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باز هم 
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دفتر نظام مهندسي ساختمان شهرستان مالير

تبريك و تهنيت

مركز چاپ و بسته بندى همدان - پيام رسانه

تقدير و تشكر

جناب آقاي

 دكتر باب ا... فتحي 
ــاون  ــمت مع ــه س ــي ب ــته حضرتعال ــاب شايس انتص
ــر  ــژه مالي ــدار وي ــدان فرمان ــتاندار هم ــرم اس محت
ــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده اميــد  را صميمان
اســت در ســايه الطــاف الهــي در راه خدمــت همــواه 

ــيد. ــربلند باش ــق و س موف

هيئت مديره محترم شركت خدماتى

 شهرك صنعتى بهاران
بديــن وســيله بــر خــود الزم مــى دانيــم از زحمــات 
بــى شــائبه و شــبانه روزى شــما عزيــزان در 
ــى  ــاى صنعت ــه واحده ــانى ب ــت رس ــتاى خدم راس
واقــع در شــهرك صنعتــى بهــاران از صميــم قلــب 

ــم. ــكر نمائي ــر و تش تقدي

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 
شويد همراه 

#  

hamedanpayam

خبـر سرويس       ارتباط با

khabar@hamedanpayam.com

ايران در يك قدمى قهرمانى

كيش و مات شطرنج بازان براى سهميه جهانى
■ همدانى ها در ميزبانى سنگ تمام گذاشتند

مديرعامل كارخانه توليد آرد در نهاوند: 

ظرفيت ذخيره سازى
 گندم بخش خصوصى 
بدون استفاده است

آهنگ رشد جمعيت تويسركان نواخته مى شود

افزايش سرمايه هاي انساني 
در تويسـركـان

بررسي واكنش ها به عقب نشيني آمريكا

ديپلماسى«در باغ سبز» 
ترامپ براى ايران
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خبرنگار، اينجا، آنجا، همه جا ياد

و هيچ كجا ديده نمي شود!
  يك روز شــلوغ و پرسروصدا؛ خيلي ها 
دارنــد داد مي زننــد و خيلي ها هم دلشــان 

مي خواهد داد بزنند.
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كسب رتبه برتركشورى توسط 
دانش آموزان ناحيه يك در مسابقات قرآنى

 دانش آموزان پســر ناحيه يك همدان سه رتبه برتر كشورى را در 
مسابقات قرآنى كسب كردند.

به گزارش روابط عمومى ناحيــه يك رئيس اداره آموزش و پرورش 
ناحيه در اين خصوص گفت: در سى و ششمين دوره مسابقات قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان برگزيده كشور كه از تاريخ اول تا چهارم 
مرداد ماه برگزار شد كه در بخش آوايى در اردوگاه شهيد باهنر تهران 

سه نفر از همدان برگزيده شدند. 
بهمن پارس اظهار كــرد: دانش آموزان ناحيه يك همدان در اين دور 
از مسابقات موفق به كسب رتبههاى برتركشورى شده و براى استتان 
همدان افتخار آفريدند. الزم به ذكر است در اين مسابقات مهدى برنده 

پايه هشتم در رشته حفظ بيست جزء قرآن كريم رتبه دوم، 
سيد محمد مهدى شيخ االسالمى پايه نهم در رشته قرائت قرآن رتبه،  
سوم و محمد مهدى سردارى،  پايه دهم در رشته  حفظ پنج جزء قرآن 

كريم رتبه پنجم را كسب كردند.

آموزش رايگان، امكان خالقانه اى 
براى احياى صنايع دستى 

 بنابر پيشــرفت زمان و تغييرات اجتماعى پيش آمده، رشته هايى 
همچون شــالبافى، نمدمالى، پاالن دوزى، كاله مالى، عبابافى و قفل 
سازى ديگر كاربردى در زندگى روزمره كنونى مردم ندارند. معاون 
صنايع دســتى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همــدان با عنوان اين مطلب گفت : برگــزارى كالس هاى آموزش 
رايگان صنايع دســتى براى جلوگيرى از منسوخ شدن اين رشته ها، 
مى تواند گامى اساســى براى احياى رشــته هاى در حال فراموشى 
باشــد كه ســازمان ميراث فرهنگى همچنان در اين مسير ثابت قدم 

است.
عليرضــا قاســمى بــا برشــمردن رشــته هايــى همچــون نــازك كارى 
چــوب، حلبــى ســازى و تــراش ســنگهاى زينتــى، آنهــا را از رشــته 
هايــى عنــوان كــرد كــه گرايــش بــراى آنهــا وجــود دارد و ميــراث 
ــد،  ــى كنن ــت م ــا فعالي ــن هنره ــه در اي ــاتيدى ك ــى از اس فرهنگ
ــن  ــد اي ــا بتوان ــد ت ــى كن ــاپ م ــاب چ ــرده و كت ــتندنگارى ك مس

رشــته هــا را بــه نســل هــاى آينــده منتقــل كنــد. 
قاســمى ادامه مى دهد: در مقابل، رشــته هايى همچون چلنگرى و 
قفل ســازى كه در گذشته با دســت ابزارهاى كشاورزى و قفل مى 
ســاختند، امروز به واســطه توليدات صنعتى و تنوع و تزئينات در 
توليدات، ديگر خريدارى ندارند، اما اين رشته ها با وجود اينكه در 
حال فراموشى است، استادكارانى در سطح استان دارد كه به صورت 

سنتى در حال فعاليت اند. 
وى درباره رشــته پاالن دوزى و زين سازى هم مى گويد: اين رشته 
ها هم اكنون در اســتان منسوخ شــده اند، چراكه ديگر حمل و نقل 
از طريق چهارپايان انجام نمى شود كه احتياج به پاالن داشته باشند. 
به گفته قاســمى امروز ديگر اين رشــته ها رواج ندارد و بنابر تغيير 
شــرايط زندگى مردم و نداشتن صرفه اقتصادى، خودبخود حذف و 

به مرور زمان به فراموشى سپرده مى شوند. 
در ميان ســخنان معاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى همدان، اين گفته بسيار ارزشمند است 
كه ميراث فرهنگى استان در پى شناسايى اساتيدى است تا در رشته 
هاى صنايع دســتى كه در حال فراموشى و يا منسوخ شدن هستند، 
بتوانــد زندگينامه و روش توليد آنها را در هنر تخصصى شــان تهيه 

و ثبت كند.

فعاليت 19 پايگاه براى اسكان فرهنگيان همدان 
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از فعاليت 19 پايگاه براى اسكان 

فرهنگيان اين استان خبر داد. 
به گزارش فارس ؛ محمد پورداود، مديركل آموزش و پرورش استان همدان به  
آغاز فعاليت ستاد اسكان تابســتانى فرهنگيان استان همدان اشاره كرد و افزود: 

تاكنون 118 هزار و  308 نفر در پايگاه هاى اسكان مورد پذيرش قرار گرفتند.
وى با اشــاره به اينكه هفته گذشته 3 هزار و 173 خانوار با 11 هزار و 422 نفر 
در مراكز اسكان فرهنگيان مورد پذيرش قرار گرفتند، افزود: از تمام ظرفيت ها و 
امكانات اســتان براى رفاه ميهمانان در فصل تابستان استفاده شده است.مديركل 
آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه امســال 19 پايگاه در 19 منطقه 
آموزشى براى اسكان فرهنگيان در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: يك هزار و 
471 كالس در سطوح مختلف براى اسكان فرهنگيان در نظر گرفته شده است.

سم پاشى روستاهاى همدان از پيشگيرى بيمارى 
تب كريمه كنگو 

 براى پيشــگيرى از بيمارى تب كريمه كنگو 80 در صد روســتاهاى همدان 
ســم پاشى شده است. رئيس اداره دامپزشكى شهرستان همدان با اعالم اين خبر  

گفت: تمام گوشت هاى قصابى ها داراى ليبل و مهر دامپزشكى است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اميرحسين نقى پور با اشاره به  اقدامات اين 
اداره  براى پيشــگيرى از خطر بيمارى تب كريمه كنگو خاطرنشان كرد:  وقتى 
گوشتى در پيش  سرد قرار گيرد ويروس «سى سى اچ اف» به خاطر جمود نعشى 

در دام غيرفعال مى شود.
وى با بيان اينكه نصب مهر و ليبل بر روى گوشــت يعنى ذبح دام در كشتارگاه 
انجام شــده و به مدت 24 ساعت در پيش  ســرد قرار گرفته است، افزود: تمام 

دامدارى هاى صنعتى شهرستان همدان سم پاشى شده اند.

اتمام ساماندهى پياده روها تا پايان تابستان 
 مدير منطقه يك شــهردارى همدان از اتمام  ســاماندهى  پياده روها تا پايان 
تابستان امســال در استان خبر داد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ امير 
فتحيان،مدير منطقه يك شــهردارى همدان با بيان اينكه ساماندهى پياده  روهاى 
همدان نسبت به سال گذشــته،100 در صد رشد داشته است،گفت: ساماندهى 

پياده  روها در بيش از 10 منطقه از شهر همدان در حال انجام است.
وى ميزان مناســب  سازى معابر اصلى شــهر همدان را حدود 60 تا 70 درصد 
دانســت واظهار داشت: در ســاماندهى پياده  روهاى خيابان پاسداران، ميرزاده 
عشقى، شــكريه، بعثت و بلوار ارم كه در حال انجام است، مناسب سازى براى 

معلوالن در نظر گرفته شده است.
مدير منطقه يك شهردارى همدان افزود:  بودجه مناسب سازى پياده روها در شهر 

همدان  2 برابر افزايش داشته است.

1- بازسازي و اصالح عالئم راهنمايي ورانندگي هزينه سنگين داشته 
اســت. گفته مي شــود شــهرداري براي اصالح عالئمي كه از سوي 
شهروندان تخريب شده است، 4 ميليارد در يكسال هزينه كرده است. 
گويا اين هزينه سازي از سوي برخي افراد انجام مي گيرد كه اهميتي به 

حفظ اموال عمومي و بيت المال ندارند.
2- مافياي موسيقي به همدان نفوذ كرده است. گفته مي شود برخي ها 
با برگزاري كنســرت هايي كه متولي آنها خارج از اســتان هســتند، 
نســبت به لغو كنسرت هاي درون اســتاني اقدام مي كنند. گويا هدف 
اين افراد جلوگيري از فعاليت و شكل گيري فعاليت هاي هنري توسط 
همداني هاست. گفتني است برنامه هايي كه بدون مشاركت همداني ها 

برگزار مي شود، عوايدش به خارج از استان مي رسد.
3- استاندار كرمانشاه به مناظره مي رود. گفته مي شود بازوند قرار است 
در جلســه مناظره حضور يافته و از عملكرد خود دفاع كند. گويا قرار 
اســت اين مناظره به صورت عمومي و با حضور برخي نماينده ها و 
كارشناسان برگزار خواهد شد. گفتني است درخواست براي بازگويي 
شرايط و پاسخگويي مســئوالن، از مطالبات عمومِي شكل گرفته در 

كشور مي باشد.

خبرنگار، اينجا، آنجا، همه جا و هيچ كجا 
ديده نمي شود!

مهدي ناصرنژاد »
  يك روز شلوغ و پرسروصدا؛ خيلي ها دارند داد مي زنند و خيلي ها 

هم دلشان مي خواهد داد بزنند. 
هر كســي يك چيزي و متني نوشــته كه يا توي جيب شلوارش جا 
خشك كرده و يا توي دست عرق كرده اش داره مچاله مي شه. پس كي 
نوبت من مي شه؟ كي بايد داد خودمو بزنم؟ اين متنو كجا بايد بخوانم؟  
امروز مثًال روز خبرنگاره، دلمان خوش، چند ســاله اينكاره ايم و هيچ 

كسي هم تا حاال از ما نپرسيده، خرت چند؟! 
مثــًال امروز مي خواد از ما تقدير بشــه! از اولش هم معلومه مي خوان 
چكار كنن، يه قرارداد كذايي با يكي از ســالن داران شــهر براي شام 
كه حتماً نصف، نصف چلو گوشــت و چلومرغ! قبل از آنهم يه جاي 
جمعمــون مي كنند و آقايان به ترتيب اســتاندار، 2 نفر از نمايندگان 
(براي احترام به هر دو نماينده شهر)، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كه امســال الحمدا... جديده  و هنوز ُمهرش خشــك نشده و حسابي 
شــيرين زباني خواهد كرد و احتمــاالً وعده هايي هم خواهد داد. البته 
اون وســط مســطا رئيس جديد خانه مطبوعات كه اين روزا حسابي 
اينور و آنور دوندگي كرده و عرقش درآمده كه گزارش پرسوز و گذاز 

خودش را به سمع حاضران خواهد رساند. 
چند ســالي بود به حرف ها و آن ســورپرايز هميشگي آقاي استاندار 
در قدردانــي از خودمان و روز خودمان عادت كرده بوديم؛ ولي خب 
شــايد آقاي نيكبخت امســال زياد دل و دماغ به خرج نده و ما را هم 
دل و دماغ دار نكنه! «مي دانيد كه براي چي؟!» به هر حال اين شــمه اي 
از حــال و روز تكــراري و مكرر يوم الخبرنگاره. اما به آن دســته از 
دوســتاني كه دارند كمي قيافه ميان و سرسنگيني مي كنند و دورادور 
به مراســمك روز خبرنگار بختك بندازند، پيشنهاد مي كنيم اگر براي 
زيارت خيل چهره هاي جديد در بين دوســتان هم كه شــده سركي 
بزنيد، ولي خب حاال كه فرصت براي پيشنهاد دادن باقيست، خدمت 
خانه مطبوعاتي ها عرض مي كنم تو را به خدا خودتان را كمتر زحمت 
بدهيد و خسته كنيد. بهتره امسال دست به كار جديدي بزنيد و حسابي 
آفســايدگيري كنيد! منظورم اينه كه كاسه و كوزه مراسم سالن و شام 
و تقدير و مقدير را جمع كنيد. به واقع آيين حســنه گراميداشــت را 
اختصاصي و خداپســندانه كنيد. يك هفته آيين بزرگداشت خبرنگار 
داريم. بهتر نيست اين هفته را به ترتيب در محل خود رسانه هاي فعال 
و به روز اســتان دورهمي هاي كوچكــي بگذاريد. همانجا در حضور 
جمع كوچك يك يك يا دو، دو يا سه، سه رسانه ها ديد و بازديدي به 
عمل بياوريد! اينجوري بهتر معلوم مي شه خبرنگار اصلي آن جمع كيه 

و شاخ و برگ هاي اضافي كدامند!
درســته اين كار كمي زمان بيشتر مي بره و يك هفته هم اينور و آنور 
رفتن شما را خسته مي كند، اما نتيجه بخش خواهد بود و بلكه صاحبان 
اصلي رســانه و اصحاب قلم فرصت بهتري بــراي واگويه هاي خود 
داشــته باشند و شما هم كتابچه كاملي از بود و نبود رسانه و خبرنگار 
در حيطه قلم اســتان جمع آوري و جمع بنــدي و كاربردي نماييد. ما 

گفتيم حال خود دانيد!

احمد رجبي راغب»
 با آغاز فصل برداشت محصول از مزارع 
گنــدم جنبه هاى متفاوتى از كشــاورزى و 

طبيعت مشاهده مى شود. 
كشــاورزى  محصوالت  بقاياى  زدن  آتش 
مبحث چندين ساله و گســترده اى است، 
دليل اصلى روى آوردن كشاورزان به آتش 
زدن كاه و كلــش گندم و جو كنترل آفات 
و علف هاى هرز، پاك شــدن سريع زمين 
از بقاياى گياه قبلى و آســان شدن عمليات 
شخم براى محصول بعدى است ولى غافل 
از اينكه به كار بردن تناوب زراعى صحيح 
و استفاده مناسب از سموم نتيجه اى بسيار 

مطلوب تر دارد. 
اين آتش ســوزى ها عالوه بر اينكه چهره 
نازيبايــى از طبيعت نشــان مى دهند باعث 
بروز مشكالت زيست محيطى زيادى براى 
مردم و اكوسيســتم منطقه و همپنين وارد 
آمدن خســارات اقتصادى مى شود و گاهى 
آتش به مزارع همسايه نيز سرايت كرده و با 
باعث  حداقل  طاليى  خوشه هاى  سوزاندن 
خســارات مالى و روحى جبران ناپذيرى 

مى شود. 
كرمى مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار 
با اعــالم اين مطلب اظهاركرد: ســوزاندن 
حجم عظيمــى از بقاياى كشــاورزى در 
كشــور و همچنين شهرســتان همه ساله 
ميلياردها ريال مواد با ارزش را از دسترس 

خارج مى سازد. 
كرمى با اشــاره به مضرات ناشــى از آتش 
زدن بقاياى گياهى توســط زارعان ديم كار 
سوزاندن  افزود:  شهرســتان،  كشاورزان  و 
بقاياى گياهــى در بلندمدت ضمن اثرات 
نامطلوب بر كيفيت خاك و كاهش عملكرد 
محصول باعث افزايش گازهاى گلخانه اى 

در جو مى شود. 
وى با اشــاره بــه اينكه ســوزاندن بقاياى 
گياهى عامل تخريب شديد مواد مغذى در 

سطح خاك مى شود، تشريح كرد: تحقيقات 
نشان داده است كه بقاياى گياهى يك منبع 
تجديدپذير طبيعى و مهم و سرشار از مواد 
مغذى گياهى بوده كه مــى تواند همراه با 
كودهاى شــيميايى بــراى اصالح خاك و 
بهبود تغذيه گياهى مورد استفاده قرار گيرد. 
مدير جهاد كشاورزى بهار با اشاره به اينكه 
70 درصد مواد آلى خاك از بقاياى گياهى 
تشكيل شــده اســت، ادامه داد: سوزاندن 
بقاياى گياهى موجب كاهش جذب عناصر 
غذايى توســط ريشــه ها، كاهش ظرفيت 
نگهــدارى آب در خــاك، كاهش راندمان 
مصرف آب، كاهــش نفوذ پذيرى خاك و 
كاهش فعاليت ميكروارگانيســم هاى خاك 

شود. 
وى همچنين با اشــاره به اينكه ســوزاندن 
بقايــاى گياهى موجب تخريــب بافت و 
ساختمان خاك مى شــود، افزود: اين كار 
همچنين موجب افزايش فرســايش خاك 

و باال رفتن مصرف كودهاى شــيميايى مى 
شود. 

كرمى با اشــاره به اينكه ادامــه اين روند 
باعــث كاهش ميــزان توليــد محصوالت 
زراعــى از لحاظ كمى و كيفى مى شــود، 
اذعــان كرد: عدم تاميــن علوفه و خوراك 
مورد نيــاز دام ها يكى ديگــر از مضرات 
ســوزاندن بقاياى گياهى است كه با اعمال 
مديريت و فرآورى بقاياى گياهى مى توان 
درصد بااليى از كمبود علوفه و سوء تغذيه 

دامها را مرتفع كرد. 
وى در ادامه عنوان كرد: برخى كشــاورزان 
آگاهــى كافــى از مزاياى بقايــاى گياهى 
نداشــته و به دليل درآمد پاييــن به دنبال 
راهكارهاى ســاده و ارزان بــوده و غير از 
آتش زدن راهكار ديگرى جهت اســتفاده 

موثر از بقاياى گياهى ندارند. 
كرمى ،  خرد كردن و توزيع بقايا در ســطح 
مزرعــه، رعايــت تناوب در كشــت گندم، 

حبوبات و انجــام آيش، َچرانــدن دامها و 
كمپوست كردن بقايا را به عنوان راهكار اوليه 
جهت جلوگيرى از سوزاندن بقاياى گياهى 
دانســت و تاكيد كرد: در اين مسير ضرورى 
است كشاورزان با مشاوره با مراكز خدمات 
جهاد كشــاورزى و كارشناســان و مروجان 
كشاورزى ضمن آگاهى از مزاياى حفظ كاه و 
كلش و باقيمانده هاى محصوالت كشاورزى 
در خاك و معايب سوزاندن بقاياى گياهى بر 
روى توليد، خاك زراعى و محيط زيســت، 
نســبت به بكارگيرى راهكارهاى جايگزين 

اقدام كنيد. 
وى با اشاره به از بين رفتن موجودات زنده 
و مفيد با گرماى حاصل از ســوزاندن كاه 
وكلش تشريح كرد: از بين رفتن موجودات 
زنده و مفيد به خصوص كرم خاكى در اثر 
توليد گرماى زيــاد و در نهايت موجب از 
بين رفتن ساختمان خاك و شرايط مساعد 
براى رشد و فعاليت ريشه گياهان مى شود.

 رئيــس راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
تويسركان از جابجايى بيش از 7 ميليون تن 
كاال از اين شهرستان به مناطق مختلف كشور 

خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ابراهيم 
نانكلى در گفتگويى با اشاره به نقش و اهميت 
حمل و نقل جاده اي كاال اظهار داشــت: در 
چهار ماهه نخست امسال هفت ميليون و 824
هزار و 727 تــن كاال از طريق جاده از مبدأ 

همدان جابجا شده است.وى افزود: ميزان بار 
جابجا شده در سال 97 نسبت به مدت مشابه 

پارسال 18 درصد افزايش يافته است.
رئيس راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
تويسركان با اشــاره به اينكه در چهار ماهه 
نخست امســال 9 هزار و 510 بارنامه صادر 
شده است، ابراز داشت: اين ميزان بارنامه در 
مدت مشابه سال گذشــته 1386 مورد بوده 
اســت.نانكلى ادامه داد: محموالت صنعتى، 

كشاورزرى و دارويى از جمله كاالهايى است 
كه در اين مدت جابه جا شده است.

وى در ادامــه به جابجايــى 81 هزارو 420
مســافر در مدت يــاد شــده در محورهاى 
مواصالتى شهرستان اشاره و خاطرنشان كرد: 
اين تعداد مســافر نيز در قالب 9 هزارو 510

سفر جابجا شده اند.
اين مسئول با اشاره به كاهش سفرهاى انجام 
شده چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه پارسال، يادآور شد: مهمترين علل اين 
كاهش استفاده مسافران از خودروى شخصى 
و جابجايى مســافران برون  شهرى با وسايل 

نقليه پالك شخصى است.
ابراهيــم نانكلى ابراز داشــت: هم اكنون در 
شهرستان تويســركان 29 دستگاه اتوبوس، 
54 دستگاه مينى بوس و 57 دستگاه سوارى 
كرايه زيرنظر اداره كل راهدارى استان همدان 

فعاليت مى كند.

ابطال پـروانه 
استاندارد 8 فرآورده 
در همـدان
 از ابتداى ســالجارى تا كنــون پروانه 
اســتاندارد 8 فــرآورده در همــدان باطل 
شده است. مدير كل اســتاندارد همدان با 
اعــالم اين خبر گفــت: واحدهاى دارنده 
پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران بايد 
از عالمت اســتاندارد ايــران براى معرفى 
محصوالت خود اســتفاده كننــد و عدم 

رعايت ويژگيهاى اســتانداردهاى اجبارى 
مشمول پيگرد قانونى و ابطال پروانه كاربرد 

عالمت استاندارد خواهد بود.
به گــزارش مهــر ،محمد مــددى اظهار 
داشــت: در راســتاى اطمينــان از اينكه 
پروانــه  داراى  توليــدى  واحدهــاى 
استاندارد، طى ســال محصوالت خود را 
با كيفيــت الزم توليد مى كنند يا خير، هر 
ماهه چندين مورد بازرســى فنى و نمونه 
بردارى تصادفى از محصوالت خط توليد 
واحدهاى توليدى تحت پوشش اين اداره 
كل و انجــام آزمــون بــر روى نمونه ها 

صورت مــى گيرد.وى عنوان كرد: پس از 
بررســى نتايج آزمون نمونه هاى برداشت 
شده در جلسه كميته عاليم صدور، تمديد 
و ابطال پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد 
واحدهــاى توليــدى اســتان، از ابتداى 
ســال جارى تاكنون پروانه اســتاندارد 8 
فرآورده توليدى اســتان به داليل مختلف 
از قبيل عدم انطبــاق ويژگيهاى محصول 
با اســتانداردهاى ملــى مربوطه و كيفيت 
پايين تــر از حد اســتاندارد ابطال شــده 
اســت.مددى با بيان اينكه كاربرد عالمت 
اســتاندارد ايران نشانگر تعهد توليد كننده 

يا ارائــه كننده محصول به رعايت ضوابط 
انطباق مشخصات  اســتمرار  و  موازين  و 
كاال با اســتاندارد ملى اســت، گفت: بر 
اســاس قانــون توليد، تمركــز،  توزيع و 
فروش كاالهاى مشــمول اجراى اجبارى 
اســتاندارد با كيفيت پايين تر از استاندارد 
يــا بدون عالمت اســتاندارد ايران ممنوع 
اســت. مديــركل اســتاندارد همــدان از 
شهروندان خواســت: در راستاى حمايت 
از توليد كنندگان كاالى استاندارد و تامين 
حقوق خــود از خريد محصــوالت فاقد 

عالمت استاندارد خوددارى كنند.

 معاون توســعه مشــاركت هاى مردمى 
كميتــه امداد همدان از رشــد 77 درصدى 

كمك خيران در همدان خبر داد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان 
؛ جمشــيد محمــدى ، معــاون توســعه 
مشــاركت هاى مردمى كميته امداد همدان  
با اشــاره به اينكه پيش بينى مى شــود 9 
هزار حامى تا پايان ســال امسال در طرح 
هاى اكرام وايتام  جذب شود افزود:  طرح 
اكرام ايتام مختص كودكانى است كه پدر 
خود را از دســت  داده اند و طرح محسنين 
مربوط به كودكانى اســت كــه يا پدر و 
مادر آن ها از يكديگر جدا شــده و تحت 

سرپرســتى مادر هســتند و يا پدر در قيد 
حيات اســت، اما به دليل بيمارى قادر به 

تأمين معاش خانواده نيست.
وى بــا بيان اينكه تشــخيص نيازمند بودن 
خانواده هــا توســط كارشناســان كميتــه 
امــداد انجام مى شــود، ادامــه داد: خيران 
نيكوكارهمدانى در سه  ماهه نخست امسال 
4 ميليــارد و 211 ميليون تومان به فرزندان 

معنوى خود كمك كرده اند.
معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته 
امداد همدان ادامه داد: 19 هزار و 535 حامى 
از 3 هزار و 888 فرزند يتيم حمايت مى كنند 
و در سه  ماهه نخست امســال 3 ميليارد و 

996 ميليون تومان با اســتفاده از شناســه 
مخصوص هــر يتيم به  حســاب كودكان 

معنوى خود واريز كرده اند.
محمــدى با اشــاره به اينكه 7 هــزار و دو 
حامى نيز از 3 هزار و 386 فرزند محسنين 
حمايت مى كنند، گفت: خيران يك ميليارد و 
214 ميليون تومان به  حساب اين ايتام واريز 

كرده اند.
وى در ادامه بابيان اينكه در طرح هاى اكرام 
ايتام و محســنين، فرد خير مى تواند حامى 
تعدادى از اين كودكان شــود، خاطرنشــان 
كرد: فــرد حامى بايد ماهيانــه حداقل 30 
هزار تومان به  حســاب هر يك از كودكان 

زيرپوشش خود واريز كند و پس از سه ماه 
پرداخت متوالى مى تواند با هماهنگى كميته 
امداد كودك تحت تكفــل خود را مالقات 

كند.
معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته 
امداد همدان ميانگين كمــك به هر يتيم و 
فرزند محسنين را 53 هزار تومان اعالم  كرد 
كه ماهيانه به حســاب آن ها واريز مى شود و 
اضافه كرد: در سه  ماهه  نخست سال گذشته 
2 ميليــارد و 374 ميليون تومان به فرزندان 
محســنين و ايتام زيرپوشــش كميته امداد 
همدان پرداخت شــده كه امسال كمك ها با 

77 درصد رشد همراه بوده است.

كمك هاي خيران 77 درصد رشد كرد 
اجراى طرح كارت بليت الكترونيك 

در خط هاى تاكسى همدان 
 معاون تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى سازمان شهردارى 
همدان از اجراى طرح كارت بليت الكترونيك در سه خط تاكسى 

همدان خبر داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ؛ ميــالد كريمى ، معاون 
تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى سازمان شهردارى همدان با 
اشاره  به اجراى طرح كارت بليت الكترونيك در سه خط پرديس، 
هنرستان، ســعيديه همدان طى چند روز آينده در همدان، گفت: 
روز مشخصى براى اجراى اين طرح در نظر گرفته نشده است اما 

به دنبال اجراى سريعتر طرح هستيم.
وى با بيان اينكه اين موضوع در كميســيون خدمات شهرى شورا 
مطرح شده و شهردار همدان هم به جد پيگير اجراى طرح است، 
گفت:  اگر طرح مورد نظر اجرايى شــود اتفاق خوبى براى شهر 

رقم خواهد خورد.
معاون تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى سازمان شهردارى 
همدان بيان كرد: با اجراى طرح كارت بليت الكترونيك مشكل 
كرايه هاى خرد حل خواهد شد و از طرفى آسايشى براى مردم 

به همراه خواهد داشت.
وى بيان كرد: به دنبال اين هستيم در سه خط پرديس، هنرستان 
و ســعيديه طرح كارت بليــت الكترونيك به طور آزمايشــى 
اجرايى شــود تا به طور كامل در شــهر همدان شــاهد اجراى 

آن باشيم.
كريمى در پاســخ به سوالى مبنى بر اينكه در كميسيون خدمات 
شــهرى شوراى عنوان شــد كه روزانه از هر تراكنش بين 500
تا 650 تومان كسر مى شــود، آيا فكر نمى كنيد باعث اعتراض 
رانندگان شــود؟ گفت: دستگاه كارت بليت الكترونيك رايگان 

در اختيار رانندگان قرار مى گيرد.
وى با بيــان اينكه روزانه يك درصد از درآمد تراكنش كســر 
مى شــود، افزود: مثًال اگــر راننده اى 700 هــزار تومان درآمد 
داشــته باشــد يك درصد از آن مبلغ به خاطــر انجام تراكنش 

كسر مى شود.
معاون تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى سازمان شهردارى 
همدان با اشــاره به اينكه كســر اين مبلغ به طور روزانه حتى 
هزينه جابه جايى يك مســافر نيز نخواهد بود، خاطرنشان كرد: 
از رئيس كميسيون خدمات شــهرى شوراى شهر همدان قول 
گرفته ايــم كه به خاطر كســر ماهانه 15 هــزار تومان در كرايه 

تاكسى آن مبلغ جبران شود.

رئيس راهدارى خبر داد

جابجايى بيش از 7 ميليون تن كاال در تويسركان 

آتش زدن زمين هاي كشاورزى 
 روشي اشتباه است
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 مديرعامل انتقال خون استان همدان با اشاره به 
ضرورت و اهميت اهــداي خون گفت: در جهان 
امــروز علي رغم تحول عظيم علمــي و با وجود 
پيشرفت هاي بزرگي كه در علوم پزشكي رخ داده 
است ، هنوز تامين كافى خون سالم يكي از چالش 

ها و دغدغه هاي مجامع پزشكي جهان است . 
دكتر افشين محمدي به مناسبت روز اهداي خون 
در گفت وگو با همدان پيام اظهار داشت: بشر تاكنون 
هيچ جايگزين مناسبى براي اين ماده حياتى نيافته 
است و لذا  يكي از مهم ترين نيازهاي مراكز درماني 
در جهان براى نجات جان آسيب ديدگان سوانح و 
باليا ، بيماران با جراحى هاى بزرگ و ســوختگى 
هاى وسيع ، مبتاليان به بيماريهاى مختلف مانند كم 
خونــى ها و اختالالت انعقادى و نيز خونريزيهاى 
دوران باردارى و زايمان و ... ، خون و فراورده هاى 

خونى سالم است .
وي با بيان اينكه هر عضو جامعه در طول زندگى 
ممكن است به داليل مختلف مصرف كننده خون 
و فراورده هاى خونى باشــد، گفت: با توجه به 
وظايف حياتــى خون ، كمبود و يا وقفه طوالنى 
خونرسانى در هر فرد مى تواند منجر به آسيبهاى 
وســيع اجزاى بدن شود كه در نهايت به مرگ يا 
معلوليتهاى غير قابل برگشــت منجرخواهد شد . 
از هر ســه نفر در طول زندگى ، يك نفر نيازمند 

خون و فراورده هاى خونى ميگردد.
محمــدي افــزود: گروه هــاي  مختلف خوني 
حلقه هــاي زنجيره بشــريت را به هــم پيوند 
داده و تفاوتهــاي  فرهنگي، نــژادي وقوميتي 
را در برابــر خود خوار و ناچيز مي كند چراكه 
همبســتگي خون از تمامي اين تفاوتها كهن تر 
مي باشــد. در زمان نيــاز ، دو هم خون از دو 
نژاد گوناگــون مي توانند با اهداى خون  خود 
زندگــي دوباره را به هم پيشــكش كنند. عدم 
وجود جايگزين مناســب براي خون ، محدود 
بــودن مدت زمان نگهــداري خون و فرآورده 
هاي خوني و همچنين نياز هميشــگي به خون 
و فرآورده هاي آن ســبب شده تا اهداي خون 

در ســالمت افراد جامعــه از اهميت و جايگاه 
ويژه اي برخوردار شود .

محمدي با تأكيد بر اينكــه تامين خون و فراورده 
هاى خونى يك فوريت پزشكى است و با كاهش 
ذخاير خونى  تامين نياز بيماران به اين ماده حياتى 
با چالش مواجه ميگردد خاطرنشان كرد: كه فقط با 
افزايش مشاركت انسانهاى مومن ، سالم و نيكوكار 
در امر انساندوستانه اهداى خون قابل پاسخگويى 
اســت .  هم اكنون انسانهاى بسيارى هستند كه با 
روشن بينى دريافته اند كه اهداى خون سالم يكى 

از پاك ترين انواع انفاق است . 
وي گفــت: امروزه بــا فرهنگ ســازى و ترويج 
معروف پسنديده اهداى خون ، اعتقاد به باورهاى 
مقدس دينى و ســنتهاى ارزنده اخالقى ، بسيارى 
از اقشــار جامعه با آگاهى از ضرورت تهيه مستمر 
خون سالم ، داوطلب اهداى اين ماده حيات بخش 
ميباشــند . اهداكنندگان نيك انديش و نيكوكار هر 
روز را روز اهــداى خــون و روز اهداى زندگى 

ميدانند .
محمدي در ادامه بيان داشــت: بســيارى از مردم 
كنجكاوند تا بدانند چــه ميزان خون در بدن خود 
دارنــد. در واقع، حجم خون بدن درســت مانند 
وزن بدن، از فردى به فردى ديگر متفاوت است و 
مقدار آن تا حدود زيادى به بزرگى جثه و جنسيت 

بستگى دارد اما در مجموع ، مى توان گفت بيشتر 
بزرگســاالن داراى حدوداً بين 4 تا 6 ليتر خون در 
بدن خويش هستند . هر داوطلب واجد شرايط در 
هر نوبت اهداى خــون حدود 10 درصد از حجم 
خــون خويش را اهدا مينمايد كــه براى وى هيچ 

ضرر و زيانى نخواهد داشت . 
مدير عامل انتقال خــون همدان گفت: تمامى مراكز 
اهداى خون براى اهداى خون شــرايطى را در نظر 
مى گيرند. بعضى از اين شرايط بخاطر حفظ سالمت 
فرد اهدا كننــده خون و برخى ديگر به منظور حفظ 
سالمت گيرنده خون در نظر گرفته شده اند . پزشك 
، پيش از اهداى خون ، هر داوطلب را بررسى مينمايد 
. اين بررســى شامل مصاحبه در باره سوابق پزشكى 
و رفتارهاى فردى و نيز انجام معاينه مى باشــد . در 
صورتى كه فرد تمامى شرايط الزم براى اهداى خون 

را داشته باشد مي تواند خون اهدا كند.
شاخص  اقدامات  خصوص  در  محمدي  افشين 

انتقال خون استان چنين عنوان نمود: 

1- دريافت مجوز ارسال پالسما جهت پااليش و 
تهيه مشتقات پالسمايي طى بازديد شركت اتريشى 
اكتافارما (از وزارت بهداشــت كشور اتريش)  كه 

اين باعث
■ رونق صنعت پالسما

■ كمك به اقتصاد كشور
■ استفاده از پالسماي سالم ايراني براي ايراني

■ خــود كفائــي در تاميــن برخي داروهــا مانند 
فاكتورهــاي انعقادي و براي بيمــاران هموفيلي و 

وانميوگلوبين وريدي
2- ارسال خون و فراورده هاى خونى مازاد جهت 
استفاده در اســتانهاى مورد نياز كه مطابق با شبكه 
خونرســانى كشور بايد به استان تهران ارسال شود 
كه اين استان تعداد 2224 واحد خون ارسال كرده 
اســت. البته پالكت بصورت موردى به استانهاى 

همجوار نيز ارسال مى گردد.
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4- طرح غربالگرى اهداكنندگان بار اول كه موجب 
افزايش ضريب ســالمت و امنيت خون و فرآورده 
هاى خونى مى شود از اواسط سال 95 اجرا شده و 
همچنان ادامه دارد اين طرح در تعداد محدودى از 
استانها در حال اجرا است و اين نشان دهنده نهادينه 

شدن فرهنگ اهداى خون در استان مى باشد.
نزديك به 25٪ از مراجعه كنندگان استان اهداكننده 
بار اول هســتند كه بعد از سه ماه در صورت سالم 
بودن آزمايشات، اهداى خون بالمانع است. بنابراين 
تمامى خون و فرآورده هاى مورد نياز مراكز درمانى 
از اهداكنندگان مستمر و باسابقه تهيه و توزيع مى 

گردد. 
ميانگين شــاخص اهداى مســتمر در كشور ٪56
است. اين در حالى است كه شاخص اهداى خون 

مستمر در استان بالغ بر 68٪ مى باشد.
مديرعامل انتقال خون استان با اشاره به برنامه  ريزي 
سازمان در بهره بري از خدمات نوين (انجام پالكت 
فرزيس، جداســازى  پالكــت از خون اهداكننده) 

گفت: فــرآورده پالكتى توليــدى در اين روش ، 
داراى تعداد قابل توجهى ســلول پالكت مى باشد 
و پالكت تهيه شده در اين روش تقريبا معادل 5-6 
واحد پالكت توليد شــده در روش هاى معمولى 
مى باشد . در اين روش اهداكننده پالكت ، توسط 
تجهيزات و وسائل مخصوص فقط اقدام به اهداى 
پالكت خون مى نمايد و ســاير اجــزاى آن مثل 
گلبول قرمز و يا پالســما به سيستم گردش خون  

باز مى گردد. 
مزاياى اين روش :

1- محدود شــدن تماس آنتى ژنى با خون چندين 
اهداكننده ، در بيمار دريافت كننده اين محصول

2- دستيابى به ســازگارى خونى بين گيرندگان و 
دهنده پالكت .

3- محتــواى كــم گلبول هاى قرمز و ســفيد در 
فرآورده و كاهش احتمال بروز عوارض  ثانويه

4- اثرگذارى درمانى بســيار بهتر نســبت به انواع 
ديگر پالكت

افشــين محمدي در پايــان از فعاليت هاي ديگر 
انتقــال خون گفت: طرح ســپاس حــدود 70

درصــد از بيماران نيازمند دريافت ســلول هاى 
بنيادى خون ســاز, فاقد خويشــاوند مناســب 
ازنظر آنتى ژن هاي ســازگاري بافتي هســتند و 
ممكن اســت نيازمند دربافت اين ســلول ها از 
هاي   بانك  در  غيرخويشاوند  اهداكنندگان  مراكز 
اطالعاتي اهداكنندگان كشــور يا در سطح جهان 
باشند.  شــانس پيدا كردن دهنده غيرخويشاوند 
با شــباهت HLA درافراد يك نژاد يا قوم بيشتر 
مي باشــد كه در موفقيت پيوند موثراســت. اين 
امر اهميت تاســيس يــك مركز ملــي را مورد 
تاكيد قرار مي دهــد, از طريق مراكز ملي امكان 
پيوســتن به مجمع جهانــي اهداكننــدگان  نيز 
مقــدور مي گردد. لذا وجود يك مركز ملي براى 
جلب,آموزش,ثبت نام, تعيين HLA و نگه دارى 
اطالعات اهداكنندگان داوطلب مشــكل گشا مى 
باشــد تا در صورت نياز, پزشكان معالج بيماران 
فاقد اهداكننده خويشــاوند, با معرفى بيمار خود 
  (Registry)بــه اين مركز ملي پذيره نويســى
شــانس ادامه حيات وى را افزايش دهند. در اين 
اداره كل ثبت نام افراد واجد شــرايط انجام مى 

گردد.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

شركت خانوادگى عشاير قلقلرود در جشنواره 
كتابخوانى رضوى

 رئيس كتابخانه هاى عمومى تويســركان گفت: خانواده هاى عشاير منطقه «قلقلرود» 
به همت كتابداران شهرستان تويســركان در هشتمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى 

شركت كردند.
مهدى كريمى در گفتگو با مهر عنوان كرد: با همكارى كتابداران و مسئوالن كتابخانه هاى 
عمومى و حمايت  كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان، امكان شركت خانواده هاى 

عشاير منطقه قلقلرود در هشتمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى فراهم شد.
كريمى با اشاره به اينكه كتابدارى يك كار انسانى فرهنگى برجسته  است و كتابدار كسى 

نيســت كه تنها خدمت آوردن و دادن كتاب را عهده دار باشــد، افزود: كتابدار مى تواند 
مرجعى براى راهنمايى مراجعه كنندگان به كتاب خوب باشــد و ســعى شده با حضور 
در دورتريــن نقاط كه عشــاير نيز در انجا حضور دارند خدمات كتابخانه اى در ســطح 

گسترده ترى ارائه شود.
وى، بيان داشــت: عشــاير از جمله اقشارى هســتند كه به علت نبود سهولت دسترسى 
به كتابخانه هاى عمومى اســتفاده از خدمات مطالعه در دسترس برايشان ميسر نمى شود 
بنابراين ضمن هماهنگى با مســئولين و كارشناسان اســتانى و شهرستان و با حضور در 
جمع آنان، ضمن معرفى كتاب ها، نحوه برگزارى جشنواره كتابخوانى رضوى تشريح شد

وى گفت: در مرحله اول اجراى اين طرح در جمع عشــاير منطقه روســتاهاى مرادآباد، 

باقرآباد، گاوكران و الميان كتاب هاى جشــنواره براى كــودكان جمع خوانى و برخى از 
قصه هاى كتاب «مژده گل» به صورت خالصه براى كودكان بيان شد.

رئيس كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان گفت: با توضيحات ارائه شده كودكان با 
كتاب ها و نحوه برگزارى مســابقه آشنا شدند و در مرحله دوم با حضور در جمع عشاير 
منطقه قلقلرود، نحوه حضور در جشنواره كتابخوانى رضوى و استفاده از خدمات كتابخانه 

براى آن ها نيز توضيح داده شد.
وى در ادامه عنوان كرد: با توجه به اينكه عشاير بدليل دور بودن از امكانات شهر اطالعاتى 
از فعاليت هاى كتابخانه ندارند، در ابتدا خدمات كتابخانه عمومى و سپس نحوه شركت در 

جشنواره كتابخوانى رضوى و كتب مربوط به هر رده سنى تشريح شد.

خبـر

نامه مردمى

مدير مسئول محترم روزنامه همدان پيام 
با سالم و احترام به استحضار مى رساند كه مجموعه تپه عباس آباد 
كه يكى از محل هاى تفريحى شــهروندان همدانى مى باشد مدتى 
اســت با نگاه انتفاعى بيش از اندازه پيمانــكار اين مجموعه و قرار 
دادن عوارضــى و دريافت مبلغ خارج از عرف پاركينگ كه بعضا تا 
10 هزار تومان هم مى رســد باعث نارضايتى شهروندان شده است، 
كه اوج اين نارضايتى در شــب هايي كه فوتبــال جام جهانى و به 
خصوص فوتبال ايران پخش مى شــد نمايــان گرديد كه در هنگام 
اتمام بازى و برگشــت مردم  بالغ بر صدها ماشينى كه قصد خروج 
داشــتند با ترافيك شديد روبرو  شدند و متاســفانه مدت زيادى را 
در ترافيك ماندند چــون بايد حق پاركينگ تك تك خودروها جدا 
محاســبه شود و كارت كشيده شود كه باعث كندى بيش از حد كار 
و روح و روان مردم آزرده خاطر مى شد  و از طرفى هر چه ماشينها 
در ترافيك بمانند از نظر زمان محاسبه حق پاركينگ به نفع پيمانكار 
است و متاسفانه پول گزافى را از شهروندان همدانى دريافت مى كند 
و وقتى اعتراض به پيمانكار هم كشــيده اســت متاسفانه هيچ پاسخ 
قانع كننده اى ندادند.  ظاهرا ايشان عالقه به تسريع خروج خودروها 

در مواقع شلوغى ندارد. 
پيشــنهاد: ايشــان مى تواند در هنگام خروج حجم عظيم خودروها 
بــا تعيين يك قيمت ثابت از همه خودروهــا از ايجاد ترافيك چند 
ســاعته جلوگيرى نمايد و يا به صــورت الكترونيك در محل پارك 
خودروها هزينه را محاســبه نمايد و در هنــگام خروج محدوديتى 

وجود نداشته باشد.

آهنگ رشد جمعيت تويسركان نواخته مى شود

افزايش سرمايه هاي انساني در تويسركان

بررسي وضعيت اهداي خون در استان

همدان12درصد باالتر از ميانگين كشوري

مقايسه وضعيت خونگيرى 4 ماهه ابتداي  سال 96و 97 سازمان انتقال خون استان همدان
مستمربا سابقهبار اولمعافيتمونثمذكرخونگيرىمراجعين4ماهه اول

18475120031162138264727443507579سال 96
63/14٪36/24٪0/62٪35/03٪3/18٪96/82٪درصــــــــد

1784912489121313585357439668519سال 97
۶۸/21٪31/76٪0/03٪30/01٪2/87٪97/13٪درصــــــــد

كارت دانشجويي علي ظفرنژاد فرزند كامران به شماره 
ملي 4060583928 رشته برق و قدرت دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9032160011 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سمانه جهانگيرى عرش »
 بر كسى پوشــيده نيست كه جمعيت 
در اليه هــاى مختلــف جامعــه از جمله  
ساختارهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
تأثيرگذار است و از اين حيث جمعيت يكى 
از مهمترين و حساس ترين موضوعات حال 
حاضركشور است كه بايد برنامه  ريزى  هاى 
مدون و مدبرانه  اى توســط كارشناسان در 

زمينه افزايش آن انجام شود.
با توجه به مشــكالتى كــه در دهه اخير 
در كشــور به وجود امده اســت از جمله 
مشــكالت مربوط بــه بيــكارى، ازدواج 
ديرهنگام و ... گفته مى شــود كه جمعيت 

كشور ما رو به سالخوردگى مى رود.
قطعا كشــورى كه جمعيت سالخورده آن، 
جامعه غالب را تشكيل دهند توسعه  متوازنى 
نخواهد داشت و كشور در مسائلى از قبيل 
دفاعى و پيشــگيرى از بحــران، توليدات 

كشاورزى و صنعتى دچار مشكل مى شود.
مســلم اســت كه جمعيت به عنوان يك 
ســرمايه اجتماعى مى توانــد در صورت 
هدايت به ســمت درســت، رشد و ترقى 

جامعه را در ابعاد مختلف ايجاد كند.
با اين توصيف نتايج سرشــمارى عمومى 
نفوس و مســكن 1395 منتشر و طبق آمار 
موجود جمعيت هر شهرســتان با توجه به 

نوع آمارى گيرى مشخص شده است.
در استان همدان نتايج سرشمارى به گونه 
اى اســت كه فامنين با 39 هزار و 359 نفر 
عنوان كم جمعيت ترين شــهر استان را به 
خود اختصاص داده اســت و بعد از آن به 
ترتيب اســدآباد با 100 هــزار و 901 نفر، 
تويســركان با 101 هزار و 666 نفر، رزن با 
107 هــزار و 587 نفر، بهار با 119 هزار و 
82 نفر، كبودرآهنگ با 126 هزار و 62 نفر، 
نهاوند با 178 هزار و 787 نفر، مالير با 288
هزار و 685 نفر و در نهايت همدان با 676

هزار و 105 نفر در رتبه هاى بعدى از نظر 
ميزان جمعيت قرار دارند.

از بين همه شهرستانهاى استان با توجه به 

قابليت تويســركان در زمينه هاى مختلف 
از جمله كشــاورزى، آب و هواى مناسب، 
اما به ســبب مهاجرت و نيــز كاهش نرخ 
فرزنــدآورى، شهرســتان تويســركان در 
سال هاى گذشته با كاهش جمعيت روبرو 

بود است. 
طبق آمارها جمعيت شهرستان تويسركان در 
سرشمارى سال 95، 101 هزار و 666 نفر 
اعالم شده است، كه از اين تعداد 51 هزار و 
37 مرد و 50 هزار و 629 زن در تويسركان 
ســكونت دارند كه در مجموع 33 هزار و 

537 خانوار را تشكيل مى دهند.
جمعيت غيرساكن اين شهرستان نيز 151
نفر اســت و 84 مرد و 67 زن و 33 خانوار 

در تويسركان سكونت ندارند.
مطابــق با آمارهاى ارائه شــده از ســوى 
مسئوالن تويسركان، جمعيت اين شهرستان 
در حدود 30 سال پيش در حدود 140 هزار 
نفر بوده است و  بر اساس سرشماري سال 
90 شهرستان تويسركان از 103 هزار و 800

نفر جمعيت برخوردار بوده كه 50 هزار و 
500 نفر از اين ميزان جمعيت شهري و 52

هزار و 300 نفر جمعيت روستايي بوده اند، 
اين در حالى اســت كه طبق آمار ارائه شده 
اخير در سال 95 بازهم جمعيت تويسركان 
كاهش داشته، به طورى كه به 101 هزار و 

666 نفر رسيده است.
كارشناسان بيكارى، نبود شغل مناسب براى 
جوانان و درنهايت انتخاب گزينه مهاجرت 
را يكــى از عوامــل كاهــش جمعيت در 

تويسركان عنوان كرده اند.
و اما اين معضل بيكارى است كه به عنوان 
يكى از عوامــل اصلى كاهش جمعيت در 
محوسب  اطراف  شــهرهاى  و  تويسركان 
مى شــود به گونه اى كه برخى از مردم در 
راستاى تأمين تكه نانى براى خانواده خود و 
كسب درآمد، حاشيه نشينى شهرهاى بزرگ 

را انتخاب مى كنند.
با اين توصيف بنا به گفته مسئوالن با توجه 
با سياست هاى اخير در مورد افزايش زاد و 
ولد و نيز تالش براى بهبود فضاى كسب و 

كار و اشتغال اين روند كند تر شده است.
فرماندار شهرستان تويسركان در اين ارتباط 
گفت: كاهــش جمعيت يكى از معضالت 

شهرستان تويســركان در سال هاى گذشته 
محسوب مى شــود كه بايد با اجراى دقيق 
برنامه هاى در نظر گرفته شــده، اين روند 
را متوقف كرد و حتى به افزايش جمعيت 

فكر كرد.
حبيــب موميونــد در گفتگو بــا همدان 
پيام اظهار داشــت: بر اســاس آمار رسمى 
رشمارى ســال 95، شيب كاهش جمعيت 
در شهرستان تويسركان كند شده اما با اين 
وجود هنوز براى رسيدن به نقطه مطلوب 

بايد بيشتر تالش كرد.
موميوند تاكيد كرد: ايجاد فرصت هاى متنوع 
شريانى  راه هاى  ســاماندهى  اشتغال زايى، 
تويسركان به كنگاور و تويسركان به جوكار 
و ســاماندهى جاده تويسركان به همدان از 
مسير گنج نامه و افزايش زير ساخت هاى 
رفاهى و درمانى از اثر بخش ترين اقدامات 
براى جلوگيرى از كاهش جمعيت شهرستان 

تويسركان به شمار مى روند.
وى ابــراز كــرد: دســتگاه هاى اجرايى و 
مديريتى مرتبط با افزايــش ميزان بارورى 
بايد نســبت به اجراى دقيق سياست هاى 

جديد جمعيتى دغدغه داشته باشند تا شاهد 
افزايش ســطح نيروهاى انسانى جوان در 

شهرستان باشيم.
رئيس مركز بهداشت شهرستان تويسركان 
نيز گفت: بر اساس استانداردهاى علمى و 
سياست هاى جمعيتى، نرخ بارورى هر زن 
ايرانى بايد دو و يك دهم باشــد در حالى 
كه ايــن ميزان براى هر زن در شهرســتان 

تويسركان به طور متوسط 1,86 است.
مهدى كريمــى تصريح كرد: شهرســتان 
تويســركان در ســال هاى گذشــته شاهد 
مهاجرت زياد اهالى خود و برخى مشكالت 
اجتماعــى و اقتصادى بــوده كه به كاهش 

شديد جمعيت شهرستان منجر شده است.
وى با اشــاره به اينكه اگر روند ازدواج ها 
و فرزندآورى در شهرســتان تويسركان به 
همين منوال ادامه پيدا كند تا 20 سال آينده 
با مشــكالت جدى در اين بخش روبه رو 
مى شويم تاكيد كرد: بايد تدابير و برنامه هاى 
الزم براى شتاب دهى به فرآيند جايگزينى 

نسل ها در تويسركان در نظر گرفته شود.
كريمــى گفــت: كاهش ميــزان ازدواج و 
بارورى، كاهش شــديد نيروهاى انســانى 
جــوان، پويــا و فعال را به دنبــال خواهد 

داشت.
ما در ســال هاى ابتدايى پيــروزى انقالب 
اسالمى شهرســتان تويسركان از جمعيتى 
در حــدود 130 هزار نفر برخوردار بود اما 
اكنون اين ميزان بــه پايين تر از 102 هزار 

نفر رسيده است.
در هر حال با ايــن وضعيت و با توجه به 
اميدى كه اخيرا در ارتباط با كند شدن آهنگ 
كاهش جمعيت شهرستان تويسركان وجود 
دارد، اميد اســت با توجه به ظرفيت باالى 
تويســركان در حوزه توليدات كشاورزى، 
صنايع دســتى، مبل و منبت و گردشگرى،  
با تالش مســئوالن و بهبود فضاى كسب 
و كار شــاده توقف كاهش جمعيت و نيز 
افزايش جمعيت جوان و مولد در شهرستان 

تويسركان باشيم.

112كيلومتر از معابر روستاهاى رزن 
بهسازى مى شود

 نماينده مردم شهرستان رزن در مجلس شوراى اسالمى گفت:امسال 
112كيلومتر از معابر روستاهاى شهرستان رزن بهسازى مى شود.

حسن لطفى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: با برنامه ريزى انجام 
شده در معابر 110 روستاى شهرستان رزن به ميزان 112كيلومتر آماده 

انجام عمليات بهسازى هستيم.
وى با بيان اينكه به ميزان 4هزار تن قير رايگان از محل بنياد مســكن 
كشــور و همكارى وزارت نفت تامين شده اســت، افزود: بهسازى 
روستاها با مشــاركت دهيارى ها و بنياد مسكن انقالب اسالمى انجام 

مى شود.
نماينــده مردم شهرســتان رزن در مجلس شــوراى اســالمى از 
بهســازى 58كيلومتر از معابر روســتاهاى شهرستان رزن در فاز 
اول تا  پايان شــهريور ماه امسال خبر داد و گفت: اين 58كيلومتر 

از معابر روستايى در 51 روستا اجرايى مى شود.
ــوان  ــارد تومــان عن ــار اجــراى ايــن طــرح را 13ميلي لطفــى اعتب
كــرد و افزود:6ميليــارد تومــان از محــل قيــر رايــگان و 7 
ــتان  ــتانى و شهرس ــارات اس ــل اعتب ــز از مح ــان ني ــارد توم ميلي

ــده اســت. ــى ش ــش بين پي
وى گفــت: ما اميدواريم تا پايان ســال مالى يعنى تــا تير ماه  98اين 

112كيلومتر بهسازى معابر روستايى اجرايى شود. 
لطفــى تاكيــد كــرد: شهرســتان رزن 126 روســتاى داراى ســكنه 
ــاز اول و  ــتا در ف ــازى 65 روس ــداد بهس ــن تع ــه از اي دارد ك
دربرخــى از روســتاها در فــاز دوم توســط بنيــاد مســكن انجــام 

شــده اســت.
نماينــده مردم شهرســتان رزن در مجلس شــوراى اســالمى با 
بيان اينكه ميانگين بهســازى روســتاها در كشور 48درصد و در 
شهرســتان رزن 52درصد اســت، افزود: با اجــراى 112كيلومتر 
بهسازى در روســتاهاى شهرستان رزن اين شاخص به 80درصد 

مى يابد. افزايش 

كشف 224 راس دام قاچاق 
در فامنين

 فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين از 
توقيــف 57 راس گوســاله و 167 راس 
گوســفند فاقد مجوز و قاچــاق در اين 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى معاونت اجتماعى 
فرماندهى انتظامى همدان، سرهنگ على 
انتظامى  ماموران  گفت:  حيدرى  حســن 
شهرستان فامنين در راستاى اجراى طرح 
مبارزه بــا قاچاق كاال، با پايش محورهاى 
مواصالتى و اجراى ايســت و بازرســى 
هاى مقطعى نسبت به كنترل خودروهاى 
عبورى اقدام كردند.وى افزود: در اجراى 
اين طرح از 6 دستگاه كاميون در مجموع 
57 راس گوســاله و 167 راس گوسفند 
فاقد مجوز و قاچاق به ارزش 7 ميليارد و 
400 ميليون ريال كشف و دام هاى قاچاق 
به اداره دامپزشكى شهرستان منتقل و 7 نفر 
متهم نيز با تشكيل پرونده به مرجع قضايى 

معرفى شدند.

كشف 2600 قلم لوازم 
آرايشى قاچاق در بهار

 فرمانــده انتظامى شهرســتان بهار از 
كشــف 2 هزار و 580 قلم لوازم آرايشى 

قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
بزرگعلى نــورى در گفتگو با مهر گفت: 
ماموران انتظامى شهرستان بهار در راستاى 
مبــارزه با قاچاق كاال با كنترل محور هاى 
مواصالتى يــك محموله قاچــاق لوازم 
آرايشــى را در محور هاى مواصالتى اين 

شهرستان كشف كردند.
وى افزود: اين محموله شــامل 2 هزار و 
580 قلم انواع لوازم آرايشى به ارزش 70 
ميليون ريال است كه از استان هاى غربى 
بارگيرى و بــه قصد ورود به بازار داخلى 
حمل مى شــد.نورى عنوان كرد: در اين 
خصوص يك نفر متهم با تشكيل پرونده به 
مرجع قضايى معرفى شد. فرمانده انتظامى 
شهرستان بهار با تشكر از مردم شهرستان 
بهار كه در تمام زمينه ها با پليس تعامل اى 
دارند از آنان خواست در صورت برخورد 
با موارد مشكوك از طريق سامانه فوريت 
هاى پليسى 110 نزديكترين يگان انتظامى 

را مطلع كنند.

بنا بر تصميم هيأت مديره از كليه سهامداران شركت تعاوني 
كاميونداران شهرستان اسدآباد دعوت به عمل مي آيد كه در 
روز يكشنبه مورخ 97/6/11 رأس ساعت 10 صبح در محل 
سالن اجتماعات شركت تعاوني كاميونداران جهت برگزاري 
مجمع حضور به هم رسانند يا بر اساس مفاد اساسنامه مورد 
وكالي خود را كتبا از بين اعضاي شركت معرفي نمايد. ضمنا 
افرادي كه مايل به كانديد شدن جهت بازرس و هيأت مديره 
هستند درخواست خود را كتبا و حداكثر تا تاريخ 97/5/20 

به دفتر شركت ارائه نمايند.
دستورات جلسه 

1- انتخاب هيأت مديره 
2- انتخا بازرسان

3- تصويب صورت هاي مالي منتهي به سال 96
4- تعيين بودجه سال 97

مديرعامل شركت تعاوني كاميونداران اسدآباد -ميثم گوهري 

مجمع عمومي عادي ساليانه 
نوبت اول 
تاريخ انتشار: 97/5/10
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ايران و جهان

دولت در حوزه اقتصادى پاسخگوى مردم باشد
 يك فعال سياســى اصالح طلب گفت: ذهن مردم نبايد از پرسش اصلى كه چرا وضعيت اقتصادى به شرايط امروز رسيده 

است و مدام نرخ دالر، ارز و طال باال مى رود، دور شود. دولت در حوزه اقتصادى پاسخگوى مردم باشد.
عبــدا... ناصرى در گفت وگو با ايســنا در واكنش به گرانى ارز و ضرورت توجــه دولت به كنترل بازار اقتصادى، اظهار كرد: 
صحبتم را درباره اين موضوع با حكايتى از سوال رندانه يك فرهيخته كاركشته شروع مى كنم. او از من پرسيد آيا فكر مى كنيد 
آقاى روحانى با سياســت خاصى برنامه ريزى مى كند و مســير را به سمت حل مناقشات سياسى و بين المللى ايران مى برد؟ و 

بعد ايشان به قطعنامه 598 اشاره كردند.
وى ادامه داد: اگرچه اشــاره تاريخى و صراحت اين شــخصيت فرهنگى قابل تامل اســت اما من معتقد هستم كه اگر چنين 

شرايطى را آقاى روحانى مدنظر قرار داشته باشد، حتما بايد مسير پيش روى ايشان را مورد انتقاد قرار داد.
اين فعال سياسى اصالح طلب با تاكيد بر ضرورت كنترل افكار عمومى در حوزه اقتصادى، خاطرنشان كرد: مهمترين كارى كه 
دولت در حال حاضر بايد انجام بدهد پاسخ دادن به سواالت افكار عمومى است. جمعى از مردم هستند كه نفعى از افزايش 

قيمت سكه،  طال و دالر نمى برند اما افزايش نرخ اين قبيل مسائل آرامش زندگى آنها را به هم مى زند.

طرح جديد مجلس براى خدمت سربازى
 عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس از طرح جديد مجلس براى تغيير شيوه اجراى خدمت وظيفه عمومى خبر داد.

ابوالفضل ابوترابى عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با خبرنگار سياسى خبرگزارى تسنيم، 
درباره طرح جديد مجلس براى تغيير شــيوه اجراى خدمت نظام وظيفه، گفت: شيوه هاى مختلفى از خدمت نظام وظيفه در 
كشورهاى مختلف دنيا اجرا مى شود كه شامل خدمت نظام وظيفه حرفه اى، خدمت نظام وظيفه داوطلب، خدمت نظام وظيفه 
اجبارى و خدمت نظام وظيفه مدنى مى شــود. وى افزود: تنها در 28 كشــور دنيا خدمت نظام وظيفه اجبارى اجرا مى شود و 
در اين بين معدود كشــورهايى هســتند كه خدمت اجبارى آنها بيش از  يك سال است كه اين شيوه اجراى خدمت سربازى 
مشــكالت عديده اى را به همراه دارد. براى مثال امروز بيشــترين پرونده  در سازمان قضايى نيروهاى مسلح مربوط به فرار از 
خدمت ســربازى است.ابوترابى ادامه داد: مجلس شوراى اسالمى براى حل اين مشكالت و اجراى بهتر خدمت نظام وظيفه، 
طرحى را پيشــنهاد كرده است كه بر مبناى آن خدمت ســربازى به صورت "داوطلب بسيجى" اجرا شود كه مشابه اين طرح 
هم اكنون توســط ســپاه در مرزهاى كشور در حال اجرا است. در اين طرح سپاه در استان هاى سيستان و بلوچستان و برخى 

استان هاى غربى از مردم بومى منطقه به عنوان نيروى داوطلب بسيجى براى تامين امنيت مرزها استفاده مى كند.

 دونالــد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا 
شامگاه دوشنبه به وقت تهران در سخنانى كه 
در كنفرانس خبرى مشترك با نخست وزير 
ايتاليا بر زبان راند مدعى شد كه آماده است 
بدون هيچ پيش شــرطى بــا مقامات ايرانى 

ديدار كند.
رئيس جمهور آمريــكا در كنفرانس خبرى 
دوشنبه در پاسخ به سوال يك خبرنگار مبنى 
بر اينكه آيا تمايل دارد با «حسن روحانى»، 
رئيس جمهــور ايــران ديدار كنــد گفت: 
«من آماده ام با هر كســى ديدار كنم. من به 
مالقات اعتقــاد دارم.» وى با طرح اين ادعا 
كه ايرانى ها درگير شرايطى سخت هستند، 
از اينكه آيا مقامات ايران آمادگى ديدار با او 

را دارند يا نه ابراز بى اطالعى كرد.
اين خبــر در حالى مطرح شــد كه برخى 
در ايــران نيز طــى روزهاى اخيــر دوباره 
مذاكره طلب شــده اند و حتى بــا مثال زدن 
پذيرش قطعنامه 598، ايران را به آنچه خود 

تصميم سخت مى خوانند، فراخوانده اند.
«ديپلماســى ترامپى» كه به دنبــال تهديد و 
فشــار همراه با در باغ سبز نشان دادن براى 
گفت وگو است در شرايطى رخ مى دهد كه

ايران و شــش كشور موســوم به 1+5 پس 
از ســال ها مذاكره ســرانجام به توافقى در 
خصوص موضوع هسته اى دست يافتند كه 
ترامــپ زير آن زد. وى در 18 ارديبهشــت 
از ايــن توافق خارج شــد و اعالم كرد كه 
بازاعمال  آمريــكا  ضدايرانى  تحريم هــاى 

خواهند شد
 سياست چماق و هويچ ترامپ

يك شــبكه خبرى آلمانى در پى ســخنان 
شب گذشته «دونالد ترامپ»  رئيس جمهور 
آمريكا مبنى بر آمادگى وى براى مالقات با 
«حسن روحانى» همتاى ايرانى وى نوشت 
كه ترامپ نخست شــالق (چماق)  و بعد 

هويج را نشان داد.
شبكه خبرى ARD نوشت كه پس از اينكه 
ترامپ  چندى پيش ايران را به سنگين ترين 
پيامدهــا تهديد كرد حــاال از آمادگى براى 

ديدار با روحانى صحبت مى كند.
اين موضع ترامپ در شــرايطى ابراز شد كه 
پيش از آن روحانى هــم خطاب به ترامپ 
هشــدار داده بود كه با دم شير بازى نكند و 
جنگ با ايران به معناى مادر تمامى جنگ ها 

خواهد بود.
 بازتــاب پيشــنهاد ترامــپ در 

رسانه هاى عربى
پيشــنهاد «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريــكا در مورد مذاكره بدون پيش شــرط 
با ايران در رســانه هاى عربى زبان انعكاس 

گسترده داشت.
رســانه هاى عربى زبان به صورت وســيع، 
تمركز خــود را معطوف بــه جمله ديدار 
"بــدون پيش شــرط" ترامپ بــا روحانى 
كردند. تارنماى روزنامه "الشــرق االوسط" 
چاپ لندن بامداد ســه شنبه نوشت: رئيس 
جمهــورى آمريكا با اعالم اين كه وى آماده 
اســت بدون پيش شــرط و هــر زمانى كه 
مسئوالن ايرانى بخواهند، با آنان ديدار كند، 

روحانى را غافلگير كرد.
اين روزنامــه افزود: ترامــپ در كنفرانس 
مطبوعاتى با " جوزپه كونته" نخســت وزير 
ايتاليا گفت: ايرانــى ها اگر بخواهند با آنان 
ديدار مى كنــم. اما نمى دانم كــه آيا آنان 

آمادگى اين كار را دارند.
اين روزنامه كه ديدگاه مسئوالن سعودى را 
بازنشــر مى دهد، آورده است: اگر مسئوالن 
ايرانى مايل باشند، بدون پيش شرط در هر 

زمانى كه بخواهند، با آنان ديدار مى كنم.
جديدى  بازدارنده  پيــام  ترامپ   

براى ايران فرستاد
شبكه خبرى اسكاى نيوز امارات كه معموال 
موضع مقام هاى ابوظبى را بازنشر مى دهد، 
در واكنش به پيشــنهاد رئيــس جمهورى 

آمريــكا براى ديــدار با مقام هــاى ايرانى 
گــزارش داد: ترامپ پيام بازدارنده جديدى 

براى ايران فرستاد.
اسكاى نيوز به نقل از خبرنگاران خود مدعى 
شــد، ترامپ در گفت و گو با جوزپه كونته 
گفــت: من با جناب نخســت وزير بر اين 
مساله توافق كرديم كه ايران نبايد به سالح 

هسته اى دست يابد.
بازگشــت  خواســتار  تهــران   

واشنگتن به توافق هسته اى است 
گزارش  الميادين  لبنانى  تلويزيونى  شــبكه 
داد: ترامپ آماده اســت بدون پيش شــرط 
بــا روحانى ديدار كند، اما تهران خواســتار 
بازگشت واشنگتن به توافق هسته اى است.

الميادين ســخنان مشــاور سياســى رئيس 
جمهورى را نيز بازنشر داد و نوشت: «حميد 
ابوطالبى» مشاور رئيس جمهورى ايران در 
واكنش به ســخنان ترامپ از وى خواســته 
است به توافق هســته اى بازگردد، به ملت 
ايران احترام بگذارد و از خصومت با تهران 

دست بردارد.
 تناقض اظهارات ترامپ و پمپئو

روزنامه بريتانيايى «گاردين» اما در گزارش 
خود مى نويســد كه حرف هــاى پمپئو و 

ترامپ با يكديگر تناقض دارند.
اين روزنامه اشاره مى كند كه بالفاصله پس 
از پيشنهاد ترامپ به مذاكره بدون پيش شرط 
با ايران، «مايك پمپئــو» وزير امور خارجه 
او به شــبكه خبرى «سى ان بى سى» گفت 
كه اگر ايران تعهد خود به تغييرات اساســى 
در چگونگى رفتار با شهروندان اش، كاهش 
رفتارهاى تهاجمــى در منطقه و موافقت با 
وارد شــدن به توافق هســته اى تــازه اى را 
بپذيــرد، آن زمان رئيــس جمهورى امريكا 
آماده نشســتن پاى ميز مذاكــره و بحث با 
آنان خواهد بود. ســخنگوى شوراى امنيت 
ملى امريكا نيز گفته است تا زمانى كه تغيير 
سياست آشكار و جدى از سوى تهران ديده 
نشود امريكا حاضر به لغو تحريم ها نخواهد 

بود.
«گاردين» مى نويســد: در اين ميان مشاور 
روحانى پيش شــرط قرار داده است. اين 
روزنامه مى افزايــد: «حميد ابوطالبى گفته 
كه پيش شرط ايران براى مذاكره احترام به 
ملت بزرگ ايران و كاهش سطح خصومت 
امريكا است. او همچنين گفته امريكا بايد 
به برجام احترام بگذارد. به نظر مى رســد 
در شــرايط كنونى ترامپ مى خواهد خود 
را به عنوان مذاكره كننده موثر و مهم نشان 
دهــد و اين موضوع را در ديدارش با كيم 
و پوتين نشان داد و اين بار مى خواهد اين 

مسئله را در مورد ايران تكرار كند.
اين روزنامه مى نويسد موضع اخير ترامپ در 
ميان نمايندگان امريكايى بازتاب گوناگونى 
داشته اســت. «دايان فين اشــتاين» سناتور 
امريكايى گفته كه فكر مى كند گفت وگو ايده 
خوبى است. ســناتور باب كوركر از حزب 

جمهوريخواه و رئيس كميته روابط خارجى 
سنا هم گفته كه اين ايده خوبى است با اين 
حال، تنها مادامى كه ايران حاضر باشــد كه 
در اينده نزديك به گفته او تبديل به كشورى 
عادى و نرمال شــود. باب مننــدز نماينده 
دموكرات اما گفته كه اين نســخه اى است 
كــه نتيجه اى بد خواهد؛ داشــت مانند كره 
شــمالى. او گفته است: «بدون پيش شرط؟ 
بدون آمادگى؟ مــا داريم چه مى كنيم؟ ما با 
اين كار با كره شمالى كرديم كه سبب شد به 
يك دولت مشروع از ديد بين المللى تبديل 

شود».
آيا روحانى پيشنهاد مذاكره را مى پذيرد؟ 

گزارشــى  در  امريكايى «ووكس»  ســايت 
مى نويســد: اكنون پرسش هاى مهمى پس 
از پيشــنهاد ترامپ براى مذاكــره با ايران 
شــكل گرفته اند. اين سايت مى نويسد: «در 
اين ميان دو پرســش بزرگ وجــود دارد؛ 
نخست اين كه آيا روحانى پيشنهاد مذاكره 
را مى پذيــرد؟ روحانــى حمايت مردمى را 
براى امضاى برجام به دســت آورد. او گفته 
بود كه پس از برجام اقتصاد ايران شــكوفا 
خواهد شــد. دوم آن كه آيا ترامپ مى تواند 
حمايــت محافظــه كاران امريكايى را براى 
مذاكره با ايران را بدســت آورد؟ اگر مورد 
اخير تاريخى را به ياد آوريم (در مورد كره 
شمالى) او مى تواند در داخل حمايت كافى 
را براى گشايش ديپلماتيك با ايران به دست 

آورد».
 فرصت هايى كه از دست رفت

در تحليلــى ديگــر، «تريتــا پارســى» از 
بنيانگــذاران شــوراى ايرانــى - امريكايى 
(ناياك) طى يادداشــتى در ســايت شبكه 
خبرى «ان بى سى» مى نويسد: پيشنهاد مذاكره 
ترامپ با ايران به احتمال زياد باعث توافقى 
بهتر نخواهد شد. ما فرصت هاى خود را از 
دست داده ايم. پيشنهاد مذاكره با ايران براى 
پايان دادن به برنامه هسته اى، پيشتر نيز ارائه 
شــده بود اما ما خصومت را به ديپلماســى 

ترجيح داديم».
او مى نويســد: «ترامپ فكــر مى كند كه 
با تحريم ايــران مى تواند مذاكــره با اين 
كشــور را از ســر گيرد. اما اگر تاريخ را 
نگاه كنيم ايرانيان سرزنش خود را متوجه 
حكومــت ايران نخواهند كرد. ترامپ پس 
از مجموعــه اى از توهين هــا عليه ايران، 
پيشــنهاد مذاكره مى دهد. از نظر فرهنگى 
و سياســى اين براى ايرانيان قابل پذيرش 

نيست. 
 ايران چه خواهد كرد؟

«لــورا روزن» خبرنگار «المانيتــور» نيز در 
گزارشى در اين باره ضمن اشاره به تناقض 
در گفتــه هاى ترامپ و پمپئــو در اين باره 
كه رئيس جمهــورى امريكا گفته كه بدون 
پيش شرط حاضر به مذاكره با ايران است در 
حالى كه پمپئو از 12 پيش شرط خود دفاع 
مى كند با «على واعظ» كارشناس گروه بين 

المللى بحران صحبت كرده است.
 آيــا ترامــپ با مقامــات ايران 

مالقات خواهد داشت؟
نشريه «نيوزويك» در گزارشى با عنوان «آيا 
ترامپ با ايران مالقات خواهد داشــت»؟ به 
نقل از يك كارشــناس كارنگى مى نويسد: 
مخالف اصلى با مذاكره با امريكا به احتمال 
زياد ترامپ نخواهد بود بلكه ايران احتماال 
با اين موضوع موافقت نخواهد كرد. ترامپ 
كسى است كه به كيم جونگ اون رهبر كره 
شــمالى پاى ميز مذاكره نشســت اما مقام 
رهبرى ايران از ســال 1989 ميالدى به اين 
سو حاضر به مذاكره با امريكايى ها نشده اند».

راه حل چيست؟
«معصومــه طرفه» تحليلگر شــبكه خبرى 
«الجزيره» در گزارشى تازه مى نويسد: توافقى 
تازه ميان آمريكا و ايران، تنها راهى است كه 
مى تواند سبب حركت رو به جلوى تهران و 

واشنگتن در مسير پيش رو شود.
بــه  ترامــپ  «اگــر  نويســد:  مــى  او 
ســخت گيرى ها عليــه ايــران ادامه دهد 
در نهايت اين موضوع ســبب مى شود تا 
شــهروندان عادى ايرانى از او ناراضى تر 
شــده و حكومــت ايران نيز خــود را در 
فضايى ببيند كه جايى براى مذاكره وجود 
ندارد. به نظر مى رســد ترامپ آن قدرها 
هم كه گفته مى شود فى البداهه عمل نمى 
كند. او مدت ها منتظر چنين لحظه اى بود، 
از مدت هــا پيش. او پيشــتر گفته بود كه 
اقتصاد ايران در حال سقوط است و قطعا 
ايران از او خواهد خواســت تــا مذاكره 
كننــد. پمپئو وزير خارجــه امريكا نيز در 
ايرانيان  جمــع  در  خود  اخير  ســخنرانى 
گفت كه آماده انجام توافق با ايران است؛ 
فقط توافقى به غيــر از توافق دولت قبلى 
امريكا. از ابتدا مشــخص بــود كه رئيس 
جمهورى امريكا خواســتار توافقى تازه با 
ايران به ســبب موفقيت خود در مقابله با 
كره شمالى اســت. اكنون فشار اقتصادى 
امريكا عليه ايران سبب نارضايتى ايرانى ها 
شده است. بسيارى از سرمايه گذاران بين 

المللى قادر به كار در ايران نيستند. 
عليرغم شكايت ايران به ديوان بين المللى 
الهه، ترامپ به فشار خود عليه ايران ادامه 
داده اســت. امريكا بيت المقــدس را به 
عنوان پايتخت اســرائيل برسميت شناخته 
اســت و روابط اش با اسرائيل و عربستان 
ســعودى را تقويت كرده اســت. كنگره 
امريكا نيز به دنبال راه هايى براى تبليغات 
عليه ايران از طريــق راديو فردا و صداى 
امريــكا در راســتاى حركــت در جهت 
سياســت مواجهه با ايران است كه توسط 
ترامپ دنبال مى شــود. اگــر مثبت انديش 
باشيم، مى توان فرض كرد كه اين اقدامات 
براى متقاعد كردن ايران به نشســتن پاى 
ميز مذاكره مستقيم است. با اين حال، كار 

ترامپ در اين مسير راحت نيست.

بررسي واكنش ها به عقب نشيني آمريكا

ديپلماسى"در باغ سبز" ترامپ براى ايران
دولت آمريكا غيرقابل اعتماد است

 ســخنگوى وزارت امور خارجــه گفت: با آمريــكاى كنونى و 
سياست هاى آن قطعا امكان گفت و گو و تعامل وجود ندارد و دولت 

اين كشور نشان داده كه غير قابل اعتماد است.
به گزارش ايرنا، بهرام قاسمى در نشست خبرى با خبرنگاران در پاسخ 
به سوالى درباره تنش هاى لفظى ايران و آمريكا و برخى ادعاها مبنى 
بر مذاكره دو كشــور اظهارداشــت: بحث برجام كامال روشن است، 
موضوعاتى توســط آمريكا و برخى كشــورها درباره سياست هاى 
جمهورى اسالمى ايران مطرح شــده اما اين مسائل ارتباطى با توافق 

هسته اى ندارد.
وى يادآور شد: ممكن است بخش هايى در آمريكا آرزوهايى را مطرح 
كنند ولى با توجه به شــرايط موجود از جمله خروج اين كشــور از 
برجام، اقدامات خصمانه و تالش براى فشار اقتصادى بر ملت ايران و 

اعمال تحريم ها شرايطى براى مذاكره وجود ندارد.
سخنگوى دستگاه ديپلماسى با بيان اين كه فاصله طوالنى تا مراحلى 
كه مطرح مى شود، وجود دارد، گفت: با اين آمريكا و اين سياست ها 
قطعا امكان گفت و گو و تعامل وجود نخواهد داشــت و دولت اين 

كشور نشان داده كه غير قابل اعتماد است.
قاســمى همچنين در پاسخ به ســوالى درباره سفر يوسف بن علوى 
وزير خارجه عمان به واشــنگتن و امكان ميانجى گرى وى بين ايران 
و آمريكا اظهار داشــت: از محتواى مذاكرات و اهداف سفر اين مقام 

عمانى اطالعى ندارم.
وى افزود: روابط ايران با عمان روابط مســتمر و خوبى اســت و در 
تماس دائم هســتيم؛ هفته هاى گذشــته هم وزير امور خارجه به اين 
كشــور سفر كرد اما نبايد دنبال پيوســت دادن اين سفرها به يكديگر 

باشيم.
ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوالى مبنى بر اين كه 
كارشناسان معتقدند با توجه به سابقه شكايت ايران از آمريكا به الهه، 
اين دادگاه ضمانت اجرايى ندارد و شــكايت بى نتيجه خواهد ماند، 
گفت: ايران براى احقاق حقوق خود و نشــان دادن تعهدات و ماندن 
در تعهدات با توجه به خروج غيرقانونى آمريكا از برجام از اين ساز و 

كار و ديگر روش ها استفاده مى كند.
قاسمى افزود: شــكايت ايران در دادگاه الهه اعالم وصول شده و در 
شهريور ماه توســط دادگاه جلسه استماع برگزار مى شود و بايد ديد 

مسير حقوقى را چگونه طى مى كند.
وى ادامه داد: بايد صبور بود و اين اقدام بهتر از سكوت و عدم هرگونه 

اقدامى است و اميدواريم به نتايج مطلوبى برسد.
سخنگوى دستگاه ديپلماسى همچنين در پاسخ به اين كه چرا ترامپ 
مى گويد ايران ديگر آن كشــور سابق نيست و مطمئن است مقامات 
ايرانــى براى توافــق تماس مى گيرد، گفت: اين ســوال را از ترامپ 
بپرسيد، هر بامداد كه بيدار مى شود با تصور اين كه با حضور خود در 

كاخ سفيد جهان از نو متولد مى شود، اظهارات جديدى دارد.
قاسمى تصريح كرد: ترامپ خيلى قابل اطمينان نيست و شايد وى در 
اطراف خود تغييراتى مى بيند كه آن را به همه جهان تسرى مى دهد.

وى در پاســخ به اين سوال كه ســيد عباس عراقچى معاون سياسى 
وزير خارحه گفت كه مهلت اروپا براى پيشــنهادات ارائه شــده 15

مرداد اســت و با توجه به اين كه يك هفته به اين مهلت باقى مانده، 
مذاكرات در چه وضعيتى اســت، گفت: تماس هاى دائم بين ايران و 
طرف هاى اروپايى ادامه دارد و خوشــبينى هايى نيز وجود دارد و در 

كليات عالمت مثبتى ديده مى شود.

روحانى: توپ در زمين اروپا است
 ايران همواره براى توســعه مناسبات و حسن رابطه با كشورهاى 
اروپايى آماده اســت و اكنون پس از خــروج غيرقانونى آمريكا از 
برجام، در فرصت محدود باقيمانده ، توپ در زمين اروپا قرار دارد.

به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى هنگام دريافت اســتوارنامه «رابرت 
مك اير» بــا انتقاد از عدم اجراى كامل برجــام در بخش هاى تجارى 
و اقتصادى و روابط بانكى از ســوى برخى از اعضا، اظهار داشــت: 
جمهورى اسالمى ايران همواره براى توسعه مناسبات و حسن رابطه با 
كشورهاى اروپايى آماده است و اكنون پس از خروج غيرقانونى آمريكا 

از برجام، در فرصت محدود باقيمانده توپ در زمين اروپا قرار دارد.
حجت االسالم والمســلمين حســن روحانى تأكيد كرد: جمهورى 
اســالمى ايران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبــوده و نمى خواهد 
مشــكلى در آبراه هاى جهانى ايجاد شود، اما هيچگاه از حق خود در 

صادرات نفت نيز، به راحتى نمى گذرد.
روحانى در ديدار ســفير جديد انگلســتان در تهران، با اســتقبال از 
گسترش و توسعه روابط با لندن، تاكيد كرد: خوشبختانه در سال هاى 
اخير اراده ايران و انگلستان بر برقرارى روابط و مناسبات خوب ميان 

دو كشور بوده است.
رئيس جمهورى مالقات ها و مذاكرات مسئوالن دو كشور در مسائل 
دوجانبه و بين المللى را ســازنده توصيف كــرد و افزود: امروز در 
مقطــع تاريخى بســيار مهمى در رابطه با برجام قــرار داريم و بيان 
شفاف موضع اروپا نســبت به اقداماتى كه بايد براى جبران خروج 
غيرقانونى آمريكا از برجام انجام دهد، براى ملت ايران بســيار حائز 

اهميت است.

مجلس با فوريت تفكيك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مخالفت كرد

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با دو فوريت و يك فوريت 
طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارتخانه هاى 

«صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانى» مخالفت كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با 104 راى موافق، 
120 راى مخالــف و 6 راى ممتنع از مجموع 245 نماينده حاضر در 
جلســه به دو فوريت طرح تشكيل وزارتخانه هاى صنعت و معدن و 

توسعه صادرات و بازرگانى راى منفى دادند.
نمايندگان مجلــس همچنين با 91 راى موافق، 131 راى مخالف و 2
راى ممتنع از 242 نماينــده حاضر با يك فوريت اين طرح مخالفت 

كردند.
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى پس از راى منفى مجلس 
به دو فوريت و يك فوريت اين طرح گفت: مجلس در اين شــرايط 

موافق تغيير نيست و دولت راه ديگرى را در نظر بگيرد.
اين طرح 8 ماده دارد و به امضاى 94 نماينده مجلس شوراى اسالمى 

رسيده بود.
رمضانعلى ســبحانى فر نماينده ســبزوار به عنوان طــراح اين طرح 
گفت: كاهش وزارتخانه ها در ســال 90 كليد خورد و در آن زمان 17

وزارتخانه با هم تركيب شدند.
وى اظهار داشــت: اگر امروز شاهد جريان ها و شبكه هاى فساد در 
مجموعه وزارتخانه هاى مختلف هســتيم به دليل آن است كه توليد، 
توزيع و مصرف همه در يك مجموعه جمع شــده است و اين باعث 

شده كه ساختار تعريف شده خودكنترلى نباشد بلكه دستورى شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: امروز صنعت كشور 
دچار مشكل و فسادزا شده است، 50 درصد بخش صنعت مشكالت 
بســيار زيادى دارد و وزيرى كه انتخاب مى شود، نمى داند به سمت 

صنعت برود يا تجارت و مشكالت زيادى ايجاد مى شود.
ســبحانى فر گفت: بايد بخش هاى مختلف صنعت، معدن و تجارت 
متولى داشــته باشد وگرنه اين گونه فساد در اين دستگاه ها بيشتر مى 

شود.
وى ادامه داد: زيرمجموعه هاى صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند 
حوزه مهم و كليدى در بخش اقتصاد شــناخته مى شود، در جمهورى 
اسالمى ايران با توجه به فرصت ها و تهديدات بالقوه و بالفعل موجود 
اين ســه زير بخش اقتصادى به وي ژه حوزه تجارت به طور مداوم در 

تالطم و به دور از آرامش بوده است.
نماينده مردم ســبزوار يادآور شد: اين موضوع زمانى اهميت ويژه مى 
يابد كه در شــرايط تحريم مهم ترين سواالت و ابهامات در خصوص 
اين حوزه ها مطرح مى شــود، با توجه به اين كه خواسته يا ناخواسته 
بخش عمده اى از تجارت،صنعت و معدن ايران در دســت دولت يا 
به صورت نيمه دولتى است، به طور ذاتى انتظارات و توقعات زيادى 

براى دخالت دولت در اين زيربخش ها وجود دارد.

استيضاح وزيران در عرصه اقتصادى 
راهگشا نيست

 يــك نماينده در مجلس شــوراى گفت: در اين وضع دشــوار به 
جاى انديشــه به امور اقتصادى و زندگى مردم، در فكر تغيير افراد و 
مسئوالن هســتيم؛ استيضاح وزيران در عرصه اقتصادى قطعا راهگشا 

نخواهد بود.
به گزارش ايلنا، عليرضا در نطق ميان دســتور خود با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبرى در حمايت از توليد ملى، اظهار داشت: بيانات ايشان 

عملى نشده و داراى نقشه راه الزم نيستيم.
وى در ادامــه با بيان اين كه تجربه تغيير رئيس بانك مركزى نشــان 
داد كه تغيير افراد كارساز نيســت، تاكيد كرد: جابجايى ها و تغييرات 
نمى تواند كارآمد باشــد. افراد و ســمت ها تعيين كننده نيستند؛ روش 
اقتصادى و نگاه اقتصادى مــا همانطور كه رهبر انقالب تاكيد كردند 

بايد عملياتى شود.
وى خاطرنشــان كرد: امروز مــا بايد خود را به جــاى فقرا و ضعفا 
بگذاريم و ببينيم كه با درآمدهاى ناچيز چگونه مى توان زندگى كرد و 

آيا مى توان با يك ميليون حقوق زندگى را اداره كرد.
حميد بنايى نماينده مردم گناباد در مجلس شوراى اسالمى هم در نطق 
ميان دستور خود اظهار داشت: آمريكايى ها براى اينكه بتواند در جنگ 
اقتصادى دست برتر را داشته و ساز وكارهاى اجرايى آن را پياده كنند، 
نياز به اتاق عمليات جنگ اقتصادى عليه ايران داشــتند اما بايد امروز 

سوال كرد كه متقابال اتاق جنگ ايران در كجا است؟
وى افزود: انتظار مى رود كه با توجه به جنگ اقتصادى اقدامات مهمى 
در راســتاى كاهش وابستگى و نظام اقتصادى جهان در ايران صورت 
گيرد كه تا كنون محقق نشده است. نماينده مردم گناباد با بيان اين كه 
در جنگ اقتصادى بايد متناســب با جنگ، آرايش اقتصادى را شكل 
داد، ادامه داد: در اقتصاد كشــور آرايش جنگى وجود ندارد؛ بايد همه 
مسئولين و نخبگان كشور بايد به اين باور برسند كه ريشه اصلى ما در 

جنگ اقتصادى، درونى است و تنها با اتكا به درون مرتفع مى شود.
حميد گرمابى نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز در نطق ميان دستور خود اظهار داشت: جمهورى اسالمى 
40 ساله شــده و بحران هاى داخلى و خارجى رخ داده ، تنها 4 سال 
از اين مدت كافى بود كه هر حكومتى را به تجربياتى برساند تا صرفا 
با استفاده از آن و حتى بدون نياز به نخبگان، راه درست را براى ادامه 
مسير خود بيابد اما متأسفانه با وجود تجربيات 40 ساله همچنان شاهد 

نابسامانى در ابتدايى ترين اصول مديريت راهبردى هستيم.
وى افــزود: اين وضعيت در كنار ناتوانى هاى مديريتى و ضعف هاى 
فراوان اجرايى و فرهنگ ســازى هاى دستورى در اكثر مقاطع اين 4
دهه، اكنون موجب بروز شــكاف عميق اعتقادى ميان آنها با حاكميت 
شده كه اگر به سرعت تبيين و ترميم نشود، ممكن است آنچنان كه گاه 
ديده مى شود نااهالن و دشمنان اين آب و خاك از آن بهره سوء برده 

و در اين بزنگاه تاريخى، خسارتى بزرگ به كشور وارد كنند.

توانايى تبديل 
تهديدها به فرصت 
را داريـم
 وزير اطالعات گفت: ما توانايى تبديل تهديدها 
بــه فرصت را داريم و به لطف خدا از فشــارهاى 

دشــمنان عبور خواهيم كرد و توسعه بعد از پشت 
سر گذاشتن سختى ها حاصل خواهد شد.

به گزارش ايلنا، سيدمحمود علوى تاكيد كرد: بايد 
با پيدا كردن راهكارهاى هوشــمندانه و با تحمل 

سختى ها، اراده خود را به دشمنان تحميل كنيم.
وى با بيان اينكه مردم ما شــرايط ســخت جنگ 
تحميلــى را تحمل كرده اند و شــرايط ســخت 
اقتصادى كنونى را هم تحمل مى كنند، خاطرنشان 

كرد: مردم در صورت مشــاهده يكدلى و همدلى 
مسووالن با قدرت در برابر مشكالت ايستادگى مى 
كنند. حجت االسالم علوى با بيان اينكه دشمنان به 
ويژه آمريــكا و ترامپ با تهديدهاى خود كارى از 
پيش نخواهند برد، اظهار داشت: در صورت بروز 
هر مشكلى مردم هميشه در صحنه ما وارد عرصه 

عمل شده و با دشمنان مقابله خواهند كرد.
وزير اطالعات با بيان اينكه رهبر انقالب اســالمى 

با درايت و صالبت كشــتى انقــالب را از امواج 
خروشــان و ســهمگين عبور مى دهند، گفت: ما 
مســووالن نيز بايد با وحدت و همدلى در پيشبرد 

اهداف انقالب اسالمى ايفاى نقش كنيم.
وى نتيجه همكارى ميان مسووالن استان آذربايجان 
شــرقى را امنيــت باالى اســتان دانســت و ابراز 
اميــدوارى كرد با عشــق و روح خدمت و بدون 
خســتگى به مردم خدمت و مشــكالت از دوش 

مردم برداشته شود.
حجت االسالم علوى با اشاره به آيات و روايات 
معصومين، عزت را در گروى همدلى دانســت 
و افزود: وحــدت مايه قدرت مى شــود و اگر 
بخواهيــم از گردنــه ها با موفقيــت عبور كنيم، 
الزمه آن بــا هم بودن اســت و در صورتى مى 
توانيم راهكارهاى عبور از بحران را اثرگذار كنيم 

كه وحدت داشته باشيم.
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حوادث

بيمه شدگان تامين اجتماعى مراقب كالهبرداران باشند
 هيچ هزينه اى بابت صدور كارت هوشــمند درمان سازمان تامين اجتماعى دريافت 
نمى شــود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در واكنش به تماس تلفنى سودجويان با 
بيمه شــدگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى براى ارائه كارت هوشمند درمان تأمين 
اجتماعى در ازاى دريافت وجه، گفت: اين موضوعى است كه بارها هشدار داده ايم، چرا 
كه هيچ وجهى در ازاى ارائه اين نوع خدمات توســط سازمان تامين اجتماعى دريافت 
نمى شــود. به گزارش مهر، تقى نوربخش در تشــريح روند صدور كارت الكترونيك 
سالمت، افزود: ما هنوز براى صدور كارت الكترونيك سالمت اقدام نكرده ايم، اما افراد 
مى توانند در مراكز ملكى تحت پوشش سازمان كه نسخه الكترونيكى در حال توليد است 

يا مراكز طرف قرارداد، از خدمات سازمان تامين اجتماعى بهره مند شوند.

افشاى هويت كودكان و نوجوانان آزارديده، ممنوع 
 رئيــس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان ضمــن ابراز اميدوارى از 
تصويــب اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در مجلس، بر اطالع رســانى 
همگانى و ســريع اين اليحه به مردم و فراهم كردن زيرساخت هاى اجرايى آن تاكيد 
كرد.  به گزارش ايسنا، مطهره ناظرى درباره آخرين وضعيت اين اليحه گفت: تا كنون 

بيش از 20 ماده از اين اليحه از سوى مجلس بررسى و تصويب شده است.
وى با اشــاره به اينكــه تنها ماده 12 اين اليحه براى رفع ابهام به كميســيون مربوطه 
برگشت داده شده اســت، افزود: اين اليحه در مورد قاچاق كودكان و نوجوانان بوده 
و در مورد ساير مواد اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان تغيير عمده اى رخ 

نداده است.

كشور نيازمند اهداكنندگان خون در سنين مختلف است
 فرهنگ اهداى خون از زمان جنگ تحميلى در كشــور شــكل گرفت و اكنون با 
افزايش ســن اهداكنندگان، نيازمند ورود افراد جديد در ســنين مختلف و تغيير سن 

اهداكنندگان هستيم.
به گزارش ايرنا، رئيس سازمان انتقال خون ايران گفت: اكنون اهداكنندگان مستمر كه 
از زمان جنگ تحميلى شروع به اهدا خون كرده اند، در سنين 60 و 65 سال هستند و 

ديگر امكان اهداى خون را ندارند.
على اكبر پور فتح ا... درباره تفاهمنامه منعقد شــده بين جمعيت هالل احمر و سازمان 
انتقال خون توضيح داد: ظرفيت هاى گسترده هالل احمر امكان همكارى مشترك اين 

نهاد در داخل كشور و همچنين در سطح بين الملل را مهيا كرده است.

وطن امروز: گاو صندوق وزارت خارجه
 خوش به حال وزارت خارجه الاقل يه صندوقى براش مونده!!

آفتاب: درب كارخانه چاپ اسكناس را سه قفله كنيم
 حاال كه تو اين بى پولى مى خوان يه خورده پول چاپ كنن بدن 

دست ملت اگه گذاشتن!!
ايران: راه پدر، راهكار پسر

 پسر كو ندارد نشان از پدر...
كيهان: دوصد گفته چون نيم اعدام نيست!

 اگه براى مفسداى اقتصادى باشه كه حرف حق رو گفتى!!
آرمان: بار بازتار ارز و سكه بر دوش بورس
 پس براى بورس لباس آهنى بدوزيد

شرق: ترامپ: ديدار با روحانى بدون پيش شرط
 زياد اعتماد نكنين باز ميزنه زيرش!!!!

ايرنا: موردى از تب كنگو در همدان مشاهده نشده است
 خداروشكر كه فعال سر از همدان باز نكرده

همشهرى: نبض هزينه ها
 نبض هزينه ها تند تند باال مى ره

اعتماد: آفت آقا زادگى
 سم اين آفت كجاست؟

جمهورى اســالمى: قيمت دارو و تجهيزات پزشكى هيچ ارتباطى با 
قيمت ارز آزاد ندارند

 بدون شرح!!
آرمان: نجات ايران، تصميم صلح

 ان شاا...
آفتاب: بسته روسى در راه تهران؟
 مثل بسته 5+1 نباشه خوبه!!

وطن امروز: جهانگيرى: بسته ارزى در راه است
 تو راهى داريم باز!!

ايسنا: سازمان محيط زيست تنها 4 نيروى بازنشسته دارد
 فقط همين!!

فارس: بازداشت 35 نفر در رابطه با 7 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادى
 نهايت مى فرستنشون آب خنك بخورن ديگه!! 

سرعت غيرمجاز
 موتور سوار همدانى را كشت

 يك جوان 22 ســاله در همدان هنگام عبور از پل چهار راه تختى 
به علت ناتوانى در كنترل وسيله نقليه و برخورد با زمين جان باخت.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى همدان گفت: اين موتورســوار در 
مسير ميدان مفتح به ميدان آرمگاه در حال تردد بود كه به علت سرعت 
غيرمجاز و ناتوانى در كنترل وسيله نقليه از مسير اصلى خارج شده و 

با جدول سمت راست پل، برخورد كرد.
به گزارش ايرنا، على فكرى ادامه داد: در اين ســانحه موتور سيكلت 
واژگون شده و سر راكب 22 ساله اين وسيله نقليه با گاردريل سمت 

چپ پل برخورد كرد.
وى بيان كرد: اين جوان بالفاصله توسط تيم هاى امداى به بيمارستان 
منتقل شــد اما به علت شدت ضربه وارد شــده به ناحيه سر پس از 
24 ســاعت جان باخت.فكرى يادآورى كرد: سه سانحه فوتى براى 
راكبان موتور سيكلت در شــهرهاى بهار، همدان و اسدآباد در چهار 
ماهه نخست سالجارى رخ داده و منجر به فوت چهار تن شده است.

وى افــزود: همچنين يك هزار و 145 تن در ســوانح رانندگى درون 
شهرى چهارماهه ســالجارى اين استان مجروح شدند كه 40 درصد 
از اين افراد، راننده موتور ســيكلت و 12 درصد سرنشين اين وسيله 
نقليه بودند. اين مقام انتظامى همدان بيان كرد: عوامل پليس راهنمايى 
و رانندگى از ابتداى ســالجارى تا پايان تيرماه 6 هزار و 245 دستگاه 

موتورسيكلت را توقيف كردند.

واژگونى پيكان وانت 
موجب مرگ دختر جوان شد

 بر اثر واژگونى يك دســتگاه وانت پيكان در منطقه تجرك فامنين 
يك دختر جان خود را از دست داد.

رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشــت: راننده يك دســتگاه 
خودروى وانت هنگام تردد به ســمت فامنين به علت ســبقت نابجا 
توسط عوامل پليس راه جريمه شد.به گزارش ايرنا، رضا عزيزى اظهار 
داشــت: اين فرد همســفر خود را در تجرك سوار بر خودرو كرده و 
قصد بازگشت به كرمانشاه را داشت كه بامداد امروز دچار سانحه شد.
وى اضافه كرد: خواب آلودگى راننده پيكان وانت موجب خروج اين 

خودرو از جاده اصلى و واژگونى آن شد.
رئيس پليس راه اســتان همدان ادامه داد: سرنشين اين وسيله نقليه به 
علت استفاده نكردن از كمربند ايمنى به خارج از خودرو پرتاب شده و 

بر اثر برخورد سر با اجسام سخت جان خود را از دست داد.
عزيزى بيان كرد: خواب آلودگى به ويژه در فصل تابستان بخش زيادى 

از سوانح رانندگى استان را به خود اختصاص داده است.

 وجــود ســاختمان ها و بناهاى تجارى 
و ادارى غيردولتى فرســوده و فاقد ايمنى، 
موجب شده فضاى كسب و كار بسيارى از 
فروشندگان همدان زير سايه شوم ويرانى، 
تجارت زير سايه مرگ را براى فعاالن اين 

عرصه رقم زند.
هنــوز حادثه تلــخ و دردناك ســاختمان 
تجارى پالســكو در ضلع شــمال شرقى 
چهارراه اســتانبول تهران از يادها نرفته و 
به عنوان يادگار سوخته اين شهر در اذهان 

عمومى تداعى مى شود. 
حادثه اى  ابتــدا  اينكه  عادت كرده ايم بــه 
رخ دهد و ســپس به كنكاش و چه كنم ها 
بپردازيم و كمتر به پيشگيرى و حل مساله 

قبل از بروز حادثه پرداخته مى شود. 
حتى سوانح تلخ و ســوزناك نظير ريزش 
ســاختمان پالســكو هــم درس عبــرت 
نمى شــود و هر از گاهى، طرح داليل اين 
حادثه به عنوان يك اتفاق ناخوشــايند به 

صورت خالصه و گذرى عنوان مى شود. 
شهر همدان دارى 35 هزار واحد تجارى 
فعال اســت كــه اغلب آنها بــه ويژه در 
بافت قديمى شهر فاقد استاندارد هستند و 
اغلب تاييديه ايمنى نداشته و نواقص اين 
مراكز، حادثه را در كمين نشــانده است 
و اين در حاليســت كه براســاس آمارها 
مراكز تجــارى همدان به طــور ميانگين 
روزانه بيــن 50 تا يكصد هــزار بازديد 

دارند.  كننده 
شــهر  تجارى  مراكــز  برخــى  تنها  نــه 
ايمنى  خدمات  ضوابط  براســاس  همدان 
و آتش نشــانى كشــور وضعيــت ايمنى 
همدان  قديمى  بازار  بلكه  دارند  نامناسبى 
واقع در مركز شــهر نيز با خطرات جدى 
ناشــى از رعايت نشــدن نــكات ايمنى 

است.  مواجه 
در شــرايطى كــه اغلب معامــالت عمده 
و بزرگ در بــازار قديمى همــدان انجام 
مى شــود و اين بازار حجم وسيعى از داد 
و ســتد محصوالت مختلف و متنوع را به 
خود اختصاص داده اســت، لزوم توجه به 
ايمين و استانداردســازى آن بيش از پيش 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 

در واقــع فعاالن بازار همــدان نيز اغلب با 
ناديده گرفتن نكات مهــم ايمنى، تجارت 
مرگ را پيشــه كرده و بى توجه به تبعات 
ناخوشايند ناشى از هرگونه حادثه احتمالى، 
به اســتقبال آينده اى تاريك و ناخوشايند 

مى روند. 
واحدهاى  به  مســئوالن  هشدار   

تجارى نا ايمن 
به گزارش ايرنا، مسئوالن همدان نيز بارها 
به فعاليت واحدهاى تجارى نا ايمن تذكر 
داده انــد و فرماندار همــدان در اين باره 
مى گويد: اين نهــاد نقش حمايتى، نظارتى 
و هماهنگى دارد و در رابطه با ايمن  سازى 
ايــن مكان  ها قوانين، تكليف را مشــخص 
كرده اســت و دســتگاه هاى مربوط بايد با 

عزم و اراده قانون را اجرايى كنند. 
علــى تعالــى با اشــاره به نقــش نظارتى 
شهردارى اظهار داشــت: در زمان ساخت 
يــك مركز تجارى، شــهردارى بايد موارد 

ايمنى را مورد توجه قرار دهد. 
رئيس كميســيون خدمات شــهرى، حمل 
و نقل و ترافيك شــوراى اســالمى شهر 
همدان نيز با تاكيد بــر لزوم اهميت ايمن 
سازى مجتمع هاى تجارى افزود: به هنگام 
دريافت نقشــه پروانه توسط مالكان مراكز 
تجارى تازه تاسيس، اصول فنى مورد تاكيد 

اســت اما اصناف قديمى  تر نيز بايد هنگام 
مراجعــه به مراكز شــهردارى براى تمديد 
جواز كســب، ملزم به دريافت تاييديه  هاى 

ايمنى شوند. 
كامران گردان افــزود: پلمب يك صنف و 
يــا واحد تجارى مرحله نهايى كار اســت 
كه اين وظيفه بر عهده شــهردارى است اما 
تمايل نداريم كســبه را از فعاليت اقتصادى 
منع كنيم و به همين دليل اهرم  هاى كنترلى 

بايد در اولويت باشد. 
با اين حــال، طبق دســتورالعمل وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اماكن عمومى 
و  خدماتى  تجــارى،  مجتمع هاى  همچون 
پارك ها در صورت حادثه خيز بودن بدون 
مالحظــات خاصى پلمب مى شــوند و تا 
اجراى تمهيــدات الزم براى ارتقاى ايمنى 

و استاندارد سازى تعطيل مى مانند. 
  اغلــب واحدهاى تجارى همدان 

ايمن نيستند 
رئيس ســازمان آتش نشــانى همــدان نيز 
پيرامون نا ايمــن بودن مراكز تجارى گفت: 
بيشــتر واحدهاى تجارى اين شــهر ايمن 
نيســتند و ايمن نبودن اين واحدها نه تنها 
براى ساكنان آن بلكه براى ديگر شهروندان 

نيز خطر جدى محسوب مى شود. 
محمدرضا بياناتى ضمن هشــدار نسبت به 

ايمن نبودن مجتمع هاى تجارى اين شــهر 
افزود: بيشتر مجتمع هاى شهر همدان ايمنى 
الزم در برابر حادثه ها به ويژه آتش سوزى 

را ندارند. 
وى ادامه داد: نبــود تجهيزات ايمنى يكى 
از عوامل اصلى حوادثى نظير آتش ســوزى 
در ســاختمان هاى تجــارى اســت و بايد 
با پيگيــرى ســاير دســتگاه هاى اجرايى 
مســئول، نواقص موجود هرچه ســريعتر 
برطرف شود.  بياناتى خاطرنشان كرد: اين 
واحدهاى تجارى مورد تاييد سازمان آتش  
نشانى نيســتند و تجهيزات ايمنى الزم را 
ندارند كــه اميدواريم با پيگيرى ارگان هاى 
مرتبط نظير اتاق اصناف، مشكالت موجود 

برطرف شود. 
وى ادامه داد: البته واحدهاى ادارى همدان 
مراحــل ايمن ســازى و اصــالح نواقص 
موجود را در دســت اقدام قرار داده اند اما 
در واحدهاى تجــارى هنوز بى توجهى به 

اصول ايمنى ديده مى شود. 
بياناتى خاطرنشــان كرد: هــم اكنون اين 
مشــكل را در بافت مركــزى و بافت هاى 
تجارى قديمى شــهر همــدان داريم چرا 
كه در احــداث مجتمع هاى تجارى جديد، 
صدور پايان كار منوط بــه رعايت و اخذ 

تاييديه اصول ايمنى است. 

دانش آموزان و دانشجويان متولي 
برنامه هاي فرهنگي 

 31 نفــر از دانش آمــوزان و دانشــجويان تحــت پوشــش مجتمــع 
فرهنگــي وليعصر(عــج) در گروه هــاي تئاتــر فعاليــت دارنــد و 

ــتند. ــع هس ــن مجتم ــاي فرهنگــي اي ــي برنامه ه ــن متول همچني
مســئول امــور فرهنگــي هنــري مجتمــع وليعصر (عــج) دين مــداري، 
ــه  ــاي فرهنگــي و عمــق بخشــي ب انســان مداري، اســتمرار برنامه ه
ــن  ــگ اي ــد فرهن ــداف واح ــه اه ــي را از جمل ــاي فرهنگ فعاليت ه
مجتمــع دانســت و گفــت: كار فرهنگــي در همــه حوزه هــا دخيــل 

اســت.
ــاره برنامه هــاي  ــام درب ــا همدان پي ــي اســماعيلي در گفت وگــو ب عل
ــزود: در طــول ســال كارگاه هــاي آموزشــي در  ــري اف فرهنگــي هن
زمينــه تبييــن ســير تحــول حجــاب از ايــران باســتان تــا بــه امــروز 

ــه صــورت مســتمر در ايــن مجتمــع برگــزار مي شــود. ب
ــش  ــت پوش ــجو تح ــر دانش ــوز و 92 نف ــت: 450 دانش آم وي گف
مجتــع فرهنگــي وليعصر(عــج) هســتند كــه همــه اينهــا بــه نوعــي 

ــد. ــي مي دانن ــي كار فرهنگ ــود را متول خ
ــداد  ــوز در طــرح نقاشــي روي ــش آم اســماعيلي از حضــور 40 دان
2018 خبــر داد و گفــت: ايــن افــراد رتبه هــاي برتــر مســابقه را نيــز 

ــد. ــب كرده ان كس
وي اقامــه نمــاز در باشــگاه  ورزشــي همچنيــن قرائــت حديــث قبــل 
از شــروع ورزش و در كنــار آنهــا پرداختــن بــه موضوعــات پوشــش 
ــي  ــاي فرهنگ ــه برنامه ه ــه را از جمل ــب در جامع ــاري مناس و رفت

دركنــار ورزش دانســت.

نجات جان 1/5 ميليون نوزاد 
با تغذيه شير مادر 

 ساالنه جان يك و نيم ميليون نوزاد در جهان از طريق تغذيه با شير 
مادر نجات مى يابد.

معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه 
شــير مادر نوعى واكسن است كه براى پيشگيرى از بيمارى ها بايد به 
نوزاد داده شود، افزود: ساالنه جان يك و نيم ميليون نوزاد در جهان از 

طريق تغذيه با شير مادر نجات مى يابد.
به گزارش ايرنا، عليرضا رئيسى افزود: شير مادر تنها ماده غذايى است 

كه براى سالمتى نوزادان سودمند است.
ــار  ــده اســت، اظه ــك بافــت زن ــادر ي ــير م ــان اينكــه ش ــا بي وى ب
ــك اســت و از  ــك و ارگاني ــادر محصــول بيولوژي ــير م داشــت: ش

ــد. ــى كن ــگيرى م ــا پيش ــيارى بيمارى ه ــروز بس ب
رئيســى بــا اشــاره بــه اينكــه شــير مــاده اى اســت كــه از ســوءتغذيه 
جلوگيــرى مــى كنــد، تصريــح كــرد: در جوامــع فقيــر و بــا درآمــد 
پاييــن ســوءتغذيه بــا كوتاهــى قــد و كــم وزنــى همــراه اســت و اين 
در حالــى اســت كــه در جوامــع بــا درآمــد بــاال عــدم تغذيــه با شــير 

مــادر، بيمــارى هــاى غيرواگيــر و افزايــش وزن را ايجــاد مــى كنــد.
ــادران  ــدد م ــكالت متع ــه داد: از مش ــت ادام ــر بهداش ــاون وزي مع
ــد.  ــه آمــوزش ببينن ــن زمين ــد در اي ــه باي نحــوه شــيردهى اســت ك
برخــى مراجعــات مــادران بــه مراكــز بهداشــتى بــه ايــن علت اســت 
كــه تصــور مــى كننــد شــير آنهــا كافــى نيســت و بــه هميــن دليــل 
نــوزاد خــود را بــا شــير خشــك تغذيــه مــى كننــد؛ در حالــى كــه 
ايــن تصــور درســت نيســت و پزشــكان بايــد مــادران را بــه تغذيــه 

نــوزاد بــا شــير خــود توصيــه كننــد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در سراســر كشــور خانــه هــاى بهداشــت 
فعــال هســتند و بــه مــادران بــاردار خدمــات ارايــه مــى دهنــد، اظهار 
داشــت: بيشــترين خدمــات ايــن مراكــز را مــادران بــاردار دريافــت 
ــان  ــه زايم ــادران را ب ــكان م ــد پزش ــز باي ــن مراك ــد. در اي ــى كنن م
ــترى در بخــش  ــزان بس ــزارين مي ــرا س ــد زي ــويق كنن ــى تش طبيع
مراقبــت هــاى ويــژه و مــرگ و ميــر نــوزادان را افزايــش مــى دهــد.

ــر بهداشــت تصريــح كــرد: ايجــاد بيمارســتان هــاى  معــاون وزي
ــد،  ــش رش ــالم، پاي ــودكان س ــت از ك ــودك، مراقب ــتدار ك دوس
ــدان،  ــان و دن ــالمت ده ــيون، س ــودك، واكسيناس ــرى ك غربالگ
پايــش بينايــى و شــنوايى، غربالگــرى و تغذيــه تكميلــى و 
ــادر  ــير م ــا ش ــه ب ــج تغذي ــراى تروي ــا ب ــواده ه ــا خان ــاوره ب مش
ــاى ســالمت  از دســتاوردهاى وزارت بهداشــت در راســتاى ارتق

ــت. ــودكان اس ك
رئيســى بــا بيــان اينكــه بــا ايــن دســتاوردها مــرگ و ميــر نــوزادان 
ــداف وزارت بهداشــت آن  ــى از اه ــزود: يك ــد، اف ــى ياب كاهــش م
اســت كــه بــا گســترش زايمــان ايمــن و كاهــش ســزارين هــاى بــى 
مــورد و ترويــج تغذيــه بــا شــير مــادر، در راســتاى داشــتن كــودكان 

ســالم گام بــردارد.
ــا  ــه در بيمارســتان ه ــن اســت ك ــر اي ــد ب ــار داشــت: تاكي وى اظه
شــروع تغذيــه بــا شــير مــادر در ســاعات اوليــه تولــد نــوزاد باشــد.

 سوءتغذيه عامل 50 درصد مرگ و ميرهاى كودكان زير 
5 سال

ــش  ــن هماي ــز در اي ــال ني ــوق تخصــص اطف ــدى ف ــا مرن عليرض
گفــت: تغذيــه بــا شــير مــادر باعــث پيشــگيرى از ســوءتغذيه مــى 
شــود؛ در حــال حاضــر ســوءتغذيه عامــل 50 درصــد مــرگ و ميــر 

ــر 5 ســال اســت. كــودكان زي
ــا بيــان اينكــه شــير مــادر ســهم عمــده اى در ســالمتى دارد،  وى ب
افــزود: رشــد تكامــل، پيشــگيرى از پوكــى اســتخوان و ســرطان هــا 

از فوايــد شــير مــادر اســت.
مرنــدى تصريــح كــرد: كارخانــه هــاى شيرخشــك ســازى، 
ــه  ــى ك ــد در حال ــى كنن ــغ م ــا تبلي ــراى م ــود را ب ــوالت خ محص

ــود. ــع ش ــالگى قط ــا دوس ــد ت ــادر نباي ــير م ــا ش ــه ب تغذي
بــه گفتــه وى، كودكانــى كــه بــا شــير خشــك تغذيــه مــى شــوند، 
ــا تضيعــف  ــدن آنه ــى ب ــرژى مــى شــوند و سيســتم ايمن دچــار آل

مــى شــود.

پالسكوها از راه نرسند

بازار همدان همچنان نا ايمن

 24 برگزيــده كنكــور 97 خارج 
از تهــران بودنــد امســال در حالى 
نتايــج علمى ترين آزمون سراســرى 
نقش  خبرى  هاى  ســايت  روى  ايران 
بســت كه  تهران،  خراســان  رضوى 
و آذربايجان شــرقى پيشتاز در كسب 
رتبــه برترى ها شــدند . در اين ميان 
درخشــش نام تربت حيريه ، سمنان و 
قم حايز اهميت بود اما مناسفانه باز هم 

همدانى ها جا ماندند.  
وقتى اسامى نفرات برتر كنكور سراسرى 
روى سايت ها رفت مشخص شد همدان 
بار ديگر چون ســالهاى گذشته  جايى 
در رتبه هــاى برتر نداشــت و اين مهم 
هزار و يك سوال را در اذهان مخاطبان 
ايجاد كرد كه الزمه دستيابى به پاسخ آن 
نشست ها و تحليل هاى كارشناسانه و 

بسيار جدى است
با اعالم اين خبر مشــخص شد، همدانى ها 
امسال هم همانند سال هاى اخير جايگاهى 

در رتبه هاى برتر كنكور سراسرى ندارند.
چند ســال اســت كه متاســفانه داوطلبان 
همدانى نتوانســته اند رتبه هــاى خوبى در 

كنكور سراسرى كسب كنند.
  كنكورى ها بــه داوطلبان توصيه  

كردند
پنج گانه  آزمايشــى  گروه هاى  برتر  نفرات 
كنكور سراسرى امسال به پشت كنكورى ها 
توصيه كردنــد كــه در كالس فوق برنامه 
شــركت نكــرده و فعاليــت خــود را در 

شبكه هاى اجتماعى كاهش دهند. 
به گزارش تســنيم، كنكور سراسرى امسال 
در گروه هــاى آزمايشــى علوم انســانى، 
علــوم رياضى و فنى، هنــر، علوم تجربى 

و زبان هاى خارجــى به ترتيب در صبح و 
بعدازظهر روزهاى پنجشــنبه و جمعه 7 و 
8 تيرماه، در 375 شهرســتان و 479 حوزه 
امتحانى و 22 كشــور خارجى و 25 حوزه 
امتحانى خارج از كشــور بــا حضور يك 
ميليون و 11 هزار و 825 نفر برگزار شــد 
كه از اين تعداد 599 هزار و 313 نفر زن و 

412 هزار و 512 نفر مرد بودند.
 سازمان ســنجش آموزش كشــور اسامى 
نفــرات برتر هر گروه آزمايشــى را اعالم 
كرد كه بر اين اساس 10 نفر برتر گروه هاى 
آزمايشــى رياضى و فنى، علوم انســانى و 
علوم تجربى و 3 نفــر برتر گروه هاى هنر 

و زبان هاى خارجى معرفى شدند.
 نفــر اول گــروه رياضــى: بــا 
حمايت هــاى خانــواده و معلمــان 

توانستم رتبه برتر را كسب كنم
عليرضا شــاطرى در گفت وگو با خبرنگار 
تســنيم در بابلســر اظهار داشــت: خيلى 
خوشحالم كه توانستم چنين رتبه با ارزشى 
را در كشور كســب كنم و تمام تالش من 
ارتقاى سطح علمى و كسب علم بوده و در 
كنكور توانستم به خواسته خود دست پيدا 
كنم و در آينده نيز اين مسير را ادامه دهم.

وى افزود: خانواده از نظر انگيزشى و مالى 
نقش مهمى در كســب اين رتبه براى بنده 
داشتند و كسب اين رتبه به معناى قدردانى 

از زحمات آنان است.
نفر اول گروه علوم رياضى كنكور 97 ادامه 
داد: در ابتــدا قصدم كســب رتبه اول نبود 
اما در ادامه با حمايت خانواده و تشــويق 
معلمــان گام بلند براى كســب رتبه اول 
برداشتم و توانستم اين رتبه را كسب كنم. 
به احتمال زياد در رشــته برق يا رايانه ادامه 

تحصيل مى دهم و كســب رتبه هاى علمى 
باال در اولويت برنامه هاى تحصيلى ام قرار 

دارد.
شاطرى درباره افرادى كه موفق به رتبه هاى 
باال نشــده اند و قبول نشــدگان كنكور 97

گفت: اگــر دانش آمــوزان انگيزه و تالش 
خــود را افزايش دهنــد قطعًا بــه نتيجه 
دلخواه خود يعنى كســب رتبه باال دست 
پيدا مى كنند. من انگيزه بااليى براى كسب 
اين رتبه داشتم و با حمايت هاى انگيزشى 
و مالى از ســوى خانــواده و حمايت هاى 
درســى معلمان توانســتم رتبه برتر گروه 

علوم رياضى را كسب كنم.
 نفــر اول گروه زبان هاى خارجى: 
از كالس  فوق برنامه استفاده نكردم

على عبدا... زاده رتبه نخســت كنكور گروه 
زبان هاى خارجى و رتبه دوم كنكور علوم 
تجربى امسال اظهار داشــت: از سال دوم 
دبيرســتان براى كنكور امسال برنامه ريزى 
داشــتم اما به صورت جدى از ســال سوم 
دبيرســتان درس خواندن بــراى كنكور را 

آغاز كردم.
رتبــه دوم كنكور علوم تجربى افزود: قصد 
دارم رشــته پزشكى را در شهر مشهد براى 
ادامه تحصيــل خود انتخاب كنم و احتماالً 
تهران نخواهم رفــت همچنين احتماال در 

زبان انتخاب رشته نخواهم كرد.
وى خاطرنشــان كرد: آزمون آزمايشــى و 
كتاب تســت اســتفاده مى كردم اما كالس 
فوق برنامــه خير و بــه كنكورى ها توصيه 
مى كنم كتب درســى را دســت كم نگيرند 
چراكــه بعضًا شــاهد يم كه كتب درســى 
از ســوى دانش آموزان دســت كم گرفته 

مى شود.

عبــداهللا زاده عنوان كرد: كتاب درســى را 
كنكورى ها بايــد در اولويت قــرار دهند 
و ســپس ســراغ ســاير منابــع بروند. به 
مى كنم  توصيه  پشــت كنكور  دانش آموزان 

روزانه حداقل 7 ساعت درس بخوانند.
رتبه نخست كنكور گروه زبان هاى خارجى 
با تاكيد براينكــه در مدتى كه براى كنكور 
درس مى خوانــدم تفريــح را به صورت 
كنترل شده در كنار درس داشتم، بيان كرد: 
همچنين فضاى مجازى را نيز در اين مدت 

كنترل كرده بودم.
 رتبه 10 كنكور تجربى: تا قبل از 
آزمون از فضاى مجازى و شبكه هاى 

اجتماعى استفاده نمى كردم
پريا ولــى زاده در گفت وگو بــا خبرنگار 
تســنيم در تبريز، با اشاره به اينكه با توجه 
به ارزيابى هاى آزمون هاى آزمايشى، كسب 
تبه 1 تا 10 را در كنكور امســال پيش بينى 
پاسخ هاى  درصد  داشــت:  اظهار  مى كردم 
صحيحــى كــه در كنكورهاى آزمايشــى 
داشــتم، من را به كسب رتبه برتر اميدوارم 

كرده بود.
رتبه 10 كنكور تجربى در پاســخ به سوالى 
مبنى بــر اينكه آيا براى آمادگى در كنكور، 
در كالس هــاى كنكور شــركت كرده ايد؟ 
گفت: براى آمادگى در كالس هاى دروس 
تخصصى شركت كردم و در سال آخر هم 
براى آمادگى بيشتر در كالس كنكور عربى 

حضور يافتم.
ولى زاده در مورد حضور در فضاى مجازى 
نيز ابراز داشــت: تا قبل از كنكور از فضاى 
مجازى و شــبكه هاى اجتماعى اســتفاده 
نمى كــردم ولى بعد از فراغت از كنكور، از 

اين محيط استفاده مى كنم.

كارشناسان بررسي كنند چرا همدان رتبه برتر كنكور ندارد

باز هم همـدان جا ماند
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گوشت گرانتر مي شود
دالر، بازار قاچاق را گرم كرد

 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى با اشاره به افزايش قيمت اين 
نوع گوشت به 56 هزارتومان، تصريح كرد: خواستار برخورد جدى 

مسئوالن با قاچاق دام هستيم.
على اصغر ملكى از افزايش قيمت گوشت گوسفندى در بازار طى 
هفته هاى اخير خبر داد و گفت: قيمت هر كيلوگرم شقه بدون دنبه 
در حــال حاضر براى مغازه داران بين 50 تــا 51 هزار تومان و با 

10 درصد سود براى مصرف كنندگان حدود 56 هزارتومان است.  
وى دربــاره اينكه چرا بــا وجود توقف صادرات، نرخ گوشــت 
گوسفندى همچنان رو به افزايش است؟، افزود: براى صادرات دام 
مجوز صدور نمى شود اما قاچاق دام از كشور همچنان ادامه دارد.  
رئيس اتحاديه گوشت گوســفندى به مهر گفت: واردات گوشت 
نيز ادامه دارد اما با توجه به نزديكى عيد قربان، كمبود دام و رشــد 
قيمت دالر كه منجر به افزايش قاچاق دام زنده از كشور شده است، 

نوسانات بازار گوشت تداوم پيدا كرده است.  
ملكى با تاكيد بر اينكه خواستار برخورد با قاچاق دام زنده از كشور 

به صورت جدى هستيم، گفت: شرايط هفته به هفته بدتر مى شود 
و براى عيد قربان نيز نگرانى داريم ضمن اينكه تصورما اين است 

با افزايش بيشتر قيمت هم مواجه خواهيم شد.  
وى بــا بيان اينكه دام زنــده در مناطق مرزى به عراق و تركيه و از 
جنوب كشور به كشــورهايى مانند  امارات، كويت و قطر قاچاق 
مى شود، افزود: خواســتار نظارت و كنترل خيلى بيشتر مسئوالن 
بر اين موضوع هســتيم چرا كه عالوه بر گوشت گوسفندى  بازار 
گوشت گوساله نيز چندان تعريفى ندارد و همه روزه شاهد افزايش 

نرخ هستيم.  

خبـر

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان:
ذخاير سدهاى همدان به 76 ميليون 

مترمكعب رسيد
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان حجم ســدهاى استان 
همدان را 76 ميليون مترمكعب اعالم كرد و گفت: برداشت آب از سد 

اكباتان براى تامين آب شرب افزايش يافت.
منصور ستوده بيان كرد: در سال آبى 97-96، 390 ميليمتر بارش برف 
و باران در سطح اســتان رخ داده كه خوشبختانه وضعيت ذخاير آبى 

همدان با اين بارش ها بهبود يافته است.
وى افزود: سال آبى 95-96 به ميزان 406 ميلى متر بارندگى در سطح 
اســتان همــدان رخ داد كه اين رقم در ســال 93، 302 ميليمتر و در 

متوسط بلندمدت 330 ميلى متر بوده است.
مديرعامل شــركت آب منطقــه اى همدان با اعــالم اينكه در حال 
حاضر ذخيره ســدهاى اســتان به 76 ميليون و 30 هزار مترمكعب 
افزايش يافته اســت، به فارس گفت: ســد سرابى تويسركان هفت 
ميليــون و 690 هزار مترمكعب، ســد كالن مالير 41 ميليون و 90

هزار مترمكعب و ســد اكباتــان همدان 27 ميليــون و 250 هزار 
مترمكعب ذخيره آبى دارند.

وى با بيان اينكه ســد اكباتان همدان وضعيت مناسبى را در مقايسه با 
ماه هاى قبل دارد، تصريح كرد: حجم سد اكباتان در حال حاضر به 27

ميليون و 250 هزار مترمكعب رســيده و 81 درصد از ذخيره سد پر 
بوده كه اين رقم سال گذشته 80 درصد بوده است.

ستوده با اشاره به اينكه سد اكباتان سال آبى گذشته سرريز كرده است، 
عنوان كرد: در حال حاضر ميزان ورودى سد اكباتان صفر بوده و ميزان 
خروجى هزار و 200 ليتر در ثانيه بوده كه در مقايســه با مدت مشابه 

قبل افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال آبى تاكنون 33 ميليون و 700 هزار 
مترمكعب آب وارد سد اكباتان همدان شده است، بيان كرد: در مدت 
مشــابه سال گذشته 57 ميليون و 270 هزار متر مكعب آب وارد شده 

بود كه 41 درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى عنوان كرد: از ابتداى ســال آبى امســال 22 ميليون و 230 هزار 
مترمكعب آب از ســد اكباتان خارج شده كه اين رقم سال گذشته 24

ميليون و 300 هزار مترمكعب بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان عنوان كرد: وضعيت منابع آبى 
استان نسبت به سال هاى گذشته با كاهش جدى مواجه بوده كه انتظار 
مى رود صرفه جويى الزم براى جلوگيرى از بروز بحران توســط مردم 

انجام شود.
وى با اعالم اينكه در حال حاضر ورودى سد سرابى تويسركان صفر 
است گفت: سد سرابى تويسركان هفت ميليون و 690 هزار مترمكعب 
ذخيره داشته و ميزان خروجى از آن 80 ليتر در ثانيه براى شرب و 273

ليتر  براى كشاورزى است.

اولويت اصلى مبارزه با فساد چيست؟
 در حال حاضر مهمترين معضل و مشــكل اقتصــاد ايران از ديد 
فعاالن اقتصادى، فساد برشمرده مى شود. نظرخواهى هاى فصلى اتاق 

بازرگانى ايران، اين نگرش را نشان مى دهد.
فساد نه تنها مانع ورود سرمايه هاى خارجى به ايران شده و پايين آمدن 
رتبه ايران در رده بندى هاى جهانى در زمينه فساد يا شفافيت اقتصادى 
شــده، بلكه باعث خروج سرمايه هاى زيادى كه رقم هاى چشمگيرى 
هستند، از ايران نيز مى شود. عالوه بر اين، بخش ها و افراد رانت خوار در 
كشور كه به سرعت قارچ رشد پيدا كرده اند، از اين امكان برخوردارند 
كه ثروت خود را با اتفاق هايى همچون نوسان ارز، فروش سكه توسط 
دولت و نوســان قيمت طال در بازار افزايش داده و در مدت كوتاهى 
منافع بزرگى به دســت آورند. همچنين امكان رديابى درآمدها از بين 
مــى رود؛ به طورى كه نهادهاى نظارتى يا قانونى دســت اندركار اين 
بخش ــها را براى كنترل اين وضعيت دچار سردرگمى و كالفگى كرده 

است.
فســاد در اقتصاد ايران ابعاد گوناگونى دارد. شركت هاى سرمايه اى و 
صندوق هاى ســرمايه گذارى كه حتى فرآيند قانونى تشكيل برخى از 
آنها مخدوش اســت، موضوع ديگرى براى فساد شده اند و از جذب 
پول مردم تا اعالم ورشكســتگى، فرآيند مشكوك و فاسدى را شكل 
داده و تعهدات دولت را افزايش داده اند. عدم شفافيت خصوصى سازى 
و نحوه واگذارى موسســات دولتى بــه بخش خصوصى يكى ديگر 
از مظاهر فساد در اقتصاد اســت. حتى هر پروژه توسعه اى در مدت 

كوتاهى تبديل به موضوعى براى رانت خوارى يا فساد مى شود.
وجود امضاى طاليى، دو يــا چند نرخى بودن ارز، امتيازهاى خاص 
تجارى كه در اختيار برخى افراد و شركت ها قرار مى گيرد و ناعدالتى 
مالياتى، از ديگر مظاهر فســاد در اقتصاد ايران اســت. به اين ترتيب 
گويى چرخه اقتصادى به نفع فاسدان مى چرخد و پيوسته فرصت هاى 
سوءاســتفاده و افزايش پول و ثروت را در اختيار آنها مى گذارد و در 
عوض، كشور را در چرخه ناكارآمدى و نابودى توليد و كاهش اشتغال 
گرفتار كرده اســت؛ به نحوى كه مردم عادى كه با حيرت به اتفاقات 
اخير مى نگرند از بهبود اوضاع نااميد هســتند و كارشناسان و خبرگان 
در صورتى كه وضع كنونى تداوم يابد، نگران ورشكستگى يا فروپاشى 

اقتصادى هستند.
در واقع فســاد در ايران از حد مجاز به شــدت باالتر رفته است. 
به اعتقاد برخى صاحب نظران، فســاد حداقلى در مواردى مى تواند 
با تســريع گردش كار در بروكراســى تنبل، باعث افزايش كارايى 
شــود. هر چند برخى ديگر از اقتصاددانان، فســاد حداقلى را هم 
مضر مى دانند، با اين حال ما اكنون دچار فســاد حداكثرى شده ايم. 
در واقع فســاد در ايران اكنون به حدى رســيده اســت كه اقتصاد 
را كامــال فلج كرده اســت، بنابراين اين كه فســاد كنونى در ايران 
معلول و نتيجه چه عواملى اســت، پرسش مهمى است كه نهادهاى 
تصميم ســاز و بخش خصوصــى، بايد مســتمرا در خصوص آن 

گفت وگو و تبادل نظر كنند.
بســيارى از صاحب نظران، قوانين و مقــررات و تودرتوى نهادى 
و گســتردگى و تعدد نهادهاى نظارتى را يكى از عوامل فســادزا 
در اقتصــاد ايران مى داننــد. نظريه نقطه بهينه تعــداد كاركنان، در 
حوزه نظارت نيز صدق مى كند. براساس اين نظريه، تعداد كاركنان 
مطلوب در يك واحد توليد، حتى اگر دستمزد و هزينه هاى مرتبط 
با نيروى كار را ناديده بگيريم، از نقطه بهينه اى برخوردار اســت و 
افزايش بيش از آن مقدار، مى تواند به تزاحم نيروى كار و هدردهى 
انرژى آنها در رقابت هاى كارى ناســالم منجر شــود. مشابه همين 
وضعيــت را در تعدد نهادهاى نظارتى اقتصاد ايران كه بيش از 17
دســتگاه هستند نيز مى توان مشــاهده كرد. اين تعدد به جاى آن كه 
مانع فساد و ناكارامدى شود، عمدتا به محافظه كارى مديران دولتى 
منجر شــده و رفتارهاى احتياطى آنها در صدور مجوزهاى كسب 
و كار را به همراه دارد؛ به گونه اى كه متقاضيان ســرمايه گذارى يا 
توسعه كسب وكار را دچار خســتگى و فرسودگى در دستگاه هاى 

اجرايى مى كند كه خود، مصداقى از فساد ادارى است.
در گزارشــى كه پورتال مبارزه با فســاد تجارى منتشر كرده و سايت 
ســرپوش بخش هايــى از آن را در 21 تيرماه منتشــر كرده اســت، 
پرداخت ها و رشــوه هاى نامعمــول در ازاى خدمــات، مجوزها يا 
قراردادهاى عمومى را از موانع بزرگ تجار و شــركت هاى خارجى 

براى كار در ايران برشمرده است.
در داخل نيــز فعاالن اقتصادى، يكى از عوامل گســترش فســاد 
اقتصــادى را قوانيــن و تعدد مقرارت و مى داننــد. مقرراتى كه از 
انضباط نگارشــى برخوردار نيســتند و هر يك در فضايى هيجان 
زده تدوين شــده اند ولى نظام مقرراتى كشور را در عمل به لحاف 

چهل تكه تبديل كرده اند.
اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصى كشور، الزم است موارد 
فســاد زا يا به اصطالح تالى هاى فاسد قوانين و مقررات اقتصادى را 
مورد بررسى قرار دهد و از طريق مطالعه عملياتى و پيمايشى اتفاقات 
اقتصادى كه به رســوايى اقتصادى معروف هســتند و نيز گفت و گو 
با صاحبان كســب و كار و صاحب نظران، موارد اشــكاالت را دقيقا 
شناســايى كند تا بتواند راهكارهاى مناســب براى رفع و بهبود اين 

شرايط ارايه دهد.
مساله بسيار مهم در مقابله با فســاد از راه شناسايى و اصالح قوانين 
و مقررات، بويژه در دوران فســاد گســترده و همه گيــر، تغييرات 
تدريجى اســت. به نحوى كه مبارزه با فساد، صاحبان كسب و كار و 
سرمايه ها را نترساند. سرعت عمل، هيجانى بودن و مبارزه غيرعلمى 
با فســاد، مى تواند به تشــديد آن كمك كرده و به جاى فعاالن فساد، 
فعــاالن اقتصادى را محدود كند. به همين دليل شناســايى اولويت ها 
براى اصالح قوانين بســيار اهميــت دارد. از همين رو يكى ديگر از 
موضوعاتى كه اتاق بايد به آن توجه كند، موضوع تعيين اولويت هاى 

اصالحات قانون و ساير مقررات فسادزا است.
* كيوان كاشفى
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران

 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام: كارخانجات 
كشور كه توان ذخيره سازى مناسبى را براى 
خريد گندم كشــاورزان در فصل برداشــت 
دارند اكنون تنها با بخشــى از ظرفيت خود 
درحال خريد هستند و رقابت نابرابرى ميان 
ايــن كارخانجات و تعاونى هاى روســتايى 

وجود دارد.
مديرعامل كارخانه توليد آرد نهاوند در بازديد 
خبرنگاران كشور از اين كارخانه با بيان مطلب 
باال ادامه داد: كارخانه آرد نهاوند بزرگ ترين 
كارخانه توليد آرد در استان همدان است كه 
شش سال متوالى، بيشترين توليد آرد در استان 
را به خود اختصاص داده است و اين كارخانه 

ظرفيت ذخيره 60 هزار تن گندم را دارد.
يوســف خزايى با بيان اينكــه كارخانه آرد 
نهاوند با ظرفيت ذخيــره 60 هزار تن گندم 
ظرفيــت 90 درصــد گندم توليدشــده در 
شهرســتان نهاوند را دارد،  اظهار كرد:  ساالنه 
هزينه تمام شده توليد با افزايش 20 درصدى 
براى واحدهــاى توليدى همراه اســت اما 
قيمت ها در پنج سال گذشته تغييرى نداشته 

است.
مديرعامــل كارخانه آرد نهاوند با اشــاره به 
نرخ باالى بيكارى شهر نهاوند تصريح كرد: 
كارخانه آرد نهاوند 90 درصد آرد شهرستان 
نهاوند، 70 درصد آرد شهرستان مالير و بيش 
از 30 درصد آرد شهر همدان را توليد مى كند 
و از نظر كيفيــت آرد باالترين كيفيت را در 

استان به خود اختصاص داده است.
 پيش بينى 70هزارتن گندم

به گفته مديرعامل كارخانه آرد نهاوند، بيش 
از 20 هكتار از زمين هاى كشــاورزى حوزه 
شهرســتان نهاوند به زير كشــت گندم رفته 
است و پيش بينى مى شــود كه امسال حدود 
70 هــزار تن محصول گندم در شهرســتان 

برداشت شود.
 توليد4نوع آرد

خزايى با بيــان اينكه كارخانــه آرد نهاوند 
ماهانــه 3 هزار تن ظرفيت توليــد آرد دارد، 
افــزود: كارخانه آرد نهاوند چهار نوع آرد بر 
اساس درصد ســبوس گيرى توليد مى كند و 
به مشتريان و متقاضيان ارائه مى دهد. به دليل 
گرمى هوا تا پايان مهرماه از گندم سال گذشته 

استفاده مى شود.
 صادرات آرد به عراق ممنوع شد

وى با بيان اينكه اين كارخانه تنها با يك سوم 
ظرفيت توليد در حال فعاليت اســت،  گفت:  
تا قبل از ممنوع شــدن صادرات گندم و آرد 
ماهانه هزار تن آرد از اين كارخانه به كشور 

عراق صادر مى شده است.
وى با اشــاره به كيفيت پايين گندم توليدى 
برخى از شــهرهاى اســتان همدان از جمله 
اظهار كرد: وزارت جهادكشاورزى عملكرد 
مناســبى در بحث ترويج كشاورزى در اين 
شهر ندارد و آمار ســن زدگى در ميان توليد 
گندم اين شهرســتان باالســت و بيش از 5

درصد برآورد مى شود.
 قيمت گــذارى در خريد تضمينى 

گندم براساس كيفيت باشد
مديرعامل كارخانــه آرد نهاوند با بيان اينكه 
تقــاوت قيمتى ميــان انواع گنــدم توليدى 
در كشــور وجود نــدارد، اظهار كــرد: اگر 

باشد  كيفيت  براســاس  گندم  قيمت گذارى 
كشــاورزان انگيزه الزم را براى بهبود كيفيت 
توليد خواهند داشت اما وضع كنونى انگيزه اى 
براى توليدكنندگان و گنــدم كاران به وجود 

نمى آورد.
 قيمت هركيسه آرد 850 تومان

وى با اشــاره به افزايش هزينه هاى تمام شده 
توليد آرد در كشور اظهار كرد:  سال 92، نرخ 
هر كيســه آرد 250 تومان بوده است و اين 
رقم اكنون به 850 تومان افزايش يافته است.

وى عنــوان كرد: بــا توجه بــه اينكه گندم 
شهرســتان نهاوند به صورت آبى كشــت 
مى شــود باالترين كيفيت را در سطح استان 
دارد و همين امر باعث شــده اســت كه اين 
كارخانه نيز بهترين آرد را توليد و به متقاضيان 

ارائه دهد.
مديرعامــل كارخانه آرد نهاونــد بيان كرد: 
سال گذشته 46 هزار تن گندم در سيلوهاى 
كارخانه آرد نهاوند ذخيره شــده اســت و 
15 هزار تــن از اين گندم ذخيره شــده در 

سيلوهاى اين كارخانه باقى مانده است.
وى ادامه داد:  بر اســاس آمــار و اطالعات 
جهاد كشاورزى در نهاوند امسال نيز حدود 

70 هزار تن گندم برداشت مى شود.
خزايى با اشاره به توان پايين تخليه گندم 
در واحدهــاى تعاونى روســتايى اظهار 
كرد:  حتى يك مركز در تعاونى روستانى 
وجــود ندارد كــه توان تخليــه 500 تن 
گندم را داشــته باشد و تجهيزات الزم به 
اين منظور را در اختيار ندارند. از ســوى 
ديگر افت بســيار بااليــى را براى گندم 
كشــاورزان تعييــن مى كنند كــه به زيان 

است. كشاورزان 
وى خاطرنشــان كــرد:  اگرچــه تعاونى 
روســتايى افــت بااليى را بــراى گندم 
كشــاورزان تعيين مى كند، خود بر اساس 
ميانگيــن افت گنــدم را به كشــاورزان 

مى دهد. تحويل 
وى عنوان كــرد:  كارخانجات آرد تالش 
مى كننــد تــا بهترين نــوع گنــدم را از 
كشــاورزان خريــدارى كنند تــا كيفيت 
اما  يابد  افزايش  كارخانجــات  توليد  آرد 
گندمى كه تعاونى هاى روستايى به عنوان 
خريدارى  دولتى  بازرگانى  شركت  مباشر 

مى كننــد از كيفيــت مناســب برخوردار 
نيست.

خزايى اظهــار كرد :  شــركت غله درصدى 
را به عنــوان كارمزد خريد براى تعاونى هاى 
روســتايى تعيين كرده است كه هرچه ميزان 
خريد آنها افزايــش يابد رقم باالترى به آنها 

پرداخت  كند و توجهى به كيفيت ندارند.
امــا تعاونى هاى روســتايى فاقــد اين توان 
تخليه هستند و انبارهاى آنها نيز از استاندارد 
الزم برخوردار نيســت. شركت غله بر روى 
كارخانه هــا نظــارت الزم را دارد به همين 
دليل انبار كارخانه ها بتنى يا فلزى اســت و 
موارد بهداشــتى در آن رعايت مى شــود اما 
بازديد از انبارهاى شركت  تعاونى روستايى 
نشــان مى دهد كه اين انبارها داراى موش و 

حيوان هاى مضر هستند.
مديرعامــل كارخانه آرد نهاوند تصريح كرد:  
انبارهايى از تعاونى روستايى در شهر وجود 

خــارج  دارد كــه از رده 
روستايى  تعاون  و  هستند 
به صورت اجــاره اى اين 
گرفته  اختيار  در  را  انبارها 
اســت و در آن گندم انبار 

مى كند.
خريدگنــدم   
علــى  تضمينــى 
الحساب1300تومان

براساس اين گزارش شش 
مركز براى خريد تضمينى 
گنــدم در نهاونــد وجود 
تضمينى  خريــد  و  دارند 
گنــدم بــه زودى در اين 
مى شود.  شروع   شهرستان 
گندم كشــاورزان با قيمت 
تضمينــى على الحســاب 
تومان  كيلــو 1300  هــر 
خريدارى  كشــاورزان  از 

مى شود.
سه مركز خريد دولتى گندم 
شامل كوثر خزل، كارخانه 
آرد نهاونــد و انبار غله و 
سه مركز موقت وابسته به 
تعاونى روستايى مجموعاً با 
ظرفيت 75 هزار تن آماده 

خريد گندم كشاورزان شهرستان هستند.
گنــدم  خريــد  مركــز  از63   

استان43مركز مباشراست
 مديركل هماهنگى خريدهاى داخلى شركت 
دولتــى، در اين بازديد با بيان اينكه 63 مركز 
خريد در استان همدان وجود دارد گفت: 43 
مركز تحت عنوان مباشــر سهام دار هستند و 
كار خريد و ســاير خدمات ذخيره سازى را 

انجام مى دهند.
 خريــدارى 300هزارتــن گندم 

دركشور تاكنون 
وى با بيان اينكه كارخانجات آرد در كنار 
خط توليد سيلوى ذخيره سازى راه اندازى 
به  همدان  اســتان  امسال  گفت:  كرده اند، 
دليل بارندگى مناســب با برداشت بسيار 
خوبــى در گندم همراه اســت و تا كنون 
300 هزار تن گندم كشاورزان خريدارى 

شده است.

مديرعامل كارخانه توليد آرد در نهاوند: 

ظرفيت ذخيره سازى گندم 
بخش خصوصى بدون استفاده است

 يك اســتاد دانشگاه با بيان اينكه بانك مركزى بايد ارز 
پتروشيمى ها، فوالد و معادن را به بازار ثانويه ارز وارد كند، 

اين تصميم را ضرورى اما ديرهنگام توصيف كرد.
محمــود باغجرى با بيان اينكه ارز صــادرات غيرنفتى به 
تنهايى براى پاســخگويى به حجم تقاضــاى بازار كافى 
نيســت، بيان كرد: اگر در زمانى كه دالر هنوز روى 7000

تومان بود، ارز ناشــى از صادرات محصوالت پتروشيمى، 
فوالد و معادن، به بازار ثانويه وارد مى شد و با قيمت روز 
مورد مبادله قرار مى گرفت، مى توانست بازار را كنترل كند؛ 
امرى كه هنوز هم هرچند ديرهنگام اما بايد به اجرا دربيايد.

باغجرى همچنين با مشــكوك خواندن برخى از اتفاقات 
روزهاى گذشــته در بازار ارز به ايسنا گفت: احتمال دارد 

مسائلى بين برخى از بازيگران بزرگ و دالالن بازار ارز در 
جريان باشــد كه ما از آن بى خبر باشيم؛ چراكه اساسا اين 

جهش هاى قيمتى بازارهاى ارز توجيه منطقى ندارد.
اين استاد دانشگاه همچنين به اصطالح اقتصادى "پيشخور"

هم اشاره كرد و افزود: در چنين شرايطى زمانى كه قرار است 
اتفاقى مانند تحريم هاى اقتصادى رخ دهد، بازارهاى مالى از 
قبل نســبت به آن واكنش نشان مى دهند. شرايط پيش آمده 
در بازار ارز هم مى تواند واكنشى از پيش شروع شده نسبت 
به تحريم هاى آمريكايى باشد كه از هفته ديگر آغاز خواهند 
شد.باغجرى البته پيش بينى كرد تا چند روز آينده در بازارهاى 
ارزى شاهد آرامشى نسبى باشيم؛ هرچند ممكن است بعد از 

شروع تحريم ها دوباره تالطمات آغاز شوند.

يك اقتصاددان:

تكليف بازار ثانويه ارز 
هرچه زودتر مشخص شود بهتر است

بخش ها جشنواره:بخش ها جشنواره:
بخش  هنري؛ ايده پردازي و طراحيبخش  هنري؛ ايده پردازي و طراحي

بخش اجرابخش اجرا
موضوعات جشنواره: موضوعات جشنواره: 

فرهنگي، مذهبي، تاريخي، طبيعتفرهنگي، مذهبي، تاريخي، طبيعت

رئيس جشنواره:رئيس جشنواره: عليرضا فعله گري (شهردار صالح آباد) عليرضا فعله گري (شهردار صالح آباد)
دبير هنري جشنواره:دبير هنري جشنواره: مهدي پرستارشهري (مديرگروه هنر دانشكده هنر و معماري  مهدي پرستارشهري (مديرگروه هنر دانشكده هنر و معماري 

دانشگاه بوعلي سينا)دانشگاه بوعلي سينا)
دبير اجرايي جشنواره:دبير اجرايي جشنواره: بهروز طاليي (مسئول واحد زيباسازي شهرداري صالح آباد) بهروز طاليي (مسئول واحد زيباسازي شهرداري صالح آباد)

معرفي بخش هاي هنري و اجرايي:معرفي بخش هاي هنري و اجرايي:
شركت در مسابقه به صورت انفرادي و يا گروهي مي باشد. آثار منتخب شركت در مسابقه به صورت انفرادي و يا گروهي مي باشد. آثار منتخب 

به نمايشگاه راه پيدا كرده و مبلغ (صد هزار تومان) به عنوان ورودي به نمايشگاه راه پيدا كرده و مبلغ (صد هزار تومان) به عنوان ورودي 
نمايشگاه پرداخت خواهد گرديد. به پنج اثر از آثار منتخب در بخش نمايشگاه پرداخت خواهد گرديد. به پنج اثر از آثار منتخب در بخش 

اجرايي مبلغ (پانصد هزار تومان) پرداخت خواهد شد.اجرايي مبلغ (پانصد هزار تومان) پرداخت خواهد شد.

در پايان اجراي آثار به سه اثر برتردر پايان اجراي آثار به سه اثر برتر
 به ترتيب مبالغ:  به ترتيب مبالغ: 

پنج ميليون تومان به نفر اولپنج ميليون تومان به نفر اول
چهار ميليون تومان به نفر دومچهار ميليون تومان به نفر دوم

سه ميليون تومان به نفر سوم سه ميليون تومان به نفر سوم 
اعطا مي گردد.اعطا مي گردد.

*آخرين مهلت ثبت نام و ارسال آثار                                                    *آخرين مهلت ثبت نام و ارسال آثار                                                    1515//55//13971397
آخرين مهلت ارسال آثار در قالب لوح فشرده و پرينت                    آخرين مهلت ارسال آثار در قالب لوح فشرده و پرينت                      2222//55//13971397
داوري آثار ارسال شده، در قالب لوح فشرده و پرينت                     داوري آثار ارسال شده، در قالب لوح فشرده و پرينت                       2626//55//13971397
انتخاب آثار بخش اجرايي و شروع كارگاه هاي عملي                         انتخاب آثار بخش اجرايي و شروع كارگاه هاي عملي                           11//66//13971397  

به مدت به مدت 1515 روز روز
اختتاميه و اهداء جوايز                                                                            اختتاميه و اهداء جوايز                                                                              2020//66//13971397

نشاني دبيرخانه: همدان، صالح آباد، شهرداري صالح آبادنشاني دبيرخانه: همدان، صالح آباد، شهرداري صالح آباد
كد پستي:  كد پستي:  5486554865--6536165361(شماره تماس: (شماره تماس: 3462275534622755--081081

0991189690709911896907 - -081081--3462315634623156
جهت دريافت اطالعات تكميلي به آدرس سايت مراجعه فرماييد:جهت دريافت اطالعات تكميلي به آدرس سايت مراجعه فرماييد:

www.salehabadcity.irwww.salehabadcity.ir
@naghashidivari@naghashidivari
salehabadhamedan@yahoo.comsalehabadhamedan@yahoo.com

شرايط و نحوه ارسال آثار:شرايط و نحوه ارسال آثار:
حداكثر طرح پيشنهادي براي ديوارهاي معرفي شده حداكثر طرح پيشنهادي براي ديوارهاي معرفي شده 55 عدد  عدد 
مي باشد. آثار ارسالي بر روي لوح فشرده (به صورت تصوير مي باشد. آثار ارسالي بر روي لوح فشرده (به صورت تصوير 

اثر، اثر جانمايي شده بر روي ديوار) يا فرمت اثر، اثر جانمايي شده بر روي ديوار) يا فرمت JpgJpg و با وضوح  و با وضوح 
dpi۲۰۰dpi۲۰۰ همراه پرينت اندازه  همراه پرينت اندازه 4�4� مي باشد. تهيه وسايل اجرا از  مي باشد. تهيه وسايل اجرا از 

قبيل رنگ، مصالح زيرسازي و داربست به عهده شهرداري مي باشد.قبيل رنگ، مصالح زيرسازي و داربست به عهده شهرداري مي باشد.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 96/1307  مورخ 96/9/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدنبي احمدي فرزند محمدرحيم به شماره شناسنامه 9 صادره از 
اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 15273/49 
مترمربع در قسمتى از پالك 39 اصلي جهت الحاق به ملكي ديگر متقاضي 
پالك هاي 39/421 اصلي و 39/422 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي 
موسي آباد مالك رســمي محمد رحيم احمدي 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 داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 19)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/10

كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانم طاهره حيدري داراى شــماره شناسنامه  681 به شرح 
درخواست  حوزه  اين  از  كالســه 112/970369ح  دادخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
جعفرقلي حيدري  به شماره شناسنامه  639 در تاريخ 97/2/2 
در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-عبــاس حيدري به 
شــماره شناســنامه178 متولد 1350 صادره از همدان فرزند 
متوفي 2-طاهره حيدري به شماره شناسنامه681 متولد 1341 
صادره از همدان فرزند متوفي 3-حســين حيدري به شماره 
شناســنامه238 متولد 1342 صادره از همدان فرزند متوفي 
4-فاطمه حيدري به شــماره شناســنامه380 متولد 1337 
صادره از همدان فرزند متوفي 5-حســن حيدري به شماره 
شناســنامه33 متولد 1345 صادره از همــدان فرزند متوفي 
6-زهرا حيدري به شماره شناســنامه1150552 متولد 1342 
صادره از همدان فرزند متوفي 7-مليحه ســيفي به شــماره 
شناســنامه703 متولد 1313 صادره از همدان همسر متوفي 
اينك با انجام تشــريفات 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 1859)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي تورج زماني فرزند محمدحســين داراى شــماره شناســنامه 
104878 به شرح دادخواست كالسه 970227 از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نورتاج 
زماني فرزند صمد به شماره شناسنامه  790 در تاريخ 1397/2/19 در 
آن متوفى/ حين الفوت  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  اقامتگاه دائمى 
متوفيه منحصر است به: 1-تورج زماني فرزند محمدحسين به شماره 
محمدحسين  فرزند  زماني  متوفيه 2-بهرام  پسر  ملي 3871032646 
به شــماره ملي 3991954893 پسر متوفيه 3-سهراب زماني فرزند 
محمدحســين به شــماره ملي 3934023932 پسر متوفيه 4-ايرج 
زماني فرزند محمدحسين به شماره ملي 3932666720 پسر متوفيه 
5-عشــرت زماني فرزند محمدحسين به شماره ملي 3961753271 
دختر متوفيه 6-عفت زماني فرزند محمدحســين به شــماره ملي 
4051798356 دختــر متوفيه 7-زيبا زماني فرزند محمدحســين 
به شــماره ملي 3934011519 دختر متوفيــه 8-بتول زماني فرزند 
محمدحســين به شــماره ملي 0042232902 دختر متوفيه 9-فريبا 
زماني فرزند محمدحسين به شماره ملي 3961769907 دختر متوفيه 
والغير  اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي 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 372)
قاضى شعبه 111 شوراي حل اختالف مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاي اسماعيل قرباني داراى شماره شناسنامه 695 به شرح 
درخواست  حوزه  اين  از  كالسه 135/291/97ح  دادخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
جواد قرباني به شــماره شناسنامه 2501 در تاريخ 97/4/5 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مســتوره عطايي 
نجاري فرزندعلي محمد به شماره  شناسنامه 3 متولد1327 
صادره از همــدان مادر متوفي 2-زهــرا عطايي امين پور 
فرزندعلي اكبر به شماره  شناسنامه 32 متولد1363 صادره 
از همدان همســر متوفي 3-اليســا قرباني فرزندجواد  به 
شــماره  شناســنامه 3862688380 متولد1395 صادره 
از همدان فرزند  متوفي 4-عرشــيا قرباني  فرزندجواد به 
از  صادره  متولد1388  شناســنامه 3861936143  شماره  
همدان فرزند  متوفي 5-اســماعيل قرباني فرزندعلي قلي 
به شماره  شناسنامه 695 متولد1314 صادره از همدان پدر 
متوفي والغير 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 باشــد از تاريخ نشــر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 1849)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان      

آگهي حصر وراثت
اقاي حسينعلي محســني داراى شماره شناسنامه  1097 
به شرح دادخواست كالســه 111/229/97ش از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان اسداله محسني  به شماره شناسنامه  5080 
در تاريــخ 97/4/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1- متقاضي گواهي حصر وراثت با مشــخصات فوق الذكر 
پسر متوفي 2-شمس اله محسني فرزند اسداله به شماره 
شناســنامه 941 صادره از بهار متولد 1340 پسر متوفي 
3-ابوالقاسم محســني فرزند اسداله به شماره شناسنامه 
1662 صادره از بهار متولد 1354 پسر متوفي 4-ابوالحسن 
محسني فرزند اسداله به شــماره شناسنامه 21 صادره از 
فرزند  محسني  متوفي 5-خرامان  پسر  متولد 1359  بهار 
اسداله به شماره شناسنامه 981 صادره از بهار متولد 1342 
دختر متوفي والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت 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 الف 349)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي ســيدعلي بختياري داراى شماره شناسنامه  1983 
به شرح دادخواست كالســه 112/970366ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان طوطي ترك  به شــماره شناسنامه  
993 در تاريــخ 96/4/8 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگى 
شناسنامه1983  شماره  به  بختياري  به: 1-سيدعلي  است 
متولد1335 صــادره از همدان فرزند متوفي  2-ســيد 
شناســنامه3871743119  شماره  به  بختياري  محمدآقا 
متولد1337 صادره از همدان فرزند متوفي 3-سيده زهرا 
متولد1349  شناسنامه3871752118  شماره  به  بختياري 
صادره از همدان فرزند متوفي 4-ســيده فاطمه بختياري 
به شماره شناسنامه3871750565 متولد1342 صادره از 
همدان فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت 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 الف 1843)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

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

برابر رأي شــماره 139760326006000571 مورخه 1397/4/28 و رأي اصالحي 
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيــأت   1397/5/1-139760326006000582
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاي علي ظهيار  فرزند 
محمد قربان به شماره شناســنامه 486 صادره از سامن در شش دانگ يك باب 
دامداري به مساحت 1000 مترمربع قســمتي از پالك 35 اصلي واقع در روستاي 
بلرتو بخش ســه مالير خريداري از مالك رسمى آقاي محمد قربان ظهيار 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 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 366)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/25
محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

نامه آديداس به فدراسيون فوتبال ايران: ما را درك كنيد!
 معاون برند آديداس در پاســخ به نامه فدراســيون فوتبال ايران، اعالم كرد كه اين برند 
به خاطر اين كه نمى خواهد بازار كشور آمريكا را از دست بدهد از ادامه همكارى با ايران 

معذور است.
به  گزارش  ايســنا، جام جهانى 2018 روســيه براى فوتبال ايران روزهاى خوب و خاطره 
انگيزى را به همره داشت كه در نهايت با يك ناكامى غرور آميز به پايان رسيد. با اين حال 
يكى از نكات منفى كه تيم   ملى فوتبال ايران را تحت الشعاع قرار داد، ماجراى تحريم نايكى 

و قطع همكارى آديداس با فدراسيون فوتبال ايران بود.

تيم   ملى فوتبال ايران با وجود تحريم هاى آمريكا با لباس هاى برند آديداس در جام جهانى 
2018 مقابل حريفانش قرار گرفت. فدراســيون فوتبال قصد داشــت طبق قراردادى كه با 
آديداس دارد، در جام ملت هاى آســيا 2019 با لباس هاى آديداس به ميدان برود اما به يك 

باره آديداس اعالم كرد كه ديگر امكان ادامه  همكارى با ايران را ندارد.
اين اقدام آديداس باعث شد تا همه فكر كنند كه اين برند هم راه نايكى را پيش رو گرفته 
است، با اين كه آديداس مانند نايكى برندى آمريكايى نيست و براى كشور آلمان است اما 
براى اين كه بازار كشــور آمريكا را از دســت ندهد حاضر نشد تا به همكارى اش با ايران 
ادامه  دهد. فدراســيون فوتبال در واكنش به اين اقدام آديداس در نامه اى رسمى به معاون 
اين شــركت، از اين اقدام آديداس گاليه كرد. در روزهاى گذشــته معاون آديداس به نامه 

فدراسيون فوتبال پاسخ داده است و تلويحا اعالم كرد كه ادامه  همكارى با ايران قابل پذيرش 
نيست و از فدراسيون فوتبال خواست تا آديداس را درك كند.

در ادامه  اين نامه آمده اســت كه آديداس به دليل اين كه در بورس آمريكا فعاليت مى كند، 
نمى تواند به خاطر تحريم هاى اعمال شــده از سوى اين كشور به همكاريش با ايران ادامه  
دهد.معاون آديداس در پايان اين نامه خطاب به فدراســيون فوتبال ابراز اميدوارى كرد تا 
فدراسيون فوتبال ايران اين برند را درك كند و در ادامه راه و با شرايط جديد به درك متقابل 
برســند. با اين اوصاف و با توجه به نامه آديداس به فدراسيون فوتبال بايد ديد فدراسيون 
فوتبال ايران براى پيراهن هاى تيم   ملى در جام ملت هاى امارات چه برنامه اى دارد و آيا با يك 

برند خارجى وارد قرارداد مى شود يا به همكارى با برندهاى داخلى مى پردازد.

بازيكن سابق پرسپوليس 
به پاس همدان پيوست

 مديرعامل باشگاه پاس همدان گفت: افشين اسماعيل زاده بازيكن 
ســابق پرسپوليس تهران و داماش گيالن با عقد قرارداد به تيم فوتبال 

پاس پيوست.
امير عظيمى اظهار داشــت: اين بازيكن به همراه جهانگير عســگرى 
كاپيتان فصل قبل صباى قم با نظر كادر فنى به تيم پاس ملحق شدند.

مديرعامل باشــگاه پاس با اشــاره به جذب بازيكنان بومى همدان 
گفت: محســن وفايى مهاجم بومى اين اســتان كــه فصل قبل در 
شــاهين شهردارى بوشــهر عضويت داشــت نيز به پاس پيوست.

عظيمى يادآور شــد: همچنين ابوالفضل زمردى هافبك همدانى و 
ســابق اميدهاى پرســپوليس تهران نيز قرارداد اين فصل خود را با 

باشگاه پاس تمديد كرد.
وى افزود: امروز نيز قرارداد ســه بازيكن بومى ديگر منعقد مى شود 
ضمن اينكه امين كاشــفى ديگر بازيكن بومى پاس، امسال نيز قرارداد 
دارد.مديرعامل پاس افزود: قرارداد رضا عنايتى سرمربى تيم به همراه 
محمد رجــب زاده مربى و آرش محمدى آناليــزور پاس نيز منعقد 
شد.پاس همدان در ليگ دسته دوم فوتبال كشور حضور دارد.اين تيم 
اواســط تيرماه امسال با خريد امتياز دسته دومى پرسپوليس مشهد، به 

طور رسمى به تيم هاى ليگ دويى كشور پيوست.

كماندار همدانى سوم ايران شد
ســوم  مرحلــه  در   
مســابقات رنكينــگ كشــورى 
تيراندازى باكمان، شــيوا بختيارى 
عنوان  همدانى  ارزنــده  كماندار 
ســوم را به خود اختصاص داد.

مرحله سوم رقابت هاى رده بندى 
در  تيراندازى باكمــان  كشــورى 
رشته هاى كامپوند و ريكرو زنان 
و مــردان در مجموعه ورزشــى 

آزادى مهدى شــهر با معرفى برترين كمانداران پايــان يافت.در اين 
رقابت هــا 162 كماندار زن و مرد روزهاى چهــارم و پنجم مرداد از 
آذربايجان شرقى و غربى، اصفهان، البرز، تهران، سيستان و بلوچستان، 
ســمنان، خراسان شــمالى، خراســان رضوى، فارس، كرمان، كيش، 
همدان، مازندران، گلســتان و يزد در رشــته هاى ريكرو و كامپوند با 

يكديگر به رقابت پرداختند.
در پايان رقابت هاى تيراندازى باكمان رشــته كامپوند در بخش زنان، 
ســارا تبيان از بوشهر و نازنين بخت پور از البرز به ترتيب اول و دوم 
شدند و شيوا بختيارى از همدان عنوان سومى اين رقابت ها را به خود 

اختصاص داد.

برگزارى كارگاه آموزش حقوق ورزشى 
مربيان كشتى همدان

 براى اولين بار كارگاه آموزش حقوق ورزشــى ويژه مربيان كشتى 
آزاد و فرنگى اســتان همدان به همت هيات كشــتى استان همدان و 

توسط كميته آموزش اين هيات برگزار شد.
در ايــن كارگاه كه در مجموعه ورزشــى انقالب برگزار شــد، دكتر 
غالمرضا خاكســارى عضو هيات علمى و مديــر گروه تربيت بدنى 
دانشــگاه آزاد اســالمى همدان به عنوان مدرس و كارشناس رسمى 
دادگســترى حضور يافت و در خصوص ارتقا آگاهى و دانش مربيان 
كشــتى در رابطه با مســائل مربوط با حقوق ورزشى مرتبط با كشتى 

مطالب كليدى ، كاربردى و ارزشمندى را ارائه كرد.
اين كالس مورد استقبال اساتيد ، مربيان و پيشكسوتان محترم حاضر 

در كارگاه از ساير نقاط استان همدان قرار گرفت .

دعوت از بانوان جودوكار استان 
به اردوي تيم ملى

6 بانوى جودوكار استان به اردو تيم ملى دعوت شدند .به گزارش 
روابط عمومى هيئت جودو استان اردو تيم ملى در چارچوب بازيهاى 
آسيايى جاكارتا 2018 در تير ماه با حضور خانم نليا به عنوان سرمربى 
، راضيه سليمى كمك مربى ،مريم خوش محمدى سرپرست در حال 
برگزارى اســت و 6 بانوى جودوكاراستان به اين اردو دعوت شدند.
شــيوا جهانگيرى،مريم بربط،مبينا عزيزى،مائــده وفائى،زهرا خانيان 
،فرزانه احدى راد بانوان جودو كار اســتان هســتند كــه به اين اردو 
دعوت شــدند .اردوى تيم ملى بانوان از روز گذشته به مدت دو هفته 

به ميزبانى استان تهران در حال برگزارى است .

داور فوتبال همدان 
مسافر بازى هاى آسيايى شد

 بيژن حيــدرى، داور برتر فوتبــال ايران از 
همــدان براى قضاوت در بازى هاى آســيايى 

2018 جاكارتا اندونزى دعوت شد.
اين داور بين المللى فوتبال همدان از ســوى 
كنفدراسيون فوتبال آسيا براى قضاوت در 
بازى هاى آسيايى اندونزى انتخاب شد.

حيــدرى به عنوان داور وســط همراه 
با سعيد قاســمى كمك داور فوتبال 
كشــورمان در اين رقابت ها حضور 

مى يابند.
پيكارهاى فوتبال مــردان در قالب 
بازى هاى آسيايى 2018 با حضور 
26 تيم در 6 گــروه از 19 مرداد تا 
10 شهريور ماه در جاكاتارى اندونزى برگزار 
مى شود.حيدرى چندى پيش به عنوان برترين 

داور فوتبال ليگ برتر ايران انتخاب شد.
اين داور جراح ارتوپد همدانى پنجشنبه هفته جارى در هفته دوم ليگ 
برتر فوتبال كشور ديدار حساس ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران 

را قضاوت مى كند.

دعواى برنامه نود و سازمان ليگ 
به دستگاه هاى نظارتى كشيد

 در پى اتهام برنامه 90 به سازمان ليگ فوتبال ايران و تشويش اذهان 
عمومى توسط اين برنامه، ســازمان ليگ از دستگاه هاى نظارتى براى 

بررسى  انتخاب برترين هاى فوتبال در فصل 97-96 دعوت كرد.  
به گزارش روابط عمومى ســازمان ليگ فوتبال ايــران، در پى اتهام و 
شبه افكنى برنامه 90 نسبت به سازمان ليگ مبنى بر  دستكارى در آراى 
كارشناسان و صاحب نظران فوتبال در مراسم برترين هاى فوتبال ايران 
در فصل 97-96 و بى احترامى به  اهالى فوتبال، ســازمان ليگ فوتبال 
ايران از دســتگاه هاى نظارتى براى بررسى انتخاب برترين ها و بازديد 
آراى كارشناســان كه  منجر به انتخاب برترين هاى فوتبال ايران شــد، 
دعوت به عمل آورد.  البته ســازمان ليــگ فوتبال در خصوص اتهام و 
توهين برنامه 90 به تهيه كنندگى عادل فردوسى پور حق خود مى داند 

اين مسئله  را از طريق مراجع قضايى پيگيرى كند.
شايان ذكر اســت كه واقعيت تهيه گزارش بدون مستندات برنامه 90 
عليه سازمان ليگ نيز  نزد مديران اين سازمان محفوظ است كه در زمان 
مقتضى اين مسئله را به همراه ساير مستندات به مراجع ذى صالح ارائه 

خواهد  شد. 

پرسپوليس و استقالل در رده  165 و 196 
بهترين  تيم هاى جهان

 تيم هاى پرسپوليس و اســتقالل در جديد ترين در جمع بهترين 
تيم هاى جهان صاحب رتبه 165 و 196 شدند.

به گزارش فارس، در جديد ترين گزينش بهترين تيم هاى باشــگاهى 
فوتبال جهان كه توســط ســايت كالب ورلدرنكينگ انجام گرفت، 
پرسپوليس با 3237 امتياز در رده 165 بهترين هاى جهان ايستاد و البته 

بهترين تيم  باشگاهى ايران در رده بندى كلى شد.
استقالل تهران با 2912 امتياز در رده 196 ايستاد.

ذوب آهن اصفهان با 2268 امتياز در رده 288 جاى گرفت.
همچنين سايپا با 1175 امتياز در رده 515 و فوالد اهواز با 986 امتياز 
در رده 567 جــاى گرفت.در اين گزينش همچنيــن رئال مادريد با 

16378 امتياز تيم برتر جهان باقى ماند.
بارسلونا با 15485 امتياز دوم شد و اتلتيكومادريد نيز 12891 امتياز پله 

سوم را به خود اختصاص داد.

ميثم ناصرنژاد »
جام  شطرنج  مسابقات  دوره  بيستمين   
ملت هاى آسيا در حالى اين روزها در اوج 
حساســيت به ميزبانى همدان در جريان 
است كه شاه مهره هاى شطرنج قاره كهن 
جام  در  حضور  ســهميه  تصاحب  براى 

جهانى، در پى كيش و مات يكديگرند.
اوج جذابيــت اين رقابــت ها در بخش 
اســتاندارد بدون ترديد درخشــش ملى 
پوشان شطرنج ايران است كه در يكى از 
حساس ترين بازى ها توانستند چين كه 
قدرت اول آسيا به شــمار مى رود را از 

سد راه بردارند.
رقابت هاى بخش اســتاندارد در 7 دور 
برگزار مى شــود و تا پايان روز ســوم 
اين مســابقات ملى پوشان تيم سبز ايران 

توانستند در جدول تكيه بزنند.
كشــورهاى ايران، چين، هند، قزاقستان، 
عراق،  بنــگالدش،  ازبكســتان،  ويتنام، 
سوريه، عمان، لبنان و افغانستان در بخش 

استاندارد رقابت دارند.
  يكه تازى شطرنجبازان ايرانى

در پايان دور ســوم اين رقابت ها تيم ملى 
A ايران برابر تيم چين به برترى رســيد و 
صدر جدول مســابقات بخش مردان را به 

خود اختصاص داد.
در ايــن پيكارها كه بــه ميزبانى هتل اميران 
شهر همدان در جريان است، تيم كشورمان 

با 6 امتياز صدرنشين بخش مردان است.
تيم ايــران A (ســبز) با برتــرى عليرضا 
فيروزجا و توقف سيد محمد امين طباطبايى 
مقابل حريفان چينى و در مجموع با پيروزى 
3 بر يك توانســت صدر گروه مردان را به 

دست آورد.
همچنيــن تيم چين با اين شكســت چهار 
امتيازى شــد و تا رتبه ششم جدول سقوط 
كرد اما تيم هند با پيروزى ســه بر يك برابر 
قزاقستان و كسب 6 امتياز به رتبه دوم صعود 

كرد.
تيم ايران B (قرمز) نيز با پيروزى 4 بر صفر 
برابر تيم عراق و كسب چهار امتياز به رتبه 

سوم جدول بخش مردان صعود كرد.
در پايان دور ســوم بخش استاندارد رقابت 
هاى شــطرنج جام ملت هاى آسيا، تيم هاى 
ويتنام، ايران ســفيد (تيم سوم ايران)، چين، 
عراق،  بنگالدش،  قزاقســتان،  ازبكســتان، 
ســوريه، عمان، افغانستان و لبنان به ترتيب 
رده هاى چهــارم تا چهاردهــم جدول را 

تصاحب كردند.
  صدر بانوان در اختيار چينى ها

همچنيــن در پايان دور ســوم رقابت هاى 
بخش بانوان نيز چين با 6 امتياز صدرنشين 

است.
تيم ايران با كســب تساوى مقابل تيم ويتنام 
و كســب پنج امتياز جايگاه دوم جدول را 

تصاحــب كرد و تيــم ازبكســتان به رغم 
شكست برابر تيم مدعى چين با كسب همين 

تعداد امتياز سوم هستند.
تيم هاى هند، ويتنام، ازبكســتان، ايران قرمز 
و ســوريه در پايان دور ســوم رقابت هاى 
استاندار جام ملت هاى آسيا در بخش بانوان 
به ترتيب در جايگاه چهارم تا هشــتم قرار 

دارند.
  همدانــى ها در ميزبانى ســنگ 

تمام گداشتند
خســرو هرنــدى مربى تيم ملى شــطرنج 
كشــورمان در رابه با رابطه با اين رقابت ها 
و ميزبانى همدان مى گويد: من مســابقات 
زيادى شركت كرده ام و ميزبانى هاى زيادى 
را تجربــه كرده ام اما به جــرات مى توانم 
بگويم ميزبانى همدان بسيار عالى و رضايت 
بخش بوده است و همدانى ها در اين زمينه 

سنگ تمام گداشتند.
وى افزود:عملكرد تيم هــاى ايران چه در 
بخش آقايان و چــه در بخش بانوان تا اين 

لحظه رضايت بخش بوده است.
هرندى بيان كرد: مســابقات در سطح بسيار 
بااليــى در حال برگزارى مى باشــد و اين 
رقابتها كامال در ســطح مسابقات حرفه اى 

برگزار مى شود.
وى در خصوص شــانس قهرمانى ايران در 
اين رقابت ها گفت: پــس از پيروزى روز 
گذشته برابر چين شانس قهرمانى ما در اين 
رقابتها بســيار زياد شــده است و با روحيه 
بــاالو جنگندگى كه در بين شــطرنج بازان 
ايرانى مى بينم به احتمال 80 درصد شانس 

اول قهرمانى در اين رقابتها هستيم.
وى با اشاره به ميزبانى همدان در اين رقابتها 
افزود: من مسابقات زيادى شركت كرده ام و 
ميزبانــى هاى زيادى را تجربه كرده ام اما به 
جرات مى توانم بگويم ميزبانى همدان بسيار 

عالى و رضايت بخش بوده است و همدانى 
ها در اين زمينه سنگ تمام گداشتند.

بنيانگذار و اولين اســتاد شــطرنج ايران در 
تصريح  همدان  شطرنج  وضعيت  خصوص 
كــرد: همدان در بين ده هيات برتر كشــور 
قرار دارد ولى اگر مى خواهد راه موفقيت را 
ســريعتر طى كند بايد توجه ويژه اى به رده 
هاى پايه داشته باشد و بهترين سن يادگيرى 

شطرنج 5 و 6 سال مى باشد .
وى ادامه داد: خانــواده هاى همدانى نقش 
مهمى در موفقيت فرزندان خود در شطرنج 
دارنــد و بايد از فرزندان خود حمايت كنند 
و ضرورى است والدين رويه اى معقول و 

منطقى در اين زمينه در پيش بگيرند.
هرندى تصريح كــرد: والدين همدانى بايد 
بدانند روند پيشرفت شطرنج با ديگر رشته 
ها متفاوت اســت و ضرورى است در اين 
راه به مدت زمان طوالنى صبر و شــكيبايى 

به خرج داد.
 ناظر فدراسيون جهانى شطرنج در همدان

ناظــر فدراســيون جهانى بــراى بازديد از 
مســابقات جام ملت هاى آسيا ديروز وارد 

همدان مى شود.
در حالى امروز دورچهارم مسابقات شطرنج 
جام ملت هاى آســيا در همدان برگزار شد 
كه يــرون ناظر هلندى فدراســيون جهانى 
براى بازديــد از اين رقابتهــا وارد همدان 
شــد. همچنين مهرداد پهلــوان زاده رئيس 
فدراسيون شطرنج نيز وى را در اين سفر هم

راهى كرد.
يرون كه مسوليت برگزارى المپاد جهانى را 
بر عهده دارد قرار است امروز در سمينارى 
يــك روزه به بيان مباحثــى همچون نحوه 
برگزارى مســابقات بپردازد.اين ســمينار با 
حضور داوران و هيات اجرايى مســابقات 
و برخى از مربيان و داوران شــطرنج كشور 

برگزار مى شود.
 حاشيه نگارى از كيش و مات ها

تيم هاى آســيايى با پوشــش مناسب در 
اين دوره از مســابقات حاضر شــدند و 
حتى مسئوالن تيم بانوان ازبكستانى براى 
حضــور در اين رقابت ها اقــدام به تهيه 

مانتو و روسرى از كشور خود كرد.
افغانســتان همراه با ســوريه در بخش 
مردان در رقابت هاى شطرنج استاندارد 
به جدول اضافه شــدند در حالى كه دو 
كشــور ياد شــده در رقابت هاى رپيد 
غايب بودند.با اضافه شــدن تيم سوريه 
در بخش بانوان، تيم ســوم ايران از اين 

رقابت ها كنار رفت.
كشــور چين با تيم دوم بانوان خود در 
ايــن دوره از رقابت ها حضــور يافته 
اســت.رقابت تيم هاى ازبكستان و هند 
در بخش مردان طى دور نخســت پنج 
ســاعت به طول انجاميد كه بيشــترين 
زمان يك مســابقه را به خود اختصاص 
داد.كشورهاى آسيايى به تمجيد از لذت 
غذاهاى ســنتى ايــران در اين دوره از 
مترجم   10 پرداختند.حــدود  ها  رقابت 
زبان هاى مختلف آســيايى در برگزارى 
مطلوب ايــن رقابت ها همكارى دارند.

اين رقابت ها به نســبت دوره گذشته با 
است. مواجه  چشمگيرى  استقبال 

به گفته شادى پريدر نايب رئيس فدراسيون 
شطرنج، بهترين هاى تيم ملى ايران در اين 
رقابت ها براى حضور در المپياد جهانى كه 
قرار است شهريورماه برگزار شود، انتخاب 

مى شوند.
"كاســتو ابوندو" مدير اجرايى فدراســيون 
شــطرنج آسيا از كشــور فيليپين چگونگى 
برگزارى اين رقابت ها را در همدان نظارت 

مى كند.

ايران در يك قدمى قهرمانى

كيش و مـات شطرنج بـازان
براى سهميه جهانى

■ همدانى ها در ميزبانى سنگ تمام گذاشتند

براى حضور در المپيك آسيايى 
جاكارتا

ليست نهايى 
تيم اميد اعالم شد
 ليست نهايى تيم فوتبال اميد ايران براى 

حضور در رقابت هاى بازى هاى آســيايى 
جاكارتاى اندونزى اعالم شد.

به گزارش" ورزش ســه" تيم فوتبال اميد 
ايــران كــه امــروز از اردوى تداركاتى از 
عراق بازگشت ليســت نهايى بيست نفره 
اش را بــراى حضور در رقابت هاى بازى 

هاى آسيايى جاكارتا در اندونزى به كميته 
المپيك ارسال كرد. ليست بيست نفره تيم 

اميد به اين شرح است:
مهدى امينى ،محمــد آقاجانپور، محمد 
مسلمى پور، مهدى رحميى، عليرضا آرتا، 
محمد سلطانى مهر، يونس دلفى، محمد 

امين اســدى، محمد مهدى مهديخانى، 
محمدرضا آزادى، مهدى قائدى، شهاب 
عادلى، ابوالفضل رزاق پور، رضا جبيره، 
احمدرضا احمدوند، امير روستايى، سينا 
زامهران، شاهين عباسيان، محمد خدابنده 

لو، عارف آقاسى
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بازاريابى،  نظيــر  مواردى 
برند ســازى و...  تبليغات، 
همين  به  شــود  توجه  نيز 
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از اهميت بسزايى برخوردار 

است

خبـر

گزارش   

فرهنگخبـر

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

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

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

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

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  10 مردادماه 1397  18 ذي القعده 1439  1 آگوست 2018  شماره 3254

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:48 
خورشيد         06:24                   طلوع 
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشيد              20:20
اذان مغرب                   20:40 
نيمه شب شرعي           00:34

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

33 19 39 38 39 37 37 39 37 38 38
26 38 20 31 27 26 22 21 28 23 22  
20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

اُُرسى و گره چينى مالير
 خفته در گره روزگار

 هنر صنعت گره چينى و اُُرسى سازى مالير استان همدان كه از جمله 
صنايع دستى فاخر و همتراز دستافرينه هاى شهرهاى يزد و اصفهان بشمار 
مى رود و قدمت و ديرينگى خود را طى قرن ها به رخ كشيده، امروز در 

حال فراموشى است.
به گزارش ايرنا، اينجا هنرمندانش خاك را به هنر كيميا مى كنند و با سر 
انگشتانشان روح و طراوت مى بخشند به زندگى انسان و نقشى ماندگار 

بر پيكر فرهنگ و هنر ديار هگمتانه حك مى كنند. 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران كه سكان دار حدود 150 رشته صنايع دستى 
اســت و قدمتى طوالنى را در تاريخ هنر دست ايرانيان به يدك مى كشد، 

بايد تا رمق آخر به هنرمندانش در صنايع دستى وفادار بماند. 
ديار هگمتانه با ذوق و خالقيت هنرمندانش فوت و فن عشق و ريزه كارى 
هاى صنايع دستى را رج به رج مى بافد و نقش ماندگار مقابل ديدگان هنر 

دوستانش مى آفريند تا سوزن بر تن فراموشى بزند. 
زاييده هنر دست هنرمندان همدانى نبايد در پستوهاى قديمى خاك بخورد 
و با گذر زمان و صنعتى شــدن زندگى امروزى رو به فراموشى بگذارد، 
بلكه بايد به زيبايى در قاب زندگى فرد فرد مردم اين خطه بنشيند و نسل 

به نسل گوياى گنجينه عظيم صنايع دستى اين استان باشد. 
اگرچه گذر زمان انســان را فرسوده مى كند، اما صنايع دستى سرنوشتى 
غير از اين دارد؛ از هر كوچه و پس كوچه اين استان بايد صداى چكش 
مسگرى، چله كشــى قاليبافان، نواى شالبافى، قلم زنى، چرخش صفحه 
سفالگرى، برش شيشه هاى درهاى اُُرسى، چكش حلبى سازى، گرماى 
شيشــه گرى، ســوزن گيوه دوزى، كوره داغ چلنگرى، مغار نجارى گره 
چينى و منبت كارى و صدها هنر به گوش برسد و صنايع دستى همدان 

نبايد در خمره رنگ رزى فراموشى بغلتد. 
اينها تنها بخشى از گفته هاى هنرمندان، فعاالن و كارشناسان صنايع دستى 
استان همدان و شهرستان مالير است كه بر ساماندهى شرايط روز حاكم 
بر حوزه كارى خود و برنامه ريزى براى زنده نگه داشــتن هنر صنعتشان 
تاكيد دارند. اما رنگ باختن نام و آوازه هنر دســت نمد مالى، كاله مالى، 
زين سازى، شالبافى، عبا بافى، موج بافى، پوستين دوزى و موتابى استان 
همدان در زندگى ماشينى و سخت و خشن امروزى شايد نشان از مدرنيته 
شدن است. اين فراموشى اما دردناك است كه نمى توانى خود را با گذشته 
مردمــان در هر منطقه پيوند بزنى و تا حدودى خود را در همان محيطى 
قرار دهى كه انسان ماشين زده امروز از آن جدا مانده است؛ صنايع دستى 

همدان شايد حكايت طاليى است كه نبايد از عيار بيفتد ... . 
صنايع دستى همدان با طى قرن ها، راهى را هموار كرده است كه درخشش 
اين طالى ناب امروز چشم هر بيننده اى را مى نوازد اما هنرمندان زيادى 
نيز در گذر فراموشى، حاال يكى يكدانه استان شده اند و در غربت رنج مى 
بافند. در اين ميان اما گره چينى و اُُرسى سازى همدان كه از جمله صنايع 
دستى فاخر اين خطه به شــمار مى رود، مى تواند همتراز صنايع دستى 

شهرهاى يزد و اصفهان باشد و قدمت و ديرينگى اش را به رخ بكشد. 
اما امروز اين هنر در حال فراموشــى است و درِ هيچ خانه اى شايد روى 
پاشنه چوبى نمى چرخد؛ از همين رو استاد ابوالقاسم وليزاده يكى يكدانه 

ديار مالير در اين رشته به جاى مانده از عهد قاجار شده است. 
استاد وليزاده هنر ماندنى گره چينى و اُُرسى سازى را همراه با همسرش در 
شهر مالير در جنوب استان همدان زنده نگاه داشته است؛ هنرى كه تالش 
سه دهه استادكار 57 ساله را با خود به همراه دارد و از نامهربانى هايى مى 

گويد كه هنر دست اگر زير پا برود، خرد مى شود. 
استاد با افتخار سير هنر گره چينى و اُُرسى سازى را برمى شمارد و براى 
هنرى كه در دل زمان جا مانده و در حال فراموشى است، غبطه مى خورد. 
وقتى در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين و زادگاه كريم خان زند گذرت 
به هنرى مى افتد كه به چوب و شيشه شكل مى دهد و از همدان تا ونيز 
اعتبار دارد، به خودت مى بالى كه هنر دست هنرمندانش در كنج موزه ها و 
سراى سنتى به جاى مانده از گذشتگان در عصر صفويه و قاجاريه نشسته 
است، اما چه جاى خوشحالى كه شيشه عمر سازندگانشان در حال ترك 

خوردن است. 
بدون ترديد گرد آوردن مجموعه اى از هنرهاى دستى اين استان كه در 
گذر زمان رج به رج گره ماندگارى بر پيكر صنايع دستى زده اند تا هنر 
زنان و مردان همدان از شرق تا غرب و جنوب تا شمال در تاريخ ثبت 
شود و در وادى فراموشى راهشان گم نشود، ضرورى به نظر مى رسد.

اكران "تنگه ابوُغريب" در همدان
 مدير امور سينمايى حوزه هنرى همدان از اكران 
فيلم ســينمايى" تنگه ابوُغريب" به كارگردانى بهرام 
توكلى و تهيه كنندگى سعيد ملكان همزمان با سراسر 

كشور در همدان خبر داد.
سعيد شــرفى در گفت وگوبا ايسنا، منطقه همدان، با 
اشــاره به اينكه 17 مردادماه همزمان با سراسر كشور 
فيلم سينمايى "تنگه ابوغريب" بهترين فيلم جشنواره 
فجر اكران مى شــود، اظهار كرد: امير جديدى، جواد 
عزتــى، حميدرضا آذرنــگ، مهــدى قربانى، على 
سليمانى، مهدى پاكدل و... بازيگران اين فيلم هستند.

وى با بيان اينكه اين فيلم كه اشــاره اى به يك رويداد 
واقعى در تاريخ جنگ ايران و عراق دارد، ياد آورشد: 
"تنگه ابوغريب" روايتى از دفاع گردان عمار در برابر 

لشكركشى رژيم بعث به فكه و شرهانى است.
شــرفى ادامه داد: " تنگه ابو غريب" محصول سازمان 
هنرى رســانه اى اوج در ســال 1396 است، «تنگه 
ابوغريب» در كنار بمب؛ يك عاشقانه با يازده نامزدى 
ســيمرغ بلورين پيشتاز جشنواره سى و ششم شدند. 
اين فيلم با دريافت شش ســيمرغ بلورين بيشترين 
سيمرغ را از سى و ششمين دوره جشنواره فيلم فجر 

دريافت نموده است.  
گفتنى اســت؛ هم اكنــون «هزارپا» بــه كارگردانى 
ابوالحسن داوودى، «مرداد» به كارگردانى بهمن كاميار، 
«شماره 17 ســهيال» به كارگردانى محمود غفارى و 
«دشــمن زن» به كارگردانى كريم امينى فيلم هاى در 
حال اكران سينما فلســطين همدان هستند.در سينما 
قدس همدان نيز «هزارپا»، « تگزاس» و «خاله قورباغه» 

در حال اكران است.

گنجينه دانشگاه بوعلى با 
ارزش ترين گنجينه پزشكى

 در ايران است
 سرپرست گنجينه نسخ خطى دانشگاه بوعلى سينا 
گفت: اين گنجينه با ارزش ترين گنجينه پزشــكى و 
تاريخ پزشكى در ايران اســت كه عالوه بر موضوع 
پزشــكى موضوعات ديگرى همچون فقه، الهيات، 
فلســفه، تاريخ، ادبيات، ديوان هاى شــعر، نجوم و 

جغرافيا نيز در اين گنجينه نگهدارى مى شود.
عباس زارعى مهرورز اظهاركرد: گنجينه نسخه خطى 
دانشــگاه بوعلى سينا در ســال 1372 تأسيس و در 
مكانى به مساحت 102 متر مربع نگهدارى مى شوند 
اصل نســخ خطى از سال هاى اول انقالب و از طريق 
نســخه هاى خطى اهدايى توســط مرحــوم مهدى 
مكارچيان به دانشگاه بوعلى سينا پايه ريزى شده است.
به گزارش ايسنا ، وى بيان كرد: سال هاى قبل اين نسخ 
خطى در درون كارتن هاى مقوايى نگه دارى مى شد كه 
بعد از آن كوشــش هايى براى ساماندهى آن ها انجام 
شد، بخشــى از اين نسخه ها توســط پرويز ازكايى 
فهرست شد و همچنين فهرســتى سردستى توسط 

احمد اشكورى تهيه شده بود.
سرپرست گنجينه نســخ خطى دانشگاه بوعلى سينا 
ابراز كرد: تاچندى پيش فهرســت كاملى از اين نسخ 
در دسترس و ارائه نشده بود كه به تازگى توانستم پس 
از چندين سال موفق به فهرست نگارى نسخ شوم و 
فهرست كاملى از نسخ خطى موجود در اين گنجينه به 
پايان برسانم كه به زودى در سلسله انتشارات دانشگاه 

در 675 صفحه به چاپ خواهد رسيد.
زارعى ادامه داد: تعداد نسخه هاى خطى 445 جلد و 
بيش از هزار عنوان كتاب و رســاله اســت و از سال 
72 تاكنون چند مجله نســخه خطى با ارزيابى من و 
با همت مسئوالن دانشگاه خريدارى يا اهدا شده و به 

گنجينه اوليه افزوده شده است.
وى با اشاره به اينكه نسخه هاى خطى دانشگاه عنوان ها 
و موضوعات گوناگونى را شامل مى شود و عمده ترين 
آنها در موضوع پزشكى و دارو شناسى است، گفت: 
به جرأت مى توان گفت ايــن گنجينه با ارزش ترين 
گنجينه پزشــكى و تاريخ پزشكى در ايران است كه 
عالوه بر موضوع پزشكى موضوعات ديگرى همچون 
فقه، الهيات، فلسفه، تاريخ، ادبيات، ديوان هاى شعر، 
نجوم و جغرافيا نيز در اين گنجينه نگه دارى مى شود.

آب و هواى اروپا به 50 ميليون سال قبل 
بر مى گردد

 طبق تحقيقى جديد با توجه به روند صعودى افزايش دى اكســيد 
كربــن در جو، احتماال موج گرما كره زمين را در بر مى گيرد. در اين 

وضعيت آب و هواى اروپا به 50 ميليون سال قبل بر مى گردد.
به گزارش مهر ، امواج  گرمايى مشــابه آنچه انگليس را در بر گرفته 
احتمــاال تا پايان قرن ميالدى به يــك هنجار آب و هوايى تبديل مى 
شود. به گفته دانشمندان چنانچه روند صعودى ميزان دى اكسيد كربن 

اتمسفر زمين ادامه يابد، موج گرما فراگير خواهد شد.
درهمين راستا تحقيقى جديد پيش بينى مى كند بدون اقداماتى براى 
كاهش گازهاى گلخانه اى، آب وهواى غرب اروپا احتماال دوباره به 

50 ميليون سال قبل بر مى گردد.

نخستين مدرسه سردرد ايران برگزار مى شود
 نخســتين مدرســه ســردرد ايران با حمايت هاى دانشگاه علوم 
پزشــكى تهران برگزار خواهد شد.  به گزارش دانشگاه علوم پزشكى 
تهران، دكتر منصوره تقاء، رئيس مركز تحقيقات سردرد بيمارستان سينا 

از برگزارى اولين مدرسه سردرد ايران را خبر داد. 
وى افزود: اين مدرسه با حمايت هاى دانشگاه علوم پزشكى تهران 
به صورت مشــترك با ششمين مدرسه پيشرفته اروپايى برگزار مى 
شــود و مهمانان و مدرســان مطرح دنيا در حوزه ســردرد در آن 

حضور مى يابند.
رئيس مركز تحقيقات ســردرد بيمارستان سينا خاطرنشان كرد: اولين 
مدرســه ســردرد ايران در روزهاى 12 تا 14 مهر ماه ســال 97 در 

ساختمان اصلى دانشگاه علوم پزشكى تهران برگزار مى شود.

بيدار شدن سيستم ايمنى جنين منجر 
به زايمان زودرس مى شود

 محققان موفق شــدند عوامل زايمان هاى زودرس را مورد مطالعه 
قرار دهند. به گزارش پايگاه اطالع رســانى سلولهاى بنيادى، زايمان 
زودرس به عنوان يك مشكل شايع در باردارى، هميشه براى محققين 
به صورت يك معما بوده است.در مطالعه اى جديد محققين دانشگاه 
سن فرانسيســكو نشــان داده اند كه گهگاهى اتفاق مى افتد سيستم 
ايمنى جنين خيلى زود بيدار شــده و شروع به رد مادر مى كند و در 
نتيجه رحم شروع به منقبض شدن مى كند.  محققين تصور مى كنند 
كه سيســتم ايمنى مى تواند به صورت اشتباه فعال شود. يك عفونت 
اوليه مى تواند منجر به التهاب شــود و اين امر سيستم ايمنى جنين را 

فعال مى كند.

تاثير منفى استفاده از موبايل بر نمره پايان 
ترم دانشجويان

  تحقيقى نشــان مى دهد استفاده از موبايل در كالس درس روى 
درك دانشــجويان از مطالب درســى در بلندمدت تاثيرگذار اســت. 
همچنيــن اســتفاده از موبايل روى نمره پايان ترم دانشــجويان تاثير 
منفى دارد. به گزارش ديلى ميل، محققان دانشــگاه راتگرز آزمايشى 
در كالس درس انجام دادند كه طى آن ، دانشــجويان هنگام تدريس 
استاد، از موبايل هايشان استفاده كردند. محققان متوجه شدند استفاده 
از دستگاه هاى الكترونيك هنگام تدريس استاد، 5 درصد يا حدود نيم 
امتياز از نمره امتحان پايان ترم دانشجويان مى كاهد. اين تحقيق براى 
نخستين بار نشــان داد استفاده از موبايل در كالس درس روى حفظ 

مطالب درس در بلند مدت تاثير مى گذارد.

اختصاص 137 ميليون پوند بودجه براى 
پژوهش در بنياد علوم ايرلند

 اســتاد علم اطالعات و دانش شناسى دانشگاه شيراز گفت: بنياد 
علوم ايرلند در ســال 2017 مبلغى به ارزش 137 ميليون پوند صرف 

پژوهش كرده است.
جعفر مهراد در گفتگو با مهر گفت: بنياد علوم ايرلند در ســال 2017 
مبلغــى به ارزش 137ميليون پوند صرف پژوهش كرد و فعاليت هاى 
اين بنياد طى 12 ماه سال گذشته به درآمدى بالغ بر 116 ميليون پوند 

منجر شد.
وى افــزود: مبلغ 70 ميليون پوند آن از اتحاديه اروپا، 32 ميليون پوند 
از كســب و كارها و 10 ميليون پوند از  برنامه هاى بين المللى تامين 

شده است.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خانواده مرد، اسيران او هستند، و محبوب تريِن بندگاْن نزد خداوند عز و 
جل، كسى است كه به اسيرانش بيشتر نيكى كند.
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 وقتى على اصغر مونســان معاون رئيس جمهور 
ورئيــس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى تاكيد كرد كه مى توانيــم طورى برنامه 
ريزى كنيم كه بر روى بســته بنــدى محصوالت و 
كاالهاى توليدى استان همدان، برند اين رويداد نصب 
شود شاسد متوليان امور و برنامه ريزان براى اين مهم 
جدى تر پاى كار آمدند اما حاال كمى دير شده است . 
فرصت از دست رفته است اما اينكه دست روى دست 
بگذاريم و برنامه ريزى ها را بى خيال باشيم سالهاى 

آتى را هم از دست خواهيم داد .
يك مدرس دانشگاه معتقد اســت : بسته بندى يك 
محصول بــا اهدافى نظير محافظــت وجلوگيرى از 
آسيب ها و تغيير شكل ظاهرى و همچنين جلوگيرى 
از تغيير در ماهيت و كاركرد آن انجام مى شود. بنابراين 
مراحل بســته بندى يك محصول (مطالعه، طراحى و 
اجرا) همزمان با توليد محصول و بعضا پيش از توليد 

آن صورت مى پذيرد.
دكتر مهدى كنعانى در گزارشــى عنوان كرده است : 
امروزه هدف از بســته بندى بسيار فراتر از محافظت 
فيزيكى وتغيير ماهيت محصول است. در واقع سعى 
مى شود در بسته بندى يك محصول به مواردى نظير 
بازاريابى، تبليغات، برند سازى و... نيز توجه شود به 
همين خاطر بســته بندى محصول از اهميت بسزايى 

برخوردار است.
از نگاه اين كارشــناس ، اين اهميت به خاطر نقش و 
تاثير بسته بندى در معرفى آن و ايجاد تصويرى ذهنى 
از محصول در نزد مشترى است. مثال ما با ديدن كارتن 
مكعب مســتطيلى و اغلب به رنگ هاى شاد و طرح 
هاى فانتزى به ياد دســتمال كاغــذى و بالعكس آن 
يعنى با شــنيدن نام دستمال كاغذى به ياد بسته بندى 
آن مــى افتيم. در واقع تصــور از يك محصول تاحد 
زيادى تحت تاثير بسته بندى آن و اعتماد ما به برخى 
محصوالت تحت تاثير تصوير ذهنى است كه از بسته 

بندى آنها داريم.
به عنوان مثال اگر فردى به فروشگاهى مراجعه كرده و 
درخواست روغن مايع دارد تصويرى كه وى از روغن 
مايع دارد (فارغ از نام و برند محصول)كااليى در بسته 
بندى بطرى شــكل به رنگ زرد يا طاليى است، حال 
اگر روغن مايعى در اســتوانه سفيد رنگ به مشترى 
عرضه شــود از خريد آن امتناع مى كند زيرا در ذهن 

وى روغن مايع يعنى بطرى يك ليترى زردرنگ.
به همين خاطر اســت كه براى ورود بــه بازار ابتدا 

سعى مى شود محصوالتى مشابه (حداقل از نظر نوع 
بســته بندى) را عرضه و سپس به صورت مرحله به 
مرحله تغييرات موردنظر خود را با اهدافى نظير تمايز، 

نوآورى و... در محصول و بسته بندى ارائه كنند.
  بسته بندى و محصوالت سنتى

همدان 2018 امروز از داغترين مباحث گردشــگرى 
در كشــور اســت ، و ما  شاهد 
آن هســتيم كه تمايــل و امكان 
سفر آمدن گردشــگران  به استان  
گسترش يافته و اين مسافرت ها 
بيشــتر با هدف رسيدن به مقاصد 
روستايى و... كه داراى آب وهوايى 
مطبوع و فارغ از تنش هاى موجود 
در زندگى شهرى است، صورت 
مى گيرد. يكى از رسوم مسافرت 
و سفر رفتن نزد ما ايرانيان خريد 
ســوغات و محصــوالت محلى 
و توليدى در مقصد اســت كه به 
بخشى جدايى ناپذير از سفرهاى 

مان تبديل شده است.
مانند  شده  خريدارى  محصوالت 
هر كاالى ديگرى بــراى اهدافى 
كه پيشــتر ذكر شــد نياز به بسته 

بندى دارند. حال مى توان با اعمال استانداردها و ثبت 
برند همدان 2018   بر روى  بســته بندى محصوالت 
محلى ؛ ارســال و ماندگار شدن  اهميت رويدادهاى 
گردشــگرى در  همدان را كه سال 2018 رقم خورده 
اســت را رقم زد جداى از اين اتفاق ســهولت حمل 
ونقل  كه موجب فروش و استقبال بيشتر مسافران از 
اين محصوالت ميشود نيز محقق 

خواهد شد . 
همچنين با بسته بندى محصوالت 
از ورود افراد ســودجو در توليد 
محصوالت مشابه در خارج استان 
در اين بخش جلوگيرى مى شود. 
در واقع ايجاد انحصارى مديريت 
شــده، عالوه بر حفظ بازار افراد 
محلى باعث جلوگيــرى از ورود 
افراد سودجو در توليد محصوالت 
موردنظر مى شود كه اين امر سبب 
اســتمرار مشــاغل در اين حوزه 

خواهد شد.
مى توان با اتخــاذ تصميماتى در 
طراحى بسته بندى محصوالت به 
اســتراتژى هاى تبليغاتى  همدان 
2018  براى يك محصول و منطقه 

گردشگرى دست يافت. به عنوان مثال امروزه تمامى 
افراد با ديدن ظرف هاى حلبى دايره اى شكل به قطر 
15 تا20سانتى متر و ارتفاع 5سانتى و نقوشى كه برآن 
طراحى شــده به ياد شــهر هاى مذهبى و خصوصا 
شهرقم مى افتند. درواقع به مرور زمان و با ايجاد بسته 
بندى مرسوم براى سوهان به عنوان مهم ترين سوغات 
شهر قم با ديدن بسته بندى تصوير، شهر قم در خاطر 
بيننده زنده مى شــود.اما چرا هيچ وقت هيچ شكل و 
شمايلى مارا به ياد كماج همدان يا گردوى تويسركان 

يا شيره مانيزان نمى اندازد. 
ــوان از ايــن  ــه مــى ت ــه ايــن نكت ــا توجــه ب حــال ب
طريــق بــه تبليغــات بلنــد مدتــى نســبت بــه حضور 
ــن  ــه اي ــد. ب ــل آم ــگرى نائ ــرد در مقصــد گردش ف
ــر  ــد موردنظ ــهر و مقص ــره ش ــاد و خاط ــيله ي وس

ــد. ــراد باقــى مــى مان بيشــتر در ذهــن اف
كارشناســان بســته بنــدى در مركــز چــاپ و بســته 
بنــدى پيشــنهاداتى بــرا ى بســته بنــدى محصــوالت 
محلــى اســتان همــدان بــا برنــد همــدان 2018 ارايــه 

داده انــد بــه ايــن ترتيــب : 
1- مرحلــه مطالعــه طراحــى و تلفيق همــدان 2018  و 
نــوع بســته بنــدى بــه دقت صــورت گيــرد تــا از ايجاد 
تغييــرات احتمالــى تاحدممكــن جلوگيرى شــود زيرا 
تغييــرات زيــاد در بســته بنــدى يــك محصــول مــدت 

زمــان تثبيــت برنــد ســازى آن را طوالنــى مــى كند.
2- در طراحــى محصــول بــه اســتانداردهاى 
ــى دقــت شــود  ــه خوب ــدارى محصــوالت ب نگه
ــرى در  ــل، قرارگي ــل ونق ــر حم ــى نظي و عوامل
ــرار  ــه ق ــورد توج ــايل و... م ــاير وس ــار س كن

ــرد. گي
ــا  ــه صــورت كلــى و ب 3- ايــن بســته بنــدى هــا ب
ــاى ذى  ــازمان ه ــوى س ــتانداردهايى از س ــه اس ارائ
ــدان  ــات هم ــوان تبليغ ــه بت ــود ك ــاخته ش ــط س رب

ــرد. ــرا ك ــد اج ــى و هدفمن ــه خوب 2018 را ب
بــه  هــا  بنــدى  بســته  ايــن  طراحــى  در   -4
ــز  ــرف ني ــس از مص ــا پ ــى آنه ــاى فرع كاربرده
توجــه شــود كــه مــدت نگهــدارى بســته بنــدى بــا 
برنــد همــدان 2018نــزد افــراد طوالنــى تــر باشــد. 
بــه عنــوان مثــال كاربردهــاى فرعــى نظيــر گلــدان 
گل، تابلــو هــاى ســنتى و جعبــه هــاى فانتــزى يــا 

ــليمى و... . ــوش اس نق
ســعى شــود تــا حــد امــكان نمادهــا وآداب ورســوم  
همــدان  موردنظــر در بســته بندى بــه كار گرفته شــود 

كــه بــه خوبــى معــرف منطقــه موردنظــر باشــد.
ــاى  ــدى ه ــراى بســته بن ــى ب ــه هاي در آخــر شناس
مــورد تاييــد تعييــن شــود كــه از ورود افرادســودجو 

بــه ايــن بخــش جلوگيــرى شــود.

ردپاى رويداد 2018 را پاك نشود 

معرفى و برند سازى همدان 2018 
با تكيه بر صنعت بسته بندى

عكس روز

عكس: مريم مقدم

بازار سرگذر همدان 
چه تابستان باشد 

چه زمستان هميشه 
پر از تكاپو و عطر و 

بوي زندگي است حتي 
اگر مردم براي خريد با 
مشكالت روبرو باشند 
و حتي اگر محوطه آن 

پر از جعبه ميوه هاي 
نرسيده باشد


