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ماه هنوز 
اندرخم يك كوچه ايم

ــل  ــوب و اه ــاي خ ــه جوان ه  اگرچ
ورزش و انگيــزه همدانــي و البتــه كــه 
در  محــروم  و  پراســتعداد  اســتان  كل 
ايــن كنــاره كشــور پهلوان پرورمــان از 
ــب  ــي بي نصي ــوب فوتبال ــم خ ــك تي ي
ــا  ــود ت ــل نمي ش ــن دلي ــا اي ــتند، ام هس
ــاي بيشــمار  ــال و چرايي ه موضــوع فوتب
نباشــد!  مــردم  اول  حرف وحديــث  آن 
ــدان  ــتان هم ــه اس ــم از اينك ــاال بگذري ح
ــدر  ــت آنق ــز و درش ــل ري ــزار دلي ــه ه ب

اســت. شــده  ورزش  توســري خور 

گزارش

8

نگاه به ايران
 از دريچه همدان

 پس از پايان ميزبانى همدان از كنفرانس 
بين المللى همدان2018 اين روزها سمت 
و سوى برنامه ريزى ها در حوزه گردشگرى 
متوجه رويداد جهانى پر اهميت برگزارى 
در  جهانگردى  جهانــى  اجالس  چهلمين 
همدان است. به همين مناسبت تاثيرگذاران 
حوزه گردشگرى جهان  در سال 2018 به 
ايران سفر خواهند كرد   مدير عامل شركت 
ســياحتى عليصدر در ايــن زمينه  گفت : 
شمارش معكوس در همدان براى ميزبانى 
از ميهمانان اجالس جهانى جهانگردى آغاز 

شده است.

دومين منطقه ويژه فناوري كشور درهمدان
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از اعتبارات ابالغى 
راه هاى روستايى 
اسدآباد خبرى نيست
 نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه 3 ماه قبل بــراى راه هاى 
روستايى اســدآباد اعتبار ابالغ شده بود، گفت: 
هنوز از اين ابالغ اعتبار خبرى نيست و نمى دانيم 

به كجا كشيده شده است.
بــه گــزارش ايســنا، منطقــه همــدان، دكتــر اكبــر 
ــه منظــور رســيدگى  رنجبــرزاده در جلســه اى ب
و توســعه زيرســاخت هاى روســتايى و شــهرى 
ــتايى  ــاى روس ــى راه ه ــزود: برخ ــدآباد، اف اس
آســفالت  هنــوز  و  بــوده  شوســه  اســدآباد 
ــف  ــه ضعي ــن رابط ــرى در اي ــده اند و پيگي نش
اســت و ركــود در راه و شهرســازى اســتان 
ــود كــه خوشــبختانه فعــال شــده اند و  حاكــم ب
اميدواريــم ايــن فعاليــت ســرعت بيشــترى بــه 

ــرد. خــود بگي
وى با بيان اينكه 17 كيلومتر راه روســتايى براى 
شهرستان اســدآباد موافقت شــد كه به مناقصه 
گذاشــته شــود، اظهار كرد: ســال 95 آسفالت 

روستاهاى قراكند، قمشانه، چهار چشمه به سرسه 
گاز، گدارپهن به فريانج بايد آســفالت آن انجام 
مى گرفت كه هنوز خبرى نيست و كارها به ُكندى 
پيش مى رود و نيازمند نشــاط كارى در مجموعه 

راه و شهرسازى استان است.
عضــو هيــأت رئيســه مجلــس شــوراى اســالمى 
گفــت: راه اســدآباد بــه ســمت قــروه 2,5
ميليــارد تومــان در قانــون بودجــه داراى اعتبــار 
بــوده كــه بــا پيگيــرى انجــام شــده 10 ميليــارد 

ــروژه مجــوز داده شــد. ــه ايــن پ ــان ب توم
كــردن  فراهــم  بــر  تأكيــد  بــا  رنجبــرزاده 
زيرســاخت ها بــراى مــردم افــزود: مهيــا كــردن 
زيرســاخت ها و بهســازى  در ســطح روســتاها 
از نقــش مهمــى در  اشــتغال و توســعه و رشــد 
ــد  ــور خواه ــتائيان در كش ــط روس ــد توس تولي

داشــت.
وى در رابطــه بــا راه آهــن اســدآباد هــم گفــت: 
طــرح مطالعــات توجيهــى راه آهــن اســدآباد در 
دســت انجــام اســت. آزادراه همدان- اســدآباد- 
كرمانشــاه نيــز داراى 5 ميليــارد تومــان بودجــه 
بــوده كــه محقــق شــدن طــرح از نقــش موثــرى 
ــد  ــوردار خواه ــور برخ ــرب كش ــق غ در رون

بــود.

مصرف يك ميليارد و 
800 ميليون متر مكعبى 
گاز در همدان 
 اين ميزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 

درصد افزايش داشته است.
مديرعامل شــركت گاز استان ، از مصرف يك ميليارد و 
800 ميليون متر مكعبى گاز در 6 ماه نخســت سال خبر 

داد و اظهار كرد: اين ميزان گاز نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 8 درصد افزايش مصرف داشته است. 

ــدى  ــش 8 درص ــه افزاي ــاره ب ــا اش ــاض ب ــدا... في  عب
ــى از  ــرد: يك ــان ك ــدان خاطرنش ــرف گاز در هم مص
ــل رشــد مصــرف گاز افزايــش اشــتراك پذيرى و  دالي
ديگــر اينكــه مقــدار بيشــترى گاز در اختيــار نيــروگاه 
قــرار گرفتــه اســت. فيــاض بــه فــارس گفــت: تاكنــون 
مصــرف گاز چنــدان تغييــرى نكــرده اســت امــا 
ــراى اينكــه مصــرف  ــز داشــتيم ب ــى را ني پيش بينى هاي
ــه و افزايــش مصــرف را شــاهد  ــه صــورت گرفت بهين

نباشــيم. وى بــا تأكيــد بــر اينكــه مــردم بايــد رعايــت 
مصــرف را بــا آغــاز فصــل ســرما داشــته باشــند، گفت: 
ــه  ــن اســاس پيش بينى هــاى الزم صــورت گرفت ــر اي ب

ــز نخواهيــم داشــت. و مشــكل خاصــى ني
فيــاض در خصــوص مصــرف نيروگاه هــا نيــز گفــت: 
ــاى سراســر  ــح بلكــه نيروگاه ه ــروگاه مفت ــا ني ــه تنه ن
ــوخت دوم  ــد از س ــه مى توانن ــل اينك ــه دلي ــور ب كش
ــش مصــرف  ــار افزاي ــه دچ ــى ك ــد، زمان ــتفاده كنن اس
ــار  ــع و در اختي ــا قط ــوخت گاز نيروگاه ه ــديم، س ش

ــرد. ــرار مى گي ــتركان ق ــاير مش س

  مســئول امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت 
همدان از مســاعدت  230 ميليون ريالى مجمع خيرين 
سالمت همدان به بيماران سخت درمان همدان خبر داد.

 حميد شاكرى صفت با اشاره به برگزارى جلسه شوراى 
مجمع خيرين سالمت همدان، اظهار كرد: در اين جلسه 

پرونده 10 بيمار سخت درمان بررسى شد.
وى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه از اين تعداد 
هشــت پرونده متعلق به بيماران مبتال به سرطان و دو 
پرونده جزو ســاير بيماران بود، افزود:  در اين جلســه 
مســاعدت بالعــوض 130 ميليون ريالى بــه بيماران 

سخت درمان مورد موافقت قرار گرفت.
مســئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان 
بــا بيان اينكــه 30 ميليون ريال  وام قرض الحســنه به 
بيماران سخت درمان تعلق مى گيرد، گفت: از ساير مراكز 

70 ميليــون ريال براى بيماران ســخت درمان تخفيف 
گرفته ايم.

وى با اشــاره به اينكه در اين جلسه دو بيمار در طرح 
«ســخاوت» و دو بيمار در طرح «طعــم مهربانى» قرار 
گرفتند، بيان كرد: مجموع مساعدت ها 230 ميليون ريال 

بوده است.
شــاكرى صفت بيان كرد: در اين جلسه يكى از خيرين 
هزينه تهيه پنج عدد چرخ ويلچر را براى استفاده بيماران 
سخت درمان زيرپوشش مجمع خيرين سالمت همدان  

پذيرفت.
وى با اشاره برگزارى 12 جلسه شوراى مددكارى طى 
6 ماهه ابتداى امســال، گفت: در ايــن مدت در قالب 
برنامه مددكارى عالمانه در منزل بيماران گروه هدف 19

ماموريت به تعداد 98 بيمار انجام شده است.

مســئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان 
با اشــاره به برگزارى 10 جلســه مشاوره خصوصى با 
حضور مشاورين ارشد طى امسال،  افزود: امسال هفت 

بيمار را براى شغل معرفى كرده ايم.
وى خاطرنشــان كرد: از آنجا كه گروهــى از بيماران 
ســخت درمان زير پوشــش مجمع خيرين سالمت از 
اقشار ضعيف و آســيب پذير جامعه در معرض ناامنى 
غذايى هســتند، نياز به كمك خيرين در حمايت از اين 

بيماران داريم.
مســئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان، 
گفت: خيرين مى توانند كمك هاى خود را به شــماره 
كارت 8096ـ 9952 ـ 9911 ـ 6037 مجمــع خيرين 
سالمت همدان واريز كنند تا مساعدت هاى بيشترى به 

دست نيازمندان واقعى برسد.

مساعدت  230 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان

قىهوالباقهوالباقى
t

روزنامه همدان پيام

جنـاب 
آقـاى عبـادى 

مدير كل محترم دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى

بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت پدر 
ــواده  ــما و خان ــت ش ــان را خدم گراميت
محترمتــان و ســاير بازمانــدگان تســليت 
عــرض نمــوده و بــراى آن مرحــوم 
علــو درجــات و بــراى حضرتعالــى و 
ــالمتي از  ــر و س ــدگان صب ــاير بازمان س

خواســتاريم. خداوند منــان 

در كارگروه اشتغال نهاوند اعالم شد 

سنگ اندازى كارمندان 
براى اشتغال روستايى

در پى تدوين الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت انجام شد

فراخوان رهبرى 
براى نظر مشورتى

اسامي برندگان همايش پياده روى اعالم شد

روز عصاى سفيد 
تنها فرصت
 ديده شدن نابينايان

چشم ها را 
بايد شست 
جور ديگر 
بايد ديد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ فردا و پس فردا باران مي آيد 

 روزهاى ســه شنبه و چهارشنبه اين هفته شــاهد بارش  باران و كاهش دو 
درجه اى دماى هوا خواهيم بود.

كارشناس هواشناسى استان همدان گفت : تا روز سه شنبه هم شاهد بارش هاى 
پراكنده دراستان همدان هستيم.

حكيمى كارشــناس سازمان هواشناسى گفت : وضعيت هوا را تا دو روز آينده 
نيمــه ابرى با افزايش ابرواحتمال رگبار و رعد و برق وافزايش ســرعت وزش 

باد پيش بينى كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حكيمى بيشينه دماى استان را دراسدآباد با 
27 درجه و كمترين را در رزن و بهاربا 6 درجه بيان و خاطرنشان كرد : بيشينه 
و كمينه دماى شهرهمدان 24 و7 درجه سانتيگراد و درجه فعلى همدان هم 18 

درجه است.

تعطيلى 162 واحد متخلف تهيه غذا در همدان
 در پى بازرســى هاى انجام گرفته از مراكز تهيــه و توليد اغذيه 162 وحد 

متخلف به تعطيلى كشيده شد.
مســئول بهداشــت محيط و حرفه اى مركز بهداشت در تشريح آمار عملكرد 6 
ماهه مركز بهداشــت مطرح كرد: در طول 6 ماهه نخســت امســال نزديك به 
25 هزار بازرســى از مراكز تهيه و توليد اغذيه همــدان صورت گرفته كه اين 
بازرسى ها منجر به تعطيلى 162 واحد متخلف و معدوم سازى 19 تن موادغذايى 

غيربهداشتى شده است.
حسين خالقى مجد در گفت وگو با ايسنا،با بيان اينكه مدت زمان پلمب و تعطيلى 
162 واحد متخلف از يك تا 10 روز متغيير است، عنوان كرد: مطابق هر بازرسى، 
براى افراد خاطى اخطار رفع نقص ارســال مى شود و در صورت عدم توجه به 

اخطارها اداره مربوطه و يا دستگاه قضايى اقدام به پلمب اين مراكز مى كند.

پسماند بزرگترين معضل محيط زيستى 
استان همدان 

 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با بيان اينكه كارنامه قابل قبولى 
در حوزه محيط زيست و پســماند نداريم ،گفت: پسماند به بزرگترين معضل 

محيط زيستى استان همدان تبديل شده است. 
عادل عربى بابيان اين مطلب در جلســه به روز رسانى تفاهم نامه با شوراهاى 
اســالمى شهر و روستاى استان همدان ادامه داد: در حوزه محيط زيست گام به 

گام پيش مى رويم و بايد از شعارزدگى بيرون بياييم.
به گزارش خبرنگاران جوان؛وى  گفت: شوراها ناظر و سياست گذار هستند و 
محيط زيست نيز عامل اجرايى نيست بلكه ارگان نظارتى است لذا از اشتراكات 
شوراهاى اسالمى و حفاظت محيط زيست مى توان در راه حفظ محيط زيست 

بهره جست.

ماه هنوز اندرخم يك كوچه ايم
مهدي ناصرنژاد »

 اگرچه جوان هاي خوب و اهــل ورزش و انگيزه همداني و البته 
كه كل استان پراستعداد و محروم در اين كناره كشور پهلوان پرورمان 
از يك تيم خوب فوتبالي بي نصيب هســتند، اما اين دليل نمي شــود 
تا موضوع فوتبال و چرايي هاي بيشــمار آن حرف وحديث اول مردم 
نباشد! حاال بگذريم از اينكه استان همدان به هزار دليل ريز و درشت 
آنقدر توسري خور ورزش شده است كه حتي يك تيم دلخوش كنك 
در هيچ رشته ورزشي و پرطرفدار از جمله واليبال، بستكتبال، كشتي، 
هاكــي و غيره و غيره در ليگ هاي كشــور نداريم تــا مثل خيلي از 
هموطنان پُز آن را بدهيم و چشممان به بخش رقابت هاي ورزشي در 
شبكه هاي تلويزيوني باشد ودر نتيجه اين همه جوان هايمان بهانه گيري 

نكنند!
اما خوب شايد كشش ديگر تيم هاي فوتبالي كشورمان نظير سرخابي ها 
و جنوبي ها و تراختوري ها و زاينده رودي هاست كه الاقل حرف فوتبال 
از دهانمان نمي افتد و هر ازگاهي هم فيلمان ياد هندوستان مي كند كه 
چرا تمام استان هاي كوچك و بزرگ و پولدار و غيرپولدار، چند تا تيم 
در اغلب رشته ها توي مسابقات ليگ يك و 2 دارند و ما نداريم. يعني 
اينكه خون جوان هاي ما از همه كمرنگ تر است. يعني اينكه همه جا 
پول و اسپانســير و از اين حرفه ها وجود دارد، وليكن تانوبت همدان 

مي شود، آسمان مي تپد!!!
يا نه، شايد هم زبانم الل، مسئوالن ورزش و مديران ارشد همه جاي 
ايران پهناور مي دانند چطوري براي رونق زيرســاخت هاي اجتماعي 
خود و مطرح شدن نام حوزه مسئوليت خود، انحصار قسمت هايي از 
برنامه هاي ورزشــي شبكه هاي تلويزيوني براي خود، چند تا تيم َقَدر 
و پرجنب وجوش تدارك ببيند، اما مسئوالن ما به اين چيزها اعتقادي 

ندارند و به قولي اهل اين حرف ها! نيستند!
يكي از دوســتان مي گفت، «فالني، تو هم عجب دل خوشي داري ها، 
نكند از داســتان همين تيم پاس بي خبري كه اين مســائل را مطرح 
مي ســازي!». پاســخ دادم كه «اتفاقاً جلز و ولز خيلي از فوتبالي هاي 
شــهرمان هم به خاطر فوتبالي به نام پاس است كه توي اين 10 سال، 
10 بــار آن را بريده اند و دوخته اند تا بــه قدوقواره اين رزهاي پاس 
درآمده است! آخر مگر يك آدم درست و حسابي چندبار بايد از يك 

سوراخ گزيده شود تا حواس خودرا جمع وجور كند!».
ايــن نكته را هم به دوســتمان يادآوري كردم كــه خيلي از حرف و 
واقعيت ها را هم نمي شــود عنوان كرد و بايد صبر كرد و منتظر ماند 
تا ببينيم سرنوشــت آن آدم و آن سوراخ و آن مار تا كجا ادامه خواهد 

داشت!
با اين حال اين دوست دلســوزان اصرار داشت بنويسيم كمي همت 
بايد و دلســوزي و تعهد كه اهل ورزش كشورمان هم اينك از مسئول 
و تماشــاچي و يار دوازدهم و كفش اســتوكي ها و دوبنده پوش ها و 
بلندقامت ها و همه و همه، زور و تالش و شــانس خود را مصروف 
ليگ برتر و انتخابي تيم هاي ملي گذاشته اند و ما هنوز اندر خم همان 
كوچه بن  بســت مانده ايم و توي دسته دومي ها و پايين تر داريم چانه 

مي زنيم و حاشيه مي سازيم!!!

رشد 48 درصدي كمك هاى مردمى
 به ايتام 

 كمك هاى مردمى در 6 ماه نخســت امســال براى اجراى طرح 
محســنين و كمك به ايتام توســط اين نهاد 48 درصد افزايش داشته 

است.
معاون توســعه مشــاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى (ره) 
همدان گفت: از ابتداى سال حاميان ايتام و محسنين 92 ميليارد و 201

ميليون ريال به فرزندان معنوى خود كمك مالى كردند.
 جمشيد محمدى با اشــاره به اينكه در مدت مشابه سال گذشته 62
ميليارد و 286 ميليون ريال توســط حاميان به ايتام و محسنين كمك 
مالى شــد، اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال يك هزار و 979 نفر 

به حاميان ايتام و محسنين اضافه شده اند.
محمــدى در گفت و گو با ايرنا افزود: عنوان كرد: در حال حاضر 20

هزار و 709 حامى از سه هزار و 782 تن از ايتام حمايت مى كنند.
وى اضافه كرد: ســه هزار و 296 تن از فرزندان محسنين نيز توسط 

هفت هزار و 70 حامى، حمايت مى شوند.

8500 تن بذر اصالح شده 
در همدان توزيع شد 

 در شــش ماهه نخست امسال 8 هزار و 500 تن انواع بذر اصالح 
شده بين كشاورزان استان همدان توزيع شد.

مدير ســازمان تعاون روستايى اســتان همدان گفت: طى شش ماهه 
نخست امسال 8 هزار و 500 تن انواع بذر اصالح شده بين كشاورزان 

استان همدان توزيع شد.
رضا عباســى گفت: همچنين طى شش ماهه نخست امسال بيش از 5

هزار و 600 تن بذر اصالح شده توسط تعاونى هاى توليد و روستايى 
توليد و فرآورى شد.عباسى در گفتگو با مهرافزود: بذور اصالح شده 
از نظر ژنتيكى در بهترين حالت بوده و پتانسيل توليد در بذور اصالح 

شده نسبت به بذور معمولى باالتر است.
وى عنوان كرد: توليد و توزيع بذور اصالح شــده توســط شبكه 
تعاون روســتايى براى كشاورزان سراسر اســتان اين امكان را به 
وجود مى آورد كه بتواننــد با صرف منابع آب و خاك بهره ورى و 
توليد محصوالت خود را در واحد سطح افزايش دهند و محصولى 

با راندمان باال توليد كنند.

ساماندهى ورودى هاى شهر اولويت  كارى 
شهردارى 

 ساماندهى ورودى هاى شــهر را جزو نخستين اولويت هاى كارى 
مديريت شهرى است. 

رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان گفت: طراحى و اجراى پروژه هــاى مورد نياز در ورودى هاى 
شــهر بايد بر اساس سابقه تاريخ، تمدن، فرهنگ و شرايط اقليمى شهر 

همدان انجام شود.
حسين قراباغى با تأكيد بر ساماندهى و تجهيز زيرساخت  ورودى هاى 
شهر، اظهار كرد: جايگاه تاريخى شهر همدان به عنوان پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران و داراى شاخص ترين محور مواصالتى منطقه غرب كشور 

در حوزه هاى ترافيكى و گردشگرى مورد توجه بوده و هست.
بــه گزارش خبرنــگاران جــوان؛ وى توجه و اهتمام ويــژه به بحث 
گردشگرى در كهن شهر همدان را بسيار مهم دانست و در ادامه همدلى 
و وحدت  رويه بيشــتر همه مديران مرتبط با بحث گردشــگرى براى 

دستيابى به خدمتى ماندگار را خواستار شد.
قراباغى ساماندهى ورودى هاى شهر را جزو نخستين اولويت هاى كارى 
مديريت شهرى برشــمرد و بيان كرد: اين طرح در قالب كاربرى هاى 
اقتصادى و گردشگرى در حال انجام است.وى افزود: شهردارى همدان 
بايد تمام تمركز خود را براى زيباسازى اين ورودى ها به منظور جذب 

گردشگران و ماندگارى آنها در شهر، به كار گيرد.

133 كيلومتر از جاده هاى استان همدان 
روكش آسفالت شد 

 معاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان 
از روكش 133 كيلومتر از آسفالت سطح راه هاى استان در نيمه نخست 

امسال خبر داد. 
حميد پرورشى خرم اظهار داشت: موثرترين شرايط براى حمل و نقل، 
داشتن يك رويه سالم راه همراه با نصب عالئم ايمنى الزم بوده تا بتوان با 
خيالى آسوده تردد كرد و از جمله اهدافى كه اين اداره كل براى دستيابى 
به آن تالش مى كند مطالعه و فراهم كردن طرح هاى الزم براى انجام و 
اجراى رويه هاى آسفالتى مناسب و اقتصادى بودن آن است.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، وى افزود: از اين رو به منظور تسهيل در 
امر تردد و افزايش ايمنى محورها، اجراى عمليات روكش آســفالت 
در ســطح راه هاى شريانى و روستايى اســتان اجرايى شده است.

پرورشى خرم يادآور شد: در نيمه دوم سال جارى نيز با توجه به شرايط 
آب و هوايى، برنامه اجراى روكش آسفالت جاده ها انجام مى شود.

رضايت 50 درصدى به اهداى عضو 
در همدان 

 رئيس تيم هماهنگ كننده اهداى عضو در استان همدان  با اشاره به 
اهميت فرهنگ سازى در اهداى اعضاى بيماران مرگ مغزى، اظهار كرد: 
تاكنون 50 درصد رضايت گيرى به اهداى اعضاى بيماران مرگ مغزى 

انجام شده است.
 مجيد حميدى بيان كرد: طى چند ســال اخير پيشــرفت هاى خوبى 
صورت گرفته اســت اما اينكه اعضاى بدن 50 درصد از بيماران مرگ 
مغزى زير خاك مى رود، ناراحت كننده اســت در صورتى كه مى شد به 

ديگران زندگى بخشيد.
رئيس تيــم هماهنگ كننده اهداى عضو در همدان با بيان اينكه پيكرى 
مى تواند ناجى چند نفر باشــد اما عدم رضايت خانواده  آن مانع از اين 
اقدام مى شود، افزود: خانواده ها داليل مختلفى را براى عدم رضايت دهى 
دارند اما بايد اوضاع بيماران دردمند را در اين شــرايط اقتصادى درك 
كنيم و به يارى آنها برويم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛  وى با 
اشاره به اينكه از سال هاى 94 تا 96 رضايت گيرى وضعيت خوبى داشت 
و رو به افزايش بوده است، گفت: سال گذشته 17 مورد رضايت گيرى 

در استان ثبت شد و هشت مورد نيز خارج استان بود.
حميــدى با بيان اينكه فعًال آمار رضايت گيرى 50 درصد بوده و نياز به 
اقدامات بيشتر و بهترى داريم، افزود: از ابتداى امسال نيز مردم همدان  1

مورد به اهداى عضو رضايت داده  اند.

1- نمايندگان استان هاي ديگر براي همدان تصميم گيري مي كنند. گفته 
مي شود در حالي كه نماينده هاي استان  در مجلس داراي ِسمت هاي باال 
هستند، برخي تصميم ها براي مسائل استان، خارج از مجمع نمايندگان 
گرفته مي شود. گويا در آخرين مورد، يكي از نماينده هاي تهران دستور 
پيگيري مباحث پيش آمده بنياد بوعلي ســينا در همدان را داده است. 
گفتني اســت در اتفاق هاي روي داده براي بنياد بين المللي بوعلي سينا 

آرامگاه و حكيم هزاره ها، نماينده هاي استان سكوت كرده اند.
2- مديران بازنشسته به سربازي مي روند! گفته مي شود با اجرايي شدن 
قانون منع به كارگيري بازنشسته ها، تالش براي كاهش سوابق خدمتي 
از ســوي مديران افزايش يافته است. گويا در اين زمينه برخي از افراد 
با مراجعه به مراجع مربوطه پيگير حذف برخي از سوابق خود هستند. 
گويا در اين زمينه حذف سوابق خدمت سربازي، بيشتر مدنظر است. 
گفتني اســت پيش از اين مراجعه به بنياد شهيد براي افزايش درصد 

جانبازي در دستور كار پيرمردهاي دولت بود!
3- يكي از معاونين اســتاندار بزودي ترك پُســت خواهد كرد. گويا 
اين معاون در انتظار انتصاب استاندار جديد است تا ساختمان سبز را 
ترك كند. گفته مي شود وي به دليل نزديكي به سن بازنشستگي، پست 
خود را واگذار خواهد كرد. گفتني است معاونان نيكبخت در سال هاي 

پاياني خدمات دولتي به سر مي برند.

 عمليــات اجرايــى منطقــه ويژه 
اســتقرار صنايع مبتنى بر فناورى هاى 
برتر همدان امروز با حضور، مديرعامل 
شــهرك هاى صنعتى و معــاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و اســتاندار 
همدان، مدير عامل شهرك هاى صنعتى 
همدان  و ديگر مسووالن استان كلنگ 

زنى شد.
 اين پروژه مصوبه يك دهه گذشته در 
تاريخ دوم خرداد مــاه 1387 بوده كه 
به دليل عدم پيگيرى مســئوالن ارشد 
استان در آن ســال ها معطل باقى بود 
اما امروز به همــت و پيگيرى مجدانه 
اســتاندار همدان و مدير عامل شركت 
شــهرك هاى صنعتى استان همدان به 
مرحله كلنگ زنى و سپس اجرا و انجام 
زيرســاخت ها در مدت 18 ماه آينده 
در فضايى بالــغ بر 60 هكتار در مركز 
فناورى و كسب و كار شركت شهرك 

هاى صنعتى همدان انجام مى شود.
در ابتداى اين جلسه مدير عامل شركت 
شــهرك هاى صنعتى استان همدان با 
بيان اينكه ســاخت اين پروژه پس از 
اســتان فارس در اســتان همدان آغاز 
مى شــود،گفت: اين مركز محلى براى 
استقرار صنايع هايتك نه تنها در استان 

بلكه منطقه و كشور است.
كيوان گردان با اشاره به اينكه در چند ماهه 
اخير با توجه به تاكيــدات نمايندگان مردم 
در مجلس شــوراى اسالمى ساخت و بهره 
بردارى اين پروژه به شــركت شهرك هاى 
صنعتى داده شــده است، افزود: در همه اين 
سال ها به دليل عدم پيگيرى استان فارس به 
عنوان اولين مركز فنــاورى اين اعتبار را به 

خود تخصيص داده است.
وى در خصوص مكان اســتقرار اين پروژه 
نيز ادامه داد: تصميم بر اين بود اين مركز در 
منطقه ويژه جهان آباد همدان ساخته شود اما 
پس از تدابير مســووالن استان اين محل به 
دليل نزديكى به همدان براى ســاخت مركز 
فناورى هاى برتر در نظر گرفته شده است.

گردان در مورد اســتقرار صنايع هايتك در 
صنايــع نانوتكنولوژى،  گفــت:  مركز  اين 
بايوتكنولوژى، صنايع ليــزر، الكترونيك و 
صنايع هايتك در حوزه مخابرات از صنايعى 
هستند كه در اولويت كار اين مركز قرار مى 

گيرند.
وى با بيان اينكه شهرك فناورى و كسب و 
كار همدان يكى از 7 شــهرك كشور است 
كه تاكنون چهار شــهرك به نتيجه رســيده 
و همدان نيز جزو اين چهار شــهرك قرار 
دارد، خاطرنشــان كرد: اين شهرك سال 93

در همدان به بهره بردارى رسيده و زمين اين 
پــروژه چون در جوار اين مركز بود بهترين 

مكان براى شروع پروژه است.
گــردان با اشــاره بــه اينكه بــا تملك 
زمين هاى مجوار پروژه در 300 هكتار به 
بهره بردارى خواهد رســيد، تصريح كرد: 
چون تمام زيرساخت هاى الزم در داخل 
شــهرك فناورى اعــم از آب برق گاز و 
بيــش از 400 خط فيبر نورى وجود دارد 

مى تواند مكان خوبى براى اســتقرار اين 
باشد. پروژه 

وى اضافه كرد:  نقشــه اوليه ساخت پروژه 
فناورى برتر همدان تبيين شده و زيرساخت 
ها بايد به دســتور وزارتخانه ظرف 18 ماه 

تكميل شود.
  وجــود 1117 واحد صنعتى  در 

استان
رئيس صنعت معدن و تجارت استان همدان 
نيز در اين آيين بيان كرد: در 6 ماهه نخست 
امسال 285 جواز تاسيس صنعت صادر شده 
است كه در مجموع يك هزار و 153 جواز 

تاسيس  معتبر در استان صادر شده است.
محمدرضا متين  ادامه داد: در استان همدان يك 
هزار و 117 واحــد فعال صنعتى وجود دارد 
كه براى 27 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است 
و بيشــترين پروانه هاى جواز در بخش كانى 

غيرفلز و صنايع غذايى صادر شده است.
وى با بيان اينكــه در بخش صنعت مقابله 
با خام فروشــى شده اســت، تصريح كرد: 
خوشــبختانه 5 طرح در خصوص صنعت 
آماده بهره بردارى اســت كه شــامل واحد 
گندله ســازى، واحد ميلگرد در شــهرك 
صنعتى ويان، واحــد صنعتى توليد بخارى 
هرمتيك  كه براى نخســتين بــار در ايران 
توليد شده كه قرار است همه مدارس كشور 
به اين نوع بخارى تجهيز شوند كه مى تواند 

دو هزار اشتغال را ايجاد كند.
5 ميليــارد تومان بــرآورد اوليه 

ساخت پروژه فناورى برتر همدان
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى كشور  
در حاشيه كلنگ زنى عمليات اجرايى منطقه 
ويژه اســتقرار صنايع مبتنى بر فناورى هاى 
برتر همــدان با بيان اينكه همدان شــهرى 
متمــدن و يكى از اثرگذارترين شــهرهاى 

جهان اســت، گفت: وظيفه همه ماســت 
كه اين شــهر تاريخى و اثرگــذار را از نظر 
اجتماعى و ارتباطات دوبــاره بتوانيم  احيا 

كنيم.
ــه براســاس  ــان اينك ــا بي ــى ب صــادق نجف
ــهرك هاى  ــته ش ــه گذش ــا از هفت پيگيرى ه
صنعتــى متولــى عمليــات اجرايــى منطقــه 
افــزود:  اســت،  شــده  همــدان  ويــژه 
شــده  زمان بنــدى  برنامــه  براســاس 
ــرار اســت  ــروژه ق ــن پ زيرســاخت هاى اي

ــود. ــاده ش ــده آم ــه آين ــرف 18 ماه ظ
وى ادامــه داد: در فــاز نخســت 60 هكتــار 
شــهرك هاى  اختيــار  در  زمين هــاى  از 
ــود و  ــروژه مى ش ــن پ ــاده اي ــى آم صنعت
ــتقرار  ــى اس ــرايط فعل ــبختانه در ش خوش
ــل  ــن مح ــور در اي ــاور كش ــاى فن واحده
در  بزرگــى  تحــول  موجــب  مى توانــد 

ــد. ــور باش ــه و كش منطق
وى گفــت: بــرآورد هزينــه اوليــه ايــن 
پــروژه در مرحلــه نخســت 5 ميليــارد 
تومــان اســت كــه از هفتــه آينــده كار 
توســط مركــز و اســتان بــه پيمانــكار مــورد 

نظــر محــول مى شــود.
ــاخت  ــا س ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــى ب نجف
ايــن مركــز دوميــن شــهرك صنايــع برتــر 
كشــور پــس از اســتان فــارس در همــدان 
بــه بهره بــردارى مى رســد، خاطرنشــان 
مركــز  از  ســرمايه گذار  جــذب  كــرد: 
ــاز  ــك امتي ــروژه ي ــن پ ــراى اي ــور ب كش

ــت. اس
ــده  ــاه آين ــه م ــرد: از دو س ــد ك وى تاكي
ــد  ــزارش از رون ــك گ ــد ي ــه باي ــر هفت ه
توســط  مركــز  بــه  پــروژه  پيشــرفت 
ــن  ــه اي مســووالن اســتان داده شــود چراك
ــور  ــه كش ــى ك ــع حساس ــروژه در مقط پ

در آن بــه ســر مى بــرد مى توانــد 
ــان  ــردم كشــور، جوان ــه م ــه اى ب هدي
و مــردم بــا فرهنــگ و تمــدن همــدان 

ــد. باش
شــهرك هاى  شــركت  مديرعامــل 
خصــوص  در  كشــور  صنعتــى 
ــراى  ــرايط ب ــى ش ــرار دادن برخ ق
كار  اهــل  و  باتجربــه  كارآفرينــان 
ســرمايه گذارى  جــذب  بــراى 
كــرد:  تصريــح  منطقــه  ايــن  در 
ــراى  ــدف ب ــن ه ــبرد اي ــراى پيش ب
پنــج  بــا  تســهيالتى  كارآفرينــان 
ــه  ــيط 60 ماه ــود و تقس ــد س درص
در نظــر گرفتــه شــده كــه اگــر 
كارآفرينــى قبــل از موعــد مقــرر بــا 
ــدات  ــام تعه ــتغال و انج ــاد اش ايج
درصــد   50 از  مى توانــد  خــود 
مشــوق ايــن تســهيالت بهره منــد 

ــود. ش
اســتاندار همــدان هــم در ايــن جلســه 
بــا بيــان اينكــه عيبــى كــه در كشــور 
وجــود دارد ايــن اســت كــه بــراى بــه 
ثمــر رســاندن يــك پــروژه براســاس 
ــت:  ــم، گف ــى روي ــو نم ــتم جل سيس
ــروژه هــا  ــراى پيگيــرى پ متاســفانه ب
قائــم بــه شــخص هســتيم كــه نبايــد 

اينگونــه باشــد.
محمــد ناصر نيكبخت ، خاطرنشــان كرد: 
متاســفانه در مقطعى از زمان صنايع برتر و 
پتروشيمى كامال از رديف ملى حذف شده 
بود اما با تالش همه مسووالن استان دوباره 

به چرخه ساخت و اعتبار بازگرديد.
 همدان قطــب فناورى هاى برتر 

كشور مى شود
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى نيز گفت:كلنگ زنى مهم ترين 
پروژه فناورى هاى برتر استان همدان تحت 
عنوان «منطقه ويژه فناورى هاى برتر در كنار 
قطب هاى علمى و صنعتى كشور(هاى تك) 

در دستور كار قرار گرفته است.
حميدرضا حاجى بابايى در تبيين موضوع 
ادامه داد: ايجــاد «منطقه ويژه فناورى هاى 
و  علمــى  قطب هــاى  كنــار  در  برتــر 
صنعتى(هاى تك)، ســال 1387 در دولت 
مطرح و كليــات آن در مجلس شــوراى 

اسالمى مصوب شد.
وى با بيان اينكه بــه دنبال، تاخير در اجراى 
پروژه، بودجــه آن، در ســالهاى 92-91 از 
پيوســت بودجه حذف شــد، بيــان كرد: با 
پيگيرى هاى مســتمر و جلسات مختلف در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسووالن 
ســازمان برنامه و بودجه كه حدود دو سال 
به طول انجاميد، موفق شديم، يك بار ديگر 
بودجه پروژه منطقه فناورى هاى برتر در كنار 
قطــب هاى علمــى و صنعتى(هاى تك) را 
در اليحه بودجه وارد و در مجلس شــوراى 

اسالمى در اليحه بودجه 97 مصوب كنيم.
حاجى بابايى تاكيد كرد: عمليات اجرايى اين 
پروژه در منطقه اى با وســعت صدها هكتار 
در كنــار اتوبان تهران-همــدان و راه آهن 

تهران- همدان شروع خواهد شد.

 تصويب اليحه «حمايــت از زنان در 
برابر خشونت» مطالبه جامعه است.

 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
شامگاه شنبه در انتهاى سفر يك روزه خود 
به استان در جمع خبرنگاران در خصوص 
اقدامات صورت گرفتــه در حوزه زنان و 
خانــواده، گفت: واقعيت اين اســت كه با 
وجود فراز و نشيب ها؛  روند رو به رشدى 
از شاخص هاى مرتبط با زنان و خانواده در 
ايران همپاى شاخص هاى توسعه اجتماعى 
بين المللى رخ داده و نشان مى دهد كه ايران 
رو به رشد بوده و پيشــرفت هايى زيادى 
در حوزه هاى آموزش، بهداشت، خانواده، 
اميــد به زندگى، تحصيالت دانشــگاهى، 

حوزه هاى ورزشى و غيره وجود دارد.
به گزارش مهــر، معصومه ابتــكار بابيان 
اينكه اين پيشــرفت ها به اين معنا نيست 
كه مشكلى وجود ندارد، گفت: روند رو به 
رشد و توسعه اميدوار كننده است و مفهوم 

آن اين اســت كه باوجود فضاسازى ها و 
مطالبات ســنگين نسل جوان و نگرانى ها؛ 
داليل زيادى وجود دارد تا نسبت به آينده 

اميدوارتر از پيش باشيم.
معــاون رئيس جمهــور در امــور زنان و 
خانواده، گفت: همت مردم ايران نشان داده 
كه در زمينه هاى مختلف در بهبود شرايط 
مؤثر هستند به خصوص در اين موضوع با 

مشاركت زنان شاهد آن بوده ايم.
وى ادامــه داد: در معاونت زنان و خانواده 
يــك اين اطلــس با اطالعاتى كه اشــاره 
شد تهيه  شــده كه اين اطلس را بر اساس 
سرشــمارى ســال 95 بــه روز كــرده و 
اطالعات را روى شهرســتان ها و استان ها 

پياده كرديم.
ابتــكار افزود: اين اطلــس مجموعه اى 
از آخرين اطالعــات وضعيت زنان در 
كشور است و به واسطه آن ابزارى مهم 
سياســت گذارى  و  برنامه ريزى  بــراى 

ايم. كرده  ايجاد 
وى با بيان اينكه همه استان ها مكلف شده 
اند ســند ارتقا وضعيت زنان و خانواده را 
مبتنى بر اطالعات اطلس تدوين كنند تا در 
شــوراى برنامه ريزى استان تصويب شود، 
گفت: ايــن اقدام حركت به ســوى بهبود 
وضعيت خانــواده و زنــان مبتنى بر يك 
برنامه و شاخص هايى تحت عنوان عدالت 
جنسيتى است كه در ســتاد ملى خانواده 

چهارچوب آن تعيين شده است.
حــدود 27 درصد جمعيت زنان كشــور 

تحصيالت دانشگاهى دارند
ابتكار با اشــاره به جمعيت تحصيل كرده 
زنان كشور و اشتغال آن ها، گفت: روند رو 
به رشدى از زنان تحصيل كرده دانشگاهى 
ديده مى شــود به طورى كــه حدود 27

تحصيالت  كشــور  زنان  جمعيت  درصد 
دانشــگاهى دارنــد در حالى كــه قبل از 
انقالب اين آمار كمتــر از 5 درصد بود و 

اين نشان دهنده تحوالت مثبت در جامعه 
و همت زنان براى حضور در اجتماع دارد.

وى بابيان اينكه تحصيالت و سرمايه انسانى 
اگر با جهت گيرى اشــتغال و كسب وكار 
نباشــد درنهايت براى توسعه اقتصادى و 
اجتماعى كاربرد نخواهد داشــت، گفت: 
هدف آن اســت كه اين سرمايه گذارى را 
به يك نتيجه مطلوب برسانيم به طورى كه 
هدف دولت هدايت بانوان تحصيل كرده به 
سمت حوزه كسب وكار و كارآفرينى است.

وى با تأكيد بر اينكه دانشــگاه ها بايد در 
كنار آموزش هاى نظرى به آموزش مهارت 
تخصصى بپردازند، گفت: در اين صورت 
دانش آموز و دانشجو پس از فارغ التحصيلى 
عالوه بــر علمى كه فراگرفته يك رشــته 
مهارتى در حوزه فناورى نو، صنايع دستى، 
هنر مى آمــوزد تا بتواند از اين مهارت در 
كنار تحصيل براى كار و كارآفرينى استفاده 

كند.

با حضور معاون وزير و مسئوالن استان كلنگ پروژه بزرگ فناوري هاي برتر استان زمين خورد

دومين منطقه ويژه فناوري كشور درهمدان

تصويب اليحه «حمايت از زنان در برابر خشونت» مطالبه جامعه است

خبـر
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گازكشى روستاهاى زير 20 خانوار اسدآباد سال آينده
 روستاى گردشگرى خنداب و روستاهاى زير 20 خانوار اسدآباد سال آينده گازكشى 

مى شوند.
فرماندار شهرســتان اسدآباد در حاشــيه بازديد مديرعامل شركت گاز استان همدان 
از روســتاى خنداب به عنوان يكى از محورهاى گردشــگرى اســدآباد و روستاى 
قاســم آباد و محله محمديه، اظهار كرد: طبق بخشنامه اى كه توسط شركت ملى گاز 
ايران به اســتان ابالغ شده، بايد از اعتبارات استانى به روستاهاى زير 20 خانوار در 
راستاى گازكشى كمك شود كه از اعتبارات استانى براى گازكشى روستاى خنداب 

و روســتاهاى زير 20 خانوار به طور قطع كمك خواهيم گرفت.
بــه گزارش ايســنا، كريم حميدوند خاطرنشــان كرد: طرح مطالعاتى گازكشــى به 
روســتاهاى زير 20 خانوار امسال انجام خواهد شد و براى سال آينده گازكشى اين 

مى گيرد. انجام  روستاها 
وى  با بيان اينكه 100 درصد روســتاهاى باالى 20 خانوار اســدآباد گازكشى شده 
اســت، عنوان كرد: در حال حاضر شهرستان اســدآباد داراى 18 روستاى زير 20

خانوار بوده كه از اين تعداد 4 روســتا در بخش پيرســلمان و 14 روستا در بخش 
مركزى قرار گرفته كه در ســال آينده اين تعداد روســتا نيز از نعمت گاز برخوردار 

شد. خواهند 

وى با بيان اينكه روســتاى خنداب در حال حاضر يكى از محورهاى گردشــگرى 
اين شهرســتان به شــمار مى رود، افزود: در سفر رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى به اســدآباد روســتاى خنداب را به عنــوان يكى از 
روستاهاى گردشگرى و مناطق گردشــگرى پيشنهاد داده ايم كه به احتمال بسيار با 

توجه به پتانســيل هاى موجود اين پيشنهاد مصوب خواهد شد.
حميدوند تصريح كرد: اكثريت شــغل مردم روستاى خنداب باغدارى، كشاورزى و 
دامدارى بوده و اين روســتا يكى از قطب هاى مهم توليد محصوالت انگور و گردو 
به شــمار مى رود كه گازكشى روستا يك ســرمايه گذارى براى شهرستان بوده و به 

مهاجرت معكوس هر چه بيشــتر روستا كمك شايانى خواهد كرد.

زبالــه  باكس هــاي  تهيــه  بــراي  كبودراهنــگ  شــهرداري  از 
سپاســگزاريم ايــن اقــدام موجــب تميــزي بيشــتر شــهر خواهد شــد 
و مــردم ديگــر مجبــور نيســتند زباله هــاي خــود را در ســطح شــهر 
ــاك و  ــر شــهرداري شــهري پ ــا اقدامــات بهت ــم ب ــد. اميدواري بريزن

ــز داشــته باشــيم. تمي
جمعي از اهالي شهر 

بلــوار آيــت ا... نجفــى منتهــى بــه پــل شــهيد قهــارى از آســفالت 
ــردد  ــه  ت ــا توجــه ب نامناســبى برخــوردار اســت از ســوى ديگــر ب
ــدان   ــهر هم ــوار در ورودى ش ــن بل ــه اي ــا  و اينك ــاالى خوردوه ب
قــرار دارد  جلــوه خوبــى بــراى مســافرانى كــه از ديگــر شــهرها  بــه 
همــدان مــى آينــد نــدارد الزم اســت  مســئوالن مربوطــه  بــه ايــن 

مشــكل  رســيدگى كننــد.
يك شهروند

ــا پــدر و مادرهــا اســت كــه در ايــن شــرايط ســخت مــا  حرفــم ب
جوانــان را درك كننــد، حــاال كــه دولــت بــا جوانــان راه نمــى آيــد 
ــار بياييــد و ازدواج را راحــت تــر  ــا جــوان هــا كن حداقــل شــما ب
بگيريــد كــه ايــن جوانــان زود ســر زندگــى خــود برونــد ، بــه دليــل 
شــرايط ســخت نمــى توانيــم وام  بگيريــم خواهشــمندم كــه حداقل 

خانــواده هــا جوانــان را بيشــتر درك كننــد.
كمالى

ايــن در خواســت را بــه گــوش مســئوالن تاكســيرانى برســانيد، مــا 
ســاكن ميــدان شيرســنگى هســتيم هربــار كــه بخواهيــم تــا ميــدان 
برويــم كلــى بايــد منتظــر تاكســى باشــيم تــا از رســالت بيايــد اكثــرا 
تاكســى پــر هســتند واقعــا كالفــه شــديم لطفــا رســيدگى كنيــد و 

تدابيــرى بيانديشــيد.
رضايى

آماده سازى 80 دستگاه خودرو 
براى تردد زائران كربال به مرز مهران 

 رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى نهاوند از آماده ســازى 80
دستگاه اتوبوس و مينى بوس براى تسهيل در تردد زائران كربالى معلى 

در ايام اربعين به مرز مهران خبر داد.
محمدموسى مومنى در گفتگو با  مهر از تمهيدات ويژه راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى نهاوند براى تسهيل در انتقال زائران اربعين به مرز مهران 
خبرداد.وى گفت: در شهرستان نهاوند 33 دستگاه اتوبوس مدرن وجود 
دارن كه از اين تعداد 5 دستگاه براى خطوط برون شهرى كافى است و 

مابقى نيز براى خط نهاوند - مهران در نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد: 50 دستگاه مينى بوس نيز عالوه بر اتوبوس ها براى انتقال 

زائران به مرز مهران در نظر گرفته شده است.
رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرســتان نهاوند با اشــاره به 
اينكه تاكنون نرخ كرايه نهاوند - مهران مشــخص نشــده از آمادگى و 
اجراى گشت هاى مشترك راهدارى، پليس راه، هالل احمر و اورژانس 

در اين ايام خبر داد.
مومنى گفت: تجهيز نمازخانه هــاى بين راهى، مجتمع هاى رفاهى و 
تامين ســوخت مورد نياز اتوبوس ها از ديگــر اقدامات اين اداره براى 

تسهيل در اجراى اجتماع بزرگ اربعين حسينى است

1800 هكتار از اراضى شهرستان اسدآباد زير 
كشت چغندر قند رفته است

 مدير جهاد كشاورزى اسدآباد گفت: طى سال زراعى جارى 1800
هكتار از اراضى اين شهرستان زيركشت چغندر قند بود كه پيش بينى مى 
شود 120 هزار تن محصول برداشت و به كارخانه ها تحويل داده شود.

به گزارش مهر، سقراط بيرنگ درباره سطح زير كشت چغندرقند اسدآباد 
گفت: برداشت چغندر قند از اوايل مهرماه در اراضى اسدآباد آغاز شده 

است.
وى بابيــان اينكه روزانه 1500 تن محصول چغندرقند براى تحويل به 
كارخانــه هاى طرف قرارداد حمل مى شــود، عنوان كرد: 850 تا 900

بهره بردار كشاورزى در شهرستان اسدآباد به كشت محصول چغندرفند 
مشغول هستند.مدير جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد گفت: طى سال 
زراعى گذشته حدود 2300 هكتار چغندرقند در اسدآباد كشت شده بود 
كه به علت مشــكالت تحويل و همچنين پرآب بر بودن اين محصول، 
سطح زير كشت را در شهرستان پايين آورديم و سطح زير كشت را 500

هكتار، معادل 20 درصد سال قبل كاهش داديم.
وى عنوان كرد: كارخانه هاى اصفهان و همدان چغندرقند شهرســتان 
اسدآباد را امسال دريافت خواهند كرد و در اين ميان كارخانه قزوين نيز 
اعالم آمادگى كرده است.وى با بيان اينكه مشكلى براى حمل چغندرقند 
در شهرســتان وجود ندارد، عنوان مى كند: كشــاورزان مراقب شرايط 
جويى باشــند و توصيه هاى هواشناسى را پيگيرى كنند تا در برداشت 
محصول با مشكل جدى مواجه نشوند.بيرنگ تاكيد كرد: كشاورزانى كه 
بدون هماهنگى اقدام به تحويل محصول خود به كارخانه هاى قند مى 
كنند، از دريافت حق الزحمه هاى خود اطمينان خاطر حاصل كنند.وى 
در پايان به كشاورزان توصيه كرد: در راستاى اصالح الگوى مصرف آب 
از كشــت هاى بذرى به سمت كشت هاى نشايى و از آبيارى بارانى به 

سمت آبيارى قطره اى حركت كنند.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

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

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

0938383446109383834461

يك باب مغازه واقع در يك باب مغازه واقع در 
ميدان جهاد برج زاگرس ميدان جهاد برج زاگرس 

به متراژ به متراژ 1818 متر رهن و اجاره متر رهن و اجاره  
داده مي شودداده مي شود

پ

آگهـى مزايـده عمـومى
 منازل سازمانى در مالكيت اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان

روابط عمومى اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان

اداره كل امور اقتصادى و دارايى در نظر دارد در اجراى ضوابط و مقررات مربوط به ماده 8 قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
تعداد 6 واحد خانه سازمانى در شهرهمدان را به صورت مزايده عمومى بر مبناى قيمت پايه كارشناسى رسمى دادگسترى و با رعايت قوانين و 

مقررات با شرايط نقدى از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  به فروش برساند.
كليــه مراحــل برگــزاري مزايــده از دريافــت اســناد مزايــده تــا ارايــه پيشــنهاد مزايــده گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه 
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد . ( الزم بــه ذكــر اســت شــركت 
كننــدگان مــي بايســت عــالوه بــر ارائــه مــدارك پاكتهــاي الــف ، ب و ج در ســامانه مذكــور ، اصــل پاكــت الــف و ب را بصــورت دســتي 

پــس از ثبــت در دبيرخانــه اداره كل تحويــل واحــد حراســت نماينــد . )
تاريخ انتشار مزايده در سامانه:  07/23 /1397 مي باشد .

مهلت زماني دريافت اسناد مزايده:  از ساعت10 صبح مورخ 07/23 /1397 لغايت ساعت 10 صبح 97/07/30
مهلت زماني بازديد و ارائه پيشنهاد : ساعت10 صبح مورخ01/ 08/ 1397 لغايت 10 صبح 97/08/14

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت10 صبح مورخ 8/20 /1397 

پيام:  همدان  كمالوند-نهاوند-خبرنگار   
بيســت و يكمين كارگروه اشتغال نهاوند 
طبق روال شنبه هاى هر هفته در فرماندارى 
نهاوند با حضور دستگاههاى متولى اشتغال 
شهرســتان با اولويت بررسى موانع پرونده 
هــاى مشــكل دار متقاضيان طــرح هاى 

اشتغال روستايى برگزار شد.
تقريبا از زمان آمدن ناصرى تنها نشســتى 
كه انرژى و وقت شــايد ســاير جلسات 
شهرســتان را هم به خود اختصاص داده 
است همين كارگروه اشتغال و رفع موانع 
توليد شهرســتان است و مسايل شهرى و 
موارد ديگر در ســايه اين كارگروه قرار 
گرفته اســت بر همين اســاس هم انتظار 
مــى رود تا پايــان فرصت جــذب اين 
تســهيالت ، گزارش عملكرد قابل قبولى 
از ايــن كارگروه ارايه شــود و اگر توقع 
باشد كه همه ســهميه نهاوند براى طرح 
هاى اشــتغال زا در اين مدت بايد جذب 
شــود و ريالى برگشــتى نداشــته باشد 
و بدنبــال آن واحد توليدى در شــهرك 
صنعتــى به روى كارگــران قفل و زنجير 

نشده باشد،  توقع بيجايى نيست.
موضوع ديگــر اينكه ، در اين نشســت 
ها برخى متقاضيان وام هاى اشــتغال زا 
حضور دارند و مشكالت طرح هاى آنها 
عنوان و بررســى مى شــود و عمده اين 
پرونده ها هم حل شــده از اين كار گروه 
خارج مى شــوند، اما موضوع اينجاست 
زمانــى كــه اين پرونــده ها بــا حضور 
طرفين بــه راحتى رفع موانع مى شــود 
مديران دســتگاهها بايد تــالش كنند اين 
پرونــده ها را در همــان واحدهاى خود 
رفع مشــكل كنند و ميان دارى فرماندار 
و ظرفيــت كارگــروه اشــتغال را براى 
طرح ها و مشــكالت بزرگتــر بگذارند ، 
چندانــى هم براى ادامه  چرا كه فرصت 
جذب اعتبارات اشــتغال زا در شهرستان 
نمانده است و اين فرصت را بايد طورى 
مديريت كرد كه مانع برگشــت اعتبارات 
و سوخت شــدن فرصت اشــتغال براى 

شد. روستاييان 
از ســهم  پرداخــت 24ميليارد   

34ميلياردى
ســهم شهرســتان نهاونــد از اعتبــارات 
اشتغال زايى در بخش روستايى 34 ميليارد 
تومان بوده كه تاكنون 206 طرح بااعتبارى 
برابر 24 ميليارد تومان پرداخت شده است.

فرماندار نهاوند در اين كارگروه  وضعيت 
پرداختى هاى ماده 16  را نامطلوب ارزيابى 
كــرد و از بانك ها و دســتگاههاى متولى 

خواستار ارايه گزارش كار شد.
 مانع تراش ها را اعالم مى كنم

و  بانك هــا  گفــت:  ناصــرى  مــراد 
ســرگردان  حــق  دولتــى  دســتگاه هاى 
كــردن مــردم را ندارنــد و بايــد پرداخــت 
تــا  را  متقاضيــان  اشــتغال  تســهيالت 
كنند.مــردم  پيگيــرى  نتيجــه  حصــول 
ــى  ــار برخ ــد و از رفت ــى كنن ــه م مراجع
مديــران و كارمنــدان گاليــه دارنــد مبنــى 
بــر اينكــه مديــر خــالف آنچــه مــى توانــد 
كمــك كنــد و قانونــى هــم هســت، عمــل 
ــد خــالف دســتور  ــا كارمن ــد و ي ــى كن م
مديــر رفتــار مــى كنــد ايــن هــا خــود بــه 
نوعــى مانــع هســتند از هفتــه آينــده حتمــا 

ــرد. ــم ب ــم خواه اس
وى بابيــان اينكــه مديران بانــك ها بايد 

مديــران كاركنان تحت نظر خــود را نيز 
هماهنــگ كنند تــا با نگــرش همه جانبه 
موضوع ايجاد اشــتغال دنبال شود، گفت: 
هيچ بانك و دســتگاهى حق ندارد درزمينه 

اشتغال مردم را سرگردان كند.
فرماندار نهاوند با تأكيد بر اينكه مديرى كه 
دغدغه حل مشكالت مردم را نداشته باشد، 
جايى هم در اين شهرستان نخواهد داشت، 
تصريح كرد: بايــد از فرصت هاى موجود  
نهايت اســتفاده را براى تقويت اشتغال و 

برداشتن بارى از دوش مردم بكار گرفت و 
انجام وظيفه كرد.

ناصــرى با تاكيد بر اينكــه بانك ها بايد به 
رونــد پرداخت ها ســرعت دهند، گفت: 
برخــى بانك ها كــه بيشــترين پرونده و 
متقاضى به آن ها سپرده شده نفس كارگروه 
اشــتغال را گرفته اند و اغلــب پرونده هاى 
بالتكليف هم در حوزه هاى گردشــگرى ، 
جهاد كشاورزى و برخى دستگاههاى ديگر 

است كه بايد تعيين تكليف شوند.

در كارگروه اشتغال نهاوند اعالم شد 

سنگ اندازى كارمندان 
براى اشتغال روستايى

برگزارى همايش شعر 
عاشورائيان در اسدآباد
 مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان اسدآباد 
از برگزارى همايش شــعر عاشورائيان همدان به ميزبانى 

اين شهرستان خبر داد.
رضا قاســمى در گفت وگو با ايســنا، با اعالم اين خبر 
افزود: اين همايش با حضور شــعراى ســطح اســتان 
همدان و عالقمندان به شعر و ادب به ميزبانى شهرستان 
اســدآباد به زودى در ماه صفر برگزار خواهد شــد.وى 

تصريح كرد: همايش شــعر عاشورائيان اقدامى مهم در 
ترويج فرهنگ عاشــورا و آموزه هــاى اهل بيت(ع) با 
هدف زنده نگهداشتن مفاهيمى همچون عدالت طلبى، 
ايثار و شهادت طلبى بوده كه از ويژگى هاى بارز فرهنگ 
و ادبيات عاشــورائيان است.قاســمى در ادامه با اشاره 
به برخى از برنامه هاى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســدآباد در نيمه دوم ســال جارى گفــت: تجليل از 
مفاخر شهرســتان، تجليل از اصحاب فرهنگ و هنر و 
همايش بزرگداشت سيدجمال  الدين اسد آبادى از جمله 
برنامه هاى شاخص اين اداره تا پايان امسال خواهد بود. 

وى خاطرنشان كرد: در هفته كتاب امسال اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اسدآباد اهداى 2 هزار جلد كتاب را در 
برنامه خود دارد كه اين كتاب ها به كتابخانه هاى مدارس، 
كتابخانه هاى عمومى و كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 

سطح شهرستان اهدا مى شود.
مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان اسدآباد 
گفت: از اين تعداد كانون در حال حاضر 52 كانون فعال 
بوده و از مجموع 57 كانون 35 كانون شهرى و 22 كانون 
فرهنگى، هنرى روستايى را در اسدآباد تشكيل مى دهند 

و 20 مورد از كانون ها داراى كتابخانه عمومى هستند.

پ

آگهــي مزايــده (مرحله اول)

علــي جاللــي - شهــردار گيــان

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1702/ش/گ مورخ 95/12/8 شوراي اسالمي شهر گيان از طريق 
برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها 15 قطعه زمين مسكوني واقع در شهرك مسكن مهر 

را با شرايط زير به فروش رساند. كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 97/7/23 لغايت 1397/8/2 با واريز مبلغ 12/250/000 ريال براي 
قطعات 1/400/000 ريالي و مبلغ 16/000/000 ريال براي قطعات 1/750/000 ريالي به شماره حساب سپرده 383896516 
نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشت 

قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري به ازاي هر مترمربع قطعات 1 تا 10-14 تا 15-1/400/000ريال 

و قطعات 11 تا 13 به ازاي هر مترمربع 1/750/000 ريال مي باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

8- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر وموقعيت زمين هاي فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه 
نمايند.

9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/8/3 لغايت 1397/8/12 مي باشد.
10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.

11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.
12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/8/13 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله 
رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق ضوابط قانون به 

نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد.

نوبت اول 
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پيامدهاى تحريم

بـرخبرخبر
خ

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره9
از مهندسى معكوس تا موشكهاى بالستيك 

 پس از انقالب اسالمى در پى تحريم هاى آمريكا نسبت به ايران 
نيروى هوايى به ســوى قطع وابســتگى از آمريــكا افتاد. در همين 
خصوص سيد مصطفى خوش چشم تحليلگر مسايل استراتژيك در 
گفتگو با اســپوتنيك به تبيين چگونگى استقالل ناوگان هوايى ايران 
از آمريكا و بازسازى توان نظامى- دفاعى اين كشور پرداخت كه در 

ادامه ارائه مى گردد. 
زمــان جنــگ ايــران و عــراق بــه دليــل اينكــه تضــاد منافــع زيــادى 
ميــان ايــران و ايــاالت متحــده وجــود داشــت و بــه عنــوان يكــى از 
حاميــان اصلــى صــدام هرآنچــه در تــوان داشــتند از نظــر تحريــم و 
فشــار در ســطح بيــن المللــى بــكار گرفتنــد تــا از ورود تجهيــزات 
ــه  ــدارى ب ــوژى نگه ــال تكنول ــن انتق ــى همچني ــات نظام و قطع

ايــران جلوگيــرى نماينــد.
در نتيجه ايران مجبور شد به دليل نياز مبرم آن زمان آغاز به طراحى 
و ســاخت قطعات بر اساس مهندســى معكوس نمايد و بسيارى از 
قطعــات بارها طراحى شــد و تاجاييكه بارها ايــران به ناچار براى 
تعويض موفقيت آميــز يك قطعه مجبور بــود چندين قطعه ديگر 
را طراحى نمايد. اين پيشــرفتها در اكثــر زمينه هاى دفاعى به دليل 
فشــار تحريمها بوجود آمد، يعنى زمانى ايران نمى توانســت حتى 
يك فشــنگ را بدليل نبود مــواد اوليه مورد نياز بســازد، اما اكنون 
به مرحله اى رســيده كه اياالت متحده از موشــكهاى ايرانى اظهار 

نگرانى مينمايد.
هميــن اتفاق در نيروى هوايى ايران نيز اتفاق افتاد و اكنون عالوه بر 
توليد قطعات يدكى مخصوص نگهدارى هواپيما، بلكه در طراحى و 
توليد ســاير تجهيزات نيز ايران به خودكفايى رسيد. به عنوان نمونه 
ايران اكنون يكى از قدرتهاى دنيــا در عرصه طراحى و توليد رادار 
هم در ايســتگاههاى راداريى زمينى و هم طراحى و توليد رادارهاى 

هواپيمايى است.
اكنون سيستم رادارى بســيارى از هواپيماهاى آمريكايى موجود در 
ايران تغيير يافته، بعبارتى بســيارى از رادارهايى كه اكنون در ناوگان 
هوايى ايران پرواز دارند مجهز به سيستم رادارى طراحى شده توسط 
ايران مى باشــند، كه نمونه هاى جديد آن حدود دو سال پيش روى 
يكســرى هواپيماى جنگنده سوار شد. همچنين در زمينه تسليحات 
و مهمات هواپايه از قبيل بمبهاى ليزرى، بمبهاى ســنگين هوشمند 
ماننــد بمب يك هــزار كيلويى «قاصد» كه اخيــرا مدل جديدتر آن 
ساخته شده، موشكهاى ردياب حرارتى، موشكهاى ردياب مانيتورى 

و تجهيزات هواپايه ديگر نيز پيشرفتهاى چشمگيرى داشته است.
ايران به دليل تحريمها به مهندسى معكوس بسيار قوى دست يافت و 
بويژه سرعت پيشرفت در عرصه نظامى و دفاعى ايران جزء باالترين 
كشــورها مى باشد. چند سال پيش كه پهباد آمريكايى RQ۱۷۰ را 
رهگيرى نمود و ســالم به زمين نشــاند، ظرف دو سال توانست از 
طريق مهندســى معكوس نمونه ايرانى آن را كه اتفاقا پيشرفته تر نيز 
اســت را توليد نموده و حتى به توليد انبوه برساند. اين نمونه ايرانى 
قابليت بهره بردارى هم درعمليات نظامى و هم عمليات رهگيرى و 
شناسايى را دارد در حاليكه پهباد آمريكايى تنها در مقاصد شناسايى 

كاربرد دارد. 
ــرفت  ــث پيش ــان باع ــده آنچن ــاالت متح ــى اي ــارهاى تحريم فش
تكنولــوژى و صنايــع هوايــى در ايــران گرديــد كــه هــم اكنــون نــه 
ــى ســخترين و عمــده  ــروى هواي ــن ني ــا سالهاســت متخصصي تنه
ــردن  ــال» ك ــا «اوره ــه همان ــدارى ك ــر و نگه ــن كار در تعمي تري
موتــور هواپيماهــاى جنگــى اســت را بصــورت كامــل در داخــل 
كشــور انجــام مــى دهنــد، بلكــه ايــران خــود اقــدام بــه طراحــى 
و ســاخت جنگنــده هــاى رعــد و صاعقــه نمــوده و چنــدى پيــش 
ــود  ــده خ ــده نســل پنجــم طراحــى ش ــى جنگ ــدل مفهوم ــز م ني
را در نمايشــگاهى واقــع در كشــور روســيه مقابــل ديــد همــگان 

ــرار داد.  ق
جنگنده هاى نســل پنجم همانند اف- 35 آمريــكا كه جديدترين 
محصول پيشرفت بشر در صحنه تكنولوژى صنايع هوايى نظامى مى 
باشد، داراى مشــخصه هاى بسيار پيشرفته اى همچون رادارگريزى 
بوده و به همين دليل هم تا بحال تعداد بســيار معدودى از اينگونه 

جنگنده ها توسط كشورهاى جهان طراحى و ساخته شده است
مقايســه بيش از يك قرن پيشــرفت صنايع هوايى، يعنى از سالهاى 
ابتدايى قرن بيســتم كه برادران رايت با نا اميدى از يافتن حامى مالى 
در آمريكا بدنبال سرمايه گذاران نظامى به اروپا سفر نمودند تا زمان 
كنونى كه جنگنده هاى نســل پنجم و هواپيماهاى بدون سرنشــين 
توليد مى گردد با مســير پيموده شده از سوى ايران يعنى حدود دهه 
60 شمسى كه متخصصين نيروى هوايى مجبور به استفاده از قطعات 
هواپيماهاى زمين گير شــده براى تعميــر و نگهدارى جنگنده ها در 
زمان دفاع مقدس بودند و تا امروز كه كشــور توانســته اســت به 
باالترين ســطح از تكنولوژيهاى حوزه صنايع هوا فضا دست يابد، 
آشــكار مى سازد، چرا زمانيكه آمريكاييها بخشى از اين پيشرفتها را 
از طريق نمايش عمومى نديده بودند پيرامون دستاوردهاى ايران در 

ناباورى بسر مى بردند.

عوارض «دخل ريالى» و «خرج دالرى»
محمد فاضلى  »

 هنرمندى از سينماى ايران در مصاحبه اى درباره دستمزدش براى 
يك فيلم، زندگى خانواده اش در آمريكا، يك ميليون و چهارصد هزار 
فالوور اينســتاگرامش و هشــتاد ميليون ايرانى جمالتى مى گويد كه 
جنجالى مى شــود. او مى گويد كه هشتاد ميليون ايرانى در مقابل آن كه 
خم به ابروى فرزندش در آمريكا بيايد چيزى نيست؛ و يك ميليون و 

اندى فالوور را هم در مقابل دغدغه فرزندش به هيچ مى گيرد. 
 حرف هايش باعث نقدهاى بســيار شده اما فكر مى كنم اين بخش از 
حرف هاى جنجالى او مى تواند فقط بخشــى از يك واكنش عصبى به 
فشــارها باشــد و او به مانند ايرانيان ديگر، وطنش را دوست دارد و 
چنان نيست كه هشتاد ميليون ايرانى را مهم تلقى نكند. منصف باشيم، 
لحظاتى بوده كه هر كدام از ما وطن را از فرط درماندگى يا عصبانيت 

ناسزا گفته ايم، البته توجيه ندارد. 
جمله اى در مصاحبه اين هنرمند هســت كه رمزگشايى آن بسيار مهم 
اســت. او مى گويد من زير بار ده هزار دالرى كــه هر ماه بايد براى 
خانواده ام بفرســتم درمانده شده ام. قصدم از تحليل اين جمله ايشان، 
ابداً نقد كردار و ســبك زندگى فردى اين هنرمند نيست، زندگى هر 
كســى به خودش ربط دارد، بلكه مى خواهم از پديده اى اجتماعى و 

سياسى كه بر اين كشور تأثيرات بزرگ مى گذارد بنويسم. 
خانواده هاى بسيارى در ايران هستند كه فرزندان خود را براى تحصيل 
و زندگى بهتر به خارج از كشور فرستاده اند. برخى از اين فرزندان با 
استعداد و توانمندى خود بورس تحصيلى گرفته اند يا كسب و كارى 
دارند و خانواده وابســته نيستند، اما كثيرى وابسته اند. فرستادن فرزند 
به خارج توانمندى مالى قابل توجهى مى خواهد و چنين خانواده هايى 
اغلب در طبقه متوســط و بااليى قرار دارند و از مديران ارشد و ميانى 
دولت، نمايندگان مجلس، قضات، استادان دانشگاه، مالكان و مديران 
شــركت هاى خصوصى، اعضاى هيأت مديره شــركت هاى دولتى و 

خصولتى، پزشكان و هنرمندان مشهور هستند. 
ويژگى اين مشاغل، توانايى كسب درآمد قابل توجه، بيشتر از درآمد 
معمول و قانونى اين گونه مشــاغل، از مسيرهاى مشروع و نامشروع 
اســت. هر كدام از گروه هايى كه برشمردم مى توانند به شكل مشروع، 
بيشــتر كار كنند (پزشكى كه بيشتر در مطب كار مى كند يا چهار عمل 
جراحى بيشــتر انجام مى دهد و الى آخر). اين ها قادرند چندشغله هم 
بشــوند و براى مثال مديريت دو ســه شركت را بر عهده گيرند و در 
چند ســازمان خدمت كنند. اين گروه هاى شغلى هم چنين قادرند از 

مسيرهاى نامشروع كسب درآمد كنند. 
مدير دولتى مى تواند پروژه غيركارشناســى را تصويب كند، نماينده 
مجلس مى تواند براى فالن پيمانكار البى كند، استاد دانشگاه مى تواند 
براى گرفتن فالن پروژه دســت به كارهاى غيراخالقى بزند، پزشك 
مى تواند تقاضاى القايى ايجاد كند و بيمار را براى جراحى غيرضرورى 
راهى بيمارستان سازد، و قاضى هم دستى به سر و روى پرونده بكشد 
و وجدانش را چند روزى به تعطيالت بفرستد، و همين طور الى آخر.  
صاحبان اين مشاغل كه برشــمردم، به ابزارهايى براى تأثيرگذارى بر 
سياســت ها، برنامه ها و اقدامات دسترسى دارند. حقوق اغلب مديران 
ارشــدى كه در چنين مشاغلى قرار دارند " به استثناى برخى مشاغل 
آزاد نظير پزشــكان " اگر حدود 15 ميليون تومان در ماه باشد (يعنى 
180 ميليون تومان در ســال)، و الزم باشد فقط ماهى 5 هزار دالر (نه 
ده هزار دالر آن هنرمند) براى خانواده ارســال كنند، بدان معناست كه 
ســالى 420 ميليون تومان كسرى خواهند داشت (با احتساب دالر ده 
هزار تومان). اين ميزان كسرى سه نوع فشار بر نظام سياست گذارى و 
اجرا وارد مى كند: 1. مديران ارشــد و ميانى تحت فشار عصبى تأمين 
كســرى درآمد قرار مى گيرند؛ 2. فشار بر ظرفيت و توانمندى مديران 
به واسطه چندشغله شدن و كاهش كارآيى آن ها وارد مى كند؛ 3. فشار 
و زمينه براى ميل به كسب درآمد نامشروع و اعمال نفوذ فسادانگيز بر 

سياست ها، پروژه ها، قراردادها و الى آخر پديد مى آورد. 
پديده تحصيل فرزندان طبقه متوسط در خارج از ايران، به معناى «دخل 
ريالى و خرج دالرى» براى اين طبقه است، و باعث فشار بر مغز والدين 
خود مى شــوند تا به هر طريقى فرزند دلبند را تأمين كنند و بدين گونه 
تمركز بوروكرات ها و مغزهاى مديريتى و كارشناسى به عوض تمركز بر 
امور مملكت، احتماالً بر كسب درآمد از طرقى نامعقول و ناسالم متمركز 
خواهد شــد. پيدايش شرايطى در كشور كه مسبب فشار براى فرستادن 
فرزندان به خارج است، خسارتش فراتر از فرار مغزها و خالى شدن كشور 
از نيروى انسانى است، نظام سياست گذارى به شكل غيرمستقيم عقالنيت 

و سالمت نظام سياسى را تحت تأثير قرار مى دهد.
* عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

انهدام تيم تروريستى 
در كرمانشاه

 وزارت اطالعات اعالم كرد يك تيم تروريستى تجزيه  طلب كه اعضاى آن 
از مرز هاى غربى وارد كشور و در خانه تيمى مستقر شده بودند، منهدم شد.

ــالم  ــات اع ــات، وزارت اطالع ــى وزارت اطالع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــام  ــات تخصصــى ســربازان گمن ــال و اقدام ــد متع ــت خداون ــا عناي ــرد: ب ك
ــان (عــج) در اداره  كل اطالعــات كرمانشــاه، يــك تيــم تروريســتى  ــام زم ام
تجزيــه  طلــب كــه از مرزهــاى غربــى وارد و در خانــه تيمــى مســتقر شــده 
بودنــد، تحــت رصــد و اشــراف قــرار گرفتنــد و دو نفــر از تروريســت  هــا در 

درگيــرى مســلحانه بــه هالكــت رســيدند.
از اين تيم تروريستى چند قبضه سالح، نارنجك، تجهيزات جنگى و اسناد درون  

گروهكى به دست آمده است.

لوايح چهارگانه FATF مبتنى بر بانكدارى 
استاندارد است

 معاونــت حقوقى رئيس جمهور تاكيد كرد: لوايــح چهارگانه مبتنى بر يك 
بانك دارى صحيح العمل و استاندارد است كه از نظر من با آنچه در نظام حقوقى 
و مالى مطلوب ما مدنظر اســت، مغايرتى ندارد تا بتوان گفت خيانتى صورت 

گرفته است.
لعيا جنيدى در گفت وگو با ايلنا، درباره تصويب اليحه الحاق دولت جمهورى 
 (CFT) «اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله با تأمين مالى تروريسم
كه عده اى عنوان مى كنند با تصويب اين اليحه به كشــور خيانت شــده است، 
گفت: تمامى لوايح  چهارگانه كه CFT يكى از آن هاســت همگى درباره يك 
بانك دارى مرسوم بين المللى و استانداردهايى است كه اين بانكدارى بايد داشته 

باشد.

عوارض خروج از مرزهاى زمينى 
براى زائران اربعين حذف شد

 رئيس ســتاد مركزى مراسم اربعين حســينى از حذف عوارض خروج از 
مرزهاى زمينى كشور براى زائران خبر داد.

حســين ذوالفقارى رئيس ستاد مركزى اربعين در نشست خبرى كه  در وزارت 
كشور برگزار شد، با اشاره به برنامه ريزى هاى اربعين اظهار كرد: اربعين مراسم 

بزرگى است و مديريت آن چندوجهى و  مختص خود است.
وى با بيان اينكه ما هيچ مناســبتى در كشــور نداريم  كه حدود 2 ميليون نفر از 
يك كشور را به كشور ديگر اعزام كنيم بدون اينكه محل اسكان و  تغذيه آنها را 
پيش بينى كرده باشيم، افزود: در ايام اربعين 20 دستگاه و نهاد، 31 ستاد استانى 
و ستاد عراق به همراه 4 قرارگاه فعال است و  هر دستگاه هم برنامه جداگانه اى 

دارد كه كار ساماندهى زائران را انجام مى دهند.

 در پى تدوين الگوى پايه اسالمى ايرانى 
پيشرفت، رهبر انقالب اسالمى دستگاه ها، 
مراكز علمى، نخبگان و صاحب نظران را به 
بررسى عميق ابعاد مختلف سند تدوين شده 
و ارائــه نظرات مشــورتى جهت اصالح يا 

تكميل و ارتقاى اين سند فراخواندند.
به گزارش ايسنا، در پى تدوين الگوى پايه ى 
اسالمى ايرانى پيشرفت، كه در آن اهم مبانى 
و آرمان هاى پيشرفت و افق مطلوب كشور 
در پنج دهه  آينده ترسيم و تدابير مؤثر براى 
دستيابى به آن طراحى شده است، حضرت 
آيــت اهللا خامنــه اى رهبر معظــم انقالب 
اسالمى، دســتگاه ها، مراكز علمى، نخبگان 
و صاحب نظران را به بررســى عميق ابعاد 
مختلف سند تدوين شــده و ارائه ى نظرات 
مشــورتى جهت اصالح يا تكميل و ارتقاى 

اين سند باالدستى فراخواندند.
رهبــر انقالب اســالمى در ايــن فراخوان 
از مركز الگوى اســالمى ايرانى پيشــرفت 
خواستند تا با مشــورت مراجع مندرج در 
ابالغ، نظــرات و پيشــنهادهاى تكميلى را 
دقيقاً بررســى و بهره بردارى كند و نسخه ى 
ارتقاءيافته ى الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت 
را حداكثر ظرف دو سال آينده براى تصويب 

و ابالغ ارائه نمايد.
اجراى اين سند قرار اســت از ابتداى قرن 
پانزدهم هجرى شمسى (سال 1400) آغاز و 

امور كشور بر مدار آن قرار بگيرد.
متن ابالغ رهبر انقالب اسالمى به شرح زير 

است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

خداوند جّل و عال را سپاس مى گزارم كه با 
هدايت و توفيق او تالش نظام مند چند هزار 
تن از صاحب نظران و اســتادان دانشگاهى 
و حــوزوى و فرزانگان جوان براى طراحى 
الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت پس از هفت 
ســال در چهلمين ســال پيروزى انقالب 
اسالمى به نتيجه رسيد. اين سند اهّم مبانى 
و آرمان هاى پيشرفت را تدوين كرده و اُفق 
مطلوب كشــور را در پنج دهه آينده ترسيم 

و تدابيــر مؤثر براى نيل بــه آن را طراحى 
كرده اســت كه با تحقق آن كه كارى عظيم 
و دشــوار، اّما ممكن و شيرين است كشور 
راه پيشرفت را خواهد پيمود و طليعه مبارك 
تمدن نوين اســالمى ايرانى در زيست بوم 

ايران ُرخ خواهد نمود. ان شاءاهللا.
اكنــون با تقديــر از متفكران و اســتادان و 
صاحبنظرانــى كه طراحى اين ســند مهم و 
مديريت تهيه آن را بر عهده داشته اند، مقرر 

مى دارد:
1-    مجمــع تشــخيص مصلحــت نظام 
سند پيوست را بعنوان چارچوب باالدستى 
سياست هاى كلى مورد مالحظه قرار دهد و 
اطمينان  حصول  براى  تكميلى  پيشنهادهاى 
از كفايت آن را در جايگاه ياد شده ارائه كند 
و پس از ابالغ نسخه نهايى الگوى اسالمى 
ايرانى پيشــرفت، سياست هاى كلى نظام را 

براى انطباق با الگو بازنگرى نمايد.
2-    مجلس شوراى اسالمى با نگاه ملى به 
بررسى سند حاضر بپردازد و نكات ضرورى 
براى ارتقاى آن را بعنوان ســند باالدســتى 
قوانين برنامه اى كشــور پيشــنهاد نمايد و 
تمهيــدات الزم را براى تهيــه و تصويب 
طرح هــا و لوايح برنامــه اى در چارچوب 

نسخه نهايى آن مقرر سازد.
3-    دولت فارغ از مالحظات زودگذر، اين 
سند را از جهت قابليت اجرا و تحول آفرينى 
بررســى نمايد و پيشــنهادهاى عملى براى 
ارتقــاى آن را ارائه دهد. از ذخيره مديريتى 
و كارشناسى دولت در مركز و استانها براى 

اين منظور استفاده شود.
4-    شــوراى عالى امنيت ملى، شــوراى 
عالى انقالب فرهنگى، شوراى عالى فضاى 
مجازى در حيطه وظايف خود به بررسى و 

ارائه پيشنهاد نســبت به اين نسخه از الگو 
بپردازند.

5-    دانشــگاهها و حوزه هــاى علميــه و 
صاحب نظران اين ســند را عميقاً بررســى 
نمايند و با ارائه پيشنهادهاى مشخص براى 
ارتقاى آن بيش از پيش در ترســيم هدف و 

مسير پيشرفت كشور مشاركت جويند.
6-    مركــز الگــوى اســالمى ايرانــى 
ــا مشــورت مراجــع مخاطــب  پيشــرفت ب
ــى بررســى نســخه  ــه زمان ــاال، برنام در ب
ــم  ــا را تنظي ــوى آنه ــو از س ــر الگ حاض
و نظــرات و پيشــنهادهاى تكميلــى را 
دريافــت و دقيقــًا بررســى و بهره بــردارى 
كنــد. و ان شــاءاهللا نســخه ى ارتقــاء يافتــه 
الگــوى اســالمى ايرانــى پيشــرفت را 
ــراى  ــده ب ــال آين ــرف دو س ــر ظ حداكث

ــد. ــه نماي ــالغ ارائ ــب و اب تصوي
7-    پــس از آن، براى آماده شــدن همه ى 
دستگاههاى كشــور و كمك عمومى مردم 
براى اجراى الگو، زمانى اختصاص خواهد 
يافــت، بطورى كه ان شــاءاهللا از ابتداى قرن 
پانــزده هجرى شمســى اجــراى الگوى 
پيشرفت اسالمى ايرانى با مقدمات كافى و 
سرعت مطلوب آغاز شود و امور كشور بر 

مدار آن قرار گيرد.
8-    صدا و ســيما و دســتگاههاى تبليغى 
و اطــالع رســانى رســمى كشــور اخبار 
فعاليت هاى ياد شــده را منتشر نمايند، البته 
بررســى و ارتقاى نســخه حاضر الگو در 
مراجع ياد شــده متمركز خواهد بود تا اين 
كار مهم دستخوش مجادالت روزمره نگردد.
پيشرفت، مســتلزم تحول مطلوب نفوس 
كارهاى  و  ســاز  و  هنجارها  و  انســانى 
تدريجى  امــرى  لذا  و  اســت  اجتماعى 
و طوالنى و وابســته بــه ايمان و عزم و 
تالش ملى و صبــر و مداومت همگانى 
و از همه برتر، تفضالت الهى اســت كه 
ان شــاءاهللا  كبريايى اش  قــوه  و  حول  به 
در تــداوم انقالب اســالمى به اين ملت 

فرمود. خواهد  عنايت 

 مــا هر چقــدر از اســتقالل و آزادى 
دانشگاه بكاهيم ضرر كرده ايم، عيبى ندارد 
دانشــجو و دانشگاه به احزاب كمك كنند 
اما دانشــگاه نبايد محــل فعاليت احزاب 
باشد چون علم چهارچوب نمى شناسد و 
باز اســت.    رئيس جمهورى روز گذشته  
در مراســم آغاز سال تحصيلى 98- 1397
دانشــگاه ها و مراكز پژوهشــى و فناورى 
كشــور  با تاكيد براين كه دانشگاه و مراكز 
توليدى بايد باهم در ارتباط باشند، يادآور 
شــد: دانشــگاه ها بايد با فناورى و پارك 
هاى علم وفناورى مرتبط باشند. ما هر چه 
از استقالل و آزادى دانشگاه بكاهيم ضرر 
كرده ايم، عيبى ندارد دانشجو و دانشگاه به 
احزاب كمك كنند اما دانشگاه نبايد محل 
فعاليت احزاب باشد چون علم چهارچوب 

نمى شناسد و باز است.
روحانــى افزود: قرآن مــى گويد پيامبر از 
خدا بخواه دانش و علمت را زياد كند. علم 
چيزى نيســت كه بگوييم ياد گرفتم، ما تا 
آخر عمر بايد بياموزيــم، زگهواره تا گور 

دانش بجوى.
وى در بخــش ديگرى از ســخنان خود 
به تصويب اليحه در هيــات دولت براى 
تســهيل آموزش عالى اشاره و تاكيد كرد: 
اين اليحه هجدهم شهريورماه به تصويب 
رســيد كه برمبناى آن هركس بخواهد مى 
تواند در رشته ها و مقاطع مختلف تحصيل 

كند.
رئيس قوه مجريــه ادامه داد: در اين اليحه 
گفتيم اساس ســنجش ها و ورودى ها در 
همــه مقاطع تحصيلى جز مســائل علمى 
چيز ديگــرى نخواهد بود. تنهــا فرد در 
جرائم ســنگينى چون تروريســم، قاچاق 
انســان و جرايم سازمان يافته و... به شرط 
داشتن تبعات اجتماعى در احكام دادگاه از 

تحصيالت تكميلى محروم مى شود.
 نقد بيش از حد مانند نمك است

روحانى تصريح كرد: گاهى وقت ها براى 
انســان پذيرش انتقاد زياد از لحاظ عاطفى 
ممكن است، سخت باشد، من هم وقتى در 
روزنامه و فضــاى مجازى 10 تا 12 انتقاد 
مى خوانم، مى گويم امروز بس است، زيرا 
هم وقت بيشتر ندارم و هم نقد بيش از حد 
مى تواند مفيد نباشــد، نقد در حد خود هم 

مفيد و هم الزم است.
روحانــى يــادآور شــد: اگــر كســى بــرادر 
ــتانه دو  ــاى دوس ــود را در فض ــن خ موم
ــه او زينــت داده  ــد ب نفــرى نصيحــت كن
و مشــكل را حــل كــرده اســت امــا اگــر 
ــان  ــى بي ــع عموم ــد را در جم ــن نق همي
كنــد، او را نگــران و شرمســار كــرده 
ــى  ــى، خانوادگ ــى جمع ــت، در زندگ اس
و اجتماعــى نيــز چنيــن اســت، در زمينــه 
ــا  ــد ت ــى توان ــت و حكومــت هــم م دول

ــد. ــادق باش ــدازه اى ص ان
وى ادامــه داد: در حــال حاضــر اســاتيدى 
در كشــور مقالــه اقتصــادى مى نويســند و 
در آن زمينــه مصاحبــه و نقــد مــى كننــد، 
عــده اى از اســاتيد نيــز اصــال صحبــت يا 
مصاحبــه نمى كننــد امــا بــراى مــن نامــه 
ــر  ــدام تاثيرگذارت ــن اق ــند، اي ــى نويس م

اســت.
رئيس دولت دوازدهم يادآور شد: استادى 
كه در بحث اقتصــادى نقد دارد، براى من 
مستقيم نامه مى نويسد و من هم به دقت مى 
خوانم و پيام تشكر براى او ارسال مى كنم.

 براى همه نمى توان يك نســخه 
ورزشى نوشت

ــى  ــرد: وقت ــد ك ــورى تاكي ــس جمه رئي
مــا از موضوعــى نقــد مى كنيــم بايــد 
شــرايط كشــور را دقيقــا بدانيــم كــه كجــا 

هســتيم، شــما وقتــى دســتور ورزشــى بــه 
ــد، ســالمت و ســن  ــى دهي ــر م ــك نف ي
او را هــم در نظــر مــى گيريــد؛ بــه همــه 
نمى تــوان يــك نســخه ورزشــى داد، 
شــرايط كشــور شــرايط يكســانى نيســت.
روحانــى بــا بيــان ايــن كــه اميــد مــردم 
بــه آينــده كليــد دولــت يازدهــم و 
ــا  ــردم فض ــت: م ــت، گف ــم اس دوازده
ــد و مشــاهده مــى  را روشــن مــى ديدن
كردنــد، هــر روز گــره اى گشــوده مــى 
شــود. پيامبــر اكــرم (ص) مــى فرماينــد: 
ــا  ــايش ه ــه گش ــد ب ــل امي ــن عم بهتري
ــاز  ــا بدانيــم گــره هــا ب اســت. يعنــى م
مــى شــود، بــن بســت هــا از بيــن 
ــده  ــه آين ــا نســبت ب ــه م ــى رود. اينك م
ــت.  ــرج اس ــار ف ــيم انتظ ــدوار باش امي
وى ادامــه داد: بــه جــاى گفتــار درمانــى 
ــاز امــروز  ــم، ني ــى كني ــد درمان ــد امي باي
جامعــه مــا اميــد بــه فــردا اســت. نمــى 
ــروز مشــكلى  ــردم ام ــم م خواهــم بگوي
ندارنــد بــه عنــوان رئيــس جمهــورى هر 
روز ليســت قيمــت اجنــاس را مــى بينــم 

ــى  ــع زندگ ــم وض ــى كن ــاهده م و مش
مــردم چگونــه اســت مخصوصــا آنهايــى 

ــد. ــت دارن ــوق ثاب ــه حق ك
رئيس جمهورى تاكيد كرد: چه خوشحال 
يا نااميد يا غصه دار باشــيم از اين مســير 
عبور مى كنيم اگر به انتظار روز بهتر و اميد 
به شرايط خوب باشــيم اين راه كم هزينه 

تر مى شود.
 تدبير و حقانيت ما را در شوراى 

امنيت پيروز كرد
روحانــى ادامــه داد: هدف نهايــى آنان 
مشــروعيت زدايــى از نظــام جمهورى 
اســالمى ايران اســت، از كجا اين كار را 
شــروع كردند، اين كار را از جنگ روانى 
شــروع كردند، وارد جنگ اقتصادى شدند 

و براى مشروعيت زدايى با ما مى جنگند.
 فضاى مجازى شمشــير دو لبه 

است
رئيس جمهــورى در ادامه به تبليغات اين 
موضــوع در فضاى مجازى اشــاره كرد و 
گفــت: به هر حال تبليغــات وجود دارد، 
فضاى مجازى ضمن همه خوبى هايى كه 
دارد- دولت يازدهم و دوازدهم اين فضا را 

ايجاد كرده است.
روحانــى تصريــح كــرد: فضــاى بــاز 
ــه  ــم ؛ اول ب ــال كردي ــا دنب ــازى را م مج
خاطــر شــما دانشــگاهيان و در ادامــه 
ــم؛  ــام دادي ــن كار را انج ــم اي ــراى عل ب
پيشــرفت  و  علــم  امــروز  دنيــاى  در 
علمــى بــدون آشــنايى بــه فــن ديجيتــال 
ــد  ــت باي ــاخت آن را دول ــر س ــه زي -ك
ــاى  ــرم افزاره ــد و ن ــم كن ــتر فراه بيش
ــم - و  ــا ه ــا ب ــركت ه ــت وش آن را دول
ســواد فنآورانــه آن را همــه يــاد بگيريــم و 
درســت اســتفاده كنيــم؛ اگــر ايــن نباشــد 

ــود. ــد ب ــق خواه ــجو ناموف دانش

در پى تدوين الگوى پايه اسالمى ايرانى پيشرفت انجام شد

فراخوان رهبرى براى نظر مشورتى

رئيس جمهوري:

هر چقدر از آزادى دانشگاه بكاهيم ضرر كرده ايم

سند ملى كنترل و كاهش مصرف مشروبات 
الكلى بازنگرى مى شود

 وزير كشــور از بازنگرى سند ملى كنترل و كاهش مصرف مشروبات 
الكلى خبر داد و گفت: پرونده اخير توزيع مشروبات الكلى دست ساز كه 
موجب مرگ تعدادى از مصرف كنندگان در برخى استان هاى كشور شده 

بود، در جلسه آتى شوراى امنيت كشور بررسى مى شود.
به پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، عبدالرضا رحمانى فضلى روز 
گذشته در يكصد و هفتمين جلسه شوراى اجتماعى كشور كه با موضوع 
بررســى اجراى ســند ملى كنترل و كاهش مصرف مشروبات الكلى در 
محل وزارت كشــور برگزار شد، اظهار داشــت: اجراى اين سند از سال 
92 به مدت پنج ســال آغاز شده و در سال 96 به پايان رسيده است.وزير 
كشــور تاكيد كرد: اكنون شوراى اجتماعى كشــور نتايج و نقاط قوت و 
ضعف هاى اجراى اين سند را در كارگروه مورد بررسى قرار داده و با توجه 
به اولويت هاى كه وجود دارد اين سند مورد بازنگرى قرار بگيرد تا پس 
از تصويب به دستگاه هاى مورد نظر جهت اجرا ابالغ شود. رحمانى فضلى 
گفت: پس از اســتماع گزارش دستگاه هاى متولى اجراى سند ملى كنترل 
و كاهش مصرف مشروبات الكلى در كشور، نقش اطالع رسانى عمومى 
در پيشگيرى از مصرف مشروبات الكلى و پيامدهاى ناشى از مصرف آن 

را بسيار مهم و ضرورى توصيف كرد

روحانى با اقتصاددانان ديدار مى كند
 رئيس جمهــور از برگــزارى جلســه بــا اســاتيد اقتصــاد 

دانشــگاه ها دربــاره حــل مشــكالت اقتصــادى خبــر داد.
دربــاره  رودررو  به صــورت  اســت،  قــرار  جلســه  ايــن  در 
پيشــنهادات اســاتيد اقتصــاد دانشــگاه ها دربــاره حــل مشــكالت 

ــم. ــت كني ــادى صحب اقتص
بــه گــزارش تســنيم، اخيــراً 50 اقتصــاددان كشــور در نامــه اى بــه 
رئيــس جمهــور پيشــنهاداتى را بــراى حــل مشــكالت اقتصــادى 

ارائــه داده بودنــد.
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94كودك دختر بى سرپرست به زنان مجرد واگذار شدند
 سرپرستى 94 كودك دختر ، پارسال به زنان مجرد باالى 30 سال واگذار شد.

مديركل اداره كودك و نوجوان سازمان بهزيستى كشور گفت: بر اساس قانون حمايت 
از كودكان و نوجوانان بى سرپرســت در سال 1392، سه گروه خانواده هايى كه بچه 
دار نمى شــوند، پدر و مادرهايى كه بچه دار هســتند و همچنين زنان مجرد باالى 30 
ســال ســن، در صورت داشتن شرايط الزم، سرپرســتى كودك بى سرپرست به آنها 

واگذار مى شود.
محمد نفريه در گفت وگو با ايرنا ، با اشاره به اينكه استقبال زنان مجرد براى دريافت 
سرپرستى و فرزند دختر زياد است، بيان كرد: بر اساس مقررات، تنها سرپرستى فرزند 

دختر به زنان مجرد باالى 30 سال سن داده مى شود.

فشار اقتصادى پديده كودك آزارى را افزايش مى دهد
 در شرايطى كه افراد با مشكالت اقتصادى و فشار روانى مواجه باشند،كودك آزارى 
نيز افزايش پيدا مى كند و «ناديده گرفتن كودك» شايعترين نوع كودك آزارى در اين 
مواقع است.يك عضو هيات علمى دانشگاه گفت: اختالالت روانى باعث آسيب زدن 
به رفتارهاى افراد جامعه مى شود، كودك آزارى مهمترين آسيبى است كه به دليل اين 
اختالالت در جامعه بروز مى كند اما بسيارى از موارد كودك آزارى گزارش نمى شود.
بــه گزارش ايرنا، كتايون رازجويان،  افــزود: يكى از مهمترين انواع كودك آزارى كه 
امروزه بســيار در خانواده هاى ايرانى رواج دارد، «ناديده گرفتن كودك» است، والدين 
به دليل بيماريهايى كه دارند يا فشــارهاى زندگى، توجهى به كودك خود نمى كنند و 

نيازهاى آنها ناديده گرفته مى شود.

غيبت دانشجويان شركت كننده در پياده روى اربعين 
موجه است

 معاون آموزشى وزارت علوم از موجه بودن غيبت دانشجويان متقاضى شركت در 
مراسم پياده روى اربعين حسينى خبر داد.

مجتبى شــريعتى نياسر در گفت وگو با ايســنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: در آستانه 
ايام اربعين حســينى ممكن است دانشجويان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى 
به زيارت عتبات مشــرف شوند، بنابراين غيبت دانشجويانى كه در مراسم پياده روى 
اربعين شــركت مى كنند موجه خواهد بود.معاون آموزشى وزارت علوم خاطر نشان 
كرد: امروز بخشــنامه اى مبنى بر موجه بودن غيبت دانشــجويان متقاضى شركت در 

مراسم پياده روى اربعين به كليه مراكز و دانشگاه هاى سراسر كشور ابالغ مى شود.

پنجم صفر؛ شهادت حضرت رقيه (س)
 روز پنجم ماه صفر مصادف اســت با روز شهادت حضرت رقيه 
(س) در خرابه شهر شــام. كودكى كه هنوز انگار صداى درخواست 
پدر از ســوى وى، در كوچه پس كوچه هاى تاريك تاريخ بشــرى به 

گوش مى رسد.
در روز پنجم ماه صفر ســال 61 ه.ق، حضــرت رقيه (س) مظلومانه 
به شــهادت رسيد. نام شــريفش «رقيه»، «فاطمه» و «زينب» و پدرش 

حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) و مادرش ام اسحاق است.
والدت آن حضرت در مدينه بود و در ســن ســه سالگى يا بيشتر در 
محرم 61 هجرى با پدر بزرگوارش به كربال آمد. قبل از روز عاشــورا 
بارها مورد تفقد و دلجويى حضرت اباعبداهللا (ع) قرار گرفت تا آنجا 
كــه آن حضرت به خواهرشــان حضرت زينــب (س) در مورد وى 

سفارش كردند.
حضرت رقيه (س) بعد از شــهادت امام حسين (ع)، اهل بيت (ع) و 
اصحاب ايشــان در صحراى كربال، همراه با اسرا به كوفه و شام برده 

شد و در مسير چهل منزل راه شهر شام، رنج هاى فراوانى ديد.
در شام بعد از ديدن سر نورانى پدر با پيشانى شكسته در خرابه، آن قدر 
ناله زد و گريست تا به ملكوت اعال پيوست و بدن شريف آن حضرت 

را شبانه دفن كردند.
از كهن ترين منابعى كه نام آن حضرت با لفظ "رقيه" ياد شــده است، 
قصيده سيف بن عميره نخعى كوفى از اصحاب امام جعفر صادق(ع) 

و امام موسى كاظم (ع) است.
شــواهد و مدارك درباره وجود شريف آن حضرت و استقرار قبر آن 
حضرت در مكان فعلى حرم مطهر ايشان همراه با معجزات و كراماتى 

از آن مظلومه بسيار است.

هجمه عليه جامعه پزشكى 
به مردم آسيب مى رساند

 رئيس كميســيون اخالق شوراى عالى نظام پزشكى گفت: جايگاه 
جامعه پزشكى در ايران از نظر افكار عمومى مناسب است، اما به علت 
هجمه هايى كه به آن مى شود، ممكن است اين اعتبار مخدوش و منجر 

به آسيب به مردم شود.
مصطفى معيــن در گفت وگو با ايرنا درباره علت هجمه ها عليه جامعه 
پزشكى اظهار داشت: امر ســالمت فقط به جسم بيمار توجه ندارد و 
به ســاير ابعاد روانى و اجتماعى او نيز ارتباط دارد. وقتى بحث اخالق 
پزشكى مطرح مى شود، به همه جنبه هاى رابطه پزشك با بيمار و سالمت 
اجتماعى، آموزش براى پيشگيرى و درمان بيمارى ها و دفاع از حقوق 

بيماران نيز توجه دارد.
وى افزود: پزشــكان عالوه بر امر درمانگرى، رسالت اجتماعى مهمى 
نيــز بر عهده دارند و به همين دليل در جامعه مقبوليت و نفوذ دارند و 
مى توانند بسيار بيشتر از ساير اقشار و حتى مسئوالن به مردم و جامعه 

كمك كنند.
معين اظهار داشــت: به نظر مى رســد هجمه هايى كه گاها شاهد آن 
هستيم بيشتر به دليل ناآگاهى و تنگ نظرى برخى مسئوالن مربوطه و 
رسانه ها باشد؛ زيرا جايگاه پزشكى از ديرباز و در همه جوامع از قداست 
برخوردار بوده است. در حرفه طب، پزشكان سوگند مى خورند كه در 
هر شــرايطى منافع و حقوق بيماران و سالمت جامعه را بر منافع خود 
مقدم بدارند.وى افزود: اعتماد ميان بيماران و پزشــكان و اعتماد جامعه 
نســبت به آنان بايد همواره وجود داشته باشــد و در غير اين  صورت 
با كاهش اثربخشــى طبابت، اين جامعه و مردم هستند كه آسيب پذير 
مى شــوند.معين ادامه داد: البته در هر حرفه اى ممكن است درصدى از 
تخلف يا قصور نيز وجود داشــته باشد، اما به طور نسبى اين قصور در 
پزشكى كم است. جايگاه پزشكى در ايران از نظر افكار عمومى مناسب 
اســت و معموال در رتبه دوم يا سوم از نظر مرجعيت فكرى قرار دارد، 
اما به علت فضاسازى هايى كه مى شود، ممكن است اين اعتماد كم شود.
رئيس كمسيون تخصصى اخالق سازمان نظام پزشكى بيان كرد: نقش 
مثبت يا تخريبى مســئوالن در اين زمينه زياد است و از طرفى بايد به 
تاثير رسانه ها نيز توجه كرد. به طور مثال فضاى مجازى به علت سطحى 
نگرى در برخى موارد، برخى خطاها را پررنگ مى كند يا به شايعات بى 
اساس دامن زده مى شود. اگر هم تخلفى وجود داشت نبايد به كل جامعه 

پزشكى تعميم داده شود.
اين استاد دانشگاه علوم پزشــكى تهران اظهار داشت: در جامعه اى كه 
دچار بحران هاى اجتماعى، سياســى و اقتصادى است و نااميدى رو به 
افزايش است،  پزشكان مى توانند و بلكه وظيفه دارند كه از نفوذ معنوى 
خود براى افزايش اميد، آرامش، اعتماد و سرمايه اجتماعى استفاده كنند.

رســالت: آيت ا... مكارم شيرازي: دولت در مشكالت گراني بي تقصير 
نيست 

 وقتى كليد دست دولِت البد راه حلشم با اوِن!!
گل ورزشي: صداي پاي برادران مجيدي 

 يعني مي گن كفشاي ميرزا نوروز پوشيدن! 
رويش ملت: كارت هوشمند سوخت احيا مي شود 

 بگو ابتكارات احمدي نژاد داره دوباره احيا مى شه!! 
شروع: صبور باشيد ماه آينده بازار نرمال مي شود 

 پنجره هاى اميد داره گشوده مى شه!! 
فرهيختگان: كت جادويي سينماي ايران 

 بدون شرح!! 
قانون: چرا حكم انفصال رئيس بانك مركزي اجرا نشد؟

 جز اسراره!!
خبر ورزشي: پروين: باورم نمي شه، شفيع كه حالش خوب بود 

 با حال خوبش رفت اون دنيا مگه اين بده
كيهان: وزير ارشاد در يك جلسه دو كارت زرد از مجلس گرفت 

 مواظب نباشه دفعه بعد كارت قرمز بهش ميدن
استقالل: ماشين سازي براي قاپيدن شجاعيان نقشه كشيده است 

 عجب نقشه شومى!!
ايرن ورزشي: راگبي به جاي فوتبال 

 بدون شرح!!
همدان پيام: حفظ امنيت غذايى مردم دغدغه اصلى سالمت

 چقدر هم كه با اين گرونى ما براى غذا امنيت داريم، ســفره 
هامون داره كوچيك و كوچيكتر مى شه!!

فرارو: وزارت علوم امريه سربازى جذب مى كند
 اينم براى اينكه نيرو استخدام نكنن!!

ايرنا: مرگ خاموش در خودروى شخصى 
 اينجاست كه مى گن چهار ديوارى اختيارى!!

همدان پيام: دريافتى شورا علنى اعالم مى شود
 بستگى داره كدوم قســمت دريافتى شون باشه اونى كه نقد 

مى گيرن يا اونى كه مى ريزن تو حساب!!

اعتماد به تماس تلفنى يك ميليارد 
آب خورد

 يك كالهبردار با اســتفاده از شــگرد برنده شدن در مسابقه، يك 
ميليارد ريال از حساب مرد جوان برداشت كرد.

رئيــس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعــات همدان گفت: متهم در 
تماس تلفنى با مالباخته خبر برنده شدن وى در مسابقه را داده و پس 
از كمى گفتگو متوجه مى شود مخاطبش سواد و اطالعات كافى ندارد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفتگو با ايرنا بيان كرد: مالباخته كه متحير 
و شــيفته اين موضوع شده و برنده شــدن رقم چند ميليونى برايش 
جذاب و شيرين بود متوجه عواقب كارى كه از وى درخواست شده، 

نمى شود.
رئيس پليس فتا همدان اظهار داشــت: فــرد كالهبردار كه متوجه اين 
موضوع شــده بود با تغيير شــگرد و به بهانه كاستن زحمت مالباخته 

عنوان مى كند نيازى به حضور در كنار دستگاه عابر بانك نيست.
ســرخوش نهاد ادامه داد: متهم براى واريز جايزه، اطالعات حســاب 
بانكــى و رمز را از مالباخته مطالبــه كرده و او نيز اين اطالعات را در 

اختيار وى قرار مى دهد.
وى گفت: پس از گذشت مدتى كوتاه متهم اقدام به برداشت از حساب 
بانكى اين فرد كرده كه هم اينك پرونده اى در اين زمينه تشكيل شده 

و شناسايى و دستگيرى كالهبرداران در دستور كار است.
رئيس پليس فتا همدان به شهروندان توصيه كرد: فريب پيامك، ايميل 
و تمــاس هاى تلفنى با عنوان برنده شــدن در مســابقات راديويى و 

تلويزيونى را نخورند.
سرخوش نهاد تاكيد كرد: شهروندان اطالعات بانكى خود را در اختيار 
ديگران به ويژه افراد ناشــناس قرار ندهند و سواد و اطالعات رسانه 

اى خود را به منظور قرار نگرفتن در دام افراد كالهبردار باال ببرند.
351 فقره پرونده نيمه نخســت امسال در پليس فتا تشكيل شد كه در 
اين راســتا 147 متهم كه اقدام به كالهبردارى، برداشــت غيرمجاز از 

حساب بانكى و مزاحمت اينترنتى كرده بودند، دستگير شدند.

 co مرگ 4 نفر بر اثر مسمويت گاز

4 تن بر اثر مســموميت با گاز co در نيمه نخست سال جارى در 
اين استان جان خود را از دست دادند. 

مديركل پزشكى قانونى همدان بيان كرد: سه زن و يك مرد از ابتداى 
سال جارى تا پايان شهريور بر اثر گازگرفتگى جان باختند.

على  احسان صالح  ادامه داد: شمار جانباختگان ناشى از گازگرفتگى ها 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 60 درصد كاهش داشته 
اســت. وى گفت: در شش ماهه نخست سال گذشته نيز 9 تن شامل 

هفت زن و 2 مرد بر اثر مسموميت با گاز co جان باختند.

مشكل ارز دانشجويى حل شده است
 وزير علوم، تحقيقات و فناورى با اشــاره به اينكه ارز دانشجويى براى دانشجويانى 
كه به صورت آزاد براى مطالعات تحقيقاتى به خارج از كشور رفته اند به وضعيت قبلى 
برگشته اســت، گفت: مى توان با يك دوره تكميلى و تخصصى يك ساله و شش ماهه 

فارغ التحصيالن دانشگاهى را در مدارس استخدام كرد.
به گزارش ايسنا، منصور غالمى، اظهار كرد: دانشگاه بيرجند جزو مهم ترين دانشگاه هاى 
استانى است و اين دانشگاه در كشور ظرفيت خوبى از نظر آموزش دانشجويان و انجام 
پژوهش و تحقيقات دارد و در اين سفر يكى از اهداف، شناسايى و ارزيايى ظرفيت هاى 
علمى و تحقيقاتى استان بوده است.وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه در اين 
سفر اطالعات خوبى به دست آمده است، افزود: برنامه ريزى براى استان هاى متقاضى را 

در طرح ساماندهى آموزش عالى كشور اجرايى مى كنيم.
غالمى تصريح كرد: مانند بســيارى از سفرهاى اســتانى در سفر به خراسان جنوبى نيز 

بسيارى از پروژه هاى دانشگاهى كه برخى خيرساز بودند، افتتاح شد.

تاثير رژيم غذايى بر حفظ سالمت روده ها
 ما با رژيم غذايى خود، عالوه بر تغذيه خودمان، ميلياردها باكترى، ويروس و قارچ 
هاى در حال زندگى در بدن مان را كه ميكروبيوم روده را تشــكيل مى دهند نيز تغذيه 

مى كنيم.
به گزارش مهر، ميكروبيوم هاى روده وظايف متعددى نظير تجزيه مواد خوراكى كه قابل 
هضم در بدن نيستند را انجام مى دهند. عوامل مختلفى بر ميكروبيوم روده تاثير مى گذارند 
كه از آن جمله رژيم غذايى ما به عنوان يكى از اصلى ترين موارد تاثيرگذار بر سالمت 
روده شــناخته مى شــود.به گفته محققان، ما مى توانيم با توجه به رژيم غذايى مان، در 

ميكروبيم هاى روده تعادل ايجاد كرده و سالمت گوارشى خوبى داشته باشيم.
فيبر رژيمى حاصل از مواد غذايى مانند ميوه ها، ســبزيجات، آجيل، حبوبات و غالت 
سبوس دار بهترين ســوخت براى باكترى هاى روده تلقى مى شوند. فيبر موجب ايجاد 
اسيدهاى چرب با زنجيره كوتاه مى شود روده را تغذيه كرده، و به جلوگيرى از التهاب 

كمك كرده و در نتيجه خطر ابتال به سرطان كاهش مى يابد. 

ذخيره خون كافى براى آمادگى ارايه خدمت در اربعين
 مديرعامل ســازمان انتقال خون از تامين خون كافى براى مراســم اربعين حسينى 
خبر داد و گفت: براى مراســم اربعين مراكز انتقال خون سراســر منطقه غرب كشور و 
بيمارستان هاى مناطق مرزى نزديك به عراق را تجهيز كرده و ذخيره خون و فرآورده هايى 

خونى مناسبى در اين مناطق خواهيم داشت.
على اكبر پورفتح ا... در گفت وگو با ايســنا، درباره وضعيت ذخاير خون و فرآورده هاى 
خونى در اربعين حســينى، گفت: براى آمادگى در مراسم اربعين حسينى، ميزان ذخيره 
خون را در سراســر كشــور و بويژه در نقاط مرزى به حداكثر رسانده ايم تا اگر مشكلى 

پيش آمد بتوانيم به خوبى آن را مديريت كنيم.
وى افزود: البته اينطور نيست كه خون و فرآورده هاى خونى در مرزها و بيمارستان هاى 
مرزى مستقر باشــند،  بلكه مراكز انتقال خون تمام منطقه غرب كشور و بيمارستان هاى 
مناطــق مرزى نزديك به عراق را تجهيــز مى كنيم و ذخيره خون و فرآورده هايى خونى 

مناسبى را در اين مناطق ايجاد مى كنيم تا مشكلى ايجاد نشود.

مريم ملكى »
 تــا به حال به زندگي در كشــوري 
كه نيم سال شب و نيم سال روز است، 
فكر كرده ايد. شــش ماه شب و تاريكي 
مطلــق. البته تكنولوژي بــرق اينجا به 
كمك مي آيد و مي تواند شــب را مانند 
زندگي  تصور  كند.  روشن  برايمان  روز 
در تاريكي مطلق براي بيشتر ما ترسناك 
اســت و شايد خيلي ســخت بتوانيم با 
اين شــرايط كنار بياييم حتي شده براي 
يك ســاعت. اما در همين شهر همدان 
هستند افرادي كه تاريكي مطلق زندگي 
مى كنند وتنها چراغ روشــن براي آنها، 

چراغ دلشان است.
روز جهاني عصاي سفيد فرصتي شد تا 
سري به دنيا روشندالن بزنيم. آدمي هايي 
قانــع و مهربان اما پرشــور و پرتالش. 
آدم هايــي كه زندگي را شــايد خيلي 

زيباتر از ما ببينند.
 مجتمع آموزشي موسي بن جعفر، 

تنها مدرسه روشندالن همدان 
مدرســه در محله قديمي به نــام انبار نفت 
واقع شده و وقتي آدرس آن را پرس و جو 
مي كني كمتر كسي از وجود آن مطلع است. 
وارد مجتمع كه مي شوى، بچه هاي قد و نيم 
قد با لباس هاي زيبــا و مرتب جلب توجه 
مي كند. فرشتگان پرنوري كه فقط دو بال از 
فرشــته بون كم دارند. صداي خنده هايشان 
فضاي مدرســه را پر كرده اســت. انگار با 
همين خنده ها توانسته اند شاخ غول بينايي را 
بشكند. ديوار مدرسه پر است از جمله هاي 

انگيزه بخش و پرمعني مانند:
 «آن دنيايي كه چشــم همه را به خود خيره 
كرده و مردمان را مســحور خودش نموده 
است فقط يك برهوت است كه به تو توفيق 

نديدن آن را داده اند»
 مربيــان مجتمع بــا توجه به حساســيت 
خانواده ها اجــازه صحبت با بچه ها را به ما 
نمي دهند كه اين مســئله به نوبه خود قابل 

توجه است.
 مجتمع قدس پــل ارتباطي بين 

روشندالن و سازمان بهزيستي
مجتمع توان بخشــي قدس يكي از معدود 
مكان هايي است پيگير مشكالت نابينايان و 
كم بينايان مي باشــد. اين مركز فعاليت خود 
را از سال 1387زير نظر بهزيستي آغاز كرده  
اســت. مجتمع توان بخشــي قدس تاكنون 
پرونده مددكاري حدود هزار نفر از نابينايان 
و كــم بينايان همدانــى  را در اختيار گرفته 
است و داراى واحد مجزاى مددكارى براى 

نابينايان مى باشد.
رئيس مجتمع توان بخشي قدس در اين باره  
مي گويد: ايــن مجتمع در اصل پل ارتباطي 
بين معلوالن و ســازمان بهزيســتي است و 
هدف ما در اينجا انعكاس مشكالت معلوالن 

به مراجع باال و پيگيري آن تا حصول نتيجه 
مى باشد.

ســرمدي مي افزايد: در ايــن مجتمع تالش 
شده خدمات ارائه شده توسط بهزيستي به 
عزيزان معلول ساماندهى شود.اين خدمات 
شامل پرداخت مســتمري، صدور دفترچه 
خريد  هزينه هاي  كمــك  درماني،  خدمات 
لوازم ضــروري منزل وكمــك هزينه هاي 
تحصيلي و... است. نحوه و شرايط پرداخت 
اين كمك هزينه ها بر اساس تصميم گيري 
كميته توان بخشي شهرســتان همدان و از 
منبع سازمان بهزيستي و سازمان هدف مندي 

يارانه ها پرداخت مي شود.
وى بــا بيان اينكه حــدود 950 نفر نابيناى 
مطلــق و كم بينــا در همدان وجــود دارد 
مــى گويد:  از اين تعــداد  304 نفر از آنها 
مســتمري دريافت مى كنند و مابقي آنها يا 
شرايط دريافت مســتمرى را ندارند و يا به 

مرحله خودكفايي رسيده اند.
ســرمدي از ديگر اهــداف مجتمع را توان 
بخشــي معلوالن عنوان مي كند و مي گويد: 
برنامه هاي  كارآفريني  راســتاي  در  مجتمع 
زيــادي را به مرحلــه اجرا رســانده و در 
اين راســتا اقــدام به تشــكيل كالس هاي 
حرفه آمــوزي نموده  اســت.همچنين افراد 
مراجعه كننده مي توانند از خدمات مشاوره  
و كالس  مهارت هاي ذهني هم استفاده كنند.
وي با اشــاره به كارگاه هاي داير در مجتمع 
معتقد است: معلوالن عالقه مندي كه شرايط 
آنها اجازه مي دهد مي تواند در اين كارگاه ها 
شركت كنند و از اين راه  درآمدي هر چند 

اندك به دست آورند.
ســرمدى همچنين مى افزايــد : مجتمع ما 
اين پتانســيل را در خود مى بيند كه پذيراى 
تعداد بيشــتري از افراد معلول عالقه مند به 
آموختن حرفه يا هنر باشــد و با آغوش باز 
از اين عزيزان استقبال مى كند. هدف اصلى 

ما توانمند ساختن اين افراد است. ما در هيچ 
كدام از مراحــل آنها رها نمي كنيم و به اين 
عزيزان كمك مي كنيم يا در خود مجتمع و يا 
حتي به صورت خوداشتغالي و كار در منزل 
مشغول به كار شوند و به مرحل درآمدزايي 

برسند.
ســرمدي به جديدترين خدمت ارائه شده 
در مجتمــع قدس اشــاره مى كنــد و  مى 
گويد :كالس آموزش خط بريل با توجه به 
درخواست هاي مكرر در  روز هاى پنج شنبه  
در  اين مجتمع داير شــده است. با توجه به 
اينكه  همه روشــندالن شرايط تحصيل در 
مدرسه را ندارند و برخى   خط بريلى كه در 
گذشته آموخته اند  فراموش كرده اند  ارائه 
اين خدمات احساس شد تا اين افراد عالوه 
بر پر  اوقــات فراغت  بر ميزان دانش خود  
بى افزايند .قابل ذكر است كالس هاي خط 

بريل در مجتمع داير است.
 سرمدى مقوله گردشــگرى روشندالن را 
بســيار كم رنگ مى داند و مى گويد: اكثراً 
نابينايان و كم بينايان از اماكن مذهبي استقبال 
مي كننــد و يكي از علــل آن مي تواند  نبود 
شــرايط  و امكانات مناسب براي اين افراد 
در راستاي اســتفاده از مراكز گردشگري و 

تفريحي باشد. 
ســرمدى با اشــاره به  كمبــود موجود در 
خصوص خدمات شــهري بــراى معلوالن 
مــى افزايــد:  عمًال در شــهر همــدان به 
مناسب ســازي معابر  براي اين افراد توجه 
نشده اســت  و امكانات حمل و نقل درون 
شهري مناســب  به  اين عزيزان ارايه نمى 
شود. دستگاه هاي عابربانك هم براي استفاده 
نابينايان مناســب نيستند و اين دستگاه ها بر 
اســاس نياز اين افراد طراحي نشده است.

حتــي در ادارات و مراكز دولتي هم فضاي 
و امكانات و خدمات الزم براي نابينايان در 

نظر گرفته نشده است. 

وى ادامه مى دهد: ســازمان بهزيســتي با 
جديت پيگير رفع اين موانع است تا بتواند 
حداقل امكانات شــهري مناســب را  براي 
استفاده  بهتر روشــندالن ايجاد كند البته به 
تنهايي و بدون  كمك ساير ارگان ها قادر به 

امر نخواهد بود.
سرمدى حل اين معضل نياز به همت دسته 
جمعي همه ارگان هــا مى داند و مى گويد: 
هــر اداره و مركز دولتــي مي تواند از خود 
شروع كند و فضاي اداره خود را حدامكان 
براي استفاده مراجعه كنندگان معلول مناسب 

سازي نمايد.
 رئيس مركز توانبخشــى مهمترين معضل 
نابينايــان و حتــي همه معلــوالن را بحث 
اشتغال عنوان مى كند  و مى گويد:   اگر اين 
عزيزان بتوانند بنا به توانايي و شرايط خود 
در جايي مشغول به كار شوند و درآمدزايي 
كنند بسياري از مشكالت آنها خود به خود 

حل مي شود.
بايد تمهيداتي انديشــيده شود اين عزيزان 
بتوانند فارغ از كاغذ بازي هاي اداري و روند 
خسته كننده دريافت وام هاي خوداشتغالي، 
بتواند به راحتي از اين امكان اســتفاده كنند 
و به خود اشتغالي برســند. يكي از چالش  
بــزرگ اين افراد بــراي دريافت وام، يافتن 
ضامن معتبر اســت كه از عهده بسياري از 

آنها بر نمي آيد.
ســرمدى در پايان از  ادارات و ارگان هاى 
دولتى توجه بيشتر  به قانون مصوب مجلس 
درباره اشــتغال ســه درصدى را طلب مى 
كند و هم چنين از كارفرمايان و بخش هاي 
خصوصي اين درخواست را دارد كه توانايى 
هــاى معلــوالن  را ببينند و آنهــا را بكار 
بگيرند. در اين بين هم از بسته هاي تشويقي 
بهزيستي براي كارفرماياني استفاده مي كنند و 

هم بهره  معنوي اين كار را ببرند.

روز عصاى سفيد تنها فرصت ديده شدن نابينايان

چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد

حضور پليس زن 
در محاكم اطفال و 
نوجوانان ضرورى است
 اگر در روند دادرســى الزم به برخورد 
پليس باشــد، اين امر بايد توسط پليس زن 
صورت گيرد كه به شرايط روحى و روانى 

اطفال آشنايى كامل داشته باشد.
به گزارش فرارو؛ ذبيح ا... معاون حقوقى قوه 
قضائيه اظهار كرد: كودكان و نوجوانان آينده 
سازان جامعه هســتند و از طرفى به لحاظ 

ويژگى هاى روحى و روانى آن ها و آسيب 
پذيرى جدى هميشه مورد توجه بودند.

ذبيح الــه خدائيان با بيــان اينكه آموزه هاى 
اسالم از 1400 سال پيش بيشترين توجه را 
به تربيت كودكان و نوجوانان داشته است، 
افزود: هيچ دينى مانند اســالم به اين اندازه 
به اطفال و كودكان توجه نداشته است؛ لذا 
ما مسلمانان بايد در ترويج فرهنگ رعايت 
حقوق اطفال و نوجوانان پيش قدم باشــيم 
چرا كه تربيت اين قشر از قبل تولد تا زمان 
پذيرش مسئوليت در اسالم مورد توجه بوده 
اســت.وى با بيان اينكه در قانون مجازات 

اسالمى مصوت سال 1392و آيين دادرسى 
كيفرى به حقوق كودكان و نوجوانان توجه 
ويژه شــده اســت، عنوان كرد: كشور هاى 
مختلــف در رابطه با مســئوليت تدريجى 
متفاوتى  برخوردهاى  نوجوانان،  و  كودكان 

در نظر گرفته شده است.
خدائيان ادامه داد: برخى كشــور ها حداقل 
سن كودكان مشخص شده است و در برخى 
كشور هاى ديگر ســن حداقلى مشخص 
نشده اســت. مجازات كودكانى كه مرتكب 
جرم معــارض با قانون  شــدند براى اين 
افراد خفيف تر از بزرگساالن است چرا كه 

مجازات بايد جنبه تربيتى داشته باشد. جرايم 
اطفال در دادگاه ويژه رســيدگى مى شود و 
در اين زمينه برخى از مسئوليت ها به پليس 

كودكان و نوجوانان واگذار شده است.
وى افــزود: اگر در روند دادرســى الزم به 
برخورد پليس باشــد، اين امر بايد توسط 
پليس زن صــورت گيرد. در اين شــرايط 
پليس بايد به شرايط روحى و روانى اطفال و 
نوجوان آشنايى كامل داشته باشد و همچنين 
به پليس اختياراتى داده شــده اســت كه از 
بدو شروع كار مصالحه را در نشست هاى 

خانوادگى اعمال كند.
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برق پرمصرف ها از كى گران مى شود؟
 مدتى است كه زمزمه افزايش تعرفه برق مشتركان پرمصرف از سوى دولت و مجلس 
مطرح شــده و على رغم اينكه قرار بود تاكنون تعيين تكليف شود، هنوز به نتيجه نرسيده 

و منتظر اخذ مجوزهاى الزم است.
به گزارش ايسنا، چندى پيش موضوع افزايش تعرفه برق از سوى وزارت نيرو به مجلس 
پيشنهاد شد و در حال حاضر نيز اين مساله در كميسيون هاى مختلف مجلس در حال نقد 
و بررسى است تا بر اساس گفته هاى سخنگوى صنعت برق، پرمصرف ها از ترس ميزان 

جريمه مجبور به اعمال مديريت مصرف برق شوند.
رضــا اردكانيــان، وزير نيــرو چندى پيــش اعالم كرد كــه تعرفه مناســبى براى 

پرمصرف هــاى آب و بــرق به دولــت ارايه مى كنيــم؛ چراكه حــدود 80 درصد 
مصرف كنندگان برق در حد الگوى تعريف شــده يا زير آن مصرف مى كنند و هيچ 
مشــكلى ندارند ولى در همين شــرايط پرمصرف هايى داريم كه نبايد از تعرفه هاى 
پايين برخوردار باشند؛ بنابراين اصالح قيمت به عنوان يك ابزار براى اصالح روند 

بود. خواهد  كمك كننده  پرمصرف ها 
در ايــن بــاره هم چنين معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با اشــاره به برنامه دولت 
براى افزايش تعرفه برق مشــتركان پرمصرف نيز اظهار كرد: در حال حاضر مشغول اخذ 
مجوزهاى الزم براى انجام اين كار هســتيم تا بتوانيم هرچه سريع تر اين طرح را اجرايى 

كنيم.

همايون حائرى با تاكيد به اين مســاله كه در حــال حاضر برنامه اى براى افزايش قيمت 
برق در دســتور كار دولت قرار ندارد، اما بر اســاس تمهيدات در نظر گرفته شده، براى 
مشتركان پرمصرف جريمه در نظر گرفته ايم، گفت: يكى از راهكارهاى مديريت مصرف 
كنترل مشــتركان پرمصرف است كه براى اين مهم برنامه جريمه مشتركان پرمصرف در 

دستور كار قرار گرفته است.
ــاه تعييــن تكليــف شــود  ــا مهرم ــا ايــن مســاله ت ــود نهايت ــرار ب علــى رغــم اينكــه ق
ــه شــرايطى  ــاره نيســت و باتوجــه ب ــم قطعــى در ايــن ب ــرى از تصمي ــوز خب ــا هن ام
كــه امســال در حــوزه خاموشــى ها پشــت ســر گذاشــتيم، انتظــار مــى رود كــه نــگاه 

ــود. ــوع ش ــن موض ــه اي ــرى ب ويژه ت

خبـر

پورابراهيمى خبر داد:
يارانه ارز به صورت يارانه به مردم 

پرداخت مي شود

 رئيس كميســيون اقتصادى مجلس گفت: متوسط قيمت كاالهاى 
اساسى در مقايسه با پارسال 30 تا 50 درصد افزايش داشته است.

محمدرضا پورابراهيمى گفت: متوسط قيمت كاالهاى اساسى به رغم 
اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانى، در مقايسه با پارسال از 30 تا 50

درصد افزايش يافته است كه نبايد اين گونه باشد.
بــه گزارش مهر، وى افزود: بر اســاس توافق دولت و مجلس درباره 
كاالهاى اساسى، قرار است نرخ ارز ترجيحى (4200 تومان) همه 25

قلم كاالى اساسى تامين شود.
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: گزارش 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه حاكى از آن است كه بخش زيادى از 

اين كاالها براى بازه زمانى يكساله خريدارى شده است.
پورابراهيمى با اشــاره به اينكه در زمينه قيمت كاالها، مشــكالت و 
نگرانى هايى وجود دارد، اظهار داشت: حوزه نظارتى وزارت صنعت، 

معدن و تجارت بايد نظارت جدى داشته باشد.
وى اضافه كرد: در جلســه با دولت، بحث شــد تا يارانه ارزى كه به 
عنوان مابه التفاوت نرخ ترجيحى و بازار ثانويه اختصاص داده مى شود 

به صورت يارانه در اختيار مردم قرار گيرد.
پورابراهيمــى گفت: در حــال حاضر چند ميليــون تبعه خارجى از 
يارانه متعلق به مردم ايران اســتفاده مى كنند و همچنين حدود 4 تا 5
ميليون گردشگر خارجى هم از اين ظرفيت استفاده مى كنند و قاچاق 
كاالى اساســى هم در دو ماه اخير، مشكل ساز شده است بنابراين اگر 
يارانه ارزى به خود مردم به صورت مســتقيم داده شود برخى از اين 

مشكالت، حل مى شود.
وى افزود: اين موضوع در حال بررســى است و قرار است كميته 
تخصصــى دربــاره آن كار كند و جمع بنــدى آن در صحن علنى 
مجلس مطرح مى شــود و در صــورت نياز، در ايــن زمينه قانون 

تصويب مى شود.
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس يادآور شد: در جلسه درباره سبد 
حمايتى ويژه هم بحث شــد و بر اســاس اظهار نظر دولت، اين سبد 

حدود 50 درصد جمعيت كشور را پوشش مى دهد.
پورابراهيمــى افزود: منابع اين ســبدها از محل تغيير قيمت خوراك 
پتروشــيمى ها و پااليشگاهى هاى تامين مى شود كه حدود 12 هزار و 

500 ميليارد تومان است.
پورابراهيمى افزود: ظرف هفته هاى آينده برنامه جامع دولت و مجلس 

در ارتباط با سوخت در كشور هم اعالم مى شود.
وى اضافه كرد: استفاده از ظرفيت كارت هاى سوخت و احياى آنها از 
موضوعات مهمى است كه مى تواند از قاچاق سوخت جلوگيرى كند.

نرخ آنالين ارز در ايران را چه كسانى تعيين مى كنند
نگاهى به پشت پرده سايت ها و كانال هاى 

قيمت لحظه اى دالر
 از ســايت هاى اعالم قيمت گرفته تــا نرم افزارهاى موبايلى و البته 
صفحات اينستاگرامى و كانال هاى تلگرامى. جايى كه دست كم بخشى از 
حاكميت - از رئيس كل بانك مركزى سابق تا دادستان فعلى تهران - بر 
اين اعتقادند كه نقش چشمگيرى در باال رفتن قيمت ارز و برهم خوردن 

تعادل بازار دارند.
پرسش مهم اينجاست كه «چه كســى قيمت آنالين بازار ارز را تعيين 

مى كند؟».
به طور مشخص مى توان دست چهار گروه رسانه اى را در فضاى آنالين 
فعلى بازار رصد كرد. گروه هايى كه بر حســب اتفاق يا شــايد هم به 

صورت كامال برنامه ريزى شده، همگى در خارج از مرزها قرار دارند.
 حلقه مثقال

بــه گزارش ايرنا پالس، مهم ترين گــروه يا حلقه را بايد حلقه «مثقال» 
بدانيم؛ حلقه اى كه اين روزها سه سايت «مثقال»، «سبزه ميدان» و «گرم» را 
در اختيار دارد. اين حلقه كانال هايى به نام «قيمت لحظه اى دالر» با حدود 
200 هزار عضو، «مثقال» با 110 هزار عضو در تلگرام و در اينستاگرام دو 
صفحه، يكى با 103 هزار و ديگرى با 70 هزار دنبال كننده دارد. كل اين 
مجموعه منسوب به فردى است به نام «شهنام گلشنى» كه نامش براى 
فعاالن بازار ارز آشناست. او و سايتش در جريان التهابات بازار در سال 
90 هم در كانون توجه قرار داشتند و حتى خودش بازداشت شد. نكته 
جالب در مورد گلشنى اين است كه او از بيان اينكه يكى از پيروان فرقه 
بهاييت است ابايى ندارد و گفته در دانشگاه مربوط به بهاييان كامپيوتر 
خوانده است. در بين فعاالن بازار ارز اين شنيده نيز وجود دارد كه سايت 
تازه تأسيس «بن بســت» كه آن هم در زمينه اعالم نرخ ارز فعال است، 
متعلق به همين فرد است؛ هر چند به خاطر پنهان بودن اطالعات ثبت 

اين سايت نمى توان به قطعيت در اين مورد نظرى داد.
*حلقه دوم

دومين حلقه مهم، حلقه TGJU اســت؛ سايتى كه هنوز هم در ميان 
جمع كثيرى از فعاالن بازار ارز به اشتباه، به عنوان سايت رسمى اتحاديه 
طال و جواهر معروف اســت اما در واقع متعلق به فردى به نام «محمود 
فروغى» اســت كه ظاهرا قبال كارمند اتحاديه بوده و حاال دارد از دوبى، 
نرخ ارز و طال در بازار تهران را تعيين مى كند. اين ســايت كانالى با 71

هزار عضو و نيز گروهى با 36 هزار عضو در تلگرام دارد.
 حلقه پرنيان

ســومين حلقه مهم كه مخصوصا با اپليكيشن خود كه بيش از 20 هزار 
نصب فعال دارد و نيز با ســايت خود، در اين حوزه فعال است؛ «بازار 
360» نام دارد. اين اپليكيشــن و سايت متعلق به گروه رسانه اى است 
به نــام «پرنيان» كه خود اين گروه براى يك شــركت مهاجرتى به نام 
«كنپارس» است كه در كانادا فعاليت مى كند و مديريت آن به عهده فردى 
به نام «على مختارى» است. على مختارى حقوق خصوصى خوانده و 
عضو كانون وكالى دادگســترى تهران و عضو رسمى انجمن كانادايى 

نظارت بر مشاورين مهاجرت ICCRC است.
 حلقه جوانمردى

چهارمين حلقه هم با محوريت فردى به نام «على جوانمردى» شــكل 
گرفته كه اهالى رســانه و سياست مى دانند مدت ها خبرنگار و مجرى 
ارشــد صداى آمريكا بود و حاال رسانه اى دارد به نام «آواتودى». جالب 
اســت كه كانال او در تلگرام حدود 185هزار عضو دارد؛ يعنى بيش از 

همه كانال هاى ديگر در حوزه ارز.
اين گونه است كه جريان اصلى تعيين نرخ آنالين دالر در ايران با چهار 
ضلع «گلشــنى، فروغى، مختارى و جوانمردى» در خارج از مرزهاى 
كشور شكل مى گيرد كه ناگفته پيداست تا چه ميزان مى تواند اطالعات 
آن واقعى و پوشش آن بر تحوالت بازار از سر دغدغه منافع ملى باشد.

 كف بازار
به اين كانال ها و سايت ها و نرم افزارها بايد 2 كانال ديگر را هم افزود كه 
اگرچه قيمت لحظه اى ارز را ارايه مى كنند ولى اطالعاتى در مورد ادمين 
آنها به صورت آشــكار وجود ندارد؛ يكى «قيمت آنى ارز» با 84 هزار 

عضو و ديگرى «دالر كف بازار» با 65 هزار عضو.
ممكن است خواننده اين گزارش البته از كانال هاى ديگرى مثل «ساعت 
بازار»، «قيمت لحظه اى ارز، سكه و طال»، «دالر و سكه كارگشا»، «آخرين 
قيمــت» يا «تحليل تخصصى بازار تهران طــال»، قيمت ها را دنبال كند 
امــا اين كانال ها چندان روى روند بازار تأثيرگــذار نبوده اند؛ چراكه يا 
تعداد اعضاى كمترى دارند يا اينكه عمال يك كانال تخصصى اقتصادى 

هستند، نه كانالى كه صرفا قيمت را در بازار تعيين و گزارش كند.
 جنگ پنهان دالرى

اين گزارش البته تمام نخواهد شــد اگر از جنگ پنهان «دالرى» كه در 
تلگرام برقرار بوده نگوييم؛ جنگى كه در ســكوت خبرى كامل، ظاهرا 
چند روزى اســت به آتش بس رسيده است. ماجرا اين است كه ظاهرا 
كانالى در تلگرام با نام «دالرى» و آدرس Dolari فعال بوده كه رويكرد 
آن دادن قيمت هــاى بــاال و به هم ريختن تعادل بازار بوده اســت. در 
مقابل طيف وفادار به نظام دو كانال به نام هاى مشــابه يعنى «دالرى» و 
آدرس هاى Dolaril و Dolar_il را تأسيس كرده تا بتواند در جنگ 
خبرى مقابل آن طيف بايســتد، اما با وجود اينكه گفته مى شود در اين 
كانال ها 2 ميليون نفر عضو بودند؛ در چند روز گذشــته هر ســه كانال 
توسط تلگرام بسته شده و اين موضوع حتى مورد اعتراض عبدالصمد 

خرم آبادى، دبير كارگروه فيلترينگ هم قرار گرفته است.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه يكى دو روز پيش باز هم گفت كه 
ايران بيش از آنكه درگير جنگ اقتصادى باشد، درگير جنگ روانى است؛ 
جنگى كه به راحتى در فضاى آنالين تعيين نرخ ارز و طال در ايران مشهود 
اســت.در اين ميان بايد ديد آيا راهكارهاى از قبل تجربه شده كه ظاهرا 
دوباره توسط دادستانى تهران به كار گرفته شده و در آن برخى سايت ها از 
اعالم نرخ دالر منع شدند، كارآمد است؟ و آيا راهكارهاى ديگر را نبايد 
آزمود؟ تاكنون چقدر به ايجاد مراجع آنالين و معتبر كه بتواند اعتماد ايجاد 
كند و مقابل تعيين نرخ دالر و ســكه و طال از خارج از مرزها و توسط 

افرادى مثل گلشنى و فروغى و جوانمردى بايستد، انديشيده ايم؟

 گراني طال و سكه و نبود متري موجب 
شــده تا ويترين طالفروشــي هاي همدان 
خالي باشد و خريدوفروشي در بازار  نسبتاً 

صورت نگيرد.
آنطــور كه رئيــس اتحاديه طــال و جواهر 
همدان گفت: از ابتداى ســالجارى تا كنون 
12 واحد صنفى اعالم تعطيلى كرده اند. زيرا 
خريد و فروش و درآمدى ندارند از اين رو 
نمى توانند ماليات پرداخت كنند و فقط بيكار 

در مغازه مى نشينند.
 مهــدى غالمى علت خالى بــودن ويترين 
بعضى از طالفروشى ها را گرانى طال و سكه 
و نبود تمايل مشترى براى خريد عنوان كرد. 
وي افــزود: قيمت طال در حــال حاضر به 
ارزش دالر وابســته بوده و از اونس جهانى 

طال هم خارج شده است.
وي بــا بيان اينكه قيمت ها نســبت به روز 
پنجشــنبه نزولى بوده است، به ايسنا گفت: 
قيمت طالى 18 عيار 412 هزار تومان، سكه 
تمام بهار آزادى طرح جديد چهار ميليون و 
280 هزار تومان، نيم ســكه بهار آزادى دو 
ميليون و 150هزار تومان و ربع ســكه بهار 
آزادى يك ميليون و 200 هزار تومان است.

وى با اشاره به اينكه در كوتاه مدت قيمت ها 
نزولى است، اظهار كرد: براساس پيش بينى ها 

و بــا شــرايط حــال حاضــر قيمت ها در 
بلندمدت صعودى خواهد بود.

غالمي با اشاره به اينكه با سياست هاى بانك 
مركزى واردات شــمش طــال آزاد بوده و 
ارزش افزوده اى به آن تعلق نمى گيرد، ادامه 
داد: واردات طالى ســاخته شده به كشور 

قاچاق محسوب مى شــود البته به صورت 
محــدود از طريق مبادى رســمى و قانونى 
كشــور با پرداخت ارزش افزوده و عوارض 

وارد كشور مى شود.
رئيــس اتحاديه طال و جواهر همدان با بيان 
اينكه طالهاى ســاخته شده از طريق تهران 

براى نياز اســتان تأمين مى شود، گفت: عيار 
رسمى طالى كشور از سال 68 تا كنون 18
عيــار بوده و خريد و فروش طال پايين تر از 
عيار 18 بر اســاس تعريف اداره استاندارد 
ممنوع اســت. اين درحالى است كه قبل از 

سال 68 اين عيار 17 بوده است.

كارت دانشجويي   محسن احمدى فرزند  نادر  به شماره 
ملي   4900444553 رشته  مديريت صنعتى  دانشگاه   

بوعلى سينا  به شماره دانشجويي   9312984002 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي  احمد شريفى فرزند جواد  به شماره 
ملي  4020370559 رشته معمارى شهرى  دانشگاه  

هگمتانه،ميراث علمى و كاربردى به شماره دانشجويي  
94223009160005 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

زرگران همدانى بيكارند

طال در ركود

 رئيــس انجمن اســالمى اصناف و 
بازار اســتان همدان با بيان اينكه متاسفانه 
متوليان تنظيم بازار فقط در شــب عيد به 
ميدان عمــل مى آيند و قيمت ها را تنظيم 
مى كنند، گفت: از مســئوالن مى خواهيم 
در تمام روزهاى سال قيمت هاى بازار را 

رصد و تنظيم كنند.
ميوه هاى  قيمت  افزود:  شــمس  عليرضا 
پاييزى نســبت به سال گذشته 20 تا 30
درصد افزايش داشته است اما در مجموع 
وضعيت قيمت ميوه هاى پاييزى نسبت به 

ميوه هاى تابستانى بهتر است.
وى بــه تســنيم گفت: درحــال حاضر 
قيمت هركيلوگرم نارنگى درجه يك در 

بازارهاى بزرگ خرده فروشــى همدان از 
جمله بازار سرگذر 5000 تا6000 تومان 
است و هركيلو خرمالوى درجه يك نيز 
با قيمت 5000 تومان به فروش مى رسد.

رئيس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان با 
بيان اينكه قيمت سيب درختى به نسبت 
باالتر از ســاير ميوه هاى موجود در بازار 
است، گفت: قيمت هر كيلوگرم از سيب 
درختــى بين 7 هزار تــا 10 هزار تومان 

است.
شــمس از كاهــش قيمت ســيب زمينى 
نسبت به ماه گذشته خبر داد و افزود: در 
حال حاضر قيمت هر كيلو ســيب زمينى 
درجه يك در بازار خرده فروشى 2هزار 

و 500 تومان است اما پيش بينى مى كنيم 
كــه در روزهاى آينده بــه 2 هزار تومان 

هم برسد.
قيمت گوجه فرنگى پايين نيامده است

وى در خصوص وضعيت گوجه در بازار 
همدان، ابراز كرد: بــا توجه به اينكه در 
فصل ســرما قرار داريم گوجه وضعيت 
خوبى نــدارد و قيمت آن در بازار خرده 

فروشى 4 هزار و 500 تومان است.
رئيس انجمن اســالمى اصنــاف و بازار 
اســتان همدان با گاليه از اينكه سازمان 
تعاونى روستايى در بحث گوجه فرنگى 
ورود پيدا نكرده است، گفت: اين سازمان 
بايد در زمينه تنظيم بازار پيش قدم ميشد.

شــمس با تاكيد بر اينكــه بايد از همين 
روزهــا بــه فكر پايــان ســال و تامين 
ميوه هــاى مورد نياز مردم باشــيم، ابراز 
كرد: به جرات اعالم مى كنم كه امســال 
اجازه توزيع ميوه هــاى با نرخ دولتى را 
به كســبه هاى غيرقانونمند نمى دهيم و 
اين توزيع فقط به وسيله كسبه معتمد و 

قانونمند انجام خواهد شد.
وى گفت: خوشبختانه هيچگونه كمبودى 
در زمينه تامين ميوه هــاى پاييز همچون 
انار، ســيب درختى و مركبات احساس 
نمى شــود واگر هم افزايش قيمتى داشته 
ايم بخاطر افزايش هزينه هاى حمل و نقل 

و هزينه هاى سربار بوده است.

سود 
سهام عدالت 96 
واريز مى شود
 در حال حاضر تعدادى هســتند كه در 
طرح ســهام عدالت ثبت نــام نكرده اند كه 
ســازمان خصوصى سازى اعالم كرده هيچ 
برنامه اى در اين راســتا نــدارد و مردم به 
پيام هاى سودجويان توجه نكنند. البته طبق 
اعالم اين سازمان سود ســهام داران قبلى 
مربوط به ســال مالــى 1396 از دى ماه به 

حساب شان واريز مى شود.
به گزارش ايســنا، از هفته هاى پايانى سال 
پرداخت  خصوصى سازى  سازمان  گذشته 
ســود ســهام عدالت مربوط به سال مالى 
1395 را شــروع كرد و اين پرداخت سود 

تا ماه هاى قبل نيز ادامه داشت.
در حــال حاضر نيز افرادى هســتند كه به 
دليل دير اعالم كردن شــماره شباى بانكى 
خود هنوز ســودى دريافــت نكرده اند اما 

در مجموع در حســاب آن هايى كه شماره 
شــباى بانكى خود را در زمان مقرر ثبت 
كرده اند، مبالغ سود مالى سال 1395 واريز 

شده است.
اواخر دى پارســال بود كه پورى حسينى، 
رئيــس ســازمان خصوصى ســازى بــا 
برگزارى يك نشست خبرى از آغاز واريز 
سود ســهام عدالت خبر داد و اعالم كرد 
رقمى كه به حســاب هر مشمولى واريز 
مى شــود، فقط يك سوم از سود متعلق به 
آنها خواهد بود كه سقف آن هم 50 هزار 
تومان است، اما ممكن است برخى كمتر 

بگيرند.
به گفته پورى حســينى، ســود اوليه سهام 
عدالت براى افرادى كه ارزش سهام شــان 
را تا ســقف يــك ميليون تومــان كامل 
نكرده اند، 26 هزار و 600 تومان محاسبه 
شده اســت و بقيه افراد كه صاحب يك 
ميليون تومان سهام عدالت هستند هم در 
مرحله اول 50 هزار تومان ســود دريافت 

مى كنند.
در نهايــت بعد از مدتــى افرادى كه يك 

ميليون تومان ســهام عدالت داشــتند در 
مجموع بابت سال مالى 1395 معادل 150

هزار تومان سود دريافت كردند.
 ثبت نام جديــد نداريم؛ مواظب 

سودجويى ها باشيد
در حال حاضر هنوز آزادســازى ســهام 
عدالــت صــورت نگرفته و ســهام داران 
صرفا توانســته اند به سود ســاالنه سهام 
خود دست پيدا كنند. در عين حال رئيس 
سازمان خصوصى ســازى اعالم كرده كه 
اين ســازمان براى جامانــدگان برنامه اى 
نــدارد و قرار نيســت ثبت نــام جديدى 

صورت گيرد.
اما در عين حال ديده شده برخى از افراد 
سودجو در فضاى مجازى پيامى را پخش 
و اعالم كرده اند "كسانى كه سهام عدالت 
ثبت نام نكرده  يا به داليلى ســهام خود را 
دريافت نكرده اند جهت دريافت كد سهام 

و ثبت نام به لينك سهام مراجعه كنند".
ســازمان خصوصى ســازى ضمن رد اين 
شــايعات اعالم كــرد كه اين ســازمان 
هيچگونــه برنامه و مجــوز قانونى براى 

ثبت نام جديد افراد براى دريافت ســهام 
عدالت نــدارد و مخاطبــان بايد مراقب 
سوءاستفاده افراد ســودجو در اين رابطه 

باشند.
 وعده واريز سود سال 96 سهام 

عدالت در زمستان
البتــه در ايــن ميــان رئيــس ســازمان 
خصوصى ســازى خطاب به ســهام داران 
عدالت اعالم كرده "ســود ســهام عدالت 
مربوط به سال مالى 1396 از دى ماه واريز 

مى شود".
به گفته پورى حسينى، سود سهام عدالت 
مربوط به ســال مالى 1396 بيشتر از سود 
ســهام عدالت مربوط به سال مالى 1395

خواهد بود.
هنوز مقدار دقيق ســود سهام عدالت در 
ســال مالى 1396 رســما اعالم نشده و 
رقم آن به سود شــركت هاى سرمايه پذير 
بســتگى دارد كه قســمتى از سهام آن ها 
مربوط به سهام عدالت است؛ اين موضوع 
در صورت هاى مالى ميــان دوره و پايانى 

اين شركت ها افشا خواهد شد. 

متوليان تنظيم بازار فقط شب عيد هستند

شركت تعاونى مسكن بهداشت و درمان كبودراهنگ 

شركت تعاونى مسكن 
بهداشت و درمان كبودراهنگ 
و  تجــارى  واحدهــاى  دارد  نظــر  در 
2 واحــد ســوئيت را بــه فــروش برســاند.
متقاضيــان ضمــن بازديد از محــل قيمت 
پيشــنهادى خود را تــا مــورخ 97/7/26 

بــه دفتــر تعاونــى تحويــل دهند.
از  نظربيك،باالتــر  آدرس:خيابــان 
مســجد نظربيــك جنــب مســكن 

ــال ــاك ط خ
09183150957-09183110541

روابط عمومى شركت احرار همدان

مزايده فروش سنگ
شــركت احــرار همــدان در نظــر دارد مقــدارى 
ــود را از  ــى خ ــر جرثقيل ــوپ زي ــنگهاى ك از س
ــدان  ــده بفــروش برســاند. عالقمن ــق مزاي طري
مى تواننــد از تاريــخ نشــر آگهــى لغايــت 
ــود را  ــنهادات خ ــاه 97 پيش ــنبه 27 مهرم ش
ــاده  ــر 9 ج ــدان كيلومت ــه ادرس هم ــا ب كتب
همــدان ماليــر شــركت احــرار همــدان تحويــل 

ــد. نماين
ــد از  ــراى بازدي ــى ب ــت هماهنگ ــا جه ضمن
ــا  ــاه ب ــنبه 25 مهرم ــا روز پنجش ــر ت حداكث
شــماره 09199129232 تمــاس حاصــل نماييــد. 

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

دخترم وقتى كه دشمن زد تو را زينب چه گفت دخترم وقتى كه دشمن زد تو را زينب چه گفت 
عمه آيا در كنارت بود بابا ،يا نبودعمه آيا در كنارت بود بابا ،يا نبود

جان بابا، هم مرا ،هم عمه ام را مي زدند جان بابا، هم مرا ،هم عمه ام را مي زدند 
ذره اى رحم و مروت در دل آنها نبودذره اى رحم و مروت در دل آنها نبود

شهادت حضرت رقيهشهادت حضرت رقيه(س)(س)  
دختر خردسال دختر خردسال 
امام حسين امام حسين (ع)(ع) تسليت باد تسليت باد
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آگهي مزايده مورد وثيقه 
به موجب پرونده اجرائي كالســه 9600140 موضوع سند رهني شماره 20399 
دفتر اسناد رسمي شماره 52 شهر نهاوند، بانك مهر اقتصاد جهت وصول مبلغ 
1091536539 ريال (يك ميليارد و نود و يك ميليون و پانصد و سي شش هزار 
و پانصد و سي و نه ريال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول 
عليه حســن و علي كال نام خانوادگي سوري مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
است اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار 
مــورد وثيقه برابر نظريه به شــماره وارده  11941/ن/96 مورخه 1396/11/10 
كارشناس رسمي دادگســتري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آن بشرح 
ذيل مي باشد: ششــدانگ يك باب عمارت به پالك شماره 71 (هفتاد و يك) 
فرعي از 3734 (ســه هزار و هفتصد و سي و چهار) اصلي واقع در بخش يك 
حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به مســاحت 273 (دويست و هفتاد و سه 
مترمربع) كه برابر نامه شــماره 10079/ن/96 مورخــه 1396/8/9 اداره ثبت 
نهاوند به نام حســن سوري ثبت و ســند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشــناس رسمي دادگستري: واقع در شــهر نهاوند، جواديه خيابان قدس 
روبروي كابينت سازي علي بخشي (منزل حسن سوري) به قيمت 1768500000 
(يك ميليارد و هفتصد و شصت و هشــت ميليون و پانصد هزار ريال) ريال 
ارزيابي گرديده و محدود اســت به حدود شماالً: به طول  هاي (13 متر درب و 
ديواري است به خيابان 10 متري شــرقاً: به طول 21 متر ديواري است به پي 
پالك 73 فرعي جنوباً: به طول (13 متر) ديواريست به ديوار پالك 72 فرعي 
غرباً: به طول 21 متر ديوار به ديوار پالك 68 فرعي فوق از ســاعت 9 الي 12 
روز سه شنبه مورخ 1397/8/15 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش 
مي رســد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا 
فروخته مي شود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري 

بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 135)
تاريخ انتشار: 1397/7/23

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي پوروهابي فرزند احمدداراى شماره شناسنامه  263 متولد 1346 به شرح دادخواست كالسه 
970577ح127 مورخ 97/7/10 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان احمد پوروهابي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  884 متولد 1322 در تاريخ 1391/8/24 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: يك 
همســر دائمي و دو فرزند پسر و يك فرزند دختر به اسامي ذيل و الغير 1-افسر باروت چي فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 99763 متولد 1330 2-محمد پوروهابي فرزند احمد به شماره شناسنامه 115439 
متولد1360 3-مهدي پوروهابي فرزند احمد به شماره شناسنامه 263 متولد1346 4-مرضيه پوروهابي 
فرزند احمد به شماره شناســنامه 112773 متولد1355  ارزش ماترك احمد پوروهابي فرزند غالمرضا 
طبق نامه شــماره 60121 مورخه 97/7/4 دارائي بيش از ســي ميليون ريال ارائه گرديده است. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 2921)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان 

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه اقتصاد به شماره 
311 مورخ 97/5/17 مورد درخواســت آقاي 
ملي  شماره  به  اردشــير  فرزند  ميرزايي  رضا 
3961161577 برابر يك فقره سند دفترچه اي 
مقدار هفده صدم ســهم مشاع از 3/71 سهم 
مشاع از 56 سهم ششدانگ دهكده حاجي آباد 
هليجان و بقدرالســهم از ششدانگ يك باب 
عمارت داخله در آن پالك شــماره يك اصلي 
بخش ســه نهاوند با حق الشرب از نهر شعبان 
از عمليات افــراز در موعد مقرر 1397/6/26 
جهاد  و  آمــده  عمل  به  صبح  ســاعت 9:00 
كشــاورزي نهاوند برابر نامه شماره 7/9627 
مورخ 97/7/3 با افراز مقدار فوق موافقت خود 
را اعالم نموده است. ضمناً با توجه به تقاضاي 
احد از مالكين و عبور جاده نهاوند- كرمانشاه 
از وسط پالك يك اصلي جهت قسمت شمالي 
پالك يــك فرعي و جهت قســمت جنوبي 
مورد  كه  يافته  اختصاص  فرعي  يك  باقيمانده 
افراز در محدوده يك فرعي از يك اصلي قرار 
دارد كه حدود و حقوق به شرح ذيل مي باشد: 
ششدانگ يك واحد فرش دستباف قسمتي از 
پالك يك فرعي از يك اصلي بخش سه نهاوند 
قريه حاجي آباد هليجان به مساحت (1121/19)
مترمربع هزار و يكصد و بيســت و يك متر و 
نوزده ديسمتر مربع شماالً به طول 82/47 متر 

ديواريســت به باقيمانده يك فرعي از يك اصلي شرقا به طول 13/47 متر درب و ديوايرست به جاده بغداد راه قديم جنوباً به 
طول 87/38 متر ديواريست به باقيمانده يك فرعي از يك اصلي غربا به طول 13/39 متر درب و ديواريست به باقيمانده يك 
فرعي از يك اصلي حقوق ارتفاقي ندارد كه با افراز مقدار فوق برابر تصميم شماره 3374/ن/97 مورخ 97/7/9 مبني بر قبول 
افراز موافقت گرديده است و نظر به اينكه متقاضي اعالم نموده است كه اسامي و نشاني ساير مالكين مشاعي را نمي داند ال به 
ساير افراد حقيقي و حقوقي كه به هر نحو خود را داراي حقي مي دانند ابالغ مي گردد كه در اجراي ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع و ماده 6 آيين نامه همان قانون چنانچه به عمليات افراز معترض مي باشد اعتراض خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تقديم و گواهي مشعر بر طرح دعوي را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقديم 

نمايند. در غير اين صورت پس از سپري شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالكيت افراز اقدام خواهد شد. (م الف 125)

آگهي حصر وراثت
خانم مريم اخوان پويا داراى شــماره شناســنامه  8517 به شــرح دادخواست كالسه 
112/970622ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان فرج اله اخوان پويا به شماره شناسنامه  64 در تاريخ 91/7/4 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مريم اخوان 
پويا به شماره شناسنامه 8517 متولد 1365 صادره از همدان فرزند متوفي 2-محمدعلي 
اخوان پويا به شماره شناســنامه 2086 متولد 1362 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفي 
3-ناهيد به رقم  به شــماره شناســنامه 8087 متولد 1343 صادره از بهار همسر متوفي 
4-تورج اخوان پويا به شماره شناســنامه 2011 متولد 1359 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفي 5-سعيد اخوان پويا به شماره شناسنامه 398 متولد 1364 صادره از همدان فرزند 
متوفي 6-نسرين اخوان پويا به شماره شناســنامه 3860664166 متولد 1372 صادره از 
همدان فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2924)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان 

افتتاح 7 طرح همزمان با هفته تربيت بدنى در مالير
 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير از افتتاح هفت طرح همزمان با هفته 
تربيت بدنى در مالير خبر داد و گفت: دومين پايگاه قهرمانى استان همدان به عنوان مركز 

استعداديابى و نخبه پرورى در مالير راه  اندازى مى شود.
مهدى رضايى با اشــاره به شــروع هفته تربيت بدنى از 26 مهرماه تا دوم آبان ماه  اظهار 
كرد: طبق برنامه   ريزى هاى صورت گرفته بيش از 80 برنامه متنوع همزمان با هفته تربيت 

بدنى در مالير اجرا مى شود.
وى هــدف از اجــراى اين برنامه ها را ترويج  فرهنگ غنى ورزش و نشــاط  اجتماعى 
دانست و گفت:در برنامه هاى خود توسعه زيرساخت هاى ورزشى در شهرها، روستاها و 

بخش هاى تابعه را در نظر داريم.
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير افزود: بايد از همكارى دستگاه هاى اجرايى 
شهرســتان و توان و امكانــات آنها به منظور اجراى هرچه بهتــر برنامه هاى فرهنگى و 

ورزشى هفته تربيت بدنى استفاده كنيم.
 وى در گفت وگــو با فــارس از افتتاح هفت طرح همزمان با هفته تربيت بدنى در مالير 
خبــر داد و گفت: دومين پايگاه قهرمانى اســتان همدان به عنوان مركز اســتعداديابى و 
نخبه پــرورى در مالير راه  اندازى مى شــود.رضايى تصريح كرد: پايگاه قهرمانى به عنوان 
يك مركز استعداديابى و نخبه پرورى، تاثير زيادى در توسعه ورزش اين شهرستان دارد.

وى افتتاح كلينيك پزشــكى، درمانى براى ورزشــكاران بى بضاعت اين شهرستان با دو 

پزشك عمومى، دو روانشناس و يك متخصص ارتوپد را از ديگر برنامه هاى هفته تربيت 
بدنى در مالير برشمرد.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير گفت: نواختن زنگ ورزش، افتتاح ايستگاه 
ورزش صبحگاهى بانوان با 12 دســتگاه ورزشى و تجهيز آن، افتتاح دو كارگاه سبدبافى 
و خياطى، افتتاح دو باشگاه ورزشى در شهر آق گل  و روستاى حسين آباد شاملو از ديگر 

برنامه هاى هفته تربيت بدنى است.
 وى از ميزبانى مالير براى برنامه ورزش صبحگاهى اســتان همزمان با هفته تربيت بدنى 
خبر داد و افزود: افتتاح چهار باب خانه ورزش روســتايى، اعزام 30 گروه از سمن ها به 

روستاها با عنوان «ياوران سالمت» نيز از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده است.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ورزش محالت شهر همدان 
در حاشيه قرار نگيرد

 ورزش محالت شهر همدان نبايد در حاشيه قرار گيرد و شهردارى 
بايد توسعه برنامه هاى ورزش محالت را در بودجه بندى سال آينده 

لحاظ كند.
رئيس كميســيون فرهنگى شوراى شــهر همدان در جلسه كمسيون 
فرهنگى اجتماعى شــوراى شهر همدان  با اشاره به محدوديت منابع 
مالى شهردارى اظهار كرد: شــهردارى بايد براى ايجاد زيرساختها و 
برگزارى برنامه هاى ورزش محالت، اين موضوع را در بودجه بندى 

سال آينده لحاظ كند.
به گزارش مهر، رضوان سلماســى با بيان اينكه وظيفه ذاتى شهردارى 
كمك به ارتقاى ورزش هاى همگانى در سطح شهر است، اضافه كرد: 
با توجه به شــرايط فعلى شهردارى در صورت امكان و داشتن بودجه 
مناســب بايد به ورزش هاى قهرمانى و حرفه اى توجه شــود و اين 
در صورتى اســت كه نبايد آسيبى به همگانى كردن ورزش و ورزش 

محالت شهر وارد شود.
 رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شــوراى شهر همدان بر توسعه 
ورزش محالت تاكيد كرد و گفت: ورزش محالت بايد جزو اولويت 
هاى اساسى برنامه هاى شــهردارى قرار گيرد و تمامى برنامه ريزى 
هاى ورزشــى در راستاى گسترش اين ورزش بوده و در حاشيه قرار 
نگيرد.وى در بخش ديگرى از ســخنانش بــا تاكيد بر محورى بودن 
فرهنگسراهاى شهردارى، اضافه كرد: با تدوين برنامه هاى متنوع بايد 
حضور مردم در فرهنگسراها را پررنگ تر كرد تا نتايج بهترى در اين 

حوزه حاصل شود.
سلماســى با بيان اينكه شهردارى و شوراى شهر همدان فراگير شدن 
آموزش شهروندى را در برنامه قرار داده است، گفت: يكى از وظايف 
مديريت شهرى ارايه آموزش شهروندى است تا شهروندان با وظايف 
متقابل خود در حوزه مديريت شــهرى آشــنا شــوند و مشاركت و 

همكارى در راستاى كمك به مديريت بهتر شهر، افزايش يابد.
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر همدان، هدف اصلى 
از آموزش شهروندى را آماده  سازى شهروندان براى ورود به زندگى 
اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى عنوان كرد و گفت: يك جامعه 
پويا به شهروندان فعال متناسب با ويژگى هاى فرهنگى و ارزشى خود 
نياز دارد. سلماسى با اشــاره به تشكيل كميته آموزش شهروندى در 
مجموعه مديريت شــهرى يادآور شــد: اين امر به منظور بهره مندى 
از نظر متخصصــان اين حوزه خواهد بود تا بــه صورت هدفمندتر 

آموزش هاى خود را به مردم ارائه دهند.
رئيس كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان نيز حمايت از ورزش محالت را از وظايف ذاتى شــهردارى 
برشــمرد و گفت: شهردارى بايد همانند ديگر اقدامات عمرانى حوزه 

فرهنگى را هم مدنظر داشته و به ورزش محالت توجه كند.
حسين قراباغى با بيان اينكه وضعيت ورزش محالت هم اكنون نسبت 
به سالهاى گذشته بهتر شده است، افزود: اقدامات فرهنگى در كاهش 
آسيب ها و معضالت اجتماعى و تقويت مباحث فرهنگى اثرگذارى 

بااليى دارد.

 هــادى ســبزوارى رئيــس هيــات ورزش هــاى همگانــى اســتان 
همــدان ضمــن قدردانــى از فرماندهــى و معاونــت هــاى انتظامــى 
اســتان همــدان، فرمانــدارى، نماينــدگان همــدان در مجلــس 
ــدان و  ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــاى ش ــالمى، اعض ــوراى اس ش
ــش  ــزارى هماي ــتان در برگ ــان اس ــت اداره ورزش و جوان مديري

باشــكوه پيــاده روى خانوادگــى عاشــوراييان اظهــار داشــت: 
برنــدگان ايــن همايــش پيــاده روى از روز ســه شــنبه يكــم آبــان 
ــى  ــى، كپ ــه كش ــه قرع ــتن اصــل برگ ــراه داش ــا هم ــاه 1397 ب م
ــه دفتــر هيــات ورزش هــاى همگانــى  كارت ملــى و شناســنامه ب
اســتان واقــع در اســتاديوم شــهداى قــدس همــدان مراجعــه كننــد.

اسامي برندگان همايش پياده روى اعالم شد

اسامى برندگان جايزه ( 1/000/000 ريالى)
( آقاى منعم )

كدملىنام پدرنام خانوادگىنامرديف
402207570رجبعلىرضايىمصطفى1
3874499782غالمرضاشايانيانجهاد2
3861013835علىطاهرىمائده3
-ولى الهآقاجانىفاطمه4
-عبدالرضاجعفرىعرشيا5
400038729پرويزمواليىبيتا6
-علىبياتمهناز7
-غالمسماواتىبختيار8
4052063715كتابعلىاحمدبسيجعلى اكبر9
-غالمتركاشوندسارا10
-رضامرادى سواربهمن11
3860331361داودورمزيانمعصومه12
3875230981حسينزينىجمشيد13
-چنگيزىاحسان14
3862463710محمدزرين موسى پورپارسا15
3862878556احمدرجايى فردالناز16
3860939823حسينبابايىمسعود17
-جعفربهمنىمعصومه18
-جعفربهمنىمحمدحسين19
4011443417مصطفىفتاحى نورسميه20
-حسينعلىمرادىمحمدعلى21
-رضامرجان وقارمحمدرضا22
3861589397رضاميرزايىمحمد23
محمدجوادخدرىمتين24
3861902443حسينتركاشوندمهدى25
3875026233احمدرحمتىاعظم26
-حسيناكبرىنرگس27
4030928196على اكبرعباسىغالمرضا28
-حامدفاضلىصاحبعلى29
-شكرالهسيفىزهرا30

اسامى برندگان جايزه ( 1/000/000 ريالى)
(آقاى خجسته )

كدملى نام پدرنام خانوادگىنامرديف
3871335296خدا كرميوسفى امجدعلى اكبر 1

-احمدعلىنورىفرمان2

-غالمرضاحميدىمائده 3

-على اكبربيات خيرآبادىمهدى4

4010279508رضازندىحسين5

3874670041ولى الهقاسمىزهرا6

3978729415محمدنوروزىمژگان7

3860813937علىبهزادرسول8

-نيازعلى محمد عليزادهواليه9

-اصغريارمطاقلوعلى رضا10

-رمضانكرمىزهرا11

387278313فرمانعلىكرمىاوروجعلى12

3860824228حميدرضاخدابنده لومهسا 13

397975470پير ويسفاضلىمنصور14

-غالمجوكارمصطفى 15

386663128مهدىملكىمحدثه16

-محمدسيفىفاطمه17

--طاهرىمبينا18

3961314152احدكاظمىعليرضا19

-براتعلىمحمدىامير20

-اميرمهاجرانىطاها 21

-شكرالهرضايىزهر ا22

-سيدهاشممسيبىسيدابوالفضل23

-اكبرهمتىآمنه 24

--مرادىفاطمه25

-علىشفيعى اميرتوران 26

4030206727حسن آقاغالمحسينىجانعلى27

3874035190حسينبه نژادمبينا28

4010093196موسىمنصورىداريوش29

4020011753سردارصالحىاعظم30

3821120619قاسماحمدىكريم31

-محمودنقدىليال 32

-سعيدشكوه نياصفازهرا 33

3862547892يونسواحدى كيافاطمه34

-بهزادكوهىمحمدمهدى35

0068211112محرممحمدى سلطان آبادسميه 36

-حسننصرتىاسداهللا37

-سيدعلىمحمدى آريايىزينب 38

3875682327منصوررضايىسعيد39

--احمدىحنانه40

-حسنعليپورنياپيمان 41

-عليرضاموسيوندسوگند42

3875707389خيرالهصالبتحسين43

-ابوالحسنقاسمىصديقه44

-عيسىياسرهمعصومه45

0451151119علىمحمدىفاطمه46

-رضاحميدى وزينپروانه47

4040114035علىقنبر يارهمحمد 48

3872146602علىمرادىحسين49

3875540141علىمجيدىافسانه 50

-حشمتحيدرىمالك 51

3861025922محمدعلىروانسپهر52

3871089516محمودمحسنىمرضيه53

3861317087ولى الهگمارمحمدرضا 54

3861702150سيف الهزوارى زارعمحمدمهدى55

2861876728سيدرضاصادقىمحمدمتين56

3874715353نوروز علىفرحىمعظم57

-حسينقرائىمهدى58

-مهدىخزايىمحمد 59

3875761065على آقامبين دستجردىمحسن60

-حسينايزدىسعيد61

3875615549ناصرشادكامطيبه 62

-على حيدركرمىمريم 63

3841591170آبادرزارعىصابر64

387099709محمدحسينجعفرىمجيد 65

3860699172صمدزارعىمهرداد 66

-مجتبىحسين زادهآيسان67

-نورمرادحسينىملك تاج68

6479486578رجبعلىحسنخانىمجيد69

3861218755احمدىابراهيمى نيازهرا70

اسامى برندگان جايزه ( كمك هزينه اربعين)
( آقايان خجسته ، سردار كامرانى صالح ، فرماندار استان همدان )

كدملى نام پدرنام خانوادگىنامرديف
38723371محمدوهابىاكرم1
*محمدمحمدزادهفائزه2
3871923656اميررمضانىپروانه 3
3871706566عبداهللاعبدالهىفاطمه4
*شيرولىسلطانىليال5
3871130087نظامعلىخيرمحمدىمحمد جواد6
4051935629نصرالهزارعىعلى رضا7
*تقىموالئىناهيد8
3873857146قدرت اهللايونسىعباس9
*على حسينمرادىسميرا10
3861029091محمودبيگ محمدىعلى11
3860574892جانعلىرضايىزينب 12
*علىرباطىمعصومه13
3871445علىفرى ورنيااعظم14
3874880771محسنحايزپورمصطفى15

اسامى برندگان جايزه (پانصد هزار تومانى كمك هزينه كربال )
( سردار كامرانى صالح)

كدملى نام پدرنام خانوادگىنامرديف
*علىقره باغىسميرا1
33196909222نعمت الهحيدرى ارمغانرضاعلى2
*اصغرترابىپريسا3
3860247727ولى الهشاه پسندثريا4
1940344689محمد حسيننقلرىزهرا5

اسامى برندگان جايزه ( يكصد هزار تومانى )
( آقاى گردان)

كدملى نام پدرنام خانوادگىنامرديف
*محمودسمواتيانغالمحسين1

*محمدجانيانفاطمه2

3860902067على اشرفابراهيمىمحمدمهدى3

*رضاملكىالهام4

*غالمرضامسعودىسنا5

3861804573مصطفىفرزانه فرمحمدصادق 6

*يوسفقياسىرقيه7

*محمودعلىنجاتىعلى8

8حسينالماسىعليرضا9

8علىاكبرىناصر10

8اسماعيلىكيارس11

3861556431اكبرقادرىهما12

*هاشمافالكيانحسين 13

4040317270حسينشيرىعاطفه14

*محمدطالبىمجيد 15

3979082891علىجوكارسهراب16

*ناصرنوروزىبهزاد17

*علىزارعىرضا18

*علىقره باغىاحمد19

*احمدمحمديارمحمدرضا 20

3860843109عبدالرضازارعحانيه 21

6220040139احمدمحمديانمعين22

0372053580حسنپيرىمهسا23

4050477505لطفعلىبك محمدىعلى24

4050282267محمودصحتى موفقمريم25

*ابراهيمشمخانىروح انگيز26

393338594عباسسياموشىپروانه27

4000065920يوسف رضاكرمىرضا28

4051676900ظهيرىمحمود29

3860515624حاج آقاشفيعىمريم30

3875319796محمدنبىطاهرىميرآقا31

4051785696قربانعلىمختارىفاطمه32

3875730860جعفرشكرى نژاد مبصرحسين33

*خدايارىمحمد صالح34

*مجتبىورمزيارآيدا35

4050743566رستمعلىسفرىغالمحسين36

3875117761قربانحسنى دالورجواد37

3861124076هوشنگاسدى فرخندهحديثه38

3790482791مهدىملكياننساء39

3861290391مهدىزهره وندعاطفه40

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد  برف رو داراى شماره شناســنامه  2-324156851 به شرح دادخواست كالسه 
112/970614/97ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان مازيار برف رو  به شماره شناســنامه  3280143071 در تاريخ 1396/2/23 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت 
به: 1-محمدبرف رو به شــماره شناســنامه 3241568512 صادره از كرمانشاه متولد 1374 
پدر متوفي 2- مرجان شمســى تبار به شماره شناسنامه 3241929604 صادره از كرمانشاه 
متولد 1377 مادر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف2899)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان 
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام علي(ع):

به دنبال شتاب در كار نباش، بلكه نيك به جاى آوردنش را دنبال كن؛ زيرا 
مردم نمى پرسند : در چه مّدت، كار را انجام داد؛ بلكه از كيفّيت صنعتگرِى 

فرد سؤال مى كنند. 
شرح نهج البالغة ج 20 ص 267 ح 103 .

اعتبار پاسپورت ايرانى 
چطور تغيير مى كند؟

 يكى از عوامل اعتبار پاسپورت كشورها، فرهنگ مردمى است كه با آن 
،سفر كرده و هنجارها را رعايت مى كنند اما موسسات اعتبارسنجى ميزان 

سفرهايى كه مى شود با آن پاسپورت انجام داد را مالك قرار مى دهند.
به گزارش  مهر، برخى از موسســات اعتبار ســنجى دربــاره ويزاهاى 
كشورهاى مختلف و پاســپورت شهروندان آن كشورها نظرات متفاوتى 
ارائه مى كنند و هربار رسانه ها نيز با بازتاب نتايج اين نظرسنجى ها، اعتبار 
پاسپورت ايرانى را بر اساس رده بندى كه آنها انجام داده اند اعالم مى كنند 
گاهى در اين رتبه بندى ها اعتبار پاسپورت ايران باال مى رود و گاهى هم 

از عرش به فرش مى آيد.
«هنلى و شركا» (Henley and Partners) يك موسسه بين المللى 
است كه در حوزه مسائل اقامت و شهروندى فعاليت مى كند. اين موسسه 
هر سال گزارشــى درباره اعتبار پاسپورت كشورهاى مختلف دنيا منتشر 
مى كنــد و يك بار در گزارش ســال 2012 پاســپورت ايرانى را يكى از 
بى اعتبارترين پاسپورت هاى جهان معرفى مى كند و يك بار در سال  2013 
اين رتبــه را باال مى برد و اعالم مى كند كه  ايران در رتبه بندى 2013 به 

رده 86 صعود كرد.
در سال 2018 نيز موسسه پاسپورت ايندكس اعالم كرد كه پاسپورت ايران 
در رتبه 87 قرار دارد و شهروندان ايرانى مى توانند با پاسپورت ايرانى خود 
بدون نياز به ويزا به 44 كشــور سفر كنند. از اين تعداد، ويزاى 13 كشور 
براى ايرانيان به صورت رايگان صادر شــده و ويزاى ساير 31 كشور در 
هنگام ورود به فرودگاه كشــور مربوطه صادر خواهد شد. براى رفتن به 

154 كشور نيز بايد ويزا از قبل بگيرند.
در هر حال هر موسســه اى رتبه پاســپورت كشورها را با يك شاخص 
بررســى مى كند كه عمده آنها ميزان سفرى كه مى توان با آن پاسپورت 
انجــام داد را مالك در نظر مى گيرند. با اين وجود در اين نكته كه اكنون 
پاســپورت ايران جزو آن دسته كشــورهايى است كه با آن به كشورهاى 
كمترى مى توان سفر كرد شكى نيست. به خصوص كه برخى از كشورها 
كه با ايران لغو رواديد كرده اند پس از مدتى اين لغو رواديد را برمى دارند 
مانند كارى كه صربستان در چند روز اخير انجام داد و با وجود اينكه مدت 
زيادى از طرح لغو رواديد كشورش براى اتباع ايرانى نمى گذرد اما دوباره 
براى ســفر ايرانى ها به اين كشــور ويزا گذاشت چرا كه در مدت كمى 

بسيارى از ايرانى ها به اين كشور پناهنده شده و يا مهاجرت كرده بودند.
 اعتبار گذرنامه ايرانى در چند سال اخير پايين تر آمده

بــه گزارش مهــر ؛ پايين آمدن اعتبــار گذرنامه ايرانــى را برخى از 
نماينــدگان مجلس نيــز تاييد مى كنند و تــوپ را به وزارت خارجه 
مــى اندازند و مى گويند كه بايد آنها فكرى به حال ارتقاى جايگاه آن 
باشــند. در اين زمينه ، عليرضا ابراهيمى عضو هيأت رئيسه كميسيون 
فرهنگى مجلس با اشــاره به اينكه اعتبار گذرنامه ايرانى در چند سال 
اخير پايين تر آمده، گفته اســت: سخت گيرى هاى ساير كشورها براى 

ورود ايرانيان به كشورشان بسيار است.
نماينده مردم آزادشهر و راميان در مجلس شوراى اسالمى افزود: وزارت 
خارجه بايد با دپيلماســى قوى راهى براى ارتقاى اعتبار گذرنامه ايرانى 
بيابد؛ رايزن هاى فرهنگى، سفرا و كاردارها بايد عالوه بر مسائل سياسى به 
مسائل اقتصادى، فرهنگى و... نيز توجه كنند ولى كم كارى مسئوالن باعث 
شده چهره ايران به درستى در جهان نمايش داده نشود. معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى و اطمينان بخشى براى وجود امنيت در ايران مى تواند يكى از 
راه هاى ارتقا اعتبار گذرنامه ايران باشد تسهيل سفر، لغو دوطرفه رواديد، 
پرداخت يارانه به آژانس هاى مسافرتى براى برگزارى تورهاى باكيفيت و... 

مى تواند به اين موضوع كمك كند.
برخى از مسئوالن در كشور رتبه بندى موسسات اعتبار سنجى را محدود 
به ميزان ســفرها اعالم مى كنند و البته به اين نكته هم اشاره مى كنند كه 
باال و پايين شــدن اعتبار گذرنامه به فرهنگ مردم آن كشــور در سفر به 

كشورهاى ديگر نيز بستگى دارد.

 سازمان ميراث فرهنگى تمام 
ظرفيت خود را براى رويداد 

«همدان2018» به كار گرفته است
 «ســازمان ميراث فرهنگى تمام تالش و ظرفيت 
خود را بــه كار گرفته تا به بهترين شــكل برنامه-
 هاى رويداد "همدان2018" اجرايى شــود.» عضو 
فراكسيون گردشگرى مجلس شــوراى اسالمى با 
عنوان اين مطلب  گفت: «تمام توان خود را به كار 
گرفته  ايم تا از اين فرصت طاليى بيشــترين بهره 
را نصيب استان و كشــور كنيم و معتقديم همدان 
به دليل ظرفيت  هاى بى  شــمار خود نظير دارا بودن 
1800 جاذبــه تاريخى مي توانــد جايگاه ويژه  اى در 
گردشــگرى آسيا و ساير كشــورهاى جهان داشته 

باشد.»
امير خجســته نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند 
در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به همكارى هاى 
مســئوالن اجرايى كشور و اســتان همدان با مجمع 
نمايندگان اين اســتان براى برگزارى هرچه شايسته -
تر اين رويداد، خاطرنشان كرد: «نشست آتى اعضاى 
UNWTO وابسته ســازمان جهانى گردشــگرى
و نشســت شــهرداران جاده ابريشــم با محوريت 
دستورالعمل هاى UNWTO همدان از جمله برنامه-

 هايى اســت كه در ادامه اين رويداد در همدان برگزار 
مى شود.»

نايب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسى، در ادامه 
ضمن قدردانى از زحمات مونســان در برپايى هرچه 
بهتر رويداد «همدان2018» تصريح كرد: «مجلس در 
فصل بودجه اعتبار 12ميليــارد تومانى براى اجرايى 
شــدن هرچه بهتر برنامه هاى رويداد "همدان2018" 
تصويب كرده است تا حق مطلب در مورد شناساندن 
جاذبه هاى گردشگرى شهر و استانى كه بيش از 7هزار 

سال تاريخ و قدمت دارد، ادا شود.»

گشايش نمايشگاه مشترك 
خوشنويسان كردستان و همدان

 نخســتين نمايشــگاه خوشنويســان استان هاى 
كردســتان و همدان به مناسبت هفته خوشنويسى از 
21 تا 27 مهرماه در همدان برپا شــده است . رئيس 
انجمن خوشنويســان همدان در مراسم گشايش اين 
نمايشــگاه كه با حضور مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى و هنرمندان برگزار شده بود؛ گفت: 30 اثر از 
خوشنويسان كردستانى و 50 اثر از هنرمندان همدانى 

در نمايشگاه  به نمايش گذاشته شده است. 
عطاا... ســرمدى افزود: در شهر ســنندج نيز چنين 
نمايشــگاهى مشتمل بر آثار هر 2 استان داير شده كه 
در نوع خود كار كم نظيرى است. وى اضافه كرد: آثار 
توليد شــده از نوع نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ، 

ثلث و گرايش هاى نوين مانند نقاشى خط است. 
اين نمايشــگاه تا 27 مهرماه در نگارخانه استاد زنگنه 
مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى پذيراى بازديد 

عالقمندان است.

با حضور مريم كاظمى و اردشير 
صالح پور؛ «فرزند» در همدان 

روى صحنه رفت
 نمايش «فرزند» نوشــته يون فوسه و كارگردانى 
حســين صفى با حضــور مريم كاظمى و اردشــير 
صالح پــور در همدان بــر روى صحنه رفتبه گزارش 
روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان، يون فوســه، نمايشنامه نويس و شاعر نروژى 
است كه به عنوان يكى از بزرگ ترين نمايشنامه نويس 
معاصر شناخته مى شود.روح اهللا صالحى ، سيد مهرداد 
كاووسى حســينى، مهدى كوثرى و معصومه گلى به 
عنــوان بازيگر در نمايش « فرزنــد » حضور دارند و 
حســن كوثرى نور و صدا و بهــار جليليان به عنوان 
دستيار كارگردان و رضا روان ساخت و اجراى دكور 
و شهرام نادرى مدير روابط عمومى نمايش « فرزند» 
را برعهده دارند.«فرزند» كارى از گروه نمايشى فرياد 
اســت كه از 21 مهر تا 7 آبان هر روز ساعت 18 در 

مجموعه تئاتر شهر همدان به روى صحنه مى رود.

ركورد جديد توليد كوچك ترين رايانه جهان 
شكسته شد

ــى  ــرده و مدع ــد ك ــازه اى تولي ــه ت ــى رايان ــركت چين ــك ش  ي
ــان  ــه جه ــن رايان ــر از كوچــك تري ــه كوچــك ت ــن رايان اســت اي
ــه «الفريــت» اســت كــه توســط شــركت راســپبرى پــى  موســوم ب

ــود. ــرو توليــد شــده ب زي
به گزارش مهر، شــركت Libre Computer مدعى است رايانه 
توليدى آن كه در واقع يك برد ســخت افزارى كوچك اســت تا 10 

برابر سريع تر از الفريت (La Frite) است.
ابعاد اين برد 6.4 در 5.5 سانتيمتر بوده و شركت سازنده تصريح كرده 
آزمايش هاى انجام شده و مقايســه اين رايانه با نمونه هاى مشابه و 

كوچك برترى آن را ثابت مى كند.

دوربين امنيتى 360 درجه فوق دقيق، حافظ 
امنيت خانه و محل كار

 امروزه دوربين هاى امنيتى زيــادى در بازار وجود دارند كه البته 
هر يك داراى نقاط ضعف و قوت خاص خود هســتند، اما به تازگى 

دوربينى عرضه شده كه بسيارى از اين مشكالت را ندارد.
به گزارش فارس، امــروزه دوربين هاى امنيتى زيادى در بازار وجود 
دارند كه البته هر يك داراى نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند، 
اما به تازگى دوربينى عرضه شده كه بسيارى از اين مشكالت را ندارد. 
 °۳۶۰ Mi Home Security Camera اين دوربيــن تازه كه
نام دارد، توســط شركت شيوامى توليد شده و قيمت آن تنها 36 دالر 
است. البته اين دوربين تنها براى محافظت از يك اتاق مناسب است و 

توانايى پوشش محيط هاى بزرگ تر را ندارد. 

توسعه يك"گلوكومتر" غيرتهاجمى دقيق!
  اندازه گيــرى غيرتهاجمــى ميزان غلظت گلوكــز خون يكى از 

پيچيده ترين چالش هاى علم پزشكى است.
به گزارش ايسنا ، اكنون پژوهشگران موسسه "ام.آى.تى"(MIT) با 
توســعه يك گلوكومتر غيرتهاجمى در حال حل اين مسئله پيچيده 
هســتند.گلوكومتر يا گلوكوز متر يك ابزار پزشــكى است كه براى 
تعييــن تخمينى غلظــت گلوكز در خون به كار مــى رود. اين ابزار 
يكــى از اجزاء اصلى مانيتورنيگ قنــد در خانه براى بيماران ديابتى 
يا هيپوگليسمى اســت. يك قطره كوچك از خون كه توسط سوزن 
زدن به پوســت با يك سوزن لنست به دست  آمده روى يك صفحه 
يك بار مصرف آزمايش قرار مى گيرد كه توسط دستگاه استفاده و قند 

خون محاسبه مى شود.

اينترنت اشيا جان انسان ها را تهديد مى كند
  يك پژوهش تازه نشــان مى دهد ميزان امنيت اينترنت اشيا پايين 
تر از حدى است كه قبال تصور مى شد و اگر مشكالت امنيتى ابزار و 
خدمات مبتنى بر آن برطرف نشود، مشكالت جدى در انتظار كاربران 

خواهد بود.
به گزارش مهر، يك بررسى تازه نشان مى دهد هكرها در آينده براى 
حمله به كشــورها و زيرساخت هاى حياتى آنها، ابزار و محصوالت 
مبتنى بر اينترنت اشــيا را انتخاب خواهند كــرد. 93 درصد از 130 
متخصص برجســته امنيتى كه در كنفرانس امنيتى بالك هت در الس 
وگاس آمريكا حضور داشــته اند، گفته اند كه دولت هاى متخاصم به 
طور قطع شــبكه هاى مبتنى بر اينترنت اشيا را در آينده مورد حمله 

قرار خواهند داد.

رشد شبكيه چشم انسان در آزمايشگاه 
  دانشمندان به تازگى موفق به رشد شبكيه چشم انسان در آزمايشگاه 
شدند. به گزارش فارس، زيست شناسان براى درك چگونگى ساخت 
سلول هايى كه به ما اجازه ديدن مى دهند، بافت شبكيه چشم را رشد 
دادند.براساس گزارش «ساينس آلرت»، اين كار ممكن است زمينه را 
براى درمان بيماران مبتال به كوررنگى و ژنراسيون ماكوال فراهم كند.

همچنين اين كار زيست شناســان، اورگانوئيدى (بافت اندام با رشد 
مصنوعى) را به عنوان مدلى براى مطالعه توسعه انسانى بر روى سطح 
سلولى به وجود مى آورد.«رابرت جانستون» متخصص زيست شناسى 
در دانشگاه جان هاپكينز گفت: آنچه كه ما در اورگانوئيد شبكيه چشم 
آزمايش مى كنيم شبيه به رشد طبيعى چشم است اما با اين تفاوت كه 

اين اندام در يك ظرف رشد مى كند.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2........ ... الزانيا - آخرين بار كي سحر را 
ديدي - سوفي و ديوانه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2....................... تنگه ابوقريب -جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

مريم مقدم»
 پــس از پايان ميزبانــى همــدان از كنفرانس 
بين المللى همدان2018 اين روزها ســمت و سوى 
برنامه ريزى ها در حوزه گردشگرى متوجه رويداد 
جهانى پر اهميت برگزارى چهلمين اجالس جهانى 
جهانگردى در همدان اســت. به همين مناســبت 
تاثيرگذاران حوزه گردشگرى جهان  در سال 2018

به ايران سفر خواهند كرد 
  مدير عامل شركت سياحتى عليصدر در اين زمينه  
گفت : شــمارش معكوس در همدان براى ميزبانى 
از ميهمانان اجالس جهانى جهانگردى آغاز شــده 
اســت و 30 روز ديگر تا از راه رسيدن اين رويداد 

بيشتر فرصت باقى نيست.
 حميدرضا يارى افزود : اين نخســتين بار اســت 
كه ايران ميزبان چنين رويداد شــاخصى در عرصه 
بين المللى و حوزه گردشــگرى مرتبط با ســازمان 

جهانى جهانگردى (UNWTO) است. 
  وى  بــا بيــان اينكه از تاريخ 21 تــا 25 آبان ماه 
ســالجارى، همدان ميزبان اين اجالس خواهد بود 
، خاطرنشان كرد : ســازمان جهانى گردشگرى با 
عضويت 557شــركت خصوصى وابســته از 158

كشــور در حوزه گردشــگرى بين المللى فعاليت 
مى كند و 14 شــركت خصوصى ايرانى عضو اين 
سازمان هستند كه شركت سياحتى عليصدر همدان 
يكى از اين 14 عضو اســت كه ســال گذشته  به 
عنوان عضو هيات رئيســه اين سازمان نيز انتخاب 

شد. 
 يارى  ادامه داد: از دو ســال گذشته مكاتبات براى 
ميزبانــى اجالس 2018 آغاز شــد و بــا توجه به 
ظرفيت هاى ويژه همدان در حوزه گردشــگرى و 
جاذبه هاى تاريخى و طبيعى متعدد استان از جمله 
تپه هگمتانه، آرامگاه بوعلى ســينا و غار عليصدر، 
ايــن ميزبانى به ايران و اســتان همدان اختصاص 

يافت. 
  مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر  اضافه كرد: 
اين براى نخســتين بار اســت كه اجالس جهانى 
گردشــگرى در ايران برگزار مى شــود كه ميزبانى 
همدان در اين دوره از برگزارى اجالس، افتخارى 

براى اين استان محسوب مى شود. 
  وى اظهار كرد: نام اســتان همدان در اين رويداد 
بين المللــى در ســايت هاى جهانى و در ســطح 
بين المللى مطرح شــده است و با برگزارى شايسته 
و مطلــوب اين اجالس مى توان به ارتقاى ســطح 
تبليغات و ارائه خدمات در تأسيسات و واحدهاى 

گردشگرى استان كمك كرد.

يارى يادآور شــد: شركت ســياحتى عليصدر كه 
از ســال 1370 با همكارى ســازمان ايرانگردى و 
جهانگردى، سازمان هميارى شهردارى هاى استان و 
شهردارى همدان و با هدف ايجاد بسترهاى مناسب 
براى ارائه خدمات بهتر براى جذب گردشــگران 
داخلى و خارجى در منطقه ايجاد شــد، اكنون يك 
كرسى از 14 كرســى هيات رئيسه سازمان جهانى 

توريسم را به خود اختصاص داده است. 
مديــر كل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى 
و گردشــگرى اســتان همــدان  نيــز در ايــن 
ــزارى  ــراى برگ ــاز ب ــب امتي ــت: كس ــه  گف زمين
ــده اى  ــوان نماين ــه عن ــن اجــالس در همــدان ب اي
ظرفيت هــاى  معرفــى  در  مى توانــد  ايــران  از 
ــور در  ــن كش ــگاه اي ــت جاي ــگرى و اهمي گردش

ــد. ــذار باش ــيار تاثيرگ ــى بس ــازمان جهان س
ــران از  ــى اي ــت: ميزبان ــان داش ــر بي ــى مالمي عل
ــى  ــات منف ــه تبليغ ــرايطى ك ــن اجــالس در ش اي
ــى  ــت مغتنم ــود دارد فرص ــورمان وج ــه كش علي
ــدگان كشــور هاى  ــه نماين ــران ب ــى اي ــراى معرف ب
عضــو UNWTO اســت و زمينــه آشــنايى ايــن 
افــراد را بــا توســعه يافتگى هــاى ايــران و فرهنــگ 
غنــى مــردم كشــورمان فراهــم مى كنــد. وى 
تصريــح كــرد: برگــزارى ايــن اجــالس در ايــران 
ــت  ــورمان، درياف ــگاه كش ــن جاي ــر تبيي ــالوه ب ع

در  كــه  آينــده  نشســت هاى  در  را  تســهيالت 
ــد  ــم ميزن كشــور هاى ديگــر برگــزار مى شــود رق
ــا حــوزه گردشــگرى  ــران ب ــاط اي و افزايــش ارتب
در ســاير كشــور ها را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

مديــركل ميــراث فرهنگــى صنايــع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همــدان بيــان داشــت: از 
آنجــا كــه بســيارى از مقامــات و نماينــدگان 
UNWTO تــا كنــون بــه ايــران ســفر نكرده انــد 
ــازى  ــد تورآشناس ــن اجــالس همانن ــزارى اي برگ
ــه  ــنايى هرچ ــه آش ــه زمين ــت ك ــان اس ــراى آن ب
بيشــتر ايــن افــراد را بــا كشــورمان فراهــم خواهــد 
ــگرى  ــاى گردش ــراى تور ه ــراى اج ــس ب آورد پ
در ايــن راســتا بايــد برنامــه ريزى هــاى در حــال 

ــد. ــه اجــرا درآي ــه نحــو احســن ب انجــام ب
مالمير خاطرنشان كرد: از سوى ديگر برگزارى چنين 
اجالسى در ايران بيانگر ارتباط قوى مقامات سازمان 
UNWTO ميراث فرهنگى با مقامــات عالى رتبه

است، چراكه پيشنهاد برگزارى اين اجالس به رغم 
تقاضا دهندگان ديگر در كشــور هاى ديگر با تالش 
متوليان امور در گردشــگرى همدان مورد تاييد قرار 

گرفت 
ــگرى  ــى گردش ــالس جهان ــت ، اج ــى اس گفتن
مطــرح  برندهــاى  معرفــى  بــراى  فرصتــى 
گردشــگرى و جهانگــردى اســت بــه هميــن 

دليــل چنــد برنــد مطــرح در حــوزه گردشــگرى و 
هتلــدارى خواســتار حمايــت از برگــزار كننــدگان 

ــد  ــده ان ــران ش ــالس در اي ــن اج اي
در ايــن ميــان اشــاره بــه هواپيمايــى رســمى 
ــه نيســت  ــز) بيرل ــه (تركيــش ايرالين كشــور تركي
ــن  ــزارى چهلمي ــرى برگ ــوان اسپانس ــه عن ــه ب ك

دوره آن را در ايــران عهــده دار شــد. 
ــى شــهر اســتانبول و  ــن هواپيماي ــر اصلــى اي  مق
ــزارى  ــراى برگ ــا ب ــورك اســت ام ــرودگاه آتات ف
اجــالس جهانــى گردشــگرى ايــن ايراليــن پــاى 
ــد خــود باشــد. ــا معــرف برن كار آمــده اســت ت

ــى  ــى م ــته ايران ــب ، اعضــاى وابس ــر ترتي ــه ه ب
تواننــد در مشــاركت بــراى ميزبانــى شايســته 
ــند،  ــه ســزايى داشــته باش ــن اجــالس ســهم ب اي
گردشــگرى  جهانــى  اجــالس  برگــزارى 
(UNWTO) يــك اتفــاق شــاخص جهانــى 
ــن  ــاورد اي ــت و ره ــگرى اس ــوزه گردش در ح
فرصــت از ســوى برنامــه ريــزان و مســئوالن ايــن 
ــياحتى  ــركت س ــى رود. ش ــت نم ــوزه از دس ح
ــه و  ــات رئيس ــو هي ــوان عض ــه عن ــدر ب عليص
يكــى از اعضــاى ايــن اجــالس و همچنيــن 
ــال  ــى آن، در ح ــن نشســت جهان ــان چهلمي ميزب
ــن  ــزار شــدن اي ــر برگ ــراى هرچــه بهت ــو  ب تكاپ

ــت ــران اس ــى در اي ــن الملل ــداد بي روي

نگاه به ايران از دريچه همدان

پدر شهيد مصطفي كرباسيان 
به فرزند شهيدش پيوست

 حــاج كرم رضــا 
پــدر  كرباســيان، 
مصطفــي  شــهيد 
ــرادر  كرباســيان و ب
شــهيدان قربانعلــي 
نجـــاتعلــــي  و 
روز  گيــــوه كش 
ــي را  ــنبه دار فان ش
ــه  ــت و ب وداع گف

پيوســت. شــهيدش  فرزنــد  و  بــرادران 
بــه گــزارش خبرنــگار همدان پيــام، پيكــر 
از  بعــد  يكشــنبه  روز  مرحــوم  آن  مطهــر 
ــدي،  ــت ا... محم ــيله آي ــه وس ــاز ب ــه نم اقام
ــه  ــدان ب ــتان هم ــدان در آرامس ــه هم امام جمع

ــد. ــپرده ش ــاك س خ
 مجلـــس ختـــم آن مرحـــوم روز دوشـــنبه 
امـــام  مســـجد  در   10-12 ســـاعت  از 
خمينـــي شـــهرك مدنـــي برگـــزار خواهـــد 

شـــد.
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