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پديده جوان گرايى و 
انتخابات آتى مجلس 

 اهميت اســتفاده از ظرفيت جوانان در 
عرصه هاى مختلف باعث شده تا حركت ها 
و اقداماتــى در جامعه صــورت گيرد؛ به 
طــورى مى توان گفت موجى در كشــور  

مبنى بر جوان گرايى را افتاده...

t

انا هللا و انا اليه راجعون 
جناب آقاى دكتر مهدى سنايى
سفير محترم جمهورى اسالمى ايران در فدراسيون روسيه

بى گمان درگذشت فرزند گراميتان گرد غم برچهره تان پاشيده است. رسم روزگار است كه بارها و 
بارها همه را به چنين آزمون هاى سختى مى آزمايد، اين فقدان جانسوز را صميمانه به حضرتعالى و 
بيت معزى تسليت عرض نموده و سربلندى و شكيبايى تان را در اين كارزار از ايزد منان خواستارم. 

باشد كه روح بلند آن عزيز سفركرده در بارگاه امن الهى و در جوار رحمتش جاودان بياسايد.
شيخ محمد(ساسان) بحيرايى

t

هوالباقى
برادر گرامى 

جناب آقاى دكتر مهدى سنايى 
مصيبت تابسوز درگذشت فرزند دلبندتان  را تسليت و تعزيت گفته ، از خداوند 

قادر متعال براى آن مرحومه رحمت و غفران  بى انتها و براى حضرتعالى و خانواده ى 
داغدار و بازماندگان محترم صبر و اجر خواستارم. 

اسماعيل زارعى كوشا

t

انا هللا و انا اليه راجعون 

جناب آقاى دكتر مهدى سنايى
سفير محترم ايران در روسيه

درگذشت فرزند گراميتان موجب تاسف و تالم بسيار شد، اين مصيبت وارده را به حضرتعالى و 
خانواده محترم تسليت مى گويم   و   از ذات اقدس الهى براى جنابعالى و بازماندگان محترم صبر و 

اجر و براى آن مرحومه، غفران واسعه و آرامش و شادى روح مسئلت دارم.
وحيدگل محمدى- رئيس اداره گزينش قضات غيرروحانى كل كشور

t

هوالباقى

جناب آقاى دكتر مهدى سنايى
سفير محترم ايران در روسيه

ضايعه اسفناك در گذشت فرزند بزرگوار حضرتعالى موجب اندوه فراوان شد. 
اينجانب مصيبت بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال براى آن مرحومه مغفرت و براى بازماندگان، صبر و شكيبايى مسئلت مى نمايم .
 عليرضا شهبازى استاندار اسبق استان كردستان

t

اناهللا وانا اليه راجعون

توكل دارائى

جناب آقاى دكتر مهدى سنايى 
سفير محترم جمهورى اسالمى ايران در روسيه

با نهايت تاثر و تألم، درگذشت اندوهبار فرزند دلبندتان را به محضر شريف جنابعالى و ساير بازماندگان 
تسليت عرض مى كنم.

از قادر متعال براى حضرتعالى صبورى، شكيبايى و استقامت طلب مى كنم.
خداوند روح آن مرحومه را غريق رحمت واسعه اش گرداند.

t

هوالباقى

حجت االسالم مغيثى امام جمعه نهاوند-دكتر حسن بهرام نيا نماينده نهاوند 
در مجلس شوراى اسالمى- مراد ناصرى فرماندار نهاوند

جناب آقاى دكتر مهدى سنايى 
سفير محترم ايران در روسيه

درگذشت فرزند گراميتان موجب تاسف و تالم بسيار شد، اين مصيبت وارده  را به حضرتعالى و خانواده محترم 
تسليت عرض مى نمائيم   و   از ذات اقدس الهى براى جنابعالى و بازماندگان محترم صبر و سالمتى و براى آن 

مرحومه، غفران واسعه و آرامش روح مسئلت داريم.
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استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

وزير علوم در ديدار 
رئيس بنياد بوعلى سينا:

شخصيت و 
ميراث ابن سينا 

را به جهانيان 
معرفى كنيم

از حذف منشى هاى زن در ادارات تا پاك كردن صورت مساله 

موريانه حذف زنان به جان جامعه افتاد؟
خروجى صندوق رأى 
بايد انسجام كشور باشد

4

2

7 هزار زائر اربعين 
 با قطار همدان جابه جا شدند



Y K

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

پنجشنبه  2 آبان ماه 1398  شماره 3602

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

پديده جوان گرايى و انتخابات آتى مجلس 
 اهميت اســتفاده از ظرفيت جوانان در عرصه هاى مختلف باعث 
شــده تا حركت ها و اقداماتى در جامعه صورت گيرد؛ به طورى مى 
توان گفت موجى در كشــور  مبنى بر جوان گرايى را افتاده تا مســير 
تازه اى براى نســل هاى جديد گشوده شود و آنها بتوانند در جامعه 

نقش آفرين باشند. 
اجــراى قانون بازنشســتگى، بــه كار گيرى جوانان در پســت هاى 
مديريتــى، تغيير ائمه جمعه و انتخاب امامان جمعه جوان در اســتان 
ها، ورود جوانان به عرصه هاى تصميم گيرى و برنامه ريزى و .... از 
جمله اين حركت ها و اقدامات اســت كه در يكى دو سال اخير نمود 

بيشترى در سطح كشور داشته است.
اين موضوع با توجه بــه در ميش بودن انتخابات مجلس يازدهم، در 
خصوص داوطلبان انتخابات نيز مى تواند صادق باشــد و ما ســاهد 
ورود كانديداهاى جوان  به رقابت هاى انتخاباتى و به دنبال آن حضور 

جوانان در خانه ملت باشيم.
شكل گيرى چنين روندى با توجه به ظرفيت و توان جوانان و اهميت 
گردش نخبگان كه از ويژگى هاى يك نظام مردم ساالر و در عين حال 

مترقى است، آثار و نتايج مثبتى را براى جامعه به دنبال دارد.
بــا اين حال ورود جوانان به رقابت هاى انتخاباتى مى تواند ترســيم 
كننــده وضعيت جديدى در فضاى سياســى جامعه شــده و آرايش 

انتخاباتى گروه هاى سياسى را متاثر از خود سازد.
حضور چهره هاى جوانى كه بعضا متعلق به نســل هاى دوم و سوم 
انقالب هســتند و نه تنها دوران انقــالب را درك نكرده اند، بلكه در 
نگرش ها و ديدگاه ها تفاوت هاى زيادى با نســل هاى قبلى دارند، 
باعث ظهور طيف هاى جديدى در ســپهر سياسى كشور گردد كه در 
عين ســازگارى و سازوارى با اســالف خود در مفاهيم و گزاره هاى 
اصلى متعلق به نظام و پايبندى به آرمان هاى اصيل انقالب، نگرش ها 
و رويكردهــاى تازه اى را دنبال كنند و  گفتمان جديدى را در عرصه 

سياسى و اجتماعى مطرح نمايند.
از آغاز انقالب تاكنون در فضاى سياسى كشور دو جناح عمده وجود 
داشــته كه امروزه در ادبيات سياسى جامعه به نام اصولگرا و اصالح 

طلب شناخته مى شوند. 
در اين دو طيف سياسى شاخه جوانان نيز بوده و بعضا احزاب و گروه 
هايى نيز با محوريت جوانان و يا به نام آنها شكل گرفته است، اما هيچ 
يك از اين اتفاقات منجر به تغيير در ساختار حزبى و يا حداقل تغيير 

در آرايش انتخاباتى نشده است.
امروز اما با پديده نوظهورى مواجه هستيم كه نمى توان با اطمينان آنها 

را در يكى از دو جناح عمده سياسب و با حتى هردو آنها قرار داد.
نگاه احتياطى و البته با چاشــنى واقع گرايى ايجاب مى كند كه از نو 
اصالح طلبــان و نواصولگرايان ( اصالح طلبان و اصولگرايان جوان) 
سخن بگوييم، اما با سنجش نگاه افكار عمومى به جناح هاى مختلف 
سياســى بعالوه تجارب گذشــته در رقابت هاى انتخاباتى مى توان 
وضعيــت ديگرى را نيز تصور كرد كه در آن طيف جديدى وارد اين 
عرصه شود و فضاى رقابت ها فارغ از مواجهه سنتى دو جناح تحت 

الشعاع قرار دهد.
نكته قابل تامل ديگر اينكه در فضاى جديد چه بسا طيف نوظهور در 
عرصه رقابت ها شــيوه ها و رويكردهاى مرسوم در  دو جناح را كه 
بيشــتر متعلق به نسل اول انقالب است، برنتابد و در فضاى گفتمانى 
جديد ضمن نقد اين رويكردها، ترســيم كننده فضاى ذهنى جديد از 

مسائل و به دنبال آن جهت دهى به رقابت هاى انتخاباتى باشد.
بــه هر حال بــا توجه به اين موج و حضور جوانــان در عرصه هاى 
مختلف مى تواند انتخابات آتى مجلس را نيز متاثر از خود ســاخته و 
ضمن جهت دهى به رقابت ها و آرايش انتخاباتى گروه هاى سياسى، 

فضاى ذهنى جديدى را براى افكار عمومى ايجاد كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان:
50 درصد از اعتبارات عمراني در اختيار دستگاه ها 

قرار گرفت
 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني استان در بودجه سال 98 است كه تاكنون 50 درصد 
آن در اختيار دســتگاه ها قرار گرفته و مابقي تا پايان ســال براي انجام پروژه ها در اختيار 

دستگاه ها قرار مي گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان از اجراى 2000 طرح عمرانى در استان 
خبــر داد و گفت: 1000 ميليارد تومان اعتبار از منابــع مختلف براى اجراى 2000 طرح 

عمرانى در استان همدان اختصاص داده شده است.

ســيد اســكندر صيدايى افزود: از 1000 ميليارد تومان اعتبار طرح هاى عمرانى استان تا 
كنون 50 درصد اعتبارات در اختيار دســتگاه هاى استان قرار گرفته است و مابقى تا پايان 

سال داده خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه ايجاد ســاالنه 20 هزار شغل در اســتان همدان در سند راهبردى 
پيش بينى شــده است، به ايسنا گفت: اعتبارات مورد نياز براى 20 هزار شغل از سه محل 
صندوق توســعه ملى، آورده بانك ها و اعتبارات عمرانى  1.5 ميليارد تومان درنظر گرفته 

و عملياتى شده است.
صيدايى ادامه داد: حدود 400 ميليارد تومان از طريق اشتغال فراگير، 260 ميليارد تومان از 
اعتبارات اشــتغال روستايى، 700 ميليارد تومان از آورده بانك ها و  300 ميليارد تومان از 

اعتبارات استانى براى تحقق اين ميزان اشتغال عملياتى شده است.

رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان با تأكيد بر اينكه 100 درصد اعتبار 
اشتغال روستايى استان جذب شده است، يادآور شد: استان همدان در كشور رتبه اول را 

در جذب اعتبارات روستايى دارد.
وى با بيان اينكه اعتبارات اشتغال روستايى تأثير بنيانى در تثبيت جمعيت روستايى استان 
دارد، اظهار كرد: در استان همدان پايدارى جمعيت روستايى و پايدارى روستاها منوط بر 
اين اســت كه عرصه هاى كار و فعاليت در آن وجود داشته باشد بنابراين وجود اعتبارات 

و تزريق آن به مناطق روستايى بر اشتغال، پايدارى و توسعه روستاها اثر مستقيم دارد.
صيدايى بيان كرد: تســهيالت و اعتبارات اشتغال به حدى بوده كه شرايط براى روستائيان 
باز است و از طرفى با مجور 1.5 ميلياردى مقام معظم رهبرى و تزريق ساير اعتبارات تأثير 

بنيانى بر روستاها داشته است.

الوند سپيدپوش شد

كشف 9 كيلوگرم ترياك از ساك مسافر
 9 كيلوگرم موادمخدر ترياك با لفافه از يك قاچاقچى در اين شهر 

كشف شد.
رئيس پليس مبــارزه با موادمخدر همدان گفــت: در پى تالش هاى 
اطالعاتى چند ماهه پليس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان بر روى 
يك باند تهيه و توزيع موادمخدر، قاچاقچى كه در قالب مسافر اتوبوس 
بين شهرى اقدام به انتقال مواد مخدر از استان تهران به همدان مى كرد، 

شناسايى شد.
به گزارش ايرنا، هادى قزوينه اى افزود: در يك اقدام ســريع عملياتى، 
نامبرده در اتوبوس بين شــهرى دســتگير و از داخل ســاك وى، 9 
كيلوگرم ترياك با لفافه كشــف و متهم با تشــكيل پرونده به مرجع 

قضائى معرفى شد.
رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر همدان يــادآورى كرد: چهار هزار 
و 254 نگهدارنــده و معتاد به مواد مخدر و 2 هزار و 888 قاچاقچى، 
خرده فروش و توزيع كننده از ابتداى سالجارى تا پايان مهر امسال در 

اين استان شناسايى و دستگير شدند.
ســرهنگ قزوينه اى ادامه داد: 778 طرح پاكسازى نقاط آلوده و جمع 
آورى خرده فروشــان و معتادان متجاهر در اين اســتان اجرا شده كه 
496 طرح از اين تعداد شــامل جمع آورى معتادان و برخورد با خرده 

فروشان بوده است.
وى اظهار داشت: از ابتداى ســالجارى تاكنون 50 باند تهيه و توزيع 
موادمخدر در استان منهدم و سه تن و 300 كيلوگرم انواع موادمخدر 

كشف شده است.
وى گفــت: اشــراف اطالعاتى پليس مبارزه بــا موادمخدر با روحيه 
جهادى و پرسنل خدوم انتظامى باعث شده كه قاچاقچيان مواد مخدر 

نتوانند به راحتى به اهداف شوم و پليد خود برسند.

پيشران هاى اقتصادى 
در جامعه ايران مظلوم واقع شده اند

مهدى ناصرنژاد »
 الزمه حمايت از پيشــران هاى اقتصادى براى انگيزه بين كارآفرينان 
و در راســتاى آن توسعه سرمايه گذارى و توليد در كشور اين روزها به 
بحث اصلى كارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادى تبديل شده است.
بدون شــك يكى از موانع و آفت هاى اصلى اما نامرئى در راه توســعه 
اقتصادى ايران، نگاه وارونه و به نوعى دميدن بر سرنا از سر گشاد در ساز 
و كارهاى اقتصادى است كه باعث مى شود انگيزه هاى واقعى در جامعه 
براى سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال و همچنين رونق توليد ضعيف شود 

و از بين برود. 
يكى از اين آفت هاى بزرگ در درجه اول اهميت، آزادى عمل دادن به 
بسيارى بانك هاى خصوصى است كه اغلب با روش هاى غلط خود در 
بده بستان هاى بانكى ثروت اندوزى مى كنند تا ثروت افزايى براى جامعه! 
اينگونه بانك ها به طريق خيلى مخرب البته ناخواســته و ناشيانه مانع 
هدايت سرمايه ها به بستر توليد و افزايش سرمايه در گردش و نقدينگى 
در بخش توليد مى شــوند كه خروجى و نتيجه بســيار ملموس چنين 

روش هاى غلط رشد تورم در جامعه است.
امروزه در شــرايط تحريم هاى اقتصادى و عزم شــيطانى دشمنان 
خارجى براى بســتن تمام روزنه هاى داد و ســتدهاى بين المللى 
ايران در حوزه اقتصادى، تقويت و كرامت پيشــران هاى اقتصادى 
كشــورمان كه در واقع همان حلقه هاى اول و راهگشــا در زنجير 
اقتصاد داخلى هستند بســيار تأثيرگذار و راهبردى است. البته كه 
يكى از ضرورت هاى حياتى براى تحقق اين مهم نظارت درســت 
و هدايت سزاوارانه سرسلســله هاى اقتصادى و واحدهاى بزرگ 
صنعتــى و توليدى نظيــر كارخانجات مادر اســت كه واحدهاى 
كوچك صنعتى و توليدى را در دنبال خود دارند و موجب رونق 

مى شوند. اشتغال  بازار 
پيشران هاى اقتصادى به معناى واقعى كلمه همان كارآفرينان هستند كه 
در رأس واحدهاى بزرگ يا كوچك صنعتى و توليدى و حتى خدماتى، 
حيات اقتصادى كشــورمان را در شرايط كنونى رو پا نگه داشته اند و به 
طريقى خيلى مظلومانه با برندهاى بين المللى كه به ناحق در كشــور ما 

بزرگ شده اند رقابت مى كنند.

1- نماينــدگان طرح ديگرى براى اصالح قانون انتخابات در دســت 
پيگيرى دارند. گويا در اين طرح تخلفات انتخاباتى در فضاى مجازى 
تبليغات، شــفافيت و هزينه هاى مالى مورد توجه قرار گرفته اســت. 
گفتنى اســت اصالح قوانين انتخابات از سوى نمايندگان در نزديكى 

انتخابات معموال به نفع نمايندگان بوده است.
2- الزامى نبودن كارت ملى هوشــمند براى شــركت در انتخابات با 
تعجب مواجه شده است. گويا اين تعجب به اين دليل است كه بانك 
ها و سازمانها كارتهاى ملى قديمى را براى ارائه خدمات نمى پذيرند. 
گفتنى اســت بخشى از انتخابات مجلس شوراى اسالمى الكترونيكى 

برگزار خواهد شد.
3- قاچاق گندم به عراق در ســال جارى را وزير كشــاورزى تاييد 
كرده اســت. گويا وزير نام اين نوع قاچاق را فرار از مرزها گذاشــته 
است. گفتنى است فروش گندم كشاورزان استان به عراقى ها در زمان 

برداشت گندم در استان از سوى مسئوالن تاييد نشد.
4- آشپزخانه تمام دانشگاه ها صنعتى مى شود. گويا اين تصميم پس 
از مسموميت غذايى دانشــجويان يكى از دانشگاه هاى مطرح كشور 
اتخاذ شده است. گفتنى است اين موضوع در اولويتهاى كارى وزارت 

علوم قرار گرفته است.
5- نخريدن دليل اصلى ارزان شــدن گوشت بوده است. گويا قيمت 
گوشــت پس از نخريدن گوشت گران توسط مردم و افزايش گوشت 
عرضه شــده به بازار كاهش يافته است. گفتنى است نخريدن كاالى 
گران از مهمترين سياســت ها براى عقب نشــينى دالالن گران كننده 

كااليى در بازار است.

 در پى فعاليت ســامانه بارشــى در آسمان 
همدان، نخستين برف پاييزى قله الوند را سپيد 

پوش كرد.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان در 
اين باره به ايرنا گفت: ســامانه بارشــى كه از 
يكشــنبه هفته جارى وارد اســتان شده است، 
تاكنون فعاليت خوبى داشــته و موجب بارش 
باران در سطح شهرها و برف در برخى از نقاط 

مرتفع كوهستان الوند شده است.
محمد حسن باقرى شكيب افزود: اين سامانه 
ميزان دماى كمينه و بيشــينه استان را كاهش 
داده اســت كه اين روند تا پنــج روز آينده 

ادامه دارد.
وى اظهار داشت: پيش بينى مى شود اين سامانه 
امروز تقويت شــود كه در پى آن روز جمعه 

ميزان بارش ها افزايش مى يابد.
باقرى شــكيب عنــوان كــرد: بــر اســاس 
پيش بينى هاى صورت گرفته، آســمان استان ، 
نيمه ابرى تا تمام ابرى، همراه با رگبار پراكنده 
بــاران، گاهى رعد و بــرق و وزش موقت باد 

همراه خواهد بود.
وى بيان كرد: در چند روز آينده مه صبحگاهى 
موجب كاهش ديد در جاده هاى استان مى شود.

كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان 
اينكه در ســاعت هاى بعد از ظهــر، احتمال 
بارش هاى پراكنده اين سامانه افزايش مى يابد، 

عنوان كــرد: بارش هاى اين ســامانه در نقاط 
شــمالى همدان بيشتر از ساير نقاط اين استان 

است.
وى گفت: در 24 ساعت گذشته شيرين سو با 
13 ميليمتر بيشترين بارش را در استان داشته و 
ايستگاه فرودگاه همدان هفت ميليمتر بارش را 

ثبت كرده است.
باقرى شــكيب ادامه داد: در 24 ساعت گذشته 

نهاوند و اسدآباد با 18 درجه سانتى گراد باالى 
صفر بيشــترين و گل تپه و رزن با هفت درجه 
سانتى گراد باالى صفر، كمترين دماى استان را 

داشته اند.
وى با بيان اينكه دماى كمينه همدان نســبت 
به روز گذشته تغييرات آنچنانى نداشته است، 
اظهار داشت: دماى كمينه هواى اين شهر در 
24 ساعت گذشته هشــت درجه سانتى گراد 

باالى صفر و بيشينه دماى هواى اين شهر 17
درجه ســانتى گراد باالى صفر به ثبت رسيده 

است.
آب و هواى اســتان همــدان در نتيجه وجود 
كوه هــاى مرتفــع، رودخانه هــا و پســتى و 
بلندى هــاى زيــاد به شــدت متغير اســت 
و زمســتان هاى ســرد، پــر برف و بــاران و 

تابستان هاى معتدل دارد.

 مالير - خبرنگار همدان پيام : بعد ازظهر 
روز گذشــته ، مدير عامل بانــك صنعت ، 
معدن  كشور و جمعى از مسئوالن استانى و 
شهرستانى از شركت فروسيليس غرب پارس 
مالير بازديد كردند و در خصوص طرح هاى 
توسعه اين شركت تصميمات مقتضى اتخاذ 

شد.
مدير عامــل بانك صنعت ومعــدن در اين 
بازديد اظهار كرد: بر اساس سياست اعتبارى 
بانك صنعت و معدن ، 162 هزار ميليارد ريال 
اعتبار در راســتاى طرح هاى ايجادى ، طرح 
هاى توســعه و سرمايه در گردش اختصاص 
يافته اســت كه در 6 ماهه نخســت سال 65 

هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده است .
حسين مهرى با اشاره به اهميت تثبيت اشتغال 

و تأمين مواد اوليه با توجه به شرايط موجود 
در كشــور گفت: نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در راستاى اعطاى تسهيالت سرمايه 

در گردش 85 درصد رشد داشتيم.
وى افزود: از ابتــداى دولت تدبير و اميد، 8 
طرح در استان همدان تأمين اعتبار شده است 
كه 7 مورد آن به بهره بردارى رســيده و يك 
طرح نيز با 48 درصد پيشــرفت فيزيكى در 

حال تكميل است.
مهرى ادامــه داد : بانــك صنعت و معدن 
در مجمــوع 3 هــزار و 500 ميليارد ريال 
تسهيالت پرداخت كرده است و پيش بينى 
مى كنيم براى طرح هاى توســعه استان 3 
هزار ميليارد ريال ديگر نيز تســهيالت ارائه 

دهيم.

وى در خصوص طرح توسعه منيزيم شركت 
فروســيليس غرب پارس گفت : براى اين 
طرح 2 هزار ميليارد ريال ســرمايه گذارى 
نياز است  كه بر اساس توافق صورت گرفته 
800 ميليارد ريال تسهيالت را بانك صنعت 
و معدن در اختيار شــركت قرار مى دهد و 
مابقى را از منابع داخلى ســهامداران تأمين 

مى كنند .
مديــر عامل بانــك صنعت و معــدن ابراز 
اميدوارى كرد: با عملياتى شــدن طرح هاى 
توسعه، شاهد اشتغال پايدار و افزايش ارزش 

افزوده در استان باشيم.
 مديــر كل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان نيز در اين بازديد بيان كرد: اميدواريم 
بتوانيم با اجرايى شدن طرح هاى  فروسيليس 

و منگنز، 2 طرح فروســيليس ، طرح توسعه 
فروســيليس آذرخش و طرح توسعه منيزيم 
شــركت فروسيليس غرب پارس گام بزرگى 
در جلوگيرى از خام فروشــى در اســتان و 

كشور برداريم .
حميد رضا متين عملياتى شــدن طرح ها را 
جهشى بزرگ در صنايع معدنى استان دانست 
و افزود: بطور مستقيم براى بيش از هزار نفر 

اشتغالزايى ايجاد مى شود.
وى بــا بيان اينكــه، واحد منيزيم شــركت 
فروســيليس غرب پارس دومين واحد توليد 
كننده منيزيم در كشور است گفت: اين واحد 
با حدود 210 ميليارد تومان سرمايه گذارى ، 
12 هــزار تن ظرفيت توليد دارد و براى 120

نفر اشتغالزايى دارد .

طرح توسعه منيزيم شركت فروسيليس غرب گامى بزرگ در جلوگيرى از خام فروشى

پرداخت 3 هزار ميليارد ريال تسهيالت بانك صنعت و معدن 
براى طرح هاى توسعه استان

ديوار، فروشنده 
"پرى شاهرخ" را به 
دام انداخت

 پيرمرد 60 ســاله اى كه اقــدام به فروش 
پرنده "پرى شاهرخ" در سايت ديوار كرده بود، 

شناسايى شد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت استان 
همدان گفت: پــس از رصد فضاى مجازى و 
اطالع از فروش يك پرنده در ســايت ديوار، 
قرار صورى با فروشنده اين پرنده گذاشته شد.

جواد نورى اظهر در گفت و گو با ايرنا اضافه 
كرد: پيرمرد 60 ســاله اى با در دست داشتن 
قفس حاوى پرنده «پرى شاهرخ» در محل قرار 
حضور يافت كه توسط عوامل يگان حفاظت 

محيط زيست شناسايى شد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان بيان كــرد: اين فرد مدعــى بود كه 
پرنــده را در باغ شــخصى زنده گيرى كرده 
اما هيچكس مسئوليت نگهدارى آن را قبول 
نكرده كــه مجبور به فروش آن در ســايت 

ديوار مى شود.
نورى اظهر اضافه كــرد: با توجه به اينكه اين 
پرونده در قفس قرار داشــت به علت پر زدن 
هاى مكــرر، بال هاى او شكســته و ماهيچه 
بال نيز ضعيف شــده بود بنابراين در صورت 
رهاســازى، پرنده پس چند صــد متر پرواز، 

دوباره به زمين سقوط مى كرد.
وى ادامــه داد: هم اينك تيمــار اين پرنده به 
منظور بازگشــت به طبيعت آغاز شــده و در 
صورت نبــود امكان بازگشــت، تحويل باغ 

وحش مى شود.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت استان 
همدان اظهار داشت: پرى شاهرخ داراى زيبايى 
منحصر به فرد و خوش آواز است اما در قفس 

و اسارت آواز نمى خواند.
نورى اظهر بيان كرد: بيشتر افراد سودجو اين 
پرنده را به علت زيبايى زنده گيرى و در قفس 

قرار مى دهند.
پَرى شــاهُرخ يا پرى شــاهرخ معمولى با نا م 
علمى Oriolus oriolus، پرنده اى كوچك 
و درخت زى از تيره پرى شــاهرخان اســت. 
جنس نرش داراى بال ها و انتهاى دم ســياه و 
پرهاى زينتى به رنگ زرد درخشان در قسمت 
سر، شكم و كناره هاى دم بوده و جنس ماده و 
نابالغ آن به رنگ ســبز مايل به زرد با بال ها و 
دم پررنگ تر و سطح شكمى تقريباً خاكسترى 

و تا حدى رگه رگه اســت. به اين پرنده، مرغ 
انجيرخوار و مرغ انجير هم گفته مى شود.

پرواز پرى شاهرخ سريع و موجى، با نشيب و 
فرازهاى طوالنى اســت كه با يك اوج گرفتن 
خاص روى شاخه مى نشيند. او معموالً نزديك 
به نوك درخت، خود را در بين شــاخ و برگ 
پنهان مى كند. بين ســه تــا6 تخم مى گذارد و 

خوراكش حشرات و ميوه ها هستند.
پرى شــاهرخ از پرندگان مهاجر تابستانى در 
غرب آسيا و اروپا است و فصل هاى سرد را در 
مناطق اســتوايى مى گذراند. به صورت مهاجر 
عبورى در همه جاى ايران ديده مى شــده ولى 
به دليل نابودى زيســتگاه هاى مختص به اين 
پرنده، اعم از قطع درختان كهنســال باغ ها و 
پارك هــا، جمعيت اين پرنــده در ايران رو به 

كاهش نهاده است.

طرح جمع آورى آب هاى سطحى همدان 
در حال اجراست

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان  از انجام  عمليات جمع آورى  
آب هاى  سطحى  و اليروبى جوى هاى سطح شهر همدان خبر داد.

  وحيد على ضمير در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به بارش هاى 
سال گذشته و پيش بينى هاى هواشناسى مبنى بر بارش هاى  سالجارى، 
از ارديبهشــت  امسال  مطالعات  انجام و دستورات  الزم  ابالغ  شده  است 
 بــا  اين حال  در  برخى  مناطــق  به علت تغيير بافت  شــهرى  ضرورت  
بازنگرى احساس  مى شــود.وى از تخصيص بيش از 14ميليارد تومان 
اعتبار و احداث مســيرهاى جديد براى  جمع آورى  آب هاى  سطحى  و 
اليروبى  جوى ها خبر داد و افزود: امســال نقاط بحرانى شــهر همدان 
شناسايى شــده و طرح جمع آورى آب هاى سطحى در حال اجراست 
كه كار لوله گذارى از ميدان نهم دى، ميدان رســالت  به  ســمت ميدان 

 امام حسين(ع) پيشرفت فيزيكى چشمگيرى داشته است.
على ضمير  با اشــاره به اليروبى سرشــاخه هاى رودخانه ها بيان كرد: با 
توجه به اينكه در شهر همدان 62 كيلومتر رودخانه به صورت سرباز و 
سرپوشيده جارى است، بيش  از 90 درصد كار اليروبى جوى هاى  معابر 

انجام شده و اليروبى  بقيه  جوى ها نيز در حال اجراست.
وى با تأكيد بر اينكه بخشــى از آبگرفتگى جوى ها و كانال ها به علت 
وجود زباله هاى حجيم اســت، از شهروندان همدانى درخواست كرد  با 

قرار ندادن زباله ها در جوى ها  با  شهردارى همكارى  داشته  باشند.

 در روزهــاى اوج تــردد زائــران اربعين 
حســينى بيش از هفت هزار زائر با استفاده از 
قطارهاى دوسويه همدان " مشهد و همدان "

تهران جابه جا شدند.
مديركل راه آهن غرب كشــور گفت: با توجه 
به شركت گسترده عاشقان حسينى و حركت 
آن ها براى رفت و برگشت به كربال، قطار ويژه 

زائران اربعين از 23 تا 29 مهر راه اندازى شد.
سيد ســعيد ابراهيم نژاد در گفت و گو با ايرنا 
با اشــاره به استقبال خوب زائران از قطارهاى 
راه آهن همدان، اظهار داشت: براى نخستين بار 
بود كه زائران اربعين حسينى با استفاده از خط 
آهــن خود را براى ورود به كشــور عراق، به 

غرب كشور رسانند.
ابراهيم نژاد عنــوان كرد: در ايــن مدت تمام 
قطارهاى مسير دو ســويه همدان - مشهد و 
همدان - تهران با تمام ظرفيت خود مسافران 

را جابه جا كردند.
وى ادامه داد: در روز 27 مهرماه نيز يك قطار 
اتوبوســى از ســاعت 18:40 با تمام ظرفيت 
زائران اربعين حســينى را از همدان به تهران 

منتقل كرد.
مديركل راه آهن غرب كشور گفت: بليت هاى 
اين قطار به مبلغ 24 هزار و 100 تومان عرضه 
شد كه مسافران از آن ابراز رضايتمندى كردند.

وى با اشــاره به اينكه چند روز قبل و بعد از 

اربعين حســينى موكب پذيرايى از زائران در 
راه آهــن همدان راه اندازى شــد، بيان كرد: در 
اين موكب روزانــه يك هزار صبحانه و غذاى 
گرم در بين زائران توزيــع و خدمات رفاهى 
در اختيار زائران اربعين حسينى قرار داده شد.

ابراهيم نژاد اضافه كــرد: در حال حاضر قطار 
2سويه همدان - مشهد هر روز برقرار است كه 
يك روز در ميان شركت حمل و نقل ريلى رجا 
با سالن هاى تركيبى چهار و 6 تخته مسافران را 
جابه جا مى كند و شــركت حمل و نقل ريلى 
بن ريل نيز يك روز در ميان با سالن هاى چهار 

تخته چهار ستاره برنامه حركت دارد.
وى اضافــه كرد: در حال حاضر اســتقبال از 

قطارهاى اين مســير خوب اســت و با تمام 
ظرفيت مسافران را جابه جا مى كند.

مديركل راه آهن غرب كشور با اشاره به اينكه 
قطار همدان - مشــهد هر روز از ساعت 15
حركــت دارد، افزود: بليت هاى اين مســير با 
توجه به نوع و درجه قطار از 116 هزار تومان 

تا 211 هزار تومان فروخته مى شود.
اســتان همدان با داشــتن 2 خط آهن مجزا به 
عنوان شــاه راه  ريلى غرب كشــور به حساب 

مى آيد.
طرح ساخت راه آهن همدان - تهران در سفر 
پر خير و بركت رهبرمعظم انقالب در سال 83

به همدان مصوب شد.

7 هزار زائر اربعين حسينى با قطار همدان جابه جا شدند
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خبر يادداشت

مهران يا تهران 
فيض ا... مظفرپور»

 همزمان با ايام اربعين حســينى(ع) زائران مشتاق از سراسر دنيا به 
ســوى كربالى معلى رهسپار مى شوند تا دلدادگى خود را به سرور و 

ساالر شهيدان با شركت در پياده روى اربعين نشان دهند.
زيرا كه در احاديث يكى از ويژگى هــاى مومن انجام زيارت اربعين 

ذكر شده است.
در بين زائرين شــركت كننده در اربعين حسينى بعد از شيعيان داخل 
عراق كه به طور گســترده از تمامى شــهرهاى اين كشور عازم كربال 
مى شــوند هموطنان عزيزمان از ايران اسالمى بيشترين تعداد شركت 
كننده در اين همايش عظيم جهانى را دارند به طورى كه بر اساس آمار 
اعالم شــده حدود 3 ميليون و سيصد هزار نفر فقط در سامانه سماح 
براى زيارت اربعين ثبت نام كرده اند. اين در حاليســت كه ثبت در اين 
ســامانه اجبارى نبوده و هموطنان فقط با داشتن گذرنامه مى توانستند 
از مرزهاى كشــور به ســوى عراق عبور كنند و بر اين اساس شايد 
آمار شــركت كنندگان ايرانى در همايش جهانى اربعين حسينى بيش 
از اين مقدار بوده اســت هنوز آمار قطعى و دقيقى در اين زمينه اعالم 

نشده است.
در مرزهاى كشورمان به عراق چهار مرز بين المللى خسروى، مهران، 
جذابه و شلمچه مسير حركت زوار ايرانى و برخى كشورهاى همسايه 
به ســمت عراق در نظر گرفته شده است. در اين ميان مرز بين المللى 
مهران از جايگاه و اهميت ويژه اى برخوردار بوده و حدود دو ســوم يا 
70 درصد زائرين اربعين از اين مرز عبور مى كنند. و امسال بيش از دو 
ميليون نفر از مرز مهران تردد داشته اند. مهران شهر كوچكى در غرب 
ايران و در نقطه صفر مرزى كه ابتدا منصورآباد نام داشته است. تا قبل 
از آغاز جنگ تحميلى عراق عليه كشــورمان شــناخته شده نبود. اين 
شهر نخستين شهرى است كه توسط عراقى ها حتى قبل از آغاز رسمى 
جنگ تحميلى در 31 شــهريور 1359 به وسيله عراقى ها اشغال شده 
است يعنى دو روز قبل از آغاز جنگ در 29 شهريور 1359 به اشغال 
درآمده اســت و بعد از آن نيز ســه بار به دست عراقى ها افتاده است 
يعنى مجموعاً 4 بار اشــغال شده ولى بعد از هر بار اشغال با رشادت 
رزمندگان اســالم به آغوش ميهن بازگشته است. بعد از سقوط صدام 
در ســال 1382 و آغاز ســفر به عتبات عاليات مردم عزيز كشورمان 
مسير مهران را به عنوان امن ترين و نزديكترين مسير به كربالى معلى 
انتخاب كردند زيارت امام حسين(ع) با عبور از اين شهر مرزى ميسر 

شده است.
و هر ساله به تعداد زائران عبورى از اين مرز افزوده شده و با افزايش 
امكانات در پايانه مرزى مهران به ويژه وجود پاركينگ هاى گســترده 
خودروهاى شخصى بيشــتر هموطنان 9 مير سفر به كربال را تا شهر 
مهران با خودروهاى شخصى طى مى كنند به طورى كه در ايام اربعين 
اين شــهر به يك پاركينگ بزرگ خودرو تبديل مى شــود شهرى كه 
جمعيت آن حدود 15 هزار نفر مى باشــد صدهــا هزار خودرو را در 

خود جاى مى دهد. 
عالوه بر خودروهاى شخصى وسايل نقليه عمومى از قبيل اتوبوس و 
تريلرهاى حامى بار نيز در اين شهر به وفور يافت مى شوند و بيش از 
پايانه هاى تهران بزرگ مسافر جابه جا مى شوند. و اتوبوس هاى داخل 

شهرى و بين شهرى در آن بيشتر از تهران خودنمايى مى كنند.
يكى از ويژگى هاى تهران تنوع زياد اســت از قبيل تنوع اقوام و... به 

طورى كه تهران را مى توان ايران كوچك نام داد. 
ولى اين ســال ها و در اين روزها تهران رقيبى پيدا كرده اســت به نام 
مهران شايد بيشــتر اهالى تهران نيز براى سفر زيارتى به ويژه زيارت 
اربعين حسينى (ع) مسير تهران تا مهران را انتخاب مى كنند. به هر حال 
مهران تهران كوچكى مى شــود در غرب ايران كه در آنجا همه اقوام و 
زبــان ها همه نوع خودرو از شــهرهاى مختلف همه امكانات و همه 
ادارات و نهادها از ســپاه و بسيج و نيروى انتظامى و ارتشى گرفته تا 
نيروهاى وزارتخانه هاى مختلف كه براى خدمت به زائرين و تسهيل 
سفر و تأمين امنيت آنان از محل خدمت خود به آن شهر كوچك كه به 
بركت قدوم زائران حسينى بنامى بزرگ مبدل شده است سفر مى كنند.

به نظر نگارنده تجربه مهران تجربه خوبى براى انتقال پايتخت از تهران 
است اين روزها كه دوباره موضوع انتقال پايتخت بر سر زبان ها افتاده 
اســت و محل بحث كارشناسان و رسانه ها گشــته است جا دارد از 
تجربه مهران براى اين موضوع نيز گفته شــود كه چگونه يك شــهر 
15 هزار نفرى مســئوليت و كار شهر چند ميليونى را عهده دار شده و 
وظايف خود را به خوبى انجام مى دهد. اگر قرار است پايتخت ادارى 
از پايتخت اقتصادى جدا شود. آيا نمى توان ادارات تهران را و بسيارى 
خدمات ادارى را از تهران به شهرى چون پرند در فاصله 50 كيلومترى 
تهران يا ساوه در 120 كيلومترى از تهران منتقل كرد و يا همين همدان 
خودمان بــا 300 كيلومتر فاصله از تهران كه همــواره يكى از گزينه 
پايتختى بوده است و  اخيرا به عنوان كالن شهر شناخته شده انتقال داد.

تجربه مهران به ما مى گويد اين كار شدنى است اگر اراده اى باشد.
تهــران نيز روزى قصبه كوچكى بود در كوهپايه هاى البرز كه با روى 
كار آمدن آغــا محمدخان قاجار در ســال 1212 هجرى به پايتختى 
انتخاب شد تا مســير دسترسى شاه قجر به استرآباد (گرگان) آسان تر 
شــود. و اكنون بيش از 200 سال از پايتختى اين شهر گذشته است و 
اين كالنشهر 10 ميليونى از بيسارى از مشكالت از قبيل آلودگى هوا 
و... در رنج است پس بهتر است بار تهران را اندكى سبك كرد و آنجا 

را به عنوان پايتخت اقتصادى كشور نگه داشت.

در كبودراهنگ 154 مسكن مددجويى براى 
معلوالن ساخته مى شود

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در شهرستان كبودراهنگ 154
مســكن تك معلولى و دو معلولى و بيشتر ساخته مى شود كه از اين 

تعداد 35 مورد احداث و به زودى به بهره بردارى مى رسد.
رئيس بهزيستى شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: از 154
مورد مسكن مددجويى 35 مورد به زودى افتتاح مى شود و مابقى نيز 
در حال تشــكيل قرار داد در بنياد مسكن و يا عقد قرارداد در بانك و 
يا در حال احداث اســت.رضا جعفرى خاطرنشان كرد: 53 مورد نيز 
مربوط به بارندگى شديد فروردين ماه امسال است كه از اين تعداد 39
مورد احداثى و 14 مورد تعميرى است كه با همكارى بنياد مسكن از 
تعداد 39 مورد احداثى حدود به 30 مورد در حال ساخت و مابقى در 

حال تشكيل پرونده و عقد قرارداد بانك هاى عامل است.
وى در پايــان از پيگيرى و تعامل بســيج ســازندگى ســپاه ناحيه 

كبودراهنگ، بنياد مسكن و بخشداران قدردانى كرد.

رفع خطر شهردارى از ملك حادثه ساز 
در خيابان فجراسالم

 شــهردار نهاوند از رفع خطر و تخريب ملك خطر زا توسط واحد 
اجرائيات خبر داد و گفت:با توجه به آغاز فصل بارندگى شــهردارى 
نهاوند اقدام به رفع خطر از ملك خطر زا واقع در خيابان فجر اسالم 

نمود.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى نهاوند؛ محمد حســين پور از 
اعالم آمادگى اين شــهردارى به منظور رفــع خطر امالك خبر داد و 
افزود:شهردارى به اســتناد بند 14 ماده 55 قانون شهردارى ها وظيفه 
اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براى حفظ شهر از خطر سيل  و حريق  
و همچنيــن رفع خطر از بناها، ديوارهاى شكســته و خطرناك واقع 
در معابر عمومــى و كوچه ها و اماكن عمومى و داالن هاى عمومى و 

خصوصى را به عهده دارد.

"خروش مختار" در نهاوند به روى صحنه مى رود

 مسئول امور هنرى و سينمايى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند از اجراى عمومى 
نمايش مذهبى خروش مختار به كارگردانى و نويسندگى ميثم دارايى در شهرستان نهاوند 
خبر داد و افزود : به مناسبت فرا رسيدن اربعين سيد و ساالر شهيدان حضرت امام حسين 
(ع) و يارانش ، نمايش مذهبى خروش مختار در روزهاى پنج شــنبه 2 آبان ماه ، شنبه 4

آبان ، دوشنبه  6 آبان و چهارشنبه 8 آبان ماه در محل تاالر انديشه مجتمع فرهنگى و هنرى 
امام خمينى (ره) به روى صحنه خواهد رفت .

امير بحيرايى افزود : اين نمايش با بازى بيش از 30 نفر از هنرمندان برجســته شهرســتان 

، گذرى دارد بر مصائب و ســختيهايى كه پس از قيام عاشورا بر خانواده امام حسين (ع) 
گذشــت و پس از آن بر جهاد و خروش مختار بر عليه ظالمان دشت كربال و كشته شدن 

عاملين اصلى اين واقعه به دست مختار و يارانش نگاهى دارد.
وى گفت : نمايش خروش مختار حائز رتبه برتر در همايش تئاتر عاشوراييان استان بوده 
و در شــهرهمدان و براى عموم چندين اجرا داشته كه مورد استقبال چشمگير مردم قرار 
گرفته اســت . وى خاطر نشــان كرد: اين نمايش در ايام برگزارى در 2 سانس 10 ويژه 
دانش آموزان و 17 ويژه خانواده ها بوده و افتتاحيه آن روز پنج شنبه 2 آبان ماه ساعت 17

در محــل مجنمع فرهنگى و هنرى  امام خمينى (ره) براى همگان با ذكر صلوات رايگان 
مى باشد .وى در پايان از عموم مردم براى حضور در اين برنامه دعوت به عمل آورد .

 وزير علوم در ديدار رئيس بنياد بوعلى سينا 
بر لزوم بهره مندى از ميراث شــيخ الرئيس و 
معرفى جهانى اين دانشمند ايرانى تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومــى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى ســينا، آيت ا... طه محمدى رئيس 
اين بنياد با همراهــى نجفقلى حبيبى، عضو 
شوراى علمى و مصحح كتاب قانون و رئيس 
روابــط عمومى و امور بين الملــل به منظور 
بررســى راهكارهاى علمــى و اجرايى براى 
تقويت بنياد بوعلى سينا در صبح روز سه شنبه 
30 مهرماه 1398 با منصور غالمى وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى در دفتر ايشان ديدار كرد.

منصــور غالمى وزيــر علــوم، تحقيقات و 
فنــاورى در اين ديدار با اشــاره به تأثيرات 
تمدنى شــيخ الرئيس بوعلــى در زمينه علوم 
طبيعى و پزشكى؛ بر لزوم پاسدارى از هويت 
ايرانى اين فيلسوف بزرگ تأكيد كرد و گفت: 
بوعلى جزو دانشــمندان ســرآمد فرهنگ و 
تمدن اســالم و ايران اســت و بازشناســى 
آثار اين طبيب و فيلســوف ايرانى و مطالعه 
و تحقيق علمى درباره ميراث او بايســتى با 

قدرت و همت بيشترى ادامه پيدا كند.
وزير علوم به تأثير ميراث ابن ســينا در غرب 
اشاره كرد و افزود: غربى ها بيشتر از هر چيز، 
بوعلى سينا را با طب و پزشكى و كتاب بزرگ 
قانونش مى شناسند و هر چند فلسفه او نيز در 
اروپا تأثير داشــته است؛ اما به طور عمومى او 
را از دريچه پزشــكى مى شناسند؛ اما ميراث 
عقلى بوعلى سينا بايستى در معرفى جهانى او 
مدنظر قرار گيرد و فلســفه اين دانشمند در 

عرصه جهانى بيش از گذشته معرفى شود.
غالمى با اشاره به وجود آرامگاه شيخ الرئيس 
در همدان؛ استفاده از اين ظرفيت فرهنگى و 
علمى را فرصتى مغتنم براى مردم اين استان 
ذكر كرد و خواستار مســاعدت و همكارى 
دستگاه هاى اجرايى، علمى و فرهنگى استان 
در پيشبرد اهداف و وظايف بنياد بوعلى سينا 

شد.
آيت ا... غياث الديــن طه محمدى، رئيس بنياد 
علمى و فرهنگى بوعلى سينا نيز در اين ديدار 
با ارايه گزارشى از مشكالت فراروى فعاليت 
اين بنياد گفت: اگر قرار است كارى در خور 
شأن نام و ميراث بوعلى سينا انجام شود، الزم 
است دســتگاه هاى مختلف ملى و استانى از 
پشتيبانى مادى و معنوى اين بنياد دريغ نكنند 
تا بتوان با فعاليت هاى علمى تعريف شده در 
اين بنياد، بوعلى سينا را از انزوا بيرون آورد و 
چهره تابناك او را به ايران و جهانيان بيش از 

گذشته معرفى كرد.
چهره  تخريــب  بوعلى ســينا،  بنيــاد  رئيس 
بوعلى ســينا در طول هزاره گذشته را ظلمى 
آشــكار به خدمات و شايستگى هاى بى بديل 
اين دانشــمند ذكر كرد و افزود: بوعلى ســينا 
شــخصيتى دينى و جهانى اســت كه ميراث 
و داشــته هاى او آبروى شهر و استان همدان 
اســت. مالصدرا در جايى از توصيف مراتب 
علمى بوعلى ســينا، از اين كه اين دانشــمند 
بــزرگ وقت خود را صــرف علومى غير از 

فلســفه كرده است، تأسف مى خورد و معتقد 
است اگر بوعلى آثارش را تنها در زمينه فلسفه 
عرضه مى كرد؛ مى توانست فلسفه اسالمى را 
بيش از وضعيت موجود متحول كند. در زمينه 
امور عقلى و شناخت الهى كه در فلسفه شفا 
آمده اســت؛ اگر بخواهيم نظــرات و ميراث 
بوعلى را با ســاير بزرگان حكمت و فلسفه 
از جملــه امام فخر رازى، خواجه نصيرالدين 
طوســى و مالى رومى مقايسه كنيم؛ به تعبير 
عاميانــه بوعلى مثــل بولــدوزر راه را باز و 

مشكالت را حل كرده است.
نجفقلــى جبيبى عضو شــوراى علمى بنياد 
بوعلى ســينا و مصحح كتاب "القانون" نيز در 
اين ديدار با اشــاره به اهميت ميراث طبى و 
فلســفى بوعلى، در گزارشــى كوتاه، روند 
تصحيــح كتاب قانون و توجــه مراكز علمى 
داخلى و خارجى به اين اثر شــيخ الرئيس را 
بيان كرد و افزود: بوعلى سينا در آثار خويش 
و آن چــه در تصحيح كتاب قانــون ديده ام، 
اخالق علمى را به نحو شايسته رعايت كرده 
اســت. او در زمينه گردآورى خواص ادويه 
در كتــاب دوم، مى گويد "تــو خيال نكن كه 
من براى تهيــه تك تك ايــن داروها خودم 
اقدام كرده و زحمت كشيده ام، بلكه از آن چه 
ديگر اطباء در گذشته نوشته اند، بهره برده ام". 
نكتــه مهم در ايــن بيان ابن ســينا در مقدمه 
كتاب دوم قانون ســازماندهى علمى و قابل 
تحسينى است كه شــيخ الرئيس انجام داده و 
مورد اســتقبال طبيبان در هزاره گذشته قرار 

گرفته است.
حبيبى ســپس با اهداى كتــاب اول القانون 
ابن ســينا به وزيــر علوم، اظهــار اميداوارى 
كرد با مســاعدت مالى دستگاه هاى علمى و 
اجرايى كشور به بنياد بوعلى، كار چاپ كتاب 
دوم بــه زودى انجام گيرد و تصحيح انتقادى 
كتاب هاى سوم تا پنجم نيز به سرانجامى نيكو 

ختم شود.
در ايــن ديــدار تــوكل دارائــى، رئيــس 
روابط عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى نيز 
با ارايه گزارشى از اقدامات علمى و فرهنگى 

انجام شــده در اين بنياد، استفاده از ظرفيت 
بى نظير ميراث هزار ساله ابن سينا در پزشكى 
و فلسفه را پشــتوانه اى هويتى و علمى براى 
دانشــجويان و اهل علم دانست و خواستار 
مســاعدت و راهنمايى وزارت علوم و ساير 
دستگاه هاى ملى و استانى براى تحقق اهداف 

اين بنياد شد.

دارائى همچنين به رقابت هاى جهانى بر ســر 
تصاحب ميراث بوعلى ســينا نيز اشاره كرد و 
گفت: يكى از وظايف مهم اين بنياد در عرصه 
جهانى دفــاع از هويت ايرانى شــيخ الرئيس 
اســت و در ايــن راه صعب به دســتيارى و 
همكارى وزارتخانه علــوم كه پايگاه علم و 

دانش است نيازمنديم.

وزير علوم در ديدار رئيس بنياد بوعلى سينا:

شخصيت و ميراث ابن سينا را 
به جهانيان معرفى كنيم

428 نفر از زائران كربال كه عازم كشور 
عراق بودند در نهاوند اسكان اضطرارى داده 

شدند.
سرپرســت جمعيــت هالل احمــر نهاوند 
گفت:با توجه به اينكه وســايل نقليه برخى 
از زايران هنگام عبور از محورهاى شهرستان 
دچار نقص فنى شــده و قادر به ادامه مسير 
نبودند لذا سرنشينان در اين شهرستان مستقر 
و در پايگاه هــاى جــاده اى، موكب ها و يا 
خوابگاه هايى كه به همين منظور برپا شــده 

بود اسكان اضطرارى داده شدند.
حميد نوروزى افزود: در اين رابطه به بيش 
از 30 ســوارى و چندين اتوبوس هم امداد 
فنى شد و پس از رفع اشكال به سمت عراق 

ادامه مسير دادند.
سرپرســت جمعيت هالل احمر شهرســتان 

نهاوند با اشاره به اينكه در اين ايام در مجموع 
6 هــزار و 642 نفر در چهــار موكب نهاوند 
اسكان داده شدند از خدمات رسانى سه پايگاه 

جاده اى موقت و دائم به زائران خبر داد.
وى افزود: به منظور امدادرسانى به مسافران 
دو پايگاه موقــت جــاده اى در قلعه قباد و 
ســه راهى دهفول و يك پايگاه دائم در شهر 
فيروزان با 10 نفر امدادگر آماده امدادرسانى 

به مسافران بودند.
نــوروزى با بيــان اينكــه در ايــن مدت 
آمبوالنس هاى اين جمعيــت در پايگاه هاى 
امــدادى در حالت آماده بــاش بودند افزود: 
با وجــود حجم باالى ترافيك در محورهاى 
ارتباطى اين شهرستان خوشبختانه در حوزه 
اســتحفاظى ما هيچگونه حادثــه ناگوار كه 
منجر به جرح يا فوت شود رخ نداده است.

428 زائركربال در نهاوند
اسكان اضطرارى شدند
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روحانى در جلسه هيأت دولت:
دولت دوازدهم كارآمد و قوى است

 رئيس جمهــور با تأكيد 
بر ضــرورت حضــور ايران 
اسالمى در صحنه رقابت هاى 
اقتصادى  و  علمــى  صنعتى، 
اظهار  بين المللى،  و  منطقه اى 
داشــت: بى ترديد چنانچه در 
مســير حق، راستى، درستى، 
اخــالق، تعــاون و كمك به 
حضور  برداريم  گام  يكديگر 
و موفقيــت در اين صحنه به 

راحتى امكان پذير است.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين  حسن روحانى در جلسه 
هيأت دولت گفت: عده اى در داخل به دنبال تحريك مردم بودند، مبنى 
بر اينكه ترامپ و حتى نتانياهو خيلى هم آدم هاى بدى نيســتند و اين 
دولت است كه ناكارآمد است، اما مردم دست رد به سينه و دهان آنها 
زدند و گفتند كه ترامپ و نتانياهو و ســايرين افراد خوبى نيستند و ما 

به توانايى دولت خودمان باور داريم.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: دولت تدبير و اميد همان دولتى است 
كه در سال 95 رشد 12,5 درصدى را ايجاد كرد و 3 سال مداوم تورم 
را تك رقمى نگه داشــت و صادرات را بر واردات غيرنفتى پيشى داد 
و در بنزين، گازوئيل، گندم، حتى دانه هاى روغنى كشــور را به سمت 
خودكفايى برد و براى نخستين بار در تاريخ ايران را در دادگاه جهانى 

پيروز كرد.
روحانى افزود: دولت تدبير و اميد همان دولتى اســت كه نه تنها 
سانتريفيوژ آى آر8، بلكه سانتريفيوژ آى آر9 را هم ساخت و نه تنها 
رآكتور اراك را از بين نبرد بلكه آن را مدرن كرد و مســير توسعه 
آن را گام به گام ادامه خواهد داد. همچنين بهترين ســامانه پدافند 
هوايى و بهترين ناوچه و زيردريايى در دوران اين دولت ســاخته 

شده است.
رئيس جمهور خاطر نشــان كرد: دولت همــه مالحظات و تدبير و 
هوشــمندى را بكار مى گيرد و به دنبال آن است كه در مذاكرات چه 

چيزى به دست مى آورد كه به مصلحت و منافع ملت ايران است.
روحانــى با تأكيد بر اينكه مبارزه با فســاد به طــور واقعى در دولت 
پيگيرى مى شود، گفت: سه اليحه شفافيت، مبارزه با فساد و تعارض 
منافع در اين راســتا، تدوين و به تصويب رسيده است و معتقديم تا 
زمانى كه در كشــور شفافيت نباشد، بقيه امور در مسير مبارزه با فساد 
جنبه نمايشى دارد و به درد ملت نمى خورد. البته اگر اين گونه اقدامات 
براى انتخابات است، حرفى در آن نيست اما اگر واقعاً به دنبال از بين 
بردن فســاد هستيد، بايد شفافيت، رقابت ســالم و صادرات غيرنفتى 

توسعه پيدا كند.
رئيس جمهور نشــانه اصلى اقتصاد ســالم را برخوردارى از قدرت 
رقابت دانســت و گفت: اگر در بازارهــاى منطقه اى و جهانى نتوانيم 
با دنيــا رقابت كنيم، نمى توان در اقتصاد به جايى رســيد. لذا اگر در 
بخش هاى مختلف از جمله صنعت، كشاورزى، تكنولوژى، داروسازى 
و خدمات، توانستيم با كشورهاى منطقه و جهان رقابت كنيم مى توانيم 
در مسير توسعه اقتصادى گام برداريم و اگر چنين رقابتى شكل نگيرد، 

راه به جايى نخواهيم برد.

اعتياد آمريكا به تحريم روابط اقتصادى 
جهان را تضعيف مى كند

 وزيــر امــور خارجه با اشــاره به ضرورت اجمــاع جهانى عليه 
زياده خواهى هــاى آمريكا گفت: اعتيــاد آمريكا به اعمال تحريم عليه 
كشــورهاى عضو جنبش عدم تعهد و حتى قدرت هاى بزرگى مانند 
چين و روسيه، در حال تضعيف اساس روابط بين المللى و به مخاطره 

افكندن صدها ميليون نفر از مردم و همچنين تجارت جهانى است.
محمد جواد ظريف در نشســت آماده ســازى وزيــران امور خارجه 
كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد در شهر باكو آذربايجان گفت: مايل 
هستم ســخنان خود را با تشكر از همســايگان و برادران خود مردم 
و دولت جمهورى آذربايجان براى ســازمان دهى اين نشست سران 
جنبش عدم تعهد و همچنين ميزبانى نســبت به شركت كنندگان در 
اين نشســت گرم آنان آغاز نمايــم. همچنين مراتب تقدير خود را به 
جمهورى بوليوارى ونزِوئال به دليل رياست شايسته آنان طى سه سال 

گذشته اعالم مى نمايم.
وى افزود: وجود يك جريان رشد يابنده براى تحقير ديپلماسى، چند 
جانبــه گرايى و همكارى هاى بين المللى چالــش هاى مزمن را در 
سراسر جهان تشديد نموده و موجب افزايش ترديد و بالتكليفى شده 
است. به نظر مى رسد كه حقوق بين الملل، موافقتنامه هاى چند جانبه، 
قطعنامه هاى شوراى امنيت و هنجارهاى رفتار متمدنانه همه در مسلخ 

جاه طلبى هاى سياسى فردى قربانى مى شوند.
وزير امور خارجه با بيان اينكه غرب آسيا بيشترين آالم را از ناحيه اين 
كينه توزى عليه نظم جهانى متحمل مى شود، گفت: حق خودمختارى 
فلســطين به عنوان يكى از مهم ترين اهداف جنبش عدم تعهد توسط 
سياست هاى يكجانبه و مخرب اياالت متحده به ويژه از سوى موضع 
گيرى هاى غيرقانونى و خطرناك آن در مورد قدس و جوالن در حال 
پايمال شدن است. رژيم صهيونيستى با برخورداى از حمايت بى چون 
و چراى آمريكا و با كمال تأسف همچنين رضايت كوتاه بينانه برخى 
در منطقه ما تشجيع شده اســت تا به غصب و جذب بيشتر و بيشتر 

فلسطين مبادرت ورزد.
وى با اشــاره به اينكه ظلم هاى دهشــتناك عليه مردم يمن به همراه 
پيامدهاى منطقه اى اين جنگ كه با پشتيانى كامل اياالت متحده انجام 
مى شود؛ گفت: اين ظلم ها به گونه اى تهديدآميز در حال خارج شدن 
از كنترل و منجر شدن به تشديد تنش ها و ايجاد ناامنى بيشتر در منطقه 

و ماوراى مى باشد.

دسته اى ايجاد احزاب واقعى را با منافع 
كوتاه مدت خود در تضاد مى بينند

 اين عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر لزوم 
ايجاد يك نظام انتخاباتى حزبى بيان كرد كه احزاب كنونى كشور صرفا 
در حال تمرين تحزب هستند و براى دستيابى به زنجيره دموكراسى در 

كشور الزم است به شكل گيرى احزاب بزرگ كمك كنيم.
احمــد مازنى با تاكيد بر لزوم ايجاد نظــام انتخاباتى حزبى بيان كرد: 
من اكنون در هيچ حزبى عضو نيستم؛ معتقدم اين احزابى كه گعده اى 
هســتند بايد جمع شــده و چند حزب بزرگ به معناى واقعى شكل 
بگيرند تا حلقه اصلى زنجيره دموكراســى در كشور محقق شود. اين 
موضوع موجب مى شــود كه انتخابات هم انتخاباتى باشد كه منتخبين 

آن پاسخگو باشند.
وى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: اين احزابى كه اكنون وجود دارند 
در حد گعده هايى هســتند كه تمرين تحزب مى كنند و با شكل گيرى 

يك حزب واقعى فاصله دارند.
اين عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى درباره ى اين كه براى 
ايجاد يك نظام حزبى مناســب چه مولفه هايى الزم اســت، بيان كرد: 
در درجه اول اراده خود فعاالن سياســى مهم اســت. در اين حوزه به 
عقيده من فعاالن به دو دسته تقسيم مى شوند. يك دسته كسانى هستند 
كه منافع را در وضع فعلى مى بينند و شــكل گيرى يك نظام انتخابات 
حزبــى و ايجاد احزاب واقعى را با منافــع كوتاه مدت خود در تضاد 
مى بينند. دسته ديگر هم به نظر مى رسد خيلى خوشبين نيستند كه يك 
نظام حزبى به زودى محقق شود، ولى من معتقدم كه شكل گيرى نظام 
انتخابات حزبى و احزاب بزرگ در بلندمدت نه تنها به نفع همه بلكه 
به نفع همه كســانى كه حتى به فكر منفعت جناحى و شخصى خود 

نيز هستند خواهد بود.  
مازنى در پايان تاكيد كرد: هرچه اين وضعيت فعلى بيشــتر ادامه پيدا 
كند ضرر بيشتر خواهد بود جلوى ضرر را هرجا بگيريم منفعت است.

راهبرد ائتالفى در انتخابات مجلس دهم 
به گفتمان اصالحات ضربه زد

 رئيس شوراى عالى سياستگذارى جبهه اصالح طلبان با بيان اينكه 
تالش مى كنيم تا آخر آبان ضوابط تهيه ليست انتخاباتى را اعالم كنيم 
تاكيد كرد: نهادهاى مسئول در كشور اعم از نهادهاى امنيتى، اجرايى، 
قضايى و نظارتى بايد تمام تالش شــان مبتنى بر مشاركت حداكثرى 
مردم در انتخابات باشد و رفتارهايى كه باعث تلقى تسويه حساب هاى 
جريانى شود به هيچ وجه به صالح نظام نيست و بايد از آن به شدت 

پرهيز كرد.
به گزارش ايلنا، محمدرضا عارف با بيان اينكه منابع كشور بايد به گونه 
اى تخصيص يابد كه زمينه رشــد كشور فراهم شود، بر لزوم پرهيز از 
دامــن زدن به اختالفات در جبهه اصالحات تاكيد كرد و گفت: وقتى 
در يك جبهه سياسى اختالفات بروز كند همه بازنده خواهند بود و آن 
كســى كه از مواضع خود در چارچوب سياست ها و راهبردهاى كلى 

جبهه كوتاه مى آيد برنده خواهد شد.
رئيــس فراكســيون اميد بــا بيان اينكه بــا مكانيزم شــوراى عالى 
سياســتگذارى اصالح طلبان ضمن تالش براى باال بردن مشاركت 
مــردم، در انتخابات هاى گذشــته توفيقات خوبــى نصيب جريان 
اصالحات شــد گفت: در كنار دســتاوردهاى ارزشمندى كه نصيب 
جريان اصالحات شــد اما برخى رويكردهايى كه در انتخابات هاى 
گذشته داشتيم هزينه هايى را هم براى گفتمان اصالحات ايجاد كرد. 
در انتخابات مجلس دهم راهبرد جريان اصالحات راهبردى ائتالفى 
بــود و اين راهبرد به گفتمان اصالحات هم ضربه هايى زد به همين 
دليل در انتخابات مجلس يازدهم بايد با ليست اصالح طلبانه به ميدان 

بياييم.
وى بر لزوم پايبندى همه احزاب و افراد فعال در جبهه هاى سياســى 
بــه ســاز و كارهاى جبهه اى تاكيــد كرد و گفت: وقتــى احزاب و 
شــخصيت هاى اصالح طلب مرجعيت شــوراى عالى سياستگذارى 
اصالح طلبان را پذيرفته اند بايد نسبت به تصميماتى كه در اين شورا 
گرفته مى شود احترام گذاشت و از درگير شدن با حاشيه هايى كه مى 
تواند وحدت و انسجام جبهه اصالحات را مخدوش كند پرهيز كرد.
تك صدايى در انتخابات باعث كاهش مشاركت در انتخابات مى شود

رئيس فراكسيون اميد با اشاره به انتخابات مجلس يازدهم از همه دست 
اندركاران امر انتخابات خواست به گونه اى رفتار نكنند كه يك جريان 
سياســى از حضور در انتخابات محروم شود چرا كه تجربه نشان داده 
تك صدايى در انتخابات باعث كاهش مشاركت در انتخابات مى شود 
كه براى نظام مطلوب نيست و انتظار از همه دست اندركاران انتخابات 

رعايت مر قانون است.

وزير دفاع آمريكا: 
چهار هفته بيشتر در عراق نمى مانيم

 "مارك اسپر" وزير دفاع آمريكا مدعى شد كه آندسته از نيروهاى 
نظامى كشورش كه بتازگى از سوريه به عراق منتقل شده اند، چهار 

هفته بيشتر در اين كشور نخواهند ماند.
وزير خارجه آمريكا كه به رسم ديگر مقامات آمريكايى، در مقامى 
اعالم نشده به عراق سفر كرد، در جمع گروهى از خبرنگاران گفت 
كه نيروهايى آمريكايى كه از سوريه عقب نشسته و به عراق آمده اند، 
چهار هفته بيشتر در اين كشور باقى نمى مانند و به كشور خود باز 
مى گردند.وى به تعداد اين نيروها و علت انتقال آنان به عراق و نيز 

چرايى باقيماندن آنان در اين كشور به مدت يك ماه اشاره نكرد.
گزارش هاى غير رســمى حاكى است اسپر در اين سفر قرار است 
عالوه بر همتاى عراقى خود با عادل عبدالمهدى نخست وزير نيز 

ديدار و گفت و گو كند.

قول مى دهم آمريكا از اين پس براى ايران 
پول نقد نفرستند 

 معاون رئيس جمهور آمريكا بار ديگر به بيان اظهارات بى اســاس عليه ايران 
پرداخت. مايك پنس در اظهاراتى بى اســاس درباره ايران مدعى شــد:  دونالد 
ترامپ با خــارج كردن آمريكا از توافق هســته اى فاجعه بار ايــران در مقابل 
بزرگترين حامى تروريسم  ايســتاد.به گزارش ايلنا، وى در ادامه گفت: من به 
همه كســانى كه اين جا هستند قول مى دهم از اين پس آمريكا براى ايران پول 
نقد نخواهد فرســتاد.معاون رئيس جمهور آمريكا در مورد ترك سوريه توسط 
آمريكا گفت: ما هميشــه از دوستان كرد خود سپاسگزاريم. آن ها در كنار ما و 
در نهايت شــجاعت در اين جنگ ما را همراهى كردند.  ما ديگر به هدفى كه 
در مورد داعش داشتيم رسيديم حاال بايد به خانه بازگرديم اكنون رئيس جمهور 

در حال اجراى اين وعده خود است و سربازان ما به خانه باز خواهند گشت.

ايران از هر اقدامى براى حفظ تماميت ارضى 
سوريه استقبال مى كند

 ايــران از هر اقدامى كه به حفظ تماميــت ارضى، تقويت حاكميت ملى و 
بازگشت ثبات و آرامش به منطقه منجر شود استقبال مى كند.سخنگوى وزارت 
امور خارجه با اشاره به توافق سران روسيه و تركيه در خصوص تحوالت شمال 
سوريه، گفت: ايران از هر اقدامى كه به حفظ تماميت ارضى، تقويت حاكميت 
ملى و بازگشــت ثبات و آرامش به منطقه منجر شود استقبال مى كند و در اين 
راســتا تفاهم حاصله ميان فدراسيون روسيه و جمهورى تركيه براى پايان دادن 
به درگيرى ها در شــمال سوريه را قدم مثبتى براى بازگشت ثبات و آرامش به 
منطقه مى داند.  به گزارش مهر، سيدعباس موسوى افزود: اميدواريم رسيدن به 
اين تفاهم موجبات رفع نگرانى هاى امنيتى تركيه از يك ســو و حفظ تماميت 

ارضى و تقويت حاكميت ملى سوريه از سوى ديگر را فراهم كند. 

احتمال برداشتن گام چهارم كاهش تعهدات 
برجامى از سوى ايران

 رئيس دفتر رئيس جمهورى با اشــاره به اســتمرار مذاكره ايران با اروپا در 
خصوص لزوم اجراى تعهدات برجامى از سوى آنها اظهار كرد: تا االن احتمال 
برداشتن گام چهارم كاهش تعهدات برجامى از سوى جمهورى اسالمى ايران 

وجود دارد.
ــاره  ــه پرســش ايســنا درب ــه گــزارش ايســنا، محمــود واعظــى در پاســخ ب ب
آخريــن تصميم گيرى هــا در خصــوص اجــراى يــا عــدم اجــراى گام 
ــا و  ــت: اروپايى ه ــران گف ــوى اي ــى از س ــدات برجام ــش تعه ــارم كاه چه
ــام  ــل از اتم ــه قب ــاره اين ك ــا درب ــا م ــتند و ب ــام مى فرس ــا پيغ ــران مرتب ديگ
فرصــت دو ماهــه ايــران بتوانيــم بــه يــك چارچــوب مشــترك دســت يابيــم 

صحبــت مى كننــد.

 تنها راه حل مسايل كشور و رفع اختالفات، 
صندوق راى است كه بايد خروجى آن انسجام 

كشور باشد.
معاون سياســى وزير و رئيس ستاد انتخابات 
كشــور  كه در همايش مديران كل سياسى و 
انتخابات اســتاندارى ها ســخن مى گفت، با 
اشــاره به مجموعه تالش هــا و زحماتى كه 
مديران و مسئوالن دولت به پشتوانه حمايت و 
همراهى مردم مى كشند، تاكيد كرد: در شرايط 
فعلى با اين ميزان از هجمه ها و فشارهاى بين 
المللى، وضعيت و شرايط كشور را سياه نبينيم 

و سياه نمايى هم نكنيم.
جمال عرف با اشــاره به حضور پرشور مردم 
در راهپيمايى عظيم اربعين، تاكيد كرد: چنين 
حضور  پرشــورى نشان مى دهد كه مردم در 
موقعيت هــا و بزنگاه هاى خاص، چه حضور 

و نقش آفرينى بى دريغ و گسترده اى دارند.
وى افزود: به پشتوانه همين حضور ارزشمند، 
مراقب باشــيم كه در دام تحليل هاى خاص و 
جريان ســازى هاى غرض ورزانه كه به قصد 
تخريب اميد و شــور مردم مطرح مى شوند 

نيفتيم.
عرف همچنين ضمن اشاره به كليدواژه هاى 
آزادى، امنيت، آرامش و توسعه به عنوان چهار 
كليدواژه اصلى و محــورى در برنامه دولت 
دوازدهــم، اظهار كرد: الزم اســت در عرصه 
مديريت داخلى كشــور، بين آزادى و امنيت 

تعادل ايجاد كنيم.
وى افزود: ناآرامى هاى ســال 96 مشخصا با 

هدف بى ثبات سازى نظام طراحى شده بود.
  معاون سياسى وزير كشور در بخش ديگرى 
از سخنان خود ضمن تاكيد بر اين كه گفتمان 
اعتدال، بومــى ترين و دينــى ترين گفتمان 

سياسى است كه ريشه در قرآن كريم و آموزه 
هاى دينى ما دارد، اظهار كرد: اعتدال به مفهوم 
پرهيز از افراط و تفريط اســت و دال مركزى 
آن هم همين پرهيز و البته رعايت حقوق همه 

جريان هاست.
وى افزود: با همين رويكرد است كه در كابينه 
دولت، وزرايى از جريان هاى سياسى مختلف 
حضور دارند و مشــخصه اصلــى كابينه هم 

دورى از افراط گرايى و تندروى است.
به گــزارش ايســنا، رئيس ســتاد انتخابات 
كشــور با اشاره به مشاركت، امنيت، رقابت و 
ســالمت به عنوان اركان چهارگانه انتخابات، 
به تعامالت مســتقيم و كارساز وزارت كشور 
و ســتاد انتخابات كشــور در همه سطوح با 
شوراى محترم نگهبان پرداخت و اظهار كرد: 

اعتقاد داريم هيچ مسيرى بهتر از اعتمادسازى 
و تعامل براى انجام امور كشــور وجود ندارد 
و بر همين اســاس به مديران سياسى كشور 
هم همواره توصيه مى كنيم كه اعتمادســازى 
و تعامل را در عين قانونمندى، اعتدال گرايى 
و اقتدار، در اولويت برنامه ها و اقدامات خود 

قرار دهند.
وى افــزود: بــه عنــوان مجريــان انتخابات 
وظيفه داريم با رعايــت دو اصل قانونمندى 
و بى طرفــى، از هرگونه رفتار شــائبه برانگيز 

خوددارى كنيم.
عرف همچنين ضمن اشــاره بــه كارآمدى، 
انســجام، ثبات و پيشــرفت به عنوان چهار 
كليدواژه اساســى در مســايل راهبردى نظام 
جمهورى اســالمى ايران،  بر ضرورت به كار 

بســتن همه توان مديران براى خدمت رسانى 
و افزايش كارآمدى دولت تاكيد و اظهار كرد: 
واقعيت آن اســت كه دولت كارآمد است و با 
وجود اين ميزان فشارها و چالش هاى منطقه 
اى و بين المللــى، حداكثر توان خود را براى 
حل مشكالت كشور به كار گرفته، اما همگى 
بايد توجه داشته باشيم كه تنها راه حل مسايل 
كشور و رفع اختالفات، صندوق راى است كه 

بايد خروجى آن انسجام كشور باشد.
معاون سياسى وزير كشور همچنين با تاكيد بر 
اينكه الزم است با جديت، جلوى هر اقدامى 
كه مخل امنيت و ثبات و انسجام كشور است، 
ايســتاد، اظهار كرد: رويكرد اصلى در تمامى 
اقدامات و برنامه ها و تالش ها بايد پيشرفت 

كشور باشد.

مالــى  معــادالت   
وجــود  انتخابــات  در 
توســط  كانديداهــا  دارد، 
و  حمايــت  اسپانســرهايى 
تبليغ مى شوند و در عوض 
توقعات اسپانسرها و حاميان 
انتخاباتى خود را برآورده مى 
كنند و از پرداختن به وظايف 

خود بازمى مانند.
نماينــده مردم تهــران، رى، 
و  اسالمشــهر  شــميرانات، 
درباره  مجلــس  در  پرديس 
«بررســى عملكرد و جايگاه 
نهادهــاى انتخابــى در نظام 
جمهورى اســالمى» ، اظهار 
كرد: با بررســى رويكردهاى 
مجلس و مقايسه آن در دوره 

هاى مختلف در مى يابيم كه انتخابات پس 
از انقالب براى مــردم معنا پيدا كرد و آنان 
دانســتند كه از طريق صندوق هاى رأى مى 

توانند حضور و تأثير خود را بروز دهند.
پروانه سلحشــورى كه در ســالن شــهيد 
چمران دانشگاه بوعلى سينا سخن مى گفت 
با بيان اينكه رفته رفته شاهد دوقطبى شدن 
جامعه ايران شــده ايم، افــزود: دو جناح 
اصولگرا و اصالح طلب و يا به تعبير ديگر 
كه در جامعه مرســوم شده، دو گروه چپ 
و راست، شــكل گرفت و در مجلس هاى 
سوم و ششم جناح اصالح طلب دست باال 
را در مجلس در اختيار داشت و پس از آن 
شــاهد حذف اصالح طلبان توسط شوراى 
نگهبــان و رد صالحيــت كانديداهاى اين 

گروه بوديم.
سلحشــور تصريح كــرد: در ادامه قدرت 
مجلس كاهش يافت و بسيارى از اختيارات 
آن كاسته شد و در دولت نهم و دهم اساسا 
مجلســى بدون مالك و معيار داشــتيم كه 
دولت از ابالغ قوانين تصويب شــده امتناع 

مى كرد و برنامه هــا براى تصويب بودجه 
سال آينده در زمان مقرر خود صورت نمى 

گرفت.
 مجلــس در دو بُعــد اجتماعى و 

نظارتى لنگ مى زند
وى بــا تأكيد بر اينكه مجلس در هر دو بُعد 
اجتماعى و نظارتى لنگ مى زند، ادامه داد: 
هم انتخاب شوندگان و هم انتخاب كنندگان 
باعث مى شوند مجلس ناكارآمد و ضعيفى 
تشكيل شود و نمايندگان ضعيف و ناآگاهى 

وارد مجلس شوند.
ايــن نماينده دور دهم مجلــس در ادامه از 
فرصت كمى كه كانديداها براى تبليغات در 
اختيار دارند ســخن به ميان آورد و گفت: 
تبليغــات كانديداها در زمــان انتخابات به 
معادالت مالى تبديل شــده كــه كانديداها 
توســط اسپانســرهايى حمايت و تبليغ مى 
شــوند و در ازاى آن نمايندگان در صورت 
موفقيت بايد توقعات اسپانســرها و حاميان 
انتخاباتى خود را برآورده ســازند كه مبارزه 
با اين رســم هاى غيرقانونى بسيار هزينه بر 

است.
به گزارش ايســنا، وى تأكيــد كرد: وظيفه 
نمايندگان مجلس، مطالعه و بررســى طرح 
ها و تصويب قوانين به صالح كشور است 
و امورى چون برق كشــى به نقاط خاص، 
استخدام هاى موردى و احداث فرودگاه و 
واحدهاى صنعتى توســط نمايندگان باعث 
مى شــود آنان از انجام وظايف اصلى خود 
باز بمانند. نمايندگان بايد بتوانند با تصويب 
طرح ها و قوانين مناســب، مشكل اشتغال 
را بــه صورت كالن حل كننــد نه اينكه به 
صورت موردى استخدام و يا اشتغال ايجاد 

كنند.
 از مخالفان دكتر غالمى بودم

سلحشــورى در پاســخ به نماينده انجمن 
اســالمى فرهنگ و سياست دانشگاه بوعلى 
ســينا مبنى بر انتقاد از حضور دكتر غالمى، 
رئيس اســبق دانشــگاه در پســت وزارت 
علوم گفــت: من از مخالفــان دكتر غالمى 
بــراى تصدى پســت وزارت وى بودم اما 
در ادامه فعاليتش و تالش براى بازگرداندن 

به  دار  ســتاره  دانشــجويان 
كالس و درس، نگرانى ام از 

بين رفت.
دو  فعاليــت  ادامــه  در  وى 
را  علــوم  و  ارشــاد  وزارت 
حساس برشــمرد و گفت: ما 
به اصالح طلبى جامعه محور 
نياز داريم و افرادى كه جذب 
قدرت مى شوند بايد از ميان 
مــردم و آگاه باشــند چرا كه 
هدف ما حفظ ايران اســت و 
هــر دو جناح اصالح طلب و 
اصولگرا بايد در راه اين هدف 

تالش كنند.
نماينده مــردم تهران در خانه 
ملت در پاســخ به انتقادهاى 
اســالمى  جامعه  نماينده  تند 
دانشگاه بوعلى سينا مبنى بر ناكارآمدى وى 
در مجلس نيز گفت: من متاســفم كه به نام 
دين، حقوق انسانها رعايت نمى شود و در 
فضاى آگاهى، افــراد بدون اطالع و آگاهى 
از مسائل نقد مى كنند. چرا در اين مملكت 
عده اى حق را از ديگران ســلب مى كنند و 

بدين شكل انتقاد مى كنند؟
وى درباره سوال دانشجويى مبنى بر معرفى 
اسپانســرهاى خــود گفت: مــن پنج روز 
فرصت تبليغ داشــتم و دير اعالم كردند كه 
نامم جزء كانديداهاى تأييد صالحيت شده 
است به همين علت هزينه اى براى تبليغات 

صرف نكردم.
 ثمره ليست ناكارآمد تكرار هستم

سلحشــورى خود را ثمره ليست ناكارآمد 
تكــرار معرفى كرد و گفــت: واژه جهانى 
ســازى، حوزه ميــراث فرهنگى و محيط 
زيست مقوله هايى است كه بايد با اطالع 
و آگاهــى در مورد آن صحبت كرد و دين 
كــه به مصادره عــده اى درآمده از جمله 
حوزه هايى هستند كه براى من مهم است.

خروجى صندوق رأى 
بايد انسجام كشور باشد

سلحشورى:

تبليغات كانديداها در زمان انتخابات 
به معادالت مالى تبديل مى شود
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بهداشتنكتهدانشگاه
حضور 35 دانشگاه ايرانى 

در نظام رتبه  بندى جهان اسالم
 نتايج رتبه بندى دانشــگاه  هاى جهان اسالم در سال 2018 اعالم شد كه بر اساس 

آن 35 دانشگاه از ايران در اين رتبه  بندى حضور داشتند.
به گزارش ايســنا، سرپرست پايگاه استنادى علوم جهان اسالم (ISC) گفت: رهبر 
معظم انقالب در ديدار ماه رمضان سال جارى با دانشگاهيان بر ضرورت «ارزيابى و 
رتبه  بندى دانشــگاه  ها» صحبت فرموده و بر تعيين معيارها، شاخص  ها و نيز مزيت -
هــاى الزم براى رتبه  بندى به منظور ارتقاى كيفى دانشــگاه  ها و ايجاد رقابت مثبت 
تاكيد كردند.دهقانى افزود: پايگاه اســتنادى علوم جهان اسالم(ISC) از چند سال 
پيش با ابالغ وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تشكيل گروه پژوهشى رتبه  بندى، 
عمالً ارزيابى و رتبه بندى دانشگاه  ها و مؤسسات پژوهشى كشور را با شاخص ها و 
معيارهاى مصوب انجام داده و بعد از گذشت چندين سال متوالى عمًال در سطح ملى 

به يك مرجع در اين حوزه تبديل شده است. 

افزايش ديابت با نوشيدنى هاى طبيعى
 مطالعــات اخير محققان نشــان مي دهد، برخالف تصور عموم نوشــيدني هاي 

صددرصد طبيعي شيرين نيز مي توانند احتمال بروز ديابت را افزايش دهند.
تاثيــر آبميوه هــاي مصنوعــي بــر ديابــت در مطالعــات قبلــي تاييــد شــده اســت؛ 
ولــي اكثــر افــراد بــر ايــن باورنــد كــه نوشــيدني هاي صددرصــد طبيعــي شــيرين 
ــد؛ در حالي كــه مطالعــات جديــد نشــان مي دهــد ايــن  تاثيــري بــر ديابــت ندارن

تصــور كامــال غلــط اســت.
اين مطالعه نشــان مي دهد آبميوه هاي طبيعي شــيرين نيز مي توانند احتمال ابتال به 
ديابت را افزايش دهند.محققان توصيه مي كنند تمام نوشــيدني شيرين اعم از طبيعي 
و مصنوعــي را با آب، قهوه و چاي جايگزيــن كنند.ديابت به علت ناتواني بدن در 
توليد يا مصرف انســولين به وجود مي  آيد.قندخون بــاال منجر به بيماري هاي قلبي، 
سكته مغزي، نارســايي كليه، نابينايي، ناتواني جنسي و عفونت هاي منتهي به نقص 

عضو مي شود.

«استرس» جنسيت جنين را تغيير مى دهد
 يك كارشــناس مامايى «استرس» را عامل تغيير جنسيت جنين دانست و گفت: 

مادرانى كه داراى فرزند ذكور هستند، با استرس بيشتر در معرض سقط قرار دارند.
ــت  ــاردارى دوره اى اس ــرد: ب ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــدى در گفت وگ ــا اس فريب
ــل  ــدن در مقاب ــه اى كــه ب ــد به گون ــه مى كن ــرات بســيارى را تجرب ــادر تغيي كــه م
احساســات، مســائل اقتصــادى و حتــى زندگــى خانوادگــى دســتخوش تغييــر قرار 

مى گيــرد.
وى با بيان اينكه اضطراب مشــكل شايعى است كه با افزايش آن مادر ناآرام، خواب 
او دچار اختالل و باعث ســردرد و حالت تهوع مى شــود، خاطرنشان كرد: اگر اين 
اســترس در دوران بارورى ادامه پيدا كند باعث مشــكالت جسمى از قبيل بيمارى 

قلبى و فشارخون مى شود.
وى در پايان يادآور شد: استرس در تغيير جنسيت بسيار مؤثر است و طبق آمار سقط  

جنين پسر بيشتر از دختر است.

 190هزار خانوار مددجوى كميته امداد از تسهيالت 
قرض الحسنه بهره مند شدند

 مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد واليت كميته امداد امام خمينى (ره)، از ارائه 
190 هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه اسالمى بدون هيچگونه بهره بانكى به خانواده 
هاى مددجويان تحت پوشش اين كميته خبر داد.مجيد باجالن در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: بر اساس مصوبه صندوق كميته امداد بايد تا پايان سال جارى 2 هزار ميليارد 
تومان تســهيالت به مددجويان كميته پرداخت شود كه امسال تاكنون يك هزار و 50 
ميليارد تومان به 190 هزار خانواده ارائه شــده است.وى، اظهار داشت: به منظور رفاه 
هرچه بيشتر مددجويان دريافت كننده تسهيالت و كمك به رفع مشكل آنها براى ارائه 
وام تا سقف 5 ميليون تومان به جز سود بانكى هيچگونه كارمزدى دريافت نمى شود.

ارائه خدمات وكيل معاضدتى 
به معلوالن و مددجويان بهزيستى

 بيش از 6 ميليون نفر تحت پوشش بهزيستى قرار دارند كه حدود يك ميليون و 450 
هزار نفر از اين افراد داراى معلوليت هستند. 

رئيس ســازمان بهزيستى كشور همزمان با امضاى تفاهم نامه ارائه  خدمات وكيل 
معاضدتى به مددجويان ســازمان بهزيســتى با بيان اينكه سازمان بهزيستى متولى 
ســالمت در كشور و ارائه دهنده خدمات تســهيلگرى در ارائه خدمات به افراد 
نيازمند اســت، افزود: در جهت توانمند ســازى جامعه ســازمان بهزيستى تالش 
كرده ايم شــهريه 32 هزار و 500  دانشجوى تحت پوشش بهزيستى را به صورت 

كنيم. پرداخت  كامل 

تدوين شاخص هاى عدالت جنسيتى در 8 محور
 معــاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده از تدوين شــاخص هاي عدالت 
جنســيتي در قالب هشــت محور خبر داد. معصومه ابتكار افــزود: به داليل مختلفي 
نتوانســتيم به همه شاخص هاي مدنظر دست پيدا كنيم. اگرچه پيشرفت ها و تحوالت 
خوبي تاكنون داشته ايم. در سطح ملي براي هر استان يك سند مبتني بر اطلس سرزميني 
آن استان ايجاد كرده ايم و در اين استان ها، سندها نهايي شده و در 15 استان سند زنان 
در شوراي برنامه ريزي و توسعه به تصويب رسيده است و اين گامي رو به جلو است. 
در حوزه زنان و خانواده بيشــتر مناسبتي عمل كرده ايم ولي از اين به بعد اگر بخواهيم 
شــكاف و عقب ماندگي ها را برطرف كنيم، چاره اي نداريــم جز اينكه هدفگذاري و 

برنامه ريزي كنيم. 

آمادگى خانواده در برابر مخاطرات طبيعى
 خانواده ها بايد سالى دو بار درباره خطرات طبيعى گفتگو كنند، هر 
خانواده حداقل يك كيف اضطرارى داشــته باشد و آن را در دسترس 

قرار دهد.
براى شــناخت مخاطرات و آمادگى در برابر ســيل و زلزله بايد تمام 
اعضاى خانواده سالى دو بار مانور را تمرين كنند و هر خانواده حداقل 
يك كيف اضطرارى داشــته و در دســترس قرار بدهد، الزم است يك 

كيف اضطرارى نيز در صندوق عقب ماشين بگذاريم.
در برگه اى اطالعات شــخصى خــود را بنويســيد و آن را در كيف 
اضطرارى و جيبتان بگذاريد، قبل از تخليه شير گاز منزل را ببنديم و قبل 

از تخليه منزل، برق را قطع كنيم به شرط آنكه خيس نباشيم.
هنــگام تخليه، كيف اضطــرارى را بر مى داريم و خــروج مان را به 
همسايگان و آشــنايان اطالع مى دهيم. بيماران، كودكان، زنان باردار و 
سالمندان در برابر باليا آسيب پذيرتر هستند. مطمن شويم كه نيازهاى 

اين افراد را در زمان باليا مى شناسيم و از آنان مراقبت مى كنيم.
خانواده ايمنى ســازه اى و غير ســازه اى منزل را بررسى مى كند. مثل 
بررسى مقاومت ديوار و سقف، اتصال برق و نشست گاز و مثل بررسى 
محكم بودن كابينت و كمد به ديوار، محكم بودن لوستر و پنكه به سقف 

و استحكام چاه فاضالب.
وسايل سنگين و شكستنى را در طبقات پايين نگهدارى كنيم آيينه، شيشه 
و وســايل سنگين را باالى سرمان نگذاريم و درب كابينت و كمدها را 
قفل نگهداريم.هر خانه بايد داراى يك كپسول آتش نشانى باشد كه همه 
روش استفاده از آن را بدانند. ضمناً همه خانواده مسير خروج اضطرارى 

خانه را بشناسند.
در هنگام زلزله زير ميز محكم، سه گوش ديوار، بغل يخچال بزرگ پناه 
بگيريم و از پنجره، شيشه، كمد و هر آنچه كه پرت مى شود يا مى افتد 
دورى كنيم.مراقب پنكه ســقفى و لوسترها باشيم و اگر در زمان زلزله 
خواب هســتيم سرمان را با بالش حفظ كنيم. اما، اگر خطر اثبات جسم 

سنگين يا برنده وجود داشت از آن فاصله مى گيريم.
فقط زير چهارچوب هاى محكم پناه بگيريم. مثل خانه هاى قديمى كه 
چهارچوب از ديوار است. در زمان زلزله از آسانسور استفاده نكنيم. اگر 
در زمان زلزله بيرون ساختمان هستيم از ديوارها، درخت هاى بلند، تير 

برق و زير پل ها دورى كنيم.
مى توانيم از فضاى خالى دور نقشه براى نوشتن اطالعات ضرورى 
اســتفاده كنيم، مثل محتويات كيف اضطــرارى، زمان مانور خانواده 

و غيره. 
خانه مان را در مسير سيل نسازيم. مطمئن شويم كه كنتور برق در جايى 
نصب شده كه خيس نمى شود.  ديوار طبقات همكف و زير زمين عايق 
شوند تا سيل نفوذ نكند. منبع آب آشاميدنى نبايد با آب فاضالب و سيل 
مخلوط شــود. به مسئوالن محلى كمك كنيم تا درخت بكاريم و سيل 
بند بسازيم.به محض تهديد سيل، به همراه خانواده به نقاط مرتفع و امن 
برويم. كيف اضطرارى را ببريم و به راديو گوش دهيم. در زمان سيل از 
ماشــين خارج شويم به نقاط بلند برويم زيرا آب جارى سيل مى تواند 

ماشين را با هر وزنى جابه جا كند.
بعد از ســيل از آب جارى ننوشيم و به آن نزديك نشويم، چون ممكن 
است آلوده باشد. بعد از سيل در لب پرتگاه نايستيم چون ممكن است 
خاك آن سســت شده باشد. به آب ســيل نزديك نشويم چون ممكن 

است برق داشته باشد.
بعد از سيل وسايل خان را تميز كنيم تا از آلودگى گل و الى پاك شود. 
تا زمانى كه مســئولين اعالم نكرده اند در نقاط امن بمانيم. نقشه خطر 
ســيل منطقه يا روستاى خود رسم كنيم. مى توانيم از فضاى خالى دور 
كاغذ براى نوشتن اطالعات ضرورى استفاده كنيم، مثل: محتويات كيف 

اضطرارى، زمان مانور خانواده.
* مونا عدالت يار

مردم ساالرى: اعراب خليج فارس در تور، پوتين 
 چه ماهى قول پيكرى !!

همدان پيام: پياده راه مطالعات شهرى مى خواهد 
 فرهنگ مطالعه خيابان را نهادينه كنيد

ايران: دروغ 18 ميليارد دالرى 
 دالر به دروغ هم نفوذ كرد 

خراسان: نشست داغ ظريف با فعاالن فضاى مجازى 
 حرارتشو  به كدوم كانال هدايت مى كنن؟؟ 

كيهان: حذف تنوع مدارس يا خصوصى سازى آموزش 
 اين آزمايشگاه دانش آموزاى  تا كى فعاليت داره؟؟

جمهورى اســالمى: چرا برخى از قطعــات در خودروهاى صادراتى 
حذف شد؟

 اونا اضافه اومده !!
همدان پيام: رفع مشكل بيماران دياليزى تا دهه فجر 

 قول دادن هم مثل كلنگ زدن مرسوم شد !!
فرهيختگان: پروژه سينمايى احمدى نژاد روى ميز ارشاد روحانى 

 مگه نمى دونستى اكثر هنرها از جيب احمدى نژاد رو مى شه!! 
جوان: حذف يواش يواش يارانه ثروتمندان

 كاش به بى ثروت ها هم اينطورى  يواش يواش بها مى داديد!!
باشگاه خبرنگاران: پارچه هاى پنبه اى با فناورى نانو ضد چروك شدند 

 با وجود نانو اتو نياز نيست 
ايرنا: آبگرم هايى كه آبى براى قزوين گرم نكردند

 جيب مسافرينشون خيس شده !!
ايسنا: شناسايى پرنده اى كه بلندترين صداى جهان را دارد!

 بدون شرح
رسالت: جاى خالى خانواده ها در سينما 

 لژ خانوادگى منظورته ؟!
همدان پيام: برندسازى شهرى در حوزه صنايع دستى الزم است 

 به نظرحمايت از توليد كنندگان صنايع دستى هم الزام بشه!!
دنياى اقتصادى: حقوق و عيدى تا 1400

 هنوز پاييز تموم نشده قول عيدى مى دى؟؟

آب رسانى بنياد بركت به 627 روستا 
در 17 استان كشور

 بنياد بركِت ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) به منظور رفع 
مشــكالت دسترسى روستاها به آب، كار آب رسانى به 627 روستا در 

17 استان كشور را به پايان رسانده يا در دست اقدام دارد.
به گزارش مهر، اين بنياد براســاس تأكيدات رئيس ســتاد اجرايى در 
خصوص خدمت رســانى هر چــه بيش تر به روســتاهاى محروم و 
جلوگيرى از مهاجرت روستاييان،   136 پروژه ى زيربنايى را به منظور 
آب رســانى به 627 روستا در 17 استان كشور در دست اجرا دارد كه 

از اين تعداد، 75 پروژه در 477 روستا به بهره بردارى رسيده است.
براساس اين گزارش، ميزان اعتبار پيش بينى شده از سوى بنياد بركت 
براى آب رســانى به 627 روســتا تا به امروز بالغ بر 769 ميليارد ريال 
بوده و شــامل احداث مخزن و شبكه هاى آب رسانى، عمليات اصالح 
و تعويض خط لوله، خريد تانكر آب رســانى، مرمت قنوات، خريد و 

نصب دستگاه آب شيرين كن، بهسازى چشمه و ... مى شود.
بنياد بركِت ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) هم چنين آب رسانى به 
366 روستاى محروم در مناطق جنوبى كشور را با حجم سرمايه گذارى 
375 ميليــارد ريال و در قالب 40 پروژه در دســتور كار دارد كه تا به 
امروز 23 پروژه به بهره بردارى رســيده و فرآيند آب رســانى به 349

روستا پايان يافته است.
اين بنياد 26 پروژه ى آب رسانى را نيز در استان كهگيلويه و بويراحمد 
در دســت اجرا دارد كه از اين تعداد، 14 پروژه به بهره بردارى رسيده 
اســت. با اتمام ايــن 26 پروژه كه 106 ميليارد ريــال براى آن اعتبار 
پيش بينى شده است، امكان آب رســانى به 49 روستا و شهرستان در 

اين استان فراهم مى شود.
بنياد بركِت ســتاد اجرايــى فرمان حضرت امــام(ره) در مجموع 170

پروژه ى عمرانى و زيربنايى شامل آب رسانى، احداث مدارس، ساخت 
مســجد و مراكز فرهنگى، پايگاه سالمت، خانه ى بهداشت، راه سازى، 
ساخت پل، كتاب خانه، ســالن روزشى و... و. را در استان كهگيلويه و 
بويراحمد در دست اجرا دارد كه از اين تعداد، 87 پروژه  به بهره بردارى 
كامل رسيده است. اعتبار پيش بينى شده براى اجرايى كردن 170 پروژه ى 
عمرانى و زيربنايى در اين اســتان، بالغ بر 655 ميليارد ريال است.الزم 
به توضيح اســت، جمعيت مناطق روســتايى به عنوان جمعيت مولد 
كشــور، نقش بسيار مهمى در رشد و پيشــرفت ايران اسالمى داشته و 
بر همين اســاس، رفع نياز آن ها همواره مورد توجه ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) بوده اســت. ايجاد اشــتغال پايدار براى روستاييان و 
ارايه ى خدمات زيربنايى مانند آب رسانى به آن ها، در همين راستا انجام 
مى پذيرد. اين فعاليت ها از جمله برنامه هاى اصلى اين ستاد در روستاها 
به شمار مى رود كه از طريق بنياد بركت دنبال مى شود و باعث حفظ و 

بقاى جمعيت روستايى در روستاها خواهد شد.

 استفاده از منشى زن در برخى دستگاه هاى 
دولتى ممنوع شــد! خبرى بــه همين كوتاهى 
اما موجى گســترده كه چند روز گذشته براى 
نخســتيم بار در روزنامه خراسان منتشر شد و 
تنها كمتر از چند ســاعت پس از آن تبديل به 
يكى از پرمخاطب ترين اخبار در فضاى مجازى 

شد و واكنش ها را با خود همراه كرد.
خبــر از اين قــرار بود كه بر اســاس ابالغيه 
روزهــاى اخير يــك نهاد دولتى بــه مديران 
زيرمجموعه خود در ســتاد و ادارات استانى، 
تاكيد شــده حسب ابالغيه هاى صورت گرفته 
از ســوى نهادهــاى مهم كشــورى در حوزه 
عفــاف و حجــاب و آغاز بازرســى از نحوه 
تحقق دستورات صادر شده در اين خصوص، 
مخاطبان اين دستور توجه داشته باشند مواردى 
چون تفكيك اتاق كار مردان و زنان در ادارات 
و استفاده نكردن از منشى خانم براى آقايان و 
بالعكس آن، از جمله موارد مهمى است كه بايد 

كامال رعايت شود!
اين خبر باعث شــد تا روابط عمومي معاونت 
رياســت جمهوري در امور زنــان و خانواده 
واكنــش نشــان دهــد و اعالم كنــد به رغم 
پيگيري ها، هيچگونه منبعي براي خبر ممنوعيت 
استفاده از منشــي زن توسط مديران دولتي و 
مصداقي از آن را در دســتگاه هاي دولتي پيدا 
نكرده اســت، اما زماني كه بــه اخبار مراجعه 
مي كنيم شــاهد آن هســتيم كه منع استفاده از 
منشــي زن براي مديران مــرد و بالعكس در 
دستورالعمل ســتاد مركزي صيانت از حريم 
امنيــت عمومي و حقوق شــهروندي وزارت 
كشــور آمده اســت و در اين دستورالعمل كه 
برنامه هاي ده گانه درون سازماني ترويج فرهنگ 
عفــاف و حجاب به دســتگاه هاي اجرايي در 
ارديبهشــت 94 ابالغ شده، در يكي از بندهاي 
آن به صراحت عنوان شــده به كارگيري منشي 
و يا مســئول دفتر مرد براي مديران و زن براي 

مديران خانم ترجيحا بايد رعايت شود. 
گروهاى زيادى از فعاالن حوزه زنان هم گويا 
نسبت به موضوع حساس شده و به آن واكنش 
نشــان داده و در برخى توئيت ها و پست هاى 
اينستاگرامى خود  منشي، مسئول دفتر و ... را 
يك فعاليت شغلي زنانه دانستند و بسياري از 
زنان جامعــه در اين حوزه ها فعاليت مي كنند 
در حالي كه متاسفانه مسئوالن حضور زنان در 
محيط هــاي اجتماعي را به عنوان يك فرصت 
تلقي نمي كنند و هميشه به صورت آسيب هاي 

اجتماعي به اين بخش مي پردازند.
آنها معترض بودند كه اين خبر  به طوري است 
كه به نظر مى رســد براي مبارزه با فساد اداري 
در اداره ها دستورالعمل حذف خانم هاي منشي 
صادر شده، انگار تنها خانم هاي منشي مشكل 

ساز هستند و مديران مرد را در بروز فساد اداري 
ناديده مي گيرند.اين خبر در حالى دارد نقل قول 
مى شود كه عضو فراكســيون زنان مجلس از 

اجرايى نشدن آن به رسانه ها مى گويد.
طيبه سياوشى به قدرى موضوع را پيش پا افتاده 
مى داند كــه از حرف زدن دربــاره آن چندان 
اســتقبال نمى كند چرا كه نه منعى عرفى و نه 
شــرعى براى آن نمى بيند و معتقد اســت كه  
روزانه ده ها مورد از اين آيين نامه ها را مي بينيم 
كه از سوي برخي از سازمان ها صادر مي شود 
و اصال به مرحله اجرا هم نمي رسد، حاال اگر 
روزنامه ها براي اجراي اين دســتورالعمل در 
اداره يا دستگاه خاصي مدركي يا ادله اي دارند، 
اعالم كنند تا ما هم متوجه اين موضوع شويم.

وى تاكيد مى كند: هميشــه منشــي يا مسئول 
دفتر مدير زن، مــردان نبوده اند يا بالعكس كه 
ما بخواهيم بــراي اين موضوع دليل يا قانوني 
مصــوب كنيم. از ســوي ديگــر اصال تعيين 
جنسيت در حوزه كاري به اين شكل درست و 
قابل اجرا و حتي صحبت كردن هم نيست كه 
حاال بخواهد اين موضوع در جامعه ما مطرح 
شود. بر اين اساس به نظر مى رسد ممنوعيت 
به كارگيــري زنان به عنــوان نيمي از جمعيت 
كشور در پســت هايي همچون منشي، رئيس 
دفتــر و ... يك نوع ايجــاد محدوديت براي 
مديران مرد و زن اســت. ايــن موضوع بدون 
شــك نياز به قانون مصــوب دارد و نمي توان 
با بخشنامه و دستورالعمل افرادي را از حقوق 
اوليه  اجتماعي شان كه همان تساوي زن و مرد 

است، محروم كرد.
زن و مــرد هــردو بايد از فرصت هــاى برابر 
و مســاوى بهره مند شــوند تا معلوم شود كه 
زنان نيز همانند مردان توانايى رشــد و كسب 
شايســتگى هاى فراوانى دارند. بدون حضور 

زنان در عرصه ى اجتماعى و سياسى، نمى توان 
از تعادل اجتماعى و سياســى جامعه سخن به 
ميان آورد. تاريخ نشان مى دهد كه حرف آخر را 

قانون گذاران و سياست گذاران مى زنند.
اما بايد توجه داشــت در زمانه اى كه زنان در 
خيلى از موارد پيشروتر از مردان ظاهر شده اند 
نمى تــوان به آنها نگاه كوتوله اى داشــت و به 
تصور حذف آنان براى پاكســازى فشاد هاى 

اخالقى در سطح جامعه گام برداشت.
به باور فعاالن حوزه زنان آن چه بديهى است، 
اين اســت كه ما امروز در اليه هاى نه چندان 
پنهان جامعه ى خود با مشــكالت ديگرى نيز 
دست و پنجه نرم مى كنيم؛ مشكالتى كه ناشى 
از نگاهِ زن ستيز و مردساالرانه است و به مرور 
زمان، سنگ واره وارد ذهن قمست زياى از زنان 

اين سرزمين نيز شده است.
اين در حالى اســت كه حقوقدانان نيز نسبت 
به اين خبر واكنش نشــان داده و معتقدند اگر 
زن يا مردي از موضوع متضرر شدند، مي توانند 
از طريق شــكايت به ديوان عدالت اداري اين 
ابالغيه را ابطال نمايند. همان طور كه ما قانوني 
در رابطه با منع حضور بانوان در اســتاديوم ها 
نداشتيم، پس آيين نامه ها، بخشنامه ها و ابالغيه ها 
نبايد مخالف قانون باشد. آن ها با منبع قراردادن 
قانون اساسى كشور مى گويند: در قانون اساسي 
كشــور موردي درباره ممنوعيــت انتصاب و 
انتخاب زنان به ســمت منشــي و رئيس دفتر 
آقايان و ... نداريم و تدوين اين بخشــنامه هاي 
ســليقه اي توهين به مديران مرد و زن است، 
چون به نوعي بي اعتماد مي شود. در تازه ترين 
خبر منتشــر شــده در اين خصوص وزارت 
كشوراعالم كرده است  بخشنامه اى درباره نحوه 
تعيين مسئوالن دفاتر مديران صادر نشده استدر 
ايــن اطالعيه آمده اســت: نظر به ســواالت 

خبرنگاران عزيز و اصحاب شــريف رســانه 
درخصوص خبر صدور بخشنامه اى در ارتباط 
با نحوه تعيين مسئوالن دفاتر مديران نكات ذيل 

براى آگاهى افكار عمومى ارائه مى شود.
اين اطالعيه افزود: همچنان كه وزير كشور در 
حاشيه جلســه امروز دولت در پاسخ به سوال 
خبرنگاران، در مقام اختصار و اجمال، اشــاره 
داشت، هرگز بخشنامه مستقلى در اين ارتباط 

از سوى وزارت كشور صادر نشده است.
در اطالعيه وزارت كشور عنوان شده است: با 
توجه به ماموريت شوراى اجتماعى كشور در 
عرصه صيانت از حقوق شهروندى و حجاب 
و عفاف، در ارديبهشت سال 1394، مجموعه 
مقررات و توصيه هاى موثرى به منظور تحقق 
حقوق شــهروندى و صيانت از ابعاد مختلف 
فرهنگ پــرارزش حجاب و عفاف در جامعه، 
از سوى وزارت كشــور به دستگاه هاى عضو 

شوراى اجتماعى كشور ابالغ شده است.
اين اطالع يادآور شــده اســت: در مجموعه 
توصيه هاى ياد شــده، به درســتى بر ترجيح 
انتخاب منشى و مسئول دفتر خانم براى مديران 

زن و آقا براى مديران مرد تصريح شده است.
وزارت كشــور خاطرنشــان كرد: با توجه به 
اقتضائات و نوع روابط كارى در مشاغل منشى 
و مسؤول دفتر و اجتناب ناپذيرى تعامل مستمر 
بــا مدير، اين ترجيح، كامــًال واقع بينانه و در 
راستاى تكريم شأن انسانى و حريت معنوى و 
اخالقى كاركنان و مديران توصيه و ابالغ شده 
است. اين اطالعيه اضافه كرد: صيانت از حقوق 
شــهروندى و دفاع از تحقــق اصول اخالقى، 
انسانى و اسالمى، سياســت و برنامه پيوسته 
وزارت كشــور در دولت تدبير و اميد است و 
به فضل الهى و با حمايت مردم شريف و عزيز 

دنبال خواهد شد.

از حذف منشى هاى زن در ادارات تا پاك كردن صورت مساله 

موريانه حذف زنان به جان جامعه افتاد؟

 ارزيابى دقيق و تعيين آسيب هاى مراسم 
امسال حداكثر تا ده روز آينده توسط كميته 
نظارت و ارزيابى انجام خواهد شد تا براى 

سال آينده مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس ستاد مركزى اربعين گفت: بايد براى 
هر استانى ذكر شود كه در سال آينده چه 
اقداماتى بايد انجــام دهد.بايد فعاليت ها 
دقيقا در چند جمله و با اهداف مشخص 
تعيين شــود و در جلسات با استان ها به 

توافق قطعى برسيم.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حسين ذوالفقارى 
افــزود: بايد دنبال اســاس كار باشــيم و 
ســتادهايى اســتانى از هم اكنون دقيقا و 
مشــخصا بايد بدانند براى سال آينده چه 

برنامه اى را بايد اجرايى كنند.
وى ضمن تشــكر از همه كســانى كه در 
ايران و عراق مراسم اربعين را هم به لحاظ 
آرامش و هم به لحــاظ خدمات دهى در 
داخل و خارج مرز انجام دادند، ادامه داد: 
از دولت عراق بــراى زحماتى كه در اين 

مدت كشيدند، تشكر مى كنم و اميدوارم 
پــاداش همه خدمتگزاران كســب عنوان 

خادم الحسين در عالم معنا باشد.
وى با بيان اينكه مراســم اربعين امسال با 
حضور بيش از ســه و نيم مليون نفر زائر 
ايــران انجام گرفت تصريح كــرد: امروز 
رســما پايان عمليات اربعين را اعالم مى 
كنيم، اگر چه كه فعاليت ها در مرزها ادامه 
دارد و موكــب داران كه عالقه مندند، مى 
توانند تا پايان سفر به خدمات خود ادامه 

دهند، امكانات براى آنها فراهم است.
وى افزود: مراسم اربعين با خدمات دهى 
مناســب موكب داران بسيار خوب انجام 
شد و امســال در داخل كشور از رضايت 
مندى بااليى برخوردار بوديم.ذوالفقارى با 
بيان اينكه در خــاك عراق دولت و مردم 
عراق به عنوان ميزبان اصلى حداكثر تالش 
را انجام دادند افزود: يكى از كارهاى بزرگ 
امسال بازگشــايى مرز خسروى بود كه با 
مشاركت دولت عراق انتقال زائران انجام 
شد.وى با تاكيد بر اينكه امسال هيچگونه 
مشــكل ناامنــى در داخل كشــور و در 
داخل خاك عراق نداشــتيم افزود: امسال 
2570موكب فعال داشتيم، مردم عراق بيش 
از ده هزار موكب را برپا مى كنند، در نتيجه 

بار اصلى ميزبانى برعهده مردم عراق است.
ريس ستاد مركزى اربعين ادامه داد: امسال 
37درصد زائــران را خانم ها و 63درصد 
را آقايان تشكيل دادند.همچنين نزديك به 
دوميليون گذرنامه و برگ تردد صادر شد 
كه تقريبا بيش از دوبرابر سال هاى گذشته 
بود.وى افزود: اســكان در شب 24ميليون 
نفر بود كه بيش از دوبرابر ســال گذشته 
بود. همچنين 12 ميليون وعده غذا توسط 
موكب داران ايرانى پخت شد و در مجموع 
امسال رضايت مندى نسبتا باالترى داشتيم.

ذوالفقارى با تاكيد بر اينكه نقش رســانه 
ها امســال باالتر بود به فعاليت هايى كه 
از اين به بعد بايد براى ســال آينده انجام 
شــود اشــاره كرد و گفت: فعــال بودن 

شــوراى راهبرى اربعين بعد از ماه صفر 
ادامه خواهد داشــت.رئيس ستاد مركزى 
اربعين ادامه داد: يكى از موضوعاتى كه نياز 
است به آن توجه شود محوريت ستادهاى 
اربعين استانى است كه بايد تقويت شوند 
تا بتوانيم ســاماندهى بهترى براى ســال 
آينده داشته باشيم. وى در پايان خطاب به 
دولت و نمايندگان مجلس اظهار داشت: 
با توجه به روند برگزارى مراســم اربعين 
در كشــور و ضرورت مديريت بهينه اين 
مراسم، در حوزه ســاختارى و اختيارات 
قانونى و بودجه نيازمند توجه ويژه هستيم 
كه اميدواريم در آستانه بودجه بندى سال 
99 اين امر مــورد توجه دولت و مجلس 

قرار بگيرد.

37درصد زائران اربعين امسال بانوان بودند

افزايش دوبرابرى صدور گذرنامه
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عامل اصلى زيان سهامدارن در بورس
 آخريــن ريزش بازار بورس مهرماه ســال 97 بود از آن زمان يك 
ســالى مى گذرد؛ يك ســالى از آغاز يك روند صعــودى عالى براى 

بازارسهام مى گذرد روندى كه قرار است قله هاى بزرگى را فتح كند.
اما مهم است كه ســهامداران بدانند در مسير فتح قله ها وجود دره ها 
اجتناب ناپذير است. وقتى صعودى قرار است براى بازار رخ بدهد در 
ميانه راه وجود چنين اصالح هايى عجيب نيســت. اصالح چند روز 
اخير بازار باعث شــد برخى عليرغم داشتن سهم هاى خوب و بنيادى 
باز هم دچار هيجانات بازار شده و سهم هاى خود را بفروشند؛ غافل از 
آنكه اين اصالح در امتداد همان رشد بازار است. برخى هم استباطشان 
براى ريزش بازار رشد بازار در چند سال اخير بوده، كه اين ادعا از پايه 
دچار مشكل است، چرا كه بر اساس يك بررسى ساده سهام بزرگترين 
شــركت هاى بورســى با وجود ان اى وى هاى قابل توجه به نسبت 
رغباى خارجى خود تنها از  10 درصد ارزش واقعى خود برخوردارند 
و هنوز جاى رشــد بسيارى دارند براى رسيدن به تارگت هاى اصلى. 
پس وجود چنين داليلى براى عقب راندن بازار سهام و زير سؤال بردن 

آن از پايه غلط است.
اما نكته مهم اينجاســت كه شــاخص كل و بازار در يك مسير مهم 
توانستند سقف 28 ساله را در هم نورديدند و اين درست در حالى بود 
كه كسى باور نمى كرد شاخص بتواند به راحتى از اين سقف مستحكم 
عبور كند؛ اما بازار توانســت اين مقاومت مهم را بشكند. وقتى سقفى 
به اين مهمى در بازار سهام مى شكند بسيار طبيعى است كه بازار به آن 
واكنش نشان داده و و بر اساس الگوهاى تكنيكالى رفتار كند. در حال 
حاضر و الصالح فعلى تنها پولبكى اســت به مقاومت قبلى كه امروز 
تبديل شــده به يك حمايت مهم. كه در اصطالح بورسى به آن بوسه 

خداحافظى هم مى گويند.
بگذاريد واضح تر بگويم به ســهامدارن و آن اينكه اگر ديد بلند مدت 
داشــته باشــيد ترس نداريد و اگر جلوى پاتون را نگاه كنيد خواهيد 

ترسيد.
البته دليل غير تكنيكالى ريزش فعلى را مى توان رفتار توده وار و بدون 
دانش و آگاهى سهامدارن دانســت كه در همه اضالع بازار بدون در 
نظر گرفتن قواعد و صرفاً با ورود به هيجانات بازار باعث زيان خود و 
ريزش بازار مى شوند. اميدوارم گزارش  هاى 6 ماهه به سهامدارانى كه 
دربند هيجانات بازار تصميم مى گيرند نشان دهد كه بازار سهام مسيرى 
مستقل و سود آور براى سرمايه گذارى هاست به شرط آنكه به قواعد آن 

پايبند بود و درست با قواعد آن پيش رفت و تاخت.
سيد على عباسى
 كارشناس اقتصادى

14 محصول لبنى مشمول قيمت گذارى 
ستاد تنظيم بازار

 14 محصول لبني مشــمول قيمت گذارى بر اساس مصوبه ستاد 
تنظيم بازار شدند بنابراين قيمت شان باال نمي رود.

دبير انجمن صنايع لبنى، با بيان اينكه 14 محصول صنايع لبنى مشمول 
قيمت گذارى بر اســاس مصوبه ستاد تنظيم بازار است، گفت: قيمت 
اين محصوالت، با افزايش مواجه نشده است؛ بنابراين هرگونه افزايش 
قيمت روى اين 14 محصول لبنى، خالف قانون اســت كه حتما با آن 

برخورد خواهد شد.
به گزارش ايســنا، رضا باكرى اضافه كرد: به غير از اين 14 محصول 
لبنى، بقيه محصوالت لبنى مشمول قيمتگذارى نيست و قيمت آن، بر 

اساس مكانيزم عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى شود.
باكرى گفت: در جلسه اى كه ديروز با انجمن دامداران داشتيم، اعضاى 
آن، تقاضايى درباره افزايش نرخ شير خام داشتند كه قرار شد اسناد و 
مدارك مربوط را به مراجعى مانند سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان، ستاد تنظيم بازار و وزارت جهاد كشاورزى ارائه كنند و 
چنانچه درخواست آن ها مورد موافقت قرار گيرد و ستاد تنظيم بازار، 
مصوبه آن را اعالم كند، تغييراتى در قيمت فرآورده ها بر اســاس اين 

مصوبه اعمال خواهد شد.
وى افزود: انجمن دامداران در جلســه ديروز اعالم كردند كه قيمت 
تمام شده شــير خام براى آن ها بدون احتساب سود، 26 هزار و 745

ريال است كه بايد به اين ميزان 10 تا 12 درصد حداقل سود نيز لحاظ 
كرد.دبيــر انجمن صنايع لبنى با بيان اينكه هم اكنون قيمت شــيرخام 
درب گاودارى كيلويى 23 هزار و 900 ريال است، گفت: اين در حالى 
است كه صنايع لبنى، هم اكنون شيرخام را كيلويى 27 هزار تا 28 هزار 

ريال درب كارخانه تحويل مى گيرند.

چرا قيمت نفت پايين مى آيد؟
 كاهش تقاضا براى طالى سياه به دليل پايين آمد رشد اقتصادى در 
جهان، يكى از مهمترين عوامل تضعيف قيمت نفت در بازار به شمار 
مى آيد و باعث شــده تا امروز هم نفت معامــالت خود را با كاهش 

ارزش آغاز كند.
بــه گزارش ايرنا، قيمت نفت برنت كــه تحت تاثير كاهش تقاضا در 
روزهاى اخير با افت قيمت همراه شــده امروز نيز 19 سنت از ارزش 

خود را از دست داد و 59 دالر و 51 سنت قيمت خورد.
نفت شاخص آمريكا نيز با افتى 32 سنتى 54 دالر و 16 سنت معامله 
شد.البته عالوه بر كاهش تقاضا، افزايش ذخيره سازى نفت در آمريكا 
نيز نقش مهمــى در كاهش قيمت نفت بازى كرده اســت. آمارهاى 
صنعتى در آمريكا نشان دهنده افزايش فراتر از انتظار ذخيره سازى نفت 
بود. با اين همه، احتمال تشديد كاهش توليد نفت سازمان كشورهاى 

صادركننده نفت (اوپك) سبب شد افت قيمت نفت محدود باشد.

هشدار نسبت به كالهبردارى با كارت سوخت
 با وجود آنكه در يك ســال اخير بارها توسط پليس فتا و مسئوالن وزارت نفت، در خصوص 
نيافتن مردم در دام كالهبرداران سايبرى هشدار داده شده، اما نكته عجيب ادامه فعاليت اين افراد 

با وجود تمامى هشدارها است.
به گزارش تســنيم، در سال گذشــته بود كه بحث كالهبردارى هاى ســايبرى با موضوع كارت 
سوخت مطرح شــد و مهدى شكيب رئيس اداره پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتا ناجا، در 
خصوص كالهبردارى هايى با موضوع كارت سوخت هشدار داده و اظهار داشت: متأسفانه برخى 
از شــهروندان در هنگام ثبت نام به آدرس ســايت توجه نكرده و با جستجو از طريق موتورهاى 

جستجو و يا رفتن به لينك هايى كه در ديگر سايت ها ارائه شده در دام سودجويان سايبرى گرفتار 
مى شوند.

اين مقام مســئول ادامــه داد: ثبت كردن اطالعات در ســايت هاى جعلى مى تواند زمينه ســاز 
سوء اســتفاده از كاربران را فراهم آورده كه پيامد اين بى دقتى مى تواند باعث بروز مشكالتى مثل 

سرقت و... شود.
با وجود آنكه در يك سال اخير بارها توسط پليس فتا و مسئوالن وزارت نفت، در خصوص دقت 
در به دام نيافتن مردم در دام كالهبرداران سايبرى هشدار داده شده، اما نكته عجيب ادامه فعاليت 
اين افراد بوده، به طورى كه طى روزهاى اخير، گزارش هاى مردمى به خبرگزارى تسنيم حكايت 

از ارسال پيامك هايى با موضوع ثبت نام كارت سوخت، ثبت نام سهميه بندى بنزين و ... دارد.

24 تعاونى برتــر همدان در چهاردهمين 
آيين تجليل از تعاونى هاى برتر استان همدان 
تجليل شدند. در اين مراسم معاون هماهنگى 
امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى 
همدان گفــت: تعاونى ها نــگاه مردم محور 
دارند و بايد اقتصاد استان به سمت تعاونى ها 

سوق يابد.
ظاهر پورمجاهــد افزود: تعاونى ها واحدهاى 
كوچك ويژه اقتصادى هســتند كه به صورت 
مســتقيم يــا غيرمســتقيم در توليــد ملى، 
كارآفرينى و جذب نيروى كار با افراد جامعه 

مشاركت مى كنند.
وى ادامــه داد: در واقع، تعاونى ها ســازمان 
هايى مردمى هســتند كه توسط خود اعضا و 
با اختيار كامل آنها تشكيل و منطبق با اصول 

بين المللى تعاون اداره مى شوند.
پورمجاهد تاكيد كرد: سياســت دولت تدبير 
و اميد و اســتاندار همدان بر اين اســت تا با 
تمام توان تالش كنيم در حوزه اشتغال، توليد، 
ســرمايه گذارى و معيشت مردم كار ويژه اى 

اتفاق بيفتد.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
هم گفت: تعاونى ها بهترين ســاختار جهت 
اجــراى عدالت اجتماعى، اقتصادى و كاهش 
فاصله طبقاتى هستند كه در ايجاد فرصت هاى 

جديد اشتغال موثرند.
احمد توصيفيان افزود: تعاون راهكار مناسب 
براى گردش عدالت اجتماعى است و اقتصاد 
تعاون با نگرش اقتصاد انســان محور، داراى 
ويژگى هاى رشد گرايى و باز توزيعى است.

وى ادامه داد: فعاليت در عرصه تعاون موجب 
رونق توليد داخلى، اســتقالل و اســتفاده از 
ظرفيت هاى اقتصادى مى شــود؛ به گونه اى 
كه تعاون موجب تجميع ســرمايه ها، سرمايه 
گذارى داخلى و مشــاركت افراد در برابرى 

فرصت ها است.
توصيفيان گفت: هر جامعه اى براى توســعه 
سختكوشــى،  جمعى،  كار  نيازمند  اقتصادى 

تقويت  و  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  پشتكار، 
سرمايه انسانى و اجتماعى است.

وى ادامه داد: بايد باور تعاون، فرهنگ كار و 
كار جمعى در جامعه تقويت شــود، چرا كه 
فعاليت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آورى 
اقتصادى در شرايط اعمال تحريم ها با حاكم 
بودن روح جمعى ســبب نقــش آفرينى در 

پيشرفت كشور خواهد شد.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
اظهار داشت: تعداد يك هزار و 127 تعاونى 
در اين استان فعاليت مى كنند كه از اين تعداد 
606 تعاونــى توليدى، تعــداد 340 تعاونى 

خدمات و 181 تعاونى توزيعى هستند.
وى خاطرنشــان كــرد: تعــداد 51 طرح  با 
فرصت شــغلى 721 نفــر در هفته دولت و 
تعاون افتتاح شد كه از اين طرح ها، 17 طرح 
با فرصت شغلى 257 نفر در حوزه صنعتى و 
معدنى، تعداد 19 طرح با فرصت شغلى 239
نفر در عرصه كشاورزى، يك طرح با فرصت 

شــغلى 60 نفر در بخش مسكن و  14 طرح 
با فرصت شــغلى 165 نفر در حوزه خدماتى 

بودند.
توصيفيــان با اشــاره به چهاردهمين ســال 
انتخــاب تعاونى هاى برتر اســتان همدان با 
هدف ترويج فرهنگ تعاون گفت: در ســالى 
كه از ســوى رهبر معظم انقــالب به عنوان 
سال رونق توليد نامگذارى شده است كسب 
و كارهــاى تعاونى در عرصه هاى اقتصادى و 

اجتماعى نقش آفرينى مى كنند.
     وى تاكيــد كــرد: در اين برنامه ملى ثبت 
نام و انتخاب تعاونى هــا از طريق رقابت در 
گرايش هاى مختلف انجام و با هدف معرفى 
توانمندى ها بخش تعاون به اقشار مختلف و 
مســئوالن، ارج نهادن به زحمات تالشگران 
بخش تعاون و ارتقا جايگاه و اهميت تعاون 
و مشاركت در جامعه  و ايجاد فضاى مناسب 
براى انتقال دانش رسمى و بومى در تعاون و 
توسعه مشاركت هاى مردمى با استفاده از هم 

افزايى و تجربه مى باشد.
وى اضافــه كرد: ايــن جشــنواره در 19
گرايش استانى از جمله كشاورزى، صنعتى، 
تامين  توليدكننــدگان،  نياز  تاميــن  معدنى، 
نياز مصرف كننــدگان ، خدماتى، اعتبارى، 
دهيارى، زنان، حمل و نقل، فرش، مسكن، 
صنايع دســتى، دانش بنيــان، عمرانى، اتاق 
تعــاون، اتحاديه هــا، تأمين نيــاز صنوف 
توزيعــى، تعاونى ســبز و ســفير افتخارى 

تعاون برگزار شد.
توصيفيان افزود: 314 شركت تعاونى با سابقه 
بيش از سه سال فعاليت كه حائز شرايط ثبت 
نام در جشــنواره  بودند در جشنواره شركت 

كردند.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
گفــت: از اين تعداد 24 تعاونــى در مرحله 
تعاونى،  شدند و شــركت  اســتانى انتخاب 
توليدى و توزيعى ســيمان هگمتانه درگزين 

نيز به عنوان تعاونى برتر ملى انتخاب شد.

 رئيس كميســيون صنايع اتاق بازرگانى 
و صنايــع و معادن ايران بــا بيان اين كه من 
معتقدم كه تحريم ها هم تهديد و هم فرصت 
هستند، گفت: جهش هاى قيمت ارز و همين 
طور تحريم، يك جاهايــى به توليد داخلى 
كمــك خيلى مؤثــر كرده و مــا نمى توانيم 
خودمــان را گول بزنيــم و بگوييم اين گونه 

نبوده است.
ابوالفضل روغنى گلپايگانى در پاســخ به اين 
پرســش كه كشورى كه تحت تحريم است، 
آيا رونق توليــد در آن اتفاق مى افتد؟ اظهار 
داشــت: پاســخ به صورت كلى و شماتيك 
خير اســت، امــا من مى خواهم به دو ســه 

موضوع اشاره اى داشته باشم.
وى افزود: با اين وجود، تحريم ها مى توانند 
فرصت باشند و براى كشور ما نيز در خيلى 

جاها فرصت بوده است.
رئيــس كميســيون صنايع اتــاق بازرگانى 
و صنايــع و معــادن ايــران با بيــان اين كه 

كشــورهايى ماننــد ايــران كه وابســتگى 
صددرصد بــه درآمدهاى نفتــى دارند، بد 
اشاره مى شــوند، به خبرآنالين گفت: دليل 
اين موضوع هم اين اســت كه شــما اگر به 
گذشته كشــور توجه داشــته باشيد، بخش 
واردات كشــور به شــدت بزرگ و فربه و 
بخش توليد كشــور به شدت تحت شرايط 

بسيار ضعيف و نحيف و از بين رفته بود.
روغنى گلپايگانــى عنوان كــرد: جهش هاى 
قيمت ارز و همين طور تحريم، يك جاهايى 
به توليد داخلى كمك خيلى موثر كرده و ما 
نمى توانيــم خودمان را گول بزنيم و بگوييم 

اين گونه نبوده است.
وى بــا ذكر مثالــى متذكر شــد: در بخش 
لوازم خانگى هر چند وابســتگى داريم، اما 
در بخشى كه كمتر وابستگى خارجى داريم، 
رشد خيلى ســريعى داشــته ايم. در بخش 
صنايع غذايى رشــدمان بسيار خوب بوده و 
در صنايعى مثل فوالد و مس و سيمان و در 

بخش معادن رشدهاى خيلى خوبى داشتيم.
رئيس كميســيون صنايع اتــاق بازرگانى و 
صنايع و معــادن ايران با بيان اين كه البته در 
صنايعى مثل خودروســازى ها كه به شدت 
وابستگى داريم، آســيب ديده ايم، گفت: ما 
تقريبا 1.5 ميليون خودرو را مى توانيم توليد 
كنيم، ولــى اعداد اين ها در دوران تحريم به 
شدت كاهش پيدا مى كند و به كمتر از 700، 

800 هزار خودرو مى رسد.
روغنى گلپايگانى افزود: تكليف ما با خودمان 
روشــن نيســت. اگر ما مى خواهيم اقتصاد 
بدون وابستگى به نفت داشته باشيم، شرايط 
اداره كشــور به نحو ديگرى بايد طراحى و 
برنامه ريزى شــود و اگر مى خواهيم اقتصاد 
كشورمان براساس درآمدهاى نفتى باشد نيز 

بايد به گونه ديگرى رفتار كنيم.
وى با بيــان اين كه من معتقدم كه تحريم ها 
هم تهديد و هم فرصت هســتند، تصريح 
كرد: تحريم ها فرصت هاى بيشــترى براى 

كشور در برخى زمينه ها ايجاد كرد كه البته 
نسبتا طيف آن وســيع بوده است. در حال 
حاضــر اكثر صنايع وارد دوره اى شــده اند 
كه شــرايط خوبــى دارند. مثال شــركت 
آلومنيوم ســازى ايران با وجود وابســتگى 
شــديدى كه به مواد اوليــه وارداتى دارد، 
اما بــه دليل وجود تحريم ها و افزايش نرخ 
دالر، براى نخســتين بار ســود خيلى برده 
است.رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگانى 
و صنايع و معادن ايران با بيان اين كه ما بايد 
بگوييم كه تحريم ها مى تواند زمينه و بستر 
را براى كشور ايجاد كند كه رشد را بتوانيم 
دنبال داشته باشيم، عنوان كرد: الزمه رونق 
زيرساخت هايى  ايجاد  و  بسترسازى  توليد، 
است كه به طور قطع بايد به آن توجه كرد.

روغنى  گلپايگانى تاكيد كرد: در حال حاضر 
تحريم هاى داخلى بيشتر صنايع كشور را با 
مشكل مواجه كرده است كه به اين موضوع 

بايد توجه كرد.

جاماندگان روى يارانه شهريور 
حساب نكنند

 بعــد از آنكه يارانــه برخى خانوارها خــارج از طرح حذف 
پردرآمدها، به حســاب آنها واريز نشــده و گفته مى شد همراه با 
يارانه مهرماه پرداخت مى شــود، اين پرداختى صورت نگرفت و 
سازمان هدفمندى يارانه ها نيز به صراحت اعالم كرد كه اين مبلغ 

نمى شود. واريز  ديگر 
به گزارش ايسنا، شهريورماه پرداخت يارانه ها با حواشى همراه بود، 
چرا كه از ســويى دولت حذف يارانه افراد پردرآمد را آغاز كرد كه 
براســاس آن وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى يارانه حدود 163 
هزار خانوارى كه در گروه پردرآمدها شناسايى شده بود را قطع كرد. 
اما در كنار آن يارانه افرادى ديگر به حسابشــان واريز نشــد كه در 

بين شان افراد نيازمند نيز وجود داشتند.
ســازمان هدفمندى يارانه ها اعالم كرد كه اين افراد در قالب افراد 
پردرآمد نبودنــد بلكه ماجراى عدم واريز يارانه آنها به مشــكل 
تكميل نبودن اطالعات حســاب هاى بانكى بر مى گردد؛ به طورى 
كه اگر قرار بر تغيير سرپرســت خانوار به هر دليلى از جمله فوت 
و بدسرپرســتى باشــد بايد افراد به بانك مراجعه كــرده و تغيير 

دهند. حساب 
بر اين اساس در شــهريور برخى خانوارها در زمان مشخص تغيير 
حساب نداده اند و فرايند آن انجام نشده است كه يارانه به حسابشان 
واريز شــود. از اين رو يارانــه براى آنها به دليل مشــخص نبودن 
وضعيت حســاب واريز نشــده و از مهرماه مجددا دريافت خواهند 

كرد.
با اين حال آنچه كه پيش از واريز يارانه مهرماه از ســوى ســازمان 
هدفمندى يارانه ها اعالم شــد از اين حكايت داشــت كه حدود 85
درصد افرادى كه حساب هاى بانكى آنها دچار اختالل بوده اقدامات 
الزم را انجام داده و مشكلى در پرداخت يارانه ندارند. براين اساس 
يارانه مهرماه و شــهريورماه واريز مى شود. اما آنچه اتفاق افتاد نشان 

داد يارانه مهرماه فقط واريز شده است.
ــه تازگــى اعــالم  ــا ب ــدى يارانه ه ــن وجــود ســازمان هدفمن ــا اي ب
كــرده اســت كــه از آنجــا كــه فرآينــد محاســبه و پرداخــت يارانــه 
هــا مطابــق قانــون فراينــدى ماهانــه اســت، تعــداد بســيار كمــى از 
24 ميليــون خانــوار دريافــت كننــده يارانــه نقــدى، يعنــى جمعيتــى 
ــتان  ــد سرپرس ــر از 0.04 درص ــه كمت ــر ك ــزار نف ــر از 10 ه كمت
خانــوار هســتند در زمــان محاســبه نهايــى و واريــز يارانــه ماهانــه، 
ــه  ــوند ك ــى ش ــر نم ــاب معتب ــماره حس ــى ش ــه معرف ــق ب موف
ــه عــدم  اصطالحــا بــه آن "رد حســاب" مــى گوينــد كــه بــه منزل

وجــود حســاب بانكــى معتبــر در ســامانه رفاهــى اســت.
 ســازمان هدفمندى تاكيد دارد كه مطابق قانون، يارانه شهريور ماه  
براى آنها محاســبه و در نتيجه واريز نمى شــود و بديهى اســت به 
محض معرفى شماره حســاب بانكى معتبر از سوى اين سرپرستان 
خانوار، مجددا در ليســت پرداخت يارانه قــرار خواهند گرفت. اما 
اين امر به معنى واريز يارانه ماه يا ماه هايى كه شــماره حساب معتبر 
نداشــته اند نيست، چون براســاس ماده (10) آيين نامه اجرايى ماده 
(7) قانون هدفمند كردن يارانــه ها مجوز قانونى براى اين موضوع 

وجود ندارد.
اين در حالى است كه عدم واريز يارانه شهريور ماه برخى خانوارها 
با واكنش هــاى متفاوتى همراه بود و در مواردى گفته مى شــود كه 
اختالل در ســامانه دليــل واريز بوده و چند هــزار خانوار يارانه را 

دريافت نكرده اند.

اولتيماتوم سازمان حمايت به نانوايان 
براى رعايت قيمت ها

 معــاون وزير صنعت معــدن و تجارت از اولتيماتوم ســازمان 
حمايــت به منظور رعايت قيمت هاى مصوب نان خبر داد و گفت: 

تمامى واحدهاى نانوايى مكلف به نصب تابلوى قيمت هستند.
عبــاس تابــش از اولتيماتــوم ســازمان حمايــت مصــرف كننــدگان و 
توليدكننــدگان جهــت نصــب نرخ نامه هــاى مرتبــط بــا وزن چانــه 
ــت:  ــر گف ــه مه ــر داد و ب ــان خب ــاى مصــوب ن ــر و قيمت ه خمي
بــا توجــه بــه ابــالغ نــرخ انــواع نــان، تمامــى واحدهــاى نانوايــى 
ــوى قيمــت  ــه نصــب تابل ــف ب ــه اى مكل ــز و ياران ــم از آزادپ اع
انــواع نــان قابــل عرضــه، متضمــن وزن چانــه خميــر و ممهــور بــه 

مهــر اتحاديــه هســتند.
معــاون وزير صنعت معدن و تجارت افــزود: مبناى پخت و عرضه 
نان در تمام خبازى ها، ارائه نان ســاده و بدون مواد افزودنى بوده و 
عرضه نان كنجدى و ساير انواع نان صرفا با سفارش و بنا بر تقاضاى 

مشترى مجاز است.
وى تصريح كرد: همه شهروندان در صورت مشاهده تخلف مى توانند 
از طريق تماس با تلفن 124 يا مراجعه به ســامانه ir.124 مراجعه به 
اپليكيشــن مربوطه، ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و 
استانها  و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسبت 

به انعكاس شكايت خود اقدام نمايند.
تابش گفت: اكنون به نانوايى ها هشــدار داده شده كه بايد عالوه بر 
رعايت قيمت، نرخنامه را نيز نصب كنند؛ بر اين اســاس بازرسى ها 

از ده روز آينده در سطح نانوايى ها تشديد مى شود.

حليل رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران درباره اقتصاد بدون وابستگى به نفت

خودمان را گول نزنيم؛ جهش نرخ ارز و تحريم ها، فرصت براى توليد بود

تعاوني هاي برتر همدان تجليل شدند
■ سيمان هگمتان تعاوني برتر ملي شد

متقاضيان 
وام 200 ميليونى 
بخوانند
 بانك مســكن طرح پرداخت تســهيالت 
تا ســقف 200 ميليون تومان را در قالب عقد 
مرابحه براى خريد كاال و ... به تصويب رسانده 
كه جزئيات و موارد استفاده تشريح شده است.
به گزارش ايســنا، بانك مسكن به عنوان تنها 
بانك پرداخت كننده رســمى تسهيالت خريد 
مسكن در كشور شــناخته مى شود كه اغلب 
شــرايط پرداخت اين تســهيالت مى تواند بر 
قيمت مســكن نيز تأثيرگذار باشد، به طوريكه 
يكــى از داليــل اصلى عدم افزايش ســقف 
تسهيالت خريد مسكن از سوى مديرعامل اين 
بانك، احتمال افزايش قيمت مســكن ناشى از 

اين تغيير بود.اما بانك مسكن روز سه شنبه از 
تصويب طرحى خبر داد كه مشتريان اين بانك 
مى توانند با سرمايه گذارى كوتاه مدت، از بانك 

تسهيالت دريافت كنند.
بر اســاس اعالم اين بانك بــراى اين طرح، 
حداقل مبلغ الزم براى ســپرده گذارى در اين 
طــرح 10 ميليون تومان تعيين شــده اســت 
و ســقف تســهيالتى كه يك فرد با تشكيل 
حســاب در قالب طــرح «2و1» مى تواند هم 
زمان با سپرده گذارى، از بانك مسكن دريافت 
كنــد، نيز معادل 85 درصد ميزان ســپرده و تا 
حداكثر 200 ميليون تومان اســت؛ به اين معنا 
كه اگر مبلغ ســپرده هر چقدر از 235 ميليون 
تومان بيشتر باشد، آن فرد بيش از 200 ميليون 
تومان نمى تواند دريافت كند.بنابراين مى توان 
گفت كه سقف ســپرده گذارى براى دريافت 
اين تســهيالت 235 ميليون تومــان بوده كه 
معادل 200 ميليون تومان وام به ســپرده گذار 

تعلق مى گيرد.از ســوى ديگر، حداكثر مدت 
بازپرداخــت اين تســهيالت، 60 ماهه تعيين 
شده و تسهيالت گيرنده در عين حال مى تواند 
در قرارداد خود، مــدت زمان كمترى را براى 

بازپرداخت كامل تسهيالت، اعالم كند.
يكى از مواردى كه بســيارى از مخاطبان ايسنا 
را دچار ابهام كرده است، نحوه دريافت وثيقه 
از سوى بانك است، به اين صورت كه سپرده 
فرد سپرده گذار به عنوان وثيقه تسهيالت توسط 
بانك پذيرفته مى شود و در مدت بازپرداخت 
تسهيالت، نسبتى از ســپرده به تسهيالت، به 
عنوان ســپرده مســدودى نزد بانك به عنوان 

وثيقه قرار مى گيرد.
اين نسبت به شــكل 100 به 85 است؛ به اين 
معنا كه اگر فــرد ســپرده گذار در ازاى 100
ميليون تومان سپرده گذارى، 85 ميليون تومان 
تســهيالت مرابحه در قالب اين طرح از بانك 
مسكن دريافت كرده است، 100 ميليون تومان 

ســپرده آن فرد، به عنوان وثيقه تســهيالت تا 
انتهاى مراحل بازپرداخت كامل تسهيالت نزد 

بانك مسدود خواهد ماند.
به عبارت ديگــر، فرد ســپرده گذار مبلغ 85

ميليون تومان از بانك تسهيالت مى گيرد و پس 
از پرداخت اقساط 100 ميليون تومان او نيز به 
او بازخواهد گشت.از سوى ديگر، تسهيالت 
اين طرح هم به ســپرده گذار و هم به بستگان 
درجــه يك او همچون پدر، مادر،   همســر و 
فرزند او قابل پرداخت است.هرچند كه مشابه 
اين طرح پيش از اين در برخى بانك هاى ديگر 
نيز اجرايى شده است، اما بايد توجه داشت كه 
تسهيالت اين طرح ربطى به وام مسكن ندارد 
و با اين تسهيالت مى توان خريد كاال، خودرو، 
پرداخت شهريه دانشــگاه و ... را انجام داد و 
نيازى به استفاده از آن در خريد مسكن نيست، 
در واقع اين طرح بانك مسكن ارتباطى با وام 

مسكن ندارد.
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هفته پركار داوران همدانى 
در ليگ هاى كشورى

 جامعه داورى اســتان امروز و فردا روزهاى شــلوغى را پيش رو 
دارند و قضاوت هاى حساسى را انجام خواهند داد

بنا بر اعالم دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال چند تيم داورى از استان 
همدان اين هفته در ليگ هاى  برتر ،دســته اول، دسته سوم، نوجوانان 
كشــور و اميدهاى كشور قضاوت خواهند كرد. و چند ديدار نيز ناظر 

داورى خواهند بود.
در مســابقات ليگ برتر برادرات حيدرى در اين هفته قضاوت دارندر 
بيژن حيدرى فردا جمعه در بوشهر داور وسط بازى شاهين شهردارى 
بوشهر مقابل پرسپوليس تهران خواهد بود وپيام حيدرى نيزديدار فوالد 

خورستان مقابل نساحى مازندران را در اهواز سوت خواهد زد.
رقابت هاى ليگ دســته اول كشور اميد جمشــيدى در بابل قضاوت 
مى كند. در هفته نهم رقابت هاى ليگ دســته اول كشور امروز در بابل 
تيم رايكاى اين شــهر ميزبان تيم شــهردارى تبريز است كه دپارتمان 
داورى كشور قضاوت اين بازى را به داوران همدانى سپرده است در 
اين ديدار اميد جمشيدى داور جوان همدانى سوت خواهد زد و بهروز 
عالمى ديگر داور همدانى وى را به عنوان كمك يك همراهى مى كند 
همچنين در اين ديد محمد اميرنژاد ديگر داور استان داور چهارم است.
در رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور نيز تيم داورى استان در خرم آباد 
قضاوت خواهد كرد. امروز در اين رقابت ها تيم بهزيســتى لرســتان 
ميزبان تيم رزموكت بروجن اســت كه رحمان راســتين قضاوت اين 
بازى را به عهده دارد و دو داور ديگر استان سامان سحاب منش و سيد 

نعمت ميرغفارى وى را در امر قضاوت همراهى مى كنند.
در مسابقات اميدهاى كشور نيز داوران همدانى قضاوت دارند.

روز شــنبه چهارم آبان ماه تيم اميد خيبر خرم آبــاد ميزبان آلومينيوم 
هرمزگان است كه اين بازى را سجاد كيانى به همراه احمد رضايتى نيا 
و ميثم كرمى قضاوت خواهند كرد اين ديدار از هفته دوم دســته اول 
اميدهاى كشــور است.و  تيم داورى اســتان يك بازى از هفته ششم 
ليگ نوجوانان كشور را سوت مى زنند. امروز عقابل زاگرس كرمانشاه 
ميزبان ذوب آهن اصفهان است كه قضاوت اين بازى به عهده حسين 

عارفى، رسول صالحى و مسعود اميرى از استان همدان خواهد بود.
همچنين در فوتسال دسته اول كشور فردا هرمز مشفق داور بازنشسته 
ماليرى ناظر داورى ديدارمقاومت تهران و شــهردارى قزوين خواهد 
بود و اميد مصداقى نيز ناظر داوريتيم خاص ســازان زنجان وفودكاى 

تهران است.
ليال مرادى نيز در ليگ برتر بانوان ناظر داورى ديدار راهيابى آذرخش 

كردستان وملوان انزلى خواهد بود

ليگ 15 ساله ها در ايستگاه چهارم 
 هفته چهارم ليگ زير 15 سال اســتان فردا با انجام دو ديدار دنبال 
مى شود.در همدان تيم صدرنشين رقابت ها شهردارى همدان پذيراى 
تيم شهيد امينى خواهد بود تيم شهردارى با 9 امتياز بخت اول قهرمانى 
در اين رده است.قضاوت اين بازى را محمدرضا اسديان، على وزينى 
و حسين صالحى منش در ورزشگاه شهيد شمسى پور به عهده خواهند 
داشــت.در ديگر ديدار اين گروه دو تيم شــاهين و اكباتان در همين 
ورزشگاه به مصاف هم مى روند شاهين بدون امتياز و اكباتان با 6 امتياز 
در ديدار نابرابر به مصاف هم مى روند تيم اكباتان نيز با غلبه بر شاهين 

مى تواند مدعى قهرمانى باشد .

آغاز ليگ برتر فوتسال استان 
مركز استان نماينده اى در فوتسال ندارد 

 ســرانجام پس از كش و قوس فراوان ليگ برتر اســتان در رشته 
فوتســال فردا آغاز مى شــود و اين در حالى اســت كه مركز استان 
نماينده اى در اين ليگ ندارد. همدان كه روزگارى در ليگ دســته اول 
كشور اعتبارى در فوتسال داشت حاال كارش به جايى رسيده كه توان 
تيم دارى در ليگ اســتان را نيز ندارد و بايد تماشاگر بازى هاى ساير 

شهرستان ها باشد.
متأســفانه ضعف متوليان ورزش و قوانين دســت و پا گير رااز ورود 
تيم ها به رقابت هاى ليگ را ســخت كرده اســت و فوتباليست هاى 

همدانى نتوانستند در اين رقابت ها حضور داشته باشند.
در رقابت هاى ليگ فوتســال امسال 6 تيم شركت دارند دو تيم ميثاق 
و فاتح از اسدآباد تيم فتح از كبودراهنگ تيم گرين كشاورز از نهاوند 
و دو تيم ماليرى ســروش و وحدت تيم هاى شــركت كننده در اين 

رقابت ها هستند كه از فردا به ميدان مى روند.
در نخستين روز اين رقابت ها در اسدآباد تيم فاتح اين شهر ميزبان فتح 
كبودراهنگ اســت اين ديدار را مسعود كرمى، مسعود فرزانى، عرفان 
نصيرى، و محمد عبادى قضاوت مى كنند اين مسابقه در سالن كارگران 

اسدآباد برگزار خواهد شد.
در نهاوند تيم گرين كشــاورز اين شهر در سالن عليمراديان اين شهر 
ميزبان وحدت مالير اســت اين بــازى را داور قروتن به همراه اكبر 

جعفرى، على الطافى و طاهر عاقبتى قضاوت خواهند كرد.
و ســرانجام در آخرين بازى در مالير سروش اين شهر در سالن كوثر 
ميزبان ميثاق اســدآباد خواهد بود قضاوت ايــن بازى به عهده ميالد 

قمرى مهدى قاسمى و حيدر خداكرمى خواهد بود.

بازى هاى حساس و سرنوشت ساز 
در ليگ نونهاالن استان 

 هفته پنجم از رقابت هاى فوتبال ليگ نونهاالن استان امروز با انجام 
دو بازى دنبال مى شــود. در حســاس ترين بازى اين هفته دو تيم 7
امتيازى شــهيد امينى و علم و ادب در ورزشــگاه كارگران همدان به 
مصاف هم مى روند هر دو تيم براى رســيدن بــه صدر جدول براى 
كســب پيروزى به ميدان مى روند. اين ديدار را محمد عبادى ،حميد 

نورى و بهنام ميرزا محمدى قضاوت خواهند كرد.
در ديگر ديدار اين رقابت ها تيم صدرنشين شهردارى همدان پذيراى 

تيم بدون برد شهردارى مريانج است
شــهردارى همدان با 9 امتياز يكه تاز جدول رده بندى اســت و بخت 
شــماره يك قهرمانى به شمار مى رود در مصاف با تيم بدون امتياز راه 
ســختى در پيش نخواهد داشت. شهرداير همدان در صورت پيروزى 

مى تواند راه خود را براى قهرمانى هموار كند.

در ليگ پيشكسوتان جام زاگرس
نمايندگان استان به ميهمانى
 كرمانشاه و ايالم مى روند 

 هفته هفتم ليگ پيشكسوتان جام زاگرس فردا با انجام 4 بازى در 
شهرهاى اسالم آباد، كرمانشاه، ايالم و بيجار آغاز خواهد شد و دو تيم 
شديدى همدان و پيشكســوتان مالير در ديدارهاى خارج از خانه به 

مصاف حريفان كرمانشاهى و ايالمى مى روند.
تيم پيشكسوتان شديدى همدان كه با 10 امتياز كه در رده دوم جدول 
قرار دارد فردا در ايالم ميهمان پيشكســوتان اين شــهر هستند ياران 
محمد به گندم براى رســيدن به صدر جدول در اين ديدار محكوم به 
پيروزى است اين تيم با داشتن بازيكنان خوش نام گذشته مى تواند با 
ارائه بازى روال به پيروزى برســد. ديگر نماينده اســتان پيشكسوتان 
مالير راهى كرمانشاه مى شود تا به تيم جامعه پزشكى اين شهر ديدار 
كنــد هر دو تيم در جدول 6 امتيازى هســتند و براى پيروزى قدم به 

ميدان خواهند گذاشت.

1

2

پيشخوان
پاس بدون پول و تمرين در عوارضى 

شهردارى ماهشهر 
 هفته ششــم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم كشور جام آزادگان 
در گروه دوم امروز با انجام يك بازى ردزماهشــهر دنبال خواهد شد و 
تيم فوتبال پاس همدان كه هفته گذشته را به دليل دريافت نكردن پول 
تمرين  نكرد و با كوله بارى از مشــكالت بــدون پول و تمرين راهى 

ماهشهر شد تا امروز به مصاف شهردارى اين شهر برود.
پــاس از آغاز فصل مشــكل مالــى دارد و هنوز پس از گذشــت 6

هفته پولى به بازيكنان اين تيم داده نشــده است تا احمد جمشيديان 

برخالف ميل باطنى هفته گذشته تصميم گرفت تا تمرينات را تعطيل 
كند اما ســرانجام بدون رسيدن به خواســته خود و باز هم با وعده و 
وعيد مسئوالن تيم را راهى ماه شهر كرد تا امروز به مصاف شهردارى 

اين شهر برود.
پاس كه انگيزه و روحيه چنــدان خوبى ندارد در اين ديدار براى دفاع 
از حيث خود قدم به ميدان مى گذارد و بازيكنان تيم مصمم هســتند تا 

على رغم بدقولى مسئوالن استان با دست پر از ماهشهر برگردند.
تيم شــهردارى تنها 3 بازى انجام داده كه حاصل آن دو شكست و يك 
تساوى است و روى كاغذ تيم ضعيفى نشان مى دهد اما بازى در جنوب 
در هر شــرايطى سخت است و پاسى ها نبايد فريب جايگاه اين تيم در 

جدول را بخورند. احمد جمشــيديان اگر تيم خود را از نظر روحى و 
روانى آماده كند با توجه به توانايى بازيكنان اين تيم كسب يك پيروزى 
شيرين خارج از خانه دور از دسترس نيست و اين تيم مى تواند با كسب 
3 امتياز و تحكيم جايگاه خود در جدول رده بندى به همدان باز گرد و 
پيگير خواسته هاى مالى خود باشد. در اين راستا شنيديم كه متوليان اين 
تيم هفته آينده جلسه اى را با استاندار خواهند داشت تا مشكالت مالى 
اين تيم را بررســى كرده و راهى براى تزريق پول به بدنه باشــگاه پيدا 
كنند.پاس در بازى هاى انجام داده نشــان داده است كه در خط حمله با 
ضعف هايى روبروســت و زدن 4 گل در 4 بازى نمى تواند نمره خوبى 

براى مهاجمان اين تيم باشد.

ووشوكار همدانى طاليى 
جهان شد  

  در روز پاياني رقابت هاي ووشوي 
قهرماني جهان در شــانگهاي چين، علي 
خورشــيدي ووشــوكار خوب اســتان 
كــه نخســتين حضــورش در تيم ملي 
بزرگســاالن را تجربه مي كند در ديدار 
نهايــي وزن منهاي 80 كيلوگــرم برابر 
نماينده ميزبان پيروز شــد و نشــان طال 

گرفت.
وي پس از اســتراحت در دور نخست، 
لووشو كارانى از كشورهاى لهستان، تركيه 
و لبنان را شكست داد.ودر مسابقه آخر نيز 
موفق شد نماينده چين را شكست دهد 

وبه مدال جهانى دست يافت.
خورشــيدى كه از اردوى تيم ملى خط 
خورده بود با بخــت واقبال بلند دوباره 
به تيم ملى دعوت شــد و راهى چين و 
مسابقات جهانى شــد.نفر اول تيم ملى 
بدليل آسيب ديدگى اردو را ترك كرد و 
نفر دوم نيز تصادف كرد تا خورشــيدى 
خاصى  حالوت  مدال  شود.اين  انتخاب 

دارد.

مصاف هاى حساس 
در ليگ دسته اول استان 

 رقابت هاى ليگ دســته اول اســتان 
امــروز و فردا با انجام ســه بــازى در 
شهرهاى اللجين  وهمدان دنبال مى شود.

امروز  رقابت ها  ايــن  چهارم  هفته  در 
عقاب  ميزبــان  همدان  جــوان  اتحاد 
اســدآباد اســت اتحاد از يك بازى 3 
امتياز و عقــاب از 2 بــازى 3 امتياز 
دارند. اين ديدار را على نيكو به همراه 
احمد رضايتى و حســين صالحى منش 

قضاوت مى كنند.
 ايــن بــازى در ورزشــگاه شــهيد 
ديگر  مى شود.در  برگزار  شمســى پور 
ديــدار امــروز تيم مهــر اللجين در 
ميزبان  شهر  اين  شــيرودى  ورزشگاه 
آراد جورقان اســت مهر بدون امتياز 
و آراد بــا 6 امتياز نبرد نابرابرى با هم 
دارند و آراد از تيم هاى مدعى اســت 
اين تيم را حســين ســليمانى سالمند 
هدايت  همدانــى  كار  كهنــه  مربــى 
مى كند.قضــاوت اين ديدار را مجتبى 
مظاهرى به همراه مجتبى دى آبادى و 

رضا رحمانى به عهده دارند.
و در آخرين ديدار دســته اول فردا در 
اللجين تيم صنايع اين شــهر ميزبان راد 

مردان سامن خواهد بود .

بيمه نامه نوين خودرو پرايد 131 به شماره بيمه نامه 3004100 به 
شماره پالك 594س18 به شماره موتور 5140442 و شماره شاسى 
NAS۴١٢١٠٠E١٠٣٩٨٨٨ به نام صادق نظرى فرزند رجبعلى به 
شماره شناسنامه 3872309544 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقظ مى باشد.

بيمه نامه رازى پژو پارس نقره اى به شماره بيمه نامه 
31220802/97/000698 به شماره پالك 123س35 به شماره موتور 
12485227266 به شماره شاسى 19389889 به نام احمد بيگلرى 

فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى ياسر سنجرى فرزند على كوثر به شماره 
ملى 4000081012 رشته شيمى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9112103033 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى -  نوبت اول 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شماره  55/36/98/1925   تاريخ 2/ 1398/8

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهادكشاورزى در نظر دارد عمليات بارگيرى ، حمل و تخليه مقدار 22000 (بيست و دو هزار) تن انواع 
نهاده هاى كشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان همدان به اقصى نقاط كشور را از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى  به پيمانكاران واجد شرايط از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از" دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد " از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه درسامانه :2098001539000003 - روزپنج شنبه- مورخ 98/8/2

2-نام و نشانى مناقصه گزار : شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس همدان ميدان امام حسين(ع) ابتداى خيابان اراك 
3-هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500000 ريال كه از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.
4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز   پنج شنبه   مورخ 98/8/2  لغايت ساعت  19:00 روزپنج شنبه مورخ  98/8/9 

5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى بارگزارى در سامانه  : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ98/8/21 
*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاريخ گشايش پيشنهادها : روز  چهارشنبه  مورخ 98/8/22  ساعت   10  صبح  در سالن جلسات استان مى باشد.
شباى حساب  شماره  به  واريزى  فيش  يا  و  بانكى  ضمانتنامه  دوصورت  به  كه  است  ريال   490,000,000 مبلغ   : كار  ارجاع  فرايند  تضمين  نوع  و  7-مبلغ 

IR250100004001039704005791  نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز   30  كاراكترى 362039765263500650000000000006 قابل ارائه 
مى باشد.

8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه ، مى بايستى بصورت 
فيزيك و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 98/8/21   به دبيرخانه شركت واقع در همدان ميدان امام حسين(ع) ابتداى 

خيابان اراك تحويل نمايند.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن22- 08132646720  ، به آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملى اطالع 

رسانى مناقصات http :// iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
شماره تماس پشتيبانى سامانه 41934-021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه  اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تلفن 08138271409

(م الف 1181)

شاورزی   ھاد  شاورزیوزارت  ی  ما دمات  ر 

آگهى ارزيابى كيفى (يك مرحله اى) نوبت اول 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

مناقصه شماره 98-47
شماره مجوز: 4660. 1398

انشعابات  نصب  و  ساخت  و  گاز  توزيع  شبكه  احداث  مناقصه:  موضوع 
فوالدى و پلى اتيلن پراكنده منطقه 1 و 2 همدان

را  مذكور  پروژه  اجرايى  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت 
از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 16/594/706/000 (شانزده ميليارد و پانصد و 

نود و چهار ميليون و هفتصد شش هزار ) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 829/735/000 (هشتصد و بيست و 
نه ميليون و هفتصد و سى و پنج هزار) ريال مى باشد. كه بصورت يكى از 

تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتى مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir  باشند.

از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 ساعت   1398/8/4 مورخ 
آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت  به  كيفى  ارزيابى 

 www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
شنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1398/8/25 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4- 38260571 ، 8- 38261075

دورنويس: 38256207 – 081
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 هفته هشــتم رقابت هاى ليگ دسته سوم 
كشور در گروه دوم امروز با انجام 6 ديدار در 
شهرهاى مختلف كشور دنبال مى شود كه در 
يكى از اين ديدارها دو تيم نماينده اســتان در 

دربى ليگ به مصاف هم مى روند.
امروز در ورزشــگاه جوانان بهار تيم فوتبال 
ذوب فلزات ميزبان شهردارى مريانج است. 
دو تيــم حــال و روز چندان مســاعدى در 
جدول رده بندى ندارد و با 5 امتياز در انتهاى 
جدول قرار دارند كه در اين ديدار حســاس 
6 امتياز ى به مصاف هم مى روند. هر دو تيم 
تاكنون يك بار مزه پيروزى را چشيده اند و با 
دو تســاوى و 3 شكست كارنامه مشابهى در 
جدول دارند. خط دفاعى هر دو تيم شكننده 
اســت محمود الماسى ســرمربى شهردارى 
مصمم اســت تا در اين ديدار 6 امتيازى به 
پيروزى برســد و جايگاه خود را در جدول 

بهتر كند اين تيم خط دفاعى شكننده اى دارد 
و گل هاى راحتى را در 6 بازى گذشته خود 
پذيرفته اســت و اگر حفره هاى دفاعى خود 
را ترميم نكرده باشد در مصاف به مهاجمان 
ذوب فلزات كار ســختى را پيش رو دارد. در 
آن ســوى ميدان نيز شاگردان حميد شانه اى 
شرايطى مشابه شهردارى دارند آنها نيز خط 
دفاعــى خوبى ندارند و بــا 13 گل خورده 
نشــان داده اند كــه اين خط دفاعــى نياز به 
ترميم دارند. اين ديدار حساسيت هاى خاص 
خــود را دارد و دو تيم بــه كمتر از پيروزى 
قانع نخواهند شــد كه اميدواريم بدوراز هر 
نتيجه اى شــاهد فوتبالى زيبا از سوى هر دو 
تيم باشيم. ذوب با 10 گل زده نشان داده كه 
مهاجمان خوبى دارد اگر خوب تغذيه شود 
راه گل زنى را بلدند تيم شهردارى نيز 9 گل 
زده دارند و در خط حمله نيز دو تيم شرايط 

مشــابهى دارند و مى تواند مدعى شد كه در 
بازى امروز اگر دو تيم جانب احتياط را پيشه 
نكنند شاهد فوتبالى خوب و پرگل خواهيم 
بود. تيم پيروز مى تواند خود را چند پله باال 
بكشد و تيم مغلوب نيز راه سختى را در ادامه 

ليگ خواهند داشت.
در ســاير ديدارها اين گــروه برق آراى البرز 

ميهمان كيمياى تهران است.
شــهروند رامســر از ستاره كاســپين قزوين 
پذيرايــى مى كند. آبيدر ســنندج به ميهمانى 

آريونجم تهران خواهد رفت.
سولدوز نقده ميزبان شاهين زنجان است.

دو تيــم آذرآب اراك و فرهنگ البرز نيز روز 
گذشــته به مصاف هم رفتند كه در اين ديدار 
تيــم آذرآب اراك با يك گل فرهنگ البرز را 
شكســت داد و با 14 امتيــاز به صدر جدول 

تكيه زد.

آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر استان
علم و ادب و مهر 

حساس ترين دربى هفته 
 مســابقات ليگ برتر قهرمانى باشگاه هاى 
استان يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور 
از فــردا آغاز مى شــود و در نخســتين هفته 
نيم فصل دوم چهار دربى در شهرهاى مالير، 
نهاوند، تويسركان و همدان برگزار مى شود. كه 
در حساس ترين بازى دو تيم همشهرى مهر و 
علم و ادب همدان در ورزشــگاه كارگران به 

مصاف هم مى روند.
دو تيم در شرايطى به مصاف هم مى روند كه 
تيم مهر در بازى هاى آخر نيم فصل اول با دو 
شكست افت شديدى پيدا كرد و از كورس با 
گرين كشاورز نهاوند در صدر جدول بازماند 
اما بر عكس مهر تيم علم و ادب ليگ را خوب 

آغاز نكرد ولى پــس از ناكامى در ديدارهاى 
اوليه روند رشــد خود را آغاز كرد كه بهترين 
نتيجــه اين تيــم متوقف كردن صدرنشــين 
رقابت هــا بود.در اين ديــدار مهر محكوم به 
پيروزى اســت ايــن تيم اگــر مى خواهد در 
كورس قهرمانى باقى بماند فقط بايد به پيروزى 
و كسب 3 امتياز فكر كند و كسب هر نتيجه اى 
غير از پيروزى مهر را از قهرمانى و صدرنشينى 
دور مى كند.شــاگردان مصطفى اميرى نيك با 
دو شكست افت كردند و فردا بازى سختى را 

مقابل همشهرى خود دارند.
تيم علم و ادب كه خــود را از انتهاى جدول 
جدا كــرده در بازى فردا به دنبــال تداوم رو 
به جلو خود اســت و پيــروزى در اين ديدار 
مى توانــد حتى اين تيم را بــه جمع مدعيان 
نزديك كنــد. اين ديدار را حامــد رنجبر به 
همراه محســن دوســتان و مجتبى دى آبادى 

قضاوت خواهند كرد.دربى نهاوند نيز مى تواند 
بازى حساسى باشد. گرين كشاورز تيم بدون 
شكست و مدعى شماره يك قهرمانى فردا در 
ورزشــگاه عليمراديان ميهمان پاسارگاد نوين 
است. پاسارگاد با 10 امتياز نزديك ترين تيم به 
دو تيم صدرنشين است و شرايط جدول اين 
تيم را با انگيزه كرده اســت تا بتواند با غلبه بر 
همشهرى خود در اين ديدار 6 امتيازى فتى ساز 

شده و خود را به جمع مدعيان نزديك كند.
پاسارگاد نيز به دنبال انتقام شكست دور رفت 
اســت تا موقعيت خود را بهتر كند اين ديدار 
را حســين عارفى به همراه ميثم ترك جوكار 

و عارف ملكى از مالير قضاوت خواهد كرد.
در سومين دربى هفته ورزشگاه شهيد هرمزى 
تويســركان پذيراى دو تيم ســتاره ســرخ و 
هالل احمر است. هالل احمر كه بازى رفت را 
دو بر يك برده است در اين بازى نيز به دنبال 

كسب پيروزى و ارتقا جايگاه خود است.
تيم ستاره ســرخ نيز كه 9 امتيازى است و در 
رده چهارم قرار دارد در اين ديدار دو هدف را 
دنبال مى كند هم مى خواهد انتقام بازى رفت 
را بگيرد و هم با غلبه به همشهرى خود، خود 
را بــه صف مدعيان نزديك كنــد. اين ديدار 
حساس را حجت قپانورى به همراه مرتضى 
فاطمى صدر و سامان ســحاب منش داورى 

مى كنند.
و ســرانجام در چهارمين بــازى هفته تيم 
وحدت مالير پذيراى شــهداى ســامن در 
ورزشــگاه تختى اين شــهر است وحدت 
كــه در انتهاى جدول قــرار دارد و از حاال 
خطر سقوط را احساس مى كند در اين بازى 
به كمتر از 3 امتياز قانع نيســت و شكست 
ســنگين 5 بر صفر در بازى رفت را مجاب 

مى كند كه فقط به پيروزى فكر كند

دربى همدانى ها 
در ليگ دسته سوم كشور 
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■ دوبيتي:
چو مو دلها پر از درد چه سازم همه عالم پر از كرد چه سازم  

همواز طالعم زرد چه سازم بكشتم سنبلى دامان الوند  
باباطاهر

ما به التفاوت اينترنت آزاد زوار 
به حساب آن ها برگشت

 پس از اينكه وزير ارتباطات اعالم كرد هزينه هاى اينترنتى كه زوار به 
شكل آزاد استفاده كرده بودند، بايد در قالب بسته محاسبه شود و ما به 
التفاوت آن به كاربران برگردد؛ اين اتفاق با همكارى اپراتورها رخ داد.

اعتراض زائرين كربال در خصوص اينترنت توسط وزير جوان پيگيرى 
شد و با مشاركت اپراتورهاى تلفن همراه، اين مبالغ در حال بازگشت 
است.وزير ارتباطات در پاسخ به توئيت هايى كه در واكنش به بازگشت 
ما به التفاوت اينترنت آزاد و محاسبه در قالب بسته صورت گرفت، در 
توئيتر خود نوشت: اينكه پول 26 ميلياردى اربعين بود، تصور كنيد وقتى 
پول كالهبردارى هاى صورت گرفته در ارزش افزوده كه بدون اطالع 

مردم بوده به آن ها برگردد، حس زيباترى نيز خواهيد داشت.

ناسا تا 2035 ميالدى 
فضانورد به مريخ مى فرستد

 ناسا قصد دارد تا 2035 ميالدى فضانورد به مريخ بفرستد. به گفته 
مدير ناسا با توجه به تسريع در انجام ماموريت ارسال فضانوردان به 

ماه، زمان اين ماموريت نيز تغيير كرده است.
به گزارش مهر ، مقامات ناسا تصميم دارند در 2035 ميالدى فضانورد 

به مريخ بفرستند.
اين سازمان قصد دارد تا 5 سال ديگر دوباره فضانورد به ماه بفرستد. 
مقامات اميدوارند ماموريت ماه به انســان ها كمــك كند تا درباره 
زندگى و كار در يك سياره ديگر اطالعاتى به دست آورند و از سوى 
ديگر قابليت ها و فناورى هايى را شناسايى كند كه به آنها اجازه مى 

دهد براى ماموريت به مريخ آماده شوند.

توليد گوشى جان سخت ضد انفجار
 يك شــركت چينى گوشــى جان ســختى را با طراحى ماژوالر 
روانه بازار كرده كه در برابر ســقوط، گــرد و خاك، رطوبت، گرما 
و سرما و غيره مقاوم اســت.به گزارش مهر ، گوشى دوگى اس 90 
پرو توسط شركت دوگى توليد شــده و از جمله نقاط قوت آن سه 
دوربين قدرتمند 48 و 16 و 8 مگاپيكسلى در پشت، بلندگوهاى قابل 
تعويض و باترى هاى طراحى شــده به شكل ماژول جداگانه است. 

دقت دوربين سلفى اين گوشى هم 16 مگاپيكسل است.
گوشــى يادشده به شكلى مستحكم و بسيار مقاوم ساخته شده و در 
دماى منفى 30 درجه تا 60 درجه ســانتيگراد بدون هيچ مشكلى به 
فعاليت عادى خود ادامه مى دهد. اين گوشى در عمق سه مترى آب 

به مدت چهار ساعت بدون هيچ مشكلى سالم باقى مى ماند. 

رونمايى از ابر موتورسيكلت كاوازاكى
 شركت كاوازاكى در جريان برگزارى نمايشگاه خودروى توكيو از 
موتورسيكلت جديد و قدرتمند خود به نام زد اچ 2 با موتور قدرتمند 

197 اسب بخارى رونمايى كرده است.
به گزارش مهر، قدرت گشــتاور اين موتورسيكلت به 8500 دور در 
دقيقه مى رســد و از شتاب و ثبات بااليى در حين حركت در جاده 
برخوردار است.شــبكه اى از ميله هاى فلزى ســبز رنگ هم براى 
افزايش استحكام اين موتورسيكلت و كمك به شناسايى آن در شب 

در نظر گرفته شده است. 
ديسك هاى 290 ميليمترى در جلو و 226 ميليمترى در پشت توقف 
سريع اين موتورسيكلت را در زمان ترمز كردن ممكن مى كند. قيمت 

نهايى اين موتورسيكلت براى فروش هنوز اعالم نشده است.

نخستين بانك موى جهان افتتاح شد
 نخســتين بانك موى جهان در انگليــس در ازاى دريافت 2500 
پوند از افراد نمونه موى آنــان را فريز مى كند. اگر فرد دچار كچلى 
شود، سلول هاى موى موجود در نمونه او شبيه سازى و موى او احيا 
مى شود.به گزارش ايسنا، نخستين بانك موى جهان در شهر منچستر 
افتتاح شــد. هدف اين بانك ريشــه كن كردن كچلى است!مردان با 
پرداخت 2500 پوند مى توانند نمونه موى خود را در اين بانك فريز 
كنند. ســلول هاى كليدى براى اين منظور در آزمايشگاه شبيه سازى 
شده و به ســر فرد تزريق مى شــوند تا موى فرد را احيا كنند. اين 
درحالى است كه 6.5 ميليون مرد انگليسى دچار الگوى كچلى هستند. 
الگوى كچلى تركيبى از ژنتيك و هورمون ها است كه به از بين رفتن 

تدريجى مو از  خط پيشانى تا وسط سر منجر مى شود.

تجليل از نويسندگان كانون پرورشى فكرى 
 از برگزيدگان مسابقه چو ايران نباشد تن من مباد بخش مكاتبه اى با 

محوريت حمايت از كاالى ايرانى تجليل شد.
هشتمين نشست عصر شعر و داســتان انجمن ادبى آفرينش با حضور 
مديــر كل كانون و فعاالن ادبى مراكز همــدان و بيش از 30 عضو اين 

انجمن برگزار شد.
در ايــن برنامه كه اعضا انجمن 5 مركــز همدان و مركز مريانج و اعضا 
مكاتبه اى حضور داشــتند  3 اثر داستانى از زهرا مظاهرى، زهرا بيات، 

اميرمهدى معصومى مورد نقد و بررسى قرارگرفت. 
توجه به عنوان گذارى خوب براى داستان ها، شخصيت پردازى مناسب 
و دادن اطالعات غير مســتقيم از شــخصيت در گفتگو ها و توصيفات 
همچنين بها دادن به منطق داســتانى از نكات ذكر شده در نقد و تحليل 

اعضا و مربيان به صاحبان آثار بود.
 در اين نشست صميمانه ساره خسروى و ماجده اديب مهر، اعضا مركز 

5 همدان نيز آثار شعرى خود را قرائت كردند.
الزم به ذكر اســت كه در اين نشســت از برگزيدگان مسابقه چو ايران 
نباشد تن من مباد بخش مكاتبه اى با محوريت حمايت از كاالى ايرانى 
خانم ها ريحانه كشورى پسنديده و سيده حانيه معصومى تجليل به عمل 
آمد.  عضو توانمند ديگرى كه در اين نشســت مورد تقدير قرار گرفت 
برگزيده مهرواره داســتان آفرينش كژال عســكرى بود كه به دليل ارائه 
ى اثر شايســته در اين مهرواره و نيز اجراى موفق در اختتاميه بيست و 
دومين جشــنواره ى قصه گويى استان توسط مدير كل كانون پرورشى 

فكرى استان تقدير شد.

اكران "هزار تو" در سينما قدس آغاز شد
 "هزار تو" نخستين تجربه فيلم بلند سينمايى امير حسين ترابى است 

كه اكرانش از روز گذشته در سينما قدس همدان آغاز شد.
فيلم ســينمايى"هزار تو" كه پيش از آن البيرنت نام داشت را اميرحسين 
ترابى كارگردانى كرده و ســپهر ســيفى نيز تهيه كنندگى آن را به عهده 
داشت.شهاب حسينى، ســاره بيات، غزال نظر، فريبا جديكار، عليرضا 
ثانى فر، شيرين يزدان بخش، مريم معصومى و پژمان جمشيدى بازيگران 

اين فيلم هستند.
فيلم "هزار تو" كه بازيگران مطرحى از جمله شــهاب حسينى در آن به 
ايفاى نقش پرداخته اند فيلم اجتماعى و قابل تاملى اســت كه گم شدن 

كودكان را موضوع قرار داده است.
مدير امور سينمايى موسسه بهمن سبز همدان با بيان اينكه "هزار تو" در 
سى و هفتمين جشــنواره جهانى فجر به نمايش درآمد گفت: از امروز 
همزمان با سينماهاى سراسر كشور در سينما قدس به روى پرده مى رود.

سعيد شرفى خاطرنشان كرد: مسخره باز، سال دوم دانشكده من، آبى به 
رنگ آسمان و شــاه كش فيلم هايى است كه هم اينك در سينما قدس 

نمايش داده مى شود.
وى گفت: در سينما فلســطين نيز براى عالقه مندان اين هنر فيلم هاى 

درخونگاه، رد خون و ايكس الرج در حال اكران است.

■ حديث:
امام باقر(ع):

خداوند عز و جل مؤمنان را از ِگل بهشت آفريد و از نسيم روح خود ، در آن روان ساخت 
به همين دليل ، مؤمن ، برادر پدرى و مادرِى مؤمن است. پس هر گاه در شهرى از شهرها 

به يكى از آن روح ها اندوهى برسد ، ديگر روح ها اندوهگين مى شوند ؛ چون او از 
آنهاست» ..      
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مريم مقدم  »
 ادعــا ميكنيم بزرگترين غار آبى جهان را صاحبيم 
و  فرصت جذب گردشگر خارجى را در دست داريم 
؛ ادعا ميكنيم لبريز از فرصتهايى همچون آب و هواى 
مطلوب ، چهارفصل ، نزديكى پيست اسكى به مركز 

شهر نزديكى كمتر از 4 ساعت به پايتخت و .... 
ادعا مى كنيم پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين هستيم 
ادعا مى كنيم عنوان پايتخت گردشگرى آسيا به ما تعلق 

دارد 
ادعا مى كنيم ما در گردشگرى حرف براى گفتن داريم 
ادعا مى كنيم بيش از 50 دفتر خدمات مســافرتى در 
استان فعالت ميكنند آنوقت بزرگترين غايبان در وقايع 

مهم گردشگرى جهانيم 
اگر توانمندى نداشتيم ســال 2018 ميزبانى اجالس 
جهانــى گردشــگرى را در همدان به نــام خود رقم 

نميزديم 
اگر توان نداشــتيم امروز يك شهر جهانى و دو شهر 
ملى صنايع دستى را صاحب نبوديم و اگر توان نداشتيم 
بارها به واســطه گردشگرى در عرصه ملى و جهانى 

مطرح نمى شديم. 
امــا حاال پس از رويدادهاى مهم گردشــگرى 2018 
دست از كار كشيده و خارج از گود نشسته ايم و شاهد 

رشد و حركت ديگران در حوزه گردشگرى هستيم .
در روزهاى اخير خبر ســفر وزيــر ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى به عمان  براى تقويت 
روابط فرهنگى در حالى مورد توجه فعاالن گردشگرى 
است كه 60 فعال و موسسه گردشگرى ايران وزير را 
در ســفر به عمان همراهى كردند تا منافع گردشگرى 
خود را از مراودات بين المللى ببرند اما در اين ميان از 

همدانى ها هيچ خبرى نيست 
قرار اســت همكارى هاى دو جانبه جمهورى اسالمى 
ايران و عمان با محوريت گردشگرى سالمت و صنايع  
دستى در جريان سفر على اصغر مونسان وزير ميراث  
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  دستى ايران به مسقط 

پايتخت عمان توسعه و گسترش  يابد .
 اما آنچه سوال برانگيز است غيبت فعاالن گردشگرى 
پايتخت گردشگرى آسيا در اين سفر است در حالى كه 
همدان مدعى ظرفيت گردشگرى سالمت و تاريخى و 
... بوده و هســت . مونسان در اين سفر ضمن بازديد 
از آثار تاريخى عمان با وزراى گردشگرى، بهداشت و 
امور خارجه اين كشــور ديدار و در ارتباط با راه هاى 
توسعه و گسترش مناسبات گردشگرى به خصوص 
در عرصه سالمت و همچنين صنايع دستى گفت وگو 
و تبادل نظر كرد كه در اين گفتگو ها نشســت هايى 
بين فعاالن گردشــگرى ايران و عمان انجام شــد كه 
البته باز هم همدان با آن همه ســروصداى 2018 در 
گردشــگرى غايب بزرگ بودمديركل دفتر بازاريابى 
و تبليغات معاونت گردشــگرى گفت: «نشست هاى 
تجارى فعاالن بخش هاى خصوصى گردشگرى ايران 
و عمان (B2B) در دو نوبــت صبح و بعدازظهر در 
مسقط پايتخت عمان روز گذشته همزمان با سفر وزير 

ميراث فرهنگى به عمان برگزار شد.»
محمدابراهيــم الريجانى مديركل دفتــر بازاريابى و 
تبليغات معاونت گردشگرى با بيان اين مطلب به گفت: 
«نخستين نشست آن نيز صبح روز گذشته  بين فعاالن 
گردشگرى عمان با ايران در محل وزارت گردشگرى 
عمان برگزار شــد. در اين نشست فعاالن گردشگرى 
عمان تقاضاى افزايش پروازها به نقاط مختلف ايران 

از جمله استان هاى مازنداران، گيالن، اردبيل، اصفهان 
و آذربايجان غربى و شرقى را داشتند ( كه البته همدان 
در اين بخش هيچ شانســى براى ابراز وجود ندارد ) 
و عالقه مند بودند تا اتباع كشورشــان به جز موضوع 
گردشــگرى ســالمت و درمان بتوانند از مكان هاى 
تفريحى، پيست هاى اسكى و مناطق خوش آب و هواى 
كشورمان بازديد و استفاده كنند.» ( اين درحالى است 
كه همدان مدعى پويليى گردشگرى سالمت ، داشتن 
پيســت اســكى  و آب و هواى مطلــوب اما فعاالن 

گردشگرى فرصت سوز است) 
وى  از تشــكيل كميته فنى همكارى هاى گردشگرى 
ايران و عمان در مســقط خبر داد و افزود: «عالوه بر 
نشســت هايى كه صبح روز گذشته  با حضور بخش 
خصوصى و وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى برگزار شــد يك كميته فنى تشكيل شد 
و در آن يك برنامه اجرايى چهار ســاله در هفت ماده 
و بيــش از 30 بند به توافق رســيد. برخى از بندها و 
موضوعات آن شــامل تورهاى تلفيقى بود تا در واقع 
زمانى كه اتباع كشورهاى ديگر به ايران مى آيند تشويق 
بشوند ســفر بعدى خود را به مناطق آزاد و برخى از 

استان هاى كشورمان داشته باشند.»
الريجانى اظهار كــرد: از بندهاى ديگــر مى توان به 
همكارى در تســهيل ورود خودروهاى گردشــگران 
عمانى براى سفر به ايران، همكارى در زمينه بيمه هاى 
ملى دو كشور با در نظر گرفتن سازوكار مشترك براى 
تسهيل در پرداخت هزينه هاى درمانى اشاره كرد؛ زيرا 
به طور معمول دولت عمان هزينه هاى درمانى اتباع خود 
را پرداخت مى كند در نتيجه بيمه ها بايد در اين زمينه 

نقش خود را ايفا كنند.»

او تصريــح كرد: «يكى از بندهاى ديگر آن به آموزش 
هتل دارى و ســاير رشــته هاى گردشگرى اختصاص 
دارد كه بايد طرف عمانى و ايرانى با هم در اين زمينه 
همكارى كنند. همچنين قرار شــد كتاب گردشگرى 
ايرانـ  عمان به طور مشترك و در تيراژ باال چاپ شود 
و دو طرف موظف هستند در تمام نمايشگاه هاى خود 
بازاريابــى و تبليغات آن را انجام دهند و اين كتاب را 
توزيع كنند كه اين كار در راستاى تورهاى تلفيقى انجام 

مى شود.»
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات معاونت گردشگرى 
ادامــه داد: «موضوع بندهاى ديگر دربــاره برگزارى 
هفته هاى فرهنگى و گردشگرى در دو كشور و حضور 

در نمايشگاه هاى يكديگر است.»
او درباره توافق اين برنامه اجرايى ميان دو كشور گفت: 
«اين برنامه اجرايى كه در هفت ماده و بيش از 30 بند 
توافق شده است بايد تا پايان سال ميالدى 2019 تمام 
بندهاى آن در يك جدول زمان بندى بشود تا بر اساس 

آن تمامى بندهاى مشخص شده پيگيرى شود.»
الريجانى با اشاره به اينكه در جلسه كميته فنى ايران و 
عمان بر موضوع همكارى در زمينه بازاريابى و تبليغات 
دو كشــور به منظور معرفى جاذبه هاى گردشگرى دو 
كشــور تأكيد شــد، اظهار كرد: «انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى ايران آمادگى خود را براى ميزبانى از 
توراپراتورها و فعاالن گردشگرى عمان براى برگزارى 
تور آشناســازى با محوريت آشناسازى آنها با مقاصد 
جديد گردشــگرى از جمله مازندران، گيالن، اردبيل، 
اصفهان، آذربايجان شرقى و غربى ( كه مشخص است 
همدان هيچ جايى در ايــن برنامه ندارد چرا كه هيچ 
آژانســى از همدان در اين ســفر حاضر نشده است ) 

اعالم كردند و اين موضــوع را به آژانس داران عمانى 
پيشنهاد دادند و قرار شد طى سه ماه آينده اين ميزبانى 
از طرف بخش خصوصى ايران انجام شــود و طرف 

عمانى اسامى خود را اعالم كند.» 
وى افــزود: « دومين نشســت B٢B  نيــز  در هتل 
شــرايتون مقســط به ميزبانى بخش خصوصى ايران 
برگزار شــد. در اين نشست 60 آژانس دار ايرانى ( كه 
هيچ آژانس همدانى بين آنها نيســت ) از استان هاى 
مختلف كشــورمان و 40 فعال گردشــگرى از جمله 
ايرالين ها، مؤسســه هايى كه در حوزه گردشــگرى 
ســالمت و گردشگرى دريايى و تورهاى كشتى فعال 
هســتند، حضور داشتند. اين نشست به همت انجمن 

صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران برگزار شد.»
وى تصريــح كــرد: «آژانس داران عمانــى از وجود 
مسافران زياد براى سفر به ايران خبر دادند و تقاضاى 
ايجاد پروازهاى مســتقيم به كشورمان و در حقيقت 
توسعه خطوط پروازى بين مسقط و استان هايى كه نام 

برده شد داشتند.»
مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
يكم آبان 1398 با وزراى امور خارجه و بهداشت عمان 
براى تســهيل در ورود گردشگران عمانى و ايرانى و 

توسعه گردشگرى ديدار كرد.
اما آنچه قابل تامل است اين نكته است كه چرا همدان 
پس از رويدادهاى 2018 در گردشــگرى به يكباره به 
تنورى ســرد در حوزه گردشگرى بين المللى تبديل 
شد و چرا فعاالن و تصميم گيران اين حوزه نسبت به 
رويدادهاى بين المللى بى تفاوت شده اند آيا مى توان 
بــه بهانه هزينه دار بودن اين برنامه ها دســت از كار 

شست و خارج از گود نشست...؟

 آشغال هاى دوست داشتنى

 «آشــغال هاى دوست داشتنى» يكى از پرحاشيه ترين فيلم هاى سينماى 
ايران در سال هاى اخير است. اين فيلم به كارگردانى، نويسندگى و تهيه كنندگى 
«محســن اميريوسفى» در سال 91 ســاخته شد اما 6 سال به محاق رفت و در 
نهايت ســال 97 اكران شد. «آشغال هاى دوست داشتنى» داستان مادرى مسن 
به نام «منير» اســت كه در اثر اتفاقى مجبور مى شــود يك شب تا صبح خانه 
اش را از هر وسيله اى كه مى تواند برايش دردسرساز شود، خالى كند. او در 
اين شب با عكس هاى شوهر، برادر و پسرانش صحبت مى كند و در حقيقت 
داســتان توسط عكس ها روايت مى شــود. نحوه روايت اين فيلم بديع و نو 
است و نمونه اى در سينماى ايران ندارد. اميريوسفى در اين فيلم به صراحت 
درباره اتفاقات سياســى مهمى در تاريخ ايران اشاره مى كند و آنطور كه گفته 
شــده دليل توقيف 6 ســاله اش هم همين صراحت بوده است. در اين فيلم 
شــهاب حسينى، اكبر عبدى، صابر ابر، هديه تهرانى، حبيب رضايى و شيرين 
يزدانبخش بازى مى كنند. آشــغال هاى دوست داشتنى را مى توانيد از شبكه 

نمايش خانگى تماشا كنيد.

مجموعه آثار فريدون مشيرى
 فردا سوم آبان ماه 19 سال از درگذشت 
«فريدون مشيرى»، شــاعر پرآوازه ايران مى 
گذرد. مشيرى در تهران به دنيا آمد اما پدرش 
زاده همدان بود. مشــيرى سرودن شعر را از 
نوجوانى و تقريباً از پانزده سالگى آغاز كرد. 
نخستين مجموعه شعرش با نام تشنه توفان 
در 28 ســالگى او با مقدمه «محمدحســين 
شــهريار» در ســال 1334 به چاپ رســيد. 
مشــيرى به ادبيات و شعر كهن ايران تسلط 
عميقى داشــت به همين دليل شعرهايش " 

حتى آن هايى كه شعر نو هستند" متاثر از همين شناخت، وزن و قافيه دارند. از اين نظر شعر 
مشيرى شباهت زيادى به شعر اخوان دارد با اين تفاوت كه نگاه مشيرى به زندگى انسانى 
و به دور از سياست بود. مشيرى اما در موسيقى هم دستى بر آتش داشت. او توجه خاصى 
به موســيقى ايرانى داشت و در پى همين دلبستگى طى سال هاى 1350 تا 1357 عضويت 
شوراى موسيقى و شعر راديو را پذيرفت، و در كنار هوشنگ ابتهاج، سيمين بهبهانى و عماد 
خراسانى سهم زيادى در پيوند دادن شعر با موسيقى و ساخت برنامه گلهاى تازه در راديو 
آن سال ها داشت. مجموعه آثار اين شاعر، كتاب ارزشمندى است كه خواندنش را به همه 

عالقمندان به شعر پيشنهاد مى كنيم.

فوتبال عليه دشمن
 شــنيدن كتاب صوتى كتاب 
«فوتبــال عليه دشــمن» نوشــته 
«ســايمون كوپــر» بــا ترجمه و 
پور»  فردوســى  «عــادل  صداى 
پيشنهادى نيست كه بتوان راحت 
از كنار آن گذشــت. اين كتاب از 
ديروز يعنى 30 مهرماه منتشر شده 
است. كتاب «فوتبال عليه دشمن» 
 Football بــا عنــوان اصلــى
 Against the Enemy

نوشــته ى «سايمون كوپر» در سال 1994 منتشر شــد. اين اثر حاصل سفر نويسنده به بيست ودو 
كشور دنيا است و درباره ى تأثير بازى فوتبال بر زندگى مردم نگاشته شده است. اين كتاب در سال 
1994 موفق به دريافت جايزه ى «كتاب ورزشى برتر سال موسسه ويليام هيل» شد كه به بهترين 
كتاب هاى ادبيات ورزشــى تعلق مى گيرد. فوتبال به عنوان جزى جدايى ناپذير از زندگى انسان با 
اقتصاد، سياست و فرهنگ هر جامعه گره خورده است. «سايمون كوپر» براى بررسى اين پديده از 
اوكراين تا كامرون و از برزيل تا آفريقا را طى كرده است تا به درك درستى از تأثير اين بازى در 
زندگى غير فوتبالى مردم برسد. اين كتاب جذاب را مى توانيد با صداى زيباى «عادل فردوسى» 

پور از سايت نشر چشمه و ديگر سايت هاى فروش قانونى كتاب هاى صوتى دانلود كنيد.

دره مرادبيگ
 پاييــز واقعى 
همدان نه از روى 
تقويم، كه با بارش 
نخســتين باران و 
نخســتين  افتادن 
برگ ها از درخت 
نخستين  وزش  و 
آغاز  پاييزى  سوز 
اين  با  شــود.  مى 
پاييــز  حســاب 
همدان چند روزى 
رسما  كه  اســت 

آغاز شــده اســت. يكى از مكان هاى ديدنى پاييز همدان بدون شــك دره 
مرادبيگ اســت. اگر پيش از اين راهتان به اين بخش از همدان افتاده و فكر 
مى كنيد آن جا را خوب ديده ايد، كمى بيشتر تامل كنيد. پاييز دره مرادبيگ 
شــگفت انگيزتر از آن است كه بشود با يك بار ديدنش راضى شد. اين دره 
در قســمت جنوب همدان قرار گرفته است. موقعيت ويژه ى دره مرادبيگ 
باعث شده تا اين مكان به يكى از زيباترين مناطق و نقاط بكر همدان تبديل 
شــود كه طبيعت گردان و گردشگران را به خود جذب مى كند. اين دره در 
يك نقطه بسته  قرار گرفته و به همين دليل رفت و آمد در آنجا بسيار محدود 
و كم بوده  است در حاليكه برخالف اين دره، دره هاى ديگر كوهستان الوند 
پر رفت و آمد هستند. پيشنهاد جدى ما به شما ديدن باغ ها و مناظر استثنايى 

اين دره زيباست. تا هوا سردتر نشده دست بجنبايند.

پيشنهاداتى براى آخر هفته اى جذاب تر

 آشغال هاى دوست داشتنى
خواندنى

 ديدنى

 شنيدنى 

رفتنى

همدان خاموش گردشگرى ايران در خروش 

خارج از گود
با خاطره 2018 
سرخوشيم 
■ غيبت همدان در برگزارى 2 نشست تجارى فعاالن بخش هاى 
خصوصى گردشگرى ايران و عمان


