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رئيس سازمان صمت استان همدان:
صادرات پیله وري گوجه فرنگي

 ادامه دارد 
 سرپرست معاونت امور  بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: در حال حاضر 
صــادرات گوجه فرنگی با هدف تأمین نیاز داخل از همه مبادی 

کشور ممنوع شده است.
مجید زرین دالور با بیان اینکه سیاست های تجاری کشور توسط 
دســتگاه های مرتبط مانند وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
وزارت جهاد کشــاورزی نسبت به تولید متفاوت است، افزود: 
سیاست ها با هماهنگی این وزارتخانه ها اتخاذ و اعمال می شود 

که برای گوجه فرنگی این فرآیند طی شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ممنوعیت صادرات کیوی، شیر 
خشــک و فرآورده های لبنی نیز صادر شده است تا نیاز داخل 

کشور برطرف شود.
 صادرات گوجه فرنگی از گمــرک همدان در 6 ماه 

گذشته صفر بوده است
مدیرکل گمرک اســتان همدان هم به فــارس گفت: صادرات 
گوجه فرنگی به صورت پیله وری از مرزهای عراق انجام می شود.
جمال خشــوعی با بیان اینکه در 6 ماه گذشته از گمرک همدان 
محصول گوجه فرنگی صادر نشده است، عدم صادرات آن را به 
خاطر دالیل مختلفی عنوان کرد و تصریح کرد: به دلیل فسادپذیر 
بودن این محصول، اغلب افــراد به گمرک مراجعه نمی کنند و 
به  صورت پیله وری محصوالت خود را به فروش می رســانند. 
هرچــن که گمرک همــدان زمان ترخیــص کاال را به حداقل 
رسانده است و امکان صادرات هر نوع کاالیی به  جز مواد نفتی 

و پتروشیمی و طال را دارد.
مدیرکل گمرک اســتان همدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
بنابر اعــالم دولت صادرات گوجه فرنگــی از گمرکات ممنوع 

اعالم  شده است.
 جلوگیــری از خروج خودروهای حامل گوجه فرنگی 

از غرب استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: 
خروج گوجه فرنگی و سیب زمینی از کشور به صورت پیله وری 

است و از مبادی گمرک انجام نمی شود.
حمیدرضا متین افزود: به همین دلیل باید اســتان های کردستان 

و کرمانشاه موانع خروج گوجه فرنگی از مرزها را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: البته طی هماهنگی با انتظامی اســتان همدان 
از تردد خودروهایی که بار گوجه فرنگی به غرب کشــور داشته 
باشند، جلوگیری می شود تا افراد نتوانند به راحتی این محصول 

را از کشور خارج کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: البته 
مصوبه منع صادرات این محصول از تنش خرید گوجه فرنگی در 
استان به  ویژه در شهرستان های نهاوند و اسدآباد کاسته است و از 

شنبه تأثیر خود بر بازار را با کاهش قیمت نشان می دهد.
وی دربــاره ســیب زمینی نیز گفت: به دنبــال ممنوعیت کامل 
صادرات سیب زمینی نیستیم و پیشــنهاد ممنوعت صادرات را 
تنهــا از مرزهای عراق به وزارت صمت ارائه دادیم تا هر فردی 
که تــوان صادرات به دبی و امارات را دارد به فعالیت اقتصادی 

خود بپردازد.
متین اظهار کرد: هرچند ممکن اســت صــادرات گوجه فرنگی 
به صورت پیله وری ادامه یابد اما تا جایی که امکان پذیر باشــد، 

موانع الزم را ایجاد می کنیم.

  تاکداران مالیری در ششــمین ســال پیاپی با 
پرورش خوشــه های زرین، بار دیگر در شهری که 
قرار است عنوان جهانی انگور را بگیرد، برای کسب 

تندیس خوشه برتر انگور با هم رقابت کردند.
این آوردگاه حاصل زحمات شبانه روزی باغدارانی 
بود که با پیمودن راه روســتا تا تاکستان، با آبیاری، 
کــود و تغذیه باغ، تالش می کنند تا خوشــه های 
زرینی را به میدان مســابقه بیاورند و تندیس خوشه 

برتر در دستان پینه بسته آنان رخ نمایی کند.
هر یک از خوشه های زرین انگور شکوه و عظمت 
خداوندگاری را نشان می دهد که نعمتی این چنینی 
عطا کرده است؛ نعمتی که مردمان زیادی از وجود 
آن نان می خورند و خود را ملزم به شکر این لطف 
بی کران خدادادی می دانند و مالیر نیز از این نعمت 

بیکران بی نصیب نیست.
شهری که با داشتن حدود 11 هزار هکتار باغ انگور، 
قادر است ساالنه بیش از 240 هزار تن انگور تولید 
و بیش از 40 هزار تن کشــمش را به نقاط مختلف 

دنیا صادر کند.
به منظور قدردانی و تشــویق از باغداران مالیری و 
البته باغداران سایر شهرهای انگور خیز کشور، بخش 
خصوصی برای ششمین ســال است که نسبت به 
برگزاری جشنواره ملی خوشه برتر انگور اقدام می 
کند؛ ابداعی نو که هر ســال صف تاکداران را برای 
شرکت در این آیین طوالنی می کند تا برای پرورش 

خوشه های برتر انگور از یکدیگر پیشی بگیرند.
جشنواره خوشــه برتر انگور 6 ســال پیش با هدف 
معرفی قابلیت های باغداری مالیر توســط شــرکت 
تعاونی کشــاورزی پیمان گســتر و همکاری دستگاه 
های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی در سطح ملی 
کلید زده شــد که برگزاری آن همواره شــور و نشاط 
شــغلی در جامعه باغداری و ارتقــای راندمان تولید 

کشاورزی را در بین باغداران ایجاد کرده است.
امســال 240 خوشــه برتــر انگور بــه همایش ملی 
ششمین خوشــه برتر انگور مالیر رسید که باغداران 
از شهرستان های مالیر، خنداب، بروجرد، تاکستان و 
بیجار در این آیین شــرکت کردند و خوشه های برتر 
انگور توسط هیات داوران و شاخص های تعیین شده 

مورد داوری قرار گرفتند.
معاون سیاســی و اجتماعی فرمانــداری ویژه مالیر 
پنجشنبه شب در ششمین آیین ملی خوشه برتر انگور 
اظهار داشــت: مالیر یکی از قطب هــای اصلی تولید 
انگور کشور است که 60 تا 70 درصد صادرات استان 

همدان را به خود اختصاص می دهد.
سعید کتابی با اشــاره به انجام اقدامات راهبردی برای 
توسعه و ارتقای سطح زیر کشت انگور مالیر طی سال 
های اخیر افزود: نیاز است پژوهشکده انگور و کشمش 
مالیــر در زمینه  های اقتصــادی، مطالعات به  نژادی و 
اصالح گونه  های متنوع انگور، تعامل خوب و سازنده  

ای با سازمان جهاد کشاورزی و باغداران داشته باشد.
وی به کاربرد مهم انگور در صنایع غذایی، دارویی و 
پزشــکی به عنوان با ارزش  ترین محصوالت باغی و 
دارای ارزش غذایی بسیار باال اشاره کرد و گفت: باید 
برای ارتقای جایگاه انگور مالیر و رســیدن به نتیجه 

نهایی برای ثبت جهانی این محصول تالش کنیم.
معاون فرماندار ویژه مالیر برگزاری جشنواره خوشه 
برتر انگور را موجب فراهم شــدن یک محیط رقابتی 
ســالم بین باغــداران، معرفی دســتاورد باغداران و 
تاکداران و در عین حال تشویق و ترغیب فعاالن این 

عرصه برای تولید محصول بهتر دانست.
کتابی ادامه داد: عــالوه بر تبادل تجربه های باغداران 
و محققان حوزه انگور در برگزاری این آیین، ســایر 
مؤلفه  های آموزشــی، فرهنگی و اقتصادی نیز لحاظ 
شود و از سال  های بعد به سمت معرفی روستای برتر 

و باغ برتر پیش برویم.
 مالیر نیازمند ایجاد مراکز باغ یاری

دبیر ششــمین آیین ملی خوشــه برتر انگور در مالیر 
نیز ایجــاد مراکز باغ یاری در این شهرســتان را یک 
ضرورت برشــمرد و افزود: اگر از ســوی مسئوالن 
مورد حمایت قرار گیریم، می  توانیم در دهســتان  ها 
و روســتاهای بزرگ مالیر مراکز باغ یاری که موجب 

افزایش بهره وری تاکستان ها می شود، دایر کنیم.
اکبــر رحیمی بیــان کرد: با جــذب و آموزش دانش 
آموختــگان کشــاورزی در مراکز باغ یــاری قبل از 
ورود خســارت به باغ های انگور، می  توانیم از میزان 

خسارت های وارد شده جلوگیری کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: پس از ثبت جهانی انگور دره  
جوزان مالیر در ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو(، از ســال  های آتی شاهد برگزاری آیین 

بین  المللی خوشه برتر در مالیر باشیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشــاورزی پیمان گستر با 
تشــریح نوع فعالیت این شرکت و تاسیس آن از سال 
83 ادامه داد: در این راستا بررسی و شناسایی نیازهای 
عمده باغــداران و ارایه راهکارهــای عملیاتی برای 
افزایــش بازدهی تولید و بهــره  وری باغ های انگور، 

طرح ملی »باغدار نمونه« را ثبت کردیم.
رحیمــی همچنین بیکاری دانش آموختگان این حوزه 
و پایین بودن میزان بهــره  وری در باغ ها را از جمله 
مهمترین مشــکالت موجود برشمرد و افزود: در حال 
حاضر انتقال یافته  های علمی به باغ های انگور برای 

حل مشکالت، حلقه مفقوده این حوزه است.
وی یادآور شد: نماد انگور باید در سطح شهر نمود  و 
برو ز داشــته باشد و در ورودی های شهرو پیاده  روها 

درختان و داربست  های انگور کاشته شود.
رحیمی همچنین ســالمت خوشــه  ها، درصد قند و 
رســیدگی میوه، یکنواختی حبه  هــا، قابلیت حمل و 

نقل و وزن خوشه  ها را از جمله مهمترین مولفه های 
انتخاب خوشــه برتر عنوان کرد و گفت: واحد تولید 
ســوپرکودهای ارگانیک را در دســتور کار داریم که 

آماده افتتاح است.
 لزوم ایجاد باغ مادری انگور در مالیر

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز 
با بیان اینکه آمادگــی ایجاد یک باغ مادری انگور در 
مالیر را داریم گفت: در این راســتا پیگیری  هایی در 

سطح وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.
حجت اهلل شهباری بیان کرد: برای شناسایی مشکالت 
موجــود و انجام کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی نیاز 
اســت یک باغ انگور در مالیر به عنــوان »باغ مادر« 
انتخاب شــود تا بــا همکاری متخصصان و اســاتید 
دانشــگاهی اقدامات علمی روی آن انجام و به عنوان 

یک الگو در کشور مطرح شود.
وی کشمش را مهمترین محصول فرآوری شده انگور 
دانست و افزود: ساالنه 40 هزار تن تولید کشمش در 
این استان تولید که 30 درصد کشمش کشور از مالیر 

به سایر کشورهای جهان صادر می  شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان بیان 
کرد: 60 واحد کشــمش پاک  کنی در مالیر با ظرفیت 

80 هزار تن مشغول فعالیت هستند.

شهبازی با بیان اینکه بیشترین میزان تولید محصوالت 
باغبانی در جهان از جملــه ایران به انگور اختصاص 
دارد، ادامه داد: به طور میانگین ســاالنه 77 میلیون تن 
در جهان و در ایران ســه میلیون و 800 هزار تن، در 
اســتان همدان ســاالنه 400 هزار تن و در شهرستان 

مالیر ساالنه 240 هزار تن انگور تولید می  شود.
وی مالیر را بزرگترین تولیدکننده انگور با 60 درصد 
میزان تولید اســتان همدان دانست و گفت: در ایران 
متوســط تولید انگور در هکتار 13 تن، در همدان 18 

تن و در مالیر 23 تن است.
شــهبازی افزود: این در حالیســت که متوسط تولید 
انگور در هکتار در دره  جــوزان مالیر حدود 35 تن 
اســت که همین امر یکی از دالیل انتخاب این منطقه 

برای ثبت جهانی انگور است.
وی کشــت و کار سنتی، خشکســالی و کمبود آب، 
ســرمازدگی  های بهاره و زمســتانه و نبود ارقام تازه  
خوری را از جمله مشــکالت حوزه انگور و کشمش 
استان همدان برشمرد و یادآور شد: باید بخشی از باغ 
های انگور مالیر به سمت تولید ارقام بازارپسند برای 

صادارت حرکت کنند.
شهبازی با اشاره به اینکه 85 درصد هزینه  های آبیاری 
نوین قطــره  ای به صورت بالعوض توســط دولت 

پرداخت می شــود، گفت: باتوجه بــه ظرفیت باالی 
مالیر هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیالت در این 

زمینه نداریم.
وی بر لــزوم ایجاد بارگاه  های جدید برای خشــک 
کردن انگــور در مالیر تاکید کــرد و ادامه داد: پیوند 
سرشاخه  ها برای تعویض تاج درختان انگور به منظور 

ارتقای محصوالت ضروری است.
به گزارش ایرنا، ششــمین همایش ملی خوشــه برتر 
انگور همزمان با دومین روز از کنفرانس ملی صنعت 
انگور و کشــمش ایران در دانشگاه مالیر برگزار شد 
کــه طبق نظر هیات داروان، »علــی  صادق می آبادی« 
از روســتای می آباد، »علی  محمد کلهر« از روســتای 
حســین آباد ناظم و »سید صمد موســوی« از حصار 
خنداب به ترتیب رتبه های اول تا ســوم خوشه برتر 
انگور را کسب کردند که لوح تقدیر، تندیس جشنواره 
و مبالغــی به عنوان بُن خرید کود توســط شــرکت 

خضراء به این باغداران اهدا شد.
همچنین ســالم  ترین خوشه انگور ســال مربوط به 
»حســین عباس  آبادی« از روستای افسریه جوکار بود 
و »محمد غفاری« از روستای افسریه به عنوان برترین 
باغدار نمونه و »جواد شــاه  محمــدی« نیز به عنوان 
برترین همکار در امر باغ یاری معرفی و تقدیر شدند.

 رقابت باغداران برای انتخاب خوشه برتر انگور

مجوز تولید شیره و شربت 
انگوره پاستوریزه 
صادرشد
 قائــم مقــام ســازمان جهادکشــاورزی اســتان همدان 
ــا بیــان اینکــه در ســطح شهرســتان مالیــر 14 هــزار  ب
بهره بــردار در حــوزه باغــداری مشــغول فعالیــت 
هســتند، گفــت: امســال بــا تالش هــای صــورت 
گرفتــه عملکــرد برداشــت 116 تــن انگــور در هکتــار 

ــت.  ــر اس ــوردی کم نظی ــه رک ــد ک ــت ش ــر ثب در مالی
ــن  ــی  در چهارمی ــا عباس ــنا، ، رض ــزارش ایس ــه گ ب
کنفرانــس ملــی صنعــت انگــور و کشــمش ایــران کــه 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــر برگ ــی مالی ــی دانشــگاه مل ــه میزبان ب
بیــان اینکــه بیــش از 50 درصــد تولیــد انگــور اســتان 
ــم می خــورد،  ــر رق همــدان در ســطح شهرســتان مالی
افــزود: انگــور در اســتان همــدان یــک محصــول 
صادرات محــور اســت و بــه بیــرون از مرزهــای کشــور 

صــادر می شــود و ارزآوری خوبــی دارد. 
ــه اینکــه جلــب اعتمــاد کشــاورزان و  ــا اشــاره ب وی ب

ــت کاری ســازمان جهادکشــاورزی  ــداران در اولوی باغ
قــرار دارد، اظهــار کــرد: بایــد بیــش از گذشــته در رابطه 
بــا عملیاتــی و کاربــردی کــردن مباحــث و یافته هــای 

علمــی کار کنیــم. 
ــوره  ــربت انگ ــیره و ش ــد ش ــوز تولی ــذ مج وی از اخ
ــر داد و  ــر از مراجــع ذیصــالح خب پاســتوریزه در مالی
گفــت:  در حــال حاضــر 60 واحــد ســبزه پاک کنــی در 

ســطح ایــن شهرســتان فعــال هســتند. 
ــی و  ــای داخل ــان اینکــه ســالیق بازره ــا یب عباســی ب
جهانــی بــه صــورت روزانــه در حــال تغییــر و تحــول 

اســت، خاطرنشــان کــرد: بایــد این ســالیق را بشناســیم 
ــرآوری  ــی و ف ــی و تکمیل ــع تبدیل ــاد صنای ــا ایج و ب
انگــور و تولیــد محصــوالت و مشــتقات مشتری پســند، 

ســطح صــادرات را افزایــش دهیــم. 
ــای  ــوزه اعط ــت در ح ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزم راســخ و جــدی  ــن ع ــای نوی تســهیالت آبیاری ه
ــنتی  ــی و س ــای قدیم ــد روش ه ــه داد: بای دارد، ادام
آبیــاری کنــار گذاشــته شــود و باغــدارن و کشــاورزان 
اســتان همــدان از اعتبــارت بالعــوض دولتــی در ایــن 

زمینــه اســتفاده کننــد. 

به مناسبت روز آتش نشاني و ايمني بررسي شد

آبی برآتش
مشکالت آتش نشانان

بی خطرسازی زباله های عفونی در همدان سرمایه گذاری می خواهد

کارشناسان ارشد و مدیران سازمان جنگل ها از حوزه معرف زوجی گنبد همدان بازدیدکردند

آغازفعالیت
سومین  ایستگاه تحقیقاتی کشور درهمدان

حسينی بيدار:
 گلوگاه هاي فساد خيز را مدام 

بررسي مي کنيم

آبفا
رتبه برترجشنواره

شهيد رجايي
■ معاون استاندار: 

ارزیابي جشنواره شهید 
رجایي بین 52 دستگاه 

صورت گرفت
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استمداد بهزیستی همدان برای خرید اقالم ضروری
 معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان همــدان شــرایط خریــد اقــالم ضــروری هماننــد ســمعک، ویلچــر، داروهــای 

ــه ویــژه داروی بیمــاران اعصــاب و روان و پوشــک بــرای بهزیســتی را ضــروری دانســت. ضــروری ب
ــد  ــه بای ــتند ک ــایلی هس ــزء وس ــایل، ج ــن وس ــزود: ای ــنا، اف ــا ایس ــو ب ــالمی در گفت وگ ــن حجت االس فریدالدی
ــداری  ــالم را خری ــن اق ــی ای ــا ارز دولت ــا ســازمان های مربوطــه ب ــد ت ــرار گیرن ــت وزارت بهداشــت ق در اولوی

ــد. کنن
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ویلچــر بــرای مددجویــان، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه وارداتــی بــودن قطعــات 
ویلچــر، قیمــت ایــن وســیله تــا قبــل از گرانی هــا 75 هــزار تومــان بــوده کــه بــا شــرایط اقتصــادی موجــود بــه یــک 

میلیــون تومــان افزایــش پیداکــرده اســت.
معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه امســال فــردی پشــت نوبــت بــرای کاشــت حلــزون نداریــم، 
ــورد عمــل  ــرات و امســال 17 م ــورد عمــل تعمی ــزون و 30 م ــورد عمــل کاشــت حل تشــریح کــرد: سال گذشــته 40 م

کاشــت حلــزون داشــتیم.

504 میلیون سهم در بورس همدان معامله شد
 504 میلیون و 744 هزار و 977 سهم در شهریورماه در بورس همدان معامله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: این تعداد سهم متعلق به 464 شرکت به ارزش یک هزار و 604 میلیارد و 390 میلیون 
و 686 هزار و 434 ریال در بورس منطقه ای همدان داد و ستد شد.

عباس صمدی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه 56 درصد آن مربوط به خرید ســهام و 44 درصد مربوط به فروش ســهام 
بوده است افزود: بر این اساس و با توجه به 20 روز کاری فعالیت تاالر بورس منطقه ای استان همدان در این ماه، متوسط 

ارزش داد وستد، روزانه 80 میلیارد و 219 میلیون و 534 هزار و 322 ریال بوده است.
وی اظهار داشــت: این میزان معامالت نســبت به مرداد ماه، 18 درصد کاهش داشــته است و همچنین در این ماه، 408 کد 
معامالتی جدید ایجاد شــد.گفتنی اســت، در این ماه شــرکت های گروه صنعتی پاکشو، فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن 

اصفهان به ترتیب بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
همچنین شــاخص کل قیمت در پایان شــهریور ماه معادل 160 هزار و 538 واحد بود که نســبت به ماه گذشته 23 هزار و 

627 واحد افزایش یافت. 

طی حکمی از سوی مديرکل آموزش و پرورش استان 
صورت گرفت

انتصاب رئیس اداره اطالع رسانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان همدان

 در حکمی از سوی مدیرکل 
آموزش و پرورش استان همدان 
محمد ســهرابی به عنوان رئیس 
روابط  و  اطــالع رســانی  اداره 
عمومی آموزش و پرورش استان 
منصوب و از تالش ها و خدمات 

آیت ا... نجفی قدردانی شد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و 
روابط عمومی آموزش و پرورش 

استان، در حکم  محمد پورداود به سهرابی آمده است:
  نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی در آموزش 
و پرورش و رســانه، به موجب این ابالغ به  عنوان رئیس اداره اطالع 
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان منصوب می شوید.

 امید اســت با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمود 
های مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، سیاســت های رئیس جمهور 
محترم در دولت تدبیــر و امید و مقام عالی وزارت در انجام وظایف 

محوله موفق باشید. 
 گفتنی است محمد سهرابی متولد 1356 در  منطقه گل تپه است. وی 
دانش آموخته رشته  معارف اسالمی در دوره کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد در رشته  علوم سیاسی و دانشــجوی دوره  دکتری همین رشته 

است.
سهرابی در سوابق و کارنامه کاری خود موارد زیر را دارد: 

■ انتخاب به عنوان معلم نمونه در سال 1389
■ فعالیت رســانه ای به مدت بیش از 10 ســال در مطبوعات استان 

همدان
■ کارشــناس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 

استان همدان 
■ مشاور رسانه ای و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان

■ مشاور امور جوانان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان
■ عضو گروه تدوین سند اطالع رسانی استان همدان

■ تألیــف دو جلد کتاب با عنوان »گفتگو و رقابت« و »کرســی های 
مادستان در بهارستان« 

 قراباغی؛رئیس
کمیسیون اقتصاد شورا شد

  حسین  قراباغی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشگری شورا انتخاب شد.

سخنگوی شورای اســالمی شــهر همدان  گفت: طبق رای اعضای 
کمیســیون حسین  قراباغی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه 
گــذاری و گردشــگری شــورا  و مریم روانبخش بــه عنوان رئیس 

کمیسیون حقوقی و انتخاب شدند.
ابراهیم مولوی همچنین  از اضافه شدن کمیسیون حقوقی و رسیدگی 

به شکایات مردمی به تعداد کمیسیونهای شورا خبر داد.
سخنگوی شورای اســالمی شــهر همدان افزود: با توجه به اهمیت 
مباحث حقوقی طبق مصوبه شــورای اسالمی شهر همدان کمیسیون 
نظارت حقوقی و اداری به دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون نظارت، 

بازرسی و اداری تفکیک شد.
مولوی افزود: در زمان انتخابات هیئت رئیسه مریم روانبخش ریاست 
کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا را بر عهده گرفت 

که امروز از ریاست این کمیسیون انصراف داد.
وی اضافه کرد: هم اکنون کمیســیونهای شورا هشت کمیسیون شامل 
کمیســیون فنی عمرانی،کمیســیون نظارت بازرســی و امور اداری، 
کمیســیون حقوقی و رسیدگی به شــکایات مردم،کمیسیون برنامه، 
بودجه و مالی ،کمیســیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و 
محیط زیست ، کمیسیون شهرســازی و معماری، کمیسیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی است.

زنـان در اقتصاد مقاومتي کشور نقش 
برجسته اي دارند

مهدي ناصرنژاد «

 ایــن روزها موضــوع گراني ها و کمبــود مایحتاج عمومي از 
ســیر تا پیاز آن نقل تمام مجالس ریز و درشــت مردم است و به 
عبارتي دیگر اغلب »کاســه چه کنم، چه کنم؟« به دست گرفته اند. 
در این میان آدم هــاي منفي باف و بهانه گیر با کمترین احســاس 
مسئولیت نسبت به جامعه خود و مشکالت همنوعان و هموطنان 
ایراني فقط به فکر ذخیره کردن حتــي بي اهمیت ترین الزمه هاي 
احتمالي خویش هستند بي آنکه بدانند احتکارهاي کوچک خانگي 
ضربه هاي به مراتب سنگین تر از تحریم دشمنان بر پیکره اقتصادي 
کشورمان وارد مي ســازد. در همین حال ما ایراني ها ضرب المثل 
امیدوارکننده اي داریم که مي گوید »تا ریشــه در آب اســت، امید 
ثمري هســت«. این مثال آن دســته از انســان هاي خوشــفکر و 
آینده نگر و مثبت اندیش است که در هر شرایطي بیشتر از اینکه به 
فکر منافع و مصلحت شــخصي باشند، در اندیشه کمک به جامعه 
خودشان هستند؛ چون مي دانند نسل هایي که از آنان باقي مي ماند 
هم حق زندگي دارند و باید زیر پاي محکمي براي آینده و  رشد 

آنان فراهم شود.
فکر و کار و فعالیت این دســته از آدم هاي جامعه، اگرچه ظاهري 
معمولــي و تالش براي معاش زندگي شــخصي دارد، ولیکن در 
واقع تک تک خشــت هایي است که ســاختار و بدنه اقتصادي و 
اجتماعي را بنا مي نهد و همان قطره قطره هایي اســت که دریا را 
مي ســازد. حداقل پیامد و تأثیر کار مشاغل کوچک و کارآفرینان 
بي نام و نشــان این اســت که هرگز در انتظار معجزه نمي مانند و 
سرنوشــت خود را با دستان پرتوان خود رقم مي زنند. ثمره دیگر 
آدم هایي که به کمک کار زندگي خود و جامعه خود هســتند، این 
هســت که چون دائم در تالش و زحمت و تولید هستند، فرصتي 
براي منفي بافي و نقشــه براي تخریب ایــن و آن پیدا نمي کنند و 
البته که الگویي براي دیگران مي شــوند و چه بســي افراد دیگر و 
خانواده هــاي دیگر هم روش فعالیت و درآمد آنان را سرمشــقي 
بــراي تحرک و زندگــي خویش قرار دهند. بدینگونه اســت که 
کارآفریني در جامعه ما شــکل گرفته اســت و کارآفرینان همان 
نیروهاي توانمند و استعدادهاي بالقوه اي هستند که در عرصه هاي 
زندگي خانوادگي و حیات اجتماعي یک جامعه، شــکل مي گیرند 
و رشد مي کنند و نمي گذارند چرخ هاي اقتصادي و اجتماعي یک 

جامعه و یک مردم بخوابد. 
واقعیــت امر این اســت که جامعه ایران به لحــاظ گیر افتادن در 
شــبکه هاي دســت وپاگیر اقتصادي و تبعات اجتماعي شدید آن، 
به کارآفرینان بیشــتري نیاز دارد. در شــرایط ســخت کنوني این 
کارآفرینان هستند که با ســرمایه هاي اندک، اما ایده هاي خالق و 
اندیشــه هاي سازنده مي توانند بسیاري چاله و چوله هاي جامعه را 
پر کنند و بــه دیگران هم امید بدهند کــه اینقدر مصرف کننده و 
حاضري خور نباشــید و به جاي نق و نوق کردن و زیرسؤال بردن 

این و آن، یک تکاني هم به خود بدهید.
در محلــه قدیمي و بزرگي کــه ما زندگي مي کنیــم و به منطقه 
شیرســنگي و 12 متري منشــعب از آن معروف است، شیرزني با 
خانواده بزرگ خود زندگي مي کند کــه اکثر بانوان و کدبانوهاي 
خوش ســلیقه منطقه را به خود جذب کرده اســت. خانم »یگانه 
مالمیــر« به واقع از آن دســت بانوان مدیر و مدیــر و خانه داري 
همداني است که حتي از پوست و برگ درخت هم مي تواند انواع 

و اقسام خوراکي هاي ترش و شیرین فراهم سازد.
خانم مالمیر به لحاظ ســبقه درخشــان در کارآفرینــي و تولید، 
نام آشناي بســیاري از رسانه هاي نوشــتاري و دیداري استانمان 
هم هســت و داراي اعتبار و احترام خاصي بین کارآفرینان استان 

مي باشد. 
از ویژگي هــاي بارز خانم مالمیر در کارآفریني و تولید، دســتان 
خالي اما پربرکت اوست که تمام نقصان سرمایه گذاري و توسعه 
کسب وکار خانگي خویش را با تالش و زحمت و دوندگي هاي 
شــبانه روزي جبران مي ســازد. او قبل از اینکه نان آور نانوشــته 
خانــه خود باشــد، عامل درآمد و لقمه حــالل افزون بر 10 تن 
از بانــوان نقاط دور و نزدیک محل اســت کــه در کارگاه هاي 
خانگي به هنرمندي اشــتغال دارند و انواع و اقســام سبزیجات 
آماده طبــخ و خوراکي هاي متنوعي که زینت بخش ســفره هاي 
میهماني خانواده هاي ایراني اســت، حاصــل تالش و هنرنمایي 

آنان مي باشد.
خانم مالمیر 3 پســر جوان و تحصیلکرده هم دارد که بیهوده در 
انتظار مشــاغل دولتي نیستند و در کنار مادر سختکوش و دلسوز 
خود به فعالیت شبانه روزي مشــغول هستند. احساس مسئولیت 
شدید نسبت به رضایتمندي مشتري و سالمتي و بهداشت مردم، 
یکي از بارزه هاي برجســته این خانواده کارآفرین است که اتفاقًا 

بسیار هم زبانزد مردم و مشتریان دائمي آنان مي باشد.
خانم مالمیر در پاســخ به این ســؤال خبرنگار ما که چه پیام و 
چه انتظاري از دســت اندرکاران اقتصادي استان دارید، مي گوید: 
بســیاري از خانم هــاي هنرمند خانه داري هســتند کــه در این 
شرایط دشــوار مي توانند، حلقه هاي محکم زنجیره هاي اقتصادي 
خانوار را تشــکیل دهند و شــاید الزمه اکثر آنان ابزاري ساده و 

سرمایه هاي مختصر باشد که از آن محروم هستند.
وي تأکیــد کــرد: کارآفرینان بــا وجود خالقیت و پشــتکار به 
حمایــت دولت نیازمند هســتند و ســرمایه گذاري روي چنین 
ســرمایه هاي بالفطره جامعه ما موجــب تقویت و ثمردهي منابع 

ملي کشورمان خواهد شد.
وي همچنین به کدبانوهاي خانه دار توصیه مي کند در این بحران 
اقتصادي صرفه جویي بیشتر و مدیرتي خالقانه در خانه هاي خود 

مانع هدر رفتن سرمایه هاي ملي باشند.

 رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت 
مصرف آب و فاضالب روســتایی اســتان 
همــدان از کاهش 80 درصــدی هدررفت 
آب با اجرای سیســتم مدیریت فشار در 17 

روستای استان همدان خبر داد 
 به گزارش ایســنا، احمد انصاری  در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
سیستم مدیریت فشار در 17 روستای استان 
به کار گرفته شــده است،گفت: این سیستم 
در روســتاهایی که فشار شــبکه آبرسانی 
باالست و یا با تعدد حوادث مواجه هستیم، 
در راستای مدیریت مصرف و کاهش هدر 

رفت آب به کار گرفته می شود . 
وی بــا بیان اینکه البته در تمامی روســتاها 
نیازمند اجرای این سیســتم نیستیم، عنوان 
کرد: خوشــبختانه با اجرای سیستم مذکور 
در روســتاهای هدف تعداد حوادث به یک 
پنجم و یا به بیــان دیگر 80 درصد کاهش 

یافته است . 
انصاری با اشــاره به اینکه بــه کارگیری 
سیســتم مدیریت فشــار از ســال 96 در 
فاضــالب  و  کار شــرکت آب  دســتور 
روســتایی قرار گرفت، یادآورشد: سیستم 

مذکــور در حــال حاضر در روســتاهای 
شــورین،دهنو،جوزان، چنار ســفلی و ... 
اجرایی شده و تا پایان سال، 20 روستای  

دیگر نیزدر دستور کار است. 

وی باتأکید براینکه اجرای سیستم مذکوردر 
تمامی روستاهای اســتان ضروری نیست، 
خاطرنشــان کرد: سیســتم مدیریت فشار 
تنها به منظورکنترل فشار،شناســایی نشتی 

ها،کنترل حــوادث احتمالی و کاهش هدر 
رفــت آب اجرایی می شــود و تا کنون نیز 
در این رابطه 770 میلیون تومان اعتبار هزینه 

شده است. 

 رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و 
حرفه ای همدان از ســرمایه گذاری در زمینه 
راه اندازی تجهیزات بی خطرسازی زباله های 

عفونی در همدان خبر داد.
حسینعلی نوروزی در گفت وگو با فارس با 
بیان اینکه چند چالش جدی در استان وجود 
دارد که امســال به آنهــا پرداخته ایم، اظهار 
کرد: پیگیری جمع آوری و بی خطرســازی 
پسماندهای عفونی بیمارستان ها، مطب ها و 
کلینیک ها از جمله اقدامات انجام شده است.
وی بیان کرد: با پیشقدمی کارگروه مدیریت 
پســماند توانســته ایم بخش خصوصی را 
نسبت به این مســئله در سطح استان فعال 

کنیم.
رئیــس گــروه مهندســی بهداشــت محیــط 
اینکــه  و حرفــه ای همــدان بــا بیــان 

یــک ســرمایه گذار بــه دنبــال نصــب 
زباله هــای  بی خطرســازی  تجهیــزات 
گفــت:  اســت،  اســتان  در  عفونــی 
ــا یــک مــاه آینــده موضــوع  امیدواریــم ت
ــماندها  ــازی پس ــع آوری و بی خطرس جم

ــم. ــل کنی ــتان ح را در اس
با  ســبزیجات  مــزارع  آبیاری   
فاضالب مراحل پایانی را طی می کند

وی بــا بیان اینکه ایــن مهم یک قدم مثبت 
در استان است که امیدواریم به خوبی پیش 
رود، خاطرنشــان کرد: جلوگیری از آبیاری 
مزارع با فاضالب نیــز از دیگر موضوعات 
مورد توجه بوده که طی ســال های اخیر با 
هماهنگی بین بخشی و پشتیبانی سایر نهادها 

آن را به حداقل رسانده ایم.
نوروزی با اشاره به اینکه کشت 95 هکتار از 

اراضی با فاضالب که طی ســه سال گذشته 
شاهد بودیم با اقدامات صورت گرفته امسال 
به هفت هکتار رسیده بود، افزود: این میزان 
کشــت نیز در شهرســتان همدان با حکم 

قضایی تخریب شد.
وی با بیان اینکه در مراحل پایانی جلوگیری 
از آبیاری مــزارع ســبزیجات با فاضالب 
هســتیم، گفت: در نهاوند این برنامه کمی 
عقب  بود که اخیراً پنج هکتار مزارع مخطوط 

آب با فاضالب شناسایی شده است.
 تجهیز تمام اســتخرهای شنای 

همدان به الکترولیز نمک
رئیس گروه مهندســی بهداشــت محیط و 
حرفه ای همدان با اشــاره به اینکه متخلفان 
به مراجع قضایی معرفی شــده اند، تصریح 
کرد: محصوالت کشت شده با فاضالب در 

آستانه حذف هستند.
وی با اشــاره به اینکه کار بسیار ارزشمندی 
در خصوص جلوگیری از آبیاری سبزیجات 
با فاضالب در استان انجام شده که امیدواریم 
سال آینده به صفر برسانیم، خاطرنشان کرد: 
حذف سیستم کلرزنی گازی از استخرها نیز 

اقدام مهم دیگری بود.
وی بــا تاکید به اینکه جایگزینی سیســتم 
کلرزنی به روش نمک کلرزنی گازی اقدام 
موثری بود که کمتر اســتانی موفق شــده  
اســت، افزود: در راســتای افزایش ایمنی 
شــناگران و جلوگیری از حوادث احتمالی 

نظیر نشت گاز این اقدام انجام شد.
نوروزی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
تمام اســتخرهای شــنا مجهز بــه کلرزنی 

الکترولیز نمک شده اند.

بی خطرسازی زباله های عفونی در همدان سرمایه گذاری می خواهد

پايش 126 
کارت بازرگانی 
در همدان
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشاره به اینکه واردات کاال 
به وســیله کارت های بازرگانی به صورت 
مستمر رصد می شود، گفت: از ابتدای سال 

126 مورد از کارت هــای بازرگانی پایش 
شده است.

حمیدرضــا متین در گفت و گو با ایســنا، 
با اشــاره به اینکه در اســتان همدان ثبت 
سفارش پایین بوده اســت، افزود: تمامی 
واردات صورت گرفته را بررســی می کنیم 
کــه در حال حاضر هیچ گونــه انحراف و 
سوءاســتفاده ای از کارت های بازرگانی در 

استان همدان صورت نگرفته است.
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر حدود 

160 مورد کارت بازرگانی در دست پایش 
است، عنوان کرد: در استان همدان حدود 
400 کارت بازرگانــی وجــود دارد که در 
سال 96 به دســتور وزارتخانه تمامی این 
تعداد را مورد پایش قرار دادیم به طوریکه 
از ایــن تعــداد حدود 40 مــورد به علت 

نداشتن شرایط الزم ابطال شد.
متیــن با اشــاره به اینکه ســعی شــده با 
مســاعدت وضعیت دارندگان کارت های 
بازرگانی را تکمیل کنیم، اظهار کرد: با در 

اختیار گذاشــتن مهلت 15 روزه، صاحبان 
به  دارند  فرصــت  بازرگانی  کارت هــای 
منظور احیای کارت هایشــان به ســازمان 
مراجعه کنند، در غیر این صورت کارت ها 
باطل می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان همدان با اشاره به اینکه 
کارت های بازرگانی در ســه نوبت پایش 
می شوند، بیان کرد: کارت های بازرگانی در 
بدو صدور، مجددا برای تمدید و در مواقع 

ضروری مورد پایش قرار می گیرند. 

 کشــور و دولــت ما به هیــچ وجه با 
آمریکا مذاکره نخواهد کرد چراکه آمریکا 
در مذاکره پیشــینه خوبی ندارد و صادقانه 

عمل نمی کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در گردهمایی 
بسیج مهندسین در مســجد جامع همدان 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار 
کرد: مقاومت و ایستادگی مردم کشور در 
طول هشت سال دفاع مقدس در زمانی که 
صــدام اعالم کرد که تا ســه روز دیگر از 
عراق به سوی تهران برای محاصره حرکت 

می کند وصف ناشدنی است. 
امیر خجسته افزود: ارتش عراق با آخرین 
سالح های پیشرفته روز جنگ نابرابری را 
علیه ایران آغاز کــرد به طوری که ارتش 
و بســیج ما هنوز انسجام کافی را نداشت 
و این مــردم بودند که در این جنگ ورود 

پیدا کردند.
بــه گزارش فارس، نماینده مردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره 

به اینکه در هشــت ســال جنگ تحمیلی 
مــردم ایران از خود مقاومــت و ایثار غیر 
قابل وصفی را نشــان دادند، ادامه داد: این 
لطف خداوند بود کــه رزمندگان انقالب 
اســالمی، ایثارگران و جانبازان با دســت 
خالی و مقاومت بســیار ایــن جنگ را با 
پیروزی ســپری کردنــد در حالی که یک 
وجب از خاک کشــور به دســت دشمن 

نیفتاد.
وی بــا بیــان اینکه شــیرمردان خمینی با 
عشق حســینی در کربالی ایران با »لبیک 
یا حســین)ع(« و »لبیک یا خمینی« دنیا را 
مبهوت رشــادت های خود کردند، گفت: 
به جــز حادثه خونبار کربــال هیچ جنگ 
نابرابــری به غیر از جنگ ایــران و عراق 
در تاریخ اســالم اتفاق نیفتاد به طوری که 
به گفته امام خمینی)ره( هیچ امتی همانند 

امت حزب اهلل نیست.
خجســته با تاکید بر اینکه امروز به برکت 
خون شهدا ایران امن ترین کشور دنیاست، 

خاطرنشــان کــرد: بــه برکــت پیروزی 
انقالب اســالمی شاهد بیداری اسالمی در 

کشورهای سوریه، لبنان و عراق هستیم.
کــرد: دشــمن جمهوری  اضافــه  وی 
بیداری  همین  از  آمریکا  ایران،  اسالمی 
و  بیداری  همین  چراکه  شــده  عصبانی 
منطقه شکســت  در  را  آمریکا  مقاومت 

داده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با 
بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس زبان 
مردم هستند که باید از حق آنها دفاع کنند، 
تصریح کرد: در جنگ اقتصادی امروز باید 
به مانند زمان جنگ تفکر جهادی داشــته 
باشیم به طوری که باید مسووالن اقتصادی 
به عنــوان فرمانده اقتصادی کشــور وارد 
میدان شوند و وضعیت کنونی را مدیریت 

کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با 
همه توان خود در برابر اقدامات غیرقانونی 
و اختالس برخی ایســتاده اند، گفت: برای 

پیــروزی در جنگ اقتصــادی باید وزیر 
اقتصاد در خط مقــدم این جنگ حرکت 
کند؛ مجلس نیز با برخورد با اختالسگران 
در روزهــای گذشــته 6 هــزار و 400 
خودروی قاچاق وارد شــده به کشــور را 

تعیین تکلیف کرده است.
خجســته با بیــان اینکه در حــال حاضر 
مســئولیت امانتی در دست ماست که باید 
به نحو احســن مورد اســتفاده قرار گیرد، 
تاکیــد کرد: کشــور و دولت مــا به هیچ 
وجه با آمریکا مذاکره نخواهد کرد چراکه 
آمریکا در مذاکره پیشــینه خوبی ندارد و 

صادقانه عمل نمی کند.
وی با اشــاره به اینکه ترامپ یک حیوان 
وحشی اســت که در حال حمله به کشور 
ماســت، افزود: مسووالن ما باید با در نظر 
گرفتن رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
خصــوص برنامه عملی اقتصــاد مقاومتی 
هیچ امیدی به آمریکا و کشورهای اروپایی 

نداشته باشیم.

تفكر جهادی، رمز عبور از جنگ اقتصادی

رئيس مديريت مصرف آبفار همدان ازاجرای طرح در17 روستاخبرداد

کاهش 80 درصدی
هدررفت آب 

  1-  کارکرد میزخدمت تشــریفاتی شــده است.گفته می شود 
درحالــی که دولــت تکریم ارباب رجــوع را دراولویت کاری 
قرارداده است بسیاری از دستگاهها این اقدام را بیشتر تشریفاتی 
اجراکرده اند.گویا این نوع خدمت رسانی خروجی تاثیرگذاری 
نداشته است.گفتنی است اســتاندارنیز دراین زمینه انتقاد کرده 

است.
2- پرداخت نشدن یارانه نوزادان مطرح شده است.برخی رسانه 
هــا از حذف یارانه 790 هزارنوزاد درکشــورخبرداده اند. گفته 
می شود دلیل این اقدام نبود نقدینگی از سوی دولت می باشد. 
گفتنی است استان در زمینه یارانه ها سکوت اختیارکرده است.

3- بازهــم کمپین های نخریم تاارزان شــود راه اندازی شــده 
است.گفته می شود در شرایطی که کنترل اوضاع بازار از دست 
دولت خارج شــده است گروههای مختلف اقدام به راه اندازی 
کمپین ودعوت به تحریم خریدها کرده اند. گویا دلیل این اقدام 
جلوگیری از کاهش کاالدربازارو احتکار اســت.گفتنی اســت 
تصمیم هــای اجتماعی برای کنترل قیمت هــا پیش از این از 

سوی دولت با شکست مواجه شده است.
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محیطزيست

مادستـان
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اسكان اضطراری 43 زائر پاکستانی در نهاوند
ــد  ــر نهاون ــی هالل احم ــط عموم ــئول رواب ــام: مس ــدان پی ــگار هم  نهاوند-خبرن
گفــت: 43 نفــر از زائــران پاکســتانی کــه از کربــال برگشــته و قصــد ســفر بــه مشــهد 
مقــدس را داشــتند بــه علــت نقــص فنــی اتوبــوس از ادامــه ســفر بازمانــده بودنــد در 

ــد اســکان اضطــراری داده شــدند. نهاون
عبــاس ترکاشــوند بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: اتوبــوس زائــران پاکســتانی کــه قصــد 
زیــارت عتبــات عالیــات کشــورمان را داشــتند و از کشــور عــراق برگشــته بودنــد در 

شهرســتان نهاونــد دچــار نقــص فنــی شــد.
ــا  ــی و ب ــروی انتظام ــداری و نی ــکاری فرمان ــا هم ــاق ب ــن اتف ــزود: پس ازای وی اف

ــر  ــد 43 نف ــر نهاون ــت هالل احم ــران جمعی ــک امدادگ ــهرداری و کم ــی ش هماهنگ
ــدند. ــراری داده ش ــکان اضط ــوس اس ــن اتوب ــافر ای مس

ــه  ــتند ک ــدس و را داش ــهد مق ــه مش ــفر ب ــد س ــران قص ــن زائ ــزود: ای ــوند اف ترکاش
اتوبــوس آن هــا در ســه راهی روســتای "دهفــول " نهاونــد دچــار نقــص فنــی شــد و 

ــه مســیر خــود ادامــه دهنــد. نتوانســتند ب
محــل  از  امــدادی  عوامــل  کمــک  بــا  زائــران  ایــن  داشــت:  بیــان  وی 
ــدند  ــل ش ــد منتق ــهر نهاون ــر ش ــارک کوث ــجد پ ــه مس ــول ب ــه راهی دهف س

یافتنــد. اســکان  و 
مســئول روابــط عمومــی هالل احمــر نهاونــد گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان 

نهاونــد مســیر تــردد زائــران بــه کشــور عــراق اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه بــه ایــام 
اربعیــن حســینی نزدیــک می شــویم حجــم تــردد در محورهــای نهاونــد افزایش یافتــه 

اســت.
وی اظهــار داشــت: عــالوه بــر زائــران کشــورمان، چنــد ســالی اســت کــه زائرانــی از 
کشــورهای افغانســتان، پاکســتان و هنــد نیــز بــرای مشــرف شــدن بــه کربــال از نهاونــد 

ــد. ــور می کنن عب
ــا  ترکاشــوند در پایــان گفــت: جمعیــت هالل احمــر نهاونــد در طــول ایــام اربعیــن ب
داشــتن پایگاه هــای امــداد جــاده ای آمــاده خدمت رســانی بــه زائــران اربعیــن حســینی 

اســت.

خبـر

الوووپیام

mardomi@hamedanpayam.com
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پیامک
تلفن و پیام گیر

ایمیل رئيس فرهنگ و ارشاد نهاوند خبرداد:
سه سرمایه گذار پردیس سینمایی نهاوند را 

راه اندازی می کنند 
 نهاونــد- معصومه کمالونــد- خبرنگار همدان پیــام: مهمترین 
زیرســاخت های فرهنگی از فرهنگ و ارشاد می گیرد ، 6 ماهی از 
آغاز بکار زینب سیف ، سومین مدیر بانو در شهرستان، بعنوان مدیر 
ارشــاد نهاوند می گذرد از جمله شاخصه هایی که وی در اولویت 
های تحقق یافته فعالیتش عنوان می کند، شکســت طلســم سینما و 
کنســرت های موسیقی در شهرســتان و احیای نشاط اجتماعی در 

شهرستان است.
 از ابتدای ســال اقداماتی برای فعالیت مســتمر ســینما در نهاوند 
انجام شــده است تا با کوتاه کردن دموکراســی و موانع اداری در 2 
هفته ســینمای نهاوند پس از 2 دهه کما "زیر درخت هلو" سرانجام 

15 فروردین ماه آغازبکار و اکران فیلم داشته است.
در حال حاضر در دو ســینمای ثابت و ســیار نهاوند در نوبت های 
مختلف جدیدترین فیلم های ســینمای ایــران را اکران می کند و تا 
حدودی نشاط اجتماعی را در شــهر احیا کرده است، این اکران ها 
برای کودکان کار شــهر که حدود 400 نفر بوده است هم بصورت 

رایگان انجام شده است.
زینب ســیف در با بیان اینکه  بهترین مکان برای ســینما و استقبال 
مردم همین مرکز شهر است که با پیگیری های انجام شده سه سرمایه 
گذار اعالم آماده گی کرده اند و در نظر داریم پردیس سینمایی  با 3 

سالن نمایش را برای نهاوند راه اندازی کنیم.
ســیف از برگزاری 6 کنسرت با بهره گیری از ظرفیت های شهرستان 
و گروه های موســیقی بنام آن از ابتدای ســال تاکنون در شهرستان 

خبر داد.
وی افزود: شهرســتان نهاوند در ســال گذشته در جشنواره هنرهای 
تجسمی استان دارای 3 نماینده بوده که در سال جاری به 16 نماینده  

افزایش داشته است.
ســیف  درباره راه یابی گروه تئاتر شهرستان در مسابقات استانی هم 
گفت:  اداره ارشــاد نهاوند دارای 4 موسســه قرآنی است که دارای 
رتبه های کشوری در رشته های مختلف همچون حفظ کل قران کریم 

در کشور شده اند.
وی در ادامه با اشاره فعالیت 70 کانون فرهنگی و هنری در شهرستان 
نهاوند، گفت: از این تعداد 60 کانون در نقاط روستایی و 10 کانون 
در نقاط مختلف شــهری در حال فعالیت هستند که خوشبختانه در 

استان همدان سرآمد هستند.
شــوراهای فرهنگ عمومی تــا پیش از این امام جمعه از نداشــتن 
پشتوانه اجرایی مصوبات آن سخن گفته بود، و تا اوایل سال جاری 
بــه حالت تعطیل رفته بود هم از آغاز بکار ســیف مجدد فعال و از 
دســتور کار قرار گرفتن اجرای سیاســت های کلی شورای فرهنگ 
عمومی شــامل به روز کــردن ابالغ اعضا و تشــکیل کارگروه های 

تخصصی خبرداد.
زینب سیف از فعال و راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده در شهرستان 
نهاونــد خبر داد و افزود: تاکنون 4 جلســه با حضــور امام جمعه، 
دادســتان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی شهرستان در دفتر امام جمعه 
برگزارشده است که هدف از راه اندازی این بنیاد کنترل پرونده هایی 
همچون طالق و اختالفات خانوادگی و نهایتًا با پادرمیانی به حالت 
ریش ســفیدی ختم به خیر شود که انتطار می رود افرادی که در این 
زمینه ها دارای سابقه هســتند برای کیفیت بخشی به این فعالیت ها ، 

این کارگروه را یاری کنند.

توله گرگ بزرگ نكنید
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان از عدم وقوع 
حمله گرگ به انسان در همدان خبر داد و اعالم کرد: مردم توله گرگ ها 

را بزرگ نکنند و از هیبریدی کردن آنها خودداری کنند.
بهاره نوری صفا در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: با توجه به فرارسیدن 
فصل ســرما برای جلوگیری از هجوم  گرگ ها به داخل روســتاها و 
حتی شــهرها باید اقداماتی از سوی مردم و مسئوالن انجام شود که از 
جمله آن پخش گوشت در فصل سرما برای حیوانات وحشی خارج 

از شهر است.
وی با اشــاره به اینکــه گرگ ها در همه فصول در حاشیه شــهرها و 
روســتاها حضور دارند، افزود: خطر حملــه گرگ ها در همه فصول 
وجود دارد اما در فصل سرما به علت کمبود غذا هجوم این حیوانات 

پررنگ تر است.
نوری صفا ادامه داد: نکات امنیتی و تخصصی که مردم و مسئوالن باید 
رعایت کنند، به بخشدارها و دهیارها اعالم شده و از آن طریق نیز به 

مردم اطالع رسانی می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان همدان به مردم توصیه 
کرد از ریختن زباله ها در حاشیه شهر و روستا خودداری کنند چرا که 
بوی تعفن ناشی از این زباله ها باعث جذب گرگ ها به سمت شهر و 

روستا خواهد شد.
نوری صفا بیان کرد: باید از رها کردن الشــه های دام  در حاشیه شهر و 
روســتا خودداری کرد چرا که در فصل سرما با وجود مشکل کمبود 
غذا برای گرگ ها، آنها به ســمت شهر و روستا هجوم می آورند و این 

موضوع می تواند امنیت ساکنان شهر و روستا را به خطر بیندازد.
وی تأکید کرد: نباید افراد کهنسال و خردسال برای نگهبانی و چوپانی 
گله به خارج و حاشــیه شــهر و روســتا به ویژه در فصل زمستان و 
ســرما روند چرا که در صورت حمله و هجوم حیوانات وحشی توان 
دفــاع از خود و گله را ندارند و این موضوع می تواند به حادثه ای تلخ 

منجر شود.

انجام 238 عملیات اطفاء حریق در مالیر 
 رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی مالیر از انجام 238 

عملیات اطفاء حریق جزئی در نیمه نخست امسال خبر داد.
وحید جوادی در گفت وگو با فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
آتش نشانی در نیمه نخست امسال اظهار کرد: تعداد عملیات های اطفاء 
حریق درون شهری و برون شهری توسط نیروهای سازمان آتش نشانی در 

نیمه نخست امسال 106 مورد بوده است.
وی تعداد عملیات های اطفاء حریق درون شهری و برون شهری توسط 
نیروهای این سازمان را 238 مورد برشمرد و گفت: شرکت در عملیات 
امداد و نجات درون شهری و برون شهری نیز طی این مدت 160 مورد 
بوده است.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر از اعزام 41 
نیرو به منظور تامین امنیت مراسم و برنامه های مختلف عمومی طی 6 
ماهه امسال خبر داد و تصریح کرد: اعزام نیرو به مراسم نماز جمعه نیز 

24 مورد بوده است.
جوادی تعداد آبکشــی ها و آبرســانی را نیز 13 مورد برشمرد و گفت: 
ماموریت آزمایشــی و برگزاری کالس های آموزشی نیز برای پرسنل 
11 مورد بوده اســت.وی تعداد مصدومان حوادث را 19 مورد و تعداد 
فوتی ها را نیز هفت نفر برشــمرد و افــزود: بازدید از اماکن تجاری و 
صنعتی از جمله پاساژها، چوب بری ها و.. در نیمه نخست امسال 820 
مورد بوده است.رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر از 
برگزاری دوره های آموزشی توسط کارشناسان این سازمان در ادارات، 
نهادها و سازمان های دولتی و مردمی در 6 ماهه امسال خبر داد و گفت: 
ایــن کالس ها با هدف آموزش موارد ایمنی بــرای 3 هزار و 250 نفر 
برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: تعداد کارشناسی حریق نیز طی 

6 ماهه امسال 16 مورد بوده است.

دستگیري 3 سارق در نهاوند

 فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند، از دستگیري3سارق و کشف 9فقره 
ســرقت در نتیجه اجراي طرح جامع مبارزه با سرقت در این شهرستان 

خبر داد.
شااحمد ساکي، در تشریح این خبر گفت: طرح جامع مقابله و پیشگیري 
از ســرقت با استفاده از توان و امکانات موجود توسط ماموران کوپ و 
پلیس آگاهي در شهرستان اجرا شد.وي افزود: در نتیجه این طرح، 3نفر 
ســارق شناسایي و در عملیات هاي جداگانه دستگیر و در تحقیقات و 
بازجویی های فنی به 9فقره انواع ســرقت از جمله سرقت منزل،لوازم 

داخل خودرو،اماکن خصوصي و سرقت هاي خرد اعتراف کردند

آســفالت کوچه پشت حسینیه امام اینقدر تکه تکه و خراب است که 
وقتــي مي خواهي از آنجا عبور کني بایــد به صورت مارپیچ بروي تا 
ماشینت خراب نشود به خصوص که اکثر کساني که آموزش رانندگي 
تعلیم مي بینند از این کوچه عبور مي کنند و رفت و آمد زیاد است  در 
ضمن چند روز دیگر برف و باران شــروع مي شود و وضعیت آن از 
این هم که هست بدتر مي شود خواهشمند است تا سرد نشدن هوا و 

نیامدن برف و باران فکري به حال این کوچه بشود.
محمدي توانا

گردشگران در بدو ورود قبل ازهرچیز چهره رنگارنگ و کثیف همدان 
را می بینند، همدان پایتخت گردشگری هم شد ولی دیوارها همچنان 
به روش بیست سال پیش پر از اطالعیه ها و دیوارنویسی ها است، چرا 
شــهرداری برپاکیزگی دیوارهای شهر اعتنایی ندارد. دیوار نوشته ها و 
نصب اطالعیه بر دیوارهای  همچنان مردم شهر همدان را می آزارد. با 
وجود اینکه چندین سال است مردم به موضوع  نصب اطالعیه روی 
دیوار معترضند و از شهرداری درخواست دارند چاره ای برای رفع این 
مشکل بیندیشد ولی مردم بخصوص مغازه داران همچنان شاهد نصب 
اطالعیه همچنین دیوارنویســی رودیوارهای خود هستند و شهرداری 

نظارتی بر این امر ندارد.
شهروندان همدانی

یک شــهروند گفته که رفتم ســوپر مارکت 2 تا رانی بخرم فروشنده 
قیمت آن را 7 تومان می گوید در حالی که قیمت روش زده بود 2هزار 
تومان، از چند تا مغازه پرسیدم هرکدام یک قیمت می گویند وقتی هم 
اعتراض می کنی فروشــنده  می گوید آن قیمت های روی محصول را 
کارخانه برای عمه شــون زدند. از کارخانــه خواهش می کنم چیزی را 
برای عمه اش نزنــد و قیمت اصلی را روی محصوالت درج کنند. از 

مسئوالن خواهشمندم پیگیری کنند.
یک شهروند

ســالم، من از کسبه اسالمشهر هستم شهرداری محترم االن نزدیک 
یک ماهه خیابان و پیاده روی اسالمشهر را که ترافیک باالی انسانی 
دارد بــه این صــورت در آورده اند هرچقدر هم زنــگ میزنیم که 
درســتش کنید انگار نه انگار کسی پاسخگو نیست، نصفه کاره رها 
کردند. تو این مدت یک بچه پنج ســاله بــا دوچرخه زمین خورد 
و صدمه دید، یک خانم مســن نیز وقتی می خواســت از خیابان به 
پیاده رو بیــاد زمین خورد. لطفا داد مردم مظلوم پایین شــهر را به 

گوش شهردار محترم برسانید.
یک شهروند

مجید بیات - خبرنگار همدان پیام: چهارشنبه 
هفته گذشته  بازدید از حوزه معرف و زوجی 
گنبد همدان با حضور مدیر کل منابع طبیعی 
و ابخیز داری استان همدان و مدیر کل دفتر 
ترویــج ،آموزش و مشــارکت های مردمی 
سازمان جنگل داری و سایر مسئولین برگزار 

شد.
حوزه معروف و نمایشــی گنبــد در فاصله 
35 کیلومتــری جنوب شهرســتان همدان 
با مســاحتی معادل 445 هکتار دارای ســه 
زیر حوزه  )نمونه 153 هکتار،شــاهد 142 
هکتار،معرف 150 هکتار( می باشد .مطالعات 
اجرایی پیش شــناخت این حوزه در ســال 
1375 و مطالعات توجیهی آن در سال 1377 

به پایان رسیده است.
عملیات ســاخت تاسیســات حوزه درسال 
1379 آغاز و بتدریج طی ســال های متوالی 
فلومهای ســانتاریتا و نصــب و راه اندازی 
ایستگاه هواشناسی در حوزه نمونه و 6 میدان 
فرسایش و رسوب در سه جهت شیب غالب 
حوزه های شــاهد و نمونه احداث و درسال 

1386 به پایان رسید.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز  داری اســتان 
همدان در این بازدید اظهار داشــت: دارای 
905هزار هکتار  منابع طبیعی است که شامل 
822 هزارهکتار مرتع ،42هزار هکتار جنگل 
است و حدود 65 هزار هکتاردر حال بیابانی 

شدن می باشد.
اســفندیار خزایی گفت: اســتان همدان به 
واسطه برداشت آب بی رویه در حال بیابانی 
شدن است ،خزایی گفت 15 هزار هکتار در 
حال مطالعه است که بخشــی از ان اجرایی 

شده است.
وی افزود: ایستگاه معرف و زوجی گنبد یکی 
از مراکز موفق و شاخص در کشور به شمار 

می رود.
خزایی با اشاره به وسعت و تنوع حوزه ها در 
منابع طبیعی افزود : در دنیا دارای سه چالش 
بزرگ از قبیل :تغییر آب و هوا  ، بیابانی شدن 
و آب های شیرین هستیم  که کشور ما هم از 
این قاعده متثنی نیست و اگر در این راستا به 
اهمیت این موارد بی توجه باشیم به مشکالت 

وخیمی دچار خواهیم شد.
وی بیان کرد : هشــدارهای مربوط  در مورد 
بیابانی شدن، تخریب سرزمین ها و آب های 
شیرین باعث شده ارگان ها و احاد مختلف 
دست به دســت هم داده اند که کنار مردم و 

برای مردم تالش بکنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری اســتان 
همدان ادامه داد: ایران واجد شــرایط خاصی 
از لحاظ زمین شناسی است ما با ایجاد مراکز 
شــبیه حوزه معرف و زوجی گنبد سعی در 

جمع آوری داده ها و اطالعات و دیتاها برای 
استفاده در مراکز تحقیقاتی و علمی و سازمان 
های متفاوت به منظور بهبود روند حفظ آب 

و خاک و سایر منابع هستیم .
خزایــی خاطر نشــان کــرد: معادله علمی 
فرسایش در دنیا دارای اهمیت است و بهترین 
مراکز به منظور برداشــت علمی اطالعات از 

این حوزها ماکز علمی و تحقیقاتی هستند.
وی گفت: این مراکز به دلیل ماهیت صحرایی 
و ازمایشکاهی بودن بهترین حالت برای طبقه 
بندی تفسیر و برداشت علمی اطالعات می 

باشند.
خزایی ابراز داشت: فرسایش تشدید شونده 
را به روش های آماری مالک عمل قرار داده 
تا حفظ خاک انجام شود و ما باید اول خاک 
را حفظ کنیم تا به دنبال آن شاهد حفظ منابع 

اب باشیم.
وی تصریح کرد: اســتان همدان با توجه به 
اینکه مابین زاگرس و ناحیه رویشــی ایران 
تورانی قرار گرفته همین باعث شــده  دارای 
گونــه های متنوعی باشــد یکــی از نمونه 
شــاخص این گونه ها کتیرای پنبه ای است 
.و جنگل های واقع در نهاوند و تویســرکان  
بازمانــده ای از پوشــش مربــوط به حوزه 

زاگرس است .
خزایی گفت: استان همدان 1 درصد مساحت 
کشــور را داراســت و ســهم تولید غذا در 
این استان 4 درصد ســهم کشوری است و 
همچنین سهم سه درصد تامین علوفه کشور 
در مقابل ســهم 1 درصد مراتع قرا گرفته که 
همین باعث شده منابع طبیعی در همدان از 

اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
مدیر کل دفتر ترویج ،آموزش و مشــارکت 
های مردمی ســازمان جنگل هــا نیز در این 
بازدید با اشــاره به عدم پوشــش مناســب 
دســتاورد های سازمان جنگل ها گفت علی 
رغم تالش های فروان در این راســتا مردم 

اطالعات کمی از این حوزه دارند .
وحید جعفریان ادامه داد: .ایجاد یک سیستم 

منسجم برای اطالع رسانی در مباحث مربوط 
بــه این ســازمان تاثیر بســزایی در نمایش 
دستاورد ها دارد و در مرحله  بعد باعث می 
شود که از نظرات مثبت و منفی کارشناسان 
مربوطه و مردم در جهت بهبود کارکرد بهره 

ببریم.
وی افزود: مراکز شبیه به حوزه معرف زوجی 
گنبد وظیفه انتقال داده ها به ســایر مراکز و 
احاد جامعــه را بر عهده دارند و محیطی برا 
یادگیری به شمار می ایند همین باعث شده 
در موارد مشــابه دیگر احتیاج به انجام این 
ازمون و خطاها نباشــد و در هزینه ها صرفه 
جویی شود و دیگران به سهولت از اطالعات 

بهره ببرند.
جعفریان خاطر نشــان کرد: با توجه به تاکید 
ســازمان راجع به رویکرد مســتند ســازی 
تجارب موفق ،اقدامات مهمی انجام شده که 
سازمان های ملی و بین المللی و موسسات 

تحقیقاتی و دانشگاهی ازآن  بهره می برند.
وی تصریح کرد: سعی بر این داریم در اینده 
فضایی ایجاد کنیم که این مســتند سازی به 
شکل ایده آل انجام و در اختیار  جوامع هدف 
از قبیل ســازمان هــای تحقیقاتی ، علمی و 

آموزشی  قرار بگیرد.
معــاون دفتر آبخیــز داری و حفاظت خاک 
سازمان جنگل داری هم فلسفه ایجاد حوزه 
های معرف را ثبت اطالعات ، تجارب و در 
مرحله بعد انتقال به سازمان های متفاوت و 
مردم دانست که در زمان مناسب از این داده 

ها بهره ببرند.
محمد شــرافتی هدف از حضــور مراجع و 
مسئولین محلی را در این بازدید اطالع رسانی 
25 ســال فعالیت این پــروژه در این منطقه 

دانست .
وی با اشاره به اینکه در کشور با ضعف ثبت 
اطالعات مواجه هستیم و با ایجاد این حوزه 

ها سعی در رفع این کاستی داریم .
شــرافتی با بیان اینکه ســابقه ثبــت آمار و 
اطالعات در ایران به سال 1371 باز میگردد 
گفت: اولین حوزه در ســطح کشور در سال 
1368 در زنجــان این کار را عملیاتی کرد و 
در سال 1373 شاهد توسعه کمی و کیفی این 

امر بوده ایم.
وی خاطر نشــان کــرد: محدودیت منابع و 
هزینه ها باعث شده نتوانیم در تمامی مناطق 
همگن ایجاد حوزه معرف داشته باشیم و تنها 
11 حوزه همگن در سطح کشور ایجاد کرده 

ایم.
معــاون دفتر آبخیــز داری و حفاظت خاک 
ســازمان جنگل داری گفت : امسال هدف 
اصلی سازمان حفاطت از آب و خاک است 
و در این راســتا اطالعات آماری 80 ســال 
گذشته و حال را بررسی کرده و مقایسه انجام 

خواهیم داد .
وی گفت: اطالعات بروز اثر بخشــی بهره 
برداری را باالتر میبرد و باعث میشود سازمان 
های ملی و بین المللی به بهترین شکل از این 

داده ها بهره ببرند.
شرافتی مشارکت سازمان های بین المللی 
 JACA,GFZ,UNDP,FAO از قبیل
را از ویژگی های بارز این حوزه دانست.

رئیس مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع 
طبیعی اســتان همدان گفت :از مجموع 8 
هزاز گونه گیاهی در کشــور سهم استان 
همدان 1658 مورد اســت که 315 گونه 
ان دارویی میباشــد و برخــی از گونه ها 

مختص همدان هستند.
اســدیان خاطرنشان کرد خروج یک گونه از 
عرصــه زمینه از بین رفتن 29 گونه را فراهم 

می کند.
وی افزود: نفوذ پذیری آب بستگی به همین 
گونه ها دارد و با کاهش گونه ها سطح خاک 
بســته و باعث جاری شدن آب روی سطح 
زمین شده و فرســایش خاک ایجاد خواهد 

شد .
اســدیان گفت: میزان فرسایش و رسوب در 

مناطق آزاد دوبرابر مناطق قرق است .
وی در پایــان تصرح کــرد: در مملطق قرق 
شاهد افزایش پایدار 27 کیلو علوفه بوده ایم 
که این آمار در مناطق رها شده با کاهش 27 

کیلویی مواجه بوده .

             کارشناسان ارشد و مديران سازمان جنگل ها از حوزه معرف زوجی گنبد همدان بازديدکردند

آغازفعالیت سومین ایستگاه تحقیقاتی کشور
 درهمدان

گزارش ویژه

 رئیــس مجمــع خیــران ســالمت مالیر 
ــدگان  ــي از رزمن ــای یک ــدای اعض از اه
دوران دفــاع مقــدس بــه 11 نفر خبــر داد.

گفت وگــو  در  آذرهمایــون  عبــاس 
بــا فــارس اظهــار کــرد: در اقدامــی 
خداپســندانه خانــواده مرحــوم حســن 
ــار  ــه دچ ــدن او را ک ــای ب ــی اعض بابای
مــرگ مغــزی شــده بــود، بــه 11 نفــر اهدا 

ــد. کردن

وی با بیان اینکه مرحوم بابایی 46 ســاله 
داشــت و در بیمارســتان امــام خمینــی 
تهران دچار مرگ مغزی شــده بود گفت: 
خانــواده آن مرحوم موافقــت کردند تا با 
اهدای اعضای عزیزشــان شــامل اعضای 
اصلــی و حتــی نســوج، کاری بزرگ و 
باقیات الصالحات برای بیمار خود داشــته 

باشند.
رئیس مجمع خیران ســالمت مالیر با بیان 

اینکه اهدای عضو نماد فــداکاری و ایثار 
خانواده هــای ایرانی بــرای نجات بیماران 
اســت افزود: ترویــج این ایثــار نیاز به 
فرهنگسازی و اطالع رسانی هر چه بیشتر 

و بهتر به مردم دارد.
 وی با بیــان اینکه از ابتدای امســال پنج 
مــورد اهدای عضو در مالیر انجام شــده 
است؛ گفت: با موفقیت شهرداری قطعه ای 
با عنوان نام آوران در بهشــت هاجر مالیر 

برای دفن اهداکننــدگان عضو اختصاص 
یافته اســت، البته دفن اهداکنندگان در این 
مکان بــه صورت اختیــاری و با موافقت 

خانواده های آنها انجام می شود.
از  بابایــی  مرحــوم  اســت  گفتنــی   
از  و  مقــدس  دفــاع  دوران  رزمنــدگان 
همرزمــان شــهید حســن تهرانی مقــدم 
بــود؛ و دو فرزنــد از او بــه یــادگار مانــده 

ــت. اس

رزمنده دوران دفاع مقدس به 11 نفر حیات دوباره بخشید
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ایران به بی اثر کردن تحریم های غیرقانونی آمریكا 
ادامه می دهد

 وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: به کار با شرکای مان برای ایجاد فضایی 
جدید و بی اثر کردن تحریم های غیرقانونی آمریکا ادامه خواهیم داد.

بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد ظریــف در توییتــی کــه در روز پنــچ شــنبه 
بــه وقــت تهــران در صفحــه توییتــر خــود منتشــر کــرد ، نوشــت: ایــران بــه 
کار بــا شــرکایش ادامــه خواهــد داد تــا فضایــی جدیــد ایجــاد کنــد کــه در 
ــع خــود و  ــد مناف ــد بتوانن ــرام قائلن ــرای خودشــان احت ــه ب ــی ک آن ملت های

ــد. ــال کنن ــان را دنب ــی ش ــدات بین الملل تعه
ــی  ــای غیرقانون ــردن تحریم ه ــر ک ــی اث ــرای ب ــود ب ــای خ ــه تالش ه ــا ب  م
ــرزمینی  ــن فراس ــده قوانی ــات کنن ــه بی ثب ــردن عارض ــن ب ــکا و از بی آمری

ــم داد. ــه خواهی ــده ادام ــاالت متح ای

نامه روسای کمیسیون های مجلس به "روحانی" 
درباره وضعیت اقتصادی 

 رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس از نشســـت مشـــترک 
ــادی  ــکالت اقتصـ ــت از مشـ ــرون رفـ ــرای بـ ــس بـ ــت و مجلـ دولـ

ــر داد.  ــور خبـ کشـ
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــس کمیس ـــی، رئی ـــا پورابراهیم محمدرض
اســـالمی، در گفت وگـــو بـــا تســـنیم، بـــا اشـــاره بـــه جلســـه شـــورای 
ــح  ــه صبـ ــس کـ ــی مجلـ ــیون های تخصصـ ــای کمیسـ ــی رؤسـ هماهنگـ
روز سه شـــنبه 3 مهـــر برگـــزار شـــد،گفت: بررســـی مســـائل و شـــرایط 
ـــد  ـــرر ش ـــود. مق ـــه ب ـــن جلس ـــات ای ـــی از موضوع ـــور یک ـــادی کش اقتص
ــرای  ــور بـ ــا رئیس جمهـ ــترکی بـ ــه مشـ ــیون ها  جلسـ ــای کمیسـ روسـ

بررســـی و حـــل مشـــکالت اقتصـــادی برگـــزار کننـــد.

رونمایی از 11محصول ذخیره ساز نظامی
 دو مجتمع بــزرگ طراحی و تولید انبوه باتری هــای صنعتی و خودروئی 
پیشرفته نســل جدید و 11 محصول جدید ذخیره سازی های پیشرفته نظامی با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان توسعه و منابع انرژی 
وزارت دفاع افتتاح و به بهره برداری رســید.به گزارش ایسنا،امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس و درود به روان پاک شــهدای حادثه تروریستی  
اخیر و با اشاره به نامگذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به نام »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: افتتاح خطوط تولید باتریهای نسل جدید 
پیشــرفته صنعتی و نظامی مصداق بارزی از تحقق جهادی اقتصاد مقاومتی در 
رفع وابستگی به خارج از کشور و تکیه بر توان داخلی توسط فرزندان متعهد و 

متخصص صنعت دفاعی در مجموعه وزارت دفاع است.

شرکت ها باید بین ایران و آمریكا
 یكی را انتخاب کنند

 رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر سازمان 
ملل متحد گفت که شــرکت ها باید بین ایــران و  آمریکا، یکی را 

انتخاب کنند.
به گزارش ایلنا، »دونالد ترامپ« درکنفرانسی خبری درباره رویکرد 
خود در قبال ایران، مدعی شــد: »اهمین ندارد ســران کشورهای 
جهان چگونه درباره ایران فکــر می کنند. آنها نزد من خواهند آمد 
و توافق خواهند کرد. فکر می کنم اینطور شــود، شاید هم اینطور 

نباشد«.
وی در ادامــه ادعاهای خود افزود که ایــران مجبور به مجبور به 

مذاکره خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که شرکت ها باید بین تهران 

و واشنگتن، یکی را انتخاب کنند.
ترامپ پیش از آن نیز در نشســت شــورای امنیت طی ســخنانی 
بی اســاس مدعی شــده بود: حکومت ایران به صدور خشونت و 
هرج و مرج دست زده و به طور پنهانی برنامه هایی را آغاز کرده که 
تسلیحات را به خاورمیانه ارسال کند. ایران حامی اصلی تروریسم 
است. این حکومت نباید اجازه داشتن این تسلیحات را داشته باشد 
به همین دلیل اوایل امسال اعالم کردم که از برجام خارج می شوم. 
این توافق اجازه دسترســی ایران به منابع مالی را داد. از زمانی که 

برجام امضا شد، تهاجم ایران اضافه شد.
ترامپ همچنین ادعا کرد: آنها )مسئوالن ایران( در آن زمان به پول 
نقد برای تهاجم گری نیاز داشــتند. بعد از برجام این توســعه طلبی 

بیشتر شد و برای گسترش تروریسم از آن استفاده کردند.
وی افزود: بعــد از خروج آمریکا ما تحریم هــا را بر ایران اعمال 
کردیم و این تحریم ها از 13 آبان اجرا می شــود و بعد از آن تحریم 
بیشتری اعمال می کنیم تا با طیف رفتارهای سوء ایران مقابله کنیم. 
هر نهادی در این مســیر با ما همراه نباشد، با عواقب جدی روبه رو 

می شود.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: از شما می خواهم با آمریکا 
برای مقابله با ایران کار کنید که تضمین کنیم ایران هرگز دســتش 

به بمب نرسد .
وی یادآور شــد: از ایران، روسیه و سوریه تشکر می کنم که حمله 
خود را در ادلب را با درخواســت من کاهش دادند آن هم تنها به 
این بهانه که ســه هزار و 500 تروریســت را دنبال کنند. امیدوارم 
این خویشــتن داری ادامه پیدا کند از ترکیه تشــکر می کنم که در 
ایــن راه کمک کرد. ما برای نجــات غیرنظامیان آماده ایم هر کاری 

انجام دهیم.

وزارت خارجه شناخت درستی از ظرفیت های 
اقتصادی کشورهای منطقه ندارد 

 سیاســت خارجی  وزارت امور خارجه در دیپلماســی اقتصادی 
عملکرد ضعیفی داشــته است و شناخت درستی از ظرفیت اقتصادی 
کشور و ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه در وزارت خارجه 

وجود ندارد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با  مهر، اظهارداشت: در کشور ما 
ظرفیت 38 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندســی وجود دارد. 
بیش از 400 هزار مهندس ســاختمان و هزاران شرکت عمرانی که در 
حوزه های مختلف می توانند پروژه های ســنگین اجرا کنند، وجود 

دارد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از 38 میلیارد 
دالر، توانسته ایم 2 میلیارد دالر در کشورهای همسایه با جمعیت 400 

هزار نفر درآمد داشته باشیم.
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در 
کشــورهایی مثل عراق و ســوریه جمهوری اسالمی هزینه های 
زیادی داده اســت اما دیپلماســی اقتصادی ما ظرفیت مورد نیاز 
برای حضور شــرکت هــای ایرانی در این کشــورها را فراهم 
نکــرده اســت. وزارت امور خارجــه در دیپلماســی اقتصادی 
عملکرد ضعیفی داشــته اســت و شــناخت درســتی از ظرفیت 
اقتصادی کشــور و ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه در 

وزارت خارجه وجود ندارد.

رویای ترامپ برای انزوای ایران شكست 
خورده است

 "ابتسام آل سعد" نویسنده قطری می گوید : تالش های "دونالد 
ترامپ" رئیس جمهوری آمریــکا و برخی کوتوله های منطقه برای 

منزوی کردن ایران رویایی از پیش شکسته خورده است .
به گزارش ایرنا ، وی در مقاله ای که روزنامه الشــرق منتشــر کرد ، 
نوشــت : وزن و جایگاه سیاســی و جغرافیایــی ایران برای همه 
روشن اســت لذا نادیده گرفتن آن از طریق منزوی ساختن تهران 

امری محال اســت و منطقی و معقول به نظر نمی رسد.
ابتســام افزود : امارات و عربســتان تالش داشــتند تا به وسیله 
ترامــپ ، ایــران بــزرگ را از میان بردانــد اما ترامــپ بعد از 
تهدیدهــای توخالی برای افزایش تحریم هــای آمریکایی و تنبیه 
کشــورهایی که با ایران همکاری اقتصــادی دارند ، اکنون تالش 
های فشــرده ای را آغاز کرده اســت تا با تهران بر سر یک میزه 

بنشیند و مذاکره کند.
نویسنده در ادامه با اشاره به اقدام کشورهای عربستان ، امارات و 
بحرین در قطع روابط خود با قطر و بستن تمامی راه های دریایی 
، هوایی و زمینی با این کشــور ، افزود : کشورهای تحریم کننده 
در حالی قطع روابط با تهران را به عنوان یکی از شروط 13 گانه 
برای از ســرگیری روابط با قطر اعالم کرده اند که ایران شرافتمند 

و نجیب تنها کشــوری بود که با آغاز تحریم به قطر کمک کرد.

احزاب و توسعه سیاسی در ایران
شبنم طهماسبی «

 توسعه سیاسی یکی از مسائلی است که امروزه در کشور ما مطرح 
است و یکی از مولفه های اساسی توسعه سیاسی احزاب هستند که با 

کارکرد خود به حفظ و تثبیت نظام سیاسی کمک می کنند .
توســعه سیاســی به معنای فراهم ساختن زمینه مشــارکت سیاسی 
گروه های مختلف در اداره کشــور از مهم ترین ویژگی های جوامع 
توســعه ییافته به شــمار میاید موضوعی که به یکی از دغدغه های 
دولتمردان ایرانی نیز طی سال های اخیر تبدیل گشته است اهمیت این 

موضوع برای جامعه ایران به چند دلیل است:
1.ورود ایران به دهه چهارم انقالب و لزوم جایگزین ساختن مشارکت 

مبتنی بر مهندس اجتماعی در عوض مشارکت توده ایی .
2.افزایش اگاهی سیاسی شــهروندان بر اثر گسترش ارتباطات بر اثر 

انقالب ارتباطات .
3.گسترش طبقه متوسط جدید در ایران از نظر کمی و کیفی و افزایش 

تقاضا برای مشارکت سیاسی.
4.وقوع پدیده جهانی شدن و افزایش احساسات گریز از مرکز در میان 

گروه های قومی و زبانی
به نظر میرســد یکی از ابزارهای الزم برای تحقق توســعه سیاسی و 
فراهم ســاختن زمینه مشارکت گروه های مختلف در سرنوشت خود 
احزاب و نهاد های مدنی می باشــند چنین ســازمان هایی در جوامع 
توســعه یافته عالوه بر ســازماندهی افکار و ارا در استانه انتخابات با 
فراهم ســاختن ارتباط میان مردم و مســئولین نه تنها زمینه مشارکت 
سیاســی را فراهم میکند بلکه امکان افزایش کارامدی نظام سیاسی و 

تداوم و ثبات سیاسی را فراهم می کنند.
در جمهوری اســالمی ایران نیز تحوالت ساختاری و جمعیتی همراه 
با ضرورت افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی سبب گردیده است 
تا از دهه 1370 به بعد تالش های جدی برای تشکیل احزاب و نهاد 

های مدنی از سوی گروه های اجتماعی و سیاسی صورت میگیرد .
اما این تالش ها علی رغم کســب موقعیت های نسبی با چالش های 
مواجعه بوده است که این چالش ها از سه ناحیه دولت ، مردم و خود 

نهاد های مدنی بوده است.
به نظر می رسد از جانب دولت مهم ترین چالش ماهیت رانتی دولت 
و تاثیر منفی ان بر مشارکت سیاسی از طریق مهندسی اجتماعی بوده 

است .
از منظر مردم مهم ترین چالش ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به موضوع 
تحــزب و از جانب خــود نهادهای مدنی نیز رفتــار احزاب در قبال 
رقبای خود براساس سیاست حذف از مهم ترین موانع فراروی فعالیت  
احزاب و تحقق توسعه سیاسی بوده است از این رو به نظر می رسد در 
شرایط حاضر با توجه به ضرورت افزایش مشارکت سیاسی در ایران و 
تحقق این مهم تنها با حضور احزاب و نهاد های مدنی مقابله با چالش 
های مطرح شده و نهادینه ساختن فعالیت احزاب و نهاد های مدنی در 

ایران یک ضرورت باشد. 
* کارشناس ارشد اندیشه سیاسی

تاکید ایران، روسیه و ترکیه بر ادامه تالش ها 
برای تثبیت اوضاع سوریه 

 وزرای امور خارجه ایران، روســیه و ترکیه در نشســتی سه جانبه 
در نیویورک، بار دیگر بر عزم راســخ سه کشور برای ادامه تالش های 
مشترک به منظور تسریع در روند حل و فصل سیاسی اوضاع در سوریه 

تاکید کردند. 
به گزارش  تســنیم،  سرگئی الوروف"، " محمدجواد ظریف" و"مولود 
چاوش اوغلو"، وزرای امور خارجه روسیه، ایران و ترکیه در نشستی در 
نیویورک در حاشیه برگزاری نشست های شورای امنیت سازمان ملل در 
سطح باال، روند اوضاع در منطقه ادلب و دورنمای حل و فصل سیاسی 
در ســوریه را مورد بررســی قرار داده و بر قصد سه کشور برای ادامه 
تالش ها به منظور تسریع در آغاز به کار کمیته قانون اساسی تاکید کردند.

وزارت امور خارجه روســیه در پایان این دیدار در بیانیه ای اعالم کرد 
در جریان این نشســت ســه جانبه "اوضاع زمینی" در سوریه، از جمله 
در منطقه کاهش تنش ادلب به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و 
طرفین همچنین بر لزوم از سرگیری هر چه سریعتر روند حل و فصل 

سیاسی و پایدار بحران در سوریه تاکید کردند.
 در این بیانیه آمده اســت، هر ســه طرف توافقات صورت گرفته در 
نشست سران روســیه و ترکیه در سوچی برای ایجاد صلح و ثبات در 
استان ادلب و بوجود آمدن تین امکان که شهروندان غیرنظامی ساکن این 
منطقه در ادامه مبارزه سازش ناپذیر با تروریسم آسیب بیشتری ندیده و 

محافظت شوند، را بسیار مثبت و قابل توجه دانستند.

عراق به تهدیدات بولتون واکنش نشان داد

"ابراهیم الجعفری" وزیر امور خارجه عراق در واکنش به تهدیدات اخیر 
"جان بولتون" مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که کشورش طالب صلح 

و امنیت است و هر گونه دخالت خارجی را مردود می داند.
به گزارش ایرنا، الجعفری که به نمایندگی از کشــورش برای شــرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل درنیویورک بسر می برد، در پاسخ به سوالی در 
این خصوص گفت: ما طالب صلح و امنیت هستیم و این سیاست ما قابل 
چانه زنی نیست.وی گفت: عراق با جنگ های متعددی درگیر شد و عراقی 
ها هزینه های بســیار بابت به هم خوردن امنیت پرداختند بر همین اساس 
با صدای رســا می گوییم که با هیچ تهدید یا مداخله ای همراهی نخواهیم 
کرد. الجعفری تاکید کرد که عراق از حاکمیت ملی کشورها حمایت و هر 
گونه دخالت خارجی را در امور خود و هر کشور دیگری را مردود می داند. 

 جلســه ای که دونالد ترامپ در شورای 
امنیت با کلیدواژه ضدیــت با ایران برگزار 
کرد دوستان و دشــمنان و رقبای واشنگتن 
آن را به محفلی برای ضدحمله ای گسترده 
علیه سیاست های رئیس جمهوری آمریکا 

تبدیل کردند.
به گــزارش  ایرنا، ترامــپ از لحظه ای که 
بر صندلی ریاســت شورای امنیت نشست، 
اتهامــات ضدایرانــی اش را دوبــاره از بر 
خواند. همان اتهام های همیشــگی و همان 
ادعاهــای واهی. اما آنچه که برای او تازگی 
داشــت این بود که تقریبا همگان چشم در 
چشم او دوختند و با صراحت اعالم کردند 
که راه و روش و نگاهشــان درباره ایران با 

آمریکا فرق دارد. 
جلسه ترامپ با موضوع منع گسترش سالح 
های کشــتارجمعی برگزار شــد اما هدف 
اصلی او از تشکیل این جلسه ایجاد اجماع 
علیه ایــران بود. رئیس جمهــوری آمریکا 
گفت: »همه ما وظیفــه داریم مانع تولید و 
فروش تســلیحات هســته ای و شیمیایی 

بشویم.
او از همیــن زاویه زمینه را بــرای ورود به 
بحث موردنظرش فراهم کرد و افزود: اخیرا 
در ســوریه دو بــار به رژیم اســد به علت 
استفاده از ســالح های شیمیایی علیه افراد 

غیرنظامی واکنش جدی نشان دادیم. 
ترامپ بعد از تهمت زدن به اســد، دو سپر 
حمایتی ســوریه یعنی ایران و روسیه را نیز 
به فهرســت اتهام زنی هایش افزود و گفت: 
این ایران و روسیه هستند که رژیم سوریه را 
تقویت می کنند. رژیم ایران خشونت، ترور و 
بی ثباتی را در منطقه صادر می کند. این کشور 
به صورت غیرقانونی و پنهانی برنامه موشک 
بالستیک خود را پیش می برد و این موشک 

ها را در سراسر خاورمیانه پخش می کند.
او حتــی ادعا کرد: این توافق افتضاح و یک 
جانبه به ایران اجازه داد تا مســیر خود را به 
سمت دستیابی به بمب هسته ای ادامه دهد. 
آنها برای ادامه فعالیت های خود به پول نقد 
نیاز داشتند و ما این پول نقد را به آنها دادیم.

چین نیز از اتهامات ترامپ بی نصیب نماند. 
رئیس جمهوری آمریکا گفت: مطلع شدیم 
که چیــن درحال تالش بــرای دخالت در 
انتخابات ما هستند. آنها نمی خواهند که من 
برنده این انتخابات شوم زیرا من تنها کسی 

بودم که جلوی آنها ایستادم.
توافق جدی  برجام یک   مکرون: 

است
مکرون با انتقــاد از خروج آمریکا از برجام 
گفت: برجام یک توافق جدی است و همه 

طرف ها باید برجام را رعایت کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: برجام بهترین نیست، 
اما قدمی کلیدی در مســیری درست است. 
با وجــود اینکه بحران عــدم اعتماد وجود 
داشت، تهران به تعهدات خود عمل کرده و 

از سوی دیگر تمامی بندهای برجام باید از 
سوی همه اعضای شورای امنیت نیز اجرایی 

شود.
مکرون انتقاداتش را به همین جا ختم نکرد. 
او حتی از سیاســت تحریمی آمریکا علیه 
ایران نیز شــکایت کرد و گفت: سیاســت 
رســیدگی به این موضوع نمــی تواند در 
تحریم و محدود کردن خالصه شــود. پایه 
های مذاکــرات جدید بایــد روی آنچه ما 
پیش تر با ایران در سال 2015 امضا کردیم 
بنا شــوند و ما هر موضــوع را جداگانه و 
در چارچوب خودش بررســی کنیم؛ برنامه 
موشــکی ایران در یــک چارچوب و رفتار 

ایران در منطقه در چارچوبی دیگر.
تعهدات  بــه  ایران  انگلیــس:   

برجامی عمل کرده است
نخست وزیر انگلیس اما سعی کرد تا نشان 
دهد که دستکم در برخی حوزه ها با آمریکا 
همراهی می کند، مثال در مورد فعالیت های 
منطقه ای و برنامه موشکی ایران. با این حال، 
او انتظــارات ترامــپ را آن گونه که رئیس 
جمهــوری آمریکا می خواســت، برآورده 
نکرد. ترامــپ اول از هر چیزی قصد دارد 
که دیگران را برای خروج از برجام وسوسه 
کند اما طــرف های این توافــق رغبتی به 
تامین خواسته او ندارند، حتی خویشاوندان 

انگلوساکسونی در لندن.
 بولیوی غوغا کرد:

او بــا بیــان اینکه »ایــران بــه دلیل در 
اختیارگرفتــن کنترل منابع خــود قربانی 
حصر و تحریم آمریکا شده است« افزود: 
ما باید به ریشــه هــای رفتارهایی که به 
جنگ مــی انجامــد رســیدگی کنیم. در 
ســال 1953 میالدی، آمریکا پشت برنامه 
ریزی و اجرای یک کودتا علیه یک دولت 
انتخابی دموکراتیک که نفت ایران را ملی 

کرد، بود.
رئیس جمهوری بولیوی خاطرنشــان کرد: 

بولیوی اساســا نوع سیاست یک جانبه ای 
که علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ شــده 
اســت را محکوم می کند. خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و پنهان شدن پشت اتهامات 
واهی و دخالت در امور این کشور برادر را، 

محکوم می کنیم.
مورالس حتی جنگ افروزی های آمریکا در 
عراق، لیبی و ســوریه نیز به ترامپ یادآور 
شد. آسوشــیتدپرس نوشــت: هنگامی که 
رئیس جمهوری بولیوی سخنرانی می کرد 
ترامپ با »صورتی ســنگی« و بی حرکت به 

مقابلش خیره شده بود.
حق حفظ رابطه اقتصــادی با ایران: »وانگ 
یی« وزیر امور خارجه چین که کشــورش 
نامــزد عنــوان »ابرقدرت آینــده« و رقیب 
آمریکاســت، با زبانی دیپلماتیک و حقوقی 
با ترامپ و تیمش طرف شــد. او گفت که 
برجام یک سند بسیار مهم بین المللی است 
و همه باید به آن پایبند باشند. وزیر خارجه 
چین مخالفت پکن با سیاست تحریم را نیز 
بیان کرد و قاطعانه اعالم کرد: همه کشورها 
حق دارند با ایــران روابط عادی تجاری و 

اقتصادی مانند قبل داشته باشند.
 روسیه: برجام زنده بماند: 

پس از چیــن نوبت به روس ها رســید، 
همان رقبای سرســخت آمریکا در دوران 
جنگ سرد. ســرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روســیه به نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل رفته بود تا بگوید: روســیه 
معتقد است که برجام باید زنده نگه داشته 

شود.
دیپلمات ارشد روسیه هشدار داد: اگر برجام 
زنده نگه داشته نشود شاهد هرج و مرج در 

خاورمیانه خواهیم بود.
او در جلســه ای که با عنوان منع گسترش 
سالح های کشتارجمعی برگزار شد، تناقض 
رفتاری و سیاســی آمریکا را برجسته کرد و 
گفت: خروج یکجانبه آمریکا از برجام برای 

نظام منع گسترش سالح ها خطرناک است.
الوروف تاکیــد کرد: ایران به تعهدات خود 
در برجام عمل می کند و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی آن را تایید می کند.
وزیر امور خارجه روســیه تاثیر منفی اقدام 
ترامپ در رابطــه با برجام بر اعتماد پیونگ 
یانگ را نیز یادآور شد و اعالم کرد: تصمیم 
آمریکا درباره ایران می تواند بر مســاله کره 
شمالی تاثیر بگذارد و این تهدید جدی برای 
نظام منع انتشار ســالح های کشتارجمعی 

است.
 درس عبرت انگیز

اواسط جلســه بود که ترامپ صندلی اش 
را تــرک کرد و جایش را بــه »نیکی هلی« 
سفیر آمریکا در سازمان ملل داد تا او سیبل 
بقیه انتقادات شود. هیلی هم توان مدیریت 
جلسه را نداشت و نتوانست از بیان انتقادات 
جلوگیری کند. بســیاری از رسانه ها به تنها 

ماندن دوباره آمریکا اشاره کردند. 
وال اســتریت ژورنال از داخــل آمریکا با 
صدای بلند در گوش رئیس جمهوری کشور 
خود فریاد زد: ترامپ در همان مســندی که 
نشسته بود شاهد حمایت یکپارچه اعضای 
شــورای امنیت از توافق هسته ای با ایران و 
ستایش آنها از این دستاورد دیپلماتیک بین 

الملل بود. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
که برای حضور در مجمع عمومی ســازمان 
ملل به نیویورک رفته اســت، از همان شهر 
توئیت کرد که آمریکا در جلســه شــورای 
امنیت متوجه شــد که بیش از پیش منزوی 

شده است. 
او این ســوال را مطرح کرد که »آمریکا کی 

درس می گیرد؟«
معلوم نیســت چند بار دیگــر باید انزوای 
آمریکا در مساله برجام به ترامپ ثابت شود 
تــا راه عقالنیت را در پیــش بگیرد و مانند 

رئیس یک »دولت عادی« رفتار کند. 

ناکامی رئيس جمهوری آمريکا در تشکيل ائتالف عليه ايران

شورای امنیت برای ترامپ ناامن شد

 به مناسبت برگزاری نشست شورای 
در خصوص  ملــل  ســازمان  امنیــت 
ســالح های کشــتار جمعی به ریاست 
آمریکا  ترامپ رئیس جمهــور  دونالــد 
مواضع  برگزار شــد، جنبش عدم تعهد 
خــود در ایــن زمینه را برای ریاســت 
شوراء، رئیس مجمع عمومی و دبیرکل 
سازمان ملل ارســال و خواستار انتشار 
آن ها به عنوان ســند شــورای امنیت و 

مجمع عمومی سازمان ملل شد.
به گزارش ایســنا، این مواضع شــامل 
بندی در حمایــت از انعقاد برجام بین 
ایــران و 1+5، محکومیــت نوســازی 
ســالح های هســته ای که از جمله در 
راهبرد هسته ای آمریکا مورد اشاره قرار 
گرفته اســت و انتقاد از عــدم پایبندی 
کشورهای هسته ای به تعهدات خود در 

قالب ان .پی .تی است.
در ایــن ســند، 120 کشــور عضــو 
جنبــش عدم تعهد، عالوه بــر تاکید بر 
انعقاد  جهان شمولی ان .پی .تی، خواستار 
کنوانســیون جامع در زمینه سالح های 

هسته ای شده اند.

همچنین آن ها کسب توانمندی هسته ای 
توسط رژیم اســرائیل را محکوم کرده 
و با اشــاره به تهدید این ســالح ها در 
منطقه خاورمیانه و فراتر از آن، خواستار 

پیوستن آن به ان .پی .تی شده اند.
اعضــای عــدم تعهد در این راســتا به 
پیشنهاد ایران مبنی بر ایجاد منطقه عاری 
از سالح های هسته ای نیز اشاره کرده و 
خواستار افزایش تالش ها جهت تسریع 

در تحقق آن شده اند.
طبــق این ســند، با اشــاره بــه این که 
آمریکا طبق کنوانســیون منع سالح های 
شــیمیایی، موظف بوده کلیه سالح های 
شیمیایی خود را حداکثر تا سال 2012 
منهدم کنــد که به این تعهد پایبند نبوده 
است، از این کشور خواسته اند تا سریعا 
باقی مانده ســالح های شیمیایی خود را 

نابود کند.
جنبــش عدم تعهد همچنین خواســتار 
جلوگیــری از تولید نــوع جدیدی از 
سالح های کشتار جمعی و نیز ممانعت 
از دســتیابی تروریســت ها به این گونه 

سالح ها شده اند.

 رســانه های شرق آسیا ضمن بازتاب 
گســترده و مشــروح اظهارات »حســن 
روحانی« رئیس جمهوری اســالمی ایران 
در مجمع عمومی ســازمان ملل، مواضع 

منطقی وی را مورد تقدیر قرار دادند.
به گزارش ایرنا تلویزیون های چین، کره 
جنوبــی و ژاپن در گزارش های جداگانه 
ای ضمــن تمجیــد از ســخنرانی منطق 
روحانــی، تاکید کردنــد او بارها در این 
سخنرانی بر قانون مداری ایران تاکید کرد 
و این را کشوری صلح طلب معرفی نمود.

رسانه های این کشورها افزودند برخالف 
حمالتــی کــه "دونالد ترامــپ" رئیس 
جمهوری آمریکا بــه ایران کرد، روحانی 
گفــت نقض برجــام و نادیــده گرفتن 
توافقات بین المللــی نوعی هرج و مرج 

طلبی است.
خبرگزاری شــینهوا چین، کیــودو ژاپن، 
نشریات کوریا تایمز و هرالد از کره جنوبی 
هــم در گزارش های جداگانه ای آوردند 
رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود 

مواضع کشــورش را تشریح کرد و گفت 
که ایران خواستار جنگ نیست.

به گزارش رادیو دری، ســخنرانی »حسن 
روحانی« در ســازمان ملل همزمان عالوه 
بر شبکه های داخلی ایران از شبکه های 
تلویزیونی خارجی همچون »سی ان ان« 
آمریکا، »بی بی ســی« بریتانیا، »الجزیره« 

قطر و فرانس 24  پخش شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ 
کانال اخبار آســیای سنگاپور بخش هایی 
از ســخنان حسن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان را در صحن علنی ســازمان 
ملل متحــد مبنی بر اینکــه "تحریم های 
یکجانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسم 
اقتصادی و ناقض حق توســعه اســت؛ 
جنگ اقتصادی کــه آمریکا تحت عنوان 
تحریم های تازه آغاز کرده اســت نه تنها 
مردم ایران را هدف قــرار داده بلکه آثار 
زیانبــاری برای کشــور های جهان به بار 
آورده اســت" به صورت گسترده بازتاب 

داد.

بازتاب سخنرانی روحانی در جنبش عدم تعهد از برجام حمایت کرد
سازمان ملل در رسانه های جهان

خبـر
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سمانه جهانگیری عرش «

 در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن 
بعثی به پاالیشــگاه آبادان حمله هوایی 
کرد، آتش نشــانان منطقه و شــهرهای 
اطراف برای مهار آتش به این پاالیشگاه 
رفتند که در حین عملیات خاموش کردِن 
آتش، مجدداً هواپیماهای دشــمن اقدام 
به بمباران پاالیشــگاه می کنند که منجر 
به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان 

می شود. 
طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در 
ســال 1379 توسط ستاد هماهنگی امور 
ایمنی و آتش نشــانی کشور پیشنهاد و 
فرهنگی  انقالب  عالی  توسط شــورای 
کشور تائید شــد. این روز در حقیقت 
با هدف ترویج ایمنی و پیشــگیری از 
حوادث در ســطح کشــور هم چنین 
یادآوری حماســه آفرینی ها و از خود 
اسالمی  میهن  آتش نشانان  گذشتگی های 
در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شــده 

است. 
ایجاد زمینه های مناســب برای آموزش 
از  پیشــگیری  همگانی مردم در جهت 
بروز حــوادث مختلــف و حفاظت از 
ســرمایه های ملی نیــز از دیگر اهداف 

نامگذاری این روز است.

 آتش ستیزان و مصائب تکراری 
شغلی

آتش نشانی شغل نیست؛ عشق است. این 
جمله همزمان با حادثه غم بار ســاختمان 
پالســکو در فضای مجازی به تدریج در 
حال انتشــار بود تا غــم و اندوه گرفتاری 
آتش ستیزان فداکار این حادثه در زیر آوار، 
یک جامعــه را داغدار کند.آتش نشــانانی 
که بعد از مهار آتش ســوزی، پالسکو را 

تخلیه کردند تا مبادا قربانی بدهد، اما طولی 
نکشید که خود قربانی شدند

 ســختی شغل آتش نشانی بیش  از هر چیز 
در حادثه پالســکو بر همگان عیان شــد؛ 
شــغلی که آثار روحی و روانی ناشــی از 
آن حتی متوجه خانواده های آتش نشــانان 
هم می شود. بنابراین انتظار می رود در این 
شرایط مسئوالن دولتی و شهری در زمینه 

رفع موانع شغلی آتش نشانان اقدام کنند.

شــغل آتش نشــانی هر چنــد در گروه 
مشاغل ســخت و زیان آور قرار دارد؛ اما 
اما پیگیری های انجام شــده نشان می دهد 
همچنان شــرایط و ضوابط دست و پاگیر 
مانع از اجرای کامل قانون برای این مشاغل 

می شود.
شــاید دیگر وقت آن رســیده باشــد که 
مصائب و مشــکالت شــغلی این افراد از 

سوی مسئوالن برطرف شود.

خبـر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیشونوش

خبـر

بهداشتنکتهدانشگاه

حداقل حقوق بگیرها در بسته حمایت اجتماعی هستند
 سرپرســت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل حقوق بگیرها 
در بســته حمایت اجتماعی درنظر گرفته شــده اند، گفت: هنوز مشخص نیست این 
حمایت ها در شکل کاالکارت باشد یا کوپن.به گزارش ایسنا، انوشیروان بندپی اظهار 
کــرد: دو طرح تکمیلی داریم؛ یکی صیانت از اشــتغال موجود اســت و می خواهیم 
شــرایطی را فراهم کنیم تا درکنار ایجاد یک میلیون اشتغال از ریزش اجباری نیروی  
کار هم صیانت کنیم. تمام بنگاه هایی که در این زمینه مشکل دارند شناسایی و با آن ها 
مذاکره شده است تا بتوانیم در مسیر تداوم کارشان مشکالتشان را بر طرف کنیم.وی 
افزود: طرح تکمیلی دوم، نظارت است. تمام تالشمان این است که نظارت را درست 
کنیم تا منابع خاصی که برای اشتغال در نظر گرفته شده در همین حوزه صرف شود.

پایان امسال آخرین مهلت خرید سربازی 
برای غایبان 8 ساله

 رئیس ســازمان نظام وظیفه عمومی ناجا گفت: مشموالنی که 8 سال بیشتر غیبت 
دارند، تا پایان امسال فرصت دارند که تعیین تکلیف کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ بهرام نوروزی، اظهار کرد: ســازمان وظیفه عمومی ناجا در سراسر کشور برای 
ارائه خدمات به ســربازان تالش زیادی دارد، زیرا مشموالنی که قرار است به خدمت 
سربازی اعزام شوند، دغدغه هایی دارند که نیاز به مشاوره دارند و این دغدغه ها شامل 
ادامه تحصیل، مســکن و شــغل آینده و ازدواج است.نوروزی گفت: بر اساس قانون 
ششم برنامه پنج ساله توسعه که تصویب شده است، افرادی که دارای غیبت بیش از 8 

سال هستند تا پایان امسال فرصت دارند که تعیین و تکلیف کنند.

20 هزار نفر پشت نوبت دریافت سمعک
 مدیــرکل مراکــز توانبخشــی روزانــه و توانپزشــکی ســازمان بهزیســتی بــا تأکیــد 
ــت  ــت دریاف ــت نوب ــنوا پش ــم ش ــنوا و ک ــرد ناش ــزار ف ــدود 20 ه ــه ح ــر اینک ب
ــا  ــی ب ــایل توانبخش ــن وس ــکالت تامی ــع مش ــرای رف ــت: ب ــتند، گف ــمعک هس س

ــم. ــام داده ای ــای الزم را انج ــف رایزنی ه ــای مختل ــه ه وزارتخان
ــک  ــزات کم ــکالت تجهی ــه مش ــرد، ب ــاری ف ــروز صف ــر، اف ــزارش مه ــه گ ب
توانبخشــی ماننــد ســمعک اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
ــن باطــری  ــا در خصــوص ســمعک و تأمی ــش نرخ ه شــرایط اقتصــادی و افزای
ــی  ــا وزارت بهداشــت رایزن ــن خصــوص ب ــا مشــکل مواجــه هســتیم و در ای ب

کرده اســت.

ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه فنی و حرفه ای
 رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای از انعقاد تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی 
در راســتای کمک به فارغ التحصیالن، اساتید و مربیان این دانشگاه برای ایجاد شرکت 

دانش بنیان خبر داد.
ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با مهر گفت: یکی از نگرانی های ما در دانشگاه فنی و 

حرفه ای بحث ایجاد فرصت اشتغال برای دانش آموختگان است.
وی ادامه داد: دراین راســتا یک تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد کردیم 
که به واســطه این تفاهم نامه، قرار شد دانشــگاه فنی و حرفه ای شرایطی را برای فارغ 
التحصیالن، اساتید و مربیان دانشگاه فراهم کند تا با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی 

بتوانند شرکت های دانش بنیان ایجاد کنند.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: برهمین اساس مقرر شد در برنامه های 
آموزشی دانشگاه یک سری برنامه ایجاد شود که به واسطه آن به فارغ التحصیالن، اساتید 

و مربیان کمک شود تا شرکت های دانش بنیان راه اندازی کنند.

C بایدها و نبایدهای غذایی برای مبتالیان به هپاتیت
 رئیس شــبکه کشوری هپاتیت در گفت وگو با ایسنا، درباره رژیم غذایی مبتالیان به 
هپاتیت C، گفت: در مورد نوع رژیم غذایی و آنچه بیماران باید بیشتر و یا کمتر بخورند 
عقاید مختلفی وجود دارد، اما آنچه مهم است تعیین شدت بیماری کبدی است. در عین 

حال باید از رژیم های سخت نیز دوری کرد.
ســیدموید علویان با بیان اینکه کبد نقش مهمی در سوخت وساز بدن بازی می کند و در 
صورت تخریب آن، کالری کافی به بدن نمی رســد، افزود: از طرفی در صورت تخریب 
کبد، دیگر امکان دفع سموم اضافی حاصل از سوخت و ساز مواد نیز ممکن نخواهد بود. 
بر همین اساس در صورت شدید بودن بیماری کبدی باید از مصرف زیاد مواد گوشتی 
خصوصا گوشت قرمز خودداری کرد و به جای آن از گوشت سفید مانند ماهی،  مرغ و 

پروتئین های گیاهی استفاده کرد.
علویان تاکید کرد: مصرف ســبزیجات و میوه های تازه که سرشار از مواد آنتی اکسیدانی 

هستند نیز برای این بیماران بسیار مفید است.

مشكالت طرح تحول گریبانگیر شرکت های تجهیزات 
پزشكی بیمارستانی

 مدیر عامل شرکت سازنده تجهیزات پزشکی بیمارستانی گفت: در صورت پرداخت 
نشدن مطالبات، اشتغال جوانان این حوزه با مشکل روبرو می شود.

امیرحسین آقایی مدیر عامل شرکت سازنده تجهیزات پزشکی بیمارستانی در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: متأسفانه میزان طلب ما از بیمارستان ها و مراکز 
درمانی بحرانی اســت و شــرکت های تولید کننده به ولیل وضعیــت بد مالی در حال 

ورشکستی و تعطیلی هستند.
ــرکت های  ــر ش ــم ب ــرایط حاک ــات و ش ــن معوق ــاال رفت ــل ب ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
تولیــدی داخلــی، انگیــزه توســعه فعالیــت در ایــن شــرکت ها از بیــن رفتــه و تمــام 
ســعی ایــن مجموعه هــا در حــال حاضــر در پابرجــا نگــه داشــتن خودشــان بــا یــک 
برنامــه ریــزی جدیــد اســت، در واقــع عواقــب تعطیلــی ایــن شــرکت هــا می توانــد 

ســالمت مــردم و جامعــه را تهدیــد کنــد.

نقش اختالالت یادگیری
 در عملكرد تحصیلی دانش آموزان

 موضوع مشــکالت موجود در مدرســه در سراسر دنیا، مورد 
توجه تعداد زیادی از روانشناسان، متخصصان آموزش و پرورش 
و متخصصان پزشــکی قرار دارد. پژوهشگران ایرانی نیز در همین 
راســتا، کارکردهــای اجرایی کــودکان مبتالبه انــواع ناتوانی در 

یادگیری را مورد بررسی و مقایسه علمی قرار داده اند.
این روزها، در تعداد دانش آمــوزان مبتالبه اختالل های یادگیری، 
افزایش قابل توجهی مشاهده می شــود. اختالل های یادگیری، در 
گروه بزرگی از اختالل ها تحت عنوان اختالل های عصبی- رشدی 
جای دارند. این طبقــه از اختالل ها بــه ناتوانی های کارکردهای 
دستگاه عصبی و مغزی مربوط هستند. اختالالت یادگیری ویژه، به 
سه دسته خواندن )دیس لکسیا(، نوشتن )دیس گرافیا( و ریاضیات 

)دیس کلکولیا( تقسیم می شوند.
بنابر گفته متخصصین علوم شــناختی و روانشناســی، اختالل در 
ریاضیات یــک نوع اختالل یادگیری اســت که توانایی کســب 
مهارت های ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. دانش آموزان دارای 
اختالل در ریاضیات ممکن اســت مشکالتی در فهم مفاهیم ساده 
عددی مشکل داشته باشند، فقدان درک بصری از اعداد داشته یا در 
یادگیری واقعیت ها و روندهای عددی مشکل داشته باشند. اختالل 
در خواندن و نوشــتن نیز، هر یک به نوعــی می تواند کارکردهای 

دانش آموز را با مشکل مواجه کند.
در این رابطه، پژوهشــی در کشــور ما انجام شده است که در آن 
کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضیات با 
کودکان دارای ناتوانی در خواندن و نوشتن و همچنین افراد عادی 

بدون اختالل، مورد مقایسه قرار گرفته است.
کارکردهای اجرایی شامل دامنه گســترده ای از فرآیندهای درگیر 
در انجام رفتارهای معطوف به هدف هســتند. این فرآیندها شامل 
عملکرد بازداری، انعطاف پذیری ذهنــی، برنامه ریزی و برخی از 
فرآیندهای پایه ای مغز هســتند. این رفتارها به شــبکه های قشری 
چندگانه شامل مناطق قشــری پیش پیشانی، مناطق تداعی خلفی 

بخصوص قشر پشتی و جانبی پیش پیشانی مغز وابسته هستند.
در پژوهش مورد اشــاره که توســط محققینی از دانشگاه پیام نور 
و دانشگاه آزاد واحد عجب شــیر انجام شده است، جامعه آماری 
پژوهش شــامل کلیه دانش آموزان دارای اختــالل ویژه یادگیری 
ارجاع شــده به مرکز آموزش دانش آموزان دارای اختالالت ویژه 
یادگیری نرجس خاتون و دانش آموزان ابتدایی عادی شهرســتان 

بناب بوده اند.
نتایج این بررســی ها نشــان داد که دانش آمــوزان دارای اختالل 
یادگیری از نوع ریاضیات، در چهار کارکرد اجرایی مورد سنجش 
یعنی انعطاف پذیری شــناختی، درجامانی، زمان یا همان ســرعت 
پردازش و تالش الزم برای موفقیت در رســیدن به الگوی اول، با 
دانش آموزان دارای اختالل در نوشتن و عادی تفاوت قابل توجهی 
دارند ولــی تفاوت آنان با کــودکان دارای اختــالل در خواندن 

معنی دار نبوده است.
این موضوع نشــان می دهــد که نیمرخ عصب شــناختی یا همان 
نوروســایکولوژیکی کودکان دارای اختــالل ریاضیات با کودکان 
دارای اختالل خواندن مشابه بوده است. به عبارت دیگر مشکل این 

دو گروه مشابه هم است.
غالم حسین جوانمرد، دانشــیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه 
پیام نور و همکارش می گویند: »بررسی ها نشان داد که کودکان 
دارای ناتوانــی در ریاضیــات، دارای انعطاف پذیری شــناختی 
پاییــن، خطاهای درجامانی بیشــتر و همچنین خطاهای مربوط 
به کوشــش اول بیشــتری بودند. همچنین در مقایســه کودکان 
دارای اختــالل ریاضیــات و اختالل در نوشــتن، نتایج تحلیل 
داده ها نشــان داد که دو گروه مورد مقایسه، در انعطاف پذیری 
شــناختی، درجامانی، و کوشــش الگوی اول، تفاوت معناداری 
دارند و مشــکالت کودکان دارای ناتوانی ریاضیات در این سه 
مقیــاس، به طور معنی داری بیشــتر از کودکان دارای ناتوانی در 

است«. نوشتن 

عطارنماهایی که دکتری می کنند
 دبیر طب سنتی وزارت بهداشــت درباره ویزیت بیماران در حوزه 
طب سنتی به وسیله برخی عطارها گفت: عطارها عرضه کننده مفردات 
و گیاهان دارویی هســتند و عطاران خوش نام و باسواد هیچ وقت در 
امور پزشکی و درمان دخالت نمی کنند و تنها به عرضه مفردات و گیاهان 

دارویی می پردازند.
خدادوست با تأکید بر اینکه عطارهای با توجه به پروانه کاری صادر شده 
برای آنها، اجازه مداخله در امور پزشــکی و درمان را ندارند، ادامه داد: 
متاسفانه برخی عطار نماها که هیچ آشنایی به گیاهان دارویی و مفردات 
ندارنــد، در درمان مداخله می کنند و داروهای گیاهی ترکیبی را که در 
شــبکه های تلویزیونی تبلیغ شده به مردم می خورانند.عطارنماهایی که 

بیماران را ویزیت می کنند
 عطاری به جمع مشــاغل فنی و تخصصی می پیوندد یا 

عطارهای حق ویزیت بیمار ندارند
وی اضافــه کرد: اخیرا وزارت بهداشــت با صنف عطــاری و وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت تفاهم نامه ای به امضاء می رســاند که در آن 
بر اســاس توافق انجام شده، عطاری به عنوان مشاغل فنی و تخصصی 
قلمداد می شــود که در این صورت افراد شاغل در عطاری ها باید یک 
دوره آموزشــی تخصصی را در خصوص نگهــداری و عرضه گیاهان 

دارویی در مراکز مجاز و مورد تأیید وزارت بهداشت ببینند.
دبیر طب سنتی وزارت بهداشت اظهار کرد: افراد شاغل در عطاری ها که 
در مراکز مجاز آموزش های الزم را در زمینه عرضه و نگهداری گیاهان 
دارویی می بینند، تنها حق ارائه این مواد به مردم را دارند و نمی توانند در 

امور پزشکی مداخله و مراجعان را ویزیت کنند.
خدادوســت اضافه کــرد: با ابالغ آئین نامه تخصصی شــدن عطاری، 
آموزش افراد شاغل در عطاری ها با کمک صنف صورت می گیرد و با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.
11 سالمتکده طب سنتی در دست ساخت و راه اندازی

وی گفت: از سال گذشته در 20 دانشکده علوم پزشکی کشور سالمت 
کده های تیپ را در حال ســاخت داریم و 11 ســالمت کده در حال 

راه اندازی است.
 اضافه شدن 2 واحد درســی طب سنتی به کوریکلوم 

آموزشی در سال تحصیل جدید
وی گفت: از سال گذشته مصوب شده است که 2 واحد درسی در حوزه 
طب سنتی ایرانی به گروه پزشکی  اضافه می شود و این مصوبه از مهر 

97 در همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور عملیاتی می شود.
دبیر طب ســنتی وزارت بهداشــت یادآوری کرد: بر اســاس تفاهم با 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت مقرر شده است تا پایان 98 آموزه های 
طب سنتی ایرانی را به همه سطوح خانه های بهداشت، پزشکان خانواده 
و مراکز بهداشــتی و درمانی انتقال داده شوند تا آنها در کنار طب رایج 

بتوانند از ظرفیت طب سنتی ایرانی استفاده بهینه را ببرند.
وی با اشــاره به فعالیت  موسسه های آموزشی غیرمجاز در زمینه طب 
ســنتی  گفت: تنها موسســه های زیرنظر انجمن  علمی طب ســنتی، 
دانشکده های طب سنتی دانشــگاه های علوم پزشکی و سازمان هایی 
مانند  جهاد دانشگاهی که تفاهم نامه با انجمن علمی طب سنتی دارند 
و با هدایت انجمن علمی و دانشــگاه های علوم پزشکی آموزش طب 
سنتی می دهند، مجوز آموزش دارند و هیچ مؤسسه دیگری مجوز برای 
آموزش طب سنتی ندارد و نگرفته است و مدارک موسسات غیرمجاز 

مورد تأیید وزارت بهداشت نیست.

قدس: مسکن مهر را مردم مي خواهند دولت تکمیل نمي کند 
 مهم اینه که دولت خودش خونه دار شد!!

پیروزي: 9 نفره جنگیدیم 10 نفره ترکاندیم 
 عجب کاری!! 

همدلي: بنزین در دو راهي سهمیه بندي یا اصالح قیمت 
 کاًل از هر دو طرف براي مردم فشاره
گل ورزشي: سعید زاده را رو سفید کردیم 

 حتمًا صورتش پنکک زدن!! 
همدان پیام: سرقت و دعوا بیشترین جرم جوانان همدانی

 فکر کنم باید بگیم بهترین تفریح در بین جوانان همدانی
شبستان: صبح ها درس می خوانند؛ عصر ها کار می کنند

 دانش آموز هم دانش آموزای قدیم!!
تسنیم: چرا جهان به ترامپ خندید

 از بس جوک تعریف کرد!!
فارس: مشارکت بخش خصوصی در انتقال آب به همدان

 مگه بخش خصوصی به فریاد دولت برسه!!
مهر: نجات 5 شهروند از سوی آتش نشانان همدان

 آتیششون رو خاموش کرن!!
فرارو: جزئیات مجلس برای حذف کنکور

 این کنکور هم شده معضل مجلسی ها!!
شبستان: ممنوعیت عقد و نکاح دختران قبل از 13 سال

 تو این دنیای بی شوهری چرا مانع می شین!!
فرارو: تشکر ترامپ از روحانی در شورای امنیت

 مگه  داریم مگه میشه مگه بلده؟ !!
تبیان: چرا قیمت دالر شبانه باال می رود

 بــرای اینکه مردم خوابن روز که باشــه صف خرید دالر یهو 
شلوغ می شه 

مهر: سایه سنگین تنهایی بر زندگی »تک فرزندان«
 تنها بمونن بهتر از اینه که بی پول بمونن!!

به مناسبت روز آتش نشاني و ايمني بررسي شد

آبی برآتش
مشکالت آتش نشانان

آتش نشــانان براساس شــغل ویژه خود 
بطور 24 ســاعته در معرض بســیاری از 
اســترس های روحی و روانی و صدمات 

فیزیکی، شیمیایی و غیره قرار می گیرند.
با توجــه به مطالعات و بررســی ها، آتش 
نشانان در هر مأموریت می توانند در معرض 
عوامــل زیان آور مختلفی قــرار گیرند که 

سالمتی آنها راتهدید می نماید. 
آتــش نشــانان کمترین حقوق 
مجموعه پرسنل شهرداری را میگیرند

با توجه به ســختی کار آتش نشــانی در 
روزی کــه به نام ناجیــان از خطر و آتش 
شــتیزان نام گرفته است با تعدادی از آتش 
نشــانان همدان که نخواستند نامشان فاش 
شــود گفتگویی را ترتیب دادیم که به بیان 

مشکالت خود پرداختند. 
یکی از این آتشنشانان با بیان اینکه مهمترین 
و نخستین مســئله ای که مورد درخواست 
آتشنشانان شــهر همدان اســت موضوع 
بازنشستگی پیش از موعد در شغل سخت و 
زیان آور آتشنشانی است ادامه داد: براساس 
ماده 84 قانون دولت موظف اســت شغل 
آتش نشانی را جزء مشاغل سخت و زیان 
آور محسوب کند.اما متاسفانه با مراجعاتی 
که همکاران پس از گذشــت یکســال از 
تصویب این قانون به تامین اجتماعی همدان 
داشــتند چنین بیان شده است که هنوز این 

قانون به استانها ابالغ نشده است.
وی توجه بــه  تامین امکانات رفاهی آتش 
نشــانان را با توجــه به ســختی کار آنها 
ضروری دانست و افزود: متاسفانه امکانات 
کنونی تنها در حد یک سفر به مشهد مقدس 
آنهم هر 3 الی 4 بار است، در حالی که باید 
امکاناتی فراهم باشــد که بتواند تا حدودی 
از سختی کار و اســترس های ناشی از آن 
بکاهد. استرس هایی که خانواده آتش نشانان 
نیز در تحمل آن شریک هستند. آتش نشان 
دیگری نیزدیگر مطالبه آتش نشانان را توجه 

به تامین مسکن آتشنشانان دانست و گفت: 
ما با همکارانی مواجه هستیم که در سنوات 
پایانی خدمت هستند اما با توجه به حقوق 
ناچیزشان، دریغ از یک سرپناه دائمی حال 
با توجه به باال بودن هزینه تامین مسکن و 
اجاره بها در شــهر همدان به نظر می رسد 
باید اقدام عاجل در این خصوص صورت 

گیرد.
وی ادامــه داد: از جمله روش های مذکور 
ایجاد خانه های سازمانی برای این عزیزان 
در محدوده منطقه عملیاتی است. این اقدام 
هــم می تواند در طــول دوران خدمت بار 
تامین هزینه مسکن را از دوش آتش نشانان 
بردارد و هم مــی تواند در مواقع ضروری 
امــکان فراخوان و امداد رســانی نیروهای 
خارج از شــیفت را با سرعت بیشتر فراهم 

آورد.
یکی از چند آتش نشــان معترض به حق 
و حقوق آتشنشانان می گوید: مشکالت ما 
یکی دو تا نیســت؛ اما عمده ترین آن پایین 
بودن حقوق و مزایاســت. یعنی دستمزدی 
که دریافت می کنیم، نســبت به شــهرهای 
اطراف استان، مثل کبودراهنگ که عملیاتی 
کمتر از ما دارند، بســیار کمتر است. من و 
همه همکارانم که حدود 10 ســال سابقه 
داریــم در اینجا حــدود دو میلیون و200 
هزار تومان تا حقوق می گیریم که با توجه 
به خطرات و آســیب های این حرفه بسیار 
ناچیز اســت حال تصور کنیــد که در این 
شهر گران یک مستاجر باید نزدیک به یک 
سوم حقوق خود را باید بابت اجاره مسکن 
هم بدهد.وی با اشاره به اینکه آتش نشانی 
این شهرســتان فاقد تعاونی مسکن است، 
می افزاید: اصاًل مســکن پیشکش، حداقل، 
حقوق و مزایای ما را افزایش دهند، ضمن 
اینکه اآلن چند سال است که مزایای خاصی 

به ما تعلق نمی گیرد.
همکار دیگر این آتشنشان، هم بزرگ ترین 

دغدغه آتش نشــان ها را در شهرستان های 
کوچــک موضــوع قراردادهــا می داند و 
می گویــد: با اینکه نزدیک به 10 ســال در 
این جا مشغول به فعالیت هستم، اما هنوز 
مثل بسیاری از همکارانم همچنان با سازمان 
آتش نشــانی قرارداد یکساله امضا می کنم. 
یعنی اگر برایمان اتفاقی رخ دهد، دستمان به 
هیچ جا بند نیست و شاید این قرارداد سال 
آینده تمدید نشــود.او هم از میزان حقوق 
دریافتــی اش ناراضی اســت و می  گوید: 
اینجا دادن اضافه کار به افراد نه براســاس 
توانمندی های شخص بلکه براساس روابط 
و نیز اداری بودن کار او است. یعنی کسی 
که در کار اداری باشــد مزایایش بیشتر از 
کســی است که در امور عملیاتی با ان همه 
مخاطره کار می کند که البته در سایر استانها 

چنین نیست و برعکس آن عمل می شود.
وی ادامــه داد: افرادی مثــل من که در کار 
عملیاتی هستیم از این فاکتور محروم بوده 
و به رغم داشتن سال سابقه کار، گذراندن 
تمام دوره های آموزشی و برخوردار بودن از 
گواهینامه پایه یک راهنمایی و رانندگی باید 

با همین حقوق بخور و نمیر بسنده کنیم.
آتش نشــان دیگری نیز با اشــاره به اینکه 
امروز پنجم بهمن است اما ما هنوز حقوقی 
دریافت نکردیم اظهار کرد: با وجود اینکه 
حقوق و مزایای ســایر پرســنل پرداخت 
شــده است اما همان حقوق ناچیز ما هم با 
وجود اینکه باید 25 هر ماه پرداخت شود، 

پرداخت نمی شود.
وی ادامه داد: بنــده دو فرزند دارم که باید 
آنها را برای فصل مدرسه آماده می کردم و 
بعضا شهریه نیز می پرداختم اما با این وضع 
پرداخت حقوق همیشه باید پیش خانواده 

شرمسار باشم.
این آتش نشــان باســابقه با اشاره به اینکه 
حقوق ما شــامل حقوق پایه اضافه کار و 
تعطیل کار است بیان کرد: در این رابطه هم 

اضافه کار و تعطیل کار ما با کارمندانی که نه 
اضافه کار دارند نه تعطیل کار متفاوت است 
و همیشه آنها چندین برابر ما از این بخش 

از حقوق بهره مند می شوند.
آتش نشانی هم از توجه نکردن به سالمت 
شــغلی این گروه اظهار گله کرد و گفت: 
قرار بــود وقتی در عملیاتی ما دچار حادثه 
شدیم بیمارستانها بدون هزینه ما را پذیرش 
کنند اما این موضوع هیچگاه از سوی علوم 
پزشــکی جدی گرفته نشــد و ما با اتفاقی 
که برایمان ســر کار می افتــد ضمن اینکه 
باید هزینه درمان پرداخت کنیم و در خانه 
بستری  شــویم، مزایای کار را هم از دست 

می دهیم.
وی ادامه داد: آتش نشــانان در آتش نشانی 
همدان با انواع مــدارج تحصیلی از دیپلم 
گرفته تا دکتــرا وارد شــدند اما همه جز 
کســانی که رشــته مرتبط چون فوریتهای 
پزشــکی دارند، دیپلم حساب می شوند و 
از مزایــای تحصیلی خود کمترین بهره ای 

را نمی برند.
این آتش نشــان اظهار کرد: در حال حاضر 
آتــش نشــانان در دو گــروه کارگری و 
کارمندی تقســیم می شوند که آتش نشانان 
گروه  کارگری تابع قانون تامین اجتماعی و 
آتش نشانان گروه کارمندی نیز تابع قانون 
نظــام هماهنگ پرداخــت کارکنان دولت 
هســتنند.وی افزود: با وجــود اینکه آتش 
نشــانان هر دو گروه کارمندی و کارگری 
در بخــش عملیاتی فعالیــت می کنند و با 
مخاطرات شغلی یکســان مواجه هستند، 
اما شرایط »سخت و زیان آوری« برای آنها 
متفاوت است و در این زمینه تبعیض وجود 
دارد.حال با توجه به حقوق و مزایای ناچیز 
در برابر مخاطراتی که آتش نشانان را تهدید 
می کند آیا وقت آن نرســیده که مسئوالن 
نسبت به رفع مشکالت شغلی آتش نشانان 

اقدام کنند؟
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اقتصـاد

نگاه

گلوگاه هــای  بررســی 
بازرســی  و  فســادخیز 
مســتمر بخش هایی که 
احتمال بروز فساد در آن 
مــی رود از اقداماتي بوده 
که سرسختانه در شرکت 
که  درآورده ایم  اجــرا  به 
ارزیابي ها  خوشبختانه در 
نمــره کامل را کســب 

کرده ایم

 eghtesad@hamedanpayam.com

مدير اداره تنظيم بازار جهاد کشاورزی همدان خبر داد
کاهش قیمت مرغ از امروز در همدان

 مدیر اداره تنظیم بازار ســازمان جهادکشــاورزی اســتان همدان از توزیع مرغ در 
روزهــای آینده خبر داد و گفت: با توزیع مرغ قیمت ها کاهش می یابد و قیمت مرغ به 

کمتر از 10 هزار تومان خواهد رسید.
مهــدی نجفیــان اظهــار کــرد: در مقطعــی بــه علــت کاهــش جوجه ریــزی بــا افزایــش 
قیمــت مــرغ مواجــه بودیــم امــا بــا توزیــع 480 تنــی مــرغ ایــن مشــکل حــل شــد 
ــون قیمــت  ــده و هم اکن ــرار ش ــاره تک ــد دوب ــن رون ــه ای ــه روزی اســت ک و دو س

مــرغ 10 هــزار و 600 تومــان اســت امــا بــدون شــک ایــن قیمــت بــا هماهنگی هــای 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و پشــتیبانی امــور دام تــا روز شــنبه حتمــا بــه 
ــال تحــت  ــن موضــوع کام ــت و ای ــد یاف ــش خواه ــان کاه ــزار توم ــر از 10 ه کمت

کنتــرل اســت.
ــم در ســطح کشــور  ــزی ک ــت جوجه ری ــه عل ــاه ب ــت: در مردادم ــه ایســنا گف وی ب
ــرق و  ــی ب ــم قطع ــل آن ه ــی از دالی ــه یک ــه البت ــم ک ــه بودی ــکالتی مواج ــا مش ب
ــه در  ــی ک ــا جوجه ریزی  های ــا ب ــوده ام ــزی ب ــه جوجه ری ــداران ب ــل مرغ ــدم تمای ع
شــهریورماه صــورت گرفتــه و شــرایط عــادی  کــه وجــود داشــت بــه تعــداد 1901 

ــاه مناســب اســت. ــاه و اواســط آبان م ــرای اواخــر مهرم ــه ب ــدد رســیده ک ع

ــا  ــه ب ــدان در رابط ــتان هم ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــازار س ــم ب ــر اداره تنظی مدی
ــن  ــازار در ای ــات ب ــرد: ثب ــوان ک ــات انجــام شــده عن ــاه محــرم و اقدام ــذورات م ن
ــا کنتــرل قیمــت ســعی در باالتــر نرفتــن قیمت هــا داشــتیم  ایــام وجــود داشــته و ب

ــج نداشــتیم. ــع برن ــا توزی ام
ــع می شــود و  ــی توزی ــن گوشــت گــرم واردات ــه ای 20 ت ــوان کــرد: هفت ــان عن نجفی
ــد گوشــت های  ــه می گوین ــد گفــت کســانی ک ــن هــم گوشــت منجمــد و بای 38 ت
ــه در  ــرا ک ــت چ ــض اس ــذب مح ــد ک ــکل دارن ــتی مش ــر بهداش ــی از نظ واردات
ــتانداردهایی  ــا اس ــترالیا ب ــن کشــتارگاه ها در اس ــم و از بهتری ــم داری دامپزشــکی مقی

ــم. ــتفاده می کنی ــه اس ــن زمین ــق در ای دقی

يک کارشناس اقتصادی:
بازار ثانویه نتوانست تعادل ارزی را

 برقرار کند
ــته  ــادی از آن دس ــور اقتص ــی و ام ــائل سیاس ــن مس ــاط بی  ارتب
ــر اقتصــادی  ــان رخدادهــای اخی ــی اســت کــه جری پیش فرض های
در کشــور آن را تاییــد می کنــد؛ مســاله ای کــه در ایــن بیــن خیلــی 
ــک  ــت و بان ــه دول ــت فعاالن ــد دخال ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

مرکــزی در شــرایط فعلــی اســت.
ــد کــه مســائل حــال حاضــر  بســیاری از کارشناســان اعتقــاد دارن
اقتصــاد ایــران بیشــتر از آن کــه تحــت تاثیــر مســائل صرفــا 
ــرده  ــدا ک ــتگی پی ــی بس ــات سیاس ــه موضوع ــد ب ــادی باش اقتص
اســت. اساســا مــرز بیــن مباحــث اقتصــادی و سیاســی در ادبیــات 
سیاســی بســیار کم رنــگ اســت، چــرا کــه اقتصــاد همیشــه 
ابــزاری بــرای اهــداف سیاســتمداران بــوده اســت. از ایــن رو اســت 
کــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد مــا در شــرایط یــک جنــگ 
کامــل اقتصــادی قــرار داریــم؛ جنگــی اقتصــادی بــا ســالح ارزی 
ــه  ــا هم ــن روزه ــا ای ــده ت ــث ش ــه باع ــم ک ــنی تحری ــا چاش و ب

ــد. ــادی بچرخ ــائل اقتص ــون مس ــا پیرام بحث ه
ــرایط  ــم، در ش ــح بدانی ــادی را صحی ــگ اقتص ــرض جن ــر ف اگ
جنگــی ایــن حضــور و تصمیم گیــری دولــت اســت کــه اهمیــت 
ــی از  ــه رگه های ــازار آزادی ک ــای ب ــاذ الگوه ــد. اتخ ــدا می کن پی
آن در تصمیمــات و جهت گیری هــای اقتصــادی دولــت دیــده 
می شــود در چنیــن شــرایطی کــه بازارهــای ارزی مــا تحــت 
ــه  ــب ب ــدان جال ــد چن ــرار گرفته ان تالطمــات سیاســی خارجــی ق
نظــر نمی رســد. ایجــاد بــازار ثانویــه ارزی و آزادســازی نــرخ ارز 
در چنیــن شــرایطی کــه نــرخ ارز بــه پرچمــداری دالر آمریکایــی 
ــزی را  ــک مرک ــد بان ــا می توان ــت، تنه ــی اس ــال گربه رقصان در ح
از زیــر بــار تعهداتــش کــه در صــدر آنهــا حفــظ ارزش پــول ملــی 

ــد. ــرار دارد، برهان ق
در همیــن بــاره یــک اســتاد دانشــگاه بــا بیــان این کــه لفاظی هــای 
ــد  ــدت بتوان ــا در کوتاه م ــاید تنه ــی ش ــات آمریکای ــر مقام اخی
ــه  ــه ک ــت: آنچ ــنا گف ــه ایس ــذارد، ب ــر بگ ــائل ارزی تاثی روی مس
مهــم اســت بــازار داخلــی خــود ایــران اســت کــه بایــد از لحــاظ 
عرضــه و تقاضــا بــه تعــادل برســد. مســائل سیاســی و اظهــارات 
ــه صــورت مقطعــی و کوتاه مــدت  ــد ب سیاســتمداران تنهــا می توان

ــازار بگــذارد. ــی را روی ب اثرات
ــان  ــه بی ــازار ثانوی ــه ب ــاره ب ــا اش ــه ب ــن، در ادام ــز آرم ــید عزی س
ــد  ــود بای ــرده ب ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــه بان ــی ک ــرد: بازارهای ک
ــه  ــی ک ــد، در حال ــادل کنن ــا را متع ــه و تقاض ــتند عرض می توانس
ــرل  ــه ارز را کنت ــت عرض ــه نتوانس ــازار ثانوی ــه ب ــم ک ــا می بینی م
ــرای تالطمــات  ــد. خــود همیــن مســاله یــک علــت داخلــی ب کن

ــت. ــر اس ارزی اخی
ــه مســائل سیاســی  ــان این ک ــا بی ــه ب ــن اســتاد دانشــگاه در ادام ای
ــی فعــاالن اقتصــادی  باعــث ایجــاد ناامیدی هایــی در فضــای روان
خواهــد شــد، ادامــه داد: نگرانی هــا و نااطمینانی هــا در بــازار 
بــه  بگیــرد  را  خالقانــه  برنامه ریزی هــای  جلــوی  می توانــد 
ــازار باعــث خواهــد شــد رشــد و  ــن ابهــام در ب نحــوی کــه همی
توســعه اقتصــادی کنــد شــود و برعکــس خــروج ســرمایه اتفــاق 

ــد. بیفت
آرمــن بــا تاکیــد بــر این کــه نااطمینانــی در بــازار می توانــد 
خــروج ســرمایه را بیشــتر کنــد، بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت 
کــه در بــازار مــا االن همــه چیــز رو بــه تقاضــا دارد و نــه عرضــه، 
ــد عرضــه ارز هســتیم  ــی نیازمن ــا در شــرایط فعل ــی کــه م در حال
امــا می بینیــم کــه دولــت ایــن کار را نمی کنــد. دولــت ظاهــرا در 
ــه  ــه عرضــه ارز خــود ب ــی ب ــان اقتصــادی میل ــرایط نوس ــن ش ای
ــد  ــای سیاســی می توان ــرایطی لفاظی ه ــن ش ــدارد. در چنی ــازار ن ب

ــازار هــم شــود. باعــث ایجــاد التهاباتــی در ب
گفتنــی اســت همزمــان بــا ایــراد ســخنرانی رئیــس جمهــور آمریکا 
در ســازمان ملــل برخــی تالطمــات ارزی در بــازار مشــاهده شــد 
ــش  ــان افزای ــزار توم ــاالی 17 ه ــه ب ــت دالر ب ــه قیم ــوری ک به ط
ــد ســخنرانی قاطــع رئیــس جمهــوری کشــورمان  یافــت. هــر چن
ــه  ــا ب ــد، ام ــری کن ــازار جلوگی ــدی در ب ــروز ناامی ــت از ب توانس
نظــر می رســد اینگونــه لفاظی هــای سیاســی کمــاکان بتوانــد روی 
قیمــت ارز اثرگــذار باشــد. همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز برخــی 
ــا  ــد ت ــث ش ــپ باع ــز ترام ــای تهدیدآمی ــتند توییت ه ــاد داش اعتق
ــدا  ــش پی ــه روز افزای ــی روز ب ــای جهان ــت در بازاره ــت نف قیم

کنــد.

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول )نوبت اول(

روابط عمومي شهرداري دمق

مبلغ تضمين سپرده )ريال(اعتبار پروژه )ريال(نام پروژهرديف

5/000/000/000250/000/000آسفالت معابر1

شهرداري دمق به استناد مجوز شماره 96/465ش5 مورخه 97/07/04 شوراي محترم اسالمي شهر و بر اساس بودجه عمراني سال 
1397 در نظر دارد پروژه ها عمراني ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکت ها و پیمانكاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت ها و پیمانكاران محترم دعوت مي شود از تاریخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 
97/07/16 روز دوشنبه به واحد امور مالي شهرداري واقع در دمق، بلوار شهید مصطفوي، نبش خیابان شهرداري مراجعه و اسناد 
مناقصه را دریافت نمایند. ضمناً اطالعات تكمیلي مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور قابل 

دسترسي مي باشد.

محل تأمین اعتبار: منابع داخلي و استاني شهرداري دمق
شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالي شهرداري ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمناً در صورت انصراف هر یک از 
شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

هزینه درج آگهي مناقصه در 2 نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد.
سایر جزییات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.

فراخوان مناقصه یک مرحله اي خدمات پشتیباني 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات امور پشتیباني و نگهداري مجموعه هاي انقالب، قدس 
و مفتح در شهر همدان به شماره 200973398000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه 

مورخ 97/7/8 مي باشد.
1- شرح عملیات انجام امور تعمیر و نگهباني مجموعه هاي ورزشي مفتح، قدس و انقالب همدان مي باشد.

2- مبلغ برآورد اولیه 5/196/882/828 ریال مي باشد.
3- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 260/000/000 ریال مي باشد که مي بایست به صورت ضمانت نامه بانکي یا اوراق مشارکت 

بي نام باشد.
4- مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه: از سایت ساعت 8 روز شنبه مورخه 97/7/8 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 97/7/10

5- مهلت زماني ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 97/7/21
6- زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 97/7/22

7- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
الف( آدرس- همدان، چهارراه پاستور، خیابان ورزش، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تلفن: 38281012

8- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 85193768 و 
88969737 )م الف 2702( روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان

قابل توجه مؤدیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده

مهلــت ارائه الکترونيکــی اظهارنامه 
ــزوده دوره  ــر ارزش اف ــات ب مالي
ــامانه  ــق س ــتان 1397 از طري تابس
www.evat.ir حداکثــر تــا 15 
مهــر مــاه ســالجاری مــی باشــد.

)م الف 2680(
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

 1526 مرکز ارتباط مردمی  

 شــرکت آب وفاضالب استان همدان 
در بیستمین جشنواره شهید رجایي استان 

همدان برتر شناخته شد. 
این جشــنواره که هر سال توسط سازمان 
برنامه و بودجه در استان ها برگزار مي شود 
و مدیران برتر ســال را انتخاب مي کند در 
ایــن دوره در ارزیابي هــاي خود در گروه 
زیربنایی شــاخص عمومی و اختصاصی 
در گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها مدیر 
استان همدان  عامل شرکت آب وفاضالب 
را شایسته دریافت لوح تقدیر دانست و به 

وي اهدا کرد.
مدیر عامل شــرکت آب وفاضالب استان 
همدان درباره دلیــل انتخاب وي به عنوان 
مدیر برتر در بیســتمین دوره جشــنواره 
شهید رجایي توضیح داد: در این جشنواره 
7 محور عمومي و 5 محور تخصصي این 
شــرکت مورد ارزیابي قرار گرفت که 14 
اقدام شــاخص صورت گرفته در سال 96 

توانست این امتیاز را براي ما کسب کند.
به گفته ســیدهادي حسیني بیدار، در گروه 
زیربنایی شاخص عمومی و اختصاصی در 
گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها از شرکت 
آب و فاضالب شهری تقدیر شد و من این 
موفقیــت را مدیون پــرکاري، تخصص و 

متعهد بودن همکاران شرکت مي دانم.
وي بیان کرد: از جمله فعالیت هاي برجسته 
در سال 96 تامین 100 درصد آب مورد نیاز 
نیروگاه آبی شهید مفتح از پساب استاندارد 
شــده تصفیه خانه فاضالب شهر همدان 
اســت که اثرگذاري آن در کسب این رتبه 

کم نبود.
حســیني بیدار بــه دریافــت گواهینامــه

ISO/IEC17025  در بخــش آب و 
استاندارد ســازی نظام مدیریتی و الزامات 
فنــی آزمایشــگاه های آب و فاضــالب 
اســتان همدان در ارتقاء پارامترهای کنترل 
کیفیت آب تولید شــده در اسکوپ کاری 
ایزو 17025 به عنوان اولین شــرکت آب 
و فاضالب در کشــور اشاره کرد و گفت: 
راه اندازی سیســتم مانیتورینــگ و کنترل 
سیستم تله متری تاسیسات آب و فاضالب 
شــهر همدان نیز اقدام دیگري است که با 
تالش همکاران توانستیم به آن دست بیابیم.

وي افزود: اقــدام مهم دیگرمان ترســیم 
نقشــه های کیفی به روز شــده و تحلیل 
کیفیــت منابــع آب در پارامترهای کیفی 
متداول و فلزات سنگین بر اساس نرم افزار 
کیفی IRWQI به عنوان اولین شرکت آب 

و فاضالب در سطح کشور است.
حســیني بیدار افــزود: طراحــی و اجراي 
 پکیج شماره 2 تصفیه آب شهر تویسرکان 
)ســامانه دوم تصفیه آب شرب( و ساخت 
نیــروگاه خورشــیدی برق با تــوان 20 
کیلــووات در راســتای مدیریت مصرف 
برق از دســت آوردهاي دیگر آبفا در سال 

96 است.
وي در ادامــه به اســتقرار برنامــه ایمنی 
آب)WSP  -  شــامل آمــاده ســازی ، 
ارزیابی سیســتم و پایش بهره برداری (در 
تاسیسات آبرســانی شهر همدان نیز اشاره 
کرد و گفت که در ســال گذشــته استقرار 
ایزو 50001 مدیریــت مصرف انرژی در 

تاسیســات آب و فاضالب استان همدان 
صورت گرفت.

وي اظهار کرد: کلیه خدمات به مشــترکین 
استان از هر نقطه کشور و راه اندازی سامانه 
در  استان  الکترونیک مشــترکین  خدمات 
سال 96 الکترونیکی شده اند که همه اینها 
با تالش کلیه عوامل شرکت صورت گرفته 

است.
حســیني بیدار در ادامه همکاری با بخش 

خصوصــی در اجرای پروژه هــا عمرانی، 
بخش  ســرمایه گذاری  فراینــد  تســهیل 
شــرکت،  فعالیت هــای  در  خصوصــی 
فعال ســازی بخش خصوصی و تسهیل در 
مشــارکت، واگذاری اختیارات ستادی به 
مراکز شهرســتان در راستای کاهش هزینه 
و صرفــه جویی در زمان و تســریع انجام 
خدمات را از دیگر اقدامات آبفا برشــمرد 
و گفت: همکاری نزدیک با ســامانه ها و 
دستگاه های نظارتی در اعالم میزان درآمد 
و مانده مطالبــات و میزان بدهی به بخش 
خصوصی، شفاف ســازی و ارائه گزارش 
هزینه ها و منابع درآمدی و نیز محل هزینه 
کرد درآمدهای شرکت آب و فاضالب به 
ریــز خدمات و اقدامات در ســال 96 در 

دستور کارمان بوده و تاکنون ادامه دارد.
بــه گفته مدیرعامل آب وفاضالب اســتان 
همدان تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 
بــه موقع و ســریع بــه شــکایات مردم، 

مناسب ســازی فضــای ســاختمان های 
اداری جهت اســتفاده از افــراد کم توان و 
جانبازان، بررســی گلوگاه های فسادخیز و 
بازرسی مستمر بخش هایی که احتمال بروز 
فســاد در آن مــی رود از اقداماتي بوده که 
سرســختانه در شرکت به اجرا درآورده ایم 
که خوشبختانه در ارزیابي ها نمره کامل را 

کسب کرده ایم.
وي گفــت: بررســی مــداوم عملکــرد 
کارکنــان در خدمات رســانی مطلوب و 
بــه موقع به مــردم، همکاری مســتمر و 
مطلوب با دستگاه های نظارتی در ارزیابی 
عملکرد دســتگاه و رعایت کلیه قوانین و 
بخشنامه های ابالغ شــده مدام در دستور 
کارمان بــوده و یکي از محورهاي ارزیابي 
سازمان برنامه و بودجه استان همدان براي 
این جشــنواره بوده است که نمره کامل را 

به دست آورده ایم.
حســیني بیدار بیــان کرد: تحت پوشــش 
قــراردادن 99/9 درصد جمعیت شــهری 
اســتان با شبکه آب شرب و تصفیه شده و 
توسعه شبکه های آبرسانی در کلیه مناطق 
حاشیه ای شهرهای در حال توسعه نیز در 

سال 96 صورت گرفته است.
وي در ادامــه بــه ایجاد شــبکه فاضالب 
شــهری برای 80 درصد جمعیت شهری 
استان و تصفیه خانه فاضالب برای تمامی 
مراکز شهرستان های اســتان اشاره کرد و 
عنوان کرد: ایجاد شبکه های اصلی و فرعی 
فاضــالب جهت جمــع آوری فاضالب و 
افزایش سطح بهداشت و سالمت عمومی 
از اقدامات مهم دیگرمان در سال 96 است 

که این پروژه ها در سال نیز ادامه دارد. 
مدیرعامل آبفــا در ادامه گفت: پکیج های 
تصفیــه آب و تصفیه آب برای بار دوم در 
مخازن و شــبکه هایی که احتمال آلودگی 
داشــته یا آب دارای کیفیت مطلوب مورد 

نظر شرکت نبوده است نیز ایجاد شده اند.
وي افزود: جداسازی شبکه آبیاری فضای 
سبز از آب شرب شهری، اصالح شبکه های 
اصلــی و فرعی آب جهــت جلوگیری از 
بروز شکستگی در شــبکه ها و جلوگیری 
از هدر رفت آب  هم دســتآورد دیگر این 

شرکت در سال 96 است.
حســیني بیدار گفت: عالوه بر پیاده سازی 

استانداردهای کنترل کیفی آب و ایزوهای 
مرتبط، از دســتگاه های به روز و مطابق با 
تکنولوژی روز دنیا جهت ســنجش میزان 
سالمت و مطلوبیت میکروبی و کلرسنجی 

آب استفاده مي کنیم.
حســیني بیدار پیش از این به عنوان مدیر 
مدبــر در کنفرانــس بین المللــی ایتــک 
)رویکردهای نوین در نگهداشــت انرژی 
و محیط زیســت( انتخاب شده و توانسته 
عنوان برتر در ششمین کنفرانس بین المللی 
رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی را 
براي شرکت آب وفاضالب استان همدان به 

ارمغان بیاورد. 
در ادامــه مي توان به دریافــت گواهینامه 
OHSAS 18001 )اســتاندارد مدیریت 
ایمنی و بهداشت شغلی(، استقرار استاندارد 
مدیریت ســبز و کســب رتبه برتر در بین 
شرکت های آب و فاضالب کشور و کسب 
مقام برتر در جشنواره شهید رجایی در سال 
96 را از دستاوردهاي دیگر حسیني بیدار در 

سال 96 اشاره کرد.
شــرکت آب وفاضالب اســتان همدان در 
ارزیابي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
همــدان در محورهــاي عمومي در بخش 
اصالح ساختار سازمانی نمره کامل را کسب 
کرده است. همچنین در بخش توسعه دولت 
الکترونیک و هوشمند ســازی  98 درصد 
نمره شــاخص را کسب کرده و در سرمایه 
انســانی نمره کامل را به دست آورده است. 
در شفافیت و مدیریت مالی 80 درصد نمره 
شــاخص، در بهبود فضای کسب و کار 90 
درصد نمره شــاخص، در سالمت اداری و 
صیانت از حقوق شهروندان نمره کامل و در 
استقرار نظام مدیریت عملکرد نمره کامل را 

از آن خود کرده است.
همچنین در ارزیابي محورهای اختصاصی 
در بخش جمعیت تحت پوشش آب شرب 
شــهری نمره کامــل، در جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضالب نمره کامل شاخص 
و در بخــش ارتقــا کیفیت آب شــرب با 
نصب سامانه های دوم تصفیه آب نیز نمره 
کامل کسب کرده است. آبفا در بخش هاي 
کاهش آب بدون درآمد شهری، مطلوبیت 
میکروبی و کلرسنجی آب شرب نیز نمره 

کامل را به دست آورده است.

 در جشنواره شهید رجایي
 راه هاي اشتباه را بستیم

 معاون توســعه مدیریت 
و ســرمایه انســاني سازمان 
برنامــه ریزي  مدیریــت و 
استان همدان در توضیحات 
خود دربــاره نحوه برگزاري 
مدیران  بیستمین جشــنواره 
برتر اســتان همــدان گفت: 
ایــن ارزیابي ها در دو بخش 
عمومــي  و  اختصاصــي 
انجام شــد که شاخص هاي 
عمومــي در 7 مورد اصالح 
ســاختار ســازماني، توسعه 

دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انســاني، شفافیت و مدیریت مالي، بهبود 
فضاي کســب وکار، اســتقرار نظام مدیریت عملکرد و ارتقاي سالمت اداري، 

مسئولیت پذیري و پاسخگویي مورد ارزیابي قرار گرفت.
عباس کریمي تبار ادامه داد: این 7 محور شــامل 29 شاخص و 70 زیرشاخص 
بود که براي همه دســتگاه ها یکســان اســت و اهداف کمي و عملیاتي این 
شاخص ها بر اساس برش هاي استاني برنامه 3 ساله اصالح نظام اداري توسط 
ســتاد دســتگا ه ها پس از تأیید سازمان اداري و اســتخدامي کشور و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي استان ها به واحدهاي استاني ابالغ مي شود که عملکرد 

دستگاه هاي استاني با این هدف مورد سنجش قرار مي گیرد.
به گفته وي ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در 4 مرحله خودارزیابی، 
کارشناســی، مرحله ثبت اعتراضات و  تکمیل مدارک و مســتندات توســط 
واحدهای اســتانی و رســیدگی به اعتراضات و تایید نهایی امتیازات صورت 
می گیــرد که پس از انتقال  اطالعات، مســتندات بارگذاری شــده و امتیازات 
خودارزیابــی به ســامانه مدیریت عملکرد دولت، ارزیابی تخصصی توســط 
کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بررسی و امتیازدهی می شود.

طبق اعالم کریمي تبار، به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در مراحل مختلف 
ارزیابی،  قابل مقایسه نمودن عملکرد دستگاهها درسطح استان  استان و کشور، 
شــیوه نامه ای تهیه و مدارک و مســتندات مورد قبول و  نحوه  امتیاز دهی به هر 
یک از شــاخص ها و زیر شاخص ها مشخص  و به دستگاهها ابالغ شده است 
و ارزیابی ها چه در مرحله خودارزیابی و چه در مرحله کارشناسی و نهایی باید 

با توجه به این شیوه نامه صورت گیرد. 
معاون توســعه مدیریت و سرمایه انســاني گفت: با توجه به اینکه ماهیت و 
وظایف دستگاههای اجرایی تا حدود زیادی متفاوت از یکدیگر هستند جهت 
جلوگیری از تضیع حقوق آنها گروه بندی دســتگاه ها در دســتور کار سازمان 
اداری و اســتخدامی و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها قرار گرفت و 
52 دســتگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی در پنج گروه 1-علمی، فرهنگی 
و آموزشی2- گروه عمومی، اجتماعی و قضایی،3- گروه شرکت ها، بیمه ها و 
بانک ها، 4- گروه زیربنایی و تولیدی و 5 - گروه حمایتی، سالمت و بهداشت 
قرار گرفتند که شرکت آب و فاضالب استان همدان در گروه زیربنایی شاخص 

عمومی و اختصاصی در گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها برتر شد. 

اسامي برگزیدگان جشنواره شهید رجایی در همدان 
■ در گروه زیربنایی شاخص عمومی و اختصاصی در بین شرکت ها، بانک ها و 

بیمه ها، شرکت آب و فاضالب شهری برتر شد.
■  در گروه زیربنایی شاخص عمومی و اختصاصی از اداره کل استاندارد استان، 
■ در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی از اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان 

به عنوان دستگاه برتر تقدیر شد.
■ اداره بهزیستی همدان دستگاه برتر در مجموع شاخص عمومی و اختصاصی 

در گروه حمایتی، سالمت و بهداشت معرفي شد.
■ در مجموع شاخص های اختصاصی و عمومی از گروه عمومی، اجتماعی و 
قضایی اداره کل اقتصاد و دارایی، در اجرای شــاخص عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق و در اجرای شــاخص های عمومی سازمان جهاد کشاورزی برتر 

شدند.
■ اداره کل بیمه ســالمت استان در اجرای شــاخص عمومی و اداره کل بنیاد 
شــهید، اداره کل کمیته امداد امام)ره(، اداره کل دامپزشکی در اجرای شاخص 

اختصاصی دستگاه برتر شناخته شدند.
■ دســتگاه های برتر در باالترین رشــد نســبت به سال گذشــته در مجموع 
شاخص های عمومی و اختصاصی، شــرکت آب و فاضالب روستایی، اداره 

راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل پست استان معرفی شدند.
■ در اجرای شــاخص های ویژه، ســازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
شهرداری همدان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دستگاه برتر شناخته 

شدند.
الزم به ذکر است دســتگاه هایی که همکاری الزم را در اجرای این جشنواره 

داشتند، تقدیر شدند.

حسينی بيدار: گلوگاه هاي فساد خيز را مدام بررسي مي کنيم

آبفا رتبه برتر جشنواره شهید رجایي
■ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انساني استان همدان: ارزیابي جشنواره شهید رجایي بین 52 دستگاه صورت گرفت
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آگهي حصر وراثت
آقاي امید صــادق زاده دهقان دارای شــماره شناســنامه  
114/970406ح  کالسه  دادخواســت  شرح  به   4000027689
از این حوزه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدصادق زاده دهقان به شماره 
شناسنامه  1378 در تاریخ 97/5/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر 
اســت به: 1-محمود صادق زاده دهقان فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 71 پسر  متوفي 2-ابراهیم صادق زاده دهقان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 3716 پسر  متوفي 3-امید صادق 
زاده دهقان فرزند محمد به شــماره شناسنامه 4000027689 
پسر  متوفي 4-رضا صادق زاده دهقان فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 4000229559 پسر  متوفي 5-مهدي صادق زاده 
دهقان فرزند محمد به شــماره شناسنامه 4000294251 پسر 
متوفي 6-زهــرا صادق زاده دهقان فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه 52 دختر  متوفي 7-فاطمه صادق زاده دهقان فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 1336 دختر  متوفي 8-شهناز 
حمزئي فرزند رستم  به شماره شناسنامه 252 همسر  متوفي 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 431(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف 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 شــماره 139760326034000551 مورخه 1397/6/5  هیأت 
موضوع قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان ناحیه 
دو تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي آقاي غالمرضا بهادري مراقب 
فرزند قاسم به شــماره شناسنامه 10 صادره از همدان در ششدانگ یک 
باب خانه نســبت به مساحت 95/96 مترمربع پالک11790 فرعی از یک 
اصلــی واقع در همدان بخش حومه 2 حصــار علي آباد کوچه نوروزیان 
خریداري از مالک رسمي آقاي تقي فرزند حبیب محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي که اشخاص به صدور سند 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 سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 2612(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/22
موسی حنیفه 

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا چشمه نوشي دارای شــماره شناسنامه  439 
این حوزه  از  به شرح دادخواســت کالســه 114/970411ح 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گل مراد چشمه نوشــي به شماره شناسنامه  111 
در تاریــخ 87/5/11 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
به:  گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت 
1-غالمرضا چشمه نوشــي فرزند گل مراد به شماره شناسنامه 
439 پســر متوفي 2-خاتون چشمه نوشي فرزند گل مراد به 
متوفي 3-خدیجه چشمه نوشي  شماره شناســنامه 2 دختر 
فرزند گل مراد به شــماره شناســنامه 10831 دختر متوفي 
4-رقیه  چشمه نوشــي فرزند گل مراد به شــماره شناسنامه 
763 دختر متوفي 5-خرامان چشمه نوشي فرزند گل مراد به 
شماره شناســنامه 438 دختر متوفي 6-فریده چشمه نوشي 
فرزنــد گل مراد به شــماره شناســنامه 348 دختر متوفي 
7-شهناز چشمه نوشــي فرزند گل مراد به شماره شناسنامه 
10830 دختر متوفي 8- تاجي عبدي زاده فرزند علي مراد به 
شماره شناسنامه 223 همسر متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 428(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326007000516 مورخه 1397/6/13 
هیأت اول موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملک بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حمیدرضا طالبي قانع 
فرزند اسمعیل به شماره شناســنامه 41 صادره از بهار در شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت 199/90 مترمربع قسمتي از 
پالک شماره 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خریداري 
مع الواسطه از رضا امیدي موحد 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 سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 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 اســت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/22
هادي یونسي عطوف

 رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه صوفیاني دارای شــماره شناسنامه  81 به 
شرح دادخواست کالســه 114/970407ح از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عزت ا... صوفیان به شماره شناسنامه  
3943 در تاریــخ 84/1/12 در اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه 
منحصر اســت به: 1-تاجماه صوفیان فرزند عبداهلل به 
شماره شناســنامه 19همسر متوفي 2-فاطمه صوفیاني 
81 دختر متوفي  به شماره شناســنامه  فرزند عزت ا... 
شناسنامه  شماره  به  عزت ا...  فرزند  صوفیان  3-فرج اله 
6462 پســر متوفي 4-وفاءا... صوفیان فرزند عزت ا... 
به شماره شناسنامه 8198 پســر متوفي 5-احسان ا... 
20 پسر  به شــماره شناسنامه  صوفیان فرزند عزت ا... 
متوفي 6-محمدرضا صوفیان فرزند عزت ا... به شــماره 
با انجام  شناسنامه 10732 پســر متوفي والغیر اینک 
تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 436(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي نصراله شمسیان داراي شناسنامه شماره 30 
به شــرح دادخواست به شماره 112/97/618ح از 
این شعبه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان نقدعلي شمسیان 
به شماره شناسنامه  908 در تاریخ 1387/02/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  در 
حین الفوت آن متوفی منحصر است به: 1- نصراله 
شمسیان فرزند نقدعلي به شماره شناسنامه 30 
متولد 1340 پســر متوفي 2- نبي ا... شمســیان 
فرزنــد نقدعلي به شــماره شناســنامه 2088 
متولد 1344 پســر متوفي 3- پروین شمسیان 
فرزند نقدعلي به شــماره شناسنامه 1760 متولد 
1337 دختر متوفي 4- صغري شمســیان فرزند 
متولد 1327  به شماره شناسنامه 1851  نقدعلي 
دختر متوفي. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 
یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 537(
قاضي شعبه 112 شوراي حل اختالف اللجین

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

پاداش نقدی برای مدال آوران آسیایی همدان 
اختصاص یافت

 با مساعدت مسئوالن و پیگیری های صورت گرفته از سوی رسول 
منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان، پاداش نقدی برای مدال آوران 
همدانی حاضر در بازی های آسیایی 2018 اندونزی اختصاص یافت.

مدیر روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانــان همدان گفت: این 
پاداش نقدی به پنج تن از مدال آور بازی های آسیایی 2018 جاکارتا 

اندونزی تعلق می گیرد که در مجموع 480 میلیون ریال است.
حمدا... چاروسایی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: کاروان ورزش 
همدان در ترکیب تیم های ملی کشورمان در بازی های آسیایی 2018 

اندونزی صاحب یک نشان طال، چهار نقره و 2 برنز شدند.
چاروســایی خاطرنشان کرد: حمید میرزایی نادر در کبدی مدال طال، 
فرود ظفری در ووشــو نشان نقره، مریم کرمی در قایقرانی نشان های 
نقره و برنز، مریم امیدی پارســا در قایقرانی 2 مدال نقره و مه لقا جام 

بزرگ در تیراندازی نشان برنز کسب کردند.
وی خاطرنشــان کرد: فردا پنجشــنبه طی مراسمی با حضور استاندار 
همدان و ســایر مســئوالن اجرایی، به مدال آور طالی این رقابت ها 
یکصد میلیون ریال، نشان نقره 70 میلیون ریال و مدال برنز 50 میلیون 

ریال تعلق می گیرد.
چاروســایی بیان کرد: همچنین در این مراســم از سه داور و 2مربی 

اعزامی به این رقابت ها تجلیل می شود.
وی افــزود: آذر کولیوند در کــوراش، مه لقا جام بزرگ در تیراندازی 
و حمید میرزایی نادر در کبدی، فرود ظفری در ووشــو، مریم امیدی 
پارسا، آرزو حکیمی و مریم کرمی در قایقرانی و مبینا عزیزی در جودو 
هشت ورزشکار همدانی اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا بودند.

علی دایی در میان نامزدهای بهترین مهاجم 
تاریخ جام ملت های آسیا

 کنفدراســیون فوتبال آسیا، نام علی دایی را در میان گزینه های 
کســب عنوان بهترین مهاجم تاریخ جام ملت های قاره کهن قرار 

داده است.
به گزارش تســنیم، در فاصله 100 روز بــه آغاز رقابت های جام 
ملت های آســیا در سال 2019، سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا 
)AFC( نظرســنجی درباره بهترین مهاجمان تاریخ این تورنمنت 
انجام داده که نام علی دایی هم در میان 9 گزینه  اش دیده می شود.
این ســایت درباره دایی که گلزن برتر جام ملت های آسیا در سال 
1996 بود، نوشته است: هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال ملی بیشتر 
از علی دایی که 109 گل برای تیم ملی ایران به ثمر رســانده، گل 
نزده است. او هشت گل از این گل ها را در جام ملت های آسیای 
ســال 1996 به ثمر رســاند که عنوان گلزن برتر این رقابت ها را 
برایش به ارمغان آورد. دایی در جام ملت های ســال 2000 لبنان 
هم سه گل و در جام ملت های سال 2004 چین هم دو گل دیگر 
به گل هایش اضافه کرد تا برترین گلزن تاریخ جام ملت های آسیا 

تا به امروز باشد.

فوتبال در اندونزی پیام آور مرگ است

 فدراســیون فوتبال اندونزی لیگ یک این کشور را به دلیل مرگ 
یکــی از هواداران در جریان درگیری بین دو رقیب ســنتی »پرســیبا 

جاکارتا« و »پرسیب بندانگ« به مدت دو هفته تعلیق کرد.
به گزارش ایرنا ، »هارینگا ســیرال« هوادار 23 ساله پرسیبا جاکارتا در 
درگیری های بیــن هواداران این تیم با رقیبش در بیرون ورزشــگاه 

بندانگ کشته شد.
این هفتمین مرگ هواداران فوتبال اندونزی در درگیری های فوتبالی 
این کشور از ســال 2012 تاکنون بوده است که سبب شد 16 نفر در 

ارتباط با مرگ سیرال بازداشت شوند.
وزیر ورزش اندونزی اعالم کرد به علت مرگ این جوان، لیگ یک به 
مدت دو هفته تعلیق خواهد شد اما این تعلیق در صورت به سرانجام 

رسیدن تحقیقات می تواند زودتر برداشته شود.
»گتوت اس دیدابروتو« ســخنگوی وزارت ورزش کشــور اندونزی 
در این ارتباط گفت: اکنون در حال جمع آوری مدارک هســتیم؛ این 
مدارک در کمیته انضباطی بررسی خواهد شد و آنها تصمیم می گیرند 
چه قوانینی زیرپا گذاشته شده اســت. البته اگر این موضوع در هفته 
جاری حل شود، بازی های لیگ به روند عادی خود بازخواهد گشت 

و ما نیز امیدواریم حل این مساله طوالنی نشود.
وی افزود: در چند روز آینده کمیته انضباطی جلسه ای خواهد داشت 

و درباره این موضوع تصمیم گیری می شود.

5 خانه ورزش روستایی در تویسرکان 
احداث می شود

 مدیرکل ورزش و جوانان همــدان گفت: وزیر ورزش و جوانان 
با ســاخت پنج خانه ورزش روســتایی و 2 زمین چمن مصنوعی در 

شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان موافقت کرد.
رسول منعم در گفت وگو با ایرنا افزود: این تصمیم در نشست مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، محمدمهدی مفتح نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن ورزشی استان همدان 

گرفته شد.
وی اضافه کرد: روند اجرایی طرح اســتخر شــنای بانوان نیز از دیگر 
موارد این نشســت بود که مقرر شد در ایام دهه مبارک فجر امسال به 

بهره برداری برسد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان کرد: اســتخر شــنای 
بانوان تویسرکان یکی از زیر مجموعه های مجتمع ورزشی بانوان این 
شهرســتان است از سال 86 مراحل احداث آن آغاز شده و یک طرح 

مهم و اثرگذار برای شهرستان تویسرکان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه هم اینک عملیات احداث 75 طرح ورزشی در استان 
در حال اجراست، یادآوری کرد: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی 17 طرح ورزشی این استان بهره برداری 

می شود.

مدال آوران روز پایانی مسابقات قهرمانی 
کشور پومسه زنان - همدان معرفی شدند 

 روز پایانی مسابقات قهرمانی کشور پومسه زنان امروز عصر روز 
گذشــته به میزبانی هیات تکواندو استان همدان و در سالن امام علی 
)ع( دانشگاه آزاد اسالمی )واحد همدان( برگزار و نفرات برتر معرفی 

شدند.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ، 
سیزدهمین دوره مســابقات قهرمانی کشــور در گروه زنان از صبح 
ســه شــنبه 3 شــهریورماه با حضور 341 پومســه رو از 28 اســتان 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، تهران، چهارمحال 
بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، 
زنجان، ســمنان، سمنان، سیستان و بلوچســتان، فارس، قزوین، قم، 
کردســتان، کرمان، کرمانشاه، گلســتان، گیالن، لرســتان، مازندران، 
مرکزی، همدان )دو تیم( و یزد به میزبانی هیات تکواندو استان همدان 
)پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی2018( آغاز و عصر دیروز به 

پایان رسید.
در روز پایانی، رقابت ها در بخش انفرادی استاندارد در رده سنی کمتر 
از 12 سال و در بخش انفرادی ابداعی در 4 رده سنی کمتر از 14 سال، 

15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال پیگیری شد.

دیدار با رهبری خستگی را از تنمان درآورد 

ــان  ــا بی ــیایی 2018 ب ــای آس ــدازی بازیه ــابقات تیران ــز مس ــدال برن ــده م  دارن
ــا رهبــری  ــا رهبــری غیــر قابــل توصیــف اســت، افــزود: دیــدار ب اینکــه دیــدار ب
موجــب دلگرمــی ورزشــکاران شــد و خســتگی مســابقات را از تنمــان درآورد و 

ــرد.  ــدان ک ــان را دوچن انگیزه م
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، دارنده مدال برنز مسابقات 
تیراندازی بازیهای آســیایی 2018 با اشــاره به دیدار صمیمانه با رهبر معظم انقالب 
اظهار کرد: این ســومین باری بود که خدمت حضرت آقا می رسیدم ولی هر بار این 

دیدار حس جدیدی به من منتقل می کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدار بــا رهبــری خســتگی بازی هــای آســیایی جاکارتــا 
ــید  ــان رس ــه پای ــابقات ب ــه مس ــد از اینک ــرد: بع ــح ک ــان درآورد، تصری را از تنم
ــاه  ــام کوت ــان پی ــد و هم ــی تشــکر کردن ــی از کاروان اعزام ــا در پیام حضــرت آق
موجــب دلگرمــی همــه ورزشــکاران شــد و قطعــا ایــن دیــدار انگیــزه  ورزشــکاران 

ــرد. ــدان خواهدک را دوچن
مــه لقا جامه بزرگ با بیان اینکــه دیدار با رهبری غیر قابل توصیف اســت، افزود: 
حضرت آقا در این دیدار نصایح دلســوزانه و راهنمایی هایی خطاب به ورزشکاران 

داشتند که قطعًا راهگشایمان در ادامه راه خواهد بود.

 میثــم مصطفی جــوکار تمرینات آماده 
ســازی خود را زیر نظر برادرش مســعود 
مصطفی جوکار نائب قهرمان المپیک  آغاز 

کرده است.
قهرمان بازیهای آســیایی اینچئون با اعالم 
آمادگی نســبی خود بعــد از یک تمرین پر 
فشار اعالم کرد تمام تالشم را میکنم تا حقم 

را از کشتی بگیرم 
میثــم جوکار در مورد بــی مهری هایی که 
در حقش شــده عنوان کــرد : من به هیچ 
چیز فکر نمیکنــم و از هیچ کس دلخور و 
ناراحت نیســتم امیدوارم با تالش و تمرین 
بتوانم شایستگیهایم را بار دیگر به کادر فنی 
و ســرمربی تیم ملی اثبات کنم تا بتوانم در 

میادین بزرگ جهانی و المپیک برای کشورم 
افتخار آفرینی کنم .

قهرمان دانشجویان جهان گفت : هیچ وقت 
تمریناتم را کنار نگذاشتم  انگیزه باالیی دارم 
و ســعی میکنم خودم را بــه آمادگی الزم 
برسانم یقین دارم  اســتحقاق گرفتن مدال 

جهانی و حتی المپیک را دارم ..
جوکار که توانســته بود در بازیهای آسیایی  
2014 اینچئون مقام قهرمانی را کســب کند 
در مورد وضعیت تیم در جاکارتا عنوان کرد 
خدا رو شــکر بچه ها خــوب بودند و من 
هم با تعصبی که به کشــتی دارم با هر مدال 
بچه ها خوشــحال میشــدم و با هر باخت 
در هر وزن ناراحت و نگران میشــدم ..در 

کشتی حرفه ای یاد گرفته ام ،جدای از نتایج 
انفــرادی ،تالش برای به اهتــزاز در اوردن 
پرچم جمهوری اســالمی ایــران یک اِرق 
ملی اســت  چه در تیم ملی باشم یا نباشم 
همیشه برای کشتی بهترینها را آرزو میکنم و 
از صمیم قلب دوست دارم در میادین بزرگ 
حتی در رشته های غیر کشتی  بهترین نتیجه 

متعلق به تیم ملی ایران باشد.
در آخــر بــرای همه اعضای تیــم ملی که 
قرار اســت به زودی در مســابقات جهانی 
به میــدان بروند آرزو میکنــم همه بچه ها 
با خوشــرنگترین مدال با افتخار بر سکوی 
قهرمانی بایستند تا بار دیگر سرود کشورمان 

بر قاره های بلند دنیا طنین انداز شود .

ميثم مصطفی جوکار: 

بازهم
دوبنده ملی رامی پوشم

ــاس  ــرمربی پ ــیدیان س ــد جمش  احم
همــدان از مســایل پشــت پــرده ایــن 

ــرد. ــرداری ک ــرده ب ــگاه پ باش
ــکات  ــاس ن ــی پ ــوان و بوم ــرمربی ج س
ــل  ــال تام ــن ح ــه و در عی ــب توج جال
برانگیــز را پیرامــون وضعیــت تیــم پــاس 

ــرد. ــوان ک عن
جمشیدیان پیرامون مسایل پشت پرده این 
تیم می گوید: افرادی با تبر سالهاست به تنه 

نیمه جان پاس می کوبند
و  درون  مشــکل  بزرگتریــن  فســاد  و 
بیــرون تیــم پــاس همــدان در ایــن 

اســت. بــوده  ســال ها 
ــمنان  ــز دش ــال نی ــرد: امس ــه ک وی اضاف
ــه  ــن لحظ ــا آخری ــت ت ــاس دوس در لب
بــرای عــدم شــرکت در مســابقات تــالش 
کردنــد امــا هدفشــان بــه ســنگ خــورد.

ســرمربی پــاس پیرامــون وضعیــت فعلــی 
ــه  ــا ب ــگ ت ــدای لی ــت: از ابت ــش گف تیم
و  هســتیم  مدیرعامــل  بــدون  امــروز 
باشــگاه پــاس تقریبــا نیمــه تعطیــل اداره 
ــات  ــود هی ــن وج ــا ای ــا ب ــود ام ــی ش م

مدیــره بــا تمــام وجــود بــرای حــل 
ــد. ــی کن ــالش م ــکالت ت مش

ــر از  ــی بزرگت ــچ نام ــرد: هی ــد ک وی تاکی
پــاس نیســت و بــا احــدی تعارف نــدارم 
ــا  ــد ب ــه بای ــم هم ــت تی ــرای موفقی و ب

ــد. تمــام وجــود تــالش کنن
جمشــیدیان پیرامــون حریفــان ابتدای 
فصــل تیمش گفت: هفتــه های آغازین 
مســابقات حکم بــازی های دوســتانه 

را بــرای ما دارد چرا کــه فرصتی برای 
آماده ســازی نداشــتیم. در گروه ما تیم 
هایی هســتند که یک یا دوسال با حفظ 
ترکیب خود، در کنار هم بازی کرده اند 
و مشکل هماهنگی ندارند. در هفته های 
ابتدای مســابقات با تیم هــای با کیفیت 
بازی داریم. انشــاهلل با همت بازیکنان و 
مساعدت مســئوالن فساد اطراف تیم را 

ریشه کن می کنیم.

از فساد تا تبر به دستان!

پرده برداری از
 مسایل پشت پرده باشگاه پاس

انتقاد از برانكو خنده دار 
است

 دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی 1998 فرانسه گفت: برانکو 
ایوانکوویــچ یکی از موفق ترین مربیان 
تاریخ پرسپولیس محسوب می شود و 

انتقاد از او کامال خنده دار است.
نیما نکیســا در گفت و گو با ایرنا ادامه 
داد: اســتقالل با وجــود حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا، در دیدار برگشت مقابل 
السد عملکرد بســیار خوبی به نمایش 
گذاشت و اگر مقابل نساجی نتوانست به 
برتری برسد به دلیل خستگی در دیدار 

آسیایی بود. 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در جام 
جهانی 1998 فرانســه گفت: از سوی 
دیگر پرسپولیس عملکرد فوق العاده ای 
مقابل الدحیل داشت و توانست به جمع 

چهارتیم برتر آسیا برسد. 

استفاده از VAR در لیگ 
قهرمانان اروپا رسما 

تایید شد
اروپا)یوفا( رســما  اتحادیه فوتبال   
اعالم کرد که از تکنولوژی ویدئو چک 
در لیگ قهرمانان اروپا استفاده می شود.

به گزارش  فــارس، اتحادیــه فوتبال 
اروپا)یوفــا( رســما اعالم کــرد که در 
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا سال آینده 
از کمک داور ویدئویی)VAR(  استفاده 
می کنند.پیــش از این با وجود موافقت 
فیفا ولی یوفا کماکان پافشاری می کرد 
که از این تکنولوژی اســتفاده نکند و از 
مخالفــان VAR  بود ولــی در نهایت 

رضایت داد.

یووه همچنان می تازد

 یوونتوس به شروع توفانی خود در 
رقابت های ســری A ایتالیا ادامه داد و 
ششــمین پیروزی پیاپی اش را به دست 
آورد.بــه گزارش ایســنا، در ادامه هفته 
ششــم رقابت های سری A ایتالیا شش 
دیدار برگزار شد.در حساس ترین بازی، 
یوونتوس در ورزشگاه خانگی خود از 
بولونیا پذیرایی کرد و موفق شد با نتیجه 
دو بر صفر بازی را به سود خود به پایان 
رساند تا با 18 امتیاز به یکه تازی خود در 

جدول رده بندی ادامه دهد.

بولت: پیشرفت خوبی 
در فوتبال داشته ام

 اوسین بولت، قهرمان المپیک که به 
رشته فوتبال رو آورده، مدعی شد که در 

این مدت پیشرفت خوبی داشته است.
به گــزارش "ورزش ســه"، قهرمان 
المپیک در رشــته دو میدانی، در سن 
سی و دو ســالگی وارد دنیای فوتبال 
شد و به تیم مارینرز پیوست. او اولین 
بــازی اش را برای ایــن تیم در یک 
دیدار دوســتانه پشــت درهای بسته 
انجام داد و فعال در تمرینات این تیم 
به کارش ادامه می دهد و از پیشرفت 
چشــم گیری در این مــدت خبر می 
دهــد.او گفــت: من مطمئنــا هیجان 
بتوانــم در ترکیب  زیــادی دارم که 
اصلــی قــرار بگیرم و ایــن موضوع 
برایم بســیار مهم خواهــد بود. این 
نشان می دهد که تالشم نتیجه داده و 
ســرمربی به من اعتماد دارد بنابراین 
گام مهمی برایم خواهد بود. 45 دقیقه 
بازی کردن مقابل نورث شــور برای 
من خیلــی خوب بــود. در ده دقیقه 
پایانی، خسته شــده بودم  که علتش 
تمرینات فشرده بود. احساس می کنم 

روند رو به رشدی داشته ام.

ورزش های رقابتی کارایی کارمندان را 
افزایش می دهد

 افرادی که کارمند هســتند و در اداره کار می کنند بیشــتر زمان 
روز می نشــینند و فعالیت خاصی ندارند. این مساله تاثیر منفی بر 

سالمت این افراد دارد.
به  گزارش  ایســنا ، 60 درصد افرادی کــه در ادارات کار می کنند 
فعالیت فیزیکی کافی ندارند. این مساله باعث ابتال به بیماری های 
مختلف و مزمن می شود. نشستن بیش از سه ساعت در روز باعث 
می شود که تا دو سال طول عمر کاهش یابد. بهتر است حداقل هر 

15  دقیقه یک بار بایستید.
ورزش کردن می تواند عملکرد کارمندان را نیز افزایش دهد.

یک نــوع از ورزش هایــی که بــرای کارمندان مفید تر اســت، 
ورزش های رقابتی است. این ورزش ها نیاز به دقت وتمرکز دارند 

و می توانند کارایی کارمندان را افزایش دهند.
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هواپیمای بدون موتوری که از عقاب باهوش 
تر است

  محققان دانشــگاه کالیفرنیا موفق به تولید گالیدری ) هواپیمای 
بدون موتور( شــده اند که می تواند بدون نیاز به دخالت انســان و با 

استفاده از جریان هوای گرم تا ارتفاع 700 متری پرواز کند.
به گزارش مهر، این هواپیمای گالیدر با جمع آوری اطالعات از محیط 
اطراف و بــا افزایش آموخته ها و اطالعاتش مــی آموزد که چگونه 
باید خود را بــا جریان هوای گرم هماهنگ کند تا بتواند بدین طریق 

ارتفاعش را تا حداکثر 2300 پا )700 متر( ارتقا بخشد.
در واقــع این هواپیما از همان اصول و آموزه هایی پیروی می کند که 
پرنــدگان و به خصوص عقاب ها از آنها برای پرواز کردن و افزایش 

ارتفاع خود بهره می گیرند. 

زمین 10 متر از محور خود منحرف شده است!
  یک مطالعه جدید از ناســا می گوید زمین طی قرن گذشته حدود 
10 متر از محور خود منحرف شده است.به گزارش ایسنا ، دانشمندان 
ناســا در جدیدترین مطالعه خود دریافته اند کــه محور کره زمین در 
قرن اخیر حدود 10 متر جابجا شــده اســت. آنها گرمایش جهانی را 
مقصر می دانند که منجر به توزیع مجدد وزن در سطح سیاره به عنوان 
یک منبع اولیه شده است.مطالعات اخیر انجام شده توسط ناسا نشان 
می دهد که انسان ها باعث شده اند که زمین در حین چرخش در محور 
خود، کج شــود.بر اســاس اندازه گیری های قرن بیســتم، دانشمندان 
توانستند کشف کنند که محور چرخش زمین حدود 10 سانتی متر در 
سال جابجا یا منحرف شده است که نهایتا در طول قرن گذشته، زمین 

بیش از 10 متر از محور خود منحرف شده است.

تعریف صدها کسب و کار جدید در عرصه 
رسانه دیجیتال سالمت 

  مشاور حوزه بین الملل وزارت بهداشت گفت: می توان صدها کسب 
و کار جدید در  فضای رســانه های دیجیتال در حوزه سالمت تعریف 
و زمینه فعالیت های تجــاری را برای جوانان فراهم کرد.به گزارش مهر، 
محمد امیرخانی، گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری جشــنواره رسانه 
های دیجیتال سالمت و جشــنواره های مشابه، ترویج توسعه کسب و 
کارهای نوین برای دانش آموختگان جوان در حوزه سالمت است. با رشد 
روزافزون فناوری ها در دنیا شیوه های کسب و کار هم روز به روز تغییر 
می کند.مشــاور حوزه بین الملل وزارت بهداشت ادامه داد: از طرفی ما 
دانش آموختگان فراوانی داریم که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و 

عالقه مند به فعالیت در این حوزه و البته جویای کار هستند.

ساخت دستگاهی که مانع از یخ زدگی 
محصوالت کشاورزی می شود

  محققان کشــور دستگاهی را برای جلوگیری از سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی عرضه کردند که قادر است با پرتاب هوای سرد اطراف محصوالت 
کشاورزی به باالی سطح وارونگی، مانع از سرمازدگی محصوالت کشاورزی 
شود.مهندس یدا... نصرالهی، مجری طرح در گفت وگو با ایسنا،  سرمازدگی را 
یکی از عوامل موثر در کاهش سطح عملکرد باغات و محصوالت کشاورزی 
دانســت و گفت: برای کاهش خسارات ناشی از ســرمازدگی دستگاه های 
مختلفی طراحی شده اســت که از آن جمله می توان به ماشین های مولد باد 
اشاره کرد.وی با بیان اینکه این دستگاه تنها در زمین های صاف و مسطح قابل 
بهره برداری اســت، یادآور شد: به منظور رفع این چالش اقدام به طراحی و 

ساخت دستگاهی با عنوان"چاهک معکوس" کردیم.

دانشمند ایرانی روش نوینی برای تولید 
سیمان قدرتمند تر ابداع کرد 

  یک محقق ایرانــی کره های ریزی در مقیاس نانو ابداع کرده که 
با استفاده از آن می توان سیمان انعطاف پذیرتر و سبزتر تولید کرد.

به گزارش مهر،روزبه شهسواری محقق حوزه مواد در دانشگاه رایس 
کره های ریز سیلیکات کلسیم ابداع کرده که به تولید سیمان سبزتر و 

قدرتمندتر  منجر می شود.
به گفته شهسواری و سانگ هون هوانگ)فارق التحصیل این دانشگاه( 
این کره ها در اصل بلوک های ســازنده موادی هستند که با هزینه کم 
تولید می شوند. همچنین در مقایسه با روش های فعلی، در این روش 
نوین از انرژی کمتری استفاده می شود.این کره ها در محلول دانه های 

ریز)در مقیاس نانو( از مواد فعال سطحی  به وجود آمدند. 

2018 ■

همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

2018

■ حدیث:
امام علي)ع(:

برترین شرافت ، آزار نرساندن و بی دریغ نیكی کردن است .
غرر الحكم : ج 2 ص 458 ح 3285

در جلسه ستاد جشنواره تئاتر کودک مطرح شد
 انتخاب آثار صرفا با توجه به کیفیت 

انجام می شود 
 جلســه ستادی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان با حضور مریم کاظمی دبیر جشنواره، علیرضا درویش نژاد رئیس 
جشنواره بیست و پنجم، دکتر اردشــیر صالح پور و مدیران بخش های 

مختلف جشنواره در شهر همدان برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی بیســت و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان، مریم کاظمی دبیر جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در این جلسه گفت: اولین بار در سال 73 برای شرکت 
در جشــنواره به همدان آمدم؛ آن زمان جشنواره بر روی بخش اصلی و 
اجرای صحنه ای تمرکز داشــت. به مرور بخش های زیادی به جشنواره 
اضافه شد و زمانی که سال 96 به عنوان دبیر انتخاب شدم بخش هایی در 
جشنواره وجود داشت که معتقدم باعث دور شدن تمرکز از بخش اصلی 
شده بود ولی این بخش ها به مرور به جشنواره اضافه شده اند و توقعاتی 

را در هنرمندان رشته های مختلف برانگیخته است.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: نمی شود یک شبه و ناگهانی بخشی که 
سال ها روی آن حساب شده و برایش برنامه ریزی شده حذف کرد. تغییر 
بخش های جشنواره به سیاستگذاری کارشناسی شده و حرفه ای نیاز دارد.

کاظمی با تاکید بر اینکه جشــنواره فرصتی است که هنرمندان تولیدات 
یک سال را به نمایش گذاشــته و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند؛ 
گفت: اگر در طول یک ســال گذشته آثار قوی و فاخری اجرا شده باشد؛ 
قطعا جشنواره پربارتری برگزار خواهیم کرد. انتخاب آثار صرفا با توجه 
به کیفیت انجام می شود و اینکه نمایش مربوط به تهران است یا استان ها؛ 

تاثیری در انتخاب ها ندارد.
وي افزود: در شــرایط مساوی کیفیت، اولویت با کارهای شهرستان و به 

خصوص استان همدان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: تالش می کنیم جشنواره 

از طریق شبکه های سراسری پوشش داده شود.
در ادامه رئیس بیســت و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان همدان اظهار کرد: باید در برگزاری جشنواره نسبت به دوره های 

گذشته از نظر کمی و کیفی جهش قابل توجهی داشته باشیم.
علیرضا درویش نژاد هدف برگزاری جشــنواره را ایجاد نشاط اجتماعی 
عنوان کرده و گفت: بخش دیگر از اهداف برگزاری جشنواره پرداختن به 
دغدغه های اجتماعی است؛ ما به سهم خودمان تالش می کنیم قسمتی از 

ناهنجاری های جامعه کاهش پیدا کند.
وی تبعیــض های اجتماعی و ناعدالتی ها را از مواردی برشــمرد که در 
زمینه ایجاد ناهنجاری ها تاثیرگذار هستند؛ خاطرنشان کرد: شعار جشنواره 
امسال "کودک و حقوق اجتماعی " است؛ کودکان و نوجوانان این کشور 
به یک اندازه از همه امکانات فرهنگی و اجتماعی سهم دارند؛ نباید دچار 
تبعیض های اجتماعی شویم و کودکان حاشیه شهر هم باید از برنامه های 

این جشنواره برخوردار شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان در بخش دیگری از 
صحبت های خود با تاکید بر مشارکت هنرمندان در برگزاری برنامه های 
فرهنگــی و هنری گفت:  وظیفه ما حمایت، هدایت و نظارت اســت و 
تشکل های صنفی مانند انجمن نمایش می تواند به عنوان بازوی اجرایی 

ستاد برگزاری جشنواره عمل کند.
درویش نژاد در خصوص حضور کشــورهای خارجی در جشنواره هم 
گفت: تالش می کنیم امسال آثار متنوع تر از کشورهای شرکت کننده در 

جشنواره حضور داشته باشند.
وی تاکید کرد: کار در حوزه فرهنگ و هنر نیازمند نگاه باز اســت، با دید 

بسته نمی توان برنامه هنری تاثیرگذاری برگزار کرد.
مســئول دبیرخانه جشنواره هم در این جلسه آماری از تعداد آثار ارسالی 
ارائه داد و گفت: در بخش خیابانی 143 اثر، در بخش خردسال 96 اثر، در 

بخش نمایشنامه نویسی 96 اثر به دبیرخانه رسیده است.

اُملِِت الکچری
 اُملِِت ســرخ و قشنگی داشــتیم/ توی آن گوجه 

فرنگی داشتیم 
گوجه هــا بوی فرنگ مــی دهند/ بــوی گرانی و 

نوسانات می دهند   
ایــن روزا گوجه فرنگی ؛ همینطور که از اســمش 

مشخصه از فرنگ اومده ؛ حکم طال رو داره؛  
تو این آشــفته بازار و نوســانات ارز و دالر ؛ گوجه 
فرنگی هم فیلش یاد هندوســتان کــرده و میخواد 
فرنگی بودنش رو به رخ ما ایرانیان همیشه در تحریم 

و فشار اقتصادی بکشه....!!
انگاری ما از فرنگ  و فرنگی جماعت خیری ندیدیم 
؛ اصال به ما نیومده با فرنگی ها مراودات اقتصادی؛ 

سیاسی؛ اجتماعی داشته باشیم...!!!
حتــی بهمون  نیومــده  از خوراکی های فرنگی هم 
بخوریم؛ چه برسه به خرید ماشین و  وسایل برقی و 

ضروری و غیره...!
من نمیدونم ما چه هیزم تری به این فرنگیا فروختیم 
که حتی گوجه شــونم باهامون بد رفتاری میکنه و 

واسمون قیافه میگیره!؟ 
ای کاش میشــد ما هم تو بخش کشاورزی و تولید 
گوجه هــای ایرانی پیش قدم بشــیم و گوجه صد 

درصد ایرانی تولید کنیم و گوجه فرنگی نخریم!
اصال بیایم چالش نخریدن گوجه فرنگی راه بندازیم؛ 
مثــل خیلــی از چالش هــای دیگه مثــل نخریدن 

خودرو....!
اصــال تا چند وقت اُملِت چــرب و چیلی نخوریم؛ 
استانبولی نخوریم ؛ گوجه پلو نخوریم؛ کباب بدون 

گوجه بخوریم ؛ نون و پنیر با خیارگوجه نخوریم ؛
یا اگر نمیتونین نخورین یه دو ســه جا هســت  تو 
تهران خیلی فروشنده های خوب  و با انصافی داره ؛

گوجه و سیب زمینی و میوه اونجا ارزونه و کیلویی 
یه زمان 700 بود 

تازه یه صرافی هم چند تا خیابون پایین ترش  هست  
که ارز به نرخ دولتی 4200تومن میده؛

فقط یه شرایطی داره که هرکسی نمیتونه بره اونجا؛ 
اونم اینه که باید مسئول باشی...!

*امین مرتضائی

»پاس دوم« در همدان
 روی صحنه می رود 

 نمایش» پاس دوم« به نویســندگی و کارگردانی 
بهنام میرزایی کاری از گروه نمایشی تابش در همدان 

اجرا می شود 
پاس دوم داســتان زندگی کسی است از زمان پایان 

جنگ تا کنون هر شب مشغول پاس دادن است. 
این مرد در دوران دفاع مقدس به علت کسالت یک 

شب قادر به پاس شبانه نشده و ...
یاسر پاشایی، سید امیرحسین فاطمی و نعمیه حامیان 
به عنوان بازیگر در نمایش» پاس دوم« حضور دارند. 
نمایش» پاس دوم« تا پانزدهم مهرماه ساعت 17 در 

مجموعه تئاتر شهر همدان اجرا می شود.

دو نمایش از همدان برای اجرای 
عمومی معرفی شد 

 هیات انتخاب هشــتمین دوره تئاتر صاحبدالن، 
متشــکل از کریم اکبری مبارکه، مســلم قاسمی و 
محمد حمــزه زاده، نمایش های صحنه ای و خیابانی 
منتخب برای هشتمین سال برگزاری تئاتر صاحبدالن 
را معرفــی کردنــد دو نمایش»آژیرک های قرمز« به 
کارگردانی فواد ابراهیمیان  و نمایش»قافله ساالر« به 
کارگردانی کیانوش بهروزپور از همدان برای اجرای 

عمومی معرفی شدند. 
26 نمایــش صحنه ای و خیابانی منتخب هشــتمین 
دوره تئاتــر صاحبدالن طی ماه های محرم و صفر در 

سراسر کشور روی صحنه می روند. 

سینـما

سینما ≡
....... همه چي عاديه ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.... ... پشت ديوار سکوت- خاله قورباغه
■ فلسطين1..................................... داش آکل- شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما کانون................ کاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 

ابوقريب
■ فرهنگ کبودراهنگ.................. به وقت شام

 در ماه های گذشــته بســیاری 
از هتل ها به تعدیــل کارکنان خود 
پرداخته اند. ما نیازمند تعریف بسته 

حمایتی از سوی دولت هستیم. 
هتلداران کشــور در  رئیس جامعه 
نخســتین همایش سراسری جامعه 
هتلداران ایران که در سالن رویال هال 
هتل اســپیناس پاالس برگزار شد، 
گفت: هدف از برگزاری این همایش 
افزایــش انســجام و یکپارچگــی 
فعاالن گردشــگری، هم فکری برای 
رفع موانــع و چالش های پیش رو 
و همچنین ارتقــای کیفیت و بهبود 
خدمــات در صنعت گردشــگری 

است.
به گزارش ایلنا، جمشید حمزه زاده 
بیان کرد: امروزه صنعت هتلداری با 
چالش های زیادی دست و پنجه نرم 

می کند و در ماه های گذشــته این موضوعات سبب 
شــده تا بسیاری از هتل های به تعدیل کارکنان خود 
بپردازند و این مسئله تنها با کمک و حمایت دولت 
و مجلــس و همچنین دیگــر بخش های خصوصی 

می تواند به سمت بهبود رود.
حمــزه زاده در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال در حال 
حاضر هزینه حامل های انرژی باال رفته و اگر در گذشته 
هزینه آب برای یک هتل دو ستاره 15 میلیون تومان بود؛ 

این میزان در حال حاضر به 60 میلیون رسیده است.
وی افزود: صنعت گردشــگری؛ صنعتی فرابخشی 
بوده و با سازمان های مختلفی ارتباط دارد که باید 
در جهت منافع کشــور به یکدیگر کمک کنند اما 
متاسفانه نگاه ســازمان های دولتی بیشتر به سمت 
منافع سازمانی خود بوده و به منفعت کشور توجه 
چندانــی نمی کنند؛ به همین دلیل این ســازمان ها 
ســختگیری زیادی را برای ما ایجاد می کنند. برای 
مثال سازمان امور مالیاتی یا بیمه اکثر هتل ها را به 

بهانه های مختلف جریمه می کنند.

رئیس جامعه هتلداران ایران ادامه داد: در قدم اول ما 
نیازمند تعریف بسته حمایتی از سوی دولت هستیم 
که خوشــبختانه مقدمات این کار فراهم شده و قرار 
اســت از طریق رئیس ســازمان میراث فرهنگی در 

هیأت دولت به تصویب برسد.
وی افزود: به عالوه این موضوع معافیت صد درصد 
مالیاتی برای یک دوره مشــخص، کاهش هزینه های 
حامل های انرژی، دریافت نرخ ارزی از گردشگران 
خارجی، تعیین تکلیف وضعیت مهمانسراهای دولتی 
و مراکز اقامتی غیرمجاز از جمله درخواســت های 
ما در بســته حمایتی اســت که قطعا می تواند سبب 

پیشرفت صنعت گردشگری شود.
رئیــس جامعه هتلداران ایــران در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: کشــوری در امر توسعه پایدار 
گردشگری موفق می شــود که برنامه های بلندمدت 
داشته باشد، اما در شرایط فعلی ما فاقد مکانیزم آماری 
هستیم. بنابراین بسیاری از برنامه ریزی هایمان دچار 
مشکل هستند. امیدواریم در آینده با استقرار مکانیزم 

آماری برای تاسیسات گردشگری وضعیت بهتری را 
در این زمینه شاهد باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه از رئیس ســازمان میراث 
فرهنگــی می خواهیم تا دســتور بازنگری یا تدوین 
برنامه توســعه گردشــگری را بدهد، بیان کرد: در 
حال حاضــر دخالت های غیرحرفه ای کارشناســان 
سازمان های مختلف در صنعت هتلداری بسیار زیاد 
بوده و ما را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل 

انتظار داریم که این موضوع نیز حل شود.
 750 میلیارد کارت سفر برای عالقمندان 

به سفر
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: در توافقی که با 
بانک گردشگری انجام شده؛ قرار است 850 میلیارد 
تومان بودجه برای حمایت گردشگری در نظر گرفته 
شود که ازین میزان 750 میلیارد آن به صورت کارت 

سفر در اختیار گردشگران قرار می گیرد. 
علی اصغر مونســان گفت: در حــال حاضر تعداد 
گردشــگران جهان از مرز یک میلیارد گذشته و روز 

به روز به تعداد آنها اضافه می شود.
وی در ادامه بیان کرد: ســال گذشته 
میزان گردشگران خارجی ما با رشد 
45 درصدی همراه بود و خوشبختانه 
این رونــد ادامه پیدا کــرده و در 5 
ماهه اول امسال نیز آمار گردشگران 
ورودی ما به 3 میلیون 140 هزار نفر 
رسیده است. در حالی که در همین 
زمان در ســال گذشــته این آمار2 

میلیون و 159 هزار نفر بوده است.
مونسان با بیان اینکه منتقدان این ایراد 
را به ما وارد می کنند که همه افرادی 
را به کشور وارد می شوند را در آمار 
خود منظور می کنیم، گفت: در مقابل 
ایــن موضوع منتقــدان همه افرادی 
را که از کشــور خارج می شوند را 
به عنوان گردشــگر خارجی حساب 
می کنند و ما هــم به همین صورت 

ورودی ها را گردشگر حساب می کنیم.
 کارمندان هتل ها به جمع بیکاران کشــور 

اضافه می شوند
رئیــس جامعه هتلــداران ایران از تعدیــل نیرو در 
هتل هــای ایران به علت ایجاد فضای کســب و کار 
ناســالم، کاهش ارزش پولــی و افزایش هزینه های 

جاری خبر داد.
جمشــید حمزه زاده به موانع هتلــداری در ایران از 
جمله برخوردهای ناشی از منافع سازمانی و نه ملی 
اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی 70 درصد هتل ها، 
هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها به خاطر سختگیری 
ممیزی های مالیات مردود شده است و این هتل ها از 

50 درصد معافیت مالیاتی برخوردار نشده اند.
حمزه زاده اضافه کرد: بیشتر هتل ها به دالیل مختلفی 
از سوی مأموران بیمه جریمه می شوند و شهرداری ها 
با برخوردهای سلیقه ای عوارضی را وضع می کنند 
که خالف قانون است و در مالیات بر ارزش افزوده 

تجمیع شده است.

در همايش سراسری جامعه هتلداران ايران اعالم شد

کاهش کارکنان هتل ها برای مدیریت مالی

 پروین ســلیمی- کودکان و نوجوانان در کانون 
پرورشــی فکری استان با هنر خود آرمان های دفاع 

مقدس را به تصویر کشیدند. 
اولین جشــنواره با موضوع  دفاع مقدس در کانون 
پرورشي و فکري استان برگزار شد و100 اثر از  400 
آثار ارسالی  از هنرهاي خوشنویسي، سفال، ادبیات، 

نقاشي کودکان و نوجوانان به نمایشگاه راه یافت.
هفته گذشــته نمایشــگاه  دفاع مقــدس در کانون 
پرورشی فکری  شــماره 2 با حضور فرمانده سپاه 
انصارالحسین)ع( استان و مدیر کانون پرورش فکري 
بازگشایي شد و به مدت 4 روز این آثار در معرض 

دید خانواده ها قرار گرفت.
مدیر کانون پرورش فکري کودکان اســتان ، ضمن 
برشمردن برنامه های هنری این کانون درهفته دفاع 
مقدس گفــت: برپایي نمایشــگاهي از آثار هنري 
اعضاء، اجراي ســرود در باغ مــوزه دفاع مقدس، 
فضاســازي کلیه مراکز کانون هاي پرورش فکري، 
اجــراي برنامه هاي ویژه در 41 مرکز ســیار، ثابت 
وپســتي، برپایي کارگاه ســفال وتئاتر در مدارس، 
خاطره گویي فرماندهان سپاه در مراکز کانون ها را از 
جمله برنامه هایي دانســت که در هفته دفاع مقدس 

اجرا شد.
ســیدمحمدرضا جوادي خاطرنشــان کرد: اعضاء 
با بیش از 400 اثر در این جشــنواره شــرکت کرده 
 اند وکارهاي تولید بسیار زیبا و هنرمندان همچنین 

برگرفته از پاکي و خلوص کودکان است.

وی با بیان اینکه مجموعه فعالیت هاي ادبي، هنري 
اعضاي کانون پرورش فکري کودکان  در هفته دفاع 
مقدس با محوریت معرفي شــهدا، جان فشاني هاي 
رزمنــدگان و ارزش هاي دفاع مقدس انجام شــده 
اســت گفت: اجراي برنامه  پرچین دوستي، حضور 
مربیان در روستاهاي کمتر توسعه یافته ،خاطره گویی 
فرماندهان ســپاه برای کودکان و نوجوانان از جمله 
برنامه های  هفته دفاع مقدس در مراکز کانون بوده 

است .
مدیر کانون پرورشــی فکری اســتان با برشمردن 
اهمیت تربیت در کودکی گفت : با توجه به احادیث 
و روایــات متعدد مبني بر شــکل گیري تربیت در 
دوران کودکي و نوجواني امــروزه یکي از راه هاي 

انتقال فرهنگ دفاع مقدس همین زبان کودکانه است 
که مي تواند براي بچه ها بیشــتر قابل درک باشد و 

نقاشي بهترین بیان کودکانه است.
در حاشــیه این نمایشگاه مســئول مرکز شماره 2 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از استقبال 
اعضاي کانون و خانواده ها براي حضور در نمایشگاه 
هفته دفاع مقدس اینگونه گفت. از 400 اثر راه یافته 
در فراخوان 100 اثر برگزیده شــده در معرضي دید 

اعضا و خانواده ها قرار گرفته است.
محبوبه محمدي افزود :  مهدی ظفري مسئول حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس قول داده اســت این 
100 اثر در نمایشــگاه به کتاب تبدیل شــود که با 
همکاري کانون انجام خواهد گرفت و در زمان افتتاح 

نیز 5 اثر انتخاب شــده از سوي کودکان و اعضاي 
کانون به فرمانده هان  سپاه انصارالحسین)ع(،  نیروي 
انتظامي استان،  تیپ 316 شهید قهرمان،  پایگاه نوژه 

اهدا شد.
در حاشــیه نمایشگاه با کودکان و نوجوانانی که  در 
مشغول نقاشي بودند گفتگویي انجام دادم این اعضا 
بــا دقت تمام آثار هنري را تحلیل مي کردند و براي 

یکدیگر توضیحات جالبي داشتند.
از آنهــا درباره جنگ معتقد بودند جنگ چیز خوبي 
نیست ولي وقتي ما فهمیدیم چند کشور به مرزهاي 
ما حمله کرده اند و مردم ایران براي دفاع هر کاري که 
از دستشان بر مي آمده انجام داده اند خوشحال شدیم 
و به مردم ایران افتخــار کردیم امروز نیز با حضور 
در نمایشــگاه مي خواهیم با نقاشي و خوشنویسي 

خودمان از این افراد تشکر کنیم.
با نوجوان دیگري در بیرون نمایشگاه مصاحبه کردم 
که وي نیز وجود چنین نمایشگاهي را در سطح شهر 
را ضروري دانســت که همه کودکان و نوجوانان با 

موضوع دفاع مقدس آشنا شوند.
در ادامه مادري که برای بردن فرزندش از کانون  آمده 
بــود  نیز کانون و پرورش فکري کودکان را بهترین 
مکاني دانست که استعداد اعضا شناسایي و به تمام 
معنا پرورشي مي یابد و به مرحله شکوفایي مي رسد.

ایــن مادر گفت: من کودک و نوجوانم را تشــویق 
مي کنم در طول ســال از کالس هاي کانون بهره مند 
شــود. زیرا که بهترین مکان اســت بــرای اینکه 
اســتعدادها به خالقیت تبدیل شودو این نمایشگاه 
نیزفرسط خوبی برای شناساندن اهداف دفاع مقدس 

به نسل حاضر است .

100 اثر کودکان و نوجوانان به نمایشگاه  دفاع مقدس راه یافت
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