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خطوط قرمز سختگیرانه 
انتخابات!

 ۱- در هر انتخاباتی ستاد انتخابات کشور با در 
نظر گرفتن ســلیقه اندیشه حاکم سعی در تدوین 
قالب و چارچوبی بــرای فعالیت می کند.در این 

دوره نیز قرار گرفتن فردی با سابقه...

يادداشت

2

بهار تعلیم و تربیت آغاز شد

 مهرماه خط جدایی تمام احساس های عاشقانه 
با رفتارهای عاقالنه است. مهرماه دنیای رنگ ها را 
هم از هم جدا می کند، آنجا که رنگ ارغوانی خط 

بطالنی می شود برای تمام رنگ های سبز...

نشست های یک هفته ای اجالس جهانی راه ابریشم در حال برگزاری است

مادستان در مسیر ابریشم

15 سال از مصوبه آبرسانی به همدان گذشت

آب پاکی تالوار بر دست مردم

با حضور وزیر علوم در مدرسه

زنگ بازگشایی 
مدارس در استان 

به صدا درآمد
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فرماندار نهاوند خطاب به بانک های عامل: 

در جا نزنید پیش از پایان فصل کاری کار 
مردم را راه بیندازید

 تعامل کنید؛  وگرنه توبیخ می شوید

پایان  مهلت
 نصب کارتخوان پزشکان

3 6



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  2 مهرماه 1398  شماره 3577

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱8:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشتروز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیدهها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

خطوط قرمز سختگیرانه انتخابات!
 ۱- در هر انتخاباتی ســتاد انتخابات کشور با در نظر گرفتن سلیقه 
اندیشه حاکم سعی در تدوین قالب و چارچوبی برای فعالیت می کند.

در ایــن دوره نیز قرار گرفتن فردی با ســابقه فعالیت امنیتی در رأس 
ستاد انتخابات کشور دلیل بر فعالیت بیشتر این ستاد در گفتمان سازی 

انتخاباتی شده است.
۲- پیش از این رئیس ســتاد انتخابات اعالم کرده بود که  فرمانداران 
و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در حوزه مدیریتی خود 
وظیفه دارند انتخاباتی امن، ســالم و باشکوه را مبتنی بر سیاست های 
کلــی انتخابات ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان ســند 
باالدستی انتخابات و اصول بی طرفی، قانونمداری و امانتداری برگزار 

کنند.
عالوه بر این وی از فرمانداران تالش برای مشــارکت بیشتر مردم در 

انتخابات و دفاع از دولت مستقر را خواستار شده بود.
۳- ســی ام شهریور ماه رئیس ستاد انتخابات کشور در اصفهان ، سه 
خط قرمز اصلی در رقابت های انتخاباتی را تحرکات و تهییج واگرایانه 
قومیتی، مطالبات افراطی و تحریک آمیز تقسیماتی و منابع مالی مجهول 
و پول های مشــکوک ذکر کرده وگفته است؛ ستاد انتخابات کشور در 

قبال عبور از این خطوط قرمز مماشات نخواهد کرد.
این ســه خط قرمز در انتخابات های گذشته در دو مورد اول  معموال 
از ســوی برخی داوطلبان که عمدتا از نمایندگان هستند جدی گرفته 
نشد و در مورد آخر نیز به نظر خارج از وظایف وزارت کشور است و 
وزارت کشور تنها باید در این زمینه اطالعات مستند خود را به دستگاه 

قضا برای بررسی و برخورد ارائه کند.
4-رصد دقیق و مســتمر فضای انتخاباتی از وظایف فرمانداران است 
اما جلوگیری از ورود پول های مشکوک و منابع مالی مجهول به رغم 

اطالع در توان فرمانداران نیست.
ورود فرمانداران به این موضوع مــی تواند اجرای انتخابات را دچار 

حاشیه کرده و انتخاباتی پر حاشیه را رقم بزند.
5- پول های کثیف، مشــکوک، مجهــول و... هر نامی که بر آن نهاده 

شود، به بخشی از واقعیت انتخابات در ایران تبدیل شده است.
زمانی وزیر کشور از ضرورت مبارزه با پولهای کثیف سخن گفته بود 
اما نتوانســت در مجلس این موضوع را پیش ببرد و مجبور به عقب 

نشینی شد.
آســیب شناســی این حرکت به خوبی دالیل ناکامی وزیر کشور در 
پیگیــری پولهای کثیف و چگونگی کســب موفقیت در این زمینه را 

نشان خواهد داد.
۶- به گفته دبیر شــورای نگهبان در مواقعی پول ساالری به خوبی در 
انتخابات های گذشــته مشهود بوده اســت و متاسفانه برخوردی هم 

صورت نگرفته است.
بی برخوردی و میدان دادن به پول ساالری در انتخابات باعث شده هر 
کس که قصــد ورود به انتخابات را دارد ابتدا موجودی خود را چک 

کند و اگر توان مالی حالل یا مشکوک داشت وارد انتخابات شود!
۷- خطوط قرمز ستاد انتخابات کشور اگرچه سختگیرانه  انتخاب شده 
اما درصورت رعایت با همکاری تمامی قوا می تواند، امنیت کشور را 
تضمین کند زیرا تحرکات و تهییج واگرایانه قومیتی و مطالبات افراطی 
و تحریک آمیز تقسیماتی همواره مخل امنیت و وحدت و انسجام ملی 
است و منابع مالی مجهول و پول های مشکوک نیر راه نفوذ بیگانگان 
و زمینه سواستفاده مالی رأی آوردندگان در صورت انتخاب را فراهم 

خواهدکرد.

۱۴۴ زندانی آزاد شدند

 ۱44 زندانــی جرائــم غیرعمــد از ابتــدای ســالجاری تــا پایــان شــهریور مــاه آزاد 
شــدند.

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان همــدان گفــت: ۱۳۷ زندانــی مــرد و هفــت 
زندانــی زن نیمــه نخســت ســالجاری از بنــد زنــدان رهایــی یافتنــد.

ــان آزاد شــده  ــرد: زندانی ــان ک ــا بی ــا ایرن ــر در گفــت و گــو ب ــی موق حســن خانجان
شــامل ۶ زندانــی دیــه ناشــی از ســوانح، ۱0۷ محکــوم مالــی، ۲۱ زندانــی مهریــه و 

ــود. ــه ب ــوان در پرداخــت نفق ۱0 مددجــوی نات

خانجانــی موقــر ادامــه داد: مجمــوع بدهــی ایــن تعــداد زندانــی ۲۲5 میلیــارد و ۷۲۶ 
ــب  ــال از طل ــزار ری ــون و ۹55 ه ــک میلی ــه ی ــود ک ــال ب ــزار ری ــون و ۱۱۶ ه میلی

شــاکیان توســط شــرکت هــای بیمــه گــر تامیــن شــد. 
وی گفــت: صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی نیــز ســه میلیــارد و ۱۹۱ میلیــون 

ریــال از ایــن بدهــی را تامیــن و پرداخــت کــرد. 
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان همــدان افــزود: بــا تــالش ســتاد دیــه اســتان 
شــاکیان پرونــده ۷8 میلیــارد و 8۶۷ میلیــون ریــال از طلــب خــود را گذشــت کردنــد. 
ــی بیشــتر افــراد در تامیــن  ــه ناتوانــی مال ــا توجــه ب خانجانــی موقــر اضافــه کــرد: ب
ــان  ــده از محکوم ــاکیان پرون ــب ش ــال از طل ــون ری ــون و 5۶8 میلی ــی ، ۹8 میلی بده

قســط بنــدی شــد.
رئیــس هیــأت امنــای ســتاد دیــه اســتان همــدان میــزان آورده زندانیــان را ۶ میلیــارد 
و ۳۱4 میلیــون ریــال عنــوان کــرد و گفــت: ۲4 میلیــون و 588 میلیــون ریــال کمــک 

مالــی بــرای بدهــکاران مالــی و دیــه صــورت گرفتــه اســت.
خانجانــی موقــر اضافــه کــرد: ۱۲ میلیــارد و ۲40 میلیــون ریــال تســهیالت از ســوی 
بانــک هــای ملــت، ملــی، تجــارت، صــادرات و انصــار بــا کارمــزد انــدک بــه زندانیان 

پرداخــت شــده اســت. 
در حــال حاضــر ۲۷0 نفــر بــه علــت ارتــکاب بــه جرایــم غیرعمــد در زنــدان هــای 

همــدان تحمــل حبــس مــی کننــد. 

7845 همدانی شاغل شدند

سخنگوی وزارت کشور:
۲۱۵ اختیار هیأت دولت به استان ها 

تفویض شده است
 تاکنون ۲۱5 عنوان از وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و وزرا 

به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: با این اقدام دولت، قدرت تصمیم گیری 

دستگاه های اجرایی در استان ها و استانداران افزایش می یابد.  
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور، سید »سلمان سامانی« 
در ادامه افزود: هر چقدر اختیارات دســتگاه های اجرایی اســتانی و 
استانداران تقویت شود میزان بروکراسی اداری در استان ها کاهش پیدا 
کرده و به خصوص روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری تسهیل می 
شــود بنابراین مسیر توسعه استان ها با این اقدام دولت شتاب گرفته و 

این رویکرد دولت با قوت بیشتر ادامه دارد.
معاون هماهنگی وزارت کشــور با بیان اینکــه تمرکز زدایی یکی از 
مولفه های مهم توســعه اســت، تصریح کرد: تحقق توسعه متوازن و 
متعادل در استان ها یکی از اولویت های مهم استانداران است و وزارت 
کشــور تالش دارد این روند را برای آنها تسهیل کند، استانداران باید 
از این ظرفیت مناسب که دولت در راستای تفویض اختیارات فراهم 

کرده بیشترین استفاده را داشته باشند.  
استانداران گزارش عملکرد اختیارات تفویض شده را تا ۱0 روز آینده 
ارائه کنند سامانی یادآور شد: وزارت کشور در کارگروهی با مسئولیت 
معاونت توسعه مدیریت و منابع نتیجه اجرای این تفویض اختیارات 
به استان ها را مورد بررسی قرار می دهد لذا از استانداران خواسته شده 
اســت گزارش عملکرد اجرای این اختیارات واگذار شده به دستگاه 
اجرایی استانی را ظرف ۱0 روز آینده از آن دستگاه ها مطالبه و به این 
وزارتخانه ارائه کنند. وی خاطرنشــان کرد: تالش وزارت کشور این 
اســت تا در این شرایط اقتصادی بتواند اختیارات بیشتری را از هیأت 
وزیران برای اســتانداران و دستگاه اجرایی استانی اخذ کند تا از این 
طریق روند توسعه و سرمایه گذاری استان ها و اخذ مجوزها و صدور 

پروانه ها با شتاب بیشتری در استان ها انجام شود.

بهار تعلیم و تربیت آغاز شد
مهدی ناصرنژاد  «

 مهرماه خط جدایی تمام احساس های عاشقانه با رفتارهای عاقالنه 
اســت. مهرماه دنیای رنگ ها را هم از هم جدا می کند، آنجا که رنگ 
ارغوانی خط بطالنی می شــود برای تمام رنگ های ســبز و سرخ و 

صورتی و واقعیت به جای رویا و تخیل می نشیند.
 با مهرماه بهار تعلیم و تربیت در فرهنگ ایرانی آغاز می شــود و گاه 
آموختــن و فاصله گرفتن از جهل و نادانی پشــت در هر خانه ای از 

خانه های ایرانی خیمه می زند.
مهرماه هزاران مدرسه و دانشگاه به روی بیش از ۲0 میلیون کودک و 
نوجوان و جوان و هر انسان زنده دل و دانش پژوه ایرانی باز می شود 
و دنیایی از تکاپو و جوش و خروش کالس و دانش آموز و دانشــجو 
معلم و دبیر و استاد و کتاب و دفتر و مداد به راه می افتد و زندگی در 

ایران بزرگ معنای واقعی خود را پیدا می کند.
مهرماه برای هر ایرانی که دومین سال مدرسه خود را می خواهد تجربه 
کند و یا ســال های سال است راه مدرســه را رفته و به پایان رسانده 
اســت، خاطره است. حس و حالی که مهرماه و کالس و معلم و بوی 
کتاب و دفتر تازه در جان انســان می انگیزد، هرگز تمامی و فراموشی 

ندارد و همه عمر با آدم است.
 اگر قدرتمندترین انسان در دنیای جاه و مقام و پول و زور و شهرت 
باشید، آفتاب مهرماه که بتابد و اسم مدرسه و کالس درس و معلم و 
کیف و کتاب که بیاید، جانت به لرزه می افتد و احساس می کنی تکان، 
تکان فضای مهرماه و آغاز مدرسه و پای تخته سیاه و رنگ گچ سفید 
هنوز با توســت و آن خاطرات خاکستری و گزنده زمینه اصلی تمام 
خاطــرات خوش و ناخوش عمر و زندگی هر مدرســه رفته ای و هر 

دانش آموخته ای است!
چنین حال و هوا و خاطره و تأثیری از ماه مهر و دوران تعلیم و تربیت 
مدرســه بر اثر دو علت انکار ناشدنی است، چرا که یا به هر آنچه که 
می خواســتی و هدف تو از مدرســه و تعلیم و تربیت بوده و هست 
دســت یافته ای و به آن به زندگی راحت و وجدان آسوده رسیده ای و 
افتخار می کنی و یا دوران مدرسه و تعلیم و تربیت را در غفلت بوده ای 
و برایت دشــوار بوده و زبان معلم و اســترس پای تخته سیاه و فشار 
کمرشــکن تکالیف شبانه مدرسه، روزگاران تلخی را برایت به یادگار 
گذاشــته است و اینک دچار پیشمانی هستی و این چنین است که در 
هر دو حالت تا عمر داری و زندگی می کنی، خاطرات مدرســه هم با 

توست و ناگزیر به تحمل آن هستی و باید باشی!
چه خوب که با درک درســت ارزش های تمام نشدنی تعلیم و تربیت 
و با قبول این واقعیت که خشــت، خشت دانایی و آگاهی و پایه های 
زندگی هر انسان در مدرسه بنا نهاده می شود و این فضا و این محیط 
هر چه همــوار و آماده و قدرتمند باشــد، سرنوشــت بهتری برای 

نسل های ملت بزرگ ایران اسالمی رقم خواهد خورد. 
در واقع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و مدرسه و معلم و کتاب 
و دفتر، شالوده اصلی اجتماع و فرهنگ و آینده این مرز و بوم را تشکیل 
می دهد و خوشــبختی و بدبختی مردم جامعه و نســل های ما در گرو 
سالمت این شالوده و استحکام آن است اگر چه چنین باور درست بیش 

از دو قرن است که در وجود هر ایرانی نهادینه شده است.

۱- سفارش پذیری مدیران در استخدام های استان  کار دست یکی از 
آنها داده است. گویا این مدیر برای استخدام سفارش هیچ نماینده ای 
را رد نکرده است. گفتنی است از اقدامات دستگاه های نظارتی استان 

در  ارتباط با این تخلف خبری تاکنون منتشر نشده است.
۲- قطــع یارانه ثروتمنــدان چندان دقیق نبوده اســت.گویا بی دقتی 
صورت گرفته باعث قطع یارانه برخی فقرا و زحمت آنها شده است. 
گفتنی اســت دولت یارانه 800 هزار نفر را در نخســتین مرحله قطع 

خواهد کرد.
۳- چند مدیر اســتان به زودی تغییر می کننــد. گویا این تغییرات را 
وزرا انجام خواهند داد. گفتنی است برخی وزرا برای به دست آوردن 
دل نمایندگان، ممکن اســت در شب انتخابات نیز  دست به تغییرات 

مدیریتی در استان بزنند.

 کبودراهنــگ- اکرم حمیــدی- خبرنگار 
همدان پیــام: اورژانــس ۱۱5 در شهرســتان 
کبودراهنگ دارای یک پایگاه شــهری و هفت 
پایــگاه جــاده ای با 50 نفر نیــروی کاردان و 

کارشناس و کارشناس ارشد می باشد.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان کبودراهنگ بــا بیان این 
مطلب افــزود: اورژانس ۱۱5 در شهرســتان 
کبودراهنــگ دی مــاه ۱۳۷8 داخــل یکی از 
اتاق های بیمارستان امام رضا)ع( با تعداد 4 الی 
5 نفر کادر پرستاری آغاز به کار کرد و پس از 
گذشت سال ها در حال حاضر شهرستان دارای 
یک پایگاه شــهری و هفت پایــگاه جاده ای 
)گل تپه، شیرین ســو، علیصدر، قهورد سفلی، 
روعان، کوریجان، کوهیــن( با 50 نفر نیروی 
کاردان، کارشــناس و کارشناس ارشد در این 

حوزه خدمت می کند.
داود مرادی خاطرنشــان کــرد: اورژانس ۱۱5 
شهرســتان دارای ۱۲ آمبوالنــس بــوده که با 
توجه به فرســودگی تعــدادی از آمبوالنس ها 
۳ آمبوالنــس دیگر قــرار اســت جایگزین 
خودروهای فرســوده شــود و آمبوالنس های 
جدید از نوع اسپیرینتر ۳۱5 با سوخت گازوئیل 
بوده که قیمت تقریبی یک میلیارد و ســیصد 
میلیــون تومان را دارنــد و از لحاظ تجهیزات 

نسبت به آمبوالنس های سابق مجهز به دستگاه  
ونتیالتور، دســتگاه AED و تخت برانکارد 
می باشــد که این وضعیت برانکاردها موجب 
کاهش صدمه به مصدومین ترومای ناحیه کمر 
و ستون فقرات می باشد و شهرستان مجهز به 
پد امداد هوایی بوده که در موارد مورد نیاز از 
هلی کوپتر مستقر در بیمارستان بعثت همدان با 

هماهنگی های الزم استفاده می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجه به وســعت منطقه 
پایگاه آبمشــگین در دست راه اندازی بوده که 
در صورت تأمیــن نیرو آمبوالنس آغاز به کار 
خواهد کرد ودر حــال حاضر مرکز پیام ۱۱5 
شهرســتان دارای 4 خط ۱۱5 و سیستم ضبط 
مکالمات است که تمامی مکالمات و تماس ها 
بــه طور خودکار ضبط و بایگانی می شــود و 
برقــراری تماس ۱۱5 در حوزه شهرســتان به 
مرکز پیام که در پایگاه های شــهری مســتقر 
بوده دایورت شــده و اپراتــور مرکز به محل 
حادثه نزدیک ترین کد آمبوالنس پایگاه شــد 
فراخوان می کند و در صورت مأموریت بودن 
کد مربوطه ناگزیر مأموریــت به پایگاه دیگر 
واگذار می شود که به دلیل طی مسافت طوالنی 
به محل حادثه نسبت به پایگاه آن حوزه باعث 
افزایش زمان و پرسیدن به سر صحنه و بعضًا 

موجب نارضایتی مردم می شود.

مرادی افــزود: اعالم مأموریــت کاذب طبق 
تماس گیرنــدگان بعضی از شــهروندان نیز 
موجب عدم حضور آمبوالنس در محل مورد 
نظر شده و باعث صرف انرژی و اتالف وقت 
در خدمات رســانی اورژانس می شــود که در 
همین جا تقاضا داریــم که مردم به هیچ وجه 
تماس های کاذب با ۱۱5 نداشــته باشند تا ما 

بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان همچنین بیان داشت: انجام 
فعالیت در این حوزه به گونه ای اســت که فرد 
تکنسین همزمان باید هم مهارت فنون رانندگی 
را جهت رانندگی آمبوالنس داشــته باشــد و 
هم درمان و مراقبــت از مصدومین را که این 

سختی کار و اســترس کاری و 
همچنین احتمال حادثه تصادفات 
آمبوالنس  جاده ای حین حرکت 
و یــا برخورد بــا مصدومین یا 
بیماران HIV با هپاتیپ در ســر 
صحنه موجب به خطر انداختن 
جان این افراد شــده و همچنین 
شــیفت کاری ۲4 یا 48 ساعته 
تکنســین ها و حمل مصدومین 
در شــرایط نامســاعد مکانی و 
برخورد ناشایسته برخی از افراد 
 ۱۱5 خدمات  کننده  درخواست 
در ســر صحنه به گونه ای است 
که موجب صدمــات روحی و 
روانی و یا بدنی تکنسین ها شده 
و یا اشغال کردن خطوط ۱۱5 به 
عنــوان مراجعین توافق یا اعالم مأموریت های 
دروغین انرژی پرسنل را تحلیل و موارد فوق 
موجب افزایش فرســودگی شــغلی این افراد 

می شود.
مرادی در پایــان با تبریک چهل و چهارمین 
سالگرد تأســیس اورژانس کشور به مدیران 
ارشــد، رئیس اورژانس، پیش بیمارستانی و 
مدیر حوادث دانشگاه، مدیر شبکه بهداشت 
و درمــان کبودراهنگ، همکاران تکنســین 
کبودراهنــگ  شهرســتان   ۱۱5 اورژانــس 
گفــت: همه همــکاران با تــالش صادقانه 
و خســتگی ناپذیر و با علــم و تجربه خود 
گیرندگان  خدمــات  حیــات  حفظ  موجب 

فوریت های پزشکی هستند.

 روز گذشته همزمان با نخستین روز آغاز 
سال تحصیلی جشن مهر با حضور مسئوالن 

برگزار شد.
در ابتــدای این مراســم رئیس کمیســیون 
فرهنگی، اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
همدان کــودکان را امانت خدا در دســت 
والدین دانســت که باید برنامه ریزی درستی 

برای آینده آنان انجام دهند.
رضوان سلماســی ادامــه داد: والدین باید 
برای آینده کودکان در کنار مباحث جسمی 
و روحی، موضوعات آموزشــی و تربیتی را 
هــم لحاظ کنند تا همه جانبه شــاهد کمال 

فرزندانشان باشند.
وی برنامه ریزی درست برای آینده فرزندان 
را باعث پیشرفت جامعه و کشور ها دانست 
و ادامــه داد: توجه به مقتضیــات زمان در 
اصول آموزشــی بســیار حائز اهمیت است 
زیــرا آموخته های والدین بــا آنچه در زمان 
کنونــی مالک  قرار دارد متفاوت اســت در 
نتیجــه باعــث ایجاد تعــارض در آموزش 

خواهد شد.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان 
نیز در این مراسم از تدارک ویژه شهرداری 
از لحاظ بهبود ظاهر شــهر متناسب با این 
ایــام خبر داد و افزود: آموزش و مســائل 
بســیاری در جامعه  اهمیــت  از  تربیتــی 

برخوردارند.

وحید علی ضمیر آینده کشــور را وابسته به 
کودکان  نسل امروز دانست ، به همین دلیل 
باید در برنامه ریزی در جهت رشــد و تعالی 

آنان حساسیت ویژه ای را قائل باشیم.
وی با بیــان اینکــه توجه مســائل تربیتی 
و اخــالق و آمــوزش از اهمیت بســیاری 
برخوردارند ادامه داد: تعالی شــخصیت این 

کودکان باعث ایجاد شــهروندان دغدغه مند 
خواهند شد.

سرپرســت ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهر نیــز برگــزاری جشــن شــکوفه ها 
ایــن  اولویت هــای  از  را  در ۳۱ شــهریور 
ــن  ــه جش ــزود: برنام ــمرد و اف ــازمان برش س
ــه  ــرای بچه هایــی کــه ب مهــر را هــر ســاله ب
ــی  ــی اول ابتدای ــع تحصیل ــی وارد مقط تازگ

شــده اند برگــزار می کنیــم.
بابک مهدی آزاد گفت: به صورت موردی در 
چهار منطقه شهرداری 4 مدرسه رنگ آمیزی 
جداره و کف و گل کاری مدرسه و تهیه گل 
برای دانش آمــوزان را انجام می داده ایم، و به 
صورت کلی ۱۲ مدرسه را در نواحی مختلف 

رنگ آمیزی انجام می شود.
وی آموزش شــهروندی را علت برگزاری 
این برنامه ها دانســت که می توانند در حوزه 
نگهــداری و مراقبت از شــهر به خصوص 
بحث گل و گیاه موثر باشد و در همین راستا 

جزوهایی توزیع شده است.

 براساس سند راهبردی در سالجاری باید 
۱۹ هزار و ۲00 شــغل در استان ایجاد شود 
و ســهمیه 4 ماهه اســتان ایجاد ۶400 شغل 
بوده اســت که در این مدت براساس گزارش 
اداره کار اســتان همدان ۷845 شــغل توسط 
دستگاه های اجرایی استان تحقق یافته و میزان 

تحقق ۱۲۲/۶ درصد است.
رئیس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان 
همــدان  در قرارگاه اقتصاد مقاومتی اســتان 
همدان داشت: براســاس آمار در بسیاری از 
موارد اهداف ســند راهبردی اســتان همدان 

جلو است.
سیداســکندرصیدایی با بیان اینکه شــرکت 
برق اســتان با ۲۳۲ درصد بیشــترین میزان 
اشــتغالزایی را در 4 ماهه امسال داشته است، 
تصریح کرد: تعهد ایجاد اشتغال شرکت برق 
۷۲ نفر بوده کــه در در این مدت عملکردی 
باالتر از تعهد داشــته و 5۶ نفر را مشغول به 

کار کرده است.
وی افزود: شهرســتان رزن با ۲۱۳ درصد و 
عملکرد 544 نفر در 4 ماهه نخســت بهترین 
عملکرد را در بین شهرســتانهای اســتان در 

زمینه اشتغال داشته است.
صیدایی خاطرنشــان کرد: ســازمان صنعت 
و معــدن۱۳۷ درصد، جهادکشــاورزی ۱۲۲ 

درصــد، کمیته امــداد ۱0۲ درصــد، میراث 
فرهنگی ۱5۲، سازمان بهزیستی ۱۷5 درصد، 
دانشگاه علوم پزشــکی ۱۳۷درصد، آموزش 
وپرورش ۱05درصد و فنی و حرفه ای ۱۲۳ 

درصد تحقق اشتغالزایی داشته اند.
مدیریت  رئیس ســازمان  ایســنا،  به گزارش 
وبرنامه ریزی اســتان همدان با اشاره به اینکه 

دستگاه های استان ظرف ۱0 روز آینده گزاش 
۶ ماهــه عملکرد خود را ارائــه دهند، عنوان 
کرد: حساب ویژه ای در زمینه گردشگری در 
استان باز کرده ایم و براساس گزارشات داده 
شده ایجاد نمایشگاه صنایع دستی،موزه مردم 
شناسی، ســاماندهی بازار و برند گردشگری 
همدان در حال انجام اســت کــه باید قوت 

بیشتری به کار بدهند.
وی بــا بیــان اینکه میــراث فرهنگی 4۲ 
پروژه داشــته اســت، خاطرنشــان کرد: 
پروژه مرمت و احیای بافت های تاریخی 
تحقــق ۱00 درصــدی داشــته و پروژه 
تکمیل زیرســاخت مانیزان عملکرد 400 

درصدی داشته است.

یک واحد تولید قطعات خودرو تقلبی 
در همدان پلمب شد

 مدیرکل اســتاندارد همدان از شناســایی یک واحد تولید قطعات 
خودرو تفلبی در این شهر خبرداد و گفت: در این واحد که فاقد پروانه 
بهره برداری است "وایر شمع" غیر استاندارد تولید و عرضه می شد که 

برابر قانون پلمب شد.
محمــد مددی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: یک واحد تولیدی 
که بدون مجوز و پروانه بهره برداری در شــهر همدان اقدام به ساخت 
قطعات خودرو می کرد، در بازرسی های کارشناسان استاندارد شناسایی 
شد. وی افزود: این واحد صنعتی زیر زمینی "وایر شمع" خودرو تولید 

می کرد که فاقد هرگونه اصالت و استانداردهای الزم بود.  
مدیرکل استاندارد همدان خاطر نشان کرد: "وایر شمع" خودرو مشمول 
استاندارد اجباری است و تولید این کاال منوط به دریافت پروانه کاربرد 
نشــان استاندارد است که این واحد تخلف کرده و برابر قانون مجازات 
می شــود. مددی گفــت: محصوالت این واحد با برند و بســته بندی 
خارجی در سراسر کشــور به ویژه استان های اصفهان و اردبیل توزیع 
شــده اســت. بر اســاس بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارد کشــور تولید کاالی مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون 
دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد جرم محسوب شده و مشمول 

مجازات حبس تعزیزی و جزای نقدی و یا هر دو می شود. 

اورژانس ۱۱۵ کبودراهنگ 
شبانه رزوی در خدمت مردم

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان 

برگزاری جشن مهر در مدرسه هدف
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خبر گزارش

زائران اربعین، استان آذربایجان شرقی در جورقان 
زائران پیاده تبریز ۲روز میهمان همدانی ها

 ورود کاروان پیاده امام علی)ع( اســتان آذربایجان شرقی به شهر 
جورقان بازتاب های فرهنگی، عبادی، سیاســی و دینی دارد و مردم 

هر ساله این حرکت ارزشمند با استقبال خوب مواجهه می شود.
دل دادگان امــام حســین)ع( برای حضور در حــرم مطهر این امام 
معصوم در طول ســال خصوصــا ایام محرم از همــه تعلقات دنیا 
چشم پوشــی می کنند و همه سختی های مسیر را متحمل می شوند تا 
به  مأوای حرم امامان معصوم  نزدیک تر شــوند تا بر روح ارفانیشان 

درکنار مرقد انبیا جال ببخشند.
کاروان پیــاده امــام علــی)ع( شــهر تبریــز همــه ســاله زمــان 
ــرای  ــق ب ــی طری ــه ط ــود را ب ــی خ ــت دنیای ــخصی از فرص مش
ــا  ــد ت ــان)ع( اختصــاص داده ان ــریفین امام ــن ش حضــور در حرمی
ــام حســین)ع(  ــه حــرم ام ــی)ره( ب ــام خمین ــودن حــرم ام ــا پیم ب
ــانند و از روز  ــات رس ــه اثب ــت را ب ــل بی ــه اه ــود ب ــی خ دلدادگ
ــه  ــرده و در هفت ــاز ک ــاده روی  خــود را آغ عاشــورای حســینی پی

ــیده اند.  ــدان رس ــتان هم ــه اس ــرم ب ــاه مح ــی م پایان
مدیــر کاروان پیاده امام علی)ع( در بدو ورود به شــهر جورقان از 
حضور دردیار شهید همدانی ابراز خرسندی می کرد که برای دهمین 
بار به همراه کاروان پیاده امام علی)ع( استان آذربایجان شرقی حضور 

عبادی سیاسی و حماسی در این دیار دارالم ؤمنین را پیدا کرده اند.
حــاج احمد تیزچنگ در گفت وگو بــا همدان پیام از طی طریق ۱۲ 
منزل از تهــران تا همدان خبر داد و گفت این کاروان پیاده به مدت 
۱5 روز که مبداء حرکت استان تهران حرم امام خمینی)ره(، در ادامه 
مسیر استان مرکزی، با محوریت ساوه و روستا های آن، در ادامه وارد 
فامنین، کوریجان، روســتای قره دای همدان و به شهر جورقان منزل 
گزیده و در ادامه ســفر ۲ روز میهمان هیأت های حســینی در شهر 

همدان خواهیم بود.
تیزچنــگ تقارن ورود کاروان پیاده امام علی)ع( اســتان آذر بایجان 
شرقی به زادگاه  شــهید همدانی با آغاز هفته دفاع مقدس را به فال 
نیک گرفت و گریزی به شــناخت نسل جدید با فرهنگ عاشورایی 
امام حسین )ع( زد و گفت: با وجود اینکه نسل امروز ما مشتی خاک 
و پالک شــهدا را دیده اند متدین تر و صبورتر ازدیگر نسل ها هستند 
و مقابلــه خوبی با تهاجمات فرهنگی و اقتصادی دارند که باید ارج 

نهاده شود.
ــد دانســت  وی ادامــه مقصــد پــس از همــدان را روســتای آبرومن
ــهر  ــک، ش ــتای آب باری ــیر، روس ــه مس ــت: در ادام ــار داش و اظه
ــرز  ــان م ــتان کرمانشــاه و در پای ــتان اســدآباد، اس ــج، شهرس مریان
ــود در  ــم ب ــازم خواهی ــام )ع( ع ــرم ام ــمت ح ــه س ــروی ب خس
نجــف اشــرف نیــز بــه نیابــت از مدافعــان حــرم بــه  خیــل عظیــم 

ــویم. ــق می ش ــن ملح ــران اربعی زائ
رئیس شــورای شهر جورقان نیز در مراسم اســتقبال از زائرین امام 
حســین گفت: ما افتخار این را داریم که در دهمین ســال متواری 
در خدمت زائرین پیاده امام حســین )ع( از استان آذربایجان شرقی 

تبریز باشیم. 
حشمت ا... احمدی افزود: همه ســاله مردم جورقان استقبال خوبی 
از کاروان پیاده ســاالر شــهیدان دارند و این حرکت فرهنگی تأثیر 
مثبتی در افکار مردم شــهر جورقان به خصوص جوانان داشته است 
در وصــف این رو حیات همین بس که خیل عظیمی از مردم از این 

شهردر همایش عبادی سیاسی اربعین حضور می یابند.
نماینده امام جمعه شــهر جورقان نیز یکــی از تاثیرگذارترین بحث 
فرهنگی ورود کاروان پیاده امام علی)ع( اســتان آذربایجان شــرقی 
به شــهر جورقان را برپایی موکب حسینی در پارک الغدیر واقع در 

ورودی شهر جورقان برشمرد.
امیر بیگی  اظهار کرد: که این موکب هر ســال به نام یکی از شهدای 
شهر جورقان برپا می شود و حضور کاروان پیاه امام علی )ع( استان 
آذر بایجان شــرقی تأثیر اعتقادی چشــمگیری در روحیه حماسی 

جوانان این شهر دارد. 

خون شهدا سند امنیت و آرامش ایران و 
خاورمیانه

 خون شــهدای انقالب و 8 سال جنگ تحمیلی پایمال نشد و هم 
اکنون سند امنیت و آسایش ایران و منطقه خاورمیانه است.فر

به گزارش ایسنا، مرتضی سیاهوشی فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان 
برنامه مشترک ســپاه با نیروی انتظامی تویسرکان به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: ما هرچه داریم از فرهنگ ســپاه و 
شــهادت اســت و هر جا این فرهنگ حکمفرما باشد، پیروزیم و 
هرچقدر از فرهنگ شــهدا دور شــدیم، شکست خوردیم و  این 
امر کامال بر دشــمن هم آشکار است که  تالش می کنند با تفرقه 
افکنــی و انتشــار اخبار مخرب و حتی چاپ کتاب ضدشــهدا و 
انقالب فکر جوانان این مرز و بوم را منحرف ســازند و تا جایی 
پیش رفته که حتی می خواهند اســم و خاطره شهدا را از کوچه ها 
و خیابانها پاک کننــد اما کور خوانده اند و با وحدت ما و احترام 
به فرهنگ، یاد، خاطره و بزرگداشــت شهدا مانند همیشه شکست 
خواهند خورد چرا که خداوند جایگاه و مقام شهدا را واال و برتر 

معرفی کرده است.

کسب مدارج علمی دانش آموزان داراالیتام مهدیه 

 مؤسسه داراالیتام بر چگونگی تحصیل دانش آموزان نظارت جدی دارد و دانش آموزان 
درســخوان مورد تشویق قرار می گیرند بر همین اساس از وضعیت مطلوب علمی خوبی 

برخوردارند.
سال تحصیلی امسال48۱ دانش آموز در پایه های مختلف مورد حمایت مؤسسه داراالیتام 
مهدیه همدان قرار گرفته اند که برای همه ایــن دانش آموزان عالوه بر پک لوازم التحریر، 

البسه، مبالغ حمایتی نیز در نظر گرفته شده است.
مســئول امور تحصیلی داراالیتام مهدیه در خصوص حمایت های دانش آموزان در طول 

ســال تحصیلی گفت: با هدف محقق نمودن آرامش روحی دانش آموزان محروم و ایتام 
برای فراغت در کسب علم و دانش عالوه بر پرداخت هزینه تحصیلی در ابتدای سال طبق  
تعامالتی که بین داراالیتام و آموزش و پرورش انجام شــده در مدارس تنها مبلغ بیمه و 

هزینه کتاب از دانش آموزان تحت پوشش دریافت می شود.
طاهره سهرابی در گفت وگو با همدان پیام  رایگان بودن سرویس مدارس، اهداء کفش و 
لباس برای دانش آموزان غیرتحت پوشش، تشکیل کالس های تقویتی برای دانش آموزان 
ضعیف درســی، تشویق دانش آموزان درسخوان، تخفیف زبانکده ها وکالس های کنکور 
برای دانش آموزان تحت پوشش را از جمله فعالیت های واحد تحصیلی داراالیتام مهدیه 

برشمرد.

وی در ادامه یادآور شــد: دانش آموزانی نیز امسال در مدارس نمونه دولتی حج فروشان، 
آمنه و شهید مدنی پذیرفته شده اند که از حمایت های ویژه تحصیلی بهره مند خواهند شد.

ســهرابی نظارت برروند تحصیلــی دانش آموزان و تعامل والدین با مــدارس را ازدیگر 
برنامه های مؤسسه داراالیتام برشمرد و افزود: امسال استقبال دانش آموزان در پایه نهم در 

رشته های نظری بیش از رشته های فنی و حرفه ای است. 
وی پذیرفته شدگان کنکور افراد تحت پوشش در رشته های تکنسین اتاق عمل و مهندسی 
شیمی  دانشــگاه بوعلی، فنی وحرفه ای زینب کبری همدان، فلسفه دانشگاه محقق اردبیل 
وحوزه علمیه را از موفقیت های علمی دانش آموزان تحت پوشــش داراالیتام  مؤسســه 

مهدیه برشمرد.

 مجید بیات - خبرنگار همدان پیام: صبح 
روز گذشــته همزمان با آغاز ســال تحصیلی 
زنگ مهر در مدرسه تربیت با حضور اعضای 
شورای شهر و شهردار منطقه ۲ به صدا درآمد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری 
شورای شهر همدان با اشاره به نقش غیرقابل 
انــکار دانش آموزان در آینده کشــور، افزود: 
دانش آمــوزان در مرحله اول بــا برنامه ریزی 
والدین، حمایت آنان، راهنمایی و آموزش های 
الزم در مدارس و مرحله بعد تالش و پشتکار 
خودشان شهر و کشوری توسعه یافته را رقم 

خواهند زد.
سید مسعود عســگریان اضافه کرد: مجموعه 
شــهرداری به منظــور مهیا کردن شــهر در 
مناســبت های متفــاوت فعالیت های مختلفی 
را انجــام می دهد، که یکــی از مصادیق بارز 
آن آماده سازی و مهیا شــدن برای بازگشایی 

مدارس و مباحث آموزشی است.
وی با اشــاره به همکاری تنگاتنگ با تمامی 
ارگان ها به خصوص آموزش و پرورش ناحیه 
۱ و ۲ همــدان در جهت مهیا نمودن مدارس 
برای ســال تحصیلی جدید اظهار داشت: به 
منظور همراهی در جهت آماده سازی، تجهیز و 
بازسازی مدارس از محل عوارضی که دریافت 
می شود قســمتی به خزانه واریز و در اختیار 
نهادهای مربوطــه قرار می گیرد که در این راه 

هزینه کنند.
عســگریان گفــت: بیــش از ۱5 هــزار تن 
آســفالت ریزی در معابر منتهــی به مدارس و 
داخل مدارس انجام شده، همچنین با همکاری 

اداره نوســازی و تجهیز مــدارس بیش از ۲5 
مدرسه تخریب و نوســازی و بازسازی شده 

است.
رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری 
شورای شهر خاطرنشــان کرد: به درخواست 
والدین و مدیران مدرســه مبنی بر محدودیت 
فضای مدرســه تربیــت، برنامه ریزی الزم در 
جهت تملیک و واگذاری انجام شده است و 
امیدواریم در کمترین زمان ممکن این موضوع 

عملیاتی شود.
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شــهر نیز تجدید نظر در 
مباحث آموزش را در مجلس شورای اسالمی 
الزم دانســت و ادامــه داد: طبق اصول ۳، ۳0 
و 4۳ قانون اساســی مبنی بر آموزش رایگان، 
عدالت در آموزش را ضروری اســت و باید 
نظارت جدی بر اجرای این اصول انجام شود.
حســین قراباغی اظهار کرد: بــرای ایجاد 
مدینــه فاضلــه در مباحث شــهروندی و 
آموزشــی همکاری همه نهادهــا غیرقابل 
انکار  اســت وهمین مســئله باعث توسعه 
پایــدار پایتخت تاریخ تمــدن و در نهایت 

کشور خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــارکت و آموزش 
دانش آمــوزان در مباحث شــهروندی باعث 

تکامل شخصیت و دغدغه مندی آنان  میشود 
که می تواند برای جامعه فعلی مفید واقع شود.
شهردار منطقه ۲  ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و ایام بازگشــایی مــدارس، برگزاری 
مراسم زنگ مهر در مدرسه تربیت را با هدف 
خیر مقدم به دانش آموزان به فال نیک گرفت 
و ادامه داد: سرنوشت کشور با آموزش مناسب 

این دانش آموزان رقم خورده است.
حامــد جلیلونــد افــزود: اول مهــر بــرای 
دانش آموزان بســیار حائز اهمیت است چون 
آینده خود و کشــور را بــا ورود به مدارس 
و فراگیــری آمــوزش هــای الزمه ترســیم  

خواهندکرد..

وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه شــهرداری 
با حضور در این مراســم ،همراهی خود را به 
عنوان یار همیشگی جبهه آموزش اعالم کرده، 
خاطرنشــان کرد: به صورت ویژه به مســائل 
و مشــکالت مربوطه در حــوزه خدماتی و 

آموزشی رسیدگی خواهیم نمود.
شهردار منطقه ۲ دیوارنویسی مدارس، آسفالت 
معابر منتهی بــه مدارس و داخــل مدارس، 
پیاده روســازی ، رنگ آمیزی محیط پیرامونی 
،تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی را 
از اهم اقدامات شهرداری در  این ایام دانست 
و تأکید کرد: اقدامات ذکر شده در طول سال 
ادامه دار اســت و منتهی به هفته آغازین مهر 

نخواهد بود.
جلیلونــد در پایــان تصریح کــرد: در همین 
آغازیــن روزها اســت که دانش آمــوزان با 
راهنمایی والدین می توانند شخصیت خود را 
برای موفقیت و دســتیابی به اهداف واال رقم 

بزنند.
الزم به ذکر اســت اجرای ســرود توسط 
دانش آموزان، توزیع گل و کارت شــارژ 
الکترونیکــی رایگان اتوبســرانی و قرائت 
پیمــان نامه دانــش آمــوزان و معلمان و 
مســئولین از دیگر برنامه های انجام شــده 

در این مراسم بود.

با مشارکت شهرداری منطقه 2 انجام شد

طنین زنگ مهر در مدرسه تربیت 
گزارش ویژه
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کالساولیهایهمدانپیام

فرماندار نهاوند خطاب به بانک های عامل: 
در جا نزنید پیش از پایان فصل کاری کار 

مردم را راه بیندازید
 نهاوند- معصومه کمالوند- همدان پیام: در حال حاضر۱۹0میلیارد 
اعتبار، ۱۳۶میلیارد تســهیالت، 5۳میلیارد کمک بالعوض، قرار است 

۲هزار و  ۳۶۲واحد ساخته و ۱هزار و 45۶واحد تعمیر شود.
فصل بارش نزدیک اســت و فرصت ســاخت و ساز هم اندک و رو 

به پایان است.
مردم روستاها در شرایط دشواری به سر می برند، وضعیت زندگی در 

برخی روستاها قابل هضم و تحمل نیست.
برخی روســتاهای نهاوند حتی یک واحد نوساز ندارد ، خانه هایی با 
بافت های فرسوده و ناامن و حداقل امکانات در دیوارهای خشتی که 
یک سمت آن آوار و تخریب شده و سمت دیگر با پالستیک و نایلون 
پوشــانده شده وحفاظی برای زندگی شده است که معنی واقعی خود 

را در این شرایط از دست داده است.
این میان می گویند همه چیز بســتگی بــه حمایت و کمک بانک ها 
دارد اگر همتی به خرج دهند تا پیش از پایان فصل کاری می شــود 
تــا حدودی کار را پیش برد و برخی موارد  را آن چنان که می گویند 

هم موانع نیست.
 بانک ها کارت یارانه را ضامن وام سیل میگیرند

از جملــه اینکه بانــک ها ضمانت های زنجیره ای روســتاییان را 
نســبت به یکدیگر نمی پذیرند و یــا در حالی که این ضمانت ها 
زنجیره ای اســت و نیازی به ســند و وثیقه ندارد اما برخی بانک 
ها کارت و حســاب یارانه وام گیرنده را بعنوان ضامن میگیرند یا 

مسدود می کنند.
و دیگــر اینکه مراحل پرداخت و پرونــده وام گیرنده ها در بانک ها 
حالت عادی شــاید کمتر از یک هفته اجرایی و به نتیجه برســد اما 
ایــن اقدام گاها به گفته برخی وام گیرندگان تا یک ماه بلکه بیشــتر 

هم زمان می برد.
همه این موارد روی هم رفته و موانع و مشکالتی برای روستایی هایی 
که در سیل فروردین خانه هایشــان آسیب دید و نیاز به بازسازی یا 
نوســازی و تعمییر دارند، در مواجهه با بانک ها بوجود آورده است 
کــه ضرورت تعامل و صداقت بانک ها را بــرای کمک به این افراد 

بیشتر می کند.
در حال حاضر در همه روستاهاو4 شهر نهاوند برزول گیان و فیروزان 

از تسهیالت وام مناطق سیل زده استفاده می کنند.
 بانک شرایط پرداخت در مرحله دوم سخت تر کردند.

فرماندار نهاوند در این باره گفت: ســیل نیمه اول فروردین امســال 
یک بحران بود که مدیریت شد اما باید به بحران و وضعیت بد مردم 

رسیدگی شود.
مراد ناصری با اشــاره به ضرورت خدمت بــه مردم افزود: در حوزه 
مسکن روستایی با بهره مندی بیش از۷5٪ جمعیت روستایی از نعمت 
مقاوم سازی مســکن ،این شهرستان رتبه نخست مقاوم سازی استان 

را دارد.
و بانک ها هم  در مرحله اول پرداخت تسهیالت خسارت سیل خوب 
عمل کردند اما متاسفانه در مرحله دوم شرایطی را ایجاد کرده اند که 

کار پرداخت تسهیالت را سخت می کند.
 اجرای ضوابط تعریف نشده استان در شهرستان!!

فرمانــدار نهاوند با بیان اینکه بانک ها با دســتگاه های باال دســتی 
خودشان هماهنگ باشند و به

مشکالت مردم اهمیت بدهند، افزود: چرا ضوابطی را تعریف می کنید 
که در استان تعریف نشده است.

ناصــری تاکید کرد: هرگز به مدیران ادارات و بانک ها اجازه نخواهم 
داد که به مردم بگویند چهل روز آینده برای رفع مشکل تان تشریف 

بیاورید.
ناصری گفت: در وقت کمی که تا پایان فصل کاری باقی مانده است ، 
مشکل مساکن تخریبی و تعمیری باید حل شودتا در زمستان به مشکل 
جدی تری مواجه نشویم مشکالت باید به روز حل شوند، نه اینکه به 

چهل روز بعد موکول شود.

همه کالس های 
درس شهرستان 
نهاوند معلم دارند
 همه کالس های ۲۳0 مدرســه شهرستان 
نهاوند در آغاز ســال تحصیلی دارای معلم 

هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مدیــر آموزش وپــرورش نهاونــد گفت: با 
همکاری و همدلی بــا والدین، دانش آموزان 
و معلمان به عنوان ارکان مدرسه و با توجه به 
تهدیدهای نرم دشمنان باید در راستای تربیت 

و آموزش نسل جوان حرکت کنیم.
غالمی گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده 
و با تالش همه مجموعه اداره هیچ کالســی 
بــدون معلم در شهرســتان نهاوند نخواهیم 

داشت.
وی بابیان اینکه ۲۶ هزار دانش آموز نهاوندی 
امسال در مدارس تحصیل می کنند، افزود: در 
شهرستان نهاوند ۲۳0 مدرسه برای پذیرایی 

از دانش آموزان آمادگی دارند.
مدیر آموزش و پورش نهاوند افزود؛ در سال 
۹0 با تدابیر رهبر معظم انقالب و با استفاده 
از نظرات اندیشــمندان زیادی و با بحث و 

مشورت سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
برای پیشرفت این نهاد ابالغ شد.

وی ادامه داد: امروز این ســند مهم از حالت 
برنامه ریزی گذشته است و به مرحله اجرایی 
رســیده اســت و حجت بر همه تمام است 
چــون تحقق اهداف این ســند مطالبه رهبر 

معظم انقالب است.
غالمــی گفت: همــه باید برای رســیدن به 
اهــداف آموزش پرورش در کنار ما باشــند 
و رویکرد ایــن نهاد رویکــردی انقالبی و 
اسالمی اســت و باید بر اساس این رویکرد 
دانش آموزانــی تربیت کنیم که مانند شــهید 

حججی باشند و این شهدای عزیز الگوهای 
دانش آموزان باشند.

وی بیان داشــت: دانش آمــوزان بزرگ ترین 
سرمایه کشــور هستند که آینده این مملکت 
در دستان آن ها اســت که وظیفه ما است تا 
دانش آموزانی با بصیرت و والیتمدار پرورش 

دهیم.
مدیر آموزش وپرورش نهاوند افزود: در سال 
تحصیلی امسال با دانش آموزان پیش دبستانی 
۲۶ هــزار دانش آموز در ۲۳0 مدرســه و در 
۱۱۷0 کالس درس به تحصیل علم خواهند 

پرداخت.

بچه ها آغاز زندگی در دنیای علم و دانش مبارک باد

جانان صمندرآیناز هدایتیالینا رمضانینیکان پناهی
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مــرز  بازگشــایی  بــه  توجــه  بــا   
بــرای  روادیــد  حــذف  و  خســروی 
ــال  ــن درح ــر اربعی ــر زائ ــون نف ۳ میلی
برنامه ریــزی هســتیم و بــرای تعــداد 
بیشــتری زائــر هــم دولــت آمادگــی الزم 

دارد. را 
ــاره تمهیــدات دولــت  وزیــر کشــور درب
بــرای برگــزاری مراســم اربعیــن گفــت: 
ســتاد اربعیــن جلســه اصلــی خــود 
برگــزار کــرد و همــه دســتگاه ها  را 
گــزارش عملکــرد خــود را ارائــه دادنــد.

ــه داد:  ــی ادام ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــت  ــروز ثب ــا ام ــه ت ــددی ک ــترین ع بیش
شــده دو میلیــون و 500 هــزار نفــر  زائــر 

ــوده اســت.  ــال ۹۶ ب در س
 امســال ۱۶4 میلیــون وعــده غذایــی بــه 
ــب  ــد و ۲۶00 موک ــد ش زوار داده خواه
ــته  ــال گذش ــه در س ــده ک ــنهاد ش پیش
ــب  ــا ۲008 موک ــب ه ــن موک ــداد ای تع
بــوده اســت، و تعــداد وعــده هــای 
غذایــی هــم شــال قبــل ۶4 میلیــون 

ــت. ــوده اس ــده ب وع

خبر

ایران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034000358 مورخه 1398/5/9  هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حمید محمدی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 1 صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 125406/24 مترمربع تحت پالک 47/56 واقع در 
در همدان مزرعه خراب بخش 4 خریداري مع الواسطه از حاج تقی آقا محمدی و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 834(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/31

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان
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تعجب می کنم که چرا همه به حرف های 
ظریف توجه می کنند

 وزیر امور خارجه آمریکا به بیان اظهاراتی بی اساس در مورد وزیر 
خارجه ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا »مایک پمپئو« ، در اظهاراتی بی اساس گفت: وزیر امور 
خارجه ایران بارها مرتکب دروغگویی شده است و تعجب می کنم که 
چرا همه به ظریف توجــه می کنند. پمپئو در ادامه گفت: جهان نباید 
به اظهارات ظریف توجه کند زیــرا او می گوید حمله به آرامکو کار 
انصاراهلل بوده اســت در حالی که ما و ســعودی ها باور داریم که این 
حمله کار ایران بوده اســت. من اصال متوجه نمی شوم که چرا همه به 

حرف های وزیر خارجه ایران گوش می دهند؟

لندن مایل به اجتناب از هرگونه تنش 
در خلیج فارس است

 نخست وزیر انگلیس اعالم کرد، لندن مایل به اجتناب از هرگونه 
تنش با ایران و نیز رفع بحران پیش آمده در خلیج فارس است.

به گزارش روزنامه گاردین، »بوریس جانسون« همچنین گفت که نقش 
انگلیــس را در این مورد به مانند پلی بین دوســتان اروپایی و آمریکا 

می بیند.
وی در گفت وگو با خبرنگاران در هواپیما حین عزیمت به نیویورک 
برای حضور در هفتاد وچهارمین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
افزود: ما با دوســتان آمریکایی و اروپایی خود تالش می کنیم به گونه 

ای پاسخ دهیم که تنش ها در منطقه خلیج فارس کاهش یابد.
نخســت وزیر انگلیس در حالیکه ارتــش و کمیته های مردمی یمن 
مســئولیت حمله به تاسیسات نفت عربستان را برعهده گرفتند، ایران 
را به دخالت در حمله به این تاسیســات متهم کرد و گفت: به نظر ما 

احتمال زیادی وجود دارد که ایران مسئول )این حمله( بوده است.
وی  افــزود: به دقت این تحــوالت را دنبال می کنیم و اگر آمریکا و 
عربستان خواستند نقشی در این زمینه داشته باشیم، در نظر می گیریم 

که چگونه می توانیم نقش مفیدی به عهده بگیریم.

پرسش مهر ۹۸-۹۹
 محیط مدرسه از نظر شما چگونه است؟

 رئیس جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹8 در پرسش مهر 
امســال از دانش آموزان خواســت تا نظر خود را درباره محیط مدرسه 
مطرح کننــد و بگویند که دولت، معلمان و خانواده ها برای دلپذیرتر و 

شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی  در آیین 
بازگشــایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید که در مدرسه دخترانه 
شاهد حضرت خدیجه )س( منطقه ۱8 تهران برگزار شد، پرسش مهر 
سال تحصیلی ۹۹-۹8 را به موضوع وضعیت محیط مدارس اختصاص 
داد و از دانش آموزان ســوال کرد: »محیط مدرســه از نظر شما چگونه 
است؟«رئیس جمهور در تکمیل پرســش خود از دانش آموزان سراسر 
کشور ســوال کرد: دولت، معلمان و خانواده ها برای دلپذیرتر و شادتر 

شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند؟
پرسشــی که رئیس جمهور امسال مطرح کرد، بیستمین پرسش مهر و 

هفتمین پرسشی است که روحانی طرح می کند.

در واکنش به قطعنامه مغرضانه پارلمان اروپا
حقوق بشر 

برای ما الزام شرعی و قانونی است
 رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسالمی ایران از الزامات شرعی و 
قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که همواره بدان 
اهتمام ورزیده و برای رعایت آن نیازی به تاکیدهای مغرضانه و فرصت 

طلبانه دیگران نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: در پی صدور قطعنامه اخیر پارلمان 
اروپایی در خصوص موضوعات حقوق بشــری در جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشت: قطعنامه جانبدارانه، یک سویه، غیر واقع بینانه و ناامید 
کننده پارلمان اروپا در حالی علیه ایران به رای گذاشته می شود که ایاالت 
متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، حقوق بیش 
از 80 میلیون انســان را نقض می کند؛ مساله ای که از سوی نمایندگان 

پارلمان اروپا نادیده گرفته می شود.
به گزارش ایســنا، سید عباس موســوی صدور این قطعنامه را بیانگر 
ناآشــنایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا با تحــوالت جاری در ایران 
دانســت که صرفا بر پایه اســتفاده از اطالعات نادرست و غیر موثق و 

برخی جوسازی های رسانه ای هدفمند، ایران را متهم کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه اظهار داشت: اگر چه نیازی 
به قیاس با کشورهای منطقه نیست اما در بسیاری از حوزه ها وضعیت 
حقوق زنان و بطور کلی حقوق بشــر در جمهوری اســالمی ایران با 
اختالف زیادی از مرزهای منطقه فراتر رفته اســت و در موارد متعددی 
جایگاه زنان ایرانی در شرایطی بهتر از زنان در کشورهای مدعی حقوق 
بشــر قرار دارد.   ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به 
اینکه ما منکر برخی از کمبودها در این زمینه نیستیم، بر تالش کشورمان 
برای فائق آمدن بر آنها بر پایه اصول و ارزشــهای اسالمی - ملی تاکید 
کرد و افزود: رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسالمی ایران از الزامات 
شــرعی و قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که 
همواره بدان اهتمام ورزیده است که برای رعایت آن نیازی به تاکیدهای 

مغرضانه و فرصت طلبانه دیگران ندارد.

رئیس جمهور می تواند پژواک ایران را به گوش 
دنیا برساند

 رئیس جمهور قادر خواهد بود برخالف خواســت آمریکایی ها منافع ملی 
ایران را دنبال کند و پژواک ایران را به گوش دنیا برساند.

ســخنگوی دولت گفت:  رئیس جمهور قصد دارد به دنیا نشــان دهد امریکا 
در منزوی کردن ایران موفق نخواهد شــد. اکنون ایالت متحد آمریکا تنها تر از 
گذشــته است و ایران است که در بین ســران دنیا و افکار عمومی آمریکا تنها 

نیست.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی تصریح کرد: مقاومت ما رو به گسترش است و 
راهکارهای ما برای ادامه زندگی موفق تر است. طرح ائتالف امید و صلح هرمز 
ایده ای اســت که رئیس جمهور در ســخنرانی خود ارائه خواهد کرد. هدفش 

بازگشت صلح و آرامش برای همه مردم دنیا و منطقه است

دانش آموزان تحمل نظر مخالف را 
در خود ایجاد کنند

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس  عض
خطــاب بــه دانــش آمــوزان دبیرســتانی اظهــار کــرد: در دنیــای امــروز بایــد 
عــالوه بــر درس هــای خــود مهارت هــای مهمــی یــاد بگیریــم، شــما بایــد 
ــان  ــو عــالج جه ــد؛ گفت وگ ــف را در خــود ایجــاد کنی تحمــل نظــر مخال

ــروز اســت. آشــفته و پرتنــش ام
به گزارش ایســنا، محمدرضا عارف در ســخنرانی خود در دبیرستان دخترانه 
صدیقه کبری شــهر ری خطاب به دانش آموزان گفت: شما باید بیانیه گام دوم 
انقالب را سرلوحه کار خود قرار داده و به توصیه های مقام معظم رهبری دقت 
کنید. یکی از بندهای گام دوم انقالب خطاب به شــما دانش آموزان و در مورد 

علم، دانش و فناوری است.

شرط روحانی برای دیدار با ترامپ
 خبرنگار شــبکه سی ان.ان در دو پیام توییتری به بخش هایی از گفت وگوی 

وزیر امور خارجه ایران با این شبکه اشاره کرد.
به گزارش ایســنا،  کریســتین امان پور، خبرنگار شبکه ســی.ان.ان، در دو پیام 
توییتری بخش هایی از گفت وگویش با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران را منتشر کرده و به نقل از وی مدعی شد: محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران امروز )یک شــنبه( به من گفت که روحانی، رئیس جمهور ایران 
حاضر اســت با ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته در نیویورک دیدار کند، 
»به شرط این که رئیس جمهور ترامپ آماده باشد کاری را که الزم است انجام 
بدهد«،که آن لغو تحریم ها در ازای »نظارت دائمی بر تاسیسات هسته ای ایران 
است«.وی در پیام دیگری به نقل از ظریف نوشت: » نشان صلح]شاخه زیتون[ 

همیشه روی میز بوده است، اما ما بازهم آن را نشان می دهیم«.

کارت دانشجویی الهام چترائی فرزند عبدالكریم به شماره ملی 
1080450696 رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا 

به شماره دانشجویی 9512506009 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی صالح محمد عناد به شماره ملی 
A11605238  رشته معماری دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9712155047 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سامان طهماسبی فرزند صابر به شماره ملی 
4900859931 رشته مهندسی صنایع  دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9712175049 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی فاطمه سنگ سفیدی فرزند محمدکرم به شماره 
ملی 3950401946 رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه سیدجمال 
الدین اسدآبادی به شماره دانشجویی 9712021027 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی غزل غفوری فرزند محمدجواد به شماره ملی 
0521098378 رشته حسابداری دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9612281029 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی الهام فخاری شیرازی فرزند اسماعیل به شماره 
ملی 2297971591 رشته مهندسی علوم آب )هواشناسی( 

دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9214198002 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 رئیس جمهــور برای حضــور در هفتاد و 
چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد، روز گذشته عازم نیویورک شد.
حجت  االسالم و المســلمین حسن روحانی 
بــا بدرقه والیتی و جهانگیــری و تعدادی از 
اعضای دولت لحظاتی پیش از طریق فرودگاه 

مهرآباد عازم نیویورک شد.
روحانی در این ســفر عالوه بر سخنرانی در 
مجمــع عمومی، با مدیران ارشــد و نخبگان 
رســانه ای حاضر در نیویــورک و جمعی از 
نخبگان سیاســت خارجی آمریکا نیز دیدار و 

گفتگو خواهد داشت. وی همچنین با تعدادی 
از سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی، 
دبیرکل سازمان ملل و احتماال برخی روسای 
ســازمان های بین المللی دیدار و گفتگو می 

کند.
از اعضای دولــت،  واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور و آشنا مشاور رئیس جمهور،  روحانی 

را در این سفر همراهی می کنند.
ظریف وزیر امور خارجــه و تیم همراه روز 

جمعه وارد نیویورک شده است.
روحانی عصر پنجشنبه 4 مهرماه نیویورک را 

به سمت تهران ترک خواهد کرد.
طرح صلح هرمز را در مجمع عمومی سازمان 

ملل ارائه می کنم.
رئیس جمهور پیش از ســفر به نیویورک پیش 
از ســفر به نیویورک برای حضور در مجمع 
عمومی سازمان ملل طی سخنانی در فرودگاه 
مهرآباد گفت: همواره اجالس مجمع عمومی 
ســازمان ملل  که ســاالنه برگزار می شود و 
امسال هفتاد و چهارمین نشست است فرصت 
مناسبی است تا نظرات ملت ها و از جمله ملت 
بزرگ ایران در آنجا بیان و توضیح داده شــود 
و اقدامات غیر منصفانه و ظالمانه ای که امروز 
نســبت به ملت ایران روا داشته می شود برای 
مردم و کشــورهای جهان توضیح داده شود 
و همچنین مسائل پیچیده و سختی که امروز 

منطقه ما با آن مواجه است.
بــه گزارش فارس، حجت االســالم حســن 
روحانی رئیس جمهور اظهار داشــت: امسال 
فکر می کنم ســفر ما به نیویورک اهمیت ویژه 

ای داشته باشد.
 اوالً احساس ما این بود که آمریکایی ها خیلی 
تمایل ندارند هیأت هــای ایرانی در رده های 
مختلف در ســازمان ملل رفت و آمد داشــته 
باشــند و مصاحبه کنند و حضور داشته باشند 
و دلیــل آن را باید خود آمریکا توضیح دهند. 
آنها یا از بیان حق می ترســند یا حق برای آنها 

تلخ است.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: آمریکایی ها 
دالیلی دارنــد و می خواهند در افکار عمومی 
مردم خودشــان تاثیر گذاشته نشــود. وقتی 
آمریکایی ها خیلــی تمایل ندارند پس ما باید 
اصرار داشته باشیم که این سفر را برویم. اگر 
آنها تمایل داشتند ما هم می گفتیم تمایل دارند 
خیلی مهم نیست اما حاال که تمایل ندارند باید 
به ســازمان ملل برویم و حرف بزنیم چون ما 

دارای منطق و اســتدالل هســتیم و دشمن ما 
دالیل کافی را در اختیار ندارند.

روحانی افزود: اما در شــرایطی به سازمان 
ملــل می رویم که آمریکایی هــا تحریم های 
ظالمانه شان را نســبت به ملت بزرگ ایران 
به حدی رســاندند که خودشان می گویند 
دیگر چیــزی باقی نمانده مــا تحریم کنیم 
یعنــی هر کاری می خواســتیم انجام دادیم 
.اخیراً مجبور شــدند از »نو« آغاز کنند مثل 
نواری که تمام می شود و از سر می گذارند 

و گوش می کنند.
رئیس جمهور بیان داشت: در هفته اخیر منطقه 
حاد شده است، برخوردها و نگرانی هایی ایجاد 
شده است ریشه این نگرانی ها معلوم است از 
کجاســت! اما از حادثه ای کــه رخ می دهد و 
اتهاماتــی که می زنند پیداســت آمریکایی ها 
دنبال اهداف دیگری در این منطقه هســتند و 
اال این که وزیر خارجه آمریکا به طور مداوم 
حرفهای بی ربط می زند و متاسفانه هیچ وقت 
ندیدم منطقی صحبت کند جزو عجایب تاریخ 
است که یک وزیر خارجه همیشه حرف های 

نا صحیح می زند.
رئیس جمهور با اشــاره به طرح صلح هرمز 
که قرار اســت در مجمع عمومی سازمان ملل 
آن را تشــریح نماید، گفــت: در این طرح به 
دنبال همکاری دسته جمعی درون منطقه خلیج 
فارس برای امنیت منطقه هستیم و می خواهیم 
همه کشورهای منطقه در این مسیر مشارکت 
و همکاری داشته باشند و ابعاد مختلف آن را 
در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهیم 

کرد.
ــا  ــرح تنه ــن ط ــرد: ای ــح ک ــی تصری روحان
ــری را  ــایل دیگ ــدارد و مس ــی ن ــه امنیت جنب
هــم در بــر می گیــرد و اســم آن ابتــکار 

ــت. ــز اس ــح هرم صل

روحانی 
به نیویورک رفت

دولت برای 3 میلیون زائر اربعین 
برنامه ریزی کرده است
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بهداشتنکتهدانشگاه
وام شهریه دانشجویان دکتری پیام نور

 ۲ برابر شد
 تسهیالت وام شهریه دانشگاه پیام نور، در صورت تقاضای دانشجوی دکتری به 

صورت دو برابر پرداخت می شود.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور بــا اشــاره بــه بــا اشــاره بــه تســهیالت دانشــگاه 
پیــام نــور بــرای دانشــجویان ورودی جدیــد گفــت: در حــال حاضــر 
ــده  ــی ش ــته و اجرای ــرارداد داش ــل ق ــک عام ــا ۳ بان ــور ب ــام ن ــگاه پی دانش
ــه  ــی نام ــد از دانشــگاه معرف ــی توانن ــام م ــت ن ــرای ثب اســت دانشــجویان ب
ــی از  ــه یک ــد ب ــه دارن ــی ک ــرایط بازپرداخت ــه ش ــته ب ــرده و بس ــت ک دریاف

ــی شــوند. ــی م ــا معرف ــک ه بان
محمدرضا زمانی در گفتگو با مهر، ادامه داد: وام برخی از بانک ها کوتاه مدت بوده 
وبازپرداخت آن یک ترم و یک ســال است برخی دیگر از وام ها بلند مدت بوده و 

بازپرداخت آنها طوالنی مدت بوده و 5۶ ماه است. 

در توالت از تلفن همراه استفاده نکنید
 پزشــکان هشــدار می دهند اســتفاده از تلفن همراه در توالت می تواند منجر به 

بواسیر شود.
به گزارش ســالمت نیوز ، محققان می گویند: نشستن طوالنی مدت در توالت از این 
جهت که نشســتن طوالنی مدت به پایین راست روده فشار می آرود، منجر به بروز 
بیماری می شود.رگ های وریدی در مجرای مقعدی زمانی که متورم یا ملتهب می شوند 
»بیمارگونه« یا همان بواسیر می شوند. رگ های وریدی در حالت فیزیولوژیک خود 

مانند بالشتکی مرکب از مجرای سیاهرگی و بافت همبند عمل می کنند.
اگر به هر علتی، فشار بیش از حد به پایین راست روده )رکتوم( و ناحیه مقعدی وارد 

شود، به طور غیرطبیعی این سیاهرگ ها متورم می شوند.
ســارا جارویس از محققان انگلیســی می گوید:  تقریباً از هر چهار بزرگسال سه نفر 
دچار بواسیر می شوند؛ نشستن کوتاه مدت در توالت می تواند مانعی برای بروز این 

بیماری باشد.

نقش تغذیه صحیح 
بر سطح یادگیری دانش آموزان در مدارس

 کودکان باید هر 4 تا ۶ ساعت برای نگهداشتن غلظت قند خون در حد طبیعی، 
غذا میل کنند تا فعالیت سیستم عصبی و عملکرد مغز در حد مطلوب باقی بماند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مطالعات اخیر نشان داده که 
تغذیه صحیح بر قدرت یادگیری کودکان موثر است و عدم صرف صبحانه می تواند 

اثرات منفی بر یادگیری آنها داشته باشد. 
به گزارش ایسنا، زهرا عبداللهی در شرایط ناشتایی کوتاه مدت، مکانیسم هموستاتیک، 
گلوکز خون را در ســطح ثابت نگه می دارد که بر عملکرد طبیعی مغز لطمه ای وارد 
نشود. اگر مدت زمان ناشتایی طوالنی تر باشد، نگهداری قند خون در سطحی کــه 
مغز قادر به فعالیت طبیعی خود باشد، مختل شده و یادگیری و تمرکز حواس کمتر 
می شود.افزایش نسبی قند خون موجب بهبود عملکرد مغز و یادگیری کودکان سنین 

مدرسه می شود.

ضرورت اشتغال دختران فارغ التحصیل
 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این  که 4۱ درصد تسهیالت 
اشــتغال پایدار روستایي به زنان روســتایي پرداخت شده است، گفت: »سند اقدام و 
عمل« ویژه زنان سرپرســت خانوار در سطح ملي تدوین و براي تصویب به مجلس 

شوراي اسالمي ارائه شده است. 
به گزارش خبر آنالین معصومه ابتکار تدوین طرح تقویت مشــاغل نوین خانگي با 
همکاري ســازمان جهاد دانشــگاهي را از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار 
معاونت ریاست جمهوري در امور بانوان و خانواده دانست و بیان کرد: طرح معافیت 
کارگاه هاي تولیدي زنان سرپرست خانوار در حال تدوین است که بعد از اتمام براي 

تصویب به مجلس ارائه مي شود.

دانش آموزان تبدیل به شهروندان مسئول شوند
 دانش آموزان باید به شــهروندانی توانا و مسئول تبدیل شوند تا با کمک آنها بتوان 

مشکالت شهرها را برطرف کنند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت : باید به این توجه کرد که دانش و فراگیری دانش 
فرع بر قضیه اســت و آن چیزی که اهمیت دارد کاربردی کردن دانش اســت، اینکه 
تنها بخواهیم به حفظیات خود اضافه کنیم ارزشــی ندارد، بنابراین باید از دانشــی که 

می آموزیم بهره ببریم و آن را در راستای خدمت به جامعه استفاده کنیم.
مرتضی الویری خطاب به دانش آموزان گفت : توصیه می کنم پیش از اینکه دانشــمند 
خوبی باشــید، شهروند خوبی شــوید، انتظار داریم نتیجه تحصیل دانش آموزان ما را 
به جایی برساند که شهروندان توانایی داشته باشیم که حقوق و وظایف خود را بدانند.

رشد 39 درصدی کمک های مردمی 
برای تهیه لوازم التحریر

 بر اســاس آمار منتشر شده کمک های مردمی برای تهیه و توزیع لوازم التحریر بین 
نیازمندان ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد ، درباره توزیع لوازم التحریر برای 
دانش آموزان نیازمند، اظهار داشــت: تاکنون نســبت به سال گذشته کمک های مردمی 
در خصوص کمک به نیازمندان رشــد خوبی داشته اســت و کمیته امداد حدود پنج 
نوع جمع آوری کمک را دارد. رضا عســکریان ادامه داد: کمک های مراکز نیکوکاری، 
خیرین، کمک های نقدی و دیگر موارد در خصوص تهیه لوازم التحریر بوده اســت که 

بین دانش آموزان محروم توزیع شده است. 

کودکان اوتیسم نیاز به نشان خاصی دارند 
تا قضاوت نشوند

 اگر مردم درباره اوتیسم اطالعات زیادی داشتند یا برای بچه های 
مبتال به اختالل اوتیسم نشان خاصی مثل دستبند یا اتیکت در نظر می 
گرفتند، رفتار این آن ها در میان عموم مردم عجیب به نظر نمی رسید 

و مردم نیز این بچه ها را قضاوت نمی کردند.
طبق آخرین آمارها از سوی انجمن اوتیسم، در کشورهای توسعه یافته 
به ازای هر ۶5 تولد، یک کودک با اختالل اوتیسم و در ایران به ازای 

هر ۱50 تولد، یک کودک اوتیسم متولد می شود.
به گزارش خبرآنالین، اوتیســم یک اختالل عصبی-رشدی است که 
بــر روی مهارت های اجتماعی و ارتباطی فرد تاثیر گذاشــته و آن را 
مختل می کند. این اختالل در ســه سال اول زندگی فرد خود را نشان 
می دهد. هنوز دلیل اصلی این اختالل مشــخص نشده اما فرضیه ها 
نشــان می دهد که شــاید این اختالل بر اثر عواملی از جمله عوامل 
ژنتیکی، ارثی، محیطی، باال بودن وزن مادر، سن والدین، آلودگی هوا 

و... ایجاد می شود.
این درحالی اســت که برای اطالع رســانی این اختالل به مردم دنیا، 
دوم آوریل ۲008 به عنوان روز جهانی اوتیســم انتخاب شد و از آن 
پس هر ســال در روز جهانی اوتیسم ساختمان های مشهور در برخی 
از کشــورها با نور آبی این اختالل را به مردم معرفی می کنند. در این 
میان ان جی اوهــای فعال در این حوزه نیز لباس های آبی به تن می 
کنند تا ضمن معرفی اوتیسم به جامعه درباره آن نیز اطالع رسانی کنند.

همچنین ربانی چند رنگ با طرح تکه های پازل برای این اختالل در 
نظر گرفته شده است اما با این حال هنوز عده ای زیادی از مردم درباره 
این اختالل اطالعات درســتی ندارند و در مواجهه با کودکان اوتیسم 

رفتار مناسبی از خود نشان نمی دهند.
 محلی موقت برای نگهداری کودکان اوتیسم

کار با بچه های اوتیســم بســیار طاقت فرساست. به همین دلیل پس 
از مدتی ممکن اســت خانواده های ایــن بچه ها نیز از نظر روحی و 
روانی دچار مشــکل شده یا خسته شوند. شاید این درصورتی امکان 
پذیر باشــد که مکانی برای نگهداری کودکان اوتیسم مثل مهدها در 
نظر گرفته شــود تا خانواده ها در شرایطی خاص فرزند خود را برای 

ساعاتی آنجا گذاشته و به کارشان ادامه دهند.

امکان افزایش یا کاهش مدت زمان
 "خدمت سربازی" وجود دارد؟

 رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ســتاد کل نیرو های مسلح 
توضیحاتی درباره افزایش یا کاهش مدت زمان "خدمت ســربازی" 

ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، موسی کمالی اظهار کرد: به افرادی که در فرجه زمانی 
یک ساله حضور دارند یعنی از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل شده 
و باید تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند، اجازه داده 
شــده پیش از اینکه وضعیت نظام وظیفه شان مشخص شود از کشور 
خارج شوند.وی درباره ســربازان عالقه مند به حضور در راهپیمایی 
بزرگ اربعین حســینی نیز گفت: به نیروهای مســلح ابالغ شــده با 
مرخصی تشــویقی که در اختیار فرماندهان و مسئوالن است به شرط 
آنکه به مأموریتهای یگان خود خدشــه ای وارد نشود، به این سربازان 
اجازه خروج از کشــور داده شود.وی به وضعیت مشموالن نیز غایب 
اشاره کرد و متذکر شد: آخرین عفو عمومی که صورت گرفته مربوط 
به ســال ۹۶ است بعد از آن هیچ اضافه خدمتی بخشیده نمی شود لذا 
افراد غایب منتظر نمانند و خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی 
کنند.کمالی افزود: البته در سال ۹۶ اختیاراتی به فرماندهان و مسئوالن 
داده شــده به نحویکه فرماندهان و مسئوالن محل سرتیپی می توانند 
نصف اضافه خدمت، فرماندهان و مســئوالن سرلشکری و باالتر دو 
ســوم اضافه خدمت و باالخره در مناطق امنیتی، فرماندهان می توانند 

کل اضافه خدمت غایبان را ببخشند.
رئیس اداره سرمایه انســانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح شایعات 
پیرامــون حذف معافیتهای ایثارگری را رد کرد و گفت: ایثارگرانی که 
۳0 ماه و بیشــتر ســابقه حضور در جبهه و ایثارگری دارند همچنان 
می تواننــد بــه ازای هر ۳0 ماه یک فرزند خــود را از خدمت وظیفه 
عمومی معاف کنند.وی ادامه داد: جانبازان هم به ازای هر ۲5 درصد، 
می توانند یک فرزند خود را از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف کنند.

کمالی با بیان اینکه طبق ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت 
ســربازی ۲4 ماه تعیین شده، یادآور شد: ستاد کل نیروهای مسلح در 
مواقع لزوم می تواند مدت زمان خدمت سربازی را افزایش یا کاهش 
دهد.وی افزود: هم اکنون مدت خدمت ســربازی در مناطق امنیتی ۱8 
ماه، مناطق محروم و عملیاتی ۱۹ ماه، مناطق عادی و یگانهای حفاظت 
۲۱ ماه و درباره مأموران دستگاه های دولتی به جز یگانهای حفاظت، 

۲4 ماه تعیین شده است.

ابرار: ترامپ: ترجیح می دهم با روحانی دیدار نکنم
 چرا روحانی هم که مثل خودتت موهاش طالیی!!

رسالت: ژانر ورزشی معطل میان ورزش و سینما 
 بره تو سینما گل بزنه !!

ایسنا: اقتصاد به فصل رشد رسید 
 پس نیازه شیر رو ارزون کنن چون مفیده برای رشد

همدان پیام: جاده ابریشم جدید در ایران ساخته شد
  عجب!

جام جم: بوی نفت در خودرو های لوکس
 نفتی کردن که کسی سوار نشه!!

کسب و کار: موضوع گسترده تغییر شغل در بازار کامپیوتر 
 می خوان تو شاخه های درخت شغل جدید پیدا کنن!!

اطالعات: آلزایمر شرم آور نیست
 خیلی هم خوبه از مشکالت نجات پیدا می کنی!!

همشهری: من همچنان رضا کیانیان هستم
 مگه ما گفتیم لوک خوش شانسی؟ یا عمو پورنگی؟!

همدان پیام:خانه به دوشی 4000 اثر تاریخی 
 اجاره خونه ها داره ارزون می شه

ایرنا: آمده ایم از خطا های همسایگان در منطقه بگذریم
 منظــورت اینــه کــه بــا مرغــاش کــه بــه شــکل غــازن کار 

نــداری؟؟
کیهان: آقای ترامپ سوره فیل رو بخون

 آقای ترامپ، فیل و شتر رو گذاشته جیب عقبش
کیهان: ماست مالی رفتار و گفتار زشت دوستان

  خوبه که ماسک بدونه شیمیایی رو صورتشون می زنه 
جوان: صمیمانه از موکب داران عراقی تشکر می کنیم

 حتمأ شربت عربی  بهت دادن 
ابرار : چرا هنرپیشه ستایش یک باره جوان شده است

 معجونشو لو نمی ده
کیهان: قامت خمیده مستأجران زیر فشاراجاره های نجومی 

 بازار سازندگان عصا رونق می گیرد

تیم های نظارتی پلیس در مسیر تردد 
دانش آموزان مستقر می شوند

 رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از حضور و استقرار تیم های 
نظارتی، گشتهای محسوس و نامحسوس به استعداد 4۳ هزار نیرو در 
قالب ۱۷ هزار مورد انواع گشت در معابر اصلی منتهی به مدارس خبر 
داد و گفت: این تیم های گشتی با هرگونه مزاحمت و تخلف برخورد 

جدی می کنند.
به گزارش ایرنا، محمد شــرفی با اشــاره به حضور مقتدرانه و جدی 
پلیس در طرح بازگشایی مدارس، نیروی انتظامی را تامین کننده نظم 
و امنیت و همکاری شهروندان و والدین دانش آموزان با پلیس را در 

خدمت رسانی هرچه بهتر مهم ارزیابی کرد.
وی با اشــاره به برگزاری جلسات تعاملی متعدد با انجمن های اولیا 
و مربیان در طول ســال تحصیلی اظهار داشت: هدف از برگزاری این 
جلسات آموزشی از سوی کارشناسان پلیس پیشگیری، آشنایی والدین 
و دانش آموزان با تهدیدات و آســیب های اجتماعی و فرهنگی و راه 

های مقابله با این آسیب ها به جوانان است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: برخورد قاطع با مزاحمان خیابانی 
و بر هم زنندگان نظــم و امنیت عمومی از مهمترین تمهیدات پلیس 
پیشگیری برای بازگشایی مدارس است؛ تیم های نظارتی، گشت های 
محسوس و نامحسوس به اســتعداد 4۳ هزار نیرو در قالب ۱۷ هزار 
مورد انواع گشت با استقرار در معابر اصلی منتهی به مدارس با هرگونه 

مزاحمت و تخلف برخورد جدی خواهند کرد.
شرفی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم آرامش و اطمینان خوبی را برای 
دانــش آموزان و خانواده های آن ها بــه وجود بیاوریم، تصریح کرد: 
پلیس با تمام توان در راســتای تامین نظم، امنیت و ارتقای آرامش و 
احســاس امنیت شهروندان تالش می کند و تا رسیدن به شرایط ایده 

آل و اطمینان بخش به ماموریت خود ادامه خواهد داد.
این مقام انتظامی افزود: همکاری شــهروندان و والدین، پلیس را در 
خدمت رسانی هر چه بهتر یاری خواهد کرد و ما توقع داریم که تمام 
ســازمان های متولی پلیس را در تامین نظم و آرامش همگانی یاری 
کنند. وی خاطرنشــان کرد: پلیس با رویکردی جامعه محور به دنبال 
تحقق مشارکت فعال آحاد مختلف جامعه است و تجربه ثابت کرده که 
همراهــی مردم در هر طرحی موفقیت آن را تضمین خواهد کرد و در 
این راستا بیش از ۲ هزار و ۷00 پلیس افتخاری در طرح تامین امنیت 

مدارس مشارکت می کنند.
شــرفی پیشگیری از آســیب های اجتماعی در جامعه را نیازمند عزم 
جدی تمام سازمان های فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: برگزاری 
جلســات آموزش های همگانی و توصیه های پلیســی برای دانش 

آموزان از دیگر فعالیت های پلیس است.

کارت دانشجویی محمدسجادشمسی منصف فرزند نعمت ا...
 به شماره ملی 4000233981 رشته مكانیک دانشگاه بوعلی سینا 

به شماره دانشجویی 9332165008 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

 بــر اســاس طــرح وزارت 
آموزش و پــرورش مقامات علمی 
و آموزشــی کشور به زادگاه خود 
سفر کرده و زنگ مهر را در مدرسه 
مورد تحصیل خــود می زدند بر 
همین اساس روز گذشته منصور 
غالمی به همدان آمده بود تا زنگ 
بازگشایی مهر همدان توسط وی 
در مدرسه »شریعتی« که خود در 
آن درس خوانده بود، نواخته شد.

این مراسم که به دلیل هم زمانی با 
همایش بزرگ جاده ابریشم تغییر 
ســاعت داشت در حالی در جمع 
دانش آموزان مدرســه و مسئوالن 
برگزار شد که وزیر علوم در آغاز 
ســخنان خود پیوند بین همایش 
جاده ابریشم با علم را مطرح کرد 

و گفت: با توجه به ظرفیت هایی که وجود دارد 
و همدان از دیرباز مهد علم و دانش محسوب 
شــده اســت باید از ظرفیت های علمی برای 
بهبــود عملکرد های جاده ابریشــم در همدان 

بهره مند شد.
وی با اشــاره به سالروز هفته دفاع مقدس نیز 
بیان کرد: ایران هیچگاه در طول تاریخ به هیچ 
ملت و کشوری تهاجم نداشت و گواه این ادعا 
ســابقه میزبانی از علما و دانشمندان از گذشته 
تاکنون افتخاری بر پیشینه ایران زمین است که 

فراموش نشدنی است.
وی با اشاره به شکل گیری دانشگاه جندی شاپور 
در ۱۷50 سال پیش به عنوان نخستین دانشگاه 
جهان افزود: شکل گیری دانشگاه مقدماتی دارد 
نقطه آغاز نیست اما بخش عظیمی برای توسعه 

علم و دانش است.
غالمی با بیان اینکه تاریخ جهان نشان می دهد 
حوزه های علم و دانش در ایران، یونان، روم و 
چین با توجه به شــواهد تاریخی شکل گرفته 
اســت افزود: نزدیکی ایران و یونــان و روم 
مبادالت را آســان و دوری چین کار را سخت 

می کرد.
وی با بیان اینکه به هم رســیدن دین اسالم و 
پیام ارزشگذاری علم، دانایی، تاریخ و فرهنگ 
علم دوســتی در ایران منجر به شکوفایی علم 
و دانش در قرن ســوم و چهارم هجری شــد، 
عنوان کرد: همدان عالوه بر حیات سیاســی، 
محل زندگی مســالمت آمیز ادیــان مختلف 

در کنار یکدیگر بوده و به همین دلیل اســت 
که در این اســتان، کرد، ترک، لر و مذاهبی از 
مسیحیت، کلیمی و زرتشتی داریم بر این اساس  
نشســت های چون جاده ابریشم دستاوردهای 
گران مایه ای برای مردم و اقوام مختلف حاشیه 

این جاده مهم خواهد داشت.
 جوانان بداننــد، آینده گری تنها از 

مسیر کسب علم حاصل می شود
نماینــده ولی فقیه و امام جمعه همدان در این 
مراسم، با تأکید بر اینکه علم فقط برای کسب 
ثروت نیســت، گفت: علم ارزش ذاتی دارد و 
انسان را رشــد می دهد اما جوانان ما باید آگاه 
باشند که یک دکتر بیکار از لحاظ تفکر، اندیشه 
و فرهنگ متفاوت با یک فرد ثروتمند بی سواد 

است.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی نژاد با استناد به 
حدیثی از حضرت علی)ع( که فرموده »کارهای 
سخت را یک مدت انجام دهید آسان می شود« 
عنوان کرد: با تنبلی و ســاعت ها مشغولیت در 
فضای مجازی فقط عمر انســان تلف می شود 
متاســفانه اغلب به بچه هــا می گوییم درس 
بخوانید اما مرد حافظــه ایران یک جمله دارد 
که می گوید به بچه ها در مدارس گفتند درس 

بخوانید اما نگفتند چگونه درس بخوانید؟
وی بــا بیان اینکه یکی از آفت های علم امروز 
این اســت که ارزش ذاتی آن بــه خطر افتاده 
اســت، تاکید کرد:  بدانیــد ثروتمندان زیادی 
داریم که حاضرند میلیاردها خرج کنند اما علم 

به دست بیاورند به دلیل اینکه علم ارزش ذاتی 
دارد و انسان را رشد می دهد. بدانید یک دکتر 
بیکار از لحاظ تفکر، اندیشه و فرهنگ متفاوت 

با یک فرد ثروتمند بی سواد است.
تقارن معنادار هفتــه دفاع مقدس، 

محرم و سال تحصیلی جدید
اســتاندار همدان نیز با تبریک سال تحصیلی 
جدید یادآور شــد: تقارن هفته دفاع مقدس با 
آغاز ســال تحصیلی در ماه محرم یک تقارن 
معنادار است به طوریکه هدف علم و دانش در 
آغاز سال تحصیلی و فلسفه حرکت امام شهید 

این است که ارزش های انسانی اعتال پیدا کند.
سعید شاهرخی انتخاب دبیرستان شریعتی برای 
آیین بازگشــایی مدارس را پسندیده ارزیابی 
کرد و گفت :دبیرســتان شریعتی فرهیختگان 
زیادی تحویل جامعــه داده و دو تن از وزرای 
دولت های مختلف تحصیلکرده این مدرســه 
هســتند، منصــور غالمی وزیر علــوم فعلی 
و حمیدرضــا حاجی بابایی وزیــر آموزش و 
پرورش اسبق از همین مکان به جامعه تحویل 

داده شده اند.
رئیس مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج 
از کشــور وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به حضور مقامات ارشد کشور از جمله رئیس 
جمهــور، وزرا و نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در مدارس، گفت: این حضور اهمیت 
دادن نظام به آموزش کودکان و آینده ســازان 

کشور است.

 کریمی با بیان این که مسیر 
آموزش و پــرورش برای 
حرکت روبه جلو شــفاف 
و روشن است، خاطرنشان 
کرد: اسناد باالدستی و سند 
تحول بنیادین تمام ابعاد و 
دانش  نیــاز  مورد  زوایای 

آموزان را در بر می گیرد.
خروجــی  گفــت:  وی   
مطلوب و مــورد انتظار از 
آموزش و پرورش مبتنی بر 
آموزی  دانش  تحول،  سند 
اســت که ضمن آشــنایی 
با علــم و دانش به مهارت 
های زندگی آشنا شده باشد 
و بتواند زندگی مســتقل، 
مندی  و شرافت  عزت مند 

را برای خود رقم بزند.
 رئیــس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 
از کشور وزارت آموزش و پرورش ارزان ترین 
شیوه مقابله با آسیب های اجتماعی را پیشگیری 
دانســت و خاطرنشــان کرد: نقش و عملکرد  
وزارت آموزش و پرورش در این زمینه تعیین 

کننده است.
کریمی با بیان این که ظرفیت آموزش و پرورش 
را باید باال ببریم تا هر دانش آموز احساس تعلق 
و وابستگی به جامعه و کشور خود داشته باشد، 
تصریح کــرد: افزایش توانمنــدی معلمین از 

اولویت های وزارت خانه است.
 بیش از 400کالس درس 

پذیرای حضور دانش آموزان
مدیــرکل آموزش و پرورش همــدان در این 
آیین با اشــاره بــه ورود ۲85 هزار دانش آموز 
به مدارس اســتان اظهار کرد: امروز آموزش و 
پرورش با ۲ هزار و 548 مدرســه و ۱۲ هزار 
4۲۹ کالس درس با ۲۲ هزار فرهنگی شــاغل 
با شــعار مدرســه محوری و حرکت در مسیر 
چرخش های تحول آفرینب به اســتقبال سال 

تحصیلی جدید می رود.
گفتنی است این مراسم با حضور جمع کثیری 
از مدیران بخش های مختلف اجرایی استان و 
فرماندار همدان برپا شد و بعد از پایان مراسم 
تمامی مســئوالن با همراهی استاندار مدرسه 
شــریعتی را ترک و به مراســم جاده ابریشــم 

پیوستند.

شیر مدرسه 
در انتظار 
تخصیص بودجه
 تجربه نشان داده است که در زمان کمبود 
منابع دولت، به اجبار برخی از ردیف ها کنار 
گذاشــته می شوند که به تبع شیر مدرسه نیز 
جز این بخش است اما باید توجه داشت که 
شیر مدرســه چیزی نیست که بتوان به دلیل 

کمبود بودجه آن را کنار گذاشت.
وزیر آمــوزش و پرورش در فضای مجازی 
از دســتور رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت 
معوقات معلم ها خبر داد؛ خبری که در آغاز 
سال تحصیلی موجبات دلگرمی و خوشحالی 
معلمان را فراهم ساخت اما اگر مدرسه را که 
رکن و پایه آموزش کشور است را بر اساس 
شاخص های انســانی بخواهیم معرفی کنیم 

توامان معلم و دانــش آموزش را باید با هم 
ببینیم لذا وقتی صحبت از مدرســه می شود 
به طور حتم منظور دانش آموز و معلم است.

آنطور که از سخنان محسن حاجی میرزایی 
به عنــوان وزیر جدید آموزش و پرورش بر 
می آید مشــخص اســت که به دنبال مرتفع 
کردن مشکالت این وزارتخانه مهم و مفغول 
مانده است اما باید گفت یکی از ارکان مهمی 
که در جریان مدرســه و فضای آموزشــی 
همواره مورد تاکید بوده مســاله ســالمت 
و بهداشــت دانش آموزان اســت و وقتی از 
بهداشت و ســالمت در مدرسه سخن گفته 
می شــود یعنی درباره نحوه آموزش زیست 

سالمت آنها صحبت شده است.
نمایندگان مجلس شورای  ســال گذشــته 
اســالمی در تصویب الیحه بودحه ســال 
جاری ۲00 میلیــارد تومان به منظور توزیع 
رایگان شیر مدرسه تصویب و به دولت ابالغ 
کردند، این موضوع وقتی مهم تلقی می شود 

که بدانیم در دو سال ۹۶ و ۹۷ چنین ردیفی 
در بودجه در نظر گرفته نشده بود.

آنچنان که همان زمان معاون توسعه مدیریت 
و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پرورش به 
یکی از خبرگزاری ها بیان داشــت این مهم 
بعد از ۲ ســال انجام می گیرد بنابر این باید 
گفت امســال بر طبق آنچــه در بودجه بیان 
شــده اســت دولت مکلف به توزیع دوباره 

شیر مدرسه است.
هرچند تجربه نشان داده است در زمان کمبود 
منابع دولت به اجبــار برخی از ردیف ها را 
کنار می گذارد و به تبع شــیر مدرسه نیز جز 
این بخش است اما باید یادآور شد که مقوله 
شیر مدرســه چیزی نیست که بتوان به دلیل 
کمبود بودجه آن را کنار گذاشــت زیرا این 
مبحث از دو منظر بســیار مهم اســت: اول 
آنکه اگر دولت مسئولیت هدفمندی یارانه ها 
را دارد و معتقد است که به بخش بهداشت 
بیش از دیگر مباحث توجــه دارد باید بیان 

داشت که وزارت بهداشــت همواره درباره 
پایین بودن ســرانه مصرف شیر در ایران و 
امراضی که در آینده متوجه کشــور اســت 

هشدار داده است.
دستگاه اجرایی به دالیل و عناوین مختلف به 
بخش های متفاوت یارانه های کالن پرداخت 
می کند اما باید بیان داشت میزان هدفمندی 
و بازگشــت و نتیجه آن بخش کجاســت، 
باید از دولتمــردان مطالبه کرد آیا هزینه کم 
توزیع شیر مدرســه که هم هدفمند است و 
هم بازدهی فرهنگی و آموزشی در آن نهفته 

است نباید در الویت قرار گیرد؟
حــال کــه در روزهای آغازین بازگشــایی 
مدارس وزیــر آموزش و پــرورش خبراز 
پرداخــت مطالبــات معلمیــن می دهد آیا 
مطالبات دانش آموزان نیز پرداخت می شود؟

شــیر مدرســه یکی از مطالبات مهم مغفول 
مانده اســت که نیازمند نگاه دقیق و وســیع 

دستگاه های متولی و اجرایی است.

با حضور وزیر علوم در مدرسه

زنگ بازگشایی مدارس در استان 
به صدا درآمد
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اقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

مهلت ثبت اطالعات ادامه دارد
حذف قبض کاغذی از دیروز

  اول مهرماه موعدی بود که از سوی وزارت نیرو برای حذف قبوض 
کاغذی تعیین شد و به گفته مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر، از دیروز دیگر قبض کاغذی برق برای مشترکان صادر نخواهد 

شد.
هــادی مدقق، ضمن اعالم خبر فوق به ایســنا گفت: طبق آخرین آمار 
مشــارکت مردم در این طرح ۹۶ درصد بوده است. البته باید تأکید کرد 
این فرآیند یک فرآیند مســتمر بوده و مشترکین همچنان می توانند از 
طرقی که پیش از این اعالم شده نسبت به ثبت  اطالعات خود اقدام کنند.

وی ادامــه داد: احتمــاالً چهار درصد باقــی مانــده ادارات دولتی و 
مجموعه های عمومی هستند که به تدریج تعیین تکلیف خواهند شد. 
درواقع مامورین توزیع برق مراجعه می کنند و نسبت به ثبت اطالعات 
این مشــترکان اقدام خواهند کرد. از ســوی دیگر اطالعات در حال به 
روزرسانی است. ممکن است برخی مستاجر باشند یا جابه جا شوند. در 
این صورت باید برای ثبت اطالعات خود به صورت مجدد اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشــترکان توانیر با بیان این که قبوض 
کاغذی به صورت صددرصد حذف نخواهد شــد، افزود: ممکن است 
برای دو درصد مشترکان همچنان قبض کاغذی صادر شود. به طور کلی 

اگر آمار مشارکت به ۹8 درصد برسد مطلوب خواهد بود.
تشریح  روش های حذف قبوض برقی

چند روش به منظور دریافت شــماره تلفن همراه مشترکان برای ارسال 
قبوض پیامکی در نظر گرفته شده اســت؛ در روش نخست، ماموران 
قرائت کنتور پس از مراجعه به منازل شــماره تلفن همراه مشــترک را 

دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.
در روش دوم نیز سرشــماره ای اعالم شده است که مشترکان با ارسال 
شــماره شناسه اشتراک خود، اطالعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد و 
پس از این قبوض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد. در واقع 
همه مشترکان در سطح کشــور می توانند با ارسال شناسه قبض *یک 
که باید به زبان التین )اعداد انگلیســی( نوشته شده باشد، به سرشماره 
۲000۱5۲۱ برای سراسر کشور و سرشماره ۱000۱5۲۱ برای مشترکین 
تهرانی نسبت به ثبت شماره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور 
اقدام کنند. این اقدام باید با شــماره همراهی انجام شــود که مسئولیت 
پرداخت صورت حســاب برق را برعهده دارد، یعنی مالک، مستأجر و 
یا هر فرد دیگری که مســئولیت صورت حســاب برق از سوی مالک 
به وی واگذار شــده اســت. پس از آن راهنمایی الزم در قالب پیامک 
در اختیار مشــترک قرار خواهد گرفت. در روش ســوم نیز مشترکان 
می توانند با مراجعه به سایت ۳۹ شرکت توزیع در سراسر کشور نسبت 
به ثبت اطالعات خود اقدام کنند. همچنین اپلیکیشــنی در سایت های 
یاد شــده قرار گرفته که مشترکان می توانند با اســتفاده از آن عالوه بر 
دریافت قبوض الکترونیکی، تمامی خدمات پس از فروش را از طریق 
این اپلیکیشــن دریافت کنند. طبق امکان ثبت اطالعات از طریق کلیه 
نرم افزارهای پرداخت الکترونیکی مانند آپ، روبیکا، ســکه و ...برای 

مشترکین سراسر کشور فراهم شده است.
 مستاجرها چه کنند؟

چنانچه فردی مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل 
مورد نظر نقل مکان کرد، باید شناســه قبض به همراه ســتاره دو را به 
همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف 
شود. سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد 
پیامک کند. اگر مشــترکی چند قبض برق دارد می تواند شناسه همه را 
به صورت جداگانه به همراه ســتاره یک به شماره مذکور پیامک کند. 
در حال حاضر برای حدود یک میلیون مشــترک که شماره همراه آن ها 
موجود است، به صورت موازی هم قبض کاغذی و هم قبض به صورت 

پیامک ارسال می شود.

جزییات و قیمت بلیت قطار اربعین اعالم شد

 قیمت بلیت قطار برای ســفرهای اربعین افزایش نمی یابد و بر اســاس نرخ های مصوب 
امسال فروخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران جزییات برنامه های راه آهن را برای اربعین 
حسینی اعالم کرد و گفت: از پانزدهم تا ۳0 مهرماه امسال پیک سفرهای اربعین امسال است 
و بنابراین مانند سال های گذشته ستاد اربعین تشکیل دادیم. پیش فروش قطارهای فوق العاده 

اربعین از ۱0 صبح چهارشنبه سوم مهر ماه آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، سعید رسولی افزود: امسال روزانه 54 قطار در پانزده روز و در قالب858 رام 

قطار و 4۳۶ هزار صندلی پیش بینی شده است که از نظر تعداد قطار 4۳ درصد نسبت به اربعین 
پارسال رشد داشته است و این عدد در حوزه ظرفیت ایجاد شده به 4۷ درصد رشد می رسد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه قیمت بلیت قطار اربعین افزایش 
نمی یابد و بر اســاس نرخ مصوب امسال فروخته خواهد شد، ادامه داد: به عنوان مثال قیمت 
بلیت قطار چهارتخته همدان-مشهد ۲00 هزار تومان و بلیت قطار اتوبوسی تهران-همدان 4۷ 

هزار تومان است و قیمت دیگر مسیرها نیز باید منطبق با نرخ های مصوب باشد.
رسولی اضافه کرد: قیمت بلیت قطار مشهد-کرمانشاه چهارتخته ۱۹5 هزار تومان و شش تخته 
۱85 هزار تومان است. همچنین قیمت بلیت قطار تهران-کرمانشاه چهارتخته ۹5 هزار تومان، 

شش تخته ۷0 هزار تومان و اتوبوسی 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 عطا شعبانی راد «

 بهمن ماه سال قبل بود که وزیر نیرو 
به همدان آمد و چند پروژه را افتتاح کرد 
و نگارنده همان زمــان در قالب طنزی 
بــه زبان یزدی به ایشــان انتقاد کرد که 
علیرغم کارهای خوبی که در ســفر به 
همدان انجام شــد جای پروژه آبرسانی 

به همدان در آن سفر خالی بود.
در ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
پــروژه  بــرای  مصوبــه ای  همــدان 
آبرســانی از ســد تالــوار بــه همــدان در 
ــتان  ــه نشــد و مســئوالن اس نظــر گرفت
ــک  ــاص ی ــق اختص ــت آن را مضای عل
بــاره اعتبــار ذکــر کردنــد هــر چنــد در 
دوره اســتانداری نیکبخــت و اواخــر 
ســال ۹۲ بــا ســفر معــاون برنامه ریــزی 
بــه  جمهــور  رئیــس  راهبــردی  و 
ــارد  ــول تخصیــص ۱00 میلی همــدان ق

ــذ  ــروژه اخ ــن پ ــه ای ــار ب ــان اعتب توم
ــا ســریال پیگیری هــای جــذب  شــد ام
ــع  ــروژه در مقاط ــن پ ــرای ای ــار ب اعتب
بعــد نیــز اســتمرار یافــت و هــر از 
چنــدی درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
و اختصــاص اعتبــار در خبرهــا بــه 
ــن  ــد، در ای ــانده ش ــردم رس ــالع م اط
زمینــه اعتباراتــی از دفتــر مقــام معظــم 
رهبــری و محــل خشکســالی هــم 
بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه 
ــه ســرانجام  ــت کار ب ــا در نهای شــد ام
بــدان  شــاید  نرســید،  مطلــوب 
ــکالت و  ــیر آن مش ــه در مس ــبب ک س
مخالف خوانی هایــی وجــود داشــت.
به هر روی چنانکه تاکنون اعالم شــده 
استان همدان هنوز در رتبه های نخست 
فروچاله در جهان )و نه ایران( اســت و 
در صورتی که همچنان برای تامین آب 

کشــاورزی، صنعت و شــرب به دامان 
چاه های نیمه جــان زیرزمینی بیاویزیم 
دیــری نخواهــد پایید که بخشــی از 
زمین های ما کارکرد زیستی خود را برای 
کشت، مرتعداری یا حتی ساخت و ساز 
از دســت می دهند و حتی وقوع پاره ای 
فجایع در سطوح زیرین سازه های مهم 

نیز دور از ذهن نیست.
ــا را از  ــد م ــال نبای ــی امس ــارش دفعت ب
ــاک  ــایش خ ــالی و فرس ــد خشکس رون
غافــل کنــد و گمــان بریــم اگــر امســال 
اندکــی وضعیــت بهتــر بــوده این شــرایط 
تــا ســالهای بعــد نیــز باقــی خواهــد ماند 
چنانکــه در مقاطــی طــی ســالهای قبــل 
ــتان  ــق اس ــی مناط ــه برخ ــر ب ــا تانک ب
آبرســانی انجــام می شــد و بــروز مجــدد 

ایــن مســائل محتمــل اســت.
پیش تر عنوان شــده بود کــه برخی از 

استان کردســتان و شهرستانهای  اهالی 
همجوار ســد تالوار از ســهم ســاالنه 
اظهار  میلیــون مترمکعبی همــدان   ۶۳
نارضایتی کرده بودند و مشخص نیست 
تعلل در بحث آبرســانی از ســد به این 

مسائل ارتباط دارد یا خیر.
پــروژه آبرســانی مزبور قــرار بود آب 
آشامیدني ۱۲ شهر همدان شامل مریانج، 
بهار، صالح  قهاونــد،  فامنین،  جورقان، 
آباد، اللجین، مهاجران، کبودراهنگ، گل 
تپه، شیرین ســو و ۱5۹ روستا و پایگاه 
شــکاري شــهید نوژه را به میزان 5۱.5 

میلیون مترمکعب تامین کند.
در ایــن طــرح آبرســاني، آب پس از 
انتقــال از ســد وارد تصفیه خانــه در 
اطراف اللجین شــده و پــس از تصفیه 
وارد شــبکه توزیع آب می شد اما برخی 
خبرگزاری ها شــهریور ماه سال قبل از 

نشست اردکانیان وزیر نیرو با مسئوالن 
استان کردستان خبر دادند و  »واگذاری 
تالوار به کردســتان« را  مدیریت ســد 
تیتر کردند و مشــخص نیست آیا چنین 
موردی صحــت دارد یا خیر، چرا که از 
سویی آبرســانی به همدان مصوبه سفر 
مقام معظــم رهبری اســت و از طرف 
دیگر نماینده مــردم همدان در مجلس 
چندی قبل از آلودگی آب ســد تالوار و 
نامناســب بودن آن برای شرب خبر داد 
که بر ســر درگمی عمومی پیرامون این 

طرح آبرسانی افزود.
این ســد بنا بود در ســال 8۹ به همدان 
آبرســانی کند که اکنون سال ۹8 است 
و هنوز خبری از آب نیســت و چنانکه 
امیر خجســته نماینده مردم همدان چند 
روز قبل در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان بیان کرد: »سد تالوار نتیجه خوبی 

برای همدان نداشت و مبحث آب شرب 
همدان در مدت ۱5 سالی که گذشته به 

نتیجه مطلوب نرسیده است«.
اکنــون برخــی مســئوالن اســتان بــا بیــان 
ــه  ــدارد ب ــی ن ــوان مال ایــن کــه دولــت ت
جــای آب تالــوار، آب پاکــی را بر دســت 
مــردم ریخته انــد و کســانی دیگــر هــم بــا 
اشــاره بــه ســخنان مطــرح شــده پیرامــون 
آلودگــی ایــن آب پیشــاپیش بــه اســتقبال 
ــذاری  ــه، واگ ــده رفت ــدن پرون ــته ش بس
ــم  ــی را ه ــش خصوص ــه بخ ــرح ب ط
ــن  ــا ای ــد و ب ــت« کرده ان مشــمول »ان قل
ــا  ــل خــوب اســت حرفه وصــف حداق
ــری  ــد از پیگی ــده و بع ــه ش ــک کاس ی
نیــرو، اطالع رســانی  از وزارت  دقیــق 
ــوار  ــورد طــرح آبرســانی از تال الزم در م
ــردم  ــرای م ــفافیت ب ــا ش ــدان ب ــه هم ب

منتظــر تشــریح  و تبییــن شــود.

مالیاتی  امور   ضرب االجل ســازمان 
برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان، 
یکشــنبه به پایان رســید و طبق اعالم 
قبلی مســئوالن مربوطه، قاعدتاً از دیروز 
پزشکان،  در مطب  کارتخوان  نداشــتن 
مصــداق فــرار مالیاتــی و تخلف بوده 
و جرم محســوب می شــود؛ سؤال این 
اســت که با پایان مهلت تعیین شــده، 
برخورد سازمان امور مالیاتی با تخلفات 
کارتخوانی پزشکان چگونه خواهد بود؟

به گــزارش ایســنا، بند ششــم قانون 
بودجــه ســال ۱۳۹8، نصــب پایانــه 
فروشگاهی)کارتخوان( در مطب پزشکان 
را الزام آور کرد، الزامی که هرچند در ابتدا 
مخالفت جامعه پزشکی را به دلیل آنچه 
تبعیض آمیز بودن این قانون می خواندند، 
به دنبال داشــت و سازمان نظام پزشکی 
هم به عنوان صنف پزشــکان بین نصب 
کارتخوان و مالیات ارتباطی قائل نبود و 
اعالم می کرد که کارتخوان مالک محاسبه 
مالیــات نیســت، بلکه مالیــات  جامعه 
پزشکی از طریق بررسی اظهارنامه انجام 
می شــود، اما به هر حال قانون باید اجرا 

می شد.
بر همین اســاس بود که از ابتدای امسال 
مهلت های چندباره ای از ســوی سازمان 

امور مالیاتی برای اجــرای قانون نصب 
کارتخوان در مطب به پزشکان داده شد 
و نهایتاً طبق اعالم مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی کشــور، یکشــنبه آخرین مهلت 
جامعه پزشــکی برای عمل به این قانون 

به پایان رسید.
پیــش از این هادی خانی- مدیرکل دفتر 
بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتــی اخیراً در 
نشســتی خبری با بیان اینکــه از تعداد 
پزشــکان مشــمول تنهــا ۱۹ درصد به 
قانون تمکین کرده انــد، اعالم کرده بود 
که از ابتدای مهرماه ساماندهی کارتخوان  
برای پزشــکان عملیاتی خواهد شــد و 
پزشــکانی که تا مدت زمان تعیین شده 
نسبت به اجرای قانون نصب کارتخوان 
در مطب شــان تمکیــن نکننــد، از نظر 
سازمان امور مالیاتی یک استعداد بالقوه 
و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می شوند 
و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شــود، 
طبق قانون با آنان برخورد خواهد شــد. 
در عین حال کســانی که تا پایان مهرماه 
به قانون تمکین نکنند، جریمه شــده و 
دو درصد از درآمدشان به عنوان جریمه 
مطالبه خواهد شد و این جریمه نیز غیر 

قابل بخشش است.

حــال هرچند که ضرب االجل ســازمان 
امور مالیاتی بــرای نصب کارتخوان در 
مطب پزشکان یکشــنبه به پایان رسید، 
اما در روزهای آخر شهریور ماه نشستی 
در سازمان نظام پزشکی با حضور رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتــی و معاونین، 
رئیس کل ســازمان نظام پزشکی، معاون 
نظــارت و برنامه ریــزی ســازمان نظام 
پزشــکی، معاون کل وزارت بهداشت، 
رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی و رئیس مجمع انجمن های علمی 
گروه پزشــکی ایران و جامعه جراحان 
کشــور برای بررســی آخرین وضعیت 
نصــب کارتخــوان در مطب پزشــکان 
برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند 
کــه در کمیته ای مشــترک و با حضور 
نماینــدگان تام االختیــار، راهکارهــای 
مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و 
مالیات پزشکان بررســی شده و درباره 
حل مشکالت مالیاتی جامعه پزشکی، در 
فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و 
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور 

بحث و اطالع رسانی شود.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی، همچنین در این نشست مقرر 

شــده که با اصالح شرایط تبعیض آمیز 
و حرکت به ســمت عدالت و شفافیت 
به گونــه ای که کلیه صنوف به صورت 
یکســان در مســیر قانونی قرار گیرند، 
و  تشــویقی  روش هــای  طراحــی 
درخور صنوف مشــمول در مقایسه با 
روش های کمتر موثر، بررسی و تفاهم 
بــرروی درآمدها، تعرفه هــای واقعی، 
روش دقیق محاســبه هزینه ها متناسب 
با تورم و غیره،  بهــره بردن از نظرات 
کارشناســان حوزه بهداشــت و درمان 
برای  مشمول  پزشــکی  جامعه  به ویژه 
حرکت مناســب تر به ســمت اهداف 
برنامه ریزی هــا  مالیاتــی  و  قانونــی 
برای اجــرای این قانــون پیش روند. 
همچنین در این نشســت اعالم شد که 
باید به نحوی باشد که  تصمیم گیری ها 
از هرگونه هجمه و جنجال که سالمت 
و اعتماد مردم و به خصوص بیماران را 

نشانه می رود، پیشگیری کند.
حال بایــد دید در روزهــای آینده چه 
تصمیمــی درباره اجــرای قانون نصب 
کارتخــوان در مطــب پزشــکان گرفته 
می شــود، آیا بــا اتمام مهلــت قانونی 
پزشکان، ســازمان امور مالیاتی همانطور 
کــه پیش از ایــن هم اعالم کــرده بود 
ضربتی عمل می کند و یا تمایل دارد که 
کار را با تعامل و تســامح بیشتری پیش 
برده و مهلت دیگری را برای پزشــکان 

در نظر بگیرد؟

15 سال از مصوبه آبرسانی به همدان گذشت

آب پاکی تالوار 
بر دست مردم

 تعامل کنید؛  وگرنه توبیخ می شوید

پایان  مهلت نصب کارتخوان پزشکان

اعتبار )قرارداد 559 میلیارد تومان(سال سد تالوار 

برآورد 371 میلیارد تومان 1370آغاز مطالعات 

اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری 1383تصویب پروژه

پیش بینی ساالنه 150 میلیارد تومان 1388آغاز پروژه 

اعتبار پیش بینی شده 260 میلیارد 1392پیشرفت فیزیكی 44 درصد 

هزینه کرد تا این مرحله 196 میلیارد تومان 1393پیشرفت 45 درصد 

کاهش اعتبار از 53 میلیارد 1394پیشرفت حدود 50 درصد 
تخصیصی

اعتبار 32 میلیارد تومان 1395پیشرفت حدود 53 درصد

تصفیه خانه 16 درصد 

اعتبار هزینه شده 230 تا 270 1398 پیشرفت فیزیكی 92 درصد 
میلیون تومان 

■ چنانچه مالحظه می شــود پروژه در یک مقطع دچار رکود شــده و مجدداً با تزریق اعتبار ســرعت یافته 
است  با این حال ارقام اعالمی توسط مقامات استان های همدان، زنجان و مسئوالن وزارتخانه تفاوت های 

چشمگیری دارد. و حتی زمان بهره برداری پروژه نیز از سال 99 تا 1404 اعالم شده است.
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خزان اخالق در پاییز فوتبال ایران
 بازی سرد و کسل کننده شهرآورد ۹0 در حالی با نتیجه یک بر 
صفر به سود پرسپولیس تهران به پایان رسید که برخی از بازیکنان 

۲ تیم با ایجاد حواشی، ورقی از نازیبایی های فوتبال خلق کردند.
هر چند که کارشناسان، بازی نتیجه گرای ۲ تیم و ترس از باخت را 
دلیلی بر ســرد بودن جریان بازی می دانند اما این سبک بازی مورد 
ایراد نیســت بلکه آنچه در زمین موجب شد تا روی زشت فوتبال 
از گیرنده های تلویزیونی به مخاطبان عرضه شود رفتار بازیکنان و 

تماشاگران ۲ تیم بود.
رفتاری که با سنگ پرانی ها آغاز شد و با درگیری برخی از بازیکنان 
به پایان رســید. آغاز این سنگ پرانی و درگیری های لفظی از دقیقه 
۳0 بــازی بود جایی که پس از مهــار پنالتی »علی کریمی« بازیکن 
استقالل توسط »علیرضا بیرانوند«، طرفداران پرسپولیس و استقالل 
جــدال لفظی را آغاز کردند. این جدال به گونه ای بود که نیروهای 
انتظامی و امنیتی مجبور شــدند با جابجایی برخی تماشــاگران از 
تنش ها بکاهند. اما این جابجایی پایان داســتان نبود بلکه در ادامه 

بارانی از سنگ بر سر بازیکنان ۲ تیم ریخته شد.
اگــر بــاران ســنگ از داخــل تماشــاگران را با واژه آشــنای 
»تماشــاگرنما« تعریف کنیم اما رفتار ســتاره های ورزشی ۲ تیم 
در زمین مســابقه را با هیچ مولفــه ای نمی توان توجیه کرد. زیرا 
بازی نه چندان دوســتانه و عبور از معیارهای اخالقی فوتبال در 
زمین مســابقه در طول ۹0 دقیقه بازی به صــورت متناوب در 
جریــان بود و اوج این درگیری ها و به کاربردن ادبیات نه چندان 
مناســب دقایق پایانی بازی بود که موجب شد چند کارت زرد 
و قرمز از جیب داور خارج شــود. کنترل بازی زمانی از دست 
»موعود بنیادی فر« خارج شــد که تیم استقالل برای گل تساوی 
و  پرسپولیســی ها برای حفظ نتیجه از تاکتیک های غیر فوتبالی 
بهــره می بردند. تاکتیک هایی که در نهایــت موجب اتفاقاتی در 

زمین فوتبال شــد که زیبنده این ورزش پرطرفدار نیست.
بدون شک حساسیت دربی در تمام کشورها به یک اندازه است و 
بازی های بزرگ تنش را در دل خود دارند اما اینکه چگونه مربیان 
و بازیکنان بر این تنش های غلبه کنند یک امر مهم به شمار می رود. 
در ۲ روز گذشــته، پیش و پس از شهرآورد تهران ۲ دیدار مهم نیز 
در سطح جهان برگزار شــد. در دیدار نخست اینتر میالن با نتیجه 
۲ بر صفر برابر رقیب دیرینه آث میالن به برتری رسید و در دیدار 
دیگر لیورپول با نتیجه ۲ بر یک از ســد چلســی دیگر تیم بزرگ 

لیگ جزیره گذشت.
در ایــن ۲ بازی تمام بازیکنان و کادر فنی تمام تالش خود را برای 
برتــری یا حفظ نتیجــه انجام دادند اما صحنه هایی که از ســوی 
بازیکنان مانند »فرشــاد احمدزاده«، »ســیاوش یزدانی«، »داریوش 
شجاعیان« و »شجاع خلیل زاده« در زمین خلق شد در  کمتر فوتبالی 

در دنیا دیده می شود.
 ایــن بازیکنان بدون توجه به جایــگاه اجتماعی خود، صحنه های 
خشونت آمیزی را به هوادارن و بینندگان تلویزیونی منتقل کردند که 
می تواند مدرســه ای از بداخالقی برای جوانان و نوجوانان طرفدار 

این تیم باشد.
حال ســوال این اســت که خشــونت کالمی و فیزیکی امثال این 
بازیکنــان در زمین و تاثیر آن بر رفتار جوانان و نوجوانان را با چه 
هزینه فرهنگی می شــود از ذهن ها پاک کرد؟ بدون شــک ضعف 
اخالقی و عدم غلبه بر خشــم در شرایط سخت یکی از مهمترین 
دالیل این رفتارها اســت رفتارهایی کــه در لیگ هجدهم به اوج 
رسید و در فصل نوزدهم این سریال فوتبالی در حال تکرار است؛ 
تکراری که نه تنها محیط ورزشگاه ها را به خوشنت ذاتی فوتبالی 
آلوده خواهد کرد بلکه پیام بسیار نامناسبی برای دیگر اقشار جامعه 

دارد.
یکی از اقدامات مهم فدراسیون فوتبال پس از پایان مسابقه احکام 
موقتــی بود که علیه خاطیان صادر شــد احکامی که برخی را تنبیه 
و برخی دیگر از بازیکنان را تشــویق می کرد. اما کمیته انضباطی 
چگونه بایــد برخورد کند تــا خاطیان هزینــه رفتارهای خود را 
بپردازند؟ بدون شــک در این زمینه تنبه بــرای بازیکن باید هزینه 
داشــته باشــد هزینه ای که در بازی های آینده او را از ادامه چنین 

رفتارهایی بازدارد.
 اما اگر تنبیه به یک جلســه محرومیــت و چند میلیون تومان پول 
نقدی ختم شود بدون شــک بازیکنی که قرارداد میلیاردی دارد از 
این احــکام درس نخواهد گرفت و زمین فوتبال برای او به میدان 

نبرد غیر فوتبالی تبدیل می شود.
سوای تمام کری خوانی های فوتبالی و حساسیت بازی روز گذشته، 
باید گفت که شــهرآورد ۹۱ پایتخت روز گذشــته برگ ریزانی از 
بی اخالقی هــا بود که از ســکوی هواداران آغــاز و به برخی از 
بازیکنان داخل زمین نیز ســرایت کرد. پایان نه چندان خوش این 
بازی با فحاشی و شکســتن صندلی های ورزشگاه همراه بود. این 
شــیوه از برخورد در حالی است که فدراسیون پیش از این مدعی 
بود تمام تجهیزات امنیتی و شــماره گذاری صندلی ها برای کنترل 

رفتار تماشاگران انجام شده است.

■ ادامه از صفحه8

اســتاندار همدان با بیان اینکه امروز برگزاری نشست های تخصصی 
کشورهای عضو »راه ابریشم« در همدان را به فال نیک می گیریم گفت: 
این اجالس همچون میزبانی از کشورهای عضو سازمان همکاری های 
آسیا) ACD( و اجالس ســازمان جهانی جهانگردی در سال ۲0۱8 
باعث می شــود همدان بیش از گذشته در کانون توجه کشورهای دنیا 

به ویژه آسیا قرار گیرد.
وی تصریــح کرد: همدان با برگــزاری این اجالس ثابت خواهد کرد 
الیق عنوان پایتخت گردشــگری آســیا بوده و هست و آن را همواره 

برای خود حفظ خواهد کرد.
شــاهرخی با بیان اینکه باید با گفت وگو بیــن ادیان صلح در جهان 
تحقق پذیرد و از تشــنج هایی که دنیای امــروز را متاثر کرده بکاهیم 
گفت: جایگاه جاده ابریشم به عنوان نمادی از گفتگوی درون تمدنی، 
همگرایی قومیت ها و تقویت زمینه های فرهنگی و اقتصادی در تحقق 
دستیابی به صلح منطقه ای و جهانی شدن بسیار قابل تامل است و این 
موضوع می تواند زمینه مشــارکت بسیار مناسبی در تحقق دیپلماسی 

فرهنگی در توسعه روابط بین کشورها باشد.
وی خاطرنشــان کرد: یکــی از مهمترین محورهای توســعه همدان 
گردشــگری اســت که امروز بیش از یک هزار و 800 بنای تاریخی، 
جاذبه های طبیعی و صنایع دستی که یک هزار و ۶5 اثر آن به ثبت ملی 

رسیده است، نشان دهنده قدمت تاریخی این شهر است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه از یونســکو و وزارت میــراث فرهنگی این 
درخواســت را داریم در ثبت جهانی آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی 
این استان تسریع شود گفت: امیدواریم آورده این اجالس بزرگ ثبت 
جهانی یکی از آثار فاخر اســتان همدان باشد که در اجرای این مهم، 
اســتان این آمادگی را دارد که تمام امکانات و زمینه ها را برای انجام 

کار مهیا سازد.
همدان باید سهمی در ثبت جهانی آثار تاریخی در یونسکو داشته باشد

همدان به عنوان نخستین پایتخت ایران و شهری با بیش از 5 هزار سال 
مدنیت، همواره خاســتگاه تاریخ و فرهنگ و هنر بوده است.شهردار 
همدان با بیان اینکه همدان از گذشــته های دور تاکنون شهر بازرگانی 
بوده و به واسطه قرار گرفتنش در مسیر راه ابریشم حلقه اتصال شرق 
به غرب به شــمار می رفت افزود: از شیان تا هتیان تا اوزکند و کاشمر 
و ســمرقند و تا بغداد و دمشق و اســتانبول و رم، همه و همه برای 
مبادالت تجاری خود از شرقی ترین نقطه آسیا تا قلب اروپا از همدان 

می گذشتند و مبهوت تاریخ و عظمت و بزرگی این شهر بودند.
عباس صوفی با اشاره به اینکه هنوز هم همدان در آسمان پرستاره راه 
ابریشم می درخشد و هیچ  گاه در این راه کم فروغ نخواهد شد تأکید 
کرد: این شهر جلوه کم نظیری از تجمع فرهنگ و ادیان مختلف در یک 
نقطه جغرافیایی است، شهری که سال های سال پیروان ادیان مختلف 
الهی در آن در کنار هم زیسته اند و هنوز هم آثار این زیستن در گوشه 

گوشه شهر هویداست.
صوفی ادامه داد: همدان به خصوص بعد از ظهور تمدن بزرگ اسالمی 
نقش بی بدیلی در مناسبات سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
داشته و اکنون به عنوان کهن ترین شهر جهان بر خود می بالد مردان و 
زنانی را از ســرزمین هایی با تاریخ و فرهنگ غنی دور هم جمع کرده 
تا پیرامون یکی از بزرگ ترین میراث معنوی بشریت یعنی راه ابریشم 

با هم تبادل نظر کنند.
شــهردار همدان با اشاره به اینکه همدان نیز این آمادگی را دارد تا در 
راســتای حفظ و حراســت از میراث معنوی راه ابریشم هر قدمی که 
الزم اســت بردارد بیان کرد: انتظار ما به عنــوان یکی از قدیمی ترین 
پایتخت های جهان این است که همدان با داشتن آثار بی نظیری چون 
تپه هگمتانه، کتیبه های گنج نامه، گنبد علویان، دســتکندهای ارزانفود 
و دیگر آثار کم نظیر ســهمی در ثبت جهانی آثار تاریخی در سازمان 

جهانی یونسکو داشته باشد.
ظرفیت های ســرمایه گذاری همدان به میهمانان اجالس راه ابریشم 

معرفی شود
رئیس شورای شهر همدان هم گفت: اصحاب رسانه به همراه مسئوالن 
اســتان همدان ظرفیت های ســرمایه گذاری همــدان را به میهمانان 

اجالس راه ابریشم معرفی کنند.
 کامران گردان نیز با بیان اینکه برگزاری اجالس راه ابریشم را با توجه 
به همه معادالت سیاســی و تحریم های کشــور ایران با حضور ۱4 
کشور اروپایی و آسیایی در ایران و همدان به فال نیک می گیرم و آن 
را یک موفقیت بزرگ می دانیم، گفت: نتایج کوتاه مدت این همایش 
بیــن المللی در صدر اخبارقرار گرفتن همدان برای مدت ۷ روز برای 

ما یک برند است.
وی با بیان اینکه همدان شــهری بزرگ با پیشینه تاریخی غنی است، 
گفت: جاذبه های گردشگری همدان فرصتی را مهیا می کند که همدان 

را به میهمانان خارجی و داخلی بیشتر معرفی کنیم.
گــردان با بیان اینکه باید در حاشــیه برگزارش اجالس ظرفیت های 
ســرمایه گذاری همدان را به میهمانان اجــالس معرفی کرد، گفت: 
خبرنگاران باید از فرصت استفاده کرده و مجموعه را در معرفی بیشتر 

همدان کمک کنند.
در پایان آئین گشایش رویداد ، پیام صلح و دوستی با شعار»پرنده ات را 
به آشیان برگردان« از اجالس جهانی راه ابریشم در همدان به جهانیان 
ارســال شد. همچنین نماد راه ابریشم بر روی تابلویی با ابعاد ۱۶0 در 
۷0 توســط پویا کدری هنرمند همدانی که بیانگر مسیر راه ابریشم به 

مصور بود با حضور میهمانان رونمایی و امضا شد 
شســمین اجالس جهانی راه ابریشم روز دوشنبه با حضور 40 مهمان 
خارجی از ۱4 کشور جهان در همدان برگزار شد که در این آیین ۱8 
پرنده صلح به مهمانان تقدیم شــد. کودکان ایران زمین با تقدیم پرنده 

صلح و دوستی با نام سپیدا خواستار صلح در سراسر جهان شدند.
گفتنی است در این اجالس که از امروز آغاز و تا هفتم مهر ادامه دارد 

40 مهمان خارجی از ۱4 کشور جهان حضور می یابند.
این مهمانان از کشورهای فرانسه، ازبکستان، آذربایجان، چین، روسیه، 
کره جنوبی، ژاپن، بوتان، ترکیه، ســوئیس، قرقیزســتان، تاجیکستان، 

قزاقستان و نپال هستند.
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پیشخوان
تابستان امسال ۴۰ مدرسه ژیمناستیک 

در همدان فعال بود

 رئیس هیأت ژیمناســتیک اســتان همدان از فعالیت 40 مدرســه 
ژیمناستیک طی تابستان امسال در همدان خبر داد.

مهدی جعفری در آیین اختتامیه مدارس ژیمناســتیک استان همدان که 
در خانه ژیمناستیک و با حضور ورزشکاران ژیمناستیک کار و والدین 
ورزشــکاران برگزار شد، گفت: تابستان امسال 40 مدرسه ژیمناستیک 

در همدان فعال بود.

وی به فواید این رشته ورزشی اشاره و عنوان کرد: فواید ژیمناستیک بر 
هیچکس پوشیده نیست کما اینکه انضباط در زندگی نخستین فاکتوری 

است که با ورود به رشته ژیمناستیک تقویت می شود.
جعفری با یادآوری اینکه تمام فاکتورهای آمادگی جســمانی، چابکی 
و انعطاف پذیری و همچنین قدرت جســمانی ورزشکار در این رشته 
ورزشــی ارتقا پیدا می کند، اضافه کرد: افــراد در صورت موفقیت در 
رشته ورزشــی ژیمناستیک می توانند در بسیاری از رشته ها ورود کرده 

و موفق شوند.
رئیس هیأت ژیمناســتیک اســتان همدان با بیان اینکه بیشتر قایقرانان 

همدانی که صاحب عنوان هســتند ســابقه فعالیت درخشان در رشته 
ژیمناستیک داشته اند، اضافه کرد: نمی توان با قاطعیت گفت ژیمناستیک 
در تمام رشته ها تاثیرگذار است اما این رشته بیشتر فاکتورهای ورزشی 

رشته های مختلف را دارد.
وی با بیان اینکه ژیمناستیک کار خوب در ورزش قهرمانی موفق خواهد 
شــد چراکه قدرت هماهنگی فرد را به طور عجیبی باال می برد، گفت: 
هیأت ژیمناســتیک در ۹ شهرستان اســتان همدان و ۲ بخش مریانج و 
ســامن فعال اســت و عالقه مندان  می توانند در سطح استان همدان به 

این رشته بپردازند.

مسابقات تنیس روی میز 
بانوان در اسدآباد

 به مناســبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس مســابقات تنیس روی میز بانوان 
در رده ســنی آزاد در شهرستان اسدآباد 

برگزارشد.
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
مســابقات تنیس روی میز بانوان در رده 
سنی آزاد در دو سطح حرفه ای و آماتور 
به صورت دوره ای ،حذفی در شهرستان 

اسدآباد برگزارشد.
این مســابقات با حضــور ۲0 بازیکن 
از اســدآباد و همدان در دو دوره  حرفه 
ای و آماتــور به میزبانی خانه پینگ پنگ 
شهرستان برگزار شد . نفرات برتر سطح 
فاطمه الجــوردی )همدان(  حرفــه ای 
،یاســمن افشــاری )اســدآباد( و سحر 
جمشیدی)اســدآباد( عناوین نخست تا 

سوم را بدست آوردند.
نفرات برتر سطح آماتورنیز مریم مرادی 
)اسدآباد(، مرصا رضایی )همدان( و غزل 

صفدری )اسدآباد(اول تا سوم شدند.

نتایج مسابقات استانی 
مچ اندازی

  بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس 
مسابقات استانی مچ اندازی جهت اعزام 
به مسابقات کشــوري در سه رده سنی 
نوجوانان،جوانان و بزرگساالن با حضور 
۹۶ ورزشــکار از شهرســتانهای همدان 
،مالیر،قهاوند، فامنین،کبودراهنگ،اللجین 
، بهار و تویسرکان به میزبانی شهرستان 
همدان سالن شــهرداری شهرک مدنی 
برگزار شد و در پایان تیم باشگاه سبالن 
همدان با ۲۶۷ امتیاز مقام اول ،تیم باشگاه 
فروتن همــدان با ۱۶۷ امتیاز مقام دوم و 
تیم باشــگاه تن ساز فامنین با ۱5۲ امتیاز 

مقام سوم را از آن خود کرد.

تویسرکان میزبان 
پیشکسوتان سرخابی

 تیم فوتبال پیشکســوتان تویسرکان 
با منتخب پیشکســوتان پرســپولیس و 

استقالل دیدار کردند.
تیــم فوتبــال منتخــب پیشکســوتان 
پرســپولیس و اســتقالل به مربی گری 
محمــد نوری با پیشکســوتان شــهید 
هرمــزی تویســرکان و پیشکســوتان 
ذوالفقار به مربیگری علیمحمد یوسفی 
دیــدار کرد. این دو بازی در اســتادیوم 
شــهید هرمزی تویســرکان در دو روز 
متوالــی با حضور نماینده تویســرکان، 
فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان 
برگزار شد. این مســابقات به مناسبت 
گرامیداشــت هفته دفاع مقــدس و به 
صورت دوســتانه برگزار شد. و مورد 

استقبال خوب مردم قرار گرفت.
تیم تهرانــی در کل بازی بهتــری ارائه 
داد و موفــق شــد در دو بازی به برتری 
دســت یابد. منتخــب پرســپولیس و 
استقالل با پیشکســوتان شهید هرمزی 
4-۳، و منتخب پرسپولیس و استقالل با 
پیشکسوتان ذوالفقار با نتیجه ۳-۲ به نفع 

تیم تهرانی به پایان رسید.

معرفی ۲ بازیکن پاس 
به کمیته انضباطی  

 غیبت امیر علیــدادی و محمدرضا 
بــازاج بازیکنان پاس در تمرینات باعث 
شد تا کادر فنی این تیم آنها را در اختیار 

کمیته انضباطی باشگاه قرار دهد.
هــر ۲ بازیکن با توجه به اینکه در فصل 
جــاری لیگ ۲ با تیم پاس قرارداد دارند، 

مکلف به حضور در تمرینات هستند.
غیبت غیرموجه آنها باعث شد تا ضمن 
ارجاع بــه کمیته انضباطی، نســبت به 
برخورد قانونی با این تخلف اقدام الزم 

صورت گیرد.
علیدادی پیشتر تقاضا کرده بود که به دلیل 
خدمت ســربازی به تیم نظامی برود که 

تحقق نیافت.
همچنیــن محمدرضا بازاج کــه با تیم 
قرارداد دارد، تاکنون برای روشــن شدن 
وضعیت خود به باشــگاه مراجعه نکرده 

است. 
غیبت این ۲ بازیکن غیرموجه بوده و به 
طور قطع با پیگیری های قانونی باشــگاه 
پاس در تامین خســارت مواجه خواهد 

شد.

 هفته دوم رقابت های لیگ دسته دوم کشور 
امروز و فردا در ورزشــگاه های کشور دنبال 
می شــود که در این هفته نمایندگان همدان با 
تیم های ایران جوان بوشهر و مس نوین کرمان 

دیدار خواهند کرد.
دیدار پاس همدان و ایران جوان بوشــهر به 
دلیــل حضور تیــم پاس در مســابقات جام 
حذفی کنســل وبه زمان دیگری موکول شد 
اما شهرداری همدان امروز در ورزشگاه قدس 
پذیرای مس نوین کرمان می باشد. شهرداری 
کــه در بازی نخســت در قزوین یک بر یک 
متوقف شد در نخستین دیدار خانگی به دنبال 

پیروزی و کسب ۳ امتیاز این بازی است.
شــاگردان هــادی گل محمدی هفته گذشــته 
تمرینات خوبی را سپری کرده اند و امروز آماده 
رویارویی با کرمانی ها هستند. شهرداری  تیمی 
جوان و یک دســت دارد و این توانایی را دارد 
که برابر هر حریفی تیمی قدر باشد ودر تالش 
است تا با یک فوتبال تهاجی امتیازات دیدارهای 
خانگی را تصاحب کند. این تیم هفته گذشته در 
قزوین فوتبــال قابل قبولی ارائه داد و حتی گل 
نخســت را نیز به ثمر رساند اما در نهایت گل 
تساوی را دریافت کرد و امروز مصمم هستند تا 

نخستین پیروزی را کسب کنند.
این دیدار را پیام ســاری اصالنی، حسینعلی 
ســلطانی و امید امیری داوران کرمانشــاهی 
قضاوت خواهند کرد. این بازی ساعت ۱5:۳0 

دقیقه در ورزشگاه قدس انجام می شود.
برنامه دیگر دیدارهای هفته دوم 
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سرمربی شهرداری همدان 

هدف ما بازی هجومی 
در دیدارهای خانگی است

تیم فوتبال شــهرداری همدان در دیدارهای 
خانگی باید بــازی  هجومی ارائه دهد چراکه 
محکوم به برد هستند ونباید به نتیجه ای غیر از 

پیروزی فکر کنند.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره 
به دیدار هفته نخست شهرداری همدان اظهار 
داشت: از بازی اول خود برابر کاسپین قزوین 
رضایت ندارم و بازیکنان نتوانستند انتظارات 
ما را در زمین برآورده کنند که یکی از دالیل 
این موضوع تغییر 80 درصد شاکله اصلی تیم 

ما نسبت به فصل گذشته است.
هــادی گل محمدی افزود: ما به نیت کســب 
پیــروزی و ۳ امتیاز به قزوین رفته بودیم ولی 
عدم هماهنگی و تغییر 80 درصد شاکله اصلی 
تیم در این فصل مشکل ساز شد و این موضوع 
کمی برای ما زمان می برد تا بتوانیم به آمادگی 

۱00 در صد برسیم.
وی بیان اینکه تا هفته پنجم برای رســیدن به 
هماهنگی زمان الزم است، گفت: در هفته های 
نخســت تیم ها هیچ شــناختی نسبت به هم 
ندارند و مــا هم بدون هیچ شــناختی برابر 
کاســپین قزوین قرار گرفتیم و تنها متکی به 

پتانسیل بازیکنان خود بودیم.
گل محمدی خاطرنشــان کرد: بعد از گلی که 
به ثمر رساندیم بازیکنان تاکتیک را فراموش 
کردنــد و همیــن موضــوع برای مــا تاوان 
سنگینی داشت و گل مساوی را در نیمه دوم 
دریافت کردیم اما با وجود اینکه تســاوی در 
خانه حریف نمی تواند نتیجه بدی باشــد اما 

می توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم.
وی با اشــاره به دیدار هفتــه دوم تیم فوتبال 
شــهرداری همدان بیان کرد: تیم فوتبال مس 
نویــن کرمان در هفته نخســت با نتیجه ۲ بر 
صفر به پیروزی رسیده و از تیم های قدرتمند 
و خوب گروه ما به شمار می رود و قطعا دیدار 

آسانی برای ما نخواهد بود.
ســرمربی تیم فوتبــال شــهرداری همدان 
عنوان کرد: ما در تمام دیدارهای خانگی به 
نتیجه ای جزء پیــروزی فکر نمی کنیم و در 
تمام دیدارهــای خانگی محکوم به پیروزی 

هستیم.
وی افــزود: از هواداران و مردم همدان انتظار 
داریم در دیدارهای خانگی ما را تنها نگذارند.

گفتنی اســت؛ تیم فوتبال شــهرداری همدان 
در هفته دوم لیگ دســته دوم فوتبال کشــور 
امروز سه شــنبه ۲ مهر ماه از ســاعت ۱5:۳0 
در ورزشگاه شهدای قدس میزبان مس نوین 

کرمان است.

 سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران 
با تشکر از میزبانی خوب شهر همدان گفت: 
خدا را شــکر می گویم دشمن شاد نشدیم، 
فتنه گران بهتر است بروند جایی قایم شوند 

تا ترکش برد ما به آنها نخورد.
حسین عبدی در نشست خبری پایان دیدار 
ایران و افغانســتان با اشاره به برد تیمش و 
صعود به مرحله نهایی اظهار کرد: بچه های 
تیم ایران نشــان دادند توانایی برد برابر هر 
تیمی را دارند. در این ســن هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست، بچه ها تالش زیادی کردند 
و غیــرت به خرج دادند زیرا این تیم تنها ۶ 

هفته بود که دور هم جمع شده  بودند.
ســرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بیان 
کرد: ما ملتی هســتیم بزرگ، با فرهنگی کهن 
و غنی و سرشار از استعداد و پتانسیل و امروز 
همین فرزندان ایران کاری کردند که نشان دادند 
در اوج تحریم ها و مشکالت مالی هم می شود 

در فوتبال هر کاری انجام داد.
وی با گالیه از کسانی که به دنبال به حاشیه 
بــردن تیمش بودنــد افزود: خدا را شــکر 
دشمن شاد نشدیم زیرا عده ای به دنبال هرج 
و مرج بودند و برای منافع خودشان تالش 

می کردند و امروز تیرشان به سنگ خورد.

عبدی تأکید کرد: کســانی که پشت پا به ما 
زدند، تمام مدت به دنبال ایجاد حاشیه بودند 
چون خــود را صاحب فوتبــال می دانند و 

منتظر بودند تیم ما امروز موفق نشود.
وی اضافه کرد: خوشــبختانه همه فتنه های 
آنها به خودشان برگشــت و ما با برد خود 
در رأس قــرار گرفتیم، فتنه گران باید بروند 
جایی قایم شوند تا ترکش برد به آنها نخورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان 
گفت: باخت در یک بازی دوستانه و آن هم 
با تیم دوم چیزی نبود که آنها تیم کشورشان 
را بکوبند زیرا مهم بازی های رسمی بود که 

دیدید چگونه برنده شدیم.

وی ادامه داد: ما با تیم دوم و ســوم خود 
هم می توانستیم در این بازی تیم افغانستان 
را ببریــم و دیدیــد در ۹0 دقیقــه بدون 
تعویــض بازی خوبی ارائــه دادیم و این 
این ها ســرمایه های  اثبات کردیم.  مهم را 
فوتبال ایران هستند و در آینده ای نزدیک 
بخش اعظمی از بدنه تیم ملی بزرگساالن 

خواهند بود.
عبدی در پایان خاطرنشــان کرد: کسانی که 
روزی آرزو عکس گرفتن با ما را داشــتند 
امروز علیه ما و تیم ملی توطئه می کنند، باید 
کسانی که فضای فوتبال را مسموم می کنند 

از آن بیرون بروند.

در لیگ دسته دوم کشور

شهرداری امروز 
به دنبال کسب پیروزی

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران :

خدا را شکر دشمن شاد نشدیم

زمان جدید بازی پاس و تراکتورسازی تبریز 
اعالم شد

 زمــان دیــدار تیم های پــاس همــدان و تراکتورســازی تبریز 
درچارچوب جام حذفی فوتبال کشور باز هم تغییر کرد.

براســاس اعالم ســازمان لیگ، دیدار این ۲ تیم طبــق برنامه جدید 
یکشــنبه هفتم مهرماه جاری از ســاعت ۱5:۱5 در ورزشگاه مریانج 

برگزار می شود.
همچنیــن دیدار تیم هــای پاس همــدان و ایران جوان بوشــهر در 
چارچوب هفته دوم لیگ دســته ۲ فوتبال کشور لغو و به زمانی دیگر 

موکول شد.
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تشخیص نوع زوال عقل 
از روی راه رفتن افراد!

 پژوهشگران "دانشگاه نیوکاســل" انگلستان در مطالعه اخیرشان 
ادعا کرده اند که می توانند نوع زوال عقل یک فرد را از روی راه رفتن 
 )dementia(وی دریابند.به گزارش ایســنا زوال عقــل یا دمانس
اختالل مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی 
مغز است که با تغییر شخصیت و نئاندرتال شدن و موقعیت ناشناسی 
و اختالل در حافظه و داوری و اندیشــه همراه است. شایع ترین نوع 

دمانس، زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است.
آنها دریافتند که مبتالیان به زوال با اجسام لویی از الگوی پیاده روی 
منحصر به فرد برخوردارند و با تجزیه و تحلیل راه رفتن افراد می توان 
تا حدود  ۶0 درصد نوع زوال عقل آنها را به طور دقیق تشخیص داد.

قلیان ریسک ابتال به ام اس را افزایش می دهد

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام اس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به عوامل خطر ابتال به این بیماری اشــاره کرد و گفت: در مطالعه ای 
با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشخص 

شد که مصرف قلیان ریسک ابتال به ام اس را افزایش می دهد.
عبدالرضا ناصرمقدســی در گفت و گو با ایرنا افزود: نکته بسیار مهم 
در تحقیق انجام شــده این بود که مصرف قلیان ارتباط مستقیمی با 
افزایش ابتال به ام اس داشــته اســت و براین اساس، باید از مصرف 

آن خودداری کرد.
وی اظهار داشت: روند مصرف قلیان در جامعه به خصوص بین زنان 
در حال افزایش است و این موضوع می تواند نگرانی های جدی برای 

ابتال به برخی بیماری ها مانند ام اس را فراهم کند.

سیاره زهره 
در گذشته قابل سکونت بوده است

 پژوهشگران ناسا در بررسی های جدید خود به این نتیجه رسیدند 
که احتماال سیاره زهره، در گذشته شرایط مناسبی برای سکونت داشته 

است.
به گــزارش ایســنا، پژوهش هــای "موسســه مطالعــات فضایی 
گادرد")GISS( ناسا نشان می دهند که شرایط سیاره زهره به مدت 
دو تا سه میلیارد ســال طوری بوده که امکان سکونت در آن وجود 
داشته است. تغییرات قابل توجه این سیاره، بیش از ۷00 میلیون سال 
پیش آغاز شــده و 80 درصد این ســیاره را تحت تاثیر قرار داده اند؛ 
در نتیجه قابلیت ســکونت در آن به تدریج کاهــش یافته و از بین 

رفته است.

افزایش ظرفیت باتری موبایل با مواد نانو 
زنجیره ای

 محققان آمریکایی با استفاده از مواد نانوزنجیره ای، باتری های لیتیوم 
یونی جدیدی برای گوشی های همراه طراحی کردند که سریع تر شارژ 
شده و شــارژ را برای مدت زمان طوالنی تری در خود نگه می دارد.به 
گزارش »دیجیتال ترندز«، اگر میزان شارژی که یک باتری در خود نگه 
می دارد به تعداد یون های لیتیومی که می تواند ذخیره کند، بستگی دارد. 
اگرچه مواد دیگری وجود دارند که می توانند یون های لیتیوم بیشتری را 
در خود نگه دارند، در ساخت باتری ها از گرافیت استفاده می شود زیرا 
آن مواد برای استفاده بیش از اندازه سنگین هستند. پژوهشگران برای 
ساخت یک باتری با بازده بیشتر از عنصری به نام آنتیموان برای ایجاد 

ساختاری مشبک به نام »نانوزنجیره« استفاده کردند.  

محققان دانشگاه تبریز نوع جدیدی از 
نمایشگر شفاف ساختند

 پژوهشــگران دانشــگاه تبریز با همکاری دانشگاه کلن آلمان، نوع 
جدیدی از نمایشگر شفاف را ساختند که نسبت به نمایشگرهای موجود 
در بازار، وضوح باالتری دارد و در آن از نانوذرات با ســاختار هسته ای 
پوســته ای Si-SiO۲ استفاده شده است.به گزارش ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، محبوبه دولتیاری با همکاری گروه دکتر علی رستمی عضو 
هیأت علمی دانشگاه تبریز و شرکت ASEPE در کشور آلمان، موفق 
به ارائه نوع جدیدی از نمایشگر شفاف با تصاویر با وضوح باال بر اساس 
نانوذرات هسته پوســته Si-SiO۲ شدند. این نمایشگر ویژگی های 
بسیار جذابی مانند سهولت ساخت، زاویه دید گسترده، مقیاس پذیری 

در اندازه های بزرگتر و مصرف برق کمتر را دارد.

تراز ورود گردشگران خارجی 
به کشور مثبت شده است

 تراز ورود گردشــگران خارجی به کشــور مثبت شــده و شــمار 
گردشگران ورودی افزایش یافته است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه سفر به مالیر 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتقاد دارم روند توســعه گردشگری 
کشور همچنان با حمایت های دولت و مجلس ادامه پیدا می کند، گفت: 
درآمد ارزی ۱۱.8 میلیارد دالری سهم گردشگری جی دی پی کشور در 
سال گذشته که بنا بر آمار بانک مرکزی اتفاق افتاده عدد خوبی است و 
دست یافتنی است که این عدد را به ۳0 تا 40 میلیارد دالر افزایش دهیم.
علی اصغر مونســان با بیان اینکه در حال تدوین یک برنامه هستم تا بر 
اســاس این برنامه نیاز ها مشخص شــود، گفت: گزارش نهایی تقدیم 

دولت و مجلس می شود و خواسته اعالم خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه ظرفیت های کشــور را شناســایی خواهیم کرد تا به 
عدد ۳0 تا 40 میلیارددالر برســیم و حق گردشگری کشور را به دست 
آوریم، گفت: البته موضوعاتی در حال رخداد است که این موضوعات 

به گردشگری هر کشوری آسیب می زند.
مونســان با بیان اینکه موضوعاتی در حال پیش آمد اســت که بر روی 
گردشگری موثر است و تقابالت نظامی موجود در منطقه اثرات منفی در 
گردشگری دارد، گفت: از دست دادن پروازهای مستقیم پس از تحریم 

اثرات منفی دارد.
 تاب آوری اقتصاد کشور را شاهد هستیم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه تاب آوری 
اقتصاد کشور را شاهد هستیم، ادامه داد: تمام بخش های کشور باید در 

اقتصاد مقاومتی تاب آوری را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه با ظرفیت های خوب کشور و برنامه ریزی های انجام 
شده در بخش گردشگری شــاهد رشد قابل مالحظه شمار گردشگران 
هســتیم، گفت: البته بازارها دچار تغییراتی شــده و افت را به واســطه 

اتفاقاتی شاهد بودیم اما اقداماتی انجام شد که جبران کننده باشد.
مونسان با بیان اینکه روی حوزه منطقه ای به شدت کار کردیم، گفت: با 
ترکیه که تراز منفی داشتیم و ۲400 گردشگر خروجی و 450 گردشگر 
ورودی داشتیم و همواره شمار گردشگران خروجی از ورودی بیشتر بود 
وارد تعامل شــدیم و آمار ورودی به یک میلیون و آمار خروجی به یک 
میلیون و ۷00 رسیده که این عدد بیانگر آن است در حال نزدیک شدن 

به تراز مثبت در این زمینه هستیم.
وی با بیان اینکه در مجموع تراز مثبت شــده و شــمار گردشــگران 
ورودی بــه کشــور افزایش یافته اســت، گفت: تنــوع محصوالت 
گردشــگری را افزایش داده و گردشگران خارجی منطقه ای در سفر 
به ایران که بیشــتر ســفر زیارتی را مدنظر دارنــد  عالوه بر زیارت 
محصوالت گردشــگری را تهیه می کنند تا درآمد ارزی از محل این 

گردشگران افزایش یابد.
مونســان با بیان اینکه گردشــگران زیارتی ایران عالوه بر زیارت حتما 
بخش گردشــگری ســالمت را نیز بیش از پیش فعال کرده اند، گفت: 
بخش گردشگری تفریحی نیز به واســطه این گردشگران فعال شده و 
گردشگری ۳00 تا 400 دالری به گردشگری یک هزار و ۳00 تا ۱400 

دالر رسیده است.
 ۷ میلیون و ۸00 هزار گردشگر وارد ایران شد

وی گفت: پارســال ۷ میلیون و 800 هزار گردشــگر وارد ایران شد که 
افزایش 5۲ درصدی در مقایسه با سال قبل را نشان می داد.

وی به وضعیت شــهر مالیر نیز اشــاره کرد و با بیان اینکه ثبت جهانی 
مالیر دنبال می شــود، گفت: هرجا ثبت جهانی محقق شــده به مراتب 

شمار گردشگران به آن منطقه افزایش یافته است.
مونسان با بیان اینکه ثبت جهانی یک شهر رونق گردشگری را به همراه 
دارد،  ادامه داد: بعد از ثبت ملی مبل و منبت مالیر شــمار گردشــگران 

ورودی به این شهر افزایش یافته است.

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

دانش بجویید...؛ چرا که نشانه های )وسیله شناخت( حالل و حرام است، و چراغ راه نمای راه های 
بهشت، و همدم بی کسی، و یار غربت و تنهایی، و هم سخن در خلوت.
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آیین گشــایش این رویداد ۷ روزه روز گذشــته 
در سالن شــهدای اســتانداری همدان با حضور 

مسئوالن ملی و بین المللی و استانی آغاز شد.
 »راه ابریشم«

 بستر انتقال علم و فرهنگ است
 وزیــر علوم در اجالس جهانی »راه ابریشــم«در 
این مراســم اظهار کرد: ســابقه میزبانی از علما و 
دانشمندان از گذشــته تاکنون افتخاری بر پیشینه 

ایران زمین است که فراموش نشدنی است.
منصور غالمی با بیان اینکه امروزه در ایران درهم 
تنیدگی بین فرهنگ غنی قدیمی و فرهنگ اسالمی 
را شاهد هستیم افزود: این درهم تنیدگی یک نکته 
را گوشزد می کند که ایرانیان با آن فرهنگ و سبقه 
وقتی بــا ایدئولوژی جدید دینی مواجه شــدند 

براساس علم و دانش آن را پذیرفتند.
وی با اشــاره به اینکه ارتباط ملل آن زمان عالوه 
بر تجــارت راهی برای تبادل علم و فرهنگ بوده 
اســت افزود: مراکز علمی دنیا با وجود سختی در 

ارتباط گیری با هم مرتبط بودند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت 
همدان به عنوان یکی از شــهرهای در مسیر »راه 
ابریشــم« افزود: همدان عالوه بر حیات سیاسی، 
محل زندگی مســالمت آمیز ادیان مختلف در کنار 

یکدیگر بوده است.
غالمی با اشاره به اینکه در همدان، کرد، ترک، لر 
و مذاهبی از مسیحیت، کلیمی و زرتشتی داشتیم 
افزود: نشست های این چنینی حتما دستاوردهای 
گران مایه ای برای مردم و اقوام مختلف حاشیه این 

جاده مهم خواهد داشت.
 ثبت جهانی 2 کاروانسرای همدان

 معاون وزیــر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری در این رویداد اظهار کرد: سال گذشته 
در پنجمین اجالس کمیته ثبت جهانی راه ابریشم 
پیشنهاد میزبانی نشست ششم در ایران پذیرفته شد 

و امروز محقق شد. 
محمدحســن طالبیان گفت: در نشست بحث شد 
میزبانــی اجالس در کدام شــهر ایران باشــد که 
خوشبختانه با همکاری استانداری و شهرداری در 

همدان برگزار شد.
معــاون وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری افزود: جهان امروز »راه ابریشم« را به 
عنوان یک راه فرهنگی مهم پذیرفته تا گشایشــی 
در دنیای پر از آشوب و نغمه خوش برای صلح و 

دوستی باشد که این مهم را ارج می نهیم.
وی بــا بیان اینکه »راه ابریشــم« فقط راهی برای 
تجارت و داد و ســتد ابریشــم نبود، پیام رسانی، 
آموزش، سرمایه گذاری، مراودات انسانی و خلق 
مشــترک میراث مشترک را از جنبه های دیگر این 

راه هم برشمرد.
طالبیــان افزود: ایــن راه ظرفیت ویــژه ای برای 
برقراری ارتباط عقاید، ادیان و مذاهب باهم داشت 
و نمی تــوان نقش این راه محــوری را در ترویج 

اسالم در چین نادیده گرفت.
معــاون وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری تصریح کرد: برنامه ریزی های مختلفی 
برای احیای میراث ملموس و ناملموس در مسیر 
»راه ابریشم« در نظر گرفته شده که تدوام خواهد 
داشت؛ امیدواریم ظرفیت بیش از پیش مورد توجه 

قرار گیرد.
طالبیان با اشــاره به اینکه بدون تردید بخشــی از 
اهمیت و کسب چنین جایگاهی در همدان ناشی 
از موقعیت خاص آن اســت افزود: همدان ۱800 
اثر تاریخــی و فرهنگی دارد و تعدادی از آثار در 
میراث موقت آثار جهانی ثبت شده که می توان به 

تپه نوشیجان و غار علیصدر اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از پرونده ثبت جهانی 
زنجیره ای »راه ابریشم« انجام شده و بخشی از آن 
امسال انجام می شــود بیان کرد: برای سال آینده 
پرونــده »راه ابریشــم« و کریدور با کشــورهای 
همســایه و ۲5 قطب مهم دارای اثــر تاریخی و 
طبیعی ناملموس انجام شــده که یکی از قطب ها 

همدان است.
معــاون وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در پایــان اضافه کــرد: پرونده ثبت 
جهانی کاروانســراها در حال اتمام اســت که دو 
کاروانسرای مهم همدان در این پرونده جای دارد.

نیازمند  به جهان  ابریشم« متعلق   »راه 
اندیشه است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در اجالس جهانی 
»راه ابریشم« با بیان اینکه همدان در شناسنامه ملت 
ایران شــهری تاریخی و زیبا و دیدنی است اظهار 
کرد: چه زیباســت انجمنی به نام »راه ابریشم« و 
»راه« یعنی تحول و پویایی، دور را دیدن، مراقبت 

و از مسیر منحرف نشدن.
حجت ا... ایوبی گفت: ملت های ساکن در این راه 
ملت های ویژه هستند که باید بپذیریم، باور کنیم 
و باور کننــد آنچه که از ما به عنوان میراث، باقی 
مانده نشــان می دهد در درون مردم پر از شادی و 

طرب است.
دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو افزود: مردم این 
منطقه نمی توانند بدون رنگ زندگی کنند و حتی 
در کویر نیز باغچه دارد، مردم سرزمین ما مردمان 
دانــا، دارای علــم و دانش هســتند؛ ضمن اینکه 

»کلمه« در این سرزمین بسیار ارزشمند است.
ایوبی با تاکید به اینکه در هیچ سرزمینی به اندازه 
ملت ایران شــعر و ادب بر زبانشان جاری نشده 
اســت گفت: امروز زنده کردن »راه ابریشم« رفتن 
بر قبر گذشــتگان نیست، یک راه حل برای جهان 
امروز است، جهان امروز به شعر و ادب و اخالق 

این سرزمین نیاز دارد.
 هدف »یونسکو« 

صلح و آشتی ملت هاست
رئیس دفتر منطقه ای یونســکو با بیــان اینکه از 
جمهوری اسالمی ایران به خاطر میزبانی ششمین 
اجالس کمیته راه ابریشــم قدردانی می کنم اظهار 
کرد: امروز نمی خواهــم در مورد تاریخچه جاده 
ابریشــم یا میراث غنی فرهنگی آن صحبت کنم 
بلکه در مــورد ارزش این جــاده از منظر تبادل 

فرهنگی و بستری برای تبادل دانش خواهم گفت.
ســتوان ستکفســی گفت: در یونسکو هدف این 
اســت برای جوامع محلی ابزارهــای ثمربخش 
فراهــم کنیم تا در عصر جهانی شــدن این امکان 
برای ملت ها فراهم شــود تا با هم صلح و آشتی 
داشته باشند و ترویج تبادالت و فرهنگ رخ دهد.

رئیس دفتر منطقه ای یونســکو ضمــن بیان این 
مطلب که اجالس »جاده ابریشــم« باید خروجی 
ارزشــمندی داشــته باشــد برای گفت وگوهای 
ملت های جهان گفت: سال ۲008 یونسکو برنامه 
»جاده ابریشــم« را از طریق طرح هــای ابتکاری 
مطرح از جمله معرفی میراث فرهنگی زنجیره ای 
در امتداد جاده ابریشــم و گردشــگری کریدور 

میراث جاده ابریشم آغاز کرده بود.
وی با اشــاره به اینکه طرح دیگر بســتر برخط و 
آنالین جاده ابریشــم بــرای گفت وگو و تنوع و 
توسعه بود خاطرنشــان کرد: یونسکو با توجه به 
چارچوب خود از منظر اســتراتژیک جهانی برای 
اینکه فهرســت میراث جهانی به صورت متوازن 
و نماینده ملت ها با فرهنگ های مختلف باشــند 

مصوباتی را ارائه کرد.
ستکفسی گفت: این موضوع مصوبه کمیته میراث 
جهانی بود تا به کشــورهای آســیایی عضو خود 
کمک کند بتوانند فهرســت های آثار ثبت جهانی 
را معرفی و یا آنها را برای ثبت جهانی شناســایی 

کنند.
وی با بیان اینکه در آغاز هزاره ســوم یونســکو 
طرحی را به منظور پشــتیبانی از ثبت پایگاه ها و 
ســایت های امتداد »راه ابریشــم« در نظر گرفت 
گفت: تمرکز ایــن مجموعه به صورت خاص بر 
تسهیل آماده ســازی مشترک فایل های معرفی این 

آثار بوده است.
رئیس دفتر منطقه ای یونســکو بیان کرد: هدف ما 
معرفی آثار میراث جهانی در کشــورهای امتداد 
جاده راه ابریشم و استفاده از فرایند باالدستی است 
که در راستای چارچوب کنوانسیون میراث جهانی 

یونسکو مصوب ۱۹۷۲ قرار دارد.
وی خاطرنشــان کرد: هدف این فرایند پرداخت 
بــه مــواردی از میراث جهانی اســت که مغفول 
مانده اســت، ضمن اینکه تمرکز اصلی ما در این 
اجالس پرداختن بــه جاده های فرهنگی در کهن 

قاره آسیاست.
 ثبت میراث فراملی زنجیره ای 

در کشورهای »جاده ابریشم«
معاون آســیا و اقیانوســیه مرکز میراث جهانی 

یونســکو با اشــاره به اینکه از دعــوت برای 
شــرکت در اجالس جهانی »راه ابریشــم« در 
همدان تقدیر و تشــکر کنم اظهار کرد: ششمین 
اجالس جهانی راه ابریشــم در این شهر زیبا در 
حال برگزاری اســت که این اتفاق بسیار باعث 

خوشنودی است.
جینــگ فن با اشــاره به اینکه همدان شــهری 
مشــهور و معروف به خاطر صنایع دســتی اش 
در مســیر »جاده ابریشــم« قرار دارد افزود: از 
جمهوری اســالمی و وزارت میراث فرهنگی و 
اســتان همدان برای برگزاری این رویداد تشکر 

می  کنم.
معاون آســیا و اقیانوســیه مرکز میراث جهانی 
یونســکو با اشــاره به اینکه ایران با داشتن ۲4 
اثر میراث ملی و فرهنگی که در فهرست میراث 
یونســکو ثبت شده، شریک بســیار مهمی برای 
اجــرای کنوانســیون جهانی میــراث فرهنگی 
مصوب ســال جهانی ۱۹۷۲ است افزود: ایران 
استانداردهایی باالیی را برای حفاظت از میراث 
فرهنگی و مدیریت این میراث ثبت کرده است.

فنگ با بیان اینکه ایران به عنوان یک شــریک 
فعال و کنشــگر در کمیتــه هماهنگی جهانی 
نقش مهمی داشــته اســت ادامــه داد: »جاده 
ابریشــم« و زنجیره آن یــک نمونه و مصداق 
عالی از میــراث و گنجینه های فرهنگی مغفول 

مانده و مخفی مانده جهانی اســت.
وی با بیان اینکه برای پیاده سازی دستورات مد نظر؛ 
کمیته هماهنگی بین دولتی در نشست ۲00۹ تشکیل 
شــد و نمایندگان آن از کشورهای مختلف در این 
اجالس حضور دارند افزود: یک رویکرد راهبردی 
و نظام مند برای آماده سازی روند معرفی آثار جهانی 
برای ثبت در میراث جهانی، آن هم برای کشورهایی 
که در امتداد جاده ابریشم هستند، فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در جلســه »عشق آباد« مصوب 
شــد تهران میزبان نشســت ششــم راه ابریشم 
باشــد به همین خاطر در شــهر همدان گرد هم 
آمدیم گفت: براســاس توافقنامه عشــق آباد در 
ســال ۲0۱۱ این امکان برای چین و بسیاری از 
کشورهای آســیای میانه فراهم شد تا طرح های 
خود را برای معرفی میــراث و ثبت در میراث 

ارائه کنند. فرهنگی 
فنــگ ادامه داد: دو پروژه فرهنگی ارائه شــد که 
طرح کریدور چانگ کیانگ شانک شبکه جاده ه ای 
ابریشــم در فهرست میراث جهانی از طرف چین 
و قزاقســتان ثبت شد و طرحی دیگری موسوم به 

جاده ابریشــم تین جینگ از طرف تاجیکستان و 
ازبکستان ارائه شد.

 »راه ابریشم« 
از تک محوری بودن اقتصاد جلوگیری کند

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در اجالس 
جهانی »راه ابریشــم« با بیان اینکه ســبقه اصلی 
این نشســت و موضوع آن سابقه اقتصادی است 
اظهار کــرد: امروز به دلیل اقتصــاد تک محوری 
شاهد تحمیل هزینه های فراوانی برای کشورهای 

اسالمی و دیگر کشورها هستیم.
حبیب ا... شعبانی با اشاره به اینکه »راه ابریشم« از 
تک محوری بودن اقتصاد جلوگیری می کند گفت: 
این راه باید زمینه رشد اقتصادی تمام کشورها را 

فراهم کند.
شعبانی فرهنگ ایران را اسالمی و غنی دانست و 
در ادامه افزود: اســالم از بهترین آموزه های الهی 
اســت که با فطرت انسانی مطابقت دارد؛ فرهنگ 
جمهوری اسالمی با فطرت بشری همخوانی دارد 

و عقل بشری آن را پذیراست.
وی با بیان اینکه همه انســان ها یک نقطه مشترک 
دارند و آن فطرت است ادامه داد: زبان ها بین مردم 
ملل مختلف فرق می کند اما داده های مشترک بین 
همه افراد دنیا موضوعی به نام »فطرت« است که 

باید به آن توجه کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
همدان ۳ هزار و 500 ســال ســابقه تمدنی دارد 
تصریح کرد: امیدوارم در این اجالس به موضوع 
ثبت جهانی آثار تاریخی این کهن شهر توجه شود 
و بتوانیم هم در گردشــگری و هم در بعد مذهبی 

فرهنگ  خود را معرفی کنیم.
آورده اجالس »راه ابریشم« ثبت جهانی 

یک اثر تاریخی همدان باشد
استاندار همدان هم اظهار کرد: برخورداری جاده 
ابریشم از جاذبه های جغرافیایی، تاریخی، باستان 
شناســی، علمی و فرهنگی می تواند زمینه ســاز 

توسعه کشورهای واقع در این مسیر باشد.
 سید سعید شاهرخی افزود: همدان پایتخت کهن 
تمدن ایرانی با توجه به نقش مهمی که در حیات 
تاریخی تمدن ایرانی بر عهده داشــته و موقعیت 
جغرافیایی آن در مرکزیت زاگرس در مسیر یکی 
از مهمتریــن راه های ارتباطی که بین النهرین را به 
کوه های زاگرس و از آنجا به فالت مرکزی ایران 
و آســیای مرکزی و نهایتاً ســرزمین های مشرق 

متصل کرده، قرار گرفته است.
* ادامه در صفحه7

مریم مقدم «

 از روز گذشــته همدان میزبان نشســت های 
جهانی راه ابریشم است . رویدادی که قرار است 
یکم تا هفتم مهرماه فرصتی باشد برای روی آنتن 
بردن همدان در عرصه ملــی و جهانی ، همدانی 
سالیان سال اســت که نقش بسزایی در مبادالت 
فرهنگی و تجاری »راه ابریشم« داشته است ، حاال 
میزبان یک رویداد جهانی با عنوان راه ابریشم است 
تا بتواند با قرار گرفتن در بین شهرهای تاثیرگذار 
رونق فرهنگی و تجاری گذشــته خود را بیابد و 

همچون گذشته استوار طی طریق کند.
همدان که طی دهه های گذشــته دچار رکودی در 
رونق گردشگری و اقتصادی شده بود، اخیراً با توجه 
به گردشــگری بودن این شــهر میزبان رویدادهای 
ملی و بین المللی زیادی شده و توانسته در تیررس 
نگاه جهانگردان و گردشگران قرار گیرد، اتفاقی که 

امیدواریم روز به روز تقویت شود.
اجالس جهانی »راه ابریشم« که توسعه گردشگری 
نخستین مزیت میزبانی آن است، اما نتایج بلندمدتی 
هم می تواند داشته باشــد همچون پیگیری ایجاد 

سیتی برندینگ و دفتر یونسکو در همدان.
تالش برای ثبــت جهانی یک یا چند اثر تاریخی 
همدان در آینــده نزدیک از دیگر نتایج بلندمدت 
اجالس جهانی »راه ابریشــم« است که امیدواریم 
با حضور میهمانانی از یونسکو و بازدید از اماکن 

تاریخی این مهم محقق شود.
ادیــان در کنار  برگزاری نشســت گفت وگوی 
نشست های تخصصی »راه ابریشم« در این اجالس 
اتفاق مهم و مثبت دیگری اســت که مورد توجه 
اســت زیرا همدان از دیربــاز مهد ادیان مختلف 
بوده و پیروان ادیان الهی در کنار هم در این خطه 
زندگی می کردند که نمادهای این مسأله در جای 

جای این شهر هویداست.
توسعه صنعت توریســم از اولویت های کشور 
و به خصوص همدان اســت کــه در برگزاری 
بهره برداری  دنبــال  به  ابریشــم«  »راه  اجالس 
از این موضوع هســتیم، ایــن رویداد به خوبی 
به تحقق سیاست های گردشگری و جذب  قادر 
سرمایه گذار داخلی و خارجی خواهد بود و باید 

از این امتیاز بهره الزم را برد

نشست های یک هفته ای اجالس جهانی راه ابریشم در حال برگزاری است

مادستان درمسیر ابریشم


