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همدان سرد
مى شود 

آغاز مدرسه آغاز 
عاقبت به خيري 
دانش آموزان 
است

اوج عزادارى 
همدانى ها 
براى مظلوميت 
شهداى نينوا

آموزش اخالق 
نياِز ورزشكاران
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آغاز سال تحصيلى جديد با محور 
مدرسه معلم و دانش آموز    

  امروز همزمان با سراســر كشور دانش 
آموزان استان همدان نيز پاى در كالسهاى 

درس مى گذارند.
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان
(همدان ليبل)(همدان ليبل)

پانـزدهميـنپانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

شهربازى رنگين كمان 
 حميدرضا بطائي و دكتر محمدرضا شاه نظري

تبريك و تهنيت
جنــاب آقــاى

 كامــران گــردان 
انتخاب شايسته حضرتعالى را به سمت 

رياست محترم شوراى اسالمى شهر همدان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. 

اميدواريم در سايه الطاف الهى همواره پيروز و سربلند باشيد.

200 سرويس مدرسه 
در صف دريافت 
برچسب تاكسيرانى

 500نفــر از متقاضيــان برچســب تاكســيرانى بــراى 
ــود  ــب هاى خ ــد برچس ــدارس، مى توانن ــرويس م س

را دريافــت كننــد.
 مدير فنى تاكسيرانى با اشاره به تعداد افراد ثبت نام كننده 

در سامانه تاكسيرانى اظهاركرد: در مجموع 700 نفر اعم 
از دارندگان خودروهاى شــخصى و يا تاكســى، براى 
ســرويس مدارس ثبت نام كرده اند كــه 500 نفر از آنها 
امروز برچسب هاى خود را دريافت مى كنند و برچسب 

200 نفر باقيمانده تا سه روز آينده تحويل مى شود. 
ــت  ــه درياف ــا هزين ــه ب ــوى در رابط ــيدعلى موس س
برچســب ســرويس مــدارس بــه ايســنا گفــت: تمــام 
تعرفه هــاى مربوطــه در شــوراى شــهر مشــخص 
مى شــود كــه ايــن مبلــغ بــراى خودروهــاى شــخصى 
مبلغــى حــدود 100 هــزار تومــان و بــراى تاكســى ها 

ــان اســت. ــزار توم 80 ه
وى موســوى بــا بيــان اينكــه آموزش وپــرورش 
و  راهنمايــى  و  تاكســيرانى  ســازمان  كارفرمــاى 
ــئوليت  ــام مس ــرد: تم ــريح ك ــت، تش ــى اس رانندگ
ســرويس مــدارس بــر عهــده كارفرمــا اســت 
ســرويس هايى  بــا  برخــورد  علــت  هميــن  بــه 
وظيفــه  ندارنــد،  تاكســيرانى  برچســب  كــه 
وجــود  ايــن  بــا  امــا  اســت  آموزش وپــرورش 
رانندگــى  و  راهنمايــى  و  تاكســيرانى  ســازمان 

مى دهنــد. انجــام  را  الزم  بازررســى هاى 

 وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى بــا بيــان اينكــه 
ــده  ــارج ش ــى خ ــرايط بحران ــذ از ش ــت كاغ وضعي
اســت، گفــت: بيــش از 100 هــزار تــن كاغــذ ثبــت 
ســفارش شــده داريــم كــه در مرحلــه تخصيــص ارز 

هســتند.
ســيد عبــاس صالحــى  در گفتگــو بــا مهــر، در 
خصــوص آخريــن وضعيــت كاغــذ مطبوعات و نشــر 
ــى  ــان اينكــه وضعيــت كاغــذ از شــرايط بحران ــا بي ب
خــارج شــده اســت، اظهارداشــت: بــا چنــد تصميمــى 
كــه گرفتيــم، كاغذهايــى كــه در گمــركات باقــى مانده 
ــر  ــال حاض ــدند و در ح ــص ش ــى ترخي ــود همگ ب
هيــچ كاغــذ ترخيــص نشــده اى باقــى نمانــده اســت.

وى افــزود: در ثبــت ســفارش هــا بــا كارگروهــى كــه 
ــالمى،  ــاد اس ــگ و ارش ــوف، وزارت فرهن ــن صن بي
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرك و بانــك 
مركــزى تشــكيل شــد؛ ثبــت ســفارش ها و تخصيــص 

ــا ســرعت بيشــترى دارد اتفــاق مــى افتــد. ارز ب
صالحــى ادامــه داد: االن بيــش از 100 هــزار تــن 
كاغــذ ثبــت ســفارش شــده داريــم كــه يــا در مرحلــه 

ــه آنهــا تخصيــص  ــا ارز ب تخصيــص ارز هســتند و ي
ــده اســت. داده ش

ــان تصريــح  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى در پاي وزي
كــرد: مســيرى كــه االن داريــم نمى خواهيــم بگوييــم 

ــه برخــى از كاالهــاى  ــا نســبت ب مطلــوب اســت، ام
ــراى مطبوعــات و هــم  ديگــر، شــرايط كاغــذ هــم ب
ــرى  ــرايط بهت ــودى ش ــاظ موج ــر از لح ــراى نش ب

اســت.

هفته دفاع مقدس با رژه دالور مردان استان آغاز شد

نمايش اقتدار نيروهاى مسلح دراستان

وضعيت كاغذ از بحران خارج شده است

افزايش آمار مزاحمت هاى تلفنى براى آتش نشانى همدان در سال 97 

مزاحماني كه ايمنى 
شهروندان را تهديد مى كنند

گزارشى  از يك موقعيت استثنايي در همدان

محصوالت معدنى استان توان رقابت جهانى ندارد

2525 نفرشهيد و  نفرشهيد و 6060 نفر  نفر 
مجروح شدندمجروح شدند
حمله 
تروريستى به 
رژه نيروهاى 
مسلح 
در اهواز 
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مديركل آموزش وپرورش در آغاز سالتحصيلي:

 آموزش 
دانش آموزان 

مدرسه محور مي شود
■ 265 هزار دانش آموز در استان امروز راهي مدارس مي شوند

■كالس اولي ها به مدرسه رفتند
■ زنگ آغاز مدارس امروز نواخته مي شود
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 صبح ديروز مراسم روز غنچه ها  در 
همدان برگزار شد.

روز اول مهر براى تمام مردم شــهر روز 
آغاز اســت. آغاز ســال تحصيلى، آغاز 
تجربه هاى تازه، دوستى هاى تازه، دنياى 

تازه و خاطرات.
و تو امروز اولين قدم را به سرزمين دانايى 
گذاشــتى فرزندم اين جشن خجسته بر 
تو مبــارك باد . مهر، ماه مهربانى مهتاب 
است؛ ماه ميزبانى نيمكت هاى عاشق و 
درس و مدرســه، ماه شكوفايى نيلوفران 
در دعاى نم نم باران هاى عاشقانه پاييز 

مهر، ماه مدرسه است.
 پائيز كه آغاز مى شــود تمام مردم شهر 
انــگار حال و هــواى ديگــرى دارند. 
كوچه هــا، خيابان هــا و درختــان حتى 
از آغــاز اين فصل در شــور و غوغايى 
ديگرند. روزهــاى اول پائيز پايت را كه 
از خانــه بيرون مى گــذارى عطرى تازه 
به مشــامت مى رســد. عطــر برگ هاى 
زرد، عطــر شــادى هاى كودكانه، بوى 
كاغذ، بوى مهر. به هر ســمتى كه نگاه 
مى كنى كيف هاى رنگارنگ و لباس هاى 
فرم كوچك و دوست داشتنى را مى بينى 
كــه در تن بچه هاى دبســتانى زيبايى و 

طراوتى دو چندان دارند.
مهر براى همه روز آغاز مدرســه  است . 

چه براى كسانى كه از واپسين روزهاى 
تابســتان در تدارك اين روز و روزهاى 
پيش رويش بوده اند و چه براى كســانى 
كه مدرسه هاى شــان پشــت زمان ها جا 
مانده است. محال اســت وقتى شور و 
غوغاى دبســتانى ها را مى بينى و صداى 
زنگ مدرســه و بلندگوى آن به گوشت 
مى رســد دلت براى لحظه اى جاى آن ها 
بودن تنگ نشود و دفتر كاهى خاطراتت 

ورق نخورد.
امــا گذشــته از تمام احساســات خفته 
و تازه اى كــه با اوليــن روز مهرماه در 
دلت جوانه مى زنــد، روز اول مهر، روز 
پا گذاشــتن به دنياى بى حــد و حصر 
دانايى و خرد اســت.  روزى كه انسان 
را از كودكى ها، تاريكى ها و ناشناخته ها 
به مرور زمان به دنياى روشــن آگاهى و 
بينش هدايت مى كند و يافته هاى بشرى 

را به او مى آموزد.
قدرت تفكــر و تعقل يكــى از برترين 
نعمت هايى است كه خداوند سبحان به 
انســان ها بخشيده است و همين ويژگى 
خاص است كه به همراه ديگر امتيازات 
انســان را از ســاير مخلوقات متمايز و 
برتــر مى كند. انســان به وســيله همين 
ويژگى خاص به كســب علم مى پردازد 
و به وسيله كسب علم به شناخت خود، 

شناخت دنياى پيرامون خود و در نهايت 
شناخت مبدأ و منشأ جهان خلقت دست 

پيدا مى كند.
خداوند به وسيله دين اسالم و به وسيله 
كتاب قرآن كه سرچشمه آگاهى و بينش 
بشــر اســت بيش از هر ديــن و كتاب 
ديگرى انسان را به كسب علم و معرفت 
فرا مى خواند و علم را وســيله اى براى 
هدايت انســان به ســوى كمال و تعالى 

معرفى مى كند.
مراسم آغاز ســال تحصيلى روز گذشته  
بــا حضور نوآموزان، معلمــان، والدين، 
خبرنــگاران و عكاســان و بــا حضور 
مســئوالن آموزش و پــرورش از جمله 
معــاون آموزش و پــرورش ابتدايى در 

دبستان خورشيدپور برگزار شد. 
همزمانى اين مراسم با روز سوم عاشورا 
و سالروز شهادت امام زين العابدين (ع) 
و آغاز هفتــه دفاع مقدس حال و هواى 

خاصى به مراسم بخشيده بود 
بازگشايى  با  مرتبط  ســرودهايى  پخش 
مدارس توســط پايــه ششــم و اينكه   
نوآموزان در اين مراســم  شــاخه هاى 
گل  را به نشانه شــادى تكان مى دادند 
همچنيــن  اجــراى نوحــه خوانى به 
مناسبت روز سوم عاشورا از ديگر برنامه  

هاى جانبى اين مراسم  بود.

در ادامه تعزيه خوانى با صدايى زيباى 
مهدى سليمى نخبه هفت ساله همدانى  
حال و هواى  مدرســه را كرباليى كرد 
عاشورا  واقعه  زيبا  بســيار  توانست  او 
را در صداى كودكانه خود ترسيم كند 
. نانكنى مدير آموزش ابتدايى اســتان 
همدان نيز به رســم تقديــر  هديه اى 
به مهدى اهدا كــرد . اجراى تكواندو 
توســط  دانش آموزان پايــه پنجم  نيز 
از ديگــر برنامه هاى حاشــيه اى اين 

بود. مراسم 
اوليــن روز مدرســه بــراى كــودكان 
ــا  ــوام ب ــوق و ت ــا ش ــا ب ــن آنه و والدي

ــود ــراه ب ــره هم ــراب و دله اضط
كــودكان دســت در دســت پــدر و مــادر 

راهــى مدرســه شــده بودنــد بــه چهــره 
تــك تــك دانــش آمــوزان كــه نــگاه مى 
ــى  ــان م ــوق ش ــور و ش ــم ، از ش كردي
ــر  ــر س ــه ب ــم  ك ــتم حــدس بزن توانس
نشســتن بــر روى ميــز اول ممكــن 

ــد. ــوا كنن ــا هــم  دع اســت ب
مديــر آمــوزش ابتدايــى اســتان همــدان  
ــن  ــده اي ــت: آين ــم  گف ــن مراس در اي
اســت  كــودكان  دســت  در  كشــور 
ــو دكان  ــده در دســت ك ــى شــك آين ب
خواهــد بــود. كودكانــى  كــه از طريــق 
مدرســه  بــا آينــده آشــنا مــى شــوند و 
بــراى قــدم نهــادن در راه زندگــى آمــاده 

مــى شــوند.
ياســر نانكنــى از خاطــرات گذشــته 

دربــاره  كــرد،  تعريــف  خــود 
آغازيــن  روز  و  معلــم  خصوصيــات 
همــه  اتحــاد  دربــاره  و  مدرســه 
اســتانهاى ايــران ســخن گفــت كــه 
همــه  مقابــل  تــوان،  مــى  اينگونــه 

كــرد. ايســتادگى  هــا  ســختى 
در پايــان زنــگ مدرســه توســط  مديــر 
ــه  ــدان ب ــتان هم ــى اس ــوزش ابتداي آم
صــدا در آمــد و عبــور دانــش آمــوزان 
بــا ترتيــب بســيار زيبــا از درب ورودى 
ــه  ــت غنچ ــه  و هداي ــاختمان مدرس س
هــا بــه داخــل كالس هــا، كالس هايــى 
رنگــى، بــا رنــگ هــاى زرد و نارنجــى، 
كتابهــا همــراه شــاخه گلــى بــروى ميــز 

بــراى غنچــه هــا آمــاده بــود. 

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ خبر دستگيرى اعضاى شوراى شهر همدان كذب است

 رئيس شوراى اسالمى شهر دستگيرى دو تن از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
كه در فضاى مجازى عنوان شده بود را تكذيب كرد.

 كامران گردان در گفت و گو با فارس دستگيرى دو تن از اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر كه در فضاى مجازى عنوان شده بود را تكذيب كرد و اظهار كرد: اين خبر 
به هيچ عنوان صحت ندارد و شــوراى شهر از منتشركنندگان اين خبر در مراجع 
قانونى شكايت مى كند.وى افزود: از مقامات قضايى نسبت به دستگيرى اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر همدان نيز استعالم به عمل آمد كه به طور كامل تكذيب 
شد.چندى پيش خبر از بررسى  تخلفات ادارى و اقتصادى در شهردارى همدان 
رسيد كه مبنى بر آن تحقيقات دامنه دارى آغاز و برخى از متخلفان دستگيرى شدند. 
در همين راستا امروز نيز شايعه اى از دستگيرى دو تن از اعضاى شوراى اسالمى 

شهر در شهر پخش شد كه رئيس شوراى اسالمى شهر آن را تكذيب كرد.

همدان سرد مى شود 
 دماى هواى نقاط مختلف اين استان از امروز  بين يك تا 2 درجه سانتيگراد 

كاهش خواهد يافت.
كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: كميته دماى هواى همدان در 24
ساعت گذشته هفت درجه ســانتيگراد باالى صفر و بيشينه دماى اين شهر 29

درجه سانتيگراد باالى صفر گزارش شده است.
پيرتاج اظهار داشــت: اسدآباد با 32 درجه ســانتيگراد باالى صفر گرمترين و 
شهرســتان بهار با 6 درجه ســانتيگراد باالى صفر خنك ترين نقطه استان در 
24 ســاعت گذشته گزارش شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كارشناس 
هواشناســى خاطر نشان كرد: با توجه به نقشه هاى پيش يابى و خروجى مدل 
هاى هواشناســى، آسمان استان همدان تا 24 ساعت آينده قسمتى ابرى تا تمام 

ابرى با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد پيش بينى مى شود.

مسائل فنى سرويس مدارس با حساسيت بيشترى 
بررسى مى شود

 رئيس پليس راهور استان در همايش توجيهى و آموزشى رانندگان سرويس 
مدارس شــهر همدان دغدغه ايجاد امنيت براى دانش آموزان با توجه به افزايش 
تردد اظهار كرد:  رفتارهاى رانندگان بر مســائل اخالقى، محورهاى اجتماعى و 

اقتصادى تأثيرگذار است.
به گزارش فارس، على فكرى با بيان اينكه رانندگان سرويس هاى مدارس بايد 
الگوى رفتار اجتماعى براى دانش آموزان باشند، گفت:  مسؤوالن مدارس نيز بايد 
ســاعات تردد سرويس مدارس را به مانند يكى از ساعات دروس دانش آموزان 

جدى بگيرند.
وى با تأكيد بر اينكه مسائل فنى و ايمنى رانندگان با حساسيت بيشترى بررسى 

خواهد شد، گفت: دنبال اين هستيم تصادفات را به حداقل برسانيم.

خجسته:
نبايد تأمين آب را به بهانه كمبود بودجه 

پشت گوش انداخت
 نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با 
اشــاره به عملكرد مناســب آب و فاضالب روستايى نسبت به ديگر 
دستگاه هاى خدمات رسان، گفت: شــركت آب و فاضالب روستايى 
به منظور خدمات رســانى هرچه بيشتر نيازمند بهره مندى از اعتبارات 
صندوق توســعه ملى است كه به زودى پيگير اين موضوع در مجلس 

خواهيم بود. 
به گزارش ايســنا، امير خجسته اظهار كرد: در شرايط سخت موجود، 
بحث تأمين آب مشــتركين  يك موضوع حياتى است كه نمى توان آن 

را به بهانه كمبود و يا نبود بودجه و اعتبارات پشت گوش انداخت. 
وى با اشــاره به اينكه در شرايط فعلى متوليان امر در شركت آبفار به 
صورت جهادى وارد عمل شــده اند، خاطرنشان كرد: اين مجموعه از 
جمله مجموعه هايى است كه بدون هياهو و سرو صدا خدمات خود 

را به مشتركين ارائه مى دهد.
خجسته با اذعان اينكه عملكرد خوب آبفار نسبت به ديگر دستگاه هاى 
خدمات رســان به سمع و نظر وزير مربوطه رســيد، عنوان كرد: اين 
مجموعه به صورت جهادى و شــبانه روز پيگير هســتند تا آسيبى به 

مردم وارد نشود.
وى در ادامه با اشــاره به نياز شــركت آب و فاضالب روســتايى به 
اعتبارات صندوق توســعه ملى، گفت: در ايــن رابطه نيز در مجلس 

موضوع مربوطه را مطرح و پيگيرى خواهم كرد.
 اعتبارات صندوق توســعه ملى، شــاهرگ حياتى آبفار 

است
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى استان همدان نيز با بيان 
اينكه همكاران ما در مجموعه آبفار همواره تالش بر رفع مشــكالت 
مشــتركين و خدمت رسانى به آنها داشــته اند، گفت: اقليم استان طى 
سال هاى اخير دچار تغيير و تحوالت فراوانى شده  و گرم شدن يكباره 
استان موجب كاهش سطح منابع آب هاى زيرزمينى شد اما با تمام اين 

شرايط خوشبختانه توانستيم تابستان را مديريت كنيم.
ســيدمصطفى هاشــمى ضمن اشاره به مشــكالت موجود در حوزه 
خدمات رسانى شركت آبفار، افزود: در حال حاضر در بخش تأسيسات 
آب و فاضالب يكسرى مشكالت وجود دارد ضمن اينكه پايدار كردن 
منابع تأمين آب يكى از دغدغه هاى ما است همچنين كيفيت بخشى به 
آب از دغدغه هاى اصلى اســت كه در اين راستا تالش هاى مستمرى 

صورت گرفته است.
وى با تأكيد بر اينكه طى سال هاى اخير ساماندهى مجتمع هاى آبرسانى 
مد نظر قرار گرفت، بيان كرد: متأسفانه روستاهاى شهرستان همدان با 
وجود اينكه روســتاهاى بخش مركزى بودند، به شدت محروم بوده 
و بر همين اســاس خدمت رسانى به روستاهاى مذكور در دستور كار 

قرار گرفت.
هاشــمى با اذعان اينكه رسيدگى به روستاهاى اقمارى شهر همدان از 
جمله دغدغه هاى ما اســت، گفت: در بخش توليد آب، سعى كرديم 
با حفرچاه و ســاماندهى مجتمع هاى آبرســانى و همچنين مديريت 

مصرف، كمبود منابع آبى را تا حدودى تحت كنترل نگهداريم.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه خوشبختانه استان 
همدان دربهره گيرى از تجهيزات هوشمند در تأسيسات آبرسانى جزء 
استان هاى پيشــتاز در استفاده از اســت، بيان كرد: در بخش كيفيت 
آب نيز تا پنج ســال قبل، موضــوع كيفيت آب آنچنان مطرح نبود اما 
خوشــبختانه در حال حاضر مطلوبيت آب شرب به 97 درصد رسيده 
اســت. وى تصريح كرد: خوشــبختانه از اين حيث كه آب بهداشتى 
قابــل اطمينانى را به مردم عرضه مى كنيم مى توانيم بگوييم كه مديون 

مشتركين خود نيستيم.
وى در ادامه با بيان اينكه خوشــبختانه در شهرستان همدان با مشكل 
كيفيت آب مواجه نيســتيم، اظهار كرد: در شهرســتان هاى ديگر هم 
درخواســت مردم متفاوت شده و امروز مشــتركين به دنبال افزايش 

خدمات هستند.
وى يادآور شد: قرار بر اين شــد اعتباراتى براى آبرسانى به روستاى 
وركانه در نظر گرفته شــود كه از قبل اين اعتبارات لوله هاى مورد نياز 

خريدارى و بخشى از كار انجام شود.

آغاز سال تحصيلى جديد با محور مدرسه 
معلم و دانش آموز    

  امروز همزمان با سراســر كشــور دانش آموزان اســتان همدان 
نيــز پاى در كالس هاى درس مى گذارند تا ســال تحصيلى جديد 

را آغاز كنند.
براســاس آمار منتشر شده از سوى آموزش و پرورش استان، حدود 
270هزار دانــش آموز مقاطع مختلف تحصيلــى در بيش از 2هزار 
و 500 مدرســه راهى كالس هاى درس مى شــوند تا فعاليت هاى 

آموزشى خود را شروع كنند.
با اجراى برنامه مهمى چون پروژه مهر كه با هدف زمينه سازى هاى 
الزم جهت بازگشايى مطلوب مدارس شكل گرفته است، تمهيدات 
الزم در قالب كارگروه هاى تخصصى از جمله توجيه و تبليغ، تجهيز 
فضاهاى آموزشى، ساماندهى نيروى انسانى و  ارزيابى انديشيده شد 
تا  دانش آمــوزان بدون كوچك ترين دغدغــه اى در كالس درس 
حاضر شــوند؛ به گونه اى كه در آغاز ســال تحصيلى كالس بدون 

معلم نداشته باشيم.
شعار ســال تحصيلى امسال "ســاماندهى مطلوب نيروى انسانى با 
محور معلم، دانش آموز و مدرســه" اســت كه برگرفته از رويكرد 

مدرسه محورى دستگاه تعليم و تربيت است.
براســاس اين رويكرد مدرســه، محور برنامه هــاى و فعاليت هاى 
آموزشى و پرورشى است كه نمونه بارز آن اجراى طرح هاى تدبير 
در دوره ابتدايى و تعالى در دوره متوســطه بــه عنوان نقطه كانونى 

برنامه عملياتى سند تحول بنيادين است.
تعريف اولويت هايى چون ســنجش صالحيــت حرفه اى معلمان 
و مديران، انتصاب و انتخاب مديــران مدارس، نظام تضمين كنترل 
كيفيت مدارس و تمركززدايى از سوى آموزش و پرورش براى سال 
تحصيلى جديد نشــان مى دهد كه دست اندركاران و فعاالن عرصه 

تعليم و  تربيت مبناى كار خود را مدرسه محورى قرار داده اند.
براســاس اين اولويت ها، تمركز گرايى به حداقل خود رسيده و با 
تفويض اختيار  به مدارس، زمينه براى رفع بســيارى از مشكالت و 

تسريع در انجام امور مدارس فراهم مى گردد.
كنترل كيفيت مدارس كه براساس آن هر مدرسه با توجه به شرايط و 
امكانات خود سنجيده مى شود، باعث مى گردد تا روند ارتقاى كيفى 

فضاهاى آموزشى به نحو مطلوب ترى انجام شود. 
بدون ترديد تحقق اين مهم و عملياتى شدن اولويت ها و برنامه هاى 
مهم آموزش و پرورش در ســطح كشور و به تبع آن استان مى تواند 
به ارتقاى كمى و كيفى مدارس كه نقطه ثقل تمام برنامه هاى آموزش 

و پرورش است، كمك نمايد.
دســتگاه تعليــم تربيــت اســتان نيــز بــا توجــه بــه ايــن اولويــت هــا 
و در نظــر گرفتــن شــرايط و مقتضيــات اســتانى، برنامــه هــاى خود 
را پيــش مــى ببــرد تــا بتوانــد گام هــاى مهــم و اثربخشــى در در 

حــوزه هــاى مختلــف آموزشــى و پرورشــى بــردارد.
ــه اهميــت تعليــم و تربيــت و گســتردگى آمــوزش و  ــا توجــه ب ب
پــرورش همــكارى و همراهــى دســتگاههاى مختلــف بــا دســتگاه 
تعليــم و تربيــت ضــروى و الزم بــه نظــر مــى رســد؛ لــذا اجــراى 
برنامــه هــاى مختلــف آمــوزش و پــرورش در صورتــى اســتمرار 
ــن  ــه اي ــود ك ــى ش ــج خوب ــه نتاي ــج ب ــد منت ــى توان ــته و م داش

ــد. ــه ياب ــز ادام همــكارى  ني
ــازه اى از  ــد دوره  ت ــى جدي ــال تحصيل ــاز س ــا آغ ــال ب ــه هرح ب
ــم و  ــاى علمــى و آموزشــى  و پروشــى در ســنگر عل فعاليــت ه
دانــش شــكل مــى گيــرد كــه اميدواريــم بــا توجــه بــه مقدمــات و 
تمهيــدات انديشــيده شــده، مهــر باشــكوهى را در مــدارس شــاهد 
ــه  ــتان در عرص ــگاه اس ــى 98-97 جاي ــال تحصيل ــيم و در س باش

ــد. ــا ياب ــم و تربيــت بيــش از پيــش ارتق تعلي

كالس اولي ها به مدرسه رفتند

مهرمــاه،  اول  امــروز   
زنــگ مــدارس اســتان به 
صــدا درمي آيــد تــا 265

هــزار دانش آموز قدم در راه  
مدرسه و كسب علم و دانش 

بگذارند.
امسال زنگ مدارس به صورت 
نمادين در مدرسه عالقبنديان 
به صدا درخواهد آمد تا 157

و  ابتدايي  دانش آمــوز  هزار 
108 هزار دانش آموز متوسطه 
شوند.  اســتان  مدارس  وارد 
مديركل  زمينــه  هميــن  در 
اســتان  آموزش وپــرورش 
اصلي  رويكردهاي  همــدان 
آموزش وپــرورش  وزارت 
تشريح  ســالجاري  براي  را 
كرد و گفت: امســال وزارت 
در  را  اصلــي  رويكــرد   4

نظر گرفته اســت كه سنجش صالحيت 
حرفه اي مديــران و معلمان در 3 مركز 
صالحيــت علمي و حرفــه اي، انتخاب 
مديران جديد بر اســاس مصاحبه علمي 
و مهــارت مديريتي، نظام تضمين كنترل 
كيفيت مدارس و اعمال تغييرات بر اساس 
اين موضــوع و همچنين تمركززدايي و 
مدرسه محوري كه در حقيقت به مدارس 
اختيارات بيشتري را مي دهد از مهمترين 
برنامه ها و رويكردهاي آموزش وپرورش 

است.
محمــد پورداود از اجــراي طرح تدبير 
در دوره ابتدايــي و طــرح تعالــي در 
دوره متوســطه براي افزايــش كارايي 
كيفي و كمــي آموزش خبر داد و گفت: 
برنامه «بوم» بــراي خالقيت يابي در بين 
دانش آموزان نيز در دستور كار است كه 
بر اين اساس 2 ساعت درسي در مدارس 
در اختيــار دانش آموزان اســت تا خود 
انتخاب كنند كه چه برنامه اي را در اين 2

ساعت برايشان اجرا كنيم.
وي توضيحــي از برنامــه وزارت براي 
اليحه  ارســال  گفت:  و  داد  نيز  معلمان 
رتبه بندي معلمــان را داريم كه هم اينك 
بررسي  حال  در  مربوطه  كميســيون  در 
اســت كه اين برنامه در راســتاي طرح 
تحول بنيادين بوده و معلمان را به 5 طبقه 

تقسيم مي كند.
پورداود از برگشت سختي كار به احكام 
معلمــان خبر داد و اظهار كــرد: 6 ماه 

سختي كار معلمان پرداخت شده و اضافه 
تدريس ها نيز بر اســاس طرح جديد در 
احكام معلمان ديده شــده و براي دوران 

بازنشستگي نيز منظور مي شود.
مديركل آموزش وپرورش در بخش دوم 
صحبت هاي خود ســؤاالت را پاسخ داد 

كه در زير مي خوانيد:
 آيــا ارزيابي از مديران شــامل 

مديران ادارات هم مي شود؟
در بخش مديــران ادارات هم ارزيابي هايي 
داريم. بايد بخش هاي مختلف ســتادي و 
رؤســاي آموزش وپرورش مــورد ارزيابي 
قرار گيرنــد تا تغييرات به درســتي انجام 

شود.
مأموريت هاي  علي رغــم  چــرا   
به  منتســب  مديران  برخي  طوالني 
دور قبل، از زماني كه روي كار آمديد، 
تغيير چنداني در مديريت ها شــاهد 

نبوديم؟
بزودي شاهد تغييرات خواهيم بود. هدف 
از تغييرات هم اين است كه فرد جايگزين 

بهتر از قبل باشد.
فشارهايي  كه  است  شده  شنيده   

براي تغيير مديران وجود دارد.
آموزش وپرورش ضمن اينكه نياز به تعامل 
دارد اما مستقل اســت. تا االن تحت فشار 
هيچ نماينده اي كســي را تغيير ندادم كسي 
هم فشاري وارد نكرده است. انتصاب هاي 
ما بــر اســاس مالك هاي خاص اســت. 
نمايندگان ما ظرفيت هاي خوبي هستند كه 

ما براي توسعه آموزش وپرورش نياز به آنها 
داريم و كمك آنها را مي طلبيم.

دانش آموزان  از  شهريه  دريافت   
گزارش  مــدارس  برخي  در  محروم 
شده اســت. چه تدابيري براي اين 

موضوع داريد؟
ليستي از دانش آموزان محروم دوره ابتدايي 
تهيه شده كه پول بيمه، كتاب و حتي برخي 
مايحتــاج آنهــا را هــم آموزش وپرورش 
مي دهد. بــا توجه بــه اصــل 30 قانون، 
«آموزش براي همه رايگان اســت» و قطعًا 
با مديراني كه شــهريه دريافــت مي كنند، 
برخورد مي شــود. مديران مــدارس اجازه 
ندارند كســي را ملزم به پرداخت شــهريه 

كنند.
بازنشســتگان  و  معلمان  بين  در  هرچند 
دانش آموزان  بــه  كه  هســتند  كســاني 
حقوق  كســر  با  ماهانه  هــم  بي بضاعت 
در  اما  مي كنند،  را پرداخت  مبالغي  خود 
كل رويكــردي كه در آموزش وپرورش 
وجود دارد، اين اســت كــه خانواده ها 
حتــي خانواده هايــي كــه وضــع مالي 
خوبــي دارند در بخش آمــوزش هزينه 

نمي كنند.
 عملكــرد آموزش وپــرورش در 

كنكور 97 چگونه بوده است؟
مــا در كنكور 97 حتــي رتبه هاي 2 رقمي 
هم داشتيم اما باز هم براي ما رضايت بخش 
ظرفيت هاي  معتقديــم  چراكــه  نيســت؛ 

آموزشي همدان بيش از اين است.

ابتدايــي  دوره  در   
بين  زيــادي  نااميدي 
وجود  دانش آمــوزان 
براي  شما  برنامه  دارد. 
افزايش مهارت زندگي 

چيست؟
در ايــن خصــوص نبايد 
بــه  را  آســيب ها  همــه 
ربــط  آموزش وپــرورش 
دهيم. ما بــراي مخاطرات 
دانش آموزي  آسيب هاي  و 
كار  دستور  در  برنامه هايي 
داشــته و داريم. خواستند 
را بــه  آموزش وپــرورش 
دهند،  خصوصــي  بخش 
زيادي  موضع گيري هــاي 
از  نشــان  ايــن  كه  شــد 
بــه  خانواده هــا  اعتمــاد 

آموزش وپرورش دارد.
مدارس  در  شير  طرح  امسال  آيا   

اجرا مي شود؟
تا االن بودجه اي براي شــير مدارس دريافت 
نشده است ضمن اينكه پيگير هستيم كه شير 
مدارس همچون سنوات گذشته توزيع شود.

 آموزش وپــرورش در راســتاي 
مدل سازي

در ادامــه اين جلســه معاون پژوهشــي 
آموزش وپرورش اســتان نيز گفت: كار در 
آموزش وپرورش ماهيتًا ســخت است و با 
توجه به اينكه در عصر اطالعات هســتيم، 
چالــش در آموزش وپــرورش و تعليم و 

تربيت بسيار است.
برخورداري افزود: عمق بينش اصحاب رسانه 
با توجه به شخصيت هاي بنام و مطرحي كه 
در كشور از آنها وجود دارد، آنقدر باالست كه 
مي توان مسائل آموزش وپرورش را به كمك 
آنها حل كرد. لــذا از خبرنگاران مي خواهيم 
تاريخ آموزش وپرورش را براي ايران خوب 

رقم بزنند. 
وي جايــگاه همــدان در دنيــا را ويــژه 
دانســت و گفت: آموزش وپرورش ايران با 
ســند تحول بنيادين به ســمت مدل سازي 
مي رود و با توجه بــه اينكه قبًال مدل هاي 
قوي نداشــتيم، بايد در آينده منتظر تحول 
در اين حوزه باشــيم. الزم به ذكر اســت 
در اين جلسه تشــكيل كارگروه رسانه اي 
براي تعامل بين رســانه ها و اطالع رساني 
از عملكــرد آموزش وپرورش به خانواده ها 

پيشنهاد شد.

مديركل آموزش وپرورش در آغاز سالتحصيلي:

 آموزش دانش آموزان 
مدرسه محور مي شود
■ 265 هزار دانش آموز در استان امروز راهي مدارس مي شوند

1- احكام معلمان اصالح مي شود. گفته مي شود بزودي احكام حقوقي 
معلمان صادر و برخي رديف ها تغيير مي كند. گويا اين اقدام قرار است 
بزودي انجام شود. گفتني است حذف رديف سختي شرايط و اعمال 
نشــدن نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، همــواره با اعتراض 
فرهنگيان مواجه بوده است. گويا اليحه اصالحي نيز بزودي در صحن 

مجلس مطرح خواهد شد.
2- تخلف در شهرداري پاي اعضاي شورا را به پرونده باز كرده است. 
گفته مي شود برخي اعضاي شوراي شهر در اين زمينه احضار شده اند. 
گويا اين افراد از اعضاي شــوراهاي گذشته بوده اند. گفتني است خبر 
بازداشــت 2 عضو شوراي شهر روز گذشته از سوي سخنگوي شورا 

تكذيب شد.
3- همــدان بــار ديگر در ليســت اســتان هاي داراي تنش آبي 
وارد شــده است. گفته مي شود در ليســت جديدي كه كميسيون 
كشــاورزي اعالم كرده است، اســتان همدان با كم آبي بيش از 
90 درصد مصرف در حوزه كشــاورزي مواجه است. گويا قرار 
بوده است بر اساس برنامه ششــم، 11 ميليون مترمكعب كاهش 
مصرف آب در بخش كشــاورزي اتفاق بيفتد كه اغلب استان ها 
در اين برنامه عقب هســتند. گفتني است استان همدان با داشتن 
30 فروچاله و كاهش شديد سطح آب هاي زيرزميني، در شرايط 

كم آبي ويژه قرار دارد.



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  1 مهرماه 1397  شماره 3294

3

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

آبرسانى سيار به 3 روستاى همدان
 در حال حاضر 7 مجتمع آبرسانى در سطح شهرستان همدان وجود دارد كه برخى در 

حال اجرا و برخى در حال بهره بردارى است. 
معاون مهندســى و توسعه شركت آب و فاضالب روســتايى استان همدان با بيان اينكه 
هم اكنون از مجموع 103 روســتاى استان، 46 روستا تحت پوشش مجتمع هاى آبرسانى 
هســتند، اظهار كرد: چيزى حدود 48 درصد جمعيت روســتايى اســتان تحت پوشش 

مجتمع هاى مذكور هستند.
به گزارش ايســنا، مجتبى حسين آبادى عنوان كرد: در ســال 95 و 96 توانستيم برخى از 
مجتمع هاى مذكور را به بهره بردارى برســانيم، ضمن اينكه 11 حلقه چاه نيز در سال 95 

و 96 حفر، 5 حلقه چاه اليروبى و 2 رشــته قنــات اليروبى و 23 كيلومتر خط انتقال را 
نيز به سرانجام رسيد. 

وى درباره ايجاد شبكه جمع آورى فاضالب در روستاى امامزاده محسن(ع) گفت: در  اين 
رابطه 2 ميليارد و 70 ميليون تومان اعتبار مصوب شده است. 

حسين آبادى درباره وضعيت آبرسانى سيار در روستاهاى استان نيز بيان كرد: خوشبختانه 
با مجموعه اقدامات اثربخش انجام شده، تعداد روستاهاى تحت پوشش آبرسانى سيار از 
8 روستا به 3 روستا كاهش يافته است همچنين در سال گذشته 90 مورد تعمير كابل برق، 

3 مورد تعويض پمپ و يك هزار مورد رفع نشتى به انجام رسيد. 
مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان همدان نيز گفت: تا كنون به صورت تعهدى 

در بحث آبرسانى به روستاها با اعتبارى افزون بر 7 ميليارد تومان وارد عمل شديم و البته 
در بحث ايجاد شبكه هاى جمع آورى فاضالب نيز چيزى حدود 5,4 ميليارد تومان هزينه 

كرده و يا در دستور هزينه كرد خود قرار داده ايم. 
كمال حسنى با بيان اينكه فاضالب در حال حاضر در بحث ايجاد شبكه هاى جمع آورى 
فاضالب، پيمانكار در روســتاهاى ابرو، ارزانفود و يلفان مشغول به كار است، افزود: اين 
پروژه ها پس از چندين سال تعطيلى به همت مديرعامل آبفار استان مجددا فعال شدند. 

وى همچنين با اشــاره به اينكه تا پيش از اين تعدادى از روستاها نظير آبهندو، باغچه و 
دهدليان، فاقد تأسيســات آبرســانى بودند، عنوان كرد: خوشبختانه آمار روستاهاى فاقد 

تأسيسات آبرسانى در حال كاهش است. 

خبـر

وعده مسئوالن دانشگاه بوعلى سينا
هيچ دانشجوى روزانه اى بدون خوابگاه 

نمى ماند
 همزمــان با آغــاز مهرماه و ســالتحصيلى جديد، دانشــجويان 
جديدالورود بايد بدون دغدغه وارد دانشگاه  ها شده و تحصيل علم و 
دانش را آغاز كنند اما متأســفانه چند ساليست دانشگاه مادر همدان با 
مشكل اسكان دانشجويان مواجه است هر چند به نظر مى رسد امسال 

كمى اوضاع سامان يافته است.
دانشجويان غيربومى با هزار اميد و آرزو از ديار خود به شهرى جديد 
و دانشگاهى قدم مى گذارند كه نام و آوازه اى دارد و تصور حضورى 
بى دغدغــه را دارند بنابرايــن نبايد هيچ كمبودى بــه ويژه خوابگاه 

دانشجويى اين تصورشان را ضايع كند.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا در اين باره به ايسنا گفت: همكاران در حوزه 
آموزش و دانشجويى تمهيدات الزم را با تالش هاى شبانه روزى انجام 

دادند تا كمترين مشكل براى دانشجويان جديدالورود پيش آيد. 
يعقوب محمدى فر با بيان اينكه نگاه ما اين اســت كه اين دانشــگاه 
مكانى آرام، امن و اميدبخش براى دانشــجويان باشــد تا خانواده  اى 
آنان با خاطرى آســوده دانشجويان را به دانشگاه بسپارند، اظهار كرد: 
مشكالتى در حوزه خوابگاه هاى دانشجويان دختر داشتيم كه با اجاره 
ملكى مســكونى با گنجايش 170 نفر در خيابان ميرزاده عشقى شهر 

همدان، مشكل كمبود خوابگاه در دانشگاه مرتفع شده است.
وى درباره كمبودهاى احتمالى در حوزه مواد غذايى در دانشــگاه نيز 
عنوان كرد: در نشســتى با رؤساى دانشــگاه ها در تهران اين موضوع 
مطرح و مقرر شــد دولت چهار كاالى اساسى از جمله گوشت، مرغ، 

برنج و روغن را به دانشگاه ها كمك كند. 
رئيس دانشــگاه بوعلى سينا تأكيد كرد: با همت معاونت هاى دانشگاه، 
هيچ مشكلى در راستاى آغاز سالتحصيلى دانشجويان ورودى و آغاز 

به كار دانشگاه در سالتحصيلى جديد وجود ندارد.
معاون دانشجويى دانشگاه بوعلى ســينا نيز گفت: دانشگاه بوعلى در 
شرايط فعلى و با وجود مضيقه هاى مالى و اعتبارى، مقدمات اسكان و 

تغذيه دانشجويان را فراهم كرده است. 
اســدا...  نقــدى با بيان اينكه پذيرفته شــدگان در ســطح كالن هيچ 
نگرانى نداشته باشــند، تأكيد كرد: تمامى پذيرفته شدگان دوره روزانه 
ســالتحصيلى جديد در خوابگاه هاى دانشگاه اسكان داده خواهند شد 
به طوريكه 16 بلوك خوابگاهى به همراه دو ساختمان اجاره اى آماده 

پذيرايى از 3700 دانشجو است.
 هيچ دانشجوى روزانه اى بدون خوابگاه نمى ماند 

وى شــرط واگذارى خوابگاه را غيربومى بــودن اعالم و عنوان كرد: 
امسال براى نخستين بار دانشــگاه بوعلى به دانشجويانى كه تا فاصله 
مكانى زير 100 كيلومتر تا همدان هســتند، خوابــگاه مى دهد و اين 
در حاليست كه در سال هاى قبل دانشــجويان شهرستان هاى همدان 

خوابگاه داده نمى شد. 
نقدى با بيان اينكه بيان كرد: تا كنون به 90 درصد دانشجويان خوابگاه 
داده شــده و 10 درصد باقيمانده به علت كامل نبودن مراحل ثبت نام 
و عدم دريافت كارت دانشــجويى اسكان نيافته اند كه پس از تكميل 
فرآينده ثبت نام مى توانند با مراجعه به امور خوابگاهها، اتاق هاى خود 

را در خوابگاه ها دريافت كنند. 
9 خوابگاه خصوصى در معرض سلب مجوز 

وى افزود: در مهر امســال در خوابگاه هايى كه تذكرات دانشــگاه را 
رعايت كردند، پايشى انجام شد و از 25 خوابگاه، به تعدادى تذكراتى 
داديــم به طوريكه 16 خوابگاه واجد شــرايط فعاليــت بوده و به 9
خوابگاه اخطار داده شــده اســت كه درصورت برطرف نشدن مجوز 

آنها سلب خواهد شد. 
نقــدى عنوان كــرد: وجود ايــرادات و مشــكالت در خوابگاه هاى 
خصوصى امرى طبيعى است و كسى منكر آن نيست اما نماينده ناجا، 
اماكن و كارشناسان دانشگاه به صورت دوره اى از آنها بازديد خواهند 

كرد.
وى تأكيد كرد: ميزان اجاره دريافتى از دانشجويان براساس رتبه بندى 
دبيرخانه دانشــگاه و تعداد نفرات حاضر در اتاق اســت كه بايد در 
معرض ديد دانشــجويان باشــد و خوابگاه داران بايد براســاس نرخ 

مصوب اجاره دريافت كنند.
معاون دانشجويى دانشــگاه بوعلى سينا تصريح كرد: دانشجويان بايد 
تخلفات موجود در خوابگاه هاى خصوصى را به دبيرخانه دانشــگاه 

اعالم كنند تا ترتيب اثر داده شود.

هزينه 60 ميليارد ريالى براى تعميرات 
واحدهاى درمانى تامين اجتماعى همدان

 مدير درمان تامين اجتماعى همدان از هزينه 60 ميليارد ريالى براى 
تعميرات واحدهاى درمانى تامين اجتماعى همدان خبر داد.

عليرضا صفرى با اشــاره به اقدامات عمرانــى مديريت درمان تامين 
اجتماعى همدان طى سالهاى اخير، اظهار كرد: در اين سال ها بازسازى 

كامل بخش هاى بسترى بيمارستان آتيه را در دستور قرار داديم.
 ،ICU و CCU وى در گفت وگو با فارس به بازســازى بخش هاى
زايشــگاه، نوزادان، داروخانه و آزمايشــگاه اين بيمارستان اشاره كرد 
و گفت: بازســازى و توســعه فضاى فيزيكى درمانگاه هاى مستقر در 

بيمارستان آتيه از ديگر اقدامات بوده است.
مديــر درمان تامين اجتماعى همدان با اشــاره به محوطه ســازى، 
ايجــاد پاركينــگ پرســنلى و ايجــاد پاركينگ اربــاب رجوع در 
بيمارســتان تامين اجتماعى همدان افزود:  تعويض كف پوش هاى 
معيوب بخش هاى بيمارســتان به متــراژ تقريبى 3 هزار متر مربع و 
رنگ آميزى بخش هــا و واحدها به متراژ تقريبى 15 هزار متر مربع 

انجام شده است.
وى با اشــاره به اجراى روكش آســفالت محوطه به متراژ 8 هزار متر 
مربع، گفت: اجراى دوربين هاى مداربسته با اعتبارى بالغ بر 75 ميليارد 

ريال از ديگر اقدامات بوده است.

وجود كتابخانه پستى 
در 3 شهرستان همدان

 در 3 شهرستان  همدان، مالير و تويسركان كتابخانه پستى وجود 
دارد كه عضوگيــرى آن در مدارس صورت مى گيرد ســپس براى 

بچه ها كتاب هايى به صورت كامال رايگان ارسال مى شود.
معاون فرهنگــى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان 
با بيان اينكه اســتقبال از برنامه هاى امســال كانــون پرورش فكرى 
كــودكان و نوجوانان بســيار خوب و بيش از انتظــار ما بود، اظهار 
كرد: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با شــعار «شــادى، 
بالندگى و خالقيت» با 365 عنوان برنامه تحت عناوينى چون شــعار 
ســال، حمايت از كاالى ايرانى، چرا ايران را دوست داريم و توسعه 
كتابخوانى در تابســتان روند خوب و رشــد قابل توجهى نسبت به 

گذشته داشته است.
زهرا رضوى در گفت وگو با ايســنا، ادامــه داد: 300 عنوان كارگاه 
آموزشــى با مضامين پويانمايى، خوش نويسى، نقاشى، سفال، لگو، 
رباتيك و ... برگزار شــد كه خروجى بســيار خوبى داشت. يكى از 
كارگاه ها با عنوان «من خوانده ام تو هم بخوان» با آموزش شيوه هاى 
نو و خالق كتابخوانى به بچه ها و پويش فصل گرم كتاب با شــعار 
«زندگــى كردن تمريــن مى خواهد» با هدف توســعه كتابخوانى و 
مهارت زندگى كه در 7 جلســه، 5 جلســه در همدان و 2 جلسه در 

مالير برگزار شد.
رضوى افزود: اين پويش پنج شــنبه شــب ها از ساعت 19 تا 21 در 
پارك ها بــا معرفى كتاب، قصه گويى، نمايش خالق، شــعرخوانى، 
مسابقات جذاب و نمايش براى بچه ها به همرا موسيقى اجرا مى شد 
همچنين 7 مورد نقد كتــاب با حضور جالل الدين اكرمى و محمود 
پوروهاب نويسندگان خارج از استان و بهناز ضرابى زاده، مريم زندى 

و غالمرضا بكتاش از نويسندگان استان برگزار شد.

مسئول ستاد كمك رساني به جبهه هاي مقاومت شهيد همداني :
ستاد شهيد همداني دوم كشور شد

 استان همدان بعد از تبريز دومين استان در جمع آوري كمك هاي 
مردمي به جبهه هاي مقاومت در كشور شد.

ستاد كمك به جبهه هاي مقاومت در تاريخ 93/2/27 در شهر همدان 
با حضور سردار همداني افتتاح وآغاز به كار كرده است. در كنار اين 
نيز فضاي مجــازي اختصاصي براي كمك هاي مردمي به جبهه هاي 
مقاومت فعال شده است كه مردم استان همدان از اين طريق بتوانند 

به مناطق مقاومت كفر يا وديگر جبهه ها كمك كنند.
مســئول ستاد كمك رســاني به جبهه هاي مقاومت شهيد همداني از 
عضويت 20 هزار مخاطب در كانال مجازي براي كمك به جبهه هاي 
مقاومت در اســتان همدان خبر داد كه با ايــن حمايت هاي مردمي 
تاكنون 42 محموله مواد معيشــتي، پوشــاك، لــوازم خانگي به اين 

مناطق جنگي ارسال شده است.
بهرام دوســت طلب در گفتگو با همدان پيام برآورد ريالي كمك هاي 
مردم اســتان همــدان را 4 ميليارد و 390 ميليــون  تومان بيان كرد 
و افــزود: تا به حال 3 ميليــارد و 930 ميليون تومــان نيز پول نقد 
جمع آوري شده است واســتان همدان دومين استان در جمع آوري 

كمك هاي مردمي به جبهه هاي مقاومت در كشور شده است.
كه فقط در 3 ماه تابستان امسال مبلغ70ميليون تومان از طريق فضاى 
مجازى به حســاب كمك به مردم يمن واريز شــده است. ودرادامه 
فعاليــت ها نيز 45 جلســه كارگروه تشــكيل داديم كــه با حضور 
پيشكســوتان و معتمدين براى استفاده  ازانديشه و راهكارهاي افراد 
توانمند استان در امر كمك به جبهه هاي مقاومت برگزار شده است.

مســئول ســتاد كمك به جبهه هــاي مقاومت در پايــان فرماندهان 
پايگاه هاي بسيج محالت را بازوي توانمند اين ستاد دانست و افزود: 
فرماندهان همه پايگاه هاي مقاومت شــهر و استان همدان در اين امر 

مهم ما را ياري مي كنند كه
درصــدر آنهــا فرمندهــان پايگاه هــاي مقاومت قمر بني هاشــم 
فرهنگيــان، مجتمــع امــام علــي(ع)، چرمســازي و فقيــره در 
جمــع آوري كمك هاي مردمي و همايش بزرگ اعتقادي انســاني 

بودند. ستاد  مسئولين  ياريگر 

پيش بينى توليد 4 هزار تن كلزا 
در سال زراعى امسال در اسدآباد

 مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد از پيش بينى توليد 4 هزار 
تن كلزا در سال زراعى امسال در اين شهرستان خبر داد.

ســقراط بيرنگ در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: براى سال زراعى 
امسال تا اين لحظه 1049 هكتار كشت كلزا در شهرستان عقد قرارداد 

و 650 هكتار كلزا توسط كشاورزان اسدآبادى كشت شده است.
وى با بيان اينكه تاكنون 120 هكتار از كشــت كلزا شهرستان به سطح 
سبز رســيده اســت، افزود: 291 بهره بردار كلزاكار در اين شهرستان 
فعاليت دارند كه بر اساس پيش بينى ها امسال ميزان توليد محصول آنان 

به 2 برابر افزايش خواهد داشت.
بيرنگ ميزان تعهد كشــت كلزاى ســال زراعى امســال شهرستان را 
1800هكتار اعالم كرد و گفت: سال گذشته 650 هكتار كلزا در مزارع 
شهرستان توسط بهره برداران كشت شــد كه از اين سطح كشاورزان 

اسدآبادى بيش از 2 هزار تن محصول برداشت كردند.
وى با اشاره به آغاز كشت كلزا در اسدآباد از 10 شهريور خاطرنشان 
كرد: بهترين زمان كشــت پاييزه كلزا از ابتدا تا پايان شهريور بوده كه 
كشــاورزان بايد حداقل تا قبل از پايان وقت مذكور براى عقد قرارداد 

به جهادكشاورزى مراجعه كنند.
بيرنگ با بيان اينكه جهادكشــاورزى به منظور حمايت كشــاورزان 
از كشــت كلزا در شهرســتان، بهترين نهاده ها و كودها را در اختيار 
كشــاورزان قرار مى دهد، گفت: در بحث كشــت كلزا همه مطالبات 
صددرصدى كشــاورزان با دوره مدت زمانــى كوتاه مدت پرداخت 

مى شود و كشاورزان معطل مطالبات خود نمى شوند.

پيام:مديــر  نهاوند-خبرنگارهمــدان   
جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند از آغاز 
برداشــت بيش از 250 هزار تن چغندر از 

مزارع اين  شهرستان خبر داد.
حســين خردمند گفت: برداشــت بيش از 
250 هزار تن چغنــدر از مزارع نهاوند كه 
از بيستم شهريور آغاز شده و هم اكنون نيز 

ادامه دارد پيش بينى مى شود.
وى افــزود: ايــن محصول پــر رونق و 
اقتصادى بــه كارخانه قند هــاى همدان، 
اصفهــان ، چاالن چــوالن و قزوين حمل 

مى شود.
بــا توجه به پيش بينى هــاى آب وهوايى 
مبنى بر ســير نزولى وكاهش دما  همچنين 
بارندگى پيش از موعد در فصل پاييز الزم 
است  كشاورزان نسبت به برداشت چغندر 
از اوايل مهر اقدام نموده و تدارك برداشت 
و حمل چغندر را با توجه به تمايل كارخانه 
براى تحويل مديريت نمايند تا با مشــكل 
تحويل ، كاميون حمل و صف هاى طوالنى 

تحويل چغندر مواجه نشوند.
 خردمند خاطر نشــان كرد: چغندر كارانى 
كه موفق به عقد قرار داد با كارخانه همدان 

براى تحويل محصول  نشدند ميتوانند در 
صورت تمايل با كارخانه  قند قزوين قرداد 
منعقد نمايند و در مهر ماه چغندر خود را 
تحويــل دهند ،ضمنا بــه ازاى هر چغندر 
تحويلى 2 كيلو قند و20 كيلو تفاله تحويل 

كشاورز مى شود.
كلزا  كشت  براى  ويژه  تسهيالت 

در نهاوند
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند 
دربحث كشت دانه روغنى كلزا هم گفت: 
از زمان آغاز كشت كلزا در شهرستان نهاوند 
در حــال حاضر 2 هزار هكتــار از اراضى 

كشاورزى شهرستان سطح زير كشت اين 
محصول اســت ، درحالى كه تعهد استانى 
ايــن محصول 3500 هكتار اســت و اين 
كشــت در تناوب با گندم موجب افزايش 
عملكرد و پايدارى اراضى كشــاورزى مى 
گردد و آفات وعلف هاى هرز را ضعيف و 
نابود مى كند. حسين خردمند افزود: كشت 
اين محصول كشور را از واردات روغن بى 
نياز مى ســازد و در بحث اقتصاد مقاومتى 

نقش اساسى دارد.
وى تاكيــد كــرد: قيمت هركيلــو كلزا با 

تضمين خريد دولت 3350 تومان است.

مدير جهاد كشــاورزى نهاوند افزود: زمان 
براى كشــت اين محصول محدود است. 
در سال جارى در راســتاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى ســطح زير كشــت كلزا از 100 
هكتار بــه 4 هــزار و 500 هكتار افزايش 

يافته است.
خردمند اظهار كرد: بذور آلمانى، فرانسوى 
و ايرانى با يارانه دولتى تحويل كشاورزان 
داده مى شــود همچنين عــالوه بركود و 
بذرتسهيالت بانكى نيز پرداخت مى گردد 
، محصول وكشــت نيز تحت پوشش بيمه 
است.  وى گفت: شهرستان نهاوند به دليل 
دارا بــودن  آب و هواى مناســب يكى از 
قطب هاى اصلى توليد كلزا در استان است 
به طورى كه نيمى از اين محصول در اين 

شهرستان توليد مى شود.
خردمند با اشاره به بسته حمايتى دولت از 
كشت دانه هاى روغنى گفت: حمايت هاى 
دولت از اين محصول در قالب تسهيالت 
روشــهاى  جديدترين  آمــوزش   ، بانكى 
كاشت ، داشت و برداشت محصول ، بيمه 
رايگان ، خريد تضمينى با قيمت مناســب 

و انتخاب بذر مناسب براى كشت است.

پيش بينى برداشت 250هزارتنى چغندر از مزارع نهاوند

مهسا پاشائى»
 مراسم استقبال از مهر با حضور مديران 
و مسئولين شــهردارى همدان در دبستان 
و  شد  برگزار  همدان  عالقبنديان  دخترانه 

زنگ شكوفه ها به صدا درآمد.
شــهردار همدان در اين مراسم با بيان اينكه 
اميدوارم اين آغاز براى كودكان آغاز عاقبت 
به خيرى  باشد گفت: اميدوارم دانش آموزان 
بتوانند با شادى تمام تحصيل كنند و آرامش 

كامل را در دوران تحصيل داشته باشند.
عباس صوفى اظهار داشت: ما در شهردارى 
همدان نيز خوشحاليم كه افتخار خدمت به 
مــردم و دانش آمــوزان را داريم و اميدوارم 
بتوانيم خدمــات خوبى را به شــهروندان 

همدان ارائه دهيم.
 امســال 29 هزار نوآمــوز وارد 

گردونه آموزش مى شوند
مدير كل آموزش و پرورش اســتان همدان 
نيز با بيان اينكه امســال 29 هزار نوآموز در 
سراسر استان وارد گردونه آموزش مى شوند، 
گفت: تعليم و تربيت يكى از مفاهيم بزرگى 
هســت كه مبتنى بر آموزه هاى قرآن كريم و 
طرح تحول بنيادى آموزش و پرورش شكل 

گرفته است.
محمد پورداود اظهار كرد: امســال اولويت 
آموزش و پرورش 4 مســئله است از قبيل: 
ســنجش صالحيــت حرفــه اى مديران و 
معلمان، انتخاب و انتصاب مديران بر اساس 
مصاحبه علمى، نظام تضمين كنترل كيفيت 
و تفويــض اختيار به مديران اســت كه در 
آخرين مســئله برنامه تربيت به مديران در 
دوره ابتدائى و تعالى در دوره متوسطه انجام 

خواهد شد.
 مشاركت دانش آموزان زمينه ساز 

مشاركت والدين است 
رئيس شوراى اســالمى شهر همدان  نيز با 

اشاره به بازگشايى مدارس گفت: اميدوارم 
با آموزش هايى كه در مدارس داده مى شود 
بتوانيم بصيرت الزم را در دانش آموزان ايجاد 
كنيم تا بتوانند گام هاى موثرى را بردارند و ما 
نيز بتوانيم از بحرانى كه ناخواسته به كشور 

ما تحميل شده است عبور كنيم.
كامران گــردان اظهــار كرد: چند ســالى 
اســت تعامــل خوبــى بين شــهردارى و 
آموزش و پرورش ايجاد شــده اســت و با 
مشــاركت مردمى و دانش آمــوزان در امور 
خدمات شهرى مى توانيم موضوعاتى از قبيل 
آموزش شهروندى و موضوع پسماند را به 
درستى آموزش دهيم و اين آموزش از طريق 
دانش آموزان به خانواده هاى آنها انتقال يابد.

وى همچنين به ســرويس مدارس اشــاره 
كــرد و گفت: گشــت هاى ويــژه اى براى 
كرده ايم  ايجــاد  مــدارس  ســرويس هاى 
تــا بتوانيم نظــارت دقيقى بــر رفت و آمد 

دانش آموزان به مدرســه داشــته باشــيم و 
دانش آموزان و والديــن هيچ دغدغه اى در 
اين موضوع نداشــته باشند به همين منظور 
در سال جارى تعداد سرويس هاى مدارس 
980 دســتگاه بوده و تالش كرديم به 1500

دستگاه برسانيم.
عضو شــوراى شــهر همدان ادامه داد: در 
مباحث مديريت شهرى به حمايت والدين 
نيــاز داريم تا با كمك آنها بتوانيم به اهداف 

خود برسيم.
نوآموزان  بــه  گلدان  گل   2500

اهدا شد
سرپرست ســازمان سيما منظر و فضاى سبز 
شــهرى شــهردارى همدان نيز با اشــاره به 
اهميت مباحث آموزش شهروندى بيان كرد: 
در اين راستا تفاهم نامه اى با اداره كل آموزش 
پرورش منعقد نموده ايم كه بصورت گسترده 

مباحث آموزشى را به انجام برسانيم.

بابك مهدى آزاد گفت: براى سال تحصيلى 
پيش رو تعداد2500 گل گلدان به نوآموزان 
اهدا شده .و در 20 مدرسه منتخب اداره كل 
اموزش و پروش كاشــت500 درختچه به 

اتمام رسيده است.
وى خاطر نشــان كرد: بــراى بهبود فضاى 
فيزيكى مدارس رنگ آميزى و شستشــو و 
نظافت را نيز پيش بينى كرده ايم و در مرحله 

بعد هرس درختان نيز انجام شد.
مهدى آزاد كاشــت بلوارهــا و رفيوژهاى 
منتهى به مــدارس را از ديگر اقدامات اين 
ســازمان ها برشــمرد و در پايان از تعامل 

آموزش و پرورش قدردانى نمود.
سرپرست سازمان سيما و منظر تصريح كرد: 
گل كارى پاييزه سطح شــهر در حال انجام 
است و.همچنين  پوشش دوازده المان دوره 
ارمگاه بوعلى سينا هم با گل هاى فصلى به 

اتمام رسيده است.
واقعى  پرورش  و  آموزش  به  نياز   

دانش آموزان داريم
يكى ديگر از اعضاى شــوراى شهر همدان  
هم گفت: در حــال حاضر به معناى واقعى 
نياز به آموزش و پرورش دانش آموزان داريم 
چرا كه آنها كسانى هستند كه در آينده وارد 

بازار كار مى شوند.
رضوان سلماســى گفت: اميدوارم فاصله اى 
كه بين آموزش درست فرزندان ايجاد شده و 
باعث شده تا نتوانيم دانش آموزان قوى ترى 

داشته باشيم رفع شود.
در پايان بعد از نواخته شدن زنگ شكوفه ها 
در اين مدرسه دانش آموزان پايه اول ابتدائى 
با گرفتن گل گلدان خود از مســئولين، زير 
ســايه كتاب مقدس قرآن راهى كالس هاى 

درس شدند.

شهردار در مراسم استقبال از مهر:

آغاز مدرسه آغاز عاقبت به خيري 
دانش آموزان است

گزارش ويژه
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نيازمند  تلفن  از  استفاده 
فرهنگي  بستر  و  فرهنگ 
براي  وسيله  اين  و  است 
ســرعت در ارتباطــات 
ايجاد شــده اســت كه 
بسياري  در  متاســفانه 
باعث  تنها  نــه  موارد  از 
بلكه  نمي شــود  آرامش 
ابــزاري براي مزاحمت و 
تنش هاي فكري و عصبي 

تبديل شده است

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نگاه

در سامانه انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات
كدام دستگاه ها سريع ترين پاسخگويى را 

دارند؟
 بــا راه انــدازى ســامانه انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعــات، 
ــن و  ــى بهتري ــت قانون ــد در فرص ــالش كنن ــد ت ــازمان ها باي س
ــج  ــه نتاي ــد ك ــت كنن ــهروندان ثب ــراى ش ــخ را ب ــن پاس دقيق تري
بررســيها نشــان مى دهــد برخــى از دســتگاه ها تاكنــون بــه 
ــن  ــه اي ــوز ب ــى هن ــته و برخ ــرى داش ــخگويى بهت ــب پاس مرات

ــده اند. ــم نش ــل ه ــامانه متص س
ســامانه انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعــات ســال گذشــته پــس 
ــاورى  ــازمان فن ــرى س ــى و پيگي ــى و تطبيق ــا كار مطالعات از ماه ه
ــالغ  ــد از اب ــامانه بع ــن س ــيد. اي ــردارى رس ــه بهره ب ــات، ب اطالع
قانــون دسترســى آزاد اطالعــات و تدويــن آيين نامه هــاى آن 
طراحــى و راه انــدازى شــد و ســازمان ها و نهادهــا از طريــق ايــن 
ســامانه موظــف شــدند تــا حداكثــر 10 روز اطالعــات درخواســتى 

مــورد نيــاز مــردم را در ايــن ســامانه ارايــه كننــد.
ــق  ــات، ح ــه اطالع ــى آزاد ب ــار و دسترس ــامانه انتش ــما در س ش
داريــد از هــر موسســه عمومــى و خصوصــى ارائه دهنــده خدمــات 
عمومــى (موسســات مشــمول بنــد چ و ح و خ مــاده 1 آيين نامــه 
اجرايــى قانــون انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعات) درخواســت 
ــما  ــد. درخواســت ش ــت كني ــخ را درياف ــته و پاس ــات داش اطالع
بــه اجرايــى شــدن قانــون انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعــات 
ــه صــورت  ــتى ب ــات درخواس ــن اطالع ــد و هم چني كمــك مى كن

برخــط در ايــن ســامانه منتشــر خواهــد شــد.
ــر  ــرح زي ــه ش ــامانه ب ــه س ــده ب ــازمان هاى متصل ش ــت س فهرس
ــز  ــى متماي ــا رنــگ آب ــه ســامانه ب اســت و ســازمان هاى متصــل ب
شــده اند. شــهروندان پــس از ثبت نــام در ســايت مى تواننــد 
هنــگام ثبــت درخواســت، ســازمان مــورد نظــر خــود را انتخــاب 
كننــد. هم چنيــن نــام هــر دســتگاه جهــت مشــاهده ســايت 

ــت. ــاب اس ــل انتخ ــانى آن قاب اطالع رس
 دستگاه هايى كه بايد پاسخگو باشند

و  ســازمان ها  پاســخگويى  و  اطالعــات  بــه  آزاد  دسترســى 
فاكتورهــاى  از  مــردم،  بــه  حكومتــى  و  دولتــى  دســتگاه هاى 
ــن  ــود. همچني ــوب مى ش ــم محس ــى ه ــت الكترونيك ــد دول رش
ــى،  ــاى انقالب ــه نهاده ــت بلك ــه دول ــته ب ــاى وابس ــا نهاده نه تنه
نيروهــاى مســلح، قــواى قضاييــه، مقننــه، مؤسســات و شــركت ها، 
ســازمان ها، نهادهــاى وابســته بــه آن هــا و بنيادهــا و مؤسســاتى كــه 
زيــر نظــر نهــاد رهبــرى اداره مى شــوند و هم چنيــن هــر مؤسســه، 
ــهام آن  ــش از 50 درصــد س ــا بي ــام ي ــه تم ــادى ك ــا نه ــركت ي ش
ــد اطالعاتشــان را  ــز باي ــه بخشــى از حكومــت اســت، ني متعلــق ب
منتشــر كننــد. موسســات خصوصــى ارائه دهنــده خدمــات عمومــى، 

ــوند. ــون مى ش ــن قان ــامل اي ــم ش ــا ه ــد بانك ه مانن
كاربــران مى تواننــد در ســامانه دسترســى آزاد بــه اطالعــات كــه در 
ايــن لينــك قابــل دسترســى اســت، بــا وارد كــردن مشــخصات و 
ــه  ــد فعال ســازى ب ــد. ك ــام كنن ــراه خــود ثبت ن ــن هم شــماره تلف
شــماره همــراه ارســال خواهــد شــد. بــا اســتفاده از كد فعال ســازى 
مى تواننــد وارد قســمت كاربــرى درگاه ســامانه دسترســى آزادانــه 
بــه اطالعــات شــوند و درخواســت خــود را بــه انتخــاب ســازمان 
ــى آن خدمــت را  ــه قانون ــاز تعرف مربوطــه ثبــت و در صــورت ني

پرداخــت كننــد.
كاربــران مى تواننــد اطالعــات مــورد نيــاز خــود را در حوزه هــاى 
ــا،  ــات قرارداده ــمى، اطالع ــاى رس ــه آماره ــوط ب ــف مرب مختل
ضوابــط و آييــن نامه هــا، مشــاركت اشــخاص در اختيــارات 
اهــداف  دسترســى،  آييــن  و  اطالعــات  انــواع  ســازمان ها، 
سياســت ها و خــط مشــى ها، اختيــارات و وظايــف مامــوران 
ارشــد دســتگاه موردنظــر، اســناد و مكاتبــات ادارى، مراحــل ارائــه 
خدمــات مســتقيم بــه جامعــه، شــكايت شــهروندان از تصميمــات 
ــه از  ــائل غيرمحرمان ــه مس ــوط ب ــوارد مرب ــاير م ــات و س و اقدام
ــر  ــد. غي ــت كنن ــرده و درياف ــت ك ــامانه درخواس ــن س ــق اي طري
ــات  ــار آزاد اطالع ــامانه انتش ــه س ــى ب ــه دسترســى اينترنت از گزين
ــذى درخواســت  ــرم كاغ ــل ف ــه حضــورى و تكمي ــكان مراجع ام

ــود دارد. ــز وج ــات ني اطالع
بــه  زمــان  كمتريــن  در  دســتگاه ها  كــدام   

دادنــد؟ پاســخ  درخواســت ها 
ــتگاه هايى  ــار و ليســت دس ــن آم ــق آخري ــنا، طب ــزارش ايس ــه گ ب
كــه در وب ســايت انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعــات وجــود 
دارد، 453 دســتگاه بــه ايــن ســامانه متصــل شــدند و اگرچــه ايــن 
ــتگاه هايى  ــوز دس ــا هن ــت ام ــانى اس ــال به روزرس ــت در ح ليس
هســتند كــه بــه ســامانه متصــل نشــدند و ايــن در حالــى اســت كــه 
مطالبــه به حــق از حقــوق مــردم اســت و همــه ســازمان ها نســبت 
بــه انتشــار اطالعــات پيش دســتى كننــد تــا همــه جامعــه از حقــى 

يكســان در برابــر دسترســى بــه اطالعــات برخــوردار باشــند.
ــازمان هاى پاســخگو  ــان س ــزارش، از مي ــن گ ــم اي ــان تنظي ــا زم ت
در ســامانه دسترســى آزاد بــه اطالعــات، وزارت جهــاد كشــاورزى 
ــه 40 درخواســت  ــه 56 درخواســت در دو روز، وزارت علــوم ب ب
ــه 30 درخواســت در 12 روز،  در 9 روز، ســازمان ثبــت احــوال ب
ســازمان انــرژى اتمــى بــه 23 درخواســت در هشــت روز، مركــز 
آمــار ايــران بــه 17 درخواســت در 13 روز و ســازمان ثبــت احــوال 

بــه 12 درخواســت در چهــار روز پاســخ داده انــد.
كارشناســان بــر ايــن موضــوع تاكيــد دارنــد كــه ســازمان ها بايــد 
ــخ  ــن پاس ــن و دقيق تري ــى بهتري ــت قانون ــد در فرص ــالش كنن ت
را بــراى شــهروندان ثبــت كننــد و درصورتى كــه شــهروندان 
ــه پاســخ ارائه شــده رضايــت نداشــته باشــند، مى تواننــد  نســبت ب
ــد و  ــراض كنن ــه آن اعت ــق حســاب كاربرى شــان نســبت ب از طري
مطابــق قانــون، كميســيون انتشــار و دسترســى آزاد بــه اطالعــات 

موظــف اســت پيگيــر ايــن شــكايات باشــد.

محمد امين عقيلى اصغر »
 ((الو، الو...سوخت زود باشين بياين.. 
صدايش از هيجان ميلرزد پشت سر هم 
اين كلمــات را تكرار مــى كند اپراتور 
اورا بــه آمش دعوت مى كند و از او مى 
خواهد ماجرا را دقيق تر توضيح دهد اما 
او گويى صداى اپراتور را نمى  شــنود 
فقط تكرار مى كند سوخت.. سوخت...

تماس قطع مى شود.
اضطراب سنگينى بر فضا حكمفرما مى 
شــود .در حالى كه يكى از اپراتورها به 
تمام ايســتگاه ها اعــالم وضعيت فوق 
العاده مى كند اپراتور ديگر تالش ميكند 
با شماره فرد تماس گيرنده كه يك خط 
تلفن همراه اعتبارى است تماس بگيرد. 
بعد از سومين تماس همان فرد تلفن را 
پاسخ مى دهد و با هيجانى بيشتر از قبل 
مى گويد خانه اش آتش گرفته و زن و 
فرزندش در ميان دود و اتش گير افتاده 
اند  اپراتور پس از آنكه به سختى نشانى 
محدوده محل حادثه را از وى مى گيرد 
بالفاصله سه گروه عملياتى و يك گروه 
فرماندهى را از نرديكترين ايستگاه ها به 
محل اعزام مى كند و همزمان به شــيوه 
هاى مختلف تالش مى كند فرد تماس 
گيرنده را ترغيب كند كه نشــانى دقيق 
ترى از محل حادثه اعالم كند.با گذشت 
چنــد دقيقه از تمــاس اول و در حالى 
كــه  كه گروه هاى عملياتى در محدوده 
هستند  جستجو  سرگرم  حادثه  احتمالى 
مرد جوان مكانــى دورتر از مكان قبلى 
را به عنوان محــل حادثه اعالم مى كند 
اگرچه تجربه اپراتورها در شرايط مشابه 
ظن ساختگى و غير واقعى بودن حادثه 
را تقويــت مى كند اما بــا احتمال حتى 
يــك درصدى واقيت ماجــرا بالفاصله 
گروه هاى عملياتى به نشانى مورد نظر 
اعزام مى شــوند از ايــن لحظه به بعد 
تماس قطع مى شــود و تالش ها براى 
برقــرارى مجدد آن بــه دليل خاموش 
بــودن تلفن مــورد نظر بــى نتيجه مى 
ماند. آتش نشــان پس از بررســى هاى 
گسترده ميدانى و اطمينان از عدم وقوع 
هيــچ گونه حادثــه اى در منطقه و پس 
از پشــت سرگذاشتن لحظاتى سخت و 
دلهره آور به ايســتگاه هاى خود باز مى 
گردند. تنها موضوعى كه كمى از تلخى 
اين ماجرا براى آتش نشانان كم مى كند 
اين اســت كه طى مدت زمانى كه آنان 
درگير اين موضوع هســتند هيچ حادثه 
واقعى در محدوده عملياتى آنان به وقوع 

نپيوسته است.  
ايــن ماجرا يكى از شــيوه هــاى ايجاد 
مزاحمت براى دســتگاه هاى امدادى و 
به طور خاص آتش نشــانى است .فوت 
كردن، شــوخى هاى ســخيف و نابجا ، 
پخش موزيك، فحاشى و توهين، گرفتن 
شــماره 125و دادن گوشــى به دست 
كودكان خردسال،مطرح كردن موارد غير 
مرتبط و ...ازجمله موارد ايجاد مزاحمت  
اســت كــه اپراتورهاى دســتگاه هاى 
امدادى بارها در ســاعات مختلف شبانه 
روز با آن مواجه مى شــوند.معضلى كه  
به يكى از چالش هاى عمده سازمان هاى 
امدادى به ويژه ســازمان آتش نشانى و 

خدمات ايمنى تبديل شده است. 
 بيش از 50هزار تماس مزاحم 

با آتش نشانى همدان 
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنــى همدان با بيان اينكــه طى 5 ماه 
گذشته شهروندان 73هزار و 344 تماس 
با سامانه 125 برقرار كردند كه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزايش 
داشته اســت گفت: از اين تعداد تماس  
يكهزار و 593 موردآن منجر به عمليات 
گرديده و 52 هزار و 60مورد مزاحمت 

تلفنى بوده است. 
محمد رضــا بياناتى با اشــاره به اينكه 
تعداد مزاحمت هاى تلفنى براى سامانه 
125 طى 5 ماهه نخســت سال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزايش 
داشته است اظهار كرد: از مجموع تماس 
هاى دريافتى  در ايــن مدت دوهزار و 
673 تمــاس جهت دريافت راهنمايى و 
مشــاوره بوده  و 9 مــورد حريق كذب 

بوده است. 
وى بــا بيان اينكه از آغاز ســال تا پايان 
مــرداد  16 هزار و 439 مــورد تماس 
اشتباه با اين سامانه برقرار شده است كه 
نسبت به سال قبل 95 درصد رشد داشته 
اســت گفت: يكى از داليــل عمده اين 
موضوع قطعى هــاى مداوم برق و عدم 
آگاهى گروه قابل توجهى از شهروندان 
نسبت به شماره دســتگاههاى خدمات 

رسان بوده است. 
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى همدان با بيان اينكه شهروندان بايد 
از تماس غيرضرورى و ايجاد مزاحمت 
براى سامانه 125 بپرهيزند تصريح كرد:  
اين كار در زمان وقوع حوادث و سوانح 
باعث تاخير در دسترســى شــهروندان 
به امدادگران اين ســازمان و اخالل در 

خدمت رسانى مى شود  
وى افزود: طبق ماده 641 قانون مجازات 
ســامانه هاى  تلفنى  مزاحمان  اســالمى 
خدماتــى نظيــر 125 كه باعــث ايجاد 
اختالل در خدمات رسانى به شهروندان 
در عرصــه  هاى مختلف شــوند مجرم 
شناخته شده و با توجه به جرم مرتكب 
شده به سه ماه تا يكسال حبس محكوم 

مى شوند. 
بياناتى از پيگيرى قضايى ايجاد مزاحمت 
بــراى ســامانه 125 خبــر داد و افزود:  
فردى كه در تماس هاى متعدد با سامانه 
125 همــدان باعث ايجــاد مزاحمت و 
اخالل در عملكرد اين ســامانه شده بود 
بــا حكم مرجع قضايى بــه 6 ماه حبس 

تعزيرى محكوم شد. 
وى  عنــوان كرد: به دنبــال تماس هاى 
متعدد فــردى با ســامانه 125 و ايجاد 
مزاحمت بــراى مركز پيــام فرماندهى 
پيگيرى موضوع در دســتور كار نماينده 
حقوقى ســازمان قرار گرفت و در ادامه 
شكايت  نامه  اى از فرد مورد نظر تنظيم 
شــده و همراه گزارش مزاحمت و مس 
تندات مربوطه در اختيــار مقام قضايى 

قرار گرفــت كه پرونده به شــعبه 104
كيفرى استان ارجاع شد. 

وى افــزود: قاضى دادگســترى پس از 
تحقيقــات مقدماتى و بررســى گزارش 
دستگاههاى مختلف حكم به دستگيرى 
مالك تلفن همراه مورد نظر كه يك مرد 
31 ساله و ســاكن يكى از مناطق   شهر 

همدان بود، داد. 
رئيس ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنــى همدان گفت: با توجه به اختفاى 
متهم جلسه رســيدگى به اين پرونده به 
طورغيابى تشــكيل و دادگاه با توجه به 
مســتندات متعدد مالك تلفن را به جرم 
مزاحمت تلفنى براى ســامانه 125 آتش 
نشــانى همدان به 6 ماه حبس تعزيرى 

محكوم كرد. 
بياناتى افزود: چنــد روز بعد از صدور 
قرار مجرميت مرد جوان توسط ماموران 
انتظامى دســتگير شــده و پــس از طى 
مراحل قانونى به منظور گذراندن دوران 

مركزى  ندامتــگاه  تحويل  محكوميــت 
همدان شد. 

اورژانس  مزاحمــان  كاهش    
پس از برخورد قضايى  

مدير روابــط عمومى مركز فوريت هاى 
پزشكى همدان نيز دراين باره مى گويد: 
ساالنه بطور ميانگين 400هزار تماس با 
ســامانه 115 برقرار مى شود كه تنها ده 
درصد آن منجر به ماموريت مى شود و 

90 درصد تماسهاى متفرقه است. 
عباس اولياســميع  با بيــان اينكه بيش 
از 40 از درصد از تماســهاى متفرقه را 
مزاحمت تلفنى تشــكيل مى دهد گفت: 
سال گذشته اقدامات خوبى در برخورد 
با مزاحمان تلفنى با همكارى دادســتانى 
انجام شــد كه نتيجه آن كاهش آمار اين 

معضل در سال جارى است. 

وى مهمترين دليل ايجاد مزاحمت هارا 
خــالء هاى تربيتى و فرهنگى دانســت 
و افــزود: بايد در كنــار آموزش حقوق 
شــهروندى وظايف شهروندى را نيز به 
مردم آموزش داد كه يكى از اين وظايف 
عــدم اخالل در عملكرد دســتگاه هاى 

امدادى است. 
تربيتى  و  روحــى  هاى  كمبود   

عامل عمده مزاحمت هاى تلفنى 
 براســاس پژوهش هاى انجام شــده، 
بســيارى از متخصصان علــوم رفتارى 
و روانشناســان معتقدند كــه برخى از 
اختالالت روانــى و ضعف هاى تربيتى 
در خانــواده ها، نقش موثرى در افزايش 
مزاحمــت ها از جملــه مزاحمت هاى 

تلفنى دارد. 
 گرايش برخى از افــراد به مزاحمت و 
آزار دادن ديگــران يكــى از علت هاى 
اصلى ايجاد مزاحمت ازجمله مزاحمت 
تلفنى اســت كه در اين نوع از بيمارى و 
اختالل روانــى، فرد از آزاردادن ديگران 
لذت مى بــرد و به عبارتــى، برخى به 
دليل اختالل شخصيتى از جمله اختالل 
شخصيت ضد اجتماعى، درصدد آسيب 
رســاندن به ساير افراد جامعه هستند كه 
در برخــى موارد اين بيمــاران از طريق 
تماس هــاى تلفنى و ايجاد مزاحمت به 

دنبال رسيدن به اهدافشان هستند. 
روانشناسان  و  رفتارى  علوم  متخصصان 
معتقدند افرادى كه به اين اختالل روانى 
دچار هســتند، مى بايست تحت درمان 
قرار بيرند تا از ايجاد دردسر و مشكالتى 
كه گاهى ممكن است به قيمت از دست 
رفتن جان يك يا چندين انســان شود، 

پيشگيرى كرد. 
95 درصــد مزاحمــان تلفنى 

مشكالت روانى دارند  
با بررسى آمار و پژوهش هاى انجام شده 
در بسيارى از كشــورهاى دنيا از جمله 
ايران، مى توان خلــع تربيت خانوادگى 
را نيز در شــكل گيرى اين ناهنجارى و 
افزايش مزاحمت هاى تلفنى به وضوح 

مشاهده كرد. 
طبق پژوهشــى كه بين سال هاى 90-

انجام  رفتارى  علوم  پژوهشكده  در   89
شده، بيشــتر مزاحمان مراكز خدماتى، 
اورژانس،  نشــانى،  آتــش  امــدادى، 
اطالعــات تلفن و غيــره كودكان بوده 
اند كــه تنها هدف شــان از اين اقدام 
فقط بازى و ســرگرمى بوده اســت و 
از ســويى بيشــتر مزاحمان حرفه ايى 
از  و  داشــته  تربيت  ضعــف  تلفنــى، 
نگاه آسيب شناســى، در جايگاه افراد 

دارند  قرار  هنجارشكن 

همچنين مزاحم هاى تلفنى در كشور ما 
به طبقه اجتماعــى خاصى تعلق ندارند، 
سن بيشــتر آنها زير 30 ســال است و 
حــدود 95 درصد از مزاحمــان مراكز 
خدماتى، امدادى، آتش نشانى، اورژانس، 
اطالعات تلفن و غيره درتمام طبقه هاى 
اجتماعى وجود دارند و نمى توان بطور 
خاص به قشر خاصى اشاره كرد وگفت 
كه اين افراد از اقشاركم درآمد يا متوسط 

و يا ثروتمند جامعه هستند. 
در اين پژوهش؛ تنهايــى، انزوا، ضعف 
دربرقــرارى ارتباط حضورى با ديگران، 
ناتوانى در گفت وگــو با افراد خانواده، 
عقــده هاى روحى و روانى و نداشــتن 
هم صحبت مناســب هم از جمله داليل 
مزاحمت هاى تلفنى عنوان شــده است 
كــه 95 درصــد از مزاحمــان تلفنى از 
مشكالت رفتارى و روانى رنج مى برند 
و كاســتى هاى فرهنگى باعث بروز اين 

رفتارهاى بيمارگونه شده است. 
عامل  فرهنگي  كاســتي هاي   

اصلى مزاحمت 
وآســيب  جامعه شــناس  ابهري،  مجيد 
شناس اجتماعى  در مورد چرايي ايجاد 
مزاحمت برخي افراد مى گويد: استفاده 
از تلفن نيازمند فرهنگ و بستر فرهنگي 
اســت و اين وســيله براي سرعت در 
ارتباطات ايجاد شــده است كه متاسفانه 
در بسياري از موارد نه تنها باعث آرامش 
نمي شــود بلكه ابزاري براي مزاحمت و 
تنش هاي فكري و عصبي تبديل شــده 

است. 
وي با بيان اينكه كاســتي هاي فرهنگي 
باعث اين گونه رفتارهاي بيمارگونه شده 
اســت گفت: افرادي كه اقدام به چنين 
كاري مي كنند بايد خود را به جاي فردي 
بگذارند كه تلفن او با هدف مزاحمت به 

صدا در مي آيد. 
ابهري با بيان اينكه در كنار مزاحمت هاي 
خانگي برخي مزاحم شماره هاي خدماتي 
و درماني همچون آتش  نشاني، اورژانس 
و پليس مي شــوند گفــت: اين نهادها با 
قصد خدمت به مردم جامعه و رسيدگي 
به مشكالت آنان ايجاد مي شود و اشتغال 
خطوط آنها باعث ايجاد مشكالت براي 
ديگر هموطنان مي شود و مزاحمان نبايد 
انرژي، وقت و حوصله اين خدمتگزاران 

را بيهوده تلف كنند. 
ابهــري با بيــان اينكه ايجــاد مزاحمت 
براي مراكز خدماتــي و درماني فقط از 
سوي كســاني كه با آزار ديگران آرامش 
مي گيرنــد انجام مى شــود  به اين افراد 
پيشــنهاد كرد كه براي دريافت خدمات 
مشــاوره اي حتما به روانشناس مراجعه 
كننــد چرا كه فــردي كــه داراي روان 
ســالم و عقل درست باشد براي ديگران 

مزاحمت ايجاد نمي كند. 
معضل  علمى  بررســى  لزوم   

مزاحمت  
آنچه مسلم است بررســي داليل ايجاد 
فعل مزاحمت تلفني نياز به كار مطالعاتي 
عميق دارد و نمي توان با حدس و گمان 
درباره اين گونه مســائل و معضالت و  
رفتارشناســي اين دســت از افراد كه به 

نوعي بيمار هستند، پرداخت.  
ممكــن اســت نوجوانــان و جواناني 
كه مبــادرت به مزاحمــت تلفني براي 
آتش نشاني  اورژانس،  همچون  نهادهايي 
و حتي پليــس مي كنند به دنبال پركردن 
اوقات فراغت يا هيجان جويي باشند، از 
اين رو براي شــناخت دقيق علت بروز 
چنين رفتاري بايد تحقيق ميداني و جامع 

انجام داد.  
بســيارى از مزاحمان تلفنى كه كودكان 
زير 12 سال هستند، به دليل بى توجهى 
خانــواده هــا و كمرنگ شــدن تربيت 
اجتماعى، از گوشى هاى تلفن به عنوان 
اســباب بازى و ســرگرمى استفاده مى 
كنند و به دليل شــماره هاى كوتاه مراكز 
خدماتى و امدادى، ناخواســته مزاحمت 
هاى تلفنى براى اين مراكز به ويژه آتش 

نشانى ايجاد مى شود. 
عدم توجــه والدين به اين مســاله مى 
تواند در بلند مدت، ايجاد مزاحمت هاى 
تلفنى از سوى كودكان را به يك عادت 
روانى  اختــالل  همچنين  و  خطرنــاك 
تبديل كنــد كه مى تواند آثــار و نتايج 

جبران ناپذيرى در پى داشته باشد. 
توجه به اين نكات تربيتى و آموزشــى 
از ســوى والدين در خانــه و معلمان و 
مشــاوران در مدارس و تاكيد بر رعايت 
قوانيــن اجتماعى و احتــرام به حقوق 
ديگــران در جامعــه و گوشــزد كردن 
عواقب اينگونــه ناهنجارى ها مى تواند 
نقش موثرى در كاهش اينگونه آســيب 

ها داشته باشد. 
از ســويى ديگر اگر بسيارى از مزاحمان 
تلفنى مي دانســتند كه برابر قانون ايجاد 
مزاحمت تلفني يك فعل عمدي آگاهانه 
اســت و افراد پس از اثبات مزاحمت به 
يك تا شش ماه حبس محكوم مى شوند 
يا حتى برابر مــاده 727 قانون مجازات 
اسالمي اين جرم را در عداد جرايم قابل 
گذشت احصا نكرده است شايد هيچگاه 
دست به اين اقدامات مجرمانه نمي زند. 

 كالم آخر  
مزاحمــت تلفنى و به طور خاص ايجاد 
مزاحمت براى دســتگاههاى امدادى و 
خدمات رسان مانند سازمان آتش نشانى 
معضلى ريشه اى اســت كه برخورد و 
پيشگيرى از آن نيز نيازمند  مجموعه اى 

از تدابير  و راهكارهاست.  
همگانى شــدن دسترســى به ابزارهاى 
مختلف ارتباطى نظير تلفن همراه بدون 
ايجاد بســتر فرهنگى الزم ، خالء هاى 
تربيتى و فرهنگى، مشكالت شخصيتى، 
نا آگاهى بخشى از مردم نسبت به تبعات 
و آسيب هاى ايجاد مزاحمت براى يك 
نهاد امدادى كه مى تواند لطمات جبران 
ناپذيــر جانى و مالى بــراى ديگران در 
پى داشته باشــد،عدم اطالع از برخورد 
قضايى با مرتكبين اين جرم و  اغماض 
نهاد هاى قانونى در برخورد با متخلفين 
از جمله عوامــل افزايش آمار مزاحمت 
هاى تلفنــى براى ســازمان هايى مانند 
آتش نشــانى اســت كه براى حل اين 
معضل بســته به عامل زمينه ساز آن بايد 
راهكار هاى متناسب با آن اتخاذ و دنبال 

شود. 
در كنــار اين مــوارد افزايــش  اعتماد 
عمومى نســبت به فعاليت دستگاه هاى 
امــدادى مانند آتش نشــانى  به نحوى 
كه مردم آتش نشــانان را همانگونه كه 
در واقعيت وجــود دارد از خود بدانند 
و دادن اين باور درســت به شهروندان 
كه در زمــان وقوع حوادث و ســوانح 
مختلــف كه احتمال وقوع آن براى تمام 
افراد جامعه وجــود دارد اين امدادگران 
هســتند كه مى توانند از جان و مال آنان 
در برابر خطــرات محافظت كنند، نقش 
موثــرى در كاهش مزاحمت هاى تلفنى 
و هر گونه اخــالل ديگرى در عملكرد 
سازمان آتش نشانى و ساير دستگاه هاى 

امدادى خواهد داشت. 
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مزاحماني كه ايمنى شهروندان را تهديد مى كنند

شايع ترين اختالالت روانى دانش آموزان
 هرچند طرح «هميار مشــاور» به منظور ارتقاى سالمت روان، كنترل و پيشگيرى از 
رفتارهاى پر خطردانش آموزان با تكيه بر سند تحول بنيادين در مدارس اجرا شده، معاون 
سازمان نظام روان شناسى كشور از نياز جدى 10 درصد جمعيت دانش آموزان به خدمات 
روانشناختى خبر داد و گفت: درحالى كه 124 هزار مدرسه در سراسر كشور فعال است، 

تعداد مشاوران مدارس تنها به 25 هزار نفر مى رسد.
در همين راستا محمد حاتمى، عضو شوراى مركزى و معاون امور كميسيون ها و نظارت 
حرفه اى سازمان نظام روان شناسى كشور در گفت وگو با ايسنا، افزود: طبق استانداردهاى 

جهانى 10 درصد از دانش آموزان كشور يعنى 1.5 ميليون نفر به طور جدى نياز به خدمات 
روان شــناختى دارند و نياز است تا نظام آموزش و پرورش براى اين مسئله برنامه ريزى 
جدى ترى داشته باشد.وى علت اين نياز را در اين مسئله دانست كه كودكان و نوجوانان 
از نظر شــناختى، رفتارى و هيجانى در سن تحول قرار دارند.حاتمى توضيح داد: باتوجه 
به اينكه در ســن تحول ممكن است دانش آموزان با مسائلى اعم از مشكالت خانوادگى، 
شــرايط نامســاعد تحصيلى و ... روبه رو باشــند اگر به موقع اين مشكالت ارزيابى و 
بررســى نشــود مى تواند تبديل به بيمارى روانى مزمن شــود كه فرد را در آينده براى 
درمان با مشــكالت جدى روبه رو كند.او از نبود برنامه جدى به منظور رفع مشــكالت 
روانــى دانش آموزان ابراز نگرانى كرد و افزود: به طور قطع يكســرى رفتارهاى پرخطر 

و آســيب هاى اجتماعى در كمين كودكان و نوجوانان است و طبيعى است كه مى تواند 
درصدى از اين جمعيت 15 ميليون نفرى را تحت تاثير قرار دهد. اختالالت بيش فعالى، 
ســلوك و يا اختالل نافرمانى مقابله اى كه از ســن 18 ســالگى به بعد مى تواند موجب 
شــخصيت ضد اجتماعى (يكى از خطرناك ترين نوع اختالالت) باشد كه از شايع ترين 
نوع اختالالت است.معاون امور كميسيون ها و نظارت حرفه اى سازمان نظام روان شناسى 
كشور گفت: بيش فعالى اختالل رايجى است كه در كودكان و نوجوانان مشاهده مى شود؛ 
ممكن است اين مشكل در چهار ســالگى وجود داشته باشد و با گذشت زمان مزمن تر 
شــود و فرد را در دوران نوجوانى از نظر رفتارى و تحصيلى تحت تاثير قرار دهد كه در 

اين زمان سازگارى فرد با محيط با مشكل مواجه خواهد شد.

مردان بيشترين قربانيان 
مصرف مواد الكلى 
در جهـان
ــى (WHO) در گزارشــى اعــالم   ســازمان بهداشــت جهان
كــرد: بيــش از ســه ميليــون نفــر از مــردم جهــان در ســال 2016

ــود را از  ــان خ ــى ج ــواد الكل ــرف م ــل مص ــه دلي ــالدى ب مي
ــد. دســت داده ان

ــك  ــه ي ــده اســت ك ــن بررســى آم ــنا، در اي ــزارش ايس ــه گ ب
ــوده  ــى ب ــواد الكل ــر مصــرف م ــر اث ــى ب ــورد از هــر 20 فوت م
اســت. همچنيــن بيــش از ســه چهــارم از ايــن مــوارد مــرگ و 

ــوده اســت. ــردان ب ــان م ــر در مي مي
گزارش اين سازمان از مصرف مواد الكلى و وضعيت سالمت در 
سال 2018 نشان دهنده تصويرى جامع از مصرف اين نوشيدنى ها 

و بار بيمارى هاى ناشى از آن در سراسر جهان است.
ــازمان بهداشــت  ــركل س ــوم قبريســوس"، دبي ــدروس آدهان "ت
ــه  ــع ب ــا و جوام ــراد، خانواده ه ــيارى از اف ــت: بس ــى گف جهان
پيامدهــاى مصــرف مــواد الكلــى بواســطه رفتارهــاى خشــونت 

آميــز، ســوانح، مشــكالت ســالمت روان و بيمارى هايــى 
همچــون ســرطان و ســكته مغــزى دچــار هســتند. اكنــون زمــان 
آن اســت تــا اقدامــات پيشــگيرى كننــده بــراى مقابلــه بــا ايــن 

ــد جــدى توســعه ســالمت جوامــع اتخــاذ شــود. تهدي
از ميان تمامى مرگ و ميرهاى ناشــى از مصرف مواد الكلى، 28
درصد ناشى از آسيب ها و صدمات همچون سوانح رانندگى، 21
درصد ناشى از اختالالت گوارشى، 19 درصد بر اثر بيمارى هاى 
قلبى-عروقى و مابقى آن ناشــى از بيمارى هاى عفونى، سرطان، 

اختالالت روانى و ديگر مشكالت جسمى است.
بــه رغــم اقدامــات مثبــت جهانــى در مقابلــه بــا مصــرف مــواد 

الكلــى و مــرگ و ميرهــاى ناشــى از آن از ســال 2010 ميــالدى، 
مجمــوع بيمارى هــا و صدمــات ناشــى از آن همچنــان بــه ويــژه 

در منطقــه اروپــا و آمريــكا باالســت.
در سراســر جهــان، حــدود 237 ميليــون مــرد و 46 ميليــون زن 
ــد  ــج مى برن ــى رن ــواد الكل ــى از مصــرف م ــالالت ناش از اخت
ــا  ــه اروپ ــان در منطق ــردان و زن ــيوع آن در م ــن ش ــه باالتري ك

ــود. ــاهده مى ش مش
ــش  ــازمان، پي ــن س ــانى اي ــالع رس ــايت اط ــزارش س ــه گ ب
بينى هــا حاكــى از افزايــش مصــرف جهانــى مــواد الكلــى طــى 

ــده اســت. ــال آين 10 س
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پيگيرى سياست هاى جبرانى ترميم حقوق 
بازنشستگان در بودجه 98

 بايد تالش كنيم سياستهاى جبرانى ترميم حقوق بازنشستگان را در بودجه سال آينده 
پيگيرى كنيم.به گزارش مهر، جمشيد تقى زاده، مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى 
گفت: براساس تاكيد مسئوالن عرصه بيمه و درمان طى سال هاى گذشته كه خط قرمزشان 
افزايش پرداختى از جيب مردم است، همچنان اين تاكيد در مجموعه سازمان بيمه سالمت 
ايران نيز وجود دارد كه نبايد به خدمت خدشــه اى وارد شــود و براى اين كار، راهى جز 
مديريت هزينه ها وجود ندارد. به اين ترتيب بايد به دنبال راه كارهايى براى مديريت هزينه در 
بيمه سالمت بود و اين كه چطور مى توان از هدر رفت منابع در اين سازمان جلوگيرى كرده 
و منابع الزم براى خريد كارآمد خدمات سالمت و ارائه آن ها به بيمه شدگان را تامين كرد.

مشكل در پرداخت هزينه ها با نبود منابع پايدار 
براى بيمه ها

 نبود بودجه پايدار براى بيمه ها، ســازمان هاى بيمه گــر را در پرداخت هزينه ها با 
مشكل مواجه كرده اســت.به گزارش مهر، سرپرست دفتر هيئت مديره سازمان بيمه 
ســالمت گفت: در مهر ســال 91 مقرر شد كه اين ســازمان جايگزين سازمان بيمه 
خدمات درمانى شــود تا از اين طريق بتواند تمام بيمه هاى سالمت كشور را مديريت 
كند. محمد صادق دبيرى، گفت: ســازمان بيمه ســالمت ايران تا بــه امروز يكى از 
تاثيرگذارترين سازمان هاى موثر در تحقق اهداف كالن دولت در امر خدمت رسانى به 
مردم اســت و مسئوالن اين حوزه به دنبال اين هستند كه با سياست گذارى در حوزه 

بهداشت و درمان بيشتر مردم كشور را از نظر بيمه اى تامين كنند.

كار در دوره ابتدايى پيچيده و دشوارتر از ساير 
دوره هاست

 كار در دوره ابتدايى پيچيده و دشوارتر از ساير دوره هاست به همين دليل معلمان 
اين دوره بايد از تجربه و تبحر بااليى برخوردار باشند.

وزير آموزش و پرورش گفت: معلمان مهربان ابتدايى خود را آماده كرده اند تا ســال 
تحصيلى باشكوهى را آغاز كنند.

به گزارش ايســنا، سيد محمد بطحائى  افزود: خوشــبختانه توسعه پيش دبستانى در 
سال هاى اخير باعث شده بچه ها مدرسه را در كالس اول راحتتر تحمل كنند، سال هاى 
گذشته بسيارى بچه ها در روزهاى اول بى تاب بودند و گريه مى كردند اما آرامشى كه 

امروز در بين بچه ها وجود دارد به علت توسعه دوره پيش دبستانى است.

سالمت روانى دانش آموزان در گرو 
تأمين بهداشت روانى در مدرسه

 دانش آموزانى كه از فقدان بهداشــت روانى مناسب رنج مى برند، 
اغلب با افت تحصيلى مواجه هستند.

روان شناس و مشاور تحصيلى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
اظهار كرد: مدرســه و محيط هاى آموزشى كانون توجه صاحب نظران 

سالمت روان است.
مريم رجبى با بيان اينكه مدرسه با گروه هاى سنى اى كه به عنوان گروه 
هاى حساس شناخته مى شوند ســرو كار دارند،گفت: عالوه بر اينكه 
سنين دبستان، راهنمايى و دبيرستان به عنوان سنينى شناخته مى شوند 
كه پايه ريزى شخصيت افراد در بزرگسالى در اين سنين روى مى دهد، 
مسئله قابل توجه اين است كه اين دسته از گروه هاى سنى بيشتر اوقات 
خود را در مدرسه مى گذرانند و روشن است كه فضاى اين موقعيت ها 

تأثيرات مهمى بر سالمت افراد در بزرگسالى دارد.
رجبى ادامه داد: بر اين اساس صاحبنظران مسائل روانى در كنار توصيه 
به خانواده ها در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت روانى و تامين 
آن، مراكز آموزشــى و مدارس را  مورد توجه خــود قرار مى دهند و 
معتقدند كه رســيدن به اهداف آموزشــى كه مدارس به عنوان اهداف 
اساســى خود به آنها توجه دارند، مستلزم تامين بهداشت روانى دانش 

آموزان است.
 اين مشاوران خود نياز به مشاوره دارند

وى با بيان اينكه ســالمت روانى دانش آموزان با پيشــرفت تحصيلى 
آنهــا رابطه دارد و دانش آموزانى كه به نحوى از مشــكالت روانى يا 
از فقدان بهداشــت روانى مناسب رنج مى برند اغلب با افت تحصيلى 
مواجه هســتند، افزود: جهت تامين شرايط مناسب براى نيل به اهداف 
آموزشى، تربيتى و تضمين سالمت افراد در جامعه در سنين مختلف، 
اعمال شــيوه هاى مناسب جهت تامين بهداشت روانى بايد در مدارس 

مدنظر قرار گيرد.
 محيط مدرسه و بهداشت روانى

وى افزود: محيطى كســب علــم براى دانش آمــوزان همچون تمام 
محيطهاى ديگر كه بر رفتار فرد موثر اســت، رفتار و ســالمت روان 
آنها را تحت تاثير قرار مى دهد.محيط فيزيكى مدرسه از جمله شرايط 
ســاختمانى، نور، رنگ، بهداشت محيط در سالمت روان دانش آموزان 
تاثير گذار است. همچنين ضروريســت كه در جهت ارتقاء بهداشت 
روانى دانش آموزان تامين شرايط فيزيكى مناسب مورد توجه قرار گيرد.

 بهداشت روانى مسئولين مدرسه
 رجبى افزود: در تامين بهداشت روانى دانش آموزان، توجه به بهداشت 
روانى مســئوالن و كاركنان مدارس نيز حائز اهميت اســت. عالوه بر 
تاثير الگويى مســئولين مدرسه بر رفتار دانش آموزان، نوع ارتباطى كه 
با دانش آموزان برقرار مى كنند نيز مى توانند سودمند يا بر عكس مخل 

بهداشت روانى دانش آموزان باشد.
 نقش مشاور در تامين بهداشت روانى در مدرسه

 وى با بيان اينكه مشاور نقطه مركزى در تامين بهداشت روانى مدرسه 
به شمار مى رود، تشريح كرد: مشاور با شناسايى عوامل مخل بهداشت 
روانى و عوامل ارتقا دهنده بهداشت روانى سعى در ايجاد فضايى سالم 
در مدرســه دارد؛  چرا كه عالوه بر نقش الگودهى، مشــاوره مى تواند 
الگويى براى معلمان ديگر باشد و با شناسايى دانش آموزان مشكل دار و 
كمك به رفع مشكل آنها و شناخت ساير عوامل و با استفاده از امكانات 

موجود به ارتقاى سطح بهداشت روانى مدرسه بپردازد.

برچيده شدن بساط اضافه خدمت هاى 
انضباطى 

 به زودى بساط اضافه خدمت هاى انضباطى برچيده خواهد شد.
رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص احتمال تصويب طرح خدمت 
داوطلبانه اظهار داشــت: حداقل تا 10 سال آينده حتى يك درصد هم 
احتمال تصويــب چنين طرحى وجود ندارد و اين طرح از بررســى 

كميسيون امنيت  نيز خارج شده است.
موســى كمالى، با بيــان اينكه برنامه اى بــراى افزايش مدت خدمت 
ســربازى وجود ندارد، گفت: با توجه به كاهش مواليد ذكور نيمه دوم 
سال 70 و 80 كاهش تعداد مشمولين اعزامى پيشنهاداتى داده شده است 

اما افزايش مدت خدمت امكان ندارد.
كمالى در مورد تعيين زمان اعزام تا يك ســال پس از فارغ التحصيلى 
گفت: معموال مشمولين از يك سال فرصت، استفاده مى كنند و كسانى 
كه خودشــان را زودتر معرفى كنند، سعى مى شود اعزام آن ها پس از 
يك سال تعيين شود، لذا كسانى كه يك سال خود را استفاده كرده اند 
اعزام آن ها تعويق نمى افتند مگر اينكه مشكل حادى داشته باشند، البته 

به آن هايى كه از يك سال استفاده نكرده باشند نيز كمك مى شود.

نظام برنامه اى براى محدود سازى دوره هاى 
روزانه دانشگاه ندارد

 نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
معتقد است: افزايش دانشگاه هاى شهريه پرداز به دليل گسترش تعداد 
مراكز آموزش عالى اســت واگرنه دولت و مجلس سياســت گذارى 

خاصى براى افزايش دانشگاه هاى پولى ندارند.
داود محمــدى در گفت وگو با ايرنا با اشــاره به آمارهايى كه در باره 
دانشگاه هاى پولى اعالم مى شــود، گفت : اين آمارها به دليل توسعه 
دانشگاه ها است چرا كه مجلس و دولت به دنبال محدودسازى دورهاى 
روزانه نيســتند چرا كه تحقق عدالت آموزشــى يكى از اهداف نظام 

جمهورى اسالمى است.
وى با بيان اينكه تبعيضى در حوزه آموزش از مدرسه تا دانشگاه اعمال 
نمى شــود، گفت: درصورت چنين اقدامى در زمان ورود به دانشگاه، 
دانشجويان طبقات مرفه با درس خواندن در دانشگاه هاى برتر امكان 

پيدا كردن شغل بهتر و منزلت اجتماعى باالتر را خواهند داشت.

190 كشته در6 ماه امسال همدان
 190 تن در ســوانح رانندگى درون و برون شــهرى اين استان از 

ابتداى سال جارى تا پايان مرداد ماه جان باختند.
مديركل پزشــكى قانونى همدان در گفت و گــو با ايرنا با بيان اينكه 
140 مرد و 50 زن در ســوانح رانندگى پنج ماهه امســال جان باختند 
اضافه كرد: اين در حاليســت كه در پنج ماهه نخســت سال گذشته 
210 تن شــامل 162 مرد و 48 زن جان خود را در ســوانح رانندگى 

از دست دادند.
على احسان صالح اظهار داشت: بررسى آمارى سوانح رانندگى مويد 

كاهش شمار متوفيان سوانح رانندگى در پنج ماهه سالجارى است.
صالح گفت: پنج ماهه سالجارى 33 تن در سوانح درون شهرى، 
135 تن در تصادف برون شــهرى، هفــت تن در معابر خاكى و 
روســتايى و 21 نفر در ســاير محورها جان خود را از دســت 

دادند.
وى افزود: ميزان متوفيان ســوانح رانندگى درون شهرى در اين مدت 
زمان 5,7 درصد، برون شــهرى 8,1 درصد، خاكى و روســتايى 50 

درصد كاهش داشته و ساير محورها تغييرى نداشته است.
مديركل پزشكى قانونى همدان خاطر نشان كرد: سه هزار و 465 نفر 
در ســوانح پنج ماهه سال گذشته مجروح شدند كه اين آمار در مدت 
مشابه سال جارى با 4,6 درصد رشد به سه هزار 626 تن رسيده است.

صالح ادامه داد: 2 هــزار و 525 مرد و يك هزار و 101 زن از ابتداى 
سال جارى تا پايان مرداد ماه در سوانح رانندگى همدان مجروح شدند.
سال گذشته 505 تن در سوانح رانندگى درون و برون شهرى اين استان 
جان خود را از دست دادند كه نسبت به سال 95 كه 509 تن بود، يك 

درصد كاهش داشت.
همچنين سال گذشته هفت هزار و 372 تن در سوانح جاده اين استان 

مجروح شدند.

موتورسوار در سانحه رانندگى تويسركان 
جان باخت

 بر اثر برخورد يك دســتگاه موتورسيكلت با وانت پيكان در جاده 
روستايى تويسركان، موتورسوار جوان جان باخت.

رئيس پليس راه استان همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين 
ســانحه رانندگى ســاعت 21 روز جمعه در جاده روستايى «سوتلق» 

تويسركان رخ داد.
رضا عزيزى اضافه كرد: موتور ســوار جوان بدون رعايت حق تقدم 
اقدام به ســبقت غيرمجاز از يك دستگاه سوارى كرد اما با خودروى 

وانت پيكان به صورت رخ به رخ برخورد كرد.
رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: آمار سوانح فوتى موتورسواران 
در فصل بهار روند نزولى داشت كه با ورود به فصل تابستان اين آمار 
افزايش يافت. عزيزى ادامه داد: بيشتر موتورسواران به ويژه آنهايى كه 
در مسيرهاى روســتايى تردد مى كنند توجهى به قوانين راهنمايى و 
رانندگى ندارند. وى رانندگى افراد بدون گواهينامه، استفاده نكردن از 
كاله ايمنى، حركت خالف جهت، حركت هاى نمايشى و تك چرخ 

را عمده تخلف موتورسواران عنوان كرد.
پنج ماهه ســالجارى 33 تن در ســوانح درون شــهرى، 135 تن در 
تصادف برون شــهرى، هفت تن در معابر خاكى و روستايى و 21 نفر 

در ساير محورها جان خود را از دست دادند.

همدان پيام: كالف پيچيده حقوق هاي نجوي؟
 آخرش با اين حقوقشون ميرن فضا!! 

تجارت: پيچ و خم هاي مترو از زبان رئيس شورا 
 پيچ و خم مترو هم خبر ساز شده؟!!
اقتصاد ملي: بحران در معيشت كارگران

 كارگران رفاه نداشتن كه امروز از بحران بترسند
اطالعات: كشف مجسمه گيلگمشي در كرمانشاه 

 بدون شرح!! 
جمهوري اســالمي: اتاق تهران: نگرانــي از كمبود كاال برطرف 

است  شده 
 هنر اينه كه نگراني پوِل خريد رو كم كنيد!! 

آرمان: دست ها به لوازم التحرير نمي رسد 
 دست از همه چيز كوتاه شده!!

همدان پيام: اتوبوس گردشگري از پياده راه همدان خداحافظي مي كند 
 با اين گرونى كسى پول گردش رفتن رو نداره!!

تجارت: دور زدن قانون ممنوع 
 اين روزا قانون همه رو دور مى زنه!!

افكار: دهان كجي نوكيا به اپل 
 فكر كنم از ترامپ ياد گرفته!! 
ايران: روحاني به نيويورك مي رود 
 هاله اى از نور سراغش مياد؟

همدان پيام: صدرنشين عراقي ها در سفرهاي ورودي
 حاال ديگه بعد صدام عراقى ها خوش گذران شدند 

آفتاب: تبريز ديگر شهر بي گدا نيست؟
  اسفند دود نكرديد اينطوري شد!! 
خراسان: خانه تكاني در مديريت استان

 هنوز 6 ماه مانده به عيد چه كاريه ؟ 
دنياي اقتصاد: رشد مسكن در نيسمال دوم 

 اون موقع مسكن رفته كره ماه!! 
ابرار ورزشى: بازگشت رويايى 

 از رويا به واقعيت مى رسى!! 

سمانه جهانگيرى عرش »
 همزمان با 31 شــهريور، آغاز هفته دفاع 
مقدس يگان هاى سپاه، بسيج، ارتش و نيروى 
انتظامى اســتان همدان همــگام با نيروهاى 
مســلح در سراسر كشــور،  در محل ميدان 
باباطاهر رژه رفتند تا همچون هميشه آمادگى 
دفاعى، اقتدار و صالبتشــان را براى دفاع از 

ايران اسالمى به نمايش بگذارند.
اين آئين با حضــور مردم و حمايت معنوى 
آنــان از فرزندان خود در نيروهاى مســلح، 
ساعت 8 و نيم صبح با شكوه خاصى برگزار 

شد.
در اين مراســم نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه همدان گفت:  تاريخچه ايثارگرى 
دالورمردان ارتش، ســپاه ســرافراز، نيروى 
انتظامــِى خدوم و ديگــر نهادهاى نظامى و 
اطالعاتى ايران اســالمى يك كتاب قطور با 

تاريخى پر افتخار براى ملت ايران است.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى دفاع اظهار 
كرد: دفاع، در دين متعالى اسالم جزء واجبات 
دينى مسلمانان محسوب  مى شود تا آنجا كه 
اگر انسان توانمنمدى نسبت به دفاع از جان و 

مال كوتاهى كند، محكوم است.
وى گفت: دفاع نكردن از حريم مقدس شرع، 
خانواده، شهر و كشور براى آنها كه توان دارند 
گناه كبيره، جرم و جنايت محسوب مى شود.

عضو مجلس خبرگان رهبرى بيان كرد: اگر 
دفاع غيرتمندانه رزمندگان نباشــد دشمنان 
مساجد، كليساها، آئين نماز جمعه، كارخانه ها، 

دانشگاه ها و مدارس را بمباران مى كنند.
آيــت ا... طه محمدى ادامه داد: دشــمن در 
دوران دفاع مقدس بــا تهاجمى خصمانه و 
حمايت مالى و تسليحاتى 40 كشور به ايران 
حملــه كرد اما با دفــاع غيرتمندانه فرزندان 

عاشورا از حريم كشور مواجه شد.
وى ادامــه داد: دفــاع از مظلــوم يكــى از 
ارزش هاى متعالى دين مبين اســالم است و 
در اين راســتا ايران اســالمى همواره حامى 

كشورهاى مظلوم بوده است.
محمدى اظهار داشــت: رزمنــدگان ايران، 
كشــورهاى عراق و ســوريه را از دســت 

متجاوزان نجات دادند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: يك عده 
فريب خورده حضور مستشــارى رزمندگان 
اين كشور در ســوريه را زير سوال مى برند 
در حاليكه اگر اين اقدام صورت نمى گرفت 
بفرموده رهبر معظم انقالب بايد با دشمن در 

كرمانشاه و همدان بجنگيم.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهر 
همــدان بيان كرد: چندى پيــش، تعدادى از 
رزمندگان اين مرز بوم در آذربايجان شــهيد 
شدند كه اين رويداد مويد ضرورت جنگ با 

دشمن در خارج از مرزها است.
آيت ا... طه محمدى گفت: پس از اشــغال 
عراق توسط آمريكا، جنايت هاى هولناك كه 
تاريخ توان ثبت آنرا ندارد، در اين كشور رخ 

داد.
وى اضافه كرد: در چند سالى كه آمريكا اقدام 
به راه اندازى جنگ نيابتى در سوريه و عراق 
به نام داعش كرده است هزاران كودك، پير و 

جوان كشته و آواره شدند.
امام جمعه همدان خاطرنشان كرد: بيش از 70

سال است كه صهيونيزم قبله اول مسلمانان را 
محاصره كرده است و جنايات زيادى را عليه 

اين ملت انجام مى دهد.
آيــت ا... طه محمدى با بيــان اينكه يمن از 
چهار سال پيش تاكنون زير آتش آل صعود و 
آمريكا قرار گرفته است، بيان كرد: سرنوشت 
افغانستان غم بارترين وضعيت است؛ آمريكا 
2 هزار نيروى داعش در افغانستان تربيت مى 
كند تا ســلطه نحس خود را به مردم تحميل 

كند.
وى گفــت: كشــور اهل بيــت عصمت و 
طهــارت(ع) براى ارج نهــادن و تكريم اين 
نهضت مقدس كه دفاع از دين و انسانيت را 
يك ارزش مى داند، هم اينك در تب و تاب 

عزادارى براى امام حسين(ع) است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: دفاع در 
برابر دشمن در جهان خلقت يك سنت ثابت 
و امرى بديهى است و اين غريضه در تمامى 

مخلوقات نهفته است.در اين مراسم فرمانده 
پايگاه سوم شكارى شــهيد نوژه همدان نيز 
گفت: دفاع مقدس نقطه عطف و برگ زرينى 
بر افتخارات اين انقالب است كه در تاريخ پُر 

فراز و نشيب ايران مى درخشد.
امير زال بيگى يادآورى كرد: هشــت ســال 
جنگ تحميلى تنها جنگى است كه به بركت 
فداكارى و از خودگذشتگى رزمندگان و ملت 
ايران يك وجب از خاك اين كشور جدا نشد.

ارشد نظامى آجا در همدان خاطرنشان كرد: 
ساعت 12 و هفت دقيقه 31 شهريور سال 
59 دشــمن با تمامى ساز و برگ خود و با 
همراهى كشورهاى استثمار شرق و غرب، 
حمايت كشــورهاى مرتجع منطقه و چراغ 
سبز آمريكا 15 پايگاه هوايى مهم كشور را 

مورد حمله قرار داد.
زال بيگــى ادامه داد: 2 ســاعت پس از اين 
يورش، پايگاه شكارى شهيد نوژه و ياسينى 
با ترميم محل هاى مورد حمله دشــمن در 
2 مرحله حمله با نام طــرح انتقام از پايگاه 
همدان و بوشــهر، 2 پايگاه هوايى عراق را 

بمباران كردند.
وى اضافه كرد: تيز پروازان نيروى هوايى در 
دومين روز از جنگ تحميلى عمليات كمان 
99 را اجرايــى كرده و با 140 فروند هواپيما 
تمامــى پايگاه هاى عراق را مورد حمله قرار 

دادند.
فرمانده پايگاه سوم شكارى شهيد نوژه همدان 
اظهار داشت: اين عمليات به قدرى موجب 
تضعيف دشمن شد كه تا 6 ماه از آغاز جنگ، 

نيروى هوايى و زمينى عراق زمين گير بود.
وى افزود: رشــادت رزمندگان در عمليات 
هاى مختلف از جمله فتح المبين، بيت القدس 
و انواع والفجرها موجب پيشگيرى از حمله 

دشمن و پيروزى ايران در جنگ نابرابر شد.
زال بيگى يادآورى كرد: 636 مورد عمليات 
متجاوزانه پيش از آغاز جنگ از سوى عراق 
به ايران صورت گرفته و بســيارى از شهرها 

مورد تهاجم دشمن قرار گرفته بودند.
ارشــد نظامى آجا افزود: اين تجاوزها مويد 
آغاز جنگ از ســوى عراق و دفاع از سوى 

ملت ايران در برابر اين تجاوز آشكار است.
 در پايان اين مراسم نيروهاى مسلح در امنيت 
كامل با شكوه خاصى با رژه اى زيبا به نمايش 

قدرت پرداختند.

 در حمله تروريستى صبح ديروز به رژه 
نيرهاى مسلح در اهوار، تيراندازى از پشت 
جايگاه مخصوص مســئوالن انجام شده و 
حاضــران براى احتياط روى زمين افتادند. 
مهاجمــان لباس نظامى به تن داشــته اند. 
از تعداد زخمى ها هنوز آمارى در دســت 
نيســت. اين تيراندازى حــدود 10 دقيقه 
ادامه داشــته است و تا لحظه مخابره خبر، 
صداى آژير آمبوالنس ها كه به سوى محل 

مى روند، شنيده مى شود.
چند تروريست در مراســم رژه نيروهاى 
مســلح در اهواز، حاضريــن را به گلوله 
بستند و سپس از محل گريختند. نيروهاى 
امنيتى در شهر اهواز اين گروه تروريستى را 
تعقيب كردند كه منجر به تبادل آتش شد و 
در نهايت چهار عامل تيراندازى در جريان 

اين تبادل آتش كشته شدند.
به گزارش «تابناك»، رژه نيروهاى مســلح 
مســتقر در اهواز به مناســبت آغاز هفته 
دفــاع مقدس در منطقه لشــكر 92 زرهى 
اهواز اهواز از ســاعت هشت و سى دقيقه 
صبح ديروز آغاز شــد و در حدود ساعت 
نه صبح، اين مراســم صحنــه يك حمله 
تروريســتى شد و چند عنصر مسلح مردم 

را به گلوله بستند.
اين تيراندازى از پشت جايگاه مخصوص 
مســئوالن آغاز شــد و حــدود 10 دقيقه 
ادامه داشت. مهاجمان لباس نظامى به تن 
داشته اند، به گفته سخنگوى سپاه پاسداران 

وابســته به جريان االهوازيه بودند و اقدام 
آنها براى تحت الشــعاع قرار دادن عظمت 
رژه نيروهاى مســلح بوده اســت. چنين 
اقداماتى پيش از اين هم مسبوق به سابقه 
اســت و اين جريان به سمت كاروان هاى 
راهيان نور در سال هاى گذشته تيراندازى 

كرده است.
به گفته معاون اســتاندار خوزستان بر طبق 
آخرين گزارشهاى رسيده تاكنون 25 نفر در 
پى حمله تروريستى به رژه نيروهاى مسلح 

در اهواز شهيد و 60 نفر مجروح شده اند.
تروريســت ها كه پس از حمله تروريستى 
متوارى شــده بودند، مــورد تعقيب قرار 
گرفتند و در جريان تبادل آتش با نيروهاى 

امنيتى چهار تن از آنها كشته شدند.
بعد از ظهر ديروز همچنين شبكه اسكاى 
نيوز بــه نقل از گروه تروريســتى داعش 
گزارش داد كه داعش مسئوليت اين حمله 

را بر عهده گرفته است.
شبكه اســكاى نيوز عربى در بخش خبر 
فورى خود اعالم كرد كه داعش مسئوليت 
حمله تروريســتى صبح ديــروز در رژه 
نيروهاى مســلح ايران در اهواز را به عهده 

گرفته است.
بــه  ريس جمهــور  دســتور   
دســتگاه هاى امنيتى براى پى گيرى 

حادثه تروريستى اهواز
رييــس جمهور در پى حمله تروريســتى 
به مردم اهــواز در مراســم رژه نيروهاى 

مســلح ، در تماســى تلفنــى با 
«عبدالرضــا رحمانى فضلى» وزير 
كشــور و «غالمرضا شــريعتى » 
تازه  جريان  در  استاندارخوزستان، 
ترين گزارش اقدام تروريســتى در 
اهواز و روند شناسايى و رسيدگى 
به وضعيت مجروحان اين اســتان 
قــرار گرفــت و دســتورات الزم 
را صــادر كرد.به گزارش ايســنا، 
حجت االسالم و المسلمين  حسن 
روحانى در اين تماس هاى تلفنى، 
ضمــن  آرزوى علو درجات براى 
شــهداى اين حادثه تروريستى و 
ابراز همدردى بــا خانواده هاى معظم اين 
شهيدان،  دستور داد تمام امكانات در جهت 
اقدامات فورى و امدادى براى رسيدگى به 
وضعيت مجروحان اين حادثه تروريستى  

بكار گرفته شود.
 روحانــى دســتورات الزم را به وزارت 
اطالعــات براى بســيج همــه امكانات 
دستگاهها و نهادهاى امنيتى و نظامى جهت 
شناسايى سريع تروريست ها و سرشاخه 
هاى ارتباطى آنان و برخورد قاطع و عبرت 

آموز با مرتبطين  اين جنايت صادر كرد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: پاسخ جمهورى 
اسالمى ايران به كوچكترين تهديد، كوبنده 
خواهد بود اما كسانى كه از اين تروريست 
ها پشتيبانى تبليغاتى و اطالعاتى مى كنند، 

بايد پاسخگو باشند.
 به ســرعت و قاطعانه پاســخ 

خواهيم داد
وزير امورخارجه كشورمان با انتشار پيامى 
در واكنش به حمله تروريســتى در اهواز 
گفت كه ايران، حاميان تروريسم در منطقه 
و اربابان آمريكايى شان براى چنين حمالتى 

مسئول مى داند.
 محمد جواد ظريــف صفحه توئيتر خود 
نوشــت: تروريســت هايى كه توسط يك 
رژيم خارجى به كار گرفته، آموزش ديده، 
مسلح شده و از آن ها دستمزد گرفته بودند 
به اهواز حمله كردند. كودكان و خبرنگاران 

در ميان تلفات حادثه بودند.

هفته دفاع مقدس با رژه دالور مردان استان آغاز شد

نمايش اقتدار 
نيروهاى مسلح دراستان

25 نفرشهيد و 60 نفر مجروح شدند
حمله تروريستى به مراسم رژه نيروهاى مسلح در اهواز 
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تاكيد  بر تسريع در رفع موانع پيش روى ترخيص كاال 
 بخش خصوصى انتظار دارد با توجه به شرايط دشوار پيش روى كشور، موانع فرارو 
ترخيص كاال برطرف شــود، اميدواريم با تصميمات اتخاذ شــده از سوى دولت، شاهد 

سرعت بخشيدن به روند رو به رشد ترخيص كاال از گمرك باشيم.
معاون اول رييس جمهورى با يادآورى فضاســازى هــاى منفى عليه بازرگانان و بخش 
خصوصى كشور اظهارداشت: حســاب كسانى كه به دنبال سوء استفاده هستند و به نام 
بخش خصوصى فعاليت مى كنند از بخش خصوصى واقعى و سالم جدا است و بايد با 

آنها برخورد شود.
به گزارش ايرنا، «اســحاق جهانگيرى» ادامه داد: بخش خصوصى واقعى كشور سربازان 

خط مقدم جنگ اقتصادى پيش رو هســتند كه بايد از آنها حمايت كنيم و اجازه ندهيم 
عملكرد نادرست برخى افراد سوء استفاده گر، موجب بدنامى بخش خصوصى خوشنام 
كشور شود. جهانگيرى از دست اندركاران گمرك جمهورى اسالمى ايران قدردانى كرد 
و گفت: گمرك انصافا در ســال هاى اخير تغيير و تحوالت مثبتى را ايجاد و تسهيالت 

مناسبى براى صادركنندگان و واردكنندگان كشور فراهم كرده است. 
وى خاطرنشان كرد: در شرايط جديد پيش رو نيز دست اندركاران گمرك همراهى مثبت 
و ســازنده اى از خود نشــان داده اند كه البته از مديران واقعى انتظار مى رود كه در اين 

گونه مواقع ريسك پذيرى داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ كنند. 
معاون اول رييس جمهورى افزود: مديران نبايد با اين نگرانى كه ممكن اســت تصميم 

امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويى از آنها را فراهم كند از ريسك پذيرى 
و تصميمات سريع خوددارى كنند چرا كه نمى توان نسبت به وضعيت مردم بى تفاوت 

بود و حل مشكالت مردم نيازمند تصميمات به موقع و ريسك پذير است. 
وى در ادامه به بازديد خود از انبارهاى گمرك تهران و وفور كاال در اين انبارها اشاره كرد 
و گفت: حجم قابل توجهى از كاالها نسبت به سال گذشته در انبارهاى گمركات كشور 

وجود دارد و اين يعنى با محدوديت واردات كاال به كشور روبرو نيستيم. 
معاون اول رييس جمهورى تصريح كرد: ميزان واردات كاال در ســال 97 نسبت به سال 
گذشــته اگر بيشتر نشده باشد، كمتر نيست و اگر در برخى كاالها ميزان واردات كاهش 

يافته بدليل تصميمات و صالحديد دولت بوده است. 

خبـر

بد نيست از نمد گراني ها كالهي هم براي 
خودمان بدوزيم

مهدي ناصرنژاد»
 ايــن روزهــا مشــكل گرانــي ارز و تحريم هــاي اقتصــادي 
دشــمن و گرانــي كمرشــكن قيمــت مــواد اوليــه و مايجتــاج 
ــد  ــه باي ــت ك ــم نيس ــورمان ك ــردن كش ــج ك ــراي فل ــي ب عموم
چالــش احتــكار كاال و افزايــش خودســرانه قيمت هــا توســط 
ــه  ــه آن اضاف ــم ب ــاف را ه ــب نما و بي انص ــاي كاس ــتي آدم ه مش

ــم.  كني
در اين بــاره بســياري از كارشناســان اقتصــادي نظــر مي دهنــد 
ــر بيشــتر از اينكــه از  ــه اقتصــادي كشــور در ماه هــاي اخي كــه پاي
تحريــم دشــمنانه خارجي هــا و افزايــش جهانــي قيمت هــا ضربــه 
بخــورد، از فرصت طلبي هــا و ســوء اســتفاده دســت اندركاران 
ــن  ــابي در اي ــان و آب حس ــه ن ــيدن ب ــراي رس ــي ب ــازار داخل ب

ــده اســت.  بلبشــوي اقتصــادي آســيب دي
ــروز  ــفته اقتصــاد ام ــوال آش ــاع و اح ــر در اوض ــي ديگ ــه عبارت ب
ــزي  ــت چي ــر موقعي ــا ودر ه ــر كج ــس در ه ــر ك ــا ه ــور م كش
بــراي توليــدو فــروش داشــته اســت، پنهــان ســاخته تــا در فرصتــي 
ــده  ــه دســت مصرف كنن ــر ب ــد براب ــاي چن ــا قيمت ه مناســب و ب
برســاند تــا بلكــه از نمــد گراني هــا و افزايــش خودســرانه 
قيمت هــا، كالهــي هــم نصيــب او شــود واز غافلــه بــزن  درروهــا 

ــد. عقــب نمان
ــروزي  ــرايط ام ــا در ش ــري قيمت ه ــد براب ــش چن ــع افزاي در واق
جامعــه مــا بــراي هيــچ واردكننــده و توليدكننــده و حتــي كاســب 
ــه نحــوي  ــدارد؛ چــون هــر كســي كــه ب ــروش فرقــي ن و خرده ف
ــازار دارد و خريدوفــروش مي كنــد، اجنــاس خــود را  دســتي در ب
ــد و چرخــش  ــه دســت مشــتريان خــود مي ده ــه قيمــت روز ب ب
و  مــردم  خيــل  تنهــا  آشــفته بازار  ايــن  در  امــا  مي چرخــد، 
خانواده هــاي حقوق بگيــر و بازنشســته و كارگــران فصلــي و 
ــود را از  ــد خ ــدرت خري ــد و ق ــج مي برن ــه رن ــتند ك ــي هس دائم

ــد.  دســت داده ان
يكــي از بازنشســتگان شــهر مــا كــه دل پــردردي از ايــن گراني هــا 
بســيار  گله مندي هــاي  بــا  دارد،  اقتصــادي  نابســاماني هاي  و 
مي گويــد، «فالنــي؛ بنويــس واعــالم كــن كــه حقــوق و مســتمري 
ــر  ــان اگ ــون توم ــدود 2 ميلي ــا ح ــتگان ب ــب بازنشس ــه اغل ماهان
ــر از 140 دالر در  ــيار كمت ــود، بس ــبه ش ــد ارزي محاس ــا درآم ب
ــي هــم در  ــول 3 عــدد ســاندويچ معمول ــود كــه پ ــاه خواهــد ب م
ــود!». ــا نمي ش ــان م ــياري از هموطن ــي بس ــافرت هاي خارج مس
ــه  ــتمان ب ــم هســتيم و دس ــه اهــل قل ــا ك ــال م ــر حــال امث ــه ه ب
ــاس  ــه حس ــن بره ــد در اي ــد، باي ــات مي رس ــانه ها و مطبوع رس
بســياري تعــارف و رودربايســتي را بــا خودمــان و مردمانمــان كنــار 
ــردن  ــم گ ــرات را ه ــام تقصي ــر تم ــه اگ ــيم ك ــم و بنويس بگذاري
دولتمــردان و مســئوالن ريــز و درشــت بخصــوص در حوزه هــاي 
ــورد  ــه بي م ــا و واهم ــد از فرصت طلبي ه ــم، نباي اقتصــادي بيندازي
ــم، فرصت طلبي هــا از ايــن جهــت كــه  قشــرهاي ســاده دل بگذري
بــه قــول يكــي از شــهروندان محتــرم، ســوپرماركتي محــل، اغلــب 
ــار مغــازه و منــزل شــخصي اش  اجنــاس خــود را در گوشــه و كن
قايــم كــرده و بــه بهانــه فاكتورهــاي جديــد بــا چنــد برابــر قيمــت 

ــذارد. ــتريان خــود مي گ ــار مش ــتنويس در اختي دس
ــل  ــر دلي ــه ه ــاال ب ــه ح ــي ك ــن رب گوجه فرنگ ــه اش همي نمون
كمبــود قوطــي بســته بندي يــا صــادرات قانونــي و غيرقانونــي بــه 
ــيده و بيشــتر موجــودي  ــي آن رس ــر قيمــت قبل ــل 2/5 براب حداق
ــد و  ــا قيمت هــاي جدي ــازه داران و ســوپرماركتي ها ب ــي مغ اينچنين
دســتنويس عرضــه مي شــود. البتــه قبــل از ايــن تصــور مي شــد تنها 
ــراي  ــي ب ــود قوطي هــاي حلب ــي رب گوجه فرنگــي، نب ــل گران دلي
ــه بيشــتر  ــا ك ــن روزه ــا اي ــد، ام ــته بندي در كارخانجــات باش بس
محصــوالت كارخانجــات رب ســازي در ظرف هــاي شيشــه اي 
ــروش  ــاي ف ــي در قيمت ه ــر مثبت ــچ تغيي ــود، هي ــته بندي مي ش بس
ــادرات  ــه ص ــود ك ــوم مي ش ــده اســت و معل ــي حاصــل نش جزي

ــت. ــر اس ــاي چندبراب ــث گراني ه ــع باع بي موق
ــه  ــديد و ب ــاي ش ــورد از كمبوده ــرس بي م ــر ت ــويي ديگ از س
نوعــي قحطــي، بيشــتر خانواده هــا را وادار مي ســازد تــا بــه 
ــه  ــد ك ــود بپردازن ــر خ ــورد نظ ــاي م ــازي كااله ــار و ذخيره س انب
چنيــن رويــه اي ضربه هــاي هولنــاك بــر پيكــره اقتصــادي و 
ــه ممكــن  ــي ك ــازد در صورت ــادل عرضــه و تقاضــا وارد مي س تع
اســت اغلــب كاالهايــي كــه در منــازل ذخيره ســازي مي شــود، در 
ميان مــدت تاريــخ مصــرف خــود را از دســت بدهــد و بــه ناچــار 
دور ريختــه شــود كــه ظلــم بزرگــي بــه منابــع ملــي خواهــد بــود.

ساعت كارى بانك هاى خصوصى در مهرماه 
تغيير نمى كند

 دبير كانون بانك ها و موسســات خصوصى كشور اعالم كرد كه 
ساعت كارى بانك ها در دو هفته نخست مهر ماه تغييرى نمى كند.

محمدرضا جمشــيدى درباره اينكه ادارات و دستگاه هاى دولتى مى 
توانند براى كمك به مديريت ترافيك در شهرها با توجه به بازگشايى 
مدارس اقدام به شناور كردن ساعت كارى كنند، گفت: ساعت كارى 
بانك هاى خصوصى در 2 هفته نخست مهرماه هيچ تغييرى نمى كند 

و مطابق قبل است.
وى افزود: ســاعت كارى برخى از بانك هاى خصوصى از ساعت 8

تا 16 و برخى ديگر 8 تا 15 و 30 دقيقه اســت و كاركنان براســاس 
ساعت كارى قبلى خود بر سر كار حاضر شده و خدمات دهى انجام 

مى دهند.

گوشى موبايل ارزان نمى شود 
 رئيس اتحاديه فروشندگان گوشى تلفن همراه با بيان اينكه قيمت 
گوشى به نرخ ارز مرتبط است، گفت: نبايد توقع داشت كه با ورود 

گوشى هاى تازه وارد، گوشى در بازار ارزان شود.
ابراهيم درســتى در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت گوشيهاى 
ترخيص شــده با ارز دولتى از گمرك و زمــان توزيع آن در بازار، 
اظهار داشــت: شــنيده ها حاكى از آن است كه ظرف يك هفته اين 
گوشــى ها در كميته قيمتگذارى، تعيين تكليف شــده و وارد بازار 

شود.
وى بــا بيان اينكه وزراى ارتباطات و صنعت در كميته اى دراين 
باره تصميم گيرى خواهند كرد، گفت: ورود اين تعداد گوشــى 
بــه بازار و نيز گوشــيهاى توقيف شــده مى توانــد تا حدودى 
وضعيت نابســامان بازار گوشى را بهتر كند اما اين به معناى آن 
نيســت كه قيمتها ارزان شود. چرا كه نرخ گوشى به ارز وابسته 
اســت و بسيارى از گوشــيهايى كه هم اكنون در بازار هستند با 

ارز آزاد وارد شده اند.

 به دليــل باال بــودن هزينه هاى تمام 
شــده توليد مواد معدنى، با وجود كيفيت 
اســتثنايى محصوالت استان همدان توان 

رقابت در بازارهاى جهانى وجود ندارد.
معــدن و صنايــع تبديلــى آن يكى از 
بازارهاى  مى تواند  كه  است  فرصت هايى 
جهانى را فتح و براى كشــور و اســتان 
ارزآورى داشته باشــد. اما سؤال مهم و 
اساســى زمانى مطرح مى شود كه چرا در 
استانى چون همدان كه معادن منحصر به 
فردى وجود دارد كــه كيفيت آن زبانزد 
خاص و عام اســت، صنايــع تبديلى و 
صــادرات مــواد حاصــل از آن رونق 
نمى گيرد، به ويژه در شرايط فعلى كشور 
كه به برخى از كارشناسان از آن به عنوان 

بهشت صادرات ياد مى كنند.
قطعا براى رسيدن به اين اهداف نياز به تأمين 
زيرساخت ها، تغيير رفتارهاى غلط اقتصادى 
و حمايت هاى دولتى و حاكميتى نياز است 
كه بايد صورت گيرد و در غير اين صورت 

ظرفيت ها بدون استفاده باقى خواهد ماند.
سرمايه گذارى در ارتقاى سطح تكنولوژى 
ماشين آالت معدنى، تعريف استانداردهاى 
مطابق با تقاضاى جهانى و نظارت صحيح 
بر روند صادرات مواد معدنى از مهمترين 
مواردى است كه براى رونق صادرات در 

اين حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد.
تحقق نيافتن شرط رقابت پذيرى

معاون امور معادن و صنايع معدنى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان در 
گفت و گو با فارس اظهــار كرد: براى رونق 
و اســتمرار صادرات مواد معدنى و صنايع 
تبديلى حاصل از آن بايد زيرســاخت هاى 

الزم  فراهم شود.
محمد خاكى با اشــاره بــه اينكه صادرات 
برخى از مواد معدنى همدان انجام مى شود، 
افزود: اما نكته مهــم صادرات، توان رقابت 
در بازارهاى خارجى است تا بتوانيم به طور 
مســتمر در بازارهاى هدف حضور داشــته 

باشيم.
وى با بيان اينكــه هزينه حمل مواد معدنى 
يكى از چالش هاى اين حوزه است، تصريح 
كرد: مواد معدنى كشــف شــده در همدان 
مشترى هاى بى شــمارى دارد اما از آنجا كه 
هزينه حمــل آن به بندرعباس بســيار باال 
مى شود، توجيه اقتصادى صادرات را از بين 

مى برد.
معاون معدنى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همــدان با اشــاره به اينكه 
حمل و نقل يكى از مســائل مهم صادرات 
مواد معدنى است، ادامه داد: اين مسأله براى 
اســتانى چون همدان كه از مرزهاى تجارى 
كشور فاصله دارد بسيار حائز اهميت است و 

بايد براى آن تدبيرى انديشيده شود.
وى خاطرنشــان كرد: در وهلــه ديگر بايد 
تكنولــوژى الزم براى توليد محصوالتى كه 
تقاضاى آن در بازارهاى جهانى وجود دارد، 

را در اختيار داشته باشيم.
ماشــين آالت  قديمى  تكنولوژى   
افزايش قيمت تمام شده را به دنبال 

دارد
خاكى با بيان اينكه تكنولــوژى بايد هزينه 
تمام شده را پايين و قابل رقابت كند، گفت: 
در حال حاضر تكنولوژى كه در ايران براى 
امور معدنى به كار گرفته مى شــود قديمى 
است و به همين دليل هزينه نهايى را افزايش 

مى دهد.
وى با اشاره به اينكه در دنيا وارد نسل پنجم 
فناورى هــاى معدنى شــدند، اظهار كرد: ما 
هنوز از نسل دوم و سوم اين فناورى ها بهره  
مى بريم كه باعث افزايش هزينه توليد و در 

نتيجه كاهش توان رقابت پذيرى مى شود.
معاون معدنى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان همدان با بيان اينكه تنوع مواد 
معدنى در ايران جزء پنج كشور برجسته دنيا 
است، افزود:  اما متأسفانه در حوزه صادرات 
ضعيف هســتيم كه بايد دولت با پرداخت 
يارانــه به اين حوزه بــه تقويت اين بخش 

بپردازد.
وى تصريــح كرد: بســيارى از كشــورها 

همچون هنــد، برزيل، آفريقــاى جنوبى با 
حمايت دولت توانستند مواد معدنى خود را 
در دنيا بشناسانند و جايگاه خود را به تثبيت 
برسانند. خاكى با اشــاره به اينكه رقباى ما 
هر روز تدبير تازه در اين حوزه مى انديشند، 
ادامه داد: تعرفه هاى تشويقى در كشورهاى 
پيشرفته در حوزه معدنى در نظر گرفته شده 
كه باعث موفقيت آنان در بازارهاى جهانى 

است.
وى با بيان اينكه اين حمايت ها باعث مى شود 
كه ما را از بازار خارج كنند، خاطرنشان كرد: 
اين اتفاقات دســت استان به تنهايى نيست 
و بايــد حمايت هاى الزم براى بازســازى 

ماشين آالت و صنايع تبديلى به عمل آيد.
معــاون معدنى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان با اشــاره به اينكه 
خام فروشــى مواد معدنى ما را به اهداف 
اقتصــادى مطلــوب نمى رســاند، گفت: 
در حــوزه صنايع تبديلــى اقداماتى چون 
احداث كارخانه گندله ســازى، كنستانتره 
آهــن، كارخانه كاغذ، احتصــال منيزيم و 
فروســيليس بايد بيشتر انجام شود تا مواد 
معدنــى فرآورى و قابل عرضــه در بازار 

باشند.
وى اظهار كرد: به عنوان مثال به ازاى هر سه 
كيلو سيليس يك كيلو فروسيليس به دست 
مى آيد و قيمت آن حدود هزار برابر افزايش 
مى يابد كه مى تواند براى اقتصاد كشــور و 

استان بسيار حائز اهميت باشد.
خاكى با تأكيد بر اينكه كيفيت مواد معدنى ما 
در استان با جهان توانايى رقابت دارد، افزود: 
تنها مشكل ما زيرساخت ها و توان چانه زنى 
الزم براى عرضه مواد معدنى در بازار جهانى 
است  هرچند در شرايط فعلى به دليل وجود 
تحريم ها خريداران مواد معدنى ما نيز كاهش 

يافته است.
مفقوده  حلقه  تجارت  در  صداقت   

صادرات مواد معدنى
رئيس خانه معدن اســتان همــدان نيز با 
تأكيــد بر اينكه خام فروش مواد معدنى به 
صالح نيست، تصريح كرد: مواد معدنى را 
حداقل دانه بندى شــده و با فرآورى اندك 

صادر كنيم.
رحيم مرتضايى با بيان اينكه همه مشكالت 
به دولت بازنمى گردد، ادامه داد: متأســفانه 
برخى از فعــاالن و بازرگانان پس از يك يا 
دو بار فروش كاالى باكيفيت، از ادامه عرضه 
كاالى مطلوب به منظور كســب سود بيشتر 
خوددارى مى كنند و باعث آسيب رساندن به 

نام كاالى ايرانى مى شوند.
وى خاطرنشــان كرد: زمانى كــه بازارهاى 
هدف با اين روند مواجه مى شــوند استقبال 
چندانى از كاالى ايرانى به عمل نمى آورند و 

باعث بدنام شدن اجناس مى شود.
رئيس خانه معدن اســتان همدان با اشــاره 
بــه اينكــه در شــرايط فعلى مى تــوان به 
يك صادرات پر ســود در حــوزه معدنى 
دســت يافت، گفــت: يكــى از مهم ترين 
زيرساخت هاى الزم براى صادرات پررونق، 
سياست هاى پولى و بانكى با ثبات است كه 

متأسفانه در داخل كشور وجود ندارد.
وى با بيان اينكه صادرات يك روند با ثبات 

است، اظهار كرد: دولت بايد با سياستگذارى 
صحيــح و اعمال نظارت عاليــه از خروج 
كاالهاى بى كيفيت از كشور جلوگيرى كند 
تا براى بازرگانان و توليدكنندگان درستكار 

فضاى الزم مهيا شود.
مرتضايى افزود: دولت از ورود ماشين آالت 
به روز مانند خودروهاى لوكس حمايت كند 

و به بهره بــرداران معدنى  يارانه براى بهره 
گيرى از تكنولوژى روز دنيا اختصاص دهد.
رئيس خانه معدن استان همدان تصريح كرد: 
استانداردهاى الزم براى صادرات كاالها بايد 
تعريف و بر رعايت آن سختگيرانه نظارت 
شود چرا كه بازار خارجى از دست رفته به 

راحتى باز نمى گردد.

گزارشى  از يك موقعيت استثنايي در همدان

محصوالت معدنى استان 
توان رقابت جهانى ندارد

كارت دانشجويي   سحر هدايت نيا فرزند   محمد 
حسين  به شماره ملي   1880344175 به شماره 

دانشجويي   9512716025رشته  مهندسى بيوتكنولوژى  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي  مينا مؤذنى فرزند  رضا به شماره ملي  
0550209131 به شماره دانشجويي  9512716022رشته  
مهندسى بيوتكنولوژى  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

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

 برابر رأي شــماره 388 139760326001000 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان �ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حسين فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه    516 صادره 
از تهران در شش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت  447متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و 
حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف    2581
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
 خانم سمنگل كوليوند سالوكى فرزند محمد قاسم  داراى شماره شناسنامه   2 به 
شرح دادخواست به  كالسه  970419 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  معصومه عارفى فرزند على به شماره 
شناســنامه   224 در تاريخ  1396/10/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- سمنگل كوليوند 

سالوكى فرزند محمد قاسم  به شماره  ملى  3932997141 مادر متوفيه
2-على عارفى فرزند مراد حسين به شماره ملى  6179397031  پدر متوفيه 

3- مجيد عباسى فرزند على به شماره ملى 3920451023 همسر متوفيه 
4- اميرمحمد عباسى فرزند مجيد  به شماره ملى 3921161770 پسرمتوفيه 

5- فاطمه عباسى فرزند مجيد به شــماره ملى  3920930754 دختر متوفيه و 
الغير

 اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 

(503
 قاضى   شعبه  111 شوراي حل اختالف مالير

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

 برابر رأي شماره0 13976032600100030  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حسين  فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه  516 صادره از 
تهران در شــش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت  637متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رسمى آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و حاجى 
جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد .(م الف 2386)
 تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/6/17

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/1
  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

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

 برابر رأي شماره 139760326001000305 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان �ناحيه يــك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
مجيد فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 3471 صادره از 
تهران در شــش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 393متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رسمى آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و حاجى 
جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 2384)
 تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/6/17

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/1
  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي  ســيد على اكبر باب الحوائجى فرزند سيد محمد داراى شماره شناسنامه   
565  متولد 1334/9/20 به شــرح دادخواست كالسه  970512ح 127 به تاريخ 
97/6/20از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان  فاطمه علومى فرزند حبيب ا... به شماره شناسنامه 15683،تاريخ 
تولــد 7/1/ 1303 در تاريخ  97/3/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به سه فرزند پسر و يك فرزند 
دختر: 1- ســيد احمد باب الحوائجى فرزند ســيد محمد  به شماره شناسنامه  

95390 متولد  1324/11/10 
 2-ســيد على اكبر باب الحوائجى فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 565 

متولد 1334/9/20 
3-ســيد على اصغر باب الحوائجى فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 752 

متولد 1342/11/21 
4-كبرا باب الحوائجى  فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 255 متولد 5/5/ 

 1329
ارزش ما ترك متوفيه فاطمه علومى فرزند حبيب ا... بيش از ســى ميليون ريال 

مى باشد.م الف(2602)

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

 برابر رأي شــماره   389 139760326001000 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يــك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  
خانم فريده  فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه   9288  صادره 
از تهران در شش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت   614متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و 
حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف  2585
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

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

 برابر رأي شــماره 387 139760326001000 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان �ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى  حميد فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه   3470 صادره 
از تهران در شش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت   644متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و 
حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف   2579)
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
ــتناد   ــماره  126باس ــنامه ش ــه شناس ــبى  ب ــى مناس ــبز عل ــاي  س آق
ــتى  ــنامه ورثه،درخواس ــت شناس ــوت و رونوش ــى ف ــهادتنامه و گواه ش
ــته  ــعار داش ــن اش ــوده چني ــورا نم ــن ش ــم اي ــماره 970367 تقدي بش
اســت كــه شــادروان مجيــد مناســبى بشناســنامه شــماره 4040294696 
ــگام  ــه وى در هن ــته و ورث ــرداد 1397 درگذش ــنبه 21 خ ــخ دوش در تاري

ــد از:   ــت عبارتن درگذش
1- پــرى ســا مــردان پــور فرزنــد اســماعيل  بــه شــماره شناســنامه  10098 

نســبت بــا متوفــى: مــادر
ــنامه: 126  ــماره شناس ــد ش ــى محم ــد عل ــبى فرزن ــى مناس ــبز عل 2- س

ــدر ــى: پ ــا متوف نســبت ب
   اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف  535)

 شيرى-رئيس حوزه شماره 111شوراي حل اختالف بهار

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

 برابر رأي شــماره   391 139760326001000 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان -ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى  حميد فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه     3470  صادره 
از تهران در شش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت  447متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و 
حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف    2589
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

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

 برابر رأي شــماره  386 139760326001000 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان -ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى  حسن فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه  403  صادره 
از تهران در شش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت   685متر مربع قسمتى 
از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده گنجنامه كوچه گرده پزى 
خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حســين صدرائى و مهدى صدرائى و 
حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف  2583
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا زارعي داراى شماره شناسنامه  115955 به شرح دادخواست 
كالسه 112/970527ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان كمندعلي زارعي به شماره شناسنامه  
258 در تاريخ 97/6/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-عليرضا زارعي به شماره 
شناسنامه 115955 متولد 1343 صادره از همدان فرزند متوفي 2-مهرى 
زارعي به شماره شناسنامه 103981 متولد 1337 صادره از همدان فرزند 
متوفي 3-گلزار زارعي به شماره شناسنامه 2 متولد 1318 صادره از قروه  
همسر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي  حامد عباس قهرمانى داراى شــماره شناســنامه   4000070533 به شرح 
دادخواست كالسه390 970 / 114 ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  محمد نبى عباس قهرمانى  به شماره 
شناســنامه   73 در تاريخ  97/6/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- حامد عباس قهرمانى 

فرزند محمد نبى  به شماره شناسنامه  4000070533  پسر متوفى/  
2-حسين عباس قهرمانى فرزند محمد نبى به شماره شناسنامه 1 پسر متوفى  

3-زهرا عباس قهرمانى فرزند محمد نبى به شماره شناسنامه 314 دختر متوفى 
4-مريم عباس قهرمانى فرزند محمد نبى به شماره شناسنامه 1227 دختر متوفى 
5-زينت عباس قهرمانى فرزند محمد نبى به شماره شناسنامه 20 دختر متوفى  

6-منصوره حميدى فرزند شعبان  به شماره شناسنامه 20 همسر متوفى  
 اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 114 شوراهاى حل اختالف اسدآباد

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

 برابر رأي شماره   392 139760326001000 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در  تكليف وضعيت ثبتي 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك همدان -ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى   مجيد فاميل روحانى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه      
3471  صادره از تهران در شــش دانگ عرصه يك قطعه باغ به مســاحت    
560متر مربع قسمتى از پالك 2 اصلى حومه بخش سه واقع در همدان،جاده 
گنجنامه كوچه گرده پزى خريدارى از مالكين رســمى اوليه  آقايان حسين 
صدرائى و مهدى صدرائى و حاجى جعفر پنبه اى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

شد.(م الف 2587 خواهد  صادر  مالكيت 
 تاريخ انتشار نوبت اول:  7/1 /1397
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/16

  على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

 آگهي حصر وراثت
 خانم ناهيد السادات عقيليان  فرزند سيد  رضا داراى شماره شناسنامه   466  
متولد  1337/10/1 به شــرح دادخواست كالســه  970513 ح 127 به تاريخ 
97/6/20از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان   سيد محمود باب الحوائجى فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه  
216،تاريخ تولد   1327در تاريــخ    84/12/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به يك همسر 

دائمى  يك فرزند پسر  و يك فرزند دختر و يك مادر به اسامى ذيل و الغير
1-ناهيد السادات عقيليان فرزند ســيد رضا به شماره شناسنامه 466 متولد 

1337/10/1
2-ســيد غالمرضا باب الحوائجى فرزند سيد محمود به شماره شناسنامه 182 

متولد 1356/1/1
3-مريم السادات باب الحوائجى فرزند سيد محمود به شماره شناسنامه 6542 

متولد 1359/4/1
4-فاطمه علومى فرزند حبيب ا...به شماره شناسنامه 15683 متولد 1303/7/1 

همدان
ارزش ما ترك متوفيه  سيد محمود باب الحوائجى فرزند سيد محمد طبق نامه 
شماره 29351/2 مورخه 97/6/17 بيش از سى ميليون ريال  ارائه شده است.م 

الف(2603)

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دعوت از فغانى براى قضاوت بازى 
دوستانه كره جنوبى 

 داور بين المللى فوتبال ايران براى قضاوت دو ديدار دوستانه تيم 
ملى كره جنوبى دعوت شد. 

به گزارش ايلنا، عليرضا فغانى، داور بين المللى فوتبال كشورمان براى 
قضاوت دو بازى دوســتانه كره در تاريــخ 12 و 16 اكتبر با تيم هاى 

اروگوئه و پاناما دعوت شد.
در صورت فراهم شــدن شــرايط، فغانى با همراهى رضا سخندان و 
محمدرضا منصورى اين دو ديدار را در كشــور كره جنوبى قضاوت 

خواهد كرد.

منفى اعالم شدن تمامى نمونه هاى 
ورزشكاران ايران در بازى هاى آسيايى

 تمامى نمونه هاى ورزشــكاران ايران در بازى هاى آسيايى منفى 
اعالم شدند. 

به گزارش ايسنا، غالمرضا نوروزى، رئيس فدراسيون پزشكى ورزشى 
و دبيركل ستاد ملى مبارزه با دوپينگ، در گفت وگويى از منفى اعالم 
شــدن تمامى نمونه هاى ورزشكاران كشورمان در بازى هاى آسيايى 

2018 اندونزى خبر داد.

AFC ساعت ديدار پرسپوليس - السد را 
اعالم كرد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا زمان دقيق ديدارهاى رفت و برگشت تيم 
پرسپوليس برابر السد را اعالم كرد.

به  گزارش  ايســنا و به نقل از الراى، دو تيم فوتبال پرسپوليس و السد 
توانســته اند كه از غرب آسيا به نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا 
كنند. كنفدراسيون فوتبال آسيا زمان دقيق ديدارهاى رفت و برگشت 

دو تيم را اعالم كرد.
طبــق اعالم AFC ديدار رفــت در تاريخ دوم اكتبــر (10 مهر) در 
ورزشــگاه جاسم بن حمد الســد و در ساعت 18:15 به وقت قطر و 

18:45 به وقت تهران برگزار خواهد شد.
ديدار برگشــت هم در تاريخ 23 اكتبر (1 آبان) در ساعت 18:30 به 

وقت تهران و 18 به وقت قطر در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

رونالدو نمى خواست در مادريد بماند
 رييس باشگاه رئال مادريد اعالم كرد ستاره پرتغالى به علت مسائل 

شخصى از مادريد جدا شود.
به  گزارش  ايســنا  و  به نقل از آس، فلورنتينو پرس پنج شــنبه  شب با 
اعضاى باشــگاه در مورد موضوعات مختلف صحبت كرد كه جدايى 

كريستيانو رونالدو مهم ترين بخش بود.
رييس باشــگاه رئال مادريد در مورد اين اتفاق گفت : مبالغى كه براى 

بازيكنان قرار داده مى شود، براى اين نيست بند آزادســازى 
ديگر  باشگاه ها بتوانند آن را پرداخت كنند. اگر كــه 
باشد  بازيكنى به فروش برســد، بايد مذاكره قرار 
ما قصد نداشتيم رونالدو را بفروشيم اما انجام شود. 
شــخصى مى خواســت  مادريد را ترك او به داليل 

كند. شرايطش را درك كرديم 
و اجــازه خــروج به او 
داديم. بهترين  كارى 
مى توانستيم  كه  را 

انجام داديم.

درخشش تيم رباتيك تويسركان 
در مسابقات كشورى بارمان كاپ 

 تيم رباتيك تويســركان در مسابقات كشــورى اصفهان موفق به 
كسب 6 عنوان با ارزش شد. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان و به 
نقل از شهرستان تويسركان؛ تيم رباتيك شهرستان تويسركان در قالب 
انجمن بازيهاى فكرى هيئت ورزشهاى همگانى در مسابقات كشورى 
بارمان كاپ اصفهان شــركت كرد. اين مسابقات در دو بخش دانش 
آموزى و دانشجويى برگزار شد. در اين مسابقات 253 تيم از سراسر 
كشــور 17 استان شركت كردند. كه از شهرستان تويسركان 30 دانش 
پژوه رباتيك در غالب 10 تيم به سرپرســتى نرگس ســورى شركت 
كردند. ودر ليگ هاى رالى، فوتباليست، مسيرياب، جنگجو ابتدايى و 
جنگجو متوســطه به رقابت پرداختند. تيم رباتيك تويسركان در ليگ 
هاى فوتباليست و جنگجوى متوسطه موفق شد 6 مقام كشورى را به 

خود اختصاص دهد.
در پايان مسابقات و در مراسم اختتاميه نفرات اول تا چهارم هر ليگ 

تنديس مسابقات، تقدير نامه و جوايز نقدى اهدا شد.

بوفون آماده بازگشت
 ســنگربان با تجربه پارى  سن  ژرمن بعد از يك ماه نيمكت نشينى 

بار ديگر به تركيب اصلى باز خواهد گشت.
به  گزارش  ايســنا ، جان لوئيجى بوفون در تابستان سال جارى بود كه 
تصميم گرفت يوونتوس را ترك كند تا پيراهن پارى  سن  ژرمن را بر 
تن كند.بوفون در پارى  ســن  ژرمن نيمكت نشين شده و اين در نوع 

خود جالب است.
اين دروازه بان با تجربه در ديدار ســوپر جام برابر موناكو و دو ديدار 
آغازين در ليگ به ميدان رفت و بعد از آن يك ماه اســت كه فرصت 
بازى كردن پيــدا نكرده و توماس توخل ترجيح مى دهد كه از آريوال 

بهره  تيمش  اصلى  تركيب  گيرد.در 
روزنامــه اكيپ نوشــت كه 
بوفون بعد از يك ماه نيمكت 
نشــينى در ديدار يك شــنبه 

پــارى  ســن  ژرمــن در ليگ 
فرانســه دوباره بــه تركيب 

اصلى برمى گردد.
بوفون در سه بازى اخير ليگ 
و يك بازى در ليگ قهرمانان 

نشــين  نيمكت  اروپــا 
آريــوال بــود. البته در 

ليگ قهرمانان اروپا 
نســت  ا نمى تو
كنــد  بــازى 

بــازى  ســه  با و 
شــده  مواجه  است.محروميــت 

سپاهان بيشتر از يك نيم فصل گل زده است 
 سپاهان با 15 گل زده در 7 بازى بهترين خط حمله ليگ را در اختيار دارد. 

به گزارش ايلنا، سپاهان در ديدار با فوالد خوزستان با نتيجه پر گل 3-1 به پيروزى رسيد 
تــا عالوه بر كســب 3 امتياز و صعود به رتبه دوم جدول، بــا 15 گل زده در پايان هفته 
هفتم بهترين آمار را در ليگ داشته باشد و از تمام تيم هاى فصل گذشته هم در اين مقطع 

عملكرد بهترى داشته باشد.
اگرچه هنوز 5 بازى از هفته هفتم برگزار نشــده اســت ولى با توجه به اختالف 6 گله 
سپاهان با نزديك ترين رقيبش يعنى پديده، بعيد به نظر مى رسد تيمى بتواند در پايان هفته 

كنونى به اين آمار دست پيدا كند و شاگردان قلعه نويى بهترين آمار را در پايان اين هفته 
خواهند داشت.

اين آمار در پايان هفته هفتم فصل قبل هم توسط تيمى به ثبت نرسيده بود و فصل گذشته 
پارس جم، پديده و ذوب آهن با 14 گل و پرسپوليس با 13 گل بهترين آمار را در پايان 

هفته هفتم به ثبت رسانده بودند.
نكته جالب تفاوت آشكار سپاهان با عملكرد موقعيت مشابه فصل گذشته خودش است.

سپاهان در پايان 7 بازى تنها 6 گل به ثمر رسانده بود و با 10 گل خورده در رتبه دوازدهم 
جدول جاى گرفته بود. در حاليكه اين تيم در پايان نيم فصل نخســت رقابت ها تنها 14 
گل به ثمر رســانده بود و آمار هفت هفته ابتدايى فصل كنونى اين تيم از آمار نيم فصل 

ليگ قبلى هم بيشتر است.
نكته حائز اهميت در اين ميان تقسيم اين 15 گل بين بازيكنان  مختلف است به طوريكه 
هيچ كدام اختالف فاحشى با ساير نفرات ندارند و نمى توان گلزنى سپاهان را به مهارت 

فردى مهاجم خاصى نسبت داد.
شــهباززاده و انصارى مهاجم هر دو 3 گله هســتند. كى روش استنلى، مهرداد محمدى، 

محمد ايران پوريان و عزت اله پورقاز هم 2 گله هاى سپاهان هستند.
سعيد آقايى هم يك گل براى سپاهان به ثمر رسانده است.

بدين ترتيب 15 گل ســپاهان توسط 7 بازيكن به ثمر رسيده است كه نشان از پراكندگى 
گلزنان اين تيم دارد.

حامد صيفى »
 هفته گذشته، يك دوشنبه تاريخى براى 
ورزش ايران بود. بيشتر از نتايجى كه شاهد 
بوديم، حواشــى و اتفاقات فوتبال و واليبال 

شگفت زده مان كرد.
پرســپوليس در ورزشگاه آزادى رودر روى 
حريــف قدرتمند خــود الدحيل قطر بازى 
مى كرد و برترى در اين ديدار حكم صعود 
به مرحله نيمه نهايى را براى اين تيم داشت 
اما محروميت از 2 پنجــره نقل و انتقاالت 
و نيمكت خالى از ســتاره، دست برانكو را 

بيشتر از هميشه بسته بود.
در چنين وضعيت اســفناكى و در دقيقه 12 
بازى كمال كاميابى نيا در صحنه اى خارج از 
جريان بازى ضربــه اى به صورت بازيكن 
حريــف زد و با كارت زرد داور كه به زعم 
اكثر كارشناسان مى توانست قرمز هم باشد، 

مجازات شد.
اين البته پايــان كار كمال نبــود چراكه او 
در چند صحنه ديگــر نيز با بى مالحظگى 
خطاهايى انجام داد كه اگر با ســخت گيرى 
"ايرماتوف" ازبك همراه مى شد پرسپوليس 
مجبور بــود بازى را با يــك بازيكن كمتر 
به پايان برســاند. البته اين اتفاق رخ نداد تا 
شاگردان برانكو با دوندگى و تالش بسيار، 
حريف پرمهره و متمول خود را شكســت 

داده و راهى مرحله بعد شوند.
اما آنچــه براى تيم قرمــز پايتخت ختم به 
خير شــد براى رقيب سنتى و آبى پوش به 
سرانجام نرسيد. استقاللى ها كه با دريافت 
3 گل در بازى رفت قافيه را در همان تهران 
باخته بودند در حالى به بازى برگشت آمدند 
كه عزم خود را براى شــگفتى آفرينى جزم 

كرده بودند.
بخصوص آنكه نتيجه بازى پرسپوليس هم 
انگيــزه هاى آنها را صد چنــدان كرده بود. 
شاگردان وينفرد شــفر بازى خوب و قابل 
قبولى برابر الســد قطر ارائه دادند و به رغم 
دريافت گل اول بــا 2 گل از حريف پيش 
افتادند اما اخراج روزبه چشــمى پايانى شد 
بر ماجراجويى آبى ها؛ اخراجى كه پيش از 
داليل فنى به رفتار بسيارى از بازيكنان ما در 
زمين بر مى گشت."اعتراض هاى بى مورد به 

داور و كمك هاى او".
آيا تاكنون كســى ديده اســت كه يك داور 
بواسطه اعتراض و داد و قال بازيكنى در راى 
خود تجديد نظر كند؟ بروز اينگونه رفتار كه 
كامال غيرحرفه اى و بچه گانه اســت، زنگ 
خطرى اســت كه بايد كادرفنــى تيم ها و 
مسئوالن باشگاه ها به آن توجه داشته و اينكه 
آنان بايد براى حل اين پرخاشگرى هاى بى 

مورد چاره اى بيانديشند.
كارت زرد اولى كه چشــمى از داور گرفت 
و در صحنــه اى ديگر اخراج وى را در پى 
داشــت، آيا واقعا منطقى بود؟ او كه به حق 
از بهترين بازيكنان فعلى فوتبال ما محسوب 
مى شــود آيا مى تواند خــود را بابت اين 
فرصت بزرگى كه از يارانش گرفته، ببخشد؟

جالــب اينكه اين اتفاق بــه نوعى ديگر در 
همان شب و در جريان مسابقه واليبال ايران 
مقابل لهســتان افتاد كــه نتيجه آن هم براى 

ورزش ما چيزى جز شكست نبود.
بازى 2 تيم در حالى به اواخر ست سوم مى 
رسيد كه شاگردان كوالكويچ با نتيجه 21 بر 
19 مقابل حريــف قدرتمند و مدافع عنوان 
قهرمانى پيش بودند. سرويس براى ايران بود 
و ابتكار عمل در حمله با لهســتان كه دفاع 

جانانه بلندقامتان مــا امتياز 22 را مقابل نام 
ايران به ثبت رساند.

اين 3 امتياز اختالف مى توانســت موجب 
برترى ما در ســت ســوم و شايد چهارم و 
پنجم شود چرا كه 2 ست نخست با پيروزى 
حريف همراه شــده بــود. اما عكس العمل 
ســعيد معروف كاپيتان با تجربــه و ميدان 
ديده ما به اين امتياز چه بود؟ او به صورت 
مستقيم به سمت كوبياك كاپيتان تيم حريف 
رفتــه و به جــدل لفظى بــا وى پرداخت. 
ســاير بازيكنان 2 تيم هم متاسفانه وارد اين 
كشمكش شده و نهايتا معروف با كارت زرد 

داور جريمه شد.
جالــب اينكه در ادامه بازى حريف از امتياز 
19 مســتقيم و بدون از دســت دادن هيچ 
پوئنى به امتياز 25 رسيد و ما در همان عدد 
22 متوقف مانديم تا دود جنجالى كه آقاى 

كاپيتان به پا كرد به چشم خودمان برود.
اين نخستين بارى نيست كه سعيد معروف 
به خاطر جدل هاى لفظى با داور و بازيكنان 
تيم هــاى مقابــل كارت زرد گرفته و تيم 
را تضعيــف مى كنــد. او در كنار عملكرد 
فنــى فوق العاده اى كه دارد بايد بيشــتر بر 

رفتارهاى خود مسلط باشد.

بارها و بارها شاهد بوده ايم كه ورزشكاران 
مــا در مياديــن بين المللى بيشــتر از آنكه 
مغلوب رقباى خود شــوند بــه رفتارهاى 
خــود باخته اند؛ به عدم آشــنايى با قوانين 
و مقــرارت؛ بــه اعتراض هايــى كه حتى 
اگر به درســتى هم مطرح شــود نتيجه اى 
نخواهد داشت. متاســفانه اين مشكل فقط 
در ورزشــكاران نيســت بلكه به مربيان نيز 

سرايت كرده است.
برانكو هم درست در ثانيه هاى پايانى بازى 
پرسپوليس پيش چشــم داور توپ را زمين 
كوبيد و اخراج شد! البته در اينكه بازيكنان 
و مربيان فشــار زيادى را متحمل مى شوند 
شكى نيست اما حفظ شخصيت ورزشى و 
پايبندى به قواعــد و اصول الزمه موفقيت 
در هر كاريســت. بايد به قهرمانانمان بيش 
از پيش گوشــزد كنيم كه ميادين بين المللى 
جاى خوبى براى جنجال، گردن كشــى و 

اعتراض نيست.
شايد الزم باشد در برخى مسابقات داور را 
هم همراه با تيم رقيب شكســت داده تا به 
رستگارى برسيم اما راه اين موفقيت تبعيت 
كردن از حاكم بى چون و چراى ميدان است 

و بس.

وقتى به دست خود اخراج مى شويم

آموزش اخالق نياِز ورزشكاران

كردن پيــدا نكرده و توماس توخل ترجيح مى دهد كه از آريوال 
بهره تيمش  اصلى  گيرد.ركيب 
مــه اكيپ نوشــت كه 
بعد از يك ماه نيمكت  ن
ينى در ديدار يك شــنبه

ژرمــن در ليگ  ســن ى
ســه دوباره بــه تركيب 

برمى گردد. ى
ليگ  در سه بازى اخير ن
ك بازى در ليگ قهرمانان
نشــين نيمكت  ـا 
ـوال بــود. البته در 

 قهرمانان اروپا
نســت ا تو
كنــد ى

بــازى با ســه 
شــده  مواجه  است.وميــت  بازيكنان قرار داده مى شود، براى اين نيستبند آزادســازى 

ديگر باشگاه ها بتوانند آن را پرداخت كنند. اگكــه 
باشد  بازيكنى به فروش برســد، بايد مذاكرقرار 
ما قصد نداشتيم رونالدو را بفروشيم امانجام شود. 
مادريد را تركاو به داليل مى خواســت شــخصى

كند. شرايطش را درك كرديم
ا و اجــازه خــروج به
داديم. بهترين  كارى
مى توانستيم كه  را 

انجام داديم.
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ايران سريع ترين رشد فضايى جهان را دارد 
 رئيــس مركــز ملى فضايــى معاونت علمى و فناورى رياســت 
جمهورى با اشاره به اهميت كسب دانش هوافضا در كشور، بيان كرد: 
در عصر حاضر يكى از راه هاى قدرت داشــتن يك كشــور، دستيابى 
به دانش هوايى و فضايى اســت امكان ورود بــه هوا و فضا يكى از 
برگ هاى برنده اى است كه هر كشورى مى تواند به آن دست پيدا كند.
به گزارش  حوزه فن آورى هاى نوين گروه علمى پزشــكى، منوچهر 
منطقى افزود: در مقاالت علمى اى كه در دنيا منتشــر شده است، ايران 
سريع ترين رشد فضايى را براى اين كه كشورى بتواند ماهواره بسازد 
و پرتاب كند، دارد.به گفته وي، بخش فضايى را در بخش فناورى هاى 
پيشرفته دسته بندى مى كنند و دسترسى به آن خيلى سخت است و  اگر 

دستيابى به آن انجام شود، دستاورد هاى اقتصادى خيلى زيادى دارد. 

سامانه اى كه به كمك اساتيد و دانشجو ها مى آيد 
 به تازگى يكى از اســتارت آپ ها موفق به طراحى ســامانه اى شده 
اســت كه به كمك آن مى توانيد كالس درس خود را به درستى مديريت 
كنيد؛  اين ســامانه هوشمند فضايى را فراهم كرده است كه به كمك آن 
هريك از دانشــجويان و دانش آموزان تنها روى درس خود متمركز شده 
و سريعا به استاد متصل مى شوند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر مبناى 
فضاى فراهم شــده، هريك از افراد مى توانند تمرين ها و منابع درسى را 
داخل كالس انجام داده و اســاتيد به جــاى دريافت كاغذ تمرين آن ها 
را در پوشــه مخصوص خود در سامانه نگهدارى مى كنند.اساتيد در اين 
استارت آپ داراى صفحه شخصى و حساب كاربرى هستند و در صورت 
بروز مشــكالت و يا سوال درسى براى دانشجو، كافيست موضوع را در 

صفحه شخصى استاد خود بيان كند تا به سرعت جواب خود را بگيرد.

هوش مصنوعى متن و تصاوير را بهم 
مرتبط مى كند

  محققان سيستم هوش مصنوعى ابداع كرده اند كه به طور خودكار 
متون و تصاوير مرتبط را به يكديگر مرتبط مى كند. اين سيســتم در 

حوزه ترجمه كاربردهاى فراوان دارد.
به گزارش مهر ، محققان يك سيســتم ماشين يادگيرى ابداع كرده اند 
كه مى تواند اشياى موجود در يك صحنه را براساس توصيف ظاهرى 
شان شناســايى كند.محققان براى ابداع سيستم از روش هاى كنونى 
استفاده كردند كه در آن دو  شبكه عصبى طيفى از تصاوير و اصوات 
را فرآورى مى كنند و مى آموزند چگونه كپشــن صوتى را با تصاوير 
حاوى شــى مورد نظر تركيب كنند. آنها در مرحله بعد قابليت كنترل 

عكس در شبكه عصبى را ارتقا دادند تا تصوير را مجزا كنند.

موبايل جديد سامسونگ با دوربين سلفى 
24 مگاپيكسلى

 يك توليد كننده دســتگاه هاى الكترونيكى از موبايلى با 3 دوربين 
پشتى و يك دوربين سلفى 24 مگاپيكسلى رونمايى كرده است.

به گزارش ايســنا، سامســونگ از Galaxy A7،  يك موبايل ميان 
رده با قابليت هاى خارق العاده عكاســى رونمايى كرده اســت.  اين 
دســتگاه 3 دوربين پشــتى و يك دوربين سلفى 24مگاپيكسلى دارد. 
پشــت موبايل مذكور يك دوربين 8 مگاپيكســلى با حوزه ديد 120

درجه قرار دارد. در كنار  آن يك دوربين اصلى 24 مگاپيكسلى است 
كه براى عكسبردارى در نور كم مناسب است. سومين دوربين پشتى 
نيز 5مگاپيكســلى مجهز به حسگر عمق است.  دوربين جلويى نيز با 

توجه به محبوبيت سلفى ها قدرتمند ارائه شده است.

شناسايى سريع انواع باكترى ها با 
اپليكيشن موبايل

 دانشمندان امريكايى موفق به طراحى يك اپليكيشن تلفن همراه شده 
اند كه قادر به شناسايى و تشخيص انواع باكترى ها در عرض كمتر از 
يك ساعت است.به گزارش مهر ، در حالى كه با استفاده از روش هاى 
متداول براى شناسايى باكترى هاى مختلف به حداقل 18 تا حداكثر 28
ساعت زمان نياز است، در اين روش جديد به سرعت مى توان ماهيت 
يك باكترى را شناسايى كرد و همين امر تشخيص درست بيمارى ها و 
درمان افراد بيمار را تسهيل كرده و هزينه هاى اين كار را نيز كاهش مى 
دهد.برنامه يادشده از دوربين گوشى و همين طور يك كيت تشخيص 
مجزا به نام smaRT-LAMP بهره مى گيرد كه متشكل از چراغ ال 

اى دى، سانتريفيوژى كوچك و يك جعبه مقوايى است.
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■ حديث:
امام سجاد(ع):

دنيا سراى گذر است و آخرت، سراى ماندن. پس، از گذرگاه خويش براى اقامتگاهتان 
توشه برگيريد.
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مراسم روز جهانى گردشگرى برگزار نمى شود
 روابط عمومى و اطالع رســانى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى با صدور اطالعيه اى اعالم كرد امسال مراسم جداگانه اى 
به مناسبت روز جهانى گردشگرى از سوى اين سازمان برگزار نمى شود.

به گــزارش خبرگزارى مهــر، در اين اطالعيه ضمن عرض تســليت 
به مناســبت ايام سوگوارى سيدالشــهدا (ع) و ياران ايشان، آمده است: 
«ضمن گراميداشــت ايام ســوگوارى محرم و حفــظ حرمت هفتمين 
شب شــهادت حضرت امام حســين(ع) و همچنين به منظور پرهيز از 
همايش هاى متعدد و موازى، مراسم جداگانه اى به مناسبت روز جهانى 
جهان گردى از ســوى اين سازمان برگزار نمى شــود، ولى ادارات كل 
استانى ضمن حفظ شئونات و حرمت اين ايام همچون سنوات گذشته 

ويژه برنامه هايى خواهند داشت.»
در اطالعيه ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى, ضمن 
اعالم حمايت از  برنامه هاى تشــكل هاى گردشــگرى به مناسبت روز 
جهانى جهانگردى، تاكيد شده است: «با توجه به برگزارى مراسم هايى 
از ســوى جامعه هتلداران ايران، انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
ايران و ســاير تشكل هاى بخش خصوصى گردشگرى به مناسبت روز 
جهانى جهانگردى و هفته گردشــگرى، سازمان ميراث فرهنگى ضمن 
پرهيز از برگزارى مراسم موازى و با تاكيد بر حفظ شعائر ايام محرم در 
اين برنامه ها، در راســتاى تقويت زحمات و اقدامات بخش خصوصى 

در اين زمينه همكارى و تالش مى كند.»
در اين اطالعيه همچنين آمده اســت: «روز پنجم مهر به مناســبت روز 
جهانى جهان گردى، بازديد از موزه ها و كاخ موزه ها و تمام اماكن تحت 
پوشش سازمان ميراث فرهنگى در سراسر كشور براى گردشگران و همه 

هموطنان رايگان است.»

آذرماه، پايان مهلت ارسال طرح به دبيرخانه 
«پايتخت كتاب ايران» 

 آذرماه، پايان مهلت ارسال طرح به دبيرخانه «پايتخت كتاب ايران» است.
 معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان همدان گفت: كشور ما در حوزه فرهنگ شفاهى و مكتوب سابقه 
درخشانى دارد؛ اما كمبود ســرانه مطالعه دغدغه بزرگ جامعه است و 

كتاب بايد در سبد خانواده قرار بگيرد.
مجيد فروتن اظهار كرد: در مقابل رسانه هاى جديد كه غير مسقيم هزينه 

هاى زيادى براى آن مى پردازيم؛ از كتاب غافل شده ايم.
فروتن گســترش كتابفروشى ها؛ حمايت از مراكز فروش كتاب؛ مجوز 
انتشارات، حمايت از نويسندگان و مولفان و... از اقداماتى برشمرد كه در 

راستاى گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانى انجام شده است.
معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان خاطرنشان كرد: امسال پنجمين دوره اجراى طرح پايتخت كتاب 
ايران اســت و شــهرى كه بهترين برنامه را ارائه كند به مدت يك سال 
به عنوان پايتخت كتاب ايران معرفى خواهد شد. طرح ها بايد ابتكارى 

بوده، قابليت اجرايى داشته و گستره زيادى از مخاطبان را شامل شود.
وى افزود: آذرماه، پايان مهلت ارائه طرح هاى مربوط به اين برنامه است 

و اين اداره كل از طرح هاى مناسب استقابل و حمايت مى كند.
فروتن طرح روستاها و عشاير دوســتدار كتاب را از ديگر برنامه هايى 
برشمرد كه در راستاى ترويج فرهنگ مطالعه در حال برگزارى است و 
گفت: استان همدان در دوره هاى گذشته در اين طرح جزو برگزيدگان 

بوده و اين طرح هم تا آذر ماه مهلت دارد.

توليد پنج فيلم مستند در همدان 
به پالن آخر رسيد

 مســئول واحد فيلمســازى حوزه هنرى همدان 
با اشــاره به توليد پنج فيلم مســتند نيمه بلند توسط 
فيلمســازان همدانى گفت: توليد ايــن آثار به انتها 

رسيده و بزودى اين فيلم ها ارائه مى شود.
داوود عبدالملكى در گفــت و گوى  با  ايرنا اظهار 
داشت: مســتند «ســيدجواد» به كارگردانى على آقا 
محمدى داســتان زندگى و مبارزات يكى از مردان 
انقالبــى و مبارز همدان را به تصوير كشــيده و هم 

اينك در مرحله نهايى تدوين و صداگذارى است.
وى افزود: «روزهاى خاكســترى» مستند ديگرى به 
كارگردانى كيارش كرمى است كه تاريخچه عكاسى 

همدان را روايت مى كند. 
عبدالملكى اضافه كرد: مستندى به نام «شهرى در زير 
زمين» به كارگردانى ميالد مســتقيمى در حال توليد 
است و به معرفى شهرهاى تاريخى سامن و ارزانفود 

مى پردازد. 
مسئول واحد فيلمسازى حوزه هنرى همدان از ديگر 
آثار توليد شــده در اين واحد به پويانمايى «آخرين 
ماهى» اشــاره كرد و افزود: اين مســتند با موضوع 
محيط زيست توســط محمود صائمين ساخته و به 

تازگى اكران شد. 
وى خاطرنشــان كرد: احســان صديقى در مســتند 
«سيلوارى به روايت برادر باقر» داستان زندگى سردار 

باقر سيلوارى را روايت مى كند. 

نمايشگاه عكس "كربال در آيينه 
تاريخ" در نهاوند برپاست 

 مسئول كانون بســيج هنرمندان نهاوند از برپايى 
نمايشگاه عكســى با عنوان "كربال در آيينه تاريخ"
در اين شهرستان خبر داد به گزارش روابط عمومى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان، 
امير بحيرايى گفت: اين نمايشــگاه با همكارى اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى و كانون بسيج هنرمندان 
شهرســتان نهاوند برپا شده اســت و تا پايان محرم 
در ســالن نمايشگاه ها اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

شهرستان پذيراى بازديد عموم است. 
وى اضافه كرد: در اين نمايشــگاه 70 قطعه عكس 
شامل عكس هاى قديمى حرم امام حسين(ع)، حرم 
حضرت ابوالفضــل(ع)، جنايات صدام در حمله به 
كربال و ويرانى حرم امام حسين(ع) و حرم حضرت 
ابوالفضل(ع) و همين طور عكس هايى از بازســازى 
ايــن دو حرم شــريف پس از جنايــات صدام و از 
لحظات عــزادارى تاريخى و مانــدگار در كربال و 

اطراف حرم است.
بحيرايى ادامه داد: در اين نمايشــگاه چندين عكس 
زيبا از نماى هوايى شهر كربال و بين الحرمين هم به 

نمايش گذاشته شده است.
وى تصريح كــرد: عالقمندان بــراى بازديد از اين 
نمايشــگاه مى تواننــد همه روزه در ايــام برپايى از 
ساعت 9 تا 12 و 14 تا 19 به محل دائمى نمايشگاه 
هنرهاى تجسمى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى واقع 
در بلوار شهيد بهشتى، خيابان دانش مجتمع فرهنگى 

و هنرى امام خمينى(ره) مراجعه كنند.  

پذيرش هنرجو در هنرستان 
پسرانه هنرهاى زيباى همدان 

 هنرســتان پسرانه هنرهاى زيباى همدان در سال 
تحصيلى 98-97 هنرجو مى پذيرد 

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان ، هنرســتان دولتى هنرهاى زيباى 
وابســته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

همدان در سال تحصيلى جديد هنرجو مى پذيرد.
عالقمندان به تحصيل در رشته هاى بازيگرى، سينما، 
گرافيك و موسيقى در پايه دهم و تغيير رشته در پايه 
يازدهم مى توانند به اين هنرســتان به آدرس شهرك 

مدنى، خيابان آزادگان مراجعه كنند.
جهت اطالع از شرايط با شماره تلفن 08134298431

تماس حاصل نمائيد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

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

 عزادارى عاشقان حسينى همزمان با سومين روز 
شهادت امام حســين (ع) و شهداى دشت نينوا در 
همدان به اوج خود رسيد و مردم ديار الوند در اين 
روز يكى از كم نظيرترين آيين هاى سوگوارى را به 

نمايش گذاشتند.
مــردم دارالمومنين همــدان همه ســاله آيين هاى 
ســوگوارى وعزادارى سومين روز شــهادت امام 
حسين (ع) و ياران باوفايش را به بهترين شكل اجرا 

مى كنند. 
مردم نقاط مختلف استان همدان روز گذشته همزمان 
با شــهادت چهارمين امام شيعيان امام زين العابدين 
(ع) و ســومين روز شهادت ســيد و ساالر شهيدان 
اباعبدااهللا حســين (ع) و ياران باوفايش به ســوگ 

نشستند و عزادارى كردند. 
در ايــن آيين ها كه از ســاعاتى قبل در چند ميدان 
اصلى شــهر همدان برگزار شد هيات هاى عزادار با 
به نمايش درآوردن طايفه بنى اسد مظلوميت شهداى 
دشت نينوا را نشان داده و به نوحه سرايى و عزادارى 

پرداختند. 
به گزارش ايرنا هيات هاى قديمى و با ســابقه شهر 
همدان از جمله «شــالبافان»، «جــوالن»، «امامزاده 
يحيى»، «نظر بيگ» و «زينبيه» كه اغلب به نام محله 
قديمى نامگذارى شــده اســت هر كدام با اجراى 

عزادارى مخصوص به خود 
و با آداب و رسوم خاصى به عزادارى و سوگوارى 

مى پردازند. 
عاشقان سيد الشهدا (ع) در اين روز در قالب هيات 
هاى زنجير زن و ســينه زن به خيابان ها آمده و در 
فراق ســومين امام شــيعيان جهان امام حسين (ع) 

اشك ماتم ريختند. 
هيات هاى حسينى به ويژه هيات امامزاده يحيى (ع) 
از ساليان گذشته مسئول برپايى آيين باشكوه سومين 

روز شهادت امام حسين (ع) است.
سومين روز شهادت امام حسين (ع) يادآور روز دفن 
شهداى كربال به دست طايفه بنى اسد است، كه در 
اين روز همه عاشــقان اين امام همام از جاى جاى 
همدان در محله امامزاده يحيى (ع) گرد هم مى آيند 

و اين آيين را به شكل نمادين اجرا مى كنند. 
بر پايــى نمادين خنچه عقد حضرت قاســم (ع) ، 
گهواره حضرت على اصغر و پيكر سپيدپوش خون 
آلود بى ســر ابا عبدا... الحســين(ع)، صحنه سازى 
خرابه شــام و خيمه هاى سوخته كه حادثه كربال را 
روايت مى كند از جمله برنامه هاى مخصوص اين 

روز توسط هيات هاى شهر همدان است. 
آوردن شــتر به همدان در سومين روز شهادت امام 
حســين (ع) و تزيين شــترها و به تصوير كشيدن 
صحنه اســراى دشــت نينوا از ديگر آداب و رسوم 
مردم همدان در سومين روز از شهادت امام حسين 

(ع) است. 
از ديگر آداب و رسوم مردم عزادار و عاشق اهل بيت 
عصمت و طهارت (ع) در همدان برگزارى مجالس 
روضــه و عزادارى در منازل و پخت و توزيع حليم 
، شــله زرد، نان و سبزى، ماست، خرما و ترحلوا به 

نيت برآورده شدن حاجات است.

همچنين در اين روز همزمان با شنيده شدن اذان ظهر 
از گلبانگ مســاجد، عزاداران حسينى به سوگوارى 
خود پايان داده و به ياد نماز ســر وقت امام حسين 
(ع) و يارانش در ظهر عاشورا در ميدان امام خمينى 
(ره) اين شهر نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه 

مى كنند.
به گــزارش خبرنگاران اعزامى به شهرســتان هاى 
استان همدان نظير چنين آيين هاى در مالير، نهاوند، 
تويســركان، بهار، كبودرآهنگ، رزن ، اســدآباد و 
فامنين بر پا شده اســت و تا اذان ظهر و زمان اقامه 

نماز ادامه دارد. 

اوج عزادارى همدانى ها 
براى مظلوميت شهداى نينوا

 به دليل مشــكالت اقتصادى رسانه ها به ويژه 
نشــريات كاغذى بــا تصميــم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى، امسال نمايشــگاه سراسرى 

مطبوعات و خبرگزارى ها برگزار نمى شود.
به گــزارش مهــر، كمتــر از دو مــاه مانده به 
موعد هميشگى برپايى نمايشــگاه مطبوعات و 
خبرگزارى ها (آبان ماه هر سال) خبرها از قطعى 
شــدن عدم برگزارى اين نمايشگاه سراسرى در 

سال جارى حكايت دارد.
ايــن در حالــى اســت كــه همــه ســاله در ايــن 
ايــام، آئين نامه هــاى مربــوط بــه نمايشــگاه 
ــش  ــر و پي ــا، منتش ــات و خبرگزارى ه مطبوع
ــراى حضــور در آن آغــاز  ــان ب ــام متقاضي ثبت ن
ــگار مهــر حاكــى  ــا اطالعــات خبرن مى شــد. ام
اســت كــه برگــزارى ايــن نمايشــگاه در ســال 

جــارى منتفــى شــده اســت.
«ســيدمحمدرضا دربندى» مديركل مطبوعات و 
خبرگزارى هاى داخلــى در گفتگويى با مهر، از 
اعالم جزئيات تصميم معاونت مطبوعاتى وزارت 
ارشاد درباره نمايشگاه امسال در هفته جارى خبر 
داد. وى البته از بيان جزئيات بيشــتر در اين باره 

خوددارى كرد.
«محمد سلطانى فر» معاون مطبوعاتى وزير ارشاد 
چنــدى پيش به خبرنگار مهر گفته بود: «به دليل 
فشارهاى اقتصادى كه روى مطبوعات مخصوصًا 
در شهرســتان ها وجود دارد، يكــى از گزينه ها 

درباره نمايشگاه امسال مطبوعات، برگزار نشدن 
آن اســت».البته وى در آن مقطع اين را هم گفته 
بود كه «تا اين لحظــه، هيچگونه تصميم قطعى 
در اين باره اتخاذ نشــده اســت. اما تكليف اين 
موضوع تا ســه، چهــار هفته آينده، مشــخصى 
مى شــود» كه اين زمان فرارسيد و تصميم قطعى 
درباره برگزار نشــدن نمايشــگاه مطبوعات هم 

اتخاذ شده است.
داليلى كه مســئوالن معاونت مطبوعاتى وزارت 
ارشــاد درباره طرح اين احتمال، عنوان كرده اند، 
عمدتًا ناظر بر مشكالت اقتصادى رسانه ها بوده 
و اينكه «بعضى از رســانه ها مايــل به برگزارى 
نمايشــگاه مطبوعات نيســتند چرا كه آن را در 
شرايط بد اقتصادى فعلى، هزينه اى تحميل شده 

بر خود مى دانند».
برگــزارى نمايشــگاه مطبوعــات در ســال جــارى 
ــه  ــانه ها، ب ــه رس ــود ك ــى مى ش ــى منتف در حال
ــا مشــكالت  ــژه نشــريات كاغــذى، امســال ب وي
جــدى كــه عمدتــاً بــه مســائل اقتصــادى و 
ــه رو  ــردد، روب ــر مى گ ــذ ب ــران كاغ ــر از بح متاث
شــده اند؛ بــه طــورى كــه در يكــى، دو مــاه 
ــرى  ــه سراس ــك روزنام ــم ي ــت ك ــته، دس گذش
(همبســتگى) و چنديــن نشــريه مكتــوب، انتشــار 
اينكــه  ضمــن  كرده انــد؛  متوقــف  را  خــود 
تعــدادى از روزنامه هــا بــراى جبــران هزينه هــاى 

ــد. ــم كرده ان ــان ك ــداد صفحاتش ــود، از تع خ

 ميزباني ايران از چهلمين اجالس سازمان جهاني 
گردشگرى مي تواند زمينه گسترده شدن ارتباطات 
گردشــگرى   بين اعضاى اين سازمان و ايران در 

آينده فراهم كند. 
 مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگري استان همدان گفت: كسب امتياز براى 
برگزارى اين اجالس در همدان به عنوان نماينده اى 
از ايران مي تواند در معرفي ظرفيت هاى گردشگرى 
و اهميت جايگاه اين كشور در سازمان جهاني بسيار 

تاثيرگذار باشد.
به گزارش ايســنا، على مالمير در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: ميزباني ايران از اين اجالس در شرايطي 
كه تبليغات منفي عليه كشورمان وجود دارد فرصت 
مغتنمي براي معرفي ايران به نمايندگان كشورهاي 
عضو UNWTO اســت و زمينه آشــنايي اين 
افراد را با توســعه يافتگي هاي ايران و فرهنگ غني 
مردم كشــورمان فراهم مي كند.  مالمير خاطرنشان 
كــرد: برگزاري ايــن اجالس در ايــران عالوه بر 
تبيين جايگاه كشــورمان، دريافت تسهيالت را در 
نشســت هاي آينده كه در كشورهاي ديگر برگزار 
مي شود، رقم مى زند و افزايش ارتباط ايران با حوزه 
گردشگري در ساير كشــورها را به دنبال خواهد 
داشــت.مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان گفت: از آنجا كه بسياري 
از مقامات و نماينــدگان UNWTO تا كنون به 
ايران ســفر نكرده اند برگزاري اين اجالس همانند 

تورآشناسازي براي آنان است كه زمينه آشنايي هر 
چه بيشــتر اين افراد را با كشورمان فراهم خواهد 
آورد پس براى اجراى تورهاى گردشگرى در اين 
راســتا بايد برنامه ريزى هاى در حال انجام به نحو 

احسن به اجرا درآيد.
وى خاطرنشان كرد: از سوي ديگر برگزاري چنين 
اجالسي در ايران بيانگر ارتباط قوي مقامات سازمان 
UNWTO ميراث فرهنگي با مقامات عالي رتبه
است چرا كه پيشنهاد برگزاري اين اجالس با وجود 
تقاضادهندگان ديگر در كشورهاى ديگر با تالش 
متوليان امور در گردشگرى همدان مورد تأييد قرار 
گرفت.گفتنى اســت؛ 21 تا 24 آبان ماه سالجاري 
قرار اســت همدان به عنوان نماينده ايران، ميزبان 
ميهمانان خارجي كه از كشــورهاي مختلف عضو 
UNWTO » وابسته سازمان جهاني جهانگردي
«  هستند، باشــد.رويدادهمدان 2018 پس از اتمام 
ميزبانــي همدان از كنفرانــس بين المللي «همدان 
2018» كه با محوريت پايتختي گردشــگري آسيا 
در همــدان رقم خورد، صبح امــروز برنامه ريزان 
و مشاوران در راســتاي ارائه پيشنهادات اجرايي 
براي ميزبانــي همدان از چهلمين اجالس جهاني 
جهانگردي در دبيرخانه شركت سياحتي عليصدر 
گردهم آمدند. آنچه در شركت سياحتى عليصدر 
مورد توجه برنامه ريزان اســت اين نكته است كه 
در اجالس جهانى جهانگــردى، همدان نماينده 

ايران است.

نمايشگاه مطبوعات 
امسال برگزار نمي شود

ميزبانى UNWTO به تبيين 
جايگاه گردشگرى ايران كمك مى كند
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