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عالوه بر اقتصاد 
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از قاف تا الف 
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يادداشت روز

2

ضرورت کاربست 
یافته های پژوهشی در 

برنامه های توسعه محور
 برنامــه های هفته پژوهش امســال با 
شــعار "پژوهش هدفمند، فناوری ارزش 
آفریــن در خدمت تولید ملی" توســط 
دســتگاههای مختلف به فراخور نیازها و 
اولویت های هر ســازمان و مجموعه ای 

اجرا می شود.

بازار گوشت قرمز همچنان در مدار گرانی
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تبریک و تهنیت تبریک و تهنیت

مدیرعامل شرکت حمل و نقل همدان راه الوند- پناهي   شرکت ایمن تابلو سنندج- احمدي

گراميداشت آئين ها در سيبل برنامه ريزی های مدرن

بدرقه یلدای ایرانی از کرسی
  به رستوران های امروزي 

جنــاب آقــاي 

مهندس پنـاهنـده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان 

جنــاب آقــای 

مهندس صـادقی راد
معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

26 آذرماه روز حمل و نقل و گراميداشــت هفته حمل ونقل و رانندگان و اول ديماه روز راهدار را خدمت حضرتعالي و تمامي 
معاونان و کارکنان و رانندگان دلسوز و زحمتکش بخش حمل و نقل جاده اي استان تبريک و تهنيت عرض نموده اميد است در 

سايه الطاف الهي در راه خدمت موفق و سربلند باشيد..

جنــاب آقـــاي

 مهندس پنـاهنـده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان 

جنـــاب آقــاي 

مهندس پرورشي خـرم 
معاون محترم راهداري اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان 

فرا رســيدن 26 آذرماه روز حمل و نقل و گراميداشــت هفته حمل و نقل و رانندگان و يک ديماه روز راهدار را خدمت شــما 
بزرگواران و تمامي پرســنل زخمتکش حمل و نقل جاده اي و راهداران اســتان تبريک و تهنيت عرض نموده، آرزوي توفيق و 

سربلندي شما عزيزان را از درگاه ايزد متعال خواهان و خواستاريم.

تبریک و تهنیت

شرکت اروندراه امیر- کریم روشن 

جناب آقاي

 مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان همدان 
فرا رسيدن 26 آذرماه روز حمل و نقل و رانندگان و يک 
ديمــاه روز راهدار را خدمت حضرتعالي و جناب آقای 
مهندس صادقی راد معاون محترم حمل و نقل ، کارکنان، 
رانندگان و راهداران دلســوز و تالشــگر استان همدان 
تبريک و تهنيت عرض نموده، موفقيت روزافزونتان را از 

درگاه ايزد متعال خواهان و خواستاريم.

تبریک و تهنیت

شرکت تعاوني کامیونداران شهرستان نهاوند 
نورا... سلگي 

جناب آقاي

 مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان 

جناب آقاي 
مهندس صادقي راد 

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان همدان 

فرا رســيدن هفته حمل و نقل و رانندگان و راهدار را خدمت 
حضرتعالي و تمامي معاونان و راهداران و رانندگان بخش حمل 
و نقل جاده اي تبريک و تهنيت عرض نموده، اميد است در پناه 

الطاف الهي در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

تبریک و تهنیت

انجمن صنفي مسافربري هاي مالیر، نهاوند و تویسرکان 
حاج اسدا... عبدلي و سعید قوامي  

جناب آقاي

 مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان همدان 
26 آذرمــاه روز حمل و نقل و راننــدگان و يک ديماه 
روز راهدار را خدمت حضرتعالي و جناب آقای مهندس 
صادقی راد معاون محترم حمل و نقل  ، کارکنان و پرسنل 
دلسوز و رانندگان زحمتکش ناوگان حمل و نقل جاده اي 
استان تبريک و تهنيت عرض نموده، سالمتي و موفقيت 
همه عزيزان را از درگاه ايزد متعال خواهان و خواستاريم.

تبریک و تهنیت

شرکت تضمین بار

جناب آقاي 

مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان 

جناب آقـای
مهندس صادقی راد

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان

فرا رسيدن 26 آذرماه روز حمل و نقل، رانندگان و راهدار 
را خدمت حضرتعالي و تمامي معاونان، کارکنان و پرسنل 
دلســوز و راهداران و رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای 
تبريک و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه الطاف الهی 

در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبریک و تهنیت

انجمن صنفي شرکت هاي حمل ونقل کاالي 
مالیر ، نهاوند و تویسرکان 

جناب آقاي 

مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان همـدان 
فرا رســيدن هفته حمل و نقل و رانندگان و يک ديماه روز 
راهداری را خدمت حضرتعالي و تمامي دست اندرکاران 
بخش حمل و نقل جاده اي و تقارن آن با انتخاب جناب آقاي 
مهندس صادقي راد به معاونت اداره کل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان همدان را صميمانه تبريک و تهنيت عرض 
نموده اميد است در سايه الطاف الهي در راه خدمت همواره 

سالمت و سربلند باشيد.

تبریک و تهنیت

مدیریت شرکت حمل ونقل پیک سحر و پیک 
پرواز تویسرکان - حمیدیان 

جناب آقاي 

مهندس پناهنده 
مدیرکل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي 

استان همدان 
26 آذرماه روز حمل و نقل و راننــدگان و يک ديماه روز راهدار را خدمت 
حضرتعالــي و تمامي معاونان، کارکنان، رانندگان و راهداران گرامی اســتان 
همدان تبريک و تهنيت عرض نموده، موفقيت و سربلندي شما در راه خدمت 

آرزوي هميشگي ما از درگاه خداوند متعال است.

تبریک و تهنیت

مدیریت شرکت حمل و نقل پیک سحر و پیک 
پرواز تویسرکان - حمیدیان

جناب آقاي 

مهندس صادقی راد
معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداري و 

حمل ونقل جاده اي استان همدان 
 مســئوليت و مديريت را به شــانه های مردان اليق و کاردان می ســپارند و 
بی شــک اين انتصاب نشــان از لياقت و درايت جنابعالی دارد ضمن عرض 
تبريک صميمانه حضور حضرتعالی، سالمتی و موفقيت روز افزونتان را در راه 

خدمت از درگاه ايزد متعال آرزومنديم.

تبریک و تهنیت

26 آرذ ماه
روز ملی حمل و نقل گرامی باد

سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری همدان

گزارش همدان پيام به 
مناسبت روز حمل ونقل

کساد و خميازه 
در ترمينال هاي 

اتوبوس

رانندگان اسنپ و تاکسی مي گويند

تاکسي هاي اینترنتي پیشتاز رقابت

تقدیر از ۴۰ پژوهشگر برتر همدان

 ایــن روزهــا فضــای مجــازی پــر از تبلیــغ برگزاری 
آئیــن شــب یلــدا در رســتورانها و هتــل هاســت ، آئینی 
کــه بــه نظــر میرســد بــه جــای دورهمــی دور کرســی 
در خانــه پــدر بــزرگ و مــادر بــزگ هــا ســر از 

رســتورانهای مجهــز و هتــل های چنــد ســتاره درآورده 
اســت . تمامــی ملزومــات شــب چلــه بهانــه ای بــرای 
شــادی، پیونــد دوبــاره بــا آفرینــش، احســاس هویــت 

و پیونــد بــا جاودانگــی اســت.
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يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تا دو سال دیگر هیچ فاضالبی 
به رودخانه های همدان نمی ریزد

 مدیــر امور آب وفاضالب شهرســتان همدان نیز بااشــاره به 
شناســایی ۶۲ نقطه ورود فاضالب به رودخانه هــا، بیان کرد:  تا 
دوســال دیگر تمامی این نقاط کم رنگ شــده و هیچ فاضالبی به 

رودخانه های همدان نمی ریزد.
بــه گزارش ایســنا، حســین آذر تکین در کارگروه ســالمت و 
امنیت غذایی شهرســتان همدان، بابیان اینکه وضعیت فاضالب 
همدان نســبت به سایر استان های کشور خوب است، اظهار کرد: 
خوشبختانه باوجود تحریم ها وسایل موردنیاز برای بهبود شرایط 
فاضالب اســتان را واردکردیم و موفق به پیشترفت ۹5 درصدی 
پروژه های فاضالب شده ایم.مســئول بهداشت محیط  وحرفه ای 
مرکزبهداشت شهرستان همدان نیز از ثبت 1۳0 مورد شکایت در 
یک ماه گذشته در سامانه 1۹0 خبرداد.حسین خالقی مجد درتشریح 
گزارشــات ثبت شده در ســامانه 1۹0، بیان کرد: سامانه کشوری 
1۹0 آماده دریافت شــکایات در حوزه خدمات بیمارســتان و یا 
توزیع دارو است و در یک ماه گذشته 118 مورد گزارش صحیح و 
1۲ مورد گزارش خالف واقع در این سامانه به ثبت رسیده است.

پلمب رادیولوژی بدون مجوز در همدان

 یک واحد رادیولوژی توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی 
همدان پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اعالم این خبر توضیح 
داد: این واحد توسط فرد متخصص فاقد پروانه راه اندازی شده بود 
که در یک اقدام ضربتی توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی 
همدان پلمب شد.علیرضا حسن پور در گفت وگو با ایسنا، تصریح 
کرد: حسب گزارشات واصله فردی اقدام به راه اندازی یک مرکز 
رادیولــوژی بدون پروانه کار کرده بــود و به صورت غیرقانونی 
اقدام به پذیرش بیماران می کرد.حســن پور افــزود: در یک اقدام 
غافلگیرکننده توســط اکیپ گشت مشترک تعزیرات حکومتی و 
با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی همدان فرد متخلف شناسایی 
و واحدش پلمب شــد و پرونده وی هم اکنون در شعبه پنجم این 

اداره کل درحال رسیدگی است.

خبرخبر

آبگیری ۴۰ میلیون متر مکعبی سد کالن مالیر
 مدیر امور منابع آب مالیر با اشــاره به بارش های بســیار خوب پاییز امسال گفت: با توجه به این میزان بارش سد کالن 40 

میلیون متر مکعب آبگیری شده که وضعیت خوبی را دارد.
جمشــید نوروزی در گفت وگو با فارس با اشــاره به اینکه سد کالن در ســال ۹0 با هدف تامین ساالنه 1۲ میلیون متر مکعب 
آب شــرب در مالیر و بخشــی از نیازهای کشاورزی و زیست محیطی  افتتاح شد اظهار کرد: حجم مخزن این سد 45 میلیون 

متر مکعب است.
وی میزان بارش ها در طول ســال را یکی از مهمترین عوامل آبگیری مطلوب سد دانست و افزود: از ابتدای سال آبی ۹8 ـ ۹8 

حدود ۲ میلیون متر مکعب آب وارد سد کالن مالیر شده است.
مدیر امور منابع آب مالیر با اشاره به بارش های بسیار خوب پاییز امسال در استان همدان و شهرستان مالیر گفت: با توجه به 

این میزان بارش سد کالن 40 میلیون متر مکعب آبگیری شده که وضعیت خوبی را دارد.
وی به بارش های خوب بهار امسال تصریح کرد: سد کالن مالیر در اردیبهشت ماه سرریز شد که پیش بینی می شود در صورت 

تداوم بارش ها برای سال آینده نیز سرریز کند.

تکذیب شایعه ناامن بودن تاکسی های اینترنتی در همدان
 رئیس پلیس آگاهی استان همدان سوءاستفاده و ناامن بودن تاکسی های اینترنتی را تکذیب کرد.

رضا زارعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شایعه ای مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی از مسافران خود سوءاستفاده کرده و 
اقدام به آدم ربایی به ویژه بانوان می کنند، رواج پیدا کرده و اذهان عمومی را نسبت به تاکسی های اینترنتی منحرف ساخته است.

وی ادامه داد: این اخبار فقط شایعه ای برای تخریب اذهان عمومی و یا بازارخرابی تاکسی های اینترنتی است که به هیچ عنوان 
واقعیت ندارد و گزارشی مبنی بر این موضوع به پلیس آگاهی داده نشده است.

زارعی تصریح کرد: شهروندان در صورت شنیدن این گونه اخبار و شایعات به پخش و انتشار آن دامن نزنند چرا که با این کار 
اذهان عمومی را تخریب کرده و تفکر مردم را به این تاکسی های اینترنتی مخدوش می کنند.

وی در رابطه با دختر بچه 7 ساله »آیناز« که حدودا ۲ ماه قبل گمشده بود، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس آگاهی پس از گذشت 
۲ ماه از مفقود شدن او همچنان ادامه دارد و مأموران آگاهی برای یافتن این دختر بچه همچنان درحال تالش و تحقیق هستند.

زارعی تصریح کرد: گرچه تاکنون تحقیقات به طور جدی انجام شده و ادامه دارد اما متأسفانه همچنان سرنخ و نشانه ای از او 
به دست نیاورده ایم.

ضرورت کاربست یافته های پژوهشی 
در برنامه های توسعه محور

 برنامه های هفته پژوهش امســال با شــعار "پژوهش هدفمند، 
فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی" توســط دســتگاههای 
مختلــف به فراخور نیازها و اولویت های هر ســازمان و مجموعه 
ای اجرا می شــود که در این راســتا لیستی از طرح ها و برنامه ها 

در نظر گرفته شده است.
با دقت در شــعار انتخاب شده برای هفته پژوهش می توان گفت که 
آنچه در این شعار مورد تاکید قرار گرفته است، با نیازها، ضرورت ها 

و اولویت های امروز کشور همخوانی دارد.
تحوالت صورت گرفته در عرصه فناوری و اطالعات، بعالوه تنوع در 
نیازهای این حوزه ایجاب می کند که این مهم در تحقیقات و پژوهش 

های کاربردی نیز لحاظ شود.
اگر ما امروز نیازمند پژوهش هایی با نتایج عملی و کاربردی هســتیم 
که با استفاده از آن بتوان گام های موثری در جهت پیشرفت و توسعه 
برداریم ، تکیه بر فناوری ارزش آفرین می تواند این روند را تســهیل 

نماید.
نکته حائز اهمیت دیگر اهتمام و توجه به بحث تولید ملی است که با 

ضرورت های اقتصاد درون زا و توسعه کشور همخوانی دارد.
اگر این مهم در حوزه پژوهش و تحقیقات به درستی مورد توجه قرار 
گیرد، زمینه های خوب و مناســبی برای تقویت تولید ملی و ارتقای 

کیفی تولیدات داخلی فراهم خواهد شد.
 بدون تردید شناسایی و بررسی دقیق موانع و چالش های این حوزه 
از طریق پژوهش های کاربردی بهتر انجام می شود و می تواند زمینه 

ساز اصالحات الزم گردد. 
هفته پژوهش فرصت مناســبی برای پرداختن به این مباحث اســت، 
هرچند ضرورت آن همیشــگی اســت و اگر در مقطعــی از زمان به 
چنین ضرورت هایی پرداخته می شود، صرفا جهت بازخوانی اهمیت 

موضوع و یادآوری آن هاست.
برنامه های تدارک دیده شــده توســط دستگاه های مختلف در هفته 
پژوهش که از تنوع و فراوانی نیز برخوردار اســت، نشــان از اهمیت 
موضوع و اهتمام به این امر مهم در ادارات، سازمان ها، مراکز آموزشی 
و مجامع علمی اســت که در جای خــود حائز اهمیت و قطعا نتیجه 

بخش است، اما در عین حال از دو نکته اساسی نباید غافل شد.
یکی هماهنگی و همکاری این دستگاهها و سازمان هاست که باعث 
می شــود کارهای پژوهشــی و تحقیقات با همفکــری و هماهنگی 

مجموعه های مختلف، نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد. 
این همکاری ها هم در هفته پژوهش می تواند نمود داشــته باشــد و 
هم برای همیشــه در راستای تقویت حوزه پژوهش و هدفمند کردن 

آن استمرار داشته باشد. 
نکته دیگر اختصاص اعتبارات الزم به امر پژوهش اســت که گرچه 
در بودجه های ســنواتی دیده می شود، اما با توجه به اهمیت و نقش 
پژوهش های کاربردی در توسعه، الزم است در این خصوص اهتمام 

ویژه ای صورت گیرد.
به هر حال هفته پژوهش فرصت مناســبی است تا یکی از مهم ترین 
اولویت های جامعه که پیوند تنگاتنگی با پیشرفت و توسعه دارد، در 
ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که با ارائه راهکارهای 
مناسب، در آینده گام های موثری در جهت توسعه و گسترش پژوهش 

های کاربردی با نتایج خوب برای کشور برداشته شود.

دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب با برنامه های 
متنوع به نمایش گذاشته شود

 باید در دهه فجر امسال دســتاوردهای 40 ساله انقالب در قالب 
برنامه های متنوع به نمایش گذاشته شود.

رئیس کارگروه دانشجویی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
استان همدان در نخستین جلسه کارگروه دانشجویی چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی اســتان همــدان که با حضــور نمایندگان 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در سالن جلسات دانشگاه صنعتی 
همدان برگزار شــد، افزود: در این سال نیز همچون سال های گذشته 
برنامه هایی با کمک و همت دانشــگاه و مراکز آموزش عالی برگزار 

خواهد شد.
ــن ســال  ــان اینکــه چهلمی ــا بی ــر اســدی ب ــه گــزارش ایســنا، اکب ب
ــت خاصــی برخــوردار اســت،  ــالب اســالمی از اهمی ــروزی انق پی
ــدد  ــا عــدد 40، ع ــی م ــای دین ــگ و آموزه ه ــرد: در فرهن ــار ک اظه
مقدســی اســت و در قــرآن نیــز چندیــن بــار بــه ایــن عــدد اشــاره 
ــن  ــران وارد چهلمی ــالمی ای ــالب اس ــه انق ــال ک ــت، ح ــده اس ش
ســالگرد پیــروزی خــود می شــود بایــد ضریــب خطاهــای مســئوالن 
کمتــر شــود و داشــته ها را قــدر بدانیــم و از آن محافظــت کنیــم و 

بــرای آینــدگان ایــن ســرزمین امیدآفرینــی کنیــم.
رئیــس جهاددانشــگاهی واحــد همــدان ادامــه داد: در دهــه فجــر 
ــالب  ــروزی انق ــال پی ــن س ــن چهلمی ــر گرفت ــا در نظ ــال ب امس
بایــد برنامه هایــی در شــأن دانشــجو و در جهــت آگاهــی و 
معرفت افزایــی و در کنــار آن همــراه بــا شــور و نشــاط در 
ــای  ــزاری برنامه ه ــده شــود و برگ ــدارک دی ســطح دانشــگاه ها ت
ــر  ــن ام ــد در ای ــگاه ها می توان ــی دانش ــطح تمام ــارکتی در س مش

ــد. ــر باش مثمرثم
وی بــا بیان اینکه یادآوری دســتاوردهای انقالب موجب قدردانی و 
شکرگزاری نعمت های انقالب اسالمی خواهد شد، تأکید کرد: با توجه 
به اهمیت نشــان دادن دستاوردهای انقالب، در این امر نباید از نقش 
مهم و اساســی اساتید غافل بود و می توان دستاوردهای انقالب را از 

سوی اساتید به دانشجویان تبیین کرد.
اسدی یادآور شــد: با توجه به اینکه دانشجویان در ایام دهه فجر در 
دانشــگاه ها حضور ندارند، برنامه ها را می توان با تقدم و تأخر زمانی 
برگزار کرد و ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی در دانشگاه ها نیز درنظر 

گرفته شود.

پرونده قتل شبه عمد یک سرباز 
در ستاد دیه رسیدگی شد

 پرونده مشاجره لفظی ۲ سرباز وظیفه و قتل شبه عمد در این مرکز 
به طور جدی رسیدگی و امید است بتوان زمینه آزادی را فراهم کرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: چندی پیش ۲ سرباز در محل 
یگان خدمتی و پشت بام یکی از مکان های متروکه با یکدیگر بحث 

می کنند.
ــا اظهــار داشــت:  ــا ایرن ــی منــش در گفــت و گــو ب ــدا... روحان ی
ــری  ــه میانجیگ ــدام ب ــود اق ــرا ب ــاهد ماج ــه ش ــری ک ــرباز دیگ س
ــد، امــا در ایــن  ــه ایــن بحــث لفظــی مــی کن ــان دادن ب ــرای پای ب
ــد  ــود قص ــت خ ــردن دس ــاال ب ــا ب ــا ب ــرف ه ــی از ط ــگام یک هن
ترســاندن دیگــر همخدمتــی را داشــت کــه وی دو گام بــه عقــب 
ــه  ــام خان ــه تکــه ســیمانی کــه از پشــت ب مــی نشــیند و پایــش ب

ــد. ــی کن ــن ســقوط م ــه پایی ــرده و ب ــر ک ــود گی ــرون زده ب بی
وی بیان کرد: مرگ این ســرباز منجر به تشکیل پرونده قضایی و در 

نهایت زندانی شدن این سرباز وظیفه از 14 مهر امسال می شود.
روحانی منش بیان کرد: طبق نظر قاضی، این حادثه قتل شــبه عمد 
تشــخیص داده و بــه علت وقوع این حادثه در مــاه حرام، متهم به 

پرداخت سه میلیارد و 80 میلیون ریال دیه محکوم شد.
مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان همــدان گفــت: مشــاجره ســاده دو 
ــه داغــدار شــدن  ــر ســر مســاله ای کــم اهمــت منجــر ب جــوان ب
یــک خانــواده و گرفتــار شــدن خانــواده ای دیگــر بــرای رهایــی 

ــده اســت. ــدان ش ــان از زن فرزندش
روحانی منش بیان کرد: انتظار می رود با پرهیز از خشونت و کنترل 
خشم از بروز اینگونه وقایع تلخ و ناگوار و ایجاد دردسر و گرفتاری 

برای خانواده ها جلوگیری شود.

1- همایش بزرگ مالیری های خارج نشــین برگزار می شــود. گفته 
می شــود کانون فرهنگی مالیر قراراست دومین همایش مالیری های 
مقیم مرکز وخارج ازکشوررا برگزارکند، گویا این همایش اوایل دی ماه 

در تهران برگزارخواهد شد.
گفتنی اســت عالوه برمالیــری ها چهره های شــاخصی که دراین 

شهرستان مدیریت کرده اند  نیز حضورخواهند داشت.
۲- کرمانشاهی ها خواســتارایجاد اداره راه آهن مستقل دراستان خود 
هســتند، گفته می شــود با افتتاح اداره کل راه آهن دراستان ومعرفی 

مدیرکل، استان همسایه نیز خواستار این موضوع شده است.
گویا بازوند اســتاندار کرمانشــاه از وزیرخواسته اســت تا استقالل 

مدیریتی درحوزه راه آهن استان خودش حفظ شود.
۳- تاکنــون جمع بنــدی نهایی در مورد اســتانداران 4 اســتان 
بدون اســتاندار در وزارت کشــور انجام نشــده اســت. ضمن 
اینکه تاکنون گزینه ای هم به رئیس جمهور معرفی نشــده اســت 
آنطور که ســخنگوی وزارت کشــور گفته است در اسرع وقت 

می شوند. معرفی  جدید  استانداران 

 مشــاور وزیــر آموزش و پــرورش با 
بیان اینکه متأســفانه حوزه فرهنگ، تربیت 
و آموزش در کشــور مغفول مانده اســت، 
گفت:عالوه بر اقتصاد و اشــتغال، تربیت و 

فرهنگ نیز دغدغه مسئوالن باشد. 
ســید محمد کاظم حجــازی در چهارمین 
همایش »خانه و مدرسه« با موضوع خانواده 
و تربیت مهدوی اظهار داشــت:فرزندان ما 
برای حرکت در مسیر متعالی باید الگوهای 
کامل و جامعی داشته باشند گفت: در میان 
تمام الگوهایی که در طول تاریخ مطرح شده 
است، پیامبران و ائمه اطهار)ع( بهترین و و 

واالترین الگوها هستند.
وی دو عامل خانواده و کارگزاران و متولیان 
امــر آموزشــی در تربیت مهــدوی را مهم 
دانســت و با تأکید بر اینکه والدین باید از 
همان بدو تولد فرزند راه و شــیوه درست 
زندگی کردن را آموخته باشند، تصریح کرد: 
فرزندی که با این شــیوه تربیت شــود باید 
نمود آن را در فعالیت های مختلف اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بروز دهد.
به گزارش تســنیم، حجــازی گفت: برای 
یادگیــری مهارت ها و فنــون تربیتی باید 
از نظــرات و راهنمای های کارشناســان و 
اندیشمندان استفاده کرد تا روح و وران را به 

مسیر درست هدایت کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
فرزندان ما در کنار آموزش های کالســیک 
در مدارس باید با ســیره ائمه)ع( هم انس 
بگیرنــد، تصریح کــرد: کار تربیتی فقط با 
کتاب و کالس امکان پذیر نیست بلکه باید 
محیط هایی را در جامعه برای رشد، تعالی و 

انس آنها با دین و ائمه)ع( ایجاد کنیم.
حجازی با اشــاره به اینکه اگر فرزندی بنیه 
اعتقادی ضعیفی داشــت باید برای آینده او 
نگران شد، افزود: ما باید خود و فرزندانمان 
را برای زندگی مهدوی تربیت کرده و زمینه 

ظهور حضرت را فراهم کنیم.
وی با اشــاره به برخی مسائل و موضوعات 
در اماکن علمی در کشور و استان گفت: از 
وضعیت موجود دانشگاه ها و مدارس نباید 
غافل باشــیم که دشمن سال هاست تفکر و 
اعتقادات فرزندان ما را نشانه گرفته است که 
اگر این نســل ها از هر لحاظ به ویژه اعتماد 
و خودباوری ضعیف تربیت شــوند، کشور 

ضعیف خواهد شد.
 امیدوار باشید و مثبت اندیش

اســتاد حوزه و دانشــگاه نیز در این مراسم 
با بیان اینکــه والدین بایــد توجه خود را 
از هــوش ذهنی بچه هــا معطوف به هوش 
هیجانی یعنی کنترل عواطف معطوف کنند 
گفت: خانواده مهدوی یک خانواده امیدوار، 

مثبت گرا و مثبت اندیش است.
، حجت االسالم علیرضا پناهیان با بیان اینکه 
برای برخورداری از یــک خانواده مهدوی 
باید زمینه سازی کنیم اظهار کرد: برای انتظار 
عناصری تعریف شــده کــه »امید« یکی از 

مهم ترین آنهاست.
وی با بیــان اینکه انســانی ناامید منفی گرا 
نمی تواند منتظر ظهور باشد ادامه داد: انسان 
امیدوار با امکانات و نعمت های در دسترس، 
با وجود تمام مشــکالت همچنان چشم به 

آینده روشن دارد.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه بــا تأکید بر 
اینکه خانواده مهدوی یک خانواده امیدوار، 
مثبت گرا و مثبت اندیش است، تصریح کرد: 
گاهــی والدین خصوصاً مــادران در مورد 
مشــکالت و گرفتاری خانــواده و یا فراتر 
از آن بــا فرزندان کــودک و نوجوان خود 
درددل می کننــد که این موضوع از نظر علم 
روانشناســی ممنوع بوده و بر روح و روان 

فرزندان اثر مخربی برجا می گذارد.
وی با اشاره به ســخن امام خمینی)ره( که 
تربیــت فرزنــدان را مختص مــادر عنوان 
می کند، گفت: مادر با توجه به احساســات 
زالل و روان خــود می تواند امید و یا یأس 
را با تمام وجود به فرزندان خود منتقل کند، 
پس برای داشتن فرزند امیدوار باید مادران 

خود امید داشته باشند.
پناهیان با طرح این ســوال که چرا تصور ما 
از خوشبخت شدن فرزندانمان تنها دکتر و 
مهندس و فالن شــغل است؟ گفت: همین 
طــرح موضوع بــا بچه ها باعــث افزایش 
اســترس و به هم ریختــن روح و روان او 

خواهد شد.
وی با بیــان اینکه البته بایــد امید واقعی و 
حقیقی را با توجه به امکانات موجود ترسیم 
کرد، یادآور شد: متأســفانه در بیشتر مواقع 
والدین با نهیب زدن و مقایسه نادرست امید 

را در فرزندانمان می کشیم.
این اســتاد حوزه و دانشگاه به مسئله نمره 
دروس و توجــه خــاص والدیــن به این 
موضوع پرداخت و خاطرنشــان کرد: نمره 
خوب گرفتن در مقابل نداشتن مهارت الزم 
برای زندگی امیدوارانــه و خودباوری چه 

ارزشی دارد؟
وی بــا تأکید بر اینکه بایــد دین را عملی 
آموزش داد افزود: بنده موافق حذف دروس 
دینی صرفاً تئوری هستم که دانش آموز فقط 
آن را بــرای گرفتن نمره می خواند، اگر این 
بچه ها را با یک شــخصیت درست و سالم 
تربیت کنیم و گاهی هم یک معلم بامعرفت 
و یــا طلبه آگاه با آنها گپ و گفتی داشــته 

باشند، قطعاً بهترین فرزندان خواهند شد.

 بودجه پژوهش در کشور و به تبع آن در 
اســتان ما کم است چنانچه گفته شده است 
سال گذشته رقم بودجه پژوهش در کشوری 
چون مراکش 1۶ برابر رقم بودجه ایران بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکي همدان با اعالم 
این خبر در مراســم نوزدهمین جشــنواره 
پژوهــش و فناوري گفت: اگــر از دوراني 
که ایران اســالمي در 8 سال جنگ و دوره 
سازندگي قرار داشــت بگذریم ما دوراني 
را نیــز صرف تمرین پژوهش کردیم اما هم 
اینک به تولید رسیدیم و توانستیم سهمي در 

دانش بشري داشته باشیم.
حبیب ا... موســوي بهار با تأکیــد بر اینکه 
حضور صاحبــان قلم در نشــریات معتبر 
جهاني و وارد شدن نامشان در کتب مرجع، 
نشــان مي دهد که پژوهشــگران ما خوب 
وارد این عرصه شــدند افــزود: علي رغم 
گرایش هاي مختلف سیاسي، جهان از علم 

ایرانیان بي بهره نیست.
وي با بیان اینکه نباید مشکالت کنوني باعث 
دلسردي نسل حاضر از مباحث پژوهشي و 
فنــاوري شــود، افزود: با وجــود همه این 

مشکالت ما شــاهد افزایش شمار مقاالت 
علمي، پژوهشي از ایرانیان هستیم و مي توان 
گفت با این توصیف مجلس و جامعه مدیون 

پژوهشگران ما هستند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان ادامه 
داد: ســال گذشته بر اســاس گزارش هایي 
کــه ارائــه شــد در کل کشــور ۶ میلیارد 
صرف پژوهش گردید که با این حال ســهم 
اندیشمندان ما از بودجه پژوهش بسیار کم 

است.
پزشکي  دانشگاه علوم  موسوي بهار جایگاه 
در پژوهــش و فناوري را برابر با دانشــگاه 
بوعلي دانست و گفت: خوشبختانه در این 
سال ها علوم پزشکي همدان با سیر صعودي 
در امر پژوهش نسبت به سایر دانشگاه هاي 

استان جایگاه ویژه اي پیدا کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکي همدان گفت: 
باید به دنبال جذب ســرمایه گذار در حوزه 

پژوهش و فناوري باشیم تا ثبت اختراعات 
در کشوِي مخترعین خاک نخورد.

در ادامه معاون تحقیقات و پژوهش دانشگاه 
علوم پزشــکي نیز گفت: همایش پژوهش 
فرصتي است تا کارنامه یکساله دانشگاه در 

این زمینه ارائه شود.
سعید بشــریان ادامه داد: سال گذشته ۶00 
مقاله از توســط هیأت علمي علوم پزشکي 
همدان در مجالت معتبر چاپ شــد و براي 

850 طرح دعوتنامه ارسال گردید.
بشریان افزود: در مجموع در حوزه فناوري 
و پژوهش 1۶ شــرکت دانش بنیان در استان 
داریم کــه محصوالت ۶ شــرکت تجاري 
شده اســت. وي بیان کرد: در این همایش 
از اعضاي هیأت علمي و پژوهشگران برتر 
رده علوم پایه، پژوهشگران رده عالي و سایر 
رده ها تقدیر مي شود تا ظرفیت سازي نیروي 
انســاني و تحقق ارتقاي کیفــي تحقیقات 

دانشگاه با قوت و قدرت پیگیري شود.
الزم به یادآوري اســت در این جشنواره از 
۶4 پژوهشــگر برتر در حوزه هاي مختلف 

تقدیر شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي همدان:

بودجه پژوهش کم است 

 در هفته پژوهش از 40 پژوهشــگر و 
فناور برتر استان تجلیل خواهد شد.

دبیر اجرایی هفته بزرگداشــت پژوهش 
استان  همدان گفت: نوزدهمین مراسم از 
تجلیل پژوهشگران برتر استان همدان در 

هفته پژوهش برگزار می شود.
مجذوبی بااشــاره به مقدمــات برگزاری 
مراسم، افزود: امسال ستاد برگزاری مراسم 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران از دو ماه 
قبل تشکیل و استاندار رئیس ستاد و دکتر 
محمدی فر جانشین ایشان در این مراسم 

انتخاب شده اند.
به گزارش ایسنا، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بوعلی بیان کرد: این ستاد از دوماه 
قبل کار خود را آغاز کرده و براساس آیین 
نامه شــش کمیتــه تشــکیل و ۲5نفر از 

پژوهشگران برتر استان انتخاب شدند.
وی عنوان کرد: کمیته انتخاب فناوران برتر 
دستگاه های اجرایی با محوریت سازمان 
برنامه و بودجــه، 5 نفر از کارمندان برتر 

ادارات را انتخاب کردند.
مجذوبی بیان کرد: کمیته انتخاب فناوران 
اســتان با محوریت پارک علم و فناوری، 
10 نفر از برترین های اســتان را انتخاب 
کردند که وظیفه برگزاری نمایشگاه های 
استان را دارند که این نمایشگاه ها از روز 

سه شنبه در محل سالن همایش های علوم 
پزشکی برقرار است.

وی تاکید کرد: کمیته اجرایی با محوریت 
دانشــگاه علوم پزشــکی در روز ۲8 از 
ســاعت ۹ و نیم در مرکــز همایش های 
دانشــگاه علوم پزشــکی، وظیفه اجرای 
مراسم تجلیل از برترین های پژوهش را 

برعهده دارند.
دبیر ستاد هفته پژوهش اظهار کرد: کمیته 
تبلیغات و اطالع رسانی با همت دانشگاه 
ازاد اســالمی و کمیته دانــش اموزی با 
محوریــت آموزش و پــرورش اجرا می 

شود.
وی با بیان اینکه اساتید دانشگاه بوعلی در 
لیست 1 درصد دانشمندان دنیا قرار گرفته 
اند، تاکید کرد: در سال گذشته 1۳ میلیارد 

سقف بودجه پژوهشی شده است.
وی افزود: باالترین نرخ شــغل و اشتغال 
برای رشــته مکانیک که معادل 58 درصد 
بوده اســت و ۶0 درصد از مهندســی ها 

مشغول به کار هستند.
مجذوبی با بیان اینکه درنظر داریم ســند 
دانشگاه کارآفرین را طراحی کنیم، افزود: 
دانشــگاه دارد به ســمت پژوهش های 
کاربردی پیش مــی رود که اتفاق خوبی 

است.

 پرهیز از جزیره ای بــودن اقدام قابل 
قبولی اســت که در هفته پژوهش امسال 
انجام و همه دانشگاه های استان به صورت 

منسجم و متحد در این طرح وارد شدند. 
رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا در جمع 
اصحاب رسانه با موضوع هفته پژوهش، با 
بیان اینکه در تبلیغ یک فرآیند به فرهنگ 
نقش رســانه غیرقابل انکار است، اظهار 
کرد: شعار امسال هفته پژوهش، پژوهش 
هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت 

تولید ملی انتخاب شده است.
به گزارش ایســنا، یعقوب محمدی فر با 
بیان اینکه امســال نوزدهمین دوره هفته 
پژوهش را می گذرانیم، عنوان کرد: نسل 
اول دانشگاه های ما صرف آموزش، نسل 
دوم پژوهش محوری، نسل سوم و چهارم 
در دانشــگاه ها به کارآفرینی اختصاص 

یافته است.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینا گفت: وقتی 
صحبت از هدفمند بودند می شود، حرف 
مختلف  واحدهای  گرایــی  ماموریت  از 
آموزشی و پژوهشــی در سطح کشور و 

استان همدان نیز مطرح می شود.
وی با بیان اینکه در سطح تولیدات علمی 

رتبه 1۶ دنیا را داریم، عنوان کرد: ســال 
گذشته کشور ایران بیش از 8 درصد رشد 
در تولیدات علمی را کســب کرده و در 

جایگاه خوبی قرار گرفته است.
محمــدی فر افزود: یک درصد بودجه 
اســتان به پژوهش اختصاص یافته که 
این میزان معــادل 400 میلیون تومان 
اســت که در ســال های گذشته این 
میزان در بین ادارات استان توزیع می 
شــد اما امسال با تعریف چند اولویت 
تصمیم گرفته شــد برچند مقوله کلی 
وارد شــویم و بودجــه پژوهــش را 
متمرکز کنیم تــا از انجام کارهای بی 

نتیجه کاسته شود.
وی با بیان اینکه اگر پژوهش به حال خود 
واگذار شود کشور دچار آسیب می شود، 
افزود: باید بتوانیــم پژوهش را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم تــا بتواند فراگیر 

شود.
رئیس دانشــگاه بوعلی بااشاره به نواختن 
بیــان کرد:  زنگ پژوهشــدر مدرســه، 
پژوهش باید از پایه شــروع و همایش ها 
رااز مدارس شــروع کنیم تا دانشگاه ها با 

مشکل کمتری مواجه شوند.

باید پژوهش به بخش خصوصی تقدیر از ۴۰ پژوهشگر برتر همدان
واگذار شود

مشاور وزير آموزش و پرورش
عالوه بر اقتصاد و اشتغال، تربیت و فرهنگ نیز دغدغه مسئوالن باشد
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 تویسرکان ، رتبه اول استان در جذب تسهیالت 
ارزان قیمت روستایی 

 تویســرکان از رتبه اول جذب تســهیالت ارزان قیمت روســتایی در سطح همدان 
برخورداراست

فرماندار تویســرکان با اعالم این خبر در نشست هم اندیشی با دهیاران بخش مرکزی و 
قلقلرود تویسرکان گفت: شهرستان تویسرکان با جذب بیش از 50 میلیارد تومان و تحقق 
۲۲0 درصدی ســهمیه جذب تسهیالت ارزان قیمت روســتایی خود، از رتبه اول استان 

همدان در این بخش برخوردار است.
حبیب مومیوند اظهار داشــت: در شهرستان تویســرکان عالوه بر پرداخت  بیش از 50 

میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت اشتغالزای روستایی، در مجموع حدود 45 میلیارد 
تومان دیگر تقاضای دریافت تسهیالت ارزان قیمت داریم.

وی افزود: شرکت ها و واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی تویسرکان مانند فاران شیمی، 
هگمتان دارو، تدبیر دارو، مهان کاغذ، الیاف سازان و فیلتر سرکان در قالب شهرک صنعتی 

در مجموع نزدیک به ۳0 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت اشتغالزا دریافت کرده اند.
مومیوند با بیان اینکه تســهیالت ارزان قیمت اشتغالزای روستایی از مزیت های ویژه ای 
نسبت به انواع دیگر تسهیالت برخوردار است، تاکید کرد: میزان سود تسهیالت اشتغالزای 
روستایی به صورت میانگین ۶ درصد است و دریافت آن به راحتی برای بخش بیشتری از 
فعاالن حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد امکان پذیر است و مختص به بخش های محدودی 

نیست.وی ابراز کرد: اکنون شاهد فعالیت و پا گرفتن واحدهای تولیدی اشتغالزا در مناطق 
روســتایی شهرستان تویســرکان و افزایش فرصت های شغلی در حوزه تولید و صنعت 
هستیم به طوری که تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت تویسرکان از 800 نفر در 

سال های قبل به چندین برابر افزایش می یابد.
فرماندار تویسرکان  با تاکید بر اینکه معیار ارزیابی عملکرد دهیاران در روستاهای خود به 
میزان اثر بخشی آنها در آماده کردن زمینه اشتغال و کارآفرینی بستگی دارد، اظهار داشت: 
اکنون مهمترین اولویت اجرایی و مدیریتی کشور، ایجاد فرصت های متنوع شغلی است 
و دهیاران عالوه بر اینکه باید از مقبولیت و اعتماد عمومی برخوردار باشــند، باید زمینه 

اشتغالزایی را نیز فراهم کنند.

خبـر

مدیران اســتان به دهیاران  بها دهند و به مشــکالت آنان بپردازند. 
زیرا که دهیاران به عنوان نماینده دولت در روســتاها هستند و همه 
کاستي ها و مشکالت روستا به حساب این افراد گذاشته مي شود. این 
در حالي است که مدیران استان حضوري کم رنگ در نقاط محروم 
استان دارند . از اســتاندار درخواست داریم دهیاران مناطق محروم 

نگاه ویژه داشته باشد .
دهیاری از بخش پیر سلمان 

روستاهاي فامنین دســتخوش مهاجرت است و این آسیب بزرگ به 
دولت ، مردم ورستاها می رســاند همچنین حاشیه نشینی  شهرهای  
بزرگي را نیزدربردارد. دراینجا مي طلبد مدیران ارشــد اســتان به این 
امر بیشــتر بها دهند و در جلســات نگویند استان همدان گل و بلبل 
اســت چرا که خانه هاي خالي و مخروبه روســتایي محل معتادین و 
حیوانات وحشي شده است پس کي مدیران مي خواهند به این موضوع 

مهاجرت از روستاها پایان دهند.
شهروندي از فامنین 

بــا توجه به درج مطلبي در قســمت پیام مردمي »الــو پیام« روزنامه 
همدان پیام مورخه  ۹7/4/۹ که شــهروندي از شهرداري کبودراهنگ 
گله داشتند که چرا به تقاضاي ایشان که دریافت دکه مطبوعاتي بوده 
توجهي ننموده بودند و مطلب درج شــده باعث ایجاد شــائبه هایي 
در اذهان مردم نســبت به مســئولین محترم شــهرداري کبودراهنگ 
شــده بود. لذا این شــهروند گرامي طي ارسال نامه اي از مدیرمسئول 
روزنامه همدان پیام درخواست داشتند تا با درج نامه ایشان در روزنامه 
شــائبه هاي به وجود آمده در اذهان مردم از بین رفته و از شــهردار و 
مسئولین محترم شهرداري به دلیل اینکه از مطالب مذکور برداشت هاي 

اشتباهي شده بود عذرخواهي نموده اند.
نام محفوظ

الووو پیام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پیامک
تلفن و پیام گیر

ایمیل

آگهـي منـاقصه فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله  خرید 
خدمات تخصصي به آسیب دیدگان اجتماعي 

اداره کل بهزستي استان همدان

اداره کل بهزستي استان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصي به آسیب دیدگان اجتماعي را در استان همدان را به موسسات داراي 
پروانه فعالیت مدت دار از سازمان بهزیستي و بانوان  تخصصي و سابقه کار در زمینه کاهش آسیب هاي اجتماعي  به شماره )200970103000004( 
را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه 
گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمین به میزان 970/000/000 ریال ضمانتنامه معتبر بانكي داراي اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزیستي استان همدان 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/9/24 مي باشد.
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 97/9/29

مهلت زماني ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 97/10/11
زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 97/10/12

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایي 
اطالعات تكمیلي در سایت ملي مناقصات www.iets.mpog-ir قابل مشاهده مي باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس: همدان میدان جهاد، 
اداره کل بهزیستي استان همدان و تلفن 38267082-38281111

اطالعات تمام سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

گزارش همدان پيام به مناسبت روز حمل ونقل

کساد و خمیازه در ترمینال هاي اتوبوس
 گروه شهرســتان ها: حمل و نقل عمومی از قديم ايام يکی از ضروری ترين و 
تاثير گذارترين اســباب در زندگی بشر بوده است .  شايد بتوان از حمل و نقل به 

عنوان يکی از مهمترين شاخص ها در ميزان توسعه يافتگی هر کشور نام برد.
اين روزها ترمينال های اســتان های همدان دستخوش مشکالت و معضالتی شده 
است که ممکن است در آينده نه چندان دور باعث بروز خلل های جبران ناپذيری 
در امر حمل و نقل عمومی اســتان گردد. بر آن شديم به مناسبت روز حمل و نقل 
نگاهی موشکافانه به مشکالت و معضالت گريبان گير اين مبادی رفت و آمد برون 

شهری بياندازيم .  

  خداحافظی مینی بوس ها از ترمینال مالیر-نهاوند
 شهرســتان مالیر به دلیل موقعیت جغرافیایي داراي ســه ترمینال تهران، همدان و بروجرد مي باشد که خوشبختانه ترمینال هاي تهران و 
همدان مشکلي خاصي ندارند و به دلیل ساعات مشخصي رفت و آمد سرویس ها از رضایت نسبي مردم برخوردار است و در هر ساعتي 

از شبانه روز آماده خدمت رساني به مردم می باشند. 
اما بر خالف این دو ، ترمینال نهاوند و بروجرد از وضعیت مناســبی برخوردار نیســت .متأســفانه نزدیک به یک سال است که خبری از 
میني بوس ها  براي حمل و نقل نمی باشد  و مردم مجبور هستند برای تردد از تاکسی ها  استفاده کنند که مسلما مستلزم صرف کرایه بیشتر 

می باشد. همین امر باعث به وجود آمدن مشکالتي در زمینه حمل و نقل عمومي شده است. 
از دیگر پیامدهای نبود مینی بوس ها  زیاد شــدن تاکســي هاي گذري می باشد که منجر به وجود مشکالتی از جمله به خطر افتادن  امنیت 
مسافران علی الخصوص خانم هاي تنها که مجبور به استفاده از تاکسي هاي گذریمی باشند، شده است.چرا که این رانندگان مجوز حمل و 

نقل مسافر را ندارد و هم چنین تحت پوشش بیمه نیستند و و حتی  هویت این افراد در اکثر مواقع نامعلوم است 
البته ناگفته نماند این مسیر تاکسي هاي خطي و مجوزدار هم هستند اما به دلیل هزینه باالي این خط ها مردم ترجیح مي دهند که از ماشین هاي 

گذري و عبوري استفاده کنند. 
امید مي رود که مســئوالن  این ترمینال حداقل در طول روز دو دســتگاه میني بوس را موظف کنند تا مسافراني را که تمایل دارند با وسیله 
حمل و نقل عمومي و میني بوس تردد کنند به راحتي بتوانند از امکان استفاده کند. چرا که وسائل حمل و نقل عمومي از جمله میني بوس 
هم امنیت بیشتري براي جابه جایي مسافران دارا می باشد و هم با توجه به کرایه نسبت ارزان  آنها ، برای تمام اقشار جامعه مناسب تر است.

ترمینال شهري کبودراهنگ نیازمند 
حمایت مسئوالن است 

 حمل ونقــل یکــي از مهمترین مواردي اســت که در 
هر شــهري باید توجه ویــژه اي به آن شــود و پایانه هاي 
درون شهري و بین شــهري نیز بخش مهمي از سیستم هاي 

حمل ونقل هستند و اهمیت فراواني دارند.
بنابرایــن لزوم طراحي و احداث یک پایانه درون شــهري 
و بین شــهري یکي از ضروریات به شــمار مي رود و باال 
بردن سطح ارتقاء کیفي، تأمین آسایش و امنیت رواني بیشتر 
براي مسافران و باال رفتن کارآیي آن را مي توان از مهمترین 

ویژگي یک پایانه مناسب نام برد.
پایانه مســافربري که با عنوان ترمینال مسافربري هم شناخته 
مي شود فضایي براي سوار و پیاده کردن مسافران اتوبوس هاي 
شهری و بین شهري است و یک ترمینال مناسب باید حداقل 

امکانات رفاهي را براي مسافران فراهم آورد.
اما متأســفانه در بســیاري از شــهرهاي کوچک از جمله 
کبودرآهنگ مســافران حتــي از حداقــل امکانات رفاهي 
نیز بي بهره هســتند و مدتي اســت که آنها براي اســتفاده 
از وســایل نقلیه عمومــي )اتوبوس و میني بــوس( دچار 
سردرگمي شــده اند و به ناچار مسیر همدان- کبودراهنگ 
که پرترددترین مسیر مسافران این شهر است را با تاکسي ها 

خطي و سواري هاي مسافربر شخصي طي مي کنند .
این موضوع موجب نارضایتي برخي از مسافران شده است 
چــرا که از طرفي مجبور هســتند که مبالغ بیشــتري براي 
اســتفاده از این خودروها پرداخــت کنند و از طرف دیگر 
این خودروها نمي توانند امنیتي وسایل حمل و نقل عمومي 

)اتوبوس و میني بوس( را داشته باشند.
به همین بهانه با شهردار کبودراهنگ گفت وگویي داشتیم تا 

بتوانیم این موضوع را پیگیري کنیم.
شــهردار کبودرآهنگ اظهار داشــت: ترمینال فعلي شــهر 
کبودرآهنگ متأســفانه در محل مناســبي قرار نگرفته است 
و استاندارد هم نیســت. هر چند که چندین سال است که 
این ترمینال با وجود مشــکالت زیادي که دارد به مسافران 
خدمات رساني می کند اما مدتي است که رانندگان اتوبوس 
و میني بوس این پایانه به دلیل عدم استقبال مردم از وسایل 
نقلیه عمومي و دیگر مشکالت متأسفانه نمي توانند همانند 
قبل مســافران بین شــهري را جا به جا کنند و گله مند این 

موضوع هســتند .همین امر ســبب شــده تا مردم بیشتر به 
استفاده از تاکســي هاي خطي و خودروهاي سواري  روي 
آورند و اتوبوس و میني بوس دیگر رونقي ســابق را نداشته 

باشد.
روح اله رســتمي افزود: ترمینال فعلي با وجود مشــکالت 
عدیده اي که دارد ، دایر است و اتوبوس ها و میني بوس هاي 
این ترمینال موظف هستند مســافراني هر چند اندک را به 
مقصد برســانند چرا که برخي از افراد بــه دالیل مختلف 
از جملــه توان کم مالــي نمي تواند از تاکســي ها خطي یا 

خودروهاي مسافربري شخصي براي تردد استفاده کنند.
وي در خصوص بازارچه اي که داخل ترمینال ایجاد شــده 
است گفت: این بازارچه طوري طراحي شده است که خللي 
در امور ترمینال ایجــاد نمي کند بلکه با این کار تعدادي از 
وانت بارهاي میوه فروش که در دور میدان امام حســني و 
بلوار بهشتي و خیابان سپاه جمع مي شوند و باعث به وجود 

آمدن مشکالت ترافیکي مي شوند ،ساماندهي مي شوند.
وي همچنین خاطرنشــان کرد: چندین مــکان براي ایجاد 
ترمینال جدید در نظر گرفته شــده و بــا توجه به اینکه از 
نظر کاربــري ، ترمینال باید در ورودي شــهر قرار گیرد و 
متأســفانه این زمین ها مالکان شــخصي دارند بنابراین باید 
این زمین ها خریداري شــود و تغییر کاربري داده شــود تا 
بتوانیم یک ترمینال مناسب و مدرن و در خور شأن مردمان 

کبودرآهنگ ایجاد کنیم.
رســتمي ادامه داد: با توجه به اینکه شــهرداري اعتبارات 
چنداني ندارد که بتواند یک ترمینال مردن و مناســب براي 
این شــهر ایجاد کند و اعتبار بســیار زیــادي براي اجراي 
این پروژه نیاز اســت. بنابراین این مســئله نیازمند حمایت 
مسئوالن اســتاني و شهرستاني اســت که بتوانیم استارت 
شــروع این کار را بزنیم و در سال هاي آینده نیز این پروژه 
را تکمیــل کنیم تا مردم بدون دغدغه و مشــکل بتوانند از 

ترمنیال جدید استفاده کنند.

ترمینال روستایی همدان
 مجهز اما بدون مسافر 

 اگر این روزها سري به ترمینال روستایی همدان بزنید دیگر 
شاهد آن شور و شلوغي سابق نیستید.

ســال هاي نه چندان دور، شاید همین ده سال پیش را اگر در نظر 
بگیرید، این ترمینال یکي از پرتردترین نقاط همدان محسوب می 
شد . هر زماني که مسافر یکي از شهرها یا روستاهاي اطراف می 
شــدی و گذرت به آنجا مي خورد با صف هاي طوالني مسافرها 
روبه رو مي شــدي .امــا این روزها دیگر خبــري از آن هیاهوي 
ســابق نیست. ترمینالی خالي از مســافر با رانندگانی که در کنار 
ماشین هایشان ایســتاده اند و گهگاهي به در ورودي ترمینال نگاه 
مي اندازند به امید ورودي مســافری که مسیر خط آنها مقصدش 
باشــد. وقتي سر صحبت را با آنها باز مي کني دل پري از حال و 

اوضاع این روزها دارند.
گراني یکباره قطعات ماشــین، کمي تعداد مســافرین، کمیسیون 
باالي شرکت هاي حمل و نقل و همچنین مراحلي سخت و هزینه 
بر اداري که هر ســال باید براي تمدید مدارک خود طي کنند از 
دل نگراني هاي اکثر رانندگان ترمینال است. اما مهمترین و شاید 
عذاب آورترین دغدغه آنها وجود رانندگان با ماشین هاي شخصي 
است که اجازه رسیدن مسافران به داخل ترمینال را نمي دهند و با 
پایین آوردن مبلغ کرایه، در رقابت با رانندگان خطي توانســته اند 

پیروز میدان باشند.
یکي از راننــدگان خط همدان- گل تپه از اوضاع حاکم بســیار 
ناراحت اســت مي گوید: باید فکري به حال این موضوع شــود 
وگرنه اگر اوضاع به همیــن منوال پیش برود این خط هم مانند 

خط همدان-بهار جمع خواهد شد. 
همین حاال هم از عهده مخارج زندگي برنمي آیم چه برســد به 

این که مجبور به فروش میني بوس و بیکار نشستن در خانه باشم.
این یک نمونه از درد دل مشــترک ده ها راننده اي اســت که در 
ترمینال مشــغول به فعالیت هستند و مجبورند براي امرار معاش 

با این اوضاع بجنگند.
اندک مســافراني هم که ماشــین هاي ترمینــال را براي رفت 
و آمد خود انتخاب مي کنند از این شــرایط ناراضي هســتند، 
خانم میانســالي که از روســتاي علیصدر به همدان آمده است 
با عصبانیتي که ســعي در فرو خوردن آن دارد، مي گوید: االن 
نیم ساعت است منتظر هســتم تا ماشین پر شود اما حتي یک 

نفر هم نیامده است.
خانم میان سال سالنه سالنه به سمت درب خروجي ترمینال می 

رود تا او هم با ماشین شخصي ها به روستایشان بازگردد.
مدیر ترمینــال های همدان یکي از عوامل بــه وجود آمدن این 
معضل را تغییر شــیوه زندگي به واســطه ورود تکنولوژي روز 
مي دانــد و مي گوید: ایــن روزها اکثر خانواده صاحب ماشــین 
شخصي شده اند و براي تردد از آن استفاده مي کنند و بسیاري از 
امکاناتي که باعث رفت و آمد روســتاییان به شهرها مي شد، در 

خود روستا بوجود آمده است.
بابک اســدي از تجهیزات به روز ترمینال که براي راحتي مسافر 
و رانندگان از جمله نصب پل عابر پیاده و سایبان هاي در قسمت 
انتظار مســافران و ..... در نظر گرفته شــده است به عنوان اقدام 

مثبت برای جذب مسافر یاد مي کند.
البتــه پر بیراه هم نمي گوید، ترمینال روســتایي واقعًا نســبت به 
سال هاي گذشــته از نظر سطح تجهیزات بسیار تغییر کرده است 
اما آیا این مسله به تنهایي براي جذب مسافر کافي باشد؟ آیا این 
تجهیزات توانسته مانعي براي عدم استفاده مسافران از ماشین هاي 

شخصي و گذري باشد؟

ــنیدن  ــا ش ــال ب ــوي درب ترمین ــافر در جل ــه مس ــي ک ــا وقت ت
ــخصي  ــین ش ــوار ماش ــوب س ــرخ مص ــر از ن ــه پایین ت کرای
ــه وي  ــي داشــتن گواهینام ــه حت ــده اي ک شــده و همســفر رانن
نیــز بــراي مســافر نامعلــوم اســت چــه برســد بــه گواهــي ســوء 
ــدرک  ــا م پیشــینه و حســن اخــالق، کارت بهداشــت و... ده ه
ــد آن  ــه تمدی ــور ب ــاالنه مجب ــي س ــدگان خط ــه رانن ــر ک دیگ
مي باشــد بشــود نمــی تــوان انتظــار رونــق ترمینــال را داشــت.

تا زماني خود مســافر تنها به کرایه کمتر مي اندیشــد و حتي به 
بیمه اي تا پایان ســفر با ماشین هاي خطي براي او در نظر گرفته 
مي شــود فکر هم نمي کند، چه تمهیــدي مي توان براي حل این 

معضل اندیشید؟
البته پر واضح است که مشکالت اقتصادي که امروز گریبان  آحاد 

جامعه را گرفته است در پیدایش این معضل بي تقصیر نیست.
تا زماني که بیکاري و درآمد پایین معضل اساســي نه تنها شــهر 
همدان بلکه تمام ایران باشد، شاید اولین و در دست ترین راه حل 
براي فرار از بیکاري و کســب درآمد بیشتر که به ذهن هر کس 
خطور می کند همین جابه جایي مســافر با ماشین یا به اصطالح 

عامیانه مسافرکشي باشد.
جوانــي که با هزار امید و آرزو براي داشــتن آینده اي بهتر وارد 
دانشــگاه شده و مدرک گرفته است حال براي پیدا کردن شغل با 
درب هاي بســته ادارات دولتي مواجهه شده است و یا بازنشسته 
دولتــي که حقوق ماهیانه اش کفاف خرجش را نمي دهد چاره اي 

به جز روي آوردن به این امر نیست.
امید است در آینده پیش رو اقتصاد کشور از رکود خارج شود و 
به تبع آن ،رفع معضل بیکاري باشیم و همچنین شاهد بروز رونق 
روزافزون در تمام مشاغل از جمله صنف رانندگان زحمت کش 

مسیرهاي برون شهري باشیم.

پروسه ترمینال قدیم و جدید نهاوند ۴ساله شد

 با ساخت ترمینال جدید شهر با تعامل بخش خصوصی ظرفیت قابل توجهی برای حوزه حمل و نقل برون شهری شهرستان ایجاد شد. 
ترمینال جدید نهاوند در ســال۹4 به بهره برداری رسید و قرار شــد ترمینال فجر نهاوند با بیش از ۲0 سال فعالیت و فرسودگی و نداشتن 
امکانات به ترمینال جدید انتقال داده شود اما بازی های سیاسی و اهرم های فشار سبب شد تا این امکانات و تجهیزات جدید با توجه به 

هزینه ۲میلیارد تومانی برای راه اندازی ، تنها برای سفرهای نهاوند -تهران فعال بماند. 
هر چند در یک برهه هم این ترمینال تعطیل شد و با مقاومت راننده ها و فراهم نبودن زیر ساخت ها برای انتقال به مکان جدید،  آشفتگی 

و بی نظمی در این انتقال اتفاق افتاد.
راننده ها و مســافرانی که می خواســتند از این ظرفیت استفاده کنند ، تعریف نشدن یک مسیر تاکسی برای انتقال مسافران ترمینال جدید، 
نداشــتن امنیت در مواقعی از جمله شــب که مسافر قصد مراجعه و یا خروج از ترمینال را دارد، و زیر ساخت هایی که نبود و خال آنها هر 

بار بعد از انتقال ،سبب بازگشت راننده ها و مسافران به ترمینال قدیم می شد.
در حال حاضر هم راننده ها ترمینال قدیم با امکانات و تجهیزات بسیار اندک و ضعیف را به ترمینال جدید شهر ترجیح دهند. 

ظرفیتی که می توانست برای گردشگری شهرستان هم یک امتیاز باشد و وسعت و ظرفیت آن موقعیتی برای ایجاد بازارچه صنایع دستی و 
سوغات ،حاال تنها محدود به انتقال مسافران تهران شده است. و سایر مسیرها از ترمینال قدیم انجام می شود.

جوانان دارای طرح و ایده کار، از صندوق  
کارآفرینی تسهیالت می گیرند  

 رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنین  با بیان این مطلب 
گفت : اولین همایش جوان و کارآفرینی، ۲8آذرماه سال جاری با حضور 
اساتید مجرب دانشگاه درمحل ســالن جلسات شهید مطهری فامنین 
برگزارخواهد شد و هدف از برگزاری این همایش  شناسایی و معرفی 

طرح ها و ایده های جوانان است .
حســین قراگوزلو ،کارآفرینی و ســاماندهی امور جوانان را  از دغدغه 
های اصلی ورزش و جوانان دانست و افزود: بر اساس تفاهم نامه انجام 
شــده بین وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید کشور، 
طرح ها و ایده های تشکل های جوانان پس از تأیید در کمیته تخصصی 
برای دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان با بازپرداخت 4 درصد به 

صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

کسب جوایز بنیاد ملی نخبگان توسط 
دانشجویان دکتری دانشگاه مالیر

 رئیس دانشگاه مالیر از کسب جوایز بنیاد ملی نخبگان توسط سه 
تن از مقطع دکتری دانشگاه مالیر خبر داد. 

خسرو سایوند در این رابطه افزود: هر سال تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 
براســاس آئین نامه " اعطــای جایزه های تحصیلی به دانشــجویان 
صاحب اســتعداد برتر" تســهیالت ویژه ای را به دانشجویان مستعد 

دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند. 
وی در گفت و گو با تسنیم اظهارکرد: در سالجاری نیز برای نخستین 
بار ۳ تن از دانشــجویان دانشگاه مالیر شــامل فاطمه محمد یاری، 
فائزه صابری نسب و پیمان کرمی، دانشجویان دکتری محیط زیست، 

مشمول بهره مندی از جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شده اند. 
ســایوند در ادامه به فرارسیدن هفته پژوهش اشاره کرد و یادآور شد: 
همزمان با هفته پژوهش و فناوری، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر 
گروه ها، دانشــکده ها و دانشــگاه در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه 

برگزار می شود. 
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الیحه بودجه ۹۸ یکشنبه هفته آینده 
به مجلس تقدیم می شود

 سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد الیحه بودجه سال ۹8 یکشنبه هفته آینده به مجلس شورای 

اسالمی تقدیم خواهد شد.
مهرداد الهوتی در گفتگو با مهر، گفت: نوبخت اعالم کرد احتماال الیحه 
بودجه دچار تغییراتی خواهد شــد؛ در بودجه سال ۹8 پیش بینی شده 
است روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به فروش برسد این در حالی است 
که در سال گذشته روزانه دو میلیون و 400 هزار بشکه نفت به فروش 

می رسید.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شــورای اسالمی گفت: رئیس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد در بودجه ســال ۹8، 1۲۶ هزار میلیارد تومان 
درآمدهای مالیاتی و ۶5 هزار میلیارد تومان هزینه های عمرانی پیش بینی 
شــده است.الهوتی گفت: آقای نوبخت اعالم کرد احتماال بودجه سال 
۹8 در دو ســقف 407 هزار میلیارد تومانی و 4۳۶ هزار میلیارد تومانی 

برای بودجه سال ۹8 تصویب شود.
وی ادامــه داد: افزایش بودجه وزارت آمــوزش و پرورش به ۶4 هزار 
میلیارد تومان و افزایش اعتبارات رفاهی و حمایت از مردم از ویژگی های 

بودجه سال ۹8 است.
نوبخت اعالم کرد: یکشنبه هفته آینده الیحه بودجه ۹8 به مجلس تقدیم 

خواهد شد.

بودجه ۹۸ باید واقعی بسته شود

 ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بودجه ۹8 
باید واقعی بسته شود، گفت: در بودجه 
۹8 توجه ویژه ای به حل مشــکالت 
حقوقی کارمندان و بازنشستگان شده 

است.
به گزارش مهــر، بهروز نعمتی اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه مقام معظم 
رهبری تذکراتی به دولت برای تعدیل 
بودجه سال ۹8 داده بودند، در طول هفته گذشته جلساتی برای بررسی 
این موضوع بین سران قوا، مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه جمع بندی این جلســات بر این است که بتوانیم 
یک بودجه واقعی ببندیم ادامه داد: در این بودجه به دنبال آن هستیم که 
مباحثی درباره بهبود تولید، تکمیل پروژه های عمرانی و حل مشکالت 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان در نظر گرفته شــود تــا با توجه به 

فشارهای اقتصادی، مشکالت آنان را به حداقل برسانیم.
نعمتــی با تاکید بر اینکه این بودجه باید واقعی در نظر گرفته شــود تا 
کسری بودجه نداشته باشیم، تصریح کرد: در حال حاضر عدد تقریبی 
407 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است 
که البته این عدد بســتگی به برخی از درآمدهای کشور دارد و ممکن 

است این عدد افزایش پیدا کند.
نعمتی درباره زمان احتمالی ارائه الیحه بودجه ۹8 به مجلس گفت: نهایتا 
بودجه ۹8 تا 10 روز آینده به مجلس ارائه می شود چراکه تفاهم ها روی 

موضوعات اصلی بودجه و هزینه ها و درآمدها صورت گرفته است.

وزیر علوم فردی دلسوز و مورد اعتماد 
دولت است

 معاون اول رئیس جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را فردی 
دلسوز، کم حرف، پُرکار و مورد اعتماد دولت توصیف کرد و گفت: وضعیت 
امروز دانشگاه ها، نماد کارکرد دکتر »منصور غالمی« است و مراکز آموزش 

عالی هیچ وقت آرامشی به خوبی وضع فعلی نداشتند. 
به گزارش ایرنا، »اســحاق جهانگیری« ، افزود: نشــاط و جلسات هم 

اندیشی که در دانشگاه ها برگزار می شود، نماد عملکرد غالمی است.
وی ادامه داد: از همه دســتگاه ها ، مجلس و دولت در چنین شرایطی 
انتظار می رود که از این وزیر حمایت کنند چراکه وی جزو افراد علمی 

و مورد اعتماد دولت است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به ضرورت های امروز کشور از 
منظر توسعه گفت: توســعه علمی یکی از عرصه های اساسی توسعه 
پایدار و همه جانبه کشور و نقطه امید تاریخی در مردم بوده که از آغاز 
مواجه با دنیای جدید ما هم به سطحی از توسعه دسترسی داشته باشیم 
تا مردم از رفاه و اقتصاد مناســب و شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب 

برخوردار باشند.

غفلت نمایندگان مجلس از پرداختن به 
مسائل کالن ایران به دلیل ورود به جزئیات 

حوزه انتخابیه
 عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اینکه سطح 
نمایندگان مجلس از محلی به ملی با استانی شدن انتخابات ارتقا یابد 
مطلوب اســت ولی نباید فراموش کرد که ســاختار تمرکز در ایران 
کاماًل اشتباه اســت. در حالیکه باید مدیریت شهری - روستایی را به 
پارلمان های محلی یعنی شوراها بسپاریم تا کارهای محلی روی زمین 

باقی نماند.
ابوالفضل ابوترابــی در گفت وگو با فارس دربــاره منافع و مضرات 
اســتانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: این موضوع به 
لحاظ اینکه تصمیم گیری نماینــدگان از محلی بودن به اقدامات ملی 
ارتقا می یابد خوب اســت در حالیکه نماینــدگان در حال حاضر به 
موضوعات کالن ورود نکــرده و در حقیقت به مانند مدیران اجرایی 
رفتــار می کنند چرا که انرژی زیادی را برای این کارهای اجرایی قرار 
داده و نســبت به کارهای ملی، قانون گذاری و نظارت به دلیل کمبود 

وقت غفلت می ورزند.
 عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس  تصریح کرد: اینکه 
ســطح نمایندگان مجلس از محلی به ملی با اســتانی شدن انتخابات 
ارتقا یابد مطلوب است ولی نباید فراموش کرد که ساختار تمرکز در 
ایران کاماًل اشــتباه است. در حالیکه باید مدیریت شهری - روستایی 
را به پارلمان های محلی یعنی شوراها بسپاریم تا کارهای محلی روی 

زمین باقی نماند.

ایران با تحریم های ظالمانه ترامپ هیچ وقت 
زیر بار سازش با آمریکا نمی رود

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی گفت: آقایانی 
که امروز طرح مذاکره و ســازش با آمریکا را دوباره و در شرایطی که 
ترامپ دوباره تحریم های ظالمانه ای را علیه ایران صادر کرده اســت 

مطرح می کنند قطعا در جریان مقاومت ملت ایران نیستند.
ــاره  ــارس، درب ــا ف ــو ب ــمی در گفت وگ ــی زاده هاش ــان قاض احس
ــای  ــره ه ــی از چه ــوی برخ ــه از س ــکا ک ــا آمری ــازش ب ــرح س ط
سیاســی در داخــل کشــورمان مطــرح شــده اســت اظهــار داشــت: 
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره پــس از انقــالب اســالمی ایــران 
تــالش کــرده اســت کــه براســاس عــزت و اقتــدار اهــداف خــود 
ــا و   ــدن معن ــلیم ش ــیر تس ــن مس ــن رو در ای ــد از ای ــق کن را محق

ــدارد. ــی ن مفهوم
وی افــزود: آقایانی که امروز طرح مذاکره و ســازش با آمریکا را 
دوباره و در شــرایطی که ترامپ دوباره تحریــم های ظالمانه ای 
را علیه ایران صادر کرده اســت مطرح می کننــد قطعا در جریان 
مقاومت ملت ایران نیســتند و یا ســعی می کنند فاصله خود را از 

عامه مردم دور نگه دارند.
قاضــی زاده تصریح کرد: ما ملتی هســتیم که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بر پایه توان و اعتماد به نفسی که داشتیم علی رغم نقشه های 
دشمنان به اهداف خود دست پیدا کردیم از این رو  از این به بعد هم 

قطعا در این مسیر به راه خود ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: طرح ســازش نه تنها به درد ملت ایران نمی خورد 
بلکه سنگ دشــواری در جهت تحقق اهدافمان خواهد بود از این 
رو پرداختــن بــه آن و حتی طرح چنین موضوعی در کشــورمان 

جایی ندارد.

اعتراض نمایندگان اصفهان ملی است نه استانی

 سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: حرف ما مشکل ملی است؛ 
اصفهان مرکز ثقل سیاســی امنیتی اقتصادی کشــور است و ما اتفاقا در احقاق 

حقوق ملت ایران در جلسه علنی مجلس حضور نیافتیم.
زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: بنده به عنوان سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی سخنران دستور اول درباره صندوق مکانیزه فروش در صحن 

علنی مجلس شورای اسالمی بودم.
ســعیدی ادامه داد: حرف ما حرف مردم اصفهان نیســت مشکل ملی است و 
اصفهان مرکز ثقل سیاســی امنیتی اقتصادی کشــور است و ما اتفاقا در احقاق 

حقوق ملت ایران در مجلس حضور نیافتیم.

اختصاص ۶۲ هزار میلیارد تومان 
برای پروژه های عمرانی کشور 

 یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بر افزایش سهم اعتبارات 
عمرانی در بودجه ۹8 تاکید کرد.

مجید کیان پور در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: اعتباری که برای پروژه های 
عمرانی کشــور تخصیص داده شده به نسبت سال گذشته روند افزایشی داشته 

است.
وی ادامه داد: امیدواریم در سال ۹8 اعتبارات عمرانی کاهش نیابد و تالش همه 

جانبه این باشد تا بیشترین تخصیص به اعتبارات عمرانی داده شود.
این عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در الیحه بودجه 
۹8، ۶۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی کشور اختصاص یافته است.

منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش پیدا 
کرده است

 نماینده محالت در تذکری خواستار تعیین تکلیف وضعیت منابع صندوق توسعه 
ملی در بودجه ۹8 شد.به گزارش فارس،  علیرضا سلیمی در جلسه علنی پارلمان، با 
استناد به اصل 5۲ قانون اساسی در اخطاری اظهار داشت: بر اساس مصوبات مجلس 
در احکام قانون دائمی برنامه های توسعه قرار است حداقل ۳0 درصد از منابع حاصل 
از صادرات نفت به صندوق توسعه، ریخته شود. حال این که طبق شنیده ها این میزان 
به شــدت کاهش یافته است.وی ادامه داد:  سال گذشته از مقام معظم رهبری برای 
برداشت از صندوق توسعه اجازه گرفته شد که امسال چنین مجوزی وجود ندارد. 
رهبری هم به همین خاطر فرمودند در بحث بودجه بازنگری شود. افکار عمومی هم 

حساس شده باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

کارت دانشجویی سیده شبنم میرجمالی فرزندسید رضا 
به شماره شناسنامه/ملی 3970225957 رشته زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 
9512262047 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت دانشجویی فاطمه داد جوایل ذوله فرزند یونس به 
شماره شناسنامه/ملی 4960201681 رشته ایرانشناسی 
دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9712120009 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

 نظارت مجلس بر اجــرای قوانین غیر 
مفید بوده است در حالیکه  باید برای اجرای 

بهتر قوانین ضمانت اجرا قائل شویم.
یک عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلس شورای اســالمی مجلس گفت: به 
اندازه کافی و بیش از حد کافی در حوزه های 
مختلف همچون سیاست، فرهنگ و مسائل 
اجتماعــی قانون تصویب کرده  اســت، اما 
نظارت مجلس شــورای اســالمی بر نحوه 
اجرای این قانون توسط نهادهای دولتی یک 

نظارت کم رنگ و غیر مفید بوده است.
محمد کاظمی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان 
اینکه کمیســیون اصل "۹0" باید در زمینه 
نظارت بر اجرای قوانین فعالیت کند، گفت: 
احساس ما این اســت که قوانین به خوبی 
اجرا نمی شــود و فقط زحمت تصویب آن 
بر عهده مجلس است. ما باید در این زمینه 
یــک ضمانت اجرا برای کســانی که قانون 
را اجــرا نمی کنند در قوانین لحاظ کنیم. در 

واقع اجرای قانون را بر عهده باالترین مقام 
اجرایی مربوط یعنی وزیر آن حوزه بدانیم.

ایــن عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلس شــورای اسالمی در این خصوص، 
بیــان  کرد: برای مثال اگر هر مدیر اســتانی 
شهرستانی یا بخشی قانون را اجرا نکردند، 

مقصــر آن وزیر مربوطه باشــد و مجازات 
وزیری که قانــون را اجرا نمی کند، عزل از 
مقام وزارت می شــود. اگر وزیر توان این را 
نداشته باشد که قانون زیر مجموعه خود را 
اجرا کند، به درد وزارت نمی خورد، چرا که 

ناتوان است.

کاظمی ادامه  داد: دســت از تصویب قانون 
برداریم و کمیسیون ها وقت خود را صرف 
موضوع نظارت بر اجرای قوانین کنند. این 
ســاز و کاری می خواهد که رئیس مجلس 
شورای اســالمی باید نســبت به آن قدم 
بــردارد و راهکارهایی را بــرای آن ایجاد 
کند. برای مثال ســه ســال پیش تصویب 
کردیم کســانی که زیر 100 میلیون تومان 
وام دارنــد، بتوانند وام خــود را با قرارداد 
اولیه تسویه کنند. هنوز بانک ها بعد از سه 
سال این قانون را اجرایی نکرده اند و کسی 
هم نیست به بانک ها بگوید باالی چشم تان 

ابرو است.
این عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلس شــورای اســالمی در پایان اضافه 
کرد: ما باید تالش کنیم با حرکت جمعی 
و با یک اهرم فشــار و با ضمانت اجرای 
کافــی، اجــرای قوانین را دنبــال کنیم تا 

قوانین بر زمین نمانند.

نظارت مجلس بر اجرای قوانین 
کمرنگ بوده است

  معــاون پارلمانی ریاســت جمهوری 
درباره سوال از رئیس دولت گفت: نماینده 
محترمی که این موضوع را مطرح کردند با 
من صحبت کردند و مشــخص شد ایشان 
هم پیگیر همان موضوعی اســت که خود 

دولت هم به دنبال آن است.
حســینعلی امیری در گفت وگو بــا ایلنا،  
درباره طرح سوال دوباره برخی نمایندگان 

از رئیس جمهــور گفــت: ســوالی مطرح 
نیســت؛ یک گفت وگویی درباره مسائل و 
موارد مرتبط با دســتگاه اجرایی است که 

مطرح شده است.
داد:  ادامه  رئیس جمهــور  پارلمانی  معاون 
نماینده محترمی که این موضوع را مطرح 
کردند با من صحبت کردند و مشخص شد 
ایشان هم پیگیر همان موضوعی است که 

خود دولت هم به دنبال آن است.
وی در پاسخ به این سوال که موضوع مورد  
ســوال از رئیس جمهور چه بوده اســت، 
گفت: مبحثی که قرار بود از  رئیس جمهور 
مورد ســوال قرار گیــرد افزایش  قیمت 
تضمینی خرید گندم از ســوی دولت بود 
که باید گفت وزرات جهاد کشاورزی هم 

دنبال این موضوع است.

امیری تاکید کــرد: با نماینــده ای که این 
موضوع را بیــان کرده صحبــت کردم و 
به ایشــان قول دادم که حتمــا این مهم را 

پیگیری خواهم کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: دولت قبل از اینکه 
نیازی به این نوع پیگیری ها باشد نسبت به 
افزایش قیمت گندم اقدام کرده و کارهایی 

هم در این زمینه صورت گرفته است.

طرح روز

اینفوگرافیک: ایرنا

نمایندگان بودجه 
۹۸را باصندوق 
انتخابات سال آینده 
اشتباه نگیرند

 رئیس سابق اتاق ایران گفت: قرار نیست 
بودجه ۹8 نقش صندوق رای برای انتخابات 
مجلس سال آینده را بازی کند و الزم است 
سیاســیون و از جمله نمایندگان دســت از 

مسابقه اتالف منابع بر دارند.
محســن جالل پور در گفت وگو با ایرنا با 

اشاره به شرایط سخت اقتصادی در کشور، 
ابــراز امیــدواری کرد تا هــم دولت و هم 
مجلس با درک صحیح از شــرایط موجود 
اقتصاد کشور، بودجه سال ۹8 رابه گونه ای 
تدوین و تصویب بودجه کنند که کشور از 
این پیچ خطرناک اقتصادی به سالمت عبور 

کند.
رئیس ســابق اتاق ایران افزود: درچند دهه 
گذشــته اقتصاد کشور بدترین ضربه ها را از 
دخالت های غیرکارشناسی برخی نمایندگان 
در بودجه های ساالنه خورده است به طوری 
کــه بودجه بیشــتر از آن کــه مجالی برای 

سیاســتگذاری اقتصادی باشد، به عرصه ای 
برای گشاده دستی سیاستمداران و صندوق 

رای نمایندگان تبدیل شده است.
جاللی پور تاکید کرد: این موضوع به اصالح 
طلب و اصولگرا ختم نمی شــود بلکه میل 
نامحــدود به خرج کــردن از منابع محدود 
کشور برای اخذ محبوبیت در مناطق مختلف 
کشور، نقطه مشترک بسیاری از نمایندگان و 

دیگر سیاسیون بوده است.
رئیس ســابق اتاق ایــران آثــار همزمانی 
انتخابات آتی مجلس و تشــدید مشکالت 
مالی دولت در ســال جاری را نگران کننده 

خواند و تاکیــد کرد: قرار نیســت بودجه 
۹8 نقــش صنــدوق رای بــرای انتخابات 
مجلس سال آینده را بازی کند و الزم است 
سیاســیون و از جمله نمایندگان دســت از 
مســابقه اتالف منابع بر دارند. این عزیزان 
باید بدانند که منابع درآمدی کشور به دالئل 

مختلف به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: قطعا کشــور برای گذار از 
شرایط ســخت پیش رو نیاز به منابع مالی 
زیادی دارد و در صورتی که منابع موجود به 
درستی هزینه نشود، امیدی به گذر از وضع 

موجود نخواهیم داشت.

معاون پارلمانی رياست جمهوری:

سوال از رئیس جمهور مطرح نیست
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نیش و نوش

خبـر

بهداشتنکتهدانشگاه

مباحث مربوط به طالق جای گفتمان ازدواج را گرفته است
 کارشناســان و صاحب نظران به جای طرح گفتمــان ازدواج و تحکیم خانواده، 

مباحث مربوط به طالق و جدایی را مطرح می کنند.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان امور اجتماعی کشورگفت: کارشناسان آمارهای افزایش 
طالق را اعالم می کنند و مســتمراً در ایــن باره صحبت می کنند در صورتیکه تاکید 
بر اصل قرار دادن گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده اســت.تقی رستم وندی افزود: به 
دنبال این هستیم که با همکاری کنشگران و فعاالن اجتماعی سازوکاری برای تقویت 
شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم.وی ادامه داد: محور و راهبرد اصلی همه سیاست 
های اجتماعی باید معطوف به تشکیل خانواده، ازدواج و تحکیم خانواده باشد. یعنی 

باید این گفتمان غالب شود که ازدواج برای ما اصل است.

بیشتر از دو دهک مردم در معرض آسیب پذیری هستند
 تا پیش از این، دو دهک از جمعیت ایران آســیب پذیر بود اما به دلیل شــوک های 
اقتصادی و شــرایط اجتماعی ناشــی از آن، وضعیت به گونه ای است که بیشتر از دو 

دهک از افراد جامعه در معرض آسیب پذیری هستند.
به گزارش ایلنا، رئیس هیأت عامل شســتا گفت: با ارزیابی های انجام شــده از هزینه 

زندگی، به این نتیجه می رسیم که بیشتر از دو دهک در معرض آسیب قرار دارند.
اکبر ترکان با بیان اینکه وزارت رفاه باید آسیب های اجتماعی را جبران کند، ادامه داد: 

بخشی از این آسیب ها ناشی از معلولیت های جسمی است.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود هزینه درمانگری گران است، تاکید کرد: نظام های 

تامین اجتماعی باید بتوانند هزینه درمانگری را سبک تر کنند.

 ۴۸ درصد سالمندان تحت پوشش هیچ صندوق 
بیمه ای نیستند

 آمارها نشان می دهد در حال حاضر حدود 7.5 تا ۹ میلیون سالمند در ایران زندگی 
می کنند که 48 درصد آنها تحت پوشش هیچ صندوق بیمه ای نیستند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اگر اقدامات الزم در خصوص معیشت 
 و درمان این ســالمندان بازنشســته برای ســال های آتی پیش بینی نشود، سونامی 

سالمندی مشکالت و بحران هایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گزارش ایرنا جمشید تقی زاده افزود: ۲0 درصد سالمندان زن و 10 درصد سالمندان 
مرد تنها زندگی می کنند و این نشان دهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط 

سخت تری نسبت به مردان دارند.

پژوهش هدفمند،فناوری ارزش آفرین 
در خدمت تولید ملی 

 هفته پژوهش، هفته اي اســت که فرصت مناسبي براي توجه و 
تمرکز روي ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوري در کشور را فراهم 
آورده تــا کلیه ذي نفعان، ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجود 
در استان وکشور براي آینده، برنامه ریزي و اقدامات بهتر و مهم تري 

را در دستور کار خود قرار دهند.
 دفتر تحقیقــات کاربردی فرماندهی انتظامی اســتان همدان ضمن 
گرامیداشــت، این ایام و طرح این نکته که انجام تحقیق و پژوهش 
فقط منحصر و محدود به زمان خاصی نبوده و جامعه علمی در تمام 
لحظات باید فرایند تحقیق را دنبال کنند، بر اهمیت جایگاه پژوهش 
تأکید نموده ومعتقد اســت اهمیت به مقوله ی تحقیق و پژوهش در 
هر کشــوری، هم باعث رشــد قوه ی خالقیت و نو آوری در افراد 
جامعه می شود، و هم گستره ی علم و دانش را در رشته های مختلف 

باال می برد. 
انجام مســتمر پژوهش، دانش بشــری را از ســکون و رکود خارج 
می کند و به آن پویایی و تحرک می بخشد. با پژوهش نه تنها می توان 
کاربردهایی تازه از دانش کهن کشــف کرد، بلکه میتوان دانشــی نو 
آفرید، و امر آموزش را نیز بهبود بخشید، چرا که برنامه های آموزشی 
و دانش نو و تازه دســت در دســت یکدیگر دارند و مکمل همند. 
همچنین شایســته است به یاد داشته باشیم که پژوهش، کلید تحول 
در تربیت بوده و تحقیق یک مجاهدت علمی مســتمر است. در این 
راســتا، هفته پژوهش، نماد راهی روشــن، برای دستیابی به حق و 

حقیقت است.
حاصل ســخن این که، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی 
استان همدان  درحد بضاعت و توان خود، همواره سعي در اعتالي 
علمی ماموریت هــای فرماندهی انتظامی اســتان را در دو حوزه ی 
مطالعاتی ویژه »فرهنگ، نظم و امنیت« و حوزه ی عمومی»جغرافیای 
اســتان« داشته است. به گونه ای که، تولید فکر، نگارش پایان نامه و 
آفرینش مقاله های پژوهشی در قالب نشریه تخصصی که بخش هایي 
از آنها در صفحه  اصلي ســایت نشــریات جامع ناجا، چشم نوازي 

مي کند.
به هر تقدیر فرماندهی انتظامی استان همدان در جهت تحقق منویات 
مقام معظم رهبري و فرماندهــي کل قوا حضرت امام خامنه اي)مد 
ظله العالي( که بیان داشتند"پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی 
دنیا رکن اساســی و مایه بقای آن اســت و شاخص رشد و یا عقب 
ماندگی هر مجموعه آموزشــی و تحقیقی، بــه چگونگی و جایگاه 
پژوهش آن بر می گردد" و در اجراي سیاســت های ابالغي ازسوی 
پژوهشــگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعــي ناجا پیرامون رفع 
مشــکالت ماموریتی پلیــس مبتني بر یافته هاي علمي را ســرلوحه 
فعالیت هاي خود قرار داده و ســعي دارد، با حمایت از پژوهش هاي 
علمي و کاربردي و اســتفاده از ظرفیت دانشــگاه ها و مراکز علمي 
گام هــاي مؤثري براي ارتقاء دانش پلیســي و جایگاه علمي آن در 
گســتره جغرافیایي اســتان و حوزه مطالعات ویژه "فرهنگ، نظم و 
امنیت" برداشته و در این خصوص اقدام به زمینه سازي براي جذب 
و اســتفاده بهینه از توان و ظرفیت هاي علمي اســاتید، دانشجویان، 
صاحب نظران و کارشناســان علوم مرتبط در زمینه تألیف، ترجمه 
کتب، مقاالت، با توجه به نیازهاي پژوهشي فرماندهي انتظامي استان  

نموده است .
قابل ذکر اســت به اطالع برســاند، در ســال جاري دفتر تحقیقات 
کاربردي ف.ا.اســتان تعداد دو جلد گردآوري و تألیف کتاب، پنج 
عنوان طــرح تحقیقاتي، دو عنوان حمایت از پایــان نامه در مقطع 
کارشناســي ارشــد، یک عنوان رســاله دکتري در حــوزه  فرهنگ 
انتظامي، آســیب هاي اجتماعي فضاي مجازي و موضوعات ارزشي 
و طرح هــاي زود بازده با موضوعات مشــخص ارائه نموده که  دو 
جلد از این تولیدات دانشــي به صورت نمادین در هفته پژوهش و 
فناوری ســال 1۳۹7 تحت عنوان)نقش خود افشایی در شبکه های 
اجتماعــی مجازی در ارتقاءامنیت اجتماعــی" برآورد حجم قاچاق 
کاال وراه کارهای مبارزه با آن دراستان همدان( رونمایي خواهد شد. 
و همچنیــن تا کنــون موفق به چاپ 1۶ شــماره از فصلنامه علمی 
تخصصی دانش انتظامی همدان شــده که مقاالت مذکور در سایت 
www.hamedan.jrl@police.ir نمایــه و قابل مشــاهده 

می باشد.
*عبدالرضا سیف، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی
 استان همدان

ایرنا: سقوط دلو در چاه جان کارگر را گرفت
 خدايا چرا بعضی ها با باالترين مدل ماشــين می ميرن بعضی ها 

با يه دلو
همدلي: بهانه دالر براي قیمت نجومي خانه

 دالر که داره مياد پايين يعنی باز هم بهونه دارن!! 
ایران: رانندگي به سبک ایراني چه خنده دار است
 ما کال تو همه چيز اهل شادی و نشاطيم!!

خبر ورزشي: کشف سرنخ پول هاي کثیف در فوتبال
 به فوتبال هم رسيد؟!! 

شرق: چه کسي مسئول ارز جهانگیري است
 خودش!! 

اطالعات: آمریکا فرزندان مقامات ایراني را اخراج مي کند
 چاره ای جز اين نداره!!

همدان پیام: بهار مستقل می ماند
 می گی يعنی زمستان باهاش قاطی نيست!!

فرارو: برزخ استانی شدن انتخابات مجلس
 کشوری رو که وضعش رو ديديم حاال استانی بشه چی می شه!!

فارس: قیمت جوجه یک روزه افزایش یافت
 هنوز آخر پاييز نشــده جوجه ها رو شــمردن قيمتش رو باال 

کشيدن!!
شبستان: شکایات حقوقی مراجعان به شورای شهر کاهش یافته است

 ملت تو کار خودشــون موندن ديگه حوصله شکايت از شورا 
رو ندارن!!

باشگاه خبرنگاران جوان: کم شدن تحرکات و ورزش دلیل مرگ های 
نا بهنگام

 حاال هی پشت ميز نشينی رو دلت بخواد!!
شبســتان: واکنش معاون وزیر به اظهارات مراجع تقلید درباره مشق 

شب
 يعنی برای مشق شب هم بايد دنبال رساله و فتوا باشيم

ایلنا: رئیس جمهور هفته آینده برای تقدیم بودجه ۹8 به مجلس می آید
 بدون شرح!!

نامه برای رسیدگی به مرگ 
منصوره حسینی شعار

 علیرضا مختارپوردبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در نامه ای به وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رسیدگی فوری به مرگ 

سیده منصوره حسینی شعار، رئیس کتابخانه مرکزی همدان شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، در 
پی مرگ سیده منصوره حسینی شعار، رئیس کتابخانه مرکزی همدان، 
در هنگام زایمان در بیمارســتان بوعلی، دبیرکل نهاد در نامه ای به وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رسیدگی فوری به این واقعه 
و تهیه دستورالعمل های الزم برای جلوگیری از تکرار این نوع حوادث 

شد.
در متن این نامه آمده اســت:روز چهارشنبه مورخ ۹7/۹/۲1 خانم دکتر 
منصوره حسینی شــعار رئیس جوان کتابخانه مرکزی همدان در اولین 

زایمان خود در بیمارستان بوعلی همدان جان سپرد.
همراهان آن مرحومه بیان داشــته اند که در هنگام اقدام متصدیان درمان 
برای تزریــق دارویی خاص مکــرراً به آن ها تذکــر داده اند که بیمار 
حساســیت دارویی دارد اما متصدیان پس از تماس با پزشک مربوطه 
و تأکیــد وی دارو را تزریق کرده و بالفاصله بیمار به کما رفته و بعد از 
ســاعتی از دنیا می رود.امروز، نوزادی در میان ما نفس می کشد که حتی 
یک ساعت در آغوش مادر آرام نگرفته است و همسری که نمی داند با 
این مصیبت چه کند و خانواده ای مغموم و همکاران نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور سوگوار و محزون.
در ادامه این نامه امده است حقیر نه صالحیت ورود در مسائل پزشکی 
را دارم و نه صالحیت داوری در این موضوع، اما به عنوان یکی از آحاد 
جامعه احساس می کنم اگر به این نوع حوادث رسیدگی دقیق و جدی 
نشود هم جان عزیزان این سرزمین همچنان در خطر خواهد ماند و هم 

اعتماد مردم از عملکرد دستگاه های تخصصی سلب می شود.
در گذشــت جانســوز همکار عزیز ما اولین ضایعه از این نوع نبود اما 

استدعا دارم کاری کنید که ان شاءا... آخرین حادثه از این نوع باشد.

کنکور دو تا سه سال دیگر حذف خواهد شد

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات گفت: کنکور سراسری دو تا سه سال دیگر 
حذف خواهد شد.به گزارش مهر، منصور غالمی افزود: حذف کنکور به این سختی ها 
که می گویند نیست و ما برای این کار تکلیف قانونی داریم و باید آن را اجرا کنیم.وی 
گفت: با این حال برای رشــته های دانشــگاهی پرمتقاضی همچنان نیازمند یک ارزیابی 
عادالنه هستیم و بر این اساس مقرر شده تا آموزش و پرورش ظرف دو تا سه سال آینده 
امتحانات را به صورت سراســری به گونه ای برخورد کند که این ارزیابی صورت گیرد.

غالمی افزود: پارســال 85 درصد دانشجویان در رشته های مختلف نمره کنکورشان در 
پذیرفته شدنشــان تأثیر خاصی نداشت و بر اساس سابقه تحصیلی پذیرفته شدند و این 
مقدمه ای برای حذف کنکور است.وی گفت: ساز و کاری تعریف و اعالم خواهد شد 
که کسانی که نمی خواهند در کنکور شــرکت کنند برای تحصیل در برخی رشته ها در 

شماری از دانشگاه ها درخواست پذیرش دهند.

دیابت به سالمت مغز آسیب می رساند

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد مســن مبتال به دیابت با مشکالتی در زمینه فکر 
کردن و حافظه مواجه هستند.

به گزارش مهر، محققان مشاهده کردند در طول 5 سال مطالعه، شرکت کنندگان مبتال به 
دیابت شاهد روند کاهش در حافظه و فصاحت کالمی بودند.

محققان با استفاده از اسکن MRI مشاهده کردند مغز شرکت کنندگان در ابتدا کوچک 
تر بود اما میزان کاهش اندازه مغز در طول سال های که شرکت کنندگان تحت پیگیری 
بودند فرق نکرد.میشل کالیسایا، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »اگرچه 
حافظه و عملکرد اجرایی نظیر مهارت های فکری و برنامه ریزی در افراد مبتال به دیابت 
با سرعت باالتری کاهش می یابند، اما این مشکل همراه با کاهش در حجم و اندازه مغز 
نیست.«این مسئله از نظر محققان تعجب آور است چراکه آنها انتظار داشتند کاهش حجم 

مغز در افراد دارای مشکالت فکری و حافظه به مراتب متداول تر باشد.«

درمان بیماری های قلبی در ایران همسطح اروپا و آمریکا

 در زمینه قلب و عروق هیچگونه فناوری جدیدی در جهان نیســت که در کشور ما 
وجود نداشته باشد و سطح علمی پزشکان قلب ایران با اروپا و آمریکا برابری می کند.

رئیس انجمن قلب ایران، در گفتگو با ســالمت نیوز، در رابطه با پیشرفت علمی کشور 
در زمینه درمان بیماری های قلبی و عروقی، افزود: در چند ســال اخیر شــاهد پیشرفت 
های بســیار خوبی در این زمینه بوده ایم و با گذشــت زمان نیز هر روز ســطح علمی 
پزشکان کشــور در خصوص درمان بیماری های قلبی عروقی و جراحی های قلب در 

حال رشد است.
فریدون نوحی، ادامه داد: در حال حاضر در زمینه قلب و عروق هیچگونه اقدام و فناوری 
جدیدی در جهان نیست که در کشور ما انجام نشود یا وجود نداشته باشد و سطح علمی 
پزشــکان قلب ایرانی و روش های درمانی موجود در کشور، نه تنها با کشور های منطقه 

بلکه با کشورهای جهان و اروپا برابری می کند.

 شبنم طهماسبي «

 براي همه ما این اتفاق افتاده است که در 
جایي از شــهر گیر افتاده ایم که نه به تاکسي 
خطي دسترســي داریم و نه مي توانیم آژانس 
پیدا کنیم اسنپ با کمک فناوري هاي روز براي 

حل این مشکل آمده است.
دنیا به ســرعت سمت نو شــدن مي رود و 
حضور تاکســي هاي آنالین شــاهدي بر نو 
شــدن دنیاي مدرن اســت البته بســیاري از 
افراد که حرفه هاي ســنتي را دنبال مي کند با 
ورود به دنیاي مدرن دچار مشــکل مي شوند 
و اعتراضات رخ مي دهد همان طور که اخیراً 
شاهد اعتراضات رانندگان تاکسي به فعالیت 
تاکســي هاي اینترنتي بودیم اما واقعیت این 
اســت که دنیال در حال تغییر است و دنیاي 
نو منتظر کسي نمي ماند کســاني که نتوانند 
خودشــان را با دنیاي نو وفــق دهند از قافله 

زندگي عقب مي مانند.
اینترنتي)اســنپ( نخستین سرویس  تاکسي 
آنالین اســت که فعالیت خود را در ســال 
۹۳ آغاز کــرد و مالکیت این نرم افزار متعلق 
به گروه اینترنت ایران اســت براي دریافت 
خودرو از طریق این اپلیکیشن مسافران پس 
از مشخص نمودن مسیر خود گزینه هاي سفر، 
انتخاب نوع سرویس، تقاضاي خودرو کرده 
و این اپلیکیشن به صورت خودکار مسافرین 
را بــا نزدیک ترین راننده مرتبط مي ســازد و 
موقعیت مسافر را به راننده مي فرستند و راننده 

در صورت تمایل آن را تأیید مي کند.
حال در شــرایطي که رونق این مدل کسب 
و کار بر ســر زبان ها است به همین مناسبت 
بد نیست ســري بزنیم به رانندگان تاکسي ها 
آنالین و اوضاع این کســب و کار را از زبان 
رانندگان نیز بشنویم و مزایا و معایب آن را از 

رانندگان جویا شویم. 
سینا ابهریان راننده اسنپ مي گوید: در اختیار 
بودن ســاعت کاري و درآمد نسبتاً خوب از 
جمله ویژگي هاي این تاکســي هاي اینترنتي 
است و وقتي صحبت از میزان درآمد خالص 
از این شغل به میان آمد، بابت هر سفر اسنپ 
1۳ درصد کمیســیون دریافت مي کند و در 
صورتي که 10 مســیر را در روز برود به طور 
متوســط بالغ بر 100 الــي 150 هزار تومان 

دریافت خواهد داشت.
وي در ادامه مي گوید: مبلغ کرایه مسیر در ابتدا 
از سوي اســنپ اعالم مي شود و این یکي از 
مزیت هایي است که راننده قبل از قبول سفر 
مي داند از بابت مسیري که مي خواهد مسافر 
جابه جا کند چه مقدار کرایه در نظر گرفته شده 
است.به گفته راننده، اسنپ نوعي شماره همراه 
رانندگان را چک مي کند تــا راننده نتواند به 
اپلیکیشن هاي رقیب متصل شود و در صورتي 
که متوجه شود که راننده اش با اپلیکیشن هاي 
رقیب همکاري دارد وي را جریمه کرده و به 

نوعي فعالیتش را مسدود مي کند.
علي ســلیماني دیگر راننده اسنپي مي گوید: 
پس از قبول درخواست سفر همیشه خودم 
با مســافر تماس مي گیرم و اگر چه آدرس 
دقیق بر روي اپلیکیشــن قــرار دارد اما باز 
هم براي هماهنگي بیشــتر و بهتر از مسافر 
مي خواهم مــکان دقیق و زمان دقیق حاضر 
شدنش را اعالم کند که تا قبل از وي بر سر 
قرار حاضر شوم. به گفته وي این در حالي 
اســت که در بســیاري از موارد یک کوچه 
ورود ممنوع است و از مسافر مي خواهم که 
به سمت خودرو بیاید و در برخي از موارد 
با واکنش تند آنها مواجهه شــده و یا حاضر 

به همکاري نیستند.

امین محمدي مدیر اســنپ در همدان هم در 
این باره مي گوید: برنامه هوشــمند اسنپ بر 
روي تلفن همراه نصب مي شــود و مسافران 
هزینه سفر خودر ا مي توانند به صورت آنالین 

یا نقدي پرداخت کنند.
محمدي تأکید مي کند: با نصب این اپلیکیشن 
تمام رانندگان اطراف مکان مسافر را در نقشه 
به صورت آنالین مشاهده مي کنند و با انتخاب 
مبداء نزدیک ترین خودرو به محل مسافر اعزام 

خواهد شد.
وي در ادامــه مي گوید: با ایــن که با چالش 
اعتراض تاکسي داران و شکایت آنها روبه رو 

هســتیم، امــا از اتحادیه 
حمل ونقــل و ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
دریافت  فعالیــت  مجوز 
کرده ایم و از مسئوالن هم 
انتظار داریم حمایت هاي 
بیشتري از ما داشته باشند.

در  مي  افزاید:  محمــدي 
همدان در حــال حاضر 
حــال  در  راننــده   100
اگر  که  فعالیت هســتند 
مســئوالن حمایت کنند 
مي توانیم اشتغال زایي آنها 

را تا هزار نفر برسانیم.
خاطرنشان  پایان  در  وي 
 100 بین  روزانه  مي کند: 
تا 800 ســفر در همدان 

توسط تاکسي هاي اینترنتي انجام مي شود که 
حدود یک هزار نفر در این ســفرها جابه جا 

مي شوند.
شاید اکنون گسترش تاکسي هاي هوشمند به 
اصلي ترین چالش تاکســي داران تبدیل شده 
اســت و هنوز که هنوز است در ایستگاه هاي 
تاکســي شــاهد دعواي رانندگان تاکسي با 
رانندگان ماشین شــخصي هستیم حاال این 
دعواي ســنتي شــکل تازه اي به خود گرفته 
اســت و تاکســی های اینترنتی بدون هیچ 
دغدغه اي به ارائه خدمات به شــهروندان می 
پردازند و با درآمد نسبتاً مناسب مشکالتي را 
براي تاکسي داران سنتي به به وجود آورده اند.

 تاکســی های اینترنتــی یکی از 
عوامل کاهش درآمد تاکسی داران

وقتي پاي درد و دل این رانندگان بنشــینیم و 
دغدغه هاي آنها را بشــنویم تنها خواسته آنها 
از مدیریت شهري این است تا فکري به حال 
معیشت آنها که این روزها به خطر اتفاده است 

بکند.
جواد نجفي یکي از رانندگان خط ایستگاه به 

مهدیه با طرح این سوال که مجوز تاکسي ها 
بــه چه صورت اســت مي گویــد: مجوز از 
تاکســي راني اخذ مي شود و شــوراي شهر 
با برگزاري جلســات نرخ تاکســي را تعیین 

مي کند.
 وي در بخشــي دیگــر از ســخنان خود با 
بیان اینکه فعالیت هاي شــرکت هاي اینترنتي 
مشــکالتي را براي تاکســي ها بــه وجود 
آورده تصریح مي کند. فعالیت گســترده این 
شــرکت هاي اینترنتي از یک ســو و هجوم 
مسافربري هاي شخصی از سوي دیگر سبب 
پایین آمدن درآمد تاکســي ها شده و این در 
حالي است که بسیاري از 
رانندگان تاکسي براي امرار 
مشکل  دچار  معاش خود 

شده اند.
رضــا محبی یک دیگر از 
پژوهش  خــط  رانندگان 
مي گویــد:  بعثــت  بــه 
با  اینترنتي  شــرکت هاي 
اخــذ کرایه هاي بســیار 
مسافر  براي جذب  پایین 
اقدام مي کنــد و این کار 
مسافران  بدبیني  ســبب 
تاکسي شــده به گونه اي 
کــه مســافرین انتقادات 
شدیدي به رانندگان دارند 
و از مسئوالن این سوال را 
تاکسي  رانندگان  آیا  دارم 
کرایه اي غیر از کرایه مصوب شــوراي شهر 
دریافت مي کنند که آن هم در ســال و بعد 
از گذشــت سه ماه از سال تصویب مي شود 
در صورتي تمامی اجناس از ابتدای ســال 

افزایش قیمت دارند.
عباس نامداري نیز از رانندگان خط ایســتگاه 
مهدیه مي گویــد: خطي که مــن در آن کار 
مي کنم در بسیاري از ساعات روز مسافر ندارد 
و ما ناچاریم مدت زیادي صبر کنیم تا 4 نفر 
سوار ماشــین شوند در این بین مسافربرهاي 
شخصي که از این مسیر مي گذرند همان تعداد 
مسافرهاي محدود را هم سوار مي کنند و در 
نتیجه یکي دو نفر که در این وانفســا ســوار 
مي شــوند از انتظار خسته مي شوند و پیاده و 
سوار همان مسافربرهاي شخصي مي شوند تا 

سریع تر به مقصد برسند.
 اسکاد یک سامانه اینترنتی برای 

حمایت از رانندگان
معاون نظارت بر تاکســیراني و حمل و نقل 
بار وکاال در خصوص رانندگان تاکسي که به 
فعالیت  تاکســي هاي اینترنتي اعتراض دارند، 

چه تدابیري اندیشیدید به همدان پیام مي گوید: 
فعالیت تاکســي هاي اینترنتي در جلســات 
متعددي مورد بررسي قرار گرفته است، حتي 
نامه اي هم به فرمانداري نوشــتیم اما به طبق 
گفته مســئوالن، کسب و کار اینترنتي قانوني 
است و به طبق ماده ۹ قانون مدیریت سوخت 
و مــاده ۳1 و ۳۲ قانون راهنمایي و رانندگي 
سازماندهي آنها بر عهده شهرداري است پس 

متوجه شدیم نمي توان منکر تکنولوژي شد.
میالد کریمــي در ادامه مي افزاید: از آن جایي 
که شهروندان استقبال خوبي از تاکسي آنالین 
داشتند تصمیم به یک سامانه اینترنتي به عنوان 
اســکاد براي حمایت از رانندگان تاکســي 
گرفتیم این ســامانه دوماه است که راه اندازي 
شــده و به همه خطوط نیز اعالم کرده ایم که 

باید با تاکسي هاي اینترنتي رقابت کنیم.
کریمي علــت اصلي اعتــراض رانندگان به 
تعاوني تاکســیراني را اینگونــه بیان مي کند: 
مطالبات صنفي کمتر در این اعتراضات دیده 
مي شود شاید چون مســئوالن سابق تعاوني 
خوب عمل نکرده اند با وجود عملکرد مناسب 
مسئوالن فعلي تعاوني رانندگان همچنان نگاه 
مثبت به این تعاوني ندارند در حالي که وقتي 
تعاوني شــکل مي گیرد ســهام داران آن باید 

رانندگان باشد.
وي در پایان تعداد تاکسي هاي فعال در همدان 
را متناسب با نیاز شهر همدان مي داند و اظهار 
مي کند: شاید تعداد تاکسي هاي همدان بیش از 
نیاز به نظر بیاید اما سازمان تاکسیراني به اندازه 
تقاضا کارت شــهري صادر مي کند و ممکن 
است این مسئله به درآمد رانندگان آسیب برند 
و باید مورد بررسي قرار بگیرد شاید به همین 
دلیل به دنبال راه اندازي تاکســي اینترنتي در 

همدان هستیم.
او ادامه مي دهــد: راه اندازي خطوط فرعي از 
دیگر اقداماتی بود که اســتقبال چنداني از آن 
نشد و در حال حاضر ۳ هزار و 4۲0 دستگاه 
تاکسي در ســطح شــهر همدان براي ارائه 

خدمات شهروندان فعالیت مي کند.
 جمع بندی:

از آن جایــی کــه با پیشــرفت تکنولوژی و 
فراگیرشــدن این فرایند درجامعــه روبه رو 

هستیم و نمی توان با آن به مقابله بپردازیم
سامانه اسکاد می تواند راه حل مناسبی برای 
ورود تاکســی داران سنتی به چرخه حمل و 

نقل الکترونیک باشد.
بــه امیــد روزی که ایــن دو صنف زحمت 
کش در کنار هم و دســت در دست هم برای 
خدمت رسانی به مردم در صحنه حمل و نقل 

عمومی ظاهر شوند.

رانندگان اسنپ و تاکسی مي گويند

تاکسي هاي اینترنتي پیشتاز رقابت

سقوط دلو جان چاهکن را گرفت

 فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: سقوط دلو پر از خاک 
به داخل چاه در یکی از باغ های روســتای کنجینه این شهرستان 

موجب مرگ مرد میانسال شد.
جمشــید باقری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مرد 4۶ ســاله ای 
برای کندن بخشی از چاه و پاکسازی امالح آن وارد چاه شده بود.

وی اضافه کرد: اظهارات اولیه گویای این است که دلو حاوی خاک 
به داخل چاه و بر روی سر چاه کن سقوط کرده و منجر به مجروح 
شدن شدید وی شد.فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: فرد 
مصدوم توسط حاضران در محل به مرکز درمانی بعثت منتقل شد 

اما به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داد.
باقری گفت: به دنبــال گزارش این موضوع بازپرس ویژه و تیمی 
از کارآگاهان پلیس آگاهــی در محل حضور یافته و تحقیقات در 

این زمینه آغاز شد.
وی افزود: هم اینک جســد چاه کن برای تحقیق و بررسی علت 

اصلی مرگ در اختیار اداره کل پزشکی قانونی قرار گرفته است.

شــرکت هاي اینترنتي با 
بســیار  کرایه هاي  اخذ 
پایین براي جذب مسافر 
اقدام مي کنــد و این کار 
ســبب بدبیني مسافران 
گونه اي  به  شده  تاکسي 
انتقادات  مســافرین  که 
رانندگان  به  شــدیدي 

دارند
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قیمت آجیل شب یلدا اعالم شد

 رئیس اتحادیه خشــکبار و آجیل قیمت آجیل شب یلدا را اعالم کرد و گفت: امسال 
برای آجیل یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است.

مصطفــی احمــدی در گفتگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه امســال بــرای آجیــل شــب یلــدا 
دو نــوع قیمــت گــذاری انجــام شــده اســت، گفــت: ایــن اقــدام دو دلیــل داشــته، اول 
ــه  ــر ب ــت ت ــا راح ــان م ــه بازرس ــد، دوم اینک ــاب کنن ــر انتخ ــت ت ــردم راح ــه م آنک

تخلفــات رســیدگی کننــد.
وی افزود: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین ۶0 تا 80 هزارتومان در 

عمده فروشــی ها و آجیل شــب یلدا با مغز بین 80 تا 100 هزارتومان در عمده فروشی 
ها عرضه می شود.

احمدی گفت: 10 درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از ســخنان خــود با بیان اینکه قیمت 
انواع خشــکبار نســبت به حــدود ۲0 روز پیش، در مجمــوع 10 درصد کاهش 
داشــته اســت، ادامه داد: مدتی اســت در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده 
که ارقام چشــمگیری را برای خشــکبار اعالم می کنند، ایــن ارقام به هیچ عنوان 

نیست. ما  تایید  مورد 
وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پسته به 1500 تومان 

رسیده است، تصریح کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست.
احمدی با اشــاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، 
اضافه کرد:قیمت منطقی هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از 

110 هزار تا ۲40 هزارتومان متغیر است.
وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال جاری عنوان و اضافه کرد: عالوه 

بر پسته، تولید بادام درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.
احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: این مساله باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به 
صادرات محصوالت خود شد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث گرانی 

شد که اگر تولید به اندازه کافی بود چنین اتفاقی رخ نمی داد.

کارآفريني

کسب وکار موفق
 از چهار دروغی که مانع شروع کسب وکار می شود دوری کنید.

 دروغ اول: من آماده انجام این کار نیستم
معموالً وقتی یک کارآفرین می خواهد اولین پروژه خود را انجام دهد 
بسیار ترس دارد. ترس از شکست،ترس از راهی که بلد نیست چطور 
آن را طی کند. یک اشــتباه در چنین افراد این اســت که می خواهند 
کل مســیر را تا آخر حدس بزنند و با خیال راحت وارد کار شــود. 
این شــدنی نیست. وقتی شما با ماشــین وارد جاده شوید. چراغ های 
خودرو فقط 100 متر جلوتررا به شــما نشان می دهد. شما نیاز نیست 
کل مسیر را ببینید. شما باید 100 متر 100 متر پیش بروید تا در نهایت 

به مقصد برسید.
این دروغ که در ذهن شما دائم می گوید شما آماده نیستید را با کلمه " 

من آماده هستم" عوض کنید.
 دروغ دوم: ایده های زیادی در ســر دارم اما باید صبر 

کنم تا یک ایده فوق العاده بهتر به ذهنم برسد
بیشــتر کارآفرینان چندین ایده در ذهنشــان دارند که این هم خوب 
اســت و هم بد. مشکل در اینجاســت که آن ها نمی توانند تشخیص 
دهند که ایده خوب کدام اســت و مدام به دنبال این هســتند که ایده 
اولیه بهتری شکل بگیرد. برای همین در ذهن خود شروع به پرورش 
فکری می کنند که تا یک ایده ایده آل و کامل ندارم کار را آغاز نمی کنم.

این فکر خطرناک تر از هر سم کشنده ای است.
 دروغ ســوم: مردم به این کار من نیاز ندارند، یا بازار 

اشباع شده است
وقتی آمازون برای فروش کتاب الکترونیکی راه افتاد، قبل از آن هزاران 
کتاب فروشی معروف در آمریکا بود. اما آنها هیچ گاه نگفتند که چون 

نمونه اش هست ما انجام ندهیم.
ســعی کنید شــما تفاوت را ایجاد کنید، نقاط کور بازار را پیدا کنید. 
اشتباهات کمپانی هایی که در حال کار کردن هستند را پیدا کنید و آن ها 

را پوشش دهید. بازار برای همه جای دارد.
 دروغ چهارم : به زودی شــروع می کنم، وقتی شرایط 

آماده شد
دروغ دیگری که به خودمان میگوییم این اســت که به زودی شروع 

می کنم. وقتی شروع می کنم که شرایط بازار خوب شود. 
هیچ وقت شرایط آن چیزی که شما می خواهید نمی شود.

خودتان را گول نزنید و منتظر هیچ چیز نباشید. شما اتفاقاً باید بتوانید 
با توجه به همین شــرایط موجود و حتی شرایط بد اقتصادی جامعه 
کارتان را پیــش ببرید. در همین وضعیت بــازار، اتفاقاً فرصت های 
جدیدی ایجاد می شــود که افراد حرفه ای آنها را کشف می کنند و کار 

خود را با آنها هماهنگ می کنند.
* رحمان مسلمی

دالر از قاف تا الف 
مهدي ناصرنژاد «

 دالر بــه هزار و یــک دلیل ظرف مدت کوتاهــي تقریباً از اوایل 
تابســتان گذشته به شدت ســیر صعودي پیدا کرد و در اوج فواره به 
حدود ۲0 هزار تومان )براي یک عدد دالر( رسید اما در هفته دوم مهر 
ماه فقط به یک دلیل ورق برگشت و فواره از اوج به پایین برگشت و 
در حال حاضر که این یادداشــت را قلمي مي کنیم )۲1 آذر ماه( گفته 
مي شــود قیمت دالر در بازار آزاد روي کانــال ۹ هزار تومان ورجه 

ورجه مي کند!
دالر بــه هزار و یک دلیل روز به روز اوج مي گرفت و گران مي شــد 
و این دالیل براي هیچ کس روشــن نبود و هر کس حرفي مي زد، اما 
این حرف زدن ها به گونــه اي بود که خیلي از آدم هاي خوش باور و 
دهن بین در این اندیشه خام بودند که با گران شدن قیمت دالر در ایران 
همه چیز تمام مي شود و باید همه چیز را از دست رفته  دانست. شدت 
شــایعات و گمانه زني هاي ناشیانه اقتصادي در همان هفته هاي پایاني 
شهریور ماه ضرباهنگ شــوم قحطي را هم در کشور به صدا درآورد 
هرکس به اندازه وســع و دل و جرأت کم و زیاد خود، پول و پله اي 
جمع مي کرد تا پوشک، روغن و رب  گوجه فرنگي بخرد و در پستوها 

انبارها  نگهداري کند!
اما در همان روزهاي وســطي هفتــه دوم مهرماه که فقط به یک دلیل 
مقابل صرافي ها در تمام شــهرها و بخش هاي کشــورمان صف هاي 
طویل تشکیل شــد و رقابت فروش و تبدیل دالر به ریال بین به راه 
افتاده بود، یکباره سوپرمارکتي ها و هایپرمارکتي ها هم خلوت شد. آن 
یک دلیل هم این بود که اغلب مردم شده بودند فروشنده دالر و کسي 
هم جرأت خریدن نداشت. تا اینجاي قضیه، نتیجه اخالقي این مي شود 
که دالیل سیر صعودي قیمت ارز در جامعه ما همان چیزهایي بود که 
کسي نمي دانست و یک کالغ و چهل کالغ بود. به نظر مي آمد سر نخ 
تمام آن دالیل نیز دســت یکي دو نفر بود که بادکنک هایشان ترکید و 
باقي مانده موانعي ســر راه کاهش قیمت ارز را برطرف ساخت. اما با 
وقوع این ماجراهاي هیچ و پوچ یک سوال بزرگ هم در اذهان عمومي 
ایجاد شــد که چگونه یک جریان خود ســاخته یکباره از قله قاف به 
لجنزار الف ســقوط مي کند و چگونه اســت که با یک مویز گرمي 

مي کنیم و با یک غوره هم سردیمان مي شود؟! 
شــرایط به وجود آمده در حوزه اقتصادي جامعــه و به تبع آن عنان 
گســیختگي قیمــت ارز در آن مقطع خاص که بیشــتر حول محور 
شــایعه هاي مربوط بــه روز 1۳ آبان و تحریم هاي ســخت آمریکا 
مي چرخید، بیانگر این واقعیت نگران کننده است که ما از زاویه خاصي 

به جایگاه اقتصاد و اهمیت آن در زندگي خویش نگاه مي کنیم.
چنین نگاه و نگرشي به نفع اقتصاد در زندگي و اعیار آن در خوشبختي 
و یا بدبختي ما، چندان بر ســاز و کارهــاي قانوني، عقالیي و حتي 
اخالقي استوار نیســت و به قولي ســاده تر آنچنان متکي به مادیات 
هستیم که به راه هاي صحیح رشد اقتصادي براي خود و جامعه توجه 
نداریم و اغلب مي خواهیم یک شبه بار خویش را ببندیم و به هر آنچه 
در زندگي نشــانه رفاه و آسودگي است دست پیدا کنیم. نشانه چنین 
واقعیت پوف کرده در دنیاي امروز ما این اســت که اغلب قیمت هاي 
مربوط به دالر بیست هزار سه ماه قبل با دالر ده هزار تومان امروز برابر 
است و دلیلش هم این است که دوست نداریم در داد و ستدهاي خود 
چیزي از دست بدهیم هر چند که از مدار عقالني و درآمد سالم خارج 
بشویم و چشم خویش را به روي خیلي از ارزش هاي انساني و دیني 

و اجتماعي ببندیم.

تاریخ انتشار: 97/9/26
شماره ثبت 608 و شناسه ملي 10820030828
بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان نهاوند 
و فیروزان جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 
15 عصر روز شنبه 97/10/8 در محل شرکت تعاوني واقع در نهاوند، 
کمربندي طبقه دوم شرکت تعاوني مصرف فرهنگیان نهاوند برگزار 
مي گردد لذا از کلیه اعضاء و صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید 
رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
دوم حضور به هم رسانند و یا وکالي خود را طبق ماده 19 آیین نامه 
برگزاري مجامع عمومي مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي 

معرفي نمایند.
دستور جلسه:

1-تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاوني منطبق با قانون بخش 
تعاون و قوانین بانک مرکزي در 63 ماده و 36 تبصره

عبدالحسین سیاهوشي 
 رئیس هیأت مدیره شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت دوم(

 شرکت تعاوني اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

 مســئوالن اعالم کردند با افزایش یک 
باره قیمت گوشــت قرمز ۶۶0 تن گوشت 
قرمز گرم و منجمد به تدریج در بازار های 
استان همدان توزیع شــده است تا قیمت 
گوشــت قرمز متعادل شــود با این وجود 
قیمت گوشــت قرمــز همچنــان در مدار 
70 هــزار  تومان می چرخــد و از آن پایین 

نمی آید.
گرانی گوشت قرمز و کمبود توزیع آن در 
بازار همدان موجب شــده تا گوشت سفید 
رقیب گوشــت قرمز در بازار شود و مردم 
برای خرید این ماده پروتئینی صف بکشند 
و مرغ گرم را در هر کیلو گرم 10800 تومان 

بخرند.
در ایــن بین برخی مغازه داران بازار همدان 
که در حوزه فروش مرغ فعال هســتند هم 
با روشــی که می توان بــر آن عنوان فریب 
مردم را نام داد به جای اعالم قیمت واقعی 
مرغ گرم در کاغذ ها نوشته های مغازه، کلمه 
مرغ گرم را درشت نوشته اند و در کنار آن 
هم عبارت ران را ریــز افزوده اند تا مردم 
پی جــوی، در گذر و خریــدار مرغ تصور 
کنند آن مغازه مرغ گرم را با قیمت مناسب 
عرضه می کند. اما وقتی قیمت مرغ گرم را 
ســوال می کنند پی  می برند آن نوشته سرابی 
بیش نبوده و مغازه داران ضد تبلیغی را برای 

تبلیغ کاالی خود به کار  برده اند.
بــه گــزارش تســنیم،  بــا افزایــش قیمــت 
گوشــت قرمــز در بــازار همــدان، مشــکلی 
ــزارش  ــدان گ ــون در هم ــز اکن ــر نی دیگ
ــا  ــی خانواده ه ــه برخ ــود و آن اینک می ش
ــت  ــد گوش ــرای خری ــر ب ــاق نظ ــا اتف ب
قرمــز و کاهــش هزینــه خریــد ایــن 
ــا  ــی ی ــه صــورت جمع ــی ب ــاده پروتئین م
ــواده  ــی خان ــی از اهال ــه نمایندگ ــی ب تک
روســتا های  از  را  گوســفندی  خــود 
اطــراف خریــداری و کشــتار می کننــد 
ــتی  ــارت بهداش ــود نظ ــل نب ــه دلی ــه ب ک
ــال  ــال انتق ــتار احتم ــوه کش ــن نح ــر ای ب
ــان و دام  ــن انس ــترک بی ــای مش بیماری ه
وجــود دارد و مســئوالن بایــد بــه صــورت 

ــند. ــری بیندیش ــرای آن تدبی ــوری ب ف
درد بزرگتر آن که برخی خانواده ها به دلیل 
ناتوانی از خرید گوشــت مرغ چاره ای جز 

خرید اجزای ارزان تر آن را ندارند.
باره گفت: خودش  ســاره جعفری دراین 
شاهد بود که خانمی که رویش را پوشانده 
اســت به مغازه مرغ فروشــی مراجعه و از 

مغازه دار خواسته است که مقداری بال مرغ 
به او بدهد و قمیتش را ارزان تر از پای مرغ 
حســاب کند که با جــواب منفی مغازه دار 
مواجه شده و ســپس از مغازه دار خواسته 
است تا منتظر بماند و اگر مشتری تقاضای 
پاک کردن و ران و سینه کردن مرغ را داشت 
از او اجازه بگیرد و پوســت جدا شــده از 
مرغ را بردارد که البته جای تاسف هم دارد 
که اوضاع جامعه این طور شــده است که 

مردم عزیز ما برای تامین 
غذای روزانه خود تا این 
حد باید رنــج و درد را 

تحمل کنند.
مغــازه داران  از  یکــی 
فعــال   کــه  همــدان 
مــواد  فروشــنده  و 
و  اســت  پروتئینــی 
نامــش  نمی خواهــد 
ــار  ــم اظه ــوان کنی را عن
داشــت: قیمــت گوشــت 
بــه دلیــل کمبــود عرضه 
گوشــت یخــی افزایــش 
ــن  ــر ای ــه اســت اگ یافت
گوشــت را بــه صــورت 
ــده و در کل شــهر  پراکن
توزیــع کننــد نــه بــه 

خیابــان  در  گذشــته  روز هــای  ماننــد 
اکباتــان و شــهدا درگیــری و شــلوغی 
ایجــاد می شــود و نــه اینکــه برخــی 

می شــون  بهره منــد  گوشــت  ایــن  از 
بهره منــد  بایــد  واقعــا  کــه  آنهایــی  و 
شــوند دستشــان بــه آن نمی رســد در 
ــد  ــم بای ــه ه ــای خیری ــن نهاد ه ــن بی ای
در ایــن حــوزه مــردم را کمــک کننــد تــا 
ــود  ــهیمه خ ــود و س ــان حــل ش مشکل ش
ــد. ــش دهن ــران افزای ــکاری خی ــا هم را ب
ــا  ــت: دام ه ــار داش ــدی اظه ــاس محم عب
را صــادر می کننــد چــون همــدان بــه 
ــت  ــد گوش ــاظ تولی لح
ــبی دارد  ــت مناس وضعی
مــردم  وقتــی  چــرا 
گوشــت  بــه  همــدان 
بایــد  دارنــد  احتیــاج 
از  گاو  یــا  گوســفند 
اســتانی  بــه  همــدان 
از  یــا  بــرود  دیگــر 
شــود  خــارج  ایــران 
اگــر گوشــت هســت و 
ــم  ــی ه ــدازه کاف ــه ان ب
چــرا  خــوب  هســت 
ــازار  ــش در ب ــد قیمت بای
ــن  گــران باشــد پــس ای
ــد  ــد می کن ــی تایی گران
کــه گوشــت بــه انــدازه 
ــازار نیســت  ــی در ب کاف
حتمــا نبایــد اقتصــاد دان بــود تــا چرتکــه 
انداخــت تــا دلیــل گرانــی گوشــت قرمــز 
ــا تقاضــا  را متوجــه شــد وقتــی عرضــه ب

ــد  ــتر باش ــا بیش ــد و تقاض ــان نباش یکس
خــوب مســلما قیمــت آن کاال هــم اضافــه 

. د می شــو
معــاون بازرســی و نظــارت بــر کاال و 
خدمــات ســازمان صمــت اســتان همــدان 
ــازار  ــز در ب ــت قرم ــی گوش ــاره گران درب
اســاس  بــر  داشــت:  اظهــار  همــدان 
ــادل شــدن  ــرای متع ــی ب ــه ای توزیع برنام
گوشــت قرمــز مقــدار ســهمیه تعییــن 
در  تصادفــی  را  هفتــه  هــر  در  شــده 
مراجعــه  پــر  و  بــزرگ  فروشــگاه های 
شــهر همــدان بــدون اعــالم قبلــی توزیــع 
ــر  ــی و ه ــلوغی احتمال ــا از ش ــم ت می کنی
نــوع تبانــی بیــن دالالن بــرای بهره منــدی 
ــا  ــی ب ــت دولت ــت گوش ــاوت قیم از متف

ــود. ــگیری ش ــت آزاد پیش گوش
در حــال  افــزود:  علیرضــا شــجاعی 
در  را  ســهمیه ای  گوشــت  حاضــر 
 ۳8500 قیمــت  بــه  کیلو گــرم  هــر 
بســته بندی در واحد هــای  تومــان در 
ــم  ــی از آن ه ــه بخش ــده ک ــن ش تعیی
ــن حــوزه هســتند  ــال در ای ــاف فع اصن
هفتــه  طــول  در  همــدان  شــهر  در 
نظــارت  بــدون  و  می کنیــم  توزیــع 
ــدی  ــچ واح ــم هی ــه ه ــازرس مربوط ب
اجــازه توزیــع ایــن گوشــت را نــدارد. 
ــزار  ــت 75 ه ــه قمی ــرم  ب ــت گ گوش
و  هر کیلو گــرم)ران  در  تومــان 

سردســت( بایــد فروختــه شــود.

شهناز کرمي  «

  یکي از شــاخصه هاي جامعه توسعه 
یافته داشتن ناوگان حمل و نقل قوي است.

مدیر کل راهداري و حمل و نقل اســتان 
همدان با بیان این مطلب گفت: وجود انواع 
مختلف حمل و نقل باعث توسعه استان و 

کشور است.
مصطفي پناهنده در جلسه اي که به مناسبت 
هفته حمــل و نقل رانندگان و روز راهدار 
برگــزار گردید هدف این اداره کل را بهره 
بــرداري مناســب از راه ها عنــوان کرد و  
افزود: باید در حفــظ و نگهداري از راه ها 
تالش کنیــم تا بتوانیم از راه ها بهره برداري 

مناسبي داشته باشیم.
وی بــا بیان اینکه راه خــوب بهره برداري 
حداکثري را هم به دنبال خواهد داشــت 
به بحث ایمني راه ها پرداخت و گفت: اگر 
حمل و نقل و ایمنی راه خوبي داشته باشیم 

برای مردم سودمند خواهد بود.
پناهنده در ادامه به حماسه رانندگان در سال 
1۳۶۲ اشاره کرد و گفت که در سال جاري 
یکبار دیگر رانندگان حماســه آفریدند و 
تالش دشــمن را در ضربــه زدن به پیکره 

حمل و نقل کشور را ناکام گذاشتند.
مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان در ادامه از مطالبات رانندگان سخن 
گفت و مواردي را برشــمرد که به تقویت 
حمــل و نقل جاده اي کشــور و کمک به 

بهبود وضعیت معیشــتي رانندگان کمک 
مي کند.

پناهنده در این باره توضیح داد: افزایش ۲0 
درصدی  نرخ حمل بار، تعهد پرداخت%50 
بیمه تأمین اجتماعــي رانندگان و افزایش 
دریافت بیمه بازنشســتگي به ضریب 1/5 
و بیمه تکمیلي رانندگان با یکي از بیمه ها 
عملیاتي  از جمله اقداماتی اســت که در 
راســتای تحقق مطالبات راننــدگان انجام 

شده است.
در ادامــه معــاون راهــداري از تشــریح 
فعالیت هاي این معاونت در 8 ماهه نخست 
امسال گفت: که در بحث معاونت راهداري 
مهمترین رســالت ایمن سازي و نگهداري 
راه هاســت که با تعمیر و نصب تابلوهاي 

اخطاري انتظامي نصب تابلوهاي اطالعاتي، 
خط کشي ها، تعمیر و اصالح برخي پیچ ها و 
تقاطع ها و سرعت گاه و پارکینگ ها اصالح 
شیب شیرواني، ترانشه برداري و تعریض 
پل هــا تهیه و احداث نرده پل ها( تعمیر و 

نصب گاردیل 
حمید پرورشي خرم گفت: در بحث ایمني 
جاده هــا روکش راه هــا از اهمیت خاصي 
برخوردار اســت که در 8 ماهه نخســت 
امســال 1۳0 کیلومتــر روکش آســفالت 

داشته  ایم.
و با توجه به شــرایط ویــژه آب و هوایي 
استان همدان راهداري زمستاني از اهمیت 
خاصي برخوردار اســت و نظــر به اینکه 
امســال بارش زود هنگامي را داشته ایم از 

نیمه آبان ماه اســتقرار نیروهــا در راهدار 
خانه ها که ۳4 باب هســتند انجام گردیده 

است.
راهدارخانه ها در مکان هایي مستقر هستند 
که راهــداري زمســتاني از اهمیت باالیي 
برخوردار اســت و 51۶ نفر نیروي انساني 
به همراه ۲85 دستگاه ماشین هاي سبک و 
نیمه ســنگین و سنگین و تهیه 1۲000 تن 
نمک و ۶0/000 تن شن و ماسه آماده انجام 
عملیات زمســتانه هستند ودر حال حاضر 

هیچگونه مشکل خاصي وجود ندارد.
فقط در هنگام بارزش ها در مناطق خاص 
از مــردم تقاضا داریم که با همراه داشــتن 
تجهیزات کامل زمســتاني البســه گرم و 
اطمینان از پر بودن باک خودرو و داشــتن 
ســوخت کافي در مدت زمانــي که باید 
متوقف شــوند تا محور بازگشایي شود با 

اطمینان راهي جاده ها شوند.
در ادامه جلســه صفر صادقي راد معاون 
حمل و نقل که چند روزي است تصدي 
امور را به دســت گرفته است گفت: در 
اســتان همدان تقریبا ۹۹ شرکت حمل و 
نقل کاال وجود دارد که ســاالنه نزدیک 
بــه 1۲/000/000 تــن کاال را جابه جــا 
مي کنند.و عمــده کاالهایي که جا به جا 
محصوالت  سیمان،  از:  عبارتند  مي شوند 
شمش  معدني،  محصوالت  کشــاورزي، 

آهن و فرآورده هاي نفتي است.

بازار گوشت قرمز 
همچنان در مدار گرانی 

مدير کل راهداري و حمل ونقل استان همدان:

ناوگان حمل و نقل قوي از شاخصه هاي جامعه توسعه یافته است مشکل کاغذ ناشران کشور رفع شد
 مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی گفت: با راه اندازی سامانه 
رصد واردات کاغذ مشکل ناشران کشور در این بخش رفع شده است .

به گزارش ایرنا، محمد مهدی احمدی افزود: توزیع کاغذ با نرخ تعیین 
شده بین ناشران از طریق سامانه هوشمند واردات رصد می شود.

وی ادامه داد: تمام متقاضیان کاغذ می توانند دراین ســامانه نام نویسی 
کنند و اگر شرایط الزم داشته باشند کاغذ به آنان تحویل می شود.

احمدی گفت: این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نوعی مانع 
قاچاق کاغذ شده است.

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی اضافه کرد: این وزارتخانه 
470میلیارد ریال اعتبار برای توســعه فرهنگی کشــور درنظر گرفته و 
درتالش برای کمک بیشتر به مولفان و فروشگاه های عرضه محصوالت 
فرهنگی هستیم.وی خاطرنشــان کرد:کتاب به عنوان منشاء معرفتی به 
انسان انرژی مثبت می دهد و امروز فضای مجازی نتوانسته جایگزین 
کتاب شود .احمدی ادامه داد: باید به کتاب به عنوان یک برند فرهنگی 
نگاه کرد و درمکان عمومی از جمله پارک ها بســتر برای استفاده از آن 
فراهم شود.وی افزود: جامعه ای که درآن کتاب و کتابخوانی توسعه یابد 
از آسیب های اجتماعی مصون می ماند که این مهم به تاثیرگذاری باالی 
کتاب بازمی گردد.مشــاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: سرانه 
مطالعه و کتاب توسعه علمی جامعه را به همراه داشته و اقتدار فرهنگی 
به شمارمی رود.وی یاد آورشد: اهمیت کتاب و کتابخوانی در قرآن کریم 
با سوگندهایی که به قلم خورده شده مشهود است که این امر حاکی از 
ارزش آن است.احمدی افزود: کتاب آثار مثبتی دارد و می تواند جامعه 
را به سوی آگاهی هرچه بیشتر برساند بنابراین اگر این مهم مدنظر قرار 

گیرد شاهد ارتقای معرفت در جامعه خواهیم بود.
وی گفت: یکی از پیش شرط های دستیابی به این مهم آن است که کتاب 

مانند سایر ارزاق عمومی در سبد کاالی خانواده قرارگیرد.
وی ادامه داد: درصورت تحقق این مهم شــاهد آن هستیم که کتاب در 
ســبک زندگی وارد می شــود همانطور که با گرانی ارزاق بنابرزیست 

طبیعی در سبد خانواده همچنان قرار دارد.

ثبت نام کارت سوخت تا اول دی ماه 
تمدید شد

 شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم کرد: مهلت 
ثبت نام کارت ســوخت المثنی برای آن دسته از مالکان خودرو و 
موتورسیکلت فاقد کارت که از مرحله اول ثبت نام جا مانده اند، به 

مدت یک هفته تا شنبه اول دی ماه تمدید شد.
به گزارش ایرنا، مهلت ثبت نام مرحله نخســت کارت ســوخت 
المثنی برای مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت در ۲4 آذرماه 
به پایان رسید که در این مدت، بیش از ۲ میلیون نفر اقدام به ثبت 

نام کارت سوخت کردند.
اســتفاده از کارت ســوخت قرار اســت بزودی اجباری شود؛ بر 
این اســاس مالکان خودروهای فاقد کارت ســوخت طبق جدول 
زمانبندی تا اول دی ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مالکان خودروهای فاقد کارت ســوخت بایــد از طریق دفترهای 
پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد 
کردن کد دستوری #4* در گوشــی تلفن همراه، به طور رایگان 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان 

به فروش می رسد.
در مــاه های اخیر به علت افزایش نرخ دالر، اختالف قیمت انواع 
ســوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که 
این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شــده اســت و همین امر 
دولت را بر آن داشته اســتفاده از کارت های سوخت را بار دیگر 

احیا کند.

بر اســاس برنامه ای توزیعی 
برای متعادل شــدن گوشت 
تعیین  ســهمیه  مقدار  قرمز 
شــده در هر هفته را تصادفی 
در فروشــگاه های بزرگ و پر 
بدون  مراجعه شــهر همدان 
می کنیم  توزیع  قبلــی  اعالم 
تا از شــلوغی احتمالی و هر 
نوع تبانی بیــن دالالن برای 
بهره منــدی از متفاوت قیمت 
گوشــت دولتی با گوشت آزاد 

پیشگیری شود
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:۳5

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000323 مورخه 97/9/10 هیأت موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي قربانعلي بداغي فرزند اسمعیل 
به شماره شناســنامه 2507 صادره از فامنین به شماره ملي 502954566 در شش 
دانگ اعیاني به انضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت دویست و نود و نه مترمربع و هشت صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علي 
رشــیدي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 240(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326009000324 مورخه 97/9/10 هیأت موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي مهدي بداغي فرزند قربانعلي به 
شماره شناســنامه 5020027626 صادره از فامنین به شماره ملي 5020027626 در 
شش دانگ اعیاني به انضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت سیصد و بیست و نه مترمربع و سي و سه صدم مترمربع قسمتي از 
پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالک رســمي 
آقاي محمد علي رشــیدي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 239(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

آگهي ابالغ اجرائیه 
بدینوســیله به متعهدین علیه متعهد: مســعود کیاني فرزند عیدمراد به شــماره 
شناســنامه 4199 به کدملي 4073512110 متولد 1365/8/6 و فاطمه ســیاه پوشي 
فرزند صیدمحمد متولد 1347/3/3 به کدملي 3961498342 به شــماره شناسنامه 
1250 و ربابه ســوري فرزند سلیمان متولد 1325/3/9 به شــماره شناسنامه 718 
کدملي 3961493014 متعهدله: ســینا بدهكار پرونده و متعهد له بانک سینا شعبه 
نهاوند بســتانكار پرونده که تقاضاي صدور اجرائیه نموده اســت پرونده اجرایي به 
کالسه 9700241 در اجراي ثبت نهاوند علیه شما تشكیل و چون آدرس شما در مورخ 
1397/8/23 توسط آقاي مجتبي زریني مأمور پست شناسایي نگردیده است لذا بنا 
به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یكي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید ادامه عملیات بدون انتشار آگهي دیگري عملیات 

اجرایي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف 189(
محمدعلي جلیلوند

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

بوکسور همدانی مدال برنز قهرمانی بوکس 
بزرگساالن را کسب کرد

 بوکسور همدانی پس از 15 سال توانست این استان را صاحب مدال 
در رقابت های قهرمانی بزرگســاالن کشور کند و با کسب یک برنز، در 

این رشته ورزشی بدرخشد.
ســرمربی تیم بوکس همدان در این باره به ایرنا اظهار داشــت: بیست 
و هشــتمین دوره مســابقات بوکس قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی به 
میزبانی اهواز برگزار شــد و تیم همدان یک نشان ارزشمند را تصاحب 
کرد.امیــد مرامی افزود: در این رقابت ها مجید ســبزی پور در وزن به 

اضافه ۹1 کیلوگرم پس از 15 ســال همدان را در مسابقات سنگین وزن 
قهرمانی بوکس کشور صاحب مدال برنز کرد.

وی یادآور شد: ۲10 بوکسور از استان های مختلف کشور در این رقابت 
ها حضور داشتند و سطح مسابقات از دوره های گذشته بسیار باالتر بود.

مرامی بیان کرد: عملکرد تیم همدان در این دوره از مســابقات به نسبت 
دوره قبل رضایــت بخش بود و تمامی اعضای تیم تالش خود را برای 
کســب موفقیت بکار بردند.وی خاطرنشان کرد: تیم همدان در شرایطی 
گام به این مسابقات گذاشت که به دلیل نتایج نه چندان خوب سال قبل 
از 10 ســهمیه، در ۶ وزن توانست ســهمیه کسب کند و با این حال در 

همین اوزان هم خوب کار کردیم.
سرمربی تیم بوکس همدان با اشاره به ترکیب تیم اعزامی همدان گفت: 
میثم صادقی ورزشــکار وزن 4۹ کیلوگرم، شــبیر زهروند در وزن ۶0 
کیلوگرم، حمید خدایوندی در وزن ۶۹ کیلوگرم، مسعود خزایی در وزن 
75 کیلوگرم، جعفر سرملی در وزن 81 کیلوگرم و مجید سبزی در وزن 

به اضافه ۹1 کیلوگرم در ترکیب تیم همدان بودند.
وی افزود: سرپرســت تیم را نیز میثم هنــدی از قهرمانان ارزنده بوکس 
برعهده داشت ضمن اینکه داود درویشی از مربیان مجرب بوکس استان 

در ترکیب تیم اعزامی قرار داشتند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

نهاوند صاحب شورای ورزش می شود
 رئیــس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: شــورای ورزش در 
راســتای توسعه تخصصی ورزش این شهرستان تشکیل و راه اندازی 

می شود.
ــأت  ــای هی ــس و اعض ــا رئی ــدار ب ــژاد در دی ــعدی ن ــرداد س مه
ــن شــورا متشــکل از  ــزود: اعضــای ای ــون اســتان همــدان اف بدمینت
ــأت هــای مختلــف ورزشــی  ــام هی ــان برجســته و صاحــب ن مربی

ــود. ــد ب خواهن
وی اضافــه کــرد: ارتقــا جایــگاه ورزش نهاونــد در بیــن شهرســتان 
ــوری،  ــابقات کش ــترده در مس ــور گس ــدان، حض ــتان هم ــای اس ه
ــا و  ــن ه ــی تمری ــی و فن ــطح کیف ــا س ــدال آوری، ارتق ــش م افزای
مســابقات شهرســتان و اســتعدادیابی و اســتعدادپروری از مهمتریــن 

ــن شــورا اســت. ــی ای رویکردهــای اجرای
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نهاونــد خاطرنشــان کــرد: 
ــد و  ــرای رش ــتان ب ــوه ورزش شهرس ــای بالق ــت ه ــام ظرفی از تم
ــتفاده  ــی اس ــیر قهرمان ــتعدادها در مس ــا و اس ــه ه ــرفت نخب پیش

ــرد. ــم ک خواهی
ــود را  ــی خ ــروزه دوران پویای ــد ام ــرد: ورزش نهاون ــه ک وی اضاف
ســپری مــی کنــد و در ایــن مســیر از تجربــه و تــوان فنــی صاحــب 

نظــران بهــره منــد هســتیم.
ســعدی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه بدمینتــون شهرســتان نهاونــد در 
آســتانه تعطیلــی نیســت گفــت: حضــور ســه بازیکــن نهاونــدی در 
اردوهــای اســتانی و مســابقات کشــوری نشــان از فعالیــت موثــر و 

مســتمر ایــن ورزش اســت.
 نهاوند پیشتاز بدمینتون بانوان است

رئیس هیأت بدمینتون اســتان همدان در این دیدار جایگاه این رشته 
ورزشی در نهاوند را مطلوب دانست و گفت: نهاوند پیشتاز بدمینتون 

بانوان است و رتبه نخست استان به این شهرستان اختصاص دارد.
هادی تیپ افزود: جایگاه بدمینتون نهاوند با آنچه مطرح  شــده بسیار 
متفاوت اســت و دستگاه ورزش این شهرستان فعالیت خوبی در این 

رشته صورت داده است.
وی بیان کرد: مشــکالتی که هم اکنون بــرای هیأت بدمینتون مطرح 

می شود ، مربوط به گذشته است.
 نهاوند قهرمان پیشکسوتان زورخانه ای همدان شد

تیم نهاوند عنوان قهرمانی مســابقات پیشکسوتان زورخانه ای استان 
همدان را کسب کرد

مســابقات تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی انتخابی پیشکســوتان 
اســتان جهت شرکت در رقابت های کشــوری با حضور ۳5 نفر از 
شهرســتانهای نهاوند،همدان، تویســرکان ، مالیر و کبودراهنگ در 
زورخانه علی میرزا شهر همدان برگزار شد که در بخش تیمی نهاوند 

قهرمان شد.
در این رقابت ها تیم همدان دوم شد و تویسرکان نیز بر سکوی سوم 

قرار گرفت.
در بخش انفرادی و در رده سنی ۳5 تا 4۶ سال رشته کباده نیز مهدی 
بهرام چوبین از مالیر، رده سنی 5۶ تا ۶5 سال رشته کباده علی عباس 
محمدی جو از نهاوند ، در رده ســنی ۳5 تا 4۶ رشــته سنگ احسان 
پیری از تویســرکان و در رده سنی 5۶ تا ۶5 سال رشته سنگ عبداهلل 

یدالهی از همدان قهرمان شدند.
همچنین در رده ســنی 4۶ تا 55 سال رشته سنگ قاسم جامه بزرگ 
از همدان ، در رده ســنی 4۶ تا 55 سال رشته چرخ تیز حمید نانکلی 
از تویســرکان ، در رده سنی 55 تا ۶5 سال رشته چرخ تیز هیبت اهلل 
شهبازی از نهاوند ، در رده سنی ۳5 تا 4۶ رشته میل بازی فرشاد حیدر 
رضایی از همدان و در رده سنی 4۶ تا 55 سال رشته میل بازی مجید 

کاظمی از مالیر عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
شهرستان نهاوند نزدیک به هشت هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

نویمایر هم از استقالل رفت 

 بازیکن آلمانی اســتقالل پس از توافق با مسئوالن این باشگاه، از 
جمع آبی پوشان جدا شد.

به گزارش ایسنا، الحاجی گرو و مارکوس نویمایر دو بازیکنی بودند که 
در ابتدای فصل بنابه درخواست سرمربی تیم و جهت تقویت استقالل 
به تیم اضافه شــدند اما بنا بر دالیلی شرایط برای ادامه همکاری این 
دو بازیکن و باشــگاه استقالل فراهم نبود و با فسخ قرارداد، از جمع 

آبی پوشان جدا شدند.
پیش از این الحاجی گرو در گفت وگویی جدایی اش از اســتقالل را 

تایید کرده بود.

فعالیت اردوهای گردشگری ورزشی
 مجوز قانونی دارد

 فعالیت اردوهای گردشگری ورزشی دارای مجوز قانونی وزارت 
ورزش و فدراسیون ورزش های همگانی کشور است.

رئیس هیأت ورزش هــای همگانی همدان گفت: ایــن اردوها زیر 
نظارت کمیته گردشــگری ورزشــی هیأت های همگانی استان های 

کشور انجام می شود.
هادی ســبزواری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: فعالیت مربیان 
اردوهای گردشگری ورزشی هیچ موازی کاری با سایر فعاالن عرصه 
گردشگری نیست و تمامی فعالیت های آنها دارای اساسنامه قانونی و 

ضوابط خاص است.
سبزواری بیان کرد: این اردوها در راستای فعالیت های ورزشی همراه 
با گردشگری است و قبل از اعزام مجوز الزم را از هیأت ورزش های 
همگانی دریافت می کنند.وی خاطرنشــان کرد: فرم قانونی براساس 
آنچه که فدراسیون مشخص کرده نیز تهیه شده است و باید این فرم از 

سوی راهنمایان به هنگام اعزام اردوها تکمیل شود.
رئیس هیــأت ورزش های همگانی همدان اضافــه کرد: مجوزهای 
صادره از ســوی هیأت مستلزم ارایه لیست اســامی، بیمه ورزشی و 
برخی مدارک قانونی دیگر اســت.گفتنی اســت، کمیته گردشگری 
ورزشی یکی از کمیته های زیر مجموعه هیأت ورزش های همگانی 
استان همدان اســت و هم اینک ۳0 راهنمای گردشگری ورزشی در 
همدان دارای مدرک هستند. این کمیته در ثبت نام و اعزام گروه های 

ورزشی به صورت اردوهای تفریحی - گردشگری اقدام می کند.
در هفتــه های اخیر برخی آژانس ها و تورهای گردشــگری همدان 
نســبت به فعالیت اردوهای گردشگری ورزشی که تحت حمایت و 
نظارت هیأت ورزش های همگانی استان همدان قرار دارد، اعتراض 

داشته و خواستار روشن شدن وضعیت آنها شدند.

رفت و برگشت بی فایده »شعبانی بهار«

 مجمــع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک در حالی برگزار شــد که 
غالمرضا شعبانی بهار نتوانست آرای الزم را کسب کند.

به گزارش فارس در انتخابــات کمیته ملی پارالمپیک اتفاقات جالبی 
رخ داد که در این میان اما ناکامی تمام عیار غالمرضا شعبانی بهار رئیس 

فدراسیون تیروکمان جالب بود.
شــعبانی بهار که در در انتخاباتی عجیب توانســت رئیس فدراسیون 
تیروکمان شــود، این بار در انتخابــات کمیته پارالمپیک در دو بخش 
کاندیدا شد که در هر دو شکست خورد و رأی نیاورد تا ناکامی تمام 

عیاری را تجربه کند.
رئیــس فعلی تیروکمان ابتدا از حضــور در انتخابات انصراف داد اما 
پشیمان شــد و با چراغ سبز داورزنی توانســت دوباره در انتخابات 
حضــور پیدا کند اما در دو بخش نایب رئیس آقایان و هیأت اجرایی 

نتوانست آرا الزم را کسب کند.
معاون اسبق وزیر ورزش در این مجمع تنها 11 رأی را از آن خود کرد 

و به نوعی ناکام بزرگ این انتخابات لقب گرفت.

 تیم ملی کشــورمان در شرایطی عنوان 
قهرمانی جام جهانی »او اســپرت« را کسب 
کرد که در این دوره از مســابقات خبری از 

اطالع رسانی مطلوب نبود.
به گزارش ایرنا اطالع رســانی ضعیف این 
دوره از مســابقات باعث شــد تا رسانه ها 
و خبرگزاری های اســتان همدان نسبت به 
بازتاب این رقابت ها اشــتیاق نشــان نداده 
و ارتباط خبری بــا عوامل رقابت ها برقرار 

نشود.
اگرچه روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان به عنوان مرجع اصلی اطالع رسانی 
ورزش اســتان در رقابت های مختلف ملی 
و بین المللی که بــه میزبانی همدان برگزار 
شــده، همواره تعامل خبری مناســب را با 
رسانه ها داشته است اما در مسابقات جهانی 
او اســپرت از این ظرفیت هم اســتفاده ای 

نشده بود.
حمداهلل چاروســایی مدیــر روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانــان همدان در این 
باره گفت: مســئولیت اطالع رسانی برعهده 

عوامل اجرایی مسابقات بوده است.
کارشناسان روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان همدان نیز حتی برای دریافت اخبار 
با چالش مواجه بودنــد و تنها خبر آغازین 
مسابقات روی خروجی سایت رسمی این 

اداره کل منتشر شد.
او اسپرت رشــته ای رزمی اما اصیل ایرانی 
و زیر نظر فدراســیون انجمن های ورزشی 
کشــور فعالیت می کند و در اســتان ها نیز 
تشکیالت سازمانی آن زیر نظرهیأت انجمن 

های ورزشی است.
سیدمحمد عیوقیان رئیس هیأت انجمن های 
ورزشی اســتان همدان نیز از اطالع رسانی 
نامناسب مسابقات گالیه کرد و گفت: رئیس 
فدراســیون انجمن های ورزشی خواستار 
ارایه آمار و ارقام این مســابقات بود که به 

سختی تهیه و ارسال کردیم.
وی یادآور شــد: اطالع رســانی این دوره 
از مســابقات ضعیف بود و به درســتی از 

وضعیت رقابت ها آمار وجود نداشت.
حتی سایت رسمی فدراسیون انجمن های 
ورزشی کشــور نیز به این مسابقات اشاره 
نکرده است و خبری از برگزاری مسابقات 

در این سایت نیست.
مشــاهدات عینی نشــان می دهد که روی 
خروجی خبرگزاری های کشور نیز خبری 

پیرامون این رقابت ها وجود ندارد.
 ایران قهرمان شد

تیم کشورمان عنوان قهرمانی یازدهمین دوره 
مسابقات جهانی او اسپرت به میزبانی همدان 

راکسب کرد.

در پایان این مســابقات که به مدت سه روز 
برگزار شــد، تیم افغانســتان عنوان دوم را 
کسب کرد و پاکستان بر سکوی سوم ایستاد.

در این دوره از مســابقات 1۲۶ ورزشــکار 
داخلــی و خارجی از هشــت کشــور در 
بخش های او اسپرت هنری، تمرکزی، ذهنی 
و او اســپرت مبارزه ای به میزبانی مجموعه 
ورزشی کارگران همدان به رقابت پرداختند.

عراق،  ســوریه،  افغانســتان،  کشــورهای 
پاکســتان، قبرس، هند، فنالند و آمریکا در 

این رقابت ها شرکت داشتند.
ورزش »او اســپرت« زیر نظر فدراســیون 
انجمن های ورزشی کشور فعالیت می کند.

او اســپرت به معنی ورزش پارسیان آسیایی 
است و گسترده ترین محصول ورزش ایران 
به شمار می رود که با هزینه شخصی توسعه 
یافته است مقر فدراسیون جهانی این رشته 

نیز در همدان است.
این فدراســیون جهانی که از ســال ۲005 
تاکنون شروع به کار کرده است، تاکنون ۲5 
دوره مسابقات کشوری و 11 مورد مسابقات 

جهانی برگزار کرده است.
ریاست فدراســیون جهانی در اختیار »شیخ 
عــادل« از عمان اســت و بنیانگــذار این 
فدراسیون »محمدقاسم منوچهری«از همدان 

به شمار می رود.

قهرمانی ایران درجام جهانی 
»او اسپرت«

حریف پرسپولیس با 
1۲ میلیون یورو بدنبال 

بازیکن اسپانیایی
 باشــگاه االهلی عربســتان به دنبال 
جذب هافبک ســابق والنسیا و تیم   ملی 

فوتبال اسپانیا است.
به  گزارش  ایســنا، تیم های عربســتانی 
برای حضور هر چه قدرتمندتر در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا به دنبال جذب 
بازیکنان گران قیمت و نجومی هستند، 
بازیکنانی که هر کدام از آنها به اندازه کل 

یک باشگاه ایرانی هزینه دارد.
یورو اســپورت عربی نوشت که باشگاه 
االهلی که حریف پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیاســت در آســتانه جذب 

جاناتان ویرا، هافبک سابق والنسیا است.
به نوشته یورو اســپورت، االهلی با 1۲ 
میلیون یورو با باشگاه پکن که جاناتان در 
آن بازی می کند به توافق نهایی رسیده و 
به زودی این بازیکن پیراهن االهلی را بر 

تن خواهد کرد.
این بازیکن اسپانیایی سابقه حضور در تیم 
ملی فوتبال اسپانیا را هم در کارنامه دارد.

دبیر فدارسیون تیروکمان 
برکنار شد

 رئیس فدراسیون تیروکمان دبیر این 
فدراسیون را برکنار و و مربی تیم ملی را 
به عنوان سرپرست امور دبیری منصوب 

کرد.
به گزارش مهــر، رضا کیارســتمی که 
طی ســال های گذشته مسئولیت دبیری 
فدراســیون تیروکمان را بر عهده داشت 
امروز از سوی غالمرضا شعبانی بهار از 

سمت خود برکنار شد.
رئیس فدراسیون فدراسیون تیروکمان البته 
برای این تصمیم خود و  کنار گذاشــتن 
کیارستمی دلیلی عنوان نکرده فقط اینکه 
طی حکمی بهــزاد پاکــزاد را به عنوان 
منصوب  فدراســیون  دبیری  سرپرست 

کرده است. 
پاکزاد مربی تیم ملی تیروکمان است. وی 
پیش از این با حکم شعبانی بهار، هدایت 

تیم جوانان را هم عهده دار شده بود.

     

رنگ پیراهن پرسپولیس 
تغییر کرد

 بازیکنان پرســپولیس در تمرین روز 
گذشــته با پیراهنی به رنــگ جدید در 

ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شدند.
بــه گــزارش مهــر، نخســتین تمرین 
پرسپولیس پس از پایان رقابت های نیم 
فصل اول لیگ برتر کشور، صبح دروز در 

ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.
نکته جالب توجه در این تمرین، پیراهن 
بازیکنان پرسپولیس  های کامال ســرخ 
بود که رنــگ آن با پیراهن های این تیم 
در رقابــت های فصل جــاری تفاوت 
امــروز  داشــت.پیراهن  محسوســی 
سرخپوشــان زیبایــی منحصربه فردی 
داشت که باعث جلب توجه حاضران در 
تمرین امروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه 

شهید کاظمی شد.

لیست نهایی تیم ملی 
فوتبال ۵ دی اعالم 

می شود
 بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران 
اعالم کرد اســامی بازیکنانــی که امروز 
اعالم می شود، برای جام ملت های آسیا 

قطعی و نهایی نیست.
به گــزارش مهر، به دنبــال درج برخی 
اخبار و برداشتهای مختلف، بخش رسانه 
ای تیم ملی در خصوص فرآیند انتخاب 

بازیکنان تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد:
»اســامی بازیکنانی که اعالم می شــود 
مربوط به لیســت اولیه و آماده باش تیم 
ملی از بازیکنانی اســت کــه برای اردو 
در قطر که از ۲۶ آذر ماه آغاز می شــود، 
اعزام می شــوند.در حال حاضر به دلیل 
برخی مشکالت در خصوص بازیکنانی 
که مصدوم هستند و موضوعاتی دیگر از 
قبیل اخذ ویزا شاید چند بازیکن بیشتر 
در روز دوشنبه و یا سه شنبه هفته آینده 
اعالم شوند.در تاریخ ۲۲ دسامبر )1 دی 
ماه( لیســت بازیکنان تیم ملی شاغل در 
خارج از کشور اعالم می شود. در نهایت 
هم لیســت پایانی ۲۳ بازیکنان تیم ملی 
برای حضور در امارات و مسابقات جام 
ملتهای آسیا در تاریخ )۲۶ دسامبر( 5 دی 

ماه انتخاب و معرفی خواهد شد. «

 رئیس هیــأت ورزش هــای همگانی 
اســتان همدان از اجرای طرح ملی »پارک 

گام« در همدان خبر داد.
هادی ســبزواری در گفتگو با مهر با اشاره 
به اجرای طرح ملی »پارک گام« در همدان 
اظهار داشت: خوشــبختانه تا امروز طرح 
ملی »پارک گام« در شــهر همدان و سایر 
شهرستان های استان همدان اجرایی شده و 
همدان از استان های پیش رو در اجرای این 

طرح است.
رئیس هیأت ورزش های همگانی اســتان 
همدان با اشاره به اهداف این طرح گفت: 
طرح »پــارک گام« با مشــارکت وزارت 

ورزش و جوانان برای تغییر سبک زندگی 
پرتحرک  زندگــی  به ســمت  کم تحرک 

راه اندازی شده است.
سبزواری خاطرنشــان کرد: فاز اول طرح 
ملی »پارک گام« باهدف بهبود ســالمتی 
جســمی و حرکتی بانوان انجام شــده که 
توانســتیم در شــهر همدان به خوبی این 

طرح را اجرا کنیم.
وی با اشاره به مشارکت باالی همدانی ها 
در ورزش همگانی بیان کرد: میانگین آمار 
مشارکت مردم کشور در ورزش همگانی 
۲1.08 درصد بوده که این آمار در همدان 

۲۳.18 درصد است.

رئیس هیأت ورزش های همگانی اســتان 
همدان عنــوان کرد: باال بودن مشــارکت 
مــردم همدان در ورزش همگانی نشــان 
می دهد که اقدامــات خوبی در این زمینه 
انجام شــده و امیدواریم در افق بلندمدت 
نیمی از جمعیت اســتان را درگیر ورزش 

همگانی کنیم.
سبزواری بابیان اینکه 5۳ کمیته ورزشی در 
شهر همدان فعال است، گفت: به فراخور 
در شهرستان های استان همدان نیز کمیته ها 
فعال شــده اند و به دنبال آنیم که حداقل 
نیمی از کمیته های ورزشی فعال در مرکز 

استان در شهرستان ها نیز فعال شود.

اجرای طرح ملی»پارک گام«در همدان 

دستگاه های 
بدنسازی در پارک ها 
آمادگی را باال می 
برند اما قابلیت 
درمانی ندارند

 دستگاه های بدنســازی نصب شده 
در پارک ها چون از استانداردهای علمی 
و فنی برخوردار نیســتند، بــرای افرادی 
که دچار مشــکالت اسکلتی و عضالنی 

هستند، قابلیت درمانی ندارد.
یک متخصص پزشــکی ورزشی گفت: 
هر چند استفاده از دستگاه های بدنسازی 
در پارک ها قابل قبول است، ولی رعایت 
استانداردهای علمی و فنی آن از اهمیت 
بیشتری برخوردار اســت. دستگاه های 

موجــود در پارک ها بــه منظور آمادگی 
جسمانی پیش بینی شده اند و به هیچ وجه 
قابلیت درمانی برای افراد ندارند. بنابراین 
افــرادی که دچار مشــکالت اســکلتی 
عضالنی هستند از این وسایل برای بهبود 

بیماری نباید استفاده کنند.
احمد باقری مقدم در گفت وگو با ایسنا، 
افزود: در برنامه ورزشــی سالمت محور 
در پارک ها چهــار جزء مهم وجود دارد 
که عبارتند از تمرینات هوازی، تمرینات 
تقویت عضالت، تمرینات انعطاف پذیری 
مفاصــل و تمرینات تعادلی کــه بر این 
اساس دســتگاه ها باید طراحی و نصب 
شوند. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که 
در خیلی از پــارک ها این اصول رعایت 
نشــده اســت. دســتگاه ها باید از ثبات 
کامل از طریق فونداســیون ریزی صحیح 

برخوردار باشند، رنگ های مختلف بین 
قطعات ثابت و متحرک باشــد، همچنین 
از حفاظ جهت تســمه ها، پولی ها، کابل 
ها و وزنه ها برخوردار باشــند و در برابر 
شــرایط محیطی، رطوبت باال و اختالف 
دمای زیاد استحکام و قدرت تحمل باالیی 

داشته باشند. بنابراین در صورت رعایت 
استانداردهای فنی فوق و توجه به اصول 
برنامه های ورزشــی ســالمت محور در 
دســتگاه های موجود در پارک ها و نظم 
و ترتیب تمرینــات مربوطه و آموزش به 
صورت تابلو اعالنات یا آموزش حضوری 

کارشناســان ورزشی این دستگاه ها قابل 
استفاده خواهد بود.

در  ورزشــی  پزشــکی  متخصص  این 
پایان خاطرنشــان کــرد: بــا توجه به 
شرایط موجود و نحوه بهره برداری این 
دســتگاه ها در پارک ها نیاز به تجدید 
نظر جدی در ارتباط با چینش و رعایت 
استانداردهای مربوطه چه از لحاظ فنی 
و چــه از لحــاظ علمی اســت در غیر 
این صــورت می تواند این دســتگاه ها 
به خصوص برای ســالمندان و افراد با 
مشکالت جســمی خطرناک هم باشد. 
بنابرایــن توصیه می شــود در پارک ها 
یک نفر کارشــناس ورزشی در ساعت 
مشخصی که تعداد ورزشکاران به اندازه 
کافی وجود دارد، جهت امر آموزشی و 

نظارت به کارگیری شود.
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امام حسن عسكري)ع(:

شیعیان علی علیه السالم، آن کسانی اند که برادرانشان را بر خودشان مقّدم می دارند، 
هرچند خودشان نیازمند باشند . 

التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسكري علیه السالم : ص 319 ح 161

سفال و یک سهم ۸ درصدی 
در صادرات استان 

 نخستین محصول صنعتی و صادراتی استان همدان سفال اللجین است 
که 8 درصد صادرات اســتان را به خود اختصاص داده و با به کارگیری 

سیاست هایی که گفته شد به دنبال افزایش این میزان هستیم.
 معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان همدان با عنوان این مطلب گفت :  ثبت جهانی 
شــهری همچــون اللجین، عنــوان مهمی بوده و روی گردشــگری 
خارجی، اقتصاد محلی، اشــغال زایی و توسعه صادرات صنایع دستی 

به طور مستقیم تأثیر دارد.
قاســمی همچنین بابیان اینکه فروشگاه ها در شهر اللجین به دودسته 
تقسیم می شوند، گفت: برخی فروشگاه ها در کنار عرضه سفال اللجین 
به عرضه ســفال چینی هــم مبادرت می ورزند امــا اللجین به خاطر 
تبدیل شــدن به شهر جهانی ســفال باید تنها فروشنده سفال تولیدی 
منطقه خود باشد که از زمان تبدیل شدن اللجین به شهر جهانی سفال 
جلسات متعددی با صاحبان فروشــگاه ها، اصناف، تعزیرات و سایر 
دستگاه های مرتبط برگزارشــده تا از عرضه سفال چینی در این شهر 

جلوگیری شود.
 عرضه سفال چینی بسیار کم شده است

وی بابیان اینکه بازدیدهای مشــترک از وضعیت عرضه سفال نیز به 
انجام رسیده و اخطارها و تذکرها داده شده است، گفت: تاکنون بیشتر 
اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی صورت گرفته و تذکرها 

داده شده است و عرضه سفال چینی بسیار کم شده است.
اما در خصوص انباشــت روزافزون ضایعات سفال و سرامیک و دفع 
آن در محیط زیســت نیز شهردار اللجین در گفتگو با مهر بابیان اینکه 
کارگاه های تولید ســفال اللجین روزانه مقــدار قابل توجهی ضایعات 
تولیــد می کنند، گفت: موضوع ضایعات ســفال در اللجین مشــکل 

جدیدی نیست.
حمید محبــی بابیان اینکه ایــن ضایعات در حریــم جاده ها، حریم 
رودخانه و داخل زمین هــا ریخته و موجب آلودگی خاک و آب های 
زیرزمینی می شــود، گفت: ۳ پیمانکار برای انتقال ضایعات ســفال از 
شــهر اللجین در نظر گرفته شــده هرچند برخی کارگاه ها به صورت 

روزانه و برخی به صورت هفتگی ضایعات خود را دفن می کنند.
 لزوم راه اندازی صنایع تبدیلی برای حل معضل ضایعات 

سفال و سرامیک و گچ
ــات  ــرای جمــع آوری ضایع ــود فکــری ب ــرار ب ــان اینکــه ق وی بابی
ســفال موجــود در حریــم رودخانــه قره چــای صــورت گیــرد 
ــا  ــود، ام ــرده ب ــی ک ــالم آمادگ ــک اع ــرای کم ــز ب ــهرداری نی و ش
تاکنــون اقدامــی نشــده اســت، بــه لــزوم راه انــدازی صنایــع تبدیلــی 
ــرای حــل معضــل ضایعــات ســفال و ســرامیک و گــچ اشــاره و  ب
عنــوان کــرد: بــا ایجــاد صنایــع تبدیلــی و اســتفاده از ایــن ضایعــات 

ــرد. ــل ک ــکل را ح ــوان مش ــوز می ت ــع نس در صنای
ــه  ــاز ب ــه نی ــن زمین ــی در ای ــع تبدیل ــان اینکــه ایجــاد صنای وی بابی
ســرمایه گذار، ارائــه طــرح و تســهیالت زیــادی دارد، گفــت: 
ــی  ــع تبدیل ــاد صنای ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــی س ــد به تازگ هرچن
اعــالم آمادگــی کــرده امــا در مرحلــه تغییــر کاربــری زمیــن 
ــاد  ــری از جه ــر کارب ــوز تغیی ــذ مج ــورت اخ ــده و در ص باقی مان

ــد. ــهیالت باش ــال تس ــه دنب ــد ب ــاورزی، می توان کش
ــا و  ــن از طرح ه ــهرداری اللجی ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب محب
ــد،  ــتقبال می کن ــی اس ــع تبدیل ــاد صنای ــرای ایج ــرمایه گذاری ب س
ــت  ــرای برون رف ــی راهــکاری ب ــع تبدیل ــرد: ایجــاد صنای ــوان ک عن
ــد  ــا تأکی ــن ب ــن ضایعــات اســت.وی همچنی از معضــل انباشــت ای
بــر اینکــه »همــدان ۲018« بــه معرفــی جاذبه هــا و تســهیالت 
گردشــگری اســتان همــدان و به ویــژه اللجیــن کمــک کــرد، گفــت: 

ــم. ــاز را از دســت دهی ــن فرصــت و امتی ــد ای ــن نبای اللجی

پسته ی الل سکوت دندان شکن 
است...

امین مرتضائی «

 تو این روزا و هیاهوی شــب یلدا ؛ قیمت پسته 
ی خنــدان رو که میبینم  یاد  اون جوک آقای رئیس 
جمهور  که تــو جمع هم والیتی هاش تعریف کرد 

میفتم...!!
میگن یه روز مســئول تنظیم بــازار رفت تو بازار تا 
قیمتهــا رو کنترل کنه ؛ دید که  پســته  ها کیلویی 

۲۲0هزار تومنه؛ 
ازشون پرسید چه خبرتونه!؟؟ چه خبرتوووونه؟؟!
یه دفعه پسته به اذن خدا  زبون در اومد و گفت:

"ّزنُونابین"
بعد دوباره رئیس تنظیم بازار ازپسته  پرسید چرا انقد 

گرونی؟!
پسته ها جواب دادن:.

"زِنُونابین"
رئیس تنطیم بــازار رفت به وزیر صنعت و معدن و 
تجارت و بهش  گفت این پسته ها چی میگن!؟ هی 

ازشون میپرسم چرا شما انقد گرونین ؛ 
یه چیزی میگن من متوجه نمیشم؛

وزیر صنعت و معدن هم رفت تو بازار  و به پسته  ها 
گفت با اجازه کی قیمتتون اینقد  رفته باال!؟

باز دوباره پسته ها گفتن :
"زِنُونابین"

وزیر صنعت معدن و تجارت هم متوجه نشد و گفت 
بذار به  آقای رئیس جمهور بگم شاید ایشون متوجه 

بشن که حرف حساب این پسته ها چیه !!
به رئیس جمهــور میگن که ما علت گرانی پســته 
هارو ازشون میپرسیم ؛ یه جمله ای میگن ما متوجه 

نمیشیم...!
رئیس جمهور میگه چی میگن!؟

وزیر صنعت و معدن و رئیس تنطیم بازار  هم میگن؛ 
پسته ها میگن " زِنُونابین"...!

یهو رئیس جمهــور میزنه زیر خنده و میگه آها اون 
پســته ها به زبون ما ُســرِخه ای ها حرف میزنن و 

میگن "زِنُونابین" یعنی میدونم ولی نمیگم!!!

ایرانی ها به کدام کشورها بیشتر 
سفر کرده اند؟

 معاون گردشگری کشور از سفر 4 میلیون و 704 
هزار و 50۹ ایرانی به خارج از کشــور در هفت ماه 
نخست امســال خبر داد. مقصد سفر بیشتر ایرانی ها 
کشورهای زیارتی، ترانزیتی و ارزان بوده است. ولی 
تیموری با یادآور این که ســال گذشته 10 میلیون و 
5۲4 هزار و ۹5۲ نفر به خارج از کشور سفر کردند، 
به ایسنا گفت: سفرهای خارجی ایرانی ها امسال در 
قیاس با سال گذشته بسیار کمتر بوده است. سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درحالی 
از افت سفرهای خارجی ایرانی ها خبر داده که منبع 
آماری آن، پلیس مهاجرت است که خروج ایرانی های 
مقیم خارج از کشــور را نیز در این محاسبات لحاظ 
می کند. به استناد گزارش های آژانس های مسافرتی، 
تا پاییز امســال سفرهای خارجی ایرانی ها نیز تحت 
تاثیر افزایش نرخ عوارض خروج از کشــور، ارز و 

بلیت هواپیما، نصف شده است. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی هم چندی پیش 
از کاهش تعداد مسافران در مسیرهای هوایی خارجی 
تــا ۳۳درصد تنها در مهرماه خبــر داده و گفته بود: 
»امســال به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم و 
افزایــش قیمت بلیت تعداد ســفر با هواپیما در مهر 
امسال در مقایسه با مهر پارسال ۳۳ درصد کاهش پیدا 

کرده است.«
معاون گردشگری اعالم کرد: بیشترین سفر ایرانی ها 
از ابتــدای امســال تا پایــان مهرماه بــه ترتیب به 
کشــورهای عراق، ترکیه، امارات، گرجستان، آلمان، 

قطر و عربستان انجام شده است.

صادرات محصوالت دانش بنیان شتاب گیرد
 باید بازارهای خارجی متناسب با شرکت های دانش بنیان را شکل 
دهیم که بتوانیم محصوالت این شــرکت ها را در خارج از کشــور 
ارائه کنیم.  اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور با عنوان 
این مطلب  گفت : باید با شــتاب بســیار زیادی به موضوع صادرات 
محصوالت شــرکت های دانش بنیان توجه کنیم تا بتوانیم جایگزینی 
برای نفت پیدا کنیم. وی خاطرنشــان کرد: حمایت از پارک های علم 
و فناوری اولویت دولت اســت و در بودجه ۹8 و بودجه کلی کشور 
این موضوع قابل مشاهده است. جهانگیری ادامه داد: وزارت صنعت 
و معاون علمی باید از شرکت های دانش بنیانی که در نمایشگاه های 
بین المللی حضور می یابد حمایت کنند تا بتوانیم با شتاب بیشتری در 

حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان حرکت کنیم.

ثبت اطالعات گوشی های مسافری 
در سامانه همتا متوقف شد

 سامانه ثبت گوشی های همراه از توقف ارائه خدمات در خصوص 
ثبت اطالعات گوشی های مسافری در سامانه همتا تا اطالع ثانوی خبر 
داد. به گزارش مهر، سامانه اطالع رسانی طرح رجیستری تلفن همراه 
در اطالعیــه ای اعالم کرد: ارائه خدمات در خصوص ثبت اطالعات 
گوشی های مسافری در سامانه همتا تا اطالع ثانوی متوقف شده است 
و صرفاً گوشی هایی که اطالعات آن توسط گمرک برای سامانه همتا 
ارسال شود، رجیستر خواهد شــد. این سامانه اعالم کرد: با توجه به 
ایجاد برخی پرسش ها و شــایعات پیرامون موضوع ثبت گوشی های 
مسافری الزم به توضیح است که سامانه همتا هیچگونه مشکلی جهت 

ارائه خدمات ثبت گوشی مسافری ندارد.

عرضه گوشی تاشوی سامسونگ با باتری 
دوتکه ۶۰۰۰ میلی آمپری

سامســونگ چنــدی قبل از عرضه قطعی گوشــی جدیــد خود با 
نمایشگر تاشــو خبر داده بود، با این حال اطالعات بیشتری در این 
زمینه منتشر نکرده بود. اما منابع مطلع به تازگی برخی ویژگی های 
آن را تشــریح کرده اند. به گزارش اندروید انــد می، برنامه ریزی 
سامســونگ برای عرضه گوشی مذکور در اوائل سال ۲01۹ میالدی 
قطعی شــده و گفته می شــود با توجه به مصرف باتری باالی این 
گوشی سامسونگ قصد دارد آن را به یک باتری با ظرفیت باال مجهز 
کند. همچنین شــنیده می شود که این گوشی تاشو همراه با گوشی 
پرچمدار تازه سامســونگ موسوم به گالکسی اس 10 در ماه فوریه 

سال آینده میالدی به بازار می آید.

تولید داروی تقویت حافظه از عصاره گیاهی
 محققان کشور درصدد هستند تا با گیاهان دارویی، داروی تقویت 

حافظه را بدون عوارض گوارشی به تولید برسانند.
نازیال جعفری یکی از مجریان طرح »مکمل دارویی و گیاهی تقویت 
کننده حافظه و بهبود فراموشــی« در گفتگــو با خبرنگار مهر اظهار 
داشــت: آلزایمر بیماری پیش رونده و برگشــت ناپذیری است که 
باعث تخریب نورون های دســتگاه عصبی مرکــزی و به دنبال آن 
موجب از دســت رفتن حافظه و توانایی های ادراکی و شناختی در 

فرد می شود.
وی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش انجمن جهانی آلزایمر هر ســه 
ثانیــه یک نفر در جهان به زوال عقل مبتال می شــود، افزود: اما اکثر 

این افراد تشخیص داده نمی شوند و مورد حمایت قرار نمی گیرند.

پیمودن 1۰۰ کیلومتر با تنها 3 دقیقه شارژ!
 ایستگاه های شــارژ خودروهای برقی نســل جدید که توسط دو 
خودروساز برتر جهان توسعه داده شــده اند، می تواند تنها در ۳ دقیقه 
خودرو را برای پیمودن 100 کیلومتر مسیر شارژ کند.به گزارش ایسنا ، 
کاهش زمان شارژ یک عامل کلیدی برای گسترش استفاده از خودروهای 
برقی است و شرکت های بی ام و)BMW( و پورشه)Porsche( یک 
گام جدیدی در این جهت برداشته اند.یک نمونه اولیه از خودروی برقی 
پورشه ضمن ثبت یک رکورد، با ۳ دقیقه شارژ با نرخ 400 کیلو وات، 
توانست 100 کیلومتر را بپیماید، در حالیکه شرکت بی .ام .و با خودروی 
تحقیقاتی i۳ خود، تنها طی 15 دقیقه شارژ را از 10 به 80 درصد رساند.
سیستم "شارژسریع" به جای استفاده از پورت های عجیب و غریب، با 

شارژ ترکیبی استاندارد اروپا)CCS( سازگار است 

سینـما

سینما ≡
■ قد  س1.................کلمبــوس- بمــب با يک 

عاشقانه
■ قد  س2............................................. ... بمب با يک 

عاشقانه - کلمبوس - هشتگ
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز

■ سينما کانون........................................  واي 
آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 

■بهمن مالير.................... ................بمب با يک 
عاشقانه-پاستاريوني - الزانيا

مریم مقدم  «

 این روزها فضای مجازی پر از 
تبلیغ برگزاری آئین شــب یلدا در 
رستورانها و هتل هاست ، آئینی که 
به نظر میرسد به جای دورهمی دور 
کرســی در خانه پدر بزرگ و مادر 
بزگ ها ســر از رستورانهای مجهز 
و هتــل های چند ســتاره درآورده 

است . 
تمامــی ملزومات شــب چله بهانه 
ای برای شــادی، پیونــد دوباره با 
آفرینش، احســاس هویت و پیوند 
با جاودانگی اســت. شاید به ظاهر 
یک شــب نشینی بوده و هست اما، 
فلســفه آن ایجاد پیوند میان نســل 
های مختلف در یک خانواده است. 
چیزی که امروزه به مدد تکنولوژی 
و فضــای رســانه ای و مجــازی 
خانواده هــا را به تنهایــی و انزوا 

کشانده است.
ــه  ــا ک ــروزی م ــد و ام ــل جدی نس

بیشــترین اطالعــات خــود را از فضــای مجــازی 
دریافــت مــی کنــد بــه راســتی تــا چــه انــدازه از 
ــا کــه بخشــی  ــاد م ــن، جشــن و اعی رســوم، آیی
از هویــت و فرهنــگ مــا را تشــکیل مــی دهــد، 

اطــالع دارنــد.
ــای  ــوژی ه ــیله تکنول ــه بوس ــی ک ــا اطالعات ام
مــدرن رد و بــدل مــی شــود، ســبب دلبســتگی و 
پیونــد عاطفــی نســل هــای مختلــف نمــی شــود 
و گاهــی بــه دلیــل وابســتگی مردمــان بــه رســانه 
ــان  ــن آدمی ــی و گسســت بی ــن، جدای ــای نوی ه
ــروزه در کشــورهای  ــود. ام ــی ش ــم م ــتر ه بیش
ــا  ــهرها میلیونه ــی و در کالن ش ــرفته صنعت پیش
ــی  ــی م ــا زندگ ــر تنه ــار یکدیگ ــان در کن انس
ــا  ــه ارتبــاط کالمــی ب کننــد و کمتریــن نیــازی ب
یکدیگــر نــدارد. زمــان متوســط ارتبــاط کالمــی 
بیــن والدیــن و فرزنــدان بــه ســه دقیقــه در طــول 

ــه اســت. شــبانه روز کاهــش یافت
در دنیــای قدیــم گــر چــه حجــم اطالعــات مثــل 
امــروز فــراوان نبــود امــا آنچــه تولیــد فرهنگــی 
ــل  ــا منتق ــل ه ــن نس ــد و در بی ــی ش ــده م نامی
مــی شــد ســازنده آداب و رســوم و تمــدن 

فرهنگــی جامعــه بــود و ملــت 
دلیــل  بــه  گوناگــون  هــای 
ــر  ــای برت ــگ ه ــتن فرهن داش
و دیــر پــای مــی توانســتند بــه 

ــد. ــر کنن ــر تفاخ یکدیگ
بســیاری از نظریــه پــردازان 
معتقدنــد آنچــه کشــور هــا 
ــف را در  ــای مختل ــت ه و مل
پیونــد  یکدیگــر  بــه  آینــده 
ــاوت  ــگ متف ــد، فرهن ــی ده م
گشــت  و  ســفر  آنهاســت. 
رســوم  دیــدن  و  گــذار  و 
متفــاوت  هــای  فرهنــگ  و 
دالیــل  از  یکــی  امــروزه 
اســت. ســفر  ماجراجویــان 
ــی  ــازمان جهان ــار س ــق آم طب

گردشــگری، بیــش از 40درصــد گردشــگری 
و  اســت  فرهنگــی  انگیــزۀ  بــا  بین المللــی 
ایــن فراینــد در حــال  به طــور چشــمگیری 
ــن  ــظ ای ــرای حف ــتی ب ــت.به راس ــش اس افزای
ــهر  ــنتی ش ــای س ــه ه ــقف خان ــر س ــن زی آئی

ــگ و  ــی فرهن ــای متول ارگانه
تاریــخ و هنــر چــه برنامــه 

هایــی دارنــد ؟ 
رســوم  و  آداب  هــا،  آییــن 
ــر  ــازنده عناص ــت، س ــر مل ه
فرهنگــی جامعــه محســوب 
تفــاوت  تنــوع،  می شــوند. 
آییــن هــا و  کثــرت  هــا و 
دالیــل  از  رســوم  و  آداب 
ــه  ــک جامع ــی ی ــای فرهنگ غن
ــدارد  ــم ن ــکالی ه ــت و اش اس
ــک  ــه ی ــا ب ــن ه ــن آئی ــر ای اگ
منبــع درآمــد بــرای موسســات 
خصوصــی گردشــگری تبدیــل 
شــود امــا آیــا بــه واقــع شــب 
یلــدا بــه خــوردن آجیــل و 

رفتــن رســتوران و .. خالصــه میشــود ؟ 
در روزگار بحــران هویت یکی از راه های حفظ 
هویــت فرهنگی، بازگشــت به آیین هــا، آداب 
و رســوم ســنتی و فولکلوریک است. همدان  از 
دیرباز به عنوان یکی از گهواره های تمدن مطرح 

بوده اســت. برخي از آداب و 
رســوم رایج مردم کنوني استان 
، مانند جشــن نوروز و چیدن 
چهارشنبه  ســین،  هفت  سفره 
سوري ،جشن تیرگان، مهرگان، 
سیزده  و  پنجابدر  امرداد،  سده، 
بدر، شــب یلدا و برخي آئین 
هــای دیگر، بازمانــده آداب و 
اسالم  از  پیش  ایرانیان  رســوم 

است.
پــس از اســالم نیــز جشــن 
هــا و آداب و رســوم مختلــف 
فرهنگــی، مذهبــی نیــز بجــای 
مانــده اســت کــه درجــای 
ــژه  ــه وی ــد توج ــود نیازمن خ
هــای  مانندجشــن  اســت، 
ــر  ــان، فط ــر، قرب ــالد، غدی می
ــر  ــی عناص ــاز شناس و...؛ در ب
فرهنگــی هماننــد شــب چلــه) 
ــتر از  ــه بیش ــدا( آنچ ــب یل ش
همــه خودنمایــی مــی کنــد کرامــت رابطه انســان 
ــب  ــینیان در ش ــفه پیش ــت. فلس ــان اس ــا انس ب
یلــدا در قالــب مثــل هــا، شــعر هــا، روایــت هــا 
و شــاهنامه خوانــی هــا بــه آمــوزش نســل بعــد 
ــه از  ــا آنچ ــده را ب ــل آین ــد و نس ــی پرداختن م
پیشــنیان بــه آنهــا رســیده بــود هــر چنــد شــفاهی 

ــد. ــی کردن ــنا و آگاه م آش
امــا همــدان بــا دارا بــودن تنــوع فرهنگــی زیاد و 
جشــن هــا و آداب و رســوم فــراوان کــه هرکــدام 
ــی از  ــل خاص ــش و دلی ــبب دان ــه س ــا ب از آنه
ــوده اســت.  ــوان ب ــده، نات ــه یادگارمان پیشــنیان ب
ــوس  ــار ملمــوس و ناملم ــت آث ــر چــه در ثب اگ
ــک  ــت ی ــی صــرف ثب ــد. ول ــده ان همــت ورزی
اثــر در گســترش، تعمیــم، شــناخت و پاسداشــت 

آن کافــی نیســت.
حــاال بــا قــرار گرفتــن در شــرایط موجــود ؛ مــی 
تــوان از ظرفیتــی کــه فضــای مجــازی در اختیــار 
تمامــی کاربــران قــرار داده اســت بــرای معرفــی 
جســت.  بهــره  رســوم  و  آداب  شناســایی  و 
ســفرهای متنــوع فرهنگــی را در مقاصــد داخلــی 
ــرای گردشــگران تعریــف کــرد در  و خارجــی ب
فضــای مجــازی بــه آن بیشــتر پرداخــت و نســل 
ــید و  ــرون کش ــی بی ــزوا و تنهای ــد را از ان جدی
بــه عمــق ماجــرا کشــاند. درایــن راســتا متولیــان 
گردشــگری بویــژه تورگردانــان، مراکــز اقامتــی، 
پذیرایــی، تفریحــی و فرهنگــی نقــش موثــری در 
احیــا، حفــظ و برجســته کــردن آییــن هــا و آداب 
هــر مقصــد دارنــد ایــن افــراد مــی تواننــد بــرای 
ــته  ــذاری داش ــش تاثیرگ ــا نق ــنت ه ــای س احی

باشــند .
آنچــه نســل جدیــد مــا را ناتــوان کــرده اســت 
ــفه  ــح و فلس ــی، صحی ــات کاف ــتن اطالع نداش
هریــک از آداب و رســوم اســت. لــذا همــواره 
بایــد بــه مراســم و ســنت هــای مختلفــی 
ــات  ــدن ارتباط ــر ش ــتحکم ت ــبب مس ــه س ک
خانوادگــی مــی شــود، بیشــتر اهمیــت داد. 
بایــد کوشــید تــا بــه ریشــه و بنیــان برگــزاری 
ــات موجــود  ایــن مراســم پرداخــت و از امکان
ــایر  ــا س ــدا و ی ــب یل ــی در ش ــرای دورهم ب
ــتفاده  ــکل اس ــن ش ــه بهتری ــی ب ــوم فرهنگ رس
کــرد و بــدون پرداختــن بــه شــبکه هــای 
ــک  ــا ی ــه تنه ــا ک ــت ه ــن فرص ــازی از ای مج
بــار و یــا محــدود در طــول ســال وجــود دارد، 

ــرد. ــره ب به

گراميداشت آئين ها در سيبل برنامه ريزی های مدرن

بدرقه یلدای ایرانی از کرسی
  به رستوران های امروزي 

طرح روز

عكس: فریبا عزیزي


