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فرصت مديريت زنان فقط در روستا!
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اصالحيه

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

بدينوســيله بــه اطــالع ميرســاند مناقصــه عمومــى يــك مرحلــه اى عمليــات 
حمــل ، تخليــه و بارگيــرى شــركت خدمــات حمايتــى كشــاورزى اســتان 
ــه در  ــد ك ــى باش ــورخ  97/7/30م ــماره55/36/97/1669 م ــه ش ــدان ب هم

هميــن روزنامــه در تاريــخ  97/8/1بــه چــاپ رســيده اســت.

شاورزی ھاد  دمات وزارت  شاورزیر  ی  ما

در راستاى معرفى شيخ الرئيس 
توسط بنياد بوعلى سينا

تنديس
ابن سينا در 

دانشگاه هاى 
معتبرجهان 

نصب مى شود

 رئيس جمهور، رســالت و نقش دانشگاه ها، اساتيد 
و دانشــجويان را در روند زدودن ســريعتر مشكالت 
جامعه، محورى و بســيار مهم برشمرد و گفت: گاهى 
واقعيت ها با تفســير و احساس مردم متفاوت است و 
اساتيد دانشــگاه ها به عنوان مرجع اجتماعى، در ارائه 
تفسير واقعى به جامعه، مسوولند و بايد در اين فرايند، 

مشاركت فعالتر داشته باشند.
ــلمين   ــالم و المس ــنا، حجــت االس ــزارش ايس ــه گ ب
حســن روحانــى در جلســه اى بــا حضــور جمعــى از 
محققــان علــوم اجتماعــى و اســاتيد جامعــه شناســى 
ــاط  ــد نش ــه باي ــان اينك ــا بي ــور، ب ــگاه هاى كش دانش
ــت  ــش تقوي ــش از پي ــران بي ــروز اي ــه ام را در جامع
كنيــم، گفــت: گاهــى بــا تفســيرهايى از واقعيت هــاى 
ــا  ــير ب ــن تفاس ــى اي ــه گاه ــم ك ــه اي ــه مواج جامع
ــادى  ــه زي ــى فاصل ــوده و حت ــق نب ــا منطب واقعيت ه

دارد.
رئيس جمهور بــا بيان اينكه "تفســيرى كه گاهى در 
جامعه از وضع و مشــكالت امروز و فردا وجود دارد، 
باالتر از واقعيت ها اســت"، اظهارداشت: ما بايد تالش 
كنيم تا از اين فاصله كاســته شود و البته اين بدان معنا 
نيست كه ما براى گسترش اميد، خالف واقع گفته و يا 
صرفًا شعار بدهيم بلكه بايد واقعيت ها و مشكل را در 

همان حدى كه هست و نه بيشتر، بيان كنيم.
روحانــى، بيان راه حل ها همزمان با طرح مشــكالت 

را ضرورى خواند و تصريح كرد: امروز بايد ســرمايه 
اجتماعــى را با تقويت اعتماد عمومــى بيش از پيش 
افزايش دهيم چرا كه كاهش سرمايه اجتماعى مى تواند 
بزرگتريــن معضل جامعه باشــد ك ه البته آن هم، از 

كاهش اعتماد نشات مى گيرد.
رئيس جمهور اظهارداشت: دانشگاه بايد مستقل عمل 
كرده و به هر نتيجه اى كه در تحقيقات و پژوهش هاى 
علمى رســيد، اعالم كند اما اساتيد دانشگاه نبايد خود 
را از دولت جدا بدانند و همه ما بار مسووليت سنگينى 

را برعهده گرفته ايم.
روحانى با تاكيد بر اينكه " همانطور كه علم دستورى 
نمى شود انتقاد هم نمى تواند دستورى باشد"، گفت: ما 
استقالل دانشگاه و بررســى هاى علمى و پژوهشى را 
مى پذيريم اما اينكه شــما كنارى بايستيد و بدون ارائه 
راهكارهاى عملى، صرفــا انتقاد كنيد و بگوييد دولت 
اين كار را بكند يا انجام ندهد، قابل پذيرش نيســت. 
همه بار مسووليت ســنگينى را مشتركًا بردوش داريم 
و بايد براى انجام بهينه اين مسووليت سنگين، نهايت 

تالش خود را بكار بگيريم.
رئيس جمهور با بيان اينكه بايد موفقيت ها و دستاوردها 
را تبليغ و ناكامى ها را هــم به همان اندازه واقعى آنها 
بيان كنيم، افزود: دولت معصوم نيســت و ممكن است 
در برخى موارد نيز در كنار موفقيت ها و دستاوردهاى 
گســترده اى كه داشــته، خطاهايى هم داشته باشد كه 

ضرورى اســت آن خطاها را بــا راه حل بيان كنيد. به 
عبارتى همه بايد به دنبال راه حل برويم و وارد ميدان 

شده و مسايل را تبيين كنيم.
 روحانى تصريح كرد: ما كشــور نيرومندى هستيم و 
نبايد اجازه داد برخى ها آينده را براى مردم سياه ترسيم 
كرده و آنان را نگران سازند. جامعه ما نبايد نگران فردا 
باشــد ؛ جامعه اى كه بيش از امروز، نگران فردا باشد 
باعث مى شــود همين نگرانى از فردا، امروز آن را نيز 

برهم بزند.
رئيس جمهور با تاكيد بــر اينكه تمام تالش ما بايد 
معطوف به تقويت انســجام و ســرمايه اجتماعى و 
اعتماد عمومى شــود، اظهارداشــت: حكومت ما بر 
مبناى مردم ســاالرى اســت اما الزامــات آن گاهى 
اوقات رعايت نمى شــود به گونه اى كه در مواردى 
شــاهديم بعد از انتخابات، تــازه دوره انتقام گيرى 
رقبا شــروع شده و حتى به قيمت لطمه زدن به مردم 
و كشــور، مشــكالتى را براى دولت و جامعه ايجاد 

مى كند.
روحانى دســتاوردها و اقدامات دولت در بخش هاى 
مختلف از جمله زنــان، جوانــان، اقليت هاى قومى، 
آزادى ها، عمران روستاها، كاهش تورم، توسعه خطوط 
ريلى و جاده اى و بهره گيرى از منابع مشترك انرژى با 
همسايگان را كم سابقه ذكر كرد اما تأكيد نمود كه اين 

به معناى نبود مشكالت در كشور نيست.

ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

رئيس جمهور در ديدار جمعى از محققان و اساتيد علوم اجتماعى:

انتقـاد دستـورى نبـاشد
■ جامعه نگران فردا نباشد

 بايد عملكرد مجموعه هاي قضايي به گونه اي باشد 
كه مردم اعتقاد داشــته باشــند دادگستري پيگير حل 
مشكل آنها و حافظ اموال و اعراض شهروندان است.
رئيــس كل دادگســتري اســتان همــدان در جلســه 
ــن  ــهروندي  ضم ــوق ش ــر حق ــارت ب ــأت نظ هي
ابــراز رضايــت از ميــزان نظــارت و اشــرافيت 
هيــأت نظــارت و بازرســي حقــوق شــهروندي بــر 

اســتان  زندان هــاي  و  بازداشــتگاه ها  وضعيــت 
مرتبــط  مســائل  و  موضوعــات  بايــد  گفــت:  
بــا حقــوق شــهروندي اولويت بنــدي شــده و 
ــا  ــر روي اولويت ه ــز ب ــا تمرك ــأت ب ــاي هي اعض
ــا حــد امــكان خروجــي  و برنامه هــاي ترســيمي ت
كار كــه همــان رضايتمنــدي مــردم و اجــراي 

ــردد. ــل گ ــت، تحصي ــون اس قان

تــوكل حيدري.در خصوص موضــوع نحوه توقيف 
خودروها و وســايل نقليه اظهار داشــت: توقيف و 
داللــت خودروها به پاركينگ ها به دســتور مقامات 
قضايي يا توســط مأموران انتظامــي بايد منحصر به 
قوانين مرتبط باشــد و نحوه نگهداري خودروها نيز 
به گونه اي باشــد كه آســيب و يا هزينه غيرقانوني بر 

شهروندان تحميل نگردد.

رئيس كل دادگستري استان همدان:

مردم بايد  بدانند دادگستري پيگير حل مشكل آنها است

جمعيت اشتغال ناقص آمارها را صعودي نشان مي دهد

نرخ بيكاري استان
هنوز 2رقمي

■ پيش از اين بارها مسئوالن از تك رقمي شدن نرخ بيكاري خبر داده بودند

نماينده كميسيون هماهنگى بانك هاى همدان خبر داد

5600 جوان در نوبت وام ازدواج
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فردا برگزار مي شود

سومين نكوداشت روز كبودراهنگ

روز
ت 

داش
گراني قيمت محصوالت ياد

كشاورزي به جيب چه 
كساني مي رود

 قيمت خيلي از اقالم خوراكي و پرمصرف 
در بازار همدان همچنان باال و گران است. البته 
موضوع گراني ها چندان موضوع تازه اي نيست .
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

شركت آبفار همدان به دنبال كاهش انشعابات غيرمجاز است
 رئيس اداره امور حقوقى و قراردادها و پاسخگويى به شكايات شركت آب و فاضالب روستاى استان همدان از كاهش 80

درصدى شكايات مردمى و افزايش رضايتمندى مشتركين در سالجارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سيدمصطفى حسينى در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزايش كمى قراردادهاى اين شركت از ابتداى سالجارى 
تا كنون گفت: ظرف بازه زمانى مذكور، 151 قرارداد به ارزش 37 ميليارد تومان منعقد شده كه بخش عمده از اين قراردادها به 

مراحله اجرا رسيده و مابقى در حال اجراست. 
رئيس اداره امور حقوقى و قراردادها و پاسخگويى به شكايات شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان در بخش ديگرى 
از ســخنانش ضمن اشاره به بهبود عملكرد شــركت آبفار و افزايش رضايتمندى مشتركين روستايى در سالجارى، اظهار كرد: 
خوشبختانه درسال 97 با افزايش رضايتمندى مشتركين مواجه بوديم به گونه اى كه اين نوع از رضايتمندى در سالجارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به 80 درصد رسيد. وى با بيان اينكه در سالجارى تنها با 2 تا 3 شكايت مردمى مواجه بوديم كه به 
موارد مذكور نيز رسيدگى شد، تصريح كرد: با راه اندازى سامانه 1523 و اعزام اكيپ هاى مربوطه به محل حادثه، كاهش شكايات 

مردمى و رسيدگى حداكثرى به امور مشتركين را شاهد بوديم. 

سايت پسماند ناحيه جنوبى استان مشخص نشده
 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با اشاره به اجراى طرح جامع پسماند زباله در استان همدان، بيان كرد: سياست 

اصولى در طرح جامع پسماند، بحث پردازش و بازيافت است.
سيدعادل عربى در تشريح اجراى طرح جامع پسماند در استان، مطرح كرد: طرح جامع به گونه اى است كه تمامى دهيارى ها و 

روستاها موظف به انتقال زباله هاى مربوط به حوزه خود به مراكز پسماند زباله هستند.
وى در رابطه با روند اجراى طرح جامع پســماند، گفت: همواره طرح جامع پس از مكان يابى كه براساس دستورالعمل موجود 

محيط زيستى صورت مى گيرد، انجام مى شود كه خوشبختانه مطالعات اين طرح در استان همدان در حال انجام است.
عربى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مكان موردنظر براى سايت پسماند در ناحيه جنوبى هنوز مشخص نشده است، عنوان 
كرد: در ناحيه جنوبى روند تأسيس سايت به علت مشخص نبودن مكان مناسب، با ُكندى مواجه بوده و قرار است ناحيه جنوبى 

بين شهرستان هاى تويسركان و نهاوند واقع شود.  
وى با اشــاره به سياســت مديريت اصولى در رابطه با پســماند زباله، اظهار كرد: اين سياســت با هدف ايجاد انگيزه و جذب 

سرمايه گذار به منظور بازيافت پسماندهاى استان به  صورت تجمعى است.

گراني قيمت محصوالت كشاورزي
 به جيب چه كساني مي رود

مهدي ناصرنژاد »
 قيمت خيلي از اقالم خوراكي و پرمصرف در بازار همدان همچنان 
باال و گران است. البته موضوع گراني ها چندان موضوع تازه اي نيست 
و خيــز بلند قيمــت خوراكي جات مردم تقريباً از ابتداي ســالجاري 
كليد خورد. اما نكته مهــم در اين گراني ها، همانا قيمت محصوالتي 
نظير ســيب زميني و گوجه فرنگي و اقالمي از خانواده بزرگ و محترم 
تره بار اســت كه قاعداً بايد اين روز ها خيلي ارزان باشد؛ چون فصل 
برداشت چنين محصوالتي است و مهمتر اينكه چنين محصوالتي در 
خود استان همدان توليد مي شود؛ از جمله سيب زميني يا گوجه فرنگي 
كه در انحصار كشــت و كار توليدكنندگان اســدآبادي است، يا خيار 
و صيفي جات و نظير آن كه عالوه بر دشــت هاي حاصلخيز نهاوند، 
كبودراهنگ، اســدآباد و دشــت بهار و منطقه كوريجان و در كنار آن 
مالير و تويسركان، عمده گلخانه هاي استان را هم به خود اختصاص 

داده است و اوج برداشت و سرريز آن به بازار مصرف مي باشد.
متأســفانه محصول هندوانه كه كشت و داشت آن پدر منابع آب هاي 
زيرزميني را درآورده اســت، پاييز امسال چندان به درآمدزايي نخورد 
و گويا صادرات در پيچ وخم چگونگي تبديل ارز آورده آن به مشكل 
خورد و از طرفي هم خريــداران آن طرف مرزي هم رغبت چنداني 
براي اجازه ورود به كاميون هاي حامل هندوانه از خود نشان نداده اند.

بــا اين حال انتظار مي رفت در چنين موســمي فرصت كافي به مردم 
استان همدان براي خريداري و پيش بيني زمستانه محصول سيب زميني 
داده شود، اما چنين سودايي چندان مطابق ميل و منفعت مشتي واسطه 
و دالل بازار ســيب زميني نبوده و نيست و پيش از اينكه بازار استان 
از اين محصول اشــباع شود، همه راه ها به ســمت مرزهاي غربي و 
تــا حدودي هم بنادر جنوبي كشــور عالمت گذاري شــد و تا مردم 
بخواهند محصول تازه و پاييزه ســيب زميني را نوبرانه كنند، قيمت ها 
بــه كيلويي 5 هزار و 4 هزار تومان گرايــش پيدا كرد. اگرچه قيمت 
ســيب زميني در روزهاي اخير كمي تعديل پيدا كرد اما اين به آن معنا 
نيست كه صادركنندگان نوكيسه ســيب زميني بخواهند اولويت را به 
مصرف كنندگان داخلي بدهند. فراموش نكنيم توليد ســيب زميني در 
استان همدان و از جمله شهرستان بهار كه قطب اصلي توليد محصول 
كشور مي باشد، به قيمت خيلي سنگيني براي مردم استان تمام مي شود؛ 
چون سيب زميني از جمله محصوالتي است كه با آب فراوان به دست 
مي آيد و در همين شهرســتان بهار در هر نوبت كشــت سيب زميني 
معادل آب 2 دهانه ســد 30 ميليــون مترمكعبي يعني در مجموع 60 
ميليون مترمكعب آب مصرف مي شود (ميانگين ظرفيت ذخيره سازي 
آب در ســد اكباتان ساالنه 30 ميليون مترمكعب است) تا حدود 300 
هزار تن سيب زميني حاصل شود و چنين روند توليدي كه منفعت آن 
مســتقيماً به جيب مشتي دالل و واسطه مي رود، براي نسل هاي آينده 
اين استان و بخصوص مناطق همدان و بهار بسيار گران تمام مي شود 
و البته كه اگر خود كشــاورزان و توليدكنندگان زحمتكش سودبرنده 
اصلي چنين منابع و ذخاير عظيم ملي باشــند، قابل تحمل مي بود. در 
واقع مردمان همدان و بهار هم بايد گرانبهاترين منابع خود يعني آب را 
را براي توليد يك محصول خرج كنند و هم آن را كيلو، كيلو گران تر از 
قيمت معمول بخرند، در حالي كه درآمدش به جيب واسطه ها مي رود. 

مي شود همان مثلي كه مي گويند «به نام ما و به كام ديگران».
اصوالً قاعده هر توليدي در هر منطقه از كشور اين است كه در وهله 
اول مــردم همان منطقه تأمين شــوند و مــازاد آن در صورت صرفه 
اقتصادي و كمك به درآمد ملي صادر شود. اما متأسفانه در هيچ گوشه 
كشور ما اينگونه نيست و سرمايه داران مداخله گر ابتدا به فكر درآمد و 

سود خود هستند و منافع و مصالح ملي اصوالً مالك نيست. 

قلع و قمع 60 كاربرى غيرمجاز در اراضى 
كشاورزى همدان

 مدير امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان از قلع و 
قمع 60 مورد تغيير كاربرى غيرمجاز در اراضى كشاورزى خبر داد و 
گفت: در 6 ماهه امسال به 512 مورد تغيير كاربرى غيرمجاز اخطاريه 

داده شده است.
نيك مرادى در گفت وگو با ايسنا، منطقه همدان، اظهار كرد: از ابتداى 
سال 97 تا پايان شهريور 512 مورد تغيير كاربرى غيرمجاز كه عمدتا 
ايجاد ديوار و بنا و محوطه سازى در اراضى مشمول قانون بوده، اخطار 

داده شده است.
وى با اشــاره به اينكه 1517 اكيپ روز گشــت زنى در اراضى استان 
شــده است، تصريح كرد: دراين مدت 125هزار و 912كيلومتر گشت 

زنى شده است.
وى با بيان اينكه سامانه 131 براى گزارش تغيير كاربرى هاى غيرمجاز 
است، افزود: در ســالجارى 322 تماس با اين ســامانه توسط مردم 
صــورت گرفته كه 217مورد مربوط به تغييــر كاربرى غيرمجاز بوده 

است.
نيك مــرادى با بيان اينكه از ابتداى امســال 60 مورد احكام مربوط به 
تغيير كاربرى غيرمجاز اجرا شــده است، با اشاره به واگذارى اراضى 
ملــى براى طرح هاى مختلف، تصريح كرد: از ابتداى ســال تا كنون 
5.5هكتار از اراضى ملى به 3طرح غير كشــاورزى و 0.15 هكتار به 

يك طرح كشاورزى واگذار شده است.
مدير امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان گفت: تا پايان 
ســال گذشته حدود  100هكتار از اراضى ملى به نيروگاه خورشيدى 

واگذار شده است.

انعقاد قرارداد سفرهاى دربستى 
در ايام اربعين ممنوع است

 مديــركل راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى اســتان همدان از 
ممنوعيت سرويس هاى دربستى اســتان به مناطق مختلف كشور در 

ايام اربعين خبر داد.
به گزارش فــارس ، مصطفى پناهنده در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
براى فراهم كردن حضور شايســته زائران مرقد امام حسين(ع)، انعقاد 
قرارداد سفرهاى دربستى در ايام اربعين حسينى براى مقاصدى غير از 
شــهرهاى مرزى در استان ايالم، توسط شركت هاى مسافربرى بدون 

هماهنگى اين اداره كل و انجمن صنفى ممنوع است.
وى با اشاره به اينكه اولويت سفرها در اين ايام تنها استان ايالم است، 
از تمام دست اندركاران خواست به منظور نظم بخشى در امر جابجايى 
زائران اربعين حسينى، هرگونه انعقاد قرارداد در زمينه جابجايى زائران 
با هماهنگى اداره كل و انجمن هاى صنفى بخش حمل و نقل مسافر 

استان باشد.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان با بيان اينكه آمادگى 
كامل براى تمام عوامل حمل و نقل ايجاد شده است، يادآور شد: اداره 
كل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان از حداكثر ناوگان هاى 

عمومى به منظور اياب و ذهاب زائران حسينى استفاده مى كند.
وى ادامه داد: اقدامات حمايتى شامل سوخت رسانى به ناوگان  حمل و 
نقل جاده اى براى انتقال و جابه جائى زائران به مرز مهران ارائه مى شود.

پناهنده بيان كرد: با توجه به اينكه اســتقبال مردم براى زيارت عتبات 
عاليــات به ويژه كربالى معلى در ايام اربعين هر ســال رو به افزايش 
اســت، اين اداره كل با تمام توان آماده پاســخ گويى به زائران اربعين 

حسينى و ارائه خدمات به آنان است.

1- فرودگاه همدان پروازهاي اربعين ندارد. گفته مي شــود در حالي كه 
پروازهاي عراق در دستور كار است،  انتظار مي رفت پروازهاي عتبات در 
ايام اربعين فعال شود. گويا استان پس از تعطيلي فرودگاه، برنامه ريزي 
براي از ســرگيري پروازها را ندارد. گفتني است سرمايه گذاري چندين 
ساله براي توسعه فرودگاه استان و وعده هاي راه اندازي پروازهاي داخلي 

و خارجي در حال حاضر بي نتيجه مانده اند.
2- برآوردهاي اوليه خســارت زلزله نهاوند هنوز اعالم نشده است. 
گفته مي شــود پس از 2 زلزله چند روز گذشته در شهرستان نهاوند، 
هنوز آماري از ميزان خسارت ها و اقدامات مربوطه ارائه نشده است. 
گفتني اســت در حالي كه هشــدار براي ادامه زلزله داده مي شــود و 
در آستانه فصل ســرما از پيش بيني براي بازسازي و مستحكم سازي 

ساختمان هاي آسيب ديده در شهرستان خبري نيست.
3- انتخابات شــورايارها برگزار مي شود. گفته مي شود وزارت كشور 
با برگزاري انتخابات براي شورايارها در محالت موافقت كرده است. 
گويا با اين تصميم، بزودي شــوراي محالت انتخاب خواهند شــد. 
گفتني اســت در سال هاي اخير فعاليت شورايارها تعطيل شده بود كه 
انتخاب شــورايارها با درخواست شوراي شهر تهران و موافقت وزير 

انجام خواهد شد.

ــال 5  ــهريورماه امس ــان ش ــا پاي  ت
هــزار و 639 جــوان همدانــى در صــف 

ــد. وام ازدواج بودن
هماهنگــى  كميســيون  نماينــده 
ســتاد  در  همــدان  بانك هــاى 
اســتان  جوانــان  امــور  ســاماندهى 
ــه  ــه در 6 ماه ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــارد  ــزار و 81 ميلي ــداى امســال 2 ه ابت
ريــال تســهيالت در حــوزه امــور 
جوانــان پرداخــت شــده اســت، اظهــار 
كــرد: 27 درصــد تســهيالت متعلــق بــه 

ــت. ــوده اس ــى ب ــك مل بان
ــه  ــا اشــاره ب محمــد مهــدى مليــكان ب
ــاورزى  ــك كش ــد بان ــه 14 درص اينك
ــهيالت  ــت تس ــك مل ــد بان و 11 درص
 51 گفــت:  كرده انــد،  پرداخــت 
درصــد تســهيالت توســط ســه بانــك 
ــت  ــت پرداخ ــاورزى و مل ــى، كش مل

ــت. ــده اس ش
هماهنگــى  كميســيون  نماينــده 
بانك هــاى همــدان بــا اشــاره بــه 
اينكــه بانــك ملــى نســبت بــه 6 ماهــه 
ابتــداى ســال گذشــته 66 درصــد 
تســهيالت بيشــترى بــه ازدواج جوانــان 
اختصــاص داده اســت، افــزود: 5 هــزار 
و 639 نفــر تــا پايــان شــهريورماه 
ــد. امســال در صــف وام ازدواج بوده ان
ــترين  ــاله ها بيش ــا 29 س 15 ت

بيــكاران همــدان
معاون اشتغال و كارآفرينى اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان با اشاره 
به نرخ بيكارى استان گفت: نرخ بيكارى در 
همدان 27 درصد اســت كه افرادى با سنين 

15 تا 29 سال را شامل مى شود.
قربان فــر از رتبه برتر اين اســتان در نرخ 
بيكارى و جوانان جوياى كار خبر داد، افزود: 
نرخ بيكارى در اســتان يك درصد كمتر از 
نرخ بيكارى در سطح كشــور است و اين 
آمار بيانگر تالش موفقيت آميز مسئوالن در 

اين زمينه است.
ــالن  ــار فارغ التحصي ــه آم ــاره ب ــا اش وى ب

ــن  ــرد: در اي ــوان ك ــاى كار اســتان عن جوي
ــل  اســتان 22 هــزار دانشــجو فارغ التحصي

شــده و جويــاى كار هســتند. 
مديركل ورزش و جوانان استان همدان نيز 
با بيان اينكه همدان به عنوان سومين استان 
در امور ساماندهى جوانان در كشور شناخته 
شده است، گفت: خوشبختانه استان همدان 
توانســت با تدبير و فراهــم كردن امكانات 
در تمامــى امور، زمينه رشــد و بالندگى را 
براى جوانان فراهم ســازد كه اين تمهيدات 
در زمينه اشــتغال و ازدواج و ديگر مسائل 

جوانان درنظر گرفته شده است.
رســول منعــم بــا اشــاره بــه انجــام 3 طرح 
ــان  ــور جوان ــاماندهى ام ــراى س ــى ب مال
عنــوان كــرد: در اســتان همــدان ســه 
ــان  ــور جوان ــاماندهى ام ــراى س ــرح ب ط
ــكارى  ــا هم ــه ب ــد ك ــه ش ــر گرفت درنظ
دســتگاه ها و نهادهــاى مربوطــه ايــن ســه 

ــت. ــام گرف ــتان انج ــرح در اس ط
ــالق  ــدى ط ــش 1,1 درص  افزاي

ــدان در هم
سرپرســت معــاون امــور جوانــان اداره كل 

ورزش و جوانــان همــدان هــم از افزايــش 
1,1 درصــدى طــالق طــى 6 ماهــه ابتداى 

امســال در همــدان خبــر داد.
محرم روزبه در اين مراســم اظهار كرد: 15
دســتگاه ستاد ســاماندهى امور جوانان در 
حوزه ازدواج و تعالــى خانواده برنامه هايى 
ارائه كرده اند تا سند ساماندهى امور جوانان 
تهيه شود. وى  با اشاره به اينكه سند توسعه 
اوقات فراغت تدوين شده كه بر اساس آن 
پايان سال دستگاه هاى برتر معرفى خواهند 
شد، گفت: اين سند بر اساس شرايط موجود 

دستگاه ها تنظيم شده است.
سرپرســت معــاون امــور جوانــان اداره 
كل ورزش و جوانــان همــدان خاطرنشــان 
ــته  ــال گذش ــداى س ــه ابت ــرد: در 6 ماه ك
9 هــزار و 597 نفــر در اســتان ازدواج 
كرده انــد كــه ايــن تعــداد در 6 ماهــه 
ابتــداى امســال بــه 8 هــزار و 412 مــورد 

ــيده اســت. رس
وى بــا بيــان اينكــه 6 ماهــه ابتــداى 
ــه نســبت  امســال  12,3 درصــد ازدواج ب
ســال گذشــته كاهــش داشــته اســت، 

افــزود: در 6 ماهــه ابتــداى ســال گذشــته 
ــت  ــه ثب ــورد طــالق ب ــزار و 943 م يك ه
ــه  ــال ب ــابه امس ــدت مش ــه م ــيده ك رس
ــت. ــيده اس ــورد رس ــزار و 964 م يك ه
نماينــده جوانــان در همــدان نيــز بــا بيــان 
اينكــه اميــدوارم امكانــى فراهــم شــود تــا 
ــق  ــان ح ــان، جوان ــور جوان ــتاد ام در س
ــرد: در  ــار ك صحبــت داشــته باشــند، اظه
ــارى  ــان آم ــور جوان ــاماندهى ام ــتاد س س
بســيارى از آمــار ارائــه شــده مــورد قبــول 
ــرايطى  ــدوارم ش ــه امي ــان نيســت ك جوان
فراهــم شــود تــا جوانــان از نزديــك 

ــور باشــند. ــر ام ــد پيگي بتوانن
اميــر غالمى پارســا بــا بيــان اينكــه در 
حــال حاضــر خانــه جوانــان همــدان 
مشــكالتى دارد امــا بــراى خانــه جوانانــى 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  نظــر  مــد 
اعتباراتــى در نظــر گرفتــه شــده كــه 
بخشــى را بايــد اســتاندارى پرداخــت 
كنــد، گفــت: نيــاز بــه ايجــاد خانــه 
آنچــه  اســاس  بــر  بزرگ تــر  جوانــان 
وزارت ورزش عنــوان كــرده، وجــود دارد.

نماينده كميسيون هماهنگى بانك هاى همدان خبر داد

5600 جوان 
در نوبت وام ازدواج

 رئيــس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان با انتقاد از روند عمليات 
اجرايى تقاطع غير همســطح سردارشــهيد حاج 
حســين همدانى، گفت: ادامه اين پروژه بايد به 

صورت فازبندى انجام شود.
على رحيمى فر در جلسه كميسيون فنى و عمرانى 
شوراى شهر به دنبال بازديد از روند اجراى تقاطع 
غيرهمسطح سردار شــهيد حاج حسين همدانى 

اظهار كرد: در حال حاضر پيشــرفت مطلوبى در 
روند احداث اين پل مشاهده نمى شود.

وى بــا اشــاره به وضعيــت اقتصادى كشــور 
خاطرنشــان كرد: با توجه بــه محدوديت منابع 
مالى شهردارى، الزم است عمليات اجرايى پل به 
صورت فازبندى پيش رود كه در مرحله نخست 

بايد پل اصلى به اتمام برسد.
به گزارش فارس، رئيس كميسيون فنى و عمرانى 

شوراى اسالمى شهر همدان گفت: در اين پروژه 
تا زمانى كه عمليات اجرايى فاز نخســت تكميل 
نشده اســت فازهاى بعدى نبايد اجرايى شود و 
اين خود بخشــى از مشكل ترافيك اين منطقه را 

حل مى كند.
وى افزود: اجراى پروژه ها با توجه به اولويت هاى 

آنها در سطح شهر امرى ضرورى است.
رئيس كميسيون شهرســازى و معمارى شوراى 

اســالمى شــهر همدان نيــز گفت: الزم اســت 
پروژه هاى عمرانى شهردارى اولويت بندى شود و 
تا زمانى كه پروژه هاى نيمه كاره به اتمام نرســيده 

عمليات اجرايى پروژه بعدى شروع نشود.
نرگــس نــوراهللا زاده بــا تأكيــد بــر تقويــت 
زيرســاخت هاى عمرانــى خاطرنشــان كرد: در 
اجراى پروژه هــا بايد از توان و ظرفيت نيروهاى 

كاردان و متخصص استفاده شود.

تقاطع غير همسطح 
سردار همدانى 
پيشرفت 
مطلوبى ندارد

 رســانه ها بهتريــن فرصــت را براى 
مديران شــهرى فراهم مى كنند تا از نظرات 
شهروندان آگاه شده و زمينه مشاركت فعال 

آنان را به شكل بهترى فراهم نمايند.
رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان  با بيــان اين مطلب در 
نشســت هم انديشــى با مديرمسئوالن و 
خبرنگاران رسانه هاى مكتوب همدان گفت:  
رســانه ها نقش تاثيرگذارى در روشنگرى 

جامعه دارند.
سعيد خوشبخت افزود: رسانه ها مى توانند 
اميد را در جامعه زنده نگه دارند و در برابر 
هجمه جنگ نرم دشــمن با ظرافت مقابله 

كنند.
وى با اشــاره به نقش رســانه ها در توسعه 
شهرى تاكيد كرد: يكى از كليدى ترين ابزار 
نرم افزارى در اختيار مديران شهرى كه مى 
تواند نقش بســزايى در حل و فصل مساله 
هاى پيچيده پيش رو داشته باشد و آن رسانه 

هاى ارتباطى از جمله مطبوعات است، 
به اعتقاد خوشبخت  اگر يك قدم در راستاى 
توسعه برداشته شود  مطمئنا اين توسعه رفاه 

اجتماعى را به دنبال خواهد داشت.
مديرمسئول روزنامه همدان پيام  هم در اين 

نشست بر ضرورت توجه به توسعه فرهنگى 
در راستاى توسعه شهرى تاكيد كرد.

نصــرت ا... طاقتى احســن تاكيــد كرد: 
توســعه فرهنگى و توســعه پايدار شهرى 
در ادبيات برنامه ريزى شــهرى كاربست 
زيادى داشــته و غالبا در كنــار هم قرار 
مى گيرند. يعنى توســعه فرهنگى ضرورتًا 
مى تواند به توســعه پايدار شــهرى و نيز 

پايدارى شهرى كمك نمايد.
وى ادامه داد: اگر به دنبال توسعه فرهنگى و 
اجتماعى هستيم  مديريت فرهنگى بايد زير 

مجموعه شهردارى باشد.
مدير مســئول روزنامه هگمتانــه نيز اظهار 
نظارتي  بازوي  مي توانند  رســانه ها  داشت: 
مديريت شهري باشند و با پيگيري مطالبات 

مردم،  عملكرد اين نهاد را ارتقا دهند.

عليرضا معتمد زاده بــا بيان اينكه مديريت 
شهرى به رسانه  ها نياز دارد گفت مى توان 
از ظرفيت  رسانه هاى مكتوب استفاده كرد 
و اولين گام براى تحقق اين موضوع ارتباط 

دو سويه است.
پور وهابى سردبير روزنامه سپهر غرب  هم 
گفــت: آگاهى مردم از حقوق شــهروندى 

توسط رسانه ها منجر به «توسعه» مى شود.

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان  

رسانه ها نقش تاثيرگذارى در روشنگرى جامعه دارند
شركت 185 هزار دانش آموز همدانى در 

انتخابات شوراهاى دانش آموزى
 معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش همدان از شركت 
بيــش از 185 هــزار دانش آمــوز همدانى در انتخابات شــوراهاى 

دانش آموزى خبر داد.
به گزارش فارس ، حســن آقا يوسفى در مراســم نمادين برگزارى 
بيست و يكمين دوره انتخابات شوراهاى دانش آموزى اظهار كرد: در 
نظام جمهورى اسالمى به طور ميانگين هر سال يك انتخابات برگزار 
شده كه نشــان از اهتمام ويژه نظام به مشاركت اجتماعى و سياسى 

مردم در تعيين سرنوشت خود است.
وى با بيان اينكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر ساحت 
تربيت اجتماعى و سياســى تأكيد شده كه نهاد شوراى دانش آموزى 
هم در همين راستا تشكيل شده است، افزود: در اين انتخابات 185 
هــزار و 414 دانش آمــوز همدانى بيش از 8 هــزار نفر را به عنوان 

نمايندگان خود انتخاب كردند.
معاون پرورشــى و فرهنگــى آموزش و پرورش همدان با اشــاره 
به اهميت آموزش حقوق شــهروندى در بيــن دانش آموزان، گفت: 
شــوراى دانش آموزى فرصتى را فراهــم مى كند كه بتوانيم نظرات 
ديگران به ويژه نظر مخالفان را بهتر تحمل كنيم و قانون مدارى و نظم 
را در كنار آن بياموزيم.وى عنوان كرد: برگزارى انتخابات شــوراى 
دانش آموزى در ترويج مشــورت و ارتقاى روحيه مشاركت جويى 

براى دستيابى به جامعه مدنى اثرگذار است.
يوســفى بيان كــرد: تركيب اعضا در مدارس شــش پايــه ابتدايى 
بر حســب تعداد دانش آموزان پايه ســوم تا ششــم خواهد بود و 
دانش آموزان پايه سوم ابتدايى و باالتر مى توانند عالوه بر نامزد شدن 
در شــوراى مدرسه، در رأى گيرى هم شركت كنند. وى خاطرنشان 
كرد: انتخابات شوراهاى دانش آموزى هر سال در راستاى آماده سازى 
دانش آموزان براى مشاركت در آينده سياسى كشور و تقويت حس 

مسئوليت پذيرى در سطح مدارس برگزار مى شود.
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كسب رتبه اول استاني شهرستان كبودراهنگ
 در كاهش تصادفات 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: شهرستان كبودراهنگ د ركاهش تصادفات و اعمال 
قانون و برخورد با متخلفين رتبه اول استان را كسب كرده است.

فرمانده پليس راه شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در شوراي هماهنگي ترافيك 
اين شهرســتان اظهار داشت: خوشــبختانه در 6 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته 36 
درصد در تعداد و نوع تصادفات، 42 درصد در تعداد نفرات فوتي كاهش داشتيم همچنين 
در خصوص توقيف موتور سيكلت نيز 77 درصد، توقيف خودرو 26 درصد و برخورد با 

تخلفات و اعمال قانون 8 درصد افزايش داشتيم.

حمزه طائفي افزود: بيشترين وسيله نقليه كه در تصادفات داريم به ترتيب موتور سيكلت، 
وانت پيكان، وانت نيستان است و كمتري مورد ميني بوس و اتوبوس است و علت بيشتر 
حوادث رانندگي نيز عدم توجه به جلو و استفاده از تلفن همراه، خستگي و خواب آلودگي 

راننده، تخدي از سرعت مجاز در اين شهرستان مي باشد.
معاون سياســي اجتماعي فرماندار شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين نشست گفت: 
اميدواريم با رفع موانع و مشــكالت نظر شــاهد كاهش بيــش از پيش تصادفات در 
سطح شهرستان باشيم و با موتور سيكلت سواري متخلفي كه موجب ايجاد تصادفات 
تلخ و ناگوار مي شــوند بايد قاطعانه برخورد كرد همچنين با فرهنگ سازي در زمينه 
اســتفاده از كاله ايمني براي موتورسواران تا حدي زيادي مي توان از تصادفات منجر 

به فوت جلوگيري كرد.
عمران ذيغمي افزود: يكي از مهمترين مطالبات مردم شهر كبودراهنگ ساماندهي رفت و 
آمد و سدمعبر است كه شهرداري بايد به اين مسئله به صورت ويژه بپردازد و در جهت 
رفع مشكالت مردم تالش بيش از پيش داشته باشد خصوصا ساماندهي وانت بار ما بايد 

تا 10 آبان ماه انجام شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بيشتر سرويس هاي مدارس متأسفانه مجوز 
ندارند بايد تمامي مدارســي كه سرويس دانش آموزي دارند به آموزش و پرورش اعالم 
كنند و آموزش و پرورش نيز موظف است تمامي سرويس هاي مدارس را شناسايي و به 

راهور اعالم كند و بايد تمام سرويس هاي مدارس به داشتن مجوز تردد كنند.

خبـر

اجراى «طرح دادرس» در مالير 
 مديــر آمــوزش و پرورش شهرســتان مالير از اجــراى «طرح 

دادرس» در 38 دبيرستان شهرستان خبر داد.
ــرح  ــه ط ــان اينك ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــلگى در گفت وگ ــادى س ه
دادرس بــراى هفتميــن ســال متوالــى در مــدارس شهرســتان ماليــر 
اجــرا مى شــود، اظهــار كــرد: طــرح دادرس كــه مخصــوص 
دانش آمــوزان پايــه هشــتم دبيرســتان اســت در 38 دبيرســتان 
ــتان در  ــه 26 دبيرس ــود ك ــرا مى ش ــر اج ــرانه مالي ــه و پس دختران

ــرار دارد. ــوكار ق ــامن و ج ــق س ــى در مناط ــر و مابق مالي
ــاى  ــزارى دوره ه ــرح و برگ ــن ط ــت اي ــه اهمي ــه ب ــا توج وى ب
نظــرى و عملــى بــراى دانش آمــوزان افــزود: ايــن طــرح براســاس 
ــازمان  ــرورش و س ــوزش و پ ــن وزارت آم ــه بي ــه اى ك تفاهم نام
ــرا  ــور اج ــر كش ــدارس سراس ــده در م ــد ش ــر منعق ــالل احم ه

مى شــود.
ــادآور شــد: ســال  ــر ي ــرورش شهرســتان مالي ــر آمــوزش و پ مدي
ــه  ــق ب ــر موف ــره مالي ــاى 14 نف ــرح  تيم ه ــن ط ــته در اي گذش

ــدند. ــتانى ش ــوم اس ــه دوم و س كســب رتب
ــدارس و  ــران م ــان پرورشــى، مدي ــراى مربي ــرد: ب ــح ك وى تصري
كســانى كــه در ايــن طــرح مشــاركت جــدى دارنــد دوره ضمــن 

ــى شــده اســت. ــدت هشــت ســاعت پيش بين ــه م ــى ب خدمت

معدوم سازى بيش از 2/5 تن موادخام 
غيرقابل مصرف در اسدآباد

 مدير اداره دامپزشــكى شهرســتان اســدآباد از كشف، ضبط و 
معدوم سازى بيش از 2 تن و 500 كيلوگرم موادخام غيرقابل مصرف 

در اين شهرستان طى 6 ماه ابتداى سال جارى خبر داد.
ــرد:  ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــور در گفت وگ ــادل بصيرى محمدپ ع
در 6 مــاه ابتــداى امســال در قســمت بازرســى موادخــام بيــش از 
4 هــزار مــورد بازرســى واحدهــاى موادخــام در ايــن شهرســتان 
ــن و 500 ــش از 2 ت ــى ها بي ــن بازرس ــه در اي ــه ك ــام گرفت انج
ــده  ــدوم ش ــط و مع ــرف ضب ــل مص ــام غيرقاب ــرم موادخ كيلوگ

اســت.
وى در ادامــه بيــان كرد: طى مــدت فوق 412 هزار نوبت ســرانه 
واكسيناسيون عليه 12 نوع بيمارى دامى و مشترك در اين شهرستان 

انجام شده است.
بصيرى محمدپور با اشاره به فعاليت 2 اكيپ بخش دولتى و 2 مركز 
بخش خصوصى در بحث واكسيناســيون دام شهرستان تصريح كرد: 
فاز واكسيناسيون بروسلوز دام شهرستان در پايان كار خود قرار دارد 
و در اين راســتا 4 هزار نوبت در قسمت واكسيناسيون بروسلوز دام 
ســبك و 3 هزار نوبت بروسلوز دام ســنگين در 6 ماه ابتداى سال 

انجام داده ايم.

هر روز مسير شير سنگى تردد مى كنم اتوبوس هاى اين مسير فرسوده 
و نقص فنى دارند و متاســفانه با تاخير به مقصد مى رسم. فرسودگى 
اتوبــوس ها و كثيف بودن صندلى ها از مواردى اســت كه ســبب 
نارضايتى مسافران شده است. با توجه به اينكه همدان شهر توريستى 
است و شيرسنگى هم يكى از آثار تاريخى استان به شمار مى آيد بهتر 
نيســت براى جذب توريســت به اين نكات هم توجه شود. حداقل 

بخاطر توريست هم شده به اين مسئله رسيدگى كنيد.
شهروندان ميدان شير سنگى

ابتداى خيابان شــريعتى مقابل بانك سپه، به علت نبود روشنايى، هوا 
كه تاريك مى شود در آن مكان اتفاقات ناگوارى مى افتد . لطفا براى 

آن مكان فكرى بكنيد.
صدفى

من راننده اتوبوس واحد در مســير اعتماديه هســتم و شاهد بعضى 
بى اخالقى ها در اتوبوس هســتم از جمله در كنار صندلى ها آشغال 
بيسكوييت گذاشــتند و يا روى صندلى ها يادگارى مى نويسند و با 
صداى بلند موسيقى گوش مى دهند و ... . اين كار بى فرهنگى و بى 
مسئوليتى اســت. وقتى كه مسافر سوار مى شود اين صحنه ها را مى 
بيند به راننده شاكى مى شود لطفا ياد بگيريم به حقوق همديگر احترام 
بگذاريم چرا كه اتوبوس يك وســيله نقليه عمومى است. ممنون مى 

شوم اين مسائل را رعايت كنيد.
از طرف رانندگ5ان اتوبوس

 از 19 شهريور تا 30 مهر قيمت پنير از 8400 تومان به 10000 تومان 
گران شــده تازه اگر هم به قيمت روى محصول به خريدار بفروشند. 
بخدا براى بســيارى از اقشــار كم درآمد سخت است. لطفا مسئوالن 

رسيدگى كنند.
شوقى

درمانگاه شهر صالح آباد بهورز خانم ندارد. مردم شهر صالح آباد يك 
سال است پيگير  اين موضوع هستند ولى متاسفانه از طرف  مسئولين 
هيچ اقدامى نشده است اين در حالى است كه بيشتر مردم روستاهاى 

اين بخش به اين مركز مراجعه مى كنند لطفا رسيدگى فرماييد. 
اهالى شهر صالح آباد

مديران كم كار مسائل سياسى را
 بهانه نكنند

 فرمانــدار نهاوند گفت: تا من فرماندار نهاوند هســتم نمى گذارم 
كسى با عظمت مردم بازى كند.

مرادناصرى در جلســه شــوراى ادارى شهرســتان گفت: تعدادى از 
مديران كم كار نهاوند، كه تعداد آنها از انگشــت هاى يك دست هم 
كمتر هستند، قصددارند كم كارى و نارضايتى مردم از عملكردخود را 

با مسائل به دور از واقعيت سياسى توجيه كنند.
ناصرى گفت: خوشبختانه اكثر مديران نهاوند، به دنبال حل مشكالت 
مردم هستند و دغدغه شــان خدمت و كار است ولى تعداد انگشت 
شمارى نيز نتوانســته اند در كنار مردم قرار بگيرند و همدل و همراه 
آنان باشــند. وى ادامه داد: وقتى به اين مديران كم كار يادآورى و يا 
تذكرى مى دهى، كم كارى و نارضايتى مردم را به مســائل سياسى كه 
واقعيت ندارند ربط مى دهند، كه بهانه اى بيش نيســت، اين عده بايد 
بدانند كه مردم چنين مديرى را نمى خواهند چرا كه مردم مديرانى مى 

خواهند كه به خدمت و تالش براى حل مشكالت فكر كنند.
فرماندار نهاوند بيان داشــت: تا من فرماندار نهاوند هستم نمى گذارم 
كســى با عظمت مردم بازى كند و مديران حــق ندارند به جز كار و 

خدمت به موضوع ديگرى فكر كنند.
مراد ناصرى اظهار داشت: برنامه هاى روستاگردى و محله گردى در 
شهرستان به هيچ وجه تشريفاتى نبوده و هدف اصلى آن ديدار چهره 
به چهره با مردم و رفع مشكالت آنان بوده است لذا سعى كرده ايم با 
ايجاد تعهد و همكارى همه مســوولين شهرستان به پيگيرى مطالبات 
بپردازيم.ناصرى افزود: كارهاى زيادى در نهاوند انجام شــده، ولى با 
وجود تمام كارهاى صورت گرفته بايد بگويم متاسفانه نهاوند از روند 

توسعه بسيار جامانده است.
وى در پايان گفت: امســال در بحث گردشــگرى 4ميليارد تومان از 
دو بخش اعتبارات اســتانى و اعتبارات 2018 به سراب هاى نهاوند 
اختصاص داديم، كه اين خود نشــان از نگاه ويژه اســتان به نهاوند و 

تالش مديران دولت تدبير در شهرستان است

توليد 42 تن عسل در فامنين
 مدير جهادكشــاورزى شهرستان فامنين با اشــاره به اتمام طرح 
آمارگيرى از ُكُلنى هاى زنبورعســل شهرستان فامنين، از توليد 42 تن 

عسل در اين شهرستان خبرداد. 
جعفر كاويانى دلشــاد در گفت وگو با ايســنا، افزود: بر اساس جدول 
زمان بندى طرح آمارگيرى از كلنى هاى زنبورعســل در فامنين از 14

مهر تا 30 مهر سالجارى انجام گرفت. 
وى با اشــاره به اينكه 100 درصد آمار كلنى هاى زنبورعسل در سال 
97 در ثبت شــده است، تصريح كرد: 4721 كلنى در فامنين ثبت شد 
و ميزان توليد عســل آن 42 تن و 4 كيلــو ژل رويال بود كه اين آمار 
نشــان مى دهد در سال 97 نسبت به سال گذشته 50 درصد در توليد 
عسل افزايش داشته و توليد ژل رويال نيز 30 درصد بيشتر شده است. 
وى با بيان اينكه در ســال 96 تعداد آمار 3293 كلنى در فامنين ثبت 
شده است، اظهار كرد: سال گذشته حدود 27 هزار و 873 تن عسل و 

3 كيلوگرم ژل رويال برداشت شده است. 

مركز غربالگرى سرطان مالير 
در حال احداث است

 رئيس شــبكه بهداشــت و درمان مالير گفــت: در حال حاضر 
پروژه هاى بهداشــتى و درمانى بسيارى در دست ساخت يا در شرف 
بهره بردارى فيزيكى اســت كه نيازمند انجــام تدابير الزم و حمايت 
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى شهرســتان و معاونت توسعه 

مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى همدان است.
محســن تركاشوند در گفت وگو با ايســنا، به پروژه مركز غربالگرى 
سرطان بيمارستان مهر مالير اشــاره كرد و افزود: اين پروژه با تأخير 
به صورت امانى درحال ساخت است كه احداث آن به زودى به اتمام 

مى رسد.
وى افزود: اين مركز با هدف غربالگرى سرطان در منطقه احداث شده 
و تأثير بسزايى در كاهش مرگ ومير ناشى از بيمارى سرطان در مردم 

شهرستان مالير و حومه دارد.
تركاشوند به در دست اقدام بودن ساخت دومين كلينيك ويژه بزرگ 
استان همدان در مالير اشاره و خاطرنشان كرد: در بحث محوطه سازى 
اين پروژه نيازمند ايجاد زيرساخت هاى الزم هستيم.وى با بيان اينكه 
تجهيزات مورد نياز كلينيك ويژه خريدارى شده و براى تكميل كادر 
پزشــكى و درمانى آن از ظرفيت هاى شهرستان استفاده مى كنيم، ادامه 
داد: در بحث احداث پروژه هاى بهداشتى پيشرفت چشمگيرى داشته و 

در سطح استان همدان، شهرستان مالير بهترين وضعيت دارد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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ايميل

 سرپرســت پژوهشــكده انگــور و 
كشــمش دانشــگاه ماليــر گفــت: در 
مورخه 25 و 26 مهرماه نماينده سازمان 
خواروبــار جهانى به همــراه  هيأتى از 
مؤسســه پژوهش هاى اقتصادى وزارت 
جهادكشــاورزى بــه منظــور بازديد از 
وضعيت صنعت انگور، كشــمش، شيره 
و ســاير فرآورده هاى جانبى آن در مالير 

حضور يافتند.
روح الــه كريمى در گفت وگو با ايســنا، 
افزود: در اين حضور از تمام حوزه هاى 
مرتبــط با انگــور و كشــمش از جمله 
تاكستان هاى  دره جوزان،  تاكســتان هاى 
ســاختمان  و  تحقيقاتــى  آموزشــى 
پژوهشــكده، آزمايشگاه ها و كارگاه هاى 
دانشــگاه مالير، ايستگاه تحقيقات انگور 
ماليــر، كارخانجات تهيه و بســته بندى 
كشــمش، موزه و صنايع دســتى مرتبط 
با برداشت، خشــك كردن و تهيه شيره 
انگور، قنوات و سيســتم توزيع آب در 
تاكســتان ها و بازارچه هــاى زنگنــه و 
روستاى گردشگرى مانيزان طى دو روز 

بازديد به عمل آمد.
عمــده اى  بخــش  كــرد:  اظهــار  وى 
شــهر  بــه  مربــوط  پروپــوزال  از 
جهانــى انگــور، فيلمنامــه و ترجمــه 
ــا حــوزه انگــور  بروشــورهاى مرتبــط ب
ــط  ــر توس ــتان مالي ــمش شهرس و كش
اختيــار  در  و  ترجمــه  پژوهشــكده 

نماينــده فائــو قــرار گرفــت.
ــد از  ــه در بازدي ــان اينك ــا بي ــى ب كرم
تحقيقاتــى  آموزشــى  تاكســتان هاى 

سيســتم  تشــريح  بــه  پژوهشــكده، 
ــك  ــماره ي ــاغ ش ــود در ب ــارى موج آبي
بــراى نماينــده فائــو پرداختيــم، افــزود: 
ــش از 15 ــزارى بي ــا برگ ــكده ب پژوهش
كارگاه فصلــى و 4 كنفرانــس تخصصــى 
ــزايى در  ــش بس ــمش نق ــور و كش انگ
ــاورز و  ــزار كش ــش از 5 ه ــوزش بي آم

ــت.  ــته اس ــناس داش كارش
و  انگــور  پژوهشــكده  سرپرســت 
كشــمش دانشــگاه ماليــر گفــت: نماينده 

ــد از تمــام پتانســيل هاى  ــا بازدي ــو ب فائ
ــور، كشــمش  ــوزه انگ ــتان در ح شهرس
و  كــرد  ابرازخرســندى  شــيره  و 
ــاد كشــت وكار،  ــه قدمــت زي باتوجــه ب
ارتبــاط  و  موجــود  زيرســاخت هاى 
ســازمان هاى  بــا  تاكــداران  خــوب 
و  دانشــگاهى  مراكــز  و  دولتــى 
پژوهشــى بــه ويــژه پژوهشــكده انگــور 
ــانس  ــر از ش ــور مالي ــمش، انگ و كش
بااليــى بــراى جهانــى شــدن برخــوردار 
اســت البتــه نتيجــه قطعــى در جلســه اى 
كــه تقريبــًا ظــرف 2 مــاه آينــده در مقــر 
ســازمان خواروبــار جهانــى در رم ايتاليــا 

برگــزار و اعــالم مى شــود.
وى يادآورشــد: در رونــد ثبت جهانى 
انگــور مالير در فائــو، فرماندارى ويژه 
پژوهشــكده  مالير،  دانشــگاه  ماليــر، 
انگور و كشــمش، دفتر امــور بين الملل 
جهادكشاورزى  مديريت  مالير،  دانشگاه 
مالير، ميراث فرهنگى، ارشــاد و ســاير 
دســتگاه هاى ذيربط تالش قابل توجهى 

داشتند.

28 سمن 
در بهــار 
فعــال است
 معاون فرماندار شهرســتان بهار عنوان 
كرد: در حال حاضر 28 سازمان مردم نهاد 

در شهرستان بهار فعال است.
به گزارش مهر، على اكبر ســلطانى راد در 
جلســه هماهنگى شكل گيرى كميته هاى 
شهرستانى سمن ها در فرماندارى بهار كه 

با حضور روساى ادارات مرتبط با سمن ها، 
مديران عامل سمن هاى فعال بهار و رئيس 
مجمع ســمن هاى استان و اعضاى  هيأت 
رئيسه مجمع برگزار شد، گفت: 28 سمن 

در شهرستان بهار فعال است.
وى بابيان اينكه اعضاى ســمن ها بايد به 
تقويت  بــه  نســبت  خودجوش  صورت 
مجموعه خود گام بردارنــد، گفت: انتقاد 
سازنده بايد در دستور كار مطالبات سمن 

ها باشد.
وى با بيان اينكه سمن ها بايد بيش از پيش 
ياور دولت باشــند به عدم مســتند سازى 

مناسب ســمن ها از فعاليت ها اشاره كرد 
و گفت: از شــكل گيرى كميته شهرستانى 

سمن ها حمايت مى كنيم.
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوراى مب ــر ش دبي
اســتان همــدان نيــز بــا بيــان اينكــه اعتيــاد 
اوليــن و مهمتريــن آســيب اجتماعــى 
ــدى  ــد از رشــد تصاع اســت، گفــت: باي

ــرد. ــرى ك ــو گي ــاد جل اعتي
بيشتر  اينكه  بابيان  حســينى  سيدرســول 
افراد جامعه حتى يك ساعت هم آموزش 
آشنايى با آثار ســوء مواد مخدر را نديده 
اند بر ضرورت حضور نماينده سمن ها در 

جلسات تاكيد كرد.
رئيس مجمع استانى سمن ها نيز با تشريح 
ســاختار مجمع بر لزوم توجــه به نقش 
اثربخش سمن هاى شهرستانى تاكيد كرد و 
گفت: مديران بايد مسئوالنه تا حل مشكل 

گام بردارند.
ســيدمصطفى موســوى بابيــان اينكــه 
ــمن  ــس س ــود را از جن ــد خ ــران باي مدي
هــاى  پتانســيل  گفــت:  بداننــد،  هــا 
ــاال  ــار ب ــى شهرســتان به مشــاركت مردم
ــار در  ــاى به ــمن ه ــت س ــت و جدي اس

ــت. ــر اس ــل تقدي ــرى قاب ــه گ مطالب

شانس باالى انگور مالير در جهانى شدن

كارت دانشجويي مريم سهرابي جاه فرزند عبدا... به 
شماره ملي 0020748469 رشته شيمي محض دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9612103031 مفقود 

گرديده  و  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 حماسه 5 آبان كبودراهنگ پيام آور 
پيروزي انقالب اسالمي 57 بود 

انقــالب بــه قصبــات و دهات كشــيده 
شــده اســت و در دهات كوچكي به نام 
كبودراهنــگ 5 نفر شــهيد و چندين نفر 
جانباز شــده اند و اين نشــان از نزديكي 
پيروزيســت و هيچ كس جلودار حركت 

انقالبي مردم نخواهد بود.
امام خميني(ره) در سخنراني خود در جمع 
ايرانيان مقيم فرانسه در نوفل لوشاتو حماسه  
5 آبان كبودراهنگ را مژده نزديكي پيروزي 
انقالب اســالمي عنــوان مي كنــد و آنچه 
عنوان شــد از سخنراني ايشان در خصوص 
كبودراهنگ و حماسه بزرگ مردان اين ديار 

است.
حماســه 5 آبــان كبودراهنــگ كــه امام 
خمينــي(ره) از آن به عنــوان مژده اي براي 
پيروزي انقالب يــاد نمودند روزي بود كه 
مردم به دنبال تظاهرات گســترده خود در 
روزهاي گذشــته و مبارزات آشكار و نهان 
خود در 5 آبان ســال 57 تظاهرات وسيعي 
از مقابل مســجد جامع شــهر آغاز شد كه 
نيروهاى رژيم شاه با عنوان جان فدائيان شاه 
مردم را به گلوله بستند و 5 تن از غيورمردان 
اين سرزمين را به شهادت رسانده و ده ها تن 

را مصدوم و مجروح نمودند.
تظاهــرات مــردم در روز 5 آبان و آنچه در 
ايــن روز در مقابل نيــروي پايداري «جان 
فدائيان شــاه» اتفاق افتاد ثمــره مبارزه 40 
ســاله روحانيون و انقالبيون بود كه در اين 
روز به وســعت 5 آبان كبودراهنگ حماسه 
شد. حماسه اي كه كبودراهنگ را در رديف 
اول مبارزه براى عدالت و انقالب و اســالم 

قرار داد.
برپايــي عدالــت، بيزاري از ظلم و ســتم، 
اعتقــادات و اصول دينــي، و مذهب تنها 
آفرينش  براي  كبودراهنــگ  مردم  انگيزه ي 
قيام خونين 5 آبان بــوده و اين انگيزه بعد 
از 40 سال از پيروزي انقالب اسالمي هنوز 
در رگ هاي مردم اين سرزمين جريان دارد.

شهيد محمد شعاعي، شهيد علي مسلم خاني، 
شــهيد محمود دالكي و شــهيد علي قلي 
عاشــوري و شهيد 13 ساله اين ديار عمران 

كردي 5 شهيد حماسه ساز 5 آبان كبودراهنگ 
بود كه با جانفشاني خود تالش ها و مبارزات 
40 ساله انقالبيون كبودراهنگ را به نمايش 

گذاشتند.
براي گراميداشــت ياد و خاطره شــهدا و 
زنده نگه داشتن ياد شــهدا، آبان ماه به نام 
كبودراهنگ رقم خورده اســت و اين هفته 
در تقويم كبودراهنگ به نام اين شهرســتان 

نامگــذاري و روز 5 آبان روز شهرســتان 
معرفي مي شود.

تا براي هميشــه اين ظرفيــت بزرگ و اين 
حماســه كه تأثير و نقــش آن در پيروزي 
انقــالب اســالمي مشــهود بوده اســت 
كبودراهنگ را به عنوان پيشگامان ارزش هاي 

انقالبي به نمايش بگذارد.
همايش بزرگ روز شهرســتان گراميداشت 

شــهداي 5 آبان براي ســومين سال متوالي 
در روز پنج شنبه در ســالن جوان اين شهر 
با حضور گســترده اى از نخبگان كشوري 
اســتاني و شهرســتاني، مســئولين، مردم 
غيور شهرســتان، خانواده هاي معظم شهدا 
و ايثارگــران و ميهمانان ويــژه، هنرمندان 
قهرمانــان ورزشــي فرهنگــي و... برگزار 

مي شود.

فردا برگزار مي شود

سومين نكوداشت روز كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: 
ســومين ســال نكوداشــت روز شهرستان 
ــهداي  ــت ش ــگ و گراميداش كبودراهن
پنجــم آبــان روز پنجشــنبه ســوم آبــان با 
حضــور نخبگان، فرهيختــگان و ميهمانان 
ــتان و  ــارج از اس ــتان و خ ــل اس از داخ
و  ايثارگــران  شــهداف  خانواده هــاي 
ــتان و  ــدار شهرس ــار واليتم ــاير اقش س

مســئوالن برگــزار خواهــد شــد.
دبيــر ســتاد بزرگداشــت روز شهرســتان 
بــا  گفت وگــو  در  كبودراهنــگ 
ــا اظهــار داشــت: در ايــن  ــگار م خبرن
همايــش كــه ســردار دهقــان، مشــاور 
رهبــري فرمانــده معظــم كل قــوا 

ــول  ــرد و در ط ــد ك ــخنراني خواه س
ايــن هفتــه برنامه هــاي متنــوع مذهبــى، 
ــد  ــزار خواه فرهنگــي و ورزشــي برگ
شــد و در تمامــي مــدارس شهرســتان 
بــا موضــوع روز شهرســتان و شــهداي 
ــان موضــوع نقاشــي، انشــاء  پنجــم آب
ومســابقات ورزشــي برگــزار مي شــود.

رضــا عســگري خاطرنشــان كــرد: ديدار 
بــا خانواده هــاي معظــم شــهداي پنجــم 
ــف  ــاي مختل ــن برنامه ه ــان همچني آب
از ديگــر برنامه هــاي نكوداشــت روز 

شهرســتان اســت.
از  همايــش  ايــن  در  افــزود:  وي 
ــم  ــهداي پنج ــم ش ــاي معظ خانواده ه

نخبــگان  و  كارآفرينــان  از  و  آبــان 
در  و  مي شــود  تجليــل  شهرســتان 
ــگاه از  ــش، نمايش ــن هماي ــيه اي حاش
دســتاوردهاي همشــهريان و  نمايشــگاه 
ــم  ــاي پنج ــر روزه ــس از تصاوي عك
ــد. ــد ش ــا خواه ــال 57 برپ ــان س آب

عســگرى ادامــه داد: در ايــن همايش از 
ظرفيــت نخبــگان نيــروي انســاني براي 
توســعه همه جانبــه شهرســتان اســتفاده 

مى شــود 
وي در پايــان از تمامــي مــردم واليــي 
شهرســتان خواســت تــا بــراي هرچــه 
ــش  ــن هماي ــدن اي ــزار ش ــر برگ بهت

ــند. ــته باش ــور داش حضــوري پرش



Y K

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

چهارشنبه  2 آبان ماه 1397  شماره 3321

4

خبـر

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

س
مجل

س
لتمجل
دو

وزير خارجه آلمان: 
همه ابزارهاى ديپلماتيك براى حفظ پيمان 
منع موشك هاى هسته اى ميان برد را به كار 

مى گيريم
 وزير خارجه آلمان گفت كه تمامى راهكارهاى ممكن براى حفظ 
پيمان منع موشك هاى هســته اى ميان برد را به كار خواهد بست و به 

اين منظور مى خواهد از كمك ناتو استفاده كند.
بــه گزارش فارس، «هايكو ماس» وزير خارجه آلمان قصد دارد براى 
حفظ پيمان منع موشك هاى هســته اى ميان برد (INF ) اقدام كند و 
اميدوار اســت كه سازمان پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) در اين زمينه 

به وى كمك كند.
اين توافــق براى منافع اروپا از اهميت حياتى برخوردار اســت و تا 
زمانى كه شانسى براى نجات آن وجود داشته باشد كه بتوان توافق را 
حفظ كرد ما مى خواهيم كه از همه ابزارهاى ديپلماتيك استفاده كنيم 

تا آن را حفظ كنيم.
ماس مى خواهد اين موضوع را در ســطح جهانى و در ســازمان ناتو 
مطرح كند: «ما اين موضوع را در دستور كار روزانه ناتو قرار خواهيم 
داد و آمادگى داريم كه با  روســيه كار كنيم تا مجبور به اجراى توافق 
INF  شود. ما نمى خواهيم كه مسابقه تسليحاتى جديدى آغاز شود.»
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا شامگاه شنبه روسيه را به نقض 
«پيمان منع موشك هاى هسته اى ميان برد» متهم و تهديد كرد كشورش 
را از آن خارج مى كند. وى گفت: «ما طرفى هســتيم كه داخل توافق 
مانده ايم و آن را رعايت كرده ايم ولى روســيه، متأسفانه، از آن پيروى 
نكــرده اســت. بنابراين، ما اين توافق را خاتمــه خواهيم داد و از آن 

خارج مى شويم.»
«پيمان منع موشــك هاى هســته اى ميان برد» اياالت متحده آمريكا و 
روســيه را از تملك، توليد يا پرتاب آزمايشــى موشك هاى كروز با 
بــرد بين 300 تــا 3400 مايل منع مى كند. روســيه تأكيد كرده كه تا 
زمــان پايبندى آمريكا به اين پيمان پايبند مى ماند، اما والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روســيه سال گذشته گفت هر اقدامى كه آمريكا درباره 

اين توافق انجام دهد با حركتى مشابه تالفى خواهد شد.

6 كشته و 40 زخمى در انفجار تروريستى 
در جنوب موصل

 يك منبع آگاه امنيتــى عراق از انفجار يك خودروى بمب گذارى 
شده در بازارى در جنوب شهر موصل در استان «نينوى» خبر داد.

به نوشــته پايــگاه خبرى «شــفق نيوز»، اين منبع اعــالم كرد كه اين 
خودروى بمب گذارى شــده در بازارى در ناحيه «القيارة» در جنوب 
موصل منفجر شــد و طى آن شش نفر از جمله دو سرباز كشته و 40 

نفر از شهروندان زخمى شدند.
پس از انتشــار اين خبــر، «احمد الجبورى» نماينــده پارلمانى عراق 
خواستار توقيف مسئوالن امنيتى در پى اين انفجار در جنوب موصل 

شد.
وى اعالم كرد: اين انفجار به دليل فساد زياد در سرويس امنيتى روى 
داده است و از زمان آزادسازى موصل از دست داعش، چنين انفجارى 

در موصل بى سابقه بوده است.
الجبورى از وزير كشور و وزير دفاع خواست تا افسر اطالعات القيارة، 
رئيس پليس اين منطقه و ســاير مقامات مسئول امنيتى اين بخش را 

دستگير و بازخواست كنند.
گروه تروريســتى داعش در ســال 2014 با حمله به شهر موصل، 
آن را تحت اشــغال درآوردند. ارتش عراق در ماه اكتبر سال 2016
عمليات آزادســازى اين شــهر را آغاز كرد و پس از حدود 9 ماه 
مبارزه، ســرانجام موفق شــد اين شــهر را به طور كامل از اشغال 

تروريست ها آزاد كند.

اسالم آباد موظف به برگرداندن سالم اتباع 
ربوده شده ايرانى است

 تحليلگر ارشــد امور دفاعى پاكستان گفت: سازمان هاى امنيتى ما 
به صورت بى وقفه تالش مى كنند تــا ردپايى از محل اختفاى اتباع 
ايرانى ربوده شده از سوى يك گروهك تروريستى در مرز اين كشور 
بيابند و يقينا دولت پاكســتان موظف اســت، اتباع ايرانى را سالم به 

وطنشان بازگرداند.
«امجد شعيب» سرلشكر بازنشسته ارتش پاكستان در گفت و گوى با 
ايرنا با بيان اينكه عمليات شناســايى از سوى ارتش و نهادهاى امنيتى 
اين كشــور در مناطق مختلف ايالت بلوچستان براى شناسايى مخفى 
گاههاى تروريست ها در جريان است، گفت: اميد است، طى روزهاى 

آينده خبرهاى خوشى به گوش مردم ايران و پاكستان برسد.
وى با تاكيد بر گســترش روابط امنيتى و اطالعاتى بين پاكســتان و 
جمهورى اســالمى ايران بــه منظور جلوگيرى از تــردد گروه هاى 
تروريستى و شرور در نقاط مرزى دو كشور گفت: دست هاى پنهان، 

در پى ايجاد اختالف بين دو كشور همسايه هستند.
شــعيب با تشــريح چالش هاى پيش رو در تاميــن امنيت پايدار در 
مرزهاى مشترك پاكستان و ايران گفت: دشمنان در حال برنامه ريزى 
در راســتاى نا امن كردن مرزهاى مشــتركند تا به اهداف شوم خود 

برسند.

مالك اصالح طلبان در انتصابات به جاى 
تخصص باندبازى است

 عضو حــزب كارگزاران ســازندگى گفت: انتصابــات افراد در 
شــهردارى بر اســاس حزب، باند و طايفه است و به تخصص افراد 

توجه نمى شود.
فائزه هاشمى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به 
ســوالى مبنى بر انتصابات سياسى در شــهردارى تهران گفت: براى 
كار هاى مديريتى تخصص افراد مهم اســت، اما متاسفانه مالك قرار 
دادن طايفه، حزب و گروه و باند حتى در مورد خود اصالح طلبان هم 
اين امر مصداق دارد و افراد بر اســاس توانايى هايشان در كار ها قرار 

نمى گيرند و شاخص هاى مديريتى كمتر مورد توجه است.
وى ادامه داد: براى مثال در شــهردارى و يا نهاد هايى كه اكنون دست 
اصالح طلبان است، شاهد هســتيم كه انتصابات افراد از روى گروه، 

حزب و باند بيشتر صورت مى  گيرد تا به تخصص افراد توجه شود.
وى افزود: از اصالح طلبان همانگونه كه از نامشــان مشــخص است 
انتظار مى رود در عين انتقاد، تالش كنند تا مســائل را اصالح كنند نه 
اينكه همان سيستم را تكرار كنند، چراكه مردم به آنان راى دادند كه آن 

مسائل را دوباره آنگونه نبينند.
هاشــمى در مورد جلسات حزب كارگزاران سازندگى نيز خاطرنشان 
كرد: جلسات حزب كارگزاران پيگيرى مى شود، اما ما قدرت اجرايى 

در كشور نداريم و مهم اين است كه تصميمات چقدر اجرايى شود.
وى ادامه داد: ما تصميمات را مى گيريم و براى اعضاى شوراى شهر، 
نمايندگان مجلس و بخشــى هايى از دولت كه فكر مىكنيم برايشان 

موثر است مى فرستيم.

مشكالت معيشت مردم موجب 
سوءاستفاده هاى جناحى شده است

 نماينده مردم قائمشــهر در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه 
عده اى با سوءاســتفاده از فضاى كنونى بــه دنبال منافع جناحى خود 

هستند، گفت: اين موضوع موجب نااميدى مردم شده است.
به گزارش ايســنا، عبداهللا رضيان در نطق ميان دســتور جلسه علنى 
مجلس ضمن تســليت اربعين ساالر و ســرور شهيدان حضرت امام 
حســين(ع)، گفت: ملت بزرگ ايران در شرايط سخت اقتصادى قرار 
دارند. حدود 40 ســال در دفاع از انقالب ايســتاده اند. ما شاهد هيچ 
كوتاهى در ملت نبوده ايم اما كارگزاران نظام بايد بپذيرند كه در مسير 
خود اشــتباهاتى داشته اند كه اين اشــتباهات موجب فشار سختى بر 

ملت شده است.
وى افــزود: اگرچه وجود تحريم ها در ايجاد شــرايط كنونى بى تاثير 
نيست ولى بايد بپذيريم تحريم ها بهانه اى بوده براى اتفاقات اقتصادى 
امروز، اين حجم نقدينگى مشكالت ساختار بانكى، افزايش هزينه ها، 
ربطى به تحريم ها ندارد. فساد اقتصادى هم ربطى به تحريم ها ندارد. 
بايد توجه كنيم كه قيمت ارز موجب ســوء استفاده در افزايش قيمت  
كاال و خدمات شده است كه اين موضوع موجب بى اعتمادى مردم به 

كارگزاران نيز شده است.

ادعاى بن سلمان گزافه بود
 ســخنان "خالد الفالح" وزير نفت عربســتان در مــورد ناتوانى 
كشــورش در تامين كسرى نفت در بازار، نشــان داد كه ادعاى اخير 
"محمد بن سلمان" وليعهد ســعودى مبنى بر جايگزينى هر بشكه از 
نفت ايران با دو بشكه مانند ساير ادعاهاى او، گزافه گويى بوده است.

الفالح در گفــت وگو با خبرگزارى "تاس"، گفــت: اگر به يكباره 3 
ميليون بشــكه نفت روزانه از بازار جهانى حذف شــود، نمى توانيم 
اين ميزان را جبران و عــدم افزايش قيمت نفت تا باالى يكصد دالر 

را تضمين كنيم.
وى تاكيــد كرد كه اگر در ســال 2019 بازار جهانــى نفت روزانه به 
تزريق ســه ميليون بشكه نفت اضافى نياز داشته باشد، نمى توانيم آن 

را جبران كنيم.
وزير ســعودى گفت: ما از ماه ژوئن توليد خود را به ميزان زيادى 
افزايش داديــم. توليد ما در آوريل و مى حدود 9,8 تا 9,9 ميليون 
بشــكه در روز بود و اكنون توليد عربســتان حــدود 10,7 ميليون 
بشــكه در روز است. همزمان دوســتان ما از روسيه و امارات نيز 
توليد را افزايش داده اند. بنابراين ظرفيت هاى توليد مازاد ما براى 
كل جهان در حال حاضر بســيار كمتر از گذشته است. عربستان به 
طور نسبى ظرفيت هاى مازاد را محدود كرده و در حال استفاده از 

بخش زيادى از آن هستيم.

قانون گذارى يا نظارت؛ تمايزى كه 
اصالح طلبان هضم نمى كنند

 در حالــى كه اصالح طلبــان و حاميان دولــت، معتقدند مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، به صورت موازى بــا مجلس، وارد عرصه 
قانون گذارى شده است، اعضاى مجمع تأكيد دارند كه صرفاً بر ُحسن 

اجراى سياست هاى كّلى نظام نظارت مى كنند.
به گزارش فارس؛ مرتضى عليزاده ـ انتقادات به آنچه كه ورود هيأت 
عالى نظارت مجمع تشــخيص مصلحت نظام به حيطه قانون گذارى 
خوانده شــد و بازتاب آن ها در قالب خبر و گزارش در روزنامه هاى 
اصالح طلــب و حامــى دولت، مى تواند بهانه مناســبى باشــد براى 
دوباره خوانى مستندات قانونى كه هيأت عالى مى گويد به پشتوانه آن ها 
مبادرت به بررسى و اعالم نظرات خود درباره طرح ها و لوايح مى كند.
اصل 110 قانون اساسى وظايف و اختيارات رهبر جمهورى اسالمى 

ايران را برمى شمارد كه 2 مورد آن به شرح زير است:
1 - تعيين سياســت هاى كلى نظام جمهورى اســالمى ايران پس از 

مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام.

400 هزار ايثارگر به دليل مصوبه غيرقانونى 
دولت در بحث بيمه سرگردان شده اند

 عضو فراكسيون ايثارگران و جانبازان گفت: 400 هزار ايثارگر از امروز صبح 
به دليل مصوبه دولت در بيمارستان ها و بحث درمان سرگردان  شده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نماينده مردم رشت طى تذكرى در صحن 
علنى مجلس با اشــاره به مصوبه غيرقانونى دولت درباره بيمه ايثارگران گفت: 

چرا دولت ها در چهار ساله دوم به جاده خاكى مى روند.
غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى گفت: بنياد شهيد مكلف به پرداخت هزينه درمان 
تمام ايثارگران اســت، اما در نيمه دوم مهر ماه دولت مصوبه اى را اعالم مى كند 
كه بر اساس آن شاغالن و بازنشستگان ايثارگر در بحث درمان به دستگاه خود 

مراجعه كنند.

90 درصد نمايندگان مخالف شريعتمدارى هستند
 نماينده مردم درگز در مجلس شــوراى اســالمى با بيــان اينكه 90 درصد 
نمايندگان با محمد شــريعتمدارى مخالف هســتند، گفت: وزراى پيشنهادى 
صنعت، راه و اقتصاد از مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت و وزير پيشــنهادى 

صنعت بيشترين رأى را از نمايندگان كسب خواهد كرد. 
عبداهللا حاتميان در گفت وگو با فارس، با اشــاره به معرفى وزراى پيشنهادى 
چهار وزارتخانه براى كســب رأى اعتماد به مجلس گفت: وزراى پيشنهادى 
راه و اقتصاد را وزرايى مطلع، ســالم و قــوى يافتيم و با توجه به اينكه اين 
دو وزير داراى تخصص نيز هستند، اميدواريم كه بتوانند منشأ خير و بركت 
شــوند و به احتمال بسيارى قوى، اين دو وزير رأى اعتماد مجلس را كسب 

خواهند كرد. 

وزير كشور: شاهد ثبات و آرامش نسبى در بازار هستيم
 در چهارمين جلســه ستاد اطالع رســانى و تبليغات اقتصادى كشور، وزير 
كشور بر استمرار رويكردهايى كه بروز ثبات و آرامش نسبى در بازار را فراهم 

كرده است، تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، چهارمين جلسه 
ستاد اطالع رســانى و تبليغات اقتصادى كشور به رياست رحمانى فضلى وزير 
كشور و با حضور اعضاى ستاد، در محل وزارت كشور برگزار شد.در اين جلسه 
ستاد، ضمن مرور برخى اقدامات مهم دستگاه ها در هفته اخير از جمله؛ تسويه 
كل مطالبات كشــاورزان گندم كار، خدمات ارائه شده براى تأمين ارز موردنياز 
زائرين اربعين و اقدامات در حال اجراء براى حذف مقررات اقتصادى معارض 
و رفع موانع رونق فضاى كســب و كار، مهمتريــن اخبار و جريان هاى خبرى 
هفته اخير در حوزه اقتصادى مطرح و مورد بررسى و تصميم گيرى قرار گرفت.

صنــدوق  هزينه هــاى  درصــد   100
نيروهــاى مســلح و 70الــى 80درصــد 
ــتگى  ــاى بازنشس ــاى صندوق ه ــه ه هزين
در  مى كنــد؛  پرداخــت  دولــت  را 
ــى در  ــش بزرگ ــا چال ــده ب ــال هاى آين س
روبــه رو  بازنشســتگى  صندوق هــاى 

خواهيــم بــود.
در  جمهــورى  رييــس  اول  معــاون 
ــت  ــالمندى جمعي ــه اى س ــس منطق كنفران
2018 كــه در هتــل  اســتقالل برگــزار 
شــد، اظهــار كــرد: در حــال حاضــر 
ــاى  ــد از هزينه ه ــى80 درص ــن  70 ال بي
ــاى بازنشســتگى و 100درصــد  صندوق ه
 ، مســلح  نيروهــاى  صنــدوق  هزينــه 

توســط دولــت تأميــن مى شــود.
ــرى  ــه گــزارش ايســنا، اســحاق جهانگي ب
در  دليــل  هميــن  بــه  افــزود:  ســپس 
ســال هاى آينــده بــا چالــش بزرگــى 
مواجــه  بازنشســتگى  صندوق هــاى  در 

هســتيم.
ــد  ــه باي ــرد ك ــان ك ــرى خاطرنش جهانگي
و  بازنشســتگى  هزينه هــاى  تأميــن 
نيروهــاى ســالمند در دســتور كار دولــت 

ــرد. ــرار بگي ق
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشــان كرد: 
در برنامه هاى توسعه اى و هم در برنامه هاى 
نظام سياســى و اجتماعى، در اســتفاده از 

ظرفيت سالمندان تأكيد شده است.
ــد از  ــد بتوان ــت باي ــرد: دول ــد ك وى تاكي
ــاى  ــه نهاده ــانى و كمــك ب ــت انس ظرفي

ــد. ــتفاده كن ــى اس مدن
جهانگيــرى همچنيــن گفــت: بــراى ايــران 
ــاى  ــراى برنامه ه ــرى ب ــوع آينده نگ موض
ــا در  ــت؛ م ــم اس ــيار مه ــور بس ــى كش آت
بــاالى  جمعيــت  رشــدهاى  دورانــى 
چهــار درصــد را داشــته ايم، بايــد بدانيــم 
رشــدهاى جمعيتــى بــاال نيازهــاى بســيار 

زيــادى از جملــه تســهيالت آموزشــى 
دارد.

وى در همين راســتا تصريح كرد: در برخى 
دوره ها مدارس سه يا چهار شيفت داشتيم و 
به خاطر رشد جمعيت دانشجويان در اقصى 
نقاط كشور دانشــگاه ايجاد كرديم. اين امر 
موجب شــده كه حتى شهرهاى كوچك ما 

هم دانشگاه داشته باشند.
معــاون اول رئيس جمهــور اظهار كرد كه  
جمعيت كشور در 30 ســال آينده به رشد 

سالمندى مى رسد.
وى ادامه داد: براساس سرشمارى سال 95، 
7 ميليــون و 400 هزار ســالمند داريم و بر 
مبناى برخى آمارها در ســال 2050 تعداد 

سالمندان كشــور احتماال به 30 ميليون نفر 
خواهد رسيد.

جهانگيــرى تاكيــد كــرد: در هيچ مقطعى 
از تاريخ ايــران ما با يــك چنين جمعيت 
ســالمندى روبرو نبوده ايــم. اميدواريم اين 
نشســت با توجه به دســتورى كه برايش 
تهيه شــده و البتــه تجربيات كشــورهاى 
مختلف نقطه مهمى براى كشــور ما جهت 

برنامه ريزى هاى آتى براى سالمندى باشد.
ــراى  ــرد: ب ــده ك ــراز عقي ــن اب وى همچني
فهــم فرصــت پيــش آمــده بايــد بــه منزلت 
و كرامــت ســالمندان توجــه كنيــم و برنامه 
دقيقــى بــراى منزلــت آنهــا و در ارتبــاط با 

توســعه كشــور تهيــه كنيــم.

ــن  ــرى از اي ــش ديگ ــرى در بخ جهانگي
ــدرت نظــام سياســى  ســخنرانى گفــت: ق
ــالمندان  ــوان س ــتفاده از ت ــى در اس و مدن
اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه دولــت بتوانــد 
ــا  ــانى را ب ــه انس ــن مجموع ــت اي ظرفي
ــتفاده  ــورد اس ــى م ــاى مدن ــك نهاده كم

ــد. ــرار ده ق
معاون اول رئيس جمهور با اشــاره به نقش 
نهادهــاى مدنى و اجتماعــى در اين ميان ، 
گفت: نهادهاى مدنى بــه عنوان حلقه هاى 
ارتباطى بين سالمندان و دولت نقش تعيين 
كننده دارنــد. جا دارد كه در همين زمينه به 
كســانى كه «بنياد فرزانگان» را ايجاد كردند 

تبريك بگويم.
ــل  ــبختانه از اواي ــرد: خوش ــح ك وى تصري
دهــه 80 در ايــران موضوعــات مرتبــط بــا 
ســالمندى در دولت هــاى وقــت مــورد 
ــندى در  ــا س ــت و نهايت ــرار گرف ــه ق توج
دوران دولــت آقــاى روحانــى تدوين شــد. 
همچنيــن دو گــروه از سياســت هاى كلــى 
كــه از ســوى رهبــر انقــالب ابــالغ شــده، 
بندهــاى مرتبــط بــا نيازهــاى ســالمندى را 

در خــود دارنــد.
بــر  كــرد:  خاطرنشــان  جهانگيــرى 
اســاس فرهنــگ دينــى كشــور مــردم 
ــى  ــى يك ــا فرزانگ ــالمندى را ب ــران س اي
كشــورمان  در  هميشــه  مــا  مى گيرنــد. 
انســان هاى شــريفى داشــتيم كــه بــر 
مســائل و نيازهــاى كشــور تمركــز داشــتند 
ــراى تاميــن نيازهــاى  ــال ب ــه طــور مث و ب

آموزشــى تــالش كردنــد.
ــى  ــرايط كنون ــت: در ش ــان گف وى در پاي
ــد  ــور باي ــاى كش ــانه ها و نهاده ــم رس ه
ــه  ــه ب ــراى جامع ــالمندى را ب موضــوع س
خوبــى تبييــن كننــد و متعاقبــا انســان هاى 
ــاله  ــن مس ــه اي ــد ب ــر باي ــريف و خي ش

ــد. ورود كنن

 وزيــر اطالعات گفــت: در چند روز 
اخير سه تيم تروريستى در استان خوزستان 

شناسايى و اعضاى آن دستگير شدند.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيدمحمود 
علوى روز گذشته در جريان بازديد از مرز 
بين المللى شــلمچه در جمع خبرنگاران 
تعداد اعضاى دســتگير شــده اين ســه 
تيــم را 15 نفر عنوان كــرد و افزود: بنا به 
ادعاى بازداشــت شدگان اعضاى اين باند 
تروريستى قصد انجام عمليات انتحارى و 
به شهادت رساندن تعدادى از زائران اربعين 
حسينى را داشتند كه با نيت پاك زائران ابا 
عبداهللا الحسين(ع) و همت سربازان گمنام 

امام زمان(عج) دستگير شدند.

وى اظهــار داشــت: آمريكا بــا همراهى 
صهيونيست و آل ســعود تالش مى كنند 
كشور ايران اسالمى را با شيوه هاى مختلف 
دچار مشكل كنند و در اين راستا با سرمايه 
گذارى بر روى جريان هاى تجزيه طلب و 
تكفيرى آنها را به انجام اقدامات تروريستى 

تشويق مى كنند.
وزيــر اطالعات افزود: به فضل الهى از هر 
100 اقدام ضــد امنيتى كه براى انجام آنها 
در ايــران تالش و برنامه ريزى شــده 99 
اقدام آن كشــف و خنثى شده و اين تعداد 
كشف شــدن تيم تروريستى در سطح دنيا 
و در سطح دستگاهاى اطالعاتى جهان بى 

نظير است.

حجت االســالم علوى اظهار داشــت : به 
جرات مى توان گفت در كشورهايى مانند 
فرانسه از هر 10 اقدام تروريستى تنها پنج 
تا 6 اقدام آن كشــف مى شود و مابقى از 
سوى تروريست ها عملياتى مى شود و اين 
در حاليست كه در جمهورى اسالمى ايران 
از هر 100 اقدام تروريستى 99 اقدام كشف 
شده اســت چرا كه گروه هاى تروريستى 
زير فشار و ضربه سربازان گمنام امام زمان 

(عج) قرار دارند.
وى با تاكيــد بر آمادگى صــد در صدى 
سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستاى 
تامين امنيت تصريح كرد: ســربازان گمنام 
امــام زمان (عج) در اين ايام شــب و روز 

در فعاليت هستند و براى آرامش مردم كار 
و تالش مى كنند و با آمادگى كامل اجازه 
نخواهند داد تا دشــمنان دست به اقدامات 

تروريستى بزنند.
وزيــر اطالعــات در ادامه در خصوص 
تامين زير ســاخت ها در گذرگاه هاى 
مــرزى اربعين بــا بيان اينكــه به طور 
معمول هر ســاله كار، تالش و كوشش 
بســيارى بــراى عبور آســان و راحت 
اظهار  شــود  مى  انجام  اربعيــن  زائران 
از  بازديد صــورت گرفته  در  داشــت: 
مرزها تالش صــورت گرفته در حوزه 
خدمات رســانى به زائران و تامين زير 

ساخت ها محسوس است.

 ســخنگوى  هيأت رئيســه مجلس 
شوراى اســالمى، روز گذشته در حاشيه 
اسالمى  شوراى  مجلس  غيرعلنى  جلسه 
با حضور در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به اين جلســه گفــت: در اين جلســه 
محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه 
و عبــاس عراقچى، معــاون وزير امور 

خارجه، حضور داشتند.
بهروز نعمتى، ادامه داد: در اين جلســه 
آقاى ظريف اعالم كــرد كه آمريكاييها 
با فشار اقتصادى سعى دارند مشكالتى 
را براى جمهورى اســالمى ايجاد كنند 
تــا از اين طريق به خواســته هاى خود 

برسند.
به گزارش تســنيم، نماينــده تهران در 
مجلس تصريح كــرد: وزير امور خارجه 

در اين جلسه اشاره داشت كه آمريكاييها 
با اســتفاده از فشار روانى و بزرگ كردن 
مسائل كوچك سعى دارند همراه با فشار 
اقتصادى براى جمهورى اســالمى ايران 

جو منفى ايجاد كنند.
ســخنگوى  هيــأت رئيســه مجلــس 
ــارات محمدجــواد ظريــف  ــاره اظه درب
ــاره  ــان درب ــى پارلم ــه غيرعلن در جلس
ــه  ــراى ادام ــا ب ــا اروپاييه ــرات ب مذاك
ــف  ــاى ظري ــت: آق ــار داش ــام اظه برج
كــه  كــرد  اعــالم  جلســه  ايــن  در 
ــان  اروپايى هــا مصمــم هســتند از 13 آب
اقداماتــى را انجــام دهنــد و ســازوكارى 
را در ايــن زمينــه پيش بينــى كردنــد. 
البتــه روســيه، چيــن و هنــد نيــز متعهــد 
ــام  ــود را انج ــات خ ــه اقدام ــدند ك ش

ــد. دهن
نعمتى با بيان اينكــه وزير امور خارجه 
اعالم كــرد اروپايى هــا در برابر آمريكا 
ايســتادگى خوبى داشتند، افزود: در اين 
جلســه ظريف اعالم كرد، اروپايى ها در 

CFT و FATF با ما همراه بودند.
سخنگوى  هيأت رئيسه مجلس شوراى 
اســالمى ادامه داد: آقاى ظريف در اين 

جلسه اعالم كرد كه در 4 ماه آينده كه از 
سوى FATF مهلتى به ايران داده شده، 
بايد سازوكارى تعيين شود و به تصويب 

نظام برسد.
نعمتى تصريح كرد: آقاى ظريف در اين 
جلسه اعالم كرد كه نكند با خودتحريمى 
بــه  تفاهم نامه هايــى كــه دوجانبــه و 

چندجانبه ايجاد شده خدشه وارد شود.

جهانگيرى خبر داد

چالش جديد به نام 
صندوق هاى بازنشستگى

سه تيم تروريستى در خوزستان منهدم شد

ظريف: اروپايى ها در CFT با ما همراه بودند

در مهلت 4ماهه FATF بايد سازوكارى 
تعيين و به تصويب نظام برسد
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حوادث

بكارگيرى نيروهاى شركت هاى خدماتى 
براى نگهبانى جرم است

 بكارگيرى نيروهاى شركت هاى خدماتى براى امور نگهبانى و حراست جرم است.
رئيــس پليــس پيشــگيرى ناجــا در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه حــوادث و 
انتظامــى گــروه اجتماعــى باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در پاســخ بــه ســوالى مبنــى 
ــع  ــتر مواق ــرد: بيش ــار ك ــى اظه ــركت هاى خدمات ــان از ش ــرى نگهب ــر بكارگي ب
شــهروندان بــراى نظافــت و حراســت از مجتمع هــاى مســكونى خــود از نيروهــاى 
شــركت هاى خدماتــى اســتفاده مى كننــد كــه ايــن كار برخــالف قانــون اســت، لــذا 
بكارگيــرى نيروهــاى شــركت هاى خدماتــى در امــور نگهبانــى و حراســت جــرم 

ــود. ــوب مى ش محس

زنگ خطر مصرف قليان در زنان 
 ميزان مصرف سيگار در زنان يك دهم مصرف در مردان است، اين در حالى است 
كــه ميزان مصرف قليان در هر دو جنس تقريبا برابر اســت و اين موضوع يك زنگ 
خطر است.رئيس مركز تحقيقات پيشگيرى و كنترل دخانيات گفت: همچنين مطالعاتى 
درباره مصرف قليان در زنان انجام شده است. طبق اين مطالعات، حدود 20درصد از 
زنان تجربه مصرف قليان را داشته و حدود 30درصد از آن ها به صورت تفريحى قليان 
مى كشــند.غالمرضا حيدرى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: مصرف دخانيات در زنان 
موجب كاهش تخمك گذارى و برهم خوردن سيكل بارورى آن ها مى شود و توليدمثل 
آن ها را به خطر مى اندازد. همچنين مصرف دخانيات در دوران باردارى هم به مادر و 

هم جنين آسيب مى رساند.

كاربردى كردن پايان نامه هدف اصلى شوراى 
عالى انقالب فرهنگى

 امسال كاربردى كردن پايان نامه هدف اصلى شوراى عالى انقالب فرهنگى  است و 
مقام معظم رهبرى هم تاكيد جدى براين كار دارند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: با توجه به اينكه هر ساله اعتبار و بودجه 
زيادى صرف نوشتن پايان نامه ها مى شود،اين سوال مطرح است كه آيا پايان نامه هاى 
كه نوشته مى شود ضرورت هاى پژوهشى كشور را رفع مى كند؟منصور كبگانيان افزود: 
پژوهش امرى ضرورى براى برنامه ريزى و توســعه هر كشــور است و در اين بين 
دانشــگاه مهم ترين نهاد علمى و آموزشى است كه هر ساله با پژوهش هاى حوزه هاى 

مختلف در قالب پايان نامه هاى دانشجويى نقشى موثر در اين حوزه دارد.

ضرورت اخذ مهر استاندارد 
براى لبنيات سنتى

 تعداد فروشندگان لبنيات ســنتى  در استان ها به طرزى چشمگير 
افزايش يافته و اين در حالى اســت كه بخشــى قابــل توجه از وارد 

شدگان به اين بازار معامالتى، مجوزهاى الزم را ندارند.
عضو  هيأت مديره انجمن مديريت كيفيت ايران از ضرورت اخذ مهر 

استاندارد براى لبنيات سنتى خبر داد.
شــهريار دبيريان عضو  هيأت مديره انجمن مديريت كيفيت ايران در 
گفت وگو با ايلنا؛ مبنى بر افزايش چشم گير تعداد فروشندگان لبنيات 
سنتى با اشاره به احتمال افزايش تب مالت تاكيد كرد: على رغم مجوز 
دار بودن بيشتر فروشندگان لبنيات سنتى كه پروانه هاى بهداشتى مورد 
نياز را دارند، متاســفانه حضور برخى سودجويان كه در بيشتر موارد 
شــيرهاى برگشــتى كارخانجات را با قيمت هاى مشترى  جمع كن به 

فروش مى رسانند.
دبيريان ادامه داد:  اين موضوع در حالى است كه حتى شيرهاى فله بايد 
از نظر ميزان وجــود آنتى بيوتيك، درجه جوش و مواد موجود در آن 
مورد بررسى قرار گيرند، زيرا ورود اين شيرها به بدن صرفه نظر از غير 
بهداشــتى بودن مى تواند بهترين پل ارتباطى براى ابتال به بيمارى تب 
مالت و حتى ســل مشترك دام و انسان شود، بنابراين نمى گوييم شير 
فله و يا لبنيات ســنتى نخريد، اما حداقل مردم از سنتى فروشى هايى 

خريد كنند كه جواز بهداشت دارند.
عضو  هيأت مديره انجمن مديريت كيفيت ايران با اشاره به ضرورت 
داشــتن مهر استاندارد روى لبنيات ســنتى گفت: تقريبا اغلب لبنيات 
سنتى پروانه بهداشت، مجوز و پروانه ساخت و مهر استاندارد ندارند، 
در حالى كه همين مســئله مى تواند به طرزى چشــمگير از افزايش 

فروش لبنيات غير استاندارد جلوگيرى كند.
دبيريان گفت: در اين ارتباط انجمن مديريت كيفيت مى تواند يكى از 
بازوهاى كمك كننده وزارت بهداشت شود، زيرا شير يكى از مهمترين 
زنجيره هاى غذايى به شمار مى رود كه توجه به سالمت آن بايد بيش از 

هر چيز ديگر مورد اهتمام قرار گيرد.
وى همچنين يادآورى كرد: داشتن مهر استاندارد بر روى لبنيات سنتى 
مى تواند در افزايش ايمنى اين لبنيات نقش چشمگيرى را ايفا كند در 
حالى كه فعال فقط جواز بهداشتى مى دهند، اما پروانه ساخت و ارائه 
مجوز براى مهر استاندارد ميزان بازرسى ها از لبنيات سنتى را بيش از 
پيش افزايش مى دهد و حتى همين مسئله به افزايش اعتماد مردم براى 

فروش لبنيات سنتى كمك مى كند.

دانش آموزان بايد ياد بگيرند كنار يكديگر 
زندگى كنند

 نمى گويم فعاليت هاى فردى ارزشــى ندارد اما آنچه ارزشــش 
باالست اين است كه ياد بگيريم در كنار يكديگر زندگى كنيم، ورزش 

كنيم و درس بخوانيم.
وزير آموزش و پرورش گفت: يكى از سياست هاى ما در حال حاضر 
اين اســت كه اختيارات و شايستگى هاى مدارس افزايش پيدا كند و 
خالقيتها در مدارس به كار گرفته شــود تا آينده دانش آموزان تامين 

شود. زمانى توانمندى والدين و محيط مى تواند به كار گرفته سود
به گزارش مهر، سيد محمد بطحايى وزير آموزش و پرورش، بيان كرد: 
اين هفته هفته پيوند اوليا و مربيان است. والدين شما ظرفيت عظيمى 
دارند كه بايد همسو با مدرسه به كار گرفته شود تا فضاى شادى براى 

شما دانش آموزان ايجاد شود. 
وى اظهار كــرد: المپيادهاى درون مدرســه اى يكى از اين تفويض 
اختيارات است. يك گام جدى براى اين موضوع است كه توانمندى 

هاى مدرسه براى فعاليت هاى دانش آموزان به كار گرفته شود.
بطحايى گفت: ما در مدارسمان يك اشكالى داشتيم و هنوز داريم 
و آن اينكه رقابت هاى فردى جدى تر از رقابت گروهى شــده و 
بايــد آن را برعكس كنيم. نمى گويم فعاليت هاى فردى ارزشــى 
ندارد اما آنچه ارزشــش باالست اين اســت كه ياد بگيريم با هم 
چگونه كار كنيم. ماهيت المپيادهاى درون مدرســه اى هم تاكيد 
بر آن اســت. بايد ياد بگيريم با هــم زندگى كنيم، ورزش كنيم و 

بخوانيم. درس 
وى در انتها بيان كرد: در اين المپياد همه دانش آموزان بايد مشاركت 
كنند. همه دانش آموزان در زمينه اى نخبه هستند و وظيفه معلم است 
كه ببينند كدام دانش آموز در چه زمينه اى نخبه است. بايد همه دانش 
آموزان تشــويق شوند. نبايد المپياد درون مدرسه اى به گونه اى باشد 
كه در نهايت چند نفر از يك مدرسه در آن شركت كنند. بلكه بايد همه 

دانش آموزان به صورت گروهى در آن شركت كنند.

نابرابرى بار مالى وارد شده بر صندوق هاى 
بازنشستگى با منابع موجود

 بار مالى كه به صندوق هاى بازنشســتگى وارد مى شــود با منابع 
موجود برابرى نمى كند و تعادل و موازنه برقرار نيست.

به گزارش ايســنا، سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
گفت: صندوق هاى بازنشســتگى از جمله مواردى هستند كه در همه 
كشورهاى دنيا براى آن ســازو كار و ساختار با برنامه علمى طراحى 
شــده است و براى كسانى كه در طول زندگى اثرات بسيار خوبى در 
جامعه كارگران، توليد و اشــتغال و ارزش افــزوده، آموزش و تعليم 
و تربيت فراهم كرده اند تاســيس شــدند تا پس از پايان خدماتى كه 
بر اساس قانون مشخص شــده براى رفاه، آسايش و نيازهاى دوران 

سالمنديشان خدماتى را ارائه بدهند .
انوشيروان محســنى بندپى افزود: در 10 ســال اخير رشد سالمندى 
حدود 2/3درصد بوده و رشــد جمعيت 2/1 درصد بوده كه نشان مى 
دهد با پديده سالمندى مواجه ايم كه البته عارضه بدى هم نيست بلكه 
نشان دهنده ارتقاى شاخص هاى سالمت و بهداشت بوده كه بايد براى 

آن دوران برنامه ريزى داشته باشيم.

ايران: شريعتمداري به دنبال تحول در وزارت كار 
 يعني همه شاغل مي شن؟ ديگه بيكاري نخواهيم داشت يا اينم 

داره با شعار تحول جلو مياد؟ 
جمهوري اسالمي: روش هايي براي پيشگيري از سرماخوردگي 

 رفتن زير پتو!!
اطالعات: اول نقاش بودم، بعد كاريكاتوريست شدم

 فردا مي شى طراح، پس فردا هم شاعر 
همدان پيام: زلزله در نهاوند در نزديكترين فاصله 

 نهاوندى ها از اون بيدا نيستن كه با اين بادا بلرزن!!
همدان پيام: ميز خدمت مديران را از ارباب رجوع دور نكند

 حاال خواستن يه خدمتى به اين ارباب رجوع بكنن ببين چقدر 
توش انقورت مى ارن!!

همدان پيام: لزوم بازنگري قانون برخورد با سدمعبر 
 يعنى برخورد از اين بدتر مى ضشه؟!

خريدار: شوراي عالي كار منتظر وزير جديد 
 ببينيم با اين تغيير چى تغيير مى كنه!!

شرق: چرا قانون جرم سياسي اجرا نمي شود 
 چون سياست روحيه آدما رو خشن مى كنه 

شروع: جايگزيني براي نفت ايران وجود ندارد 
 همه چيزمون نفِت!!

جام جم: نسبت وزراي پيشنهادي با جنگ اقتصادي 
 فكر كنم پسر عمو باشند!! 

شهروند: نبض ادبيات كودك ضعيف مي زند 
 بدون شرح!!

همشهري : مهندسي ژنتيك براي ساخت ابر سرباز 
 قابل توجه پسرا سربازي تعطيل!! 

بــه  ديگــر  اســتان هاي  از  ســاده  كار  آواي كرمانشــاه: نيــروي 
مي آينــد  كرمانشــاه 

 برعكس از كرمانشاه هم ميرن شهرهاى ديگه!! 
ابرار ورزشي: برانكو: يك امتياز روحي و رواني از السعد جلو هستيم 

 امتياز روحى روانى ديگه چيه!!

اعتماد نابجا به شاگرد دردسر ساز شد
 رئيــس پليس فضاى توليد و تبــادل اطالعات فرماندهى انتظامى 
اســتان همدان گفت: اعتماد نابجاى مالك تراشــكارى به شاگردش 

موجب برداشت غيرمجاز 18 ميليون ريال از حساب وى شد.
فيروز ســرخوش نهاد روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: فردى 
با اعتماد به شاگردش كارت و رمز بانكى را در اختيار او قرار مى دهد 

تا قبض برق وى را پرداخت كند.
وى اضافه كرد: شــاگرد مغازه با استفاده از اين فرصت رمز دوم براى 
اين كارت بانكــى تعريف كرده و پس از پرداخت قبض برق، كارت 

عابر بانك را به صاحبش بازمى گرداند.
رئيس پليس فتا همدان ادامه داد: اين جوان با بهره گيرى از شــماره و 
رمز كارت صاحب تراشكارى، اقدام به خريد شارژ تلفن همراه به رقم 

هاى ناچيز و اندك براى خود، اعضاى خانواده و دوستان مى كند.
ســرخوش نهاد گفت: اين اقدام متهم به مدت چند ماه ادامه داشــت 
تا مالباخته نســبت به كم شدن موجود حساب مشكوك شده و آن را 

بررسى مى كند.
وى افزود: مالباخته پس از اينكه متوجه خريد اينترنتى با حساب بانكى 
اش شد موضوع را به پليس فتا گزارش كرد كه با شگردهاى خاص و 

حرفه اى شاگرد مغازه دستگير شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى همدان بيان كرد: 
صاحب مغازه، پيامك بانكى خود را فعال نكرده بود بنابراين تراكنش 

بانكى و برداشت هاى غيرمجاز را مطلع نمى شد.
ســرخوش نهاد گفت: با وجود توصيــه هاى مكرر پليس فتا مبنى بر 
پرهيز از اعتماد نابجا و قرار دادن رمز بانكى در اختيار ديگر افراد، اما 

همچنان شاهد تشكيل پرونده هايى در اين ارتباط هستيم.
وى افزود: چنانچه افراد از روى جبر يا اختيار براى خريدهاى اينترنتى 
يا پرداخت قبض اقدام به فاش كردن رمز كارت بانكى كردند نيز بايد 

بى درنگ نسبت به تغيير آن اقدام كنند.
نيمه نخست امسال 351 فقره پرونده در پليس فتا تشكل شد كه در اين 
راستا 147 متهم كه اقدام به كالهبردارى، برداشت غيرمجاز از حساب 

بانكى و مزاحمت اينترنتى كرده بودند، دستگير شدند.

ريزش آوار در همدان قربانى گرفت
 مديركل پزشــكى قانونى استان همدان گفت: ريزش آوار موجب 

مرگ مرد 39 ساله در شهر همدان شد.
على احسان صالح روز دوشــنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
كارگر جوانى در حال تخريب يك منزل مســكونى قديمى در محله 

بنى هاشم شهر همدان بود.
وى اضافه كرد: در اين هنگام آوار بر روى ســر اين مرد ريزش كرده 
و وى زير آوار قرار گرفت اما با كمك حاضران و شاهدان اين حادثه 
به بيماريتان منتقل شد.مديركل پزشكى قانونى همدان گفت: اين فرد 
در بيمارســتان بعثت شهر همدان بسترى شده بود اما به علت شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست داد.طبق آمار رسمى منتشر شده، 
حوادث كار در نيمه نخست سال جارى جان 18 همدانى را گرفت و 
همچنين در اين مدت 216 شهروند شامل چهار زن و 212 مرد امسال 
بر اثر حوادث كار مجروح و مصدوم شدند.مهمترين حادثه مربوط به 
گود بردارى و ريزش آوار در شهرستان نهاوند است كه در اين سانحه 

چهار كارگر جان خود را از دست دادند.

 بانــوان نيمى از جامعه ايران را تشــكيل 
مى دهند و مى توانند در توســعه پايدار نقش 
كليدى داشته باشند؛ نقشى مانند فعاليت يك 
بانو در مديريت عرصه هاى مختلف سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى كه با توجه به توانمندى 

آنان برايشان در نظر گرفته مى شود.
بر كسى پوشيده نيست كه سپردن مسئوليت 
به بانوان خود باعث حــس اعتماد به نفس، 
خودبــاورى و در نهايت ســالمت جامعه و 
خانــواده به لحاظ جايگاه ارزشــمند وى در 

جامعه خواهد شد.
در اين ســالها داوطلب شــدن بانوان براى 
انتخابات مجلس، شوراى شهر و روستاها و 
انتخاب آنان در اين كرســى ها توسط مردم، 
خود گوياى رغبت مردم و بانوان به پست هاى 

مديريتى و قبول مسئوليت بوده است.
اما آنچه مسلم است اين است كه هنوز با آنچه 
مد نظر است فاصله داريم چنانچه فعال زنان 
ما بيش از هر پستى در مديريت روستا به كار 
گرفته مى شوند كه البته اميد است با نگاه باز 
رجل سياســى، اين موضوع مقدمه  اى براى 

ورود آنان به عرصه هاى باالتر باشد.
 اما در روستاها زنان با در اختيار داشتن بخش 
قابل توجهى از مديريت محلى در سال هاى 
اخير به خوبــى نقش مديريتى خود را اثبات 
كرده اند. با اين رويكرد ابتدا به نقش زنان در 

مديريت روستا مى پردازيم.
توجه بــه دو مولفــه زنان و مشــاركت در 
شكل گيرى توســعه پايدار و اســتمرار آن، 
از عوامــل اصلى هســتند كــه مى توانند در 
شــكل گيرى توســعه پايدار روســتايى نيز 
راهگشــا باشــند. مديريت نواحى روستايى 
يكى از مهمترين اجزاى دســتيابى به توسعه 
پايدار در سطح ملى است كه بدون بهره گيرى 
از شــيوه هاى مديريتــى توانمنــد و كارآمد 
ميســر نخواهــد شــد.مديريت خردمندانه 
ســكونتگاه هاى روستايى بر پايه خردجمعى 
و مشــاركت واقعى همه ذينفعان در راستاى 
توسعه و پيشــرفت پايدار از اهميت بسزايى 
برخوردار اســت؛ بنابراين مشاركت زنان در 
مديريت روســتايى به عنوان يكى از ذينفعان 
داراى اهميت بســيار اســت.اين مشاركت 
در تمام ســطوح مديريتى (ملــى، منطقه اى، 
ناحيه اى و محلى) قابل مالحظه و چشمگير 
است و نظام جمهورى اسالمى، تصميم گيرى 
و برنامه ريزى در كشــور را بــا بهره گيرى از 
ســاختارهاى قانونى و فرادستى و بهره گيرى 
هر چه بيشتر از اين ظرفيت ها و پتانسيل هاى 
موجود در كشــور فراهم كــرده و بر همين 
اساس بســتر الزم براى مشاركت و حضور 
بيش از پيش زنان در جامعه ايجاد شده است.

يكى از مســائلى كه جوامع در حال توسعه و 

توسعه يافته امروزه با آن مواجه هستند و براى 
آنها بسيار مهم است، مساله توسعه پايدار و از 
مهمترين شاخه هاى آن توسعه پايدار روستايى 
است كه مى تواند راهگشاى جامعه در رسيدن 

به توسعه پايدار در تمام سطوح باشد.
 زنان و مديريت روستاها و دهيارى ها
يكى از عرصه هاى قابــل تامل براى حضور 
زنان در حوزه مديريت روســتا، نهاد دهيارى  
است كه با شروع به كار دهيارى ها بر اساس 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى تحقق يافت. 
پس از تصويب «قانون تاسيس دهيارى هاى 
خودكفا» و در راستاى تقويت بنيان مديريت 
روستايى، وزارت كشور سياست را ه اندازى، 
تقويت و ساماندهى تشكيالت دهيارى ها را 

در پيش گرفت.
رشــد ســهم بانوان دهيار حاكى از رشد و 
بالندگــى فكــرى و فرهنگى روســتاييان و 
توانمندى زنان در عرصه مديريت روستايى 
است. در سازمان شهردارى ها و دهيارى ها، 
دهياران زن، بــه عنوان نمايندگان دو اجتماع 
بزرگ از ايران شــامل اجتماع زنان و اجتماع 
مديران روســتايى، بار ســنگين مســئوليت 

مديريت روستايى را بر دوش مى كشند.
تالش براى به نمايش گذاشتن قدرت، توانايى، 
انگيزه و ظرفيت  هاى زن مسلمان ايرانى براى 
حضور در عرصه هاى مختلف خدمت رسانى، 
بهره گيرى از تمام توان و ظرفيت هاى انسانى 
روستا به ويژه زنان در عرصه توسعه و آبادانى 
روســتا، كمك به توسعه و ترويج فرهنگ و 
تعاليم اسالم ناب محمدى در مناطق روستايى 
كشور و تقويت روحيه خودباورى در خود و 
ساير زنان روستايى براى حضور و نقش آفرينى 
در عرصه هاى مختلف از مهمترين انتظارات از 

مديران زن روستايى (دهياران زن) است.

تالش در توانمندســازى خود براى موفقيت 
در انجــام وظايف محوله از طريق شــركت 
در دوره هاى آموزشــى، حضور فعال و موثر 
در تمام عرصه هاى توسعه روستايى با حفظ 
شــعائر دينى و مذهبــى و برنامه ريزى براى 
توانمندسازى زنان سرپرست خانوار روستايى 
و فراهم  كردن زمينه هاى مشــاركت آنان در 
عرصه هاى مختلــف از ديگر انتظــارات از 

دهياران زن است.
63 دهيار زن در روستاهاى استان 

همدان فعاليت دارند
مديركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى 
استاندارى همدان از فعاليت 63 دهيار زن در 

روستاهاى استان همدان خبر داد.
ظاهر پورمجاهــد، بابيان اينكه از يك هزار و 
67 روستا در استان همدان بر اساس آمارگيرى 
ســال 95 حدود 879 روســتا دهيارى فعال 
دارند، گفت: 147 دهيارى تمام وقت هستند 
و 686 مورد نيز دهيارى پاره وقت هستند به 
طورى كه گاهى يك دهيار دو يا سه روستا را 
مديريت مى كند.وى بابيان اينكه ســاالنه 60

تا 70 ميلياردتومان به حســاب دهيارى هاى 
استان همدان واريز مى شود، گفت: دهيارى 
ها براساس بودجه هر ســال بايد اين اعتبار 
را هزينه كنند.مديركل دفتر امور روســتايى و 
شوراهاى استاندارى همدان بابيان اينكه دهيار 
بايد اعتبارات را بر اساس برنامه اى كه تدوين 
كــرده هزينه كند، گفــت: در حال حاضر در 
استان همدان 833 دهيار فعاليت دارند كه از 

اين تعداد 63 دهيار خانم هستند
در  بانو  فرماندار  معاون  فعاليت7 

همدان
هر چند مديريت زنان در اغلب اســتانها به 
مديريت دهيارى ها ختم شــده اســت اما با 

تاكيداتى كه بر ارتقاى سعهم زنان از مديريت 
مى شود الزم است رعايت سهم 30 درصدى 

انها از مديريت در دستور كار قرار گيرد
در اســتان همدان با همين هدف با توجه به 
ســهم پايين زنان همدان در مشــاغل دولتى 
استان نخستين نشست فصلى جمعيت زنان 
نوانديــش و اصالح طلب اســتان با هدف 
بررسى ســهم زنان از مديريت استان برگزار 

شد.
 مديريــت زنــان در همدان روبه 

بهبود مي رود
در اين نشســت با ابراز تأسف از سهم اندك 
مشاركت زنان در اشتغال كشور گفته شد كه 
سهم اشــتغال زنان كشور در سال جارى 12

درصد بوده كه اين آمار حتى قابل مقايســه با 
كشور عربستان" با آمار 15 درصدى"نيست. 

در اين جلسه بيام شــد كه سهم زنان استان 
همدان در كرسى هاى مديريت پايين است اما 
بهتر است زنى بر كرسى مديريت تكيه زند كه 
اليق و توانا باشد چون در غير اين صورت اين 

خود زنان هستند كه لطمه مى بينند. 
اما آنچه پس از برگزارى اين جلسه در استان 
همدان از ســوى تنها تشــكل بانوان اصالح 
طلب شــاهد بوديم ارتقاى جايگاه مديريتى 
زنان از مديريت روســتاها به سمت معاونت 
فرماندارى ها بود چنانچــه همدان به عنوان 
نخســتين استان كشــور بانويى را در سمت 
معاونت سياسى فرماندارى يكى از شهرستانها 
برگزيــد و در ادامه اين روند هم در نهايت 7
معاون 9 فرماندار اســتان در سمت معاونان 
برنامه ريزى و عمرانى به كار گرفته شــدند 
كه نشان از تحول مديريتى زنان استان همدان 
دارد و اميد مى رود در آينده شاهد ارتقاى اين 

جايگاه ها در پست هاى مديران كل باشيم.

 پروين ســليمي: خادميــن اربعين در 
موكب زيارت عاشــوراى همــدان براي 
چهارمين ســال متوالي در خدمت زائران 
اربعين هســتند تا با پذيرايي، اســكان و 
برنامه هاي فرهنگي كه در اين مدت انجام 
مي دهنــد، قدمي براي زنده نگهداشــتن 

اهداف قيام عاشورا برداشته باشند.
عاشوراي  زيارت  موكب  فرهنگي  مسئول 
همدان با بيــان اين مطلب گفــت: ما به 
جهانيان ثابت كرديم كه شرايط اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي  جامعه امروز ، تأثيري 
روي زنده نگه داشــتن اهــداف قيام امام 
نخواهد  حســيني  اربعين  و  حســين(ع) 
داشــت. محســن  مرتضايي در گفتگو با 
خبرنــگار مــا از چگونگــي فعاليت هاي 
اعضاي اين موكب گفــت: ما با 100 نفر 
خادم از 30 مهرماه با حضور در كشــور 
عــراق، خدمات خود را شــروع مي كنيم 
و روزانه 2 هزار نفر از زائران را اســكان 
مي دهيم و بــراي 20 هزار نفــر نيز غذا 

توزيع مى كنيم .
وى پخــت نــان در موكــب را از ديگر 
برنامه هاي خادمين عنــوان كرد و افزود: 
روزانه چند هزارنان توسط خادمين پخت 

خواهد شــد و در كنار اينهــا پذيرايي با 
شربت و چاي را هم داريم.

مســئول فرهنگي موكب زيارت عاشوراي 
استان در جواب سؤالي كه چه برنامه هاي 
فرهنگــي در كنار پذيرايي انجام مي دهيد؟ 
گفــت: ما عــالوه بر توزيع مــواد غذايي 
و خدمــات اســكان، كارهــاي فرهنگي 
گسترده اي مانند برگزاري زيارت عاشورا، 
برپايــي نماز جماعت، خوانــدن دعاهاي 
مربوطه هر روز، خوانــدن زيارت اربعين 
از جمله برنامه هاي فرهنگي است كه براي 
زائــران اجرا مي كنيــم و در كنار اين نيز با 
دفتر مقام معظم رهبري هماهنگ شــده تا 
كل واقعه عاشــورا از زمان حركت كاروان 
امام حسين(ع) از مدينه تا واقعه عاشورا و 
روز اربعين در قالب يك برنامه كامپيوتري 
به صورت ديتا براي مردم نمايش داده شود.

وي در پاســخ به ســؤال نقش نمايش و 
اجراي عزاداري هاي ســنتي در موكب ها 
نيز اينگونه توضيح داد كه ما تالش داريم 
روش هاي عزاداري ســنتي مانند سينه زني 
خاص كــه در مهاجران  همــدان برگزار 
مي شود و ديگر عزادارى ها را در موكب 

خود پياده كنيم. 

ايــن خــادم فرهنگــى موكــب زيارت 
عاشوراى اســتان گفت: ما با اجراي همه 
ايــن برنامه هــا و فعاليت هــا  در موكب 
شــرايط  از  هيچكدام  بگوييم  مي خواهيم 
و مشكالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
حاكم در كشــور باعث نشــده كه مردم 
ما امام حســين و اهداف قيام عاشــورا را 
فراموش كنند و من عقيده دارم رســالت 
ما در جامعه امروزي بيش از گذشته است 
و اربعين امسال بايد پرشورتر از سال هاي 
گذشــته برگزار شود تا به دنيا نشان دهيم 
كه تحريم هــا و كمبودهاي اقتصادي دليل 
بر اين نيســت كه عاشــورا و اهداف امام 
حســين از زندگي مردم حذف شده، پس 
بايد اقتدار امام حســين را بيش از گذشته 

به منصه ظهور بگذاريم.
عاشورا  زيارت  موكب  فرهنگي  مســئول 
يك امر مهم را بســيار بااهميت دانست و 
آن اين بود كه اين حماســه بزرگ كه هر 

ساله برگزار مي شود، باعث شده است يك 
اخوت و دوســتي انكارناپذيري بين مردم 
ايران و عراق ايجاد شود و اين ارتباط هاي 
ديني و صميمي كه صورت گرفته سال به 
سال بيسشــتر مي شود كه در كنار اين امر 
مهم اجتماعي رابطه صميمي بين شيعه و 
ســني با ديگر اديان نشان مي دهد كه امام 
حسين جهاني است؛ زيرا كه از همه اديان 
و كشورهاي جهان در اين همايش حسيني 
شركت مي كنند و ما نيز براي بيشتر شدن 
اين ارتباط بروشورهايي را به ديگر زبان ها 

با موضوعات ديني چاپ مي كنيم.
مرتضايي تعــداد خادمان ثبت شــده در 
موكب زيارت عاشورا را 100 نفر دانست 
و افزود: چنديــن برابر اين افراد خادميني 
هســتند كه از خــود كاروان هاي حضور 
در موكــب برمي خيزنــد و بــه صورت 
خودجوش همه نــوع خدمت را در طول 

اين مدت در موكب انجام مي دهند.

فرصت مديريت زنان فقط در روستا!

مشكالت اقتصادي و سياسي 
تأثيري بر زيارت اربعين ندارد



Y K

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

چهارشنبه  2 آبان ماه 1397  شماره 3321

6

غزل اسالمي »
 بســياري از مســئوالن و مــردم نــرخ 
ــال  ــل و س ــر فص ــه در ه ــكاري ك بي
اعــالم مي شــود را قبــول ندارنــد. آنهــا 
ــاهده  ــه مش ــكاري ك ــه بي ــد ك معتقدن
ــرخ  ــش از ن ــق بي ــق منط ــود، طب مي ش
ــا 11 درصــد اســت كــه در  8، 9، 10 ي
چنــد ســال اخيــر اعــالم شــده اســت. 
ــس از  ــدگان مجل ــي از نماين ــي يك حت
ابتــداي ســال 97 بارهــا در جلســات و 
ــا خبرگزاري هــا گفتــه كــه  گفت وگــو ب
نــرخ بيــكاري كــه بــراي اســتان همــدان 
اعــالم مي شــود، درســت نيســت و بــه 
نظــر مي رســد كــه عــددي بيــن 18 تــا 

ــت. ــر اس 22 منطقي ت
ــه  ــد ك ــم مي گوين ــردم ه ــياري از م بس
فرزندانمــان بــا اينكــه تحصيلكــرده 

ــتند. ــكار هس ــب بي ــا اغل ــتند ام هس
امــا آنچــه كــه معــاون آمــار و اطالعات 
برنامه ريــزي  و  مديريــت  ســازمان 
ــم  ــد ه ــرح مي كن ــدان مط ــتان هم اس
رد  هــم  و  تأييــد  را  گفته هــا  ايــن 

مي كنــد.
نــادر افشــاري در گفت وگويــي عنــوان 
كــرد كــه نــرخ بيــكاري كــه بــه عنــوان 
ــد  ــال 96، 10/7 درص ــراي س ــال ب مث
ــن 10 ــت بي ــراي جمعي ــد، ب ــالم ش اع

تــا 65 ســال اســت كــه اگــر بخواهيــم 
نــرخ ســنين مختلــف را بــه طــور 
ــه  ــه آنچــه ك ــار ب ــم آم مجــزا دربياوري
مــردم اذعــان مي كننــد، بســيار نزديــك 

مي شــود.
از  مــردم  ذهنيــت  داد:  توضيــح  وي 
ــرده  ــان تحصيلك ــراي جوان ــكاري ب بي
ــن  ــم اي ــر بخواهي ــه اگ ــكار اســت ك بي
جمعيــت را جداگانــه آمارگيــري كنيــم، 
ــه  ــت؛ ب ــد اس ــاالي 25 درص ــًا ب قطع
ــان  ــكاري جوان ــرخ بي ــه ن ــوري ك ط
جمعيــت بيــن 15 تــا 24 ســال در 
ــر  ــال 96، 21/4 درصــد اســت و اگ س
جمعيــت  ايــن  از  را  تحصيلكرده هــا 
جــدا كنيــم، نــرخ بيــكاري بااليــي 

مي آيــد. به دســت 
ــور  ــه ط ــه ب ــكاري ك ــرخ بي افشــاري ن
ــالم  ــار اع ــز آم ــوي مرك ــاليانه از س س
و  كــرد  اعــالم  منطقــي  را  مي شــود 
ــتغال  ــردم اش ــياري از م ــه بس ــت ك گف
بيــش از يــك ســاعت را قبــول ندارند و 

ــر  ــه خاط ــم ب ــت نه ــد در دول مي گوين
اينكــه نــرخ بيــكاري را پاييــن بياورنــد، 
آنهــا كــه در روز يــك ســاعت هــم كار 
مي كننــد را جــزو شــاغلين حســاب 
ــد در صورتــي كــه شــاغل يعنــي  كردن
حداقــل طبــق قانــون كار، ســر كار 
بــرود و بيمــه داشــته باشــد. در صورتي 
كنفرانــس  در   ،1923 ســال  از  كــه 
ICLS كار  متخصصيــن  بين المللــي 
اين كــه كســاني كــه بيشــتر از يــك 
جــزو  مي كننــد  كار  روز  در  ســاعت 
شــاغلين محســوب شــوند تأييــد شــد. 
ــر روي ايــن موضــوع   آنهــا 30 ســال ب
ــر 5 ــب ه ــد از تصوي ــد و بع كار كردن
ــد و  ــي مي كنن ــم بررس ــار ه ــال يكب س
ــازي  ــد آن را به هنگام س ــر الزم باش اگ
ــال  ــتانداردها 90 س ــن اس ــد. اي مي كنن
پيــش در دنيــا تدويــن و تصويــب شــد 
ــرح،  ــال 1382 مط ــران در س ــا در اي ام
ــال 84 ــش و در س ــال 83 آزماي در س
اجــرا شــد كــه اجــراي آن كامــًال 
ــي  ــتانداردهاي بين الملل ــا اس ــق ب مطاب

اســت.

ــش  ــه بي ــرادي ك ــه اف ــه ب وي در ادام
ــد،  ــه شــغل دارن از 50 ســاعت در هفت
اشــاره كــرد و گفــت: در ســال 96، 
ســهم شــاغلين بــا ســاعت كار معمــول 
بيــش از 50 ســاعت، 39/4 درصــد 
اســت كــه كمتريــن عــدد از ســال 86

ــت. ــون اس تاكن
افشــاري ادامــه داد: ســهم جمعيــت 
داراي اشــتغال ناقــِص زمانــي در ســال 
96، 9/2 درصــد اســت كــه نســبت بــه 

ســال 95 كاهــش داشــته اســت.
ــار هيچــگاه  افشــاري گفــت: مركــز آم
نمي كنــد،  جابه جــا  را  داده هــا 
ــد  ــر مي كن ــه منتش ــاري ك ــن آم بنابراي
كامــًال درســت و قابــل اســتناد هســتند.
آمارگيــري  در  كــرد:  اضافــه  وي 
كــه  وقتــي  مختلــف  بخش هــاي 
مأمــوران در حــال آمارگيــري و پــر 
هيچــگاه  هســتند،  فرم هــا  كــردن 
كــه  شــوند  متوجــه  نمي تواننــد 
آمــار اشــتغال، نــرخ تــورم و... چقــدر 
ــذار  ــؤال ها تأثيرگ ــدام س ــود و ك مي ش
هســتند، حتــي در اســتان هــم متوجــه 

تــا  نمي شــويم  نهايــي  نرخ هــاي 
اينكــه مســتقيم بــه مركــز آمــار ارســال 

مي شــود و محاســبه ها در آنجــا انجــام 
مي شــود. اعــالم  نهايــت  در  و 

ويژگي هــاي  كــرد:  بيــان  افشــاري 
و  اقــوام  فرهنگــي  و  اجتماعــي 
روي نــرخ بيــكاري  اســتان ها قطعــاً 
ــه طــوري كــه مــردم  تأثيــر مي گــذارد ب
ــه  ــتري ب ــل بيش ــتان ها تماي ــي اس برخ
كار كــردن دارنــد و در برخــي اســتان ها 

كمتــر تمايــل بــه كار وجــود دارد.
ــتان  ــودن اس ــر ب ــاره مهاجرپذي وي درب
اســتان  داد:  توضيــح  هــم  همــدان 
در  اول  اســتان هاي  جــزو  همــدان 
ــودن اســت و اغلــب  «مهاجرفرســت» ب
كســاني مهاجــرت مي كننــد كــه يــا 
ــغل  ــال ش ــه دنب ــا ب ــتند و ي ــكار هس بي
ــرخ  ــر ن ــم ب ــن ه ــه اي ــر هســتند ك بهت
بيــكاري اســتان همــدان تأثيرگــذار 

ــت. اس
افشــاري گفــت: حتــي بــاال رفتــن 
قيمت هــا و تــورم هــم بــر نــرخ بيــكاري 
ــع  ــياري مواق ــذارد و در بس ــر مي گ تأثي
بــه خاطــر افزايــش خريدوفــروش نــرخ 

ــد. ــش مي ياب ــكاري كاه بي
* جمعيت همدان در چند دهه اخير 

كاهش نداشته است
افشــاري در بخــش ديگــري از ســخنان 
خــود بــه اظهارنظرهايــي دربــاره كاهــش 

جمعيــت اســتان اشــاره كــرد و گفــت كه 
جمعيــت اســتان همــدان در سرشــماري 
ــزار و  ــون و 677 ه ــك ميلي ــال 75 ي س
ــون و  ــك ميلي ــال 85 ي ــر، در س 957 نف
703 هــزار و 267 نفــر و در ســال 95 
ــر  ــزار و 234 نف ــون و 738 ه ــك ميلي ي
ــد  ــار نشــان مي ده ــن آم ــوده اســت اي ب
ــماري  ــن سرش ــر گرفت ــدون درنظ ــه ب ك
ــر اســاس سرشــماري هايي  ســال 90 و ب
ــده  ــام  ش ــه انج ــار ك ــال يكب ــه 10 س ك
جمعيــت اســتان رو بــه رشــد اســت امــا 
بــراي نخســتين بار در يــك دهــه گذشــته 
ــار سرشــماري شــد؛ يعنــي  5 ســال يكب
ــاد كــه  در ســال 90 هــم ايــن اتفــاق افت
جمعيــت اســتان را يــك ميليــون و 758
ــه  ــد ك ــان مي ده ــر نش ــزار و 268 نف ه
در مقايســه بــا ايــن سرشــماري جمعيت 
اســتان در 5 ســال بعــدي روبــه كاهــش 

بــوده اســت.
وي در پاسخ به سوالي درباره آن گفت: 
دليــل اين كاهش را بايد از كســاني كه 
سرشماري را انجام داده اند، بپرسيد، من 

دليلش را نمي دانم.
معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان همدان توضيح داد: 
اما در كل ميزان رشد جمعيت به نسبت 

دهه هاي گذشته نزولي است.

اقتصـاداقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

 مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى همدان:
نرخ خريد تضمينى كلزا 2 برابر گندم است

 هرچه قيمت خريد تضمينى گندم توســط دولت به تصويب برسد براى كلزا بيش از 
دو برابر آن خواهد بود.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با بيان اينكه سياست كشت دانه هاى 
روغنى به  صورت تناوبى با گندم در راستاى پايدارى اين محصول است، اظهار كرد: 70 
هزار هكتار از اراضى استان به گندم آبى و 40 هزار هكتار به جو اختصاص  يافته و برنامه 
بلندمدت اين اســت كه 20 تا 25 درصد اراضى از كشت هاى پاييزه را در تناوب با كلزا 
قرار دهيم.امير الهوتيان در گفت و گو با فارس با اشاره به اينكه كشت كلزا به دليل كاهش 

وابســتگى به واردات دانه هاى روغنى و پايدارى گندم دنبال مى شــود، افزود: 100 هزار 
هكتار از اراضى استان به كشت غالت آبى اختصاص  يافته است.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى استان همدان  تصريح كرد: در استان كشت حدود 
10 هزار هكتار كلزا به شهرستان ها ابالغ  شده است.

وى با بيان اينكه وزارتخانه براى استان در سال زراعى جارى كشت كلزا در 6 هزار هكتار 
را به  عنوان سهميه در نظر گرفته است، ادامه داد: از اين ميزان تاكنون 5 هزار و 300 هكتار 

عقد قرار داد شده است و 4 هزار و 500 هكتار در استان به زير كشت كلزا رفته است.
الهوتيان با اشاره به اينكه كارشناسان داخلى، آلمانى و فرانسوى نظارت بر مزارع كلزاى ما 
را بر عهده  دارند، خاطرنشان كرد: تمركز ما بر روى افزايش عملكرد در واحد سطح است 

كه خوشبختانه عملكرد همدان نسبت به استان هاى ديگر مطلوب تر است.
وى با بيان اينكه يارانه بذر به كشــت كلزا تعلق مى گيرد، گفت: دولت براى هر كيلوگرم 

بذر 60 هزار تومان يارانه اختصاص داده است.
مدير زراعت ســازمان جهاد كشاورزى اســتان همدان اظهار كرد: عالوه بر يارانه توزيع 
بذر، سرمايه در گردش و سهولت در خريد و پرداخت وجه به كشاورزان در نظر گرفته  

شده است.
وى با بيان اينكه در ســال جارى 8 هزار و 150 تن كلزا تحويل  شده و همه تسويه شده 
است، تصريح كرد: هر قيمتى كه براى گندم تصويب  شده است قيمت خريد تضمينى از 

دو برابر قيمت تضمينى گندم بيشتر خواهد شد.

يك آمار حيرت آور در حوزه آب
 ميانگين بارش كشور به 200 ميليمتر كاهش يافت! شايد در نگاه اول 
اين آمار چندان جلب توجه نكند اما دقيق شدن در ميزان كاهش حجم 
سدها و هم چنين ميزان روان آب هاى كشور گوياى عمق فاجعه اين عدد 

است، عددى كه بايد به طور جدى مورد توجه دولت مردان قرار بگيرد.
به گزارش ايسنا، 11 سال است كه كشور با خشكسالى دست به گريبان 
بوده، در اين مدت بارش از 250 ميليمتر در دوره هاى گذشــته به 200 
ميليمتر كاهش يافته است؛ هم چنين سال گذشته با 171 ميليمتر بارش 
جريان آب هاى سطحى در كشور به كم ترين ميزان رسيد و سال 1396 
شاهد كاهش 50 درصدى جريان روان آب هاى سطحى در كشور بوديم.

از ســوى ديگر در ســال آبى 77-78، ميزان بارش ها 420 ميليارد متر 
مكعب در سال آبى 85-86، اين ميزان معادل  406 ميليارد متر مكعب، 
ســال آبى 92-93، نيز 394 ميليارد متر مكعب بوده در حالى كه طى 15 
ســال اخير اين عدد به 371 ميليارد مترمكعب و طى پنج سال اخير به 

359 ميليارد مترمكعب كاهش پيدا كرده است.
عــالوه بر اين ميزان منابع آب تجديدشــونده در ســال آبى 78-77، 
معادل 130 ميليارد مترمكعب در سال آبى 85-86، معادل 125 ميليارد 
مترمكعب، در سال 92-93، معادل 120 ميليارد متر مكعب بوده كه اين 
ميزان طى 15 سال اخير به 115 ميليارد مترمكعب طى پنج سال اخير به 

104 متر مكعب كاهش يافته است.
عالوه بر اين در سطح جهان ساالنه 60 درصد از بارش ها به طور متوسط 
تبخير مى شود كه در كشور ما به دليل شرايط اقليمى اين رقم به بيش از 
70 درصد مى رسد، اما آنچه موضوع مهمى است، تبخير از مخازن سدها 
و درياچه هاى مصنوعى اســت كه اين رقم در دنيا به طور متوسط پنج 

درصد و در ايران حدود شش درصد تخمين زده مى شود.

اقليتى تخلف مى كنند؛ چرا 80 ميليون نفر را 
مجازات مى كنيد؟

 قاچاق گسترده بنزين، احياى كارت سوخت را در ذهن نمايندگان 
مجلس، برخى كارشناســان و نيز مسئوالن دولتى، كليد زده است. البته 

كارت سوخت، يك پيوست هم دارد: افزايش قيمت
در شــبكه هاى مجازى، موضوع كارت ســوخت و قاچاق با بحثهاى 
فراوان روبروشــد. عده اى معتقدند باى بنزين گران شود تا قاچاق آن 
مقرون به صرفه نباشد و عده اى مى گويند در صورت استفاده از كارت 

سوخت، عمال راه قاچاق مسدود مى شود.
كاربــران زيادى ديدگاه هاى خود را بــراي خبرآنالين مطرح كرده اند. 
مالحظه اين كامنت ها نشان مى دهد بطور كلى سه ديدگاه در اين مورد 

وجود دارد.
1- موضوع قاچاق سوخت حتى اگر واقعى باشد اتفاق جديدى نيست 
و مطرح شدن آن در اين مقطع، بهانه اى است براى افزايش 2-3 برابرى 

قيمت سوخت.
2-با توجه به نرخ روز دالر كه بين 13تا14هزارتومان است، بنزين حتى 
اگر 5 برابر هم گران شــود باز هم قاچاقش صرف مى كند.بنابراين به 

جاى گران كردن بنزين، برويد سراغ مبارزه جدى با قاچاقچيان.
3- بنزين متعلق به همه ايرانيان اســت،حتى آنهايى كه خودرو ندارند. 
بنابراين وقتى بنزين با كارت سوخت توزيع مى شود، سرمايه ملى فقط 
به ماشــين دارها تعلق مى گيرد و هركس تعداد بيشترى خودرو داشته 
باشد سهمش از ســرمايه ملى بيشتر است. در واقع در اين فرايند كاله 
گشادى بر سر مردمى كه خودرو ندارند يا از آن كمتر استفاده مى كنند، 

مى رود.
و ســرانجام: 4- ظاهرا مسئوالن ســوراخ دعا را گم كرده اند. مگر اين 
قاچاقچيــان محترم كه روزى 10تا20ميليون ليتر بنزين قاچاق مى كنند 
چند نفرند؟ 100نفر؟1000نفــر؟ 10000 ؟1000000؟ يك ميليون؟... 
خــب. با فرض اينكه يك ميليون نفر هم باشــند معنــا دارد كه بجاى 
مجازات اين يك ميليون،79ميليون بقيه را مجازات كنيم و مجبورشان 

كنيم به گران خريدن بنزين؟

توضيحاتي درباره چرايي محاسبه افرادي كه 
بيش از يك ساعت كار مي كنند جزو شاغلين:

-"طرح آمارگيــري نيروي كار"يكــي از مهمترين و 
حســاس ترين طرح هاي آماري كشــور اســت كه بر 
اســاس آخرين استانداردها، تعاريف و طبقه بندي هاي 
بين المللي در ســال 1382 طراحي و در ســال 1383
آزمايش (دوران دولت هشــتم) و در بهار سال 1384
(ابتداي دولت نهم) با همــان تعاريف و طبقه بندي ها 
و اســتانداردها در حال اجراست و شائبه هاي سياسي 
تغييرات در تعاريف و مباني آن در مقاطع و دولت هاي 
خاص به هيچ وجه موضوعيت ندارد. در حال حاضر 
قريب به اتفاق تمامي كشورهاي دنيا از همين تعاريف 
و طبقه بندي ها و استانداردهاي طراحي، اجرا، استخراج 
و انتشار اســتفاده مي نمايند و آمارهاي حاصله قابليت 

مقايسه بين المللي دارند.
- مباحث اشــتغال و بيكاري، تعاريف و طبقه بندي ها 
و اســتانداردهاي بين المللــي مربوط بــه موضوعات 
مختلف آماري كار، از ســال 1923 (بيش از 90 سال 
 (ICLS) پيش) در كنفرانس بين المللي متخصصين كار
مورد بررســي قرار گرفته و به تصويب مي رسند. اين 
كنفرانس هر 5 سال يكبار تشكيل مي شود و تاكنون 19

بار برگزار شده است.
اســتانداردهاي فعلي طــرح آمارگيــري نيروي كار 
(جمعيت فعال اقتصادي، شــاغل، اشــتغال ناقص و 
بيكار) مربوط به قطعنامه كنفرانس ســيزدهم در سال 
1982 است كه خود جايگزين قطعنامه هاي سال هاي 
1954 و 1966 شده است. به عبارت ديگر متخصصين 
و مسئوالن سنجش اشتغال و بيكاري دنيا، پس از 30

سال، كار علمي و مهمتر از آن تجربي و كاربردي در 
زمينــه آمارهاي نيروي كار (و پس از طرح انتقادها و 
ديدگاه ها و نظراتي شــبيه آنچه امروزه در كشــور ما 
Unanimous) مطرح مي شود) به صورت اجماع

agreement) و نه اكثريت نســبي بــه قطعنامه 

ســال 1982 رأي داده اند و امروزه در همه كشــورها 
جاري است و كشور ما تقريبًا 22 سال پس از اجماع 
جهاني، طرح ويژگي هاي اشتغال و بيكاري سابق خود 
را با طرح جديد نيروي كار منطبق با اســتانداردهاي 
روز دنيــا تطبيق داده اســت، كاري كه تقريبًا در همه 
كشــورهاي جهان متعاقب قطعنامه سال 1982 انجام 
شده اســت و در تجديدنظر قطعنامه سال 2013 نيز 
مجدداً تأييد شده اســت، هيچ موردي در دنيا وجود 
ندارد كه به تعاريف و مفاهيم ســابق برگشته باشند. 
حال سؤال اينجاست، آيا عقل سليم مي پذيرد كه اين 
اجماع كم نظير جهاني ثابت مانده بعد زا 35 سال كار 
تئوري و تجربي در عصــر اطالعات، فاقد بنيان ها و 

مباني مستحكم علمي و فني و اجرايي باشد؟
- بــا توجــه بــه نيــاز اجتناب ناپذيــر اقتصاددانــان كالن 
GDP ــده در ــتفاده ش ــروي كار اس ــم ني ــه "حج ب

واقعــي كشــور" ، يكــي از اصلي تريــن اهــداف "طــرح 
آمارگيــري نيــروي كار" بايــد محاســبه و برآورد"حجم 
ــي،  ــائل اجتماع ــر از مس ــده" (صرفنظ ــام ش كار انج
معيشــتي، اقتصــادي و رفــاه) در كل اقتصــاد و ســطوح 
ــن  ــذا يكــي از مهمتري ــي باشــد. ل مختلــف جغرافياي
ــداد  ــروي كار" تع ــري ني ــرح آمارگي پرســش هاي "ط
ســاعات كار انجــام شــده توســط هــر فــرد در هفتــه 
ــداد  ــوع تع ــبه مجم ــا محاس ــه ب ــت. ك ــع" اس مرج
ســاعت كار واقعــي انجــام شــده توســط همــه افــراد 
فعــال منــدرج در فهرســت نمونــه (عــدد صفــر بــراي 
ــك  ــن ي ــددي بي ــكار و ع ــق بي ــور مطل ــه ط ــراد ب اف
ــه كاري واقعــي هــر  ــا مجمــوع كار موظفــي و اضاف ت
فــرد شــاغل) و تعميــم آن بــه جامعــه آمــاري، "حجــم 
كار انجــام شــده بــر حســب ســاعت كار" بــه دســت 
ــر  ــه ب ــيم نتيج ــا تقس ــه ب ــت ك ــي اس ــد. بديه مي آي
عــدد 44 (ســاعت كار اســتاندارد هفتگــي قانــون كار) 
بــه تعــداد نفــر ـ هفتــه نيــروي كار اســتاندارد دســت 
ــر  ــك از عناص ــر ي ــي ه ــال وزن ه ــا اعم ــه و ب يافت

نمونــه، نتيجــه بــه جامعــه آمــاري تعميــم داده شــده و 
بــرآورد تعــدا كل شــاغلين اســتاندار كشــور بــه دســت 

مي آيــد. 
بررسي و تكميل اعداد و ارقام حاصل از"طرح آمارگيري 
نيروي كار" در همه سال هاي مورد بررسي در ايران و 
همچنين كشورهاي ديگر نشــان مي دهد كه در طول 
هفته مرجع آماري نسبت "برآورد حجم كار انجام شده 
بر حسب ساعت" در اقتصاد بر "تعداد شاغلين" (اعم 
از افراد حداقل يك ساعت كار كرده تا افراد با هر ميزان 
كار موظفــي و اضافه كاري)، تقريبــاً برابر همان عدد 
اســتاندارد هفتگي قانون كار (يعني 44 ساعت كار در 
هفته) اســت و معني دقيق و علمي آن اين است كه در 
طول هفته مرجع، متوسط ميزان كار انجام شده توسط 
كليه شاغلين (صرفنظر از حجم كار انجام شده توسط 
هر يك از افراد) تقريباً برابر با هما ميزان ســاعت كار 
اســتاندارد قانون كار است و اين بدان مفهوم است كه 
كل شاغلين (اعم از نيروهاي كار كمتر از تمام وقت و 
يا نيروي كار تما م وقت و يا بيشتر از تمام وقت (داراي 
اضافه كار)، به طور متوســط 44 ساعت در هفته كار 
كرده اند و در واقع معادل نيروي كار شاغل تمام وقت 
full) كار مي كننــد. (اضافه كاري افراد داراي  time)
اضافه كار، ميزان كم بهره گيري از افراد داراي اشــتغال 

ناقص را پوشش داده است).
بديهي است اين نتيجه به هيچ وجه بدان معني نيست 
كه شاغلين همگي تمام وقت هستند و مراكز آماري افراد 
داراي اشتغال ناقص را تمام وقت حساب مي كنند. دقيقًا 
مانند دانش آموزي كه اگر داراي معدل 15 اســت، اين 
عدد به هيچ وجه بدان معني نيســت كه همه نمره هاي 
او 15 اســت بلكه بدان معني اســت كه برخي نمرات 
باالي 15، برخي كمتر از 15 و برخي هم 15 هستند و 
ميانگين (معدل) همه نمره هاي او 15 است (اگرچه به 
واقع مي دانيم كه نمره ها حول عدد 15 نوسان داشته و 

معدل آنها 15 است).

جمعيت اشتغال ناقص آمارها را صعودي نشان مي دهد

نرخ بيكاري استان هنوز 2رقمي
■ پيش از اين بارها مسئوالن از تك رقمي شدن نرخ بيكاري خبر داده بودند

39/4 درصد از جمعيت استان بيش از 50 ساعت در هفته شغل دارند

9/2 درصد از جمعيت استان داراي اشتغال ناقص است
اگر بيكاري جوانان تحصيلكرده بررسي شود قطعا بيش از 25 درصد است

جدول بيكاري استان همدان در 13 سال گذشته
نرخ سال

بيكاري
سهم جمعيت داراي 
اشتغال ناقص زماني

سهم مشاغلي با 
ساعت كار معمول 
بيش از 50 ساعت

نرخ بيكاري 
جمعيت 10 تا 

24 سال

نرخ بيكاري جمعيت 
15 تا 24 سال

نرخ مشاركت 
اقتصادي

جمعيت استان

8411/21444/418/521/441/5
8513/514/437/925/226/241/54/703/267
8613/910/44727/12841/1
87141345/3-26/939/8
881812/341/931/432/641/2
8913/91044/625/325/438/7
9012/48/149/125/525/937/91/758/268
919/65/852/420/921/338/3
927/77/147/819/62037/1
937/77/250/517/617/838/28
948/57/748-18/836/8
959/511/243/222/622/838/61/738/234
9610/79/239/429/521/441/1

نكته: جمعيت استان در سال 1375، 1/377/957 نفر و سال 80 بدون سرشماري است.  

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم)
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شــركت خدمــات حمايتــي كشــاورزي اســتان همــدان وابســته بــه وزارت جهادكشــاورزي در نظــر دارد عمليــات بارگيــري، حمــل و 
تخليــه مقــدار 22000 (بيســت ودو هــزار) تــن انــواع نهاده هــاي كشــاورزي از مبــدأ انبارهــاي ســازماني اســتان همــدان بــه اقصــي 
نقــاط كشــور را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه اي بــه پيمانــكاران واجــد شــرايط از طريــق ســامانه تــداركات 
الكترونيكــي دولــت (ســتاد) واگــذار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از «دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد» از 
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت  ــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) ب طريــق درگاه ســامانه ت
ــي  ــاي الكترونيك ــي امض ــت گواه ــور و درياف ــايت مذك ــام در س ــل ثبت ن ــي، مراح ــت قبل ــدم عضوي ــورت ع ــران در ص مناقصه گ

(توكــن) را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه: 200971539000005 روز سه شنبه مورخه 1397/08/01

2- نام و نشاني مناقصه گذار: شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان به آدرس همدان، ميدان امام حسين(ع)، ابتداي خيابان اراك
3- هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ريال كه از طريق درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام مي گيرد.

مورخه  چهارشنبه  روز   14:00 ساعت  لغايت   1397/08/01 مورخه  سه شنبه  روز  از  سامانه:  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زماني  مهلت   -4
1397/08/09

5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاي پيشنهادي بارگذاري در سامانه: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخه 1397/08/19
*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاريخ گشايش پيشنهادها: روز يكشنبه مورخه 1397/08/20 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مي باشد.
7- مبلــغ و نــوع تضميــن فراينــد ارجــاع كار:  مبلــغ 391/834/300 ريــال اســت كــه بــه دو صــورت ضمانتنامــه بانكــي و يــا فيــش 
ــا  ــزد بانــك مركــزي از طريــق دســتور پرداخــت ســاتنا ب ــه شــماره حســاب شــباي IR250100004001039704005791 ن واريــزي ب

ــد. ــه مي باش ــل ارائ ــري 362039765263500650000000000006 قاب ــز 30 كاراكت ــه واري شناس
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (الف) عالوه بر بارگذاري در 
سامانه، مي بايستي به صورت فيزيك و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخه 1397/08/19 به دبيرخانه شركت 

واقع در همدان، ميدان امام حسين(ع)، ابتداي خيابان اراك تحويل نمايند.
ــه آدرس اينترنتــي  ــا شــماره تلفــن 22-32646720-081 ب 9- ضمنــاً جهــت كســب اطالعــات بيشــتر مي توانيــد ضمــن تمــاس ب

ــد. ــه فرمايي ــز مراجع ــاني مناقصــات http://icts/mporg.ir ني ــي اطالع رس ــگاه مل شــركت www.assc.ir و آدرس پاي
تلفن  همدان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  كل  اداره  سامانه  در  ثبت نام  دفتر  با  (تماس   021-41934 سامانه  پشتيباني  تماس  شماره 

(081-38220425
 (م الف 3040)

شاورزی ھاد  دمات وزارت  شاورزیر  ی  ما شماره 55/36/97/1669    تاريخ 1397/7/30
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7
ليگ برتر تيراندازى ميدان درخشش 

استعدادهاى بومى است
 رئيــس  هيأت تيراندازى همدان گفت: ليگ برتر تيراندازى كشــور 

در فصل جارى ميدان درخشش استعدادهاى بومى همدان خواهد بود.
ناصر محمودى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: امســال با تركيبى 
از كادر فنى و بازيكنان بومى گام به مســابقات ليگ برتر بانوان كشــور 

خواهيم گذاشت.
وى اضافه كرد: اعتقاد الزم نســبت به توانمنــدى و توانايى تيراندازان 

بومى را دارم و امسال فصل درخشش استعدادهاى همدان در اين رشته 
ورزشى است. محمودى بيان كرد: حمايت هاى همه جانبه از تيم همدان 
براى حضور قدرتمند در ليگ برتر تيراندازى كشــور انجام مى شود و 

هدف ما كسب نتايج و جايگاه مناسب است.
رئيس  هيأت تيراندازى همدان افزود: توجه به استعدادهاى بومى همواره 
براى ما قابل اهميت بوده و اين بار نيز اطمينان داريم كه بانوان توانمندى 

هاى خود را در ليگ برتر به منصه ظهور خواهند گذاشت.
محمودى خاطرنشــان كــرد: هم اكنون در حال آماده ســازى تيم براى 

حضور قدرتمند در فصل جديد ليگ برتر كشور هستيم.

دوازدهمين دوره ليگ برتر بانوان امسال با حضور 56 ورزشكار در قالب 
هفت تيم، پاس تهران،  هيأت خراســان رضوى،  هيأت همدان، نزاجا، 

باشگاه مقاومت،  هيأت قزوين و  هيأت قم برگزار مى شود.
هفته نخست اين مسابقات جمعه چهارم آبان ماه امسال به ميزبانى  هيأت 

قزوين انجام خواهد شد.
اين مسابقات به صورت متمركز، هر هفته با ميزبانى يكى از تيم ها در در 

سالن 80 خط مجموعه ورزشى آزادى برگزار مى شود.
سال گذشته تيراندازى همدان با حمايت شركت صنايع غذايى سحر در 

ليگ برتر كشور درخشيد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

بيرانوند در چالش تاريخى ترين كلين شيت 
دوران فوتبالى براى پرسپوليس 

 با روندى كه عليرضا بيرانوند طى ماه هاى اخير دنبال كرده، اكنون 
همه به اعتماد بااليى از شماره يك پرسپوليس رسيده اند. 

بــه گزارش ايلنا، بعــد از اينكه پرســپوليس در مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان با ســه گل برابر السد شكست خورد، هجمه سختى متوجه 
بيرانوند شــد كه خود را براى حضور در جــام جهانى آماده مى كرد. 
دروازه بان پرسپوليس در همان مقطع در اظهارنظرى عجيب و جنجالى 

براى ستاره پرتغال كرى خواند تا اين هجمه افزايش يابد.
بعــد از اين اتفاق و هجمه شــكل گرفته، رونــد اوج گيرى بيرانوند 
اســتارت خورد. او ابتدا با نمايشى درخشان در دروازه تيم ملى و در 
جام جهانى كه تنها با دريافت دو گل مقابل حريفان قدرتمند همراه بود 
و پنالتى كريس رونالدو را هم مهار كرد تا چهره ويژه ايران لقب گيرد.

دروازه بان شــماره يك پرســپوليس در ادامه در ليگ برتر نيز نمايش 
درخشــان و قابل اعتمادى از خود به جا گذاشــت تا اكنون اميد اول 
پرسپوليس براى عبور از روز سخت آزادى برابر السد قطر لقب گيرد. 
بعد از نمايش او در دوحه در مرحله گروهى كه با دريافت ســه گل 
همــراه بود، او در ادامه دو بار ديگــر در تقابل با اين تيم قرار گرفت 
و توانســت دروازه خود را مقابل خط حمله خطرناك حريف بســته 
نگه دارد. اكنون در چهارمين تقابل اما او شــايد مهمترين كلين شيت 
تاريخ فوتبالى خود را در ذهن مرور مى كند. كلين شــيتى كه مى تواند 
پرسپوليس را در فينال ليگ قهرمانان حاضر كند و شانس او نيز براى 
كســب عنوان برترين بازيكن آسيا افزايش يابد. امروز در آزادى همه 
چشــم به خروج هاى مطمئن او و واكنش هاى فوق العاده اش دوخته 
اند تا با تكرار آن بتواند پرسپوليس را به هدف بزرگى كه هوادارانش 

دارند برساند.

65 ساله ها از فوتبال اخراج مى شوند! 
 از ايــن پس مديران 65 ســال به باال حق انجــام كار اجرايى در 
فدراسيون فوتبال را ندارند و در هر جايگاهى باشند بعد از رسيدن به 

اين شرايط سنى از كار بركنار مى شوند.
به گزارش "ورزش ســه"، در گذشــته اى نزديــك برخى از مديران 
فدراسيون فوتبال كه سمت هاى اجرايى در فدراسيون فوتبال داشتند 
به يكباره از كار بركنار شــدند و حكم مشــاور براى آنها زده شد. از 
جمله غالمرضا بهروان كه رياست كميته مسابقات را برعهده داشت. 
پيش تر گفته مى شــد اين ها به دليل اجــراى قانون منع بكارگيرى 
بازنشــته ها از كار بركنار شده اند. اما اكنون گفته مى شود قانون منع 

بكارگيرى بازنشسته ها نقشى در بركنارى اين مديران نداشته است.
فريدون اصفهانيان، يكى از اعضاى  هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال در 
اين باره مى گويد: « طبق قانون فيفا افرادى كه بيش از 65 سال دارند 
نمى توانند در كارهاى اجرايى حضور داشته باشند. خود من هم وقتى 
به ســن 65 سال برســم ديگر نمى توانم كار اجرايى كنم يا به عنوان 
ناظر فعاليت كنم. آن افراد هم به دليل رسيدن به اين سن كنار گذاشته 

شده اند نه به خاطر بازنشستگى.»
جالب اينكه بركنارى مديران قبلى اين شائبه را به وجود آورده بود كه 
مديران فعلى فدراسيون فوتبال كه بازنشسته هستند بايد از سمت خود 
استعفاء بدهند. هر چه به تازگى فدراسيونى ها گفته اند جزو نهادهاى 
دولتى به شــمار نمى روند و قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها شامل 

فدراسيون فوتبال نمى شود.

: 8 مربى بيكار و شاغل گزينه هاى 
جانشينى لوپتگى

8 مربى بيكار يا شــاغل بخت جانشــين خولــن لوپتگى در تيم 
رئال مادريد هستند.

به گزارش فارس، تيم رئال مادريد 5 هفته اســت كه برنده نشده و در 
بحران عجيبى بسر مى برد.

در مورد خولن لوپتگى گفته مى شــود كه تا ديدار ال كالســيكو يعنى 
جدال يكشنبه با بارسلونا مهلت دارد و اگر نتواند، از كار بركنار خواهد 

شد.
براســاس اعالم روزنامه آس، 8 مربى شاغل يا بيكار گزينه جانشينى 

مربى 4 ماه اخير كهكشانى ها هستند.
طبق گزارش اين نشريه آنتونيو كونته، سرمربى ايتاليايى سابق چلسى، 

اولين گزينه براى اين منظور است.
همچنين سانتياگو سوالرى و گوتى، 2 بازيكن پيشين تيم نيز به عنوان 

گزينه هاى ديگر مطرح هستند.
نشريه اســپانيايى از مائوريسيو پوچتنيو(تاتنهام)، آرسن ونگر، مايكل 
الدروپ، آندره وياش بواش و فرناندو هيرو به عنوان گزينه هاى ديگر 

نام برده است.

آقاى معمولى قرمزها را به سگ تشبيه كرد! 
 سرمربى تيم ليورپول انگليس درباره تيمش صحبت كرد. 

به گزارش ايلنا، يورگن كلوپ ســرمربى ليورپول، در مقايســه اى 
عجيب، تيمش را با يك ســگ خانگى مقايسه كرد! او در اين باره 
گفت: فصل قبل نقطــه قوت ما پرس قوى بود و وقتى حريف مان 
فوتبال بازى نمى كرد، كار ما ســخت مى شد. مثل يك سگ. اگر به 
او اسباب بازى محبوبش را ندهيد و چيز ديگرى مقابلش بيندازيد، 
او پيــش خودش مى گويد «نــه اين را نمى خواهــم، فالن چيز را 

مى خواهم».
وى در ادامه افزود:  ما هم پرس قوى مى خواهيم. شــما اين طور 
رشــد مى كنيد، گام به گام و با انجام كارهاى متفاوت. حاال بايد 
در خط ميانى بهتر باشــيم. خط ميانى ما مشكل مان نبود، مشكل 
ما وقتى بود كه توپ را در اختيار داشــتيم و مى توانســتيم بهتر 

كنيم. بازى 

برگزارى طرح ملى پارك گام 
در شهرستان بهار 

 طرح ملى پارك گام در هفته تربيت بدنى در پارك الله شهرستان 
بهار برگزار گرديد . 

به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل ورزش و جوانان استان به 
مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدنى طرح ملى پارك گام در روز سه 
شــنبه مورخه يك آبان ماه با حضور سى و پنج نفر از بانوان از مسير 
اداره ورزش و جوانان تا پارك الله اين شهرستان پياده روى و در محل 
پارك ورزش صبحگاهى انجام پذيرفت و در پايان مراســم به نفرات 

شركت كننده به قيد قرعه جوائزى اهدا گرديد.

پرافتخارترين قايقران همدانى طالى آسيايى 
را صيد كرد

  آرزو حكيمى پرافتخارترين قايقران اين اســتان موفق به كســب 
مدال طالى مسابقات قهرمانى آسيا شد.

دبير  هيأت قايقرانى همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين 
بانوى قايقران صبح امروز در مســابقات آبهاى آرام قهرمانى زير 23

ســال و جوانان آسيا به ميزبانى كشــور ازبكستان به مدال طال دست 
يافت.

مهــدى صمدى اضافه كرد: حكيمى در كاياك يك نفره 200 متر زير 
23 سال بانوان به مدال طال رسيد.

صمدى خاطرنشــان كرد: مسابقات آبهاى آرام قهرمانى زير 23 سال، 
جوانان و پاراكانو تا 2 آبان ماه در سمرقند ازبكستان ادامه دارد.

آرزو حكيمى دارنده مدال طالى آسيا، نخستين بانوى قايقرانى ايران 
در مسابقات قايقرانى آب هاى آرام المپيك به شمار مى رود.

وى كه در رده ســنى جوانان فعاليت دارد به دليل ركوردهاى بســيار 
مطلوب توانســت به عنوان نفر اول تيم ملــى قايقرانى آب هاى آرام 

بزرگساالن كشور معرفى شود. 
اين بانوى همدانــى در بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا اندونزى 

حضور داشت اما موفق به كسب مدال نشد.

نوار ناكامى فوتبال همدان به پاس رسيد

 نــوار ناكامى نمايندگان فوتبال همدان در ليگ دســته دوم فوتبال 
كشور با شكست پاس مقابل آرمان گهر سيرجان تكميل شد.

به گزارش ايرنا، تيم پاس در هفته هفتم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
فوتبال كشــور عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه تختى شهر سيرجان 

برابر آرمان گهر تن به شكست داد.
پاســى ها در اين مسابقه 2 بر يك شكســت خوردند تا همچنان در 

حسرت برد باقى بمانند.
تركيــب تيم آرمان گهر ســيرجان را مجيد غالمى، محمد شــريف 
زاده،حميد ابراهيمــى، ابراهيم ولى پور، ايمان رازانى، مهدى حاتمى، 
وحيد نورمحمدى، امير محمودآبادى، هادى موثق، مختار جمعه زاده 
و امين اسدى تشكيل دادند.تيم پاس نيز با تركيب محمدصادق نادرپور 
، مهدى نصيرى ، داوودى،ســلطانى ، محمدرضا بازاج ، امين كاشفى 
، مجيد خميس ، حســين زاده سيدجمال معصومى ، رسول رضايى و 

امير عليدادى وارد ميدان شد.
اين دومين شكســت پاس همدان در فصل جارى مســابقات است؛ 
تيمى كه تاكنون طعم پيروزى را نچشــيده و از 6 بازى انجام شــده 
صاحب چهار تساوى و 2 شكســت است.روز گذشته نيز شهردارى 

ديگر نماينده فوتبال همدان تن به شكست داده بود.

بانوى كماندار همدانى به اردوى تيم ملى 
دعوت شد

 سخنگوى  هيأت تيراندازى با كمان همدان گفت: درخشش «مهناز 
قره باغى» بانوى نخبه تيراندازى با كمان استان باعث شد تا فدراسيون 

از وى براى حضور در اردوى تيم ملى دعوت كند.
ياسر نصرتى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين بانوى همدانى در 
مسابقات انتخابى تيم ملى تيراندازى با كمان خارج از سالن بزرگساالن 

كشور كه 428 كماندار حضور داشتند، درخشيد.
وى اضافه كرد: موفقيت اين تيرانداز استان سبب شد تا كادر فنى تيم 

ملى از وى براى حضور در اردوى تيم ملى دعوت كند.
نصرتى خاطرنشان كرد: مسابقات انتخابى تيم ملى تيراندازى با كمان 
خارج از ســالن بزرگساالن در رشــته هاى ريكرو و كامپوند و در 2

بخش آقايان و بانوان در ســايت تيراندازى با كمان ورزشگاه آزادى 
تهران برگزار شد.

وى يادآور شــد: قره باغى با كســب عنوان چهارمى اين مسابقات به 
اردوى تيم ملى تيراندازى با كمان كشور راه يافت.

سخنگوى  هيأت تيراندازى با كمان همدان با اشاره به موفقيت هاى به 
دست آمده اين  هيأت در يكسال اخير گفت: افتخارآفرينى كمانداران 

محصول برنامه ريزى و حمايت هاى صورت گرفته است.
وى افزود:  هيأت تيرانــدازى با كمان همدان با مديريت «حميدرضا 
يارى» بسترهاى موفقيت را براى استعدادهاى اين رشته ورزشى فراهم 
ساخته اســت.مهناز قره باغى سابقه كسب مقام سوم نكينگ كشورى 

تيراندازى با كمان داخل سالن كشور را در كارنامه خود دارد.

 VAR رئال مادريد بدون
در چه رتبه اى قرار 

مى گرفت؟
 فناورى بازبينى تصاوير تغييرى در 
رتبه رئال مادريد در الليگا ايجاد نكرد 
و ايــن تيم پس از پايــان هفته نهم در 

جايگاه هفتم قرار گرفت.
به  گزارش  ايســنا ،  شكست 2 بر يك 
رئال مادريــد مقابل لوانته در هفته  نهم 
الليگا باعث شــد اين تيم تا رتبه هفتم 
سقوط كند. در اين ديدار VAR نقش 
مهمى داشــت و در ســه صحنه تعيين 
كننده بود. داور از طريق بازبينى تصاوير 
خطاى هند رافائل واران را اعالم كرد تا 
يك پنالتى  به نفع لوانته زده شود و تيم 
دوم شهر والنسيا توانست بازى را 2 بر 
صفر كند. همچنين گل ماركو آسنسيو 
به خوبى توســط VAR مردود اعالم 
شــد. عالوه بر اين داور گل روچينا را 
قبول نكرد تا بازى ســه بر صفر به نفع 

لوانته نشود.
اگر اين فناورى وجود نداشــت، ديدار 
رئــال مادريد و لوانته با تســاوى 2 بر 
2 به پايان مى رســيد. بــا اين حال در 
جايگاه مادريد تفاوتى ايجاد نمى شــد 
و سفيدپوشــان با توجه به نتايج  ديگر 
VAR و چه بدون VAR تيم ها چه با

خــارج از كســب ســهميه بازى هاى 
اروپايى قرار مى گرفت.

برگزارى مسابقات 
بدمينتون بانوان به 

مناسبت هفته 
تربيت بدنى 

بدمينتــون  مســابقه  دوره  يــك   
بمناســبت هفته تربيت بدنى در سالن 

حجاب برگزارشد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره 
،بــه  اســتان  جوانــان  و  ورزش  كل 
ــك  ــى ي ــت بدن ــه تربي ــبت هفت مناس
ــور  ــا حض ــون ب ــابقه بدمينت دوره مس
ــته از  ــن رش ــه اي ــد ب ــوان عالقمن بان
ــنى  ــه در رده س ــاى تابع ــتان ه شهرس
نونهــاالن و پيشكســوتان در ســالن 
ــد. در  ــزار گردي ــدان برگ حجــاب هم
ــا در رده ســنى  ــن رقابــت ه ــان اي پاي
نونهــاالن نيــكا كيانــى ازنهاونــد ،الينــا 
از  آواشــهبازى  و  ازبهــار  جبــارى 
نهاونــد رتبــه هــاى اول تاســوم را 

ــد. ــب كردن كس
ــوتان  ــنى پيشكس ــن در رده س همچني
نيــز مريــم رســالتى از نهاونــد بــه 
ــه  ــت يافتند.راضي ــت دس ــام نخس مق
ــگاه دوم  ــدان در جاي ــدوى از هم مه
ايســتادند و معصومــه اميــدى نيــز 
ــومى قناعــت  ــام س ــه مق ــدان ب از هم
كــرد. مســابقات جوانــان و خردســاالن 
ــاه  ــان م ــه اول آب ــز در هفت ــوان ني بان

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

مورينيو عالقمند به 
تمديد قرارداد با شياطين 

سرخ
آقاى خاص از يك ســو انتقادات فصل 
جــارى را تحمــل مى كنــد و با خطر 
بركنارى مواجه اســت، از سويى ديگر 
دنبال تمديد قرارداد با شــياطين سرخ 

است.
به گزارش فارس، «ژوزه مورينيو» اكنون 
وضعيت عجيبى در اولدترافورد دارد. او 
به خاطر نتايج فصــل جارى، مرتب از 
سوى رسانه ها مورد انتقاد واقع مى شود.

همچنين از هفته  ها قبل موضوع بركنارى 
احتمالى او شنيده مى شود. حتى رسانه ها 
از گزينه هاى جانشــينى او نيز بارها نام 

برده  اند.
اما اكنون خبر مى رسد كه خود خواهان 
ادامه همكارى با تيم نخســت منچستر 

است.
ــن  ــكاس اي ــا انع ــل ب ــه ديلى مي روزنام
ــاص  ــاى خ ــاى آق ــه حرف ه ــه، ب نكت
ــازى  ــل از ب ــرى قب ــس خب در كنفران
ــه  ــه ب ــرد ك ــاره ك ــوس اش ــا يوونت ب
خبرنــگاران گفــت:از حضــور در اينجــا 
خوشــحال هستم.منچســتريونايتد همــه 
چيــزى اســت كــه اكنــون بــه آن فكــر 
ــام  ــا اتم ــم ب ــر مى كن ــى فك مى كنم.حت
ــم و  ــاز در اينجــا بمان ــراردادم ب دوره ق

فعاليــت كنــم.
بــه   2016 ســال  در  كــه  مورينيــو 
ــت  ــكان هداي ــد و س ــورد آم اولدتراف
منچســتريونايتد را برعهــده گرفــت.
او بــا سرخپوشــان تــا ســال 2020 

دارد. قــرارداد 

 مســابقات ملى ورزش همگانى در دو 
رشــته فوتسال و تيراندازى با كمان 30 آبان 
ماه تا 10 آذرماه بــه ميزبانى همدان برگزار 

مى شود.
ســازمان  همگانى  ورزش  توســعه  معاون 
ورزش و جوانان اســتان همدان در شوراى 
هماهنگى ورزش استان همدان با بيان اينكه 
در حــال حاضر رشــد چشــمگير ورزش 
همگانــى در جامعه ما محســوس اســت، 
اظهار كرد: گله مندى ما بيشتر از دستگاه هاى 
اجرايى اســتان است كه بايد كاركنان دولت 
به عنــوان نمايندگان فعــال حضور بهترى 
در مســابقات و همايش هــاى ورزش هاى 

همگانى داشته باشند.
بــه گزارش فارس، عبــاس قهرمانى افزود: 
بايد جانبازان و معلوالن با استفاده بيشتر از 
فضاهاى ورزشــى در تحقق هدف استفاده 
بيشــتر و جذب ورزش هــاى همگانى به 
هــدف واالى خود برســند البتــه در اين 
ميــان بايد دســتگاه هاى مختلــف اعم از 
آموزش و پرورش، بنياد شــهيد، شهردارى 
و اســتاندارى ها نيز مساعدت الزم را انجام 

دهند.
ســازمان  همگانى  ورزش  توســعه  معاون 

ورزش و جوانان همدان با اشــاره به اينكه 
ورزش همگانــى و كميتــه تخصصى اين 
ورزش از ســال 57 در كشــور ما شروع به 
فعاليت كرده اســت، گفت: در سال 1362

جهــاد تربيت بدنى و در ســال 71 رســمًا 
فدراســيون ورزش هاى همگانى در كشور 

تشكيل و ايجاد شد.
وى بــا تاكيد بــر اينكــه ورزش همگانى 
زمينه ســاز امنيت و سالمت و ايجاد و رشد 
ورزش قهرمانى اســت، خاطرنشــان كرد: 
براساس آمارهاى فدراسيون جهان،  ايران به 
طور متوسط 21 درصد ميزان جذب ورزش 
همگانى را داراست كه همدان با 26 درصد 

از ميانگين كشور باالتر است.
وى بــا بيان اينكه توســعه ورزش همگانى 
بايد با دسترســى آســان مردم به امكانات 
ورزشى و ترويج فرهنگ سالمت از طريق 
رسانه ها تبليغ شود، اضافه كرد: دولت تدبير 
و اميد كارنامه قابل قبولى در توسعه ورزش 
همگانى داشــته به طورى كه از 40 ميليون 
جمعيت واجد شــرايط 18,5 ميليون نفر در 

ورزش همگانى فعال هستند.
قهرمانى با اشــاره به برگزارى مســابقات 
قهرمانى كاركنان دولت در سال گذشته بيان 

كرد: در اين مسابقات 392 نفر از 18 دستگاه 
اجرايى در 6 رشــته ورزشــى آقايان و پنج 

رشته بانوان شركت كرده اند.
وى با بيان اينكه در اين مســابقات براساس 
پزشكى،  علوم  دانشگاه  كارشناسان  ارزيابى 
بوعلى سينا و سازمان مديريت و برنامه ريزى 
مقام اول تا ســوم را كســب كردند، يادآور 
شد:  اميدواريم در مسابقات المپياد نخبگان 
2022 بتوانيــم به مانند المپياد 2018 مقام و 

مدال هاى بيشترى را كسب كنيم.
قهرمانــى با اشــاره به اينكه 31 اســتان در 
68 رشــته ورزشــى در اين المپياد حضور 
دارند، گفت: در مسابقات ملى ورزش هاى 
همگانى كه قرار اســت از 30 آبان ماه تا 10
آذرماه برگزار شود رشته هاى فوتسال پسران 
و تيراندازى با كمان بانوان به ميزبانى همدان 
در رده سنى 12 تا 15 سال برگزار مى شود.

وى در خصــوص جامعــه هدف ورزش 
همگانــى اســتان تصريح كــرد: در حال 
حاضر جامعه هدف ورزش همگانى 450

هزار نفر است كه 23 هزار نفر در ورزش 
استانى شــركت مى كنند و 2 هزار و 500
نفر نيز در 38 رشته پيگير ورزش همگانى 

هستند.

معاون توسعه ورزش همگانى ورزش و جوانان همدان خبر داد

برگزارى مسابقات ملى
 ورزش هاي همگانى در همدان

ميزبان مسابقات جام جهانى 
فوتسال 2020 مشخص مى شود

ميـزبانى به 
ايران مى رسد؟ 
 روز جمعه هفتــه جارى، ميزبان جام 
جهانــى فوتســال 2020 معرفى خواهد 
شد؛ مسابقاتى كه ايران يكى از نامزدهاى 

ميزبانى آن است. 

به گزارش  تســنيم، جلسه كميته اجرايى 
فيفــا قرار اســت روز جمعــه، 26 اكتبر 
(4 آبان) در شــهر كيگالى رواندا برگزار 
خواهــد شــد و اعضــاى ايــن كميته، 
درخصوص مســائل مختلفى به بحث و 

تبادل نظر مى پردازند.
يكــى از موضوعاتى كه در اين جلســه 
درباره آن بحث مى شود و براى كشورمان 
اهميــت زيــادى دارد، انتخــاب ميزبان 
جهانى فوتســال 2020 جام  مســابقات 
اســت. ايران يكــى از نامزدهاى ميزبانى 

اين مسابقات است و با كشورهاى ژاپن، 
نيوزيلند، ليتوانى و كاســتاريكا در كسب 
ميزبانى جام جهانى 2020 رقابت مى كند.

مسئوالن فدراسيون فوتبال در دو سال 
گذشــته، بارها از تالش براى كســب 
ميزبانــى اين رقابت ها ســخن گفته اند 
و مهدى تاج رئيس فدراســيون فوتبال 
جانى  با  پيــش  چندى  هم  كشــورمان 
درخصوص  فيفــا،  رئيــس  اينفانتينــو 
گفت وگو   2020 جهانى  جــام  ميزبانى 

كرد.

در قرارداد كى روش شك نكنيد

 عضو  هيأت رئيســه فدراســيون 
فوتبال گفت: قرارداد كارلوس كى روش 

بسته شده و شكى در آن وجود ندارد.
عبدالكاظم طالقانى، عضو  هيأت رئيسه 

فدراســيون فوتبال در حاشــيه سفر به 
بندرعباس، در گفت وگو با ايســنا و در 
پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه كارلوس 
كى روش قرارداد خود را با فدراســيون 

فوتبال منعقد كرده يا خير؟ اظهار كرد: 
قرارداد بسته شده و شكى در آن وجود 
ندارد و اگــر هم موضوع ديگرى اعالم 
شده به قبل از بسته شدن قرارداد مربوط 

مى شود.
مشــكالت  خصــوص  در  طالقانــى 
ــال  ــيون فوتب ــش روى فدراس ارزى پي
ــم  ــور حت ــرد: به ط ــم خاطرنشــان ك ه
در  و  دارد  وجــود  ارزى  مشــكالت 
ــال  ــيون فوتب ــى، فدراس ــرايط فعل ش
ارز را از بــازار آزاد جهــت برپايــى 
ــه  ــى تهي ــم مل ــى تي ــا و آمادگ اردوه
مى كنــد. انتظــار داريــم بــا توجــه بــه 
ــق  ــال متعل ــى فوتب ــم مل ــه تي ــن ك اي
ــيون،  ــت و فدراس ــور اس ــه كل كش ب
متصــدى پيگيــر امــور اســت، دولــت 
ــد. ــال بياي ــيون فوتب ــدد فدراس ــه م ب

اين عضو  هيأت رئيســه فدراســيون 
فوتبال در پايــان گفت: دولتمردان بايد 
به اين موضوع اهتمام داشــته باشند كه 
خوشــحالى مردم و پيروزى تيم ملى از 

وظايف هر دولتى است.
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فرصتهاى سرمايه گذارى
 پياده راه و اجالس جهانى گردشگرى 

 مديرعامل ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى همدان با  
بيان اينكه برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در همدان فرصتى است 
و مــى توان ظرفيــت پياده راه را در عرصه بين المللى به واســطه اين 
رويداد معرفى كرد. امروز نقش  پياده راه  در توســعه گردشــگرى در 
عرصه جهانى كامال محرض اســت و مــا در همدان اين ظرفيت غنى 

را در برداريم 
سعيدخوشــبخت گفت :  بايد مسافران بيشترى در پياده راه هاى همدان  
حضور داشته باشند و با انتشار تصاوير جاذبه گردشگرى همدان را به 
دوســتداران ســفر منتقل كنند . همدان را بايد بيشتر از وضعيت فعلى 
معرفى كرد تا همگان آن را بشناســند. پياده راه سازى بوعلى، ميدان امام 
و اكباتان به عنوان يك مســير گردشگرى مى تواند در جذب گردشگر 

تاثيرگذارى بااليى داشته و براى دنيا جالب توجه باشد.
وى افزود : نبايد فرصت و بهانه رويداد گردشگرى همدان 2018 را از 
دست داد، اين موضوع بهانه اى است كه بايد به بهترين شكل از آن در 

همدان استفاده كرد .
مديرعامل سازمان ســرمايه گذارى و مشــاركتهاى مردمى شهردارى 
همدان نيز عنوان كرد :  «  سازمان سرمايه گذارى و مشاركتهاى مردمى 
شــهردارى همدان آمادگى دارد بسته هاى ســرمايه گذارى در همدان 
را به ميهمانان اجالس جهانى گردشــگرى در سال2018 معرفى كند . 
برگزارى اجالس ســازمان جهانى گردشگرى  يك رويداد بزرگ براى 
ايران است و با توجه به حضور مسئوالن گردشگرى ده ها كشور جهان، 
اين رويداد يك فرصت مناسب براى معرفى ظرفيت هاى "گردشگرى و 
فرصت هاى سرمايه گذارى است.» مهران حاجيان افزود :  «گردشگرى 
صنعتى است كه از اهميت بسيار بااليى برخوردار است و سرمايه گذارى 
در اين صنعت نتايج خوبى را به دنبال دارد»  وى گفت : «خوشــبختانه 
تنها در حوزه گردشــگرى  به اندازه اى ظرفيــت داريم كه مى تواند به 
رونق اقتصاد محلى كمك كند و سرمايه گذارى در پروژه هاى گردشگرى 

سرمايه گذارى هايى است كه نتايج مناسبى را به دنبال خواهد داشت .

برنامه هاى ميزبانى از اجالس 
روى ميز بررسى  

 بررســى هماهنگى ها براى دعوت از ميهمانان، اسكان و پذيرايى و 
برنامه ريزى براى برنامه هاى جنبى روى ميز معاون عمرانى اســتاندار 
قرار گرفت . معاون عمرانى اســتاندار در نشست هماهنگى برنامه هاى 
دبيرخانه اجالس جهانى گردشگرى گفت :  براى هر چه بهتر برگزارى 
اجالس جهانى گردشــگرى در همدان  به صورت جدى اهتمام كنيد ،   
برنامه ريزى براى اسكان در هتل و برگزارى پنل ها بايد به نحو احسن 
باشــد. حضور ميهمانان از سراسر كشور و تمام حوزه هاى گردشگرى 

در استان بايد با خروجى و انعكاس مطلوب در ميزبانى همراه باشد  
مالمير مدير كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى همدان نيز 
در اين نشســت  با بيان اينكه  الزم است  اخبار اجالس در سطح ملى 
انعكاس يابد  گفت: انتظار ميرود رسانه ها و  شبكه هاى ملى در پوشش 
اخبار اجالس جهانى گردشــگرى اهتمام و نقش بيشترى داشته باشند.  
مديركل ميراث فرهنگى همدان با بيان اينكه بايد رد پايى از اجالس را 
در همدان داشــته باشيم، گفت: پيشنهادى مبنى بر اينكه دفتر منطقه اى 
سازمان جهانى را در همدان داشته باشيم تا بتوانيم بعد از اجالس نيز با 

سازمان بتوانيم ارتباط داشته باشيم.
وى گفت: براى ميزبانى خوب و مناســب همدان در اجالس آمادگى 

الزم را داريم و هماهنگى هاى الزم صورت گرفته است .
حميدرضايارى عضو هيات رئيس سازمان جهانى گردشگرى نيز اظهار 
كرد: اين رويداد مهمترين رويداد گردشــگرى اســت و بايد به صورت 
شايسته ميزبانى رويداد را برعهده داشته باشيم . على ضمير معاون خدمات 
شهرى همدان  نيز گفت: پيشنهاد اينكه ميدانى به نام ميدان ملل نامگذارى 
شــود، ارائه شده است كه  نيازمند كار كارشناسى و جانمايى براى انجام 
كار است .گفتنى است ، جلسه هماهنگى اجالس جهانى گردشگرى با 
حضور عراقى معاون عمرانى اســتاندار، مالمير مديركل ميراث فرهنگى 
همدان ، يارى عضو هيات رييس سازمان جهانى گردشگرى ، على ضمير 
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان و افتخاريان رييس انجمن صنفى 

راهنمايان گردشگرى روز گذشته برگزار شد. 

7 نمايش به بخش مسابقه تئاتر 
خردسال راه پيدا كرد

 با پايان مرحله ارزيابى آثار مسابقه تئاتر خردسال 
هفت نمايش برگزيده اين بخش از بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان معرفى 
شدند. به نقل از روابط عمومى جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان،  هيأت انتخاب مسابقه تئاتر 
خردسال بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان متشــكل از على اكبر قاضى نظام، 
نوشين بيگلريان و رضا عبدالعلى زاده با بررسى آثار 
راه يافتــه به اين بخش هفت نمايش را براى حضور 

در جشنواره معرفى كردند.
نمايش هــاى راه يافته به اين بخش به شــرح ذيل 

معرفى شدند:
نمايش «آدم برفى» نوشــته و كارگردانى فاطمه ابرار 

پايدار از همدان
نمايش «خرگوشك و رودخانه» نوشته سيد حسين 
فدايى حسين با كارگردانى زهرا طباطبايى از اصفهان
نمايش «روياى ســپيد» نوشــته و كارگردانى آريان 

ناصرى مهر از تهران
نمايش «سفر دندان ها» نوشــته فرهاد اسماعيلى با 

كارگردانى محمد طالبى از همدان
نمايش «گورخر سياه» نوشته بربل مايا با كارگردانى 

شراره طيار از پرديس
نمايش «لباس هاى رنگارنگ» نوشــته و كارگردانى 

نگار نادرى از الهيجان
نمايش «ميخوام سبز باشم» نوشته و كارگردانى ميالد 

احمدلو از تهران
بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان 29 آبان تــا 4 آذر 1397 به دبيرى مريم 

كاظمى و با ميزبانى همدان برگزار مى شود.

موتورسيكلتى كه سكوى پرتاب و كنترل 
پهپاد است

  يك شركت روسى موتورسيكلت كالسيكى توليد كرده كه داراى 
دو بدنه است و بدنه دوم آن به جاى حمل مسافر براى پرتاب و كنترل 

پهپاد به كار مى رود.
به گزارش مهر، شركت اورال مى گويد مى توان يك پهپاد را در درون 
محفظه اين موتورسيكلت جاى داد و با باز كردن اين محفظه پهپاد را 

از آن خارج كرده و آماده پرواز كرد.
بر روى اين موتورســيكلت يك دسته كنترل هم نصب شده كه براى 
هدايت پهپاد در حين پرواز به كار مى رود. قيمت اين موتورسيكلت 
و پهپاد عرضه شده همراه با آن 18 هزار دالر است و بنابراين محصول 

گران قيمتى براى خريد به شمار مى رود.

زمان توليد تسليحات جديد نظامى
 كاهش يافت 

  يك آزمايشــگاه تحقيقاتى يك راكت پژوهشى توليد كرده كه با 
اســتفاده از آن براى انجام تحقيقات تســليحاتى مى توان مدت زمان 

مورد نياز براى توليد اين تسليحات را تا يك سوم كاهش داد.
 High Operational Tempo به گزارش مهر، راكت يادشــده
Sounding يــا HOT SHOT نام دارد و عالوه بر كاهش زمان 
توليد تســليحات جديد هزينه هاى تحقيق و پژوهش در اين زمينه را 

هم به ميزان قابل مالحظه اى كاهش مى دهد.
در شرايطى كه ارتش آمريكا به دنبال مدرن سازى و توسعه زرادخانه 
هسته اى خود است، توليد موشك هاى داراى قابليت حمل كالهك 

هاى هسته اى نيز براى پنتاگون اولويت پيدا كرده است.

سفرهاى گردشى به فضا به زودى آغاز مى شود 
 شركت آمازون در كمتر از چند ماه، گردشگران فضايى را با سفينه 
خود به خــارج مدار زمين مى برد و هزينه اى صد تا دويســت هزار 

دالرى از آنها دريافت مى كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنيان گذار شركت آمازون، جف 
بزوس به تازگى اعالم كرده اســت كه كپســول فضايى ساخت اين 
شــركت به نام، بلو ارجين (Blue Origin) درحال تكميل اســت 
و ســال آينده ميالدى گردشگران فضايى مى توانند با استفاده از آن به 

سفر هاى فضايى بروند.
 اين كپســول فضايى قابليت جايدهى 6 نفر را دارد و در اوايل سال 
جارى پرواز آزمايشــى زير مدارى موفقيت آميز خود بدون مسافر را 

انجام داد.

ميكروب ها تا سال 2050 جان 10ميليون نفر 
را مى گيرند

 "انجمن حفاظت پزشكى" (MPs) جهان هشدار داد كه شمار مرگ 
و مير جهانى رو به افزايش است و تا سال 2050 ميليون ها نفر جان خود را 

بر اثر ابتال به ميكروب هاى بيمارى زا از دست خواهند داد.
به گزارش ايســنا، "انجمن حفاظت پزشــكى" هشــدار داد كه اگر 
اقدامات فورى صورت نگيرد، بيش از سرطان و ديابت، ميكروب هاى 

بيمارى زا جان  10 ميليون نفر را تا سال 2050 خواهند گرفت.
آنها در بيانيه اى اظهار داشــتند: ميزان مقاومت ويروس ها، انگل ها و 
باكترى ها در برابر آنتى بيوتيك ها افزايش يافته اســت و اين تهديدى 
بزرگ براى ســالمتى افراد به شمار مى آيد و اگر مقامات گامى براى 

حل اين موضوع برندارند، پزشكى مدرن از بين خواهد رفت.

راه اندازى اولين شتاب دهنده حوزه دريا با 
امضاى يك تفاهم نامه

 رئيس مركز توســعه فناورى هاى راهبردى معاونت علمى وفناورى 
رياســت جمهورى از راه اندازى اولين شتاب دهنده تخصصى در حوزه 
دريــا خبــر داد و گفت: در اين شــتاب دهنده از ايده هــا و طرح هاى 
حوزه هاى درياپايه حمايت مى شود.به گزارش ايسنا، اسماعيل قادرى فر 
در افتتاح جشــنواره "دريا مسير پيشــرفت"، برگزارى اين جشنواره را 
فرهنگ سازى در حوزه تخصصى دريا عنوان كرد و افزود: اين جشنواره 
در حالــى چهارمين دوره آن برگزار مى شــود كــه در حال حاضر 50 
شــركت دانش بنيان در حوزه دريا ايجاد شده است.رئيس مركز توسعه 
فناورى هاى راهبردى معاونت علمى هدف از برگزارى اين رويدادها را 

ترويج كارآفرينى و توسعه كسب و كارهاى دانش بنيان نام برد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2......................................................... ... الزانيا 
■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2.................................... تنگه ابوقريب -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

 تنديس اهدايى ابن سينا توسط بنياد بوعلى سينا، 
در دانشــگاه ها و مراكز فرهنگى كشــورهاى ديگر 

نصب مى شود.
بــا توجه به مصوبه  هيأت امناى اين بنياد، نيم تنه اى 
از شيخ الرئيس، بوعلى سينا طراحى و در حال ساخت 
است كه با هماهنگى و همكارى سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمى در دانشگاه هاى معتبر جهان نصب 

خواهد شد.
 رئيس روابط عمومى و امور بين الملل بوعلى ســينا 
در اين باره گفت: بر پايه مصوبه  هيأت امناى محترم 
بنياد، مقرر شد نيم تنه اى از شيخ الرئيس تهيه شود و با 
صالحديد و مشورت سازمان هاى ذى ربط فرهنگى، 
به مراكز و دانشــگاه هاى پزشــكى و فلسفى معتبر 

جهان هديه و در آنجا نصب شود.
توكل دارائى،اضافه كرد: پس از مشورت هاى الزم 
با متخصصين و هنرمندان تجسمى، ساخت نيم تنه 
ابوعلى سينا به استاد هادى عرب نرمى واگذار شد 
و قرار شد بر اســاس تصوير مصوب انجمن آثار 
ملى در ســال 1324 خورشيدى، اثر مرحوم استاد 
ابوالحســن خان صديقى، مجسمه اى ساخته شود. 
با توجه به اهميت موضــوع و لزوم بهره مندى از 
تجارب هنرمندان صاحب نام و شناخته شده؛ آقاى 
عرب نرمى كه در ساخت تنديس هاى مفاخر ملى 
اثرهاى ارزشــمندى براى شهردارى تهران و ساير 
نقاط كشــور ساخته است؛ انتخاب شد و ايشان با 
هنرمنــدى تمام و عالقه وافــرى كه به فرهنگ و 
تمدن ايران دارند؛ نيم تنه اى از شــيخ درست كرده 
كه مورد قبول و توجه اصحــاب هنر قرار گرفته 

است.
وي درباره اهــداء و نصب نيم تنه بوعلى ســينا نيز 
گفت: مقرر شــده كه با همكارى سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمى و وزارت خانه هاى خارجه و علوم، 
در كشورهايى كه مراودات فرهنگى و علمى با ايران 
دارند و نصب اين تنديس مى تواند به تعميق روابط 
دو جانبه منجر شود؛ اين تنديس هديه و نصب شود.
البته هــدف مهم از ايــن برنامه اجرايــى، معرفى 
شــيخ الرئيس به عنوان حكيم، فيلسوف و دانشمند 

ايرانى اســت و در پالك معرفــى تنديس مطالبى 
در تأييد و تأكيد بر ايرانى بودن ابوعلى ســينا نوشته 

خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومى و امــور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا؛ دارائى همچنين گفت: با توجه به اهميت 
تاريخى و تمدنى شــهر همدان و نيز وجود آرامگاه 
شريف بوعلى سينا در اين شهر، پيشنهاد شده است 
كه نمونــه اى برنزى از اين اثر با هزينه شــهردارى 
همــدان در ابتداى پيــاده راه بوعلى ســينا در ميدان 
مركزى امام همدان نصب شود كه مراحل هماهنگى 

آن در حال انجام است.
هادى عرب نرمى، استاد هنرمند و مجسمه ساز درباره 
اثر ساخته شده نيم تنه ابوعلى سينا توسط خود گفت: 
بنده نيم تنه و ســرديس برخى از مشاهير فلسفى و 
علمى كشــور را ساخته ام كه هر يك از ويژگى هاى 
خاص در تمدن اسالمى و ايرانى برخوردار بوده اند؛ 
اما سفارش ســاخت نيم تنه ابوعلى سينا؛ با توجه به 
منحصر به فرد بودن شــخصيت و اثرگذارى آن در 
علم و انديشه جهان و ايران، وظيفه دشوارترى بود 
كه اميدوارم توانســته باشــم آن را به نحو مقبول و 

شايسته انجام داده باشم.
عرب نرمى اضافه كرد: اساس كار بر مبناى تصويرى بود 
كه از ابوالحسن خان صديقى بر جاى مانده و طراحى 
ايشــان مورد تأييد انجمن آثار ملى وقت قرار گرفته 
است. مسئله جالبى كه در طراحى استاد صديقى وجود 
دارد اين است كه در شخصيت پردازى جوانى ابن سينا 
را انتخاب كرده است، در حالى كه تصويرسازى از بقيه 

مشاهير معموالً در سن كهولت است.
البته ابن ســينا هم عمر زيادى نداشــته و 58 ســال 
عمركرده اســت. ولى تصويرى كه استاد صديقى از 
ابوعلى سينا ارايه مى كند، القاى اين مطلب است كه 
ابن سينا مربوط به همين امروز است. انگار با گذشت 
هزار سال از درگذشــت ابن سينا، ايشان هنوز زنده 
اســت. خود من هم احســاس مى كنم ابوعلى سينا 
انسان معاصر ماست و همين امروز، مخاطبش ماييم 
و دارد با ما حرف مى زنــد. هنوز طراوت و تازگى 

دارد و امروزى بودنش حفظ شده است.

هنرمند مجسمه ساز مشاهير ملى درباره اثر هنرمندانه 
خود توضيح داد: بنــده به ميراث فرهنگى و علمى 
گذشــتگانمان كه باقى مانده، خيلــى عالقه دارم و 
كارهايى را كه قبول مى كنم، با شــور و شوق انجام 
مى دهم. احساس مى كنم يك رابطه اى با گنجينه اى 
كه از قديم داشته ايم، برقرار مى كنم و با همين حس 
نيز، نيم تنه ابوعلى سينا را ساختم. از سال گذشته كه 
اين كار به من ســپرده شد، به ســراغ فلسفه بوعلى 

رفتم؛ هر چند قبًال در مورد طبش اطالعاتى داشتم.
اندازه اين نيم تنه به 120 ســانتى متر مى رسد و سعى 
كرده ام با توجه به گرايش كالســيك در انجام اين 
اثر، در ســاخت آن بافتى ايجاد كنــم كه بر جوانى 
ابن ســينا تأكيد كند. چراكه ابن سينا براى ما ايرانى ها 
هنوز خيلى جوان اســت؛ انگار هنوز كتابهايش را 
ننوشــته و چاپ نكرده اســت و هر آن منتظريم كه 
اثر تــازه اى خلق كند؛ به زبان ديگــر، تأثيرگذارى 
ماندگار و امروزى او در فرهنگ و دانش ما، نشــانه 
خلق اثر مبتنى بر ميراث ابوعلى سيناست. در ساخت 
نيم تنه شيخ الرئيس سعى كردم در نگاه، حالت، چين 
و چروك لباس، خط هايى كه روى لبه هاى مجسمه 
است و ساير موارد بصرى، جورى كار شود كه يك 
ارتباط حسى با بيننده پيدا شود و در كل آن مجموعه 
عناصر بصرى حسى را انتقال كند كه روح اثر را در 

داخل خودش بپروراند و القا كند.
مثــًال در مــورد نحوه گرفتــن كتاب در دســت 
ابوعلى سينا، من يك حالت خاص كه وجهه اى ويژه 
و مربوط به يك لحظه و حس خاص باشــد، به آن 
نداده ام. حالت معمولى كتاب گرفتن اســت و آن را 

خيلى عمومى و ســاده انتخاب كــردم تا مربوط به 
مورد و لحظه  خاصى نباشد. در تركيب بندى مجسمه 
وقتى صورت را از روبرو ببينيم يك حالت اسپيرال 
دارد، يعنى مثل حالت حلزونى، فرم ها چرخيده اند و 

آرام آرام پايين مى آيند. 
يعنى تركيبى در نظر گرفته  شده كه اگر كسى بخواهد 
مجسمه را ببيند، اين گردش بصرى را داشته باشد. 
بعضى از مجســمه ها جورى ســاخته مى شوند كه 
يك زاويــه غالب دارند و اگر دقــت كنيد مى بينيد 
هر مجســمه معروفى از يك زاويه اش خيلى عكس 

وجود دارد، چون آن زاويه، غالب است.
ولى بعضى از مجسمه ها جورى ساخته مى شود كه 
همان زاويه غالب را كــه دارند، ولى بيننده گرايش 
دارد كه بچرخــد و زاويه هاى ديگرش را هم ببيند. 
سعى شده نيم تنه ابوعلى ســينا، چنين حالتى داشته 
باشــد كه وقتى مجســمه را مى بينيم اين حركت را 

دورتادورش داشته باشيم.
عرب نرمى در پاســخ به اين پرســش كه كار انجام 
شــده؛ چقدر ماندگار خواهد بود، گفت: من خودم 
آدم ســخت گيرى هســتم و زمان بيشترى براى آن 
گذاشــتم. تا حدى كه االن آماده اســت من از كار 
راضيم ولى اين كه دو ســال ديگــر چه نظرى دارم؛ 
مشخص نيســت. خودم ميل دارم دو يا حتى چهار 
مجســمه ديگر از ابن سينا بســازم. ابن سيناهايى كه 
شايد احســاس كنم وجه ديگرى از اين شخصيت 

را نشان مى دهد يا وجه ديگرى را من كشف كنم.
ولى اين كه بگويم كار ماندگارى اســت اين حرف 
كلى ترى اســت كه فعًال نمى توانم چيزى بگويم و 

بايد براى خودم زمان بگذرد.
هادى عرب نرمى متولد اول شــهريور سال 1357
خورشــيدى در شــهر نيشــابور اســت و مدرك 
كارشناسى خود را در سال 1381 از پرديس هنرهاى 
زيباى دانشگاه تهران در رشته مجسمه سازى گرفته و 
در سال 1391 نيز در رشته نقاشى از همين دانشگاه 

مدرك  كارشناسى ارشد گرفته است.
وى با شهردارى تهران و دانشگاه فردوسى مشهد در 
ساخت تنديس هاى مشاهير و مفاخر ملى همكارى 
داشته است. ساخت نيم تنه هاى مالهادى سبزوارى و 
عطار نيشــابورى در ميدان مشاهير در نزديك پارك 
آب و آتش و نيم تنه حكيم مدرس زنوزى فيلسوف 
دوره قاجار، سرديس شــهيد شهريارى در دانشگاه 
صنعتى شريف، سرديس نوشــيروانى خيّر دانشگاه 
صنعتى بابل، نيم تنه حريرى براى بنياد علمى مهندس 
حريرى و سرديس حكيم ميرفندرسكى در اصفهان 

از جمله اثرهاى هنرى استاد عرب نرمى است.
وى براى كار هنرى شــخصى خود پروژه ساخت 
تنديــس و مجســمه هايى بر اســاس آثــار عطار 
نيشــابورى را پيگيرى و اجرا مى كند و با استفاده از 
نشــانه و استعاره هاى موجود در آثار و اشعار عطار، 
مجموعه اى خلق كرده كه در نمايشگاه هاى مختلف 

ارايه شده است.

در راستاى معرفى شيخ الرئيس توسط بنياد بوعلى سينا

تنديس ابن سينا در 
دانشگاه هاى معتبر 
جهان نصب مى شود

گردشگرى فرهنگى از 
طريق نو آورى و فناورى 

در يك پنل تخصصى
 ثبت نام پنل ها و كارگاه هاى تخصصى چهلمين 
اجالس اعضاى وابســته سازمان جهانى گردشگرى 
در ايران آغاز شــد . معاون گردشــگرى عليصدر با 
اعــالم اين خبر گفت :  ســمينار نقــش نوآورى و 
تكنولوژى در توسعه گردشگرى فرهنگى و افزايش 
رقابت و جذابيت مقصد را در پنل تخصصى بررسى 

مى كند.
مســعود ملكى افزود :  فناورى و نوآورى، از جمله 
فنــاورى اطالعات و ارتباطــات (ICT)، به عنوان 
بخشى از توســعه پايدار گردشگرى فرهنگى عمل 
مى كند، بدين ترتيب بهبــود حكومتدارى، افزايش 
رقابت و سودآورى، ارتقاء كيفيت تجربه گردشگران 
و رفاه ساكنان، و همچنان حفظ منابع فرهنگى را به 

همراه دارد.
وى در زمينــه پنــل اصلى كه در اجــالس جهانى 
گردشگرى كه قرار اســت نوامبر 2018 در همدان 
برگزار شود گفت :  چگونگى  تحريك پتانسيل هاى 
گردشــگرى فرهنگى كه مى تواند توسط نوآورى و 
تكنولوژى  به انجام برسد يكى از موارد مهم اين پنل 
اســت . بسيارى از كشورهاى در حال توسعه داراى 
مكان هاى فرهنگى برجســته، نقاط ديدنى منحصر 
به فرد و ســاير دارايى هــاى اجتماعى، فرهنگى و 
طبيعــى و همچنين مكان هــاى تاريخى و مذهبى 
هستند كه جاذبه هاى بالقوه بااليى براى  گردشگرى 
داخلى و بين المللى دارند. نوآورى و پيشرفت هاى 
تكنولوژيكى در ارتقاء توســعه گردشگرى فرهنگى 
نقش مهمى دارند. در كنار هم، فرصت هاى جديدى 
را ايجاد مى كنند و به بازيگران مختلفى براى پيوستن 

به اين صنعت پر رونق جهانى انگيزه مى دهد. 
گفتنى اســت ، مديــر اين پنل ، پروفســور جعفر 
جعفرى، از دانشگاه ويسكانسين استوت در اياالت 

متحده خواهد بود و 
سخنران هاى آن  دكتر مايكل دى جيوين از دانشگاه 
چستر در اياالت متحده  آمريكا و  پروفسور لورنزو 

كانتونى از دانشگاه سوئيس خواهند بود .
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