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افق كشتى 
استان 
المپيك 2024 
است

رشته پزشكي 
در دانشگاه آزاد 
راه اندازي 
مى شود

ايستادگى
 ملت ايران
 آمريكا را 
عصبانى كرده 
است
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يادداشت روز
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گفت و گو 
ضرورتى براى مشاركت

 1- هيچــگاه به انتخابــات در ايران به 
عنوان يك حركت فقط سياسى نگاه نشده 
است و فرض بر اين نيست كه تنها فعاليتى 
سياســى با انتخابات انجام و انتخابى انجام 

مى شود و انتخابات تمام مى شود...

 با هدف به كارگيرى صددرصدى از 
ظرفيت كارخانه «كيان كرد»،  رفع مشكل 
تأمين سرمايه در گردش اين كارخانه در 
نشست نمايندگان مالير، معاون نظارت 
 اقتصادى و معــاون اول رئيس جمهور 

صورت پذيرفت.  
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس 
شــوراى اســالمى افــزود: در نشســت 
ــعيد  ــر، س ــدگان مالي ــترك نماين مش

و  هماهنگــى  معــاون  شــيركوند 
زيربنايــى  و  اقتصــادى  نظــارت 
و  جمهــور  رئيــس  اول  معــاون 
اعضــاى هيــأت مديــره و مديــران 
كارخانــه كيــان كــرد، مشــكل تأميــن 
نقدينگــى و ســرمايه در گــردش ايــن 

كارخانــه بررســى شــد. 
محمــد كاظمى در گفت وگو با ايســنا، 
ادامه داد: در اين جلســه پس از گرفتن 

تصميمات مقتضى، مقرر شــد با تسريع 
در حل اين موضوع بســتر به كارگيرى 
صددرصــدى از ظرفيــت ايــن واحد 

صنعتى فراهم شود. 
وى با اشاره به بازديد نمايندگان مالير 
از شركت كيان كرد يادآور شد: متعاقب 
راه اندازى مجدد كارخانه كيان كرد پس 
از نزديك به يك ســال و انــدى وقفه 
در فعاليــت، به تازگى بــه همراه ديگر 

نماينده مالير از بخش هاى مختلف اين 
واحد توليدى و صنعتى بازديد به عمل 

آورديم. 
نماينده مردم مالير در خانه ملت افزود: 
درحال حاضر حدود 100 كارگر در اين 
كارخانه مشــغول فعاليت هســتند كه با 
به كارگيــرى صددرصدى ظرفيت آن تا 
پايان سالجارى، بستر اشتغال براى تعداد 

بيشترى از افراد فراهم مى شود. 

 رئيس سازمان نظام پزشكى همدان 
از كاهــش مــدت زمان رســيدگى به 

پرونده ها در همدان خبر داد. 
عليرضا مدركيان در گفت وگو با فارس 
با اشــاره بــه ورود پرونده هاى جديد 
براى رسيدگى در سازمان نظام پزشكى 
همدان اظهار كرد:  تعــداد پرونده هاى 
امسال نسبت به ســال گذشته افزايش 
چشــمگيرى نداشــته و روال ماننــد 

سال هاى گذشته است. 
وى با بيان اينكه بيشــترين شكايت ها 

در حوزه زنان، دندانپزشكى و ارتوپدى 
بــوده و دليل آن هم بــه خاطر حجم 
باالى كار در اين رشته هاســت گفت: 
خوشــبختانه مدت زمان رســيدگى به 
پرونده هــا در ســازمان كاهش يافته و 
نسبت به 2 سال پيش به نصف رسيده 

است. 
رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان با 
اشــاره به اينكه مدت زمان رسيدگى به 
پرونده ها به نوع آن نيز مربوط مى شود، 
افزود: امروز مدت زمان رســيدگى به 

پرونده ها به كمتر از يك سال رسيده در 
حالى كه درگذشــته تقريباً 2 سال طول 

مى كشيد. 
وى با اشــاره به اينكــه مدت زمان 
رسيدگى به پرونده در هيأت تجديد 
نظر 4 ماه اســت و در دادستانى يك 
ماه اما در هيأت ها ممكن است به 6 
يا 7 ماه نيز برسد، بيان كرد: سازمان 
مى كند  تالش  همدان  پزشــكى  نظام 
كامال  شــكايات  بــه  رســيدگى  در 
پرونده هايى  كنــد،  برخورد  عادالنه 

هم به قوه قضاييه كشــيده مى شوند. 
مدركيان بــا تأكيد بر اينكه ســازمان 
نظام پزشــكى همدان تالش كرده پل 
ارتباطى ميان مردم و قشــر پزشــكان 
باشد و دفاع از حقوق پزشكان و مردم 
خاطرنشان  ماســت،  هدف  مهمترين 
كرد: رابطه بين پزشــك و بيمار يكى 
از حســاس ترين و حياتى ترين روابط 
اجتماعى اســت و هرگونه خدشه به 
آن، موجب دل نگرانى و ايجاد مشكل 

خواهد شد. 

سرمايه در گردش كارخانه «كيان كرد» تأمين شد

كاهش مدت زمان رسيدگى به پرونده ها در نظام پزشكى همدان

مديريت شهرى همدان 
سهم به سزايى در پيشگيرى 

از آلودگى هوا دارد

سرما 
آلودگى هوا 

آورد

شت
ددا

زمانى براى يا
همدلى و همزبانى بيشتر

  دشــمنى دولت آمريكا با سردمدارى 
دونالــد ترامپ عليه ملــت و دولت ايران 

كه از 40 سال پيش شدت گرفته است...
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اماكن سربسته و كالس هاى درس در تصرف آشغال ها

زباله  در سينما 
خنده هاى «مطرب» 

را تلخ مى كند

مالير ميزبان 
قطار گردشگرى نوروزى مى شود
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فرودگاه سيستم فرود خودكار ندارد 
■ فرودگاه همدان سيستم فرود خودكار (ILS) هواپيما ندارد و اين يك معضل است كه موجب كنسل شدن پروازها در تغييرات سطحى آب و هوا  مى شود
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گفت و گو ضرورتى براى مشاركت
 1- هيچگاه به انتخابات در ايران به عنوان يك حركت فقط سياسى 
نگاه نشــده اســت و فرض بر اين نيســت كه تنها فعاليتى سياسى با 

انتخابات انجام و انتخابى انجام مى شود و انتخابات تمام مى شود. 
بلكه انتخابــات در ايران عالوه بر مســائل و تحليل ها و بازتاب هاى 
درونــى كه گاهى تا چندين دوره اثر دارد، در بعد بيرونى و بين المللى 
نيز مورد توجه كشــورها بوده و آنها با رصد انتخابات مسائل ايران را 
پيگيرى و برنامه هاى آينده خود در ارتباط با ايران را بر اساس داده هاى 

انتخاباتى به ويژه ميزان مشاركت رصد مى كنند. 
2- در بيشتر نظام هاى سياسى دنيا انتخابات چندان شاخص مهمى در 
تحليل ها و برداشت ها نيست و واقعيت سياسى اين جوامع بدون توجه 

به انتخابات آنها و شاخص هاى آن مورد توجه قرار مى گيرد. 
در اين جوامع حق انتخاب و حق رأى، حقى اســت كه فرد مى تواند 
از آن در انتخابات اســتفاده كند يا بى نياز از استفاده از آن باشد و اگر 
مشاركت هم نرخ پايينى داشته باشد كه معموال هم دارد، اين استفاده 
نكردن از حق رأى توســط مردم آن كشور، تحليل بر رفاه و پيشرفت 
مى شود و هيچكس از شكاف بين دولت و ملت سخن نمى گويد زيرا 
شاخص اين فاصله در نمودهاى نارضايتى ديگرى كه عمدتا در مسائل 

مادى و رفاهى ريشه دارد، نمايان مى شود. 
3- انتخابات در ايران همواره با نرخ باالى مشاركت و ركوردشكنى در 
اين زمينه همراه بوده است. اين موضوع كه مردم يك كشور تحوالت 
سياســى را دنبال و نسبت به وظايف خود در تعيين سرنوشت كشور 
آگاه بوده و همواره در صحنه حاضر باشــند تا با مشــاركتى آگاهانه، 
حماسه ســازى كننــد، انتخابات را در ايران به عنوان شــاخصى مهم 
بين المللى در بررســى ميزان حمايت مردم از حاكميت و پشتيبانى از 

انقالب و نظام تعريف كرده است. 
هرچنــد با توجه به اقتدار نظام و ثبــات انقالب، مى توان اين تعريف 
را تغيير داده و به مانند بســيارى از كشورها، انتخابات را به موضوعى 
داخلــى و رقابتى درون گروهــى تبديل كرد تا ناخواســته هزينه اى 

بين المللى بر آن نباشد. 
4- در شــرايط فعلــى راه زيادى تا عارى شــدن انتخابات از بازتاب 
غيرضــرورى بين المللى و مؤثر نرخ مشــاركت داريم و همچنان اين 
بازتاب تا انتخابات هاى آينده ســپهر سياسى ايران را مورد توجه قرار 
خواهد داد.  به همين دليل بايد به بهترشــدن شاخص هاى مورد نظر 
بازتابى از انتخابات ايران در فضاى بين المللى به ويژه شــاخص نرخ 

مشاركت، انديشيد و راهكارهاى آن را تدوين كرد. 
5- گروهى در رقابت سياســى ناخواســته اقداماتى انجام داده اند كه 

نتيجه آن پايين آمدن نرخ مشاركت است. 
اين گروه مدتى اســت انتخابات هاى مردم را انتخابى اشــتباه و دليل 
شــرايط سخت و فشارهاى كشور قلمداد مى كنند، اينكه چه ميزان از 
اين تحليل درست يا نادرســت است، موضوع بحث نيست اما آنچه 
روشــن است اين اســت كه مردمى كه انتخاب آنها نادرست خوانده 
شــود ممكن است از انتخابات زده شــده و عالوه بر سياست زدگى، 
انتخابات زده هم شــوند و اينكه تصور شود با تبليغ انتخاب نادرست، 
انتخاب اين دوره مردم، گروه مبلغ خواهد بود، چنين نيست و در اينجا 
قهر با صندوقى كه نتيجه آن انتخاب نادرســت مردم خوانده مى شود، 

رخ خواهد داد. 
6- كشــور شــرايط ويژه اى دارد و مردم هم نسبت به رفتارهايى كه 
با آنها شــده گله مند هســتند و اعتراضاتى هم داشته اند و از 2 جناح 
سياسى اصلى كشور هم به دليل بى توجهى و تالش براى منافع فردى 

و جناحى به جاى خدمت به مردم شاكى هستند. 
اين فضا موجب شده تا فضاى انتخاباتى اين دوره مجلس، گرمى الزم 
را تا اين لحظه نداشــته باشد و خبر انتخابات به اولويت اين روزهاى 
جامعه تبديل نشــود، هر چند مردم ايران قطعا به مســائل مهم كشور 

بى توجه نبوده و نخواهند بود. 
7- افزايش مشــاركت در انتخابات نيازمند اقدامات و فراهم شــدن 
پارامترهاى بســيارى چــون حضور همه ســاليق در انتخابات براى 

حضور همه ساليق در پاى صندوق هاى رأى است. 
امــا جداى از اين، گفت وگو با مردم، اقدامى اســت كــه انجام آن با 
قشرهاى گوناگون مردم و تبيين شرايط كشور تأثير بسيارى بر افزايش 

مشاركت خواهد داشت. 
در اين زمينه ســتاد انتخابات اســتان كه نرخ مشاركت باال، شاخصى 
براى موفقيت ســتاد در انتخابات خواهد بود، نيازمند تحرك بيشتر و 

فراهم كردن زمينه ها و اقدام به گفت وگو در سطح استان است. 

كمك 500 ميليون ريالى مديريت شهرى همدان به 
سيل زدگان جنوب كشور

رئيس شــوراى شــهر همدان از مصوبه كمك مديريت شــهرى همدان به سيل زدگان 
جنوب كشور خبر داد و گفت: 500 ميليون ريال براى كمك به سيل زدگان جنوب كشور 

اختصاص يافت.
كامران گردان به مصوبه كمك مديريت شــهرى همدان به سيل زدگان جنوب كشور اشاره 
كرد و گفت: 500 ميليون ريال براى كمك به سيل زدگان جنوب كشور اختصاص يافت.
به گزارش مهر، رئيس شوراى شهر همدان در ادامه با اشاره به پشت سر گذاشتن روز ملى 
هواى پاك، گفت: 29 دى ماه روز ملى هواى پاك بود كه كه اين مناسبت، تلنگرى به تمامى 

سازمان هاى تأثيرگذار به ويژه شهردارى ها براى كاهش آلودگى هوا محسوب مى شود.
گردان بيان كرد: با توجه به پيشرو بودن آلودگى هوا در چند سال اخير، شهردارى همدان 
بايد طرح ها و برنامه هاى مناســبى همراه با ارائه آموزش شهروندى را در دستور كار قرار 

دهد.
وى بــا توجه به اينكه مديريت شــهرى يكى از نهادهاى مســتقيم در برنامه هاى كاهش 
آاليندگى هوا و حفظ محيط زيســت است و آموزش بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ عنوان 
كرد: شــورا و شهردارى تاكنون نيز در حفظ محيط زيست و كاهش آلودگى ها اقدام هاى 

تأثيرگذارى داشته است.
وى گفــت: بــراى كاهش آلودگى هــوا و با توجه به ســوخت گازوئيلــى خودروهاى 
اتوبوس رانى، كاهش توقف اتوبوس ها در ايستگاه ها با تأكيد بر معاينه فنى اين خودروها، 

الزامى است.
اجبارى كردن افزايش ســاعت كارى پاكبانان همدان خالف قانون است و شهردارى بايد 

بر اساس قانون عمل كند.
رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان گفت: بر اساس قانون هر 
پاكبــان مى توانــد 2 جمعه از هر ماه را اختيارى به كار بپــردازد و براى او در اين روزها 

استراحت تعيين  شده اما از سوى شهردارى كار در اين 2 روز نيز اجبارى شده است.
على فتحى اظهار كرد: اين اقدام خدمات شــهرى شهردارى بدون هماهنگى و از چند ماه 

پيش اجرايى شده و پاكبانان تمامى جمعه ها به كار گرفته شده اند.
وى اضافه كرد: خوددارى پاكبانان از اين دستور شهردارى نيز با جريمه 100 هزار تومانى 

در هر ماه همراه است كه انصاف نيست.

فرودگاه سيستم فرود خودكار ندارد 
■ فرودگاه همدان سيستم فرود خودكار (ILS) هواپيما ندارد و اين يك معضل است كه موجب كنسل شدن پروازها 

در تغييرات سطحى آب و هوا  مى شود

رعايت حقوق شهروندى 
يك ضرورت قانونى است

 رعايت حقوق شهروندى در قبال تمام افراد جامعه يك ضرورت 
شرعى و قانونى است.

رئيس كل دادگسترى استان در جلسه هيأت بازرسى استانى با اشاره به 
اهميت و جايگاه كرامت انسانى در فرهنگ اسالمى و قوانين مصوب 
تأكيد نمود: رعايت حقوق شــهروندى در قبال تمام افراد جامعه يك 

ضرورت شرعى و قانونى است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل دادگســترى اســتان، محمدرضا 
عدالت خــواه اظهار كرد: كليه اقدامات در پروســه اجــراى قانون و 
مقــررات از ســوى ضابطين قضائى و همچنيــن تمامى تحقيقات و 
بررسى ها بايستى منطبق با قوانين و مقررات و بااستفاده از روش هاى 
علمى روز صورت بگيرد و از هــر اقدامى كه حريم معنوى يا مادى 
و ســالمت جسم و روان و تماميت اموال افراد جامعه را مورد تعدى 
قرار دهد جدا اجتناب گردد و در صورت احراز چنين مواردى حسب 

قانون اقدام بازدارنده و برخورد قاطع انجام خواهد شد.

برنامه هاى دهه فجر با رويكرد ايجاد اتحاد 
ملى برگزار شود

  نهاوند-خبرنگارهمدان پيام: برنامه هاى دهه فجر با رويكرد ايجاد 
اتحاد ملى برگزار شود. 

معاون فرماندار نهاوند در نخستين جلسه ستاد دهه فجر انقالب اسالمى 
شهرستان نهاوند كه با حضور حجت االسالم مغيثى امام جمعه نهاوند 
و ساير مسئوالن اجرايى شهرستان نهاوند در سالن جلسات فرماندارى 
برگزار شــد، اظهار كرد: رويكرد همه ما در برگزارى برنامه هاى دهه 

مبارك فجر بايد يك رويكرد ملى و در ايجاد تحكيم وحدت باشد. 
مهدى جاللوند گفت: بايد در نظر داشــته باشــيم كه جشن پيروزى 
انقالب متعلق به قشــر و جناح خاصى نيســت و همه ما به شهدا و 
انقالب بدهكاريم بنابراين مراسمى مهمتر از گراميداشت دهه پيروزى 
انقالب نداريم تا بتوانيم مناســبت اين ايام بزرگ را براى نسل جوان 

تبيين و معرفى كنيم. 
وى در ادامه افزود: وظيفه اصلى ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند ايجاد 
هماهنگى بين متوليان بخش دولتى براى اجراى برنامه هاى فرهنگى با 
توجه به مناســبت ايام فاطميه و اربعين سپهبد سليمانى در شهرستان 
خواهد بود و بايد با افزايش مشاركت عمومى نقش مردم و جوانان را 
در گراميداشت اين ايام به ويژه در كميته فضاسازى و خدمات شهرى 

براى حفظ حرمت اين ايام در نظر داشته باشيم. 
جاللوند اطالع رســانى و انعكاس خدمات دولت به مردم و به ويژه 
نسل جديد را يادآور شد و تبعات هرگونه كم كارى در اين باره را 
بى مهرى در حق نظام دانســت و گفت: دستاوردهاى انقالب بسيار 
زياد و چشــم گير بوده و هست و بايد بيان شوند و به سمع و نظر 

مردم برسند. 
در ادامه مديران و اعضيا هيأت انديشه ورزان جوان طرح ها و برنامه هاى 

پيشنهادى خود را براى برگزارى مراسم دهه فجر ارائه كردند. 

1- احتمال ارائه ليســت انتخاباتى جدا از سوى جبهه پايدارى قوت 
گرفته است. گويا امكان رقابت درون گروهى براى اصولگرايان در اين 
انتخابات و تعدد داوطلبان دليل قوت گرفتن اين احتمال است. گفتنى 
اســت برخى فعاالن سياسى پيش بينى هايى از رقابت حداقل 3 ليست 

اصولگرا در اين دوره از انتخابات با هم، دارند. 
2- برخى گروه هاى اصالح طلب بــه ائتالف با ميانه روهاى اصولگرا 
فكر مى كنند. گويا اصل كمك به انتخاب ميانه روها و كنارزدن تندروها 
آنها را به اين فكر انداخته است. گفتنى است پيش از اين اصالح طلبان 

از ائتالف نكردن در اين دوره از انتخابات سخن گفته بودند. 
3- برخى داوطلبان رد صالحيت شــده از بازگشت خود به رقابت و 
تأييد صالحيت خبر داده اند. گويا اين در حالى است كه هنوز فرصت 
بررسى شــكايات و اعالم نتيجه بررسى ها تمام نشده و نتيجه اى هم 
اعالم نشــده است. گفتنى است برخى كانديداها هم كه رد صالحيت 
شده اند، اين خبر را اعالم نكرده و رد صالحيت آنها مشخص نيست. 
4- فعاالن صنعت لبنيات كشور عليه كارشناس صداوسيما اعالم جرم 
كرده اند. گويا آنها ادعاى وجود ميزان غيرمجاز آفالتوكســين در شير 
ايران را رد مى كنند. گفتنى اســت فعاالن صنعت لبنيات اين اظهارات 
را غيركارشناســى دانســته و با اعالم جرم مستندات شان را به مراجع 

قضايى ارائه داده اند. 
5- بمب خبرى احمدى نژاد كه مدت ها وعده آن داده مى شــد، كتاب 
بود. گويا قرار است كتاب ناگفته هاى احمدى نژاد منتشر شود. گفتنى 
اســت به گفته منابع خبرى نزديك به احمدى نژاد، اين كتاب مصاحبه  
بى پرده و مفصــل محمدرضا تقوى فرد با محمود احمدى نژاد، حاوى 
بخشى از ناگفته هاى دوران 8 سال رياست جمهورى در سال هاى 84

تا 92 است كه براى نخستين بار منتشر مى شود. 

آمادگى 19 اكيپ توزيع برق كبودراهنگ 
در فصل زمستان 

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: 19 اكيپ عملياتى متشكل از 
نيروهاى فنى ادارى توزيع برق كبودراهنگ، گل تپه و شيرين سو 
و پيمانــكاران معين آماده مقابله با بحران هاى احتمالى ناشــى از 

بارندگى، باد و طوفان هستند.
ـــن  ـــان اي ـــا بي ـــگ ب ـــتان كبودراهن ـــرق شهرس ـــع ب ـــر توزي مدي
ـــرق  ـــع ب ـــى توزي ـــاى عمليات ـــى اكيپ ه ـــزود: تمام ـــب اف مطل
ـــر  ـــر دفت ـــط مدي ـــزات توس ـــى و تجهي ـــر فن ـــگ از نظ كبودراهن
ـــرار  ـــى ق ـــورد ارزياب ـــتان م ـــرق اس ـــع ب ـــركت توزي ـــى ش ايمن
ـــى  ـــراى روياروي ـــل ب ـــى كام ـــى آمادگ ـــور كل ـــه ط ـــه و ب گرفت
ـــه  ـــد و هيچگون ـــرما را دارن ـــود در فصـــل س ـــات موج ـــا اتفاق ب

ـــدارد. ـــود ن ـــاره وج ـــن ب ـــكلى در اي مش
علــى هايل همدانى افزود: مجموعه توزيع برق كبودراهنگ براى 
رفاه حال مردم شــريف و واليت مدار شهرســتان به صورت 24

ســاعته در خدمت رسانى آمادگى كامل دارد و مهمترين هدف ما 
رضايتمندى شهروندان است.

مريم مقدم  »
 هنوز چنــد روز از خبر بازگشــت 
پروازها به آســمان ابرى فرودگاه همدان 
نمى گذرد كه خبر كنسل شدن پرواز كيش 
و مشهد مســافران همدانى را مستاصل 
كــرد. مثنوى هفتــاد من كاغــذ پايانه 
حمل و نقل هوايى همدان اين روزها ديگر 
در عرصه ملى و جهانى شهره شده است 
. غير از مسافران ورودى، همدانى ها هم 
به خريد قطعى پرواز ها از فرودگاه همدان 

دلخوش و مطمئن نيستند. 
در كنار همه حواشــى فرودگاه همدان، 
كنسل شــدن پياپى پروازهــاى همدان-

كيــش و همدان-مشــهد و بالعكس به 
بهانه نامناســب بودن شــرايط جوى در 
روزهاى اخير كه بسيارى از پروازها در 
همدانى ها  براى  مى شــود،  انجام  كشور 

سؤال برانگيز است. 
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
همــدان در گفت وگو با همــدان پيام گفت: 
پروازهاى هواپيماى قشــم ايــر از فرودگاه 
مهرآباد به مقصد كيش بــه دليل بارش برف 
لغــو و به دنبال آن پرواز امــروز اين هواپيما 
در مســير كيش به همدان و همدان به كيش 

نيز كنسل شد. 
مرادى عنوان كرد: با توجه به شــرايط جوى 
و ريزش سنگين برف و پايين بودن ديد افقى 
در فرودگاه مهرآباد تهران، پرواز شماره 1320
و 1321 هواپيمايى قشــم اير در مسير كيش-
همدان-كيش يكشــنبه 29 دى ماه باطل اعالم 

مى شود. 
وى گفت:  پرواز 1321 قرار بود مســافران را 
ســاعت 14 و 30 دقيقه از فرودگاه كيش به 
همدان منتقل كنــد. 94 بليت براى اين پرواز 
فروخته شــده بود كه گفته شــد مسافران آن 
با نخستين پرواز جابه جا مى شوند اما تكليف 
اعتمــاد آنها بــه خريد پــرواز از همدان چه 

مى شود؟ 
يكــى از مديــران دفاتر خدمات مســافرتى 
همــدان نيز مى گويد: در كنار اين اتفاق پرواز 
1320 نيز قرار بود ســاعت 17 و 30 دقيقه از 
فرودگاه همدان به سمت كيش پرواز كند كه 
بليت هاى فروخته شــده آن براى پرواز روز 

چهارشنبه 2 بهمن ماه معتبر است. 
اين درحالى است كه پرواز دوسويه همدان-

كيش از روز چهارشــنبه 25 دى ماه راه اندازى 
شده و استقبال خوبى از آن شده است. 

درحالى كه گفته مى شود اســتمرار اين پرواز 
مشــاركت مردم را مى طلبد، زيرا در صورت 
دفاتر  هواپيمــا،  صندلى هــاى  خالى مانــدن 
خدمات مســافرتى و شــركت چارتركننده، 
متضــرر و مجبور به لغو آن مى شــود اما در 
ايــن ميان نقش فــرودگاه و الــزام در تأمين 

زيرساخت ها چيست ؟
مگر غير از اين است كه رونق گردشگرى اين 
اســتان در گرو افزايش پروازها و راه اندازى 
پروازهاى داخلى و خارجى اســت، برقرارى 
و افزايــش پروازها يكى از مواردى اســت 
كه مى تواند اســتان را در رســيدن به توسعه 

اقتصادى و گردشــگرى يارى كنــد اما چرا 
به باور اغلب كارشناســان گردشگرى اغلب 
است.  ناقص  همدان  گردشگرى  ظرفيت هاى 
ناقص يعنــى اينكه فرودگاه داريم سيســتم 
هدايــت هواپيمــا در زمان بــرودت هوا را 
نداريــم، راه آهن داريم اما ايســتگاه قطارمان 
خارج از شــهر است و دسترسى به آن از يك 
جاده بدون امنيت اســت، غار شــگفت انگيز 
داريم اما براى جذب گردشــگر زمستانى آن 
برنامه نداريم و حتى رســتوران هاى محوطه 
عليصدر در زمســتان يكى پــس از ديگرى 

تعطيل هستند... 
آيا با فرودگاهى به قدمت 80 ســال برازنده 
اســت كه بگوييم درحال حاضــر هفته اى 2

پرواز در روزهاى جمعه و سه شنبه به صورت 
رفت و برگشت از همدان به مشهد و برعكس 

انجام مى شود. 
آيا برازنده اســت كه دلخوش بــه توافقاتى 
براى راه اندازى پرواز ايران اير همدان-تهران، 
همچنين همدان-شيراز-قشم و همدان-نجف 
از ســوى اســتاندار و نماينــدگان مجلس با 

شركت فرودگاه هاى باشيم؟ 
يك كارشناس گردشگرى كه نخواست نام او 
برده شود، گفت:  خوب است پيش از فروش 
نگران تأمين زيرساخت باشيم اينكه فرودگاه 
 (ILS) همدان فاقد سيســتم فرود خــودكار
هواپيما اســت يك معضل است كه موجب 
كنسل شدن پروازها در تغييرات سطحى آب و 

هوا است. 
وى تشــريح كرد: ســال 1345 شمسى طرح 
ســاخت فرودگاه جديد، در كنــار فرودگاه 
قديــم، مورد مطالعه قرار گرفت و در ســال 
1351 بهره بردارى شد. اين فرودگاه در فاصله 
5 كيلومترى ضلع شــمال شرقى شهر همدان 
و در كنــار جاده اصلى تهــران در زمينى به 
مســاحت 250 هكتار واقع شــده است و به 
VOR/DME ناوبرى  كمك  سيســتم هاى 
و NDB مجهز اســت اما يكى از مشكالت 
اساسى فرودگاه همدان نداشتن سيستم فرود 
خــودكار هواپيما(ILS) اســت. وى گفت: 

معموالً يــك پرواز براى هدايت به ســمت 
فرودگاه مقصد و نشستن در آن فرودگاه نياز 
به دستگاه هاى ناوبرى دارد كه بتوانند هواپيما 
را در شرايط بد آب وهوايى تا ارتفاع و فاصله 
نزديكى از ســطح باند فــرودگاه راهنمايى و 
هدايت نمايند و اين مهــم در همدان وجود 

ندارد. 
امــروزه يكــى از مهمتريــن و متداولترين 
دســتگاه هاى ناوبرى، براى نشســتن هواپيما 
در فرودگاه هــاى پرترافيــك و فرودگاه هاى 
با شــرايط جوى نامناســب، سيستم نشستن 
ILS ( Instrument) به وسيله دســتگاه

Landing است.  System
وى گفــت: به عبارت ديگر ILS، دســتگاه 
تقرب زمينى است كه راهنمايى هاى دقيقى را 
در طول تقرب و نزديك شدن به باند فرودگاه 
هنگام فرود براى هواپيما با استفاده از تركيب 
ســيگنال هاى راديويى، ارائه مى نمايد كه در 
هنگام كاهش ديــد افقى به داليل (مه، باران، 
كوالك برف) بــراى فرود امن هواپيما كمك 

قابل توجه اى ارائه مى كند. 
دســتورالعمل تقرب با دســتگاه ILS براى 
هر تقرب بــه طور جداگانه و خاص طراحى 
مى شــود و نقشــه ها و چارت هايى را شامل 
مى شــود كه اطالعات مورد نياز خلبان (مانند 
فركانس هــاى ILS و حداقل ديد افقى مورد 
نياز براى انجام طرح تقرب) را در طول تقرب 
بر طبق قوانين پرواز با دســتگاه IFR (پرواز 

كور) را ارائه مى دهد. 
يك سيســتم ILS مى توانــد فقط براى يك 
Precision «بانــد، «طرح تقــرب دقيــق

APP ارائه دهد؛ يعنى براى يك باند تعريف 
مى شود. 

در كنار اين مشــكل اگر ســرى به مستندات 
تورهاى  كــه  مســافرتى  خدمــات  دفاتــر 
تفريحى–پروازى را به واســطه فعال شــدن 
پروازهاى فــرودگاه همدان در روزهاى اخير 
به مشــتريان فروخته اند بزنيــم درمى يابيم به 
واسطه كنسل شــدن پروازها هرج ومرجى در 

بازار معامالت آنها رقم خورده است. 

تا پيش از اين دغدغه اســتان  پاى كار آمدن 
آژانس هــاى مســافرتى و ترغيــب مردم به 
اســتفاده از هواپپيما براى ســفر از استان بود 
اما حاال موضوع زيرســاخت فرودگاه همدان 

است. 
حاال تنهــا به اكتفــاى جذب مســافر براى 
سفرهاى پروازى از فرودگاه همدان نميتواند 
راهكار خروج فرودگاه از كماى چند ســاله 

باشد. 
در آخرين برنامــه پروازى همدان پروازهايى 
كنســل مى شــوند كه برف و يخ آنچنان هم 
روزهاى آخــر دى را براى تصميم گيرى فراز 
و فرود هواپيما درگير نكرده است، اما توجيه 
فــرودگاه همدان براى لغــو پروازها و ندادن 
اجازه نشســت و برخاست به هواپيما باز هم 
برودت هــوا در اين پايگاه حمل ونقل هوايى 

است. 
2 پرواز همدان به مشــهد و همدان به كيش 
به ترتيب روزهاى جمعه و يكشــنبه گذشته 
با ظرفيت هر پرواز 100 مســافر در حالى به 
راحتى كنسل شد كه براى فروش تورهاى اين 
پرواز دفاتر خدمات مسافرتى همدان بيش از 

يك هفته نيرو و انرژى صرف كردند. 
كنسل شــدن پروازها بار ديگــر بى اعتمادى 
پروازى  تورهاى  فروشــندگان  و  مســافران 
را نســبت به فرودگاه همــدان و چارتركننده 
مضاعف مى كند. همدانى كه تنها با يك پرواز 
آسمان خاموشش فعال مى شود و در صورت 
كنسل شــدن نشست و برخاســت هواپيمان 
امكان انتخاب پرواز جايگزين در آن نيســت 

اوضاعى بهتر از اين را نخواهد داشت. 
اقتصادى  زيرساخت هاى  از  يكى  فرودگاه 
و گردشگرى هر شــهرى به شمار مى رود 
و ســاالنه از ايــن زيرســاخت شــهرى 
مى تــوان عوايــد مثبتى را نصيــب منطقه 
كرد؛ فــرودگاه همدان كــه هيچگاه رنگ 
رونق را به خود نديده اســت، اين روزها 
تنها بــه 2 پرواز در هفتــه دلخوش كرده 
اســت اما تكميل نبودن زيرساخت ها جان 

است.  گرفته  را  پروازها 

نياز به وحدت 
يكپارچه در مقابل 
آمريكا داريم
 فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) استان 
همدان با تأكيد بر اينكه راه ما «راه مقاومت» 
است، گفت: امروز راه مقاومت به عنوان يك 
راه راهبردى براى امت هاى تحت ستم است.

مظاهر مجيدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: در 40 ساله انقالب اسالمى يك تجربه 
گران بهايى پيدا كرده ايم به طورى كه هر كجا 
كه توانســتيم در مقابل زيــاده خواهى هاى 
آمريكا و اســتكبار جهانى بايستيم، آنجا رمز 

موفقيت داشتيم.
وى تصريــح كرد: در دوران دفاع مقدس نيز 
در پشــتيبانى از جنگ جاهايى كه روى پاى 
خودمان ايستاديم و دفاع كرديم، نتيجه گرفتيم 
و در تحريم ها نيز هر جا كه مقاومت كرده و 

روى پاى خود ايستاديم، نتيجه گرفتيم.

مجيــدى بــا اشــاره به ضــرورت حفظ 
وحدت در كشــور، بيان كرد: با توجه به 
اينكه دشمنان اســالم وحدت رويه ايجاد 
كردند كه مقابل انقالب اســالمى بايستند 
بنابراين نياز اســت ما هــم وحدتى براى 
يكپارچه شــدن در مقابل اســتكبار داشته 
باشــيم زيرا زمانــى موفق خواهيم شــد 
كــه در جمــع خانوادگى خــود در كنار 
هــم باشــيم و بتوانيم در مقابل دشــمن 
بايســتيم و نگذاريم نگاه هايى كه به طرف 
آمريكاســت، در وحدت ما رخنه و ايجاد 

كند. مشكل 
مجيدى با بيان اينكه ســردار ســليمانى به 
دنبال حفــظ و يكپارچگى بســيار تالش 
مى كرد، يادآور شــد: حتى در جاهايى كه 
جز مأموريت ذاتــى اش نبود، براى كمك 
به دستگاه هاى ديگر ورود و هماهنگى را 
ايجاد مى كــرد. بنابراين امروز بيش از هر 
زمان ديگرى از انقالب نياز داريم وحدت 
يكپارچه اى در مقابل آمريكا داشته باشيم.

حضــور مــردم در انتخابــات تودهنى به 

است دشمن 
وى بــا تأكيد بر اينكه اگــر يكصدايى در 
كشــور باشــد به طور قطع بهتر مى توانيم 
به اهداف انقالب اســالمى برسيم، درباره 
مقابله با عواملى كه مى خواهند مردم را از 
انتخابــات مأيوس كنند، يادآور شــد: اين 
يك ياوه ســرايى است كه استكبار براى ما 
گفته اســت به طورى كه در اين 40 ســال 
خيلى از ايــن حرف ها شــنيديم كه اگر 
مــردم در پاى كار نباشــند و در انتخابات 
شــركت نكنند، نتيجه مى گيرند اما مردم ما 

راه ديگرى را انتخاب كردند.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان 
همدان با بيان اينكــه به طور قطع اين بار 
نيز حضور مــردم در انتخابات مى تواند به 
عنوان يك تودهنى زدن به دشمن باشد و 
اثبات كند كه مردم از نظامشــان پشتيبانى 
مى كننــد، تأكيد كــرد: آنچه مهم اســت 
حضور حداكثــرى مردم پاى صندوق هاى 
رأى اســت اگرچه به برخى رأى مخالف 

بدهند.

200 هكتار به سطح 
جنگل هاى همدان اضافه 

مى شود
 در شهرســتان همــدان تاكنــون 500 
هكتار جنگل دست كاشــت ايجاد شــده و 
امسال با افزايش 200 هكتارى آن مساحت 
جنگل هاى دست كاشت شهرستان همدان 40 
درصد افزايش مى يابد.رئيس منابع طبيعى و 
آبخيزدارى همــدان بابيان اينكه 200 هكتار 
به سطح جنگل هاى همدان اضافه مى شود، 
گفت: امســال و تاكنون 100 هكتار توسعه 
جنگل كارى در شهرســتان همدان صورت 
گرفته است.شاهرخ شجاعى فر در گفت وگو 
با مهر اظهار كرد: امسال و تاكنون 50 هكتار 
جنــگل كارى با نهال گلدانــى و 50 هكتار 
جنــگل كارى با بذر در شهرســتان همدان 
اجرا كرده ايم.شجاعى فر با بيان اينكه امسال 
100 هكتار جنگل كارى با بذر پاشــى را نيز 
در شهرستان همدان در دست انجام داريم، 
ادامه داد: توسعه درخت كارى در شهرستان 
همدان امسال در منطقه سد اكباتان، روستاى 
يلفان و تپه هاى مشرف به پادگان ابوذر انجام 

شده است.
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خبر يادداشت ميهمان

كسب و كار در فضاى مجازى
 تهديد يا فرصت

 جهــان امروز با ارتباطات وســيع 
ميان افراد شناخته مى شود. بخش قابل 
توجهــى از زندگى ما توســط همين 
روابــط اجتماعى تعيين مى شــوند و 
هرچه كيفيت اين روابط باالتر باشــد، 
ســطح زندگــى و به تبــع آن حوزه 
كســب و كار نيز ارتقــا خواهد يافت. 
البتــه اين روزها، تصــور ارتباط ميان 
انسان ها بدون ابزارهاى ارتباطى جديد 

و فناورى هاى ديجيتال امكان پذير نيست. 
تك تــك ما زمانى از روز را صرف حضور در شــبكه هاى اجتماعى 
مى كنيم و نقش هاى مختلف خانوادگى، اجتماعى و كارى را بر عهده 

مى گيريم. 
نزديك به 500 هزار شغل در فضاى مجازى رنگ رونق به خود گرفته 
و نويد روزهايى خوش را در اين عرصه مى دهند. آنچه اهميت اين 
موضوع را بيش از پيش نشــان مى دهد نفوذ فضاى مجازى در همه 
حوزه ها از جمله اقتصاد، سياســت، فرهنگ، سالمت و جهان شمول 
بودن آن اســت. اين بدان معنى است كه قشرهاى مختلف جامعه از 
كوچك و بزرگ و مرد و زن در جايگاه هاى گوناگون اجتماعى را در 
برمى گيرد. شايد شما هم تا به حال از خود پرسيده باشيد كه چگونه 
مى توانيد از شبكه هاى اجتماعى براى توسعه كسب وكار خود استفاده 

كنيد و مزايا و معايب اين رويكرد چيست؟
دارابودن روابط شــغلى مناسب در شــبكه هاى مجازى و اجتماعى 
عامل بســيار مهمى در يافتن شغل مناسب است. به عالوه، اطالعات 
مرتبط با ســرمايه گذارى نيز به صورت گســترده در فضاى مجازى 
ارائه مى شــود و در نتيجه موفقيت سرمايه گذارى تا حدود زيادى به 
آگاهى و دانش افراد از نحوه حضور در شــبكه هاى مجازى وابسته 

است. 
يكــى از بهترين ويژگى هايى كــه بازاريابى فضــاى مجازى براى 
كســب وكارهاى امروزى به همراه دارد، اين اســت كه مانع چندانى 
براى ورود و اســتفاده از امكانات آنها وجود نــدارد. در دوره هاى 
گذشــته صاحبان كســب وكار بايــد هزينه زيادى خــرج تبليغات 
مى كردند تا به مشــترى مورد نظرشان برسند اما امروزه مى توانند با 
اســتفاده درست از شبكه هاى اجتماعى مانند اينستاگرام يا تلگرام به 

فروش مناسب محصوالت خود دست يابند. 
بايد از فضاى مجازى با آموزش مناســب بهترين اســتفاده را برد و 
 ،ITكاركردهــاى آن را مدنظر قرار داد. مشــاغل مختلف در بخش
گردشگرى، خدمات، حمل ونقل، خريد، سالمت، تجارت، دوره هاى 
آموزشــى مجازى، آموزش مهارت، انجام كارهــاى ادارى و بانكى 
و مانند آن از جمله شــغل هاى مختلف درگيــر با فناورى و فضاى 

مجازى هستند. 
فضاى مجازى دنياى وســيع از كسب وكارهاى جديد است كه با 
خالقيــت و ايده پردازى مى توان از آن اســتفاده كرد. همچنين در 
اين فضا مى توان از كســب وكارهاى جديــد كه در قالب فناورى 
نويــن براى بشــر به ارمغان آمده براى خدمت رســانى مناســب 
كه منجر به كاهش ترافيك، كاهش حضور، ســهولت دسترســى 
و ارزان بودن مى شــود، بهــره گرفت. افراد با كمــى خالقيت و 
گذراندن دوره هاى آموزشــى مختلف مى توانند با استفاده از اين 

فضا كسب درآمد كنند. 
از ايــن رو هرگونه تهديــد اين فضا، ايجاد اختــالل در زندگى 
مردمانى اســت كه بناى كسب وكار خود را در اين مسير چيده اند. 
اتفاقاتى مانند فيلترينگ، قطعى اينترنت، كندى دسترســى به شبكه 

و انتشار ويروس بخشى از اين تهديدات است. 
به نظر مى رســد مهمترين تهديد در اين زمينه، نبود قانون منسجم 
در كشــور به منظور حفظ حريم كســب وكار در فضاى مجازى 
اســت. قانونى كه بتواند از شــروع يك فعاليت اقتصادى حمايت 
كــرده و البته حقوق خريداران را رعايت كند، پايدارى اينترنت را 
تضمين كرده و مقررات تنبيهى و تشــويقى مناسب را براى بقاى 

مى كند.  تعيين  عرصه  اين 
رســيدن به اين آرمان، همت و تالش كارشناسان مطلع بخش هاى 
اقتصاد، فنــاورى اطالعــات و حقوقدانان را مى طلبد تا شــاهد 
تصويــب قانــون «كســب و كار در فضاى مجــازى» در مجلس 
شــوراى اسالمى باشيم و توســط اين قانون بتوانيم امنيت شغلى 
را براى آن دســته از افرادى كه شغلشان وابسته به فضاى مجازى 

كنيم.  تأمين  است، 

نهاوند نيازمند ساخت كتابخانه 
 استاندارد است

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: از ضروريات فرهنگى در شهرستان و 
با توجه به ســوابق فرهنگى و ميزان استقبال مردمى و به ويژه كودكان و 
نوجوانان از كتابخانه ها، الزم است در اين شهرستان كتابخانه استاندارد 

ساخته شود. 
رئيس كتابخانه هاى عمومى شهرستان نهاوند در جلسه مشترك انجمن 
كتابخانه هاى عمومى نهاوند افزود: بر اســاس ارزيابى هاى به عمل آمده 
از ســوى نهاد كتابخانه هاى عمومى استان، انجمن خيرين كتابخانه ساز 
شهرســتان نهاوند موفق شد در بين 10 شهرستان استان رتبه نخست را 
كســب كند.  ميالد امينيان افزود: انجمن خيرين كتابخانهساز نهاوند كه 
در ســال 93 به همت خيرين نيك انديش شهرستان به عنوان نخستين 
انجمن خيرين استان تشكيل شــد، امروز به لحاظ عملكرد و اقدامات 
داراى جايگاه ويژه اى اســت.  وى افزود: اين انجمن تاكنون با رايزنى با 
خيرين توانسته كتاب هاى زيادى را جذب كند و در سطح برخى روستاها 

زمينه ساز ايجاد كتابخانه خيرساز شده است. 
امينيان به بخش ديگرى از اقدامات صورت گرفته انجمن خيرين اشاره 
كرد و افزود: پرداخت بخشــى از قبوض آب، برق و گاز كتابخانه ها و 
خريد تجهيزات برقرارى اينترنت، برچسب هاى قفسه كتاب و تجهيزات 

نمازخانه كتابخانه ها از اين نوع كارها بوده است. 
وى با اشــاره به خريد تجهيزات كتابخانه اى براى كتابخانه هاى عمومى 
روستايى اين شهرستان افزود: چند دستگاه بخارى گازسوز، آب سردكن، 
قفســه كتاب، كامپيوتر و راه اندازى سيســتم صوت كتابخانه از ديگر 

اقدامات اين انجمن بوده است. 
رئيس كتابخانه هاى عمومى شهرستان نهاوند به پرداخت حق عضويت 
برخى كودكان و نوجوانان در كتابخانه ها از ســوى خيرين اشــاره كرد 
و گفــت: در ايــن مدت بيــش از 20 ميليون ريال حــق عضويت نيز 
پرداخت شده است.  شهردار نهاوند نيز گفت: با توجه به اينكه كتابخانه 
شــهيدحيدرى در پــارك وليعصر(عج) از قديمى تريــن كتابخانه هاى 
شهرستان است، به منظور توسعه اين مكان، ما آمادگى داريم زمين اطراف 

آن را در اختيار نهاد كتابخانه عمومى بگذاريم. 

مسئوالن با وحدت و اتحاد براى رفع مشكالت مردم 
تالش كنند

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: اشــتغال، معيشــت مسأله نخست 
كشور، استان و شهرستان است و بايد مورد توجه ويژه اى قرار گيرد. 

فرماندار كبودراهنگ در شــوراى ادارى اين شهرســتان با بيان اين مطلــب افزود: بايد 
مسئوالن دستگاه هاى اجرايى تمام تالش و سعى خود را بكنند و اعتباراتى كه به شهرستان 
كبودراهنگ اختصاص مى يابد در اين شهرستان جذب شود، به ويژه تسهيالت اشتغالزايى 
روستايى با توجه به اينكه 81 درصد اين شهرستان روستايى است بايد تمامى اين اعتبارات 

در اين شهرستان جذب شود. 

حجــت ا... مهدوى تأكيد كرد: همه مــا بايد با وحدت، اتحــاد، يكدلى و برادرى به 
فكــر مردم و محرومين باشــيم و اميدآفرينى را در بين مردم ايجاد كنيم و به گام دوم 
انقالب توجه داشــته باشــيم و به سخنان بســيار مفيد رهبرى كه در گام دوم انقالب 

هست عمل كنيم. 
وى در ادامه به بحث انتخابات نيز اشاره كرد و افزود: انتخابات يكى از موارد سرنوشت ساز 
كشــور ما است و دشمنان در تالش هستند كه حضور مردم را در پاى صندوق هاى رأى 
كم كنند ولى مردم فارغ از اين همه ياوه گويى هاى آنها قطعاً پاى صندوق هاى رأى خواهند 
آمد و با شــعار هميشگى «ميزان رأى ملت است» يكبار ديگر وحدت و يكپارچگى خود 

را به جهانيان ثابت خواهند كرد. 
فرمانــدار كبودراهنگ تأكيد كرد: هيچ يك از مســئوالن نبايد به نفع يا ضرر هيچ يك از 

كانديداهاى انتخاباتى مطلبى را عنوان كنند و بايد همه تالش خود را به كار گيرند تا يك 
انتخابات خوب، سالم و قانون مند در اين شهرستان برگزار شود. 

امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست اظهار كرد: همه مسئوالن بايد با حدت و يكدلى 
تمــام توان و تالش خود را به كار گيرنــد و در جهت رضايت مندى مردم گام بردارند و 

پيگير مسائل و مشكالت مردم باشند. 
حجت االسالم نقى باقرى افزود: مردمان شهرستان كبودراهنگ مردمانى انقالبى، شهيدپرور 
و واليى هســتند و بهترين ما حق مردم اين شهرستان است زيرا هميشه آنها پشتيبان نظام 
و انقالب بودند و هســتند بنابراين مسئوالن كشورى، استانى و شهرستانى بايد براى رفع 
مشــكالت مردم و رفع محروميت اين شهرســتان توجه ويژه اى به اين شهرستان داشته 

باشند. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
(نوبت دوم) 

تاريخ انتشار:  98/11/1

هيأت مديره شركت تعاونى فرش دستباف - شهرستان تويسركان 

از كليــه ســهامداران شــركت تعاونــى فــرش دســتباف 
ــا در  ــد ت ــل مى آي ــه عم ــوت ب ــركان دع ــتان تويس شهرس
ــت دوم شــركت  جلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه نوب
ــنبه 98/11/15 در  ــح روز سه ش ــاعت 10 صب ــه س ــى ك تعاون
ــى  ــرفى اصفهان ــوار اش ــع در بل ــى واق ــركت تعاون ــل ش مح
روبــه روى ســپاه پاســداران برگــزار مى گــردد شــركت 

ــد.  فرمايي
ضمنــًا از متقاضيــان واحــد شــرايط بازرســى دعــوت بــه عمــل 
ــه  ــخ 98/11/10 ب ــا تاري ــود را ت ــت خ ــه درخواس ــد ك مى آي

شــركت تحــول نماينــد. 

بيمه نامه پارسيان خودرو تندر ال 90 شماره بيمه نامه 
1110/587410/98/000268 شماره پالك 18-699ط63 شماره موتور 

8200871554w2249شماره شناسى NAALSRDLDBA103011 به نام 
پگاه رهبان فر فرزند مرتضى به شماره ملى 3860860631 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

عليرضا شرف اندوز عليرضا شرف اندوز 
كالس سوم ابتدايىكالس سوم ابتدايى

مدرسه خليج فارس - روستاى عليصدر

دانش آموز ممتاز

■  افزايش نامتوازن جمعيت شهرى
■ كاهش سرانه فضاى سبز

■ افزايش تعداد خودروها و وســايل نقليه 
موتورى 

■  تردد وسايل نقليه موتورى فرسوده
■ سوخت وسايل گرمايشى
■  الگوى ساخت وسازها

 از جملــه مواردى بود كــه به عنوان داليل 
آلودگــى هواى همدان در نشســت روز ملى 
هواى پاك مطرح شــد. البته مناســبت هواى 
پاك گذشته بود كه محيط زيست همدان روز 
گذشته به برگزارى نشست روز ملى هواى پاك 

اقدام كرد . 
در پاســخ به اين انتقاد كه چرا اين تاريخ براى 
نشســت انتخاب شده اســت مدير كل محيط 
زيست اســتان گفت: به دليل رويدادهاى اخير 
شرايط مناســبى حاكم نبوده است اگرچه اين 
مهم قابل قبول نيست و در همين روزها بسيارى 
از نشســت ها در همدان و ديگر اســتان هاى 

كشور برگزار شده بود . 
نكته ديگرى هم كــه وى مطرح كرد اين بود 
كه پرداختن به هواى پــاك مختص يك روز 
در سال نيست، برفرض محيط زيست نشست 
نگذاشته اســت چرا ديگران ورود نكردند! از 
نــگاه اين مدير مقولــه اى همچون هواى پاك 
فرايندى زمان دار اســت و در ســاليان متوالى 
براى كنترل آن بايد برنامه منسجم اجرايى شود.

محسن جعفرى نژاد در جمع خبرنگاران همدان 
با بيان اين مطلب افزود: مديريت شــهرى ما 
بايد فضاى سبز و زيرســاخت هاى شهرى را 
به تناســب افزايش جمعيت و توسعه شهرى 
افزايش دهد، با اين حال آنچه مشاهده مى كنيم 
اين اســت كه اســتاندارد ملى فضاى سبز در 
كشــور 15 مترمربع و ميزان فضاى سبز شهر 
همدان از استاندارد كشــورى پايين تر و طبق 
آخرين اعالم 11 مترمربع اســت اين در حالى 
است كه فضاى سبز در كاهش آلودگى هواى 

شهر نقش تعيين كننده اى دارد.
جعفرى نژاد تصريح كرد: با توجه به بررسى هاى 
صورت گرفتــه مشــخص شــد خودروها و 
موتورســيكلت ها مهم ترين داليل آلودگى هوا 
هستند و تعداد بســيارى از وسايل نقليه شهر 
همدان فرسوده هســتند اما در اين ميان آنچه 
مشخص شــد اين است كه موتورسيكلت هاى 
فرســوده تا 8 برابر يك خودرو آلودگى ايجاد 
مى كنــد و از رده خــارج كــردن خودروها و 
موتورهاى فرسوده و استفاده از سوخت يورو 
4 و يورو 5 در ناوگان حمل ونقل عمومى يكى 

از دستوركارهاى مهم شهرهاى آلوده است.
وى با بيــان اينكه هر فــرد جامعه در كاهش 
آلودگى هوا ســهم دارد، تشــريح اين نقش و 
ايفاى آن را با فرهنگ ســازى و آموزش ممكن 
دانســت و از صداوسيما، دستگاه ها و رسانه ها 
خواســت در اين مســير از هيچ كمكى دريغ 

نكنند.
جعفرى نــژاد در ادامه از تدويــن طرح جامع 
آلودگــى هواى اســتان خبــر داد و بيان كرد: 
وظايــف نهادهــاى مرتبط كه قريــب به 20

دســتگاه دولتى و غيردولتى است در اين باره 
تبيين مى شــود تا بر اين اساس درباره آلودگى 
هواى شــهر همدان اقدامات مناسبى صورت 
گيرد و اين طرح در صورت لزوم پايلوت ساير 

نقاط شود.
وى خبر داد: ايســتگاه سنجش آلودگى هواى 

شهر همدان به محوطه پشت بيمارستان بعثت 
منتقل مى شود.

از ابتداى سال 98، تعداد روزهاى ناسالم هوا در 
استان همدان كاهش يافت.

معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان همدان نيز در نشست اعالم كرد: 
آمارها نشانگر كاهش تعداد روزهاى ناسالم و 
ناسالم براى گروه هاى حساس در استان در 3

سال گذشته بوده است.
عادل عربــى گفت : 6 رده شــاخص كيفيت 
هوا شامل پاك، ســالم، ناسالم براى گروه هاى 
حساس، ناســالم، بسيار ناســالم و خطرناك 
داريم كه براساس مقدار AQI از صفر تا 300

سنجيده مى شود.
عربــى ادامه داد: در ســال 96 تعداد روزهاى 
هشــدار در اســتان همدان 95 روز بوده كه به 
47 روز در سال 97 و 29 روز در 10 ماهه اول 

سال 98 رسيده است.
وى گفــت: وضعيت كيفى هوا در 6 ماهه دوم 
سال در شهر همدان به ترتيب در سال هاى 96

تا 98، 47 روز، 16 روز و 24 روز ناسالم بوده 
كه در ماه هاى مهر تا دى سنجش شده است.

معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان همدان خاطرنشان كرد: سال هاى 
گذشته دليل اصلى آلودگى هوا، ذرات كوچتر 
از 10 ميكــرون بود كه در 2 ســال گذشــته 
دليل آلودگــى، ذرات كمتر از 2/5 ميكرون كه 
ازاحتراق سوخت هاى فســيلى ناشى از تردد 
خودروها در ســطح شهر بوده و اثر اين ذرات 
بر سالمت انسان به مراتب خطرناكتر از ذرات 

10 ميكرون است.
وى داليــل افزايــش آلودگــى هواى شــهر 
همدان در فصل زمســتان را برشمرد و عنوان 
كرد: سرماى زودهنگام ســالجارى و افزايش 
موتورخانه ها  به ويژه  گرمازا  وســايل  مصرف 
در ســاختمان هاى ادارى، آموزشــى، درمانى 
و مجتمع هاى مســكونى، ترجيح بيشترعموم 
مردم بــه اســتفاده از خودروهاى شــخصى 
به دليل برودت هوا، پايدارى هوا به دليل پديده 
وارونگى دما و انباشت آالينده ها در اين شرايط، 
افزايش تعداد خودروهاى شــخصى نسبت به 
سال هاى گذشته، افزايش ساعت روشن ماندن 
اتوبوس هاى شــهرى براى گرم شدن موتور و 
بخارى اين وســيله نقليه و گرد و غبار ناشى 
از نمك پاشــى و ماسه در خيابان سطح شهر از 
عمده داليل افزايش آلودگى در شهر همدان در 

سالجارى بود.
وى افــزود: 11 مركز معاينه فنى ســبك و 6

مركز معاينه فنى ســنگين در اســتان همدان 
مستقر شــده اســت كه 90 مورد پايش اين 
مراكز توســط حفاظت محيط زيست استان 
همدان در 10 ماه نخست سالجارى صورت 
گرفتــه اســت، همچنين 293 مــورد پايش 
خروجى دودكش منابع ثابت آالينده هوا در 
10 ماهه امســال انجام شــد و تعداد صنايع 
آالينده در بخش هوا در ســالجارى 22 مورد 

بود كه اين تعداد در ســال گذشته 27 مورد 
شناســايى و اعالم شــد كه كاهــش صنايع 

آالينده را در استان داشتيم.
عربى بيان كرد: شركت پخش فراورده هاى نفتى 
استان موظف است سوخت نفت و گاز يورو 
4 براى اتوبوس هاى ناوگان حمل ونقل شهرى 
را تهيه نمايد كه شــامل 200 دستگاه اتوبوس 
شهرى مى شود و هواشناسى نيز موظف است 
پايدارى هوا طبق شرايط آئين نامه ماده 3 قانون 

هواى پاك را اعالم كند.

دكتر سيد مجتبى حسينى
كارآفرين و استاد دانشگاه

مديريت شهرى همدان سهم به سزايى در پيشگيرى از آلودگى هوا دارد

سرما آلودگى هوا آورد
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خبر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139860326001000829  مورخ 1398/10/28 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
خانم زهرا مرادى دلير فرزند عبدل به شماره شناسنامه 1755 صادره از همدان در يك 
باب خانه به مساحت 247/17 مترمربع در قسمتى از پالك باقيمانده 7 اصلى به نشانى 
كوى محمديه محله الوند واقع در حومه بخش يك همدان خريداري از مالك رســمي 
آقاى محسن فرزند عابدين محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 1681)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17
على زيورى حبيبى
رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار
برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار همدان به شرح ذيل آگهى مى شود 

و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل خواهد آمد.
1- پالك 9872 فرعى مجزى شده از 3861 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى على اصغر پوروش فرزند  هاشم اعيانى شش دانگ يك باب خانه به مساحت 194/14 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

(حديد حدود روز چهارشنبه مورخه 1398/11/23 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك)ت
2- پالك 10023 فرعى مجزى شده از 2220 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى غالمرضا زارعى  فرزند محبعلى اعيانى شش دانگ يك باب خانه به مساحت 147/91 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

(تحديد حدود روز چهارشنبه مورخه 1398/11/23 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك)
3- پالك 10925 فرعى مجزى شده از 482 فرعى از پالك 139 اصلى آقايان اسماعيل عمتى و منصور همتى راد و خانم معصومه عمتى فرزندان عيسى هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از اعيانى ششدانگ يك 

باب ساختمانى  به مساحت 243/92 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
(تحديد حدود روز پنجشنبه مورخه 1398/11/24 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك)

4- پالك 10941 فرعى مجزى شده از 955 فرعى از پالك 139 اصلى خانم مريم قاسملو فرزند عبدا... اعيانى شش دانگ يكباب خانه به مساحت 61/ 217 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
(تحديد حدود روز پنجشنبه مورخه 1398/11/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك)

5- پالك 10942 فرعى مجزى شده از 1254 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مهدى قاسملوئى فرزند شعبانعلى اعيانى شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 123/54 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
(تحديد حدود روز شنبه مورخه 1398/11/26 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك)

6- پالك 10951  فرعى مجزى شده از 171 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى هادى و حسين قنبرى پاك فرزندان احمد هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از اعيانى شش دانگ يك باب ساختمان تجارى و مسكونى 
به مساحت 276/42  مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان (تحديد حدود روز شنبه مورخه 1398/11/26 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك)

7- پالك 10966 فرعى مجزى شده از 16 فرعى از پالك 139 اصلى خانم سكينه بختيارى خو  فرزند عباس اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 180/23 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
(تحديد حدود روز يكشنبه مورخه 1398/11/27 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك)

تحديد حدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شده در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك كشور به صاحبان و مجاورين پالك هاى فوق الذكر در 
اين آگهى اخطار مى شود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنها در وقت تحديد حدود در محل وقوع ملك حاضر نباشد حدود 
اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد مطابق ماده 20 قانون ثبت مى تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تنظم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
تسليم و رسيد دريافت نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجه ثبتى گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 414)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 اصالحيه قانون مصوب بهمن ســال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماهه سوم سال 1398 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1- پالك 9872 فرعى مجزى شده از 3861 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى على اصغر پوروش فرزند  هاشم اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 194/14 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

2- پالك 10023 فرعى مجزى شــده از 2220 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى غالمرضا زارعى  فرزند محبعلى اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 147/91 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 
همدان

3- پالك 10925 فرعى مجزى شــده از 482 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى اســماعيل عمتى و منصور همتى راد و خانم معصومه عمتى فرزندان عيسى هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از اعيانى 
ششدانگ يك باب ساختمانى  به مساحت 243/92 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

4- پالك 10941 فرعى مجزى شده از 955 فرعى از پالك 139 اصلى خانم مريم قاسملو فرزند عبداله اعيانى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 61/ 217 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
5- پالك 10942 فرعى مجزى شده از 1254 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مهدى قاسملوئى فرزند شعبانعلى اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 123/54 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان
6- پالك 10951  فرعى مجزى شده از 171 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى هادى و حسين قنبرى پاك فرزندان احمد هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان تجارى 

و مسكونى به مساحت 276/42  مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
7- پالك 10966 فرعى مجزى شــده از 16 فرعى از پالك 139 اصلى خانم ســكينه بختيارى خو  فرزند عباس اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 180/23 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود به مراجع قضايى تقديم نمايند و نيز چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض 
مى بايست گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد ضمنًا 

حقوق ارتفاقى در زنام تحديد حدود تعيين خواهد شد.(م الف 413)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1
هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

موضوع  اول  هيأت  مورخه 98/9/24  شــماره 139860326007001048  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضى آقاى 
ناصر نعمتى فرزند نبى به شــماره شناســنامه 20146 صادره از بهار در دو دانگ 
مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 45061 مترمربع 
پالك 10980 فرعى از 139 اصلى واقع در اراضى بهار بخش چهار همدان خريدارى 
مع الواســطه از مالك رسمى آقايان محمود على پناهى و عبدالعلى طاليى و نادعلى 
نعمتى و نبى اله نعمتى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
(م الف 405)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

هيأت موضوع  مورخه 1398/9/25   139860326007001061 رأي شــماره  برابر 
رسمي  ســند  فاقد  و ســاختمان هاي  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
بالمعارض  و  مالكانــه  تصرفات  بهار  ملــك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مســتقر 
متقاضى آقاى يوســف عنايتى ســتوده فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 150 
صادره از بهار در شــش دانگ يك باب ســاختمان در حال احداث به مساحت 
174/94 مترمربــع پالك 10984 فرعى از 139 اصلــى واقع در بهار بخش چهار 
همــدان خريدارى مع الواســطه از مالك رســمى آقاى عزيزالــه غيبى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي 
دو ماه  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  مي توانند  داشته باشــند  اعتراضي 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
طبق  اعتراض  وصــول  عدم  و  مذكور  مــدت  انقضاي  صورت  در  بديهي اســت 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
(م الف 399)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 139860326007001051 مورخــه 1398/9/25 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
از  نصرا... فريدونى عارف فرزند اسمعيل به شــماره شناسنامه 1282 صادره  آقاى 
رزن درســه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
38849/87 مترمربع پــالك 10979فرعى از 139 اصلى واقع در ارضى بهار بخش 
چهار همدان خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدرضا محمدى نيا محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند 
(م الف 402)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار
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هيچ كس به اندازه من از توان موشكى 
ايران در خارج دفاع نكرده است

 در شــرايط كنونى باتوجه به هجمه هاى اســتكبار جهانى حفظ 
وحدت ايجادشده از هر امرى ضرورى تر است.

وزير امور خارجه در جلســه روزگذشــته مجلس شوراى اسالمى 
در پاســخ به ســؤال مجتبى ذوالنور در رابطه با اظهارات وى درباره 
پولشــويى و توان موشكى جمهورى اسالمى بيان كرد: بنده در همه 
عرصه هاى بين المللى به عنوان نماينده جمهورى اسالمى ايران از همه 
سياست هاى جمهورى اســالمى چه آنهايى كه بنده در شكل گيرى 
آنها نقش داشــتم و چه آنهايى كه در شكل گيرى آنها نقشى نداشتم 
محكم ترين دفاع را كرده ام. شــايد ديدگاه هاى ما باهم متفاوت باشد 
اما همه در عمل يك سياســت را اجرا مى كنيم و بنده نه تنها به تعهد 
خودم يعنى اجراى سياست هاى جمهورى اسالمى متعهد هستم بلكه 

از آن نيز دفاع مى كنم.
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف در ادامه تأكيد كرد: نيروهاى 
مســلح مى دانند كه هيچ كس به اندازه من از توان موشكى جمهورى 
اسالمى در خارج دفاع نكرده است. سخنرانى بنده را يك خبرگزارى 
دست كارى كرد اما آنچه بنده گفتم، پيرو فرمايش حضرت امام بود. 
ســخنان بنده نيز درباره پولشويى واضح است؛ بنده گفتم دامن نظام 
از پولشويى مبرا اســت از آن جا كه ما قوانين پولشويى و CFT را 
تصويب نمى كنيم همه دولت را محكــوم مى كنند اما قوه قضاييه و 
وزير اقتصاد بارها اعالم كردند كه منافعى در اين وســط وجود دارد 

اما دامن نظام جمهورى اسالمى از پولشويى مبرا است.

22بهمن؛ زمان اعالم نتايج قطعى اسامى 
داوطلبين انتخابات

 زمان اعالم نتايج قطعى اســامى داوطلبين انتخابات مجلس، 22
بهمن ماه خواهد بود و گمانه زنى ها در شرايط كنونى بى اساس است.

پس از بررســى و اعالم نظر هيأت مركزى انتخابات، در حال حاضر 
شــكايات واصله در شــوراى نگهبان در حال رسيدگى است و اين 

روند با دقت الزم از سوى فقها و حقوقدانان انجام مى گيرد.
يازدهــم بهمن مــاه صالحيت داوطلبــان (افرادى تأييدشــده يا 
ردشده) مشخص مى شود و رد صالحيت شدگان از تاريخ يازدهم 
بهمن مــاه 98 به مــدت 3 روز فرصت دارند به شــوراى نگهبان 
تهران بر اســاس آدرسى كه اعالم خواهد شد، مراجعه و شكايت 

خود را ارائه كنند.

مالقات نمايندگان رد صالحيت شده با 
اعضاى شوراى نگهبان

 هر روز تعدادى از نمايندگانى كه صالحيت آنان تأييدنشــده با 
اعضاى شوراى نگهبان مالقات مى كنند.

به گزارش ايســنا، عباسعلى كدخدايى ســخنگوى شوراى نگهبان 
در صفحه شــخصى خود در توييتر نوشــت: هــر روز تعدادى از 
نمايندگانى كه صالحيت آنان تأييد نشــده با اعضاى شوراى نگهبان 

مالقات مى كنند. 
مــدارك و داليل براى آنان تبيين شــده و توضيحات آنها اســتماع 
مى گردد. اگر چه دفاع رئيس مجلس از همكاران قابل درك اســت، 
ليكن مناســب بود نمايندگان نيز مستندات را به رئيس مجلس ارائه 

مى كردند.

خودمان را بايد با مردم تطبيق دهيم 
نه مردم را با خودمان

 بايــد خودمان را با مردم تطبيق دهيم نه مردم را با خودمان و نبايد مردم را 
اجنبى، نفوذى و خائن خطاب كنيم.

نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: ما در يك جنگ تمام عيار اقتصادى 
از طرف آمريكا هســتيم. او با تمام قدرت ايستاده تا ما را به زانو دربياورد و ما 
يك راه بيشتر نداريم و آن اين است كه به حرف و راه امام اعتقاد داشته باشيم 

و آن را ادامه دهيم؛ امروز وحدت ما بسيار مهم است.
به گزارش ايســنا، مسعود پزشكيان گفت: شاخص مردم هستند و حق با مردم 
اســت. بايد با مردم با انصاف برخورد كنيم. نه اين كه به جناح، گروه، دسته و 
قوميت خاص يا طبقه خاص دقت كنيم بلكه بايد با تمام وجود به مردم عشق 

بورزيم و خدمتگزار مردم باشيم؛ بدانيم كه اين يك امتحان الهى است.

تأكيد وزير خارجه كانادا بر ارسال جعبه  سياه 
هواپيماى اوكراينى به اوكراين يا فرانسه

 وزيــر امــور خارجه كانادا بارى ديگر موضع اين كشــور درباره ارســال 
جعبه هاى سياه هواپيماى اوكراينى كه به طور غيرعمد در ايران مورد هدف قرار 

گرفت را تكرار كرد.
به گزارش ايســنا، فرانسوا فيليپ شــامپانى گفت كه درباره موضوع فرستادن 
جمعه سياه هواپيماى اوكراينى كه مدتى پيش به اشتباه و به طور غيرعمد مورد 
هدف قرارگرفته و ساقط شد، با وزير امور خارجه كشورمان رايزنى كرده است.
وى در حاشيه يك سمينار دولتى درباره اين رايزنى توضيح داد: من موضع كانادا 
را مبنى بر اين كه جعبه هاى سياه بايد در اسرع وقت يا به اوكراين يا به فرانسه، 
جايى فرستاده شــود كه تخصص [آشكارسازى] آن وجود داشته و به طريقى 

شفاف انجام شود، تأكيد كردم.

بهانه AFC فنى نيست
 سخنگوى وزارت خارجه در مورد تصميم AFC (كنفدراسيون آسيا) مبنى بر 
اين كه حق ميزبانى در جريان مسابقات فوتبال باشگاهى از ايران با ادعاى ناامنى 
در ايران گرفته شــود گفت: بهانه اى كه در اين زمينه آورده شده فنى نيست بلكه 
به سمت سياسى شدن رفته است. برخى اتفاقات افتاد و تمام شد، كشور ما امن از 

بسيارى از كشورهايى است كه در اين زمينه مدعى هستند.
 به گزارش ايســنا، سيد عباس موسوى با اشاره به تصميم باشگاه ها و فدراسيون 
فوتبــال در اين زمينه و اقداماتى كه آنها در اين ارتبــاط انجام داده اند اظهار كرد: 
ما از اقدامات آنها حمايت مى كنيم. دولت به تصميم باشــگاه ها احترام مى گذارد 
و البتــه به آنها كمك مى كند. هنوز مقدارى فرصت باقى مانده اســت اميدواريم 
تصميم گيرندگان در اين زمينه به خودشــان بيايند و روح ورزش كه روح پيوند 

ملت هاست را آلوده سياست نكنند و از سياسى كردن ورزش خوددارى كنند.

ظهور دلقك ها
محمد ترابى »

 «جوكر» به كارگردانى و تهيه كنندگى 
تاد فليپس كه در ســال 2019 اكران شــد 
يكى از ســرى فيلم هاى دى سى كاميكس 
در ژانــر اجتماعى و ابرقهرمانى اســت. 
فيلمنامه اين فيلم كه توسط خود تادفليپس 
به كمك اســكات سيلور نوشته شده و با 
بازى قوى و فوق العاده واكين فينيكس در 
نقش جوكر، توانسته است توجه بسيارى 
از منتقدان و مخاطبان را در سراسر جهان 

به خود جلب كند.
شــخصيت جوكر تا پيش از فيلم جوكر 
تادفليپــس چنديــن بار توســط ديگر 
كارگردان ها خلق شده بود كه قوى ترين 
آن ها را مى توان دوميــن فيلم از 3 گانه 
بتمن كريستوفر نوالن با بازى هيث لجر 
دانست. شخصيت جوكر در اين فيلم ها 
بــا يكديگر كم و بيش متفاوت اســت. 
اما در كل شــخصيت جوكر شخصيت 
خالفــكار و ضدقهرمانانــه دارد كه در 
تــالش براى مبارزه با قانون و به چالش 
كشاندن قدرت حاكميت در شهر گاتهام 

است.
جوكــر تادفليپــس داســتان چگونگى 

به وجود آمدن شخصيت جوكر را روايت 
مى كند، جوكر جوانى است به نام آرتور 
كه از مشــكل مغزى رنــج مى برد و به 
همين دليل هنگام عصبى شدن شروع به 
خنده با صداى بلند و آزاردهنده مى كند. 
آرتور در مغازه اى مشــغول به كار است 
كه افراد به عنوان دلقك در ســطح شهر 
فعاليت مى كنند. گاتهام شــهر پرتنش و 
پــر از جرم و جنايتى اســت كه زندگى 
را براى افراد ســاكن در اين شهر به ويژه 
افرادى با مشكالت شخصى مانند آرتور 

بسيار سخت مى كند.
در صحنه هــاى پايانى فيلــم، آرتور كه 
شــخصى بود كه در جامعه به چشــم 
نمى آمد اكنــون طرفداران زيادى دارد و 
تمامى اين افــراد ظاهر خود را به تقليد 
از آرتور (جوكر) شبيه دلقك ها درست 
كرده  و به آشوب و اعتراض هاى خشن 

در سطح شهر روى آورده اند.
جوكــر تادفليپس به دليــل كيفيت باال 
در ســاخت آن مخاطــب را در همان 
دقايــق ابتدايــى فيلم جــذب كرده و 
حــس همزادپندارى را به مخاطب خود 
القا مى كنــد. اين فيلم به دليل داســتان 
آنارشيســمى كه دارد حس نارضايتى و 
خشــم را در ذهنيت مخاطب خود پديد 

مى آورد. قدرت اين فيلــم در ارتباط با 
مخاطب به حدى اســت كــه در زمان 
اكران اين فيلم بــراى پليس و مأمورين 

امنيت آمريكا دردسر ايجاد كرده است.
ســايت Deadline گزارشــى به اين 
مضمون منتشر كرد كه؛ فيلم جوكر اين 
هفته اكران مى شــود و پليس نيويورك 
اين احتمــال را مى دهد كــه اكران اين 
فيلم موجب بروز خشــونت و درگيرى 
شــود. تهديد جوكر به انــدازه اى براى 
پليس نيويورك جدى اســت كه حضور 
نيروهــاى پليس با لبــاس و حتى لباس 
شخصى در ســينما ها بيشتر خواهد شد 
و هاليــوود ريپورتر گزارشــى مبنى بر 
اينكه FBI با كمــك متخصصان خود 
و همكارانش در حال بررسى پست هاى 
آنالين مردم درباره فيلم جوكر است را 

منتشر كرد.
تأثيــرات اين فيلم تنها به آمريكا و زمان 
اكران آن محدود نمى شــود و ما شاهد 
آن هســتيم كه بعضى از افراد در سراسر 
جهان با تغيير چهره به ســبك جوكر به 
اعتراضــات مدنى و يا به ســبك خود 
جوكر به اعتراضات و اقدامات خشــن 
دســت زده اند. معترض هايى كه با ظاهر 
جوكر در رســانه هاى خبــرى به آن ها 

پرداخته شــده را از كشورهايى همچون 
بوليوى، شــيلى، هنگ كنــگ، اكوادور، 

لبنان و ... مى توان نام برد.
در اين ميان 2 كشور لبنان و عراق بيشتر 
از ديگر كشورها شاهد ظهور جوكرهاى 
خشمگين و خطرناك بودند. به گزارش 
اســكاى نيوز، اعتراضات در لبنان از 17 
اكتبر آغاز شــده است و معترضان عليه 
طبقه سياســى حاكم و وخامت اوضاع 
اقتصــادى تظاهرات مى كننــد. در ميان 
اين معترضان به وضع اقتصادى، افرادى 
با ظاهر جوكر ديده شــدند كه اقدام به 
تخريب و خشونت عليه مأمورين امنيتى 

و اموال دولتى كردند.
اما عــراق را مى تــوان اصلى ترين ميدان 
ظهور اين نوع دلقك ها دانست. عراق كه 
اين روز ها از نظر امنيتى اوضاع نابه سامانى 
را تجربه مى كند، تبديل به مكان مناســبى 
براى پيدايش انواع گروهك ها و باندهاى 
مختلف شــده است. در ســال هاى اخير 
جنگ هــاى داخلــى، حضــور نظاميان 
كشــور هاى ديگر از جمله آمريكا، داعش 
و اعتراضــات مردمى دامنــه دار در عراق 
به اصطالح، پيدايــش باند جوكر  جنس 
نابسامانى ها  در اين كشــور را جور كرده 

است.

جوكرها كه بيشــتر در بغداد و استان هاى 
جنوبــى عراق فعاليــت مى كنند در چند 
ماهه اخير قدرت بيشترى گرفته و دست 
به اقدامــات جدى ترى زده اند. به گزارش 
خبرگزارى «االخباريــه» عراق گروهى از 
تظاهركننــدگان ميدان الطيــران در مركز 
بغــداد را به نشــانه تشــديد اعتراض به 
ادامــه فعاليت ادارات ايالتى بســتند و با 
آتش زدن الستيك و ايجاد موانع فيزيكى از 
رفت وآمد خودروها از مسيرهاى اين ميدان 

جلوگيرى مى كنند.
با گذشــت قريب 3 مــاه، اين اعتراضات 
همچنان ادامه دارد و ماحصل آن قفل شدن 
كارهــا و خدمــات دولتــى، اســتعفاى 
نوامبر  در 29  نخســت وزير  عبدالمهدى 
(8 آذرمــاه 98) و تهديد رئيس جمهورى 
به استعفا در 26 دســامبر (5 دى ماه 98) 

بوده است.
در يكى از اين «ســلفى ويدئوها» كه شنبه 
در شبكه هاى اجتماعى منتشر شده، چند 
نفر از سركرده هاى اين باندها (جوكرها) 
به اختالفات بر ســر تقسيم غنايم سرقتى 
اعتراف كرده انــد. در اين ويدئو به حجم 
باالى اختالفات بين باندهاى جوكر براى 
به دســت آوردن كمك هــاى داخلى و 
خارجى و تقســيم مناطق نفوذ در ميدان 

تحرير اشاره شده است.
يكى از همين افــراد اعتراف كرده، فردى 
كه جمعه شب گذشته در پل الجمهورى 
(در نزديكى ميدان تحرير) در مركز بغداد، 
كشته شد به دست جوكرها به قتل رسيده 

است.
از آخرين اخبار به دست آمده به گزارش 
ايرنا روز يكشنبه گروه هاى جوكر همچنان 
با حضور در خيابان هاى اصلى و راه هاى 
خروجى نجــف به اســتان هاى ديگر از 
جمله بغداد و كربال با آتش زدن ده ها حلقه 
الستيك مسيرهاى ورودى و خروجى را 

مسدود كرده اند.
گزارش ها حاكى از آن است كه دود ناشى 
از سوختن الســتيك و ديگر مواد فضاى 
بســيارى از مناطق شهر نجف را پوشانده 
و تنفس شــهروندان را با مشــكل مواجه 

كرده است.
همچنين ايــن گروه هــا در نجف براى 
جلوگيرى از آغاز به كار ادارات دولتى اقدام 
به جوشــكارى ورودى هاى دستگاه هاى 
دولتى و مراكز آموزشــى كردند. باندهاى 
جوكر روز يكشــنبه در ميدان الطيران و 
خيابان هاى پيرامون ميدان التحرير با پرتاب 
كوكتل مولوتف به زد و خورد با پليس و 

نيروهاى امنيتى پرداختند.

 ايســتادگى ملــت ايــران آمريكا را 
عصبانى كرده و براى دنيا جذاب است.

رهبر معظم انقالب اسالمى روزگذشته در 
ديدار مسئوالن حج، بهره گيرى از فرصت 
حج براى رساندن ســخن نو جمهورى 
اسالمى به دنيا يعنى الگوى مردم ساالرى 
دينى را مــورد تأكيد قرار دادند و گفتند: 
مقابل  ايران  اسالمى  جمهورى  ايستادگى 
آمريــكا و زير بار زور نرفتن ملت ايران، 
حقيقتى جذاب براى دنيا است كه بايد از 
اين جاذبه براى نشر حقايق اسالم و ملت 

ايران استفاده كرد.
آيت ا...  حضــرت  ايســنا،  گزارش  به 
هماهنگى  ديــدار،  اين  در  خامنــه اى 
مختلــف  دســتگاه هاى  هم افزايــى  و 

بــراى اجــراى پرشــكوه فريضه حج 
تأكيد  بــا  و  دانســتند  قابل تقديــر  را 
يك  به عنوان  حــج  مســأله  اهميت  بر 
حركت سياســى، اعتقادى و اجتماعى 
كشــورها  از  بســيارى  البته  افزودند: 
حج  مهم  كاركردهــاى  و  اهميــت  از 
غافلنــد ولــى امــام بزرگــوار به ما 
تحرك  نقطه  يــك  حج  كــه  آموختند 
جــدى و بين المللــى اســت و منافع 
فراوانــى از آن بــراى امت اســالمى 

است. انتظار  مورد 
رهبــر انقــالب اســالمى با اشــاره به 
تالش هاى گوناگــون قدرت هاى جهانى 
براى جلوگيرى از شكل گيرى امت واحد 
اســالمى، گفتند: امت اســالمى به معناى 

واقعى آن، يعنى يك واحد منســجم كه 
با اراده و هدف مشترك اقدام كند، هنوز 
شــكل نگرفته است و متأسفانه در مقابل 
دعوت دلســوزان و خيرخواهان به اتحاد 
اسالمى، تهمت زنى و تعارض و جنگ در 

كشورهاى اسالمى رواج دارد.
حضرت آيــت ا... خامنه اى بــا تأكيد بر 
«حضــور زائــران ايرانــى در نمازهاى 
مسجدالنبى»،  و  مســجدالحرام  جماعت 
«تــالوت كالم ا... مجيد توســط قاريان 
برجسته ايرانى در اين مساجد» و «حضور 
فعال نخبگان مسلط به زبان هاى خارجى 
از ايران براى پاســخگويى به شــبهات» 
گفتنــد: انعــكاس مبانى سياســى نظام 
جمهورى اســالمى و تبيين سخن نو آن 

براى دنيا يكى ديگــر از كارهاى مهم و 
الزم در حج است.

رهبر انقالب اسالمى منظور آمريكايى ها 
از اين حــرف را كه ايــران بايد به يك 
كشــور عادى تبديل شود، دست كشيدن 
جمهورى اســالمى از سخن نو آن براى 
دنيا يعنــى «تلفيق آراء مردمــى با افكار 
اســالمى و مبانــى دينى در تشــكيل و 
اداره جامعه» دانســتند و افزودند: الگوى 
مردم ســاالرى دينى براى دنيا ناشــناخته 
است و در مقابل ميليون ها وسيله تبليغاتى 

كه امروز در حال فعاليت عليه جمهورى 
اسالمى اســت، مى توان از فرصت حج 
براى تبيين اين الگو و مسائلى مانند دليل 
دشمنى آمريكا و منطق زير بار زور نرفتن 

ملت ايران استفاده كرد.
ايشــان مبانى تفكر اســالمى و تشريح 
مصاديق آن از جمله ايستادگى جمهورى 
اســالمى را براى دنيا جذاب خواندند و 
گفتنــد: دليل عصبانيــت آمريكايى ها از 
ملت ايــران، جذابيت ناشــى از تصوير 
ايســتادگى يك نظام مســتقل در مقابل 

يك قلدر سر گردنه است كه بايد از اين 
جاذبه براى نشر و توسعه حقيقت اسالم 

و ملت ايران استفاده كرد.
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى همچنين 
خودسازى و تغيير بنيادين و اساسى افراد 
پس از بازگشــت از حج را مهم دانستند 
و با تأكيد به مســئوالن حــج و تبليغات 
دينى براى كار و برنامه ريزى در اين باره، 
مسئوالن سازمان حج را به برخورد گرم، 
گيرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با 

زائران و مسائل آنان توصيه كردند.

ايستادگى ملت ايران
 آمريكا را 
عصبانى كرده است
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بهداشتنكتهدانشگاه
مهلت ثبت نام در آزمون دستيارى پزشكى 

براى بار سوم تمديد شد
 مهلت ثبت نام در آزمون دســتيارى پزشكى براى بار سوم تمديد شد و داوطلبان 

از 30 دى تا 3 بهمن مى توانند در اين آزمون ثبت نام كنند. 
به گــزارش مهر، مهلت ثبت نام و ويرايــش در چهل وهفتمين دوره آزمون پذيرش 

دستيار تخصصى پزشكى تمديد شد. 
با توجه به درخواست هاى مكرر داوطلبان متقاضى ثبت نام در چهل وهفتمين دوره 
آزمون پذيرش دســتيار تخصصى، سايت مركز ســنجش آموزش پزشكى از روز 
دوشــنبه 30 دى ماه تا پنجشنبه 3 بهمن ماه 98 براى تمديد و ويرايش فعال خواهد 

شد. 
داوطلبانــى كه تاكنون نســبت به ثبت نام اقدام نكرده انــد، مى توانند از 30 دى ماه با 
مراجعه به ســايت مركز سنجش آموزش پزشكى به نشانى sanjeshp. ir در اين 

آزمون ثبت نام كنند. 

مواد قندى موجب تغيير در ساختار شيميايى 
مغز مى شود

 تحقيق جديد بر روى خوك ها نشان مى دهد مصرف مواد قندى و شيرين موجب 
تغيير در فرايند پاداش دهى مغز به شيوه استعمال موادمخدر مى شود. 

سيستم پاداش دهى مغزمان فعال مى شود، به كمك مواد شيميايى طبيعى مغز، چندين 
ناحيه مغز با يكديگر اتصال يافته و به ما در يادگيرى و تكرار رفتارهاى بهبوددهنده 

دانش و سالمت روان كمك مى كنند. 
به گزارش مهر، محققان در اين مطالعه تأثيرات مصرف موادقندى را بر روى 7 خوك 

ماده بررسى كرده و سپس از مغز آنها تصويربردارى كردند. 
سرپرست تيم تحقيق، در اين باره گفت: پس از 12 روز مصرف مواد قندى، ما شاهد 

تغييرات اساسى در سيستم دوپامين و افيونى مغز بوديم. 
مواد خوراكى مملو از ســاكارز بر جريان پاداش دهى مغز به شــيوه مشابه اعتياد به 

مصرف موادمخدر تأثير مى گذارند. 

نمك به مقابله با سرطان كمك مى كند
 محققان در مطالعه جديد خود بر روى موش ها توانستند با موفقيت از نانوذرات 

سديم كلريد نمك براى نابودى سلول هاى سرطانى استفاده نمايند. 
محققان دانشــگاه جورجيا در تحقيق خود مشاهده كردند تزريق نانوذرات نمك به 

تومورها در موش موجب محدوديت قابل توجه رشد آنها شد. 
به گزارش مهر، كلريدســديم براى زندگى ضرورى اســت، اما در صورت استفاده 
نابه جا مى تواند به مرگ ســلولى منجر شــود. به منظور كنترل اين مسئله، كانال هاى 
يونى در غشــاى پالســما كه ســلول ها را احاطه كرده اند از ورود نمك جلوگيرى 

مى كنند. 
حفظ تعادل درســت بين يون هاى ســديم و كلريد بيرونى و پتاسيم درونى در 
ســلول ها مى تواند موجب ايجاد فرآيندهايى شــود كه به حمايت از هوموستاز 

مى كند.  كمك 
نانوذرات سديم كلريد رشد تومور را تا 66 درصد متوقف مى كند. 

جلوگيرى از قاچاق دارو 
با اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك

 قاچاق دارو معضلى است كه با كنترل خدمات سالمت از جمله نسخه نويسى الكترونيك 
مى توان تا حدود زيادى از اين موضوع جلوگيرى كرد. مديركل نظارت بر خدمات سالمت 
سازمان بيمه سالمت ايران گفت: پيش از اجراى نسخه نويسى الكترونيك، نسخه به صورت 
كاغذى و در قالب CD در ســامانه هاى الكترونيك سازمان ثبت مى شد، ولى اكنون اين 
اقدام با سهولت انجام مى شود؛ به نحوى كه به صورت غيرحضورى و براساس مستندات 
موجود، اقدامات پزشك به طور دقيق مشخص مى شود. به گزارش ايسنا، مهدى قنادى بيان 
كرد از طريق سامانه هاى الكترونيك مى توانيم پى ببريم كه چه خدماتى براى بيمار تجويز 

شده و مشكالت موجود در زمينه تقاضاهاى القايى برطرف مى شود. 

وام مسكن دو جانبه براى فرهنگيان
 اعطاى وام دوجانبه مسكن به فرهنگيان پيگيرى مى شود.

معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به جزئياتى 
از مسكن، بيمه، رتبه بندى فرهنگيان و بودجه وزارت آموزش وپرورش گفت: بايد يك 
برنامه و چارچوب مشــخص براى آموزش وپرورش تهيه شود تا در قالب آن حركت 

كنيم
به گزارش ايســنا، على الهيار تركمن با اشاره به پيگيرى اعطاى وام دوجانبه مسكن به 
فرهنگيان از طريق بانك مســكن و ملى گفت: خوشــبختانه از سال گذشته تاكنون به 
اين امر مهم توجه داشــتيم و برخى برنامه ريزى هاى انجام شــده به ثمر رسيده است و 

برنامه هايى به مرحله اجرا رسيده اند. 

بخشش اضافه خدمت غيبت سربازى چه ضوابطى دارد؟
 بر اســاس ابالغيه ستاد كل نيروهاى مسلح، بخشش اضافه خدمت غيبت سربازى، 

تنها شامل مشموالنى مى شود كه به خدمت سربازى اعزام شوند. 
رئيس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى ضوابط و مقررات بخشش اضافه خدمت 
كاركنان وظيفه حين خدمت را تشــريح كرد و گفت: درصورتى كه در سوابق خدمتى 
كاركنان وظيفه، حســن خلق، جديت در وظايف محوله، ابراز شجاعت و فداكارى از 
سوى فرماندهان تأييد شود، تمام يا بخشى از اضافه خدمت سنواتى آن ها برابر ضوابط 
مورد بخشــش قرار مى گيرد. تقى مهرى در گفت وگو با ايرنا، افزود: ابالغيه ضوابط و 
مصاديق بخشــش اضافه خدمت ســنواتى كاركنان وظيفه از سوى ستاد كل نيروهاى 

مسلح به كليه يگان هاى خدمتى ابالغ شده است. 

نقش سواد والدين 
در موفقيت تحصيلى فرزندان 

 نقــش والدين در تحصيل به اندازه اى اســت كه مى تواند مســير 
زندگى هر كودك را مشــخص كند. والدين با ســبك تربيتى، رفتار، 
ارتباطات، نگرش و... به فرزندانشــان ياد مى دهند كه چه چيزى براى 
زندگى الزم و چه چيزى مضر اســت. اين والدين هستند كه امكانات 
و شــرايط را به نحوى ايجاد مى كنند كه كودكان فرصت پيشرفت در 
زمينه هاى مختلف زندگى را داشــته باشند. اما گاه تصميمات آن ها بر 
اساس معيارهاى نامناسب بوده و به رغم تالش هايشان نمى توانند آينده 
خوبى را براى فرزندشــان رقم بزنند. به همين دليل مشاوره تحصيلى 
در تمامى سطوح توصيه مى شود، در ادامه به نقش والدين در تحصيل 

و راه هاى موفقيت در اين مسير اشاره خواهيم كرد. 
 نقش والدين در گرايش تحصيلى فرزندان 

والدين، نخســتين معلم كودكان بوده و نقش مهمى در شــكل دادن 
به شــخصيت كودك خود دارند. بنابراين، اصلى ترين نقش را نيز در 
گرايش كودك به تحصيل، موفقيت تحصيلى و حتى گرايش نداشتن 
كودك به تحصيل دارند. نكاتى كه والدين مى توانند براى ايجاد انگيزه 

درس خواندن و موفقيت تحصيلى انجام دهند 
  تربيت فرزند از كودكى 

والدين الگوى فرزندان هســتند. والدينى كه از كودكى فرزندانشان را 
با كتاب و مطالعه و داســتان بزرگ كــرده و آن ها را به كتاب ترغيب 
مى كنند، طبيعتا مى توانند فرزندانى با گرايش بيشتر به تحصيل و مطالعه 

تربيت كنند. 
  نظام تنبيه و پاداش 

تربيت كودك، جنبه هاى مختلفى دارد كه يكى از مهمترين آنها، نحوه 
پــاداش دادن و تنبيه كودك اســت. كودكى كه با فعاليت هاى علمى و 
مطالعه تشويق شــده و پاداش او نيز در راستاى خواسته هاى اوست، 
بسيار بيشتر از كودكى كه به خاطر فحاشى يا كتك كارى تشويق شده و 

با درس خواندن تنبيه شده، در تحصيل موفق خواهد شد. 
 همراه كودك باشيد 

شما نمى توانيد كودك را صبح از خانه بيرون كنيد و توقع داشته باشيد 
ظهر، يك نابغه تحويل شما بدهند. تحقيقات نشان داده كه بزرگترين 
عامل تعيين كننده موفقيت فرزند در مدرسه، ميزان حمايت در خانه و 
آموزش در خانواده است. فقط كودك را به خواندن امر نكنيد و از او 

بخواهيد خود از پس تمام وظايفش بر بيايد. 
 بر فعاليت او نظارت كنيد 

مهم است كه به فعاليت كودك در خانه و مدرسه توجه داشته باشيد. 
رفتار هاى غير طبيعى او را به كمك روانشناســان بررســى كرده و از 
كودكتان غافل نشويد. توجه شما نبايد شبيه بازجويى و نگهبانى باشد. 

بلكه بايد به كودك حس مراقبت القا كند. 
 به كودك فشار نياوريد 

هيچ كودكى براى موفق شدن، نياز به صد قدم جلو بودن از خود و سن 
خــود ندارد. بنابراين به آنها براى يادگيرى زمان دهيد و بگذاريد طبق 

سن و توانايى خود پيش برود. 
 اولويت، تحصيل كودك است 

والدينى كه حاضر نيســتند از هيچ كدام از برنامه هاى خود براى درس 
كودك بگذرند، نمى توانند از آنها توقع موفقيت تحصيلى داشته باشند. 
توجه كنيد كه اولويت تحصيل كودك شماســت، بنابراين ســفر هاى 
غيرضرورى، مهمانى هاى بى نتيجه و هر چيزى كه لذت شما را نسبت 
به درس كودكتان در اولويت قرار مى دهد براى تحصيل او مضر است. 

 كودك بايد بچگى كند 
مهمتريــن نكته در تحصيل فرزندان، اين اســت كه نبايد زمان هاى 
اســتراحت و تفريــح كودك را به درس اختصــاص دهيد. كودك 
ســالم، كودكى اســت كه بازى كند، شــيطنت كند و كنار آن نيز 
تحصيل خود را دنبال كند. بنابراين نبايد با فشــار آوردن به كودك، 
ســالمت روحــى و روانى و آينــده او تخريب شــود. تعادل بين 
درس خواندن، بازى و استراحت براى داشتن يك زندگى تحصيلى 

باكيفيت ضرورى است. 
■ نكات ديگرى كه مى تواند به آرامش تحصيلى كودك كمك كند 
1- فضــاى آرام و دلپذير خانه و خانواده و جلوگيرى از مشــاجره و 

درگيرى در حضور كودك 
2- تنها نگذاشتن كودك در زمان امتحانات و فشار درسى 

3- تجربه هاى تحصيلى خود را بــا كودك در ميان بگذاريد و توجه 
كنيد فقط از خود تعريف نكنيد، خود و سختى هاى زمان خود را با او 

مقايسه نكنيد و سعى كنيد هرگز تحقير نشود 
4- پاداش دادن به كودك در موفقيت ها و افزايش انگيزه آنها (طبق نظام 

علمى تشويق كودكان) 
5- ارتباط و تعامل با مدرسه و معلمان كودك بايد هميشگى باشد 

 سخن آخر: به عاليق و استعداد كودك احترام بگذاريد: 
* مرجان حيدرى 

اقتصاد: ملى پوشان، قهرمانان و نخبگان كه كولبرى مى كنند.
 مگه نمى دونى نخبگان تو ايران اينطورى به كارگيرى مى شن!!

تجارت: تاالب انزلى زير تيغ ريل؟
 ماهى ها سوار قطار مى شوند؟!

افكار: بازار كاالهاى ايرانى گسترش يافته است. 
 نكنه تو چين داره بسته بندى مىشه؟؟

ثروت: اجراى شناسنامه داركردن لوازم خانگى به تعويق افتاد. 
 درب ثبت احوالشون قفل شده!!

ابتكار: طبل تو خالى ترامپ
 مى خواد توش برجام پر كنه!! 

همدان پيام: كليد انتخابات پرشور و حماسى در دست خودمان است.
 حاال اين كليد طالييه يا نقرهاى؟؟

رسالت: چاله هاى جاده هاى غيراستاندارد، بالى جان رانندگان 
 اون چاله ها سرعت گيرن!!

ستاره صبح: ممنوعيت ورود پول كثيف به انتخابات 
 قراره پول ها رو تميز كنن بريزن تو كارت ها!!

همدان پيام: پدر قهرمان بوكس ايران: فدراسيون هيچ قدمى براى پسرم 
برنداشت

 قدم هاشو نگهداشته هدفمند برداره!!
تجارت: دولت براى دوگانه سوزشدن خودروها به مردم وام دهد 

 دوام زندگى در گرفتن وام!!
خبر ورزشى: 3 بازى تداركاتى مى خواهم بدون عكاس و خبرنگار 

 رسانه اى نباشى پيشرفت نمى كنى! 
بهار: چراغ سبز دولت براى واردات فورى اتوبوس 

 به اميد اينكه اتوبوس ها پشت چراغ قرمز نمونن!!
ثروت: بودجه در پيچ منابع صندوق توسعه ملى 

 قراره پيچ ها رو راه و شهرسازى حذف كنه 
استقالل: سرنوشت را بايد از سر، نوشت 

 يعنى مى خواى انشا نوشتن ياد بگيرى؟؟
شروع: فراز و نشيب هاى ادامه دار مسكن 

 با طرح مسكن ملى حل مى شه!

پرداخت مطالبات مراكز طرف قرارداد 
با تأمين اجتماعى

ساخت درمانگاه 
در شهرهاى باالى 20 هزار نفر بيمه شده

اعظمــى  بخــش  زودى  بــه  اجتماعــى  تأميــن  ســازمان   
از مطالبــات خــود را بــه مراكــز درمانــى طــرف قــرارداد و 
ــا  ــازمان ب ــن س ــات اي ــا مطالب ــد ت ــت مى كن ــا پرداخ داروخانه ه

مراكــز بــه روز شــود. 
ســازمان  گفــت:  تأمين اجتماعــى  ســازمان  درمــان  معــاون 
تأمين اجتماعــى در 2 بخــش درمــان مســتقيم و درمــان غيرمســتقيم، 
ــتقيم 77 ــان مس ــش درم ــازمان در بخ ــن س ــرد دارد و اي هزينه ك
ــد  ــور اداره مى كن ــر كش ــگاه را در سراس ــتان و 300 درمان بيمارس
ــدار خدمــات درمانــى و دوميــن  ــه نحــوى كــه نخســتين خري و ب

ــت.  ــور اس ــان در كش ــده درم ارائه دهن
اميرعبــاس منوچهــرى در گفت وگــو بــا فــارس، دربــاره پرداخــت 
مطالبــات مراكــز طــرف قــرارداد اظهــار كــرد: ميــزان بدهى ســازمان 
ــا  ــه داروخانه ه ــرارداد از جمل ــز طــرف ق ــه مراك تأمين اجتماعــى ب
و مراكــز درمانــى مشــخص شــده اســت و توانســته ايم بخشــى از 

ايــن مطالبــات را تــا تيرمــاه ســالجارى پرداخــت كنيــم. 
ــارد تومــان از محــل اســناد  ــه زودى 3 هــزار ميلي وى ادامــه داد: ب
بــا  و  مى شــود  تزريــق  تأمين اجتماعــى  ســازمان  بــه  خزانــه 
ــا  ــم ت ــت مى كني ــود را پرداخ ــات خ ــى از مطالب ــول بخش ــن پ اي
ــا  ــه 2 ت ــرارداد ب ــرف ق ــى ط ــز درمان ــه مراك ــا ب ــاى م پرداختى ه

ــد.  ــاه برس 3 م
معــاون درمــان ســازمان تأمين اجتماعــى بيــان كــرد: بــراى توســعه 
خدمات درمانــى پيشــنهاد داده شــده اســت بــراى شــهرهاى بــاالى 
ــازيم  ــى بس ــى، درمانگاه هاي ــده تأمين اجتماع ــر بيمه ش ــزار نف 20 ه

كــه خدمــات درمانــى رايــگان ارائــه شــود. 
ــات  ــتان خدم ــر 73 شهرس ــه درحال حاض ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــت:  ــد، گف ــت نمى كنن ــى را درياف ــگان تأمين اجتماع ــى راي درمان
ــتان ها  ــن شهرس ــگان در اي ــات راي ــه خدم ــه ارائ ــف ب ــا موظ م

ــتيم.  ــود هس ــدگان خ ــراى بيمه ش ب
منوچهــرى دربــاره حــذف دفترچه هــاى درمانــى در مراكــز تحــت 
ــن  ــر اي ــرد: درحال حاض ــار ك ــز اظه ــى ني ــش تأمين اجتماع پوش
اقــدام در تمامــى مراكــز درمانــى ملكــى تأمين اجتماعــى صــورت 
گرفتــه اســت، ولــى هنــوز در مراكــز طــرف قــرارداد بــا ســازمان 
ــا مراكــز بهداشــتى و درمانــى مى شــود،  تأمين اجتماعــى كــه عمدت
حــذف دفترچــه اتفــاق نيفتــاده اســت كــه اميدواريــم بــا تعامــل بــا 
ــدام هــم هرچــه ســريع تر انجــام شــود.  وزارت بهداشــت ايــن اق

 نمي دانم چرا همه ما منتظريم يك معجزه 
شــود تا كره خاكي از شر اين همه «پسماند»، 
«زباله»، «آشــغال» يا هر چه شــما اسمش را 
مي گذاريد، راحت شــود و يك نفس آسوده 

بكشد. 
يا نه، شــايد فكر مي كنيم زمين خودش بايد 
آســتين هاي همتش را باال بزند و كاري كند. 
انــگار ما به اين نقطه از توهم رســيده ايم كه 
ما هركاري مي كنيم، هر جا زباله اي مي ريزيم 
و هــر صحنه زيبايي را كه بــا كثيفي خراب 
مي كنيــم يكــي پشــت ســرمان مي آيد كه 

اشتباهات و ريخت و پاش ما را رفع كند. 
منظــره غم انگيــز نايلون هاي رهاشــده در 
پســماند هاى  ردپاى  شــهر،  ورودى هــاى 
بيمارستانى در حاشيه شهر و زباله هاى هميشه 
در صحنه كه كوچه پس كوچه هاى همدان را 
به تســخير درآورده كه حاال عرض اندام در 

سالن هاى سينمايى همدان مى كند. 
همــدان اين روز ها از ســرمايى كه در فصل 
ســال به جانش مى نشــيند چندان گاليه مند 
نيست، زيرا به نظر مى رسد با شروع زمستان 
تفريحات شهروندان هم تغيير رويه مى دهد، 
به عنوان مثــال به جاى گشــت و گذار هاى 
خيابانى يا تفريحاتى كه ختم به شب نشينى در 
گوشه بلوار ارم مى شود در اين فصل بازار داغ 
پاســاژگردى و سينمارفتن آن هم در روزهاى 

نيم بهاى هفته به راه مى شود. 
سه شنبه هاى زمســتانى همدان اين روزها با 
حجم گسترده از استقبال مردمى در تماشاى 
فيلم هــاى كمدى چون مطــرب ديگر آنقدر 
ســوزناك و به قول محلى ها استخوان ســوز 
به نظر نمى رســد كه مردم را خانه نشين كند، 
بالعكس اين روز در ميانه هفته با شــورى كه 
در بين مردم ايجــاد مى كند يكى از روزهاى 

پرتردد شهر همدان به شمار مى رود. 
اما صحنــه نه چندان مطلوب در ســالن هاى 
ســينما در اين ايام عرض انــدام زباله ها در 
كف سالن و آشغال هاى خوراكى هاى مختلف 
از جمله تخمــه، باقى مانده چيپس و پفك و 
بطرى هاى آب  اســت كه چنان منظره زشتى 
را نمايش مى دهد كه آدمى را به افســوس وا 

مى دارد. 
به نظر مى رســد براى خيلى ها همان قدر كه 
زباله بى ارزش است، زباله ريختن هم ارزش 
و اهميتى نــدارد. دنيا درگير جنگ، بحران و 
كمبود منابع اســت. مشكالت اقتصادى بيداد 
مى كند. حاال اين وســط يك بطرى نوشيدنى 
يا پوســت ميوه چه اهميتى دارد كه كجا رها 
مى شــود؟ احتماالً خيلى ها با خودشان همين 

فكر را مى كنند. 

بر همين اساس يك فعال حوزه محيط زيست 
در گفت و گو با همدان پيام گفت: زباله هايى كه 
حاال همه جا به چشم مى خورند، كه ديدنش 
طبيعى شــده است و راه به اماكن سرپوشيده 
چون سالن هاى ورزشــى، سينماها و كالس 
درس و مدرســه و دانشــگاه باز كرده اند به 
عبارتى يكى مى ريزد، ديگرى هم از كنارش 

رد مى شود. 
ســارا زهره وند در ارتباط با توليــد زباله و 
رهاكــردن آن در كــف ســالن هاى نمايش 
سينماها افزود: تماشاچيان هيجان زده، هنگام 
ترك جايگاه خود در ســالن سينما، اصًال به 
خاطر نمى آورند چه حجمى از زباله را پشت 
سرشــان رها كرده اند و جمع كردن بازمانده 
خوراكى و قوطى هاى نوشيدنى ها هم وظيفه 

نظافتچى هاى داخل سالن مى دانند. 
وى با بيان اينكه كار از اينكه به مردم بياموزند 
به اندازه بخريــد، زباله كمترى توليد كنيد يا 
رأس ســاعتى زباله ها را در خيابان بگذاريد 
گذشــته اســت، تأكيد كرد: امروزه وضعيت 
زباله ها در شــهر همدان به شــكلى است كه 
ديگر بايد به شــهروندان گفــت لطفاً هر جا 

مى رسيد آشغال نريزيد!
وى به نظريه روان شناســى درباره رهاكردن 
زبالــه در محيط هاى اجتماعى اشــاره كرد و 
ادامه داد: روانشناســان بر اين باورند ريختن 
زباله بدون توجه به زشت و ناپسند بودن اين 
عمل در جامعــه به ويژه محيط هاى اجتماعى 
سرپوشيده چون سينما مى تواند به نوعى اعالم 
اعتراض يا ابراز عصبانيت و خشــم باشد اما 
نمى تــوان فرض كرد كه اين همه زباله در اثر 

عصبانيت در خيابان ها و اماكن عمومى شهر 
رها شده باشد. 

وى تشــريح كرد: چندان فرقى نمى كند منشأ 
و دليل رفتار شــهروندان چه باشد، اگر اين 
رفتار نادرســت اســت براى اصالح آن بايد 
بــه اســتراتژى هايى روى آورد كه تلفيقى از 

اقدامات مؤثر را در بگيرند. 
اين فعال محيط زيستى عنوان كرد: براى تغيير 
نگرش و در نهايت اصالح رفتار شهروندانى 
كه حواسشــان به خانه و خودرو و لباس شان 
هست اما محيط زيست را فراموش مى كنند، 
توجه به 4 مؤلفه آموزش، قوانين و مقررات، 
اعمــال قانون و ابزار و منابع ضرورى به نظر 

مى رسد. 
زهره وند بيان كرد: بر اساس شواهد ميدانى كه 
در سطح شهر همدان وجود دارد رهاشدگى 
زباله هــا تنها معطوف بــه محيط هايى چون 
ســينما نمى شــود و به تازگى شدت حجم 
زباله هاى توليدى در ســطح شــهر بيشتر از 
تعــداد باكس هاى جمــع آورى زباله به نظر 

مى رسد. 
وى بــا بيان اينكه نا گفته پيداســت كه عامل 
مؤثر در ترويج فرهنگ نادرست زباله ريختن، 
مشــاهده زباله در محيط زيست است، اظهار 
كرد: بيش از 15 درصد از آشغال هايى كه در 
خيابان ها يا جاده هــاى و محيط هاى عمومى 
شــهر همدان رها مى شــوند، در اثر مشاهده 
زباله هاى موجود، ريخته شــده اند و اين يك 
ادعاى كذب نيست، زيرا با مشاهده گذرا در 
كوچه  پس كوچه هاى شــهر مى توانيد درستى 

اين ادعا را به چشم ببينيد. 

وى همچنيــن بــه نقــش آمــوزش در اين 
زمينه اشــاره كرد و گفــت: آموزش اهميت 
محيط زيســت و ضــرورت محافظت از آن 
به كودكان، مى توانــد مؤثرترين روش براى 
اصالح رفتار زباله ريختن شهروندان باشد به 
عبارتى چه كسانى كه خود زباله مى ريزند و 
چه كســانى كه آن را مى بينند بايد اين رفتار 

را بياموزند. 
در هميــن راســتا معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى همــدان معتقد اســت در تمام 
نقــاط امكان ايجاد باكس زباله نيســت و در 
گفت و گويــى با فارس از ايجــاد باكس هاى 
زباله زير سطحى براى نخستين بار در همدان 

خبر داده است. 
وحيد على  ضميــر تأكيد كرد: بخش عمده اى 
از زباله هــاى شــهرى به صــورت مكانيزه 
جمــع آورى مى شــود، در برخــى معابر كه 
امكان تردد خودروهاى مكانيزه وجود ندارد 
ماشين آالتى چون نيســان و خاور زباله ها را 

جمع آورى مى كنند. 
وى در ادامــه از ايجــاد باكس هاى زباله زير 
سطحى براى نخستين بار در همدان خبر داد 
و گفت: تا كنون تعدادى باكس زير ســطحى 
در چند نقطه از ســطح شــهر مانند خيابان 

بوعلى نصب شده است. 
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان با 
اشــاره به اينكه اين طرح كامال مكانيزه بوده 
و شــيرآبه زباله و آلودگى قابل كنترل است، 
تصريح كرد: اجراى اين طرح بسيار هزينه بر 
است اما مديريت شــهرى در اين مسير گام 

برداشته است. 

 مناسب ســازى معابر شهرى و همچنين 
فضاهاى آموزشى براى دانش آموزان معلول 
بايــد مورد توجه قرار گرفته و مرزبندى بين 

افراد سالم و معلول برداشته شود. 
تربيت بدنى  پيشــگيرى،  تشخيص،  معاون 
و پرورشــى ســازمان اســتثنائى بر لزوم 
زندگى  مطلــوب  شــرايط  فراهم كــردن 
اجتماعى براى افــراد معلول تأكيد كرد و 
گفت:  در قالب طرح تلفيقى، دانش آموزان 
آســيب ديده بينايى، شــنوايى، اوتيســم با 
بهره هوشــى نرمال و بچه هايى كه مشكل 

جســمى حركتى دارند اما بهره هوشيشان 
طبيعى اســت در مدارس عادى مشــغول 
بــه تحصيل مى شــوند. حــدود 70 هزار 
دانش آموز در مدارس عادى در قالب طرح 

تحصيل مى كنند.  تلفيقى 
محمدحســن عظيم عراقــى در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به طرح آموزش تلفيقى فراگير 
اظهار كرد: دانش آموزى كه بهره هوشى اش 
پايين تر از حد نرمال باشد در مدارس خاص 
آموزش وپرورش استثنائى تحصيل مى كند و 
درحال حاضر دانش آموزى با اين ويژگى به 

صورت تلفيقى در مــدارس عادى نداريم. 
ما 80 هزار دانش آموز در مدارس اســتثنائى 

داريم. 
وى با بيان اينكه دانش آموزان با بهره هوشى 
50 تا 70 در مدرسه اســتثنائى مشغول به 
تحصيل هســتند، گفت: البته برخى موارد 
وجود دارد كه دانش آمــوز به عنوان مثال 
اما  دارد،  خوبى  بهره هوشى  و  كم شنواست 
با توجه به اينكه دايره لغاتش كامل و كافى 
نيســت مدتى در مدرسه اســتثنائى درس 
مى خواند و اگر پيشــرفت كرد به مدرسه 

تلفيقى منتقل مى شــود تا در مسير تحصيل 
دچار مشكل نشود. 

عظيم عراقى بــر لزوم فراهم كردن شــرايط 
مطلوب زندگى اجتماعى براى افراد معلول 
تأكيد كــرد و گفت: مناسب ســازى معابر 
شــهرى و همچنين فضاهاى آموزشى براى 
دانش آموزان معلول بايد مــورد توجه قرار 
گرفته و مرزبندى بين افراد ســالم و معلول 
برداشــته شــود. دانش آموزان معلول بايد با 
دانش آموزان عــادى در كنار همديگر درس 

بخوانند و رشد كنند.

اماكن سربسته و كالس هاى درس در تصرف آشغال ها

زباله  در سينما 
خنده هاى «مطرب» را تلخ مى كند

كدام دانش آموزان با نيازهاى ويژه به مدارس عادى مى روند؟
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مسكن

"بازار باز" الزم است اما كافى نيست
 عمليات بازار باز كه مى تواند تحول مهمى را در بازار پول، بانك ها، 
رابطه بانك ها با بانك مركزى، وضعيت بدهى، سپرده قانونى و عمليات 
بين بانكى ايجاد كند از روز شــنبه آغاز شد؛ عملياتى كه سال هاست در 
دنيا رواج دارد اما پاى آن به تازگى در كشــور ما باز شــده و با اينكه 
كارشناسان آن را نقطه عطفى در نظام اقتصادى كشور مى دانند اما بر اين 
باورند با توجه به اينكه در بخش هاى مختلف اقتصاد نامتعادلى وجود 
دارد نمى تــوان از اين ابزار انتظار داشــت به تنهايى تعادل را به اقتصاد 

كشور بازگرداند. 
به گزارش ايســنا، وقتى دولت اوراق را منتشــر مى كند و در بازار قرار 
مى دهــد، به هر صورت بانك ها هم از اين اوراق خريدارى مى كنند كه 
از محل آن سود دريافت كنند و به عنوان يكى از دارايى هاى آنها تلقى 
مى شــود. اين در حالى اســت كه در جريان بازار باز كنترل نرخ سود 
كوتاه مدت يا بيــن بانكى از كانال آن امكان پذير خواهد بود؛ به گونه اى 
كه اگر زمانى بانك ها دچار كمبود نقدينگى شوند و نرخ سود در بازار 
بين بانكى باال برود، بانك مركزى شروع به خريد اوراق از بازار و تزريق 
پول مى كند تا بانك ها بتوانند مشكل نقدينگى را حل كنند و نرخ سود 
بين بانكى كاهش پيدا كند. البته برعكس اين موضوع نيز اتفاق خواهد 
افتاد؛ بنابرايــن از اين پس، بانك مركزى از طريق خريدوفروش اوراق 
خزانه، نرخ ســود بانكى را تنظيم و از طريــق آن به اهداف تورمى كه 
مدنظر دارد خواهد رســيد.  ســوى ديگر بازار باز به دولت برمى گردد 
كه تســويه بدهى هاى خود را از كانال انتشار اوراق انجام مى دهد و در 
سال هاى اخير اغلب از اين روش استفاده كرده است، ولى با راه اندازى 

بازار باز، كانال اصلى انتشار و تسويه بدهى، اين محل خواهد بود. 
در اليحه بودجه 1399 انتشــار حدود 80 هزار ميليارد تومان اوراق در 
دســتور كار قرار دارد كه عمليات بازار باز از محل هاى اصلى انتشــار 
اوراق اســت و پيش بينى شــده در جريان آن بخشى از اوراق دولت به 
عنوان سپرده قانونى بانك ها قرار گيرد و همچنين بانك مركزى به جاى 
اعطاى خط اعتبارى به بانك ها و اضافه برداشتى كه دارند به آنها اوراق 
مى دهد تا بتواند در كنار تأمين مالى براى دولت، نظم را در شبكه بانكى 

ايجاد كند. 
 شروط موفقيت عمليات بازار باز

در اين راستا، يك اقتصاددان بر اين باور است كه موفقيت عمليات بازار 
باز در اين است كه دولت توانسته باشد تعادل را در سياست هاى مالى، 
بودجه اى، تعرفه اى، بازرگانى و همچنين مالياتى ايجاد كند تا بتواند به 
سياســت هاى پولى كه بانك مركزى اعمال مى كند، پاسخ دهد و براى 

رشد اقتصاد، رفاه اقتصاد، كنترل تورم و نقدينگى نتيجه بخش باشد. 
حيدر مستخدمين حســينى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه عمليات 
بازار باز يكى از ابزارهاى سياســت پولى اســت، توضيح داد: سياست 
پولى آخرين مرحله اى است كه مى تواند تعادل را در اقتصاد شكل دهد. 
سياست بودجه اى، سياســت هاى مالى دولت، سياست هاى تعرفه اى و 
بازرگانى دولت، بحث ماليات ها و... كه توسط دولت صورت مى گيرد و 
بانك مركزى به عنوان متولى سياست پولى از ابزارهايى كه در برگيرنده 
اين سياست است كه يكى از آنها عمليات بازار باز تلقى مى شود مى تواند 
نبود تعادلى كه توســط ساير سياست هاى شكل گرفته است را با اعمال 

ابزارهاى سياست هاى پولى متعادل كند. 
معاون اســبق وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه عمليات بازار باز در 4 دهه 
اخير در اقتصاد ايران وجود نداشــته است، ادامه داد: اين عمليات براى 
نخســتين بار در سال 1349 با تكليفى كه بانك مركزى به ساير بانك ها 
داد، اجرا شد و تا سال 1352 ادامه داشت. در آن زمان قرار شد بانك ها 

اوراق قرضه اى كه دولت منتشر كرده خريدارى كنند. 
وى با تأكيد بر اينكه عمليات بازار باز يكى از ابزارهاى سياســت پولى 
در كنار ســپرده هاى قانونى، نرخ تنظيم مجدد و تعيين نرخ بهره است 
كــه مى تواند تعادل را ايجاد كند، اظهار كرد: نقطه ابهامى كه در اجراى 
عمليات بازار باز وجود دارد اين است كه در شرايطى كه اقتصاد كشور از 
ناتعادلى رنج مى برد و ساختار اقتصادى ما بدون برنامه است اين عمليات 

مى تواند موفقيت آميز باشد يا خير. 

براى كشيدن كارت سوخت عجله نكنيد
زدن دكمه خروج كافى نيست، نازل را بگذاريد!

 غيب شدن سهميه بنزين موضوع داغ اين روزهاست كه طبق آنچه اعالم شد، تنها راه 
جلوگيرى از آن انتخاب روش درســت ســوخت گيرى است؛ در غير اين صورت شاهد 

كاهش يك تا 3 ليترى سهميه خواهيد بود. 
يكى از باورهايى كه درباره اســتفاده از دستگاه نازل بنزين وجود دارد، اين است كه اگر 
پس از اتمام فرايند ســوخت گيرى، دكمه خروج را بزنيد و كارت سوخت را خارج كنيد 
كافى است، اما بايد گفت كه اينگونه نيست و اگر مى خواهيد ضرر نكنيد، حتما بايد نازل 

را در جاى خود قرار داده و سپس كارت سوخت خود را خارج كنيد. 

ســخنگوى شــركت پخش فراورده هاى نفتى با تأييد اين موضوع به ايسنا گفت: نحوه 
درست سوخت گيرى موضوعى است كه تاكنون شركت پخش به آن تأكيد داشته، بنابراين 

الزم است تا افراد نسبت به اين مسأله دقت كافى داشته باشند. 
به گفته فاطمه كاهى، الزم اســت در ابتدا فرد كارت را در كارتخوان گذاشته رمز را وارد 
كرده و ســوخت گيرى را آغاز كند و در پايان سوخت گيرى نيز نازل را قطع كرده و پس 
از مشــاهده عالمت و پيغام «كارت خود را برداريد» كارت خود را خارج كند كه در اين 

صورت هيچ سهميه اى از افراد كم نمى شود. 
او دليل كم شدن سهميه بنزين را در صورت رعايت نكردن اين مراحل جلوگيرى از تخلف 
دانست و افزود: اگر اين سيستم پيش بينى نمى شد، وقتى فرد كارت را خارج مى كرد، تا هر 
ميزانى مى توانست سوخت گيرى كند، بدون اينكه از سهميه او كاسته شود؛ به همين دليل 

براى جلوگيرى از چنين مواردى اين طرح در سامانه اجرا شده است. 
ســخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تأكيد بر اينكه اين موضوع يكى از 
شرايطى است كه ايمنى سيستم را براى جلوگيرى از تخلف افزايش مى دهد، تصريح كرد: 
اگر در حين سوخت گيرى، فرد كارت سوخت خود را بيرون بياورد، ممكن است بين يك 
تا 3/99 ليتر از ســهميه سوخت وى كم شود اما اگر كارت را حين سوخت گيرى خارج 

نكند، هيچ اتفاقى نمى افتد و نياز به هيچ محاسبه اى نيست. 
از بامداد روز جمعه 24 آبان، بنزين سهميه بندى شد و بر اين اساس قيمت بنزين معمولى 
ســهميه اى (ماهانه 60 ليتر براى خودروهاى شخصى) از قرار هر ليتر هزار و 500 تومان، 
قيمت بنزين معمولى غيرسهميه اى از قرار هر ليتر 3 هزار تومان و قيمت بنزين سوپر نيز 

از قرار هر ليتر 3 هزار و 500 تومان تعيين شد. 

بازار مسكن آرام تر شد

 با فروكش كردن التهابات ناشى از تغيير قيمت بنزين و تنش هاى 
منطقه اى، رشــد قيمت مسكن متوقف شــده و واسطه ها از كسادى 

معامالت در 2 هفته اخير خبر مى دهند. 
همزمان با افت معامالت مســكن پــس از تنش هاى اخير منطقه اى، 
رشــد قيمت هاى پيشــنهادى نيز متوقف شــده و فعــاالن بازار از 
محو شدن شوك افزايش قيمت بنزين در بازار مسكن خبر مى دهند. 
پس از آنكه خريدوفروش مســكن در آذرمــاه 135 درصد افزايش 
پيدا كرد قيمت هاى پيشنهادى تا 15 درصد و قيمت هاى قطعى 8/5

درصد باال رفت كه به نگرانى ها از ورود بازار مســكن به دوره پرش 
قيمتى منجر شــد. اما واسطه هاى ملكى بيان مى كنند كه بازار مجددا 
آرام شده و طرف تقاضا در نشست ها دست باال را پيدا كرده است. 
بررسى آگهى هاى عرضه شــده به بازار مسكن نيز گوياى آن است 
كه فايل هاى زير قيمت و به قيمت روز به روز بيشــتر مى شود. اين در 
حالى اســت كه در 2 هفته  گذشــته عمده مالكان اين نوع واحدها، 
فــروش را به حالت تعليق درآورده بودند. با ورود امالك زير قيمت 
انتظار مى رود ساير مالكان نيز نرخ هاى پيشنهادى را پايين بياورند و 

فضا براى رونق بازار در شب عيد فراهم شود. 
در روزهــاى اخير برخى متقاضيان كه به دنبــال فايل هاى مرغوب 
مى گشــتند از خريد خانه در شرايط فعلى منصرف شدند اما معدود 
خريداران آماتور با اين پيش فرض كه ممكن اســت با رشــد قيمت 
در ماه هــاى آينده مواجه شــوند از ايده آل هاى خــود درباره خانه  
مورد نظر كوتاه آمدند. آســيب ديگر اين روزها از طرف واسطه هاى 
غيرحرفه اى به بازار ملك وارد شــد. بدين صورت كه مالك، واحد 
خود را با قيمت نامتعارف به يك مشــاور نابلد مى سپارد و پذيرش 

قيمت از سوى مشاور به توهم قيمتى دامن زد. 
مكانيزم بازار مســكن بدين صورت است كه معموال از آذرماه تعداد 
معامالت افزايش پيدا مى كند. اين رفتار دســت كم در 2 سال پيش 
وجود داشــته و تا خردادماه ســال بعد ادامه يافته است، سپس بازار 

وارد ركود مى شود. 
بنگاهى ها بيان مى كنند كه اين وضعيت معموال با مقدارى شــدت و 
ضعــف همواره در دهه هاى اخير در بازار حاكم بوده اما تفاوت اين 
دوره با ســاير دوره ها در اين است كه ظرفيت جهش قيمتى وجود 
نــدارد. خريدوفروش افزايش يافته امــا اغلب متقاضيان براى حفظ 

ارزش پول اقدام به خريد مى كنند. 
ممكن است قيمت هاى اسمى در اين شرايط باال برود اما اگر خواب 
ســرمايه در دوره ركود را در نظر بگيريم سوددهى مناسبى براى آن 

ديده نمى شود. 
در 2 ماه اخير معامالت افزايش يافته است. آذرماه تعداد قراردادهاى 
خريدوفروش 135 درصد نســبت به آبان باال رفــت. آمار اتحاديه 
امالك، گوياى آن اســت كــه معامالت در دى ماه نيــز 17 درصد 
نســبت به آذرماه افزايش يافته اما بســيارى از مشاوران سنتى چنين 
رونقى را احساس نمى كنند. بررســى دليل اين مسأله نشان مى دهد 
عمده قراردادها در دفاترى به امضا مى رســد كه از ابزارهاى نوين و 
نيروهاى آموزش ديده استفاده مى كنند. هرچه ميزان تسلط مشاوران 
به امكانات به روز، بيشــتر باشــد، امكان عقد قرارداد از سوى آنان 

افزايش پيدا مى كند. 

آگهي مزايده عمومي شماره 98/4ز

شركت آب منطقه اى استان همدان 

ميزان سپرده(ريال)قيمت پايه(ريال)شرح كاالرديف
11/763/000/000590/000/000آپارتمان مسكونى واقع در استادان 1
2/000/000/000100/000/000آپارتمان مسكونى واقع در مالير 2

  تاريخ نوبت دوم: 98/10/30

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسكونى را به شرح ذيل طبق اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي 
كتبي به فروش برساند.

 از كليه متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ  98/10/30 لغايت پايان وقت اداري (ساعت00:14) روز شنبه مورخ 98/11/05 جهت خريد اسناد 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  به  (توكن)  الكترونيكى  امضاى  داشتن  با  ها  آپارتمان  مشخصات  و  مزايده  شرايط  و 
اينترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نموده و جهت بازديد تا پايان ساعت ادارى مورخ 98/11/14 از دو واحد آپارتمان مسكونى يكى 
واقع در كوى استادان با شماره ى 09188156863 و ديگرى واقع در مالير با شماره ى 09188517313 تماس گرفته و با هماهنگى حضور 
بهم رسانند. (مبلغ واريزى جهت دريافت اسناد و شرايط مزايده مبلغ  300,000 (سيصد هزار) ريال مى باشد. ميزان سپرده شركت در مزايده 
كتبى به ترتيب براى هر رديف در جدول زير مشخص مى باشد كه مى بايستى طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و 
يا واريز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 به نام سپرده شركت آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل ضمانتنامه را در پاكت الف قرارداده و همراه پاكتهاى 
ب و ج كه شامل ساير مدارك است، به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل و همچنين در سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت بارگذارى نمايند. پرداخت مبلغ پيشنهادى (ثمن معامله) طى يك مرحله خواهد بود و مبلغ پيشنهادى هر آپارتمان بصورت مجزا در 
قسمت خود درج گردد. مهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده كتبي تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/11/15 مي باشد. 
همچنين بازگشايي مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه  مورخ 98/11/16 در محل شركت آب منطقه اي همدان مي باشد. 
ضمنا پيشنهاددهندگان بايد قيمت پيشنهادى خود را بدون 9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 9٪ ماليات بر ارزش 

افزوده بر عهده برنده مى باشد. ضمنا هزينه آگهى مزايده از برنده مزايده اخذ مى گردد. (م.الف1673) 
مزايده كتبي شامل 2گروه :

آگهي حصر وراثت
آقاى نصرا... عربى داراى شماره شناسنامه  3617 به شرح دادخواست كالسه 111/563/98ش از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهزاد عربى به شماره 
شناســنامه  28 در تاريخ 98/9/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 
2- زينب عربى فرزند بهزاد به شماره ملى 4040556712 صادره از بهار متولد 1387 دختر متوفى 3- 
فاطمه سما عربى فرزند بهزاد به شماره ملى 3862627721 صادره از بهار متولد 1394 دختر متوفى 
4- پريسا ناصرى فرزند حجت ا... به شماره شناســنامه 932 صادره از بهار 1367 همسر متوفى 5- 
شهين قديمى فرزند هيبت ا...  به شماره شناسنامه 3666 صادره از بهار متولد 1331 مادر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 420)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهى دعوت از مجاورين 
آقاى امير ســيف مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك 51 فرعى از 3401 اصلى بخش يك 
صدور سند  در قالب  نهاوند برابر درخواست شــماره 98/ن/4983 مورخ1398/9/13 تقاضاى 
تك برگى پالك فوق را از اين داره نموده و متقاضى مدعى مى باشد كه مجاورين را نمى شناسند 
و دسترســى به مالكين ندارد، لذا به اســتناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در خصوص 
تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده 18 آئين نامه اجرايى 
مفاد اسناد رســمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه در روز 
شنبه مورخ1398/12/17 ساعت10 در محل وقوع در نهاوند جاده دهبوره عدم حضور مجاورين 
و مالكين مشــاعى مانع از انجام عمليات نقشــه بردارى نمى گردد چنانچه نياز به آگهى مجدد 

باشد در همين روزنامه درج مى گردد.(م الف278)
تاريخ انتشار:98/10/30

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى تغييرات شركت معدن كاران نوح آوند شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
1348 و شناسه ملى 14003739078

به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 1398/8/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاى هيأت مديره به قرار ذيل تعيين سمت گرديدند:

اسماعيل حسن كاويار به كد ملى 3961910154 به سمت مديرعامل و عضو اصلى 
هيأت مديره 

ــب  ــمت ناي ــه س ــى 3961885877 ب ــد مل ــه ك ــار ب ــن كاوي ــى حس مصطف
ــره  ــأت مدي ــس هي رئي

ــس  ــمت رئي ــه س ــى 3961038831 ب ــد مل ــه ك ــار ب ــا حســن كاوي على رض
ــره  هيــأت مدي

2- دارنــدگان حــق امضــاء: كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت 
ــروات، قراردادهــا و كليــه اوراق عــادى و نامه هــاى  از قبيــل چــك، ســفته، ب
ادارى شــركت بــا امضــاء منفــرد مديرعامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر 

اســت.
ــدگان حــق امضــاء، تعييــن  ــا ثبــت ايــن مســتند تصميمــات تعييــن دارن ب
ــك  ــوابق الكتروني ــى در س ــط متقاض ــده توس ــاب ش ــران انتخ ــمت مدي س
ــت  ــازمان ثب ــاى س ــگاه آگهى ه ــت و در پاي ــوم ثب ــى مرق ــخصيت حقوق ش

ــد. ــى مى باش ــل دسترس قاب
(م الف 280)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

آگهي حصر وراثت
آقاى رضا صيد قلى پور داراى شــماره شناسنامه  10 به شرح دادخواست كالسه 
694/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان صغرا فاقد نام خانوادگى به شماره شناسنامه  673 در تاريخ 
1369 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به:
 1- اسدا... نجفى موفق فرزند ولى ا... به شــماره شناسنامه 4050950464 متولد 
1315 فرزند متوفى 2- فتح ا... صيدقلى پور فرزند ولى ا... به شــماره شناســنامه 
4051728684 متولــد 1339 فرزنــد متوفى 3-نصــرت ا... صيدقلى پور فرزند 
ولى ا... به شــماره شناسنامه 4051734110 متولد 1336 فرزند متوفى 4-قدرت ا... 
صيدقلى پور فرزند ولى ا... به شــماره شناســنامه 26 متولد 1333 فرزند متوفى 
5-جمشيد صيدقلى پور فرزند ولى ا... به شماره شناسنامه 61 متولد 1343 فرزند 
متوفى  6-رضا صيدقلى پور فرزند ولى ا... به شماره شناسنامه 10 متولد 1340 فرزند 
متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف442)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

غزل اسالمي»
 احتماالً از مهرماه ســال تحصيلي 99
رشته پزشكي در دانشــگاه آزاد اسالمي 

همدان راه اندازي مي شود. 
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى همدان در 
نشســت خبري اعالم كــرد كه موافقت 
اصولي رشته پزشكى براى نخستين بار در 
اين دانشگاه دريافت شده كه به احتمال 
قوى از مهرماه جذب دانشــجو خواهيم 

داشت. 
مرتضي قائمي گفت: اين رشته به خاطر 
ماهيتي كه دارد بايد حتمــاً در باالترين 
سطح تدريس شود و با همكاري رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي و مسئوالن مربوطه 
تمام تالش مــان را در اين زمينه خواهيم 

كرد. 
وي با اشــاره به راه اندازى هنرستان بهيارى در 
قالب آموزشكده سما در همدان براى نخستين 
بار در غرب كشور هم گفت: درحال حاضر 102
كارگاه و آزمايشگاه در استان داريم كه برخى از 

آنها نيز هايتك هستند. 
وى از فعاليت 3 مركز تحقيقاتى در دانشگاه آزاد 
اســالمى همدان در سالجارى خبر داد و افزود: 
اختراعات و اكتشــافات خوبى نيز در دانشگاه 
آزاد داشــتيم كه مى توان به كيت تشخيص تب 
كريمه كنگو، واكسن نيوكاسل و كيت تشخيص 

ويروس پاپيلوماى انسانى اشاره كرد. 
وى بــا بيــان اينكــه طرح هــاى پژوهشــى 
درون دانشگاهى متعددى در استان داريم، گفت: 
14 طرح پژوهشى برون دانشگاهى نيز با شركت  
نفت، شركت قطعه سازى، شهردارى و... در حال 

انجام است. 
قائمى در ادامه از راه اندازى شبكه ساها (سامانه 
آزمايشگاه هاى همكار آزاد) در اين دانشگاه خبر 
داد و تأكيد كرد: هدف از اين كار پاســخگويى 
به نيازهاى جامعه علمى كشــور و اجراى سند 

راهبردى پژوهش و فناورى است. 
وى گفــت: در اين طرح متقاضيان مى توانند با 
پرداخت هزينه مختصرى از تجهيزات دانشگاه 
آزاد اسالمى براى فعاليت هاى علمى و پژوهشى 

خود استفاده كنند. 
رئيس دانشگاه آزاد اســالمى واحد همدان در 
ادامه با اشــاره به اضافه شدن چند رشته جديد 
مقطع كارشناســى به اين دانشــگاه در تشريح 
اين مطلب بيان كرد: رشــته حقوق و مشاوره 
در مالير و رشته هاى مهندسى صنايع، مهندسى 
فضاى سبز، مديريت كسب وكارهاى كوچك، 
مديريت صنعتى و رشته اپتيك و ليزر در همدان 

به سيستم آموزشى اضافه شده است. 
وى توجه دانشــگاه به پيوند علم و صنعت را 
بســيار مهم عنوان كرد و با بيان اينكه در همين 

راستا اساتيد بخشى از وقت آموزشى خود را در 
كارخانجات و كارگاه هاى توليدى مى گذرانند، 
گفت: معتقديم با اين كار زمينه براى تقويت علم 
و صنعت و حل مشكالت جامعه مهيا مى شود. 
قائمي در پاسخ به ســؤال خبرنگار همدان پيام 
درباره تعداد استفاده مراكز صنعتي و اقتصادي 
از پايان نامه هاي دانشجويي، گفت: درحال حاضر 
تعداد زيادي از فعاالن اقتصادي از پايان نامه هاي 
دانشجويي براي كار توليد خود استفاده مي كنند. 
وي درباره مدارج اســاتيد دانشگاه آزاد همدان 
هم اظهار كرد: 15 نفر از اســاتيد اين دانشگاه، 
دانشــيار هستند كه پرونده تعدادي از آنها براي 
بررسي و دريافت مدرك استادتمامي به تهران 
ارسال شده و به زودي چند نفر از آنها به درجه 

استادتمامي ارتقا پيدا مي كنند. 
قائمي ادامه داد: 130 نفر از اساتيد اين دانشگاه 
اســتاديار و بقيه آنها مربي هســتند كه اغلب 
آنها دانشجوي دكتري هســتند و با پايان دوره 

تحصيلي آنها به زودي استاديار مي شوند. 
وي با اشــاره به آمار 80 درصدي اســتادياران 
دانشگاه، توضيح داد: مدتي است كه ديگر مربي 

نمي پذيريم.
 جذب دانشجوى خارجى از مهرماه

وى در بخش ديگرى از ســخنانش از جذب 
دانشجوى خارجى براى تحصيل در دانشگاه 
آزاد خبــر داد و گفت: بــه احتمال قوى كار 
جذب دانشــجوى خارجــى از مهرماه آغاز 
مى شــود ضمن اينكه بيشــترين تمركز ما بر 
روى جــذب از كشــورهاى عربى اطراف و 

عراق است. 
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد همدان 
در پاسخ به اين ســؤال كه چه رشته هايى در 
دانشگاه آزاد حذف شــده است، گفت: هيچ 
رشته حذفى نداشــتيم، حتى با وجود تعداد 
كم دانشجو در برخى رشته ها كالس تشكيل 

شده است. 
بعضي  برابر  مهدكــودك 4  هزينه   

رشته ها در دانشگاه آزاد است
وى در ادامه با مقايســه هزينه هاى تحصيل در 
يك رشته دانشگاه آزاد با هزينه مهدكودك بيان 
كــرد: در برخى موارد هزينه يك مهد كودك 4

برابر يك رشته در اين دانشگاه است. 
قائمى تقســيط شهريه دانشــجويان به منظور 
تســهيل در رونــد تحصيل را يكــى ديگر از 
موضوعات مد نظر دانشگاه عنوان كرد و گفت: 
در اين دانشگاه كسى به خاطر نداشتن بضاعت 

مالى از تحصيل محروم نشده است. 
وى در پاســخ به اين ســؤال كه ميزان گردش 
مالى دانشــگاه چقدر اســت، بيان كرد: به اين 
سؤال نمى توانم پاسخ دهم اما نه مى توان گفت 
وضعيــت مالى مطلوبى داريــم و نه وضعيت 

بحرانى است. 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان ميزان كسب 
ثروت دانشــگاه آزاد در حوزه تجارى ســازى 
ايده ها را حــدود 2 ميليارد تومان عنوان كرد و 
با اشاره به رشد اين رقم نسبت به سال گذشته 
گفت: البته كار در ايــن حوزه بايد پرقدرت تر 

پيش رود. 
 راه اندازى «ســراى نوآورى مبل و 

منبت»
وى يكى ديگر از قابليت هاى اســتان همدان را 
مربوط به حوزه مبل و منبت مالير دانست و با 
اشاره به راه اندازى «سراى نوآورى مبل و منبت» 
در اين شهرستان افزود: با راه اندازى اين بخش 
ارتباط دانشــگاه با صنعتگران قوت گرفته و با 
احصا نيازهاى اين بخش، براى رفع مشكالت 

در تالش هستيم. 
قائمى گفت: به عنــوان مثال برخى صنعتگران 
مبل و منبــت براى رنگ آميــزى محصوالت 
خود مجبور به خريد رنگ از تهران و يا انتقال 

آنها به پايتخت بودنــد كه در اين حوزه 
نيــز ورود كرده ايم، زيرا معتقديم بايد از 
تخصص اساتيد شــيمى و متمركزكردن 
كار در همدان براى رفع اين مشكل بهره 

گرفته شود. 
وى در ادامه از برگزارى دوره هاى مهارتى 
در دانشگاه آزاد و ايجاد رشته هاى مورد 
نياز در آن خبر داد و گفت: 300 موضوع 
در اين زمينه تعريف شده كه دانشجويان 
و يا اســاتيد نيز، بنا به نيازهاى اســتان، 
مى تواننــد در افزايش تعداد آن ســهيم 

باشند. 
 اجــراى «طــرح پايش» در 

دانشگاه آزاد اسالمى
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان در 
بخش ديگرى از ســخنانش از اجراى 
«طرح پايــش» در دانشــگاه آزاد خبر داد و 
افزود: در اين طرح با موضوعى و اختصاصى 
كردن بحث ها ســعى كرده ايم سردرگمى در 
حوزه پژوهش ها را كنار بگذاريم.  وى با بيان 
اينكه «طرح پايش» براى توسعه علمى كشور 
و دسترســى به دانشگاه مسأله محور، با هدف 
ارتقاى توان پژوهشى و حل مسائل راهبردى 
راه اندازى شــده اســت، ادامه داد: برگزارى 
طرح هاى مكمل و دوره هــاى مهارت افزايى 
بــراى دانشــجويان با هدف توانمندســازى 
آنهــا و افزايش اشــتغالزايى در جامعه نيز از 
به شــمار  آزاد  دانشــگاه  اصلى  رويكردهاى 
مــى رود.  قائمى از شــروع حدود صد دوره 
مهارتى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
همزمــان با ترم جديد در بهمن ماه خبر داد و 
گفت:  امكان تحصيل همزمان 2 رشته نزديك 
به هم نيز در اين دانشگاه فراهم شده است. 

 مسير منتهى به دانشگاه آزاد
2 بانده خواهد شد

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان در 
ادامه از ارتباط دانشــگاه با مسئوالن استان و 
پيگيــرى موضوعات بر مبنــاى طرح آمايش 
سرزمين خبر داد و با بيان اينكه ارتباط خوبى 
با مســئوالن و مديران اســتان داريم، گفت: 
مسير منتهى به دانشــگاه 2 بانده خواهد شد 
كه رديــف اعتبــارى آن در بودجه 99 ديده 

شده است. 
وى در بخــش پايانــى ســخنانش توجــه به 
پرورش نيروى انسانى متعهد و متخصص را از 
رويكردهاى اصلى دانشــگاه آزاد عنوان كرد و 
افزود: حضور دانشجويان در اردوهاى جهادى، 
برگزارى يادواره شهدا، شركت در طرح حيات 
طيبه و برگزارى اردوهاى راهيان نور در حوزه 
فرهنگى از موضوعاتى است كه به طور مستمر 

برگزار مى شود.

رشته پزشكي در دانشگاه آزاد 
راه اندازي مى شود

■ 6 رشته جديد به دانشگاه آزاد اضافه شد
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بازگشت تيم هاى ايرانى 
به ليگ قهرمانان آسيا!؟

 نمايندگان ايران با شرايط خاصى به ليگ قهرمانان آسيا بازخواهند 
گشت. 

پس از حدود 72 ســاعت پر استرس كه حاوى خبرهاى خوبى براى 
فوتبال ايران نبود، حاال شــنيده مى شود كه مشكالت بين فوتبال ايران 
و كنفدراسيون فوتبال آسيا دست كم به طور موقت در حال رفع شدن 
است و نمايندگان ايران به مســابقات ليگ قهرمانان آسيا بازخواهند 

گشت. 
پيشــنهاد AFC به مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران اين بوده كه ابتدا 
2 تيم شــهرخودرو و اســتقالل ديدارهاى خود را در مرحله پلى آف 
در زمين بى طــرف برگزار كنند و در قطر از تيم هاى الكويت و الريفا 
ميزبانى داشــته باشند. اين 2 مسابقه در روز 5 بهمن ماه برگزار خواهد 
شد و به طور طبيعى در صورت صعود 2 نماينده ايران به مرحله بعد 
پلى اف، مسابقه بعدى نيز با فاصله حدود يك هفته اى به انجام مى رسد. 
در اين بين احتماال هر 2 تيم اســتقالل و شــهرخودرو در كشور قطر 
مى ماننــد زيرا ديدار دوم آنها در صــورت صعود مقابل 2 تيم قطرى 

الريان و الغرافه خواهد بود. 
در مرحله گروهى نيز تا بررسى هاى دقيق درباره امنيت ورزشگاه هاى 
ايران، مســابقات دور رفت به ميزبانى رقباى نمايندگان ايران برگزار 
مى شود و در دور برگشت، تيم هاى ايرانى مى توانند از رقباى خود در 
خانه ميزبانى داشته باشند. البته بايد توجه داشت كه همچنان ديدار با 
نمايندگان عربســتان به شكل رفت و برگشت در كشور ثالث برگزار 

خواهد شد. 
هنوز فدراســيون فوتبال به اين پيشنهاد پاسخ نداده اما شنيده ها حاكى 
از آن اســت كه موافقت ضمنى با اين اتفاق صورت گرفته اســت. با 
اين حال 2 مشــكل وجود دارد: يكى اينكه چه تضمينى براى ميزبانى 
نمايندگان ايران در دور برگشــت وجود دارد و اينكه 2 تيم استقالل 
و شــهر خودرو از لحاظ مالى امكان ميزبانى در كشور قطر را خواهند 

داشت يا خير. 
البته موضوع دوم قابل حل است زيرا روابط فدراسيون فوتبال ايران و 
قطر خوب است و به احتمال زياد ميزبانى نمايندگان ما از 2 تيم كويتى 
و بحرينى با مبلغى بسيار ناچيز و شايد رايگان به انجام خواهد رسيد.

برانكو سرمربى تيم ملى عمان شد
 برانكو ايوانكوويچ سرمربى سابق تيم ملى ايران به صورت رسمى 

هدايت تيم ملى عمان را برعهده گرفت. 
برانكو ايوانكوويچ سرمربى سابق پرسپوليس و تيم ملى ايران كه جزو 
گزينه هاى تيم ملى نيز تا چندى پيش به حســاب مى آمد با فدراسيون 
فوتبال عمان به توافق كامل رسيد و هدايت تيم بزرگساالن اين كشور 

را برعهده گرفت. 
برانكو با مسئوالن فدراسيون اين كشور به توافق كامل رسيد و دوشنبه 

هفته آتى به همراه تمام دستياران خود به اين كشور بازمى گردد. 
احمد الفارسى، عضو فدراسيون فوتبال عمان اين خبر را تأييد كرد. 

نقش عربستان 
در سلب ميزبانى باشگاه هاى ايرانى 

 روزنامه الشرق االوســط عربســتان اعالم كرد كه سلب ميزبانى از 
باشــگاه هاى ايران در ليگ قهرمانان آســيا با پيشــنهاد اعضاى كميته 

مسابقات از جمله عضو عربستانى صورت گرفته است. 
روزنامه الشرق االوسط عربستان در گزارشى به بحث سلب ميزبانى از 

باشگاه هاى ايران در ليگ قهرمانان آسيا پرداخت. 
بــه گزارش مهر، اين روزنامه نوشــت: كميته اجرايى AFC تصميم 
گرفت كه رأى كميته مســابقات مبنى بر ندادن اجازه به باشــگاه هاى 
ايرانى براى بازى در زمين خود را تأييد كند. بر اســاس منابع خبرى 
الشرق االوســط، اين رأى به صورت تلفنى بين اعضاى كميته اجرايى 

گرفته شده و هنوز به اطالع فدراسيون هاى ملى نرسيده است.
اين روزنامه در ادامه درباره نقش عربســتان هم در اين رأى نوشــته 
اســت: كميته مسابقات AFC روز جمعه پس از رأى اعضاى خود 
كه در بين آنها ابراهيم القاســم عضو ســعودى هم حضور داشــت 
ميزبانى باشــگاه هاى ايرانى در خانه خود را در ليگ قهرمانان آســيا 
سلب كرد. AFC باشــگاه هاى ايرانى را به بازى در زمين بى طرف 
ملزم مى    كند، با اينكه فدراســيون ايــران تهديد به كناره گيرى از اين 

مسابقات كرده است. 

برايتون اردوى  خود را در امارات لغو كرد
 باشگاه برايتون هم پس از منچستريونايتد دومين تيم انگليسى است 

كه اردوى تمرينى خود را در امارات لغو مى كند. 
باشگاه برايتون اعالم كرد به جاى سفر به امارات براى برگزارى اردوى 
تمرينى در اين كشور، در اروپا خواهد ماند و اردوى خود را در اروپا 

برگزار خواهد كرد. 
به گزارش اينديپندنت، پس از آنكه منچســتريونايتد اردوى تمرينى 
خود را لغو كرد، برايتون نيز تصميم گرفت به جاى حضور در امارات 
در اروپا باقى بمانــد و اردوى تمرينى خود را در يكى از مناطق گرم 
آب وهوايى در اين قاره از ســر بگيرد. به نظر مى رســد آرسنال نيز به 
زودى تصميم خود را درباره سفر خود به امارات براى اردوى آمادگى 

اعالم كند. 
تيم هاى اروپايى در اين مقطع ســال براى بهره مندى از آب و هاى گرم 
امارات و قطر و تمرين در فضاى باز به اين كشــورها ســفر مى كنند 

تا بتوانند خودشان را براى ادامه فصل ليگ هاى اروپايى آماده كنند. 
ياران عليرضا جهانبخش در ماه فوريه و پس از ديدار با واتفورد چند 
روزى بدون بازى هستند و از هم اكنون سران اين تيم به دنبال پر كردن 

اين مقطع زمانى هستند. 

زمانى براى همدلى و همزبانى بيشتر
مهدى ناصرنژاد  »

  دشمنى دولت آمريكا با سردمدارى دونالد ترامپ عليه ملت 
و دولت ايران كه از 40 ســال پيش شــدت گرفته است، تمامى 
ندارد و تازه ترين دسيســه آمريكايى ها با همكارى ســازمان ها و 
نهاد هاى بين المللى و تحت ســيطره آن، محروم ســاختن جامعه 
ورزش كشورمان از ميزبانى مســابقات جام قهرمانى باشگاه  هاى 

است.  آسيا 
اين بار كنفدراســيون فوتبال آســيا به تبعيت از سياست گذارى  هاى 
خصمانه آمريكا عليه كشــورمان و جلب رضايت برخى كشور هاى 
بانفوذ عربى كه در رقابت  هاى جام باشــگاه  هاى آســيا تيم دارند و 
باختن و امتياز دادن برابر تيم  هاى بدون امكانات اما قدرتمند ايرانى 
را تاب نمى آورند، دســت به ابتكار خائنان  زده و اعالم كرده است، 
بازى  هاى تيم  هــاى ايرانى كه امســال در رقابت  هاى جام قهرمانى 
باشگاه  هاى آســيايى حضور دارند، بايد در كشور و زمين بى طرف 
برگزار شــود. دليل چنين تصميم خام و خائنانه كنفدراسيون فوتبال 
آســيا، ناامن تلقى كردن شــهر هاى كشــورمان براى ميزبانى چنين 

مسابقاتى است. 
چنين تصميم و برنامه ريزى غلط نهاد آسيايى فوتبال عليه فوتبال و 
بلكه جامعه ورزش كشورمان در حالى انجام مى شود كه دنيا خوب 
مى داند سواى استقبال پرشور و يكصد هزار نفرى از مسابقات ملى 
و باشــگاهى ايران با رقباى آسيايى و ميهمان نوازى گرم و صميمانه 
ايرانى هــا از تيم  هاى ميهمان و عوامــل بين المللى برگزاركننده اين 
مســابقات، هيچ حادثه ناگوار و دردسر غيرقابل جبرانى در ميادين 
ورزش ايران روى نداده اســت، در غيــر اين صورت كه در كردن 
چند ترقه و فشفشه رنگى در تمام دنيا مرسوم است و اسباب شادى 
دل جوان  هاى پرشــور و پرانرژى، چــه ايرانى و چه هر كجاى دنيا 

را فراهم مى سازد. 
راستى با يك عينك خوش بينى و قضاوت عادالنه و غيرقرض ورزانه 
آيا ميادين ورزشــى ايران امن تر و اطمينان بخش تر است يا زندگى 
و حيات اجتماعى در بســيارى از كشور هاى منطقه از جمله عراق، 
ليبى، ســودان، افغانســتان و خود عربســتان و امارات يا خيلى از 
كشــور هاى اروپايى كه پس از برگزارى هر مســابقه حســاس و 
پرتماشــاگر موجى از آشوب، زد و خورد، اتوبوس سوزى و شيشه 
خردكنى در مراكز اصلى شهرهايشــان به راه مى افتد و چندين نفر 

هم لت و پار مى شوند!
انصافًا هر انسان و ذهن باشعور و باوجدانى خوب مى تواند بفهمد 
حركت ها و تصميم  هاى برخى مجامــع بين المللى عليه مردم ايران 
كامًال سياسى و يك طرفه و براى حفظ كرسى ها و نظام  هاى پردرآمد 
و پر زرق و برق است و بايد هم در چنين شرايطى ترامپ ابله براى 

ايرانيان پيام كتبى با زبان فارسى بفرستد و اشك تمساح بريزد!
همچنين در چنين شــرايطى است كه ما مردم ايران از هر قشر و هر 
سن و سالى بايد بيشتر از زمان ديگر قدر اتحاد، همدلى و همزبانى 

خود را بدانيم و بر داشته  هاى خويش افتخار كنيم!

فرصت كسب سهميه المپيك براى 
ژيمناستيك 

 اختــالف وزارت ورزش بــا فدراســيون ژيمناســتيك ســبب شــده 
تــا حاشــيه ها در ايــن رشــته، اصــل را هــدف قــرار داده و همچــون 
ــك  ــهميه المپي ــران و كســب س ــتيك اي ــش روى ژيمناس ــى پي مانع

قــرار بگيــرد. 
مســابقات كســب ســهميه در رشــته هاى مختلــف در حــال پيگيــرى 
ــال  ــه دنب ــف ب ــته هاى مختل ــران در رش ــكاران اي ــت و ورزش اس
ــى  ــداد ورزش ــن روي ــور در بزرگتري ــراى حض ــهميه ب ــب س كس
ــراى حضــور در  ــز ب ــان ژيمناســتيك ني ــن مي ــان هســتند. در اي جه

ــت.  ــرده اس ــزى ك ــهميه برنامه ري ــب س ــاى كس رقابت ه
رشــته اى كه تا به امروز موفق نشــده در المپيك حضور داشته باشد 
اما با اتفاقاتى كه در چند وقت اخير در اين رشــته رخ داده، از جمله 
كســب مدال آسيايى و موفقيت هاى جهانى، اين اميدوارى وجود دارد 
تا ژيمناستيك بتواند پس از مدت ها طلسم شكن شده و براى نخستين 

بار سهميه المپيك را كسب كند. 
ــا كســب  ــران ت ــارس، درحال حاضــر ژيمناســتيك اي ــه گــزارش ف ب
ســهميه و تاريخ ســازى تنهــا يــك قــدم فاصلــه دارد و ايــن اتفــاق 
ــد ســهميه  در شــرايطى رخ خواهــد داد كــه ســعيدرضا كيخــا بتوان
ــون  ــه پيرام ــيه هايى ك ــا حاش ــد ام ــب كن ــو را كس ــك توكي المپي
اختــالف وزارت ورزش بــا فدراســيون ژيمناســتيك رخ داده، ســبب 
ــرار داده و  ــدف ق ــل را ه ــته، اص ــن رش ــيه ها در اي ــا حاش ــده ت ش
ــا  ــه ت ــرار گرفت ــران ق ــتيك اي ــش روى ژيمناس ــى پي ــون مانع همچ

ــا كســب ســهميه المپيــك بيشــتر شــود.  فاصلــه كيخــا ب
سفر ژيمناست هاى ايران براى كسب سهميه به جام جهانى ملبورن در 

هاله اى از ابهام قرار دارد. 

داور بهارى در كالس دانش افزايى 
ــدى داور شهرســتان بهــار در كالس دانــش افزايــى   مهــدى الون

ــرد.  ــركت ك ــر ش ــگ برت نيم فصــل داوران و كمــك داوران لي
مراســم افتتاحيــه دوره دانش افزايــى نيم فصــل داوران و كمــك داوران 

ليــگ برتــر، روز گذشــته در هتــل آزادى تهــران برگزار شــد. 
ــر  ــرادى ب ــال م ــرادى و داني ــوق را مســعود م ــن دوره ف ــدرس اي م

ــده داشــتند.  عه
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پيشخوان
هندبال همدان به بقا اميدوار شد

 تيم هندبال همدان با برترى مقابل هيأت خرم آباد، 
به بقا در ليگ دسته يك هندبال كشور اميدوار شد. 

هفته نهم رقابت هاى ليگ دسته يك هندبال باشگاه هاى 
كشــور در شــهرهاى مختلف دنبال شد و تيم همدان 

مقابل هيأت خرم آباد به برترى 39 بر 28 رسيد. 
هندباليســت هاى همدانى كه ميزبان اين مسابقه بودند 
با اين پيروزى به نخستين برد اين فصل خود در ليگ 

دسته يك باشگاه هاى كشور دست يافتند. 
شــاگردان مجيد مشــايخى پور در تمامــى دقايق اين 
مسابقه از حريف خود پيش بودند و توانستند با اقتدار 

به نخستين پيروزى اين فصل خود دست يابند. 
اين پيروزى موجب شد تا تيم هندبال همدان باالتر از 
خرم آباد در جــدول رده بندى قرار بگيرد و اميدوار به 

بقا در ليگ يك شود. 
تيم همدان در گروه چهارم اين مســابقات با تيم هاى 
خرم آباد، مريوان، كرمانشــاه و كيميا كاشت كردستان 

هم گروه است. 
مســابقات ليگ دســته يك هندبال با شركت 16 تيم 
هيأت هاى هندبال كرمانشاه، خرم آباد، كاشان، مريوان، 
ماهشــهر، بوشــهر، پرواز هوانيروز اصفهان، زاهدان، 
همدان، ميناب، كيميا كاشــت كردســتان، پرسپوليس 
بهبهان، نفت اميديه، ســامنات تهران، مهران قم، قنات 

زارچ و خراسان رضوى پيگيرى مى شود. 
تيم هاى قعرنشــين هر گروه به ليگ دسته دوم هندبال 

كشور سقوط مى كنند. 

قضاوت 3 داور ايرانى 
در كاپ آسيا

 فيبــا آســيا از 3 داور ايرانى براى 
قضاوت در بسكتبال كاپ آسيا دعوت 

كرد. 
فيبا آســيا ليســت داوران بسكتبال در 
پنجره نخست كاپ آسيا را اعالم كرد. 
بر اين اساس 3 داور ايرانى با توجه به 
عملكرد و شايستگى در ليست فيبا آسيا 

قرار گرفتند. 
محمد دوست، هادى ســالم و صادق 
قنبــرى 3 داور بين المللى كشــورمان 
هســتند كه به عنوان نماينده ايران در 

كاپ آسيا حضور خواهند داشت. 
يكــى از ايــن داوران همدانى اســت 
هادى ســالم، داور خوب اســتان اول 
اســفندماه در ايــن رقابت ها قضاوت 
خواهد داشــت.  هادى سالم در پنجره 
نخست كاپ آســيا 2 ديدار هنگ كنگ 
مقابل گوام و هنگ كنگ مقابل استراليا 

را قضاوت خواهد كرد. 
تيم ملى بســكتبال ايران در كاپ آســيا 
بــا قرارگرفتن در گــروه E با تيم هاى 
عربســتان، ســوريه و قطــر هم گروه 
اســت. پنجره نخست كاپ آسيا 1 تا 4 

اسفندماه 98 برگزار مى شود. 

مسابقات فوتسال 
پيشكسوتان در مريانج

 در مســابقات فوتسال پيشكسوتان 
10 تيم شركت دارند كه در 2 گروه به 
مصاف هم مى روند. در گروه نخســت 
تيم هاى شــهداى مريانج «ب»، سردار 
شمسى پور، شــهداى سوالن، خورشيد 
الونــد و محالت حضــور دارند و در 
گروه دوم نيز تيم هاى شــهداى مريانج 
جورقان،  شــهداى  ملى،  بانك  «الف»، 
شــهيد ديباج و نگين استيل الوند قرار 
دارند كه مســابقات خود را در ســالن 
فوتسال مجموعه ورزشى شهيد حاجى 

بابايى مريانج برگزار مى كنند. 
هفتــه ســوم ايــن مســابقات بــا انجــام 
4 بــازى دنبــال شــد و تيم هــاي نگيــن 
ــى پور،  ــردار شمس ــد، س ــتيل الون اس
ــف» و خورشــيد  ــج «ال شــهداى مريان
ــه  ــود ب ــان خ ــر حريف ــد در براب الون

ــيدند.  ــروزي رس پي
ــد  ــتيل الون ــن اس ــه نگي ــن هفت در اي
ــر  ــر صف ــك ب ــه ي ــا نتيج توانســت ب
تيــم فوتســال شــهداى جورقــان را 
ــج  ــهداى مريان ــد و ش ــت بده شكس
شــهيد  فوتســال  تيــم  برابــر  نيــز 
2 بــر   8 نتيجــه  بــا  شمســى پور 

شكســت خــورد. 
تيــم خورشــيد الوند با نتيجــه 12بر 
يك تيم محــالت را گلبــاران كرد و 
تيم شــهداى مريانج «الف» در مصاف 
با شــهيد ديباج با نتيجــه 3 بر يك به 

پيروزى رسيد. 

 كشتى استان حركت خود را براى رسيدن 
بــه دوران اوج آغاز كرده و تالش كشــتى 
استان انشاا... در المپيك 2024 پاريس به بار 

خواهد نشست. 
نايب رئيس هيأت كشــتى اســتان با اعالم 
اين مطلــب در گفت وگــوى اختصاصى با 
همدان پيام گفت: كشتى استان پس از 8 سال 
ركود از ابتداى امســال با حضور حميدرضا 
يــارى در رأس هيأت كشــتى اســتان جان 
تازه اى گرفت و حركت رو به رشــد خود را 

 آغاز كرد. 
مســعود مصطفى جوكار با مثبت تلقى كردن 
عملكرد هيأت كشــتى اســتان افزود: كشتى 
اســتان فعاليت خود را با شــتاب بيشــترى 
دنبــال مى كند و پــس از آنكه چند ســالى 
قهرمانى كشــور، منطقه اى برگزار مى شــد 
امســال با حضور 32 تيم برگزار شــد و تيم 
استان پس از سال ها ركود نتايج بدى كسب 
نكرد اما پتانســيل كشتى استان بيشتر از اين 
است و افق كشتى اســتان المپيك تابستانى 
2024 پاريس است كه اميدواريم تا آن موقع 

كاشته هاى كشتى استان به بار بنشيند. 
نايــب قهرمان المپيــك 2004 آتن، حضور 
حميدرضــا يارى را در رأس هيأت كشــتى 
استان به فال نيك گرفت و يادآور شد: يارى 

مديريت خوبى دارد و با آمدن وى كشــتى 
جان تازه اى گرفت. وى حضور پررنگى در 
كشــتى دارد و هر جا تيم هاى استان مسابقه 
داشــتند يارى نيز حاضر بــود و از نزديك 
عملكرد كشــتى استان را رصد مى كند و اين 
نويد روزهاى روشــن براى كشتى استان را 

مى دهد. 
وى ادامه داد: البته يارى به تنهايى نمى تواند 
چرخ زنگ زده كشــتى اســتان را به حركت 
درآورد و بايد تمام دلســوختگان كشتى وى 
را يارى و حمايت كنند تا كِشتى ُكشتى استان 

به ساحل نجات برسد. 
كشــتى  آينده  كشــورمان  تيم ملى  مربــى 
اســتان همدان را روشــن تلقــى كرد و 
گفــت: در اين 8 مــاه برنامه هاى زيادى 
براى كشــتى انجام شد كه نويد روزهاى 
مديركل  حمايــت  مى دهــد  را  خوشــى 
ورزش و جوانان از كشــتى بسيار خوب 
اســت و همه جانبه كمــك مى كند. رئيس 
هيــأت نيز تالش وافــرى دارد و با اين 
اســتان  كشــتى  در  كه  همدلى  و  وفــاق 
مشــاهده مى شــود همــدان دوبــاره به 
گشــت  خواهد  باز  خود  اوج  روزهــاى 
و دوباره مدال هــاى جهانى و المپيك را 

كشــتى گيران استان كسب خواهند كرد. 

وى درباره افت كشتى در مالير تصريح كرد: 
كشتى مالير نيز همچون ديگر شهرها در اين 
چند ســال افت زيادى داشت اما با حضور 
يارى در استان و مومنى رئيس هيأت مالير، 
كشتى در اين شهرستان نيز به جنب وجوش 
درآمــده و اميدوارم دوباره كشــتى مالير به 

جايگاه خود برگردد. 
البته كشــتى نيــاز به زمان دارد، 8 ســال از 
سطح نخست كشتى كشــور دور بوديم اما 
اين پتانســيل در كشتى استان و مالير وجود 
دارد كه اين ركود را پشت سر بگذاريم و به 

روزهاى خوب گذشته برسيم. 
جوكار درباره آينده كشتى استان خاطرنشان 
كرد: روى كشتى پايه سرمايه گذارى كرده ايم، 
در همه رده ها ســرمربى گذاشــتيم، مربيان 
ســازنده را به كار گرفتيم و نخســتين دوره 
ليــگ نوجوانان را برگــزار كرديم كه نتايج 

خوبى به همراه داشت. 
اســتعدادهاى خوبى در كشتى استان وجود 
دارد كه اميدوارم اين تالش در المپيك 2024
پاريس به بار بنشــيند و دوباره به مدال هاى 

المپيك دست پيدا كنيم. 
وى در پايــان با حمايت از حميدرضا يارى، 
رئيس هيأت كشتى اســتان از محمد نظرى 

مربى ماليرى خود تقدير كرد. 

نايب رئيس هيأت كشتى استان:

افق كشتى استان 
المپيك 2024 است

 بايد خيرين به حوزه ورزش وارد شــوند 
زيرا اگر در اين حوزه كمك نشــود جوانان 
گرفتار معضالت بســيارى همچــون اعتياد 

مى شوند. 
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار 
با اعالم اين مطلــب به فارس گفت: ورزش 
شهرســتان بهار ظرفيت خوبى در بسيارى از 
رشته ها دارد و با همدلى و كار مضاعف بايد 
ورزش اين شهرستان را به جايگاه اصلى خود 

برسانيم. 
عليرضا صفى زاده با اشاره به مشكالت عديده 
مالى در ورزش اظهار كرد: كشور با تحريم و 
مشــكالت اقتصادى مواجه است و متأسفانه 

ورزش شهرســتان بهار نيــز از اين موضوع 
مستثنى نيست، بنابراين براى اجراى برنامه ها 
و فعاليت هاى ورزشــى با مشــكل روبه رو 

هستيم. 
وى افــزود: براى رفع مشــكل بايد خيرين 
ورزش دوســت و بخش خصوصى به كمك 
ورزش بياينــد، زيرا دولت بــه تنهايى توان 
حمايــت از ورزش در بحــث قهرمانــى و 

حرفه اى را ندارد. 
صفى زاده خواســتار كمك خيرين به ورزش 
شــد و افزود: ساخت مسجد و مدرسه امرى 
ضرورى اســت اما خيرين بايد بدانند اگر به 
حــوزه ورزش كمك نشــود جوانان گرفتار 

معضالت بسيارى همچون اعتياد مى شوند. 
وى بيان كرد: متأسفانه در كشور، ما به جاى 
پيشــگيرى به دنبال درمان هســتيم و امروز 
مى بينيــم به جاى تزريــق بودجه به ورزش 
و تندرســتى جامعه اين پــول صرف درمان 

مى شود. 
رئيــس ورزش و جوانان شهرســتان بهار با 
اشاره به نقش اطالع رسانى در ورزش گفت: 
يكى از نقاط ضعف هيأت هاى ورزشى نبود 
اطالع رسانى برنامه و مسابقات خود مى باشد 
كه هيأت ها بايد نســبت به اطالع رســانى به 

موقع اقدام كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: رؤســاى هيأت هاى 

ورزشــى براى پيشــگيرى از حوادث حتما 
بايد نســبت به بيمه كردن اماكن ورزشى و 

ورزشكاران اقدام كنند. 

خيرين به حوزه ورزش ورود كنند

 هفته پانزدهم ليگ دسته دوم كشور «جام 
آزادگان» روز گذشــته با انجام چند بازى در 
شهر هاى مختلف دنبال شد و در يكى از اين 
ديدارها تيم شــهردارى همدان در كرمان به 
مصاف تيم مس نوين اين شــهر رفت، 2 تيم 
براى كســب پيروزى قدم به ميدان گذاشتند. 
تيم شهردارى در نيمه نخست بازى خوبى را 
به نمايش گذاشــت اما 2 تيم راهى به دروازه 
پيــدا نكردند و اين نيمه بدون گل مســاوى 

تمام شد. 
در نيمه دوم 2 تيم براى رسيدن به گل تالش 
كردنــد و حمالتــى را روى دروازه يكديگر 
تدارك ديدند. و اين مس نوين بود كه موفق 
شد دروازه شــهردارى همدان را باز كند. در 

دقيقه 75 مهاجم ميزبان از اشتباه خط دفاعى 
شهردارى صاحب پنالتى شد و موفق شد گل 

نخست بازى را به ثمر برساند. 
در ادامه شاگردان گلمحمدى براى جبران گل 
خورده تالش زيادى كردند اما با ديوار بتونى 
حريــف روبه رو شــدند و در نهايت با قبول 

شكست دست خالى كرمان را ترك كردند. 
در ساير ديدارهاى اين گروه آواالن كامياران 
به يك گل كاسپين قزوين را شكست داد، تيم 
شــهيد قندى يكى از مدعيان قهرمانى با يك 
گل اميد گناوه را مغلوب ســاخت، استقالل 
مالثانى صدرنشــين رقابت ها در دربى شمال 
مقابل شهردارى آستارا بدون گل متوقف شد 
و 2 تيم اترك بجنورد و ميالد تهران نيز 2 بر 

2 مســاوى كردند و تيم خيبرخرم آباد نيز در 
مصــاف با تيم شــهردارى فومن 3 بر يك به 

پيروزى رسيد. 
در گروه دوم نيز قرار بود كه در همدان پاس 
ميزبان تيم ايران جوان بوشهر باشد كه اين تيم 
بــه همدان نيامد و بازى 3 بر صفر به ســود 

پاس همدان اعالم شد. 
تيم ايران جوان بوشــهر كه با مشكالت مالى 
دســت به گريبان اســت، در هفته گذشته با 
اعتصــاب بازيكنانش روبه رو شــد و با آنكه 
گفته مى شد شب قبل از بازى چك بازيكنان 
صادر شده، باز هم اين تيم حاضر به حضور 
در همدان نشــد و احتماالً سازمان ليگ اين 
بازى را 3 بر صفر به سود پاس اعالم خوهد 

كرد. پاس با ايــن امتياز بادآورده 25 امتيازى 
شد تا همچنان در رده دوم باقى بماند. 

در ســاير ديدارهــاى اين گروه شــهردارى 
بندرعباس 2 بر يك شــهردارى بم را مغلوب 
كرد، چوكاى تالش صدرنشــين گروه با يك 
گل از ســد شهداى بابلســر گذشت، بعثت 
كرمانشــاه برابر نفت و گاز گچســاران يك 
بر يك مســاوى كــرد، نفت اميديــه مقابل 
ملى حفارى اهواز بدون گل متوقف شــد و 
شــهردارى ماهشــهر ميهمان خود مس شهر 

بابك را با يك گل بدرقه كرد. 
در پايان هفته پانزدهم اســتقالل مال ثانى در 
گروه نخســت و چوكاى تالش در گروه دوم 

صدرنشين شدند. 

شكست شهردارى و پيروزى بادآورده پاس در ليگ 2
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باباطاهر

همكارى استارت آپ هاى ايرانى در برگزارى 
جام جهانى فوتبال 2022

 ســازمان فناورى اطالعات ايران براى همكارى كسب وكارهاى 
ايرانى حوزه فناورى اطالعات در برگزارى جام جهانى فوتبال 2022 

قطر، فراخوان منتشر كرد. 
سازمان فناورى اطالعات ايران درصدد فراهم آوردن امكان همكارى 
استارت آپ ها و كسب وكارهاى ايرانى در برگزارى جام جهانى فوتبال 
2022 قطر، اســت. به گزارش مهر، اين سازمان اعالم كرد: به اطالع 
كسب وكارهاى فعال در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات مى رساند 
به دنبال رايزنى هاى به عمل آمده، ســازمان فنــاورى اطالعات ايران 
درصدد فراهم آوردن امكان همكارى استارت آپ ها و كسب وكارهاى 

ايرانى در برگزارى جام جهانى فوتبال 2022 قطر، است. 

محصوالت مبتنى بر اينترنت اشيا صاحبان 
خود را فريب مى           دهند

 محققــان آمريكايــى هشــدار مى دهند كه هكرهــا مى توانند با 
فريب دادن محصوالت مبتنى بر اينترنت اشيا آنها را به خيانت كردن 

به مالكان خود وادار كنند. 
محصوالت مبتنى بر اينترنت اشــيا به انواع حســگر مجهز هستند و 
براى دريافــت و انتقال انواع داده ها بدون نياز به دخالت انســان به 
كار مى روند. به گزارش مهر، اين محصوالت در آينده بر روى انواع 
خودروها، لوازم آشپزخانه، ترموستات ها، قفل هاى در ها، دستيارهاى 
صوتى و حتى تجهيزات بيمارســتانى نصب خواهند شد و هرگونه 
اختالل در عملكرد آنها مى تواند مشــكالتى جدى ايجاد كند و حتى 

زندگى افراد را به مخاطره بيندازد. 

كاهش هزينه توليد نفت با افزودنى نانو
 محققان يك شــركت ايرانى موفق شــدند با استفاده از افزودنى 

نانويى، هزينه توليد نفت را كاهش دهند. 
بــراى جلوگيرى از رســوب آســفالتين موجود در نفــت خام، يك 
شركت ايرانى، افزودنى حاوى نانوذرات اكسيدآهن توليد كرده است 
كه مى تواند ارزش افزوده توليد نفــت را افزايش دهد. درحال حاضر 
افزودنى هاى بازدارنده آسفالتين با قيمت بااليى از خارج از كشور تأمين 
مى شوند. به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، اين 
شركت موفق به توليد نانوافزودنى شده كه مى توان از آن براى كاهش 
هزينه توليد نفت استفاده كرد. اين شركت بازدارنده رسوب آسفالتين 
حاوى نانوذرات اكسيدآهن را توليد كرده كه در  مناطق نفت خيز جنوب 

به صورت پايلوت در حال استفاده از اين محصول هستند. 

آخرين آزمايش كپسول دراگون 
به تعويق افتاد

 آخرين آزمايش كپسول دراگون اسپيس ايكس به دليل وضعيت 
نامســاعد دريا به تعويق افتاد. در اين آزمايش سيستم فرار اضطرارى 

كپسول آزمايش مى           شود. 
وضعيت نامناسب دريا سبب شد شركت اسپيس ايكس آزمايش فرار 

اضطرارى كپسول جديد خود را يك روز به تعويق بيندازد. 
به گزارش مهر، قرار بود كپســول دراگــون از مقر فضايى كندى در 
فلوريدا به فضا پرتاب شــود و موشــك فالكون 9 حامل كپسول به 
 (emergency escape)فضا پرتاب و سيستم فرار اضطرارى
دراگون در پروازى 10 دقيقه اى آزمايش شــود.  قرار است چند ماه 

ديگر فضانوردان همراه اين كپسول به فضا سفر كنند. 

شناسايى فسيل 437 ميليون ساله يك عقرب
 عقرب هــا از جمله قديمى ترين مخلوقات كره زمين هســتند و 
به تازگى يك فســيل بســيار قديمى 437 ميليون ساله از اين حيوان 
در آمريكا شناســايى شده است. فسيل يادشــده قديمى ترين فسيل 
كشف شــده از يك عقرب بر روى كره زمين است. فسيل مذكور در 
منطقه ووكشا بيوتا واقع در ايالت ويسكانسين آمريكا شناسايى شده 
است. به گزارش مهر، بررســى اين فسيل نشان مى دهد عقرب هاى 
ماقبل تاريــخ خصوصياتى از موجودات دريايــى اوليه و همينطور 
عنكبوت هــا را به طور همزمــان در خود دارند كــه  با جمع آورى 
اطالعات متنوع در مورد اين حيوان مى توان دانسته هاى بشر در مورد 
سرمنشا شــكل گيرى عنكبوت ها، كنه ها، عقرب هاى امروزى و... را 

افزايش داد. 

مبلغان شيوه تبليغ و بهره گيرى 
از زبان هنر را فراگيرند

 بايد شيوه تبليغ و مناظره را ياد گرفت.
معاون فرهنگى، پژوهشــى و آموزشى اداره تبليغات 
اسالمى همدان با تأكيد بر اين موضوع گفت: مهارت 
و شــيوه مناظــره و بهره گيرى از زبــان هنر را بايد 
آموخت و با آن زبان وارد شــد درحالى كه آن را فرا 

نگرفته ايم. 
حجت االسالم داوود عباسى در همايش دانش افزايى 
معارف فاطمى در همــدان اظهار كرد: امروز عرصه 
تبليغات بســيار گسترده اســت و بايد آن را به نحو 
احســن انجام دهيم كه الزمه  آن داشتن علم و دانش 
اســت. وى با تأكيد بر اينكه بايد معارف دينى را با 
زبان هنر براى مردم بيان كرد گفت: عرصه هنر بسيار 
پراهميت است و مهارت تبليغ با زبان هنر بايد مورد 

توجه باشد. 
معاون فرهنگى، پژوهشــى و آموزشى اداره تبليغات 
اســالمى همدان خاطرنشــان كرد: هرچند مهارت 
تبليغ چهره به چهره مؤثر اســت و در گذشته مورد 
توجه بوده كه الزمه آن سخنورى است اما امروز اين 
عرصه تغييرات جدى يافته و يك مبلغ به مهارت هاى 

گسترده نياز دارد كه يكى مبحث هنر است. 
وى با اشــاره به وصف مقام معظم رهبرى از «قيصر 
امين پور» گفت: ايشــان به عنوان يك شاعر انقالبى 
مســلط به هنر چنــان اهميت و ارزش داشــت كه 
رهبــرى در مورد او جمالت پرمحتوايى بيان كردند 

در حالى كه ما به راحتى از كنار هنر عبور مى كنيم. 
عباســى با بيان اينكه جمعى از هنرمندان دلســوز و 
انقالب «جشــنواره عمار» را راه انــدازى كردند كه 
اقدامى بسيار ارزشمند است افزود: اين مجموعه در 
زمينه فعاليت هاى انقالبى اقدامات ارزشمندى در حد 
وســع و توان در مقابل ســينماى پر از فساد آمريكا 
داشته اند. وى با اشاره به اثرگذارى سريال هاى مذهبى 
مانند «امام على(ع)» به واسطه آميختگى با زبان هنر 
تأكيد كرد: متأسفانه امروزه فيلم هاى هاليوودى ذهن 
و فكر برخى نوجوانان را تسخير مى كند، اين فيلم ها 
با بهره گيرى از زبان هنر فكر و ذهن فرزندان ما را به 

سمت نابودى مى برند. 
معاون فرهنگى، پژوهشــى و آموزشى اداره تبليغات 
اسالمى همدان با اشاره به اينكه ما از زبان هنر فاصله 
داريم و حتى بســيارى از بزرگان نيز به اين مســأله 
توجهى ندارند، گفت: بايد سعى كنيم در كنار مهارت 
گذشته كه تبليغ به صورت چهره به چهره بود، با زبان 

امروز با كودكان و نوجوانان صحبت كنيم. 
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد شــيوه تبليغ و مناظره را 
ياد گرفت خاطرنشــان كرد: مهارت و شيوه مناظره 
را بايد آموخت و با آن زبان وارد شد در حالى كه آن 

را فرا نگرفته ايم. 

صنايع دستى 
از ماليات معاف است؟

 بحــث معافيــت از ماليات بــر ارزش افزوده از 
معافيت مالى جدا است. 

يك كارشــناس صنايع دستى بر اين باور است كه بر 
اســاس ماده 142، فرش و صنايع دستى از سال 62 از 
پرداخت ماليات معاف هستند؛ اما به نظر مى رسد كه 
مى خواهند اين معافيت را حذف كنند كه اگر حذف 
شــود، اصال اتفاق خوبى نيســت، اما خوشبختانه به 

تازگى ماليات بر ارزش افزوده حذف شده است. 
در همين راستا مديركل سابق دفتر آموزش و حمايت 
از توليد صنايع دســتى درباره ماده 9 اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده كه 24 دى ماه در جلســه علنى مجلس 
تصويب شد، توضيح داد: موضوع از اين قرار است كه 
آن دسته از كارگاه هاى توليدى صنايع دستى كه تعداد 
كارگرهاى زيادى دارند، شناخته شده هستند، اظهارنامه 
مى نويسند و اداره كار سراغ آنها مى رود، مجبور بودند 
كه 9 درصد ارزش افزوده را از توليداتشان كم كنند. 

به گزارش ايســنا، فريدون ميرزالو، ادامه داد: ســال 
گذشته براى پيگيرى اين موضوع به اداره كل ماليات 
بــر ارزش افزوده رفتيم و توضيــح داديم كه ارزش 

افــزوده را بايد از مصرف كننــده دريافت كنيد و نه 
توليدكننده و آنها نيز توضيح دادند كه اين قانون است 
و بايد بر اســاس آن از توليدكننده كم شــود؛ اين در 
حالى بود اجراى اين قانــون موجب افزايش هرچه 
بيشــتر قيمت كاالها مى شد. در نهايت براى پيگيرى 
موضوع به دولت نامه فرســتاديم كــه اين 9 درصد 
برداشته شود و اين درســت در زمانى بود كه هيأت 
دولــت در حال نگارش اين اليحه بود كه به مجلس 
بفرستد كه خوشبختانه امسال فرستاده و تصويب شد.  
وى همچنين درباره موضوع ماده1 اظهار كرد: در ماده 
يك توضيح داده شــده كه كدام رشته ها صنايع دستى 
هستند و ويژگى هاى صنايع دستى چيست. بر اساس 
آن وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ليستى به وزارت اقتصاد دارايى مى دهد كه اگر وزارت 
اقتصاد دارايــى آن را تصويب كرد، آنگاه كارگاه هاى 
ذكرشده در ليســت، از پرداخت 9 درصد ماليات بر 
ارزش افــزوده معاف هســتند.  ميرزالو همچنين در 
بخشى از ســخنان خود تأكيد كرد: بحث معافيت از 
ماليات بر ارزش افزوده از معافيت مالى جدا اســت. 
بر اســاس ماده 142 كه مصوب سال 62 است، فرش 
و صنايع دستى از پرداخت ماليات معاف هستند؛ اما به 
نظر مى رسد كه مى خواهند اين معافيت را حذف كنند 

كه اگر حذف شود، اصال اتفاق خوبى نيست. 

لغو 80درصد سفر هاى گردشگران به ايران

بررسى هاى اوليه در هتل ها نشان مى دهد بيش از 80 درصد رزرو 
گردشــگران اروپايى و آمريكايى در يكى دو ماه آينده لغو شده است. 

اين لغوها تا پايان فروردين ماه سال 99 ادامه دارد.
رئيــس جامعه هتلداران ايران با عنوان اين مطلب گفت: اين شــرايط 
موقتى اســت و ما با اعمال سياســت ها و تصميم ها مى           توانيم از اين 

بحران عبور كنيم.
جمشــيد حمزه زاده با بيان اينكه عبور از شــرايط فعلى تنها با كمك 
وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى ميسر نمى شود، 
افزود: براى از عبور از اين دوران بايد تمام اركان دولت وارد شوند و 

از بخش خصوصى كمك بگيريم. 
بــه گزارش فــرارو، وى با تأييــد لغو 80 درصد ســفرهاى ورودى 
گردشگرى از كشــورهاى اروپايى و آمريكايى پس از وقوع حوادث 
اخير به ايران گفت: اگر دولت براى تســهيل ورود گردشــگران اين 
كشــورها به ايــران تصميم هايى بگيرد، بخش خصوصــى نيز از آن 
حمايت جدى خواهد كرد و براى ورود گردشــگران اين كشــورها 
تمهيدات الزم از جمله به كارگيرى سرآشــپزهاى ويژه اين كشــورها 

براى تهيه غذاهاى مورد نظر آنها را مى           انديشد. 
حمزه زاده توجه جدى به گردشــگر داخلى را در شرايط كنونى الزم 
دانست و گفت: زيرســاخت گردشگرى خارجى، گردشگرى داخلى 
است، در همه كشورهاى توسعه يافته، در حوزه گردشگرى، سفرهاى 

داخلى در اولويت قرار دارد. 
رئيس جامعه هتلداران افزود: گردشــگرى داخلى زيرســاخت هاى 
الزم براى گردشــگرى خارجى را مهيا كرده و از طرف ديگر فرهنگ 
گردشــگرى را به وجود مى آورد و بخش گردشــگرى را آماده براى 
پذيرش گردشــگر خارجى مى           كند. وى توزيع ســفر در مكان هايى 
با وجود جاذبه كمتر مقصد گردشــگرى و همچنين محدود نشــدن 
ســفر به فصول خاص را از جمله موارد مهم براى توسعه گردشگرى 
داخلى دانســت و گفت: وزارت گردشــگرى همواره در تالش براى 
اجرايى شــدن اين سياست ها بوده؛ ولى بارها با تغييرات مديريتى اين 

روند مختل شده است. 
حمــزه زاده پيش از اين با اشــاره به ضررهــاى وارده به هتل ها به 
خاطر حجم رزروهاى ابطال شــده، گفته بود: خســارت سنگينى 
به اقامتگاه ها وارد شده اســت، هم از ناحيه ابطال مسافران داخلى 
پس از ســهميه بندى بنزين و هم پس از حوادث اخير كه حجم لغو 
رزرو مســافران خارجى را افزايش داده است. بررسى هاى اوليه در 
هتل ها نشــان مى دهد بيش از 80 درصد رزرو گردشگران اروپايى 
و آمريكايى در يكى دو ماه آينده لغو شده است. اين لغوها تا پايان 

فروردين ماه سال 99 ادامه دارد. 
وى گفــت: بــا توجه به اين شــرايط و درك وضعيــت آژانس هاى 
مســافرتى ما از هتلداران مى خواهيم در صورت ابطال رزروها، طبق 
قرارداد با آژانس ها رفتار كنند. اگر آژانســى بــا هتلى قرارداد ندارد، 
توصيه مى شــود طبق ضوابط رزرو و ابطال اقدام شود. همچنين لغو 
رزرو مســافران انفــرادى كه خارج از آژانس ســفر مى كنند نيز تابع 

دستورالعمل لغو است.

■ دوبيتى باباطاهر 
مو آن دل داده يكتا پرستم                            كه جام شرك و خود بينى شكستم
محمد را كمينه چاكرستم منم طاهر كه در بزم محبت  

■ حديث:
امام على(ع):

ادِب نيكو ، جانشين َحَسب است.
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
فلسطين 2........................... جهان با من برقص-

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم »
 طرح جامــع مشــترى مدارى با تابلــو مركز 
خدمــات جامع مســافرين در مجتمــع تفريحى 

توريستى گنجنامه به اجرا درآمد. 
با توجه بــه تنوع، پراكندگــى و بهره بردارى هاى 
معتقدنــد  متوليــان  مجموعــه  ايــن  متفــاوت 
فقط30 درصــد از ظرفيت مراجعه ى مســافران را 
جــذب مى كند و مابقى بنا به شــانس و شــرايط 

جذب مى شوند. 
برنامه ريــزان و كارشناســان مجتمــع تفريحــى 
توريستى گنجنامه به منظور جذب گردشگر بيشتر، 

مواردى را تحليل و بررسى كردند. 
آنها معتقدند براى گردشــگران مســائلى همچون 
هدايت، راهنمايى و تشــريح كامــل مجموعه از 
يك محل مناســب و در دسترس ضرورى است، 
به طورى كه مســافران در ابتداى ورود به مجموعه 
به طور كامل از تمامى اجزا شــناخت كامل كسب 

كنند. 
اين ديدگاه موجب شد اجراى طرحى مطالعه شده 
براى حداقل 25درصد درآمدزايى، مشترى مدارى، 
رضايت باالى مســافر، تبليغات و ساخت جريان 
فرهنگــى و داســتانى بــراى مجموعــه و براى 
برندســازى كه به اجرا درآيد به طورى كه مشترى 
احســاس كند اگر چيزى را نبيند از دست داده و 
در همه چيز برايش ســؤال ايجاد شود. اين طرح 
مى تواند ايده مناســبى براى تأسيسات گردشگرى 

ديگر در سراسر استان باشد. 
آنچــه در اهداف طــرح آمده اســت مواردى 
همچون، تعديل ســازى خدمــات، معرفى كامل 
مجموعــه، احترام به مشــترى، تمركز خدمات، 
مديريــت و كاهــش هزينه ها، ارتباط مســتقيم 
رفاهى  خدمات  ارائه  بهره بــرداران،  نماينده هاى 
ويژه به مشــترى، پياده ســازى CRM، افزايش 
درآمد و كنتــرل وضعيت كامل آسيب شناســى 
و فرصت ها، نظارت و بازرســى در اتاق فرمان 

است. 
در مجموعه تفريحى توريســتى گنجنامه همچنين 
امكانات انگيزشــى براى ترغيب مســافرين براى 
اســتفاده كامل از ظرفيت مجموعه، ايجاد فضاى 
معرفى كامل به وســيله فيلــم، كانترها و تبليغات 
متمركز، تخفيفات ويژه، نقش معرفى تور ليدرها، 

ارائه برنامه ســفر در مجتمع، نظرسنجى و تحليل 
رفتار مشترى نيز از اولويت هاى مديريتى در حوزه 

مشترى مدارى است. 
ــراى  ــا در ايــن مجموعــه فضــاى معمــارى ب ام
بخش هــاى مختلــف به گونــه اى كارشناســانه 
طراحــى و اجــرا شــده اســت، بــه عنــوان 
مثــال محــل پيشــين فســت فود بــا الحــاق 
و  مجــاور  بهداشــتى  ســرويس  و  مغــازه 
انتقــال در ورودى تــا آخريــن حــد ممكــن 
ــكان در  ــارى م ــى معم ــا مبان ــالن ب ــه در س ب
ــهرى  ــان ش ــدل مبلم ــا م ــده، ب ــه ش ــر گرفت نظ
ــرق قديمــى،  ــر ب اجــرا شــده از چوب هــاى تي
ــل نمايــش  ــى از قبي ــارى، فضاهاي ــن معم در اي
صندلــى  ويديوپرژكتــور،  يــا  و  تلويزيــون 
انتظــار، ماكــت، كافى شــاپ و ســرويس دهى 
كانترهــا،  فيش اســپا،  بالكــن،  طبقــه  بــه 
زمينــه اى عــكاس اســتند تبليغاتــى ســينما، 
اختتاميــه،  تــا  پــروژه  شــروع  عكس هــاى 
تابلوهــاى نئــون زيبــا، نصــب تابلــو شــعارهاى 
تابلوهــاى  و  منشــور  نصــب  انگيزشــى، 

ــان  ــاق فرم ــه آزاد، ات ــر محوط نظرســنجى، كانت
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــگ در نظ و مانيتورين
ــه عنــوان يــك مشــترى  شــايد بــراى شــما هــم ب
دربــاره  كامــل  اطالعاتــى  تــا  باشــد  جالــب 
ريزفضاهــاى معمــارى ايــن مجتمــع كســب كنيــد. 
اگــر عالقمنــد بــه فيش اســپا هســتيد ايــن بخــش 
ــزا  ــورت مج ــه ص ــالن ب ــه س ــع در محوط مجتم
ــف  ــر تعري ــدودى 200 مت ــراژ ح ــه مت ــاز ب نيمه ب
شــده اســت. البتــه برنامه ريــزان در مجتمــع از 
ــده اند و  ــل نش ــز غاف ــودك ني ــات ك ــه خدم ارائ
ايــن بخــش بــه متــراژ حــدودى 15 الــى 20 متــر 
در كنــار ســالن قــرار گرفتــه اســت. اتــاق امانــات 
و خدمــات بــه ســالمندان ويلچــر، پانچــو، ســينما 
ــور در  ــر،  نصــب ويديوپرژكت ــت 25 نف ــه ظرفي ب
ــا  ــراه ب ــن هم ــه پايي ــاپ در طبق ــقف، كافى ش س
ظرفشــور خانــه و باالبــر بــراى طبقــه بــاال بــا تعبيه 
ــر  ــك كانت ــاال و ي ــه ب ــراى طبق ــر كوچــك ب كانت
ــير  ــاى در مس ــد كانتره ــرون همانن ــه بي در محوط
ــده اســت. ــه ش ــرح ارائ ــن ط ــز در اي ــورتمه ني س

به هر ترتيب در ايــن مجتمع 10 كانتر براى ارائه 

خدمات به مشترى با هدف مشترى مدارى پيشنهاد 
شده است. 

در ايــن واحدها، معرفى خدمــات مركز خدمات 
مشترى مدارى، معرفى امكانات اصلى دهكده مانند 
تله كابين، ســورتمه، اقامتى، غــار آكواريوم، ارائه 
اطالعات در مورد امكانات ريزبهره بردار، امكانات 
طبيعت و تاريــخ منطقه مانند كتيبه، آبشــار، دره 
عباس آباد، دشت ميشــان، قله الوند، معرفى ساير 
اماكن اســتان و عليصدر به مشتريان ارائه مى شود. 
مــوارد مطرح قدمى محكم اســت كه از ســوى 
ســرمايه گذار و متوليان امر در اين مجتمع برداشته 
شده اســت تا مشــترى بتواند با دريافت بهترين 
توريســتى  تفريحى  مجتمع  پيشــنهادى  خدمات 
گنجنامه را ترك كند. اين اتفاقات بيانگر آن است 
كه براى جذب گردشــگر بيشتر بايد متوليان امور 
با دســتى پر و مطالعه شده همواره پاى كار باشند، 
در اين زمينه مجتمع تفريحى توريســتى گنجنامه 
مى تواند يك الگوى قابل  تحسين براى واحدهاى 
ديگر گردشگرى در استان همدان و حتى در سطح 

كشور باشد. 

اجراى طرح جامع مشترى مدارى 
در دهكده گنجنامه

 همزمان با نوروز سال آتى هر 15 روز يكبار قطار 
گردشگرى وارد اين شهرستان مى شود.

معاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى ويژه مالير 
در جلسه اعضاى ستاد خدمات سفر شهرستان مالير 
اظهــار كرد: با توجه به ديدار فرماندار ويژه مالير با 
مديرعامل راه آهن كشور يك واگن به قطار مالير - 

مشهد و مالير - تهران اضافه مى شود.
حســين فارســى با بيان اينكه اين شهرستان براى 
سفرهاى نوروزى مهيا مى شــود ادامه داد: با توجه 
به اينكــه در آســتانه ثبت جهانى منبت هســتيم، 
شاهد ورود مســافران و گردشگران بيشترى به اين 

شهرستان خواهيم بود.
فارســى بيان كرد: تيزر تبليغاتى مبل و منبت براى 
جشــنواره نوروزى نيز در حال ساخت و پخش از 

رسانه ملى است.
وى با اشــاره به تبليغات گسترده شهر ملى منبت و 
شــهر جهانى انگور خطاب به مديران تأكيد كرد: از 
تمامى ظرفيت ها و امكانات شهرستان بايد براى ارائه 

خدمات مطلوب به مسافران نوروزى استفاده كنيم.
وى همچنين تــالش براى افزايش مــدت اقامت 
مسافران در اين شهر را از ديگر ضرورت ها برشمرد.
 وى افزود: براى ارائه خدمات مطلوب به مســافران 

كميته هــاى 10 گانه در ســتاد خدمات ســفر اين 
شهرستان پيش بينى شده است.

فارسى خواستار پاكسازى مســير راه ها، جاده هاى 
بــرون شــهرى، ســاماندهى نــاوگان حمل ونقل، 
فضاســازى و پاكســازى شــهر، نصــب بنرهاى 
خوش آمدگويــى در ورودى هاى شــهر، اســتقرار 
پايگاه هــاى امداد در 3 ورودى اصلى شــهر مالير، 
آمادگى بيمارستان ها و مراكز درمانى و مراكز اسكان، 

هتل ها و رستوران ها شد.
وى همچنيــن بر لزوم تشــكيل ســتادهاى فرعى 
خدمات سفر در سطح بخش ها و كميته هاى فرعى 
شــهردارى ها تأكيد كرد و اظهار داشــت: دهياران 
بايد همانند شــهردارى ها نســبت به نصب بنرهاى 
خوش آمدگويى و پاكسازى ســطح روستاها اقدام 

كنند.
فارســى ادامه داد: با نزديك شــدن به ايام نوروز و 
تأمين مايحتاج مردم، بايد نظارت ها و بازرســى از 

بازار تشديد شود و اجازه سوءاستفاده داده نشود.
وى خواســتار اجراى يك برنامه فرهنگى در سطح 
شــهرهاى تابعه مالير، برگــزارى آئين هاى بومى و 
محلى و پخت آش محلى در سطح روستاها، برپايى 
نمايشــگاه نوروزى و اجراى برنامــه نوروزى در 

خيابان خيام مالير شد.
فارسى تأكيد كرد: براى رونق قطار گردشگرى تمامى 

مديران و بخش خصوصى بايد پاى كار باشند.
وى خواســتار حل مشكل بيمه اتوبوس گردشگرى 
نوروزى توســط شهردارى مالير شــد و ادامه داد: 
تابلوى معرفى روستاها به صورت يك شكل طراحى 
شــده و از هفته آينده در ورودى هر روســتا نصب 

مى شود.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى مالير نيز بر لزوم ارائه گزارش عملكرد 
كميته هاى 10گانه به دبير ستاد خدمات سفر تأكيد 
كرد و خواستار همراهى و مشاركت بيشتر مديران 
براى ارائه خدمات مطلوب به مســافران نوروزى 

شد.
ابراهيــم جليلى بيان كــرد: از زمانى  كه نوروز ثبت 
جهانى شــد، برنامه هاى نوروزى در قالب نوروزگاه 
در نقاط مختلف شــهرها و روستاها برگزار مى شود 

كه مالير نيز در اين زمينه خوب وارد شده است.
وى از بخشداران و دهياران درخواست كرد: نسبت 
بــه برگزارى بازى هاى بومــى و محلى، پخت آش 
سنتى و محلى، برپايى نمايشگاه و برنامه فرهنگى در 

سطح روستاها و بخش هاى تابعه اقدام كنند.

مالير ميزبان قطار گردشگرى نوروزى مى شود


