در نتيجه  آن موجودى ناتوان 
و درمانــده در طى زمان و در تعامل و رشــد جســمى به فردى 
تحول يافته مى رسد، افزود: متأسفانه برخى از افراد در روند عادى 

يادگيرى و آموزش دچار مشكل مى شوند.

تقاطع سردار همدانى شهريور 98 بهره بردارى شود
 شــهردار همدان با تاكيد بر اتمام طرح تقاطع غير همســطح سردار شهيد همدانى تا 
شهريور 98 گفت: پيمانكار بايد با انجام اقدامات الزم در كمترين زمان، اين طرح مهم و 

اثرگذار را تا موعد مقرر به اتمام برساند.
عباس صوفى اجراى اين طرح مهم را يكى از اولويت هاى اصلى مديريت شهرى برشمرد 
و اظهار داشــت: به دليل مشكالت اقتصادى كه از ابتداى امسال به كشور تحميل شد با 
وجود برنامه  ريزى هاى صورت گرفته اجراى طرح  هاى عمرانى در شهر همدان با ُكندى 
مواجه شــد كه در اين خصوص پيمانكار موظف اســت در روند اجراى طرح تغييرات 

اساسى انجام دهد تا انتظارات و رضايت شهروندان حاصل شود.
وى ادامه داد: تقاطع ســردار همدانى به صورت مرحله بندى اجرا و تكميل مى شود و 
شــهردارى همدان با وجود كمبود نقدينگى، همچون گذشته نسبت به تامين منابع مالى 
طرح تالش خواهد كرد و مصمم اســت با همكارى و همراهى پيمانكار، تقاطع سردار 

شهيد همدانى را به اتمام برساند.
شــهردار همدان در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه اجراى كنارگذر هاى شرقى و غربى 
شهر در سال هاى گذشته ضرورى بوده و تاكنون اجراى آن به اتمام نرسيده است اظهار 
كرد: يكى از موانع مهم در ايجاد و شتاب بخشيدن به اجراى تقاطع هاى غير همسطح در 
شهر همدان، اجرايى نكردن كنار گذر هاى شرقى و غربى شهر است كه به دليل بى توجهى 

و در اولويت نبودن آنها در ســال هاى قبل توســط دستگاه هاى متولى، امروز هزينه هاى 
هنگفتى به طور غير مستقيم به مديريت شهرى تحميل كرده است.

صوفى گفت: طبق آخرين آمار، تقاطع غير همســطح ســردار شهيد همدانى بيش از 56 
درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و 28 عدد پايه بتنى، پُل و هفت عدد كوله پُل آن تاكنون 
اجرا و تكميل شــده است و جابجايى شــبكه برق بلوار سيد جمال الدين اسدآبادى نيز 

در حال پيگيرى است.
وى با بيان اينكه شهردارى نســبت به درخواست و مطالبات شهروندان مسئوليت دارد 
اظهار داشت: شــتاب بخشــيدن در اجراى اين طرح براى مديريت شهرى ضرورى و 

حياتى است.

دغدغه معلمان جدى ترازتسويه حساب
 تجمع جمعى از معلمان بعالوه تعدادى از اولياى دانش آموزان 
در اداره كل آموزش و پرورش استان كه در اعتراض به اقدام صدا 
و سيما در انعكاس خبر تنبيه بدنى يكى از دانش آموزان همدان و 
برخــى كوتاهى ها در اين زمينه صورت گرفت، حاوى نكاتى بود 

كه نبايد از كنار آن گذشت. 
1- نفس اعتراض و برگــزارى اجتماعات در چهارچوب قانونى 
خود امرى پذيرفته شده و معمول در يك نظام مردم ساالرى دينى 

است كه همگان بايد آن را به رسميت بشناسد. 
2- در تجمع اخير همانطور كه انتظار مى رفت هيچگونه حركت 
و اقدام غير فرهنگى كه فضا را متشنج كند، مشاهده نگرديد و اين 
امر نشانگر آن است كه فرهنگيان در هر موقعيتى رفتارى متناسب 

با شان و جايگاه ارزشمند خود دارند.
3- حضور مديركل آموزش و پرورش اســتان در جمع فرهنگيان 
تجمع كننده و گفتگو با آنان نشــانه ديگــرى از ارتباط مديران با 
معلمان اســت كه حتى در چنين فضايى نيز به فراموشــى سپرده 

نمى شود. 
4- موضوع اخير به خوبى نشان مى دهد كه صدا و سيما به عنوان 
يك رسانه فراگير با رسالت هاى سنگين خود چنانچه در مسيرى 
گام بردارد كه نه به نفع جامعه به ويژه فرهنگيان، بلكه صرفا به كام 
عده اى قليل باشد و رسانه هاى بيگانه نيز از آن بهره بردارى كنند، 

آسيب هاى فراوانى به دنبال دارد كه جبران آنها سخت است.  
5- جاى بسى تامل اســت كه عده اى خاص كه قبال نيز به بهانه 
هايى هرچند كوچك خواســته يا ناخواسته چالش هايى را براى 
دستگاه تعليم و تربيت ايجاد كرده اند، اين بار نيز به همان سبك و 
سياق رفتار كردند گويا موضوع اخير را فرصت خوبى براى تسويه 
حســاب سياسى مى دانستند. غافل از اينكه نه آموزش و پرورش 
جايى براى چنين كارى است و نه قاطبه معلمان استان كه با قوت 
و قدرت امر تعليم و تربيت دانش آموزان را پيش مى برند، تحت 

تاثير رفتار آنها قرار مى گيرند.
6- حقيقت امر آن است كه اعتراض و انتقاد حق مسلم آحاد جامعه 
به ويژه معلمان است ضمن اينكه بهره گيرى از ديدگاههاى معلمان 
به عنوان يك قشر فرهيخته در حوزه هاى مختلف از جمله دستگاه 
تعليم و تربيت بسيار حائز اهميت است. امرى كه مديريت آموزش 
و پرورش استان به خوبى بر آن واقف است و برنامه ها و طرح هاى 

اجرا شده در ماههاى اخير نيز گوياى اين امر است.
7- پرداختن به حوزه تعليم و تربيت بايد با دغدغه تعليم و تربيتى 
و بدون حب و بغض باشــد تا نتيجه الزم را به دنبال داشته باشد 

وگرنه جز آسيب و هزينه، حاصل ديگرى نخواهد داشت.
8- نگاه دلســوزانه و منطقى به مسائل آموزش و پرورش ايجاب 
مــى كند كه همگان بــا توجه به جايگاه نظــام تعليم و تربيت و 
اهميت كار معلمان به يارى آموزش و پرورش بشــتابند و با ارائه 
ديدگاههاى كارشناســى و نقدهاى سازنده سعى در هموار نمودن 
مســير تعالى و رشد مهم ترين نهاد آموزشــى و فرهنگى كشور 

داشته باشند.
9- درست نيست كه با فضاسازى رسانه اى يك اتفاق و خطا كه 
البته در جاى خود قابل پيگيرى است، جايگاه معلم و دانش آموز 
آسيب ببيند و انبوهى از تالش ها و خدمات ارزشمند و ايثارگرانه 

معلمان اين مرز و بوم ناديده گرفته شود. 
10- اتفاقــات اخيــر كــه متاســفانه چنــد روزى فضــاى لطيــف 
تعليــم و تربيــت را تحــت الشــعاع قــرار داد، نبايــد باعــث شــود 
كــه رونــد كارهــا ســرعت خــود را از دســت بدهــد و ارتبــاط 
ســازنده و صميمانــه اى كــه ميــان مديــران و دســت انــدركاران 
دســتگاه تعليــم و تربيــت در ســتاد و معلمــان شــريف و فرهيخته 
دچــار خدشــه شــود ولــذا انتظــار مــى رود ايــن رونــد همچنــان 
ــه  ــد اينگون ــى ده ــان م ــه نش ــه تجرب ــا اينك ــد. كم ــه ياب ادام
ــه  ــا ك ــژه حركــت هــاى ســوگيرانه برخــى ه ــه وي مســائل و ب
ــم داده و  ــه مجموعــه اســتان تعمي خطــا در يــك نقطــه اى را ب
ــد، نمــى  ــال مــى كنن اهــداف و اغــراض شــخصى خــود را دنب
ــدان  توانــد اراده محكــم فرهنگيــان را در تعليــم و تربيــت فرزن

ــوم تضعيــف نمايــد. عزيــز و آينــده ســازان ايــن مــرز و ب

رئيس اتاق اصناف همدان:
مسئوالن مالياتى بر اساس ميزان 

توسعه يافتگى استان ها ماليات بگيرند
ــروز  ــان اينكــه مشــكل ام ــا بي ــاف همــدان ب ــاق اصن  رئيــس ات
اصنــاف ميــزان ماليــات  اســت گفــت: از مســئوالن مالياتــى 
كشورشــرايط اســتان هاى مختلــف را يكســان نبيننــد و بــر اســاس 

ــد. ــات بپردازن ــن مالي ــه تعيي ــعه يافتگى ب ــزان توس مي
حســين محرابــى در همايــش اصنــاف همــدان اظهــار كــرد: امــروز 
ــيوه هاى  ــش و ش ــه دان ــد ب ــب و كار باي ــت در كس ــراى موفقي ب
ــده و  ــپرى ش ــى س ــه دوران مدرك گراي ــود چراك ــلط ب ــد مس جدي

ــت. ــن اس ــال تكوي ــى در ح روزگار مهارت گراي
وى بــا اشــاره بــه اينكــه فرهنــگ مهارت گرايــى بايــد در 
ــود  ــال ش ــى دنب ــوزش عال ــرورش و آم ــوزش و پ ــواده، آم خان
افــزود: امــروز بــا خيــل تحصيلكــردگان داراى مــدرك امــا بيــكار 

ــتيم. ــه هس مواج
ــى  ــود نقدينگ ــه داد: كمب ــى ادام ــارس،  محراب ــزارش ف ــه گ ب
ــود  ــه اينكــه كمب ــا اشــاره ب ــروز واحدهــاى صنفــى ب مشــكل ام
ــراى  ــزود: ب ــت، اف ــاف ماس ــكالت اصن ــى از مش ــى يك نقدينگ
ــال  ــه دنب ــى ب ــا بانكــى مل ــه اى ب ــن مشــكل در تفاهمنام حــل اي
ــتيم. ــى هس ــاى صنف ــراى واحده ــردش ب ــرمايه درگ ــن س تأمي

ــه  ــود را ب ــاى خ ــدى كااله ــاى تولي ــه واحده ــان اينك ــا بي وى ب
صــورت نقــدى بــه واحدهــاى صنفــى مى دهنــد، تصريــح كــرد: بــه 
هميــن دليــل نيــاز داريــم بــه دنبــال تأميــن نقدينگــى بــازار باشــيم.

مسير كشور براى توليد مهياست
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت همــدان نيــز  
گفــت: امــروز مســير كشــور بــراى توليــد مهياســت و بهتريــن 
كــردن  وابســته  و  داخــل  توليــد  تقويــت  بــراى  شــرايط 
بازارهــاى خارجــى بــه محصــوالت ايرانــى را بــه دســت 

آورده ايــم.
ــت  ــرد: وضعي ــار ك ــن اظه ــا متي ــارس ، حميدرض ــزارش ف ــه گ ب
امــروز كشــور ايجــاب مى كنــد كــه روابطــى نزديــك بــا يكديگــر 

ــم. ــان بماني ــيب ها در ام ــا از آس ــم ت ــرار كني برق
وى بــا بيــان اينكــه بــا همــكارى و همدلــى شــرايط امــروز را پشــت 
ــى  ــا وضعيت ــدس م ــاع مق ــزود: در دوران دف ــم، اف ــر مى گذاري س
ــر  ــت س ــروزى پش ــا پي ــر ب ــار يكديگ ــروز را در كن ــر از ام بدت
ــن امتحــان ســربلند  ــا ســعه صــدر از اي ــز ب ــروز ني گذاشــتيم و ام

بيــرون مى آييــم.

 (UV) نصب دستگاه سنجش پرتو فرابنفش
در همدان

 كارشــناس مســئول بهداشــت پرتوهــاى دانشــگاه علــوم 
 (UV) پزشــكى همــدان از نصــب دســتگاه ســنجش پرتــو فرابنفــش

ــر داد. ــدان خب ــيد در هم خورش
ــارس از نصــب دســتگاه  ــا  ف ــوروزى در گفت وگــو ب حســينعلى ن
ــر داد  ــتان خب ــيد در اس ــش (UV) خورش ــو فرابنف ــنجش پرت س
و اظهــار كــرد: طبــق تصميــم وزارت بهداشــت دســتگاه هاى 
ــه  ــتان از جمل ــاً در 10 اس ــش(UV) تقريب ــعه فرابنف تشــخيص اش

همــدان راه انــدازى مى شــود.
از  يكــى   (UV فرابنفــش( اشــعه  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــالمتى  ــراى س ــه ب ــيد اســت ك ــور خورش ــعه هاى مضــر ن اش
پيشــرفته  كشــورهاى  در  گفــت:  دارد،  خطــر  انســان 
اشــعه  ســنجش  دســتگاه هاى  نــوع  ايــن  پيــش  ســال ها 
ســنجش  روزانــه  و  شــده  راه انــدازى   (UV فرابنفــش(

مى گيــرد. صــورت 
ــوم پزشــكى  كارشــناس مســئول بهداشــت پرتوهــاى دانشــگاه عل
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه بــا راه انــدازى ايــن دســتگاه ها 
ــود،  ــزد مى ش ــردم گوش ــه م ــش(UV) ب ــعه فرابنف ــرات اش خط
گفــت: خوشــبختانه در ســطح كشــور نيــز راه انــدازى ايــن 
ــرات  ــردم را از خط ــا م ــه ت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتگاه ها م دس

اشــعه(UV) آگاه كنيــم.

ــا واكنــش  ــده هــاى اســتان ب ــه پســر يكــى از نماين ــه ب 1- حمل
ــد  ــود فرزن ــى ش ــه م ــده اســت. گفت ــه ش ــاوت مواج ــاى متف ه
نماينــده يكــى از شهرســتانها توســط افــراد ناشــناس مــورد ضرب 
ــران روى داده  ــاق در ته ــن اتف ــه اســت.گويا اي وجــرح قرارگرفت

اســت .
گفتنــى اســت انگيــزه وهويــت ضاربــان هنــوز مشــخص نشــده 

اســت.
2- همدانيهــا جزوكمتريــن دريافــت كننــدگان تســهيالت بانكــى 

دركشورهســتند.
گفتــه مــى شــود براســاس آماررســمى ســرانه دريافــت تســهيالت 
ــوده اســت  و  ــون تومــان ب ــراز 7 ميلي ــرد كمت ــراى هرف بانكــى ب
اســتانهاى ديگربيشــترين تســهيالت رابيــش از 10 ميليــون بــراى 

هرفــرد داشــته انــد.
گويــا عملكــرد انقباضــى بانــك هــاى اســتان در پرداخــت 
ــل  ــدان از عوام ــاى برخــى كارمن ــرى ه تســهيالت وســخت گي

ــت. ــوده اس ــج ب ــن نتاي اي
گفتنــى اســت پرداخــت كمتريــن ســهم تســهيالت بانكــى 
درحالــى اســت كــه  همدانيهــا باالتريــن ميــزان پــس انــداز بانكى 

ــد . ــرده ان ــام خــود ثبــت ك را پيشــتربه ن

 در جلســه شوراى سياســت گذارى و 
توسعه استان همدان كه صبح روز پنج شنبه 
22 آذرمــاه با حضور نماينــدگان و مديران 
استان در سالن جلسات استاندارى در حالى 
برگزار شد كه تمام مسئوالن ارشد استان از 
نمايندگان گرفته تا استاندار جديد همدان بر 
مســاله جذب و تخصيص اعتبارات بيشتر 
براى اســتان توافق نظر داشــتند .آنها متفق 
القول بر اين مسئله بودن قطار توسعه استان 
هم اكنون در ريل توسعه درحال حركت كرد 
و براى سرعت بخشــيدن به اين روند عزم 
عمومى و يكدلى تمام مسئوالن استان را مى 
طلبد . همچنين بايد مراحل ادارى پيش رو 
ســرمايه گذاران كه متقاضى سرمايه گذارى 
در استان هستند سهل و ممتنع گردد و بجاى 
ســنگ اندازى در جلوى پاى آنها ، دســت 

يارى به سمت آنها دراز شود. 
 مديران خسته جاى خود را به تازه 

نفس ها بدهند
اســتاندار  همدان در اين جلسه از زحمات 
نيكبخت اســتاندار ســابق قدرداني كرد و 
گفت: با همكاري و وفاقي كه بين نمايندگان 
و دستگاه هاي اجرايي استان وجود دارد و با 
معطوف كردن تالش ها به ســمت پيشرفت 
استان مي توانيم شــاهد آينده اي رو به رشد 

در استان باشيم.
سيد سعيد شاهرخي كه براى نخستين بار در 
اين جلسه به عنوان استاندار همدان شركت 
مى كرد،به شــرايط ويژه اى كه كشور در آن 
قرار دارد اشــاره كرد و گفت: براي عبور از 
شــرايط پيش رو نياز به تالش شبانه روزي 
مديران داريــم و در اين بيــن اگر مديري 
احساس خســتگي و ناتواني دارد، شايسته 
است جاي خود را به مديران تازه نفس بدهند 
تا اســتان بتواند به درستي در مسير توسعه 

حركت كند.
وي خود را قائل به سياست عدالت محوري 
دانست و تصريح كرد: توسعه بايد به صورت 
متوازن در تمام شهرســتان هاي استان انجام 
گيرد و اين توازن به معناي تســاوي نيست 
بلكه به معنــاي عدالت در بحث تخصيص 
بودجه است.شــاهرخي اعتقاد خود بر كار 
برنامه دار و كارشناســي شــده دانست و از 
مديران اســتان خواســت به ســمت عقب 
برنگردد و طرح هاي پيشنهادي جديد خود 
بر اساس كار كارشناسي و چشم انداز توسعه 

و مسير باالدستي بيان كنند.
وى ضمن اشاره به هفته پژوهش گفت: نبايد 
برنامه هاي هفته پژوهش نمايشي باشد و بايد 
از اين پس شاهد پيوند دستگاه هاي اجرايي با 
مراكز پژوهشي باشيم و تمام هزينه ها در اين 

زمينه، سرمايه گذاري محسوب شود.
 فرهنگ مشــورت با كارشناسان 

در استان نهادينه شود

استاندار همدان در ادامه  به جايگاه حقوقي 
مســئوالن و مديران اشــاره كــرد و از آنها 

خواست مراقب اظهارنظرهاي خود باشند.
وي مــالك تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها 
را كار تخصصــي و كارشناســي عنــوان و 
تصريح كرد: مديران در زمينه تخصص خود 
اظهارنظر كنند و وارد ديگر زمينه ها نشــوند 
و ســعي بر اين باشد در همه موضوعات از 
كارشناسان و نخبه گان آن براي امر مشورت 
و نظردهي استفاده شــود به طوري كه اين 
مسأله در استان نهادينه در قالب يك فرهنگ 

درآيد.
معشيت  روزها  اين  اصلى  مسئله   

مردم است
در ادامه نماينده مــردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى  رمز موفقيت استان 
در وحدت دانســت و گفت: از همه مديران 
و دست اندركاران مي خواهم از خواسته هاي 
گروهي و جناحي چشــم  بپوشند و فقط به 

كار براي تعالي استان بيانديشند.
امير خجسته ضمن اشاره به شرايط سختى كه 
به واسطه تحريم ها در كشور به وجود آمده 
اســت اظهار كرد: براي عبور از اين شرايط 
نياز به كار شبانه روزي و توأم با وحدت در 
اســتان داريم و در اين شرايط مسئله اصلي 
معيشت مردم است كه نياز به تنظيم بازار و 
تثبيت قيمت ها دارد و مسئوالن بايد آن را در 

اولويت كارهاى خود قرار دهند. 
 انتخاب نهاوند به عنوان  پايلوت 

اكو كمپ كشور 
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى هم از وجود 70 هزار پروژه نيمه 
تمام در كشــور خبر داد كه براى اتمام آنها 
20 سال زمان نياز است و در نتيجه خواستار 
ســوق دادن اعتبارات به سمت پروژه هاى 

ناتمام شد  .
حســن بهرام نيا با اشاره به چهار پروژه ملى 
شهرســتان نهاوند بيان كرد: تامين اعتبارات 
الزم براى پروژه ها انجام شــده است اما در 

بحث اجرا با مشكل روبرو هستيم. 
وى نهاونــد را داراى ظرفيت هاى بى بديل 
دانست و از انتخاب نهاوند به  عنوان پايلوت 
اكوكمپ كشور در بازديد اخير معاون رئيس 
از نهاوند خبر داد و گفت: دو ميليارد تومان 
بودجه براى اين امر اختصاص يافته است اما 
تا كنون به اين مسئله رسيدگى نشده است.از 
اين رو تقاضا دارم تا اتمام  پروژه هاى نا تمام  

پروژه جديدى را در استان تعريف نكنيم 
همچنيــن وى در اين جلســه خواســتار 
رسيدگى به مناقصه 76 كيلومتر راه موجود 
در نهاوند كه مدتيســت بر روى زمين مانده 

است شد.
 واگــذارى 88 پــروژه به بخش 

خصوصى در همدان
رئيس سازمان برنامه و بودجه همدان نيز از 

واگــذارى 88 پروژه به بخش خصوصى در 
همدان در ســال جارى خبر داد و گفت: 26
درصد از پروژه هاى واگذار شــده مربوط به 

شهرستان همدان است.
اســكندر صيدايــى  بــا بيان اينكــه ميزان 
تخصيص اعتبارات اســتان را طى 9 ماه 70

درصد عنوان كرد و اظهار كرد: اين اعتبارات 
تا چند روز آينده به حساب واريز مى شود.

وى با بيان اينكه واگذارى پروژه هاى عمرانى 
به بخش خصوصى در ســال 97 بر اساس 
گزارش ها 88 پروژه ذكر شده است، افزود: 
از جمله آن مى تــوان به پروژه هاى آموزش 
و پــرورش، آب منطقه اى، آبفاى شــهرى، 

بهزيستى و منابع طبيعى اشاره كرد.
معرفــى  اپليكيشــن  تهيــه   

فرصت هاى سرمايه گذارى همدان
در ادامــه مديركل امور اقتصــادى و دارايى 
اســتان همدان با بيان اينكه يك اپليكشــين 
اندرويــد به دو زبان فارســى و انگليســى 
راه اندازى شــده است، افزود: اين اپليكيشن 
حاوى قوانيــن و مقررات ســرمايه گذارى 
خارجى (فيپا)، فرصت هاى ســرمايه گذارى 
استان، مشوق ها و معافيت هاى سرمايه گذارى 
و پرسش و پاسخ هاى متداول سرمايه گذارى 

خارجى است.
ناصر محمــودى ادامــه داد: ايــن رويداد 
بزرگترين فرصت اســت كه مى توان از آن 
در راستاى افزايش سرمايه گذارى خصوصا 
سرمايه گذارى خارجى براى توسعه و رونق 

اقتصادى استان بهره برد.
وى اضافه كرد: در اپليكيشن تهيه شده ضمن 
اعالم و معرفى 80 فرصت ســرمايه گذارى 
استان همدان، آيين نامه قوانين و مقررات و 
مشوق هاى سرمايه گذارى و همچنين قانون 

رفع موانع توليد نيز قرار داده شده است.

در جلسه  سياست گذارى و توسعه استان همدان تاكيد شد

مديران خسته بروند

 اســتاندار همدان از مهلــت 10 روزه به 
دستگاه ها براى جذب اعتبارات اسناد خزانه 
خبر داد و گفت: اجازه نمى دهم از اين اسناد 

ريالى جذب نشده بازگردد.
كارگروه اشــتغال و ســرمايه گــذارى به 
رياست  سعيد شــاهرخى، استاندار همدان 
در اســتاندارى همــدان با 5 دســتورالعمل 
در خصوص پرداخت تســهيالت اشــتغال 
روســتايى در اســتاندارى همدان باحضور 
مسئوالن و مديران دستگاه هاى دولتى برگزار 
شد. در اين جلسه تاكيد استاندار بر اين بود 
كه بايد اينگونه كارگروه هاى اقتصادى پس 
از اين داراى خروجى قابل قبولى و مشخصى 
باشد و خطاب به مديران گوشزد كرد كه  اگر 
برنامه اى در زمينه ايجاد اشتغال نداشته باشيم 
نمى توانيم به اهداف چشم انداز ششم توسعه 

دست يابيم.
اســتاندار همــدان در كارگروه اشــتغال و 
ســرمايه گذارى استان همدان با بيان اينكه با 
ايجاد جنگ اقتصادى در داخل كشور توسط 
دشــمن بايد ما به عنوان مســئوالن به سراغ 
سرمايه گذاران بخش خصوصى برويم، گفت: 
اين ما مســئوالن هستيم كه بايد براى جذب 

سرمايه گذاران ورود كرده و براى آنها فرش 
قرمز پهن كنيم.سيد سعيد شاهرخى با اظهار 
خرســندى از اينكه استان همدان در جذب 
تسهيالت اشتغال روستايى در كشور همچنان 
پيشتاز است، افزود: در مجموع استان همدان 
با 96 طرح مصوب شده توانسته بيش از 174
ميليارد تومان تسهيالت اشتغال را در بانك ها 
پرداخت كند.وى با بيان اينكه تاكنون در استان 
4 هزار و 33 شغل ايجاد شده است، ادامه داد: 
نبايد به وضعيت موجود قانع باشيم بلكه بايد 
خود را براى كارها و طرح هاى بزرگ آماده 
كنيم. شاهرخى خطاب به مديران دستگاه ها با 
تاكيد بر اينكه اين گونه جلسات بايد خروجى 
مشخصى داشته باشد، تصريح كرد: دستگاه ها 
بايد در اين كارگروه ها با آمادگى و همفكرى 

كامل كمك حال ما باشند.
وى با تاكيد بر اينكه تا پايان سال بايد بدانيم 
چقدر اشــتغال مى تواند ما را به برنامه ششم 
توســعه نزديك كند و به هدف برساند، بيان 
كرد: بايد هر دستگاه براساس منابع و ظرفيت 
در مدت زمان مشخصى عملكرد داشته باشد.

شــاهرخى عالوه بر اينكه از اداره اقتصاد و 
دارايى خواســت دفتر جذب سرمايه گذارى 

را در اين دســتگاه فعال كند، تاكيد كرد: بايد 
پنجره واحد سرمايه گذارى به صورت عملى 
و جدى كار كند، تا جلســه ديگر بايد سند 
اســتانى و برش شهرستانى در ايجاد اشتغال 

استان مشخص شود.
 مديــر كل اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
اســتان همدان در خصوص توسعه اشتغال 
پايدار در روستاها اظهار كرد: از مجموع 130

ميليارد و 600 ميليون تومان اعتبار اشــتغال 
روستايى در كشور، 168 ميليارد تومان سهم 
استان در حوزه تســهيالت روستايى است.
احمد توصيفيان با بيان اينكه خوشــبختانه 
همدان در ســرانه ايجاد اشــتغال در شرايط 
خوبى قرار دارد، يادآور شــد: ميانگين ايجاد 
اشتغال مشاغل روســتايى با توجه به اينكه 
رقم سرانه در كشور 150 ميليون تومان و در 

همدان 43 ميليون تومان است.
مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان ادامه داد: بيشترين سرانه ايجاد اشتغال 
در استان مربوط به همدان با 90 ميليون تومان 
و كمترين آن نيز مربوط به شهرستان نهاوند با 

24 ميليون تومان بوده است.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران همدان 

با بيان اينكه امسال از محل صندوق اشتغال 
و كارآفرينى ايثارگران توانسته ايم براى 157

نفر، 31 ميليارد و 400 ميليون ريال تسهيالت 
پرداخت كنيم، افــزود: پرداخت وام مناطق 
روستايى نيز از سهميه 230 ميليارد ريالى از 
مجموع 161 فقره پرونده تشكيل شده هفت 
مورد انجام شده است.ناصر عارف ادامه داد: 
وام يارانه دار نيز در سال جارى براى 20 نفر 
به مبلغ 12 ميليارد ريال پرداخت شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان نيز با بيان اينكه از ابتداى امســال 45
جلسه ستاد استانى تسهيالت اشتغال با 138

مصوبه تشكيل شده اســت، اظهار كرد: در 
خصوص تسهيالت رونق توليد تا اين تاريخ 
151 طرح بــا 153 ميليارد تومان به بانك ها 

معرفى شده است.
حميد رضا متين افزود: از طرح هاى معرفى 
شده 128 ميليارد تومان مربوط به صنعت و 
معدن و 24 ميليارد و 600 ميليون تومان نيز 

مربوط به بانك كشاورزى بوده است.
وى اضافــه كرد: در مجموع به 6 طرح بيش 
از 23 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده 

است.

مهلت 10روزه به دستگاه ها براى جذب اعتبارات اسناد خزانه
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مسائل و مشكالت جوانان با شعار حل نمي شود 
 مالير-سحر يوســفى-خبرنگار همدان پيام :مسائل و مشكالت جوانان با شعار حل 
نمي شود  و در عمل اثبات گرديده است كه مديران بايد با جديت بيشتري به فكر برطرف 

كردن مشكالت جوانان باشند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير با بيان اين مطلب در ستاد ساماندهي امور جوانان 
شهرســتان مالير تأكيد كرد: بايد از فكر و خالقيــت و توانمندي جوانان در حوزه هاي 

مختلف استفاده شود.
بــاب ا... فتحي با بيان اينكه دولت تدبير و اميــد اهتمام ويژه اي در بكارگيري جوانان در 
مســئوليت هاي مختلف دارد، گفت: از مهمترين كارهايي كه در اين زمينه گرفته اســت، 

استفاده از مشاوران جوان در قالب هيأت انديشه ورزان جوان است و اين جوانان مي توانند 
پيشنهادات خوبي در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اشتغال و... براي مديران داشته 
باشند.وي با اشاره به منع بكارگيري بازنشستگان در كشور افزود: دولت از حضور جوانان 

و بانوان در حوزه وزارت كشور استفاده ويژه اي مي كند.
معاون سياسي و اجتماعي فرماندار نيز با بيان اينكه شهرستان مالير در زمينه سازمان هاي 
مردم نهاد ســرآمد استان است گفت: بايد سمن ها را به رسميت بشناسيم و مديران بايد 
ديدگاه پدرانه به سمن ها داشته باشند و آنها را رقيب خود ندانند زيرا سمن ها با توجه به 
بضاعت و محدوديت هايشــان اقدامات ارزشمندي انجام مي دهند و مي توانند به مديران 
كمك زيادي برسانند.ســعيد كتابي درباره اشتغالزايي جوانان شهرستان مالير اظهار كرد : 

با ورود فرماندار اشــتغال زايى شتاب فزاينده اي به خود گرفته است و در اين خصوص 
بانك ها نيز همكاري فراوانى داشته اند و اعتباراتي خوبى در اين زمينه تخصيص يافت اما 

انتظار مساعدت بيشتري را در اين زمينه داريم.
وي دانشــگاه ها را به عنوان يك ظرفيت و پتانســيل ويژه مي توانند تأثيرگذار دانست و 
افزود: در ثبت جهاني انگور شاهد تالش هاي بي وقفه دانشگاه مالير و پژوهشكده انگور 

بوديم.
كتابى با تأكيد بر اينكه قوه متحرك هر جامعه را جوانان تشــكيل مي دهد بيان كرد: بايد 
سعي شود كه جوانان دچار بحران هويتي نشوند ودانشگاه ها و آموزش و پرورش در اين 

زمينه مي توانند تأثيرگذار باشند.

خبـر

رشد 28 درصدي مشاركت مردمي شهرستان 
مالير در طرح اكرام ايتام محسنين 

 مالير-خبرنگار همدان پيام :رئيــس كميته امداد امام خميني(ره) 
شهرستان مالير از رشــد 38 درصدي مشاركت مردمي در طرح هاي 
اكرام ايتام و محســنين كميته امداد اين شهرســتان در مقايسه با سال 

گذشته خبر داد.
تيمور كرمي مقدم عنوان كرد: حاميان طرح هاي اكرام ايتام و محسنين 
كميته امداد مالير 8 ماهه نخست سال جاري بيش از 2 ميليارد و 320 

ميليون تومان به فرزندان معنوي خود كمك كردند.
وي ادامه داد: كميته امــداد مالير با همكاري 3982 حامي اكرام ايتام 
و فرزندان محســنين، حمايت 1282 فرزند يتيم و نيازمند را بر عهده 

دارند.
گفتني است: در هفته گذشته يك نيكوكار تهراني در اقدام خداپسندانه 
مبلغ 106 ميليون تومان براي كمك به سادات مستحق تحت حمايت 

شهرستان اهدا كرد.

نخستين مركز استراتژيك اصالح نژاد ماهى 
قزل آال در نهاوند ساخته شد 

 رئيس جهاد كشاورزى نهاوند گفت: با توجه به ظرفيت نهاوند در 
بخش توليد ماهى ســردآبى نخستين مركز ملى و استراتژيك اصالح 

نژاد ماهى قزل آال در نهاوند احداث شده است. 
حسين خردمند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 64 مجوز و پروانه 
واحد شيالتى در سطح شهرستان نهاوند وجود دارد كه ساالنه دو هزار 

و 300 تن ماهى سردآبى توليد مى كنند.
وى با اشــاره به به اينكه 12 مزرعه گرم آبى نيز با توليد ســاالنه 
10  تن ماهى گرم آبى در ســطح شهرستان فعال هستند، تصريح 
كرد: اين واحدهاى توليدى در مجموع 50 درصد ماهى اســتان 

را دارد.
به گزارش تســنيم ، خردمند با بيان اينكه شهرســتان نهاوند با وجود 
سراب هاى فراوان قطب مهم شيالت استان همدان محسوب مى شود، 
افزود: نخســتين مركز ملى و استراتژيك اصالح نژاد ماهى قزل آال در 
شركت قزل دانش نهاوند ايجاد شده است و شاخص ترين نوع ماهى 

قزل آال توسط اين شركت توليد مى شود.

برق چاه هاى بدون كنتور اسدآباد
 قطع مى شود

 فرماندار شهرســتان اســدآباد از قطع برق چاه هاى بدون كنتور 
هوشمند اين شهرستان خبر داد.

كريم حميدوند در شــوراى حفاظت از آب شهرستان اسدآباد، اظهار 
كرد: تاكنون در راســتاى ســاماندهى چاه هاى بدون كنتور هوشمند 
شهرستان برق 29 حلقه چاه قطع شده و اين روند تا قطع برق تمامى 

چاه هاى فاقد كنتور هوشمند ادامه دارد.
وى با اشــاره به اينكه اسدآباد با 624 فقره نصب كنتور هوشمند رتبه 
اول سطح استان را داراســت، افزود: شهرستان اسدآباد داراى 1817 
حلقه چاه مجاز بوده كه از اين تعداد 337 مورد غيرفعال و پرونده اين 

تعداد حلقه چاه ابطال شده است.
به گزارش ايسنا ،حميدوند همچنين تعداد چاه هاى غيرمجاز شهرستان 
را 292 حلقه چاه برشــمرد و گفت: تا كنون از اين تعداد 217 مورد 
مســدود شده و نسبت به انسداد  75 حلقه چاه باقيمانده تا پايان سال 

اقدام خواهد شد.

برگزاري جشن فراگيري آب با حضور 
500 دانش آموز ماليرى

 مدير امور آب و فاضالب شهرستان مالير گفت: جشن فراگيري 
نخستين واژه(آب) با حضور بيش از 500 دانش آموز كالس اولي شهر 

مالير در محل سالن فرهنگيان اين شهر برگزار شد.
ياسين جوكار اين رابطه افزود: جشن فراگيري نخستين واژه (آب) 
همانند ســال هاي گذشته با هماهنگي اداره كل آموزش و پرورش 
اســتان همدان، توسط شــركت آب و فاضالب مالير براي دانش 
آموزان كالس اولي برگزار شــد و در اين مراسم 500 دانش آموز 
كالس اولــي كه به تازگى واژه الف و ب يعني " آب" را ياد گرفته 
اند،با راهكارهاي صرفه جوئي در مصرف آب اين مايع ارزشــمند 

و حياتي آشنا شدند.
وى اظهاركرد: در اين جشن آموزشي، كه با اجراي برنامه هاي شاد و 
موزيكال با حضور "عمو حميد" مجري كودكان و گروه هنرمندانش 
برگزار شــد، با ارائه قصه هاي كوتاه نمايشي با مشاركت خود دانش 
آموزان بر فرهنگ درســت اســتفاده از آب و ترويج فرهنگ صحيح 

مصرف در خانواده ها تاكيد شد. 
مدير امور آب و فاضالب مالير در گفت و گو با ايســنا، با بيان اينكه 
در اين مراســم مطالبــى درباره چرخه آب و وظايــف بچه ها را در 
مدرســه، خانه و جامعه به دانش آموزان آموزش داده شد، افزود: بي 
شك آموزش در مقاطع ابتدائي بسيار تاثيرگذار بوده و نقش به سزائي 
در ارتقا ســطح فرهنگ صرفه جوئي و درست مصرف كردن تمامي 

منابع خدادادي دارد.

دستگيرى سارق 2ميلياردى 
منازل وياليى نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام:فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند از 
دســتگيرى سركرده باند سارقان منازل و كشف 10 فقره سرقت منزل 

توسط پليس آگاهى شهرستان خبر داد.
شــااحمد ســاكى در تشــريح اين خبر گفت: در پى وقوع چند فقره 
سرقت منزل در محله هاى مختلف شهرستان نهاوند بخصوص در ايام 
پايانى هفته و با توجه به اينكه سارقان با شناسايى منازل ويالئى پس از 
اطمينان از خالى بودن از سكنه، در فرصت مناسب با استفاده از آالت 
و ادوات از جمله: پيچ گوشتى ، و ديلم با تخريب درب و پنجره وارد 
منزل شده و اقدام به سرقت طالجات ، و وجه نقد و اشياء كم حجم 
و باارزش مى كردند، موضوع به  صورت ويژه در دســتور كار پليس 

آگاهى شهرستان قرار گرفت.
وى افــزود: ماموران آگاهى شهرســتان با انجــام تحقيقات ميدانى و 
بكارگيرى شگردهاى پليسى، ســركرده باند سارقان كه اهل و ساكن 
يكى از استان هاى همجوار بود را شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى، 

نامبرده را دستگير كردند.
 ســاكى بيان كرد: متهم دستگير شــده در تحقيقات و بازجوئى هاى 
فنى، به 10 فقره ســرقت منزل در شهرستان نهاوند به ارزش2 ميليارد 
ريال با همدستى4نفر به هويت هاى معلوم ساكن يكى از استان هاى 

غربى اعتراف كرد.
فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند در پايان با اشاره به اينكه تالش براى 
دستگيرى همدستان متهم ادامه دارد، گفت: كليه محل هاى سرقت و 
مالباختگان با راهنمايى سارق شناسايى و نامبرده با تشكيل پرونده به 

مرجع قضائى معرفى شد.
هويت جســد مجهول الهويه مشخص و قاتل دستگير 

شد
فرمانده انتظامى نهاوند  از مشــخص شدن هويت جسدى كه دو روز 

پيش در باغات جاده دهنوراه نهاوند كشف شده بود خبر داد.
 شااحمد ساكى اظهار داشت: اين جسد با هماهنگى قاضى پرونده و 

انجام تحقيقات و پيگيرى هاى ويژه شناسايى شد.
 ســاكى افزود: پس از اينكه مشخص شــد اين جوان 24 ساله و اهل 
نهاوند به قتل رسيده است، شناسايى و دستگيرى قاتل در دستور كار 
قــرار گرفت و با پيگيرى مجدانه و تحقيقات ويژه دســتگاه قضايى، 
انتظامى و پليس آگاهى قاتل در كمتر از 24 ساعت دستگير و تحويل 

مراجع قضايى شد.

ويزيت رايگان تويسركانى ها 
توسط 21 پزشك متخصص

 بسيج جامعه پزشكى به عنوان يكى از اقشار بسيج، مسئوليت هاى 
متعددى را در راســتاى محروميت زدايى از ســطح كشور در مناطق 
محــروم بر عهده دارد و با بهره منــدى از نيروى هاى متخصص اين 
حوزه با روحيه جهادى، در ارتقاء سطح بهداشتى و درمانى محرومان 

جامعه كمك شايانى داشته است.
در راســتاى همين هدف بزرگ 21 پزشك متخصص جامعه پزشكى 
تهران در تويسركان به مدت سه روز كار خود را با ويزيت رايگان در 
آموزشگاه غير انتفاعى كوثر با عنوان درمانگاه تخصصى شهداى مدافع 

حرم آغاز كردند.
به گزارش ايسنا، مسعود جهانگيرى افزود: در اين درمانگاه 21 پزشك 
متخصص بسيج جامعه پزشكى تهران بزرگ از بيمارستان هاى بزرگ 
كشور همچون فارابى، لقمان حكيم، سينا، مركز طبى كودكان و شهداى 

تجريش در خدمت مردم تويسركان هستند.
وى با تأكيد بر اينكه اين گروه ركوردار راه اندازى بيمارستان صحرايى 
در مناطــق محروم هســتند، اظهــار كرد: حتى تعدادى از پزشــكان 
متخصص ما در آفريقا، سومالى و عتبات عاليات بوده و گاهى در بيش 
از 100 مورد راه اندازى بيمارستان هاى صحرايى با رويكرد محروميت 
زدايى در سراسر كشور با روحيه جهادى و بسيجى خود گام برداشته 
اند.معاون بســيج جامعه پزشكى تهران بزرگ در ادامه گفت: در حال 
حاضر 21 پزشــك متخصص در رشــته هاى اطفال، زنان و زايمان، 
داخلى، اورتوپدى، اعصاب و روان، روانپزشــك، طب سنتى، چشم 
پزشــكى و دندانپزشكى و بخش راديولوژى، ســونوگرافى با فراهم 
ســاختن همه امكانات و تجهيزات الزم كه با خود آورده اند، روزانه 

بيش از يك هزار و 500 بيمار را به صورت رايگان ويزيت كنند.
جهانگيــرى تصريح كرد: در اين درمانــگاه موقت نه تنها خدمات به 
صورت پاراكلينكى ارائه مى شود بلكه در صورت نياز در هفته آينده 
بيماران به بيمارســتان هاى بزرگ تهران براى بهره مندى از امكامات 

بيشتر و حتى جراحى به صورت رايگان ارجاع داده مى شوند.
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اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

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

 نهاوند- معصومــه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام:كميته برنامه ريزى شهرســتان 
نهاوند پايان هفته گذشــته با دســتور كار 
ارايــه گــزارش كار برخى دســتگاههاى 
شهرســتان و بررسى شــرايط و وضعيت 
پــروژه هاى فعال و غير فعال شهرســتان 
و مشــكالت اعتبــارى و موانــع موجود 

برگزارشد. 
در اين كميته نماينــده نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى طبق روال به ارايه گزارش 
پــروژه هــا و برنامه هــاى اجرايى و در 
حال اجرا شهرســتان اين بــار در كميته 
برنامه ريزى  در جمع مديران دســتگاهها 

پرداخت. 
حســن بهرام نيــا با بيان اينكــه دولت با 
وجود شــرايط مالى فعلــى قصد تعريف 
پروژه جديد در شهرستان را نداشته است 
،تصريح كرد:  4پروژه در همين شــرايط 
اقتصادى براى شهرستان تعريف و مصوب 

كردم.
بهــرام نيــا از اجراى پــروژه فاضالب با 
11ميليارد تومان، اجرايى شدن سد گرين 
و كشــف تنها معدن طال استان در نهاوند  
و معــدن منيزيــوم و هم چنين ســاخت 
5مدرسه  و بهسازى 5روستاى شهرستان 

و...  در شهرستان خبر داد. 
نماينده به مديران كه به روستاها مى روند 
هم تاكيد كــرد"  به روســتايى ها وعده 
ندهيد پيش از آنكه در كميته برنامه ريزى 
شهرســتان مطرح نكرده انــد و تصويب 

نشده اســت توقع ايجاد نكنند. وى تاكيد 
كرد:پــروژه هــاى زخمى و نيمــه تمام 
شهرســتان را به نتيجه برسانند و تكميل 
و اعتبــارات را هــم براى ايــن پروژه ها 
تعريف كنند. بهرام نيا به رســانه ها گفت؛  
مردم نقدها را نمى پذيرند خسته شده اند، 

خبرهاى اميدوار كننده به مردم بدهند.
بهــرام نيا گفــت: من هم مثــل فرماندار 
روســتا گردى مى روم و مشكالت مردم 

را ميشنوم.
 مديران اعتبارات ملى نماينده را 

نقد كنند
فرمانــدار نهاوند هــم در كميتــه برنامه 
ريزى شهرســتان تاكيد كرد: مديران دنبال 

مبلغى را  نماينــده  اعتبارات برونــد اگر 
اختصاص ميگيرد مدير دستگاه برود و ان 

را نقد كند. 
 مى خواهم وقت رفتن سربلند از 

وعده هايم به مردم باشم
مراد ناصــرى افزود: برخــى مديران مى 
گويند اعتبارى اختصاص داده نشده وقتى 
پيگيــرى ميكنم ميبينم اعتبــار بوده مدير 
كوتاهى كرده است و مديران تدبير باشيد 
و مردم را نااميــد نكنيد. ناصرى در طرح 
مشــكالت مردم در شهرستان هم گفت:

مى خواهــم روزى كه ميروم بــا افتخار 
بگويم مردم به همه وعده هايم عمل كردم. 
ناصــرى گفت:روســتاها در بخــش آب 
آشــاميدنى با مشــكل مواجه هستند. در 
نوســازى مدارس برخــى از كپر  بخش 
هم بدتر اســت. فرماندار نهاوند در اعالم 
مشكالت شهرســتان گفت: ورودى خزل 
از سمت خزل به كشت تبديل شده است 

و شهر فيروزان كمربندى ندارد. 
 فرماندار نهاوند درباره رويداد گردشگرى 
2018 هــم گفت:2018 رخــداد بزرگى 
بــود اما هنوز عليرغم همــه فعاليت ها و 
هزينه هــا و بدهى ها به مردم هنوز ريالى 
پرداختى ندارد كه به كام شهرســتان تلخ  

ميشود. 
وى تصريح كرد:با دســت خالى 2ميدان 
در برزول كلنگ زنى كردم حاال 300براى 

ادامه كار مى خواهيم. 
فارسبان ظرفيت بزرگى است اعتبارى هم 

براى اين موقعيت بكر مى خواهيم.
 دستگاهها مانع سوخت اعتبارات 

شوند
معــاون بودجه و برنامه ريزى اســتان در 
كميته برنامه ريزى شهرســتان هم گفت: 
2هزار و 100 پروژه نيمه تمام در اســتان 

داريم.
اگر تــا ديماه 97 اعتبارات جذب نشــود 
به خزانه كشــور برگشــت ميخورد براى 
هميــن اگر تا پايــان ماه دســتگاهى كه 
نتوانــد اعتبارش را جــذب نكند آن را به 
ســاير دســتگاهها ميدهيم كه استان ضرر 
وفايى  نداريم.سيدمهدى  هم  تعارف  نكند 
گفت:25هزار روستا در كشور بايد برنامه 
توســعه اشــتغال تعريف شــود هزار و 
90روستا در استان همدان شامل اين طرح 
است و فرصت هاى اشتغال شناسايى مى 
شــود تمام دســتگاهها بدون استثنا حتى 
شهردارى ها نتايج اين مطالعات را بگيرند 

و استفاده كنند. 
وفايــى گفــت: مدارســى كه ســرويس 
بهداشــتى يا ديوار كشــى آنها با مشكل 
مواجه است معرفى كنند تا در يك برنامه 

سه ساله رفع شود. 
به  گيان  گردشــگرى  اعتبارات   

3ميليارد رسيد
وى تصريح كرد:  گردشگرى سراب گيان 
اعتبارات خوبى نداشتيم تا مركز توريستى 
ملى تبديل شــود 3ميليارد گذاشته ايم و 

هزينه هاى 2018  را هم پيگيرى ميكنم.

عظيمي مجــذوب-  كبودراهنــگ-    
جمعيت  صددرصد  همدان پيام:  خبرنگار 
شهرهاي شهرســتان از نعمت آب شرب 

بهداشتي و سالم بهره مند هستند.
رئيس آب و فاضالب شهري كبودراهنگ 
در گفت وگــو با همدان پيام با اشــاره به 
قرار گرفتن در آستانه 40 سالگي انقالب 
اسالمي گفت: مردم بايد از دستاوردهاي 
40 ساله انقالب اســالمي ايران در تمام 
حوزه ها آگاه شــوند و بــا توجه به اينكه 
ما در 40 ســالگي انقالب اســالمي قرار 
داريــم بزرگترين غفلــت مي تواند عدم 
شناســاندن اين دستاوردها و خدمات 40 

ساله انقالب به مردم باشد.
ســيدامين شــيخي زاده ادامــه داد: تمام 
جمعيت شــهري شهرستان از آب شرب 
جمعيت شهري  بهداشــتي و 80 درصد 
تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند 

كه ايــن يكي از باالترين شــاخص هاي 
بهداشتي در سطح استان است.

وي با اشــاره بــه فعاليت هــاي مختلف 
اقتصادي  شاخص هاي  در  گرفته  صورت 
مقاومتي نيز گفت: در راســتاي عمل به 
منويــات مقــام معظم رهبــري و تحقق 
اهداف دولت در زمينــه اقتصاد مقاومتي 
و حمايــت از كاالي ايراني فعاليت هاي 
گسترده اي صورت گرفته كه از آن جمله 
مي توان به پايين آوردن زمان رســيدگي 
به حــوادث آب طبــق اســتانداردهاي 
اصالح  فاضــالب،  و  آب  شــركت هاي 
ايســتگاه هاي پمپاژ، فاضــالب و به روز 
رساني تأسيســات تصفيه خانه فاضالب 
در راســتاي بار چرخانــي آب به محيط 
زيست و اســتفاده از پساب فاضالب در 
چرخه كشاورزي و صنعت، استفاده بهينه 
از ظرفيت دستگاه هاي كنترل گر به منظور 

تأمين فشــار مناسب و جلوگيري از هدر 
رفت آب از شــبكه هاي فرســوده انجام 
پروژه هاي عمراني بــه صورت اماني كه 
باعث صرفه جويي در منابع مالي شركت 
خواهد شد (اجراي اماني خط انتقال آب 
جديــد كبودراهنگ و تجهيز چاه جديد) 

و... اشاره كرد.
وي همچنيــن خريــداري تجهيزات از 
شــركت هاي ايرانــي و عدم اســتفاده 
از تجهيــزات خارجــي در تأسيســات 
بــه منظور جلوگيــري از خروج ارز از 
كشــور و حمايــت از كاالي و توليــد 
ملي و ايراني، مهنــدس مجدد چاه ها و 
تأسيســات با اســتفاده از توان نيروهاي 
بومي شهرســتان به منظور باال بردن توان 
توليد  صرفه جويــي در مصرف انرژي با 
رعايت ســاعات پيك مصــرف و تنظيم 
زمان اســتفاده از منابع تأمين آب بخش 

ديگــري از ايــن فعاليت ها در راســتاي 
اقتصــادي مقاومتــي و حمايت از كاالي 
ايرانــي خواند و اظهار داشــت: با توجه 
به شــرايط بحراني چند سال گذشته در 
زمينه تأمين آب شــهرهاي شيرين سو و 
گل تپه، شــركت آب و فاضالب شهري 
با حمايت مســئولين استاني و شهرستاني 
در سال جاري اقدام به حفر چاه جديد 
شده  گل تپه  و  شيرين ســو  شهرهاي  در 
اســت كه از نتايج كيفي و كمي مناسبي 
برخودارند و اين نشان دهنده اين است 
كــه مردم عزيز شــهرهاي شيرين ســو 
و گل تپه در ســال آينده نگــران تأمين 
آب شــرب نخواهند بود و اميد اســت 
بــا تكميــل عمليات پــروژه و اجراي 
خط انتقال و تجهيز چاه در ســال آتي 
با مشــكل تأمين آب در اين دو شــهر 

نباشيم. مواجه 

تمام شهرهاي كبودراهنگ 
از آب شرب بهداشتي بهره مندند

فرماندار نهاوند در كميته برنامه ريزى: 

روستاها مشكل آب آشاميدنى دارند

برخوردارى بيش از 
يك هزار خانوار رزنى از
 آب شرب بهداشتى

 مدير امور آب وفاضالب روســتايى شهرســتان 
رزن از برخوردارى هزارو دو خانوار ساكن در بخش 
مركزى و بخش قروه درجزين از آب شرب بهداشتى 

در سه ماهه گذشته خبر داد.
مدير امورآب و فاضالب روســتايى شهرستان رزن 
ضمن ارائه گزارشى از عملكرد امور آبفار شهرستان 
رزن در ســه ماهه گذشــته با بيان اينكه تامين آب 
شــرب پايدار همــواره از جمله دغدغــه هاى ما 
اســت،گفت: به همين منظور در روســتاى كليجه 
عالوه بر اجراى عمليات افزايش گالرى و اليروبى 
چاه موجود، اجاره چاه كشاورزى جديد، آبرسانى 

از طريق تانكر سيارو اخذ مجوز بهره بردارى از چاه 
واگذارى توسط خير در دستور كار قرار گرفت كه 
با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده  56 خانوار 
با 170 نفر جمعيت در روستاى كليجه از آب شرب 
ســالم برخوردار خواهند شــد.به گــزارش روابط 
عمومى شــركت آب و فاضالب روســتايى استان 
همدان ، محمد ابراهيــم فراهانى در ادامه با اذعان 
به اينكه در راســتاى ارتقاء كنترل كيفيت بهداشتى 

آب آشاميدنى و سالمت مشتركين اقدامات الزم در 
دستور كار قرار گرفت، عنوان كرد: در همين زمينه 
تهيه و نصب 4 دســتگاه كليرناتور مايع 500 ليترى 
در روستاهاى جاميشــلو،آغچه خرابه مركزى، امير 
آبــاد و ينگه با هزينه اى افزون بر 300 ميليون ريال 
از محل اعتبارات اســتانى عملياتى شد كه با اجراى 
اين طرح 809 خانــوار و جمعيتى افزون بر 2هزار 

و 514 نفر از آب شرب بهداشتى بهره مند شدند.

كشور  در  روســتا  5هزار 
بايــد برنامــه توســعه 
هزار  شود  تعريف  اشتغال 
و 90روســتا در اســتان 
همدان شــامل اين طرح 
هاى  فرصــت  و  اســت 
اشتغال شناسايى مى شود 
بدون  دســتگاهها  تمام 
شهردارى  حتى  اســتثنا 
را  مطالعات  اين  نتايج  ها 

بگيرند و استفاده كنند
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ايران و جهان

حمايت مجدد 8 كشور اروپايى
 از برجام

  هشــت كشور اروپايى در بيانيه اى مشترك ضمن تعيين تكليف 
مجدد بر لزوم ادامه اجراى برجام نســبت به فعاليت هاى منطقه اى و 

برنامه  موشكى ايران ابراز نگرانى كردند.
به  گزارش  ايسنا، هشت كشور اروپايى شامل بلژيك، فرانسه، آلمان، 
ايتاليا، هلند، لهســتان، ســوئد و انگليس پس از برگزارى نشســت 
شوراى امنيت سازمان ملل براى بررســى پايبندى ايران به قطعنامه 

2231 يك بيانيه مشترك منتشر كردند.
همان طور كه مورد تاييد قرار گرفته اســت ايــران به اجراى كامل 
تعهدات مرتبط هســته اى اش ادامه مى دهد. برجام به شــكلى موثر 
برنامه هســته اى ايــران را محدود و تضمين مى كند كه اين كشــور 
به سالح هســته اى دست نمى يابد. اين يك امر كليدى براى امنيت 

اروپا است.
اين كشــورهاى اروپايى در ادامه  تصريح كردند: هر چند برجام پس 
از خروج آمريكا و بازگرداندن تحريم هاى اين كشــور عليه ايران با 
چالش هايى بزرگ روبرو اســت و ما باز هم تاســف خود را از اين 

مساله ابراز مى كنيم.

استعفاى نمايندگان فشار بر تصميم گيران 
حوزه آب است

 نماينده مردم شهرستان هاى شهركرد، بن و سامان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت : استعفاى نمايندگان استان اصفهان، عدول از يافتن يك 

راه حل ملى و فشار براى تصميم گيران حوزه آبى كشور است.
اردشــير نوريان در گفت وگو با ايرنا افزود: حل معضل آب شرب 
در يــك منطقه نبايد منوط به تحميل همين مشــكل به منطقه ديگر 
باشــد و تشخيص معضل ملى مى طلبد اين مساله با نگاه ملى و ادله 

كارشناسى و راه كار ملى حل شود.
وى تصريــح كرد: در اين زمينــه، نامه اى از ســوى نماينده مردم 
شهرســتان هاى شــهركرد، بن و ســامان به رئيس مجلس شوراى 

اسالمى تقديم شده است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: نكته دوم اين اســت كه در بين مردم نبايد تبعيض 
قائل شد و همانگونه كه مردم اصفهان حق دارند از آب شرب سالم 
برخوردار باشــند، مردم چهارمحال و بختيارى و تمامى مردم ايران 

نيز اين حق را دارند.

آمريكا هنوز به قطعنامه هاى لغو شده 
استناد مى كند

 رئيس دســتگاه ديپلماســى تصريح كرد: «پامپئو» تأييد كرد كه 
آمريكا و متحدانش درباره موشــك هاى ايران به قطعنامه ملغى شده 

1929تكيه دارند.
به گــزارش مهر، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نســبت به 
سخنان «مايك پامپئو» در نشست شوراى امنيت سازمان ملل درباره 

اجراى قطعنامه 2231 واكنش نشان داد و در توئيتر خود نوشت:
پامپئو، در جديدترين سوءاستفاده مضحك از شوراى امنيت سازمان 

ملل متحد؛
دربــاره نقض قطعنامه 2231 شــوراى امنيــت رجزخوانى كرده و 

برنامه هايش براى نقض بيشتر [اين قطعنامه را] مشخص كرد؛
 تأييد كرد كــه آمريكا و متحدانش درباره موشــك ها[ى ايران] به 

قطعنامه ملغى شده 1929تكيه دارند؛
آمريكاى منزوى شــده را به اولين عضو دائم شــوراى امنيت تبديل 
كرد كه كشورهاى ديگر را بابت پايبندى به قطعنامه ها تنبيه مى كند.

فشارها براى انصراف از استيضاح وزرا 
پذيرفتنى نيست

 عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقــات مجلس با اشــاره به 
درخواســت نمايندگان ملت درباره اســتيضاح منصور غالمى وزير 
علوم گفت: نمايندگان بايد بدون فشار بتوانند به وظايف خود عمل 
كنند ضمن اينكه وزرا هم به بايد به سؤاالت و ابهامات پاسخ دهند.

داود محمــدى عضــو كميســيون آمــوزش و تحقيقــات مجلس 
شــوراى اســالمى در گفت وگو با فارس، درباره فشارهاى وارده به 
درخواســت كنندگان استيضاح وزير علوم گفت:  نمايندگان براساس 
حق قانونى خود و وظايف محوله مى توانند از تمام اقدامات قانونى 
براى رفع مشكالت كشور اســتفاده كنند چراكه آنها در برابر مردم، 

نظام و خداوند مسئول هستند. 

افزايش سهميه زنان در انتخابات مجلس 
به كارگروه ويژه ارجاع شده است

 عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى مجلس بــا بيان اينكه 
اعطاى سهميه 30درصدى به زنان براى كارشناسى بيشتر به كارگروه 
ويژه اين كار ارجاع شده است گفت: پس از اعالم نظر اين كارگروه 

تصميم گيرى در اين خصوص انجام مى شود.
 به گــزارش فارس،ابوالفضل ابوترابــى گفت: اين موضوع در 
كميســيون شوراهاى مجلس به ســرانجام نرسيده و فعًال براى 
كارشناسى بيشــتر به كارگروه ويژه اين كار ارجاع شده و پس 
از اعــالم نظر اين كارگــروه تصميم گيــرى در اين خصوص 

مى شود.  انجام 
وى دربــاره كاهش ســن كانديداهاى انتخابات به 28 ســال افزود: 
اين موضوع براى انتخابات شــوراها پيشــنهاد شده است و فعًال به 
جمع بندى خاصى در اين خصوص به منظور رأى گيرى در كميسيون 

صورت نگرفته است.

در جامعه هستند ولى با جامعه نيستند
 در سال هاى اخير تعداد قابل توجهى از جوانان ژاپنى به سنت هايكى 
كومورى توجه نشان داده اند. آنان ماه ها خود را در اتاق خانه شان حبس؛ و 
ارتباطشان را با جامعه قطع مى كنند. اتاق بهم ريخته و رفتن به دنياى درون؛ 
بدون هيچ هدف مشخصى؛ يكى از ويژگى هاى اين جوانان است. برخى 
از جامعه شناسان بر اين نظر هستند كه انتظار شديد وُ كشندة جامعه ژاپنى 
از آنان براى موفقيت شــغلى، مالى و يا تحصيلى باعث شده است تا آنان 
به دليل هراس از كابوس ناكامى ها و مواجهه با تحقيرهاى اطرافيان، گوشه 

عزلت برگزينند و به اصطالح؛ هايكى كومورى كنند.
شــايد بتوان گفت كه در مطالعــات اجتماعى، رابرت مرتــون از اولين 
 retreatism «جامعه شناســانى بود كه به موضوع « انزوا يا انزوا گزينى
توجه نشان داد و به توصيف افرادى پرداخت كه به تعبير او گوشة عزلت 
برمى گزينند و خويش را در قرنطينه اى خودخواسته قرار مى دهند، حصارى 
به دورِ خود مى كشند و به تدريج از جامعه فاصله مى گيرند. نوعى تبعيد يا 

ُبريدن خودخواسته از جامعه به ناكجاآباد.
مرتون معتقد است كه عموماً در هر جامعه اى اهداف و ارزش هايى حاكم 
است و از فرد انتظار مى رود تا به سمت آن اهداف حركت كند. براى مثال 
موفقيت مادى مى تواند هدفى باشــد كه نهادهاى اجتماعى مانند خانواده 
يا رســانه ها در معرض افراد قرار مى دهند. معموالً وضعيت نرمال در يك 
جامعه آن است كه امكان رسيدن به اين اهداف براى افراد امكان پذير باشد. 
مشكل زمانى بروز مى كند كه چنين امكانى وجود نداشته باشد. مثًال شرايط 
خوِب مادى يك ارزِش موردقبول جامعه باشــد ولى جامعه نتواند شغل 
مناســب براى دسترســى به اين هدف را در اختيار افراد قرار دهد، و يا 
تشكيل خانواده  يك ارزش باشــد ولى افراد؛ شرايط مالى مناسب براى 
تشكيل خانواده را نداشته باشند. از شما شديداً انتظار مى رود كه اسب سوار 
شــويد و اين در حالى است كه اســبى وجود ندارد! جامعه از اعضايش 
انتظــار دارد تا روزبه روز ازنظر مادى موفق تر شــوند ولى در عمل؛ راه 

پذيرفته شده اى پيش روى آن ها قرار ندارد تا ازنظر مادى پيشرفت كنند. 
پرسش مرتون آن است كه افراد در اين وضعيت چه واكنشى از خود نشان 
مى دهند؟ نظرية مرتون« نظرية فشار يا تقّال» نام دارد. منظور، فشارى است 
كه فرد در موقعيتى نظير آنچه در مثال هاى باال گفتيم تجربه مى كند و همين 

فشار او را به بيراهه ها يا ميان برها سوق مى دهد. 
انزوا و يا گوشــه گيرى يكى از پاســخ هاى ممكن به شرايِط توأم با فشار 
است. در اين وضعيت، افراد به تدريج خود را از جامعه دور مى كنند. ازنظر 
مرتون برخى از آن ها به الكل و يا مواد مخدر پناه مى برند، مى نوشــند تا 
ازنظر ذهنى خود را از جامعه دور كنند. مرتون معتقد بود كه اين افراد در 
ابتدا تالش كرده اند تا با انتظارات جامعه همراه و همگام شوند ولى دچار 
ســرخوردگى، ناكامى و احساس تحقير شــده اند و به همين داليل انزوا 
را برگزيده اند. هرچند جامعه ژاپن بــا جامعه ايران تفاوت دارد ولى اين 
روزها در بين دانشــجويان قديمى ام كه هنوز شغلى نيافته اند نشانه هايى 
از عزلت گزينى، انزوا و گوشــه گيرى مى بينم. همكاران روان شناسم نيز از 
مراجعه والدينى خبر مى دهند كه فرزندانشان به شكل خودخواسته خويش 
را در اتاق هايشــان حبس كرده اند و عالقه اى ندارند تا با جامعه در ارتباط 
باشــند. برخى از دانشجويان قديمى ام به تنهايى در خانه هاى جنگلى و يا 
در حاشــيه روستاها زندگى مى كنند و دليل آنرا نه دوستى با طبيعت بلكه 
دور شــدن از نگاه سرزنش آميز و تحقيرآميز اطرافيان ذكر مى كنند. مسئله 
آنان انتظار شديد جامعه براى موفقيت هاى مادى، شغلى و تشكيل خانواده 
ازيك طرف و از طرف ديگر، فقدان هرگونه فرصت مناســب براى تحقق 

اين انتظارات توسط آنهاست.
با توجه به وخيم تر شــدن بحران اقتصادى در ايران و بيكارى گســترده، 
مى توان انتظار داشت كه بر تعداد جوانان منزوى و گوشه گير افزوده شود. 
جوانانى كه در جامعه هســتند ولى با جامعه نيستند. بايد توجه داشت كه 
انزوا فقط به شــكل جسمى و فيزيكى ظهور نمى يابد. مرتون پناه بردن به 
دامان الكل يا مواد مخدر را نيز نوعى انزوا گزينى ذهنى و دور شــدن از 

جامعه مى داند.
* فردين عليخواه- جامعه شناس و مفّسر اجتماعى

پروين سليمى  »
 حضور موئسسات علمى و آموزشى 
در هجدهمين نمايشگاه كودك و نوجوان 
نقطه مثبتى بود كه خانواده ها از آن بيشتر 

استقبال مى كنند . 
هجدهمين نمايشــگاه كودك و نوجوان 
در حالــي كار خــود را ادامه مي دهد كه 
از 19 آذر مــاه 100 نفر توليدكننده انواع 
محصوالت مربوط به كودك و نوجوان در 
فضايي بالغ بر 500 مترمربع در سالن هاي 
ابن ســينا، الونــد و هگمتانه بــا  عرضه 
امكانات  كودك،  سيسموني  اسباب بازي، 
ســرگرمي تفريحي، ورزشــي، لوازم  و 
تجهيزات آموزشي حال و هواى  خاصي 
بين خانواده ها ايجــاد كرده اند . در اين 
نمايشگاه همچنين فعاالن حوزه كودك از 
استان هاي قم، كرمانشا، آذربايجان شرقي، 

تهران و اصفهان نيز حضور دارند.
حضــور مردم همــدان و اســتقبال آنان 
از نمايشــگاه پررنــگ اســت ولــي در 
كه  فهميــد  مي شــود  صحبت هايشــان 
قيمت ها در شــأن اجناس نيستند، مادري 
كه در حال خريد عروسك و ماشين برقي 
براي فرزندانش بود تنوع اســباب بازي ها 
در نمايشگاه امسال را كم رنگ بيان كرد 
و گفت: نمايشگاه سال گذشته هم از نظر 
تنوع وهم كيفيت بهتر از امســال بود وي 
صحبــت هايش را اينگونــه ادامه داد كه 
شــايد اين كم رنگي به دليل تورم بازار 
اســت زيرا كه از توليد كننده ها حمايت 
نمي شــود و آنها هم تــوان پرداختن به 
كيفيــت و تنوع اجناس خــود را ندارند 
عرضــه كننــدگان نيز با همين مشــكل 

روبه رو هستند.
در كنار غرفه عروســك و لوازم التحرير 
پدري براي خريد دفتر و عروســك در 
حال قيمت كردن اجناس بود و مي گفت 
من به اميد تخفيف قيمت ها به نمايشگاه 
آمده ام ولي اينجا با بازار تفاوت چنداني 

ندارد تخفيف هم نمي شود گرفت.
درمحوطه نمايشــگاه پسر بچه اي ماشين 
خــود را با كنترل هدايــت مي كرد از او 
پرســيدم نمايشگاه برايش چطور است و 
چــه چيزهايي از غرفه هــا برايش جالب 
اســت. گفت بادكنك ها چــون من اينجا 
بيشتر از هر چيز بادكنك مي بينم و خودم 
هم دوست دارم سقف اتاقم پر از بادكنك 

و بادبادك هاي كوچك باشد.
غرفه داران هــم در اين بين صحبت هايي 
داشــتند گويا نمايشگاه امســال از نظر 
علمي و آموزشي پر بارتر از سال گذشته 
بود زيــرا كه آموزشــگاه هايي مثل خانه 

رياضي، خانــه زبان و چرتكــه و... در 
اين فضــا پررنگ تر بودند.كه يكى از آنها 
شــركت توان ديد آتي فروشي اينترنت 
آســياتك براي اولين بار در  نمايشــگاه 
حضور داشــت. مديرعامل اين  شركت 
درباره كارش اينگونــه گفت كه من 20 
ســال پيش به دليل مشــكالت كاري از 
اســتان خارج شدم و دو ســال است به 
شهر  خودم برگشــته و كارم را با انگيزه 
شروع كردم و همين روحيه كارى و تعهد 

خدمت به مردم استانم 
باعث شــده براي 10 
و  كرده  تحصيــل  نفر 
متخصص حوزه آي تي 

شغل ايجاد كنم .
اميد رحيميــان افزود: 
مــا در نمايندگي خود 
در  معروف  برند  چند 
ويروس  آنتــي  حوزه 
ارائــه مي دهيم  را هم 
اسپانسرى  درباره  وي 
ايــن شــركت در تيم 
تاالر وحــدت مريانج 
هــم توضيحاتــي داد 
وافزود : من و گروهم 
اسپانســر تيم اين تيم 
در  توانسته  كه  هستيم 

استان قهرمان شود و جواز صعود به ليگ 
كشوري را به دست آورد و اين موضوع 
براي استان  همدان امتياز خوبي است زيرا 
كه اتيم دو تا بــازي مانده به پايان فصل 
قهرمان شده است چون باختي نداشته و 

ما به اين موضوع افتخار مي كنيم.
از مســئولين و استاندر درخواست داريم 

اين تيم را حمايت كنند.
 در اين نمايشــگاه نيروهاي شركت شير 
پگاه همــدان هم حضورپرنــگ دارد و 
برنامه هاي  متنوعى  براي بازديدكنندگان 
اجــرا مي كننــد و در صحبت هايــي كه 
با فاطمــه رجبيان مديــر روابط عمومي 
شــير پگاه داشــتم هدف از حضور در 
نمايشــگاه را فرهنگ ســازي، افزايــش 
مصرف لبنيات در بين خانواده ها دانست 
و گفــت: با حضور عمــو حميد و گروه 
نمايشي موضوع فرهنگ 
ســازى  مزاياي استفاده 
را  لبني  محصــوالت  از 
خود  كاري  مجموعه  در 
قرار داده ايــم و هر روز 
كودكان،  به  هم  هدايايي 
زوج هاي  و  خانواده هــا 
تا  مي وشــد  داده  جوان 
براي  تشــويقي  شــايد 
لبنيات  پررنــگ  حضور 
در سبد غذايي خانواده ها 

باشد.
در ضمــن شــعار توليد 
ملي بين اسباب بازي هاي 
حضوري  نمايشگاه  اين 
بيانگر  و  داشت  كم رنگ 
اين بود كه هنوز مديران 
اســتاني همدان و دســتاندركاران حوزه 
كودك و نوجوان به اين مقوله توليد ملي 
و اشــتغال بومي نپرداخته اند اين موضوع 
را از زبان كارشــناس حــوزه كودك و 
نوجوان جويا شديم تا اين امر مهم را به 

صورت علمي و واقع گرايانه مطرح كند.
فاطمــه چلوئيان كارشــناس كودك و 

نوجوان كانون پرورشــى فكرى  استان 
همدان  صحبت هايش را اينگونه شروع 
كرد با توجه بــه اينكه خانواده ها زمان 
كافي براي پرداختن به بازي و سرگرمي 
با كودكان خود را ندارند اين نمايشگاه 
فرصت خوبي است تا در كنار فرزندان 
خود در اين فضــاي فرهنگي تفريحي 
حضور پيدا كنند ولي متأســفانه در اين 
مرحله از نمايشگاه تنوع اسباب بازي ها 
و ايرانــي بودنشــان كم رنگ اســت 
اندركاران مقولــه كودك و  دســت  و 
ملي  توليد  موضوع  به  اســتان  نوجوان 
محمدتقي  بــاره  اين  در  نپرداخته انــد 
اســباب بازي  شــوراي  ناظر  توكلــي 
نيز  اسباب بازي  نمايشــگاه  هجدهمين 
گفــت: يكــي از مولفه هــاي مهم اين 
مرحلــه از نمايشــگاه اجنــاس ايراني 
است كه اين اســباب بازي ها از متريال 
و مواد خاصي براي ســاخت اســتفاده 
شــده باشــد  ولي در اين نمايشگاه به 
چنيــن موضوعاتي كم پرداخته شــده 
اســت و جا داشــت در مقوله آداب و 
رسوم ايراني اسالمي كتاب ،محصوالت 

شنيداري توليد و عرضه مي شد.
موسســه ذهني نو هــم كه تنهــا مركز 
ذهني  محاســبات  آموزشــي  تخصصي 
چرتكه در كشــور اســت حضورجزابى  
در نمايشگاه داشت سيما مروتي نماينده 
حقوقي ذهــن نو در اســتان از آموزش 
450 كودك و نوجــوان همدانى در اين 
موسسه خبر داد و گفت: يكي از اهداف 
اين موسســه بهره مند كردن دانش آموزان 
از حداكثر ظرفيت  هوشــي و رسيدن به 

خالقيت آنان است.

بار علمى نمايشگاه ها
غنى تر ازگذشته شده است

 موجود زنده اى كه مظلوم واقع شده است. 
اما زبان اعتراض ندارد.!!! 

تپه ى ابوذر يك نعمت است، كه به دست فراموشى 
سپرده شده است.

اين مجموعه، آب نما نمى خواهد، طرح هاى متعدد 
نوين نمى خواهد، تله كابين نمى خواهد، رستوران 
و اقداماتى كه باعث تخريب بيشــتر آن مى شود، 

نمى خواهد. 
او آب و مراقبت براى زنده ماندن مى خواهد. 

اين پتانســيل ارزشــمند، به عنوان يك كليماكس 
ســاخته شــده با فاكتورهاى طبيعى است. كه اگر 
در هر نقطه از جهان قرار مى گرفت، از آن به نحو 

مطلوب قدردانى و بهره بردارى مى شد. 
و اگر شايســته به آن رســيدگى شود، اين نعمت 
و پتانســيل مظلوم در نهاوند مكانى مناسب براى 
همه  فعاليت هاى تفرجگاهى، اشتغال، فضاى سبز 
و حتى يك منبع عظيم توريستى باز و قابل توجه 

در سطح كشور خواهد بود.
برادر و خواهر گرانقدر مدت  زمان زيادى اســت، 
كه دغدغه  حفظ محيط زيســت و منابع طبيعى به 
شكل آشكار و متوالى در كل كشور، استان و حتى 
شهرستان نهاوند مطرح مى شود، اما متأسفانه عمًال 
هيچ گونه فعاليتى كه به ســمت حفظ و احياى اين 

مهم پيش برود، انجام نپذيرفته است! 

ايــن حقير بر خــود واجب مى دانم، بــا توجه به 
شــرايط خاص بحرانى به وجود آمــده براى تپه 
ابوذر (بــام نهاوند) طــرح ايجــاد كمپين حفظ 
محيط زيســت و منابع آب وخاك را در شهرستان 
نهاوند پيشنهاد نمايم. لذا چنانچه اين مطروحه از 
حمايت شما بزرگواران برخوردار شود، مطمئنًا به 

نتيجه خواهد رسيد.
اين فرزند و شــاگرد كوچكتان به عنوان كارشناس 
در اين حوزه و همچنين به واسطه ديونى كه بر ذمه  
خود مى بينم، جبراً و به  ناچار اعالم نظر مى نماييم.
بنابراين نظر خود را در قالب همين مقاله   علمى- 
پژوهشــى كه جنبه اجتماعى به خود گرفته است، 

را درباره زيست بوم هاى جنگلى مطرح مى كنم.
مزاياى پوشش گياهى و جنگل در يك منطقه: 

1- پوشــش گياهى در ارتفاعات يك منطقه مانند، 
اســفنج عمل كــرده و باعث مى شــود، آب هاى 
حاصل از نزوالت جوى را در فصول بارش (سال 
آبى) از طريق ريشــه هاى گياه به سطوح مختلف 

زمين و افق هاى خاك هدايت كند.
2-آب هدايت شــده به ســطوح زمين به آب هاى 
تحت االرضــى اضافه مى شــود و باعث باال رفتن 
سطح ايستابى (سطح آب زيرزمينى) در يك منطقه 

مى شود.
3- پوشــش گياهــى باعث لطافــت فضاى يك 

شده  منطقه 
فصول  در  و 

مختلــف 
يط  ا شــر
درجه   تعادل 
يى  آب وهوا

را در يك منطقه فراهم مى سازد.
4- از ديگر مزاياى پوشش گياهى در يك منطقه؛ 
به وجــود آوردن شــرايط مطلوب بــراى ايجاد 
جبهه هاى بارش در فصول مختلف است(به دليل 
شــرايط تعرق، پس  ازآن تبخير و جابجايى هواى 
سرد و گرم، محرك ابرهاى باردار  براى بارش در 

يك منطقه مى شود.)
5- مانــع از بيــن رفتن بافت و ســاختمان خاك 
مى شــود. و از  فرســايش خاك به طرق مختلف 

جلوگيرى مى كند.
6- اندام هــاى هوايــى درختــان و درختچه ها از 
جارى شــدن آب هاى حاصل از بارش جلوگيرى 
كرده و به عنوان يك مانع عمل نموده و در صورت 
جارى شــدن آب ســرعت آن را كنترل مى نمايد. 
پس مى تــوان گفت خطر ســيالب را كه ممكن 
اســت، براثر رگبارها  در فصول مختلف در يك 

منطقه به وجود مى آيد را از بين ببرد.
7- پوشــش گياهــى و جنگل، مأمنــى امن براى 

حيات وحش و ژنتيك هاى جانورى و 
گياهى مى باشــد. كه باعث حفظ ارقام 
محيط زيســت  مختلف  گونه هــاى  و 

مى شود.
8- مى تــوان بــا فنــاورى و فرآورى 
گونه هــاى مختلف گياهى در رشــد 
و تعالــى صنايع چوب و داروســازى 
اثرگذار بود. و شــايد؛ صدها مزاياى 
ديگر كه جاى بحث و بررســى دارد. 
شــايان ذكر است، كه جنگل بام نهاوند 

نيز از اين مزايا مستثنى نيست.
باشد كه حضور شــما گران مايگان و 
مسئوالن دلسوز ياريگر جنگلى باشد، 

كه در شهر ما تقريبًا روبه زوال است.
و اما شرايط فعلى-آتى بام و پيامدهاى 

آن: 
1- به دليل خشكى پوشش كف جنگل و درختانى 
كه به واســطه عدم آبيارى به موقع خشك  شده اند، 
خطر حريق چه به صورت طبيعى و چه با دخالت 

عوامل انسانى بسيار جدى است.
2- چنانچه به هر دليلى اين شــرايط ادامه داشته 
باشد وخشــكى مفرط صورت بگيرد، پيامدهايى 

چون:
الف- بوجود آمدن بيابان.
ب- فرسايش بادى خاك.

ج- فرسايش آبى خاك.
كه بنــد ب و ج مى تواند، اثر تخريــب كننده بر 

مناطق مختلف شــهر از جمله كــوى فرماندارى، 
شــهرك طالقانى، كوى امام حسن، مهديه و دكتر 

حسابى داشته باشد.
د- خطر سيالب در حوضه هاى مختلف به هنگام 

رگبارها در فصول مختلف.
ه- باال رفتن دماى نسبى منطقه در فصل گرما.

و- مســتعد شدن اين زيســت بوم براى به وجود 
آمدن يــك  كانون بحران ريزگــرد داخلى و... كه 

نيازمند توجه جدى مى  باشد.
بنابراين هرچه زودتر بايستى به فكر چاره و راه و 

حل هاى مناسب بود.

اليحه بودجه 98 يكشنبه به مجلس ارائه نمى شود
 مجلس شوراى اسالمى هفته آينده روزهاى يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنى دارد و قرار 
بود كه اليحه بودجه سال 98 يكشنبه هفته آينده به مجلس ارائه شود و در اين روزها، وزيران فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى و اطالعات به سواالت نمايندگان پاسخ دهند و رئيس ديوان محاسبات گزارشى را 

درباره الزام هاى بودجه سال آينده به نمايندگان ارائه كند 
ســخنگوى هيئت رئيسه مجلس گفت:نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى قرار است اليحه اهداف، 
وظايــف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، اليحه مديريت حوادث غير مترقبه كشــور و اليحه 
تشــكيل وزارت خانه هاى رفاه و تامين اجتماعى و كار و تعاون و بررســى اليحه نحوه اســتفاده، 

نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى، طرح اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى 
در تامين نيازهاى كشــور و تقويت آن ها در صادرات و طرح يك فوريتى ساماندهى بازار خودرو را 

مورد بررسى قرار دهند. كه به دليل اعمال اصالحاتى به زمان ديگرى موكول شد.
بهروز نعمتى در گفتگو با مهر، درباره زمان ارائه اليحه بودجه 98 به مجلس شــوراى اسالمى، گفت: 
قرار بر اين بود كه روز يكشنبه 25 آذر ماه اليحه بودجه سال آينده از سوى رئيس جمهور به مجلس 
ارائه شود اما پس از آخرين نشست سران سه قوه دولت تصميم گرفت تا اصالحاتى در اليحه بودجه 

سال 98 اعمال كند و به همين جهت اليحه بودجه در اين روز به مجلس ارائه نمى شود.
 وى تصريح كرد: هنوز زمان دقيق ارائه اليحه بودجه 98 به مجلس مشــخص نيســت و به محض 

تصميم گيرى در اين باره اعالم مى شود.

تپه ابوذر نهاوند، تشنه بى تدبيرى

سعادت حنيفيان

از  امسال  نمايشگاه  گويا 
پر  آموزشي  و  علمي  نظر 
بود  گذشته  سال  از  بارتر 
زيرا كه آموزشــگاه هايي 
مثل خانــه رياضي، خانه 
زبان و چرتكه و... در اين 

فضا پررنگ تر بودند

يادداشت ميهمان 
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ميزان طالق كاهش يافته است
 ميزان طالق به ازاى هر هزار زن متأهل طى 3 تا 4 ســال اخير ثابت مانده و حتى 

دو دهم هم كاهش يافته است.
به گزارش ايلنا، رئيس ســازمان امور اجتماعى كشــور گفــت: در حوزه نزاع فردى 
ياجمعى، طالق يا دعاوى خانوادگى نه تنها شــاهد تثبيت شاخص ها بوديم حتى در 

برخى موارد نيز كاهش شاخص هاى مرتبط با اين حوزه ها را داشته ايم.
تقى رســتم وندى ادامه داد: در حوزه طالق اشــتباهى كه حتى برخى صاحبنظران و 
كارشناسان انجام مى دهند اين است كه تعداد طالق (پرونده هاى) طالق را در كشور 
اعالم مى كنند و بديهى است كه پرونده هاى طالق سال 96 نسبت به 95 افزايش يافته 
است اما بايد در نظر بگيريم كه همواره ميزان آسيب هاى اجتماعى براى ما مهم است.

اليحه تامين امنيت، بيشترين نگاه حمايتى را به زنان دارد
 در قالب اليحه تامين امنيت اجتماعى زنان در برابر خشونت بيشترين نگاه حمايتى 

به نيمى از پيكره جامعه درنظرگرفته شده است.
مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه تاكيد كرد: در مدتى كه 
از تدوين اليحه گذشــته است با حضور در مراجع علمى مختلف، از نظر كارشناسان 

استفاده كرده و حتى به بازنگرى آن پرداخته ايم.
سيدجعفر كاظم پور ايرنا گفت: طرح مسائل مختلف در اين زمينه از سوى حقوقدانان 

و كارشناسان فرصتى است كه مى توان به رفع نواقص احتمالى آن كمك كرد.
كاظم پور ادامه داد: هيچ قانونى بى نقص نيست؛ از اين رو، از نظر جامعه حقوقدانان 
و ساير انديشمندان در نقد اين اليحه براى اصالح نواقص احتمالى آن استفاده مى كنيم.

معلم نبايد سر كالس هيچ دغدغه اى به جز تدريس 
داشته باشد

 دســتگاه قضايى آمادگى الزم را براى هم افزايى با آموزش وپرورش در راســتاى 
كاهش آسيب هاى اجتماعى دارد و اميدواريم با گسترش و اجراى طرح قاضى مدرسه 
بتوانيم در جهت رســيدن به اهداف مشترك گام هاى مؤثرى برداريم.به گزارش ايسنا، 
يك مسئول قضايى گفت: رشد و توسعه پايدار كشور به تربيت انسان هاى آگاه، متعهد 
و متخصص وابسته اســت و پيشرفت همه جانبه نيازمند توسعه سرمايه انسانى است 
به همين خاطر آموزش وپرورش در تربيت نســل آينده كشور نقش اصلى و اساسى 
را دارد.محمدقاســمى تأكيد كرد: آموزش وپرورش ضمن تربيت افراد آگاه و پرورش 

نيروى كار، مى تواند تسهيلگر توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى كشور نيز باشد.

راهى براى جلوگيرى از جراحى هاى زيبايى 
غيرضرورى

 يافته هاى يك پژوهش گوياى آن اســت كه زنانى كه جراحى هاى 
زيبايى انجام داده اند از سرمايه هاى فرهنگى كمترى برخوردار هستند. 
براى جلوگيرى از جراحى هاى زيبايى بيمارگونه، بايد ســرمايه هاى 

فرهنگى را افزايش داد.
در طــول تاريخ همــواره بدن زنان با توجه به مــد روز، بيش از حد 
كوچك يا بزرگ دانســته شده اســت. هيچ بعدى از بدن زنان هرگز 
همان طورى كه هست، كامًال مناسب تلقى نشده است. صنعت زيبايى 
به طور كل ترويج كننده  اين تفكر است كه زنان بدون لوازم و خدمات 
آرايشــى كامل نيســتند. اين امر اين طرز تفكــر را در زنان به وجود 
مى آورد كه ظاهر طبيعى آن ها دوست داشــتنى نيست و محصوالت و 

خدمات آرايشى و جراحى هاى زيبايى بايد به اين حس كمك كنند.
رسانه هاى گروهى مثل ســينما، تلويزيون و ... شديدترين فشارها را 
تحميل مى كنند و بر نارضايتى از بــدن تاثير مى گذارند. نمايش هاى 
رســانه اى، جراحى هاى زيبايى را مطابق با اصول بهداشــتى نشــان 
مى دهنــد و صحنه هاى خونريزى كــه در جراحى هاى واقعى وجود 
دارنــد را حذف مى كنند و تنها چند عكــس از نتيجه  بعد از عمل و 

بهبودى نمايش داده مى شود.
به گزارش ايســنا، در ايران جراحى زيبايى بينى (راينولوژى) از اواخر 
دهه ى 60 رواج يافت و روز به روز طرفداران بيشــترى پيدا كرد. در 
گذشته عمده  مشــتريان اين جراحى را زنان تشكيل مى دادند ولى در 

سال هاى اخير مردان نيز خواستار جراحى زيبايى بينى هستند.
طبق آمار اعالم شــده از طرف انجمن تحقيقــات راينولوژى ايران، 
جراحى هاى زيبايى بينى در ايران هفت برابر آمريكا است و ساالنه بيش 
از 80 هزار جراحى زيبايى بينى در كشــور انجام مى گيرد. استان هاى 
تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شــرقى و گيالن استان هايى هستند 

كه بيشترين آمار جراحى هاى زيبايى را دارند.
هدى حالج زاده؛ اســتاديار جامعه شناسى دانشــگاه گيالن به همراه 
همكارانش در پژوهشــى، زنانى كه عمــل جراحى زيبايى انجام داده 
بودند و زنان بدون جراحى زيبايى را از نظر ســرمايه  فرهنگى مورد 

بررسى قرار دادند.
افرادى كه داراى سرمايه  فرهنگى هستند، مجموعه اى از توانمندى ها 
و عادت هــاى فرهنگى از جمله دانش، زبان، ســليقه و... را دارند. به 
بيان ديگر؛ ســرمايه  فرهنگى به معناى داشــتن مهارت هاى فرهنگى 
(مانند آشنايى با زبان هاى خارجى، مهارت هاى سخنورى، مهارت هاى 
هنرى و ...)، كاالهاى فرهنگى (كتاب، لپ تاپ، دوربين عكاسى و...) 
و مدارك رســمى فرهنگى (مدرك رسمى زبان، فنى-حرفه اى و ...) 

است.
در اين پژوهش 383 خانم باالى 15 ســال ســاكن شهر رشت مورد 
بررســى قرار گرفتند. 191 نفر از آن ها جراحى زيبايى داشتند و 192

نفر عمــل زيبايى انجام نداده بودند و قصدى براى انجام آن در آينده 
نداشــتند. براى جمع آورى داده هاى اين پژوهش پرســش نامه اى در 
خصوص ســن، ميزان تحصيالت خود و والدين و شــغل سرپرست 
خانوار و اطالعات در خصوص مهارت هــا، توانايى ها و عادت هاى 
فرهنگى افراد تنظيم شــد. پس از جمــع آورى اطالعات، داده هاى به 

دست آمده با روش هاى آمارى تحليل شدند.
يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه افرادى كه جراحى زيبايى داشتند، 
نســبت به افراد بدون جراحى، سن باالترى داشتند. در بين زنانى كه 
جراحى زيبايى داشــتند، افراد متاهل بيشتر بودند. از نظر اقتصادى و 
اجتماعى، دو گروه تفاوتى نداشتند و ميزان درآمد دو گروه نيز تفاوت 
چشم گيرى نداشت. همچنين در كل افرادى كه جراحى زيبايى انجام 

نداده بودند، سرمايه  فرهنگى باالترى داشتند.
افرادى كه تجربه  جراحى زيبايى نداشتند در مواردى همچون ورزش 
كردن و تســلط به زبان هاى خارجى نمره هاى باالترى كسب كردند. 
همچنين مشخص شد كه كاالهاى فرهنگى در دسترس اين دو گروه 
تا حدودى با يكديگر متفاوت اســت. استفاده از كتابخانه  شخصى و 
تابلوهاى نقاشى و مطالعات غير درسى در گروهى كه جراحى زيبايى 
نداشــتند، به مراتب بيشتر بود. همچنين زنانى كه از كاالهاى فرهنگى 
مثل ماهواره و شبكه هاى مجازى بيشتر استفاده مى كردند، براى افزايش 

سرمايه هاى جنسى خود از جراحى هاى زيبايى استفاده مى كردند.
از نظر پژوهشــگران، نمايش هاى رســانه اى عاملى براى تشــويق و 
افزايش تمايل به جراحى زيبايى هســتند. اين رسانه ها در عين حال 
كه سبب سرعت بخشيدن به آموزش و اطالع رسانى مى شوند، باعث 
كم رنگ تر شدن ســرمايه هاى فرهنگى مانند كتاب خوانى، نوآورى و 
خالقيت بين مردم مى شوند و عرصه  رقابت را به موضوعاتى محدود 
مى كنند كه از طريق رسانه ها تحميل مى شوند؛ يكى از اين موضوعات 

همان جراحى زيبايى است.
به گفته  پژوهشگران اين تحقيق: «الزم است در برنامه هاى مداخله اى، 
بــراى تعديل و اصــالح تمايل و رفتــار بيمارگونه زنان نســبت به 

جراحى هاى زيبايى، به ارتقاى سرمايه هاى فرهنگى توجه شود».
نتايــج اين پژوهش در آخرين شــماره  فصلنامه  علمى- پژوهشــى 

«جامعه شناسى كاربردى» به چاپ رسيده است.

قانون: يلداي نجومي
 بهتره بگيم يلداى دالرى 

فرارو شيطنت پسته و بادام در بازار
 با اين قيمتها برا خودشون دارن سرورى مى كنن!!

مهر: راهى براى جلوگيرى از جراحى هاى زيبايى غيرضرورى
 راهى نيست جز اينكه به هر كى رسيدى بگى چقدر تو خوشگلى!!

كسب و كار: رونق در بازار داللي كارت بانكي 
 اينم كسب و كار جديده ديگه!!

كليد: مقاومت توليد كنندگان براي كاهش ندادن قيمت ها 
 به بهانه گرونى دالر از جيب مردم به ســود رسيدن، مجبورن 

مقاومت كنن!!
شبستان: كشف خطرات تازه نمك براى قلب

 قلبتون شور مى شه!!
نصف جهان: ورود جدي آلمان به چالش آب در اصفهان 

 يعنى خودمون نتونستيم مشكل خودمون ذرو حل كنيم مجبور 
شديم از خارج آدم بياريم!!

همشهري: انتظار براي خانه دار شدن به 48 سال رسيد
 البته فكر كنم اگه منتظرين خونه اى هم بگيرن به نوه نتيجه هاشون 

ميرسه!! 
پيروزي: اصفهاني ها با سنگ، نارنج و ليزر يبه باشگاه آمده بودند

 مگه اومده بودن ميدان جنگ!!
شهروند: نزاع هاي ايران زنانه تر شده اند
 گيس و گييس كشى زياد شده!!

همدان پيام: انرژى هسته اى را با برجام از بين بردند
 اينم حاصل برجام!!

ايسنا: تبليغ كليه فروشى ممنوع
 كليه خودمونه حق داريم بفروشيمش!!

فرارو: توانمند سازى معلمان در دستور كار است
 بدون شرح!!

فراديد: چرا "گوش االغ" به ز "گوش آدمى" است؟!
 مد شده مى فهمى مد!!

 مرگ مشــكوك مادر همدانى پس از 
زايمان در يكى از بيمارســتانهاى اســتان 

همدان موجب اعتراض خانواده وى شد.
مديركل پزشــكى قانونى استان همدان در 
تشريح اين خبر اظهار كرد: يك مادر پس 
از زايمــان در بيمارســتان جان باخت كه 
علت مرگ آن توســط پزشكى قانونى در 

دست بررسى است.
على احسان صالح در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكــه نمونه بــردارى از اين فرد 
صورت گرفته است، تصريح كرد: ممكن 
است اين مادر بر اثر آمبولى لخته خون يا 

آمبولى مايع آمونياتيك جان باخته باشد.
صالح در پاســخ به اينكه خانواده متوفى 
اعــالم كرده اند دخترشــان پس از تزريق 
آمپول تشنج و ســپس فوت كرده، عنوان 
كــرد: نمى تــوان در اين زمينــه تا زمان 
بررســى نمونه هــا و انجام آزمايشــات 
الزم اظهار نظر كرد كه ممكن اســت اين 
موضوع بين يك تا دو ماه به طول انجامد.
مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان 
دربــاره اينكه خانواده متوفى حساســيت 

دخترشــان به آمپول تزريقى را اعالم كرده 
بودنــد و اظهار مى كنند بــر اثر آن جان 
باخته، عنوان كرد: حساســيت قابل كنترل 
است و نمى توان قطعى گفت به اين علت 
فوت كرده و پس از بررسى تكميلى نتيجه 

نهايى اعالم مى شود. 
رئيس بيمارســتان بوعلى همدان با اشاره 
فوت يك مادر در اين بيمارســتان گفت: 
على رغم تاكيد پرستاران بيمارستان بوعلى 
به حساســيت بيمــار به داروهــاى آنتى 
بيوتيكى، اما باز هم پزشك دستور تزريق 

را داده است.
عليرضا ياورى كيا در گفت وگو با تســنيم 
اظهار داشــت: مادر متوفــى به تعدادى از 
توسط  كه  داشته  حساسيت  آنتى بيوتيك ها 
خودش ذكر شده و در پرونده پزشكى او 

نيز ثبت شده است.
وى تصريــح كرد: اين مــادر باردار كه 
براى زايمان وارد بيمارستان شده است، 
با موفقيت عمل ســزارين بــر روى او 
انجام مى شــود. پس از زايمان، در بخش 
توســط پزشــك معالج دارويى براى او 

نوشــته مى شــود كه جزو همان دارويى 
بوده كه به آن حساسيت داشته است.

رئيس بيمارســتان بوعلــى همدان گفت: 
پس از اينكه پرسنل ما متوجه مى شوند كه 
داروى تجويز شــده جزو موارد حساست 
اين بيمار اســت اين موضوع را با پزشك 

معالج در ميان مى گذارند.
به گزارش مهــر، خواهر متوفــى با بيان 
اينكه خواهرم پــس از انجام عمل زايمان 
و ريــكاورى به بخش منتقل شــد و حال 

عمومى خوبى داشت و دقايقى بعد پرستار 
بخش براى تزريق يك آمپول بر بالين وى 
حاضر شد اظهار كرد: وقتى متوجه شديم 
محتوى سرنگ چيست به وى اعالم كرديم 

خواهرم به اين دارو حساسيت دارد، 
وى ادامه داد: با وجــود اينكه همه گفتيم 
به اين آمپول حساسيت دارد اما پزشك و 

پرستار به تزريق آن اصرار داشتند.
حسينى شعار با بيان اينكه آمپول كه تزريق 
شد نفس خواهرم گرفت و صورتش كبود 
شد و به كما رفت، گفت: هرچه اعتراض 
كرديم و گفتيم به اين آمپول حساســيت 

دارد پرستار به تزريق آمپول اصرار كرد.
همســر متوفى نيز با بيــان اينكه در زمان 
وقوع حادثه پزشــك باالى ســر همسرم 
نبود، گفت: پزشــك  مى دانست همسرم به 

اين دارو حساسيت دارد.
گفتنى است؛ متوفى منصوره حسينى شعار، 
رئيــس كتابخانه مركزى همــدان حدودا 
35 ســاله بوده كه پس از تولد نخســتين 
فرزندش در بيمارستان بوعلى همدان جان 

باخت.

  اين نخستين بارنيست كه 20:30 التهاب 
افرين مى شــود، التهابى كه اين بار صداب 

جامعه فرهنگيان را درآورد.
پخش گزارشــى از برخورد بــا دانش آموز 
همدانــى دليلى شــد تــا معلمــان همدان 
دراعتراض به تخريــب جايگاه معلم و بى 
توجهى مســئوالن به خواســته ها و شــان 
ازسوى رســانه ملى روز پنج شنبه درحياط 
اداره كل آموزش وپرورش استان تجمع كنند 
اعتراضى كه حتى صداى وزيرراهم درآورد 
و درواكنش به اين اقدام گفت: آيا زير سوال 
بردن تالش «يك ميليــون» معلم با روايت 
ناقص و پخش سراسرى خطاى «يك» معلم 

جوانمردانه است؟!
وى اين اقدام غيرحرفه اى، را گزارشــى از 
خطاى يك معلم در يكى از مدارس اســتان 
همدان دانست كه صدا و سيما آن را با آب 

و تاب فراوان پخش كرد.
گذشــته از اينكه معلمــان تنبيه بدنى دانش 
آموزان را اقدامى ناشايست مى دانند، بيش از 
همه به اين معترض هســتند كه چرا صدا و 
ســيما تصوير معلم اين مدرسه را در شبكه 
ملى پخش كــرده و با بزرگنمايى اين اتفاق 
قبل از پرداختن به اصل و ريشــه آن باعث 
مخدوش شدن جايگاه يك قشر شده است.

آنان با طرح اين موضوع كه مشــكالت ما 
معلمان بيش از اين مباحث است مى گويند 
چرا صدا و سيما به جاى حمايت از جايگاه 

معلمان به دنبال تخريب آنان است.
معلمــان مى گويند اگر چــه روح لطيف و 
تأثيرپذير كودكان نبايد تحت هيچ شرايطى 
موجــب آزار و تنبيه حتى لفظى قرار گيرد، 
ليكــن اگر يك معلم در ميــان بيش از يك 
ميليــون همكار فرهنگى و در يك كالس از 
600 هزار كالس اين مرز و بوم به هر دليل 
موجب خطاى حرفه اى شد، آيا بايد آن را به 

اين نحو تخريبى رسانه اى كرد؟ 
معلمان تجمع كننده در اين اعتراض معتقدند 
اشاعه اين خطاها آن هم از طريق رسانه ملى 
كه گويا دنبال جذب مخاطبان از دست رفته 
خود نيز هست كم كم به عادى شدن اين گونه 

خطاها و گسترش آن كمك خواهد كرد.
معلمــى هم با اشــاره به اينكه مشــكالت 
معيشــتى معلمان و خانواده ها تاثير زيادى 
بر رفتارها گذاشته است گفت: دانش آموزان 
ديگــر آن دانش آموزان قديمى نيســتند كه 
نصايح و صحبتهاى معلــم را آويزه گوش 
خود كنند.وى مشــكالت تربيتى از ســوى 
خانواده ها را معضلى دانســت كه ســرريز 
كالس هاى درس شــده و معلم بايد آنها را 

با تحمل و مدارا پاسخگو باشد.
ساير معلمان حاضر در اين تجمع اعتراضى 
نيز به مشكالت آموزش و پرورش پرداخته و 

اعالم داشتند كه تعطيلى مدارس در روزهاى 
پنجشنبه، تراكم دانش آموزى در يك كالس 
درس به ويژه در حواشــى شهر و نيز وجود 
دانش آموزانى كه از درس و مدرسه و خانه 
و خانواده گريزان هستند باعث مشكالت بى 
شمار در آموزش و پرورش شده و همه اينها 
گريبان معلمان را گرفته است كه در حقيقت 
اينها كيفيت آموزشــى را زير سوال خواهد 
برد و بهتر است آموزش و پرورش فكرى به 

حال اين مباحث بكند.

گروهــى هم كرامت معلمان را كه همتراز با 
انبيا برشمرده اند بسيار واال دانستند و تاكيد 
كردنــد كه مهم ترين نهادهاى فرهنگ ســاز 
جامعه آموزش و پرورش اســت كه نبايد با 
بزرگنمايى يك اشتباه يا انعكاس آن با روشى 
ناصحيح، اين نظام را مورد هجمه قرار دهيم 
و خانواده ها را نســبت به معلمان خدوم و 

زحمتكش بى اعتماد نماييم
آنان بر اين اعتقادند كه همان طور كه خطاى 
يك قاضى، يك پزشــك، يك كارمند، يك 
پليس و... با جزئيات آن مورد اطالع رسانى 
به اين نحو قرار نمى گيرد پخش اين گزارش 

و گزارش هاى مشــابه در مــورد آموزش و 
پرورش در حقيقت تزريق سمى كشنده در 
اطمينان و اعتمــاد عمومى به مهمترين نهاد 
انسان ســاز و مجموعه اى است كه با تعليم 
و تربيت ســرو كار دارد و قطعــا اين نوع 
عملكرد آنهم از سوى يك نهاد ملى خوراك 
الزم براى رسانه هاى بيگانه كه بر طبل تبليغ 

عليه نظام مى كوبند را فراهم خواهد آورد.
معلمانى نيز در اين جمع بودند كه خواستار 
برخورد مدير كل آموزش و پرورش همدان 
با خاطيان مدرســه و مدير ناحيه شــدند و 

اعالم داشتند در كنار حمايت از دانش آموز 
تنبيه شــده بايد با خاطيان هم برخورد شود 
كه البته اگر صدا و ســيما هم اين تصوير را 
پخش نمى كرد ما خواستار چنين اقدامى از 

سوى مدير كل بوديم.
معلمان با در دســت داشتن پالكاردهايي با 
مضاميني چون "تخريب وجه معلمان، اعتبار 
و اعتماد از دســت رفته را به صدا و ســيما 
برنمي گرداند" و اينكه "چرا صدا و ســيما 
هيچ گاه اعتراضات عدالت خواهانه معلمان 
را منعكس نمي كند" و "صدا و ســيما پاسخ 
قانع كننــده اي به اين عملكرد خود داشــته 

باشد" چرا پايمال شــدن حقوق فرهنگيان 
رسانه اى" نمي شود اعتراض خود را اعالم 

داشتند.
الزم به ذكر است در تجمع اعتراضى معلمان، 
مديــر كل آموزش و پــرورش نيز دقايقى 
حضور پيدا كرد و با معترضين صحبت كرد.

گفتنى است هيچ نماينده اى از صدا و سيما 
در اين تجمع حضور نداشت. همچنين اين 
تجمع تنش و حاشيه اى به همراه نداشت و 
در جوى آرام و در شــان مقام معلم برگزار 

شد.
در پايان بيانه اي در اعتراض به عملكرد صدا 
و ســيما در خصوص پرداختن به وضعيت 
معلمان و نيز تخريب اين قشــر قرائت شد 
و معلمان خواستار برخورد جدي با عامالن 

اين اقدام شدند.
گفتنى اســت تعدادى از دانش آموزان نيز با 
حضور دركنارمعلمان خود از دوستداشــتن 
معلمان خود واحترام به جايگاه آنان سخن 
گفتند واقدام مســئوالن مربوطه را محكوم 

كردند.

رشد بارورى در بعضى استان ها 
منفى شده است

 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه زمانبندى مواليد 
افزايش يافته كه دولت بايد در اين زمينه وارد شود، گفت: سالخوردگى 
جمعيت دغدغه ايران نيست اما اگر مديريت نشود، در آينده به بحران 

تبديل خواهد شد.
حاتم حســينى در همايش «جايگاه پژوهش در پيشبرد اهداف توسعه 
استان همدان» كه به مناسبت هفته پژوهش در جهاددانشگاهى همدان 
برگزار شــد، در مقالــه اى با عنوان «وضعيت هاى متعارض و مســأله 
سياستگذارى جمعيت در ايران» اظهار كرد: مشكالت جمعيت يكى از 
مسائل مهم در جامعه ايران است كه مورد توجه محققان و پژوهشگران 

قرار گرفته است.
وى افزود: خأليى كه وجود دارد اين است كه با وجود اينكه چندسالى 
از طرح بازنگرى در مسائل جمعيتى مى گذرد، به هيچ سياست مدونى 

درباره جمعيت ايران دست نيافته ايم.
به گزارش ايسنا، حسينى بيان كرد: خأل در سياستگذارى جمعيت ايران 
به وضعيت هاى متعارضى برمى گردد كه با آن دست به گريبان هستيم و 
اين رويكردهاى متفاوت منجر به اتخاذ يك برنامه عمل براى جمعيت 
ايران شود و موجب شــده دو گروه با دو رويكرد متفاوت درباره يك 
مســأله در برابر هم قرار گيرند و با اين رويكردهاى متفاوت نتوانيم به 

يك اجماع برسيم.
وى بيان كرد: در كشــور در حــوزه جمعيت با يك وضعيت متعارض 
مواجهيم و اين دستيابى به توافق را بر سر اهداف سياست هاى جمعيتى 

به مشكل رسانده است.
حسينى تصريح كرد: يكى از وضعيت هاى متعارض، بارورى پايين است 
كه متأسفانه عموميت پيدا كرده و تنها در برخى از استان ها مانند سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، كهيكلويه و بويراحمد و كرمان اين سيستم كمتر 
ديده مى شــود به طوريكه از 9 فرزند به 3.5 درصد رسيده است و بقيه 

استان ها پايين تر از سطح جايگزينى هستند.
وى با بيان اينكه تداوم پايين تر از سطح جايگزينى در طول زمان منجر 
به بازتوليد نسل و جمعيت نخواهد شد، گفت: طبق آخرين سرشمارى، 
رشد جمعيتى به 1.3 درصد رسيده كه هنوز مثبت است و باعث مى شود 
جمعيت ما زياد شود به طوريكه اگر اين نرخ رشد را حفظ كنيم بعد از 

گذشت پنجاه و اندى سال جمعيت به 160 ميليون نفر خواهد رسيد.
حســينى به علل كاهش جمعيت در جامعه اشاره و عنوان كرد: كاهش 
تمايالت فرزندآورى، كاهش شمار فرزندان ايده آل، كاهش طول دوره 
بارورى به طورى كه اوج بارورى از 25 تا 33 ســالگى است، گسترش 
استفاده از روش هاى پيشگيرى، الگوهاى متفاوت استفاده از روش هاى 
پيشــگيرى و حاملگى هاى ناخواســته از اين علل است كه در مناطق 

مختلف و با فرهنگ هاى متفاوت تغيير مى كند.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: استمرار در بارورى زير سطح جايگزينى 
در آينــده به ســالخوردگى جمعيت منجر خواهد شــد كه جمعيت 

سالخوردگى پديده مسلط ايران در سال هاى آينده خواهد بود.
وى  با بيان اينكه در بعضى استان ها مانند همدان رشد بارورى منفى شده 
است، تأكيد كرد: خالصى از موقعيت مذكور، مشروط به مشخص كردن 
اولويت هاى سياستگذارى است و همه جوامع با مسائل مختلف مواجه 
هستند و بايد ديد كه چكار بايد كرد. وى بيان كرد: رشد جمعيت در دهه 
60 به طور طبيعى ساالنه به بيشترين ميزان رسيده و پيش بينى مى شود در 

1430 به صفر و استمرار آن منفى شود.

روزپنج شنبه فرهنگيان دراداره كل آموزش وپرورش استان تجمع كردند

اعتراض به تخريب جايگاه معلم

مرگ مشكوك مادر همدانى در بيمارستان بوعلى
 در حال بررسى است

تراكم دانــش آموزى در 
يك كالس درس به ويژه 
نيز  و  شــهر  حواشى  در 
كه  آموزانى  دانش  وجود 
از درس و مدرسه و خانه 
و خانواده گريزان هستند 
باعث مشكالت بيشمار در 
آموزش و پرورش شده و 
همه اينها گريبان معلمان 

را گرفته است
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بيستمين و پنجمين نمايشــگاه بين المللى 
چاپ و بسته بندى تهران روز پنج شنبه در 
حالى افتتاح شد كه مسئوالن مرتبط با چاپ 
كشور و تعدادى از فعاالن اين حوزه حضور 

داشتند.
در اين نمايشــگاه 400 شــركت ايرانى و 
خارجــى فعــال در عرضه انــواع چاپ و 
ماشــين آالت وابسته حضور دارند و هيأت 
هاى تجارى كشورهاى مختلف از نمايشگاه 

بازديد مى كنند.
«مركز چاپ و بســته بندى همدان» نيز در 
سالن 36 در كنار تعدادى از بزرگان چاپ 
كشور و 45 شــركت از كشورهاى ايتاليا، 
ســوئد، آلمان، فرانسه، پكن، تركيه و كره 
جنوبى با مدرن ترين دســتگاه  چاپ ليبل 
و بســته بندى اروپا و انواع چاپ، ميزبان 
مهمانــان داخلى و خارجى و مســئوالن 
استانى و كشورى است و تاكنون تعدادى 
از مســئوالن و فعاالن عرصه چاپ و بسته 
بنــدى از غرفه بازديد كــرده و از نزديك 
با آخرين دســتاوردهاى «پيام رسانه» آشنا 

شده اند.
اين هشــتمين حضور اين چاپخانه در اين 
نمايشگاه و بيســتمين حضور در نمايشگاه 
هــاى داخلــى و خارجى در ســال 97 به 

حساب مى آيد.
اين دوره از نمايشــگاه به دليل تحريم هاى 
غرب عليه ايران با استقبال كمترى از سوى 
شــرك هاى خارجى و حتى داخلى مواجه 

شده است. 
تعــداد توليدكنندگان و فعاالن عرصه چاپ 
كه از نمايشگاه بازديد مى كنند نيز نسبت به 

سال گذشته كمتر به چشم مى خورد.
عليرضا كاغذيان در گفت و گو با خبرنگار 
همدان پيام يكى از داليل استقبال كمترغرفه 
گذاران از اين نمايشــگاه را نوسانات ارزى 

در چنــد ماه اخير عنوان كــرد و گفت: در 
تابســتان كه با بحران ارزى مواجه شــديم 
توليدكننــدگان مقدار سفارشــات خود به 
چاپخانه ها را افزايش داده تا بتوانند بخشى 
از آن را انبار كنند و در زمان گران شــدن با 
مشكالت و محدوديت مواجه نشوند بنابراين 

در حال حاضر سفارش كار كمترى دارند.
يكى از فعاالن در بخش ماشين آالت وابسته 
به چاپ هم گفت: اين دوره از نمايشــگاه 
نتوانسته ايم مانند سال هاى گذشته حضور 
داشته باشيم چون تقاضا براى خريد ماشين 

آالت به شدت كاهش يافته است.
آنطور كه غرفه شــركت هاى خارجى نشان 
مى دهد تعداد آنها نســبت به ســال هاى 

گذشته كاهش چشمگيرى داشته است. 
تاجران كاغذ مى گفتند: به خاطر گران شدن 
قيمــت ارز و كمبود مواد اوليــه مورد نياز 
بســيارى از قراردادها كه با طرف خارجى 

در كشور بسته مى شود كنسل شده و تعداد 
كمى از كشــورها با شرايط كنونى تمايل به 

همكارى با تاجران ايرانى را دارند.
يكى از چاپخانه داران شركت كننده در اين 
نمايشگاه هم گفت: اين نمايشگاه بزرگترين 
گردهمايى در حوزه چاپ و ماشــين آالت 
وابسته در منطقه اســت دو نماشگاه ديگر 
هم در اســتانبول و دبى برگزار مى شود كه 

بــه اين بزرگى و كيفيت نيســت 
بنابراين مسئولين بايد نگاه ويپه اى 
به صنعت چاپ در كشــور داشته 

باشند.
چاپ  حوزه  اكنون  وى،  گفته  به 
مواد  تهيــه  چالــش  با  كشــور 
اوليه مورد نياز مواجه اســت و 
مســئوالن بايد راه هاى مبارزه با 
اين مشكال را پيدا كرده و آن را 

حل كنند.

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى چاپ 
و بســته بندى تهران تا 25 آذرماه هر روز از 
ســاعت 9 تا 17 در محل دايمى نمايشگاه 

هاى بين المللى تهران برپا است.
«مركز چاپ و بســته بنــدى همدان» در 
سالن B غرفه شماره 63 پذيراى مهمانان 
از مســئوالن اســتانى و كشورى و فعاالن 

اقتصادى و توليدكنندگان است.

اقتصـاداقتصـاد

يادداشت ميهمان

 eghtesad@hamedanpayam.com

هدرروى 25درصدى آب در ايران به دليل فرسودگى 
شبكه

 ميزان هدرروى آب در كشور به دليل فرسودگى شبكه به صورت متوسط 25 درصد 
است.

مديركل دفتر بهره بردارى تأسيسات آب گفت: رويكرد اين نهاد استفاده از ثروت تحت 
اختيار( تأسيات آب، انتقال آب، توزيع آب) است؛ تا جايى كه بتوانيم با تكنيك هايى به 

اين ثروت ارتقاء بهره ورى را در چرخه امور تأسيس افزايش دهيم.
به گزارش ايســنا، سيد عليرضا طباطبايى افزود: در شــهرهاى كشور عمدتا در حوزه 
شــبكه با توجه به توسعه آنها وضعيت تركيب شبكه ممكن است كه از تركيب متوازن 

برخوردار نباشد. در بخش اصالح شبكه اقداماتى را بايد انجام دهيم، جداسازى پهناى 
فشاردر شبكه هاى توزيع مى تواند به افزايش چرخه عمر تأسيسات كمك كند.

ــور  ــز در كش ــه صــورت متمرك ــازى ب ــاز س ــارات ب ــرد: اعتب ــح ك ــى تصري طباطباي
وجــود دارد كــه تــالش مــى كنيــم تــا ايــن اعتبــارات را بــه حــد معقولــى افزايــش 
دهيــم. بــا كمــك اســتانها در كشــور تأسيســاتى را كــه نيــاز بــه بــاز ســازى دارنــد را 

اولويــت بنــدى خواهيــم كــرد.
وى ادامــه داد: در هميــن راســتا بــا رويكــرد بــه اينكــه بــا 20 درصــد هزينــه بتوانيــم 
80 درصــد بهــره ورى را اجــرا كــرده و همزمــان بحــث نگــه دارى تأســيايت را بــه 

صــورت گســترده برنامــه ريــزى مــى كنيــم.

طباطبايــى تاكيــد كــرد: بايــد تــالش شــود تــا آنچــه را كــه در تأســيس در راســتاى 
خدمــت رســانى بــه مــردم اســتفاده مــى شــود آن را حفــظ و ارتقــاء دهيــم. در ســطح 

كشــورايجاد پــروژه هــاى جديــد در حــوزه آب و فاضــالب پيگيــرى مــى شــود.
ــارات  ــى اعتب ــعه مل ــدوق توس ــتايى از محــل صن ــرد: در فصــل روس ــار ك وى اظه

ــده اســت. ــتايى تخصيــص داده ش ــانى روس ــاى آبرس ــع ه ــه مجتم ــى ب خوب
ــد  ــه باي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور ب ــات آب كش ــردارى تأسيس ــره ب ــر به ــركل دفت مدي
پــروژه هــا را در فواصــل منظــم زمانــى كنتــرل و نظــارت كــرد، اضافــه كــرد: بايــد 
دانــش نويســى و يــا مديريــت دانــش را در ســازمان اجــرا و تجربــه و آمــوزش بــه 

ديگــران را انجــام داد.

سوخت

تصميمى براى سهميه بندى و تغيير قيمت 
سوخت نداريم

 بر اســاس برآوردهــا، صاحبان حــدود 10 ميليــون خودرو و 
موتورســيكلت فاقد كارت سوخت هســتند و تاكنون يك ميليون و 
200 هزار نفر براى صدور كارت سوخت مراجعه يا ثبت نام كرده اند.
وزيــر نفت گفت: طرح كنونى براى صدور كارت ســوخت با هدف 
مشــخص شدن وضعيت ســوخت خودروها اســت و تاكنون براى 
ســهميه بندى يا تغيير قيمت ســوخت در دولت تصميم گيرى نشده 

است.
ــزان قاچــاق  ــزود: مي ــه اف ــدار زنگن ــژن نام ــارس ،بي ــه گــزارش ف ب

ــر اســت. ــون ليت ــا 5 ميلي ســوخت از كشــور حــدود 4 ت
وى اجــالس اخيــر اوپــك را ســخت و تحــت فشــار شــديد امريــكا 
دانســت و گفــت: عمــده فشــارها بــه ايــران در ايــن اجــالس را دو 

كشــور همســايه داشــتند و اقداماتشــان غيردوســتانه بــود.
ــان  ــش توليدات م ــا كاه ــه ب ــى ك ــزود: در صورت ــت اف ــر نف وزي
موافقــت مى كرديــم 600 هــزار بشــكه از ظرفيــت توليــد و فــروش 
ــورى اســالمى  ــا اصــرار جمه ــا ب نفــت كشــور كاســته مى شــد ام
ــش  ــراى كاه ــك ب ــر اوپ ــه اجــالس اخي ــراى قطعنام ــران از اج اي

توليــد مســتثنى شــد.
زنگنــه گفــت: رونــد فعلــى بــازار نشــان مى دهــد كــه اقــدام مثبــت 

اوپــك در كاهــش توليــد نفــت پذيرفتــه شــده اســت.
ــا  ــه برخــى از آنه ــك اســت ك ــى متوجــه اوپ ــزود: تهديدات وى اف

ــى اســت. ــر داخل خارجــى و بخشــى ديگ
زنگنه با اشاره به طراحى 27 فاز براى پارس جنوبى گفت: تا پارسال 
21 فاز به مدار آمد و تا پايان امسال 4 فاز ديگر عملياتى خواهد شد.

وى افــزود: اوراق ريالــى توســعه صنعــت نفــت بــه زودى عرضــه 
خواهــد شــد كــه در قالــب آن عمليــات اجرايــى 33 ميــدان جديــد 

ديــده شــده اســت.
ــر  ــى از نظ ــاى نفت ــرآورده ه ــام و ف ــت خ ــت: نف ــت گف ــر نف وزي
تحريــم تفاوتــى باهــم ندارنــد بلكــه فشــار امريــكا بــراى تحريــم 

ــران بيشــتر از نفــت خــام اســت. ــى اي ــراورده هــاى نفت ف

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى همدان

آگهـى مزايـده   
(نوبت دوم)

ــل  ــر دارد مح ــدان در نظ ــالمى هم ــگاه آزاد اس  دانش
انتشــارات ايــن واحــد دانشــگاهى را بــه افــراد واجــد 

شــرايط واگــذار نماينــد
ــخ درج  ــد از تاري ــان مى توانن ــى متقاضي ــذا تمام ل
آگهــى بــا مراجعــه بــه دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان 
ــه دريافــت اســناد مزايــده اقــدام  نماينــد. نســبت ب
ــت  ــان وق ــا پاي ــر ت ــتى حداكث ــنهادات بايس  پيش
ــه  ــه دبيرخان ــورخ 10/3/ 97 ب ــنبه م ادارى روز دوش
كميســيون معامــالت دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان 

ــردد ــليم گ تس
 دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان در رد يــا قبــول هــر 
ــى  ــه آگه ــار اســت و هزين ــك از پيشــنهادات مخت ي

ــد. ــده  مى باش ــده مزاي ــده برن ــر عه ــه ب روزنام

پ

  شركت آب منطقه اى همدان    

مناقصه گران مادگي  آ اعالم  فراخوان 
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

(نوبت اول)
شماره  97/13– الف

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه 
اجرايي بند ياد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه
تلفن :9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  

شرح عمليــات: عمليات رپر گذارى 80 كيلومتر از رودخانه هاى استان و در مجموع 746 رپر كه تعداد 143 عدد رپر اصلى و 603 عدد رپر فرعى 
مى باشد

2. برآورد اوليه كار: 2,799,914,198 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1397
3. مدت اجراي كار: 6 ماه

4. محل اجرا: در سطح استان همدان
5. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند .

6. نوع و مبلغ تضمين : 140,000,000ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه تداركات 

الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .
7. قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (700,000) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت 

به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005 بانك ملي  بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند 
8. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/09/25 لغايت پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 97/09/28

9.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 
10.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند 

حداكثر تا تاريخ  97/10/04 مى باشد
11. گواهينامه صالحيت پيمانكارى در پاكتى جدا ارائه گردد اين پاكتها قبل از بازگشايى پيشنهادات بررسى مى شوند و تنها پيشنهادات پيمانكارانى 

گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
12. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/10/10 اسناد مربوط 
را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان  ضمنا 

پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند 
13. تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/11 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد )در 
كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد 

دهندگان بالمانع است.    
14. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد .

مناقصه عمومى يك مرحله اي عمليات اجرايى روپرگذارى رودخانه صالح آباد ، بهادربيگ ،شهاب و خرم رود 

مديركل فرهنگ وارشاد درغرفه مركزچاپ وبسته بندى همدان:

تمام محصوالت چاپى جريان 
اقتصادى با فرآيند فرهنگى دارند

 طبــق اعــالم فائــو مــا 35 درصــد 
در محصــوالت كشــاورزى ضايعــات 
ــر  ــون نف ــد 9 ميلي ــه مى توان ــم ك داري

را ســير كنــد.
ايــران  ارگانيــك  انجمــن  رئيــس 
روســتايى  تعــاون  ازمــان  گفــت: 
در گذشــته هــم عالقه منــد بــوده 
كــه از توليدكننــده و مصرف كننــده 
تعاونــى  ســازمان  كنــد.  حمايــت 
مســير  در  مى توانــد  روســتايى 
توســعه  محصــوالت ارگانيــك كمــك 
ــى  ــا تعاون ــتا م ــن راس ــد و دراي كن
ايــن  در  را  ايــران  ارگانيك زيســتى 
ســازمان ثبــت كرديــم و توليداتــى كــه 
تــوان ورود بــه بــازار مصــرف ندارنــد 
خريــدارى  تعاونــى  ايــن  توســط 
ــه  ــب ب ــت مناس ــا قيم ــوند و ب مى ش
مى رســند. بــازار  و  فروشــگاه ها 

بــه گــزارش ايلنــا، ســيد رضــا نورانــى 
ــوالت  ــادرات محص ــوص ص در خص
ارگانيــك گفــت: صــادرات محصوالت 
ارگانيــك بســيار خــوب اســت و وجود 
بازارهــاى هــدف باعــث رونــق كشــت 
ارگانيــك و ارزآورى آن شــده اســت. از 
نظــر ســطح زيــر كشــت در بيــن 179

كشــور جهــان در رتبــه 150 هســتيم كه 
بســيار ضعيــف اســت امــا در رنكينــگ 
جهانــى رتبــه چهــل و ســوم را داريــم.

محصــوالت  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــران گفــت: محصــوالت  صادراتــى اي
مى شــود،  صــادر  كــه  ارگانيكــى 
ــوى،  ــار، كي ــل، ان ــا، عس ــته، خرم پس
دارويــى،  گياهــان  مركبــات، 
ــاى اســت  ــران و چ ــات، زعف عرقيج
و  اروپايــى  كشــورهاى  بــه  كــه 
مى شــود  صــادر  اروپــا  اتحاديــه 

ارزش  دارد.  را  اتحاديــه  تاييديــه  و 
افــزوده ايــن محصــوالت بــاال اســت 

دارد. اقتصــادى  توجيــه  و 
نورانــى تصريــح كــرد: در وزارت 
ــراى  ــه اى ب ــاورزى بودج ــاد كش جه
محصــوالت ارگانيــك تعيين نشــده در 
حالــى كــه طبــق نظــر فائــو در آســيا 
محصــوالت جمهــورى اســالمى ايران 

ــت. ــالم تر اس ــه س از هم
ــران در  ــك اي ــن ارگاني ــس انجم رئي
رابطــه بــا ســطح زيــر كشــت در 
كشــور اذعــان داشــت: 19 هــزار 
ــران  ــت اي ــر كش ــطح زي ــار س هكت
درزمينــه توليــد محصــوالت ارگانيــك 
ســازمان هاى  در  شــده  ثبــت 
بين المللــى اســت امــا طبــق آمارهــاى 
ــار ســطح  ــزار هكت ــا 43 ه ــى م داخل

ــم. ــت داري ــر كش زي

رئيس انجمن ارگانيك ايران :

35 درصد در محصوالت كشاورزى ضايعات داريم 
كه مى تواند 9 ميليون نفر را سير كند

روز پنجشــنبه مدير كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان و همدان حضور پيدا كرد 
وى پــس از بازديد از غرفه مركز چاپ و 
بســته بندى همدان درباره رابطه چاپ با 
فرهنگ و صنعت گفــت: ما بايد بپذيريم 
فرهنگ و هنر به عنــوان يك اصل، نقش 

موثرى در حوزه توسعه پايدار دارند.
عليرضا درويش نژاد ادامه داد: ما نمى توانيم 
نقش فرهنــگ را در صنعت، معيشــت و 

اشتغالزايى در حوزه مختلف ناديده بگيريم.
به گفته وى تمام محصوالت چاپى كه در 
بازار روز و زندگــى روزمره مردم وجود 
دارد جريان اقتصــادى دارد اما فرآيند آن 

فرهنگى است. 
زيبايى بسته بندى، كيفيت و زيبايى كتاب 
و مجالت، نحوه فــروش و حتى توزيع، 
همه جزو فرهنگ اســت كه براى فروش 

باالتر و اشتغالزايى بكار مى رود.
درويــش نژاد ادامه داد: اگــر ما بتوانيم از 
فرهنگ و هنر براى چاپ و بســته بندى 
استفاده كنيم، مى توانيم بهترين ها را براى 
فروش ارايه كنيــم و اقتصاد و توانمان را 

به رخ قدرتمندهاى اقتصادى دنيا بكشيم.
وى گفت: ما نمى توانيــم چاپ را صرفًا 
فرهنگ و يــا صرفاً صنعــت ببينيم، اين 
دو بايــد در كنار هم باشــند، فرهنگ زير 
ساخت توسعه پايدار و رونق اقتصادى و 
گردشگرى اســت و تاريخ را به اوج مى 
برد و جريان اقتصادى پويا ايجاد مى كند.

درويش نــژاد افزود: بــا روش هاى واپس 
گرايانه فرهنگــى نمى توانيم به اقتصاد پويا 
دست بيابيم، ما بايد رو به جلو حركت كنيم.

مدير كل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
همدان با اشــاره به حضور «مركز چاپ و 

بسته بندى همدان» در نمايشگاه صنعت و 
چاپ و بســته بندى همدان گفت: حضور 
در چنين نمايشــگاه هايى بده بستان هاى 
علمى و تكنولوژى روز دنيا را تسهيل مى 

كند و موجب توسعه مى شود.
وى ادامه داد: من از مديران پيام رســانه تشكر 
مى كنم كه حضور برجسته اى در اين نمايشگاه 
دارند و توانســته اند با طرف هاى خارجى به 
قراردادهايى دســت پيدا كنند و براى اســتان 

اشتغالزايى و ارزآورى داشته باشند.
درويش نژاد در پايان سخنانش گفت: «مركز 
چاپ و بســته بندى همدان 8 سال پيش در 
غرفه بسيار كوچكى در اين نمايشگاه شركت 
كرد اما امســال در غرفــه اى برابر با غرفه  
بزرگان كشور حضور دارد كه اين نشان مى 
هد به توسعه رسيده و در حوزه چاپ كشور 

حرف براى گفتن دارد.

انقالب اخالق ما را باور كنيد
محمدرضا سزاوار»

بيست سال پيش، زمانى كه به عنوان 
شــيفته فن آورى هــاى روز دنيا در 
تخيــالت جاه طلبانــه ايرانى خود، 
جايگاهى را براى كشــورمان فرض 
مى كردم، از هر فرصتى استفاده كردم 
تا اطالعات به روز جمع آورى كنم. 
در آن زمان خودم را به توريست فن 
آورى تبديــل كرده بــودم و از اكثر 
نمايشــگاه هاى جهان در زمينه هاى 
مختلف فــن آورى بازديد مى كردم. 
سال ها پيش اينترنت كاربرد كمترى 
داشت و بيشتر از بروشور و اطالعات 
بر روى كاغذ استفاده مى كرديم و من براى جمع آورى مقاالت، كتابها 
و كاتالوگ ها براى خودم چالش بزرگى به وجود آورده بودم. چالشى 
كه از پرداخت اضافه بار در فرودگاه هاى جهان و حمل بار ســنگين 
كاغــذى بر دوش، تا توضيح دليل حمل اين همه كتاب و كاتالوگ به 
گمرگ فرودگاه خودمان را شامل مى شد. تصور من اين بود كه جامعه 
جهانــى با فن آورى و توليــد دانش پيش مى رود، به همين دليل بود 
كه به اطالع رســانى در اين حوزه روى آوردم. ولى در گذر زمان به 
اين نتيجه رسيدم كه قبل از رشد و توسعه فن آورى، انقالبى ديگرى 
از نــوع آگاهى در جامعه جهانى وجود داشــته كه پيش نياز اين همه 
اتفاقات ارزشــمند توسعه اى و زير ساختى در جهان بوده است و آن 

اتفاق، اهميت موضوع مديريت بود.
انقالب مديريت كه از زمان توســعه صنعتى در آمريكا و براى بهينه 
ســازى توليدات و صنايع شروع شــده بود، تاثيرات گسترده اى  بر 
كارآمدى و بهره ورى ملى و توســعه فن آورى در كشور هاى جهان 
داشــت. مثل روشــهاى نوينى كه هنرى فورد در بهينه سازى توليد 
خودرو براى اولين بار در جهان ابداع نمود و به پيرو آن كشــور هاى 
جهان نيز با دنبال كردن روش هاى نوين فوق اقدام به توســعه دانش 
مديريت و آموزش علم مديريت در كشــور هاى خود نمودند و در 
نهايت در ايران، ما شــاهد توســعه كمى و كيفى دانش مديريت پس 
از پنجاه سال شــديم. هرچند با تاخير بسيار زياد اين اقدامات انجام 
شــد و به پيرو اين تاخير نسلى را سردرگم كرديم و هنوز هم حاضر 
به پرداخت هزينه شايسته ساالرى در مديريت ها نيستيم، ولى مطرح 
شــدن تعاريفى جديد مثل كارآفرينى، شايســته ساالرى، و مديريت 
علمى اقدامات بســيار ارزنده اى در ايران بود. با اينكه از شــروع اين 
حركت تا به ثمر رســيدن راهى طوالنى در پيش داريم، ولى حاصل 
اين اقدامات را به صورت رشــد توليدات علمى كشور مشاهده كرده 
ايــم؛ حتى پس از اين تغييرات، هر روز در پى چرايى ناتوانى به روز 
بودن خودمان، كشورمان و بهره ورى مان بودم تا پيش فرض جديدتر 
براى من نمايان شــد كه رشدى كه ما نياز داشتيم نه توسعه فن آورى 
بوده و نه فقط توسعه مديريت، بلكه انقالبى كه نياز داشتيم انقالب در 

اخالق و فرهنگ بود.
تا اين حد مى توان اشاره كرد كه بى اخالقى در دنياى فن آورى مثل 
استفاده از آخرين مدل خودرو ها مى باشد در حالى كه از داخل ماشين 
زباله به بيرون پرتاب مى كنيم، اينكه كه حق و حقوق عابرين را در نظر 
نمى گيريم و اينكه در پيشنهاد هاى مديريتى، منافع يك جامعه كمتر 
ديده مى شود و تنها منافع شخصى و در بعضى مواقع منافع شركتى در 
نظر گرفته مى شود؛ در شرايط كنونى انقالب در اخالق از هر چيزى 

براى جامعه ايرانى واجب تر و اضطرارى تر مى باشد. 
من مديران بســيار شايســته اى را مالقات كردم كه در كار و تجارت 
خود موفق بودند، ولى وقتى از مزاياى اجتماعى فعاليت شــان با آنها 
صحبت كردم، متوجه شــدم نه تنها مســئوليتى را قبول ندارند، بلكه 
كًال با اين تعريف جهانى مخالف هستند و در مواردى هم شركتهايى 
كه تجارت هاى بزرگتر داشــته اند، در حد تعريف در وب ســايت، 

مسئوليت اجتماعى را نشانه گرفته اند. 
خالصه سخن اين است كه در توسعه فن آورى با آنكه رسالت مجله 
ما فن آورى مى باشد، ولى باورمان اين است تنها راه رسيدن به آخرين 
فن آورى هاى جهان و رشــد جامعه ايرانى با استاندارد جهانى، رشد 
و توسعه اخالق در جامعه اســت. به نقل از آقاى استفان مك كاوى 
اخالق در هر موضوعى مثل فانوس هاى دريايى در دريا مى باشــد. 
شــما اگر بزرگترين ناو جنگى جهان باشــيد كه با تمام فن آورى ها 
مجهز شده باشد، زمانى كه به يك فانوس دريايى مى رسيد بايد مسير 
خود را عوض كنيد. نمى توان به بهانه قدرتمند بودن  راهنمايى هاى 
اجتماعى را از بين برد. به نظر من هرچه ســريع تر شروع كنيم، نتايج 
بهترى خواهيم داشت. تنها راه رسيدن به تمامى فن آورى ها و بهترين 

مديريت ها، توسعه اخالق و فرهنگ در جامعه پيش نياز است.
دانش مديريتى مديران امروز بهتر شده و روى توسعه دانش مديريت 
نيز سرمايه گذارى هايى انجام شده است، ولى چرايى بزرگ ما هنوز 
پيدا نشده كه چرا با اين همه منابع و فن آورى ها و تالش در توسعه 
دانش مديريت، با چالشهايى به اين بزرگى مواجه هستيم. مگر نه اينكه 
بايد حداقل بهبود را احساس كنيم؛ چرا قدم هاى ما رو به عقب برمى 
گردد؟ در دنيايى كه هر ثانيه را فرصتى فراموش نشــدنى براى بهبود 

ميداند، چرا ما بايد احساس كنيم قدم هاى ما رو به عقب مى باشد!
درنهايت با اينكه اهداف ما در گروه همكاران همتا و مجله فناورى نوين 
ارائه فناورى هاى نوين، راهكارها و آموزش كافى در جهت رشد و توسعه 
فن آورى در يك جامعه ايرانى بوده، روزى كه به اهميت مديريت و بهبود 
آن پى برديم، ضمن اقدام فرآيند ســازى در اين راستا به اهميت تحولى 
ديگر در جامعه رسيديم كه بايد هر ايرانى در درون خود و خانواده خود و 
هر مدير در سازمان هايى كه تحت نظارت وى مى باشد، انقالبى نهادينه 
كند و در جامعه، در همه ابعاد توسعه ايى، مسئولين و مديران كالن جامعه 
و اساتيد دانشگاه ها بايد به آن توجه كنند. در جستجوى اين چرايى ها، 
پيشــرانه رو به عقب ما، نياز به بازنگرى گسترده در رفتارهاى اجتماعى 
خودمان مى باشــد، شايد با همين بازنگرى ها و اقدامات كوچك عامل 

تحوالت عظيم در جامعه ايرانى شويم.
اگــر فردايى بهترى ميخواهيم بايد اخالق و فرهنگ خود و جامعه را 
اصالح كنيم، از شعار ها پرهيز كنيم و به حداقل مطالعه روى بياوريم. 
اگر ســربلندى ايران را ميخواهيم، بايد پس از رعايت حقوق هموطن 
خود، با افراد خانواده خود، دوســتان خود، كاركنان و مديران خود با 
وجــدان عمل كنيم. اگر قدم هاى رو به جلو ميخواهيم بايد از اصالح 

اخالق خود شروع كنيم. 
به اميد آينده ايرانى آباد و سربلند در جهان 

* مدير هلدينگ بازرگانى همتا 
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حامد صيفى »
 پــس از اينكه ليست اوليه و آماده باش بازيكنان 
پيش از جام ملت هاى آسيا اعالم شد، طبق اعالم 
كارلوس كى روش فردا فهرست 23 نفره تيم ملى 

براى حضور در اين مسابقات مشخص مى شود.
وقتى روز پنج شــنبه كى روش در پاسخ به سوال 
خبرنگارى درباره اينكه پس از اعالم فهرست 35 
نفره آماده باش، قدم بعدى چه خواهد بود؟ گفت: 
مطمئنا قدم بعدى بسيار شفاف و مشخص است، 
ما خودمان را مهياى اعالم ليست تيم ملى در صبح 
روز يك شنبه خواهيم كرد، فضايى مملو از استرس 
و هيجان براى خيلى از عالقمندان به فوتبال شكل 
گرفت. حاال اين استرس و هيجانات به اوج رسيده 
و فردا تكليف ليست 23 نفره تيم ملى براى حضور 
جــام ملت ها و غايبان و جامانده ها از اين رويداد 
كه قطعا در ميان آنها اســامى بزرگى به چشــم 

خواهد خورد، روشن مى شود.
سرمربى تيم ملى گفته: در چند روز اخير به همراه 
كادرم روز و شب، ساعت ها و ساعت هاى طوالنى 
عملكرد فنى بازيكنان را مورد بررسى مجدد قرار 
داديم. ما همه اطالعات و آمار عملكردى بازيكنان 
به همراه فشرده و چكيده بازى و عملكرد بازيكنان 
داخلى و خارجى را طى 4 سال گذشته در اختيار 
داشته ايم و طبق روال هميشه سعى مى كنيم تا يك 
تصميم فنى دقيق، صادقانه و تاثيرگذار اتخاذ كنيم. 
البته اميدوار هستيم خداوند هم به ما كمك كند تا 

بهترين تصميم و 23 نفر نهايى را انتخاب كنيم.
باتوجه به اينكه ليســت 23 نفره اى كه فردا اعالم 
خواهد شد، به سبب اينكه تيم ملى تا پنجم دى ماه 
فرصت دارد و مى تواند تا آن تاريخ ليســت خود 
را بررســى و نهايى كند، بسته نيست و به همين 
خاطر كى روش و دستيارانش يك ليست آماده باش 
يا اســتندباى هم خواهند داشــت تا در صورت 
ديگرى  بازيكنان  مصدوميــت،  قبيل  از  اتفاقاتى 

جايگزين شوند.
با اين حال بد نيست نگاهى به پست هاى مختلف 
و فهرست احتمالى تيم ملى براى حضور در جام 

ملت ها بيندازيم.
 دروازه 

عليرضا بيرانوند، امير عابدزاده، محمدرشيد مظاهرى، 
سيدحســين حســينى و پيام نيازمند 5 دروزاه بانى 
هســتند كه نامشان در فهرســت اوليه تيم ملى قرار 

گرفت.
گمانه زنى  و پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه براى 
حفاظت از دروازه تيم ملى، كارلوس نظرى مشــابه 

جام جهانى خواهد داشــت و با توجه به غيبت هاى 
زياد حســينى در تركيب اســتقالل تهــران، دوباره 
بيرانونــد، عابدزاده و مظاهــرى را همراه با خود به 

امارات خواهد برد.
در اين ميــان باتوجه به درخشــش در جام جهانى، 
كلين شيت هاى متعدد در ليگ برتر، آسيا و بازى هاى 
ملى بــدون ترديد شــانس عليرضــا بيرانوند براى 
حفاظت از تور دروازه تيم ملى از بقيه بيشــتر است 
و يكى از بازيكنانى كه از همين حاال فيكس بودنش 
را بايد قطعى دانست، على بيرانوند است. مگر اينكه 

اتفاقات دور از باورى رخ دهد.
 دفاع

رامين رضائيان، وريا غفورى، صادق محرمى، مرتضى 
پورعلى گنجى، پژمــان منتظرى، محمدرضا خانزاده، 
ســيدمجيد حسينى، روزبه چشــمى، محمدحسين 
كنعانى زادگان، احســان حاج صفى، ميالد محمدى و 
سعيد آقايى، مدافعينى هستند كه در ليست اوليه تيم 

ملى نامشان ديده مى شود.
با حضور حاج صفى و محمدى، احتمال خط خوردن 
سعيد آقايى از ليست تيم ملى بسيار باالست. در مركز 
خط دفاعى هم با توجه به دورى طوالنى مدت پژمان 
منتظــرى و فاصله زياد فنى كنعانى زادگان با بقيه، به 
احتمال فراوان ايــن دو بازيكن خط خواهند خورد 
تا چشمى، حســينى، پورعلى گنجى و خانزاده راهى 

امارات شوند.
معادلــه پيچيده اما به ســمت راســت خط دفاعى 

بازمى گــردد. جايى كه بــه احتمال فــراوان رامين 
رضائيــان راهى امارات خواهد شــد و از بين وريا 
غفــورى و صادق محرمى يكى بايد در تهران بماند. 
شــايد وريا غفورى بعد از جام جهانى بايد خود را 

براى دومين شوك بزرگ هم مهيا كند.
 هافبك

ســعيد عزت اللهى، اميد ابراهيمى، احمد نوراللهى، 
سامان قدوس، اشــگان دژاگه، على كريمى، وحيد 
اميرى، مسعود شجاعى و احمد عبداهللا زاده هم نفراتى 
بودند كه نامشــان در فهرست اوليه هافبك هاى تيم 

ملى ديده مى شود.
كارلوس كــى روش در جام ملت ها براى يك هدف 
مى جنگد و آن هم قهرمانى اســت. او در امارات سه 
هافبك دفاعى را با خود همراه نخواهد كرد و با توجه 
به عالقه وافرى كه به عزت اللهى دارد، از بين كريمى 

و ابراهيمى يكى بايد جامانده بزرگ لقب بگيرد.
به احتمال فراوان احمد نوراللهى و احمد عبداهللا زاده 

را بايد ديگر خط خورده هاى تيم ملى بدانيم.
 مهاجم

مهدى طارمى، على قلــى زاده، على عليپور، عليرضا 
جهانبخش، مهدى ترابى، فرشــاد احمدزاده، سردار 
آزمون، كريم انصارى فرد و كاوه رضايى هم مهاجمان 

تيم ملى هستند كه در ليست اوليه حضور دارند.
در پســت مهاجم اگرچه كارلوس بــا ترافيك زياد 
بازيكن مواجه اســت و بايد دســت به يك تصميم 
سخت بزند، اما شايد پيش بينى انتخابات نهايى او در 

اين پست هم خيلى دشوار نباشد.
مهدى طارمى اگرچه در چند ماه اخير آن فرم ايده آل 
را نداشته اما درخشش در جام جهانى از يك طرف 
و عالقه زياد ســرمربى تيم ملى به او از طرفى ديگر 
موجب شــده كه خيالش بابت رفتن بــه امارات تا 

حدودى راحت باشد.
عليرضا جهانبخش، سردار آزمون و كريم انصارى فرد 
هم به احتمال بســيار زياد در ليست نهايى تيم ملى 

خواهند بود تا براى ساير نفرات كار دشوار شود.
على پور، قلــى زاده، ترابى، احمدزاده و كاوه رضايى. 
به نظر مى رسد كاوه بعد از خداحافظى قوچان نژاد از 
بازى هاى ملى اين بار فرصت حضور در جام ملت ها 
را داشــته باشد. ضمن اينكه ســفر مهدى ترابى به 
امارات هم بسيار محتمل است تا احمدزاده، على پور 
و قلى زاده به مراتب شانس كمترى براى حضور در 

جام ملت هاى آسيا داشته باشند.
 ليست احتمالى تيم ملى

عليرضــا بيرانوند، اميــر عابدزاده، محمدرشــيد 
مظاهــرى، احســان حاج صفى، ميــالد محمدى، 
روزبــه چشــمى، ســيدمجيد حســينى، مرتضى 
راميــن  خانــزاده،  محمدرضــا  پورعلى گنجــى، 
رضائيــان، صادق محرمى، اميد ابراهيمى، ســعيد 
عزت اللهى، وحيد اميرى، ســامان قدوس، اشكان 
دژاگه، مســعود شــجاعى، مهدى طارمى، عليرضا 
جهانبخش، سردار آزمون، كريم انصارى فرد، كاوه 

رضايى و مهدى ترابى.

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9609978111600892 مورخ 96/9/18 صادره از شعبه چهاردهم 
دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شركت در حال تصفيه شاخ طاليي (ثبت 198) صادر و قطعيت 
يافته اســت لذا در اجراي مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراي اســناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 

122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششــدانگ يك واحد گاوداري به مساحت 5000 مترمربع پالك هاي ثبتي 12/246 و 12/22 و امتيازات 
آن واقع در پليس راه همدان تهران، جاده كارخانه قند حســين آباد سمت چپ جاده جديداالحداث كه 
شامل امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب برق با ترانس هوايي حق االمتياز و ارزش يك حلقه 

چاه مي باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشناس رسمي دادگستري كل بهاي عرصه و اعيان و حق االمتيازات (پالك 

12/246 و 12/22) را به مبلغ 6/250/500/000 ريال ارزيابي نموده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
مي شــود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه را به حســاب 0111812485005 نزد بانك ملي 
دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه 
بوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض 
شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين 
قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزي به نفع شركت در 

حال تصفيه ضبط خواهد شد 5٪ واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده 

حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 رأس ساعت 10 صبح در 
محل دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور 

دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 38265729(081) 
تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشــر آگهي از ملك مورد مزايده بازديد به عمل 

آورند.(م الف 3574)
مدير تصفيه 

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9509978110900947 مورخ 95/10/18 صادره از شعبه نهم دادگاه 
حقوقي همدان حكم ورشكســتگي شركت در حال تصفيه استيل گداز سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت 
يافته اســت لذا در اجراي مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراي اســناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 

122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششــدانگ يك باب كارخانه به مســاحت 3360 مترمربع واقع در شهرك صنعتي بوعلي خيابان 33 
كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 13/800/000/000 ريال ارزيابي نموده است كه امتيازات 

كارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب برق- حق االمتياز و انشعاب گاز شهري مي باشد.
2- اموال و اثاثه و ماشين آالت و تأسيسات طبق نظر كارشناس مبلغ 5/360/000/000 ريال ارزيابي گرديده 

است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
مي شــود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه را به حســاب 0112079623004 نزد بانك ملي 
دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه 
بوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض 
شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين 
قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزي به نفع شركت در 

حال تصفيه ضبط خواهد شد 5٪ واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده 

حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 رأس ساعت 12 در محل 
دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر 

تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 38265729(081) 
تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشــر آگهي از ملك و اموال مورد مزايده بازديد 

به عمل آورند.(م الف 3569)
مدير تصفيه 

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 9509978110200521 مورخ 95/5/30 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي 
همدان حكم ورشكستگي شركت در حال تصفيه پوشين (ثبت 2673) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي 
مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه 
اجراي اســناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت 

در حال تصفيه شامل 
1- ششدانگ يك باب كارخانه به مساحت 2100 مترمربع واقع در شهرك صنعتي بوعلي خيابان 16 كه كارشناس 
رســمي دادگســتري بهاي آن را مبلغ 5/255/000/000 ريال ارزيابي نموده است .امتيازات كارگاهي آن شامل 

حق االمتياز و انشعاب برق حق االمتياز و انشعاب گاز شهري 
2- ماشــين آالت جوراب بافي و لوازم و تأسيســات كه قدمت آنها حدوداً 15 سال بوده و در حال حاضر فاقد 
فعاليت توليدي مي باشد كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آنها را مبلغ 354/000/000 ريال تعيين و اعالم 

نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشــناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
مي شود متقاضيان شركت در مزايده بايد ۵٪ مبلغ پايه را به حساب 0111811923006 نزد بانك ملي دادگستري 
واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي هزينه ها 
(هزينه آگهي، كارشناسي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شهرداري) بر عهده برنده 
مزايده خواهد بود بديهي اســت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف يك 
ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزي به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد ٪5 

واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر 

و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 رأس ساعت 11صبح در محل 
دفتر تصفيه شركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه 

برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 38265729(081) تماس 
حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملك و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند.

(م الف 3572)
مدير تصفيه  - علي هاشم كريمي

آگهى مزايده نوبت اول 
در كالســه اجرايى 970151اج م آقاي وجيه اله عباســي فرزند محبت اله طى رأى 
صادره از شعبه اول دادگاه اللجين  محكوم گرديده به پرداخت 317/110/000 ريال  
اصل خواســته و هزينه دادرســى در در حق محكوم له و نيز پرداخت 15/000/000 
ريال بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت كه در اين خصوص و جهت اســتيفاي 
محكوم به خواهان اقدام به توقيف يك دســتگاه كاميون كشــنده دانگ فنگ از 
اموال محكوم عليه نموده كه مطابــق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق 

مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول: كاميون كشنده دانگ فنگ به رنگ سفيد به شماره انتظامي 
84ع946 ايران 18 شــماره شاســي 783005949 و شــماره موتور 69918625 
مدل 2008 متصل به تريلي كمپرســي نارنجي رنگ، الســتيك هاي جلو كشنده و 
الستيك هاي تريلي صاف و فرسوده و ساير الستيك ها در حد 50 درصد داراي بيمه 
نامه بنا به اظهارات مالك قســمت جلو چپ (لپي و درب راننده) داراي آثار بازسازي 
شده. قيمت پايه و نظريه كارشناسي دادگســترى: با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر 
خودروي ياد شده توسط كارشناس دادگستري به مبلغ 1/750/000/000 ريال ارزيابي 

و قيمت گذاري شده است. 
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 از ساعت 10 الي 10:30 صبح 
در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار 
خواهد شــد.توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از 
قيمت پايه شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. از برنده مزايده 
10٪ فى المجلس دريافت و الباقــى ظرف مدت 25 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى 
اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر 
اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. هزينه هاى نقل و انتقال تابع شرايط عمومى 
معامالت خودرو مى باشد هزينه خالفى و پاركينگ تا تاريخ صورتجلسه مزايده بعهده 
محكوم عليه بوده و ساير هزينه ها (اعم از مبلغ قطعى و غير قطعى )بعهده برنده مزايده 
ميباشد در صورتى كه روز مزايده به هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و 

رأس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد. (م الف 3602)

قرار تأمين خواسته 
خواهان: عبداله كاظمي فرزند شاه علي آدرس: اللجين خيابان امام  12 متري شهيد 

كارايى
خوانده: داود پناهي، فرزند غالمحسين آدرس: مجهول المكان 

خواسته: صدور تأمين خواسته 
گردشكار: خواهان  دادخواستي را به شرح باال به طرفيت خوانده تقديم و درخواست 
رســيدگي و صدور قرار تأمين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده 
است پس از قبول دادخواست و ثبت به كالســه فوق قاضي شورا با در نظر گرفتن 
ميزان خواســته مبلغ ........... ريال را به عنوان خسارت احتمالي تعيين لذا با وصف 
ايداع مبلغ فوق در وقت فوق العاده در حضور، غياب، خواهان/خوانده با بررسي اوراق 

پرونده به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي نمايد.
قرار تأمين خواسته 

استناد يك فقره چك بانك تجارت 
نظر به اينكه خواهان/ خواهان ها با تقديم درخواست، تقاضاي صدور تأمين خواسته 
به قبض ســپرده شماره ................. نموده اســت چون اركان و شرايط درخواست 
فراهم مي باشــد لذا قاضي شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت مواد 108 و 117 
قانون آيين دادرســي مدني قرار تأمين خواسته و توقيف معادل مبلغ 30/000/000 
ريال از اموال خوانده/ خواندگان متضامنًا/ بالمناصفه تا پايان رســيدگي را صادر و 
اعــالم مي دارد اين قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين 

شعبه مي باشد.(م الف 697)

آگهي دعوت از مجاورين
چون آقاي عزيز پيــرزادي گندم باني بــا وكالت علي نوروز پور مالك مشــاعي از 
ششــدانگ پالك 21 فرعي از 3401 اصلي بخش يك اصلي نهاوند برابر درخواســت 
شماره 97/ن/1395000004821 مورخ 1395/11/2 و درخواست وكيل نامبرده به شماره 
97/ن/4312 مورخ 1397/9/13 تقاضاي در قالب صدور ســند تك برگي پالك فوق را 
از اين اداره نموده و متقاضي مدعي مي باشند كه مجاورين را نمي شناسند و دسترسي 
به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در خصوص تعيين 
طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايي مفاد 
اسناد رسمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مي گردد كه در روز 
شــنبه مورخ 1397/11/13 ساعت 10:30 در محل وقوع ملك واقع در نهاوند، گوشه سر 
آسياب جاده كرك به سمت چشمه سرده حضور يابند بديهي است عدم حضور مجاورين 
و مالكين مشاعي مانع از انجام عمليات نقشه برداري نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد 

باشد در همين روزنامه درج مي گردد.(م الف 186)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

4 هاكى باز همدانى به اردوى تيم ملى دعوت 
شدند

 رئيس هيأت هاكى استان همدان از دعوت 4 ورزشكار اين استان به 
اردوى تيم ملى كشورمان خبر داد.

محمدجواد جعفرى اظهار كرد: مرحله اول اردوى تيم ملى زير 23 سال 
كشورمان در استان كرمانشاه در حال برگزارى است.

وى با بيان اينكه در اين اردو 24 ورزشــكار از استان هاى مختلف كشور 
زير نظر ابوالفضل يوسفى به عنوان سرمربى تيم ملى و مسعود بهلولى به 

عنوان مربى حضور دارند، خاطرنشان كرد: سهم همدان از اين مرحله از 
اردوى آماده سازى چهار نماينده است.

رئيس هيأت هاكى استان همدان عنوان كرد: چهار ورزشكار از همدان به 
نام هاى ميعاد كرامتى، محمدسبحان جعفرى، محمدمهدى حبيبيان برزگر  
و محمدعلى فرشــچيان در اين مرحله از اردوى آماده ســازى تيم ملى 

كشورمان حضور دارند.
جعفــرى تاكيد كرد: ايــن اردو به منظور پشتوانه ســازى براى تيم 
ملى بزرگســاالن كشــور و حضور در تورنمنت بين المللى مسكو 

مى شود. انجام 

وى در ادامه با اشاره به استعداديابى در هاكى استان همدان افزود: هيأت 
هاكى اســتان به منظور پشتوانه سازى در اين رشته اقدام به استعداديابى 
مى كند و تاكنون نفرات زيادى جذب هاكى شده اند؛ مدارس هاكى خوبى 
هم راه اندازى كرده ايم و تهيه امكانات و وسايل اين مدارس نيز به عهده 

هيأت است.
رئيس هيأت هاكى اســتان همدان گفت: اســتان همدان اســتعدادها و 
ظرفيت هــاى بااليى در دو بخش آقايان و بانــوان هاكى دارد و حضور 
بازيكنان اســتان در اردوهاى تيم ملى نشــان از توانايى باالى بازيكنان 

استان است.
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پيشخوان

پاس فقط با جمشيديان روزگار بگذراند!
 در شــرايطى كه ظرف روزهاى اخير حواشــى زيــادى پيرامون 
ســرمربى محبوب پاس شكل گرفته، هواداران اين تيم به شدت پيگير 
وضعيت احمد جمشيديان بوده و از مسئولين درخواست كرده اند كه 
تيمشــان در نيم فصل دوم ليگ دســته دوم هم با اين سرمربى به كار 

خود ادامه دهد.
پس از اينكه احمد جمشيديان تلويحا در يك مصاحبه حرف جدايى 
از پاس را وســط كشــيد، ظرف يكى دو روز اخير نگرانى زيادى در 
فضاى مجازى پيرامون اين موضوع شــكل گرفته و هواداران به شدت 
پيگير اين موضوع هستند و حمايت دسته جمعى آنها از اين سرمربى 
و درخواســت متعدد از مســئوالن اعم از نماينده مجلس و استاندار 
و امثالهــم براى ادامه كار پاس با جمشــيديان، خود دليل محمكى بر 
شاهكار كم نظير بازيكن سابق استقالل و سپاهان در قامت يك مربى 

موفق آن هم در تيم سراپا مشكل پاس بوده است.
با تمام نگرانى هايى كه پيرامون جدايى احمد جمشيديان از پاس شكل 
گرفته، اما آماده باش آقاى سرمربى به بازيكنان و استارت تمرينات از 
روز يكشــنبه(فردا) بارقه هاى اميد را براى هواداران تيم همدانى هنوز 
زنده نگه داشــته تا پاس با قدرت و زيرنظر جمشيديان براى حضور 
در نيم فصل دوم فوتبال گرم شــود.پالس هاى مثبتى كه جمشيديان از 
اصفهان مى فرســتند، اما هنوز حضور او روى نيمكت پاس را قطعى 
نكرده و همه چيز منوط به برآورده كردن شــروطى است كه سرمربى 
موفق پاس از مسئولين به خصوص اعضاى هيأت مديره باشگاه طلب 
كرده است.جمشيديان اين روزها نه براى نيازهاى شخصى، بلكه براى 
حضور پرقدرت پاس در نيم فصل دوم و رساندن اين تيم به سرمنزل 
مقصود، شــروطى از جمله پرداخت درصدى از مطالبات بازيكنان و 
از همه مهم تــر كادرفنى اى كه حتى از جيب خود هم هزينه كرده اند، 
برپايى اردوى آماده ســازى در تعطيــالت نيم فصل، جذب چند مهره 
مدنظر و حل مشــكالت البسه و رستوران و ... را پيش پاى مسئوالن 
قرار داده اســت. شــروط به حقى كه براى حضور پرقدرت پاس در 
نيم فصل دوم ليگ دسته دوم فوتبال و نهايى كردن كار صعود به ليگ 
يك، برآورده كردنشــان از سوى مســئوالن از نان شب هم واجب تر 
اســت.طبيعى است كه خواســته هاى احمد جمشيديان كامال به حق 
است. بازيكنان تيمى كه با آن همه مشكالت ابتدايى فصل خود را به 
رده دوم جدول رساندند، تاكنون نزديك به 20 درصد از مطالبات خود 
را دريافت كرده اند و ديگر نماينده همدان كه فانوس به دســت است 
و در نيــم فصل دوم براى ماندن در ليگ دو خواهد جنگيد، تاكنون به 
بازيكنان خود نزديك به 40 درصد از مطالبات را پرداخت كرده. با اين 

اوصاف آيا نبايد حق را به جمشيديان داد؟!
اميدواريم نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى به خصــوص حميدرضا 
حاجى بابايى كه اين روزها دغدغه پاس را بيش از هر زمانى دارد، اســتاندار 
كه در نخستين روزهاى جلوس در صندلى استاندارى همدان قول حمايت 
از پاس را داد، عباس صوفى كه خود زمينه حضور جمشــيديان در پاس را 
فراهم كرد و مديركل ورزش و جوانان استان كه معتقد است هروقت پاس 
خوب باشد، ساير ورزش هاى استان هم وضعيت بهترى پيدا خواهند كرد، 
اين روزها با يك هم فكرى گره گشا دست به دست هم داده و مشكالت پاس 
را از ســر راه بردارند تا نماينده اســتان بعد از سال ها ناكامى و ثبت چندين 
سقوط تلخ، يك صعود دلچسب با احمد جمشيديان به هواداران هديه كند.

23 بازيكن خوشبخت تيم ملى چه كسانى هستند؟

فردا، روز سرنوشت ساز مسافران امارات

ليگ فوتبال عربستان 
در جام ملت ها تعطيل 

نمى شود!
 ســرمربى پرتغالى الهالل عربستان 
اعتراض خود را نســبت بــه تصميم 
فدراسيون اين كشــور براى برگزارى 
بازى هاى ليگ به هنگام برگزارى جام 

ملت ها نشان داد.
به گزارش ايســنا، جام ملت هاى آسيا 
2019 در اواســط دى مــاه به ميزبانى 

امارات برگزار مى شود.
طبيعى است كه به هنگام برگزارى اين 
آسيايى  كشورهاى  ليگ  بزرگ،  رقابت 
عربســتانى ها رويه اى  اما  شود  تعطيل 
متفــاوت را در پيش گرفته اند تا جايى 
كه اعالم كرده اند كه ليگ آنها با وجود 
برگزارى جام ملت هاى آســيا تعطيل 

نخواهد شد.
ژسوس سرمربى الهالل اعتراض خود 
را به اين تصميم نشان داد. او گفت: اين 
اصال عادالنه نيســت كه ليگ در چنين 
شرايطى برگزار شــود. ما 11 بازيكن 
ملى پوش داريم و چطورى مى توانيم 

در اين شرايط به ميدان برويم.

ركوردى جديد براى 
لواندوفسكى

 ســتاره لهســتانى بايرن مونيخ با 2
گلى كه در ديــدار برابر آژاكس به ثمر 
رساند يك ركورد جديد را به نام خود 

به ثبت رساند.
به گزارش مهــر، جدال بايرن مونيخ و 
آژاكس در مرحله گروهى ليگ قهرمانان 

اروپا با تساوى 3 بر 3 به پايان رسيد.
ستاره بايرن مونيخ در اين بازى روبرت 
لواندوفســكى بود كه توانست 2 گل 
به ثمر رســاند. اين مهاجم لهستانى با 
2 گلى كه در اين ديدار به ثمر رســاند 
تعداد گل هاى خود را در فصل جارى 
به عدد 8 رســاند تــا در صدر جدول 

بهترين گلزنان قرار گيرد.
لواندوفســكى تنها بازيكــن در تاريخ 
باشگاه بايرن مونيخ به شمار مى آيد كه 
توانسته در مرحله گروهى 8 گل در 6
بازى به ثمر رساند تا يك ركورد جديد 

را به نام خود به ثبت رساند.
بايرن مونيــخ با وجود تســاوى برابر 
آژاكس به عنوان تيم نخست به دور بعد 

راه پيدا كرد.

فدراسيون جودو، 
ورزشكاران و مربيان را 

ممنوع المصاحبه كرد!
 سرپرســت فدراســيون جودو در 
دستورالعملى عجيب، تمامى مسئوالن، 
مربيان و ورزشــكاران اين رشته را از 

مصاحبه با رسانه ها منع كرد.
به گزارش ايرنــا، محمدرضا عمادى، 
در  جــودو  فدراســيون  سرپرســت 
آســتانه آغــاز فرآينــد ثبت نــام از 
كانديداهاى رياست اين فدراسيون، در 
دستورالعملى به شــرح ذيل مسئوالن، 
مربيان و ورزشــكاران اين رشته را از 
انجــام مصاحبه با خبرنــگاران بدون 

هماهنگى با فدراسيون منع كرد.
متن اين دستورالعمل به اين شرح است:

مسئوالن،  هيأت ها،  محترم  (روســاى 
مربيــان و ورزشــكاران محتــرم) به 
استحضار مى رساند با توجه به پيش رو 
بودن مجمع فدراســيون بــراى حفظ 
وحــدت رويه و جلوگيــرى از ايجاد 
ناهماهنگى، پيش از صحبت با رسانه ها، 
هماهنگى هاى الزم با فدراســيون را به 
عمــل آورديد و از هــر گونه صحبت 

بدون هماهنگى قبلى خوددارى كنيد.

روزانه 50 هزار همدانى 
در ورزش صبحگاهى 
شركت مى كنند
 رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان با بيان 
اينكه ورزش صبحگاهى اين اســتان در سطح غرب 
كشور كم نظير است گفت: روزانه 50 هزار ورزشكار 

در ورزش صبحگاهى فعاليت مستمر دارند.
هادى سبزوارى اظهار كرد: هم اينك يكصد ايستگاه 
ورزش صبحگاهى در سطح اســتان فعال است كه 
60 ايستگاه مخصوص بانوان و 40 ايستگاه نيز براى 

آقايان مهيا شده است.
وى گرايــش بانوان به ورزش صبحگاهى را بيش از 
آقايان دانست و گفت: بانوان اغلب خانه دار هستند و 
بيشتر فرصت حضور در ورزش صبحگاهى را دارند.

رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان با اشــاره 
به حضور بيش از 200 مربى ورزش صبحگاهى در 
ســطح اســتان همدان گفت: اين مربيان تا پايان ماه 
جارى براى تمديد كارت فعاليت خود فرصت دارند.
وى اضافه كرد: كارت مربيانى كه تمديد اعتبار نشود، 
ادامــه فعاليت آنها از ابتــداى دى ماه جارى قانونى 
نيســت و هرگونه عواقب ســواحتمال برعهده اين 

دسته از مربيان خواهد بود.

سبزوارى خاطرنشان كرد: مربيان ورزش صبحگاهى 
بــراى تمديد كارت هاى خود بايــد به دفتر هيأت 

همگانى استان همدان مراجعه كنند.
وى يادآور شد: امسال همانند سال هاى اخير موفقيت 
هاى ارزنده اى در توســعه فراگيــر ورزش همگانى 
داشتيم و توانســتيم ضمن افزايش آمار ورزشكاران 
سازماندهى شده، مشاركت بيش از 300 هزار تن را 

در برنامه هاى متنوع داشته باشيم.
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■ حديث:
امام علي(ع):

نيك خويى در سه چيز است : دورى كردن از حرام ها، طلب حالل، و گشاده دستى بر 
خانواده . 

تنبيه الخواطر : ج 1 ص 90

«كوه برفى» چشم انتظار توسعه گردشگرى
 در آخريــن روزهاى پاييز پس از گــذر از پيچ و خم هاى جاده و 
ديدن فصل هزار رنگ، به كوچه پس كوچه هاى روستايى زيبا زير سايه 
كوهى عظيم مى رســيم كه برگ هاى رنگارنگ، ســنگ فرش زمينش 
شده و پيچش صداى باد در البالى درختان هر رهگذرى را ميخكوب 

مى كند.
به گزارش ايرنا، پس از ســپرى كردن مســافت 35 كيلومترى از شهر 
همدان و گذشتن از پيچ و خم هاى جاده، به روستايى مى رسيم كه در 
آن هيچ كوچه اى به درهاى بســته ختم نمى شــود و هيچ بن بستى از 

چشم كوچه ها پنهان نمى ماند. 
بهار گذشــته كه به «حيدره قاضى خان» سفر كردم، گمان بردم كه اين 
روستا تنها در آغاز سال مملو از زيبايى هاى چشم نواز است؛ اما اشتباه 
مى كردم، چراكه وجود كوهى كه در تمام طول ســال پوشيده از برف 
است و مردم محلى آن را «كوه برفى» مى نامند، فصل خزان را نيز در اين 
منطقه به رخ مى كشاند و فرياد مى زند كه اين روستا در همه فصلهاى 

سال سرشار از حس و حال خوش و پر از شادابى است. 
با اين همه آرامش و نشاط، اگر نخواهيم دست كم ساعاتى را در فضاى 
دل انگيز روستا سپرى كنيم، به خود ظلم كرده ايم؛ چرا كه حيدره قاضى 
خان زيباترين فضا و خونگرم ترين و ســاده دل ترين مردمان را در دل 

خود جاى داده است. 
آرامش و نشــاط اين روســتا به همراه مردمانى مهربان و خونگرم، به 
طور قطع ساعاتى خوش و به يادماندنى را براى گردشگرى در حيدره 
قاضى خان در خاطره ها به ثبت مى رساند؛ لحظاتى كه به دور از بوق 
هاى ممتد خودروها و هياهوى شهرنشينى هميشه ماندگار خواهد شد.

روستاى حيدره قاضى خان (حيدره دارامام) از توابع شهرستان بهار در 
استان همدان از روستاهاى زيبا و گردشگرپذير است كه با 180 خانوار 
و جمعيتى افزون بر 730 تن، در فاصله 30 كيلومترى اين شهرســتان 

واقع شده و با مركز استان 35 كيلومتر فاصله دارد.
بى ترديد در شرايطى كه توســعه گردشگرى به عنوان يكى از اهداف 
اصلى و برنامه هاى كليدى دولت تدبير و اميد مطرح شده و اجراى آن 
نيازمند نگاه درســت، همه جانبه نگر و اثر گذار به ويژه در روستاهاى 
هدف گردشگرى است، حيدره قاضى خان مى تواند بستر مناسبى براى 

توسعه اين منطقه باشد.
به اعتقاد كارشناســان، روستاهاى هدف گردشــگرى استان همدان با 
داشتن جاذبه هاى متنوع تاريخى، طبيعى و مذهبى مى توانند در توسعه 
اقتصادى نه فقط اين ديار، بلكه در توسعه ملى نيز نقش مهمى ايفا كنند. 
بافــت ويژه و معمارى خاص خانه هــا، مغازه ها و مراكز محالت اين 
روســتاها، زيبايى هاى طبيعى و طبيعت بكر و دســت نخورده، آثار 
تاريخى با قدمت چند هزار ساله، وجود قنات هاى قديمى و رودهاى 
جارى و توليد محصوالت مرغوب كشــاورزى، اين روســتاها را به 
روستاهاى شاخص با ارزش  گردشگرى قابل توجه تبديل كرده است. 
در حقيقت طبيعت منحصر به فردى كه در روستاهاى هدف گردشگرى 
همدان وجود دارد مى تواند چشــم هر مسافرى را به خود خيره كند و 
وجود روســتاهاى بكر با طبيعت وصف نشدنى همچون حيدره قاضى 
خان فرصت بســيار خوبى بــراى اجراى طرح هاى روســتاى هدف 

گردشگرى براى ايجاد اشتغال، درآمد و توسعه در همدان است. 
در  ســنجوران  و  شهرســتانه  اشــتران،  گشــانى،  روســتاهاى 
شهرســتان تويســركان، عليصــدر و اكنلــو در كبودرآهنــگ، 
ســيمين ابرو، وركانه، خاكو و وفرجين در شهرســتان همدان، 
مانيــزان، پرى پيروز و جوراب شهرســتان ماليــر، ملحمدره، 
حبشــى و محمدآباد شهرســتان اســدآباد، ازناو و قلعه جوق 
شهرســتان فامنين، حيدره قاضى خان و رســول آباد سفلى در 
شهرســتان بهار و كاج در شهرســتان رزن از ميان يك هزار و 
30 روستاى داراى ســكنه اســتان همدان به عنوان روستاهاى 

شده اند. انتخاب  گردشگرى  هدف 

«آرزوهاى بافتنى» در همدان 
روي صحنه مى رود

 نمايش« آرزوهاى بافتنى» به نويســندگى فرهاد 
اســماعيلى و كارگردانى هادى اليقى كارى از گروه 
نمايشى سوشيانس است كه در تاالر فجر همدان به 
روى صحنه مى رود.  اين نمايش با بازى خاله بافتنى 
و پنج كالف به رنگ هاى سبز، قرمز، آبى، قهوه اى و 

خاكسترى و حضور دو كودك اجرا مى شود.
شــيما عزيزيان، زهرا مهرابى، شــهرام نادرى،  شيوا 
امينى، غزال طالبى، فاطيما بابايى و  ســميه عزيزيان 
بازيگران نمايش «آرزوهاى بافتنى» هستند.دســتيار 
كارگردان منير ســادات  قاضى زاده،آهنگساز مهدى 
فتحى، طراح دكــور كبرا مالمير، طراح لباس مهتاب 
ممولر، طراح پوستر اميد خدابنده لو و هادى اليقى، 
طراح نور حســن كوثرى با نمــاش« روياى بافتنى» 

همكارى مى كنند.
اين نمايش تا 30 آذرماه هر روز در ســه سانس  9  
و 10 و 11 در تــاالر فجر همــدان به روى صحنه 

مى رود.

تجليل از نمايش «هزار شب و 
يك روز» در جشنواره سراسرى 

تئاتر مهر كاشان
 نمايش «هزار شــب و يك روز» به نويسندگى و 
كارگردانى اتابك مهراد از نهاوند در مراسم اختتاميه 
چهاردهمين جشنواره سراسرى تئاتر مهر كاشان مورد 
تقدير قرار گرفت . اين جشــنواره با داورى  رسول 
بانگين،محمد عاقبتى و امير حسين حريرى كاشانى 
برگزار شد. استان همدان با نمايش هاى «هزار شب 
و يك روز» به نويسندگى و كارگردانى اتابك مهراد 
از نهاوند، در بخش مسابقه و نمايش« قهوه قجرى» 
به نويسندگى آتيالپسيانى و كارگردانى سعيد باغبانى 
نير از همــدان در بخش ميهمان در اين جشــنواره 
حضور داشــت. در مراسم اختتاميه اين جشنواره در 
بخش موسيقى، از وحيد طاهرى براى آهنگ سازى 
نمايش«هزار شــب و يــك روز» از نهاوند تقدير به 
عمــل آمد.  در بخش نويســندگى بــدون انتخاب 
برگزيده، از اتابك مهرداد براى نمايشنامه«هزار شب 

و يك روز» از نهاوند  تقدير به عمل آمد.
 در بخــش بازيگرى زن اين جشــنواره هم هيات 
داوران هيــچ برگزيده اى نداشــت و بدون الويت 
از چهار بازيگر تقديــر كرد كه زينب دارابى بازيگر 
نمايش«هزار شــب و يك روز»از نهاوند جزو تقدير 

شدگان بود.

ربات هايى كه گردشگران را راهنمايى مى كنند
 (Yokohama) در گردشــگرى نقاط مختلف بــرج يوكوهاما 
در ژاپن از ربات هاى انسان نما استفاده مى شود.به گزارش ژاپن نيوز، 
اين ربات ها توسط شــركت هيتاچى كه توليدكننده لوازم الكترونيك 
است توليد شده است.سه ربات در قسمت هاى مختلف اين برج مورد 
اســتفاده قــرار گرفته اند. يكى از اين ربات هــا در طبقه 69، يكى در 
نزديكى منطقه خريد و ربات سوم در طبقه دوم در باجه فروش بليط 
قرار گرفته است.اين ربات ها كه EMIEW۳ نام دارند 90 سانتيمتر 
ارتفاع داشــته و داراى چرخ هستند تا بتوانند به راحتى حركت كنند.
هنگامى كه حسگرهاى ربات، حضور يك شخص را تشخيص دهند 
مى توانند به زبان هاى ژاپنى، چينى يا انگليسى صحبت كنند و در آينده 

نيز زبان كره اى به فهرست زبانى ربات اضافه خواهد شد.

ارتش آمريكا اسلحه هاى دقيق تر مى سازد
 ارتش آمريكا قصد دارد اسلحه هايى قدرتمند را براى سربازانش 
بــه كارگيرد كه مى توانند هدف را از فاصله دورتر و دقيق تر نشــان 
بگيرند. به گزارش ديلى ميل، ارتش آمريكا تصميم دارد اسلحه هايى 
توليد كند كه قدرت يك تانك زرهى را دارند و گلوله هايى كه از آنها 
شليك مى شود، از جليقه محافظتى بدن گذر مى كنند. درهمين راستا 
 Next Generation Squad پيش بينى مى شــود اسلحه هاى
Automatic Rifles تا 2022 ميالدى در اين كشور به كار گرفته 
شود. اين اســلحه هاى 6.8 ميلى مترى نه تنها قدرت بيشترى دارند 
بلكــه حتى با دقت بيشــتر و از فاصله دورترى مــى توانند هدف را 
نشــانه بگيرند. همچنين در هر شــرايط آب وهوايى مى توان از آنها 

استفاده كرد.

ظرفيت شبكه اينترنت داخلى 3 برابر شد
 مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت از سه برابر شدن ظرفيت 
شــبكه اينترنت داخلى (IP ) به عنوان هســته مركزى شــبكه ملى 
اطالعات خبر داد. به گزارش مهر، صادق عباســى شــاهكوه با اعالم 
سه برابر شــدن ظرفيت شبكه IP به عنوان هسته مركزى شبكه ملى 
اطالعــات، از اجراى پروژه اى در كمتر از 10 ماه خبر داد كه كاهش 
تاخير، قطعى و در دســترس نبودن هاى شــبكه از نتايج آن به شمار 
مى رود. مديرعامل شــركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به توسعه 
هسته شبكه ملى اطالعات گفت: مطابق سند الزامات مصوب شوراى 
عالى فضاى مجازى، شبكه ملى اطالعات، زيرساخت ارتباطى فضاى 
مجازى كشور محسوب مى شود و همه شبكه ها بايد از طريق هسته 

مركزى آن كه شبكه ارتباطات زيرساخت است به هم متصل باشند.

آمازون به دستگيرى سارقان كمك مى كند
 پليس يك شــهر آمريكايى با همكارى آمازون، بسته هاى پستى 
خالــى اما مجهز به جى پى اس را جلوى در خانه ها قرار مى دهد تا 

به اين ترتيب سارقان مرسوله هاى پستى را رديابى و دستگير كند.
به گزارش انگجت، پليس «جرســى سيتى» در آمريكا طرح جديدى 
براى يافتن سارقان بسته هاى پستى اجرا مى كند. پليس اين شهر چند 
بســته جعلى آمازون را جلوى در خانه ها قرار مى دهد تا سارقان را 
دستگير كند. درهمين راســتا پليس «جرسى سيتى»با شركت آمازون 
همكارى مى كند تا در مناطقى كه بيشترين ميزان دزدى گزارش شده، 
براى ســارقان تله بگذارد. نيروهاى پليــس در زنگ خانه هاى محل 
عمليــات خود  دوربينى نصب مى كنند. همچنين بســته ها مجهز به 
جى پى اس هستند تا به اين ترتيب سارقان رديابى و دستگير شوند. 

مدرن ترين ربات روس تقلبى از آب در آمد
 يك شبكه خبرى روسيه ويدئويى با عنوان مدرنترين ربات روسيه 
منتشــر كرده كه مى تواند حرف بزند و حركات انعطاف پذير دارد اما 
مشــخص شده در حقيقت هنرپيشــه اى در لباس با ظاهر ربات بوده 
است.به گزارش آسوشيتدپرس، مشخص شد يك ربات روسى كه در 
تلويزيون ملى زنده روسيه، رقصيد، جعلى بوده است.در تلويزيون ملى 
روســيه اعالم شــد اين ربات فناورانه كه «بوريس» نام دارد مى تواند 
حركات انعطاف پذيرى انجام دهد. اما تماشــاچيان به سرعت به نرمى 
حركات او مشــكوك شــدند. اكنون مشخص شــده كه اين ربات در 
حقيقت يك هنرپيشــه در لباس ربات بوده است و هيچ گونه ماشين 
آالت فناورانه اى  در آن به كار نرفته اســت.پس از انتشار تصاويرى در 
فضاى آنالين كه به طور واضح نشان مى دهد ربات فاقد حسگر است.

سينـما

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

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 نقش برگزارى نمايشگاه ها و جشنواره ها و تاثير 
اقتصادى آن را بر توســعه گردشــگرى غير قابل 
انكار اســت و از آنجا كه سالهاســت «مركز چاپ 
و بســته بندي همدان» در غرب كشور مورد توجه 
فعاالن اقتصادى و فرهنگى اســت اينبار با دســت 
پر تر بــا اتكا به رد پاى رويدادهاى جهانى همدان 

2018 در نمايشگاه حاضر شده است.
رابطه متقابلى بين برپايى جشــنواره ها و نمايشگاه 
ها و توسعه گردشــگرى و توريسم بازرگانى غير 
قابل انكار اســت و نشــان مى دهد كه برپايى يك 
نمايشگاه يا جشــنواره بطور مستقيم تعداد زيادى 
گردشگر را به خود جذب مى كند و منجر به رونق 

اقتصادى در منطقه مى شود.
برنامه ريــزان و مديران اجرايــى در«مركز چاپ 
و بســته بندي همــدان» با اين هــدف و اين باور 
كــه براى اين مهم بايد با برنامــه و هدفمند وارد 
شــد پاى كار آمدند . و اين مهم موجب شــد از 
ميهمانــان غرفه در ظروف پايتخت ســفال جهان 
" اللجين " پذيرايى ايرانى انجام شــود . همچنين 
ارايه اطالعات گردشگرى و ظرفيت هاى همدان 
به ويــژه در عرصه ملى و بين المللــى از برنامه 
هاى اصلى غرفه همدان ليبل در ســالن 38 بيست 
وپنجمين نمايشــگاه بين المللي چاپ و بسته بندي 

تهران قرار گرفت . 
نمايشــگاه صنعت چــاپ و بســته بندي ايران از 
برند 25 ســاله برخوردار اســت و مي توان گفت 
بزرگترين نمايشگاه در منطقه محسوب مى شود. 
در ايــن نمايشــگاه 400 شــركت داخلي و 50 
شــركت خارجي شــركت كرده اند كه كشورهاي 

چيــن، تركيــه، آلمان، فرانســه و ايتاليــا در آن 
حضور دارند. 25مين نمايشــگاه بين المللي چاپ 
و بســته بندي تهــران از 22 آذر مــاه كار خود را 
آغاز مى كند و تا 25 آذرماه ســالجاري در محل 
دايمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران ادامه دارد 
از آنجا كه عالقمندان مى توانند از ساعت 9 صبح 
تا 18 از اين نمايشگاه بازديد كنند ؛ مركز چاپ و 
بســته بندى غرب كشور حاال دغدغه اى فراتر از 
معرفى توانمندى خود در عرصه چاپ و ماشــين 
آالت بســته بندى و ليبل دارد . امسال كه مقارن با 
ســال 2018 پس از حضور موفق «مركز چاپ و 
بسته بندي همدان» در 24مين نمايشگاه بين المللي 
چاپ و بسته بندي تهران كه آذرماه سال گذشته در 
تهران برگزار شــد، اين بار پيام رسانه در نمايشگاه 
بيســت وپنجم حضور متفاوتي را با هدف معرفى 
پايتخت گردشــگرى آسيا در كارنامه فعاليت هاى 

خود به ثبت ميرساند . 
امروزه اهميت برپايى نمايشــگاه ها و جشــنواره 
ها در توســعه اقتصاد جهانى روز به روز در حال 
افزايش اســت، بطورى كه بر اساس بررسى هاى 
انجام شده برپايى نمايشــگاه ها هر ساله حداقل 
300 ميليارد دالر درآمد بطور مستقيم عايد اقتصاد 
جهانى مى كنند. «مركز چاپ و بسته بندي همدان» 
در آذرمــاه ســالجاري در نمايشــگاه هاي چاپ 
گرجســتان، عراق و اراك حضور داشــت و در 
همين ماه در دو نمايشــگاه داخل استان نيزنه تنها 
به معرفي محصوالت خود پرداخته اســت بلكه به 
عنوان يك نماينده از پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين تالش مى كند برترين داشــته هاى همدان را 

براى ميهمانان غرفه ارائه دهد 
 برپايى نمايشــگاه ها بويژه در سطوح منطقه اى و 
بين المللــى از جنبه هاى مختلف موجبات پويايى 
اقتصــاد بومى را فراهم مى ســازد كه از جمله آن 
كمك به توســعه و رونق صنعت گردشگرى و نيز 

حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملى است 
يــك رويداد گردشــگرى را مى تــوان واقعه اى 
دانســت كه به طــور معمول بر خــالف زندگى 
متعــارف و جارى جامعه ميزبان شــكل مى گيرد، 
نقطه آغــاز و پايانى دارد و هدف از آن تأمين يك 
نياز، فعاليت هاى اجتماعى، گذران اوقات فراغت 
يا جلب گردشــگران به يك مقصد گردشــگرى 
مى باشــد. ورود موضــوع رويدادهــا به صنعت 
گردشگرى از سابقه طوالنى برخوردار نيست، زيرا 
زمينه برگزارى رويدادها بيشــتر بــه منظور تأمين 
خواســته ها و نيازهاى مردم محلى شــكل گرفته 

است. 
برگزارى يك رويداد موجب اعتبار بخشــى، توجه 
رســانه ها و سرازير شدن سرمايه ها به يك منطقه 
مى شــود، كه در پى آن تأمين هر چه بهتر نيازهاى 
مردم محلى، رشــد و توسعه آن منطقه را به همراه 
دارد. يك رويداد ممكن اســت به صورت متناوب 
و ســاليانه (مناســك حج) و يا چند ســال يكبار 
(مسابقات جام جهانى فوتبال) برگزار شود و مدت 
زمان آن مى تواند يك روزه، چند روزه، چند هفته 

و در برخى موارد يكساله باشد.
 رويدادها داراى تنوع و گستردگى فراوان هستند و 
مى توانند در برگيرنده يك رويداد ساده براى مردم 
محلى يك منطقه و يا در ســطح كالن باشــند . از 

مهمترين وي ژگى هاى اين نوع رويداد ها آن است 
كه هر ساله بر وسعت و تنوع آنها افزوده مى شود 
و مخاطبين بيشــترى را به ســمت خود جلب مى 
كند. اين امر سبب مى شود تا سرمايه گذارى هاى 
كالنى در منطقه صورت گيرد كه در پى آن تحولى 
عظيم در زير ساختهاى اين مناطق رخ خواهد داد. 
به اين ترتيــب طيف موضوعى رويدادها بســيار 

متنوع و گسترده است. 
گردشــگرى رويداد گونه اى نوين از گردشگرى 
اســت كه با ساير انواع گردشگرى در پيوند است. 
بازار گردشگرى رويداد را گردشگرانى تشكيل مى 
دهند كه براى ديدن رويدادها و يا تجربه شــركت 
در آنها به ســفر مى روند. اين نوع از گردشــگرى 
روز به روز بيشــتر مورد توجه مقاصد گردشگرى 

جهان قرار مى گيرد. 
به هر ترتيب اينبــار " همدان ليبل " با هدف ارايه 
توانمنديهاى گردشــگرى و صنايع دستى در كنار 
ارائه جديدترين خدمات و محصوالت در راستاي 
حمايت از توليد داخــل و انتقال دانش تكنولوژي 
در نمايشگاه جاپ و بسته بندى حضور پيدا كرده 

است ..
25مين نمايشــگاه بين المللي چاپ و بســته بندي 
تهران از 22 آذر ماه كار خود را آغاز مى كند و تا 
25 آذرماه سالجاري در محل دايمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران ادامه دارد و عالقمندان مى توانند 
از ســاعت 9 صبح تا 18 از اين نمايشگاه بازديد 
كنند و البته در غرفه " همدان ليبل" شاهد معرفى 

پايتخت گردشگرى آسيا در سال 2018 باشند .

30 تــن از دانش آموختگان نخســتين  مركز 
هوانوردى عمومى غرب كشــور ، پنجشنبه 22 آذر 
ماه  مدرك خلبانى هواپيماهاى فوق سبك دريافت 
كردند.  مديرعامل مركز هوانوردى غرب كشور در 
ايــن آيين گفت: در اين مركــز دوره هاى آموزش 
خلبانى هواپيماهاى فوق سبك، پروازهاى تفريحى 
و گردشــگرى، فيلمبردارى هوايى، كنترل ترافيك 

جاده اى و كنترل ريل راه آهن برگزار مى شود. 
كاپيتان عبــاس آزادى اضافه كرد: از ديگر خدمات 
ايــن مركز، آمــوزش خلبانــى هواپيماهاى مدل، 
پاراگاليدر، پاراموتور، چتربازى و پاراســل است 
و به زودى «تاكســى هوايى» نيــز در اين مركز راه 
اندازى خواهد شد.  وى با بيان اينكه ايجاد اين مركز 
هوانوردى جذب بيشتر گردشگر را به همراه داشته 
اســت، افزود: تاكنون 45 تــن از دانش آموختگان 
رشــته خلبانى اين مركز مدرك خــود را دريافت 
كرده اند كه هشــت تن از آنان را بانوان تشــكيل 

مى دهند. مديرعامل مركز 
هوانوردى غرب كشــور 
اظهــار داشــت: آموزش 

خلبانــى و انجام پروازهــاى تفريحى در اين مركز 
براى عموم عالقه مندان آزاد است.

وى همچنين افزود : اولين مركز هوانوردى عمومى 
غرب كشور با محوريت شركت هوانوردى آسمان 
غرب در ســال 1392  طى مراســم با شكوهى با 
حضور مســئولين كشورى و اســتانى در فرودگاه 
همدان فعاليت خــود را در زمينه آموزش خلبانى 
، پروازهــاى تفريحى ، توريســتى ، گردشــگرى 
، خدمات ويــژه هوايى ، پســت هوايى ، نمايش 
هوايى ،كنترل خطوط بــرق ، كنترل جاده اى و ... 
با وســائل پرنده ى فوق ســبك غير نظامى تحت 
نظارت و مجوز سازمان هواپيمايى كشورى و اداره 
كل ورزش و جوانــان در فرودگاه همدان افتتاح و 
از همان تاريخ به ارائه ســرويس هاى فوق همت 

گمارد .
مديرعامل شركت هوانوردى آسمان غرب  گفت : 
اين شركت ، مجموعه اى كامل در زمينه ى آموزش 
خلبانى و ساير خدمات هوانوردى شامل هواپيماى 
فوق سبك پاراموتور ، پارا گاليدر ، هواپيماى مدل 
، چتربازى و ... را در يك جا جمع آورى و مشغول 
سرويس به عموم عالقمندان شامل: بانوان و آقايان 

عالقمند به پرواز مى باشد.
شركت هوانوردى آسمان غرب داراى چهار فروند 
 ، 22.c هواپيماى فوق ســبك شــامل؛ ايكاروس
ايكاروس c.42 ، اســكايتون و ليلينتال و 3 ســت 
كامل بال پاراگاليدر و همچنين 2فروند پاراموتور 
و ديگر لوازم ارتباطى جهت آموزش و انجام پرواز 
هاى تفريحى مســتقر در آشــيانه پروازى آسمان 

غرب در فرودگاه همدان مى باشــد. اين آموزشگاه 
از بدو فعاليت خويش تاكنون بيش از 3500 ساعت 
آموزش پروازى و بيش از 1000 ساعت پرواز هاى 
تفريحى را با استفاده از كادر مجرب پروازى شامل 
: اســتاد خلبانان شــكارى نيروى هوايى ارتش و 
نفرات زبده فنى با موفقيت به انجام رسانده است. 
مديــر فرودگاه همدان نيز در ايــن آيين گفت: در 
مركــز هوانوردى غرب كشــور آمــوزش خلبانى 
هواپيماهاى فوق سبك ارايه مى شود و هنرجويان 

از غرب كشور در آن شركت مى كنند.
ســهراب كلوندى افزود: ناوگان هوايى اين شركت 
متشكل از چهار فروند هواپيماى فوق سبك، چهار 
ســت كامل بال پاراگاليدر، دو فروند پاراموتور و 
ديگر تجهيزات پروازى است.وى اضافه كرد: محل 

استقرار ناوگان هوايى اين شركت فرودگاه همدان 
است و همه خدمات هوايى از طريق اين فرودگاه 

صورت مى گيرد. 
مدير فرودگاه همدان بــا بيان اينكه اين فرودگاه 
بــه علت برخوردارى از سيســتم هــاى ناوبرى 
پيشــرفته در زمره ى فرودگاه هــاى منحصر به 
فرد كشــور محسوب مى شود، ادامه داد: در سال 
جــارى چهار هزار و 233 حاجــى در قالب 17
پرواز به مكه مكرمــه عزيمت كردند كه تعدادى 
از آنها زائران استان كردستان بودند.فرودگاه بين 
المللى همدان در فاصله ى هشــت كيلومترى در 
ضلع شمال شرقى شــهر همدان و در كنار جاده 
اصلى تهران و به مســاحت حــدود 250 هكتار 

ساخته شده است.

نشان شهرسفال با استقبال بازديد كنندگان مواجه شد

« همدان ليبل»  سفيرمعرفى مادستان

اعطاى گواهينامه
به 30 خلبان درهمدان

مريم مقدم  »

 اين روزها پايتخت ايران ميعادگاه فعاالن اقتصادى در حوزه چاپ 
و بسته بندى جهان شده است وقتى از سالن 38 وارد غرفه 63 ميشويد 
با ويترينى از ظروفين سفالى اللجين روبرو ميشويد كه در غرفه همدان 
ليبل خودنمايى ميكند . به باور كارشناسان گردشگرى كه شاهد ارايه 
توضيحات از توانمنديهاى همدان به ويزه در ســال 2018 توســط 
مســئوالن غرفه هستند مركز چاپ و بســته بندي همدان گردشگرى 

رويداد را با اين بر نامه ريزى معنا بخشيده است .
 25مين نمايشــگاه چاپ و بسته بندى حاال فرصتى است تا 20مين 

حضور پيام رسانه در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي رقم خورد.


