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به گراني ها بگو؛ آب که از سر 
گذشت چه يك ني چه صد ني!

 راست گفته اند، »آب كه از سر گذشت، 
چه يــك ني و چه صد ني«. شــده همين 
گراني هاي كمرشــكن اين روزهاي جامعه 
ما كه يكباره همه چيز گران شــد، از صفر 
تا صد، از خشــك تا تر، از مو تا ماســت 
از هرچــه بــود تــا هرچه نبــود، اما يك 
سنت شــكني بزرگ هم در كشاكش همه 
گراني هــا اتفاق افتاد؛ اينكه شــير مرغ هم 
گران شــد ولي تا به جان آدميزاد رسيد از 
حركت افتاد و متوقف شد! گراني ها آنچنان 
طومار حال و روز مردم و بويژه قشــرهاي 

كم درآمد و شريف! را درهم پيچيد...

گزارش
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تأثیر گرانی ارز بر سفال
 مدير ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشگری اللجين گفت: با توجه به اينكه 
برخی مــواد و لعاب های ســفال وارداتی 
اســت و ما هنوز نمی دانيم لعــاب با ارز 
دولتی يا آزاد وارد می شــود، بنابراين كار 
توليد سفال نيز با مشكل مواجه شده است.
محمدرضــا قــادری تشــريح مســائل و 
مشــكالت اللجين پرداخت و اظهار كرد: 
اللجين جهانی شــده است اما اكنون زمان 
جهانی فكر كردن اســت كــه هنوز با اين 
مهم فاصله وجــود دارد.وی با بيان اينكه 
توليدكنندگان سفال بايد بدانند حاال ديگر 
زمان ســاختن گلــدان 15 كيلويی و كوزه 

بزرگ نيست...

پروژه ای در فامنین که 9 ساله شد

افزايش ۶۳ درصدی حضور 
آتش نشانان همدانی

 در عملیات
 آتش نشــانان همدانی تا پايان مرداد ۲ هزار و 11۳ عمليات 
امداد و نجات، اطفا حريــق و احتياط حريق و حوادث انجام 

داده اند كه نسبت سال قبل ۶۳ درصد افزايش دارد.
رئيس سازمان آتش نشانی همدان گفت: از آغاز سال جاری تا 
پايان مرداد ۷۳ هزار و ۳۴۴ تماس با سامانه 1۲5 همدان برقرار 
شــده كه از اين تعداد ۲ هــزار و 11۳ مورد منجر به عمليات 
شده، ۲ هزار و ۷5۷ مورد برای دريافت مشاوره بوده، 1۶ هزار 
و ۴۳۸ تماس اشتباه بوده، 5۲ هزار و ۶۰ مورد ايجاد مزاحمت 

و 1۰ مورد اعالم حريق كذب بوده است.
به گزارش مهر، محمد رضا بياناتی در جمع خبرنگاران از انجام 
يك هزار و 1۹1 عمليات اطفا حريق در 5 ماه نخســت سال با 
افزايش ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
افزود: پوشــش گياهان خودرو با 5۴1 مورد،   باغات و فضای 
سبز با 11۸ مورد، اطفا حريق وسايل نقليه با 1۰۳مورد  و اماكن 
مســكونی با ۸1 مورد بيشترين كاربری عمليات اطفا حريق را 

شامل شده است.
بياناتی با اشاره به اينكه علت وقوع ۷۷۷ مورد از حوادث آتش 
ســوزی 5 ماهه عمدی، ۳۹۷ مورد غير عمدی و 1۷ مورد در 
دست بررسی كارشناسی است، افزود: در اين حوادث  ۲۳ نفر 
ازجمله ۲ آتش نشــان مصدوم و 15 نفر با تالش آتش نشانان 

نجات يافته اند.
رئيس ســازمان آتش نشانی  و خدمات ايمنی همدان با اشاره 
انجــام ۸۷۷ عمليات امداد و نجات در 5 ماهه اول ســال كه 
۲۹۹ مورد آن مربوط به حوادث آسانســور بوده است، عنوان 
كرد: مهار حيوانات با 1۳1 مورد، نجات حيوانات با 1۲۰ مورد 
و  نجات افراد محبوس شــده در اماكن مختلف با 1۰۰ مورد  

بيشترين عمليات های اين حوزه را در بر گرفته است.
وی با اشاره به رشــد ۴۸ درصدی عمليات امداد و نجات در 
5 ماهه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
اظهار كرد: در عمليــات امداد ونجات ۷۲5 نفر با تالش آتش 
نشانان نجات يافته اند،   ۷۰نفر مصدوم شده اند و ۴ نفر جان 

باخته اند.
محمدرضا بياناتی همچنين از انجام ۴5 عمليات احتياط حريق 
و حوادث در 5 ماه نخســت ســال خبر داد و افــزود: از اين 
تعداد ۲۸ مورد احتياط حريق در اماكن حســاس و حياتی، 1۳ 
مــورد ابالغی از مراجع ذيصالح و ۴ مورد عمليات احتياط در 

مناسبت ها بوده است.
وی با اشــاره به افزايش ۶۳ درصدی عمليات اطفاء حريق كه 
بيشترين تعداد آن مربوط به پوشش گياهان خودرو بوده است، 
عنوان كرد: بارش های مناســب نزوالت جوی در سال جاری 
و رويش گياهان خودرو در ســطح گســترده كه با گرم شدن 
هوا خشك و مستعد آتش سوزی شده اند باعث افزايش آمار 
عمليات اطفا حريق نسبت به 5 ماهه اول سال قبل شده است.

بياناتی از انجام 5۹ هــزار و ۶۸۴ مورد آموزش ايمنی و آتش 
نشــانی در 5 ماهه اول سال با رشد ۴ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل خبرداد و افزود: در اين مــدت ۴۲۶ مورد 
دســتورالعمل و 1۸۷ مورد تاييديه طرح ايمنی برای ساختمان 

ها صادر شده است.

تجهیز 80 درصد از اراضی شهرستان 
همدان به سیستم آبیاری نوین 

ــتان  ــاری تحــت فشــار شهرس ــار اراضــی مســتعد اجــرای آبي ــزار هكت  از ۲۶ ه
همــدان تــا پايــان ســال ۹۶ حــدود 1۸ هــزار و 5۰۰ هكتــار از اراضــی بــه سيســتم 

آبيــاری نويــن تجهيــز شــده اســت.
بــه گــزارش فــارس ، در جريــان افتتــاح و كلنگ زنــی ۹ پــروژه عمرانــی بــه مناســبت 
ــرداری رســيد  ــه بهر ب ــروژه در قالــب طرح هــای كشــاورزی ب ــد پ ــه دولــت چن هفت
كــه مديــر جهــاد كشــاورزی شهرســتان همــدان در ايــن رابطــه اظهــار كــرد: طــرح 
ــرای ســه  ــه روســتای ســياه كمر بخــش مركــزی ب ميــش داشــتی 1۰۰ رأســی منطق

نفــر اشــتغالزايی خواهــد كــرد.
حســين فضلــی محصــوالت توليــدی ايــن مركــز را گوشــت قرمــز و دام زنــده عنوان 
كــرد و بــا بيــان اينكــه ميــزان زميــن طــرح يك هــزار متــر مربــع در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، گفــت: زيربنــای واحــد 5۶5 متــر مربــع بــوده و ميــزان ســرمايه گذاری ۳۴۰ 

ــون تومان اســت. ميلي
ــك  ــزود: بان ــرد و اف ــوان ك ــان عن ــون توم ــخصی را 1۸۲ ميلي ــزان آورده ش وی مي
توســعه تعــاون يك ميليــون و 5۸۰ ميليــون ريــال  تســهيالت در اختيــار ايــن واحــد 

ــرار داده اســت. ق
ــه توليــد ســاالنه 1۰۰ رأس  ــا اشــاره ب مديــر جهــاد كشــاورزی شهرســتان همــدان ب
بــره مــاده بــه عــالوه دو تــن گوشــت قرمــز، گفــت: زمــان اجــرای طــرح دو ســاله 
بــود كــه امــروز بــه بهره بــرداری رســيد.وی بــه وضعيــت واحدهــای ميــش داشــتی 
شهرســتان همــدان اشــاره كــرد و گفــت: در شهرســتان همــدان ۹ واحــد بــا ظرفيــت 
۳ هــزار و ۹۷۰ راس و در اســتان  ۳۳ واحــد بــا ظرفيــت 1۶ هــزار و ۴5۰ رأس فعــال 
اســت.فضلی بــا بيــان اينكــه در ايــن رابطــه درصــد ســهم شهرســتان از اســتان ۲۴.1 
درصــد اســت، گفــت: تمــام واحدهــای شهرســتان همــدان بــرای ۳۰ نفــر اشــتغالزايی 
ــه گوســاله پرواری 15۰  ــا اشــاره ب ــت 1۰۰ رأس اســت.وی ب ــد و ظرفي ايجــاد می كن
ــر  ــرای ۶ نف ــن واحــد ب ــرد: اي ــد، خاطرنشــان ك راس روســتای دشــته بخــش قهاون
ــان اينكــه  ــا بي ــر جهــاد كشــاورزی شهرســتان همــدان ب اشــتغالزايی ايجــاد كرد.مدي
ــع  ــی ســازمان نظــام مهندســی كشــاورزی و مناب مرجــع صادركننــده موفقيــت اصول
طبيعــی اســتان همــدان خواهــد بــود، گفــت: ميــزان زميــن طــرح ۳ هــزار و ۶۰۰ متــر 
ــه  ــا اشــاره ب مربــع و زيربنــای ايــن واحــد يك هــزار و ۶۲۰ متــر مربــع اســت.وی ب
ــزار و ۶۰۰  ــزان آورده شــخصی ۷ ه ــه مي ــال ك ــون ري ــزار ميلي ســرمايه گذاری 1۳ ه
ميليــون ريــال بــوده اســت، تصريــح كــرد: ميــزان تســهيالت بانكــی 5 هــزار و ۴۰۰ 

ميليــون ريــال بــود.

جمعی از هنرمندان همدان

تبریک و تهنیت

             جناب آقای 

 روح ا... وجدی
انتصاب شايسته جنابعالی بعنوان 

معاون مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شهر همدان 

را تبريک عرض می کنیم.

علم کـوه 
تاریخ جاودانه 
دیواره نوردان 
همـدان

رئيس اتحاديه ليتوگرافان کشور در گفت وگو با همدان پيام:

انجام تعهد چاپخانه ها 
زیان ده است

■ گراني و کمبود مواد اولیه چاپ بزرگترين مشکل فعلي چاپخانه ها است

سیر همدان 
در مسیرصادرات

2

6

7

 با افزايش قيمت خريد تضمينی پيش بينی 
می شــود نرخ كلزا در كشــور به ۳۳ هزار و 
5۰۰ ريال افزايش يابد و جهشی در افزايش 

درآمد كشاورزان ايجاد شود.
مجری طرح توســعه كشت دانه های روغنی 
وزارت جهــاد كشــاورزی در نشســت هم 
انديشــی معاونان بهبود توليــدات گياهی و 
مديران زراعت ۹ اســتان كشــور در همدان 
افزود: كشت دانه های روغنی از سال ۹۴ در 
كشور شروع شد كه برای خودكفايی در اين 

بخش بايد كشت اين محصول پايدار شود.
عليرضا مهاجر ميزان نياز كشــور را به روغن 
خوراكی يك ميليــون و ۴۰۰ هزار تن اعالم 
كرد و افزود: مصرف ســرانه روغن خوراكی 
در كشور، از مرز ۲۰ كيلوگرم نيز عبور كرده 
است و اين درحالی است كه ميانگين مصرف 
ســرانه روغن در جهان حدود 1۲ كيلوگرم 
اســت؛ بنابراين بايد درباره مصرف روغن به 

مردم هشدار داد.
مجــری طرح خودكفايی دانــه های روغنی 
كشــور با بيان اينكه توليد محصول كلزا مانع 

خــروج ارز برای خريد روغن خام و كنجاله 
می شود افزود: بر اساس برنامه ريزی صورت 
گرفته در وزارت جهاد كشاورزی ، ۷۰ درصد 
از نياز كشــور به دانه هــای روغنی بايد در 

داخل توليد شود.
مهاجر گفت: در حــال حاضر ۲ نوع كلزای 
بهاره و زمســتانه در كشور توليد می شود كه 

۷۰ درصــد از نياز بذر هبيريــد كلزای بهاره 
برای كشت در مزارع ، در داخل كشور توليد 

می شود.
رئيس سازمان جهاد كشــاورزی همدان نيز 
گفت: امســال طبق برنامه ريزی های انجام 
شده بايد بيش از هشت هزار هكتار از اراضی 
همدان زير كشت كلزا قرار گيرد تا 15 هزار 

تن بهره وری دانه روغنی داشته باشيم. 
منصور رضوانی جالل افــزود: كلزا يكی از 
محصــوالت راهبردی و مورد درخواســت 
رهبری برای افزايش ضريب خوداتكايی بوده 
كه سال گذشــته در كل كشور 1۸۰ هزار تن 

دانه روغنی كلزا خريداری شده است. 
وی بابيان اينكه سال گذشته در استان همدان 
پنج هــزار و ۶۹۰ تن كلزا توليد و خريداری 
شــد افزود: در حوزه توليدات گياهی ميزان 
توليدات چهار ميليون تن اســت كه بيش از 
سه ميليون و 5۰۰ هزار تن از توليدات گياهی 

استان به گياهان زراعی اختصاص دارد. 
وی ادامــه داد: ۶۳۰ هزار هكتــار از اراضی 
استان زيركشــت محصوالت زراعی آبی و 
ديم اســت و تا ۳/5 ميليون تــن توليد انواع 

محصوالت زراعی را داريم. 
وی اظهار داشــت: سال گذشته بيش از 1۰۰ 
درصد اهداف بخش گندم و دانه های روغنی 
و حوزه های زيرســاختی آب محقق شد و 
امسال سطح زيركشــت دانه های روغنی در 

سطح استان افزايش می يابد. 

 مديــر كل دفتــر مديريــت مصرف و 
نظــارت بر كاهش هدر رفت آب شــركت 
آب و فاضالب گفت: در كشورهای اروپايی 
ميانگين ســرانه مصرف حدود 1۳۰ ليتر به 
ازای هر نفر در شبانه روز و اين رقم در ايران 

15۷ ليتر است.
به گزارش مهر علی سيدزاده گفت: مديريت 
آب در حوزه توليد ، عرضه و تقاضا اســت 
ودر زمينــه مديريت تقاضا كليه اقداماتی كه 
باعث مصرف بهينه خواهد شد را بايد بهينه 
كنيم. بايد اقداماتی صورت گيرد تا مصرف 

بهينه در كشور نهادينه شود .
مدير كل دفتر مديريــت مصرف و كاهش 
آب افزود : بيشــترين مصرف آب از لحاظ 
كل منابع آبی كشــور در بخش كشــاورزی 
اســت بدين گونه كه ۹۲ درصدمصرف آب 
،دربخــش كشــاورزی، ۶ درصد در بخش 

خانگی ۲ درصد در بخش صنعت اســتفاده 
می شود . بخشی از منابع ابی به دليل نبودن 
سيســتم های مكانيزه آب بــه هدر می رود 
مكانيزه شــدن سيســتم آبياری در كاهش 
مصرف آب تأثيرگذار اســت . آب شرب از 
فواصل دوردست جمع آوری، ذخيره، تصفيه 
و به مخازن منتقل می شود. بنابر اين هزينه 
های گزافی بابت رسيدن آب بدست مصرف 
كننده تأمين می شــود. اگر روش مصرف را 
بهينه نكنيم روز بــه روز وضعيت بدتر می 
شود .مثال بيشترين مصرف در حوزه خانگی 
در بخش استحمام و سرويس های بهداشتی 

است .
اين مقام مسوول ادامه داد: براساس ميانگين 
جهانی حداقــل نيازمصرف يك فرد به آب 
۹۰ ليتر اســت تا نياز بهداشتی فرد به خطر 
نيفتد .ما كشور كم آبی هستيم كه بر اساس 

تغييرات آب و هوايی ميزان بارش ها كاهش 
پيدا كرده است اولين گام در مديريت مصرف 
اين اســت كه بپذيريم با خشكسالی روبرو 
هستيم . اســتفاده از سردوشی های كاهنده 
مصرف، شيرآالت چشمی كم مصرفاز جمله 

اقدامات كاهنده در مصرف اب است .
به گفته سيدزاده ساالنه در كشورشبكه های 
فرســوده توزيع اب اصالح و آبادسازی می 
شــوند تكنولوژی های مختلــف و بروزی 
وجود دارد ¬نشــت يابی با گاز هليوم يكی 

از پيشرفته ترين هاست.
وی درباره آب های خاكستری گفت: اكنون 
در اكثر شــهرهای بزرگ شــبكه فاضالب 

وجود دارد بايد در كالن شــهرها سيســتم 
تصفيه فاضالب داشــته باشــيم وبخشی از 
آن در فضای ســبزمصرف شود و ما هنوز 
نتوانســتيم صد درصد به آن برسيم. دولت 
در قانون بهينه سازی آب شرب، اگر فردی 
از اين سيستم اســتفاده كند مشوق ها دارد 
در بهای فاضالب و حق انشعاب تحقيقاتی 
داشته باشد. نســبت به ميانگين بلند مدت 
بارندگی ها و برف بســيار كم شده و رصد 
كردن آمار و اطالعات اســت و اگر صرفه 
جويی نكنيم آيندگان دچار مشكل خواهند 
شــد و مصرف بهينــه آب فوايدی دارد كه 

برای مردم مؤثر خواهد بود.

نرخ خرید تضمینی کلزا افزایش می یابد

۱۵۷ لیتر میانگین 
مصرف سرانه خانگی
 آب شرب در کشور

 مرغوبيــت باال، طعم، بــو و مزه منحصر به فرد ســير همدان 
مولفه هــای تاثير گذاری هســتند كه مورد قبول ذائقه شــهروندان 
كشورهای همســايه قرار گرفته و مسير صادرات اين محصول را 

هموار كرده اســت. سير خشك همدان با سابقه ای طوالنی در بين 
مصــرف كنندگان داخلی و خارجی، عالوه بر ســبد خانوارها، در 

سبد خريد شركت های توليد دارويی و بهداشتی قرار گرفته...
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طرح توسعه کارخانه ماشین آالت کشاورزی همدان بهره برداری شد
 طرح توسعه كارخانه ماشين آالت كشاورزی همدان با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بهره برداری شد.

به گزارش ايرنا، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در آيين بهره برداری از طرح توسعه اين واحد صنعتی اظهار 
داشت: شركت ماشين برزگر در مساحت ۴۰ هزار مترمربع احداث شده و نيم قرن از فعاليت آن می گذرد.

وی خاطر نشــان كرد: اين واحد صنعتی در طرح توســعه خود سه نوع كمباين چند منظوره برای برداشت غالت و حبوبات 
توليد می كند .

متين گفت: فناوری اين كمباين ها توسط اين شركت بومی سازی شده و با كاهش هزينه های توليد، با قيمت يك سوم محصول 
مشابه خارجی در داخل توليد می شود. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: اين واحد صنعتی موجب اشتغال 

۲۰۰ نفر بصورت مستقيم و ۷۰۰ نفر به طور غير مستقيم شده است.
متين يادآور شــد: توليد اين نوع كمباين نقش ويژه ای در كاهش ضايعات محصوالت كشــاورزی در هنگام برداشت دارد. به 
گفته وی كارخانه ماشــين سازی برزگر با توليد اين كمباين ها به توسعه كشت روغنی كلزا كمك بسياری كرده است. راضيه 
لك معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان زمين شناسی از بخش های مختلف اين واحد صنعتی بازديد كرد. 

توضیحات پلیس درباره قتل در نمايندگي خودرو
 فرمانده انتظامی شهرستان همدان  با اشاره به وقوع يك فقره قتل در همدان، گفت: عامل قتلی كه در هفته گذشته  در يكی 
از نمايندگی های خودرو رخ داد، اختالفات شخصی بود. جمشيد باقری در گفت وگو با ايسنا، در مورد قتلی كه در نمايندگی 
خودرو در شــهر همدان اتفاق افتاده اســت، عنوان كرد: قاتل اين پرونده شناسايی شد و به جرم خود اعتراف اعتراف كرد و 
تحويل مراجع قضايی شد. وی افزود: نمی توان گفت همه نمايندگان خودرو دارای اسلحه هستند همواره افراد متخلفی وجود 
دارد كه سالح غير مجاز دارند و ادوات غير مجاز اين فرد هم كشف شد. باقری درباره انگيزه قاتل از كشتن مقتول گفت: اين 
دو فرد اختالفات شخصی   هم داشتند و تنها بحث آن ها به خاطر خودرو نبوده است. فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاه 
به تصادف در بلوار كوالب گفت: روز گذشته يك پرايد با سه سرنشين دختر يكی بيست ساله و دوتای ديگر نوزده ساله در 
بلوار كوالب با ســرعت زياد در حال تردد بوده اســت كه بنابر اعالم پليس راهور اين خودرو با برخورد به جدول به سمت 
راســت واژگون می شود و متأسفانه دختر  بيست ساله جان خود را از دست می دهد. باقری همچنين درمورد كودک ربايی ای 
كه در منطقه متخصصين همدان رخ داده بود گفت: اين كوک به آغوش خانواده بازگشته و انگيزه كودک رباها از اين كار مالی 

بوده است كه البته در عرض ۲۴ ساعت دستگير شده اما همدست او متواری شده بود كه دستگير شد.

ارائه ۷۵ هزار نفر ساعت آموزش 
فنی و حرفه ای به بانوان نهاوندی

 رئيس آموزش فنی و حرفه ای خواهران نهاوند از ارائه بيش از ۷5 
هزار نفر ساعت آموزش به بانوان اين شهرستان خبر داد.

ليال شــهبازی در گفتگو با مهر با اشاره به ارائه آموزش به ۹۶۸ نفر در 
بخش خصوصی و دولتی در مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 
نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند در بخش ارائه آموزش ثابت با داشتن 
5 كارگاه آموزشی فعال در رشته های طراحی و دوخت، سفال، رايانه، 
صنايع دستی فرش و صنايع چوب دوره های مهارتی را برگزار كرده 

است.
وی گفت: اين مركز عالوه بر كارگاه ثابت در تيم های سيار روستايی، 

شهری، زندان و كارآموزی در محيط كار واقعی فعاليت دارد.
شــهبازی گفت: ايــن مركز آموزشــی با 1۷ آموزشــگاه آزاد بخش 
خصوصی زير مجموعه خود توانســته به تعداد ۴۳۶ نفر در 1۰ رشته 
فناوری اطالعات، امور مالــی و بازرگانی، طراحی و دوخت، صنايع 
دستی، مراقبت و زيبايی، الكترونيك، عمران، خدمات آموزشی، صنايع 
دستی فرش و گردشگری آموزشهای مهارتی را به متقاضيان ارائه كند.
وی عنوان كرد: اين مركز آموزشــی طبق تفاهم نامه ای كه ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كشــور با وزارت كشور داشته تعداد 55 نفر 
از زنان سرپرســت خانوار معرفی شده از اداره كميته امداد امام )ره(، 
بهزيستی و انجمن حمايت از زندانيان را در رشته های طراحی دوخت 

و مراقبت و زيبائی بصورت رايگان آموزش داده است.
وی افزود: از ابتدای ســال تاكنون 11۲ نفر بر اساس نياز متقاضيان در 
روســتاهای ده چقايی، رود حسن عليا، قلعه ذراتی، نثار، ولی سيراب 

در حرفه تابلو فرش؛ مهارتهای الزم را فرا گرفته اند.

اجرای طرح پژوهشی ارزيابی کیفیت 
منابع آب های زيرزمینی در همدان

 طرح پژوهشــی ارزيابی كيفيت آب های زيرزمينی و بررسی اثر 
فاضالب بر روی منابع آبی موجود در مسير حركت فاضالب در استان 

همدان انجام می شود. 
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان گفت: طرح پژوهشی 
ارزيابی كيفيت آب های زيرزمينی و بررسی اثر فاضالب بر روی منابع 
آبی موجود در مسير حركت فاضالب در استان همدان انجام می شود.

به گزارش مهر، عادل عربی در جمع خبرنگاران افزود: اين اقدام پيرو 
نياز سنجی انجام شــده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی استان 
همدان به منظور تعيين اولويت های پژوهشــی دستگاه های اجرايی 

استان به پيشنهاد اين اداره كل صورت می گيرد.
عربی ادامه داد: بررســی تاثير فاضالب بــه عنوان يكی از منابع آلوده 
كننــده آب های زيرزمينی با اعتبار 5۰۰ ميليون ريال برای فاز اول در 
سال جاری به عنوان يكی از اولويت های پژوهشی سال جاری استان 
همدان در چهارمين جلســه شــورای برنامه ريزی و توسعه استان به 

تصويب كارگروه آموزش، پژوهش و فناوری رسيد.
 وی بيــان كرد: هدف از اجرای اين طرح پژوهشــی ارزيابی كيفيت 
منابع آب های زيرزمينی و بررســی تاثير فاضالب خام بر كيفيت اين 
منابع است تا بتوان با شناخت كيفيت منابع آب در حوضه آبريز، برنامه 
ريزی مناسبی در راستای استقرار صنايع مختلف و نيز اصالح الگوی 

كشت در استان تدوين كرد.
عربی اضافه كرد: فراخوان انتخــاب مجری برای اجرای اين طرح و 
اعالم آمادگی متقاضيان در سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( 

قرار خواهد گرفت.

به گراني ها بگو؛ آب که از سر گذشت
 چه يك ني چه صد ني!

مهدي ناصرنژاد »

 راســت گفته اند، »آب كه از سر گذشــت، چه يك ني و چه صد 
ني«. شده همين گراني هاي كمرشكن اين روزهاي جامعه ما كه يكباره 
همه چيز گران شد، از صفر تا صد، از خشك تا تر، از مو تا ماست از 
هرچه بود تا هرچه نبود، اما يك سنت شــكني بزرگ هم در كشاكش 
همه گراني ها اتفاق افتاد؛ اينكه شــير مرغ هم گران شد ولي تا به جان 

آدميزاد رسيد از حركت افتاد و متوقف شد! 
گراني ها آنچنان طومار حال و روز مردم و بويژه قشــرهاي كم درآمد 
و شــريف! را درهم پيچيد و همه چيز را بهم ريخت كه مانند شوک 
وارده به پيكري بي جان، بي اثر شد و ديگر تفاوتي براي مردم ندارد و 
شــد همان آب از سر گذشته كه يك ني و صد ني آن فرقي براي آدم 
غريق ندارد. از سويي ديگر موضوع گراني ها شده خوراک روز مردم و 
سوژه تمام گپ و گفت ها و واگويه هاي گله مندانه و همچنين دلخوشي 
براي تمام آن دسته از نان آوران بي رمق كه اگر هر روز با دست خالي 
به خانه هايشان مي روند، بهانه اي نزد زن و فرزند داشته باشند كه »اي 

بابا، حاال كه از پس اين گراني ها نمي آييم، نمي خوريم و راحت!«. 
ايــن روزها و در اين شــرايط بغرنــج، خيلي از آدم هاي باســواد و 
كارشــناس حاال يا از روي ســيري و يا ناسيري دور هم مي نشينند و 
تحوالت جاري در حوزه هاي اقتصادي را تحليل مي كنند. اين شــيوه 
كارشناسان و خبرگان مسائل گوناگون است كه معموالً به استناد اخبار 
و داده هاي علمي از منابع رســمي به علــت و علل تحوالت جاري 
مي پردازند، نظريه پردازي مي كنند و دست آخر هم براي خالي نبودن 

عريضه، پيشنهاد مي دهند و مي گذرند.
معموالً  هم تاكنون در هيچ كجاي دنيا هيچ تحليل و پيشــنهادي آخر 
به خير نشده اســت و از بيراهه ها سر درآورده است. اما در اين ميان 
اين عوام و قشــرهاي به ظاهر نابلد و بيسواد هستند كه خيلي خوب 
ريشــه تمام مشكالت را مي شناســند و خيلي خوب هم پيش بيني و 
تفســير مي كنند. وليكن چون براي تفكرات آنان در هيچ كجا حساب 
باز نشده است، در همان حجاب گمنامي و اظهارنظرهاي خنثي باقي 
مي مانند و تحمل مي كنند. شــاهد چنين گفتار و پنداري همان قيمت 
انواع ماشين هاي ســواري لوكس و خارجي است كه ظرف حدود 5 
ماه در كشــور ما به حدود 1۰ برابر افزايش قيمت تغيير ماهيت دادند، 
امــا بازتاب چنداني نداشــت؛ چراكه فقط كمتــر از 5 درصد جامعه 
ماشين ســوار ما با آن سروكار داشته و دارند. اما به محض اينكه پرايد 
۲۳ ميليون توماني به باالتــر از ۴۰ ميليون تومان چرخش قيمت داد، 
صداي گراني آن مثل توپ در جامعه پيچيد و ثابت كرد كه اين پروسه 
از گراني ها فقط مختص قشــرهاي آســيب پذير و ناتوان است و در 
حقيقت در هر جامعه اي فقط اقشــار محروم و كم توان هستند كه درد 
تمام مشكالت را با گوشــت و پوست خود لمس مي كنند. حال اين 
به عهده گردانندگان جامعه اســت كه با چه شــاخك هايي نوسان و 
تغييرات آب وهوايي فضاي جامعه تحت مديريت خود را حس كنند 

و به چاره جويي بپردازند.
امروز چهارشــنبه، ۷ شــهريورماه گفت وگويي از مديــر تنظيم بازار 
سازمان جهادكشــاورزي اســتان همدان با يكي از خبرگزاري ها در 
روزنامه همدان پيام منتشــر شده اســت. آقاي مهدي نجفيان متأسفانه 
با كمال بي خبري از قيمت ها و واقعيت  شرايط گوشت قرمز در بازار 

مصرف همدان، به اظهارنظرهايي پرداخته است.
به عقيده آقاي نجفيان گراني وحشت آور گوشت قرمز در بازار امروز 
فقط و فقط يك جّو رواني  است و واقعيت ندارد. به ظن ايشان، قيمت 
هر كيلوگرم گوشــت گوسفندي با مقداري اختالط ۴۸ هزار تومان و 
قيمت گوشــت مخلوط گاو و گوساله ۴۷ هزار تومان است كه بدون 
هيــچ ظن و گماني )كه ديده و كه شــنيده اســت!( گويا مدير تنظيم 
بازار ســازمان جهادكشاورزي استان همدان خبر ندارند كه قيمت هر 
كيلوگرم گوشت چرخ كرده گوسفندي )خدا مي داند( روز چهارشنبه ۷ 
شهريورماه در قصابي هاي همدان ۷۰ هزار تومان مي باشد. حال خود 
ايشان خوب مي دانند كه گوشت چرخ كرده با چه كيفيتي از زير دست 

آقايان قصاب خارج مي شود.
البته اين مقام مســئول يك حرف نزديك به يقين هم گفته اند و اينكه 
توزيع هفته اي ۲۰ تن گوشت وارداتي و گرم گوسفندي در استان هيچ 

تأثيري در قيمت گوشت در قصابي ها نداشته است!
و شــايد هم اين مقدار گوشــت براي توزيع آنقدر ناچيز اســت كه 
اثرگذاري خود در كاهش قيمت ها را از دســت داده اســت. البته نظر 
ما اين اســت كه در خوشــبينانه ترين حالت چنانچه گوشت وارداتي 
توزيع نمي شــد، قيمت گوشت داخلي از كيلوگرمي 1۰۰ هزار تومان 

هم فراتر مي رفت.
در اين مورد گمانه زني هاي زيادي مي توان زد. يك گمانه اين است كه 
كنترل توليد و كشــتار و توزيع گوشت زنده از دست مديران مربوط 
خارج شده است. گمانه دوم مي گويد، معلوم نيست گوسفند زنده به 
چه طريق و از چه خروجي هاي پنهاني از مرزهاي كشور قاچاق شده 

و به كشورهاي عربي مي رسد. 
گمانه ســوم هم چندان نمي تواند بي ربط باشــد، اين است كه تخم 
 جمعيت دام موجود در كشــور توسط آفت هاي سيري ناپذيري به نام 

ملخ خورده شده و ذخاير ناپايدار موجود بزودي تمام مي شود.

 مرغوبيــت باال، طعم، بو و مزه منحصر 
به فرد سير همدان مولفه های تاثير گذاری 
هســتند كه مورد قبول ذائقه شــهروندان 
كشــورهای همســايه قرار گرفته و مسير 
صادرات ايــن محصول را همــوار كرده 

است.
 سير خشــك همدان با سابقه ای طوالنی 
در بين مصرف كنندگان داخلی و خارجی، 
عالوه بر ســبد خانوارها، در ســبد خريد 
شركت های توليد دارويی و بهداشتی قرار 
گرفته و به عنــوان محصولی راهبردی در 

كشور مورد توجه مسئوالن قرار دارد.
از طرف ديگر ماندگاری باالی سير همدان 
به صورت خشــك و قابليــت قابل توجه 
آن در مصارف صنايــع تبديلی و غذايی، 
جايگاه خاصی به اين محصول در كشــور 

داده است.
در همين چارچوب طعــم، مزه و كيفيت 
منحصر به فرد ســير همدان موجب شده 
مزيــت های ويــژه ای بــرای رقابت اين 
محصول در بازارهای تجاری، طب گياهی 
و دارويی در جهان ايجاد شــود و عراق، 
تركيه، آســيای ميانه و كشورهای حاشيه 
مهمترين خريداران ســير  فــارس  خليج 

همدان باشند.
به گــزارش ايرنا، معاون بهبــود توليدات 
گياهی ســازمان جهاد كشــاورزی استان 
همدان گفت: استان همدان با چهار هزار و 
۴۰۰ هكتار اراضی زيركشت سير خشك و 
توليد ساالنه ۶۰ هزار تن از اين محصول، 
رتبه نخست توليد سير خشك را در كشور 

به خود اختصاص داده است.
محمد شــهرام پرورش افزود: ســطح زير 
كشت اين محصول ســال گذشته ۲ هزار 
و 5۶۲ هكتــار بود و ۳۴ هــزار ۸۸۶ تن 

محصول از آن برداشت شد.
وی با اشــاره به مقبوليت سير همدان در 
بازار كشــورهای همســايه گفت: ســال 
گذشــته ۲ هزار و ۶۳۶ تن ســير خشك 
همدان بــه ارزش ۳.1 ميليون دالر صادر 
شد و در چهار ماهه اول امسال نيز يكهزار 
و ۲۲۳ تن محصــول با ارزش 1.1 ميليون 

دالر صادر شده است.
پرورش با بيان اينكه ســير سفيد از ارقام 
سير همدان است كه در زمين های سبك و 
رسی شنی بهترين عملكرد را در شهرستان 
دارد، افزود: اســتان همدان در كنار استان 
زنجان، خوزستان،  گيالن،  مازندران،  های 
اصفهان و كرمان از عمــده توليدكنندگان 

سير در كشور هستند.
وی اظهار داشــت: ســير همدان به ساير 
اســتان ها صــادر می شــود و در صنايع 

شــوری جات و توليد سوسيس و كالباس 
كشور مورد استفاده قرار می گيرد.

مدير زراعت ســازمان جهاد كشــاورزی 
استان همدان اضافه كرد: تحقيقات پزشكی 
نشان داده است كه ســير در كاهش فشار 
خون و افزايش گلبول ســفيد خون موثر 
اســت و اين محصول می تواند بســياری 
از انــواع باكتری ها، برخی از ويروس ها، 
عفونــت های قارچی و حتــی انگل های 

روده ای را از بين ببرد.
پرورش با اشــاره به نقش موثر ســير در 
صنايع غذايی، دارويی و ســالمت خانواده 
افزود: سير با توجه به نوع كاشت، داشت 
و برداشت آن می تواند يكی از محصوالت 
مهم كشــور در ســبد توليــد محصوالت 

كشاورزی و سبد خانوار قرار گيرد.
وی همچنين با اشــاره به كم آب بر بودن 
اين محصول گفت: توليد سير اشتغالزايی 
بااليــی دارد و ايــن محصــول يكــی از 
ارقام مناســب برای تنــاوب و جايگزينی 

محصوالتی چون سيب زمينی است.
پرورش تاكيد كرد: ســير ارزش صادراتی 
دارد و افزايش توانمندی های توليد، توجه 
به توانمند سازی صادرات اين محصوالت 
و توانمندی افزايش ضريب مكانيزاســيون 
از برنامــه های جهاد كشــاورزی اســتان 

همدان بشمار می رود.
گفتنی اســت طبق آمار ســال ۲۰1۶ فائو، 
ايران رتبه ۲5 را در بين ســاير كشــور ها 
در توليد ســير داشت و قاره آسيا رتبه اول 
را در جهــان دارد. مديــر صنايع تبديلی 
استان  كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی 
همدان نيز با بيان اينكه واحدهای زيادی با 

حجم باالی مصرف ســير در استان وجود 
دارد، گفت: سير همدان تا حدود مشخصی 
در واحدهای ترشــی و شــوری استفاده 
می شــود كه عمده مصرف كنندگان سير 

هستند.
محمدرضا شهسواری فرجاد افزود: با اين 
وجود واحدی كه بــه صورت تخصصی 
و عمده در زمينه فرآوری ســير كار كند، 

نداريم.
وی اضافه كرد: حدود 1۰۰ واحد صنعتی 
از سير در كنار ساير محصوالتشان استفاده 
می كنند و ايــن ماده غذايی به عنوان ماده 
اوليه اصلی مورد اســتفاده اين صنايع قرار 

نمی گيرد.
شهسواری فرجاد اظهار كرد: سه واحد در 
كنار فرآوری ســير در زمينه پوست كنی و 
آماده كردن سير در منطقه باالی مريانج در 

شهرستان همدان فعاليت می كنند.
وی ادامه داد: اين واحدها ســير را حبه و 
بــه عبارتی صدفی كرده و آمــاده ارائه به 
واحدهای ترشی و شوری استان می كنند.

اضافه كرد: همچنين  شهســواری فرجاد 
تعدادی از واحدها در زمينه انجماد سير 
فعاليت و عمر مانــدگاری اين محصول 
را افزايــش داده و بــرای عرضــه بــه 
كارخانجات سوســيس و كالباس كشور 

اقدام می كنند.
به گفته وی ساير استان ها به ويژه گيالن از 
سير همدان استفاده می كنند و چند واحد 
فرآوری در كشور به علت طعم و منحصر 
به فرد بودن اين محصول، به صورت عمده 

مصرف كننده سير همدان هستند.
شهســواری فرجاد اظهار داشت: يك بازار 

غيررسمی در بازار سير همدان وجود دارد 
كــه توليدكننده - صادركننده بوده و بحث 
صادرات را به ســاير كشــورها انجام می 
دهد و محصوالتش را به مرزهای غربی و 

منطقه كردستان عراق می فرستد.
وی اظهــار كرد: يكی از كمبودهای صنايع 
تبديلی اين استان مربوط به محصول سير 
اســت؛ چراكه ســير يكی از محصوالت 
اصلــی همدان به لحــاظ كيفيت و كميت 
است و ايجاب می كند كه سرمايه گذاری 

مناسبی در اين زمينه داشته باشيم.
شهسواری فرجاد گفت: با احداث صنايع 
فرآوری جديد می توان محصوالت متنوع 
تری از ســير توليد كرد و اين امر نيازمند 

سرمايه گذاران توانمند است.
وی با بيان اينكه قرص سير در بخش غذا 
داروها طبقه بندی می شــود، اضافه كرد: 
با توجــه به ظرفيت های همدان، می توان 
توليد اين محصول را در اســتان دنبال كرد 

و به نتايج خوبی دست يافت.
بر اســاس آمارهای منتشر شــده، استان 
همدان با يك  ميليــون و ۹۴۹ هزار هكتار 
مســاحت دارای ۳۹ تا ۴۰ درصد كاربری 
بخش كشــاورزی است و با يك  ميليون و 
۷5۸ هزار نفر جمعيــت در بخش زراعی 
سه ميليون و 551 هزار تن محصول توليد 

می كند.
در مجمــوع كل توليــدات محصــوالت 
زراعــی، باغی و دامی در اســتان همدان 
چهار ميليون و ۷5۹ هزار تن در سال است 
كه در بخش باغی ۷۳۶ هزارتن و در بخش 
دام ۴۷۰ هــزار تن محصوالت دامی توليد 

می شود.

 جذب نخبگان اين اســتان در دانشگاه 
بوعلی يكــی از برنامه ها اســت چرا كه 
نخبگان سرمايه انســانی جامعه هستند و 
نبايد اجازه دهيم كه به آنان بی مهری شود.

رئيس بنيــاد نخبگان اســتان همدان روز 
يكشــنبه در آيين تكريم از نخبگان همدان 
افــزود: معرفــی بــزرگان و مفاخرامری 
ضــروری برای نشــان دادن راه و رســم 
زندگی به نســل جوان و قرار دادن آنها در 

مسير نخبگی است.
ــا  ــو ب ــن ل ــن خت ــا حس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــان اينكــه اســتان همــدان دارای مفاخــر  بي
بزرگــی اســت كــه لحظــه  هــای عمــر خود 
ــد افــزود:  را صــرف تعليــم و تعلــم كرده ان
ــد  ــه باي ــی ك ــس قدرشناس ــر ح ــالوه ب ع
نســبت بــه ايــن بــزرگان در جامعــه ايجــاد 
شــود، الگوســازی بــه وســيله اينگونــه آيين 
هــا و تجليــل از بــزرگان می توانــد جوانــان 
تحصيــل كــرده و نخبــه را مخاطــب اصلــی 

ايــن آييــن  هــا قــرار دهــد.
افزايــش  بــا  كــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــه  ــان ب ــان جوان گسســت فرهنگــی در مي
خصــوص جوانــان نخبــه و تحصيــل 
كــرده حضــور نســل جــوان بايــد در ايــن 

ــد. ــترش باش ــه گس ــل رو ب محاف
ختن لو با بيان اينكه يكی از وظايفی كه در 
سند راهبردی بيان شده تكريم و قدردانی 

از نخبگان است كه امسال هم آيين تكريم 
از نخبگان نوجــوان و دانش آموز برگزار 
شــد ابراز اميدواری كــرد: اين نخبگان به 

دانشگاهها راه يابند.
رئيس نخبگان اســتان همدان با بيان اينكه 
امكانات زير ســاختی و منابعی مانند نفت 
و گاز در كشور بســيار است افزود: برای 
پيشــرفت و توسعه كشــور در اين بخش 
ها نيازمند ورود نخبگان و نيروی انســانی 

متخصص هستيم.
ختن لو با اشــاره به دانشــگاه كارآفرينی 
خاطر نشــان كرد: اين دانشگاه ها بهترين 
گزينــه برای نخبــگان به ويــژه نخبگان 
كارآفرين هســتند چرا كه عالوه بر اينكه 
برای خود شغلی ايجاد می كنند می توانند 

اشتغالزايی هم داشته باشند.
اين مقام مســئول ادامه داد: بهــره مندی از 
فرهيختگان و شايســتگان نقش موثری در 
برطرف كردن مشــكالت جامعــه خواهد 
داشــت.ختن لو گفت: امســال تجليل از 
نخبگان در اســتان همدان به شكل جوائز 
و در قالب بورســيه و پرداخت تسهيالت 
برای ادامه تحصيــل در مقاطع دكترا در ۴ 

سال تحصيل آنها خواهد بود.
علمی  بانخبگان  کشــور  آینده   

بهتر خواهد شد
عضوشورای ملی بنياد نخبگان كشور هم با 

اشاره به اينكه آينده كشور با وجود نخبگان 
علمی و پرتالش بهتر خواهد شــد گفت: 
چرا كه نخبگان ســرمايه گذاران با ارزش 

جامعه هستند.
محمــد علی زلفی گل افــزود: نخبگان و 
دانشجويان بايد وضعيت كشور در گذشته 

و زمان حال را مورد بررسی قرار دهند.
وی اظهار داشــت: شــان يك فرد علمی 
صداقــت و صراحت اواســت و اگر اين 
ويژگی ها رعايت نشــود نمــی توانند در 

سازندگی كشور موثر باشند.
زلفی گل بــا بيان اينكه حس حســادت 
بدترين ويژگــی يك نخبه اســت تاكيد 
كرد: بايد حسادت در همكاری های علمی 

حذف شود.
عضــو شــورای ملــی بنيــاد نخبــگان بيــان 
كــرد: نســل امــروز و جــوان مــا افــرادی 
چــون بوعلــی ســينا را بــه عنــوان الگويــی 
از گذشــته داشــته باشــند امــا بايــد بدانيــم 
ــه  ــام مرتب ــه مق ــينا ب ــی س ــه بوعل چگون
ــرای آن دوران  ــيناها ب ــی س ــيد ابوعل رس
بــوده انــد و بايــد امــروز نخبــگان و 
الگــو  در  فرهنــگ عمومــی  خادميــن 

ــند. ــته باش ــش داش ــان نق ــری جوان پذي
وی ادامه داد: بايد كشــور را به توســعه 
برسانيم و به اين سمت و سو حركت كنيم 

تا جامعه شايسته ساالر شود.

 نخبگان باید رشــد همه جانبه 
داشته باشند

رئيس اداره استعداد های درخشان آموزش 
پرورش همدان نيز گفت: نخبگان بايد رشد 
همه جانبه داشته باشند و بايد از توان مندی 

آنها نيز حمايت شود.
رضا هاشمی الگو ســازی برای جوانان را 
به عنوان هدف واالی برگزاری آيين های 
بزرگداشــت اعالم كــرد و افزود: حضور 
جوانان در اين گونه مراســم لطف بزرگی 
اســت و بايد افراد بزرگ به عنوان الگو به 

نسل جديد معرفی شوند.
رئيس اداره استعداد های درخشان آموزش 
و پرورش همدان تكريــم را تالش برای 
الگوسازی به منظور جلوگيری از گسست 
فرهنگی خواند و گفت: اگر اين الگوسازی 
صورت گيرد، فاصله بين نســل جديد با 
نسل های قبلی كمتر می شــود و بين آنان 

تعامل فرهنگی به وجود می آيد.
هاشمی اضافه كرد: كشورهايی كه توانسته اند 
خود را از مسائل فرهنگی و اقتصادی نجات 
دهند، در بخش نيروی انســانی و ســرمايه 
گذاری بر ايــن افراد را هدف خود قرار داده 

اند و در اين باره هم موفق شده اند.
در اين آييــن از ۲۶ دانش آموز در آزمون 
سراسری سال ۹۶ و۹۷ با رتبه های زير1۰۰ 

تجليل شد.

برگزاری جشنواره گردشگری غذا در همدان 
 معــاون گردشــگری اداره كل ميــراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشــگری اســتان همدان از برگزاری جشــنواره گردشگری غذا در 
همدان خبر داد. علی خاكســار در گفتگو با مهر از برگزاری جشــنواره 
گردشــگری غذا در باغ نظری همدان خبر داد. وی گفت: اين جشنواره 
با هدف معرفی برندها و فرهنگ سازی استفاده از غذاهای سنتی به علت 
غنی بودن ارزش غذايی، ايجاد فرصت بروز و ظهور استعدادهای طبخ 
غذا و ارتقای رفاه و توســعه در راستای تحقق اهداف توسعه پايدار در 

استان برگزار شده است.

سیر همدان در مسیر صادرات

نخبگان همدانی در دانشگاه بوعلی جذب می شوند

1- مهلت يك ماهه تكميل اعضای خانه احزاب پايان يافته است.
گفته می شود زمان برای برگزاری انتخابات مجدد وتكميل كرسی 

های خانه احزاب استان بدون تعيين تكليف پايان يافته است.
گفته می شــود با اعالم تحريم خانه احزاب ازســوی گروههای 
اصولگرا به دليل رعايت نشــدن برخی شــرايط، اين خانه نيم بند 

شكل گرفته است.
گفتنــی اســت درانتخابات ماه گذشــته به دليل شــركت نكردن 
گروههای منتقد درانتخابات فقط تعدادی از اعضای خانه انتخاب 

شده وديگركرسی ها بالتكليف مانده اند.
گويا قراربود در مهلت يكماهه مسئوالن مربوطه نسبت به شركت 

سايرگروهها اقدام نمايند.
۲- سالمت كسبه اطراف ميدان مركزی شهر درتهديد است. گفته 
می شــود با تجمع اتوبوسهای واحد درايســتگاههای خيابانهای 
منشعب ازمركزشــهر وآلودگی صوتی وتنفسی ايجادشده ازسوی 
اين خودروها بســياری از كســبه اطراف ايستگاهها نسبت به اين 
موضوع اعتراض دارند.گويا روشن ماندن طوالنی مدت ،آلودگی 
صوتــی و ايجــاد ترافيك ازســوی خودروهــای عمومی دراين 
ايســتگاهها ازداليل اصلی می باشــد.گفتنی است قراربودسيستم 
اتوبوسرانی همدان تغيير و پارک ســواربرای تاكسی ها دررينگ 

اول ايجادشود.
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پرداخت ۵۶۵ میلیون تومان تسهیالت اشتغال روستايی 
در رزن

 سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن گفت: 5۶5 ميليون تومان 
تسهيالت اشتغال توسعه روستايی در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

محمد ســهيلی در گفت وگو با فارس با اشاره پرداخت تسهيالت اشتغال در شهرستان 
رزن اظهار كرد: از ۳۶ طرح توســعه پايدار روستايی مصوب شده در كارگروه استانی 

پنج طرح با مبلغ 5۶5 ميليون تومان تسهيالت دريافت كرده اند.
وی افزود: از 1۶ طرح در دســت بررســی پنج طرح به خاطر عــدم پيگيری متقاضی 

عودت و 1۰ طرح هم از ســوی متقاضی انصراف داده شــده كه طرح های جديدی در 
حال جايگزينی در اين بخش ها هستند.

سرپرســت اداره صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان رزن گفــت: در حوزه 
تســهيالت فراگير از 1۰ طرح معرفی شده سه طرح با يك ميليارد و 15۰ ميليون 
تومــان تســهيالت دريافت كرده انــد و بقيه طرح ها نيــز در بانك های عامل در 

است. بررسی  دست 
وی با بيان اينكه در حوزه تســهيالت پشتيبان نيز از هشت طرح معرفی شده ۶ طرح با 
مبلغ ۲۲5 ميليون تومان موفق به دريافت تسهيالت شده اند، خاطرنشان كرد: اين ميزان 

تسهيالت  برای ۶۰ نفر شغل ايجاده كرده است.

ســهيلی با اشاره به پرداخت تسهيالت در بخش مستقل نيز گفت: از تعداد ۴5 متقاضی 
تعداد ۳۹ طرح موفق به دريافت تســهيالت با مبلغ 1۶۴ ميليون تومان شده اند و چهار 

طرح در دست بررسی بوده و دو طرح نيز انصراف دادند.
وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز با تغيير رسته ها در توسعه روستايی و فراگير و 
مشاغل خانگی مستقل و پشتيبان ها تعداد ۷5۴ متقاضی دريافت تسهيالت وجود دارد.

سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن خاطرنشان كرد: با توجه به 
ظرفيت اين شهرستان در رسته های موزاييك سازی با 1۸۰ واحد، قطعات الستيك سازی 
با ۷۰ واحد، سری دوزی و توليد پوشاک با 1۴۰ واحد، قاليبافی با ۳ هزار و ۹۶۸ بافنده 

انتظار می رود با تغيير رسته ها اشتغالزايی مناسبی در شهرستان فراهم شود.

خبـر

مدير ميراث فرهنگی اللجين مطرح کرد
تأثیر گرانی ارز بر سفال

 مدير ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اللجين گفت: با 
توجه به اينكه برخی مواد و لعاب های سفال وارداتی است و ما هنوز 
نمی دانيم لعاب با ارز دولتی يا آزاد وارد می شــود، بنابراين كار توليد 

سفال نيز با مشكل مواجه شده است.
محمدرضا قادری تشريح مسائل و مشكالت اللجين پرداخت و اظهار 
كرد: اللجين جهانی شده است اما اكنون زمان جهانی فكر كردن است 

كه هنوز با اين مهم فاصله وجود دارد.
وی با بيان اينكه توليدكنندگان ســفال بايد بداننــد حاال ديگر زمان 
ســاختن گلدان 15 كيلويی و كوزه بزرگ نيست، افزود: در اين زمينه 
آموزش هايی داده شــده است؛ ســال گذشته نيز اساتيد مجرب لعاب 
دعوت شــدند كه پس از اتمام كالس ها 1۰ نفــر كار توليد كاالهای 

لوكس سفال را آغاز كردند.
مدير ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اللجين با بيان اينكه 
هنوز در حوزه بســته بندی سفال مشــكل داريم، گفت: در اين زمينه 

آموزش هايی ارائه شده است اما مردم شركت نمی كنند.
وی در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه خود مردم اللجين خود بايد 
اللجين را جهانی دانســته و جهانی نگه دارند، افزود: مسؤوالن تالش 
خود را برای جهانی كردن انجام داده اند اما حاال اين مردم هستند كه با 

تفكر جهانی بايد برای اين شهر تالش كنند.
قادری با بيان اينكه در حال حاضر بيشــتر توليدكنندگان ســفال قشر 
جوان هســتند، يادآور شــد: بيش از يك ماه است كه هر روز كالس 

آموزشی برای افراد زير ۲۰ سال برگزار می شود.
 ایجاد پارک سفال در اللجین

وی در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده برای شهر جهانی با بيان 
اينكه دو المان ويژه برای شــهر جهانی سفال در حال ساخت است، 

اظهار كرد: ساخت اين المان ها زمان بر است و برای امسال نمی رسد.
مدير ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری اللجين خاطرنشان 
كرد: برای رونق گردشــگری اللجين نيز طی جلسه ای طرح هايی داده 
شد تا از نظر زيباسازی موزه صنايع دستی و كارگاه های سفال اقداماتی 

انجام شود و ساخت »پارک سفال« نيز از جمله پيشنهادات بود.
وی با تأكيد بر اينكه قرار شــد، طرح های حوزه گردشگری با حفط 
حالت سنتی آنها همراه باشد، گفت: همه به نوعی دنبال اين هستند كه 

مشكل اللجين حل شود.
قادری در خصوص ايجاد »دهكده ســفال« نيز گفت: شهرداری برای 
دهكده ســفال 1۰ هكتار زمين پيش بينی كرده تا ســايت كارگاهی ـ 

فروشگاهی راه اندازی شود كه اين مسئله در حال پيگيری است.
 زمین های وقفی مانعی در راه سرمایه گذاری اللجین

وی در خصوص ورود ســرمايه گذار به امر سرمايه گذاری و ساخت 
هتــل در اللجين نيز گفت: در اين زمينه هم شــهرداری و هم ميراث 
فرهنگــی با ارائه تســهيالت مناســب آماده همكاری هســتند و از 

سرمايه گذاری كه تمايل داشته باشد، استقبال می كنند.
مدير ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری اللجين خاطرنشان 
كرد: سال گذشــته ســرمايه گذاران را برای بازديد از اللجين دعوت 
كرديم اما چون بيشــتر زمين های اينجا وقفی است، كمی مشكل ساز 

شده است.
وی اضافه كرد: اداره اوقاف و ديگر مسؤوالن پيگير هستند تا مقداری 
از اراضی تبديل به احسن شود زيرا اگر زمين ها از اوقافی بودن خارج 

شوند، سرمايه گذاران نيز تمايل برای سرمايه گذاری خواهند داشت.
 ضایعات سرامیک بازیافت می شود

قادری در خصوص تلنبار شدن نخاله ها و ضايعات سفال و سراميك  
در حاشيه شهر جهانی سفال نيز گفت: اين وضعيت ناخوشايند است، 
هرچند حدود چند ماه است، فردی برای بازيافت اين ضايعات ورود 

كرده است.
وی با بيان اينكه اين فرد به دنبال بازيافت آن در خود شــهر اللجين 
است، افزود: كارگاه های سفال ضايعات كمی دارند و نخاله تلنبار شده 
بيشتر حاصل كار ســراميك كاران است به طوری كه در حوزه چينی 
بهداشتی ضايعات زياد اســت. مدير ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشــگری اللجين تأكيد كرد: با توجه به اينكه ســراميك در دمای 
پخت باالست، به محيط زيست آسيب می زند در حالی كه قالب های 

بزرگ گچی، ضايعات گچی بااليی نيز دارند.
وی به قطعی برق تابســتان امســال و تأثيــر ان در افزايش ضايعات 
سراميكی اشاره كرد و گفت: در هر بار قطعی برق، يك كوره ضايعات 

می شد و در اين تابستان چنين مواردی زياد وجود داشت.
 گرانی ارز لعاب سفال را هم گران کرد

قادری با تأكيد بر اينكه گرانی ارز تأثير زيادی در گرانی لعاب داشت، 
افزود: با توجه به اينكه برخی مواد و لعاب های سفال وارداتی است و 
ما هنوز نمی دانيم لعاب با ارز دولتی يا آزاد وارد می شود، بنابراين كار 

توليد سفال نيز با مشكل مواجه شده است.
وی در ادامــه با بيان اينكه ســفال چينی نداريــم و اين تصور غلطی 
در ذهن مردم اســت كه ســفال وارداتی وجود دارد، گفت: چيزی به 
نام ســفال وارداتی نداريم و اجناس خارجی موجود در فروشــگاه ها 

سراميك است.
مدير ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اللجين با بيان اينكه 
همه سراميك های وارداتی از گمرک و به صورت قانونی است، افزود: 

مردم خود وارد می كنند چون صرفه اقتصادی برای آنها دارد.

موانع افزايش کشت دانه های روغنی 
در کشور بسیار است

 مشــاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور گفت: موانع 
برای افزايش كشت دانه های روغنی در كشور بسيار است. 

عليرضا مهاجری در نشســت هم انديشی معاونين بهبود توليدات 
گياهی و مديران زراعت ۹ اســتان،با اشــاره به  عمل نكردن به 
دســتورات مقام معظم رهبری درارتباط با اقتصاد مقاومتی،گفت: 
درحــال حاظر ايران،تركيه و عربستان،ســه كشــور قدرتمند در 
خاورميانه هســتند اما با اين وجود سياســت غــرب هريك از 
اين كشــورها را به گونه ايی درگير مشــكالتی كرده،كه ايران با 

است.  روبرو  اقتصادی  مشكالت 
وی اضافه كرد: اگر مســئولين به بيانات رهبــری دررابطه به اقتصاد 
مقاومتی در عمل راهبری می كردند،امروز شــاهد اين گونه مشكالت 

اقتصادی در كشور نبوديم. 
وی با اشاره به شرايط خاص اقتصادی كشور و انتشار اين گونه اخبار 
در جامعه، بيان كرد: بعضی از مسائل كشوری به دليل  ايجاد اضطراب 

بين مردم نمی توان آن ها را انتشار داد. 
مشاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور،دررابطه با مشكالت 
پيش رو دانه های روغنی در كشــور،اظهار كرد: قضيه دانه های روغنی 
فراتر از مشــكالت اقتصادی است و موانع برای افزايش كشت آن در 

كشور بسيار است. 
مهاجر با اشــاره به مشــكالت موجود در ابتدای ابالغيه كشت كلزا 
در ســال ۹۴، تصريح كرد: نبود تســهيالت،ارائه بذور نامناسب،نبود 
قيمت مناسب موجود برای خريد كلزا از كشاورز و نبود بيمه ازجمله 
مشــكالت در ابتدای كشت كلزا در كشور بوده كه خوشبختانه اكنون 

شاهد اين مشكالت نيستيم. 
وی در رابطه با پتانســيل باالی غرب كشــور در كشت كلزا و توزيع 
بذور اين محصول در سال جاری به كشاورزان مناطق سردسير،افزود: 
باتوجه به شروع سرمای زودهنگام در مناطق سردسير،يك سوم از اين 
بذور به مناطق ارســال شده است و تا يك هفته آينده يك سوم ديگر 

نيز ارسال می شود. 
 مشاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور با تأكيد بر الويت 
اين سازمان برای كشت مناسب كلزا در كشور، عنوان كرد: همواره كود 
مناسب جزء اولويت های ما بوده چراكه كود،يك محصول وارداتی به 

كشور است و به همين دليل با موانع اقتصادی رو برو است. 
مهاجر با تأكيد براينكه تا عيد قربان تمامی مطالبات كشاورزان پرداخت 
شــده است، مطرح كرد:درســال جاری قيمت هركيلوگرم كلزا ۳۳5۰ 
تومان است كه باعث يك جهش بزرگ در كشت كلزا می شود و اين 

نيازمند اطالع رسانی دقيق به كشاورزان است. 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس
 باشکوه برگزار شود

 معــاون سياســی اجتماعی فرمانــدار همدان با تأكيــد بر اينكه 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس بايد باشكوه برگزار شود، گفت: در آن 
دوران با وحدت كشــور را از دست دشمن بعثی نجات داديم كه در 
شرايط كنونی نيز با همدلی و انسجام از مشكالت عبور خواهيم كرد.

علی اصغر ناظری پور در ســتاد گراميداشت هفته دفاع مقدس، با بيان 
اينكه همدان در دوران دفاع مقدس هميشه از استان های موثر و پيشتاز 
و موثــر در اين ميدان دفاع بود، اظهار كرد: مردم همدان در اين دوران 
شهدای بسياری را برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی تقديم 

كردند.
وی با تأكيد بر اينكه هفته بزرگداشــت دفاع مقدس هر ساله باشكوه 
برگزار می شود كه امســال نيز بايد با همين روند شاهد برگزاری اين 
هفته مقدس باشيم، افزود: براساس دستورالعمل ستاد نيروهای مسلح، 
برگزاری رژه و سان سال گذشته به عهده سپاه بود و امسال اين وظيفه 
بر عهده ارتش اســت. معاون سياسی ـ اجتماعی فرماندار همدان در 
ادامه با اشــاره به اينكه كشور در مرحله حساسی است، افزود: دشمن 
شرايطی را برای كشور ايجاد كرده كه بايد با وحدت از آن عبور كنيم.

وی با اشاره به اينكه از اين شرايط، همچون دوران دفاع مقدس كه دنيا 
عليــه ما بود با رمز وحدت و همدلی عبور می كنيم، تصريح كرد: اگر 
توانستيم از جنگ تحميلی عبور كنيم و اين مسئله مديريت شد به دليل 

همدلی و وحدت مردم و همه اركان كشور بود.
ناظری پــور در ادامه با تأكيد بر اينكه در برگزاری هرچه باشــكوه تر 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس همه دستگاه ها، هماهنگ هستند، يادآور 
شد: مراسم رژه نيروهای مسلح در روز ۳1 شهريورماه با همكاری صدا 
و سيما به منظور انعكاس خبری به طور زنده پوشش داده خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: بنياد شهيد نيز بايد به مناسبت گراميداشت هفته 
دفاع مقدس ديدار با خانواده شهدا را هماهنگ كند.

رئيس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان نيز 
در اين جلســه اظهار كرد: اين ســازمان به مناسبت هفته دفاع مقدس 

فضاسازی سطح شهر را انجام خواهد داد.
ســعيد خوشبخت افزود: برگزاری نمايشگاه عكس هفته دفاع مقدس 
در فرهنگســراهای محالت و همكاری در برگزاری يادواره شهدا از 

ديگر برنامه هاست.

 ســايت اداری فامنين قرار بود، مكاني 
برای تمركز ادارات فامنين باشــد، اما اين 
روزها ادارات بدون توجــه به آن اقدام به 
ســاخت و سازخارج از ســايت می كنند و 
مشخص نيست اين سايت برای تمركز چه 

اداراتی ايجاد شده است؟
راستش ديگر دلمان نمی خواهد از پروژه ای 
كه ۹ ســال است چشم همه به پا گرفتن آن 
اســت، بنويســيم، بيش از چندين گزارش 
از تكميل ســانت به ســانت اين پروژه در 
رسانه ها منتشر شده كه اگر اهتمام مسؤوالن 
برای به نتيجه رسيدن اين پروژه نيز حداقل 
سانت به سانت بود، قطعاً اكنون اين پروژه 

قد علم كرده بود.
ســايت اداری فامنين؛ پروژه ای اســت كه 
شــايد اگــر روال اداری نداشــت، اكنون 
به ســرانجام رســيده بود اما امان از اينكه 
هنوز درگير مصوبه ها، كميســيون ماده 5 و 
پيگيری های گاه و بی گاه اســت و تنها در 

حد پرونده ای باقی مانده است.
مطرح شــدن يك پــروژه زمانی شــيرين 
خواهد بود كه بعــد از كلنگ زنی عمليات 
اجرايی آن آغاز شود و طبق زمانبندی بدون 
وقفه به نتيجه برســد، امــا اين پروژه هنوز 
در گيرودار امور اداری، مصوبه و كميسيون 

مانده و پيشرفتی ندارد.
ايــن  از  يكــی  فامنيــن،  اداری  ســايت 
پروژه های طوالنی اســت، پــروژه ای كه ۹ 
ســال از تصويب طرح آن می گذرد، پروژه 
نيمــه كاره ای كــه طرح آن بايــد بار ديگر 
كميســيون ماده 5 را ببيند تــا طرح آن هم 

مالكان و هم بخش دولتی را راضی كند.
اين پروژه كه چندين ســال درگير تفكيك 
اراضی بخش خصوصــی و دولتی، تأمين 
اعتبار و انتخاب پيمانكار بود، سال گذشته 
بــا انجام اين تفكيك بخشــی از اعتبار آن 
تأمين شــد، اما وقتی مالكان از اختصاص 
بخش زيادی از اراضی اين زمين به فضای 
ســبز اظهار گله مندی كردند، مجدد بايد در 
كميسيون ماده 5 بررسی شود كه مشخص 
نيســت، چه زمانی اين كميسيون تشكيل و 

پروژه تعيين تكليف می شود.
اما جالــب اينكه تعلل در اجرای ســايت 
اداری باعث شده، برخی ادارات ساخت و 
ساز ســاختمان های اداری و مسكونی خود 
را در فامنين شــروع می كنند و كاری هم با 

سايت اداری ندارند.
اينكــه ســايت اداری فضــای كافی برای 
همــه ادارات را ندارد، درســت؛ اما وقتی 
اداراتی چون شبكه بهداشت فامنين، جهاد 
كشاورزی، فنی و حرفه ای، آب و فاضالب 
شــهری و آب منطقه ای اقدام به ســاخت 
ســاختمان اداره خود كنند، ديگر ســاخت 

سايت اداری معنايی ندارد.
همــه اداراتی كه ســاختمان خــود را در 
سال های تعلل ســايت اداری ساخته اند، از 
ادارات و شركت های خدمات رسانی هستند 
كه تمركز آنها در ســايت به نفع مردم بود، 
اما اكنون آنها بدون توجه به وجود ســايت 

ساختمان خود را ساخته اند.
ايــن روزها بنياد مســكن نيــز يكی از 
اداراتی است كه با خريد زمين به دنبال 
پيگيری  با  احداث ساختمانی اســت كه 
از مســؤوالن مرتبط هر يك به نوعی از 
اين طرح ســخن گفتند كه جالب است، 
يكــی از نبــود مجوز اين زمين ســخن 
می گويــد، ديگــری از مســكونی بودن 
زميــن صحبــت می كند و يكــی ديگر 
اين پروژه را به نفع مردم و روســتاييان 

می كند. عنوان 
همچنين تغيير كاربــری زمين موجود بنياد 

مسكن، با اصالحات سايت اداری در ماده 
5 همزمان انجام خواهد شــد و تأثيری در 

اجرای زودتر پروژه ندارد.
 اگر مانع ســاخت ساختمان بنیاد 
به  اعتبار  است  ممکن  مسکن شویم 

شهر دیگری برود
فرماندار فامنيــن در گفت وگو با فارس در 
خصوص ساخت ساختمان بنياد مسكن در 
خارج از سايت اداری اظهار كرد: اگر مانع 
ساخت ساختمان بنياد مسكن شويم ممكن 

است اعتبار به شهر ديگری برود.
ســيد مجيد شــماعی در خصوص چرايی 
عدم ساخت و ساز بنياد مسكن در خارج از 
ســايت افزود: سايت اداری 1۲ قطعه زمين 
دارد و همــه ادا رات در آن جا نمی شــوند 
بنابرايــن نبايد مانع اعتبــاری كه برای اين 

ساختمان اختصاص يافته شويم.
وی با بيــان اينكه ســايت اداری متقاضی 
خــاص خود را دارد، گفــت: هرچند فعال 
سايت هم مصوبه نگرفته و مردم نسبت به 
فضای سبز ســايت در طرح ايراد دارند و 
بايد مجدد در كميسيون ماده 5 بررسی شود.

فرماندار فامنين با بيان اينكه ســايت اداری 
فامنين منتظر اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 
اســت، افزود: كار ســايت اداری از نظر ما 
تمام شده بود اما مردم اعتراضی داشتند كه 
قرار شــد مجدد در كميسيون ماده 5 مورد 

ارزيابی قرار گيرد.
وی بــا بيــان اينكه بنياد مســكن به علت 
مراجعات زيادی كه دارد بايد ســاختمانی 
در دسترس داشته باشــد، گفت: زمينی كه 
اكنون به بنياد مسكن اختصاص يافته، برای 
روســتاييان كه بيشــترين مراجعه كننده آن 

هستند، مناسب است.
شــماعی در خصوص زمــان بهره برداری 
از ســاختمان فرمانــداری نيــز گفت: كار 
ساختمان فرمانداری هم طبق گفته پيمانكار 

۲۲ بهمن تمام می شود.
 زمین بنیاد مسکن فامنین کاربری 

اداری ندارد
مديــركل كل دفتر فنی اســتانداری همدان 
نيز در مورد ساخت ساختمان بنياد مسكن 
در فامنيــن اظهار كرد: زمين بنياد مســكن 
در فامنين كاربــری اداری ندارد و بايد در 

كميسيون ماده 5 مورد بررسی قرار گيرد.
كيوان كاظمی مســتقيم بيان كرد: اين پروژه 
از سوی راه و شهرسازی دنبال می شود و با 
توجه به اينكه هنــوز كاربری اداری ندارد، 
هنوز مجوز ســاخت از ســوی شهرداری 

صادر نشده است.
وی ادامه داد: كار ســايت هم در حال اتمام 
بود كه مردم با اعتراض به نوع طرح موجب 
شدند كه اين پروژه مجدد در كميسيون ماده 

5 مورد ارزيابی قرار گيرد.

مشــکلی برای ورود بنیاد مسکن به 
سایت نداریم

شهردار فامنين نيز گفت: زمين محل ساخت 
ساختمان بنياد مسكن متعلق به بنياد است و 

اين زمين خارج از سايت اداری است.
اسماعيل سليمی با بيان اينكه سايت اداری 
هم گنجايش همه ادارات را ندارد، بيان كرد: 
ما مشكلی برای ورود بنياد به سايت نداريم 

اما هنوز مشكل سايت حل نشده است.
وی با بيان اينكه كارهای ســايت اداری در 
راه و شهرســازی پيگيری می شود، افزود: 
ســايت اداری هم بايد به همراه زمين بنياد 
مســكن در كميسيون ماده 5 بررسی شده و 

مصوبه بگيرد.
بنیاد مسکن در   ساخت و ســاز 

زمین مدنظر مسکونی خواهد بود
مديركل بنياد مســكن استان همدان نيز در 
اين خصوص گفت: زمينی كه بنياد مسكن 
برای ســاخت مدنظــر دارد، قرار اســت 
مسكونی باشد و ســاختمان مدنظر اداری 
نخواهد بود. حسن ظفری در پاسخ به اينكه 
اگر بنياد مسكن به دنبال ساخت ساختمان 
اداری است چرا منتظر احداث آن در سايت 
نمی ماند، گفت: از يك ســال گذشته برای 
ساخت آن در ســايت اداری پيگير شده ايم 
اما چون تاكنون ســايت به نتيجه نرسيده، 
مجبور شديم در فضای ديگری اقدام كنيم.

را  بنیاد مسکن ســاختمان خود   
خارج از سایت اداری نسازد

نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
نيز در ايــن خصوص با بيــان اينكه بنياد 
مســكن به جای اينكه خود همه را هدايت 
به ساخت و ساز در سايت اداری كند، خود 
نيز خارج از ايــن فضا اقدام می كند، اظهار 
كرد: بايد مســؤوالن شهرستان و استان در 
اين زمينه ورود كرده و مانع از ســاخت و 
ساز ســاختمان ادارات در خارج از سايت 

اداری شوند.
امير خجسته با تأكيد بر اينكه بنده نيز پيگير 
اين موضــوع خواهم بود، افــزود: تاكنون 
چندين بار از اين پــروژه بازديد كرده ام و 
تأكيداتــی هم بر هر چه زود به ســرانجام 
رسيدن آن داشتم اما پيگيری جدی تر را بايد 

مسؤوالن شهرستان و استان داشته باشند.
وی تمركز ادارات در سايت اداری فامنين را 
اتفاق مباركی دانست و گفت: همه ادارات 
برای پا گرفتن چنين اتفاقی همكاری كنند و 
از ساخت و ساز در خارج از سايت اداری 

خودداری كنند.
برای   ســاخت خانه ســازمانی 

ادارات ممنوع است
اما در اينجا دو مورد مطرح است يكی اينكه 
اگر بنياد مســكن قصد احداث ســاختمان 
اداری را دارد چرا در سايت اداری اين بنا را 

نمی سازند و اگر بنايی غير اداری است، طبق 
»ضوابط مالی بودجه ۹1 تاكيد شــده است، 
عالوه بر ممنوعيت موضوع ماده ۲۳ قانون 
مديريت خدمات كشوری، احداث، خريد و 
يا اجاره ساختمان های جديد اداری توسط 
دســتگاه های اجرايی و دارنــدگان رديف 
)به اســتثنای موارد تغيير سطح تقسيمات 
كشــوری و نيز در مــورد تجميع بدون بار 
مالی جديد ساختمان های اداری موجود و 
تمركززدايی و خروج از كالن شهرها بدون 
بار مالی جديد و تبديل به احســن نمودن 

بدون بار مالی جديد( ممنوع است«.
در اين خصوص رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان همدان نيز ضمــن تأكيد بر 
اينكه در حال حاضر ممنوعيت ســاخت و 
ساز امالک برای ادارات ممنوع است، اظهار 
كــرد: كار به اين صورت اســت كه آنهايی 
هم دارند نيز بايد واگذار كرده و به فروش 
برســانند. صيدايی بيان كرد: نه تنها ساخت 
خانه های ســازمانی انجــام نمی گيرد بلكه 
ادارات و ســازمان هايی كه دارای خانه های 
سازمانی هستند، بر اساس قانون بايستی به 
مزايده گذاشته و به فروش برسد و از تملك 

دستگاه اداری خارج شود.
وی با بيان اينكه ساخت خانه سازمانی برای 
ادارات ممنوع است، اضافه كرد: دولت بايد 
در اين زمينه كمال صرفه جويی را داشــته 
باشــد و اگر اطالعاتی از ســاخت و ساز 
ادارات داشته باشيم، حتما پيگيری می كنيم.

 اجازه ســاخت و سازهای جدید 
برای ادارات وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع انســانی اســتاندار همدان نيز در اين 
خصوص گفته اســت: با توجــه به اينكه 
اجازه ســاخت و ســازهای جديــد برای 
ادارات وجود ندارد، نياز دســتگاه های فاقد 
مكان بايد از طريق ســاختمان های موجود 

بر طرف شود.
رضــا قياســی گفــت: دســتگاه ها بايــد 
ساختمان های مازاد خود را به وزارتخانه های 
مربوطه اعالم كنند و دولت با بررســی در 
كميســيون لوايح، حق فــروش و يا اجازه 

استفاده به ساير دستگاه ها را صادر می كند.
وی خاطرنشــان كــرد: يكــی ديگــر از 
راهكارهای برطرف ســازی نياز ساختمان 
اداری دســتگاه هايی كــه در مكان هــای 
استيجاری هستند، مزايده خانه های سازمانی 

و امالک مازاد مسكن و شهرسازی است.
در اين گزارش ممكن اســت تناقضاتی در 
مقايسه صحبت های افراد وجود داشته باشد 
اما همه اين موارد زمانی به نتيجه می رســد 
كه ســايت اداری عمليات اجرايی خود را 
آغاز كند و ادارات نيز ساخت و ساز امالک 

خود را در اين سايت انجام دهند.

سايت اداری خالی از اداره

پروژه ای در فامنین که 9 ساله شد
■ بناهايی که بی مهابا باال می رود

استیضاح وزیران 
برخالف منافع ملی 
است
 اســتيضاح وزيــران و طرح ســوال از رئيس 
جمهوری با منافع و مصالح كشور همخوانی ندارد 

و به مردم كمكی نمی كند.

نماينده مردم مالير در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: در شــرايط فعلی بايد به فكر حل مشكالت 
مردم باشيم و با همدلی برای خروج از اين شرايط 

برنامه ريزی كنيم.
محمد كاظمی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
در شــرايط خاصی كه كشور به ســر می برد و از 
هر طرف مورد هجوم دشمنان بويژه آمريكا هستيم، 

استيضاح ها را به صالح كشور نمی دانم.
نائب رئيس كميســيون حقوقی و قضايی مجلس 

دهــم تاكيد كرد: در اين جنــگ اقتصادی كه عليه 
كشــور ما به راه افتاده اســت، بايــد ابتكار عمل 
خودمان را برای رفع مشــكالت اقتصادی مردم به 

كار ببنديم.
بــه گفته وی دولت و مجلس بايــد در كنار هم و 
همراه هم باشــند و با وحدت و همدلی مشكالت 

كشور را حل كنند.
كاظمی ادامه داد: وزيران دولت همگی فرزندان اين 
آب و خاک هســتند و ادامه روند اســتيضاح ها و 

تزلزل در كابينه دولت را به مصلحت كشــور نمی 
بينم.

وی با بيان اينكه بازتاب جهانی استيضاح های پی 
در پی به هيچ عنوان مطلوب نيست، بيان كرد: اين 
اســتيضاح ها كمكی به مردم نمی كند، بلكه بايد 

برای حل مشكالت مردم همراه هم باشيم.
عضو ارشــد فراكســيون اميد مجلس تاكيد كرد: 
جدای از استيضاح وزيران، معتقدم كه تيم اقتصادی 
دولت بايد ترميم شود، اما اين ترميم هيچ ارتباطی 

با وزير آموزش و پرورش ندارد.
كاظمی با اشــاره به وحدت بی نظير و مثال زدنی 
در زمان دفاع مقدس ابراز داشــت: امروز كه جنگ 
اقتصادی عليه ما آغاز شده است، گويی همدلی و 

وحدت را فراموش كرده ايم.
نماينده مردم ماليــر در مجلس دهم تاكيد كرد: به 
جای اينكــه همه در كنار يكديگر مشــكالتی كه 
ناخواســته به وجود آمده را حــل كنيم، دولت را 

مقصر می دانيم.
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قرارگاه پدافند هوايی در خط مقدم 
مقابله با دشمنان ايران است

 حضرت آيت ا... خامنه ای فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مسئوالن 
قرارگاه پدافند هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران، اين قرارگاه را بخشی بسيار 
حســاس از نيروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ايران خواندند و بر 
افزايش آمادگی ها و توانمندی هــای پدافند هوايی و كاركنان آن تأكيد كردند. به 
گزارش ايسنا، در اين ديدار كه به مناسبت روز پدافند هوايی برگزار شد، حضرت 
آيت ا... خامنه ای با تأكيد بر اينكه از لحاظ محاسبات سياسی احتمال وقوع جنگ 
نظامی وجود ندارد، افزودند: در عين حال، نيروهای مسلح بايد با هوشياری و با 
مديريت كارآمد و چابك، توانايی های انسانی و تجهيزاتی خود را روز به روز ارتقا 
دهند و بدانند هر گامی كه در جهت تقويت آمادگی های نيروهای مسلح برداشته 

شود، يك عبادت و حسنه در نزد پروردگار متعال است.

سوال از رئیس جمهور به قوه قضايیه 
ارجاع نمی شود

 سخنگوی  هيأت رئيســه مجلس گفت: بنا بر تصميم  هيأت رئيسه مجلس 
شورای اسالمی، سوال از رئيس جمهور به قوه قضاييه ارجاع نخواهد شد.

بهروز نعمتی درگفت وگو با  ايرنا با اشاره به جلسه امروز  هيأت رئيسه مجلس 
افزود:در اين جلسه كه در مورد سوال از رئيس جمهور برگزار شد، اعضا به اين 
نتيجه رسيدند به دليل آن كه رئيس جمهوری استنكاف از قانون نداشته سوال از 

رئيس جمهور به قوه قضاييه ارجاع نمی شود.
براســاس اين گزارش، رئيس جمهور برای پاسخ به سواالت ۸۲ نماينده به پنج 
سوال سه شنبه هفته گذشته در مجلس حضور يافت، نمايندگان پس از صحبت 
های الريجانی اعالم كردند كه از پاسخ های رئيس جمهور به چهار سوال قانع 

نشده و تنها يك سوال را قانع كننده دانستند.

9۸ منطقه ويژه اقتصادی تشکیل می شود 
 نمايندگان مجلس شورای اسالمی با ايجاد ۹۸ منطقه ويژه اقتصادی و هشت 

منطقه آزاد تجاری - صنعتی موافقت كردند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ديروز اليحه 
ايجاد هشــت منطقــه آزاد تجاری - صنعتی، اصالح محدوده ســه منطقه آزاد 
تجــاری - صنعتی و ايجاد مناطــق ويژه اقتصادی را بــا 1۴1 رای موافق، ۷5 
رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در مجلس شــورای 

اسالمی تصويب كردند.
دولــت پيشــنهاد ايجاد 1۲ منطقه ويــژه اقتصادی را به مجلــس ارايه كرد كه 
نماينــدگان عالوه بر موافقت با ايجاد اين مناطق، تصويب كردند كه ۸۶ منطقه 
ويژه اقتصادی ديگر هم ايجاد شود بر اين اساس مجلس با ايجاد ۹۸ منطقه ويژه 

اقتصادی موافقت كردند.

استعمار مجازی، استعماری جديد
 1۲ شهريور سال 1۲۹۴ رئيسعلی دلواری فرمانده نيروهای مقاومت 
تنگســتان در برابر نيروهای انگليسی به شهادت رسيد به همين دليل 
ســالروز كشته شدن ايشان در تقويم به نام روز ملی مبارزه با استعمار 

انگليس نامگذاری شده است.
در تقويــم ايــن روز با نام روز ملی مبازره با اســتعمار خارجی ثبت 
شده اســت، روزی كه يادآور رشــادت ها و دليری های مردم ايران در 
حفظ كيان و آب و خاک مرز و بوم شــان است، اما شايد خيلی از ما 
ندانيم اين روز به چه مناسبت با اين عنوان نام گرفته است. جای بسی 
تاسف است نسل جديد دالورمردان سرزمين مان را نشناخته و ندانند 
روز ملی مبارزه با اســتعمار به چه دليل نامگذاری شده و حتی با نام 

رئيس علی دلواری بيگانه باشند.
بايد توجه داشت كه استعمار، امپرياليسم و سلطه گری از گذشته دور 
تاكنون، نشان داده است كه هزاران چهره آشكار و نهان دارد كه همچون 
تارهای عنكبوت بر تمام جوانب زندگی جوامع تحت ســلطه تنيده 
شده اند. اين چهره ها در بيشتر موارد، با ظاهر بشر دوستی، صلح طلبی، 
آزادی گرايی، ترويج عمران و آبــادی و مانند آن به صورت دام هايی 
خطرناک، فرا راه ملت ها گســترده شــده اند كه چهار نوع استعمار در 

طول تاريخ بوجود آمده است كه در ادامه مطلب آورده شده است. 
1- استعمار ســنتی يا كهن: استعماری كه قدرت های بزرگ با اعمال 
زور بر حاكميت كشــورهای ديگر ســلطه پيدا می كردند و منافع ملی 
و ثروت كشــورها را به كشــورهای خود منتقل می كردند. يك روز 
استعماركهنه بود، استعماری كه بعدها اسمش را گذاشتند استعماركهن، 
كه بر كشورها تسلط پيدا می كردند؛ مثل هند، مثل الجزاير و خيلی از 
كشورهای آفريقايی، آمريكای جنوبی- شمالی و آسيايی؛ كه آمريكای 
شــمالی در ســال 1۹۷۲با رهبری جورج واشــنگتن از كشــورهای 
استعارگر اروپايی، اعالم استقالل كرد و ديگر كشورهای استعمار شده 
تا پايان جنگ جهانی دوم به شــكل پررنگی ادامه داشــت، كه طبق 
منشور سازمان ملل هيچ كشوری حق حاكميت بر هيچ كشور ديگری 

را ندارد . 
۲- استعمارنو: اين شيوه به شكل سلطه ظاهری و تعيين مستقيم حاكم 
از ســوی استعمارگران نيست، بلكه به شكل غير مستقيم است. وقتی 
كه شيوه استعمار مستقيم و تعيين حاكم برای سرزمين های مستعمره 
به خاطر بيداری ملت ها آســان نبود، شيوه جديدی از استعمار بعد از 
جنگ جهانی دوم در دنيا رايج شــد كه اين شــيوه استعمار نو بود. در 
شيوه جديد، فرماندار استعماری و يا حاكم مستقيم كشور استعمارگر 
حاكميت ندارد و زمامداران از مردم خود ســرزمين ها هستند و ظاهراً 
كشور تمام نشانه های استقالل همچون مرز مشخص، پرچم مشخص، 
قانون اساســی و انتخابات دارد، اما در حقيقت، كشــور توسط عوامل 

استعماری با برنامه ها و سياست های آنها اداره می شود.
۳- استعمار فرانو يا مركانتاليسم: در اين شيوه ظاهراً قدرت های بزرگ 
سلطه ای بر كشــورهای ديگر ندارند، اما سلطه فرهنگی، اقتصادی و 
سياسی آن دولت ها به حدی است كه تصميم گيری ها و سياستگذاری  
دولت های ديگــر در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سياســی و در 
راستای منافع قدرت های بزرگ شكل گيرد استعمار فرانو اساساً يك 
شــيوه عمليات فرهنگی ـ فكری است كه امروزه در بعضی كشورها 
به اين صورت اداره می شوندخاورميانه يكی از نقاط اساسی و چالش 
بزرگ جهان به شــمار می آيــد و به همين خاطر در تبيين اســتعمار 
فرانوينی كه در حال شكل گيری در منطقه است آمريكايی ها در جهت 
تحقق نقشه كاماًل استكباری خاورميانه بزرگ درصدند حكومت هايی 
را در خاورميانه روی كار آورند كه دارای دموكراســی باشــند و در 
عيــن حال صددرصد در پنجه سياســت های آمريــكا و كمپانی های 
ســرمايه داری غرب قرار گيرند و با گســترش وسايل ارتباط جمعی 
و تفكر جهانی سازی به پيشــبرد اهداف خود در زمينه استعمارفرانو 

برسند.
استعمار مجازی چه ويژگی هايی را در تعريف استعمار می گنجاند؟

 اســتعمار همواره همراه با يك ســلطه جويی اســت. چه چيزی در 
استعمار مجازی مورد سلطه قرار می گيرد؟

همانگونه كه منابع طبيعی و نيروی كار در اســتعمار كهن مورد سلطه 
واقع می شد و در اســتعمارنو قدرت سياسی و اجتماعی حكومت ها 
مورد سلطه قرار می گرفتند، در استعمارمجازی نيز استقالل فكری و به 
عبارتی هويت كاربران فضای مجازی به صورت مستقيم و غير مستقيم 
مورد سلطه قرار می گيرد. به اين صورت كه فرد خودآگاه يا ناخودآگاه 
در زمــان حضور در فضای مجازی، خود را در قالب يك شــهروند 
آمريكايی بازتعريف می كند. يعنی عملكردی مشــابه با عملكرد يك 
شهروند آمريكايی را از خود بروز می دهد و به دنبال ايجاد اشتراكات 
فرهنگی- اجتماعی بين خود و شهروندان آمريكايی است. اين همان 
فرآيندی است كه پيش تر گفتيم به مرور موجب باز تعريف هويتی آنها 
از خويش می شود. حجم اطالعاتی كه كاربران در فضای رسانه ای به 
خصوص در فضای مجازی رصد می كند شخص را به سمت شهروند 

مطلوب جامعه آمريكايی سوق می دهد.

نشست امنیتی 4جانبه در بغداد 
با موضوع داعش

 بغداد ميزبان نشست چهارجانبه امنيتی ميان روسيه، ايران، سوريه 
و عراق به منظور افزايش هماهنگی های امنيتی و اطالعاتی در نبرد با 

داعش بود.
به گزارش ايسنا، به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای الحياة، چهار كشور 
عراق، روســيه، ايران و ســوريه در مقر وزارت دفاع عراق در بغداد 
نشســتی امنيتی با هدف افزايش هماهنگی های امنيتی و اطالعاتی در 

مبارزه با گروه تروريستی داعش، برگزار كردند.
طبق بيانيه رسمی منتشر شده از اين نشست، عرفان الحيالی، وزير دفاع 
عراق ميزبان معاونان روسای ســتاد مشترک های های ايران، روسيه و 
سوريه بود و در اين جلسه درباره افزايش همكاری ها و هماهنگی های 

امنيتی و اطالعاتی گفتگو شد.
اين چهار كشــور يك اتاق عمليات مشترک برای تحت تعقيب قرار 
دادن داعش در عراق كه هنوز در منطقه ای بيابانی در مرزهای مشترک 

عراق و سوريه وجود دارد، تشكيل دادند.
طبق گفته های هشام الهاشمی، كارشناس مسائل گروه های افراط گرا، 
حــدود ۲۰۰۰ تكفيری عراقی با حــدود 1۰۰ تبعه خارجی در چهار 
منطقه در داخل عراق مستقر هستند و با وجود شكست ها و ضربه های 
بزرگی كه به آنها در عراق و ســوريه وارد شــده اما در ژوئيه گذشته 
حمالتی را در جنوب سوريه انجام دادند كه حدود ۲5۰ كشته بر جای 
گذاشت.داعش مسئوليت حمله انتحاری با يك خودروی بمب گذاری 
شــده عليه ايســتی امنيتی در غرب عراق را كه 11 كشــته بر جای 

گذاشت، بر عهده گرفت.

برگزاری آخرين جلسه محاکمه مشايی

ــم مشــايی  ــفنديار رحي ــه اس ــن جلســه محاكم ــن و آخري  دومي
ــود  ــوری محم ــت جمه ــوری در دوره رياس ــس جمه ــاون رئي مع
ــت  ــه رياس ــالمی ب ــالب اس ــعبه اول دادگاه انق ــژاد در ش احمدی ن
ــا حضــور اصحــاب  ــی و ب ــه صــورت علن ــادی ب قاضــی غضنفرآب

ــزار شــد. رســانه برگ
به گزارش ايسنا، در اين جلسه  كه از ابتدا تا انتهای آن ، مشايی بدون 
لحظــه ای توقف مداوم داد و فرياد می كــرد و مدعی بود كه دادگاه 
صالحيت ندارد ، كيفرخواست از سوی نماينده دادستان ، قرائت و سه 
اتهام اقدام عليه امنيت كشور ، فعاليت تبليغی عليه نظامی و توهين به 
مقامات دولتی به سبب انجام وظيفه به متهم تفهيم شد كه وی از پاسخ 

به اتهامات امتناع كرد.
مشــايی كه به گفتــه رئيس دادگاه در پايان جلســه قبــل از قرائت 
كيفرخواســت خودداری كرده بود ،  امروز هم پيشــنهاد دادگاه برای 
مهلت يك ماهه جهت قرائت كيفرخواست و معرفی وكيل را نپذيرفت 
و نهايتا با اخذ آخرين دفاعيات ، ختم رسيدگی به اين پرونده اعالم و 

مقرر شد كه رای در مهلت قانونی صادر شود.
ديگر متهم اين پرونده نيز علی اكبر جوانفكر بود كه نه خود در دادگاه 

حضور يافت و نه وكيلی معرفی كرده بود.

طرح روز

اينفوگرافیک: ايرنا غرق شدگي

 همه افرادی كه در مذاكرات با 
ما كار كردند را به وزارت اطالعات 
معرفی كرديم و اجازه حضور اين 
افراد را گرفتيم ؛ من صرفا مسوول 
بكارگيری ايــن افراد در مذاكرات 

بودم.
وزير امور خارجه در جلسه علنی 
روز گذشته مجلس برای پاسخ به 
سه ســوال جواد كريمی قدوسی 
نماينده مشهد در مجلس حضور 

يافت.
به گــزارش ايرنا، محمــد جواد 
ظريــف در مــورد ســوال جواد 
كريمی قدوســی نماينده مشــهد 
در مورد ايــن كه چگونه و از چه 
طريقــی ۴ نفر از دو تابعيتی ها در 

تيم كارشناســی و  هيأت مذاكرات هسته ای 
نفوذ كردند ، گفت: جمهوری اسالمی برای 
پيشبرد اهداف خودش در سطح بين المللی 
از همه ابزارها مانند ســاير كشورها استفاده 

می كند.
وی ادامه داد: شما امروز شاهد هستيد كه در 
جلسه استماع ديوان بين المللی دادگستری از 
طرف ايران وكالی انگليسی و فرانسوی هم 
حضور داشتند و از طرف اياالت متحده هم 
وكالی انگليســی حضور داشتند. در اين جا 
كسی سوال نمی كند كه چرا شما از وكالی 
با تابعيت های ديگر استفاده كرديد گرچه اين 
وكال در جريان مذاكرات خصوصی و بحث 
های خصوصی قــرار دارند كه اين عرف و 

رسم بين المللی است.
وزير امور خارجه افزود: در جريان مذاكرات 
هســته ای موظف بوديم از تمامی امكانات 
استفاده كنيم همه افرادی كه در مذاكرات با ما 
كار می كردند را به وزارت اطالعات معرفی 
كرديم، آن ها هم خودشان به ما معرفی شده 
بودند كه ما به وزارت اطالعات معرفی كرديم 
و از وزارت اطالعات اجازه حضور اين افراد 
را گرفتيم. ظريف گفت: اين افراد كه چهار نفر 
آنان را آقای كريمی قدوسی مطرح كردند يا از 
طريق ساير دستگاه ها به ما معرفی شدند يا از 
طريق شناختی كه در گذشته داشتيم از اين ها 

استفاده كرديم.

وی اظهار داشــت: برای اين كه بين خود و 
خدا مسوول نباشم می گويم كه جز خدمت 
از اين افراد در مذاكرات نديدم . من مسوول 
روابط ديگر آن ها نيســتم و صرفا مسوول 
اســتفاده از آنها در مذاكرات بودم ضمن اين 
كــه در هيچ يك از جلســات خصوصی ما 
حضورنداشتند و تنها در مذاكرات تخصصی 
ما بودند.وزير امور خارجه خطاب به كريمی 
قدوســی گفت: شــما مفروض كرديد كه 
مذاكرات شكســت خورد. به نظر ما برجام 
نشان دهنده حقانيت جمهوری اسالمی ايران 
است و امروز آمريكاست كه شكست خورده 
است و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده 
كند و مجبور شــده از برجام برخالف پيش 
بينی های دوستان مخالف برجام خارج شود.

وی اظهار داشــت: همه مــی گفتند برجام 
آن قدر به نفع آمريكاســت كــه هيچ وقت 
آمريــكا از ان خارج نمی شــود ولی آمريكا 
از برجام خارج شــد به خاطر اين كه برجام 
خوب مذاكره و نوشته شده بود و خوب كار 

كارشناسی در آن انجام گرفته بود.
 همیشــه مرهون محبت ها و لطف 

رهبری هستم
ظريف گفت:ما بر اســاس دستورات رهبر 
معظم انقالب و چهارچوب هايی كه ايشان 
تعيين می كنند حركت می كنيم؛ افتخار من 
اين است كه مقام معظم رهبری در سخنرانی 

روز چهارشــنبه - كه روز گذشته ديروز از 
صدا و ســيما پخش شــد- با روش محبت 
آميزی اين بنده و سرباز كوچك را مورد تفقد 
قراردادند كه بســيار از شان و حق من باالتر 
است و من هميشه مرهون محبت ها و لطف 

ايشان هستم.
وزيــر امور خارجه خاطر نشــان كرد: وزير 
خارجــه يك وظيفــه ای دارد ، از طرفی به 
عنوان نماينده ايران در ســازمان ملل متحد 
نيز يك ســری وظايفی وجود دارد ، اما اين 
ها جزوی از سياســت خارجی است و تمام 
روابط خارجی نيست، تمام روابط خارجی نه 
در اختيار من است، نه تصميم گيری توسط 
مــن صورت می گيرد و نه مســئول اجرای 
آن هســتم. ظريف افزود: قسمتی از روابط 
خارجی را به من به عنوان وزير امور خارجه 
واگذار می كنند، بنــده در تصميم گيری ها 
مشــاركت دارم، اما تصميم گيری ها توسط 

نظام صورت می گيرد.
 چشم انتظار محبت و لطف کسی 

نیستیم نه غرب، نه شرق
وزير امور خارجه گفت: تعداد سفرهای من 
وهمكاران را مقايســه كنيد نحوه تعامل ما را 
نگاه كنيد در واقع آدرس غلط به دنيا ندهيم 
ما چشم انتظار محبت و لطف كسی نيستيم نه 

غرب، نه شرق.
ظريف گفت: افتخار ما اين است كه پشتوانه 

ما مردم خودمان هستند و به مردم 
خودمان بايد اعتماد كنيم و شما 
نيز به عنوان نمايندگان اين مردم 
مورد احترام و توجه ما هستيد و 

خواهيد بود.
وی افزود: نقد و اعتراض شــما 
نمايندگان از عسل برای ما شيرين 
تر است و كمك می كند بفهميم 
جامعه چگونــه در مورد ما فكر 

می كند.
  در جریــان ریز قضایا 

بودیم
وزير امورخارجه در مورد سوال 
اول كريمی قدوسی در خصوص 
)سفربه فرانسه وهمزمانی با جلسه 
گروهك منافقان در پاريس اظهار 
داشــت: ما در جريان ريز قضايا بوديم، سفر 
ما با توجه به همه ايــن قضايا برنامه ريزی 

شده بود.
ظريف تصريح كرد:ســفارت ما )در پاريس( 
حتما می دانســت كه چه زمانــی آن برنامه 
وجود دارد و با عنايت به همه محاسبات پس 
از شــور و مشورت با داخل و بيرون وزارت 

خارجه، اين سفر انجام شد.
وزير امور خارجه گفت:هم توسط من و هم 
سخنگوی وزارت امور خارجه موضع گيری 
علنی انجام شــد، البته بازهم تاكيد می كنم 
گروهی كه هيچ جايی ميان مردم ايران ندارد 
را ما نبايد بــزرگ كنيم و كماكان هم بر اين 

سياست معتقد هستم.
قانع  پاسخ های ظریف  از   مجلس 

شد
نمايندگان مجلس شــورای اســالمی سوال 

جواد كريمی قدوسی را وارد ندانستند.
به گزارش ايلنا، پس از پاســخ ها وزير امور 
خارجه به ســه فقره ســوال جــواد كريمی 
قدوسی، سواالت اين نماينده در صحن علنی 
مجلس به رای گذاشــته شــد كه نمايندگان 
خانه ملت ســواالت كريمی قدوسی را وارد 

ندانستند.
نمايندگان با ۶۷ رای موافق، 11۹ رای مخالف 
و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ رای از پاسخ 

های ظريف قانع شدند.

ظريف در پاسخ به حضور برخی افراد در تيم هسته ای؛

استعالم وزارت اطالعات  را داريم

استیضاح وزير آموزش و پرورش منتفی شد
 نمايندگان متقاضی استيضاح وزير آموزش و پرورش درخواست 
خود برای استيضاح بطحايی را پس گرفتند به همين دليل استيضاح 

منتفی شد.
به گزارش ايســنا، طرح اســتيضاح وزير آموزش و پرورش، با ۲۹ 
امضاء تقديم  هيأت رئيسه شــد كه نمايندگان متقاضی استيضاح در 
جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای اسالمی امضاهای خود را 
پس گرفتند و از  هيأت رئيسه خواستار شدند كه استيضاح از دستور 

كار خارج شود.
همچنين احمد اميرآبادی عضو  هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی 
در اين باره گفت: با توجه به بازگشــايی مدارس متقاضيان استيضاح 

امضايشان را پس گرفتند.
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بهداشتنکتهدانشگاه

جزيیات دو بسته حمايتی دولت از مردم
 سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از تحويل و واگذاری 15۷۳ منزل مسكونی 
به مددجويان بهزيســتی در كشور خبر داد و گفت: 5۸۰ مورد آن برای خانوار دو معلول به 
باالست و ۹۹۰ منزل هم مربوط به زنان سرپرست خانواده و خانوار دارای يك معلول است.
انوشيروان محسنی بندپی در گفتگو با ايسنا با اشاره به تالش اين وزارتخانه در راستای مبارزه 
با فقر و ايجاد عدالت اجتماعی و فراهم آوری شرايطی برای حمايت ويژه از اقشار آسيب پذير 
كه از حداقل معيشــت برخوردار بودند گفت: افزايش مستمری ۲.۷۹ تا 5.1 برابری در دو 
نهاد امدادی انجام شــد.وی افزود: پشت نوبتی ها در اين دو نهاد حمايتی مورد توجه ويژه 
قرار گرفتند و برای اولين بار در بودجه امسال ۲۲۰۰ ميليارد تومان برای كاهش فقر مطلق در 
بهزيستی تصويب شده كه تا امروز در هفت استان پشت نوبتی های آن به صفر رسيده است.

اجرای آزمايشی بیمه خدمات مراقبت
 در منزل آغاز شد

 معــاون پرســتاری وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكی گفــت: پس از 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در منزل با تصويب اجرای آزمايشی پوشش بيمه اين 
خدمات، كارگروه های اين اقدام تشكيل شده و اقدامات الزم برای اجرای پايلوت اين 
طرح شروع شده اســت.مريم حضرتی در گفت وگو با ايرنا افزود: پس از اينكه طرح 
پايلوت پوشــش بيمه ای خدمات مراقبت در منزل در شورای عالی بيمه مصوب شد. 
كارگروه های اصلی و تخصصی خدمات مراقبت در منزل برای پنج دســته بيماری در 
وزارت بهداشت تشكيل شد و نمايندگان پزشكان، پرستاران و سازمان های بيمه گر در 

اين كارگروه ها حضور دارند.

هر ماه ايثارگری، ۱2 روز کسری خدمت
 جانشين سازمان وظيفه عمومی گفت: به ازای يك ماه جبهه، يك درصد جانبازی و 

يك ماه اسارت والدين،1۲ روز كسر خدمت به مشموالن تعلق می گيرد.
وی افزود: در راســتای اجرای اين قانــون، طبق مصوبه قبلی كه با هماهنگی مجلس 
شــورای اسالمی صورت گرفت، ساالنه ۲۰ هزار نفر از واجدين شرايط كسر خدمت 
ايثارگری كه دارای امتياز ۲۸ و ۲۹ هســتند، با مراجعه بــه دفاترخدمات الكترونيك 
انتظامــی )پليــس +1۰( و ارائــه مدارک مربوطه، امــكان بهره منــدی از معافيت را 
خواهندداشــت، اما با توجه به تعداد باالی ايثارگــران، با پيگيری های صورت گرفته 
از مجلس شــواری اسالمی، امكان اينكه تمامی ايثارگران بتوانند از قانون كسرخدمت 

ايثارگری بهره مند شوند، فراهم  شد.

آخرين وضعیت پرونده های جذب  هیأت علمی 
دانشگاه ها

ــن حــال  ــن و در عي ــی در دانشــگاه ها يكــی از طاليی تري ــأت علم ــتخدام  هي  اس
ــی  ــش آموختگان ــن از دان ــزاران ت ــدگاه ه ــگاهی از دي ــداد دانش ــاس ترين روي حس
اســت كــه هــر ســاله چشــم انتظــار هســتند تــا اســتخدام مراكــز علمــی و آموزشــی 
كشــور شــوند، در ايــن راســتا فراخــوان جــذب  هيــأت علمــی دومرتبــه در ســال از 
ســوی وزارت علــوم اعــالم می شــود و هــزاران داوطلــب در ايــن رقابــت حســاس و 

ــد. ــاز شــركت می كنن سرنوشــت س
به گزارش ايســنا، بر اســاس آيين نامه اســتخدامی  هيأت علمــی وزارت علوم، همه 
دانشــگاه های دولتی و غيردولتی به جز دانشگاه آزاد اسالمی كه فراخوان مستقل دارند، 
می توانند در فراخوان جذب  هيأت علمی حضور داشــته باشــند و حدودا ۸ تا 1۰ برابر 
امكان وزارت علوم برای جذب اعضای  هيأت علمی )از نظر بودجه، امكانات و سهميه 

استخدامی( از سوی دانشگاه ها اعالم نياز صورت می گيرد. 

گیاهان دارويی که از بروز ديابت پیشگیری می کنند 
 استفاده از دمنوش گزنه، تخم شــنبليله و هندوانه ابوجهل می تواند در كاهش بروز 
بيماری ديابت نقش اساســی داشته باشد اما بايد توجه داشته باشيم كه مصرف هندوانه 

ابوجهل بايد تحت نظر پزشك انجام شود.
محمود قادری محقق و پژوهشــگر طب ايرانی در گفت وگــو با فارس، درباره بيماری 
ديابت اظهار داشــت: ايــن بيماری از جمله بيماری های بســيار خطرنــاک، مرموز و 
پيش رونده به شمار می رود. طبق آمارهای منتشر شده بيش از 1۲ درصد افراد باالی 1۸ 

سال در ايران به ديابت مبتال هستند.
 اســترس و اضطراب و تنش های عصبی نقش بســيار مهمی در بروز اين بيماری دارد. 
چاقی و كم خونــی، زمينه های ارثی، مواد بيش از حد مواد قندی خصوصاً نوشــابه ها، 
مصرف غذاهای دارای كلسترول از جمله علل بروز اين بيماری به شمار می رود. مصرف 
روزانه دو يا ســه فنجان، دم كرده چای ســبز همچنين دم  كرده برگ درخت گردو نيز 

می تواند در كاهش بروز اين بيماری نقش داشته باشد.

کمبود۸۰ قلم دارو در کشور
ــا  ــالمی ب ــس شورای اس ــان مجل ــت و درم ــيون بهداش ــس كميس ــب رئي  ناي
ــت: در  ــم«، گف ــی داري ــود داروي ــم كمب ــر ۸۰ قل ــال حاض ــه »در ح ــان اين ك بي
ــا ۸  ــا بدهــی حــدود ۷ ت ــزات پزشــكی ب ــی و تجهي ــه صنعــت داروي شــرايطی ك
ــبت  ــا نس ــت و بيمه ه ــی دول ــر حمايت ــت، چت ــه اس ــان مواج ــارد توم ــزار ميلي ه
ــار  ــن فش ــده و اي ــد، برداشته ش ــی دارن ــابه داخل ــه مش ــی ك ــای خارج ــه داروه ب

ــد. ــاران وارد می كن ــه بيم ــی ب مضاعف
محمدنعيم امينی فرد در گفت وگو با ايســنا، در توضيح وضعيت فعلی تامين دارو 
در كشــور، اظهار كرد: تخصيص ارز در زمان و ميزان مناسب مهم ترين دغدغه و 
چالش اســت، با وجود اين كه حدود ۹۰ درصد تقاضای دارويی در كشور توسط 
صنعت داروســازی تامين می شــود، ميزان قابل توجهی از مــواد اوليه بايد وارد 
شــود تا چرخه توليد ۹۰ درصدی دارو در كشور حفظ شود، اين يعنی بايد مواد 

اوليه در زمان مناسب وارد شود. 

تداخل دارويی با الکترونیکی شدن پرونده 
بیماران به صفر می رسد

 معاون درمان سازمان تامين اجتماعی گفت: با توجه به الكترونيكی 
شــدن خدمات درمانی و تشــكيل پرونده الكترونيكــی برای تمام 
بيمه شــدگان سازمان تامين اجتماعی، پزشكان از داروهايی كه بيماران 
مصرف می كنند اطالع می يابند و همين امر موجب می شود كه تداخل 

دارويی به صفر برسد.
مهدی درخشان در گفت وگو با ايرنا در اين خصوص توضيح داد: در 
بخش درمان مستقيم )مراكز درمانی وابسته به سازمان تامين اجتماعی( 
زمانی كه يك بيمار به پزشــك مراجعه می كند، اگر قرار باشــد چند 
روز بعد به پزشــك ديگری هم مراجعه كند، سابقه مصرف داروهای 
بيمار مشخص است و پزشكان معالج می دانند كه اين فرد تاكنون چه 

داروهايی را مصرف كرده است.
وی اظهار داشــت: الكترونيكی شدن خدمات درمانی فوايد و مزايای 
زيــادی دارد، حتی می تواند از انبار شــدن داروها نــزد بيماران نيز 
جلوگيری كند زيرا ميزان داروها و حتی دوز مصرف آنها برای بيماران 
در پرونده الكترونيكی ثبت می شــود و پزشكان از اينكه تا چه زمانی 

دارو برای بيمار تجويز شده است نيز اطالع دارند.
درخشان ادامه داد: عالوه بر اين درصد خطاهای پزشكی در نسخه های 
بيماران نيز می تواند با الكترونيكی شــدن خدمات به پايين ترين حد 
خود برســد كه اميدواريم بتوان با همكای وزارت بهداشت، در تمام 
مراكز طرف قــرارداد خدمات را به صــورت الكترونيكی به بيماران 

سراسر كشور ارائه داد.

اختصاص 4۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای مناطق محروم 

 مديركل مديريت بحران و مناطق محروم كميته امداد از اختصاص 
۴۳۰ ميليارد تومان اعتبار در ۳۰ فعاليت تعريف شــده كميته امداد به 

مناطق محروم خبر داد.
آذر اســماعيلی، مديركل مديريت بحران و مناطق محروم كميته امداد 
امــام خمينی)ره( در گفت وگو با فارس درباره »تأمين مســكن برای 
مددجويان كميته امداد«، اظهار داشــت:كميته امداد در اين حوزه نيز 
فعال اســت و اين موضوع جزء تكاليف اصلی اســت و امسال طبق 
برنامه ريزی صورت گرفته مناطق محروم و و روســتايی در اولويت 
رســيدگی قرار دارند و حدود 1۰ هزار مسكن را با همكاری سپاه و 

بنياد بركت ساخته شود. 
مديركل مديريت بحران و مناطق محروم كميته امداد درباره »تسهيالت 
اشــتغال زايی به مددجويان«، خاطرنشــان كرد: در بحث اشتغال زايی 
توانمند ســازی و مهارت افزايی جزو تكاليف كميته امداد اســت. در 
روستاها زمينه اشتغال در كشاورزی و دامداری فراهم است يا در زمينه 
صنايع دستی و قالی بافی وجود دارد و سعی می كنيم استعداديابی كرده 

و مددجويان توانمند كنيم.
وی درباره »حمايت از افراد بيمار صعب العالج و خاص«،ابراز 
داشــت:كمك های ويژه ای داريم و در بحــث پرداخت اياب و 
ذهــاب و پرداخت بيمه های مكمل اقدامات الزم شــده و تالش 
بر اين اســت تــا حداقل با پرداخت بخشــی از هزينه ها از آالم 

شود. كاسته  آنها 
اســماعيلی درباره »ميزان افزايش بودجه برای مناطق محروم«، گفت: 
۴۳۰ ميليارد تومــان يعنی ۳۲ درصد از كل اعتبــارات دولتی در ۳۰ 
فعاليت تعريف شده را به مناطق محروم تخصيص داده ايم و در بخش 
غيردولتی نيز هر آنچه بتوانيم در قالب كمك خيرين قرار دهيم، مناطق 

محروم در اولويت است.

وقوع ۷۰ درصد تصادفات 
در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها 

 رئيس مركز اطالعــات و كنترل ترافيك راهور ناجا گفت: حدود 
۷۰ درصد از تصادفات جاده ای در شعاع ۳۰ كيلومتر شهرها به وقوع 

پيوسته است.
نــادر رحمانی رئيس مركز اطالعات و كنتــرل ترافيك راهور ناجا با 
اعالم خبــر فوق با گفتگو با فارس اظهار داشــت: حدود ۷۰ درصد 

تصادفات جاده ای تا ۳۰ كيلومتری شهرها به وقوع پيوسته است. 
رئيــس مركز اطالعات و كنتــرل ترافيك راهور ناجــا تصريح كرد: 
بازه های زمانی 1۶ تا ۲۰، ۲۰ تا ۲۴ و 1۲ تا 1۶ بيشترين ساعت رخداد 

حوادث جاده ای در ماه گذشته بوده است. 
وی گفت: ۶۰ درصد تصادفات جاده ای در راه های اصلی، ۲۸ درصد 
در معابر فرعی و 1۲ درصد در جاده های روســتايی رخ داده اســت. 
هنگام نزديك شــدن به مقصد از شــتاب و عجله پرهيز كنند تا ۳۰ 

كيلومتر باقی مانده از سفر خود را به سالمت طی كنند.

اقتدار و محبت؛ دو اصل مهم در فرزندپروی
 يك مشاور خانواده گفت: بنزين كودک »توجه« است كه مهم ترين 
نياز كودک محسوب می شــود؛ چرا كه كودک بدون محبت و توجه 

قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.
سارا عليشاهی  روان شــناس و مشــاور خانواده در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ اظهار كرد: اقتدار به معنی ترس، زور و خشــونت 
نيست و به معنای اين است كه كودک فاصله خود را با والدين حس 
كند و بداند كه نفر اول خانواده نيســت و محدوديت های والدين را 

اجرا كند.
وی افزود: اگر والدين اقتدار نداشــته باشند، كودک اين ضعف را در 
آنها حس می كند و وارد بحث و مشــاجره با پدر و مادرش می شود. 
برخی  از والدين به داليلی نمی توانند اقتدار الزم را داشته باشند؛ چون 
می ترسند كه اقتدار را با بی رحمی اشتباه بگيرند يا از اينكه كودک آنها 

را دوست نداشته باشد، هراس دارند.
عليشــاهی بيان كرد: اگر والدين اقتدار نداشته باشند، فرزندان نفر اول 
خانواده خواهند شد و اين امر باعث بروز اختالالت رفتاری در آن ها 
خواهد شــد.وی با بيان اينكه  در چنين خانــواده ای قانون گريزی و 
مشكل با هرگونه محدوديت و قانون از جمله مسائلی است كه كودک 
در بزرگسالی با آن مواجه خواهند شد، ادامه داد: كودک مخزن عاطفی 
دارد كه با توجه و محبت پر می شــود. بنزين كودک، »توجه« است كه 
مهم ترين نياز كودک محســوب می شود، چون كودک بدون محبت و 

توجه قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.
 اين روان شــناس و مشــاور خانواده افزود: انسان برای متمدن شدن 
نياز به اقتدار والدين خود دارد و »محبت« كودک را لوس و وابســته 
نمی كند، بلكه عوامل ديگری از جمله  اهدای هديه به جای محبت و 
نگذاشتن محدوديت برای كودک و نداشتن اقتدار، او را دچار مشكل 
خواهد كرد. وی با بيــان اينكه هر اندازه به كودک محبت كنيد كافی 
نيست و كودک لوس نخواهدشــد، عنوان كرد: البته در كنار آن برای 
كودک خود محدوديت قائل شويد، برای كودک قابل پيش بينی باشيد 
و نســبت به قوانين برای او پيگير و مصمم باشــيد، چرا كه اقتدار و 

محبت دو بخش مهم در تربيت كودک است.

قول وزارت  کشور برای صدور دو هفته ای 
شناسه سمن ها

 معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان با بيان 
اينكه اگر توافق وزارت كشور با معاونت جوانان در مورد تشكل های 
جوانان نهايی نمی شد، اين موضوع تبديل به يك بحران می شد، نسبت 
به صدور دو هفته ای اعتبارنامه اين تشــكل ها از سوی وزارت كشور 

ابراز اميدواری كرد.
محمدمهــدی تندگويــان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به انعقاد 
تفاهم نامه با وزارت كشور برای صدور شناسه سازمان های مردم  نهاد 
افزود: حدود 15 ســال وزارت ورزش و جوانان و وزارت كشور در 
مورد صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد با يكديگر درگير بودند. 
از زمانی كه حوزه جوانان در سازمان جوانان قرار داشت، تفاهم نامه ای 
بين اين دو وزارتخانه در مورد تشكل های حوزه جوانان وجود داشت 
كه تا االن اجرايی نشــده و در حوزه تشــكل ها اين امر درحال تبديل 

شدن به يك بحران بود.

همشهري: پس لرزه هاي بهارستان 
 زلزله به بهارستان هم رسید؟

كيهان: ۷۰ درصد تفاوت قيمت ميوه در تهران با ساير استان ها
 پس بیان از شهرستانها کیوه بگیرن برن به نفعشوِن 

كليد: كارت زرد مجلس به روحاني 
 اخراج نشه صلوات!!

قانون: خون آلوده در رگ هاي هنرهاي تجسمي 
 بوی خون در هنر 

شرق: پدر عرب بر عليه پسر
 عربها همینطورن!!

ابرار ورزشي: استقالل بزرگتر ندارد يك جوان اعتراض كند؟
 بهتره بگیم استقالل آدم حسابی نداره 

خراسان: نمره رد به اقتصاد روحاني 
  کي گفته روحاني کلید طاليي گاو صندوق دارد 

شوت: علي دايي در مناطق زلزله زده، مشكل مملكتي مديريت است 
 يه نظر هم از علی دايی بشنويم!!

جمهوري اسالمي: آماده باش سوريه براي مقابله با آمريكا و متحدانش 
 بدون شرح!!

جوان: فرار بزرگ مالياتي با نام روستاييان 
 حاال ديوار کوتاه تر از روستايی ها نديدن که!!

هدف: بيا آزادي ببينمت
 با وجود اينستا چرا آزادي 

همدان پيام: دست دالالن را از سير كوتاه كنيد
 از پیاز هم همینطور!! 

جام جم: دزدي از مادر بزرگ ها در لباس خير 
 عیب نداره دار کار رابین هوت را انجام میدن 

اطالعات: آغاز فعاليت پليس راهنمايي دوچرخه در تهران 
 فقط همین رو کم داشتیم 

اطالعات: تا حسرت ملي، تنها 5۰ يوزپلنگ 
 حسرت چرا، گربه ها رو به کار بگیريد 

جمهوري اسالمي: آسمان آفتابي در بيشتر مناطق كشور 
 همه جا آرومه!!

 خانواده اصلی ترين نهاد اجتماعی  محل 
زندگی و رشد افراد و شکل گیری باورها 
و هنجارهای اجتماعی است که مرکب از 
پدر و مادر فرزند يا فرزندان است هرگاه 
خانواده يکی از ارکان اصلی خود يعنی پدر 
و مادر را به هر دلیلی از دست بدهد تقارن 
آن به هم می ريزد و مســائل و مشکالت 
گوناگونی چون مسائل اقتصادی، آموزشی، 
فرهنگی، رفتاری و اجتماعی را برای ديگر 

افرادش به وجود می آورد.
در طول اعصار و قــرون مختلف پدر به 
عنوان عنصر اصلی و محــوری خانواده 
مســئولیت و تصمیم گیری نهايی در امور 
مختلــف را بر عهــده دارد و هر گاه پدر 
از خانــواده دور بماند مادر با مســائل و 
مشکالت عديده ای روبرو خواهد شد. بودن 
پدر و مادر در کنار هم موجب يکپارچگی 

خانواده را می شود.
زنانی که به داليل مختلف همسرشــان را 
از دست می دهند و يا از همسرانشان جدا 
می شــوند يکباره با جهان ديگری روبرو 
می شوند. اکثريت قريب به اتفاق آسیب ها و 
مسايل اجتماعی مانند اعتیاد طالق، کودکان 
خیابانی، کودک آزاری، فــرار از خانه از 

کانون خانواده نشات می گیرد.
 مشکالت اجتماعی زنان سرپرست 

خانوار
از جملــه مشــكالت اين زنــان می توان به 
اجتماعی،  مشكل ســرپناه، محدوديت های 
محدويت هــای خانــواده، ازدواج مجدد و 
مشــكالت روحی و تنهايی اشاره كرد. زنان 
سرپرســت خانوار متحمل فشارهای زيادی 
در جامعه هســتند و اين فشارها بر كاركرد 
اجتماعی و اقتصادی آنها نيز تاثير می گذارد 
بنابرايــن با افت كيفيت زندگی و رضايت از 
آنها مواجه می شــوند. زن سرپرست خانوار 
به كســی اطالق می شــود كه مســئوليت 
اداره اقتصــادی خانواده را بــه دوش دارد و 
تصميم گيری های عمــده و حياتی بر عهده 

وی است.
 طبقه بندی زنان سرپرست خانوار

زنان بدسرپرســت زنانی هســتند كه دارای 
همســران معتاد، زندانی، بيكار، از كار افتاده 
و يا همسران ناسازگار می باشند. اين زنان به 
نوعــی از حمايت خانواده برخوردار نبوده و 
حضانت فرزندان نيز به عهده آنها است كه به 
علت بدسرپرستی نيازمند توجه ويژه دولت 
هستند. زنان بی سرپرست نيز به زنانی اطالق 
می شود كه به علت فوت همسر، طالق و رها 
شدگی مجرد زندگی می كنند لذا زنی كه به 
داليل مختلف همســرش را از دست داده يا 

از همسرش جدا می شود به يكباره با جهانی 
روبرو می شود كه با مشكالت زيادی همراه 
است. زنان خود سرپرســت نيز زنان دارای 
در آمد بوده كه از اين جمله زنان بازنشسته، 
شــاغل و يا زنان بدون درآمد هستند. عمده 
ترين مشــكالت زنان سرپرســت خانواده 
مشــكالت اقتصــادی، نگرش هــای منفی 
اجتماعی نســبت به زن سرپرست خانواده 
و نگرانی از آينده فرزندان اســت. مشكالت 
مادی و اقتصادی مهمتريــن دغدغه فكری 
زنانی است كه هزينه های كمرشكن زندگی 

را تامين نمايند.
زنــان سرپرســت خانوار در فرهنــگ ما با 
مشــكالت متعددی روبرو هستند. ازجمله 
مسائل و مشكالت عمده ای كه اين زنان با آن 
مواجه هستند نگرش های منفی جامعه نسبت 
به آنهاست. در جامعه ما عده ای فرصت طلب 
از خللی كه در خانواده پديدار شــده است 
می خواهند به نفع خود اســتفاده نمايند و با 
ايجاد مزاحمت آســايش را از اين خانواده ها 

سلب می كنند.
فقر و تنگدستی، نداشتن حامی و سرپرست، 
طرد اجتماعی، نداشــتن حرفه و شغل، عدم 
دسترســی به فرصت های شغلی و تحصيلی 
همه و همه دســت به دست هم داده و زنان 
سرپرســت خانوار را به سمت انواع بيماری 
های روحی و روانی كه برجســته ترين آن 

افسردگيست سوق می دهند.
با توجه به اطالعات به دست آمده از تحقيقات، 
اين فرصت برای مســئوالن و كارشناســان 
ارگان ها و سازمان خدمات اجتماعی و رفاهی 
فراهم می شــود تا با برنامه ريزی همه جانبه 
برای زنان سرپرســت خانوار و فرزندان آنان 

در جهت شناســايی مشكالت آنها و رفع و 
يا جلوگيری آن اقدامــات حمايتگرانه ارائه 
شود تا هرچه بيشتر و بهتر در جهت داشتن 
جامعه ای سالم، خودكفا، توانمند و عاری از 

خطرات آسيب های اجتماعی گام برداريم.
 شناســایی فقر قابلیتی در مناطق 

حاشیه ای همدان
معاون امور اجتماعی بهزيستی استان همدان 
اعالم كرد: فقر قابليتی در مناطق حاشــيه ای 
اســتان شناسايی خواهد شــد و در راستای 
توانمندی اجتماعــی از خود افراد برای حل 

مشكالتشان استفاده می شود.
جمشيد شيران در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكــه ۳۸۶۰ زن سرپرســت خانوار تحت 
پوشش بهزيستی هســتند كه بخشی از اين 
زنان تحت پوشش بهزيستی و بخشی تحت 
پوشش ديگر دستگاه ها از جمله كميته امداد 
قرار دارنــد، اظهار كرد: شهرســتان همدان 
دارای بيشــترين آمار زن سرپرست خانوار و 

شهرستان بهار دارای كمترين تعداد است.
وی درباره داليل سرپرســت خانوار شــدن 
اين زنان گفت: بی سرپرست شدن اين زنان 
به علت فوت همسر يا مطلقه شدن، زندانی 
يا متواری بودن سرپرســت يا از كار افتادگی 
همســر )۶۶ درصد از كار افتادگی( به علت 
بيماری يا بيماری هايی كه توســط پزشــك 
معتمد ســازمان از كار افتاده بــودن يا عدم 

توانايی فعاليت و اشتغال او را تأييد كند.
شيران با بيان اينكه خدمات ارائه شده فراخور 
حال مددجويان است، اضافه كرد: مستمری 
دانش آموزی  هزينه هــای  پرداخت  ماهيانه، 
و دانشــجويی، كمك هزينــه درمان و تأمين 
جهيزيه خدماتی هســتند كه به اين خانوار 

ارائه می شود.
وی افزود: از زمانی كه اطالعات زن سرپرست 
خانوار وارد سيستم بانك اطالعاتی بهزيستی 
می شود بر توانمندسازی او كار می شود چرا 
كه اين زنان بعضا به علت مشكالت زيادی 
كه در زندگی داشــته اند كمتر فرصت توجه 
به خود و گام نهادن در شناخت توانايی های 
خود را دارند. درباره موضوع كارآفرينی اين 
زنان تصريح كرد: اين گروه پس از داشــتن 
مدرک فنی وحرفه ای می توانند وام اشــتغال 
دريافت كنند همچنين پرداخت وام سرمايه 
كار بالعوض اشتغال تا سقف ۲ تا ۳ ميليون 
تومان به زنان سرپرســت خانوار اختصاص 

می گيرد.
معاون امور اجتماعی بهزيستی استان همدان 
در موضــوع گروه های هميار خاطرنشــان 
كرد: طــرح گروه های هميار ويژه شــهرها 
و روستاهاســت كــه مجموعــه ای از زنان 
سرپرست خانوار است در يك حرفه مشغول 
به كار می شــوند و تمام اعتبارات ايجاد اين 
شــغل اعم از اجاره مكان و ملزومات مورد 

احتياج را بهزيستی پرداخت می كند.
وی با اشــاره به طرح خدمــات مالی خرد 
كه صرفا در مناطق روســتايی اســتان قابل 
اجراســت، ادامه داد: اين طــرح به صورت 
ايجــاد صندوق های زنان در قالب گروه های 
۲۰ تا ۲5 نفره اســت كه ماهيانه مبالغی را در 
بانــك واريز و پــس از آن اقدام به پرداخت 
وام های داخلــی به اعضای خود می كنند كه 
اين طرح در اســتان با همكاری بهزيســتی، 
مؤسسه تاک و بانك كشاورزی انجام می شود 
و بعد از شناســايی نيازها بــه آنها وام بدون 

ضامن پرداخت خواهد شد.

بررسی چالش ها و مشکالت اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار

 مطالعات انجام شــده بر روی جوانان 
1۷ ساله نشان می دهد كه استفاده از الكل 
و سيگار موجب انسداد شريان های اصلی 
نوجوانان شده و احتمال بروز سكته قلبی 

و مغزی را افزايش می دهد.
بررســی ها نشان می دهد  به گزارش مهر، 
اســتفاده از الكل و سيگار در نوجوانان بر 
روی عروق اصلی آن ها تاثير منفی گذاشته 

و باعث انسداد آن ها می شود. 
انسداد شريان های اصلی بدن نشان دهنده 

آســيب به عروق خونی اســت. ازسوی 
ديگــر آســيب به عــروق خونــی بروز 
بيماری های قلبی و عروقــی متعددی از 
جمله سكته  قلبی و مغزی را به دنبال دارد. 
 براســاس تحقيقی كــه به تازگی بر روی 
هزار و ۲۶۶ نوجوان 1۷ ســاله انجام شد، 
حدود هزار و 1۰۰ نفر از نوجوانان در اين 
رده سنی از الكل استفاده می كنند. به عالوه 
بيش از 1۰۰۰ نفــر از نوجوانان 1۳ تا 15 
ســال اروپايی نيز به استفاده از مشروبات 

الكلی اذعان كردند. براساس اين گزارش، 
۶۶1 نفر از نوجوانان 1۳ تا 15 ساله نيز به 

سيگار اعتياد دارند. 
براســاس اين گــزارش، روند انســداد 
شــريان های اصلی بســتگی بــه ميزان 
اســتفاده از دخانيــات دارد. به طوريكه 
ميــان  اصلــی در  بسته شــدن عــروق 
نوجوانانــی كــه بــه تازگی شــروع به 
استفاده از ســيگار كرده اند كم تر است. 
همچنيــن افرادی كه در طــول زندگی 

خــود بيــش از 1۰۰ ســيگار اســتفاده 
كرده اند، بيش تر از كسانی كه در زندگی 
خود حدود ۲۰ سيگار مصرف كرده اند، 
دچار بســته شــدن شــريان های اصلی 
بدن خود می شــوند. هرچند افرادی كه 
سيگار را ترک كرده اند باز هم نسبت به 
ديگران دچار انســداد عروق هستند اما 
اين روند ممكن اســت بعد از مدت ها 
برگشت پذير باشــد و فرد پس از ترک 

يابد.  بهبود  سيگار كمی 

استفاده از سیگار و الکل عامل انسداد عروق اصلی نوجوانان
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خبـر
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کاهش 2۱ درصدی صادرات در ۵ ماهه امسال

ــه  ــركل گمــرک اســتان همــدان از كاهــش ۲1 درصــدی صــادرات در 5 ماه  مدي
ــون و  ــرداد ۴5ميلي ــان م ــا پاي ــاری ت ــال ج ــدای س ــت: در ابت ــرداد و گف ــال خب امس

ــت. ــده اس ــادر ش ــدان ص ــتان هم ــركات اس ــزار و 1۸۲ دالر كاال از گم ۷۲5ه
جمــال خشــوعی اظهاركــرد: در 5 ماهــه امســال بيــش از 151 هــزار تــن كاال بــه ارزش 
بيــش از ۴5 ميليــون و ۷۲5هــزار دالر از گمــرک اســتان بــه كشــورهای ديگــر صــادر 

شــده اســت.
وی بــا بيــان اينكــه صــادرات 5 ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

ــته  ــال گذش ــه س ــت: در 5 ماه ــنا گف ــه ايس ــت، ب ــته اس ــش داش ــد كاه ۲1 درص
ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــركات اس ــزار و ۶۳۲ دالر كاال از گم ــون و ۷۲۶ه 5۸1ميلي

ــيمان از  ــزار و ۳۰۷ دالر س ــون و 1۲۴ه ــالجاری ۴ميلي ــه درس ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
گمــرک اســتان صــادر شــده اســت، افــزود: بيشــترين كاهــش صــادرات مربــوط بــه 
صــادرات ســيمان بــوده كــه ايــن كاال نســبت بــه ســال گذشــته ۴5 درصــد كاهــش 

داشــته اســت.
ــود  ــه خ ــتان را ب ــادرات اس ــد ص ــمش ۲۰ درص ــه كش ــد براينك ــا تأكي ــوعی ب خش
ــدت مشــابه  ــه م ــرد: صــادرات كشــمش نســبت ب ــوان ك اختصــاص داده اســت، عن
ســال گذشــته ۳۸ درصــد كاهــش داشــته بــه طوريكــه درســالجاری ۹ميليــون و ۲۲۹ 

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــرک اس ــمش از گم ــزار و ۹۳۲ دالر كش ه
مديــركل گمــرک اســتان همــدان از افزايــش ۲۸ درصــدی صــادرات ســفال در 5 ماهــه 
امســال خبــر داد و يــادآور شــد: صــادرات ســفال ۸ درصــد صــادرات اســتان را شــامل 
ــفال صــادر  ــزار و ۲1 دالر س ــون و ۶۲۰ ه ــالجاری ۳ميلي ــه س ــه در5 ماه ــود ك می ش

شــده اســت.
ــه  ــتان در 5 ماه ــرک اس ــار واردات از گم ــدی آم ــش ۶۸ درص ــد بركاه ــا تأكي وی ب
امســال، عنــوان كــرد: در 5 ماهــه امســال بيــش از ۷ميليــون و ۶5۸ هــزار و 5۷۹ دالركاال 
از گمــرک اســتان وارد شــده اســت درحاليكــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته بيــش از 

۲۴ ميليــون و ۷۷هــزار و 1۲۴ دالر كاال وارد شــده بــود.

خودرو

رئيس اتحاديه مرغ و ماهی همدان:
افزايش قیمت مرغ شايعه است

 رئيس اتحاديه مرغ و ماهی همدان با اشاره به كاهش قيمت مرغ در 
بازار همدان، گفت: قيمت مرغ در بازار همدان 11هزار تومان رســيده 

درحاليكه در روزهای گذشته 11هزار و 5۰۰ تومان عرضه می شد.
جواد عاشوری اظهاركرد: از اول مهر به دليل افزايش عرضه و كاهش 

تقاضا شاهد كاهش چشمگير قيمت مرغ دربازار خواهيم بود.
وی با تأكيد بر شايعه بودن افزايش قيمت مرغ در بازار همدان، به ايسنا 
گفت: دربازار مرغ هيچگونه افزايش قيمتی وجود ندارد و خوشبختانه 

شاهد كاهش قيمت مرغ در بازار نيز بوده ايم.
عاشــوری درباره توزيع مــرغ منجمد در فروشــگاه های زنجيره ايی 
همدان، افزود: در فروشگاه های رفاه، جهاد كشاورزی و اتكا روزانه و 

در مجموع ۶ تن مرغ منجمد توزيع می شود.
 رئيس اتحاديه مرغ و ماهی همدان با بيان قيمت مرغ منجمد در بازار، 
تصريح كرد: قيمت مرغ منجمد براساس مصوبه است و ما هيچگونه 

افزايش قيمت در بازار نداريم.

مشاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی کشور:
موانع افزايش کشت دانه های روغنی 

در کشور بسیار است
 مشــاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور گفت: موانع 

برای افزايش كشت دانه های روغنی در كشور بسيار است.
عليرضا مهاجر در نشست هم انديشی معاونين بهبود توليدات گياهی 
و مديران زراعت ۹ اســتان، با اشاره به عمل نكردن به دستورات مقام 
معظم رهبری درارتباط با اقتصاد مقاومتی، گفت: درحال حاظر ايران، 
تركيه و عربســتان، سه كشور قدرتمند در خاورميانه هستند اما با اين 
وجود سياســت غرب هريك از اين كشــورها را به گونه ايی درگير 

مشكالتی كرده، كه ايران با مشكالت اقتصادی روبرو است.
وی اضافه كرد: اگر مســئولين به بيانات رهبــری دررابطه به اقتصاد 
مقاومتی در عمل راهبری می كردند، امروز شاهد اين گونه مشكالت 

اقتصادی در كشور نبوديم.
وی با اشاره به شرايط خاص اقتصادی كشور و انتشار اين گونه اخبار 
در جامعه، بيان كرد: بعضی از مسائل كشوری به دليل  ايجاد اضطراب 

بين مردم نمی توان آن ها را انتشار داد.
مشاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور،دررابطه با مشكالت 
پيش رو دانه های روغنی در كشــور،اظهار كرد: قضيه دانه های روغنی 
فراتر از مشــكالت اقتصادی است و موانع برای افزايش كشت آن در 

كشور بسيار است.
به گزارش ايســنا، مهاجر با اشــاره به مشــكالت موجود در ابتدای 
ابالغيه كشت كلزا در سال ۹۴، تصريح كرد: نبود تسهيالت،ارائه بذور 
نامناســب،نبود قيمت مناســب موجود برای خريد كلزا از كشاورز و 
نبود بيمه ازجمله مشــكالت در ابتدای كشت كلزا در كشور بوده كه 

خوشبختانه اكنون شاهد اين مشكالت نيستيم.
وی در رابطه با پتانســيل باالی غرب كشــور در كشت كلزا و توزيع 
بذور اين محصول در سال جاری به كشاورزان مناطق سردسير،افزود: 
باتوجه به شروع سرمای زودهنگام در مناطق سردسير،يك سوم از اين 
بذور به مناطق ارســال شده است و تا يك هفته آينده يك سوم ديگر 

نيز ارسال می شود.
 مشاور وزير و مجری طرح دانه های روغنی كشور با تأكيد بر الويت 
اين سازمان برای كشت مناسب كلزا در كشور، عنوان كرد: همواره كود 
مناسب جزء اولويت های ما بوده چراكه كود،يك محصول وارداتی به 

كشور است و به همين دليل با موانع اقتصادی رو برو است.
مهاجر با تأكيد براينكه تا عيد قربان تمامی مطالبات كشاورزان پرداخت 
شــده است، مطرح كرد:درســال جاری قيمت هركيلوگرم كلزا ۳۳5۰ 
تومان است كه باعث يك جهش بزرگ در كشت كلزا می شود و اين 

نيازمند اطالع رسانی دقيق به كشاورزان است.
 کشت کلزا بهترین کشت در شرایط آبی کشور است

رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره 
به رويداد همدان ۲۰1۸، افزود: جشــنواره هايی دربخش كشاورزی به 

مناسبت همدان ۲۰1۸ برگزار شده است.
منصور رضواني جالل با اشــاره به اهميت فعاليت كشارزی در استان، 
تصريح كرد: ۴.۴ درصد از كشاورزی كشور در همدان انجام می شود 
همچنين ۲۹ درصد اقتصاد و ۲۶ درصد اشــتغال در استان اختصاص 
به بخش  كشاورزی دارد.وی در رابطه با مشكالت مهم كشاورزان و 
كاهش بهره برداری  محصوالت كشــاورزی در اين استان، اظهار كرد: 
بابسته شدن بيش از ۲5۰۰حلقه چاه غير مجاز دراستان، شاهد پيدايش 
مشــكالتی برای كشاورزان بوده ايم اما با وجود اين مشكالت همواره 

تكيه بر بهره برداری است.
رئيس جهاد كشاورزی استان همدان باتأكيد بر محدوديت های شديد 
در بحث آب،عنوان كرد: اســتان همدان توانســته 1۴۷ هكتار سامانه 
آبياری نوين احداث كند كه باعث شــده تا بعد از استان های خراسان 

رضوی و فارس در جايگاه سوم آبياری نوين قرار بگيرد.
رضواني جالل با اشــاره كشــت كلزا به عنوان بهترين محصول برای 
شرايط بحرانی آب، خاطرنشان كرد: كشت كلزا برای تقويت زمين و 
نداشــتن نياز شديد به آب،بهترين كشت در شرايط كنونی آبی كشور 
اســت.وی با بيان اينكه مهلت كشت كلزا در مناطق سردسير محدود 
است، تصريح كرد: سال ۹5 به دليل تأخير در ارسال بذور كلزا، شاهد 

كاهش كشت اين محصول بوده ايم.
پرداخت به موقع مطالبات كلزاكاران از مشكالت منطق سردسير است
معاون امور زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان همدان نيز با اشاره 
به مهم ترين مشكل كلزاكاران،عنوان كرد: درمناطق سردسير، پرداخت 

مطالبات كلزاكاران از جمله مشكالت مهم بوده است.
امير الهوتيان بابيان برنامه های آينده برای كشت كلزا دراستان، تصريح 
كرد: برنامه  كشت ۸۰۰۰ هكتار را درسال آينده داريم كه اين سازمان 

قصد دارد كشت اين محصول را به 1۰ هزار هكتار افزايش دهد.

تقاضای خريد خودرو 
سیری ناپذير شده است

 عضو  هيأت علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: 
به دليل اختالف باالی قيمت رســمی و آزاد خودروهای داخلی، همه 
افراد به دنبال خريد خودرو از خودروسازان و فروش آن در بازار آزاد 
هستند و به همين دليل تقاضای خريد خودرو سيری ناپذير شده است.

اميرحسن كاكايی اظهار كرد: متاسفانه در چند ماهه اخير نوسانات نرخ 
ارز باعث ايجاد زمينه برای سودجويی دالالن و سفته بازان در بازارهای 

مختلف شده است.
وی با بيان اينكه هم اكنون شاهد رشد دو برابری قيمت ها در بازار آزاد 
نسبت به قيمتهای رسمی هستيم، خاطرنشان كرد: در اين ميان دولت 
برای تعديل قيمتها خودروســازان را تحت فشــار قرار داده كه حتی 
بيش از ظرفيت توليد خود، خودرو پيش فروش و به بازار عرضه كنند.

عضو  هيأت علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: 
هم اكنون نيز وزارت صنعت، معــدن و تجارت طرحی ارائه كرده كه 
۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان برای تعديل قيمتها در 

بازار آزاد عرضه شود.
وی به ايســنا گفت: اين وضعيت در حالی است كه هم اكنون به دليل 
تفاوت باالی قيمت رســمی و آزاد خودرو، تمام افراد متقاضی خريد 
خودرو از خودروســازان هســتند تا خودروها را به قيمت رســمی 
دريافــت و به قيمت آزاد در بازار عرضــه كنند و مابه التفاوت قيمتها 

را صاحب شوند.
كاكايی با بيان اينكه در چنين شــرايطی هرچه خودروسازان خودرو 
عرضه كنند توسط تقاضاهای ســفته بازانه خريداری و اصطالحا اين 
خودروها بلعيده می شوند، تصريح كرد: دولت بايد به جای طرح های 
اينچنينی، قيمت رســمی خودروها را متناســب با افزايش نرخ ارز و 
ديگر مواد اوليه تعديل كند، در آن صورت فاصله شــديد بين قيمت 
رسمی و آزاد خودرو از بين رفته و در نتيجه تقاضاهای سفته بازانه از 

بازار خودرو خارج و قيمت ها در بازار آزاد نيز كاهش خواهد يافت.
وی اظهار كرد: مسووالن مربوطه بهتر است از ماجرای عرضه چند تن 

سكه در بازار با هدف تعديل قيمت ها درس بگيرند.

غزل اسالمي »

 دو مشــكل اساســي چــاپ را به ور 
شكســتگي مي رســاند، يكي كمبود و چند 
برابر شــدن قيمت مواد اوليه و ديگري نبود 

نقدينگي و خوابيدن صنايع مختلف.
آنطور كه چاپگران فعال در اســتان و كشور 
مطرح مي كنند. در ۲ ماه گذشته قيمت مواد 
اوليه به دو برابر و از ابتداي ســال تاكنون ۴ 
برابر شده اســت. با وجود گراني  اما برخي 
برندها در مورد نياز چاپخانه ها مانند مركب، 
زينــك و ... در بازارياب يا به ســختي پيدا 

مي شود.
رئيــس اتحاديــه ليتوگرافــان كشــور به 
همدان پيــام گفت: كه بخش عمــده اي از 
فعاليــت چاپخانه ها در كشــور بــه ليبل و 
بســته بندي مربوط مي شود كه چون قيمت 
مواد اوليه تا ۴ برابر باال رفته و برخي از آنها 
هم در دسترس نيست و از آنجا كه بسياري 
از قراردادها هم بيش از اين بســته شــده، 
چاپخانه ها نمي توانند اين قراردادها را عملي 
كنند چون در صورت انجام سفارش ها ضرر 
هنگفتــي مي كنند و در صــورت نپذيرفتن 
ســفارش ها چاپخانه ها به ســمت تعطيل 

مي روند.
احمد ابوالحســني ادامــه داد: از بين ۶۰۰ 
چاپخانه فعال در تهــران ۸5 چاپخانه در ۳ 
ماه اخير به وزارت ارشــاد مراجعه كرده و 

تعطيلي چاپخانه شان را اعالم كرده اند.
وي توضيــح داد كــه طبق شــواهد و آمار 
غيررســمي حدود ۲5 درصــد كارگران در 
حوزه چاپ بيكار شــده اند.زيرا بسياري از 
چاپخانه ها ســفارش كار دارند يا ندارند يا 
مقدارش پايين آمده بنابراين يا تعطيل شده و 
كارگران خود را اخراج كرده اند و يا از فعال 
و شــيفت كاري خود كاسته و كارگران كار 

كمتري انجام مي دهند.
ابوالحسني افزود: در يك آناليز متوجه شديم 
زينكي كه براي مشــتري با 1۸ هزار تومان 
انجام مي شــود اكنون اگــر ۴۲ هزار تومان 
بگيرند و در ماه هزار عدد ســفارش بگيرند 
۶ ميليون تومان درمي آورد كه عماًل سودي 
ندارد و نمي تواند هزينه را پرداخت كند كه 

در نتيجه يا بايد تعطيل شود و يا كارگرانش 
را اخراج كند.

رئيس اتحاديه ليتوگرافان كشور گفت: تنها 
جايي كه نشــان مي دهد اقتصاد كشور فعال 
است يا خير دريافت سفارش كار و فعاليت 
چاپخانه ها اســت تعداد ســفارش ها نشان 

مي دهد كه صنايع چقدر توليد دارند.
ابوالحســني بيان كرد: وقتي مي گويم مواد 
اوليه گران شده يا موجود نيست ذهن همه 
به سمت كاغذ مي رود و در صورتي كه كاغذ 
كمتر از ۳۰ درصد چاپ اســت و اصل كار 
چاپ بر روي بسته بندي، گالسه، سلفون، ، 
مقوا پشت بر چسب سلفون، وسايل لفاف، 
مركب و بســياري اقالم ديگر است. اكنون 
مركب ۳۰ هــزار توماني ۹۰ هزار و مركب 
۸۰ هزار توماني به بيش از ۲۰۰ هزار تومان 
رسيده كه اينها موانع فعاليت چاپ در كشور 

هستند.
وي گفت: يكي از مشــكالت موجود نبود 
نظارت اســت و تعزيرات حكومتي تاكنون 
نتوانسته جلوي كساني كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
مي گيرنــد و مواد اوليه وارد مي كنند و آن را 
با قيمت دالر روز به بــازار عرضه مي كنند 

را كنترل كند. به نظر مي رســد تعزيرات در 
حوزه صنعت دست به عصا حركت مي كند.
ابوالحســني ادامه داد: به نظر مي رسد دولت 
كوتاهي نكــرده و ارز مورد نياز را پرداخت 
كرد. اما اين ارز را كســاني دريافت كرده اند 

كه در اين حوزه نقشي نداشته اند.
رئيس اتحاديه ليتوگرافي كشــور گفت: ارز 
دولتي بايد به اتحاديه و تعاوني چاپخانه داران 

انجام شــود به خوبي مي توانــد اوضاع را 
كنترل و نظــارت كند و اجــازه هيچگونه 
فســادي نمي دهد. چون به مقــدار فعاليت 
همه آنها واقف هســتيم. اما با اين شــرايط 
پرداخت ها، هيچگونه خبر از مقداري، نحوه 
زمان پرداخت ارز ندايرم و نمي دانيم به چه 
كساني تعلق مي گيرد و در كدام انبارها انبار 

مي شود.

رئيس اتحاديه ليتوگرافان کشور در گفت وگو با همدان پيام:

انجام تعهد چاپخانه ها زيان ده است
■ گراني و کمبود مواد اولیه چاپ بزرگترين مشکل فعلي چاپخانه ها است

 در حالی كه قيمت ميوه طی هفته های 
گذشــته با افزايش ۸۳ درصدی نســبت 
بــه همين بازه زمانی در ســال گذشــته 
مواجه شــده اســت، مســئوالن وزارت 
جهاد كشــاورزی معتقدند كه توليد اين 
محصــوالت با نوســان يا كمبــود قابل 
مالحظــه ای مواجــه نشــده و داللی و 
سودجويی عامل اصلی گرانی و افزايش 

غيرمنطقه ای قيمت ميوه در بازار است.
گزارش ايسنا، براساس آخرين آمار بانك 
مركزی از متوســط قيمت اقالم خوراكی 
در سطح شهر تهران در هفته منتهی به دوم 
شهريورماه امســال گروه ميوه های تازه با 
افزايش قيمت ۸۳ درصدی نسبت به هفته 
مشابه در ســال گذشته مواجه شده است 
و نگاهــی به درصد افزايش قيمت همين 
گروه كااليی در هفته قبل و هفته مشــابه 
ماه قبل كه به ترتيــب ۶.۸ و ۴.۴ درصد 
بوده است، نشان می دهد كه روند قيمت 
و بازار ميوه افزايشی بوده و همچنان اين 

گرانی ها ادامه دارد.
البتــه در اين ميان تنها ميــوه وارداتی در 
اين ســبد يعنی موز به كيلويی 1۰ هزار 
و 1۷۴ تومان )به صورت ميانگين( رسيده 
و نســبت به هفته سال گذشــته 1۴۴.۹ 
درصد افزايــش قيمــت را تجربه كرده 
اســت. همچنين پس از اين ميوه وارداتی 
هندوانــه و طالبــی در رديف های بااليی 
جدول گرانی و صدرنشــين آن هستند، 
چرا كه به ترتيــب 1۳۹.۳ درصد و ۹5.۶ 
درصد افزايش قيمت را نســبت به هفته 
مشابه سال گذشته تجربه كردند و پس از 

آن ميوه هايی مانند گالبی، خربزه، انگور، 
ســيب گالب و هلو در رتبه های بعدی 
افزايش قيمت ميــوه در آخرين ارزيابی 

بانك مركزی قرار دارد.
در اين ميان برخی باغداران و فروشندگان 
ميــوه عامل افزايش قيمت ميوه را كاهش 
كمبود توليد و عرضه انواع ميوه ناشی از 
سرمازدگی و ديگر شرايط اقليمی خاص 
عنوان می كنند، اما مسئوالن وزارت جهاد 
كشــاورزی معتقدند كه هيچ كمبودی در 
اين زمينه وجود نداشــته و ســودجويی، 
واســطه گری و داللی قيمت ميوه را گران 

می كند.
مديركل دفتر امور ميوه های سردسيری و 
خشــك وزارت جهاد كشاورزی در اين 
باره به ايســنا، گفــت: از نظر توليد هيچ 
مشكل و كمبودی در كشور وجود ندارد 
و از نظر عرضــه محصول در حوزه ميوه 
نســبت به سال گذشــته وضعيت بهتری 
را تجربه می كنــد بنابراين هيچ كمبودی 
در ايــن زمينــه وجود نــدارد و داللی و 
ســودجويی عامل افزايــش قيمت ميوه 

است.
شــكراله حاجی وند ادامه داد: براســاس 
بررســی های صورت گرفتــه قيمت هر 
كيلوگــرم ميوه كه در اختيــار مردم قرار 
گرفته و توســط آنها استفاده می شود تنها 
۳۰ درصــدش به جيب باغــدار می رود 
و ۷۰ درصد مابقی آن نيز ســهم دالالن، 
بی شماری  واســطه های  و  ســودجويان 
هســتند كه قيمت ميوه را افزايش دادند، 

بنابراين بايد طرحی ديگر براندازيم.

وزارت کشاورزی اعالم کرد

گرانی8۳ درصدی میوه 
تقصیر دالالن است

ن روابط عمومی مخاربات منطقه همدا
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پیشخوان

مديرکل ورزش و جوانان همدان خبر داد
افتتاح و کلنگ زنی ۱۰ پروژه ورزشی 

در همدان
 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان از افتتاح و كلنگ زنی 

1۰ پروژه ورزشی با 1۰ ميليارد تومان در همدان خبر داد. 
رســول منعم در مراســم كلنگ زنی سالن ورزشــی روستای گنبد 
شهرســتان همدان، اظهــار كرد: اين پروژه به مســاحت يك هزار 

مترمربع ساخته می شود.
وی با بيان اينكه اعتبار مورد نياز برای تكميل آن يك ميليارد و 5۰۰ 
ميليون تومان است، گفت: اعتبار مصوب امسال ۳۰۰ ميليون تومان 

بوده كه از محل استانی تامين می شود.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با تاكيد بــه اينكه اين 
زمين در قالب واحدی چندمنظوره برای ورزش های توپی ســاخته 
می شود و شامل رختكن، سرويس بهداشتی و اتاق مديريت خواهد 
بود، افزود: طی هفته دولت 1۰ پروژه ورزشی در استان افتتاح شد.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به اينكه سه پروژه در روستاهای 
استان بهره برداری شد و ســه پروژه نيز كلنگ زنی می شود، گفت: 
يك پروژه ورزشــی با عنوان زورخانــه بين المللی را در روز عيد 

غدير كلنگ زنی كرديم.
منعم اعتبــارات اين 1۰ پروژه را 1۰ ميليــارد تومان عنوان كرد و 
افزود: تالش نمايندگان مجلس و ديگر مسووالن استانی در فراهم 
كردن زيرســاخت های مناسب برای توســعه همه جانبه ورزش در 

استان ستودنی است.

ماهان شوشتر قهرمان فوتسال نونهاالن 
کشور شد

 تيم ماهان شوشتر عنوان قهرمانی رقابت های فوتسال نونهاالن 
كشور به ميزبانی فامنين را كسب كرد.

رئيس كميته فوتســال همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
در اين پيكارها ۲۰ تيم از مناطق مختلف كشــور به مدت يك هفته 
به ميزبانی ســالن ورزشــی امام علی )ع( فامنين با يكديگر رقابت 

كردند.
محمدرضــا جابری اضافه كرد: در ايــن رقابت ها پرديس زرنديه 
نائب قهرمان شــد و تيم شهيد چمران جيرفت نيز بر سكوی سوم 

ايستاد.
جابــری بيان كرد: اين رقابت ها همزمان با رويداد همدان ۲۰1۸ و 

در سطح كم نظير در فامنين برگزار شد.

پايان گام اول فوتبالیست های 
نونهال تويسرکانی

 جمعــی از نونهاالن تويســركانی پس از ســپری كردن دوره 
آمــوزش مقدماتی ، گواهی پايان دوره مدرســه فوتبال را با عنوان 

گام اول دريافت كردند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، 
مراســم اختتاميه مدرسه فوتبال گام اول برگزار شد. حقيقی رئيس 
اداره ورزش و جوانان تويســركان در اين مراسم با اعالم اينكه دو 
مدرسه فوتبال پسران و يك مدرسه فوتبال دختران با مجموع ۴5۰ 
ورزشــكار فصل تابستان در اين شهرســتان فعاليت كردند ، گفت 
: هــم اكنون ۲ تيم از تويســركان در ليگ برتــر و يك تيم هم در 
ليگ يك اســتان حضور دارد. وی همچنين افزود مينا جامه بزرگ 
و ساحل ســوری در بخش خانم ها و محمد اسد بيگی در بخش 

آقايان برای فستيوال كشوری انتخاب شدند.
آزاده كريمپــور ، نائب رئيس هيئت فوتبال تويســركان هم گفت ، 
يك سال است كه فعاليت بانوان در فوتبال و فوتسال اين شهرستان 
آغاز شــده و ۷۰ نوآمــوز در حال فعاليت هســتند و هم ۲ نفر از 
دختران فوتباليست برای جشــنواره مدارس فوتبال كشور انتخاب 

شده اند.

پرونده هجدهمین دوره بازيهای آسیايی 
بسته شد

 هجدهمين دوره بازيهای آســيايی صبح روز يكشنبه با كسب 
آخرين مدال طال توسط ورزشكاران ژاپنی به پايان رسيد.

به گزارش  مهر، اين دوره از بازيها كه از روز ۲۷ مرداد در جاكارتا 
و چند شهر ديگر اندونزی آغاز شــده بود، صبح امروز يكشنبه با 
برگزاری رقابت های ســه گانه به پايان رسيد و ژاپنی ها توانستند 

آخرين مدال طال را به خود اختصاص دهند. 
در پايان اين دوره از بازيها بازهم چينی ها با اقتدار و فاصله خيلی 
زياد با تيم دوم عنوان اولی را به خود اختصاص دادند. چينی ها در 
اين بازيها 1۳۲ مدال طال كســب كردند. ژاپن با ۷5 مدال طال دوم 

شد و كره جنوبی با ۴۹ طال سوم شد.
كاروان ورزش ايران نيز كه با ۳۷۸ ورزشكار در اين دوره از بازيها 
شركت كرده بود، با كسب ۲۰ مدال طال، ۲۰ مدال نقره و ۲۲ مدال 

برنز و كسب عنوان ششمی به كار خود پايان داد.

مربی تيم ملی کبدی ايران:
طالی هندی ها را به برنز تبديل کرديم

 هدف ما تنها كسب مدال طال در اين رقابتها بود و در نيمه نهايی 
با تمام قوا به مصاف هند رفتيم و اين تيم را شكست داديم و طالی 
آنها را به برنز تبديل كرديم و اين بســيار سخت بود كه طال را پس 

از سالها از چنگ تيم هند بيرون آوريم.
مربی كبودرآهنگی تيم ملی كبدی ايران پس از قهرمانی در بازيهای 
آسيايی در گفتگو با روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان گفت: مسابقات در سطح بســيار بااليی برگزار شد و حتی 
كيفيت اين رقابتها از مســابقات جهانی كه دو سال پيش برگزار شد 

باالتر بود.
وحيد خراقانی تصريح كرد: در بازيهای آســيايی نبايد هيچ تيمی را 
دست كم گرفت چرا كه همه تيم ها در اين رقابتها برای كسب مدال 
آمده بودند و هدف كادر فنی در اين رقابتها تنها كســب مدال طال 
بود چرا كه ما در دوره گذشته اين رقابتها كسب مدال نقره را تجربه 

كرده بوديم و تنها به دنبال كسب مدال طال در اين رقابتها بوديم.
وی افــزود: در اين رقابتها عملكرد خوبی داشــتيم و به هيچ تيمی 
يكبــار هم لونا نداديم و بازيكنان ما يكبار هم از زمين بيرون نرفتند 
و افرادی كه كبدی را می شناســد می داند اين يك عملكرد بسيار 
درخشــان و موفقيت بزرگی برای يك تيم در چنين ســطحی می 

باشد.
خراقانی ادامه داد: ما در هر مســابقه برای كسب پيروزی به ميدان 
می رفتيم و از ابتدای رقابتها هيچ تيمی را دست كم نگرفتيم و خدا 
را شــكر تمامی بازيهای مقدماتی، نيمه نهايی و فينال را با پيروزی 

پشت سر گذاشتيم.
مربی تيم ملی كبدی ايران افزود: بســياری از كارشناســان در دور 
مقدماتــی به ما پيشــنهاد دادند كه اگر می خواهيــد در نيمه نهايی 
بــه مصاف هند نرويد يكی از بازيهــای مقدماتی را واگذار كنيد تا 
بــا خيال راحت از نيمه نهايی صعود كنيد امــا ما با تمام توان دور 
مقدماتی را به پايان رســانديم و ترســی از مقابله بــا هند در نيمه 

نهايی نداشتيم.
وی تصريح كرد: هدف ما تنها كسب مدال طال در اين رقابتها بود و 
در نيمه نهايی با تمام قوا به مصاف هند رفتيم و اين تيم را شكست 
داديم و طالی آنها را به برنز تبديل كرديم و اين بســيار سخت بود 

كه طال را پس از سالها از چنگ تيم هند بيرون آوريم.
وی در پاسخ به اين ســوال كه پس از ناكامی در مسابقات آسيايی 
گرگان تصور می كرديد قهرمان بازيهای آسيايی شويد، گفت: كادر 
فنی و بازيكنان آن مسابقات بی انگيزه بودند و بعد از مسابقات كادر 
فنی و رياســت فدراسيون تغيير كردند و انگيزه و تفكر جديدی در 

فدراسيون و كادر فنی ايجاد شد.
خراقانی در خصوص عملكرد حميد ميرزايی نادر كبدی كار استان 
در ايــن رقابتها گفت: حميد تجربه اين رقابتها را نداشــت و ما به 
همين علت در بازيهای حســاس نتوانستيم به او فرصت حضور در 
ميــدان را بدهيم اما بازيهای كه او در دور مقدماتی انجام داد از نظر 
كادر فنی بسيار راضی كننده بود و در كل ميرزايی نادر يك بازيكن 

با هوش محسوب می شود كه آينده درخشانی پيش رو دارد.
وی با اشــاره برنامه تيم ملی برای رقابتهــای جهانی ۲۰1۹ افزود: 
هدف ما كسب مئدال در اين رقابتها است چرا كه حريفان اصلی ما 
در رقابتهای جهانی تيم های آســيايی همچون هند، پاكستان و كره 

جنوبی هستند كه ما همه اين ها را شكست داده ايم.
مربی تيم ملی كبدی ايران در خصوص آسيب ديدگی سعيد غفاری 
ديگــر كبدی كار اســتان قبل از رقابتها گفت: ما قبل از مســابقات 
روی سعيد غفاری حساب ويژه ای باز كرده بوديم اما در اردو آخر 
شــرايطی بوجود آمد كه ما سعيد را از دست داديم و عليرغم نيازی 
كه به او داشــتيم او به دليل آسيب ديدگی مينيسك پا نتوانست ما را 

در جاكارتا همراهی كند.

کسب مدال طالی کشور توسط 
بانوی کاراته کا نهاوندی

 رئيس اداره ورزش نهاوند از كســب مدال طال توســط بانوی 
كاراته كا نهاوندی در مسابقات كشوری خبر داد.

مهرداد ســعدی نژاد در گفتگو با مهر گفت: فاطمه بحيرايی بانوی 
كاراته كا نهاوند در بيســت و دومين دوره مسابقات كاراته قهرمانی 

ايران زمين موفق به كسب مدال طالی اين مسابقات شد.
وی بابيان اينكه بحيرايی با مربيگری ليال ســلگی نماينده سبك وزن 
استان در اين دور از مسابقات حضور يافت، گفت: بانوان شهرستان 
نهاوند در زمينه های مختلف ورزش پتانســيل بسيار قوی دارند كه 

نيازمند كشف آن هاست.
رئيس ورزش نهاوند در ادامه با اشــاره به بازگشــايی استخری كه 
بانوان نهاوندی در آن مســموم شــدند، گفت: اين استخر در حال 
حاضر فعاليت خود را با هماهنگی دادســتان و اخذ مجوزهای الزم 

آغاز كرده است.

فدراسیون با تعويق مسابقات لیگ 2 
موافقت کند

 هنوز خيلی از تيم های حاضر در ليگ دســته ۲ فوتبال كشــور در 
شــرايط مســابقه قرار نگرفته اند و اميدوارم فدراســيون با تعويق اين 

مسابقات موافقت كند.
سرمربی پاس همدان در گفت وگو با ايرنا افزود: فعاليت های تيم پاس 
به دليل برخی مســايل با تاخير شروع شد و برای آماده سازی مطلوب 

نياز به زمان بيشتری داريم. 

احمد جمشيديان اضافه كرد: در هفته گذشته تمرين پرفشاری را پشت 
سر گذاشــتيم و يك ديدار دوستانه نيز انجام داديم كه برای محك زدن 
آمادگی تيم خوب بود اما در مجموع نياز به فرصت بيشــتر برای آماده 

سازی داريم.
جمشيديان بيان كرد: به هر حال رقابت سختی را پيش رو داريم و اكنون 
۸۰ درصد از بازيكنان را جذب كرده ايم و مابقی بازيكنان مدنظر نيز در 

روزهای آتی به تيم ملحق می شوند.
ســرمربی پاس همدان افزود: با جذب يك دروازه بان و مدافع ميانی از 
اوايل هفته آينده روند شــكل گيری تيم بهتر می شود؛ ضمن اينكه برای 

تقويت كادر فنی يك مربی نيز به تركيب تيم اضافه خواهد شد.
وی گفت: برای هماهنگی بهتر تيم، برگزاری ۲ بازی تداركاتی را تا قبل 

از شروع رسمی مسابقات ليگ ۲ برنامه ريزی كرده ايم.
جمشــيديان خاطرنشــان كرد: همدلی و صميميت اعضای تيم محور 

موفقيت خواهد بود و انتظار حمايت همه جانبه را از مسئوالن داريم.
وی خواســتار برگزاری ديدارهای خانگی پاس در ورزشــگاه شهدای 
قدس شد و افزود: فقط اين ورزشگاه به لحاظ كفيت چمن و دسترسی 
مناسب امكان برگزاری مسابقات را دارد و اميدوارم در اين زمين شاهد 

انجام بازی ها باشيم.

 پیشکسوتان ديواره نورد همدان اين بار 
گام در مســیر فرانسوی ها نهاده و پس از 
30 سال توانستند مسیری که ديواره نوردان 
فرانسوی در علم کوه گشــوده بودند را 

بازگشايی کنند.
 ديواره علم کــوه واقع در کوه علم کوه 
در رشته کوه البرز نزديک مرزن آباد بعد 
از دماوند دومین قله بلند کشور و از نظر 
شرايط صعود ســخت ترين کوه ايران به 

شمار می رود.
به طور دقیق تر، اين ديواره در منطقه تخت 
سلیمان و ارتفاع قله چهار هزار و 850 متر 
و در بین قله های شانه کوه ، تخت سلیمان 
، انگشــت خدا ، هفت خوان ها ، خراسان 
شمالی و جنوبی ، شاخک ها و سیاه سنگ 

ها احاطه شده است.
اين ديواره در جبهه شمالی قرار گرفته و 
ارتفاع آن از کف يخچال حدود 800 متر 
است و خود ديواره نیز حدود 450 تا 500 
متر ارتفاع دارد بــه طور کلی صاف و با 

شیب 90 درجه است.
 تاریــخ جاودانه دیــواره نوردان 

همدان
در ســال 1۳15 اولين صعود از ديواره علم 
كوه با عنوان مســير"گرده آلمانی ها" توسط 
لودويك اشــتيناور و ولفاگانــگ گورتر از 
كوهنوردان فنی كار آلمان انجام و اين مسير 

به نام گرده آلمانی ها شهرت يافت.
اما اوج صعــود از اين ديــواره در دهه ۴۰ 
شمسی بود كه به وسيله تيم های خارجی از 
كشورهای آلمان، لهستان، فرانسه و سايرين 
به صورت جدی شــروع شــد و منجر به 
گشايش مسيرهايی با عنوان كشورهای خود 

بر روی اين ديواره شده است.
همدانی ها نيــز قدمت ديرينــه در صعود 
موفقيت آميــز از اين ديواره مرتفع و صعب 
العبور دارنــد به ويژه در دهــه ۶۰ كه اوج 
صعودهای مستمر ديواره نوردان اين استان 
بود.در اين سال ها ديواره نوردان همدانی بر 
اساس آمارهای منتشر شده بيش از ۴۰ صعود 
موفقيت آميز را بر ديواره علم كوه داشته اند.

از ديواره نوردان قديمی و با سابقه همدانی 
می توان به مرحوم فريدون اســماعيل زاده، 
عليرضــا رفتارهمدانــی، حســن نجاتيان ، 
مرحوم حسين طالبی مقدم ، محمد خداياری 
، محمــد طالبی مقدم قديــر يزدانی ، جالل 
باتوقی ، پرويز روحانی، عليرضا ادريســی ، 
حميد روحانی، عزت برق لشكری و مرحوم 
نويد عزيزی و ديگر بزرگان كه ممكن است 
نامشان فراموش شده باشد، اشاره كرد، ديواره 
نوردانی كه هر يك بارها مسيرهای مختلف 

ديواره علم كوه را پيموده اند.
رضــوان سلماســی پرافتخارتريــن بانوی 
كوهنوردی همدان نيز اولين بانوی اين استان 
اســت كه توانست از ديواره علم كوه صعود 

موفقيت آميز داشته باشد.
ــده،  ــود كنن ــوردان صع ــواره ن ــن دي در بي
ــه  ــه ب ــود ك ــاه ۹5 ب ــزی مردادم ــد عزي نوي
دليــل ريــزش شــديد ســنگ هــای ديــواره 

ــرد. ــوت ك ف
مرحــوم حســين طالبــی مقــدم نيــز از 
ــی  ــوردان همدان ــواره ن ــن دي پرافتخارتري
ديواره هــای  كــه  رود  مــی  بــه شــمار 
ســربه فلــك كشــيده ايــران را يكــی پــس 
ــق  ــود و طب ــت پيم ــا موفقي ــری ب از ديگ
ديــواره  مرتبــه  مســتندات موجــود ۴۶ 
ــرده اســت وی در  ــوه را صعــود ك ــم ك عل
مهــر مــاه ســال 1۳۸5 در اثــر ســرطان ريــه 

درگذشــت.

 همدان نخستین شهرستان صعود 
کننده

ــماعيل  ــدون اس ــال 1۳5۳ فري ــه در س البت
ــرايط  ــك ش ــری در ي ــت اخض زاده و نعم
ســخت و دشــوار جــوی و وجــود يــخ در 
ــرق  ــا پشــتيبانی عــزت ب مســير شــكاف ب
لشــكری و مهــدی نــور محمدی توانســتند 
ديــواره علــم كــوه از مســير "هاريروســت" 

را بــا موفقيــت طــی كننــد.
ــن  ــوان اولي ــه عن ــود ب ــن صع ــع اي در واق
صعــود شهرســتانی در ديــواره علــم كــوه و 
دوميــن گــروه ايرانــی صعــود كننــده مســير 

"هاريروســت" شــناخته شــد.
ــی و  ــروه ايران ــن گ ــال چندي ــن س در اي
ــه  ــواره رفت ــه دي ــود ب ــرای صع خارجــی ب
بودنــد كــه بــه علــت بــدی و خرابــی جــو 

ــواره نشــدند. ــود دي ــه صع ــق ب ــوا موف ه
 تکرار رکورد پس از ۳0 سال

صعودهای موفقيــت آميز ديــواره نوردان 
همدانی در علم كوه همچنــان ادامه دارد و 
حاال پس از گذشــت ۳۰ ســال، ۲ دوست 
قديمی بازهم صعودشــان را از اين ديواره 

تكرار كردند.
در دهه های گذشــته صعــود از اين ديواره 
سه روزه و ۲ روزه انجام شده است كه البته 
همدانی ها جزو اوليــن تيم هايی بودند كه 

ركورد صعود اين ديواره را كاهش دادند.

در دهــه ۶۰ و ۷۰ نيز ديواره نوردان همدانی 
موفق بــه ثبت ركوردهای فوق العاده صعود 
۲ مسير و سه مسير در يك روز شدند كه با 
امكانات آن دوره بی نظير و تحسين برانگيز 
بود از جمله افرادی كه در اين ركوردها نقش 
داشتند حسن نجاتيان مرحوم حسين طالبی 

مقدم و عليرضا رفتار همدانی بودند.
در اين بين حســن نجاتيان باز كننده مسير 
همدانــی ها در بين ســال هــای ۶۶ تا ۶۸ 
در ديــواره علم كوه بود كــه به گواه صعود 
كننــدگان جزو ســخت تريــن و زيباترين 

مسيرهای ديواره علم كوه به شمار می رود.

در روزهای اخير عليرضــا رفتارهمدانی و 
حســن نجاتيان با مجموع 11۰ سال بعد از 
حدود سه دهه برگشتی موفقيت آميز به اين 
ديواره داشــتند و در اقدامی بی نظير مسير 

فرانسوی ها را يك روزه صعود كردند.
اين صعود به نســبت سن و ســال ديواره 
نوردان به عنوان ركورد جديدی را در ديواره 
علم كوه به ثبت رساند آنها با 5۶ و 5۴ سال 
سن توانستند مســير فرانسوی ها را صعود 

كنند كه سال ها پيش گشايش يافته بود.
ــوردی  ــواره ن ــای دي ــب ه ــدان از قط هم

ــور كش
ــای  ــوردی و صعوده ــأت كوهن ــس  هي رئي
ورزشــی همــدان در ايــن بــاره مــی گويــد: 
ــواره  ــی دي ــای اصل ــب ه ــدان از قط هم
نــوردی كشــور بــه شــمار مــی رود و 
تاريخچــه طوالنــی در صعودهــای موفقيت 
آميــز در مرتفــع تريــن ديــواره های كشــور 

دارد.
ــوردی  ــواره ن ــزود: دي عليرضــا گوهــری اف
ــه و تــوان  ــه تجرب بســيار ســخت و نيــاز ب
فنــی و آمادگــی بــاال دارد و افــراد شــجاع، 
بــا هــوش و توانمنــد مــی تواننــد در ايــن 

رشــته فعاليــت كننــد.
ــد  ــاز مه ــدان از ديرب ــرد: هم ــان ك وی بي
ــور  ــزرگ كش ــوردان ب ــواره ن ــرورش دي پ
بــوده اســت و تاكنــون نيــز صدهــا صعــود 

ــد. ــام داده ان ــف انج ــاط مختل را در نق
ــت  ــه فعالي ــبت ب ــادن نس ــا ارج نه وی ب
ــی  ــوردان همدان ــواره ن ــز دي ــت آمي موفقي
گفــت: امســال نيــز همدانــی هــا صعودهای 
بســيار خوبــی بــه روی ديــواره علــم كــوه 
داشــته انــد و در آينــده ای نزديــك ضمــن 
ــوردان پرافتخــار،  تجليــل از ايــن ديــواره ن
گزارشــی از صعودهــا ارايــه خواهــد شــد.

وی خاطرنشــان كــرد: قدردانــی از زحمات 
ورزشــكاران موفــق را هرگــز از يــاد نمــی 
ــا افتخــار  ــه وجــود آنه ــواره ب ــم و هم بري

مــی كنيــم.

علم کوه تاريخ جاودانه 
ديواره نوردان همدان

برگزاری مسابقه بومی 
محلی در روستای 
خان آباد کبودراهنگ

 به مناسبت گراميداشت هفته دولت 
و ياد شهدای دولت مسابقه بومی محلی 
دال پالن در روستای خان آباد شهرستان 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان همــدان به 
مناســبت گراميداشت هفته دولت و ياد 
شهدای دولت مســابقه بومی محلی در 
رشته ورزشــی دال پالن با شركت ۳۰ 
نفر ورزشكار خانم در قالب 1۰ تيم سه 
نفره در محل خانه ورزش روستای خان 
آباد از توابع بخش مركزی شهرســتان 

برگزار شد.
اين جشــنواره به همت اداره ورزش و 
جوانان، هيئت روستايی و بازيهای بومی 
محلی و دهياری روســتا با هدف ايجاد 
نشاط و نيز گسترش فرهنگ بازی های 
بومــی محلی در بين بانوان روســتايی 
برگزار شد كه در پايان خانم ها فتحی، 
جعفرخانی و آقابالی به عنوان تيم يرتر 
معرفی شدند و توســط كميته ورزش 
بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جوايزی به رسم ياد بود به ايشان اهداء 

گرديد.

هفت تیر قهرمان 
مسابقات لیگ نونهاالن 

دختر شهر همدان
 اختتاميه مســابقات ليــگ نونهاالن 
دختر شــهر همدان برگزار و تيم هفت 

تير قهرمان شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره كل 
ورزش و جوانــان ،مســابقات ليــگ 
نونهاالن كه با حضور 5 تيم شهيد فرجی 
مالير،هفــت تير ب ،هفت تير ،شــهيد 
كوركچی و شــهيد مدنی در ده هفته به 
صورت دوره ای ليگ به صورت رفت 
و برگشت برگزار شــد و در پايان اين 
رقابت هــا تيم هفت تير بــا مربيگری 
مرضيه سپند وار قهرمان شد و تيم شهيد 
كوركچی با مربيگری زهرا اسكندری و 
شــهيد مدنی با مربيگری فاطمه گرجی 
دوم و سوم شدند .در روز اختتاميه اين 
مسابقات از تيم های اول تا سوم تجليل 
و به بهترين بازيكن و بهترين دروازه بان 

جوايز نفيسی اهدا شد .
همچنين به مناســبت گراميداشت هفته 
دولت ديدار دوســتانه سه جانبه هندبال 
بانوان در ســنندج با حضور ســه تيم 
همدان ،ســنندج و مريــوان به ميزبانی 
ســنندج در رده ســنی بزرگســاالن و 
نوجوانان برگزار شــد و تيم بزرگساالن 
همــدان با نتيجه ۲۳ بر 1۸ ســنندج را 
شكســت داد و ۲۲ بر ۲۰ مريوان را از 
پيش رو برداشت، همچنين تيم جوانان 
نيز ۲1 بر ۴ تيم سنندج را شكست داد .

حضور بازيکنان مد نظر 
کی روش در مرکز 

ملی فوتبال
 ســه بازيكن مد نظر كی روش برای 
حضور در اردوی تيم ملی خودشــان را 

به كادر فنی معرفی كردند.
به گزارش ايســنا، كارلوس كی روش 
وارد ايران شــد تا مذاكــرات تمديد 
قراردادش با فدراســيون فوتبال ايران 
را انجــام دهد. مذاكــرات اين مربی 
پرتغالــی ديروز و امــروز در آكادمی 
انجام شده است.  تيم های ملی فوتبال 
هم چنين كی روش فهرســتی را هم به 
فدراســيون فوتبال داده تا بازيكنان مد 
نظرش امــروز در مركز ملــی فوتبال 

حضور پيدا كنند.
البته اين فهرســت رســانه يی نشــد و 
بازيكنان به صــورت پيامكی از حضور 
در فهرست كی روش آگاه شدند. تاكنون 
بيرانونــد، محمدرضا خانزاده،  عليرضا 
مهدی طارمی و مهدی ترابی خودشــان 

را به كادر فنی تيم ملی معرفی كردند.

 دبيــر  هيــأت فوتبال همــدان با بيان 
اينكه رقابت های ليگ دســته سوم فوتبال 
كشور در پنج گروه برگزار می شود گفت: 
نمايندگان اين استان در رقابت های فصل 

جديد اين ليگ همگروه شدند.
مهــدی بوجاريان در گفــت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: تيم های گرين كشــاورز 
نهاوند و ذوب و فلــزات بهار نمايندگان 

فوتبال اســتان همدان در ايــن رقابت ها 
هستند.

وی بيان كرد: نماينــدگان فوتبال همدان 
در گروه ســوم اين رقابت ها با تيم های 
كيميا فرآيند تهران، شــهيد كلهر شهريار، 
شهاب تهران، پرسپوليس دزفول، استقالل 
شوش چهارمحال، استقالل مالثانی )گويم 
فارس(، تربيت ســقز، شهرســتان قروه، 

كاويان نقده، سولدوز نقده و شهيد كاظمی  
هم گروه شدند.

بوجاريان خاطرنشان كرد: گرين كشاورز 
نهاونــد فصل گذشــته با كســب عنوان 
قهرمانی در رقابت های ليگ برتر اســتان 
همدان به مســابقات ليگ دسته سه صعود 
كرد اما ذوب و فلزات بهار سال قبل نيز در 

ليگ دسته ۲ حضور داشت.

ــبك  ــوان س ــت: بان ــدان گف ــه هم ــأت كارات ــر  هي  دبي
كيوكوشــين كان اســتان ۲۶ مــدال كشــوری را در يازدهميــن 
ــهر  ــور در ش ــوان كش ــی بان ــه قهرمان ــابقات كارات دوره مس

ــد. ــز كســب كردن نطن
ســيروس امينی در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: در اين 
پيكارها تيم منتخب همدان موفق به كســب ۹ طال، ۶ نقره و 

11 برنز در ۲ بخش كاتا و كوميته )مبارزه( شد.
ــه كا  ــن دوره از مســابقات ۳۰۰ كارات ــرد: در اي ــان ك وی بي

ــا  ــك روز ب ــدت ي ــه م ــم ب ــب 1۰ تي ــتان در قال از 1۰ اس
ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب يكديگ

امينی خاطرنشان كرد: تيم همدان نيز در بخش تيمی رتبه سوم 
را پس از تيم های تهران و نطنز به دست آورد.

وی يــادآور شــد: مســابقات كاراتــه قهرمانــی بانــوان كشــور 
در ۶ رده ســنی خردســاالن، نونهــاالن، نوجوانــان، جوانــان، 
اميــد و بزرگســاالن برگــزار شــد و نفــرات برتــر ايــن دوره 

از پيكارهــا بــه اردوی تيــم ملــی دعــوت مــی شــوند.

بانوان کاراته همدان 2۶ مدال رنگارنگ کسب کردند نمايندگان همدان در لیگ دسته سه فوتبال همگروه شدند
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 این کنفرانــس از جمله 
محــدود رویدادهایي بود 
که پنل هــاي تخصصي را 
با گستره مخاطب مطلوب 
پنل ها  دیگــر  برخــالف 
در  همواره  کــرد.  برگزار 
کنفرانس هاي دیگر پنل ها 

در حاشیه قرار مي گیرند
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استخراج شماره کارت های اعتباری
 مركــز مديريــت راهبردی افتای رياســت جمهوری نســبت به 
( را هدف  P O S كشــف بدافزاری كه سيســتم های كارتخــوان )
قرار می دهد هشــدار داد.به گزارش مركــز مديريت راهبردی امنيت 
 B o o z  A l l e n فضای توليد و تبادل اطالعات، پژوهشــگران امنيتی 
 P O S Hamilton بدافزاری را كشــف كرده اند كه سيســتم های 
)كارت خوان( را مورد هدف قرار می دهد. اين بدافزار جديد كشــف 
 P O S R نام گرفتــه در حد ســاير بدافزارهای  t P O S شــده كه 
يــا   TreasureHunter، U D P o S  ، R a w P O S ماننــد 
 R t P O S Ma پيشرفته نيست.پژوهشگران می گويند كه  j i k P O S
تنها از مجموعه محدودی از توابع پشــتيبانی می كند. برای مثال فايل 

اجرايی بدافزار فقط دو آرگومان )نصب و حذف( را قبول می كند. 

شنی که آب جوی را آشامیدنی می کند
 محققان شن مهندسی شده ای ابداع كرده اند كه می تواند سيالب 

ناشی از آب طوفان را به آب آشاميدنی تبديل كند.
به گزارش نيواطلس، محققان دانشــگاه بركلی كاليفرنيا ماده ای به نام 
»شن مهندســی شــده« ابداع كرده اند كه مايعات آلوده و جاری در 
خيابان را به آب آشــاميدنی تبديل می كند.اين ماده در حقيقت شــن 
عادی اســت كه با منگنز طبيعی تركيب شــده است. اين مواد پس از 
واكنش به دی اكسيد منگنز به وجود می آيند كه برای انسان و محيط 

زيست بی ضرر است.
هنگاميكه آب آلوده به آالينده های طبيعی مانند علف كش ها و آفت 
كش ها از شن رد می شود، اين مواد شيميايی با اكسيد منگنز تركيب 

می شوند. 

محدود کردن بازی های رايانه ای برای 
سالمت کودکان چینی

 دولــت چين تصميم دارد برای مقابله با رشــد نزديك بينی ميان 
كــودكان، تعداد بازی هــای آنالين و مدت زمان اســتفاده از آنها را 
محدود كند.به گزارش ديلی ميل، دولت چين تصميم دارد برای مقابله 

با كاهش ديد كودكان، با بازی های رايانه ای مقابله كند.
طبق بيانيه ای كه در وب سايت وزارت آموزش و پرورش اين كشور 
منتشر شده اســت، قانونگذاران چينی تصميم دارند تعداد بازی های 
آنالين و مدت زمان بازی را محدود كنند و عالوه بر آن سيستم اعمال 
محدوديت ســنی در صنعت بازی های رايانه ای اعمال كنند.مقامات 
قانون جديد را راهی برای مقابله با كاهش قدرت بينايی ميان كودكان 

اعالم كرده اند.

ارتقاء جايگاه پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیك در بین پژوهشگاههای کشور

 جايگاه پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتيك و زيست فناوری در 
ميان پژوهشــگاههای كشــور بر اســاس نظام رتبه بندی سايماگو 

( در ۲۰1۸ ارتقا يافت. S c i m a g o (
به گزارش مهر ، پس از بررســی های كارشناسی انجام شده براساس 
S( كه يكی از جامع ترين نظام  c i m a g o نظام رتبه بندی سايماگو )
های رتبه بندی پژوهشــی دانشگاه ها و موسسات پژوهش محور در 
جهان محسوب می شود، اين پژوهشگاه حايز رتبه اول كشور در بين 

كليه پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشی در سال ۲۰1۸ شده است.
همچنين در بين كليه مراكز پژوهشی خاورميانه، اين پژوهشگاه جايگاه 

چهارم را در سال ۲۰1۸ به خود اختصاص داده است. 

رباتهای جالب نمايشگاه »ايفا« را ببینید
 از ربات نظافتچی تا باربر

 در نمايشگاه فناوری »ايفا ۲۰1۸« كه در برلين برگزار شده، ربات 
های متعددی توجه بازديدكنندگان و كارشناسان را به خود جلب كرده 
اند. به گزارش مهر، درنمايشــگاه IFA۲۰۱۸ربات های متعددی به 
Co و  n n e c t e d   D۴ نمايش درآمدند. جاروبرقی های رباتيــك
N از جمله ربات های  e a t o D۶Connected متعلق به شركت 
های جالب اين نمايشگاه بوده اند. اين ربات ها می توانند خانه كاربر 
 D۷ را به طور خودكار تميز كنند. نســخه جديد اين ربات ها به نام
Co می تواند قســمت خاصی از خانه را برای پاكسازی  n n e c t e d
CL را  O i  S u i t B o t هدف بگيرد.شركت ال جی نيز  اگزواسكلتون 
ارائه كرد. می توان در حالت های نشسته و ايستاده از آن استفاده كرد.

2018 ■

همدان پايتخت گردشگری کشورهای آسیايی 2018

2018

■ حديث:
امام کاظم)ع(:

مرگ، نخستین مرحله عدالت ] و داورِی[ آخرت است.
غرر الحکم : ج 1 ص ۳۷6 ح 1۴۳۵

الزامات گردشگری
علی بیات  »

 كشور ما، ايران از پتانســيل مناسبی در خصوص جذب گردشگر 
دارد كــه مزيت هايی چون تاريخ، فرهنگ و طبيعت و مردمانی مهمان 
نواز اعم از شهر نشين و روستا نشين و كوچ نشين باعث اين پتانسيل 

ارزشمند گرديده است. 
چه بســيار كشــورهای معاصر كه از خود هيچ سابقه ای ندارند اما با 
شــناخت نياز امروزه دنيا و جايگاه توجه به گردشگری از جانب ملل 
ديگر، توانســته اند با ساخت ابنيه و بعضا سرقت يك نوع معماری و 
يا جاذبه های مصنوعی خال خود را پر كنند و ارزآوری و اشــتغال و 
درآمد زايی داشــته باشــند كه در اين رقابت نابرابر و مع الفارق آنان 
دست پيشی را از ايران گرفته اند كه مصداق آن، حاشيه نشينان و امير 

نشينان كم وسعت خليج فارس هستند.
دنيای امروز دنيای گردشگری  و تعامل و تدبر است كه ميتوان با حفظ 
چارچوب ها، با لبخند ايجاد اشــتغال و ارزاوری كرد و فقط كافيست 
كمی اعتدال داشــت. آنگونه كه گفته شــد ايران در بين ملل و همدان 
در كشــور، در بين شهرهايی چون اصفهان، شيراز،يزد، تهران، تبريز و 
مناطق شــمالی يك سر و گردن نه بلكه رتبه ای باالتر از لحاظ قدمت 
و تاريخ است اما متاسفانه به لحاظ عملی و ورود گردشگران ورودی، 
بسی عقب تر اســت آنچنانكه آمار اندک ورودی گردشگران خارجی 
به ايــران از يك طرف و عدم تمايل به برنامه ريزی جهت حضور در 
همدان در قياس با شــهرهای مذكور تعدادكمی را در همدان رقم می 
زند و ندرتا شــاهد حضور آنانيم كه اميدواريم با اجرای رويدادهايی 

چون "همدان۲۰1۸" به اين امر دست يابيم.
اگر بخواهيم در اين راســتا پيش رويم و صرفا با نيت يك گردشــگر 
كه به محض نيت كردن و رزرو هتل و ... ارز وارد وشــور می شــود 
صاحب درآمد شــويم بايد زيرســاخت های الزم را نيز فراهم نماييم 
كه يكی از بديهی ترين و مبرم ترين ها اقامت گاههايی مناســب برای 
گردشــگران اســت كه فرهنگ ما نيز در آن مستتر باشد )هتل ها فاقد 
چنين كاركردی هســتند ( متاسفانه افت شديد ريال ، كشور ما را جز 
ارزانترين كشور برای گردشگران رقم زده كه اين امر تهديد بزرگی از 
برخی ابعاد ميباشد ، اميد است اين نقيصه با رونق اقتصادی و تقويت 
پول ملی ناشــی از يك تغيير كلی در اقتصاد و نگاه مردم اســت بدان 

دست يابيم. 
اگر بخواهيم از ســاير زير ساخت هايی چون وجود راهنماهای خبره 
مســلط به زبان و حمل و نقل و ... بگذريــم  نكته ضروری ديگر كه 
ممكن اســت مضحك به نظر آيد احداث سرويس های بهداشتی در 
شــان ميزبانی با تعريف فوق اســت كه در حال حاضــر با آن فاصله 
بسيار داريم، سرويس بهداشتی هايی فوق العاده غير بهداشتی و كثيف 
و غير فرنگی در جاده ها، شــيرهايی مهر و موم شــده و ... در شــان 
ميزبان نيســت و يكی از معضالت ما خجالت آور بودن اين سرويس 
هاســت كه البته در برخی ملل هم بهتر از ايران نيست اما آنان مدعی 
فرهنگ نيســتند كــه فقط بايد در اين خصوص هــم اميدوار بود چه 
برای گردشــگران داخلی كه ندرتا مراعــات ميزبان را می كنند و چه 

گردشگران خارجی كه ندرتا زباله توليد ميكنند و غر می زنند.

* راهنمای گردشگری و کوهستان شهريور9۷

 هیأت انتخاب و داوری بخش 
مسابقه نمايشنامه نويسی 

معرفی شدند
 بخش مســابقه نمايشــنامه نويسی بيست و 
پنجمين جشــنواره بين المللــی تئاتر كودک و 
نوجوان توسط سه نمايشــنامه نويس و مدرس 

تئاتر داوری می شود
بــه گزارش روابــط عمومی بيســت و پنجمين 
جشــنواره بين المللی تئاتر كــودک و نوجوان 
همــدان؛ محمد چرمشــير ، حميدرضا نعيمی و 
بهرام جاللی پور كه از نويسندگان و پژوهشگران 
شناخته شــده ادبيات نمايشی هستند انتخاب و 
داوری نمايشــنامه های رسيده به بخش مسابقه 

نمايشنامه نويسی را بر عهده گرفته اند.
ايــن بخش كه تا پايــان وقــت اداری روز 1۰ 
شــهريور ماه پذيرای نمايشنامه های نويسندگان 
حــوزه تئاتر كودک و نوجوان بود به صورت دو 
مرحله ای و با بهره مندی نويسندگان از مشورت 
 هيأت انتخاب در مرحله نخست برگزار می شود.
نتايــج ارزيابی و معرفی آثــار مرحله اول بخش 
مسابقه نمايشــنامه نويسی ۳۰ شهريور ماه اعالم 
خواهد شد.بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 
تئاتر كــودک و نوجوان با دبيری مريم كاظمی و 

در شهر تاريخی همدان برگزار می شود.

»روبان قرمز« در مالير
 روی صحنه می رود

 مدير فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالير 
از اجرای نمايش »روبان قرمز« در مالير خبر داد
بــه گزارش روابط عمومــی اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان،غالمرضا جمالی زاده 
با بيان اينكه نمايش »روبان قرمز« به نويســندگی 
كوروش ساسانيان و كارگردانی نسرين نعمتی به 
مــدت پنج روز در مالير به روی صحنه می رود، 
اظهار كــرد: نســرين نعمتی سرپرســت گروه 
نمايشی »صوفيا« وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مالير است.
وی هدف از اجرای اين نمايش را افزايش آگاهی 
مردم و فرهنگســازی در خصوص پيشگيری و 
مبارزه بــا بيماری ايدز دانســت و افزود: عموم 
مردم به ويــژه جوانان و نوجوانان، مخاطبان اين 

نمايش هستند.
مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی مالير ادامه 
داد: اميدواريــم هنــر نمايش نيز در كنار ســاير 
فعاليت های انجام شــده، در ارتقای آگاهی ها و 
جلوگيری از گســترش بيماری ايدز مؤثر باشد.
وی خاطرنشان كرد: اين نمايش  از روز يكشنبه 
11 شــهريورماه هر روز يك ســانس از ساعت 
1۸:۳۰ به مدت پنــج روز در مركز آموزش هنر 

مالير به اجرا خواهد رفت.
جمالی زاده گفت: جالل جاللــی، علی جاللی، 
پريســا كائيد، روشــنك رضايــی و علی اصغر 
كريمــی در اين نمايش ايفــای نقش می كنند و 
صائب نوايی از عوامل نمايش و كار نور و صدا 
با فاطمه كمالی و آهنگســاز نمايش نيز منصور 
يوســفی اســت.وی در ادامه صحبت های خود 
از برگزاری كارگاه آموزشــی تســهيلگران جام 
باشگاه های كتاب و كتابخوانی كودک و نوجوان 
خبر داد و اظهــار كرد: اين كارگاه يك روزه 1۰ 
شــهريورماه با حضور جمعی از مربيان، مجريان 
و تســهيل گران شهرستانی طرح جام باشگاه های 
كتابخوانــی كودک و نوجــوان مالير در مجتمع 
فرهنگــی و هنــری شهرســتان ماليــر برگزار 
شــد.مدير اداره فرهنگ  و ارشاد اسالمی مالير 
بيان كرد: در اين كارگاه آموزشی، با توجه به نياز 
جامعه به گســترش و ترويج فرهنگ كتابخوانی؛ 
راهكارهای مناســب جذب و هدايت كودكان و 
نوجوانان به فرهنگ مطالعه و كتابخوانی، آموزش 
روش هــای صحيح مطالعه، شناســايی و معرفی 
الگوهای برتر كتابخوانی و استفاده از روش های 

تشويقی آموزش داده شد.

 دبيرخانــه رويداد همــدان ۲۰1۸ با 1۴ كميته  
ميزبانی از كنفرانس بيــن المللی همدان ۲۰1۸ را 
با تمام توان پيش بــرد . همدان به عنوان پايتخت 
گردشگری كشورهای آســيايی 5 تا ۷ شهريورماه 
 A CD ميزبان برخی از كشــورهای آسيايی عضو 

بود.
مديــر كل بازاريابــي و تبليغات ســازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري در گفتگو 
با كميته اطالع رســانی همدان ۲۰1۸  عنوان كرد: 
همــدان فراتر از انتظار عمل كــرد. محمد ابراهيم 
الريجانی گفت :  در نگاهي به چگونگي برگزاري 
كنفرانس بين المللي همدان ۲۰1۸ سه محور محتوا 
، نحــوه برگــزاري عمليات اجرايــي و تعامالت 
بين المللي مورد توجه است و اين محورها زاواياي 
ارزيابــي چگونگي عملكرد همــدان در كنفرانس 

بين المللي همدان ۲۰1۸ مي تواند باشد.
وی گفــت : ايــن كنفرانــس از جملــه محدود 
رويدادهايي بود كه پنل هاي تخصصي را با گستره 
مخاطب مطلوب برخالف ديگر پنل ها برگزار كرد. 
همــواره در كنفرانس هاي ديگر پنل ها در حاشــيه 
قــرار مي گيرند اما در همدان حضــور عالقمندان 
و انتخــاب اســاتيد مرتبــط و مســلط همچنين 
محــل برگزاري پنل ها به گونــه اي بود كه در كنار 
موضوعــات تخصصي آن توانســت به يك محور 

اصلي در رويداد تبديل شود.
الريجانــی عنــوان كــرد : در بخــش ديگــر ارزيابی 
ــوان  ــدان ۲۰1۸ مي ت ــی هم ــن الملل ــس بي كنفران
بــراي  شــده  برنامه ريــزي  بازديدهــاي  بــه 
ــا  ــن بازديده ــرد اي ــس اشــاره ك ــان كنفران ميهمان
ــت،  ــامل طبيع ــه ش ــوب ك ــواي مطل داراي محت
ــه  ــت تاريخــي اســتان مي شــد و ب ــگ و باف فرهن
ــي  ــود كــه  معرف ــي ب ــع از معــدود رويدادهاي واق
پتانســيل هاي ســه محــور ميــراث فرهنگــي، 
ــع دســتي و گردشــگري در همــدان  مــورد  صناي

ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــزي ق ــه و برنامه ري توج
مديــر كل بازاريابــي و تبليغــات ســازمان ميــراث 
ــت  ــگري گف ــتي و گردش ــع دس ــي، صناي فرهنگ
: در زاويــه  دوم از لحــاظ نحــوه برگــزاري و 
ــه  ــم ك ــن مهــم بودي ــي شــاهد اي ــات اجراي عملي
ــانه اي  ــزي كارشناس ــزا برنامه ري ــه اج ــراي هم ب
ــت،  ــه چگونگــي اقام ــود از جمل ــاده ب ــاق افت اتف
و  راهنمايــي  بــراي  هماهنگــي  پذيرايــي، 
اطالع رســاني خبرنــگاران و مــوارد ديگــر بــه 
صــورت منظــم در كنفرانــس بين المللــي همــدان 

ــود.  ــده ب ــده ش دي
نكتــه حائــز اهميــت اختصــاص 
بــه  اختصاصــي  جايگاه هــاي 
خبرنــگاران راهنمايــان و عوامــل 
ــه  ــر از هم ــود و مهمت ــي ب اجراي
ــت و  ــه ريخ ــدون آنك ــه ب اينك
ــس  ــود كنفران ــه ش ــاش اضاف پ
ــه صــورت  ــي ب در ســطح مطلوب
محترمانــه ميزبــان مدعويــن بــود 
و ايــن يــك شــاخص حائــز 

ــت.  ــت اس اهمي
موقــع خودروهــا،  بــه  از حضــور  نمي تــوان 
گردشــگري،  راهنمايــان  مطلــوب  هماهنگــي 
انعــكاس رويــداد  و تكاپــوي خبرنــگاران در 
ــه در  ــيد آنچ ــر مي رس ــه نظ ــرد ب ــي ك چشم پوش
ــود  ــده ب ــده ش ــه روزه دي ــور س ــات كنداكت جزئي

ــد. ــرا درآم ــه اج ب

كــرد  عنــوان  وی همچنيــن 
: از زاويــه ســوم در زمينــه 
ــدان  ــي هم ــالت بين الملل تعام
ــداد  ــن روي ــطه اي ــه واس ،   ب
ــور و  ــان 1۶ كش ــتان  ميزب اس
چهــل مهمــان بــود و ايــن 
ــه  ــي را در زمين ــاق مطلوب اتف
آشناســازی ميهمانــان خارجــی 
ــوان در  ــی  مي ت ــم زد و حت رق
ــه  ــادات ك ــي انتق ــر برخ براب
مي گوينــد ســطح ميهمانــان 
ــرد:  ــوان ك ــود ؛  عن ــن ب ــا تعــداد كشــورها پايي ي
تعــداد حضــور ميهمانــان خارجــي هيــچ ارتباطــي 
بــه برگــزار كننــدگان كنفرانــس نــدارد بلكــه ايــن 
اتفــاق تابــع شــرايط موجــود اســت. شــرايطي كــه 
ــور ،  ــل  كش ــات بين المل ــاي ارتباط ــه حوزه ه ب
ــس  ــوع كنفران ــي موض ــود  و حت ــت موج سياس

مرتبــط مي شــود. 
حتــي خــود مــا در پاســخ بــه دعوت هــاي 
چنيــن  در  حضــور  بــراي  بين المللــي 
كنفرانس هايــي در كشــورهای ديگــر  ممكــن 
اســت 5۰ درصــد از ايــن رويدادهــا را بــراي 
ــدان  ــس هم ــس كنفران ــم پ حضــور انتخــاب كني
قاعــده  ايــن  از  مدعويــن  بــراي  هــم   ۲۰1۸

مســتثني نبــود . 
الريجانــی گفــت : نبايــد توقــع داشــته باشــيم كــه 
A در ايــن كنفرانــس حضــور  CD همــه اعضــاي 
داشــته باشــند بلكــه حضــور مرتبطــان بــه حــوزه 
گردشــگري تخصصــي و بــه ويــژه دبيــر كل 
ايــن  از   ميزبانــی  در  فرصتيشــاخص    A CD

ــود . ــس ب كنفران
ــان  ــراي ميهمان حداقــل دســتاورد ايــن ميزبانــي ب
ــور  ــراي ت ــس و اج ــر در كنفران ــي حاض خارج
ــه  ــزه و عالق ــاد انگي ــدان و ايج ــازي هم آشناس
ــراي اينكــه هيــأت خارجــي در تمــام برنامه هــا  ب
ــي  ــود حت حضــور داشــته باشــند مــورد توجــه ب
A تــا روز آخــر از هيــچ يــك  CD دبيــر كل 
نشــد  جــدا  شــده  پيش بينــي  برنامه هــاي  از 
و ايــن نشــان دهنــده نقطــه قــوت مجريــان 
الزم  مــوارد  ايــن  كنــار  در  بــود  برنامه هــا 
ــي و  ــه فن ــزاري دو نشســت كميت ــه برگ اســت ب
ــتان  ــراق و افغانس ــا ع ــترک ب ــاي مش همكاري ه
ــم  ــاد تفاه ــه انعق ــدام ب ــر ك ــه ه ــرد ك ــاره ك اش
نامــه اي بــا محوريــت ايــن رويــداد منتهــي شــد.
وی همچنيــن عنــوان كــرد : الزم بــه ذكــر اســت 
ــش از 1۰ نشســت  ــس بي ــن كنفران ــيه اي در حاش
غيررســمي امــا تخصصــي بــا نتايــج ارزنــده 
ــه انعقــاد  برگــزار شــد نشســت هايي كــه حتــی ب
ــترک  ــاي مش ــه فصل ه ــيدن ب ــه و رس تفاهم نام

ــد.  ــم مي ش ــكاري خت هم
ــاي  ــكاري ارگان ه ــت از هم ــان الزم اس در پاي
اســتانداري،  ويــژه  بــه  اســتان  متعــدد 
غيروابســته  ســازمان هاي  شــهرداري ها، 
اداره كل  بــه دولــت، ســازمان هاي مردمــي، 
ميــراث فرهنگــي، صنايــع دســتي و گردشــگري 
همــدان تشــكر و قدردانــي كــرد كــه توانســتند 
از فرصــت پيــش آمــده بــراي همــدان بــه 
ــوند  ــد ش ــده اي بهره من ــته و ارزن ــوه شايس نح
ــوب  ــطحي مطل ــي و در س ــي بيادماندن و ميزبان
كنفرانــس  ايــن  در  حاضــران  درخاطــر  را 

كننــد. مانــدگار  بين المللــي 

الريجانی :

همدان فراتر از انتظار عمل کرد
■ ۳ نشست تخصصی، 2 تفاهم نامه و 10 نشست تعاملی حاصل کنفرانس بین المللی همدان 2018 

بازگشت همه حاجی ها 
تا ۲۴ شهریور

 رئيس ســازمان حج و زيارت از بازگشت 
حدود ۲۴ هزار تن از زائران ايرانی به كشــور تا 
امروز خبر داد و گفت: روند بازگشت زائران تا 

۲۴ شهريورماه ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، حميد محمدی كه هم اكنون در 
مكه به سر می برد، با بيان اين كه خروج تدريجی 
زائران از مكه به سوی مدينه و ايران ادامه دارد، 
اظهار كرد: درحال حاضر حدود 1۳ هزار 5۰۰ 

نفر در حال حاضر در مدينه بسر می برند.
به گفته او، درحال حاضر ۶۲ هزار زائر ايرانی در 
سرزمين وحی حضور دارند كه با ادامه بازگشت 
زائران به كشور، جمعيت باقی مانده در اين شهر 
تا پايان امشــب به حدود 51 هزار نفر خواهد 

رسيد.
وی يــادآور شــد: نيمــی از پروازها توســط 
هواپيمايی ايران و نيمی ديگر توسط هواپيمايی 
ســعودی انجام می شود كه خوشبختانه تا كنون 
مشكل خاصی در بازگشت زائران وجود نداشته 
و برنامه ها به صورت روان در حال انجام است.
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