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بودجه؛ آبي براي همدان 
گرم مي کند؟

 در شــرايطي که فصول پاييز و زمستان 
کــه فصــل پرآبــي هســتند را علي رغم 
پيش بيني هــاي ضد و نقيض هواشناســي 
اســتان خــدا را صدهزار مرتبه شــکر با 
بارش هاي فراواني در حال ســپري کردن 

هستيم.

همدان میزبان نخستین المپیاد هوش ایران شد
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رونمایی از 
شهرزیرزمینی 
درگرو زیرلفظی!

 نهاوند-کمالونــد- خبرنگار همدان 
پيــام: رييس صندوق رفاه دانشــجويی 
کشــور در آيين کلنگ زنــی خوابگاه 
نهاوند گفت:در حال حاضر  دانشــگاه 
200 دانشگاه در کشــور فاقد خوابگاه 
اســت که از ابتدای امسال 33 دانشگاه 
درخواســت داده اند و درصدد هستيم 
در  کميســيون دايمــی صنــدوق رفاه 
دانشجويان برای ساخت اين خوابگاهها  
ارايه تسهيالت کنيم که دانشگاه نهاوند 
دومين دانشــگاهی اســت که خوابگاه 
آن کلنگ زنی شــد. ذوالفقار يزدان مهر 
گفــت: انتظــار داريم در طــول برنامه 
ششــمم هيچ دانشجويی بدون خوابگاه 
نماند و  با شعار هيچ دانشجويی پشت 
در خوابگاه نماند، 28 ميليارد تومان سال 
گذشته بعنوان کمک رهن به دانشجويان 
ارايه داديم. يزدان مهر درباره مســکن 
متاهلی دانشــجويی هم گفت: بسته ای 
داريم که در سال 96 وام وديعه مسکن 
متاهــل   را افزايش داده ايم در تهران از 

7 ميليون و 500به 15 ميليون ، در کالن 
شــهرها  از 6 به 12ميليون افزايش و در 
سايرشهرها هم  از 4ميليون به 9 ميليون 

و 500  هزار تومان افزايش داده ايم. 
وی همچنين دربــاره افزايش وام های 
دانشــجويی هم گفت: در 27 بهمن در 
نشســتی با وزير علوم  خواهيم داشت 
تا با توجه به تورم در کشور متناسب با 
نياز دانشجويان تسهيالت هدفمند باشد 
و در وام های شــهريه و دانشجويی و 
وام ضروری و.. افزايش چشــم گيری 

خواهيم داشت. 
 مقاطــع ارشــد و دکتری از 

مطالبات شهرستان است 
فرمانــدار نهاوند هم  بــا  بيان اينکه 
نهاوند 7 واحد آموزشی و 3هزار 500 
دانشجو 31 هييت علمی شرايط خوبی 
را در اين حــوزه دارد گفت: خوابگاه 
دانشــجويی از مطالبات دانشــجويان 

شهرستان است. 
مــراد ناصری افزايــش و الحاق مقاطع 

تحصيلی ارشد و دکتری را هم از جمله 
مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد. 

دانشگاه  ســاختمان   افتتاح   
نهاوند با 9میلیارد دهه فجر 

نماينــده نهاونــد در مجلس شــورای 
اســالمی هم با ارايه آمــاری از افزايش 
رشــته های دانشــگاهی در واحدهای 
دانشگاهی شهرســتان ، گفت: دانشگاه 
حاج حشــمت از ابتدای سال تحصيلی 
جديد اقدام به پذيريش دانشجوی دختر 
خواهد کرد اما بايد پيش از آن مشــکل 

خوابگاه در اين دانشگاه هم حل شود. 
حســن بهرام نيا گفت ساختمان جديد 
دانشگاه نهاوند  در 2 سال و نيم با هزينه 
9ميليارد اعتبار ســاخته و تجهيز شــده 
است که در دهه فجر افتتاح خواهد شد. 
 کلنگ زنــی خوابگاه نهاوند با 

30میلیارد اعتبار  
ريس دانشــگاه ملی نهاوند هم در اين 
آييــن کلنگ زنی گفــت: خوابگاه اين 
دانشگاه با زيربنا 2هزار و 500متر مربع 

و ظرفيت 250نفر بــا اعتبار 30 ميليارد 
ريال بــه صورت تســهيالت بانکی و 
باهمــکاری صندوق رفاه دانشــجويان 
کشور با اجرای بخش خصوصی کلنگ 

زنی شده است.
 عملیات اجرایــی چهار خطه 
کردن محور نهاوند- ســه راهی 

کنگاور آغاز شد
با حضــور نماينــده مــردم نهاوند در 
مجلس، فرماندار، معــاون اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان عمليات اجرايی 
چهارخطه کردن محور نهاوند به ســه 

راهی کنگاور، آغاز شد. 
در اين مراســم معــاون مديــر کل راه 
و شهرســازی اســتان گفــت:  راه های 
مواصالتی نهاوند تنها پروژه هايی در کشور 
هستند که همزمان در حال تعريض و چهار 
بانده شدن هستند.حبيب ناديان گفت: فاز 
دوم پروژه ی چهار خطه شــدن نهاوند 
کرمانشاه از سه راهی شهرک فيروزان به 

سمت کرمانشاه آغاز می شود.

آغاز مطالعات 95 محله 
بازآفرينی در همدان

 مديرکل راه و شهرسازی استان همدان 
با اشاره به طرح بازآفرينی محالت، گفت: 
تا کنون 95 محله هــدف بازآفريني  را در 
استان شناســايي، مصوب و مطالعات آنها 

آغاز شده است.
حســن ربانــی ارشــد در گفت وگــو با 
ايسنا،خاطرنشــان کرد: از پرو ژه هاي بسيار 
مهم اين اســتان  تملک و مرمت خانه هاي 
تاريخي ، پروژه پياده راه ســازي ميدان امام 
خمينــی، خيابان بوعلــي و خيابان اکباتان 
همدان و خدمــات روبنايي و زيربنايي در 
محالت هدف بازآفريني اســت که بسيار 
مورد رضايت مردم و مسئوالن قرار گرفته 

است.
وی با اشــاره به برپايی نمايشگاه مسکن، 
شهرســازی و بازآفرينی شهری در تهران، 
تصريــح کرد: روز گذشــته وزيــر راه و 
شهرسازی از غرفه اســتان همدان در اين 

نمايشگاه بازديد به عمل آورد.
مديرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
خاطرنشــان کرد: آشــنايي با جديد ترين 
فناوري هــای نويــن صنايــع و تجهيزات 
مســکن و شهرسازي ، توســعه بازآفريني 
دســتاوردهاي  ارائه جديدترين  شــهري، 
فناوري روز در حوزه مسکن و شهرسازي 
و بازآفريني شــهري ، استفاده از ظرفيت و 
دستاوردهاي شــهرهاي خواهر خوانده و 
کمک به بهســازي و نوســازي بافت هاي 
فرسوده و ناکارآمد شهري  از اهدافي است 
که در طول برگزاري نمايشــگاه در محل 
شبســتان مصالي امام خميني مورد توجه 

ويژه خواهد بود.

تبریک و تهنیت
جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 

و  ورزش  اداره  محتــرم  کل  مدیــر 
ــه  ــدان صمیمان ــتان هم ــان اس جوان
عــرض  تهنیــت  و  تبـــــریک 
ــواره در  ــد اســت هم ــم.  امی می نمائی
ــاط  ــی و نش ــداف ورزش ــبرد اه پیش

ــید. ــد باش ــق و موی ــواره موف ــتان هم اس

شرکت المـان سازه

جناب آقاي مهندس علي حيـدري 
ریاست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهار 
انتصاب شايسته جنابعالي را در سمت جديد صميمانه تبريک و نهنيت عرض 
مي نماييم همچنين از خدمات ارزنده جناب آقاي بيات در طول تصدي کمال 

تقدير و تشکر را داريم.

مدیریت شرکت ژیک

جناب آقای مهندس محسن جهانشير 
مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان همدان 
انتصاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک و 

تهنیت عرض می نمائیم.
شرکت سورنا ورزش

تبریک و تقدیر

تبریک و تهنیت

پياده راه شدن خيابان اکباتان همدان 
درآمدکسبـه را کاهش داده است

 پياده راه شدن خيابان اکباتان همدان 
درآمد کســبه را تحت تاثير قرار داده و 
بايد بــرای حل اين مشــکل تدابيری 
انديشيده شود.رئيس کميسيون خدمات 
شهری شورای شــهر همدان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره بــه اجرای طرح 
پياده راه سازی در خيابان اکباتان اظهار 
کرد: طبق گفته کسبه پياده راه اکباتان به 
دليل حذف تاکســی و اتوبوس از اين 
معبر وضعيت اقتصادی در اين خيابان 
نامناسب شــده و درآمدها کاهش يافته 

است. 
به گزارش مهر، علی فتحی گفت: چندی 
پيش هيئت امنای پياده راه اکباتان برای 
بيان مشــکالت اين پياده راه به شورای 
شــهر مراجعه کردند که عمده مشکل 
آنها کاهش فروش و وضعيت اقتصادی 
نامطلوب به دليل پياده راه کردن اين معبر 

و حذف تاکسی و اتوبوس بود.
وی با اشــاره به بازديد ميدانی اعضای 
شــورای شــهر همدان از اين پياده راه 
يادآور شد: پياده راه شدن خيابان اکباتان 
درآمد کسبه را نيز تحت تاثير قرار داده و 
بايد برای اين موضوع تدابيری انديشيده 

شود.
وی تــردد و وجود افراد معلوم الحال و 
معتادين متجاهــر در پياده راه اکباتان و 
ميدان امام را از ديگر مشــکالت مطرح 
شده توســط هيئت امنای اين پياده راه 
بيان کرد و افزود: متاســفانه اين افراد با 

ســنين مختلف با فروش مواد مخدر و 
رد و بدل کردن انواع مواد مختلف چهره 

شهر را نامناسب کرده اند.
به گفته علی فتحی پياده راه اکباتان جزو 
مسيرهای گردشــگری شهر محسوب 
می شود که حضور معتادين متجاهر و 
افراد معلوم الحال چهره نامناسبی را به 
اين مســير گردشگری داده و بايد برای 
حل اين معضل اجتماعی تدابير مناسبی 

اتخاذ شود.
پيــاده راه اکباتان به محــل امنی برای 
فروشندگان مواد مخدر تبديل شده است

وی اظهار کرد: طــی بازديد و حضور 
فيزيکــی دراين محل به چشــم خود 
مشــاهده کردم که خريد و فروش مواد 
مخدر به وفور وجــود دارد و پياده راه 
اکباتان به محل امنی برای فروشندگان 

مواد مخدر تبديل شده است.

رئيس کميسيون خدمات شهری شورای 
شهر همدان اضافه کرد: تعطيلی پارکينگ 
ســازمان ميراث فرهنگی نيــز از ديگر 
مشکالتی بود که مطرح شد چرا که اين 
پارکينگ ظرفيت پارک 500 خودرو را 
دارد و می تواند بخشــی از مشکالت 

پارک خودرو را حل کند.
وی همچنين به روشنايی کم  پياده راه 
اکباتان اشاره کرد و يادآور شد: بايد برای 

روشنايی بيشترين معبر اقدام شود.
وی با تاکيد بر اينکه وضعيت اقتصادی 
کسبه پياده راه اکباتان روز به روز بدتر 
می شود يادآور شد: بايد تمامی مسئولين 
ذيربط از جمله سازمان ميراث فرهنگی، 
شهرداری و شورای شهر دست به دست 
هم داده و در راستای رونق اقتصادی اين 

پياده راه اقدام کنند.
فتحی خواســتار حضور بيشتر نيروی 
انتظامی و عوامل ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر در خيابان اکباتان همدان شــد و 
افزود: حضور فروشــندگان مواد مخدر 
در اين محور گردشگری معضلی است 
که بايد حل شــود و اين امــر نيازمند 
همکاری ارگانها و ســازمانهای مربوط 

است.
وی در پايان ســخنانش اظهــار کرد: 
چنانچه دستگاه های متولی با هماهنگی 
و انســجام وارد شده و کمک کنند می 
توان مشکل کسبه پياده راه  اکباتان حل 

کرد.

 هــدف کميتــه امــداد توانمندســازی 
مددجويــان طبــق شناســايی اســتعدادها 
افــراد اســت تــا  و عالقمندی هــای 
نهــادی  عنــوان  بــه  امــداد  کميتــه 

ــد. ــل کن ــن عم کارآفري
مديــر کل کميتــه امــداد اســتان همــدان 
بــا تشــريح چگونگــی شناســايی افــراد 
گاهــی  کــه  ايرادهايــی  و  نيازمنــد 

وارد  امــداد  کميتــه  روِش  ايــن  بــه 
ــات  ــق تحقيق ــا طب ــت:  م ــت گف اس
محلــي، افــراد را تحــت پوشــش قــرار 
مي دهيــم کــه در ادامــه ايــن رونــد 
ــد. ــم باش ــي ه ــت خطاهاي ــن اس ممک
پيمــان ترکمانــه، روش خودکفا کردن 
خانواده های تحت پوشش را مهم  دانست 
و افزود: مهمترين مقوله توانمندســازی 
مددجويان بدين شکل است که ابتدا طبق 
اســتعدادی که مددجويان دارند به مراکز 
فني و حرفه اي معرفي مي شــوند و پس 
از گذراندن دوره های آموزشــي رايگان، 
ازســوی کميته امــداد به مــدد جويان 
آموزش ديده تســهيالت قرض الحسنه 

اشتغال پرداخت می شود.
فراينــد  درطــول  افــزود:  ترکمانــه 
ايجــاد اشــتغال تــا رســيدن بــه مرحلــه 
خودکفايــی نيــز بــر کار و شــغل افــراد 

می شــود. نظــارت 

وي حمايــت همــه جانبــه از نيازمنــدان 
جامعــه را وظيفــه اصلــی کميتــه امــداد 
دانســت و گفــت: کميتــه امــداد در 
رونــد اشــتغال و توليــد تــا زمانــي 
ــه  ــد ک ــت مي کن ــان را حماي مددجوي
از لحــاظ درآمــدي بــه قانــون حقوقــی 
تعريــف شــده در تأميــن اجتماعــي 
رســيده باشــند و پــس ازآن خانــواده و 
فــرد از چرخــه حمايــت کميتــه امــداد 

خــارج مي شــود.
مديــر کل کميتــه امــداد از افزايــش 
داد  خبــر   97 ســال  در  مددجويــان 
و گفــت: مــا در ســال 96 5 تــا 10 
درصــد کاهــش مددجــو داشــتيم ولــي 
ــت  ــل نابســاماني وضعي ــه دلي امســال ب
مــا  مددجويــان  کشــور،  اقتصــادي 
ــد  ــش يافته ان ــم افزاي ــن رق بيشــتر از اي
ــت  ــف اس ــز موظ ــداد ني ــه ام و کميت
افــراد نيازمنــد جامعــه را حمايــت کنــد. 

ريیس صندوق رفاه دانشجويی کشور در آيین کلنگ زنی خوابگاه دانشگاه نهاوند خبرداد: 

200دانشگاه کشور بدون خوابگاه است 
■ وام های  دانشجویی افزایش می یابد

مدير کل کمیته امداد استان  همدان تاکید کرد

کمیته امداد نهاد کـارآفـرین 

استعفاي جمعي اعضاي اتاق بازرگاني استان در اعتراض به عملکرد رئیس خود

اتاق همدان به هم ریخت
■ رهبر: بودجه هدر مي رود                            ■ زبردست: مي خواهند روند کار به هم بریزد 
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سمانه جهانگيری عرش
 هيأت رئيســه اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشــاورزی اســتان همدان در 
اعتراض به عملکرد رئيس اتاق بازرگانی 

استعفا دادند.
اين مهمترين خبرمربوط به اتاق بازرگانی 
اســتان همدان بود که پس از برگزاری 
همايش تقدير از پيشکسوتان اقتصاد در 
استان همدان و اهدای نشان اعتماد به آنان 

روز دوشنبه،جلب توجه کرد.
هشــتمين دوره فعاليت اتــاق بازرگانی 
همدان با انتخاب 15 عضو اصلی به عنوان 
هيات رئيسه و اعضای نمايندگان که البته 
يک عضو از آنها هميشــه غايب بود( 4 
سال پيش آغاز به کار کرد و هم اينک که 
سه ماه بيشتر به پايان اين دور باقی نمانده 
است گويا اختالفات نهفته در بين اعضای 
آن باعث استعفای 5 نفر از اعضای هيات 

رئيسه شده است.
در هر حال آنچه مشخص است اين است 
که اعضای اتاق بازرگانی اســتان همدان 
در روزهايی پايانی، مباحث داغی را در 
بين اعضای خود تجربه می کند به طوری 
که هيأت رئيســه اتاق منهای علی اصغر 
از سمت  بازرگانی  اتاق  زبردست رئيس 
خود اســتعفا داده و هــم اينک اعضای 

ديگری به جای آنها انتخاب شده اند.
گفته می شــود تعدادی از اعضای هيأت 

نمايندگان نيز استعفای خود را ارائه دادند 
و برخی نيز به زودی استعفا خواهند داد.

بنا بر صحبتهايی که با برخی از اعضای 
هيأت رئيســه اين اتاق داشتيم آنها نبود 
شفافيت مالی در اتاق بازرگانی و رعايت 
نکــردن آيين نامه هــا و وعده های اوليه 
در اداره اتاق بازرگانــی را دليل اصلی 

استعفای خود اعالم کردند.
همچنين افراد مستعفی اعالم کرده اند رئيس 
اتاق بازرگانی برای تصميم گيری های خود 

دليلی برای اخذ مصوبه از هيأت رئيســه 
نمی بيند و مانند يک بنگاه شــخصی با 

مجموعه رفتار می کند.
بنا بــر آنچه گزارش می شــود، اعضای 
مستعفی در آخرين جلسه خود 29 مورد 
تخلف رئيس اتــاق بازرگانی را متذکر 
می شوند و در نهايت با وجود پاسخ های 
غير قابل قبولی که می شنوند استعفای خود 

را اعالم می نمايند.
اعضای هيأت رئيسه نگرانی های خود را 

درباره پروژه های عمرانی ساختمان اتاق 
بازرگانی در بلوار مدنی و بلوار فرودگاه 
که ارقام باالی مالی در آن چرخش دارد 

در جلسه خود بيان کردند.
همچنين آنان به حضور يک خانم در اتاق 
بازرگانی همدان اعتراض داشــتند، آنها 
عنوان کرده اند کــه ايزدی بدون رعايت 
مقــررات و تصويب هيأتت1 رئيســه، 
مسئوليت های دبير اتاق را بر عهده گرفته 

است.
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همدان میزبان نخستین المپیاد هوش ایران شد
 نخستين المپياد هوش ايران روز جمعه هفته جاری در محل هنرستان ديباج شهر همدان برگزار می شود.

دبير اجرايی آزمون نخستين المپياد هوش در همدان گفت: فراخوان و نام نويسی در نخستين المپياد هوش از حدود يک ماه 
پيش آغاز شد و ثبت نام داوطلبان به صورت رايگان صورت گرفت.

مصطفی حسنی در گفت و گو با ايرنا افزود: اين آزمون در 2 رده سنی چهار تا 9 سال و 9 تا 80 سال با سوال های متفاوت 
به مدت 40 دقيقه برگزار می شود.

حسنی با بيان اينکه اين آزمون درسه مرحله برگزارمی شود افزود: سطح سواالت برای رده های سنی متفاوت است اما سواالت 
به گونه ايی طراحی شده که می توان ضريب هوشی افراد را در سنين مختلف سنجيد.

دبير اجرايی آزمون هوش در همدان بيان کرد: هدف از برگزاری اين آزمون شناســايی افرادی اســت که ضريب هوشی باالی 
دارند تا حمايت های الزم از آنها برای توليد علم و اختراعات صورت گيرد.حسنی اظهار داشت: نفرات برتر نخستين المپياد 
هوش ايران ابتدا به مسابقات کشوری سپس به رقابت های جهانی راه می يابند.وی گفت: به دنبال مطرح کردن هوش ايرانی 

در سطح جهان هستيم که در اين راستا برگزيدگان اين المپياد به انجمن هوش جهان معرفی می شوند.

منابع بودجه 98 از محل فرار مالیاتی قابل تامین است
 منابع مورد نياز برای بودجه سال آينده را می توان با جلوگيری از فرار مالياتی تامين کرد.

يکی از مشکالت دولت، هنگام تدوين بودجه سال آينده تامين منابع مالی آن بوده است در حالی که منابع مورد نياز برای بودجه 
سال آينده را می توان با جلوگيری از فرار مالياتی تامين کرد.

نماينده همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی رقم فرار مالياتی را بيش از درآمد يکساله اين بخش دانست و گفت: عالوه 
بر فرار مالياتی برخی در گمرکات عوارض پرداخت نمی کنند. امير خجســته در گفت و گو با ايرنا بر ضرورت برنامه ريزی 
دقيق برای مديريت هزينه ها و جلوگيری از انجام برنامه ها و کارهای هزينه بر و فاقد خروجی مثبت برای مردم نيز تاکيد کرد.

اين نماينده مجلس اظهار داشــت: توجه به بهبود معيشت مردم، بهداشت و درمان و مسائل دفاعی بايد اولويت اصلی بودجه 
سال آينده کشور باشد.به اعتقاد خجسته، بودجه پيش بينی شده برای سال آينده متناسب با تحريم های سنگين دشمن نيست 

و نمی تواند پاسخگوی تحريم های دشمن باشد.
وی ادامه داد: دشمن با تحريم های ظالمانه و هدف قرار دادن معيشت مردم درصدد ايجاد نارضايتی در کشور است بنابراين 

بايد در بودجه اين مسائل مد نظر باشد.

بودجه؛ آبي براي همدان گرم مي کند؟
فیض ا... مظفرپور  «

 در شــرايطي که فصول پاييز و زمســتان که فصل پرآبي هستند 
را علي رغم پيش بيني هاي ضد و نقيض هواشناســي اســتان خدا را 
صدهــزار مرتبه شــکر با بارش هاي فراواني در حال ســپري کردن 
هستيم و اين مايه حيات به تعبير قرآن که مي فرمايد: و من الماء کل 
شيء حّي ، همه چيز زندگي را از آب مي يابند بارش هاي سالجاري 
باالتر از حد انتظار و فراتر از پيش بيني هاي هواشناســاني از ميانگين 
بلندمدت و کوتاه مدت بيشــتر بوده است که اميدواريم همچنان اين 
بارش ها ادامه داشته باشد تا انشاءا... در سال آينده مشکالت کمتري 
در آبرســاني ها به وجود آيد. و خشکسالي براي هميشه از اين ديار 

رخت بربندد.
آب آنچنــان اهميــت دارد کــه مرتــب ايــن جملــه تکــرار مي شــود 
ــود. و  ــد ب ــگ آب خواه ــا جن ــده جنگ ه ــاي آين ــه در دهه ه ک
ــژه در  ــه وي ــز شــروع شــده اســت. ب ــون ني ــم اکن ــگ ه ــن جن اي
ــر روي  ــا احــداث ســدهايي ب ــدس ب ــم اشــغال ق ــه رژي خاورميان
رودخانــه ليتانــي از ورود آب بــه بخشــي از ســرزمين هاي اشــغالي 
ــور  ــان کش ــايگي خودم ــد. در همس ــودداري مي کن ــطين خ فلس
ــه  ــاي دجل ــر روي رودخانه ه ــد ب ــن س ــداث چندي ــا اح ــه ب ترکي
ــي  ــراق م ــه کشــورمان و کشــور ع ــع رســيدن آب ب ــرات مان و ف
ــن مشــکل  ــف اي ــل ســدهاي مختل ــا تکمي ــده ب ــه در آين شــود ک
بيشــتر خواهــد شــد. کشــور افغانســتان نيــز ورود آب هيرمنــد را 

متوقــف کــرده اســت.
ــر  ــالي هاي اخي ــروز خشکس ــت ب ــه عل ــز ب ــل ني ــا در داخ و ام
ــي  ــه و برخ ــديد يافت ــش ش ــي کاه ــاي زيرزمين ــياري از آب ه بس
رودخانه هــا و درياچه هــا نيــز خشــک شــده اند و ميــزان آب 
ــته اند. ــمگيري داش ــش چش ــدها کاه ــت س ــده در پش ــره ش ذخي

و اســتفاده بــي رويــه از آب در بخــش کشــاورزي کــه بيــش از 90 
درصــد مصــرف آب را بــه خــود اختصــاص داده و نيــز در بخــش 
آب شــرب خانگــي کــه مصــرف نســبت بــه متوســط جهاني بيشــتر 

اســت از بحــران آب را تشــديد کــرده اســت.
ــاي  ــمه رودخانه ه ــود سرچش ــم وج ــدان علي رغ ــتان هم در اس
ــته  ــاي گذش ــدد را در دهه ه ــه احــداث ســدهاي متع ــراوان ک ف
ــژه  ــه وي ــت ب ــدي اس ــکل آب ج ــت مش ــته اس ــال داش ــه دنب ب
ديگــر  مناطــق  از  بيــش  يعنــي همــدان  مشــکل در مرکــز 

مي کنــد.  خودنمايــي 
اگــر چــه در دشــت هاي فامنيــن و کبودراهنــگ بــه علــت وجــود 
ــيار جــدي اســت  ــا بحــران بس ــش بارش ه ــرق و کاه ــروگاه ب ني
و »دشــت بهــار نيــز آب هــاي زيرزمينــي بســيار کاهــش داشــته و 
بــه علــت اينکــه بخشــي از آب آن دشــت نيــز بــه همــدان منتقــل 
ــا  ــژه ب ــه وي ــاورزي ب ــه آب در کش ــرف بي روي ــود و مص مي ش
ــه  ــيب زمين و هندوان ــون س ــري چ ــر آب ب ــي پ ــت محصوالت کش
آب دشــت بهــار نيــز بــا خطــرات جــدي روبــرو اســت. و ايــن در 
حاليســت کــه اســتفاده از چاه هــاي غيــر مجــاز همچنــان يکــي از 
ــد.  ــتان مي باش ــت آب اس ــر راه مديري ــر س ــود ب ــکالت موج مش
ــا همــکاري و هميــاري ســاير نهادهــا از قبيــل جهــاد  کــه بايــد ب
کشــاورزي و وورد بــه موقــع دادســتان ها جلــو ايــن نــوع 

بهره برداري هــا گرفتــه شــود.
ــتان و  ــري مشــکل آب در اس ــي و پيگي ــه فصــل پرآب ــم ب برگردي
ــول  ــوب فص ــاي خ ــادا بارش ه ــه مب ــم ک ــدار را بدهي ــن هش اي
پاييــز و زمســتان مســئولين و نماينــدگان را از مشــکل آب غافــل 

ــد. نماي
ــه  ــه ک ــم. و همانگون ــرار داري ــه ق ــب بودج ــل تصوي در فص
ــده  ــه دي ــراض ب ــان در اعت ــتان اصفه ــده اس ــم 18 نماين مي داني
نشــدن بودجــه بــراي مشــکالت آب اســتان اصفهــان در بودجــه 
ــه  ــدگان را توصي ــه نماين ــر چ ــد. گ ــتعفا دادن ــده اس ــال آين س
ــد  ــم باي ــه مي کني ــا توصي ــه آنه ــي ب ــم ول ــتعفا نمي کني ــه اس ب
ــدي  ــتان را ج ــکل آب اس ــرو مش ــه وزارت ني ــد ک کاري کني
ــرد از وزارت  ــش بب ــت کاري از پي ــم نتوانس ــر ه ــرد. و اگ بگي

ــد. ــتعفا ده اس
موضــوع آبرســاني بــه همــدان از تالــوار بــه همــدان کــه 15 ســال 
ــراي  ــدگان از آن ب ــود و برخــي از نماين ــل رســانه اي ب نقــل محاف
ــي  ــد و شــعارهاي آنچنان ــتفاده  کردن ــز اس ــي ني ــات انتخابات تبليغ
ــان  ــارد توم ــدود 400 ميلي ــده ح ــالم ش ــه اع ــه ک ــد آنگون دادن
هزينــه بــه آن شــده و بي نتيجــه مانــد و ســپس موضــوع آبرســاني 
ــر  ــا 24 کيلومت ــه ب ــد ک ــرح ش ــتان مط ــتان کردس ــدي در اس از س
لوله گــذاري بــه خطــوط لولــه  آبرســاني تالــوار بــه همــدان وصــل 
ــرح  ــاي ط ــم هزينه ه ــد و ه ــتان برس ــه اس ــم آب ب ــا ه ــود ت ش
جديــد کــم باشــد ولــي بــا مخالفــت نماينــدگان اســتان کردســتان 

ــده اســت. ــز بي نتيجــه مان ــرح ني ــن ط اي
ايــن طرح هــاي آبرســاني  همچنــان آبــي بــراي همــدان از 
ــزان  ــراً مي ــتان اخي ــدگان اس ــي از نماين ــت. يک ــده اس ــرم نش گ

بودجه هــاي اســتاني را در ســال آتــي اعــالم کــرده بــود.
ــدم بودجــه مشــخصي اعــالم شــده  اگــر چــه در بخــش آب ندي
ــا  ــود کــه ب ــه کــرده ب ــران اســتاني توصي ــه مدي ــي وي ب باشــد ول
ــذب  ــود را ج ــارات خ ــه اعتب ــاي مربوط ــري در وزارتخانه ه پيگي

کننــد.
ــاير  ــش از س ــتان بي ــاي اس ــت آبف ــد مديري ــه باي ــن زمين در اي
مديــران تــالش نمــوده و در فصــل بودجــه بــراي جــذب 
اعتبــارات ملــي و اســتاني در زمينــه آب تــالش شــبانه روزي 
ــر  ــد و اگ ــه کمــک گيرن ــن زمين ــز در اي ــدگان ني ــد و از نماين کنن
ــد  ــد ممکــن اســت اتفاقــات ناگــواري در بودجــه بيفت ــر بجنبن دي
ــاره زخــم  و بخــش آب اســتان از اعتبــارات محــروم شــود و دوب
ــد و آن  ــرباز کن ــتان س ــار و تابس ــر به ــود آب در اواخ ــه کمب کهن
ــراي چاره انديشــي خيلــي ديــر اســت چــرا کــه گفته انــد  وقــت ب

ــرد. ــد ک ــوع باي ــل از وق ــه قب ــالج واقع ع

منابع بودجه 98 از محل فرار مالیاتی
 قابل تامین است

 منابع مورد نياز برای بودجه سال آينده را می توان با جلوگيری از 
فرار مالياتی تامين کرد.

يکی از مشکالت دولت، هنگام تدوين بودجه سال آينده تامين منابع 
مالی آن بوده است در حالی که منابع مورد نياز برای بودجه سال آينده 

را می توان با جلوگيری از فرار مالياتی تامين کرد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی رقم فرار مالياتی را 
بيش از درآمد يکساله اين بخش دانست و گفت: عالوه بر فرار مالياتی 

برخی در گمرکات عوارض پرداخت نمی کنند. 
امير خجسته در گفت و گو با ايرنا بر ضرورت برنامه ريزی دقيق برای 
مديريت هزينه ها و جلوگيری از انجام برنامه ها و کارهای هزينه بر و 

فاقد خروجی مثبت برای مردم نيز تاکيد کرد.
ايــن نماينده مجلس اظهار داشــت: توجه به بهبود معيشــت مردم، 
بهداشــت و درمان و مســائل دفاعی بايد اولويت اصلی بودجه سال 

آينده کشور باشد.
به اعتقاد خجســته، بودجه پيش بينی شده برای سال آينده متناسب با 
تحريم های سنگين دشمن نيست و نمی تواند پاسخگوی تحريم های 
دشمن باشد.وی ادامه داد: دشمن با تحريم های ظالمانه و هدف قرار 
دادن معيشــت مردم درصدد ايجاد نارضايتی در کشور است بنابراين 

بايد در بودجه اين مسائل مد نظر باشد.
اليحه بودجه 98 با رقم يکهزارو 703 ميليارد تومان ســه شنبه چهارم 
ديماه توسط رييس جمهوری به صحن مجلس شورای اسالمی تقديم 

شد.

نظام رتبه بندی در دریافتی معلمان تحول 
ایجاد می کند

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم مالي ــده م  نماين
ــان  ــی آن ــی در دريافت ــان، تحول ــدی معلم ــه بن ــام رتب ــرای نظ اج
ايجــاد مــی کنــد و ســامانی بــه زندگــی مــادی فرهنگيــان مــی دهــد.

بــه گــزارش ايرنــا، محمــد کاظمــی، ابــراز اميــدواری کــرد کــه 20 
هــزار ميليــارد ريــال پيــش بينــی شــده در بودجــه 98 بــرای اجــرای 

نظــام رتبــه بنــدی معلمــان، در صحــن مجلــس رای بيــاورد.
وی تاکيــد کــرد: آمــوزش و پــرورش وزارتخانــه ای کاربــردی اســت 
و بــه تناســب آن نتوانســته ايــم مطابــق بــا شــان و جايــگاه معلمــان 

ــل کنيم. عم
نائــب رييــس کميســيون حقوقــی و قضايــی مجلــس دهــم بــا بيــان 
ــت در اجــرای طــرح  ــدگان مجلــس، دول ــری نماين ــا پيگي اينکــه ب
ــات  ــه زحم ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــدم ش ــش ق ــدی پي ــه بن رتب
ــور،  ــازان کش ــده س ــوزان و آين ــش آم ــرورش دان ــان در پ معلم
هنــوز نتوانســتيم در رفــع مشــکالت مالــی، نــگاه معيشــتی و ايجــاد 

ــم. ــل کني ــق عم ــان در کالس درس موف ــی معلم ــش ذهن آرام
ــه  ــا اشــاره ب نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــورای اســالمی ب
مشــکالت مراکــز فنــی و حرفــه ای و برخــوردار نبــودن از امکانــات 
کامــل بــرای فراگيــری علــم و دانــش دانــش آمــوزان، از مديــرکل 
ــزات  ــن تجهي ــرد: تامي ــرورش همــدان درخواســت ک ــوزش و پ آم
ايــن مراکــز، مــدارس و نيازهــای بخــش آمــوزش و پــرورش ايــن 

شهرســتان را در اولويــت قــرار دهــد.
کاظمــی شــرايط کشــور را بــا وجــود تحريــم هــای ظالمانــه آمريــکا 
دشــوار و منابــع مالــی و اعتبــاری دولــت را محــدود دانســت و ابراز 
اميــدواری کــرد کــه از ايــن گردنــه ســخت نيــز بــا موفقيــت عبــور 

کنيــم چراکــه افــق آينــده روشــن اســت.

1- دو شهيد هواپيماي سقوط کرده همداني هستند.
گفته مي شود حميدرضا لطفيان يکي از خلبانان اهل صالح آباد و سعيد 
قاسمي از پرســنل کادر پرواز هواپيماي 707 ارتش که ديروز سقوط 

کرد اهل روستاي وهمان نهاوند هردو اهل استان همدان هستند.
2- کاهش آســتانه تحمل همدانيها با تحليل های مختلف همراه شده 

است. 
گفته می شــود ضعف برنامه های آموزشــی و نبود فضای نشــاط 
ومشــکالت اقتصادی درليســت داليل رفتارهای تند در استان شده 
اســت. گويا دراين زمينه انتخاب شهروند خوش اخالق پيشنهادشده 
است. گفتنی است جشنواره شهروند نمونه درسال جاری برگزارشد 

که با انتقادهای فراوان همراه بود!
3- رتبه همدانيها هم در ميزان سپرده گذاری بانکی پايين آمده است. 
گفته می شــود همدانيها با ميانگين 10 ميليون تومان برای هرنفر در 
رتبه های پايين ســپرده های بانکی قرار گرفته اند. گويا مشــکالت 

اقتصادی وکاهش درآمد ازاصلی ترين داليل اين اتفاق می باشد.
گفتنی اســت درســالهای گذشــته اســتان همدان رتبه دارباالترين 

سپرده گذاری بانکی در کشور بود.

 یک خانم خط قرمز زبردست
در همين ارتباط حميدرضــا رهبر يکی از 
اعضای مستعفی اتاق بازرگانی استان همدان 
گفت: از همان ماه اول يعني حدود 4 ســال 
پيش که انتخاب شديم قول و قرارهايي را با 
آقاي زبردست به عنوان رئيس که خودمان 
ايشــان را بــه همدان دعوت کــرده  بوديم 
گذاشتيم اما متأســفانه وي نه تنها قول هاي 
داده شده را عملي نکرد بلکه علي رغم تمام 
تذاکراِت آيين نامه اي براي اجراي ضوابط، به 

قانون تمکين نکرد.
وي ادامه داد: حرکت هــاي تک محوري و 
گاهي تحت تأثير فرد يا افرادي مضر باعث 
شده است که عملکرد اتاق بازرگاني منفی 

جلوه دهد.
وي با اشاره به اينکه به آقاي زبردست تذکر 
داديم که وجود برخي افراد براي اتاق آفت 
است اظهار داشت: آقای زبردست در پاسخ 
به همه نقد اعضا گفت "ايشان براي من خط 

قرمز است". 
وي در بيان نبود دبير طي چند سال گذشته 
براي اين اتــاق نيز گفت: وظيفه رئيس اين 
اســت که يک نفر را به عنوان دبير معرفي 
کند و ســپس اعضا با آن موافقت نمايد در 
حالي کــه در اين مدت افرادی از ســوی 
آقای زبردست معرفي شــد که مورد قبول 
واقع گرديــد اما بعد از به کارگيري به دليل 
اختالفاتي که با آقاي زبردست در خصوص 
شفافيت مالي داشت خودش کنار رفت در 
نهايت آقاي زبردســت با طرح اين موضوع 
که شــما مي خواهيد خودتان نفــري را به 
عنوان دبير انتخاب کنيد در اين مدت دبيری 
را پيشــنهاد نداد و خانم ايــزدي را به کار 
گرفــت که البته اين موضــوع به دليل آنکه 
نظر هيات رئيســه در آن اعمال نشده است 
غيرقانوني بوده و ما بارها به آن تذکر داديم.

رهبر با اشــاره به اينکه مــا به امانتداري در 
خصوص منابع مالي اتاق بازرگاني حساس 
هســتيم گفــت: 19 دي ماه جلســه هيأت 
رئيسه تشکيل شد و در اين جلسه انتقادها، 
تذکــرات و حرف هايمان و نيــز 29 مورد 
تخلفي که بيشتر آن مربوط به مباحث مالي، 
مديريتي و عملکردي بود را تذکر داديم هر 
چند رئيس اتاق، قول اصالح برخي موارد را 
داد ولي متأسفانه بعد از جلسه حرف هايش 

را تغيير داد.
 سفرهای خارجی رئیس فقط هدر 

رفت منابع است
عضو مستعفي اتاق بازرگاني همدان اظهار 
کرد: متأســفانه بايد بگويم که همه کارهاي 
اتاق بازرگاني از جمله برگزاري همايش ها، 
ســفرهاي خارجــي و  دعــوت از فعاالن 
اقتصــادي همه صرف هزينه هــاي اضافي 

اســت که هيچ بازخوردي نداشته و فعاالن 
اقتصــادي هيچ عادي در ايــن مدت از آن 

نديده اند.
وي ادامه داد: رئيس اتاق با توجه به پيشينه 
سياســي که داشتند همه اقداماتشان سياسي 
بوده و نگاهشــان به حوزه مديريتي از باال 

به پايين است.
رهبر گفت: 3/5 ســال اســت که از 15 نفر 
عضو هيأت نماينــدگان اتاق بازرگانی يک 
نفر دايم در غيبت است و در کانادا می باشد 
کــه در اين مدت درخواســت داديم براي 
ايشان جايگزين تعيين کنند اما ايشان حتي 
نفر علي البدل را هم به کار نگرفته و هم اينک 
که ما استعفا داديم احساس مسئوليت کرده و 
در عرض يک روز جانشينان ما را نيز تعيين 

کرده اند!.
وي در پاســخ به ســوال خبرنگار ما مبني 
بر اينکه چرا حاال کــه نزديک به انتخابات 
دور نهم اتاق اســت اعتراض خود را چنين 
واضح اعالم داشتيد گفت: کساني که استعفا 
دادند هيچ قصدي براي کانديدا شــدن در 
آينده ندارند که شــائبه انتخاباتي بودن اين 
اعتراض پيش  آيد مگر اينکه زبردســت از 
استان همدان برود.اعتقاد دارم که وي به درد 

توسعه همدان نمي خورد.
 ســکوت در برابر تخلف مصداق 

خود تخلف است
وي بيان کــرد: معتقدم ســکوت در برابر 
تخلف مصداق خود تخلف اســت چرا که 
بودجه اتاق بازرگاني از طريق پول مردم و 
تجاري تأمين مي شــود که در چنين بحران 
اقتصادي براي حمايت از توليد داخل بسيج 
شده اند و ســه در هزارم ماليات پرداختي 
آنــان به عنــوان بودجه اتــاق بايد صرف 
توسعه اقتصادي اســتان شود در حالي که 

اين بودجه به طور کامل هدر مي رود.
در همين ارتباط ديگر عضو مســتعفي اتاق 
بازرگاني گفت: در جلســه اي که با رئيس 
اتاق بازرگاني داشتيم مطالبي در خصوص 
29 مورد تخلف ارائه داديم که متأســفامه 
ايشان يا پاسخ ندادند و يا اينکه مباحث را 
نيمه تمام رها کردنــد لذا تصميم گرفتيم با 
توجه به اينکه صحبت ها و تصميمات مان 

کارايي الزم را ندارد استعفا دهيم.
ســيدمجيد موسوي بيان کرد: وقتي مي بينم 
نمي توانم اثرگذاري الزم را در اتاق داشــته 
باشــم و مانع کار هســتم ترجيح مي دهم 
استعفا دهم با بی پاســخ ماندن تذکرات به 

حق اعضا مواجه نشوم.
وي بيان کــرد: طبق قانون بايد به تخلفات 
رسيدگي شود اما آنچه مشخص است اين 
اســت که رئيس اتاق بازرگاني تمايلي به 

خرد جمعي و رفع نواقص کار ندارد.

 آقای زبردست پاسخگو نیست
نايب رئيس دوم مســتعفی اتاق بازرگانی 
نيز با بيان اينکه آقای زبردســت در مورد 
تخلف اتاق بازرگاني بايد پاسخ دهد گفت: 
او با سياسی جلوه دادن انتقادات می خواهد 

پاسخگويی کارهای خود نباشد.
منوچهر رضايی افزود: در مســائل گروهی 
برای پيشــبرد امور بايد بيشتر افراد هم رأی 
شود اما ما در اقليت بوديم تا باالخره برای 

همه افراد اين مسائل روشن شد.
رضايی خاطرنشــان کــرد: اکثريت هيأت 
نماينــدگان با معترضان موافق بودند اما در 
عمل با توجه به فضاسازی های سياسی که 
انجام شــد در نهايت مسائل به رأی گيری 

نيانجاميد.
نايب رئيس دوم مســتعفی اتاق بازرگانی 
همدان با بيان اينکه کشور غنا هيچ سنخيتی 
با استان همدان ندارد تصريح کرد: به کشور 
غنا پرواز مســتقيم يا کشــتيرانی مستقيم 
وجود ندارد و هيچ کااليی از همدان به اين 
کشور و يا از غنا به همدان مبادله نمی شود.

وی با بيــان اينکــه بارها بــا هزينه اتاق 
بازرگانی تورهای متعددی به غنا اعزام شده 
و يا از آنجا به همدان دعوت شده اند ادامه 
داد: آقای زبردست بارها به همراه کارمندان 
اتاق به غنا ســفر کرده است؛ گر قرار بود 
مقامی از همدان به اين کشــور اعزام شود 
بايد اعضای هيأت رئيسه يا فعال اقتصادی 

باشند.
 منابع اتاق بازرگانی چه می شود

خزانه دار مســتعفی اتاق بازرگانی، نيز در 
گفتگو با فــارس با بيان اينکه مشــخص 
نيست هزينه های ميليونی در اتاق بازرگانی 
صرف چه می شود؟ گفت: با عملکرد آقاي 
زبردســت، در حق توليد در استان خيانت 

شد.
مؤمن علی خزايی در تشريح داليل استعفای 
خود از هيأت رئيســه اتاق بازرگانی همدان 
اظهار کــرد: افرادی که در اتــاق بازرگانی 
مســئوليت می گيرند بايــد از جنس فعاالن 
اقتصادی باشند و نه بازنشستگان تا بتوانند 

درد مردم را درک کنند.
ــی  ــاق بازرگان ــه در ات ــان اينک ــا بي وی ب
می شــود  خــرج  پــول  تنهــا  همــدان 
ــدن  ــن ش ــان روش ــا خواه ــزود: باره اف
هزينه هــا شــدم تــا مشــخص شــود منابــع 
ــود؟ ــه می ش ــی هزين ــه محل ــاق در چ ات

بازرگانــی  اتــاق  مســتعفی  خزانــه دار 
ــار  ــه دوب ــه در هفت ــان اينک ــا بي ــدان ب هم
ــت در  ــای زبردس ــرای آق ــی ب ــارژ مال ش
ــرد:  ــح ک ــود تصري ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ
اتــاق  بــه  متعلــق  خــودروی  ايشــان 
بازرگانــی را بــا خــود بــه تهــران می بــرد، 

راننــده او را می رســاند و بــا اتوبــوس 
انتقــال  بــرای  مجــدداً  و  بازمی گشــت 
ــوس  ــا اتوب ــده ب ــدان رانن ــه هم ــان ب ايش

بــه تهــران مراجعــه می کــرد.
وی بــا بيــان اينکــه ايــن اتفــاق بــرای مــن 
ــارژ  ــه داد: ش ــت ادام ــر درد داش صنعتگ
دفتــر تهــران نيــز توســط اتــاق بازرگانــی 
اقدامــات  و  می شــد  تأميــن  همــدان 
ايشــان در نهايــت بــه تهيــه مقــاالت 

سياســی منتهــی می شــد.
خزايی خاطرنشان کرد: رئيس اتاق ماهانه 7 
ميليون تومان برای فردی که به عنوان پيگير 
امور بين الملل معرفی شــده بود حقوق در 

نظر گرفته بود.
بازرگانــی  اتــاق  مســتعفی  خزانــه دار 
همــدان بــا بيــان اينکه آقــای زبردســت در 
هفتــه دو روز در اتــاق بازرگانــی حضــور 
دارد افــزود: ايشــان بقيــه روزهــای هفتــه 
ــخصی  ــای ش ــال کاره ــه دنب ــران ب در ته

ــت. ــود اس خ
 افرادی می خواهند قاعده کار اتاق 

را به هم بزنند
در همين ارتباط علي اصغر زبردست رئيس 
اتاق بازرگاني نيز در پاســخ به انتقادهاي 
مطرح شــده گفت: يکسري نکات به ذهن 
برخي از اين دوســتان رسيده بود که آن را 
مطرح کردند و ما با کمک هيأت نمايندگان 
تصميم گيري کرديــم حرف هايي که گفته 
شد را شنيديم اما اعضاي هيأت نمايندگان 
رأي الزم براي مثبت بودن انتقادهاي مطرح 

شده را ندادند.
زبردســت افــزود: اين افراد بيشــتر قصد 
داشتند قاعده را به هم بريزند در حالي که 
در کار اتاق بازرگاني احترام به نظر اکثريت 

اولويت است.
وي بيان کرد: نبايد مسائل حاشيه اي و آنچه 
که به درد عامه مردم نمي خورد و براي آن 
هيچ مدرک و سندي وجود ندارد به همين 
راحتي در رســانه ها مطرح و در ايامي که 
به انتخابات نزديک مي شــويم شــايعاتي 
پيش بيايــد که ذهن فعــاالن اقتصادي را 
درگير نمايد. با وجود همه اين حاشــيه ها 
و استعفاي جمعي که آنها دادند جايگزين 
آنهــا را انتخاب کردم تا امــور اتاق عقب 

نماند. 
وي با اشــاره به اينکه بنده مســئول اتاق 
بازرگاني و رياســت ايــن دوره از اتاق را 
عهده دار هستم گفت: با توجه به اينکه براي 
انتخاب دبير به توافق نرســيديم از وظايف 
مديريتي خود استفاده کرده و فردی را براي 
اين 4 ماهِ حساســي که به انتخابات نزديک 
انجام کارها  مي شويم برگزيدم ايشان فقط 

را عهده دار شده اند.

استعفاي جمعي اعضاي اتاق بازرگاني استان در اعتراض به عملکرد رئیس خود

اتاق همدان به هم ریخت
■ رهبر: بودجه هدر مي رود                            ■ زبردست: مي خواهند روند کار به هم بریزد 
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اجرای طرح رتبه بندی معلمان جدی گرفته شود
 اجــرای طرح رتبه بندی عالوه بر معلمان برای دانش  آموزان و خانواده های آنان نيز 

دارای مزيت است.
نماينده مردم مالير در مجلس شورای اسالمی با بيان اين مطلب در نشست تخصصی با 
مديران، معاون و معلمان منطقه آموزش و پرورش سامن مالير، الويت بخشيدن بر اجرای 
طرح نظام رتبه بندی معلمان را مهم برشمرد.حجت اسالم احد آزاديخواه ، با بيان اينکه 
جذب اين اعتبارات می تواند برای حوزه آموزش و پرورش بسيار کارساز باشد، ادامه داد: 
با اجرای اين طرح معلمان بايد به يک رضايت نسبی از شغل خود برسند و مشکالت آنها 
حل شــود. وی به پيگيری مشکالت و مطالبات فرهنگيان در کميسيون فرهنگی مجلس 

اشــاره و اضافه کرد: هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با وجود وزيری با ســابقه و با 
تجربه، در مسير نوزايی و تحول قرار گرفته و مورد حمايت نمايندگان است.

ســخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس دهم ،خواستار جدی گرفتن فرسودگی مدارس و 
جلوگيــری از حوادث ناگوار برای دانش آموزان شــد و گفت: در حال حاضر مهمترين 

مشکل آموزش و پرورش کمبود اعتبارات بويژه در حوزه عمرانی و تجهيزات است.
وی افزود: آتش سوزی در مدارس کشور مختص يک مدرسه نيست و بايد اين بحران را 
پشت سر بگذاريم.آزاديخواه يکی از اقدامات خوب وزارت آموزش و پرورش را تحول 
در متون درســی عنوان و بيان کرد: ورود به سه موضوع سبک زندگی، سواد رسانه  ای و 

فضای مجازی کار عميقی است که امروز دانش  آموزان ما نيازمند آن هستند.

سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس دهم ،توجه به معاونت پرورشی و مسايل مرتبط با 
آن را يک ضرورت مهم در حوزه آموزش و پرورش دانســت و گفت: ايجاد نااميدی در 
جامعه به يک معضل بين جوانان تبديل شده است.وی با بيان اينکه سبک زندگی امروز در 
آستانه تهديد قرار گرفته است خاطرنشان کرد: هيچ حوزه  ای به اندازه آموزش و پرورش 
نمی  تواند در رفع مشکل جوانان کمک کننده باشد.رييس اداره آموزش و پرورش منطقه 
سامن نيز در اين جلسه با ارايه گزارشی از پيشرفت های اين منطقه در حوزه های مختلف 
پژوهشی، آموزشی و پرورشی، به کسب رتبه برتر در اجرا و برنامه ريزی طرح مهر، رشد 
درآمدهای اختصاصی در حوزه مالی، کســب رتبه راهبر برتر و رتبه نخست کارشناس 

مشاوره در ارزيابی عملکرد منطقه سامن اشاره کرد.

خبـر

رزن واحد نمونه ملی زنجیره ارزش محصول 
گندم شد 

 مدير ســازمان تعاون روستايی استان همدان با اشاره به خريد بيش 
از 628هزارتن گندم در اســتان همدان، گفت:  اتحاديه تعاون روستايی 
شهرســتان رزن با خريد بيش از 148 هزار تن گندم تضمينی به عنوان 
واحد نمونه در زنجيره ارزش محصول گندم در سال 1397 شناخته شد . 
رضا عباســی در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: بر اساس اعالم وزارت 
جهاد کشاورزی اتحاديه تعاونی روستايی شهرستان رزن به دليل عملکرد 
موفق در خريد تضمينی گندم از کشــاورزان اين شهرستان به عنوان در 

زنجيره ارزش محصول گندم در سال جاری انتخاب شد . 
وی خاطرنشــان کرد: از مديرعامل اتحاديه تعاون روستايی شهرستان 
رزن توســط معاون توســعه بازرگانی و صنايع کشــاورزی وزرات 

جهادکشاورزی تقدير به عمل آمده است. 
مدير سازمان تعاون روستايی استان همدان  يادآور شد: مديرعامل اين 
اتحاديه همچنين امسال در سی و سومين دوره انتخاب نمونه های ملی 
بخش کشــاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مديرعامل 
نمونه مرکز خريد اتحاديه شهرستان رزن معرفی و از سوی وزير مورد 

تشويق قرار گرفت.

بازار روز جدید نهاوند
 هفته آینده افتتاح می شود

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام :فرماندار نهاوند گفت: اين مکان که با 
چند ماه کار جهادی توسط دستگاه های اجرايی و با پشتيبانی فرمانداری 
به منظور حفظ اشــتغال بازار روز قديم و ايجاد اشتغال جديد فعال می 
شــود؛ از اقدامات ارزنده ای اســت که در سايه همکاری بين بخشی و 

تالش جمعی مديران صورت گرفت.
مراد ناصری افزود: اميدواريم با اســتقبال مردم و حمايت از اين طرح 

بتوانيم زمينه رضايتمندی مردم را بيش از گذشته فراهم کنيم.
رئيس اداره صنعت، معــدن و تجارت نهاوند با اعالم اين که اين بازار 
هفته آينده افتتاح و نورد, بهره برداری قرار خواهدگرفت، افزود:بازارچه 
ميوه و تره بار نهاوند تا هفته آينده با تمام امکانات و پيش بينی فضاهای 

الزم افتتاح می شود.
بيژن ترابيان گفت: در اين مکان بيش از 90 غرفه در نظر گرفته شده که از 
تمام گروه های اصناف با رعايت اولويت و مقررات نظام صنفی دعوت 

به همکاری شده است.
وی افــزود: توزيع کاالهای تنظيم بازار شهرســتان و عرضه مايحتاج 
عمومی نيز به دليل دسترسی همگانی پس از افتتاح به اين مکان انتقال 
خواهد يافت.ترابيان گفت: بنابر مصوبه کارگروه تنظيم بازار در اين مکان 
کاالها و خدمات با  تخفيف و کيفيت مناســب و با نظارت مســتقيم 
بازرســان اداره صنعت معدن تجارت و مرکز بهداشــت و دامپزشکی 

عرضه خواهد شد.

تصادف مرگبار در گردنه دخان

  در اثر برخورد زنجيره ای حدود بيســت دستگاه خودرو در گردنه 
دخان در جاده همدان ساوه يک نفر فوت و 10 تن مصدوم شدند.

 مدير شــبکه بهداشــت و درمان فامنين با بيان اين مطلب اظهار کرد: 
اين تصادف زنجيره ای حدود نيمه شب رخ داد که بالفاصله تيم های 

فوريت های پزشکی و هالل احمر فامنين در محل حضور يافتند.
مهدی ديناری افزود: در حادثه شــب گذشــته يک تيم از فوريت های 
پزشــکی نوبران شهرستان ســاوه نيز برای امداد رسانی به مصدومان 
حضور يافت. مدير شــبکه بهداشت و درمان فامنين بيان کرد: به گفته 
پزشک اورژانس بيمارستان امام حسن )ع( فامنين 9 مصدوم اين حادثه 
توسط تيم امدادی به مرکز درمانی منتقل شده و يک نفر نيز به صورت 

سرپايی در بيمارستان امام حسن)ع( منتقل شد. 
گفتنی اســت ،گردنه دخان يکی از نقاط حادثه خيز در محور همدان - 

ساوه است که در حوزه استحفاظی فامنين قرار دارد.

پرداخت 22میلیارد ریال تسهیالت 
به مشاغل خانگی تویسرکان 

 از ابتدای امســال تاکنون 22 ميليارد و 200 ريال تســهيالت کم 
بهره به فعاالن حوزه مشــاغل خانگی اين شهرســتان پرداخت شده 

است.
فرماندار تويسرکان بابيان اين مطلب در جريان بازديد از کارگاه های 
مرکــز آموزش فنی و حرفه ای خواهران تويســرکان يادآوری کرد: 
ســال گذشــته 13 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيالت به مشاغل 
خانگی اختصاص يافت اما از ابتدای امســال تاکنون رقم اختصاص 

يافته بيش از 80 درصد آمار يکساله گذشته است.
حبيب موميوند پيشــگامی فنی و حرفه ای در امر آموزش را کاری 
مبارک دانســت و بيان کرد: بايد تمامی آموزش ها در مراکز فنی و 
حرفه ای متمرکز شــود و ديگر نهادها نيز از اين دوره های آموزشی 

بهره مند شوند.
موميوند ادامه داد: 370 تن از بانوان از ابتدای ســالجاری تاکنون در 

رشته های مختلف فنی و حرفه ای آموزش ديدند.
موميوند اظهار داشــت: با توجه به جنگ اقتصادی، ايجاد زمينه های 
شغلی پايدار بســيار مهم است؛ بنابراين می طلبد از توان باالی اين 

شهرستان در حوزه صنايع دستی برای ايجاد اشتغال بهره گرفت.
موميوند افزود: آموزش و يادگيری در کنار توليد و اشــتغال به روند 
توســعه کشــور کمک زيادی می کند بنابرايــن بنابراين دوره های 
آموزشــی بدون دريافت هزينه در مراکز فنــی و حرفه ای به عنوان 

متولی اصلی و رسمی آموزش انجام می شود.
وی در پايــان گفت: فنی و حرفه ای آمادگی خود را برای برگزاری 
دوره های آموزشــی در روستاها اعالم کرده که در صورت استقبال 

روستانشينان اين دوره ها برگزار می شود.

استقبال کم نظیر والدین کبودراهنگي از 
کارگاه تربیت اسالمي 

 کبودراهنگ- اکرم حميــدي- خبرنگار همدان پيام: 500 نفر از 
اولياء دانش آموزان کبودراهنگ در کارگاه آموزشي شيوه هاي تربيتي 

اسالمي و انقالبي شرکت کردند.
مدير آموزش وپرورش شهرســتان کبودراهنگ داشــت: باالترين و 
بزرگ ترين ســرمايه معنوي ما فرزندانمان هستند و با توجه به اينکه 
بخــش عمده اي از آموزش بر عهده تعليم و تربيت اســت بنابراين 
معلمان در تعليم و تربيت نقش بســيار مهمي دارند و در اين زمينه 

بايد نهايت تالش خود را داشته باشند.
رضــا عســگري تأکيــد کــرد: بــراي تربيــت فرزنــدان تنهــا بحــث 
مهارت هــا،  آموزش هــا،  کنــار  در  و  نيســت  کافــي  آمــوزش 
ــا  ــت کاره ــد در اولوي ــه باي ــن مســائلي اســت ک ــه مهم تري ازجمل
ــق  ــن دار و موف ــته تر و دي ــردي شايس ــک ف ــا ي ــرد ت ــرار بگي ق
تحويــل جامعــه شــود و مهــارت زندگــي در تربيــت از مهم تريــن 
ــه آن توجــه داشــته باشــند و  مســائلي اســت کــه والديــن بايــد ب

ــند. ــوز باش ــارت آم ــد مه ــدان باي فرزن
وي ادامــه داد: مــا در بحــث تکاليــف مهــارت محــور در تالشــيم 
ــل  ــن تعام ــود بنابراي ــايي ش ــوزان شناس ــتعدادهاي دانش آم ــا اس ت
ــن مســائل  ــو اي ــن را مدرســه باعــث رشــد و نم ــاط والدي و ارتب

مي شــود.
ــن  ــن والدي ــاط بي ــه ارتب ــرد: هرچقــدر ک عســگري خاطرنشــان ک
ــر  ــي کمت ــاري و تربيت ــکالت رفت ــد مش ــتر باش ــدارس بيش ــا م ب
خواهــد بــود و بــه نيازهــا و کمبودهــاي فرزنــدان توجــه بيشــتری 

مي شــود.
ــائل  ــي از مس ــول يک ــند تح ــق س ــتاي تحق ــزود: در راس وي اف
ــت و  ــواده اس ــه خان ــه ب ــائل توج ــت مس ــرح اس ــه مط ــي ک مهم
طرحــي بــا همــکاري ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان و اســتان برگزار 
می شــود تحــت عنــوان خانــواده مطهــر کــه امــروز بــا همــکاري 6 
آموزشــگاه بــا شــرکت 500 نفــر از اوليــاء دانش آمــوزان بــود کــه 
يکــي از اســاتيد حــوزه علميــه و مــدرس دانشــگاه بوعلــي همــدان 
شــيوه هاي تربيتــي اســالمي و انقالبــي موضوعاتــي را بــا والديــن 

در ميــان گذشــته شــد.
عســگري ادامــه داد: در برخــي از مــدارس هرمــاه بحــث آمــوزش 
خانــواده داريــم و والديــن دانش آمــوزان از ايــن مباحــث آموزشــي 

بــراي تربيــت فرزنــدان خــود اســتفاده مي کننــد. 
گفتنــی اســت کارگاه آمــوزش خانــواده تربيــت اســالمي و 
ــواده معظــم در ســالن مدرســه شــهيد ســادلجي کبودراهنــگ  خان

ــود. ــراه ب ــن هم ــوب والدي ــتقبال خ ــا اس ــد و ب ــزار ش برگ

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري از باشگاه سوارکاري موسسه ايثار
 شامل: 46 عدد باکس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي طبقه 
دوم اصطبل ها و انبار علوفه به صورت يکجا براي مدت 12 ماه )نوبت اول(

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

نام و نشاني مزایده گذار:
موسسه فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار استان همدان به نشاني: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه 

فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار 
نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده(:

برون سپاري جهت بهره برداري از باشگاه سوارکاري شامل: 46 عدد باکس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي 
طبقه دوم اصطبل و انبار علوفه به صورت یکجا و به آدرس: همدان، انتهاي بلوار ارم باشگاه سوارکاري ایثار 

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ 70/000/000 ریال )هفتاد میلیون ریال( که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکي بدون قید و شرط یا رسید 
واریز نقدي به حساب شماره 0203545567000 نزد بانک دي، شعبه مرکزي همدان به نام موسسه فرهنگي ورزشي و 

توانبخشي ایثار استان همدان قابل واریز در کلیه شعب بانک دي ارائه گردد.
2-مهلت و دریافت اسناد مزایده 

از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3 به آدرس انتهاي 
بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار، واحد مالي 

3-مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:
تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 آدرس انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه فرهنگي 

ورزشي توانبخشي ایثار واحد حراست.
4-تاریخ برگزاري جسله بازگشایي پاکت هاي پیشنهادي:

ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه  بلوار  انتهاي  به آدرس:  ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11 
فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار طبقه دوم.

هزینه درج آگهي و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویي به سواالت09189110059-09124620414

کارت دانشجویي کیان جعفری  فرزند محمود به شماره 
ملي 00۶83093۶8 رشته علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی 

دانشگاه بوعلي سینا به شماره دانشجویي 8012250027 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 مصطفي شیرمحمدي «

ــاد  ــرکل اقتص ــر و مدي ــده وزي  نماين
در گفــت  اســتان همــدان  دارايــی  و 
مشــارکت  از  همدان پيــام  بــا  گــو  و 
آفريقــای  از  خارجــی  ســرمايه گذار 
در  هتل ســازی  پــروژه  در  جنوبــی 

همــدان خبــر داد.
سيدناصر محمودی در اين باره گفت: آقای 
"کاتبــرت نوبه" با عضويت پنج ســاله در 
بعنوان ميهمان  سازمان جهانی گردشگری 
در چهلمين اجالس جهانی  اعضای وابسته 
سازمان جهانی گردشگری شرکت داشت 
که با ساز و کارهای گفتگو محورو توجيه 
علمی و اقتصادی توسط کارشناسان اداره 
کل اقتصاد و دارايی استان در نشست های 
جانبی اجــالس جهانی و برنامه هايی نظير 
نمايشگاه استارتاپبرای سرمايه گذاری کالن 

در استان همدان متقاعد شده است.
مديــرکل اقتصــاد و دارايــی اســتان افزود: 
فرصت هــای  همــواره  کل  اداره  ايــن 
ــتان  ــرای اس ــادی ب ــعه اقتص ــد توس مّول
را ديدبانــی می کنــد و در هــر زمينــه 
بسترســازی  و  طراحــی  بــا  ممکــن 
پتانســيل های  جــذب  بــه  مناســب 

می پــردازد. مســتعد 
مطلــب  اهميــت  بــر  تاکيــد  بــا  وی 
فــوق افــزود: پايتختــی همــدان در ســال 
در  آســيايی  کشــورهای  بــرای   2018
ــن  ــی چهلمي ــه گردشــگری و ميزبان زمين
در  گردشــگری  جهانــی  اجــالس 
ــی  ــای طالي ــه فرصت ه ــدان از جمل هم
ــذب  ــتراتژی ج ــردن اس ــاده ک ــرای پي ب
ــه  ــود ک ــدان ب ــرای هم ــرمايه گذار ب س
بحمــدا... تالشــهای مجموعــه مــا نتيجــه 
ــن  ــره دادن اي ــاهد ثم ــزودی ش داده و ب

ــود. ــم ب ــاعی خواهي مس
محمــودی بــه تالشــهای صــورت گرفتــه 
در خصــوص تاميــن نظــر ســرمايه گذاران 
اســتان  در  اقتصــادی  فعاليت هــای  در 
اشــاره کــرد و افــزود: در حاشــيه اجالس 

جهانــی بــا فراينــد مشــخصی کــه از قبــل 
ــه  ــرت نوب ــای کاتب ــتيم آق ــر داش درنظ
ــذوب  ــی مج ــای جنوب ــور آفريق از کش
طراحی هــا شــده و آمادگــی خــود را 
ــرده  ــالم ک ــدی اع ــرات ج ــرای مذاک ب
ــای  ــن فرصــت پ ــم در بهتري ــود و ماه ب
مذاکــرات حرفــه ای قــرار گرفتيــم و 
بســترهای  از  ميدانــی  بازديــد  زمينــه 
جلســات  تشــکيل  و  ســرمايه گذاری 
تخصصــی را در دســتور کار قــرار داديــم.
وی تصريــح کــرد: شــرايط جــذب آقــای 
ــم خــورد  ــه شــکلی رق ــه ب ــرت نوب کاتب
کــه وی بالفاصلــه بعــد از بازگشــت 
ــال  ــا ارس ــا ب ــه افريق ــدان ب ــفر هم از س
عالقمنــدی  از  بخــش  نويــد  پيامــی 
خــود بــه حضــور موثــر در همــدان خبــر 
داد و گفتگوهــای طرفيــن را وارد فــاز 
ــب  ــه مرات ــز ب ــا ني ــه م ــرد ک ــر ک جدی ت
ــن  ــه اي ــوف ب ــود را معط ــهای خ تالش
ــام  ــه پي ــخ ب ــم و در پاس ــوع کردي موض
وی پيامهايــی را گســيل داشــتيم کــه ايــن 

ارتبــاط همــواره جــاری و مســتحکم 
ــد. ــی بمان باق

مديــرکل امــور اقتصــادی و دارايی اســتان 
ايــن ســرمايه گذار  خاطرنشــان کــرد: 
افريقايــی روحيــه مطلــوب و اصيلــی 
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــی فرهنگ در همراه
جامعــه مــا دارد و خــود در آفريقــای 
جنوبــی دارای هتــل 5 ســتاره اســت 
کــه ايــن نشــان از مجــرب بــودن وی در 
ــن اســتان و  بحــث ســرمايه گذاری در اي
در زمينــه هتل ســازی و هتــل داری بــرای 

ــت. ــژه اس ــار وي ــود دارای اعتب خ
وی همچنيــن بــه پتانســيل های بالمنــازع 
اســتان همــدان در زمينــه ســرمايه گذاری 
در  ســرمايه گذاری  الخصــوص  علــی 
حــوزه گردشــگری اشــاره کــرد و گفــت: 
ــورداری  ــدان از برخ ــتان هم ــا در اس م
اقتصــادی  توســعه  زمينــه  در  بااليــی 
ــن آنهــا  ــم کــه يکــی از مهمتري بهره مندي
توســعه اقتصــادی بــر مبنــای فعاليــت در 
زمينــه گردشــگری اســت کــه الزم اســت 

بــرای تحقــق ايــن هــدف متعالــی همــت 
عالــی داشــته باشــيم و گامهــای اساســی 
چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش 

خصوصــی برداشــته شــود.
محمــودی تصريــح کرد:افــق پيــش روی 
همــدان افــق مبارکــی اســت کــه طليعــه 
آن در ســال 2018 ميــالدی متجلــی شــده 
و مــا چراغــی را کــه در ايــن ســال 
ــم  ــروزان نگهداري ــد ف ــده باي ــن ش روش
ــادی  ــالهای متم ــنايی آن در س ــا روش ت
ــد. ــنايی بخــش باش ــدان روش ــرای هم ب
نقــش نخبــگان در  بــه  پايــان  وی در 
همــه  در  دولــت  توفيــق  و  همراهــی 
ــران  ــزود: اي ــرد و اف ــاره ک ــا اش عرصه ه
اســالمی در يــک نبــرد نابــرار اقتصــادی بــا 
غــرب قــرار دارد و عبــور از ايــن گــذرگاه 
تاريخــی و ســرافرازی جمهــوری اســالمی 
ــانی  ــی و همپوش ــه همدل ــاز ب ــران ني اي
نقــش نخبــگان و  همگانــی دارد کــه 
فرهيختــگان در همــوار ســازی ايــن مســير 

ــت. ــر اس ــکار ناپذي ــارک ان مب

مديرکل اقتصاد و دارايی استان همدان خبر داد:

عضوسازمان جهانی گردشگری
 در همدان سرمایه گذاری می کند

 کبودراهنــگ- عظيمي مجذوب- 
خبرنــگار همدان پيام: اعتيــاد به مواد 
مخدر يکي از ناهنجاري هاي اجتماعي 
اســت که عــالوه بــر درگيــر کردن 
خانواده ها و اطرافيان با مشــکالت و 
جامعــه را نيز درگير اين مشــکالت 
مي کنــد، مبــارزه بــا مــواد مخدر و 
پيشگيري از ابتالی افراد به اين بيماري 
اعتياد و درمان و بازگرداندن بيماران به 
زندگي عادي از برنامه هايي است که در 
راســتاي مبارزه با مواد مخدر صورت 

مي گيرد.
مراکز ترک اعتيــاد و کمپ ها و مراکز 
MMT ازجمله مرکزي هستند که در 
 MMT ايــن امر مداخله دارند 4 مرکز
)درمان نگه دارنــده( و دو کمپ ترک 
اعتياد در شهرســتان کبودراهنگ فعال 
اســت که بــه گفته رئيس بهزيســتي 
شهرستان در جلسه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر در 9 ماهه اول سال جاري بيش 
از 668 نفر از ايــن مراکز براي درمان 
بيماري خود استفاده کرده اند و 73 نفر 
نيز در مرکز ماده 16 )اردوگاه همدان( 

بستري و در حال درمان می باشند.
ســيد رضا جعفري بابيــان اينکه براي 
اشــتغال  ايجاد  جهت  بهبوديافتــگان 
تســهيالت در نظر گرفته شــده است 

گفــت: بــراي بيــش از 31 نفــر از 
به  اشتغال زا  تســهيالت  بهبوديافتگان 
مبلغ 620 ميليون تومان پرداخت شــده 
اســت و همچنين در راستاي کمک به 
اشتغال بهبوديافتگان مبلغ يک ميليارد و 
110 ميليون تومان نيز تسهيالت در نظر 

گرفته شده است.
وی همچنين خاطرنشــان کرد: بيش از 
5 درصد از اعتبارات بهزيســتي براي 
اختصاص يافته  بهبوديافتگان  اشــتغال 
است  که يک ميليارد و صد و ده ميليون 
تومان مي باشد و تاکنون بيش از 75 نفر 
بــراي دريافت اين تســهيلت ثبت نام 
کرده اند که 31 نفر از آنان تســهيالت 
خود را دريافت نمــوده در زمينه هاي 
دامداري، مشــاغل خانگي، کشاورزي 

مشغول به کارشده اند.
شــبکه  روان  ســالمت  کارشــناس 
بهداشــت و درمان نيز در اين جلسه 
گفــت: 4 مرکز ترک اعتياد MMT با 
نگه دارنده  درمان  و  پزشک  مسئوليت 
در سطح شهرستان فعال است که در 
3 ماه ســوم بيــش از 608 نفر به اين 
مراکز مراجعه و پرونده درمان تشکيل 
داده اند کــه از اين تعداد 602 نفر آقا 
و 6 نفر خانم بوده اند که از اين تعداد 

589 نفر بهبوديافته اند.

عليرضا خمســه با اشاره به غربالگري 
اعتياد در طرح تحول ســالمت گفت: 
در 6 ماهه نخست سال بيش از 8432 
مورد افراد 59-15 سال غربالگري اوليه 
اعتياد انجام شده است که 398 مورد آن 

مثبت بوده است.
وي خاطرنشان ســاخت: مثبت بودن 
غربالگري اعتياد حتماً نشــان داشــتن 
اعتياد نيســت بلکه افراد در طول عمر 
خود يک بار سوءمصرف مواد داشته اند 
و در حال حاضــر هيچ گونه اعتياد به 
مــواد مخــدري ندارند که ايــن افراد 
در غربالگــري تکميلــي و مراجعه به 
روانشناسان و آموزش مهارت زندگي 
توانمندسازي شده وزندگی سالم خود 

را سپري مي کنند.
معاون سياسي اجتماعي فرماندار نيز در 
اين جلسه گفت: بهره مندي از ظرفيت 
دهياران و شــوراهاي شهر و روستا در 
راســتاي مبارزه با توزيــع مواد مخدر 
برگزاري آموزش هــاي همگاني براي 
مقابله و پيشــگيري از اعتياد تخصيص 
بهبوديافتگان  براي  اشتغال زا  تسهيالت 
و خانواده هــاي آنــان از برنامه هــاي 
پيشــگيرانه مبتالبه اعتياد در شهرستان 
است که مســئولين بايد در اين راستا 

تالش نمايند.

بهبوديافتگان از اعتياد تسهيالت اشتغـال زا مي گيرند

گزارش ویژه

آگهي استخـدام 
کارگاه مشاغل خانگي پيرايي در شهرستان مالير 

به يکي از تخصص هاي ذيل نيازمند است.
1-صنــايع غذايي 

2-تغــذيه 
3-شيمـــي مواد غذايي 
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گالیه آموزش و پرورش از وزارت نیرو
 معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش از 
عدم اجرای قانون »معافيت مدارس از پرداخت بهای انرژی از سوی 
وزارت نيرو« گاليــه کرد و گفت: ما به ميزانی که از پرداخت بهای 
برق معاف شديم؛ به وزارت نيرو مبلغی پرداخت نمی کنيم تا تکليف 
قانون روشــن شــود. چون همه ما برای اجرای قانون تعهد داريم و 

وزارت نيرو هم بايد تعهد خود را اجرا کند.
ــرای  ــاره اج ــنا، درب ــا ايس ــو ب ــن در گفت وگ ــار ترکم ــی الهي عل
ــرق و گاز  ــای آب، ب ــت به ــدارس از پرداخ ــت م ــون معافي قان
ــان در  ــارد توم ــا 440 ميلي ــدود 430 ت ــرد: ح ــار ک ــی اظه مصرف
طــول يــک ســال تحصيلــی بــرای  بهــای آب، بــرق و گاز مــدارس 

ــم. ــه کني ــار هزين ــد اعتب باي
ــال  ــدارس، امس ــای م ــن هزينه ه ــش اي ــرای کاه ــزود: ب وی اف
ــدارس از  ــی شــد کــه م ــد "ی" تبصــره 6 بودجــه پيــش بين در بن

ــوند. ــاف ش ــرژی مع ــوض ان ــای قب ــت به پرداخ
معــاون توســعه مديريــت و پشــتيبانی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــا موانع ــواره ب ــی هم ــام اجراي ــت در نظ ــه معافي ــان اينک ــا بي ب
ــد  ــعی می کنن ــرده و س ــت ک ــتگاه ها مقاوم ــود و دس ــرو می ش روب
آن را انجــام ندهنــد گفــت: شــرکت های آب و گاز بــا آمــوزش و 
ــا وزارت  ــن مشــکل م ــی بزرگتري ــرورش همــکاری داشــتند ول پ
نيــرو اســت و در قبــال اجــرای معافيــت بــرق مــدارس بــه شــدت 

ــد. ــه اجــرای آن نمی کن ــرده و کمکــی ب ــت ک مقاوم
الهيــار افــزود: مــا بــه ميزانــی کــه از پرداخــت بهــای بــرق معــاف 
شــديم؛ بــه وزارت نيــرو مبلغــی پرداخــت نمــی کنيــم تــا تکليــف 
قانــون روشــن شــود. چــون همــه مــا بــرای اجــرای قانــون تعهــد 

داريــم و وزارت نيــرو هــم بايــد تعهــد خــود را اجــرا کنــد.
ــير  ــه ش ــت: بودج ــز گف ــدارس ني ــير م ــف ش ــاره تکلي وی درب
ــود از محــل  ــرار ب ــرا ق ــالغ نشــده اســت. اخي ــوز اب ــدارس هن م
هدفمنــدی تاميــن شــود کــه تــا مرحلــه صــدور ابــالغ رفتــه ولــی 
ــان  ــرورش نشــده و همچن ــوزش و پ ــه آم ــی ب ــالغ قطع ــوز اب هن

ــتيم. ــر آن هس پيگي

مفتح در نشست خبری اعالم کرد
اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان 

برای تامین قیر رایگان

ــرر  ــت: مق ــس گف ــه مجل ــق بودج ــيون تلفي ــخنگوی کميس  س
ــی نفــت  ــی شــرکت مل ــع داخل ــان از مناب شــد 6هــزار ميلياردتوم

ــد. ــگان اختصــاص ياب ــر راي ــن قي ــه تامي ب
ــيون  ــخنگوی کميس ــح س ــدی مفت ــد مه ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
مصوبــات  جزئيــات  خبــری  نشســت  در  بودجــه  و  برنامــه 
ــروز  ــت: دي ــرد و گف ــريح ک ــه 98 را تش ــق بودج ــيون تلفي کميس
ــب  ــيون تصوي ــه 98 در کميس ــه بودج ــات اليح ــه کلي بعدازآنک
ــی  ــه داخل ــن نام ــق آيي ــديم. طب ــات ش ــی جزئي ــد وارد بررس ش
ــی  ــب مــی شــود و وقت ــدا احــکام درآمــدی تصوي کميســيون، ابت
ــای  ــش ه ــی بخ ــد وارد بررس ــخص ش ــور مش ــد کل کش درآم

ــويم. ــی ش ــه ای م هزين
وی با اشــاره به تبصــره يک اليحه بودجــه 98، گفت: تبصره يک 
موضــوع درآمدهای نفتی اســت کــه مصوب شــد 20 درصد از 
درآمدهای نفتی به صندوق توســعه ملی واريز شود. و 14.5 درصد 
از کل صادرات نفت خام و معيانات گازی به حســاب شرکت ملی 

نفت ايران واريز شود.
ــه 14.5   ــان اينک ــا بي ــه ب ــه و بودج ــيون برنام ــخنگوی کميس س
ــی گاز  ــه حســاب شــرکت مل ــص صــادرات گاز ب درصــد از خال
ايــران واريــز مــی شــود، اظهارداشــت: عــالوه بــر ايــن  3 درصــد 
از درآمدهــای نفتــی بــه مناطــق نفــت خيــزو محــروم اختصــاص 
ــرای  ــه داری کل کشــور ب ــا بقــی در حســاب خزان ــد و م مــی ياب

ــز مــی شــوند. ــه هــا واري تاميــن هزين
ــع داخلــی  ــان از مناب ــزود: مقــرر شــد 6هــزار ميلياردتوم ــح اف مفت
شــرکت ملــی نفــت بــه تاميــن قيــر رايــگان اختصــاص يابــد کــه 
ــرای شــهرداری هــا،   راه هــای روســتايی،  ــه ای ب در مــوارد هزين

ــد. ونوســازی مــدارس اختصــاص مــی ياب
وی گفــت: مصــوب شــد، بــرای عرضــه نفــت در بــورس حداقــل 
2ميليــون بشــکه نفــت ســبک، 2ميليــون بشــکه نفــت ســنگين و 2 
ميليــون بشــکه ميعانــات گازی ماهانــه در بــورس انــرژی عرضــه 

شــود و در آنجــا بــه فــروش برســد.
ــره 2  ــوص تبص ــه در خص ــق بودج ــيون تلفي ــخنگوی کميس س
ــه واگــذاری هــا  ــن تبصــره راجــع ب اليحــه بودجــه 98گفــت: اي
اســت کــه حکــم داده شــد، درمــواردی کــه شــرکت هــای دولتــی 
واگــذار مــی شــود براســاس احــکام کلــی سياســت هــای اصــل 
44 قانــون اساســی شــرکت هايــی کــه در ليســت واگــذاری 
ــک  ــز ي ــر واري ــه واگذارنشــدند ازنظ ــی ک ــد تازمان ــی گيرن قرارم
دوازدهــم سودســهام خــود  ماننــد شــرکتهای دولتــی عمــل کننــد.

مقتــح تصريــح کــرد: مصوبــه مهــم ايــن بــود کــه دولــت را مکلــف 
کرديــم در ســال 98 دوباشــگاه پرســپوليس و اســتقالل را واگــذار 

. کند

ایران از امنیت مثال زدنی برخورداراست
 رئيس ســتاد کل نيروهای مسلح گفت: به رغم سرمايه گذاری و 
نقشه شوم دشمنان، کشــور از امنيت خوب  و مثال زدنی برخوردار 

است.
بــه گزارش مهر، ســردار محمد باقری رئيس ســتاد کل نيروهای 
مســلح در اولين همايش مديران ارشــد روحانی نيروهای مسلح 
با گراميداشــت ياد و خاطره شهدای روحانی و تبريک به مناسبت 
ســالروز والدت با ســعادت حضرت زينب )س( و روز پرستار و 
اشاره به چهلمين سالگرد انقالب اسالمی و توطئه ها و برنامه های 
دشــمن در اين خصوص،گفت: دشــمنان انقالب اسالمی اراده و 
هزينه  کرده اند که جشــن چهلمين ســالگرد انقالب اسالمی ايران 
برگزار نشــود و يا با تلخی همراه باشــد و در اين راستا با حقد و 
حسد و بسيج همه امکانات خود در صدد هستند اجازه تداوم ثبات 

و آرامش در کشور را ندهند.
وی خاطرنشــان کرد: بحمداهلل با درايــت فرماندهی معظم کل قوا و 
رهبری بی نظير ايشــان و بصيرت مردم شــريف ايران و تالش هايی 
که دســتگاه ها، نهادها و دست اندرکاران حوزه امنيتی و اطالعاتی تا 
به امروز انجام داده اند، به رغم ســرمايه گذاری و نقشه شوم دشمنان، 

کشور از امنيت خوب  و مثال زدنی برخوردار است.
رئيس ســتاد کل نيروهای مســلح با تاکيد بر اينکه 22 بهمن امسال 
باشکوه  و عظمت بيشتر از سال های گذشته برگزار خواهد شد، گفت: 
دشمن در طول ساليانی که از عمر انقالب اسالمی گذشته است به اين 
نتيجه رسيده که اقدام نظامی عليه ايران هم هزينه بااليی دارد و هم به 
نتيجه نمی رسد، لذا ايجاد بی ثباتی در کشور را با طراحی های مختلف 

و به کارگيری مزدوران خود در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه، ســناريوهای دشــمن را ابتر و محکوم به شکســت 
دانســت و گفت: خدا را شــاکريم که اقتــدار و آمادگی های همه 
جانبــه نيروهای مســلح در عرصه های مختلف، برغم خواســت 
شــيطانی دشــمنان، بازدارندگی دفاعی کارآمد و پايدار برای ملت 

ايران فراهم آورده است.
سرلشــکر باقری با بيان اينکه دشمن  به طور دائمی  در حال توسعه 
توانمندی های خود عليه ايران اســالمی اســت، تصريــح کرد: اين 
بازدارندگی به شرطی پايدار خواهد بود که ما نيز در مسابقه هوشياری 
و پويايی از دشــمن عقب نمانيم؛ ما نه تنها نبايد حالت ايســتايی و 
سکون داشته باشيم، بلکه در مسير حرکت و رشد سرعت ما نيز نبايد 
از دشــمن کمتر باشد. وی افزود: بدون شک، اگر دشمن به اين نتيجه 
برســد که نفع جنگ با ايران اسالمی از ضرر آن بيشتر است، لحظه ای 

در حمله به ايران ترديد نخواهد کرد.
عضو شــورای عالی امنيت ملی تصريح کرد: هر چه تهديدات نظامی 
دشــمن از ما دور می شــود،  تهديدات امنيتی، فرهنگی، نرم و روانی 
و نيمه سخت بيشــتر و اين تهديدات بيش از اقشار عمومی جامعه، 
متوجه نيروهای مســلح بوده و بديهی است هوشمندی، هوشياری  و 
آمادگی های خود برابر ســرمايه گذاری دشــمن در اين عرصه ها را 

بايستی ارتقا بخشيم.
رئيس ســتاد کل نيروهای مســلح، حفظ تماميت ارضی و استقالل 
کشور، حفظ و پاسداری از انقالب و نظام اسالمی و حراست از امنيت 
کشــور را ماموريت های مهم نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران 
برشمرد و تصريح کرد: تداوم اين ماموريت های خطير، مستلزم  ايجاد 
و حفظ پايگاهی مستحکم، پايدار، عميق و معنوی است و روحانيت 

در تحقق اين مهم عهده دار نقش برجسته ای هستند.
وی تصريح کرد: چنانچه نيروهای مسلح ما دارای ظاهر و انضباط باال 
اما فاقد عمق و معنويت و روحيه از خود گذشتگی و شجاعت باشند، 
به طور قطع نمی توانند رسالت خود را در برابر تهديدات و سناريوهای 

دشمنان به خوبی ايفا کنند.
سرلشکر باقری در ادامه با اشــاره به بودجه نظامی امريکا، رژيم 
صهيونيستی و برخی کشــورهای منطقه، يادآور شد: آمريکايی ها 
برای ســال 2019، 720 ميليــارد دالر اعتبــار دالری به مجلس 
خــود بردند و تصويــب کردند و رژيم صهيونيســتی و برخی از 
کشورهای حاشــيه خليج فارس ساالنه بيش از 100 ميليارد دالر 

بودجه دفاعی دارند.

حذف ۴ صفر تاثیری بر تورم ندارد
 نماينده مردم همدان گفت: حذف 4 صفر از پول ملی تاثيری در رشــد اقتصادی و تورم ندارد و بايد تيم اقتصادی دولت 

برنامه ای برای برگشت ارزش پول ملی و تحول در اقتصاد تعريف کند.
امير خجســته نماينده مردم همدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر حذف 4 صفر از واحد پول ملی، 
اظهار داشــت: سياســت گذاری پولی و بانکی کشور بايد به يک انضباط برسد تا بدين وسيله تورم کنترل و ارزش پول ملی 

حفظ شود.
وی تاکيد کرد: بايد تيم اقتصادی دولت برنامه ای برای برگشت ارزش پول ملی و تحول در اقتصاد تعريف کند.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسالمی با اشاره به حذف صفر پول کشور هايی چون ترکيه، زيمباوه و 
آلمان غربی، اظهارداشت:شرايط کشورهايی مانند ترکيه و آلمان ابر تورم نبوده اما بايد به اقتضای شرايط در گذشته اقدام می 

شد اما اين که فکر کنيم اين اتفاق می تواند تاثيری در معيشت مردم ايجاد کند و راهگشا باشد در اشتباه هستيم.
خجسته با بيان اينکه در کشور انضباط پولی و مالی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: موضوع حذف صفر از پول ملی بايد از جنبه 

اقتصادی بررسی و با تدوين سياسی های کنترلی مشکل تورم و شتاب آن را در جامعه کم کرد.

سفر ظریف به عراق تحوالت خاصی به دنبال خواهد داشت
 يکی از اعضای کميسيون روابط خارجی عراق با اشاره به اينکه سفر وزير خارجه ايران مورد استقبال گسترده دولت جديد 

عراق قرار گرفت، افزود: سفر ظريف بسيار مهم است و تحوالت خاصی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ايســنا، فرات التميمی، عضو کميسيون روابط خارجی پارلمان عراق در گفت وگو با شبکه ماهواره ای دجله گفت: 
عراق پرونده های مشــترک زياد و متعددی با ايران دارد که در جريان ســفر ظريف، وزير خارجه ايران به بغداد مورد بحث و 
بررســی قرار گرفتند.وی افزود: سفر وزير خارجه ايران مورد استقبال گسترده دولت جديد عراق قرار گرفت زيرا اين دولت 

خواهان روابط گسترده و متعادل با تمام کشورها و خصوصا همسايگان است.
اين مسئول عراقی گفت: هيات اقتصادی همراه وزير خارجه ايران به منظور بحث و گفت وگو در رابطه با تبادالت تجاری و 
اقتصادی ميان دو کشور و همکاری در زمينه برق و انرژی به عراق آمد.عضو کميسيون روابط خارجی پارلمان عراق در ادامه 
گفت: ســفر ظريف بسيار مهم اســت و تحوالت خاصی به دنبال خواهد داشت و عراق در مرحله بازسازی نيازمند حمايت 
تمام دوســتان است. اين سفر مقدمه ای برای ورود شــرکت های سرمايه گذاری و فعاليت های  تجاری به منظور گسترش 

همکاری های مشترک ميان دو کشور به خصوص در زمينه های خدماتی، امنيتی و اطالعاتی است.

 ســتاد مديريت بحران سازمان پزشکی 
قانونی اسامی 15 نفر از کشته شدگان حادثه 
صبح ديــروز بوئينگ 707 ارتش جمهوری 

اسالمی ايران را اعالم کرد.
به گزارش  مهر، يک هواپيمای 707 باری که 
از بيشکک قرقيزستان در حال حمل گوشت 
به تهران بوده، در فرودگاه فتح دچار سانحه 

شد. 
مدير ستاد مديريت بحران سازمان پزشکی 
قانونی کشور گفت: همه 15 جسد يافته شده 
از هواپيمايی که صبح امروز در صفادشــت 
کرج ســقوط کرد به پزشکی قانونی استان 

البرز منتقل شدند.
 به گفته مهرداد علی بخشــی، مدير ستاد 
قانونی  پزشکی  ســازمان  بحران  مديريت 
کشور، از 16 سرنشــين هواپيما، يک نفر 
زنده ماند و 15 نفر جان خود را از دست 
دادند. از 15 جســد منتقل شده به پزشکی 
قانونی استان البرز، 10 نفر شناسايی شدند 
و 5 نفر نيز در حال شناســايی هستند. در 
بين 10 جســد شناسايی شــده، يک زن 

حضور دارد.
اسامی اجساد شناسايی شده به شرح زير 

است:
1- غفور قجاوند

2- محمد باقر ندری
3- جواد سليمانی
4- محمد عبدلی

5- عزيراله عليزاده
6- سعيد قاسمی

7- فريدون شيخی
8- شاکر آجرلو

9- مريم زارعی نژاد
10- علی افروغ

اسامی زير از سرنشينان هواپيما بودند که کار 
تشخيص هويت آن ها ادامه دارد:

محمد رضا طاهری
مصطفی محمودی

جواد مرادی
حميد رضا لطفيان

داود ذوالفقاری
فرشاد مهدوی نژاد، در اين سقوط زنده ماند 

و به مراکز درمانی اعزام شد.

 مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی: 
در حال بررسی علت حادثه هستیم

مديرکل ســوانح هوايی سازمان هواپيمايی 
کشــوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 
تيم مديريتی از سازمان هواپيمايی در محل 
سانحه حضور دارند و علت بروز حادثه در 

دست بررسی است. 
محمد سعيد شرفی افزود: هنوز درباره علت 
بــروز حادثه نمی توان اظهــار نظر کرد اما 
اطالع رســانی اين سانحه به روابط عمومی 

ارتش محول شده است.
 سخنگوی ارتش: در حال بررسی 

علل حادثه هستیم
اميرتقی خانی ســخنگوی ارتش در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر درباره جزئيات جديدی از 
حادثه هواپيمای 707 در فرودگاه فتح گفت: 
تيم های ارتش فعاًل در حال بررسی موضوع 
اينکه يک  بيان  با  ارتش  هستند.سخنگوی 
نفر از مهندســين پرواز کــه از کارمندان 
ارتش اســت، زنده بوده و در بيمارستانی 
در اســتان البرز بستری شــد، گفت: در 
مورد تعــداد افراد حاضــر در هواپيمای 
ارتش فعاًل نمی توانم اظهارنظری داشــته 
باشم ولی ظاهراً 16 نفر در هواپيما بودند 

که هنوز نمی توانم قطعی بگويم.

پیشتیبانی  شــرکت  مدیرعامل   
امور دام: محمولــه متعلق به بخش 

خصوصی بود
حميــد ورناصــری، مديرعامل شــرکت 
پشــتيبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفــت: محموله گوشــت هواپيمای 
707 ســانحه ديده ارتــش، متعلق به يک 

شرکت بخش خصوصی بوده است.
به گفته ايــن مقام مســئول دولتی  فقط 
يک شــرکت ايرانی از قرقيزستان گوشت 
وارد می کنــد. وی درباره ميزان محموله 
گوشــتی که قرار بود توسط اين  هواپيما 
وارد کشــور شــود، اضافــه کــرد: بنده 

اطالعات دقيقی در اين زمينه ندارم.
 کشته ها به 8 نفر رسید، دو نفر از 

خدمه پرواز تنفس دارند
يک مقام مســئول در فرودگاه پيام با بيان 
اينکه هواپيمای ســانحه ديده 707 متعلق 
به ارتش بوده، گفت: بــه دليل کم بودن 
ديد ناشــی از ابــری بودن هــوا، خلبان 
بوئينــگ 707 ارتــش، فــرودگاه فتح را 
با پيام اشــتباه گرفتــه و در فرودگاه فتح 
می نشــيند و به دليل ســنگين بودن اين 
هواپيمــا، امکان بلند شــدن مجدد از آن 
را نداشــت. ولی به دليل کوتاه بودن باند 

فرودگاه فتح، ايــن هواپيما از باند خارج 
می شود.

اين مقام مســئول در فرودگاه پيام البرز، 
ادامــه داد: تــا کنون 8 نفــر فوتی قطعی 
داشــته ايم و دو نفر نيز تنفس داشــتند 
کــه در حــال انتقال به بيمارســتان های 
نزديک هســتند اما احتمال انتقال آنها به 

بيمارستان های تهران وجود دارد.
وی يادآورد شــد: دو نفر از سرنشــينان 
اين هواپيما از کارکنان شرکت واردکننده 
گوشــت بــوده و 8 نفــر نيــز از کروی 
پروازی ايــن هواپيما و از کارکنان ارتش 

بوده اند.
 فرودگاه فتح و پیام چقدر فاصله 

دارند؟
يکــی از احتمــاالت وقوع اين ســانحه 
اشــتباه خلبان بوئينگ 707 در تشخيص 
محل درســت فرود عنوان شــده است و 
ايــن هواپيما که قرار بــوده در فرودگاه 
پيام فــرود بيايد در فرودگاه فتح به زمين 
نشسته است.در تصوير زير ، راستای دو 
باند فــرودگاه فتح و پيام قابل مشــاهده 
اســت. نقطه آبی فرودگاه پيــام و نقطه 
قرمز فرودگاه فتح می باشد و فاصله اين 

دو فرودگاه 10 مايل می باشد.

15 نفردر سقوط بوئینگ ارتش
 کشته شدند

طرحروز

اینفوگرافیک:ایرنا

 در حالی کــه وزير خارجه آمريکا به 
دليل مرگ يکی از بســتگانش سفرش به 
منطقه را نيمه کار می گذارد و عصر امروز 
به واشــنگتن بازمی گردد در سفر خود به 
عربستان بر ضرورت مجازات عامالن قتل 

جمال خاشقجی تاکيد کرد.
بــه گــزارش ايســنا، وزارت خارجه 
آمريکا اعــالم کرد که مايــک پامپئو، 
وزيــر خارجه اين کشــور در رياض 
بــر ضرورت مجازات مســؤوالن قتل 
منتقد  و  روزنامه نگار  جمال خاشقجی، 

کرد. تاکيد  سعودی 
وزارت  اســپوتنيک،   گزارش  براســاس 
خارجــه آمريــکا همچنين اعــالم کرد: 
واشــنگتن و رياض بر ســر حمايت از 
پيشــرفت در روند سياسی پرونده صلح 

يمن به اتفاق نظر رسيدند.
دو طرف همچنين اعالم کردند به شراکت 

استراتژيک خود ادامه می دهند.

ســفارت آمريکا در رياض نيز در توييتی 
نوشت:  پامپئو با محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان نيز بر لزوم ادامه کاهش تنش در 
يمن و اجرای بندهای توافقنامه ســوئد و 

پايبندی به آن توافق کرد.
اين در حالی است که سخنگوی وزارت 
خارجــه آمريکا اظهار کــرد: پامپئو ادامه 
ســفر دوره ای خود بــه خاورميانه را به 
خاطر شــرکت در مراسم درگذشت يکی 
از بســتگانش نيمه  کاره رهــا کرده و به 

واشنگتن بازمی گردد.
به گفته اين ســخنگو او با ملک سلمان،  
پادشــاه عربســتان ديدار کرد. پادشــاه 
عربســتان صبح امروز دوشــنبه در کاخ 

اليمامه با پامپئو مالقات کرد.
وزير خارجه آمريکا همين امروز به عمان 
می رود اما ديگر به کويت نخواهد رفت و 
سفر به کويت را به آينده نزديک موکول 

می کند.

سفر پامپئو به منطقه نیمه کاره ماند

دیدار شتابزده پامپئو با پادشاه و
 ولیعهد عربستان

توسعه در ایران 
به جای متروپل 
جهانی باید محلی و 
منطقه ای باشد
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکيد کرد: 
توسعه در سرزمين ما به جای متروپل جهانی 
بايد محلــی و منطقه ای باشــد و معتقديم 
توسعه انسانی در منطقه انسانی می تواند به 

وجود بيايد.
به گزارش ايرنا، سيد عباس صالحی در آيين 
مردم شناس  زندمقدم«  »محمود  بزرگداشت 

و نويســنده کتاب »حکايت بلوچ« در تاالر 
شمس، افزود: زندمقدم، حق بزرگی بر ايران 
زمين دارد، همت او پيش طاليه ايران خواهد 
بود و حکايت بلوچ، فضای جديدی فراديد 
و فراروی ما نســل کتاب خــوان دهه چهل 

گذاشت.
وی خاطرنشــان کرد: »حکايت بلوچ« چه 
از لحــاظ فرم و چه از لحاظ محتوا، بابی از 
مردم نگاری را باز کرد، اگر بتوانيم اين نگاه 
را در ســفرنامه ها ببينيم، شايد در سفرنامه 
ناصرخســرو، اين گونه دقت را پيدا کنيم؛ 
نوعی از مردم نگاری که به جای پرسش نامه 
و چيزهايی از اين دســت، تک نگاری هايی 

حاصل از زندگِی زيسته است. 

صالحی به دقت روايتگری زندمقدم اشــاره 
و بيان کرد: بــرای مردم نگاری بايد با مردم 
زيســت کنيم تا اشــتراک فکری به وجود 
بيايــد، در ســايه کار 50 ســاله زندمقدم، 
مردم نــگاری در يک اتحاد، اتفاق و اجتماع 
بــا مردم اتفــاق می افتد. ايــن کار رويکرد 
تازه ای در سفرنامه نويسی بود، نوع خاصی 
از مردم نگاری که با نگاه ســازمان برنامه و 
بودجه وارد منطقه می شود و روايت می کند.

وزير ارشاد ادامه داد: توسعه در سرزمين ما به 
جای متروپل جهانی بايد محلی و منطقه ای 
باشد؛ توسعه انسانی در منطقه انسانی می تواند 
به وجود بيايد، زندمقدم با نگاه برنامه ريزی و 
توســعه وارد منطقه می شود و عمال خود را 

در اين مجموعه نشــان می دهد و در ادبيات 
بيان می کند که چگونه می توانيم از منطقه به 
مرکز برويم نه از مرکز به واليات. وی ديدن 
حاشيه ها و ناديده ها را ويژگی کار زندمقدم 
دانست و اظهار داشت: برای ديدن بخش های 
ناديده جهان، سفرنامه ها به ما کمک می کنند، 
کار مردم نگار با بصيرت، ديدن اين خط های 
ســفيد البه الی متن است، نگاهی که ترکيبی 
از يک پهنه وســيع در يک گستره اقليمی را 
ببيند و انســان حس کند به عمق چند صد 
ســاله تاريخ می رود. وقتی شناخت هم پهنه 
اقليمی را در بر بگيرد و هم تاريخ را بيان کند، 
نوعی شهود است و اين شهود بايد نقطه ای 

اتفاق بيفتد.
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همسران شهدا و ایثارگران با 25 سال سابقه 
بازنشسته می شوند

 همسران شهدا، جانبازان و آزادگان می توانند با 25 سال سابقه کار و 30 روز حقوق 
يعنی با پنج سال سنوات ارفاقی از خدمات بازنشستگی بهره مند شوند.

به گزارش ايلنا، معاون حقوقی و امور مجلس بنياد شــهيد و امور ايثارگران گفت: بر 
اســاس ماده 24 قانون جامع خدمات رســانی به ايثارگران، همسران شهدا، جانبازان 
50 درصد و باالتر، شــيميايی و اعصاب و روان )متوفی يا در قيد حيات( و همسران 
آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج کرده اند، در 
صورت شاغل بودن می  توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتياز بازنشستگی پيش از 

موعد با دريافت حقوق و مزايای کامل بهره  مند شوند.

مصرف قلیان در دختران دانشجو 10 برابر شده است
 35 تا 40 درصد دانشجويان کشور تجربه مصرف قليان را دارند و مصرف اين ماده 
دخانی در دختران دانشجو 10 برابر افزايش يافته است.به گزارش ايسنا، رئيس شبکه 
ملی پيشــگيری از بيماريهای غيرواگيرگفت: 20 تا 25 درصد دانش آموزان دبيرستانی 
در کشــور نيز تجربه مصــرف قليان را دارند و مصرف دخانيات در نســل جوان ما 
سرســام آور افزايش می يابد.محمدرضا مسجدی افزود: همچنين 24 درصد مردان و 
2,4 درصد زنان در کشور سيگار می کشند و متاسفانه کنترل دخانيات با جديت دنبال 
نمی شود.مسجدی گفت: عرضه قليان از راههای معمول خارج شده است و در فضای 
مجازی با تبليغات فريبنده قليان با طعم های مختلف و بســته بندی های متنوع در 24 

ساعت شبانه روز عرضه می شود که اين نگران کننده است.

7700جلد گواهینامه رانندگان متخلف ضبط شد
 بيش از 7 هزار و 700 جلد گواهينامه رانندگان متخلف در 9 ماهه اول سال جاری 

ضبط شده است.
به گزارش ايرنا، رئيس مرکز اجرائيات پليس راهور نيروی انتظامی گفت: همچنين 
از ابتدای ســال جــاری تاکنون ماموران پليس راه بيش از ســه هزار و 500 جلد 
گواهينامــه رانندگان متخلف را که به ســقف نمرات منفی رســيده بودند، ضبط 
کردند که بيشــترين موارد در معابر برون شــهری اصفهان، خوزســتان و زنجان 

صورت گرفته است.
احمد کرمی اسد افزود: ماموران پليس راهور در اين مدت بيش از چهار هزار و 200 

جلد گواهينامه رانندگان متخلف را ضبط کردند.

فقرو معلولیت علت بازماندگی از تحصیل 
حدود 19 هزار کودک

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور از پيگيری وضعيت 
حدود 19 هزار کودک بازمانده از تحصيل از ســوی سازمان بهزيستی 
خبر داد و گفت: براساس بررسی های انجام شده حدود 2400 کودک 
بــه دليل فقر و حدود 16 هزار کودک بــه دليل معلوليت، از تحصيل 

بازمانده بودند.
حبيب ا... مسعودی فريد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه در مجموع، 
پيگيری وضعيت بازماندگی از تحصيل حدود 19 هزار کودک برعهده 
سازمان بهزيستی بوده است، گفت: 2300 تا  2400 کودک به دليل فقر 
و 16500 کودک به دليل معلوليت از تحصيل بازمانده بودند. همچنين 

50 تا 60 نفر از اين کودکان اتباع بيگانه بودند.
وی با بيان اينکه عمده کودکانی که به دليل "فقر" به مدرسه نمی رفتند 
به تحصيل برگشــتند، اظهار کرد: به حدود 1300 نفر کودکان معلول 
نيز کمک شــد تا ادامه تحصيل بدهند. عمده کســانی که امکان ادامه 
تحصيلشان فراهم نشده به دليل معلوليت جسمی، حرکتی و ذهنی آنها 
بوده است. برخی از اين کودکان نيز آموزش پذير نبودند و الزم بود تا 

به مدارس استثتايی بروند.
وی با بيان اينکه اعتبار مورد نياز برای بازگشت اين کودکان به تحصيل 
با کمک وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتبارات 
سازمان بهزيستی تامين شده است، افزود: حمايت های دولت به ويژه 
از کــودکان معلول و حمايت از خانواده هــای آنان بايد افزايش يابد. 
همچنيــن مدارس بايد برای حضور اين کودکان و جامعه پذيری آنها 

آمادگی داشته باشند.
وی با بيان اينکه بعد از شناسايی کودکان باز مانده از تحصيل مسئوليت 
رســيدگی به وضعيت اين کودکان و بازگشت آنها به تحصيل عمدتا 
بر عهده ســازمان بهزيستی و کميته امداد قرار داده شده است، افزود: 
براساس بررسی های انجام شده مهمترين عوامل بازماندگی از تحصيل 
اين کودکان، به داليل اجتماعی مثل فقر، داليل جسمی و حرکتی مانند 

معلوليت يا مشکل اياب ذهاب به مدرسه بوده است.

نگرانی وزارت بهداشت از افزایش ایدز 
در زنان و جوانان

 موارد ابتال به عفونت HIV ظرف پنج ســال اخير در بين زنان و 
انتقال اين عفونت از طريق تماس جنسی افزايش يافته است. همچنين 
موارد ابتال به HIV در بين جوانان نيز، اندکی افزايش داشته و همه اين 

موارد، موجب نگرانی های بيشتر ما شده است.
به گزارش ايســنا، رييس مرکز مديريت بيماری هــای واگير وزارت 
بهداشــت گفت: به نظر می رســد که در کنــار پرداختن به موضوع 
پيشگيری از HIV در بين معتادان تزريقی، بايد به طور جدی به مساله 
پيشــگيری از ابتال به اين عفونت در بيــن صاحبان رفتارهای پرخطر 
جنسی و به ويژه جوانان نيز توجه جدی داشته باشيم. در همين راستا 
پيشگيری، اهميت فوق العاده زيادی دارد و خانواده ها به ويژه والدين 
 HIV و اوليای مدارس، در آموزش های پيشــگيری از ابتال به عفونت
می توانند نقش بســيار مهمی را ايفا کنند؛ چراکه در غير اين صورت 

بايد شاهد افزايش ابتال به اين عفونت در بين زنان و جوانان باشيم.
محمد مهدی گويا، با اعالم اين مطلب اظهار داشت: طبيعی است که عدم 
توجه به آموزش های پيشگيرانه به زنان و جوانان، خطر ديگری به همراه 
دارد و آن، انتقال عفونت HIV از مادر به کودک است. سال گذشته 113 
مورد ابتالی زنان باردار به عفونت HIV در کشــور شناسايی شد که با 
 HIV پيگيری دقيق و درمان همه اين افراد، فقط 2 مورد کودک مبتال به
در کشور متولد شدند و اين ثمره يک کار سنگين در سطح کشور است 
که چنانچه کوچک ترين غفلت و تاخيری در آن صورت گيرد، پيامدهای 

بهداشتی و اقتصادی بسيار سنگينی در پی خواهد داشت.

جوان: تونل هاي تهران پولي مي شوند
 به راههای روستايی هم می رسه صبر کن!!

خراسان: بادهاي مخرب سيستان به فرصت تبديل مي شود
 عجيبا قريبا !! می خوان از باد چه فرصتی به دست بيارن!!

همدان پيام: ازدواج مشکلی با هزار درمان بی نتيجه
 بهتره بگيم درد بيدرمان ازدواج

جوان: ورود مجلس به تاريک خانه بودجه شرکت هاي دولتي
 تابلوی ورود ممنوع در کار نبوده؟! 

رسالت: خالقيت جوانان، اسير پيچ و خم هاي اداري
 اصال اينجا خالقيت رو می کشن!! 

همدان پيام: ميوه شب عيد همدان تأمين شد 
 پولش رو هم تامين کنين!!

شروع: ريال مقصر اصلي بحران اقتصادي 
 حاال چون هيچکی مسئوليت قبوا نکرده 

عصر ايرانيان: بازار رها شده دولت بي توجه است
 به اين می گن بازار بی صاحب!!! 
ايران: کي و کجا مي توان خانه خريد 

 هر کجا که راحتی!!
قدس: استاني شدن انتخابات افتادن ازچاله به چاه 

 بدون شرح!! 
اخبار صنعت: اليحه حذف )4 صفر( در دولت

 چه پروژه بزرگی ايشااله برای دهه فجر افتتاح می شه!! 
کيهان: به نام خصوصي سازي  به کام اشراف

 تا بوده همين بوده!! 
نصف جهان: ساختمان ها بايد داراي شناسنامه کيفي شوند

 هنوز شناسنامه های خودمون رو هواست!! 
ابتکار: حل مشکالت با استيضاح وزرا

 يعنی با اين استيضاح ها مشکل حل می شه!!
ــه  ــي فروخت ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــازاد دول ــالک م ــه: ام هگمتان

مي شــود
 موندن چه جور خزانه رو پر کنن!! 

حبس در انتظار مخدوش کنندگان 
پالک خودرو

 رئيس پليس راهور اســتان همــدان از  برخورد شــديد قانون، با 
رانندگانی که پالک خودرويشان مخدوش و يا پنهان است خبر داد.

علی فکری در گفت وگو با ايسنا، منطقه همدان، با اعالم اين خبر اظهار 
کرد: رانندگانی که از مخدوش و پنهان شــدن پالک خودروی خود به 
علت وضعيت هوا و عوامل ديگر در ســطح جاده مطلع نباشند توسط 

عوامل پليس راهنمايی و رانندگی متوقف و جريمه می شوند.
وی ادامه داد: قانون و پليس با افرادی که به طور عمد و از قصد پالک 
خودروی خود را تغيير داده شــديدتر بــوده به طوريکه پس از توقف 

خودرو، راننده به مراجع قضايی معرفی می شود .
فکری با اشاره به مجازات رانندگان متخلف در مخدوش کردن عامدانه 
پالک خودروها خاطرنشان کرد: حبس، جريمه نقدی، توقف خودرو در 

انتظار افرادی است که پالک خودرو خود را مخدوش کرده اند.
وی در رابطه با نصب دوربين های کنترل سرعت در سطح شهر بيان کرد: 
خوشــبختانه تعداد اين دوربين های کنترل سرعت به 140 عدد افزايش 
يافت که در چند روز گذشته فعاليت خود را در سطح شهر آغاز کردند.
فکــری افزود: تعدادی از اين دوربين ها برای کنترل ســرعت و برخی 
ديگر برای ثبت تخلفاتی چون سبقت غيرمجاز، پارک در محل ممنوع و 
ديگر تخلفات و تعدای از اين دوربين ها نيز در چهارراه در راستای ثبت 

تخلفات از قوانين چراغ راهنمايی و رانندگی است.
وی اضافــه کرد: با نصب و فعاليت ايــن دوربين ها، تخلفات رانندگان 
در همان لحظه، ثبت و از طريق ســامانه پيامکی برای صاحبان خودرو 

ارسال می شود.
فکری با اشاره به آمار ثبت تخلفات توسط اين دوربين ها درروز گذشته 
عنوان کرد: در روز گذشــته  527 تخلف سرعت غير مجاز، 100 مورد 
تخلف از قوانين چراغ راهنمايــی و رانندگی و 143 مورد تخلف های 
ديگــری چون ســبقت غيرمجاز و پارک در محل ممنوع توســط اين 

دوربين ها ثبت شده است.

نیروهای آتش نشانی همدان 2 گرفتار 
در آسانسور را نجات دادند

 رئيس ســازمان آتش نشــانی همدان گفت: نيروهای آتش نشانی 
همدان 2 گرفتار در آسانسور را نجات دادند.

محمدرضا بياناتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق اعالم مرکز پيام و 
کنترل فرماندهی عمليات 3 عمليات اطفای حريق و 7 عمليات امداد و 

نجات حاصل تالش آتش نشانان همدانی بوده است.
وی گفت: در يک روز شهروندان 390 مرتبه با سامانه 125 تماس گرفته 
انــد که از اين تعداد 10 مورد منجر به عمليات شــده، 15 تماس برای 
مشاوره و راهنمايی برقرار شده، 75 تماس اشتباه بوده و متاسفانه 290 
مورد ايجاد مزاحمت بوده است.بياناتی گفت: عمليات انجام شده در اين 
مدت 3 مورد آتش سوزی شامل حريق مخروبه در جوالن، حريق سطل 
زباله در ميدان پروانه ها و نشت گاز خودرو در آرامگاه بوعلی بوده است.
وی گفت: همچنين 7 مورد عمليات امداد و نجات شامل 2 مورد نجات 
افراد محبوس شده در آسانسور در صدف و پيشاهنگی، 4 مورد نجات 
افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند، شهرک مدنی، کوچه جاللی 
و پرديس و عمليات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در ميدان 

پروانه ها توسط آتش نشانان به انجام رسيد.

 کودک همســری به دليل آســيب های 
اجتماعی بســيار از قبيل زنانه شــدن فقر، 
گسترش خشونت، طالق، افسردگی و آمار 
باالی سقط جنين نيازمند سياست گذاری ها 
و بازنگری هايی در قوانين مربوط به ســن 

ازدواج است.
به گزارش ايرنا، کودک همسری به ازدواج 
زود هنگام و حتی قبل از سن قانونی دختران 
و پســران گفته می شــود که در بسياری از 

جوامع از جمله در جامعه ما ديده می شود.
آمارهای گوناگونی در زمينه ازدواج زودرس 
ارائه شده است. بر اساس برخی گزارش های 
منتشر شده شمار ازدواج دختران زير 15سال 
در ســال 1392، 41هــزار و 439 مورد و 

پارسال 35 هزار و 550 مورد بوده است.
از طرفی کودک همســری بــا خود تبعات 
آسيب شــناختی بسياری از قبيل زنانه شدن 
فقر، گسترش خشــونت، طالق، افسردگی، 
آمار باالی سقط جنين و...را در پی دارد که 
رفع آنها نيازمند وجود سياست گذاری ها و 

راهکارهايی است.
در خصوص آســيب های ناشــی از کودک 
همسری و راهکارهای موثر بر آن پژوهشگر 
محمدرضــا پور رحيم »جمعيت شــناس« 
گفت: نخســتين پيامد اين پديــده تضييع 
حق انتخاب همســر، تضييع حق اشــتغال، 
تضييع حق بهداشــت فردی است. ما شاهد 
عدم گذران دوران کودکی که پايه ای برای 
زندگی بزرگسالی اســت، هستيم. به نوعی 
اختــالل در ارزش های کــودکان به وجود 
می آيد.عدم درک و تفاهم متقابل در زندگی، 
انــواع فشــارهای روانی مثــل اضظراب و 
استرس و مشکالت روانی در حين ازدواج 
و بعــد از ازدواج، عدم تحليــل و ارزيابی 
درســت از زندگی و امر و نهی همســر، از 

جمله آسيب های کودک همسری است.
وی ادامــه داد: افزايــش ناهنجــاری های 
اجتماعــی مثل همســرآزاری، خشــونت 
خانوادگی، طالق، فــرار از خانه، بی خوابی 
و افزايش فحشــا نيز از آسيب های کودک 
همسری هســتند. افزايش آسيب های ناشی 
از بارداری در ســنين کم ، مثل مرگ و مير 
مــادران و نوزادان، افزايش کودکان کم وزن 
و در نتيجه به خطر افتادن سالمت اين افراد، 
افزايش سقط و سزارين در دوران بارداری، 
افزايش بيماری های زناشــويی نيز از ديگر 

پيامدهای اين پديده به شمار می روند.
بــرای کاهــش  راهکارهایــی   

آسیب های ناشی از ازدواج زودرس
پور رحيم در خصــوص راهکارهايی برای 

رفع اين آســيب اجتماعی افــزود: افزايش 
آگاهی خصوصا برای بزرگســاالن، فرهنگ 
سازی در جامعه، افزايش اطالعات در مورد 
خطرات ناشی از ازدواج با همسران کم سن 
و ســال، اجرای دقيق قواعد و مقررات سن 
ازدواج، و نظــارت کافی بــر آن، تصويب 
جرايم سنگين برای افرادی که در اين پديده 
دخيل هســتند می توانند راهکاری مناسب 

برای اين پديده باشند.
 آســیب های ناشــی از کــودک 

همسری
رياحی نيز در خصوص پيامدهای اجتماعی 
و روانــی اين نــوع ازدواج ها گفت: بحث 
محروميت از تحصيــل يکی از اين پيامدها 
است. اينکه دختران در سنين پايين ازدواج 
می کنند قاعدتا از تحصيل محروم می  شوند. 
از اين رو اين دختــران فرصت های اندکی 
بــرای اشــتغال و درآمدزايی دارنــد و لذا 
اين دختــران در صورتی که همسرانشــان 
فــوت کنند و يا متارکه کننــد در برابر فقر 
آسيب پذيرتر می شــوند و بحث زنانه شدن 

فقر مطرح می شود.
وی افــزود: بحث ديگر که مطرح اســت 
مســئله کيفيت زناشويی است. اين افراد در 
ســنين کم ويژگی های روانــی متفاوتی در 
برخورد با همسرانشان دارند. در بسياری از 
موارد همسرانشــان حدود 10 سال از آن ها 
بزرگتر است، لذا کيفيت زناشويی در اينگونه 
ازدواج ها پايين اســت و رضايت زناشويی 

کاهش پيدا می کند.
رياحــی همچنين افزود: طــالق عاطفی و 
ازدواج های ناپايدار از جمله پيامدهای اين 

نوع ازدواج ها است. در اين باره بايد گفت 
ما شاهد کودکان بيوه هستيم. کسانی که 14 
يا 15 ساله هستند و بيوه شده اند و يا مطلقه 
و دارای فرزند هم هستند. بحث پدرساالری 

نيز در اين روابط بازتوليد می شود.
رياحی در خصوص ديگــر پيامدهای اين 
نوع ازدواج به مساله خشونت و سو استفاده 
اشاره کرد. آزار عاطفی و خشونت جسمی 
در ميان اين دختران بيشتر مشاهده می شود. 
پيامد ديگر نقض حقوق زنان اســت که در 
کنوانســيون های بين المللی در مورد زنان 
مطرح شــده که ازدواج در سنين پايين و به 
اين شکل ممکن اســت ناقض اين حقوق 
باشد. اين عوامل نوعی نقض بحث برابری 
جنسيتی و دســتيابی به آموزش برای زنان 

است.
بــرای کاهــش  راهکارهایــی   

آسیب های ناشی از کودک همسری
رياحی در خصوص اينکه برای اين پديده 
چه راهکارهايی می توانيم داشــته باشيم، 
افزود: نه تنها شناخت ريشه های اين مساله 
مهم اســت بلکه حل اين مشــکل نيازمند 
همکاری همه بخش های جامعه نيز است 
و تنهــا از طريق يــک ارگان يا بخش نمی 
شــود به حل آن پرداخت. نکته ديگر اينکه 
تمايل به افزايش سن ازدواج لزوما تبعيت 
از جوامع غربی نيست بلکه نوعی حمايت 
از حقــوق کودکان اســت و جلوگيری از 
نقض حقوق آن ها اســت. يکــی ديگر از 
راهکارها اصالح قوانين مربوط به ازدواج 
است که حداقل به 18 ســال افزايش پيدا 
کند و در صورتی که ضرورت يافت تا 16 

سال اتفاق بيفتد.
از ديگــر راهکارهايی که رياحــی به آنها 
پرداخت، افزايش سطح تحصيالت دختران 
و حمايت از آموزش دختران بود و گفت: 
ايــن تحصيالت ســبب افزايــش آگاهی 
دختران می شود و لذا اين امر سبب می شود 
حتی اگر آنها به دانشگاه نروند ولی انتخاب 
بهتری را دارا باشند. راه ديگر توانمندسازی 
زنان از طريق افزايش فرصت های شغلی و 
تقويت مهارت های زندگی است که منجر 
می شــود کمتر پيش رسی ازدواج را تجربه 
کنند. مورد بعدی بحث آگاه سازی والدين 
از مخاطرات ازدواج زودرس است. به نظر 
می رسد والدين از خطرات اين نوع ازدواج 

اطالعی نداشته باشند.
آگاه ســازی  ديگر  بحث  گفــت:  رياحی 
جامعــه از حقوق کودکان اســت. نه تنها 
والديــن و دختران بلکه همه گروه ها بايد 
از حقوق کودکان مطلع شــوند. بسياری 
از خانواده هــا به دليل فقر؛ ممکن اســت 
دختران خود را در ســنين پايين به خانه 
بخت بفرستند لذا کمک مالی و اقتصادی 
انگيزه های  ايــن خانواده ها می توانــد  به 
آن هــا را بــرای ازدواج زودرس کاهش 
دهــد و ايــن نيازمند يــک برنامه ريزی 
دقيق و کالن اســت. شايد بتوان از طريق 
مشــوق های مالــی بــه اين خانــواده از 
ازوداج زودتر ايــن دختران و در نهايت 
به ادامــه تحصيــل آنها کمــک کرد. از 
آنجاييکه ازدواج امری مذهبی و شــرعی 
است، شايد بشــود از کمک علمای دينی 

در فرايند آگاه سازی مردم بهره گرفت.

 اولش آنقدرها هم عاشــق خشونت 
نبوديم. خالف ســنگين مجرمان مجازی، 
پخش کردن فيلم عروســی  آدم معروف ها 
 VHS بود. البته قبل تر از آن، ته فيلم های
حتی تصاويری از فيلم عروسی آدم های 
معمولی هم به چشم می خورد. به هر حال 
گذشت و گذشــت؛ فيلم های خصوصی 
تولدها و عروســی ها جــای خودش را 
داد به فيلم هايی از فحاشــی، کتک کاری، 
خودکشــی و هرآنچه که راوی خشونت 

باشد؛ خشونت محض!
حاال اما چند وقتی است که قصه عوض 
شــده و ديگر ايــن فيلم هــا راضی مان 
نمی کند. حاال فيلم هايی را پخش می کنيم 
که حتی بــه روح خودمــان هم صدمه 
فيلم  انتشار  می زنند. شاهدش؟ شاهدش 
کتک خوردن دختری در ســيرجان است 
که تعــداد فالوورهای آن پســر ضارب 
سيرجانی را در اينستاگرام 12 برابر کرد. 
چــرا؟ چون ما از ديدن خشــونت لذت 

می بريم. به همين راحتی.
بياييد رودربايستی را کنار بگذاريم و چند 
ويدئوی جنجال برانگيز که به دست خود 
ما در فضای مجازی دســت به دست شد 
را با هم مرور کنيم؛ فيلم هايی که ســوژه 

همه شان خشونت است:
 »امیر« نزن!

يک پسر جوان 21 ساله دختری 16 ساله 
را که در اينستاگرام به او فحاشی می کرده 

با ترفندی به يک خانه باغ در ســيرجان 
دعوت می کند و پــس از ورود دختر به 
خانه باغ به بدترين شکل او را مورد ضرب 
 و شتم قرار می دهد. به دختر لگد می زند 
و او را مجبور می کند در بوته خار بغلتد. 
دوســت ضارب نيز از ايــن صحنه فيلم 
می گيــرد و به صورت زنــده در صفحه 
اينســتاگرامش پخش می کنــد. اما آنچه 
عجيب اســت واکنش کاربران مجازی به 
اقدام آن پسر جوان است. ميزان استقبال 
از ايــن ويدئو آنقدر زيــاد بود که تعداد 
فالوورهای پسر ضارب در اينستاگرام 12 

برابر شد!
 بله، خاک بر سرش!

همه چيز از انتشار يک ويدئوی 60 ثانيه ای 
شروع شــد. محمدباسط درازهی نماينده 
ســراوان در مجلس می خواهد کارش در 
گمرک راه بيفتد اما کارمند گمرک اهميت 
چندانی به او نمی دهد. کارمند گمرک در 
پاسخ به اصرار نماينده مجلس که »گيتو 
باز کن من برم داخــل« می گويد که من 
بايد اجازه بگيرم و سپس گيت را باز کنم. 
نماينده اصرار می کند و کارمند با کلمات 
»نمی تونم عزيز من، بــرادر من، ما که از 
شما دســتور نمی گيريم« پاسخ می دهد. 
اينجاســت که نماينده می گويــد »تو... 
می خوری از من دســتور نمی گيری. تو 
غلط می کنی از من دستور نمی گيری. ....« 
کارمند مورد توهيــن قرار گرفته خطاب 

به ســايرين  می گويد: »ايشــون نماينده 
مجلســه که اين طوری صحبت می کنه.« 
يک مراجعه کننده می گويد: »خاک بر سر 
مملکتی که تو نماينده مجلسش هستی.« 
نماينده مجلــس هم می گويــد: »خاک 
بر ســرش بشــه؛ بله!« بعد هم يک آقای 
کاپشن مشکی از راه می رسد و نماينده را 

بيرون می اندازد.
در واقع، ميزان خشم آدم ها در اين ويدئو 
به قدری باالست که هيچکدام حتی برای 
دقايقی کوتاه هم که شده خويشتن داری 
نمی کننــد و در اين ميان گنــاه نماينده 
به عنوان کســی که از قــدرت عمومی 

برخوردار است، بيشتر به نظر می رسد.
پول  تومن   260 نمی شــینم؛   

شلوارمه!
معلمی در يک مدرســه پسرانه در حال 
تنبيه کردن شــاگردش و فريادکشيدن بر 
سر اوست و مداوم از او می خواهد روی 
زمين بنشيند. چندباری داد می زند: »می گم 
بشين!« و دانش آموز جواب می دهد: »260 
تومن پول شــلوارمه، نمی شــينم.« معلم 
جواب می دهد: »تو غلط می کنی« و بعد با 
برخوردی فيزيکی به به زور دانش آموز را 
روی زمين می نشاند و اين در حالی است 
که دانش آموز ديگری در کالس در حال 

فيلم گرفتن از معلمش است.
 برید بمیرید!

»اگه نميتونيد پول دربياريد، بريد بميريد!« 

اين پيام ساشــا سبحانی پسر سفير سابق 
ايران در ونزوئال به مردم بود که اگر مردم 
نمی تواننــد پول در بياورند، بهتر اســت 
بميرند. اين پســر جوان که در اينستاگرام 
فعــال بــود، تصاويــری را از زندگــی 
شخصی اش که در رفاه کامل بود، منتشر 
می کرد و وقتی مــردم به او کامنت منفی 
دادند، او هم اين پيام را برايشان فرستاد. 
اما موضوع به اينجا ختم نشد. تعدادی از 
بازيگران معروف در صفحات مجازی شان 
به ســخن او واکنش نشان دادند و او نيز 
با تمــام توان به تهديدکــردن آنها بويژه 
بازيگران زن پرداخت و آنها را به بدترين 
شکل ممکن تهديد کرد. نتيجه اش؟ تعداد 
فالوورهای او در صفحه اينستاگرامش به 

بيش از 100 هزار نفر رسيد!
 برامون گریه و زاری نکنید!

دو دختر نوجوان شاد و خندان روی پلی 
در يکــی از خيابان های اصفهان در حال 
قدم زدن، گفتن و خنديدن هســتند و از 
خودشان فيلم می گيرند. اما اين قدم زدن 
و خنديدن قرار است به يک اتفاق مرگبار 
منجر شــود؛ يعنی خودکشی از روی پل. 
آنها شاد و خوشحال وصيت می کنند و از 
دوستانشان می خواهند که بعد از مرگشان 
کســی برايشــان گريه و زاری نکند. در 
نهايــت خودشــان را از روی پل پرت 
می کنند و يکی از آنها در دم جان می بازد 
اما ديگری به بيمارســتان منتقل می شود. 

اين فيلم سرشار از خشونت بارها و بارها 
در فضای مجازی دســت به دست شد و 
حتی خيلی ها پيام های طنزآميز برای اين 

ويدئو نوشته اند.
ايــن 5 ويدئو کــه همگــی در فضای 
دارای سوژه ای  پربحث شــدند  مجازی 
بودنــد: خشــونت! و خيلی  مشــترک 
وقت هــا مــا مخاطبان فضــای مجازی 
خواســته يا ناخواسته به بازنشر خشونت 
پرداخته ايم؛ کاری که می توانيم اسم آن را 
»خشــونت بازی« بگذاريم. درست است 
که در گذشــته نيز دست به دست کردن 
ويدئوهای جنجالی به شکلی ديگر برای 
مردم يک جور سرگرمی محسوب می شد 
اما در گذشــته ســوژه های جذاب مردم 

بسيار متفاوت بود: »حريم خصوصی«.
محمود شــهرياری يکی از اولين قربانيان 
انتشــار فيلم خانوادگی و خصوصی بود. 
ســال ها پيش از او در مراســم عروسی 
برادرش فيلمی منتشــر شــد که منجر به 
دو ســال ممنوع الــکاری او شــد. جواد 
آتش افروز نيز در آن مراسم حضور داشت 
و از قضا او نيز ممنوع الکار شــد. اين دو 

نفر، ديگر آن آدم های سابق نشدند.
فيلــم عروســی زيبــا بروفــه را يادتان 
می آيــد؟ همــان فيلمی که به ســرعت 
از مجلــس خصوصــی او در ميان مردم 
پخش شــد. ما آن فيلم را منتشر کرديم 
تا آتش کنجکاوی مان خاموش شــود اما 
بهايــش برای زيبا بروفه حدود 8 ســال 
اتفاقا  بود. همســرش هم  ممنوع الکاری 
همين چند هفته پيش فوت کرد و با فيلم 

تشييع پيکرش هم همان کار را کرديم.
انتشار فيلمی منتسب به زهرا اميرابراهيمی 
را چطور؟ همان هنرپيشه معروف سريال 
»نرگــس« که در اوج شــهرت، اين فيلم 
طوالنی از او منتشــر شــد و نهايتا بهای 
آن فيلــم خصوصی مهاجــرت اجباری 

اميرابراهيمی از کشور بود.
فيلم قليان کشيدن عبدالرضا هاللی مداح 
معــروف و ده هــا فيلم ديگــر از حريم 
خصوصی آدم های مشهور، مصداق همين 

موضوع هستند.
اما سوال اينجاست که چرا ما اين طوری 

هستيم؟
محمد رحيمی - جامعه شــناس و استاد 
دانشگاه - می گويد که دليلش بی تفاوتی 

است؛ يک بی تفاوتی اجتماعی.
اين جامعه شناس درباره انتشار فيلم پسر 
سيرجانی و کتک خوردن آن دختر جوان 
می گويــد: »اين موضــوع را بايد ابتدا از 
جنبــه عمومی بررســی کرد. متاســفانه 
يــک بی تفاوتی اجتماعــی در جامعه ما 
در حال رواج اســت. يعنــی يک اتفاق 
ناهنجــار اجتماعــی رخ می دهد و مردم 
از آن اســتقبال می کنند. مــردم ما دنبال 
ســوژه های نامتعارف هستند. يک  زمانی 
مردم، سوژه ها و آدم های ناهنجار را طرد 
می کردند اما امــروز ناهنجاری اجتماعی 
ميان خيلی ها مقبول اســت. اين نشــان 
می دهد که جامعه ما نسبت به ناهنجاری 
بی تفاوت شده است. بی تفاوتی اجتماعی 
نشان دهنده اين است که آموزش های الزم 

اجتماعی به مردم داده نشده است.«

آسیب های ناشی از کودک همسری 
را جدی بگیریم

بازخوانی 5 ویدئوی پربحث و جنجالی در فضای مجازی
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نحوه واگذاريشرایط پرداختتوضیحاتمبلغ تضمینقیمت پایهنوع کاربریپالک ثبتی
اعیانعرصه

همدان-خیابان خضریان روبروی درمانگاه مهدیه بن بست 1
27 شعیر مشاع از 9۶ شعیر شش 1/139/0۶2/5005۶/953/125مسكونی204/703001۶/580گلزار پالک 324

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفدانگ یک باب منزل مسكونی

2
همدان –شهرک فرهنگیان  -علی آباد  خیابان شهید 

تهرانی کوچه شهید خیبر جنب دار القرآن چهارده معصوم 
پالک 257

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفشش دانگ1/100/000/00055/000/000مسكونی49/441229/1848

همدان –شهرک فرهنگیان  علی آباد خیابان شهدا خیابان 3
تخلیه نشدهبند4-2 گروه الفشش دانگ1/300/000/000۶5/000/000مسكونی1801109/1291شهید گل محمدی بن بست عبدی پالک

تخلیه نشدهبند4-2    گروه الفشش دانگ1/400/000/00070/000/000مسكونی131180274/10مالیر-خیابان شهدا کوچه گنجي بن بست اول4

همدان- شهرک امیر کبیر خیابان بیست متري گلزار کوچه 5
تخلیه نشدهبند 4-2         گروه بشش دانگ5/700/000/000285/000/000مسكونی2۶4/3239010/10350مریم پالک 24

تخلیه نشدهبند4-2          گروه الف78/87 شعیر1/0۶8/031/25053/401/5۶3مسكونی130/21201353/2۶تویسرکان-خیابان امیر کبیر-کوچه صدر-پالک ۶14

کبودرآهنگ-شیرین سو- انتهای خیابان امام-کوچه 7
تخلیه نشدهبند4-2          گروه  الفشش دانگ750/000/00037/500/000مسكونی۶27/۶485277/247شهریار پالک ۶5571-8۶۶85

2/932/973/8۶۶14۶/۶48/۶94مرغ مادر17719219۶71/۶81اسد آباد- روستای آجین8
38/737  شعیر مشاع از9۶ 
شعیرشش دانگ یک واحد 

مرغداری
تخلیه نشدهبند4-2          گروه  ج

2/987/394/875149/3۶9/744مرغ مادر20530233271/1095اسدآباد-روستای آجین9
38/5۶1 شعیر مشاع از9۶ 
شعیرشش دانگ یک واحد 

مرغداری
تخلیه نشدهبند4-2          گروه   ج

140/000/0007/000/000زراعی15/238---------5۶00نهاوند شهر کیان10

دو سوم سهم مشاع از سه سهم 
و یک سوم سهم از چهار سهم 

مشاع از هشتصدو هشتاد سهم و 
هفتادو دو شعیر یک قطعه زمین 

مزوعی

تخلیه نشدهبند 4-2          گروه ب

تویسرکان-جاده کنگاور روبروي پمپ بنزین روستاي 11
15140جعفریه

70اصله درخت گردو و 
زردآلو وغیره ،مجهز به 

سیستم آبیاري قطره اي 
تحت فشار ،یک حلقه 

چاه با عمق 25 متر 
،استخر جمع آوري آب 

واشتراک برق سه فاز

52/135 شعیر مشاع از 9۶ شعیر ۶57/7۶9/91732/888/49۶زراعي / باغ9/889
تخلیه نشدهبند 4-2          گروه   ج۶ دانگ یک قطعه باغ

نهاوند-شهر فیروزان-کیلومتر 4 جاده کرمانشاه-روستای 12
تخلیه نشدهبند4-2 گروه بشش دانگ1/500/000/00075/000/000واحد گاوداری38۶۶۶۶015/1/18/31بره فراخ

سال97 دوم  نــوبت  یــده  مزا گهــی  آ
بانک توسعه تعاون در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد خود را در استان همدان مطابق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری

 )https://eauc.setadiran.ir( از سامانه الكترونیكی تدارکات دولت 
با شماره مزایده 2009701۶2900001 به صورت الكترونیكی به  فروش برساند : داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8:30 صبح روزسه شنبه مورخ 1397/10/18 لغایت پایان وقت 

اداری روز دو شنبه  مورخ 1397/11/01 به سامانه مذکور مراجعه و ضمن بازدید از ملک مورد نظر حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه 97/11/1 نسبت به ثبت پیشنهاد خرید خود در سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت اقدام نمایند.

ــرم هــای مخصــوص  ــان مــی بایســت جهــت دریافــت ف 1-متقاضی
شــرکت در مزایــده مبلــغ 250/000 ریــال بحســاب 3700/111/10000/5 
بنــام امــور مالــي نــزد شــعب  بانــک توســعه تعــاون سراســر کشــور  
واریــز و فرمهــای مربوطــه را از مدیریــت شــعب وشــعب تابعه اســتان 

دریافــت نماینــد.
2-پیشــنهاددهندگان بــرای شــرکت در مزایــده مــی بایســت مبلــغ 
5% قیمــت پایــه کارشناســی را بــه حســاب بــا کــد 1251نزد شــعب 

بانــک توســعه تعــاون سراسرکشــور واریــز نماینــد .
3-به مدارک خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-نحــوه وصــول ثمــن معاملــه بصــورت نقــد و نقــد واقســاط و بــه 
شــرح ذیــل مــی باشــد :

4-1-فروش به صورت نقدی
ــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز از  ــده مزای ــف( برن ال
زمــان ابــالغ نتیجــه مزایــده نســبت بــه واریــز 10% از ثمــن معاملــه 

بــه حســاب بانــک توســعه تعــاون اقــدام نمایــد.
تبصــره: تضمیــن شــرکت در مزایــده )5%( بعنــوان پرداختی قســمتی 

از 10% ثمــن معاملــه محاســبه مــی گــردد و خریــدار موظــف بــه واریز 
مبلــغ مابــه التفــاوت 10% می باشــد .

ب( کار ســازی 80% همزمــان بــا تنظیــم مبایعــه نامــه و 20 روز پــس 
از اعــالم نتیجــه .

ج( کارســازی 10% همزمــان بــا تنظیــم ســند انتقــال بنــام 
خریداروحداکثــر یــک مــاه پــس از تنظیــم مبایعــه نامــه.

در صــورت تاخیــر در پرداخــت بنــد )ب( و)ج( 24 % جریمــه ســالیانه 
نســبت بــه باقیمانــده بعنــوان خســارت در نظــر گرفتــه خواهد شــد 
و در صــورت انصــراف از مزایــده یــا عــدم رعایــت مــوارد مذکــور در 
بنــد 4 جهــت پرداخــت ثمــن معاملــه 5% ســپرده شــرکت در مزایده 
نامبــرده بــه نفــع بانــک ضبــط و بانــک مراتــب را بــه شــخص دیگری 

کــه پیشــنهاد او در مرتبــه دوم قــراردارد ابــالغ مــی نمایــد 
ــه تنظیــم مبایعــه  و اگــر او هــم در ظــرف مــدت مذکــور نســبت ب
ــه  ــود وج ــر نش ــه حاض ــام معامل ــرای انج ــا ب ــد ی ــدام نكن ــه اق نام

ــد. ــد ش ــد خواه ــده تجدی ــط و مزای ــزی وی ضب واری
4-2- فروش به صورت نقد واقساط:

میزان پرداخت غیر نقدی)باقیمانده در اقساط(میزان پرداخت نقدیشرایط پرداخت گروهردیف
----------------100%الف1

30%در اقساط 3۶ماهه)اجاره به شرط تملیک(70%ب2

70%در اقساط 30 ماهه )اجاره به شرط تملیک(30%ج3

اولویت فروش با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی قابل بررسی است.د4

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:

 تبصره1- در شرایط مساوی قیمت پیشنهادی، اولویت با فروش نقدی است.
تبصره 2- درفروش امالک بصورت نقد یا نقدو اقساط،در صورت انصراف برنده از شرکت در مزایده و یا عدم رعایت کلیه 

شرایط مزایده، 5% سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع بانک ضبط خواهد شد.  
5-واریزی نفر دوم تا معامله قطعی با برنده نفر اول مسترد نخواهد شد.

6-بانک در قبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهاد ها مختارخواهد بود. شرکت کننده در مزایده هرگونه حق احتمالی را از این جهت 
، قباًل از خود سلب و اسقاط می نماید .

7- برنده مزایده حق واگذاری موضوع مزایده را به دیگری نخواهد داشت .
8-کلیه هزینه های مربوط به شــهرداری و نقل و انتقال اعم از مالیات و 1/2 خرج محضر بعهده بانک و1/2 خرج محضر و 
غیره به عهده خریدار می باشــد، ضمناً در فروش اجاره به شرط تملیک هزینه های دفترخانه)عقد اجاره به شرط تملیک( به 

عهده برنده مزایده میباشد.
9-حضور پیشنهاد دهندگان و یا نماینده آنها در جلسه مزایده با ارائه کارت شناسایی آزاد خواهد بود.

10- جلسه برگزاری مزایده راس ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/03 در محل مدیریت شعب استان همدان 
واقع در میدان جهاد- نبش خیابان جهان نما وعارف، با حضور یا عدم حضور شــرکت کنندگان در مزایده تشکیل گردیده و 

پیشنهاد ات رسیده باز و قرائت و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
11- کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی در جراید و هزینه کارشناســی بعهده برنده مز ایده خواهد بود و از اولین صورت 

حساب وی کسر می گردد.
12-اخذ اســتعالم ها با اعطای نمایندگی از طرف بانک بعهده خریدار می باشــد و صرفاً هزینه ها ی متعلقه رابانک تقبل 

خواهد نمود.  
13- واگذاري کلیه امالک با شرایط موجود میباشد. 

14-متقاضیان شــرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(  به مرکز آموزش بازرگانی 
اســتان همدان واقع در شهر همدان خیابان جهان نما  مقابل مجتمع تجاری جهان نما ساختمان 104 واحد3 مراجعه نموده 
و جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن دفتر مرکز آموزش با شماره 38230464و یا با  مدیریت شعب بانک توسعه 

تعاون  استان همدان به شماره قید شده تماس حاصل نمایید.      

شـــرايط مـــزايــده:

تلفن: 38218400-5

م الف: 3811
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آگهي مزایده )نوبت اول(
بدیوسیله اعالم مي گردد این مرجع در راستاي مواد 114 و 117 و 139 و قانون اجراي احكام مدني از طریق مزایده به فروش 
دو تن کود سولوپتاس تولید شكرت اورال )oral( و 115 کیلو کود سنكور تولید شرکت مهان به قیمت پایه 3۶2/۶25/000 
ریال معادل 3۶/2۶2/500 تومان متعلق به مسعود حسینخاني بابت محكومیت پرونده اجرایي کالسه 219/97/اج م اجراي 

احكام مدني شوراي حل اختالف شهرستان بهار مي نماید.
الزم به ذکر مي باشــد که مزایده از قیمت ارزیابي شروع خواهد شد و برنده مزایده موظف است حداقل ده درصد قیمت 
پیشنهادي را في المجلس پرداخت نماید و کساني که تمایل به خرید یا بازدید از مال را دارند مي توانند به محل نگهداري 
مال مراجعه و نسبت به مشاهده و بازدید مال اقدام نمایند خریداران مي توانند نسبت به خرید بخشي از مال اقدام نمایند.
تاریخ و محل انجام مزایده: مزایده فوق از ســاعت 11 روز سه شــنبه مورخ 97/11/23 در محل مجتمع شوراي حل 
اختالف شهرســتان بهار واقع در بهار، انتهاي خیابان فدائیان اســالم روبروي حوزه علمیه خواهران انجام خواهد 

گرفت.
مشخصات اموال مورد مزایده:

دو تن کود سولوپتاس تولید شكرت اورال )oral( کیلویي هشتاد هزار الي نود هزار ریال با قیمت متوسط فروش هشتاد و 
پنج هزار ریال )85/000( که مبلغ کل آن صد و هفتاد میلیون ریال معادل هفده میلیون تومان )17/000/000(

115 کیلو کود سنكور تولید شرکت مهان کیلویي یک میلیون و ششصد هزار ریال الي یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار 
ریال با قیمت متوســط فروش یک میلیون و ششــصد و هفتاد و پنج هزار ریال )1/۶75/000 ریال( که مبلغ کل آن صد و 
نود و دو میلیون و ششــصد و بیســت و پنج هزار ریال معادل نوزده میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد تومان 

)19/2۶2/500 تومان( مي باشد.
جمع ارزش برآوردهاي کودهاي توقیفي معادل سیصد و شصت و دو میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال معادل سي 

و شش میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد تومان )3۶/2۶2/500 تومان( مي باشد.)م الف 748(
محل نگهداری مال مورد مزایده:

بهار- خ سی متری- روبه روی مدرسه فضیلت- مغازه سم و کود فروشی
محمد معینی قاضی اجرای احكام مدنی

شوراي حل اختالف شهرستان بهار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

1397/9/21هیأت  مورخه   1397۶032۶034001107 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر غفوریان 
فرزند جواد به شــماره شناسنامه 491 صادره از همدان در سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب کارخانه بتن به مساحت 5894/39 
مترمربع تحت پالک 28/829اصلي واقــع در همدان بخش چهارم 
موسوم به کنجینه خریداري مع الواســطه از شرکت آبادگران محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 3۶87(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
موسي حنیفه- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان 

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 1397۶032۶009000440 مورخه 97/10/22 هیأت 
اراضي و ساختمان هاي  قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي  موضوع 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات 
مالكانــه و بالمعارض آقــاي علي قنبري فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 10299 صادره از فامنین به شماره ملي 3990090992 
صادره از شــش دانگ یک باب خانه باغ به مســاحت دویست و 
چهارده مترمربع و سي و هفد صدم مترمربع قسمتي از پالک 104 
اصلي واقع در بخش پنج همدان خریداري از مالک رســمي آقاي 
کاظم ناصري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي بــه مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 290(
تاریخ انتشار نوبت اول: 25/ 10/ 1397

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/10
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 1397۶032۶034001108 مورخه 1397/9/22هیأت 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقــه دو تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضــي آقاي علیرضا 
غفوریان فرزند جواد به شــماره شناســنامه 288 صادره از همدان 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب کارخانه بتن به مساحت 
5894/39 مترمربع تحت پالک 28/829اصلي واقع در همدان بخش 
چهارم موســوم به کنجینه خریداري مع الواسطه از شرکت آبادگران 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 3۶85(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
موسي حنیفه- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابر رأي شماره 1397۶032۶001000۶41 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمدرضا پیروي فرزند یوســف به شماره شناسنامه 1233 
صــادره از تهران در اعیاني یک قطعه باغ )با پرداخت حق االرض به مالک 
عرصه( به مساحت 1307/85 مترمربع قسمتي از پالک1/7۶9 حومه بخش 
سه واقع در همدان جاده اســتخر عباس  آباد خریداري با واسطه از مالک 
رسمي آقاي علي زیرک محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم 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 ســند مالكیت 

صادر خواهد شد.)م الف 3703(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25
علی زیوری حبیبی

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک همدان

سخنگوی هیات کشتی همدان خبر داد
حضور پرتعداد کشتی گیران و داوران همدان 

در جام تختی
 ســخنگوی هيــات کشــتی اســتان همــدان گفــت: چهــار 
کشــتی گير و چهــار داور از اســتان همــدان در جــام بين المللــی 

ــت. ــد داش ــور خواهن ــی حض تخت
ــای  ــی ونهمين دوره رقابت ه ــت: س ــارس گف ــه ف ــژاد ب ــم ناصرن ميث
بين المللــی کشــتی فرنگــی جــام تختــی روزهــای چهــارم و پنجــم 

ــای  ــی ونهمين دوره رقابت ه ــک و س ــهر انديمش ــاه در ش ــن م بهم
بين المللــی کشــتی آزاد جــام تختــی روزهــای 18 و 19 بهمــن مــاه 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ در کرمانش
وی عنوان کرد: مســعود چوبين، مزدک گيتی، داريوش چلوئيان و بيژن 
روزبهانی داوران بين المللی استان طی حکمی از سوی فدراسيون کشتی 
کشور برای قضاوت و داوری رقابت های بين المللی کشتی فرنگی و آزاد 

جام جهان پهلوان تختی در بهمن ماه سال جاری دعوت شده اند.
ســخنگوی هيــات کشــتی همــدان تصريــح کــرد: در کشــتی 
ــم  ــای ميث ــه نام ه ــتان ب ــتی گير از اس ــار کش ــی چه ــام تخت آزاد ج

فيروزآبــادی در وزن 57 کيلوگــرم، مســعود کمرونــد در 74 کيلوگــرم، 
دانيــال شــريعتی و هــادی وفايــی در وزن 97 کيلوگــرم روی تشــک 

ــت. ــد رف خواهن
ــن  ــتان در معتبرتري ــتی گير از اس ــار کش ــور چه ــه داد: حض وی ادام
ــابقه  ــر بی س ــال اخي ــد س ــی کشــتی کشــور در چن ــداد بين الملل روي

بــوده و ايــن نشــان از رونــد رو بــه رشــد کشــتی همــدان دارد.
و  گــودرزی  صــادق  همچنيــن  کــرد:  خاطرنشــان  ناصرنــژاد 
ــام  ــی در ج ــوان مرب ــه عن ــدان ب ــتان هم ــر از اس ــد مالمي علی محم

تختــی حضــور خواهنــد داشــت.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

تکلیف کی روش و کلمبیا نهایتا امروز 
مشخص می شود

 فدراسيون فوتبال کلمبيا امروز سرمربی تيم ملی کشورش را انتخاب 
می کند.

بــه گزارش مارکا، حضور کارلوس کی روش در تيم ملی فوتبال کلمبيا 
تقريبا قطعی شــده اســت و آن ها امروز مربی تيم ملی اين کشــور را 
مشــخص خواهند کرد. ظاهرا اين فدراسيون گزينه نهايی خود را پيدا 
کرده است. ســرمربی پرتغالی هدايت اين کشور را در فوريه بر عهده 
خواهــد گرفت. کی روش که هدايت تيم ملــی فوتبال ايران را در جام 
ملت های آســيا 2019 بر عهده دارد پس از اين رقابت ها هدايت کلمبيا 
را بر عهده خواهد گرفت. او کوپا آمه ريکا را در تابســتان آينده پيش 
رو خواهد داشت. نخستين تجربه مربی گری اش در بازی های دوستانه 
مــارس خواهد بود. هنوز حريفان کلمبيا در اين بازی ها به طور قطعی 
مشخص نشده اســت اما يکی از آن ها به احتمال فراوان تيم ملی ژاپن 

خواهد بود.
خورخه انريکه ولس يکــی از اعضای کميته فوتبال کلمبيا اعالم کرد: 
کی روش يکی از گزينه های مورد نظر ما برای هدايت تيم ملی است. ما 

با او صحبت کرده ايم و آن را پنهان نمی کنيم.
ولس در ادامه اظهار کرد: با ســرمربی پرتغالی ابتدا در پرتغال و سپس 
در سانتياگو برنابئو در جريان فينال برگشت کوپا ليبرتادورس صحبت 
کرديم. او در مورد امضای قرارداد با ســرمربی پرتغالی گفت: احتمال 
اينکه سرمربی پرتغالی هدايت تيم ملی کشورمان را بر عهده بگيرد زياد 
اســت اما تا آخر امروز صبر می کنيم چون پنج تا شش گزينه ديگر نيز 
وجود دارند. رامون خســورون )رئيس فدراسيون فوتبال کلمبيا( کسی 
اســت که در اين رابطه تصميم گيری می کند و مطمئنا او بهترين گزينه 

را انتخاب خواهد کرد.
ولس در پايان اظهار کرد: اميدوار هســتيم در هفته  نخســت فوريه نام 
ســرمربی جديد را به صورت رسمی اعالم کنيم. اين اتفاق پس از جام 

ملت های آسيا رخ خواهد داد.

نظرسنجی AFC برای آقای گل جام ملت ها 
با پیشتازی سردار 

 سردار آزمون به همراه شامرادوف و معز علی نامزدهای نظرسجنی 
AFC برای کسب عنوان آقای گلی جام ملت های آسيا هستند.

به گزارش ايســنا، با اتمام دور دوم مرحله گروهی جام ملت های آسيا، 
معز علی با پنج گل در صدر جدول بهترين گلزنان جام قرار دارد. بعد 
از او سردار آزمون و الدور شامرادوف با سه گل در رده دوم قرار دارند.

حساب توئيتر جام ملت های آسيا از مخاطبان برای پيش بينی آقای گل 
نهايی اين مســابقات نظر سنجی کرده است. همچنين گزينه ديگری با 

عنوان "ساير بازيکنان" نيز در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر سردار آزمون با 32 درصد اين دو بازيکن جلوتر است و 

گزينه "ساير بازيکنان" با 42 درصد پيشتاز است.
توئيتــر حســاب  بــه  مراجعــه  بــا  ملــی  تيــم   هــواداران 

twitter.com/afcasiancup  می توانند در اين نظرسنجی شرکت 
کنند و به گزينه مورد نظر خود رای دهند.

برگزاری رقابت های کشتی زیر 23سال آسیا 
تصویب شد

 رئيس شورای کشتی آسيا از برگزاری رقابتهای قهرمانی زير 23 سال 
قاره کهن در سال 2019 ميالدی خبر داد.

به گزارش مهر، دولت تورليخانوف رئيس شــورای کشتی آسيا در نامه 
ای به فدراســيون کشتی ايران اعالم کرد اولين دوره رقابت های کشتی 
آزاد و فرنگی زير 23 سال آسيا روزهای 4 تا 6 فروردين ماه سال 98 در 
شهر اوالن باتور پايتخت مغولستان برگزار خواهد شد. البته اين مسابقات 

هنوز در تقويم اتحاديه جهانی کشتی ثبت نشده است.
قرار اســت بزودی در جلســه ای با حضور ســرمربيان تيم های ملی 
بزرگساالن، زير 23 سال و جوانان در مورد ترکيب تيم های اعزامی به 

اين رقابت ها و جام جهانی روسيه تصميم گيری شود.

داوران مالیری راهی مسابقات بین المللی 
کشتی فرنگی و آزاد شدند

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير گفت: داوران بين 
المللی ماليری راهی مسابقات کشتی فرنگی و آزاد جام جهان پهلوان 

تختی شدند.
مهدی رضائی در گفت و گو با ايســن افزود: مسعود چوبين و بيژن 
روزبهانی داوران بين المللی ماليری طی حکمی از ســوی فدراسيون 
کشتی کشــور برای قضاوت و داوری رقابت های بين المللی کشتی  
فرنگی و آزاد جام جهان پهلوان تختی در بهمن ماه سال جاری دعوت 

شدند. 
وی اظهارکــرد: رقابــت های بين المللی کشــتی  فرنگی جام جهان 
پهلوان تختی از 3 تا 5 بهمن ماه به ميزبانی استان خوزستان، شهرستان 
انديمشــک و رقابت های بين المللی کشــتی آزاد جام جهان پهلوان 
تختی از 17 تا 19 بهمن ماه به ميزبانی اســتان کرمانشــاه برگزار می 
شــود، همچنين در اين دوره از رقابت ها  12 تيم از کشورهای جهان 

در رشته فرنگی و آزاد  به مصاف هم می روند. 
رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير در ادامه به کســب عنوان نائب 
قهرمانی مسابقات تکواندو قهرمانی خردساالن استان توسط ورزشکار 
ماليری اشــاره و خاطرنشــان کرد: تکواندوکاران خردسال مالير با 
کســب 9 مدال رنگارنگ طال، نقره و برنز، نائب قهرمانی مســابقات 
قهرمانی خردســاالن استان را از آن خود کردند. وی بيان کرد: در اين 
دوره از رقابــت ها محمد رضا جوکار، محمد مهدی کريم پيرحياتی، 
محمدپارسا کريم پيرحياتی، ابوالفضل نصيری مقام اول و مدال طال، 
علی اسکندری، اميرمحمد قنبری و آريا نعمتی مقام دوم و مدال نقره 
و عرشيا ترک و متين رجايی مقام سوم و مدال برنز را کسب کردند. 

تیم ملی مشکل فنی ندارد
 می توانیم عراق را هم ببریم

 پيشکســوت فوتبال ايــران می گويد که تيم ملی ايران، پتانســيل 
قهرمانی در آسيا را دارد.

محمد پنجعلی پيشکسوت فوتبال ايران در گفت وگو با ايسنا، در مورد 
شرايط ايران در دو بازی اولش در مرحله گروهی گفت: من به لحاظ 
فنی از تيم ملی مشکلی نديدم. تيم ملی ما در همه خطوط خوب بود 
و شــرايط بازی ها در وضعيت خوبی قرار داشت. حسن اين بازی ها 
در اين بود که تيم ملی از ياران ذخيره اســتفاده کرد و از تمام ظرفيت  
و پتانسيل بازيکنان استفاده شــد. اين باعث می شود که تيم بهتر و با 
کيفيت تری داشــته باشيم. ما در مرحله گروهی کار مشکلی نداريم و 
عراق را هم می توانيم ببريم اما اصل کار از مرحله حذفی آغاز می شود 

و در آن مرحله است که بازی به بازی سخت تر می شود.
او در پاسخ به اين ســوال که تفاوت ترکيب تيم ملی در بازی اول و 
دوم نشان دهنده چه چيزی می تواند باشد گفت:  اين اتفاق نشان دهنده 
اين است که نيمکت ايران با بازيکنانی که در داخل زمين بازی می کنند 
تفاوت فاحشی ندارد و اين حسن بسيار بزرگی است. تيم در مجموع 

خوب بوده و جا افتاده تر هم خواهد شد.
اين پيشکسوت در مورد رقبای ايران در جام ملت ها گفت: ما احتماال 
در مرحله يک هشــتم نهايی به ســوريه برخورد می کنيم. اين تيم ها 
لقمه  گلوگيری برای ايران نمی توانند باشــند. دو تيم ژاپن و اســتراليا 
هســتند که می توانند مقداری برای ما دردســر ايجاد کنند. با اين که 
ژاپن، ترکمنستان را به سختی 3 بر 2 برد يا استراليا در بازی اول خود 
شکســت خورد اما آن ها تيم های چقر و حرفه ای هستند و سوابقشان 
در آسيا بيشتر است. تيم ملی ما هم تيم بسيار خوبی است. ما بازيکنانی 
داريم که در تيم های اروپايی مشــغول هســتند و در فوتبال ايران هم 
بهترين ها را در اختيار داريم. نيمکت تيم ما هم با ترکيب داخل زمين 
فرقی ندارد و کسی مثل محمدحسين کنعانی زادگان هم به بازی گرفته 

می شود که در بازی قبل در ترکيب ايران نبوده است.
پنجعلی درباره شــرايط برگزاری جام ملت های آســيا و اضافه شدن 
هشــت تيم به اين مسابقات گفت: اضافه شدن اين تيم ها به باال رفتن 
انگيزه کشورها کمک می کند. شايد باعث شود کيفيت بازی ها مقداری 
پايين بيايد اما در درازمدت به نفع فوتبال آســيا خواهد بود. مسابقات 
جام ملت ها در شرايط خوبی برگزار می شود و در اين سطح از بازی ها 
نظم خوبی وجود دارد و امکانات و چمن اســتاديوم از کيفيت خوبی 

برخوردار است.
او در پايان درباره شــانس قهرمانی ايران در اين مسابقات گفت: اين 
مطلب را دلی می گويم و ما واقعا پتناســيل قهرمانی در آسيا را داريم. 
شايد به آن صورت امکانات نداشته باشيم. باالخره فوتبال ما حرفه ای 
نيست و مشکالت خودمان را داريم اما خالقيت و هوش تکنيکی ما 
می تواند عامل خوبی باشــد تا ما بتوانيم در اين مسابقات موفق بيرون 

بياييم و قهرمان اين رقابت ها شويم.

 ايران با نمايشــی که در دو بازی ابتدايی 
خود در جام ملت ها به منصه ظهور گذاشت، 
نشــان داد که از امــارات و از اين رويداد 

متفاوت فقط قهرمانی می خواهد.
 تيــم ملی در دو بازی برابــر يمن و ويتنام 
و در آســتانه بازی حســاس برابر عراق که 
حکم يک فينال زودرس را دارد، ثابت کرد 
که در قامت يک مدعی تمام عيار ظاهر شده 
و باالتر از بقيه تيم ها، شانس اصلی قهرمانی 

است.
به تيمی که در روســيه عاشق و دلبسته يک 
بازی دفاعی بود، پيش از پاگذاشتن به جام 
ملت ها اين انتقاد وارد می شــد که سربازان 
کارلوس کی روش با چنين نمايشی در قامت 

يک مدعی تمام عيار قدعلم نخواهند کرد.
از همان شبی که تيم ملی فقط به اندازه يک 
بغل پای دقيق مهدی طارمی با رســتگاری 
بــزرگ و تاريخی فاصله داشــت، تا همين 
چند شــب پيش که گرم حضــور در جام 
ملت های امارات می شــديم و در اين 6 ماهِ 
ماالمال از حاشــيه که دعوا و جنجال در آن 
بيش از همه به چشــم می خورد، يک انتقاد 
به تيم ملی وارد بود که ســينيور با تفکرات 
هميشــگی دفاعی اش و محروم کردن تيم 
ملی از نمايش يک فوتبال مالکانه، در امارات 
نمی تواند رويای چهار دهه ای فوتبال ايران 

را به واقعيت گره بزند.
خيلــی از کارشناســان و اهالی رســانه و 
مهمتــر از همه درصد بااليی از مردم بعد از 
جام جهانی 2018 و درست در روزهايی که 

خالی از احساسات نشــات گرفته از کسب 
چهار امتيــاز در بزرگ ترين رويداد فوتبالی 
دنيا شــده بوديــم، تفکرات کــی روش و 
دستيارانش به سبب نمايش تدافعی برابر هر 
ســه رقيب آفريقايی و اروپايی در روسيه را 
در تيررس انتقاد قرار داده بودند و استدالل 
اردوگاه منتقديــن هم بر اين بــود که تيم 
ملی اگر از الک دفاعی خارج می شــد و با 
برخــورداری از ابزارهای ايــده آل تيم ملی 
در فاز تهاجمی، کمی بيشــتر به فکر حمله 
می بود، ايــران در گروه مــرگ جام جهانی 
زندگی بهتری را تجربه و دســت آخر حتی 
در صف 16 تيم برتر دنيا هم قرار می گرفت.
با اينکه در آن برهه، اين انتقادات تا چه اندازه 
منطقــی و فوتبالی بــود در اين مجال خيلی 
ســروکار نداريم، اما اينکه تيم ملی را قبل از 
جام ملت ها و درست موقعی که هنوز از تيم 
کارلوس در ميدان بــزرگ امارات رونمايی 
نشــده، مورد انتقاد قرار دهيم کاری بود که 
ضررش بيش از همه به تيم ملی کشــورمان 

می رفت.
به گزارش فارس،اگرچه يمن و حتی ويتنام 
برای ما لقمه هــای دهان گيری نبود و بابت 
پيروزی های خوب کشــورمان برابر اين دو 
حريف عاجز خيلی نبايد سرمســت بود و 
مشــت گره کرد، اما چيزی که تير منتقدان 
را به ســنگ زد نمايش دلچسبی بود که از 
مهره های سينيور به تماشا نشستيم. نمايشی 
خستگی ناپذير، سراسر عطش، سرتاپا هجوم 
و مهمتر از همه با برنامه در دو بازی که نشان 

مــی داد تيم ملی با نشــانه گيری يک هدف 
بــزرگ و رويايی گام به آوردگاه آســيايی 
مستطيل سبز گذاشته و می رود تا با تفکرات 

مرد پرتغالی قاره کهن را فتح کند.
نمايش دوشــنبه شــب هفته قبل شاگردان 
کی روش برابر يکی از ضعيف ترين تيم های 
حاضر در جام ملت ها شــايد خيلی به چشم 
نيامده باشــد، اما يک نکته مهم در پی داشت 
و اينکه تيم کارلوس در اين جام با داشــتن 
مهره های پرانگيزه، جوان و با تجربه بين المللی 
در فــاز تهاجمی، می تواند يک قاتل بی رحم 
برای ريز و درشت های جام باشد. اين رويه را 
برابر ويتنام هم شاهد بوديم و تيمی را ديديم 

که از حمله و گلزنی سير نمی شود.
ايــران با فوتبالی که برابــر يمن و ويتنام به 
منصه ظهور گذاشت، فوتبال ناب و تهاجمی 
خود را به رخ کشيد و حاال که آرامش برای 
تيم ملی کشورمان از نان شب هم واجب تر 
اســت، ای کاش به جــای پرداختن به تمام 
حاشــيه های خردوکالنی که تيم مملکتمان 
را از مسير درســت و هدف اصلی اش دور 
می کند، به فکر ياری رســاندن و فرستادن 
پالس های مثبت برای پسران خوب تيم ملی 

خود باشيم.
و واقعيت اين است که امسال بيش از هميشه 
به قهرمانی نزديک هستيم و در روزهايی که 
به خاطر گرانی و مشکالت اقتصادی فاصله 
با روياهای روزه مره مان خيلی زياد شده، يک 
قهرمانی می تواند ما را به رويای چندين ساله  

فوتبالی مان گره بزند.

سه بازی سخت پیش 
روی بهترین گلزنان جام

 ســردار آزمون با ســه گل بايد در 
تعقيب معز علی باشــد که نمايش فوق 

العاده ای مقابل کره شمالی داشت.
به گزارش "ورزش ســه"، رقابت های 
مرحله دوم جام ملت های آسيا به پايان 

رسيد.
در پايان مرحله دوم معز علی ســتاره 
تيم الدحيل که شــب گذشــته 4 گل 
به کره شــمالی زد، 5 گله شــد تا در 
صدر جدول گلزنان جــام قرار بگيرد 
و به دنبال او ســردار آزمــون و الدور 
شــومورودوف به ترتيــب از تيم ملی 
ايران و ازبکستان با سه گل زده هستند.
ديدار بعدی قطری ها برابر عربســتان 
خواهد بود؛ ازبکســتان به مصاف ژاپن 
مــی رود و ايران هم با عراق بازی می 
کند تا هر ســه گلزن کار بسيار سختی 
برای افزايــش تعــداد گل های خود 

داشته باشند.

بازگشت لیونل مسی به 
تیم آرژانتین در بازی 

با جمهوری چک
 احتمــال دارد ابرســتاره فوتبــال 
آرژانتيــن در بــازی بــا جمهــوری 

ــردد. ــی بازگ ــم مل ــه تي ــک ب چ
فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــه  ــی ک ــان در گزارش ــزاری آلم خبرگ
ادامــه  بحــث  منتشــرکرد،  امــروز 
مذاکــرات ميــان فدراســيون  هــای 
بــرای  چــک  و  آرژانتيــن  فوتبــال 
کســب توافــق جهــت برگــزاری يــک 
ــی  ــان تيم هــای مل ــدار دوســتانه مي دي

دو کشــور را مطــرح کــرد.
ــه  ــی ک ــزود در صورت ــانه اف ــن رس اي
ــاه  ــود، در م ــر ش ــق حاص ــن تواف اي
مــارس ايــن ديــدار در شــهر درســدن 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ آلم
ــن  ــه اي ــزاری ب ــن خبرگ گزارشــگر اي
ــدن  ــی ش ــا قطع ــرد ب ــاره ک ــه اش نکت
ايــن بــازی، بــه احتمــال فــراوان 
ليونــل مســی بعــد از ماه هــا دوری 
بــه ترکيــب تيــم کشــورش بازخواهــد 

ــت. گش

نگرانی سرمربی تاتنهام 
به خاطر مصدومیت 

هری کین
 ســرمربی تيــم فوتبــال تاتنهــام 
ــم  ــت مهاج ــت مصدومي ــدوار اس امي
ملی پــوش هاتســپر جــدی نباشــد.

بــه گــزارش فــارس حيــن بــازی 
تاتنهــام و منچســتر، هــری کيــن دچــار 

ــد. ــيب ش آس
ــد  ــی بع ــم لندن ــوش تي ــزن ملی پ گل
بــر صفــر شــب  يــک  باخــت  از 
گذشــته بــه ســرعت از زميــن خــارج 
ــريع تر  ــه س ــر چ ــه ه ــرا ک ــد. چ ش
کادر  بــه  را  خــودش  می خواســت 

ــد. ــی کن ــکی معرف پزش
پوچتينو،ســرمربی  اظهــارات  طبــق 
تيــم لندنــی، کيــن از ناحيــه اســتخوان 

ــت. ــده اس ــيب ش ــار آس دچ
ــوان  ــی عن ــم انگليس ــی تي ــئول فن مس
ــت  ــن تح ــنبه( کي ــروز )دوش ــرد ام ک
ــد  ــل قرارخواه ــق و کام ــه دقي معاين
گرفــت تــا شــدت آن مشــخص شــود.
آرژانتينــی  مربــی  مــورد  ايــن  در 
برگــزاری  خاطــر  اظهارداشــت:به 
آســيا  ملت هــای  جــام  مســابقات 
ــن را  ــگ مي ــون هوين ــون س ــم اکن ه
در اختيارنداريم.اگــر کيــن را از دســت 
دهيم، آنوقــت شــرايط کاری بــرای مــا 

ــد. ــد ش ــخت خواه س

بررسي عملکرد ايران در آسیا

برای تیمی که 
فوتبال مالکانه هم می داند

فعال به بازی 
با ایران فکر 
نمی کنم
 ســرمربی تيم ملــی فوتبــال ژاپن از 
صحبت درباره شانس باالی ايران و ژاپن 
برای قهرمانی در آســيا خودداری کرد و 
گفت: فعال به بازی بعدی ژاپن فکر می کنم 

نه مصاف با تيم ملی ايران.
به گــزارش مهر ، تيم ملــی فوتبال ژاپن 
موفق شــد دوميــن برد خــود در مرحله 
گروهی رقابت های جام ملت های 2019 
آســيا را مقابل تيم ملی عمان به ســختی 
کسب کند. بردی که با نتيجه يک بر صفر 
با ضربه پنالتی کاراگوچی کسب شد. البته 

اشتباهات داوری نيز در بازی ژاپن و عمان 
به نفع آبی های شــرق آسيا تمام شد. چرا 
که داور بازی خطــای هند مدافع ژاپن را 
ناديــده گرفت تا عمانی ها فرصت جبران 

گل خورده را از دست بدهند.
اين تيــم در کنار تيم ملــی فوتبال ايران 
بيشــترين شانس را از ســوی کارشناسان 
برای قهرمانی در هفدهمين دوره جام ملت 
های آسيا دارد. اگر اين دوتيم قرار باشد به 
عنوان سرگروه باال بيايند و بازی های خود 
را يکی پس از ديگــری ببرند احتماال در 
نيمه نهايی با يکديگر روبرو خواهند شد. 

»هاجيمه مورياسو« همچون کارلوس کی 
روش سرمربی تيم ملی فوتبال ايران سعی 
دارد تمرکز تيمــش را به بازی پيش روی 
ژاپن معطوف کند و فعال به رقبای خود در 

مراحل حذفی فکر نمی کند. 
مورياسو درباره اينکه بسياری از کارشناسان 
صحبت از شــانس باالی قهرمانی ايران يا 
ژاپن در اين بازی ها می کنند به خبرنگار مهر 
گفت: بــرای من بازی بعدی اهميت زيادی 
دارد. همچنــان در مرحله گروهی هســتيم 
و بايــد به بازی بعــدی در اين مرحله فکر 
کنيم.»آيا شما هم مثل کارشناسان برای ايران 
و ژاپن شانس قهرمانی قائل هستيد؟« سرمربی 
تيم ملی ژاپن در پاسخ به اين سئوال گفت: 
من به بازی بعدی فکر می کنم. فعال به بازی 
هــای حذفی و ديدار با ايران فکر نمی کنم. 
مهمترين ديدار، بازی بعدی ژاپن است. اگر 
قرار است به فينال برسيم بايد بازی به بازی 
جلو برويم. از حاال نمی توان به حريفان چند 

مرحله باالتر فکر کرد.
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صرف این هزینه هــا با  قصد 
رونق اقتصاد شــهری بر پایه 
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■ دوبیتي:
سراپایی بجز دلبر ندونم مو آن رندم که پا از سر ندونم  

بغیر از ساقی کوثر ندونم   دالرامی کز او دل گیرد آرام  

لزوم توجه به خدمات الکترونیکی 
در گردشگری

 مرتضی يادگاری، استاد دانشگاه تهران باتوجه به گردشگری و تحول 
ديجيتالی در ايران، اطالع رسانی شفاف، دقيق و به روز در حوزه الکترونيک 
را بسيار مهم برشمرد و گفت: »در حوزه IT زمان خيلی مهم نيست. اگر از 
دنيا عقب هستيم خيلی نگران کننده نخواهد بود. آنچه اهميت دارد نتيجه 
مطلوب و اطالع رســانی دقيق و به روز در اين حوزه است.« او صدور به 
موقع ويزای الکترونيکی، ارائه تصوير جغرافيايی از مقصد، پيش بينی آب 
و هوا، اختالف زمانی، نوع پول، نحوه تبديل ارزی، نرخ مکالمات تلفنی، 
لينک های مفيد برای گردشگری و همچنين اطالع رسانی به زبان های زنده 
دنيا را از جمله مهم ترين مواردی دانست که بايد در سايت های گردشگری 
به روز و موجود باشــد. يادگاری، امکان رزرو و خريد الکترونيکی بليت، 
ارائه بسته های پيشنهادی از طريق تورهای الکترونيکی شامل حمل و نقل، 
محل اقامت و بليت و امکان رزرو و اجاره وســايل نقليه را از مهم ترين 

سرويس های مهم در گردشگری الکترونيک ذکر کرد.

»گذر صنایع دستی« پایتخت در ایستگاه نهایی

 معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
گفت: »موضوع تبديل خيابان استاد نجات اللهی )ويال( به گذر صنايع دستی 
از مجموعه مذاکرات ما با رئيس و اعضای شــورای شهر تهران است که 

مراحل نهايی را می گذراند.«
پويــا محموديان افزود: »با توجه به اينکه فروشــگاه های صنايع دســتی از 
گذشــته در خيابان استاد نجات اللهی قرار داشت و اکنون نيز 50 فروشگاه 
صنايع دســتی در اينجا فعاليت می کنند، اين خيابان برای بسياری از ساکنان 
پايتخت و همچنين ايرانيان خارج از کشور، جنبه نوستالژيک دارد و به همين 
دليــل بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اهميت صنايع دســتی و طرح 
حمايت ترويجی از هنرمندان اين عرصه، تصميم گرفتيم برای پررنگ کردن 
نقش هر چه بيشتر خيابان استاد نجات اللهی و جايگاه آن در مباحث شهری، 
نام »گذر صنايع دســتی« را به اين خيابــان اضافه کنيم.« او با توضيح اينکه 
قرار است در خانه های تاريخی متعلق به دوره پهلوی اول و دوم، هفته های 
صنايع دستی استان ها برگزار شود، گفت: »بنا داريم برخی رويدادهای هنری 
را نيز در خيابان اســتاد نجات اللهی داشته باشــيم و خود شهرداری بحث 
سنگفرش کردن خيابان را مطرح کرده و برنامه های بسيار ديگری وجود دارد 
که سرفصل آن از نام گذاری گذر صنايع دستی آغاز می شود.« محموديان ابراز 
اميدواری کرد اين طرح هر چه زودتر نهايی شود. اکنون بررسی های مختلفی 
روی اين طرح در حال انجام و نظرات کارشناسی در حال بررسی است که 

در نهايت نتيجه بررسی ها به طور مشخص اعالم خواهد شد.

آینده اقتصاد کشورها در دست گردشگری

 معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگی تاکيد کرد آينده اقتصاد 
کشــورها بر پايه بخش گردشگری اســتوار خواهد شد. محمد خياطيان 
اظهار کرد: »شرايطی که در جامعه وجود دارد و چالش هايی که در سطح 
بين المللی نســبت به نظام وجود دارد، مديران را به اين سمت برده که به 
مقوله گردشــگری به عنوان يکی از بخش های اشتغال زا و تامين منابع و 
ارزآور برای کشور توجه ويژه داشته باشند.« او با بيان اينکه آينده اقتصاد 
کشــورها بر پايه بخش گردشگری استوار خواهد شــد، افزود: »امروزه 
کشــورهايی همچون هندوستان با وجود برخورداری از منابع مناسبی که 
دارند حوزه فعاليت های خود را به ســمت گردشگری برده اند يا کشوری 
که هيچ فضای گردشگری از جنس ميراث جهانی ندارد امروز همه هدف 
خود را روی گردشــگری متمرکز کرده اســت. در ايــران با توجه به 32 
هزار اثر ثبت شــده در گردشگری عقب هستيم. البته اين روزها آمارهای 
مناسبی در حوزه گردشگری وجود دارد که به  رغم همه مشکالت کشور 

اميدوارکننده است.«

برگزاری نمایشگاه مطبوعات 
انقالب در فامنین

 مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
فامنين از برگزاری نمايشــگاه مطبوعات انقالب به 
مناسبت فرا رسيدن دهه فجر در اين شهرستان خبر 

داد .
به گزارش روبط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همدان،محمد مهدی کلهری با بيان 
اينکه برنامه های متنوعی برای جشــن چهل سالگی 
پيروزی انقالب اسالمی، در شهرستان فامنين تدارک 
ديده شده اســت، اظهار کرد: برگزاری شب شعر با 
موضوع انقالب اســالمی در ســالن شهدای گمنام 

کتابخانه شهيد مطهری، يکی از اين برنامه هاست.
وی با تأکيد بــر اينکه همزمان با اين ايام مســابقه 
خوشنويسی هم در فامنين برگزار خواهد شد، گفت: 
برپايی نمايشــگاه های مختلف از جمله نمايشــگاه 
کتاب و نمايشــگاه مطبوعات انقالب از ديگر برنامه 

هايی است که در دهه فجر برگزار خواهد شد.
کلهری خاطرنشان کرد: برای برگزاری جشن انقالب 
در 26 کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان هم 
برنامه ريزی شده که بعد از ايام فاطميه در اين کانون 

ها برگزار خواهد شد.

همراه با جشنواره ايرانسی
30 فیلم سینمای ایران مسافر 

چک واسلواکی شد
 هشــتمين دوره از جشــنواره فيلــم ايرانســی  
»ÍRÁN:CI« با همکاری مرکز سينمای فارسی و 
نمايش30 فيلم بلند،کوتاه و مستند برگزار خواهد شد. 
هشتمين جشنواره فيلم ايرانسی  از پانزدهم تا بيست 
و ششــم ژانويه )25 دی ماه تا ششم بهمن ماه سال 
جاری( در دو کشــور جمهوری چک و اسلوواکی 
برگزار می شــود.اين دوره از جشنواره با نکوداشت 
محمدعلــی طالبی کارگردان مطرح ســينمای ايران 
همراه خواهد بود.ايرانســی با نمايش فيلم »خوک« 
ســاخته مانی حقيقی در سينمای » اسويتوزور« شهر 

پراگ آغاز می شود. 
اين فســتيوال پس از پايان در شــهر پراگ 22 و 23 
ژانويه در شــهر برنو )شهر ديگری در چک( برگزار 
می شــود و پس از آن از 24 تــا 26 ژانويه هم اين 
برنامه در شهر براتيسالوا پايتخت کشور اسلواکی به 

نمايش در می آيد. 
فيلم هــای بلندی چــون بدون تاريخ، بــدون امضا 
)وحيد جليلوند(، خوک )مان حقيقی(، رضا)عليرضا 
معتمدی(، همچنان که می مرديم )مصطفی سياری(، 
افسونگر )ميالد عالمی(، هجوم )شهرام مکری(، ايرو 
)ســيد هادی محقق(، هندی و هرمز )عباس امينی(، 
بمب يک عاشــقانه )پيمان معادی( ، سه رخ )جعفر 
پناهی( و درساژ )پويا بادکوبه( در جشنواره نمايش 

داده خواهند شد.
مستندهای اين جشــنواره نيز آثاری چون؛ زنانی با 
گشــواره های باروتی)رضا فرهمند(، در جستجوی 
فريــده)آزاده موســوی و کوروش عطايــی(، آنچه 
کــه نمی گوييم )علــی رازی(، علی آقــای )کامران 
حيدری(، دلبند )ياسر طالبی(، قوی تر از گلوله )مريم 
ابراهيمی( هســتند.فيلم های بخش بلند توسط نائل 
دهاند )فيلمساز امريکايی مقيم پراگ(، جوردی نيوبو 
)تهيه کننده و فيلمســاز دورگه اسپانيايی-چکی( و 

محمدعلی طالبی داوری می شوند. 
در بخش مستند ديانا تاباکوف و ناتالی آرشاواسکايا به 
داوری فيلم ها خواهند پرداخت و در بخش کوتاه هم 
هيات داروان از جان-کارل پاوليک )پديده 19 ســاله 
ســينمای چک(، پيتر مردن )صدا برداری اهل سوئد( 
و پيائو ژائی )فيلمســاز چينی( تشکيل شده است.در 
بخش گراميداشــت محمدعلی طالبی سه فيلم از او با 
نام های »چکمه«، »کيسه برنج« و »باد و مه« به نمايش در 
می آيد. در حاشيه برگزاری هشتمين دوره از جشنواره 
ايرانسی  مجموعه پوسترهايی از توليدات سينمايی کانون 
پرورش فکری کودکان در گالری سينمايی »تری پوستر« 
به نمايش در آمده و تا پايان ماه ژانويه سال آتی ميالدی 

در اين مجموعه قابل ديدن است. 

استارت آپ ها، منبع جذب نخبگان
 معاون علمی و فناوری رياســت جمهوری گفت: در حال حاضر 
منبع جذب نخبگان خارج از کشور، استارت آپ ها هستند که از هزار 
نفری که بازگشــته اند 60 درصد جذب استارت آپ ها شده اند. به 
گزارش مهر سورنا ستاری در بيست و چهارمين جشنواره تحقيقاتی 
علوم پزشــکی رازی که در وزارت بهداشــت برگزار شد، با تشکر و 
قدردانی از دکتر هاشــمی وزير سابق بهداشت، گفت: در زمان دکتر 
هاشــمی اتفاقات بزرگی افتاد و ما به توافقات بزرگی در زمينه علمی 
و فناوری رســيده ايم؛ همچنين دکتر نمکی نيز تاکنون در مسيرهايی 

به ما کمک کرده است تا اتفاقات بزرگی در زمينه فناوری رخ دهد.
وی  گفت: نيروهای انسانی مهمترين عوامل در کشور هستند که می 

توانند خلق ثروت کنند.

توسعه جدی ایران با علم و فناوری 
امکانپذیر است

 معاون اول رئيس جمهور تأکيد کرد: اگر ما به توسعه جدی ايران 
فکر می کنيم، اين تنها به واسطه توسعه علم و فناوری امکانپذير است.

به گزارش مهر، اســحاق جهانگيری در بيست و چهارمين جشنواره 
تحقيقاتی رازی که در وزارت بهداشــت برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
اکنون در آستانه ســالگرد پيروزی انقالب اسالمی هستيم و عليرغم 
همه مشکالتی که تاکنون وجود داشته، توفيقاتی در بخش پزشکی و 
سالمت کشور داشته ايم.وی با بيان اينکه بعد از انقالب دستاوردهای 
کم نظيری داشته ايم، گفت: آنچه که مهم است اين است که در شرايط 
کنونی کشــور بخش بهداشت و پزشــکی در صدر قرار بگيرد، زيرا 

همين بخش جزو اصلی ترين کارها به شمار می رود.

آلمان فیس بوک را از جمع آوری اطالعات 
کاربران منع می کند

 طبق گزارش های جديد ســازمان آنتی تراست آلمان، فيس بوک 
را از جمع آوری برخی اطالعات کاربران و به اشــتراک گذاری آن با 
اپليکيشن های ديگر منع خواهد کرد. به گزارش انگجت، تالش های 
آلمان برای قانونمند کردن عملکرد فيس بوک در آينده جديد شــکل 
 Bild am Sonntag تازه ای بــه خود می گيرد.  روزنامه آلمانی
ادعا می کند Federal Cartel Office )ســازمان آنتی تراست(

اين کشــور به فيس بوک دســتور خواهــد داد از جمع آوری برخی 
اطالعات کاربران خودداری کند. اين دستور در اصل به شيوه اشتراک 
گذاری اطالعات فيس بوک با اپليکيشن ها و سايت های خارج از آن 

جمله اينستاگرام و واتس اپ مربوط است.

کپسول دراگون امروز به زمین بر می گردد
 کپســول باری اســپيس ايکس امروز به زمين بــر می گردد. اين 

کپسول حاوی محموله های آزمايشگاهی است.
به گزارش بی جی آر، اسپيس ايکس و ناسا منتظر ارسال کپسول باری 
دراگون به زمين هســتند. اين کپســول ماموريت خود را در ايستگاه 
فضايی بين المللی انجام داده و ذخاير مورد نياز خدمه را تامين کرده 
اســت. قرار بود اين کپســول در اوايل هفته جاری به زمين بازگردد، 
اما برنامه بازگشت آن تغيير کرد. اکنون ناسا تخمين می زند امروز از 
ايستگاه فضايی بين المللی جدا شود. در بيانيه ناسا آمده است: اسپيس 
ايکس و ايستگاه فضايی بين المللی با توجه به وضعيت آرامتر دريا در 
نقاط مختلف اقيانوس آرام تصميم گرفته اند کپسول باری دراگون در 

زمانی بين صبح تا عصر امروز به زمين می رسد.

معرفی غشاهای بهینه شده برای جداسازی گاز
 پژوهشگران دانشگاه صنعتی اميرکبير با بررسی 4 نوع غشا موفق به 

معرفی غشاهای بهينه شده برای جداسازی گاز شدند.
به گزارش دانشــگاه صنعتی اميرکبير، پژوهشگران دانشگاه اميرکبير 
با مطالعه 4 نوع غشــا مورد اســتفاده در فرآيندهای جداسازی گاز، 
موفق به معرفی مناســب ترين غشاها شــدند که با راهکارهای ارائه 
شــده می توان غشاهای مورد نياز صنايع پتروشيمی و پااليشگاهی را 
بــا کمترين هزينه توليد کرد. کريم گلزار مجری طرح با بيان اينکه در 
فرآيندهای متفاوت در مهندســی شيمی، مخلوط های گازی متفاوتی 
وجود دارد که مهندســان مجبور به جداسازی يک يا چند نوع گاز از 
اين مخلوط گازی هستند، گفت: روش های جداسازی گازی بسياری 

با عملکردهای متفاوتی وجود دارد.

سینـما

■ قد  س1.................قانون مورني- کلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسکي باز

■ سينما کانون....  کلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

کلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

کوچک زنگ زده- امين و اکوان
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

مریم مقدم «

 شــهر پنهان يا زيرزمينی سامن ديگر به کشف و 
بررسی نياز ندارد اعتبار می خواهد تا رونمايی شود 
اين همه حرفی است که مسئوالن در لفافه ميپيچند و 
به عناوين مختلف در جلسات صورت جلسه ميکنند 
که سامن نيازمند اعتبار الزم است . اين يافته باستان 
شناسی ؛  که احتماال شهری مخفی در دوره پيش از 
اشــکانی بوده و بعدها نيز از آن به عنوان گورستان 
استفاده می شده، در شهر سامن در 15 کيلومتری مالير 
در استان همدان جای خوش کرده است تا شايد به 
همت نتايج کاوش ها و لطف اعتبارات برای بازديد 

عموم رخ نمايان کند . 
کارشناســان گردشــگری معتقدند ،  اگر مسئوالن 
شهری و ميراث فرهنگی بتوانند اين نوع مکان ها را 
در شــهر رونق دهند ؛  گردشــگری رونق و اقتصاد 
شهری شــکل می گيرد. برنامه ريزان شهری  زمانی 
می تواننــد  در اين موارد کار کنند  که برای همه  يک 

محور تعريف گردشگری در منطقه تعريف شود 
به گفته  همين کارشناسان ؛ محور گردشگری مالير  
با راه افتادن شــهرزيرزمينی  و قابل بازديد شدن و 
احتماال به ثبت جهانی رســيدن ،  ايجاد می شود، 
اگــر اعتبارات الزم به اين پــروژه اختصاص يابد  
صرف اين هزينه ها با  قصد رونق اقتصاد شــهری 
بر پايه گردشــگری را به نتيجه ميرســد ، و سامن 
می تواند، به شــهری پويا با پتانســيل های خاص 
خود  در گردشگری تبديل شــود چرا که بازديد 
از جاذبه جهانی نيازمند تامين زيرساختهای اقامتی 
و خدماتی برای گردشــگران ورودی به اين مطقه 

خواهد بود .
معاون گردشگری همدان در اين زمينه در گفتگو با 
همدان پيام گفت : برای مجموعه سامن پس از تکميل 
مطالعات باستانشناسی و در فاز اول مقرر است کارگاه 
يک مجموعه که شامل 20 اتاق و راهروهای ارتباطی  
و قنات که همگی در بستر سنگی و بصورت دست 

کند ايجاد شده اند راه اندازی گردد
علی خاکسار گفت : بدين منظور مرمت و استحکام 
بخشی بدنه ها و ســاختار سنگی انجام شده است، 
مطالعه و مرمت و تثبيت اسکلتها و بقايای استخوانی 
انسانی تکميل شــده، ويترين مناسب برای نمايش 
اسکلتها و اشياء ساخته شــده، نورپردازی مجموعه 
انجام شــده و ساخت پايگاه و ســاختمان ورودی 

مجموعه در دست تکميل و اقدام می باشد.
معاون گردشگری همچنين گفت : ساختمان مذکور 
با موافقت شــرکت مخابرات با واگذاری ساختمان 
مازاد نگهبانی و سرايداری مرکز مخابرات سامن در 

ازای پرداخت قيمت ملک براساس نظر کارشناسان 
دادگستری در حال آماده سازی است. 

خاکســار ادامه داد :  با تکميل و تجهيز ســاختمان 
ورودی که شــامل اتاق اســتقرار مدير پايگاه، محل 
فروش بايط، محل اســتقرار راهنما و سالن معرفی 
اســت عمال مجموعه آماده بازگشايی خواهد شد. 
البته اصالح و بهسازی راهروهای ورودی و ارتباطی، 
ســاماندهی مســير منتهی به قنات ، مسدود نمودن 
ورودی قبلی و ساماندهی و ايجاد اتاقک خروجی از 
جمله الزامات است که در حال حاصر درحال رايزنی 
بــرای تامين اعتبار مورد نياز هســتيم. اين اقدامات 
نيازمند اعتباری به ميزان 2 ميليار ريال می باشــد که 
در صورت تامين نوروز شــاهد بازگشايی مجموعه 

خواهيم بود.
کاوش  های باستان  شناسی در محوطه  ای زيرزمينی در 
شهر سامن، منجر به کشف شهری پنهان شد که در 
يک بستر سنگی و به صورت دست کند ساخته شده 
است. اين شــهر زيرزمينی احتماال به دوره پيش از 
اشکانی تعلق دارد و از برخی فضاهای آن برای تدفين 

مردگان استفاده شده است.
حدود 25 اتاق از اين شــهر زيرزمين کاوش شده و 
در اين اتاق ها مقادير زيادی اســکلت متعلق به دوره 
اشــکانی وجود دارد که دست نخورده در جای خود 

باقی مانده اند.
در کنار اســکلت  ها هدايای قبور 
گذاشته شــده است و اسکلت  ها 
تدفين  چمباتمــه  ای  صورت  به 
شده  اند. احتمال می رود تدفين  ها 
به دوره تاريخی به خصوص دوره 

اشکانی مربوط است.
براساس مطالعات باستان شناسی، 
شــهر پنهــان بيــش از 3 هکتار 
وسعت دارد و بخشی از اين شهر 
به خاطر وجود رطوبت  باستانی 
زياد هنوز مورد کاوش قرار نگرفته 
است. احتماال بخشی از اين شهر 
در زير خانه مردم قرار گرفته و به 
همين دليل تصور می شود که در 
آن بخش ها فاضالب شهری وارد 

شهر پنهان شده باشد.
اين شــهر زيرزمينی، هنگامی که مخابرات اســتان 
همدان قصد کشــيدن فيبرهای نــوری از زير زمين 
را داشت کشف شــد. بر همين اساس طی مجوزی 
ازسوی پژوهشکده باستان شناسی، هياتی متشکل از 
انواع کارشناســان شامل باستان شناس، انسان شناس، 
کارشناســان مرمت و ... کاوش  های خود را در اين 

شــهر به انجام رساندند که منجر 
به کشــف فضاهای دست کند با 
حدود 25 اتاق، سالن و راهروهای 

ارتباطی شد.
شواهد اوليه حاکی از پيدايش اين 
فضاها در دوره پيش از اشــکانی 
بود. بر اساس اين يافته ها می  توان 
احتمال داد که نخســتين بار اين 
منظور  بــه  معماری  فضاهــای 
انجام مراســم مذهبــی خاصی، 
استفاده  مورد  ميترائيسم،  احتماال 
بوده اســت. اين شــواهد حاکی 
از آن اســت که مراسم مذهبی به 
صورت پنهانی در زير زمين انجام 

می  گرفته است.
بر اين اساس احتمال داده می  شود 
که در دوره اشکانی از اين فضاها 
به عنوان محل تدفين مردگان اســتفاده شده است و 
از اتاق  ها به عنوان گوردخمه اســتفاده کرده  اند. شهر 
زيرزمينی ســامن در عمق 3 تا 6 متری زمين کشف 
شــد و کانال های حفر  شــده درون آن به مرور در 
دوره های تاريخی کنده شــده اند و اطراف آن ها نيز 

اتاق های متعدد وجود دارند.
اين کانال ها از نظر ساختار معماری، بسيار جالب 
هستند و کاربری خاصی داشته اند. در اين کانال ها 
پس از پاک سازی، 60 اسکلت شناسايی شدند که 
درون 9 اتاق قرار داشتند و با توجه به بررسی های 
انسان شناسی شواهدی وجود دارند که تدفين هايی 
به صورت تدفين باز انجام شــده اند. عالوه بر اين 
شواهد، 6 مورد بقايای انسانی نيز وجود دارند که 
به طور دقيق نشان می دهند، اين اتاق ها در کاربری  
نهايی به صورت محل تدفين اســتفاده می شــدند، 
به طوری که استخوان ها را جمع می کردند و دوباره 
تدفين های جديدی انجام می دادند. از 60 اسکلت 
يافت شــده، 16 مورد مرد، 26 مورد زن، 14 مورد 
کودک و يک نوزاد شناسايی شده اند و جنسيت 3 

مورد از آن ها نيز تشخيص داده نشده است.
شــهر زيرزمينی ســامن، شهری دســتکند در 15 
کيلومتری مالير که سال 84 به طور اتفاقی در جريان 
حفاری های فيبر نوری شرکت مخابرات کشف و در 

بستری از سنگ گرانيت کنده شده است.
اين اثر شاخص تاريخی استان همدان 27 فروردين 
1387به شــماره 24622 در فهرست آثار ملی ثبت 
شد و نخســتين فاز طرح گردشگری اين مجموعه 
دســتکند برای رويداد بين المللی همدان 2018 در 

حال آماده سازی است.

رونمایی از شهر زیرزمینی در گرو زیرلفظی!

عکسروز

عكس: ارسالي مخاطب نماي هوایي از مرکزي ترین نقطه شهر. آیا مرکز این دایره روزي سرو سامان مي گیرد؟


