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اهميت استفاده از اهالى رسانه 
در مسئوليت هاى اجرايى

  انتصاب هاى اخير در برخى دستگاه هاى 
اجرايى استان حاوى پيام هايى است كه بايد 
مورد توجه اصحاب رســانه از يكســو و 

مديران اجرايى از سوى ديگر قرار گيرد.

335 اثر به جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان رسيد
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دژ گوراب مالير 
ميراث دار 

تاريخ 
4 هزارساله

شركت بارادگستر الوند- غفاري صادركننده نمونه ملي

تبريك و تهنيت

جناب آقـاى 
هوشنگ حيدر نژاديـان 

بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى
 به سمت مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان را تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم، 

اميد است در سايه  ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

اتحاديه مرغداران گوشتي استان همدان 

تبريك و تهنيت

جناب آقاى
 هوشنگ

 حيـدر نژاديان 
بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى 

به سمت مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان را 
تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم

 اميد است در سايه  ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

دهكده تفريحي توريستي گنجنامه

تبريك و تقدير

جنـاب آقـاي
اسمـاعيل نبـوي

مدير محترم سازمان تأمين اجتماعي استان همدان
انتصاب شايسته جنابعالي را صميمانه تبريك و 

تهنيت عرض نموده و از تالش هاي بي شائبه 
جناب آقاي محمد عسگري در زمان تصدي

 نهايت تقدير و تشكر را مي نماييم.

پيش بينى بارندگى بيش از حد 
در مهرماه

 رئيس پژوهشكده اقليم شناسى بارش و دماى پاييز 97 را پيش بينى كرد و گفت: در 
ماه جارى در اغلب مناطق كشور به ويژه در غرب و شمال غرب بارندگى بيش از حد 
نرمال خواهد بود. در آبان  و آذرماه نيز بارش ها در بيشــتر مناطق كشــور درحد نرمال 

پيش بينى مى شود.
ايمــان بابائيان در گفت وگو با ايســنا در مورد وضعيت بــارش ايران طى ماه هاى 
آينده اظهار كرد: با توجه به نقشــه هاى پيش يابى و شــرايط پديده هاى دورپيوندى 
در مجموع بارش كل كشــور در شــش ماهه دوم ســال 1397 در محدوده نرمال 

مى شود. پيش بينى 
وى ادامه داد: بر اســاس پيش بينى هاى فصلى در پاييز ســال جارى بيشترين بارش ها 
در نيمه شــمالى و زاگرس رخ مى دهد همچنين در اين بازه سه ماهه انتظار داريم كه 

بارش ها در شمال، غرب و شمال غرب در شرايط نرمال باشد.
رئيس پژوهشكده اقليم شناسى با بيان اينكه در ماه جارى در اغلب مناطق كشور به ويژه 
در غرب و شــمال غرب بارندگى بيش از نرمال خواهد بود،اظهاركرد: در آبان ماه نيز 
بارش ها در حد نرمال پيش بينى مى شــود البته انتظار داريم كه در بخش هايى از جنوب 

غرب بارش ها كمتر از حد نرمال باشد.
بابائيان افزود: پيش بينى مى شــود كه بارش هاى آذرماه در حد نرمال باشــد. همچنين 
بارندگى در اولين ماه زمســتان ســال جارى در بخش هايى از غرب كشور متمايل به 
كمتر از نرمال و در بهمن ماه با فعال تر شــدن ســامانه هاى جنوبى، بارش در محدوده 

نرمال خواهد بود.
اين كارشناس سازمان هواشناسى همچنين در مورد وضعيت دمايى ايران طى ماه هاى 
آينــده اظهار كرد: در پاييز ميانگين دماى مناطق شــمالى و غربى در حدود نيم تا يك 

درجه بيش از نرمال و در شرق كشور تا دو درجه بيش از نرمال خواهد بود. 
وى با تاكيد بر ضرورت مديريت درست منابع آب كشور اظهار كرد: با اينكه پيش بينى 
مى شــود كه وضعيت بارشــى در فصل پاييز در حد نرمال باشد اما كشورهمچنان با 
خشكسالى شديد آب شناسى (هيدرولوژى) مواجه خواهد بود بنابراين مديريت بهينه 
منابع آب و كاهش سهم استفاده از منابع آب هاى زيرزمينى با هدف پايدارى منابع آب 

يك ضرورت است.
بابائيان در پايان در مورد وضعيت بارشــى كشور طى سال آبى 97-96 گفت: تا پايان 
شــهريورماه 97 (پايان ســال آبى 97-96) داده هاى ثبت شــده در شبكه ايستگاه هاى 
ســازمان هواشناسى حاكى از كاهش 28 درصدى بارش نسبت به شرايط نرمال است. 
نقشــه خشكسالى نشان از وقوع خشكسالى شديد تا بسيار شديد در غالب استان هاى 

كشور را دارد كه گوياى شرايط بحرانى منابع آب است.

 با گران شــدن قيمت ارز، مواد اوليه توليد سفال نيز افزايش 
يافته و همين امر موجب شده كه قيمت تمام شده سفال نيز رو 

به افزايش باشد.
اللجين پايتخت ســفال ايران زمين و شهر جهانى سفال است، 
شهرى كه به قطب  گردشگرى استان همدان و كشور تبديل شده 

و ساالنه بسيارى را به سوى خود مى كشاند.
اللجين داراى بيش از يك هزار كارگاه ســفال اســت كه زنان و 
مردان در كنار يكديگر در اين هنر مشغول به كار هستند و رزق 

و روزى ساالنه خود را از اين راه كسب مى كنند.
به گزارش فارس، هنر ســفال به قدرى در بين مردم اللجين جا 
افتاده كه گاهى كودكان و نوجوانان آنها نيز با پدران و مادران خود 
همراه شده و دستى بر اين هنر دارند و بسيارى از آنها شغل آينده 

خود را همين سفال انتخاب مى كنند.
سفال كه روزگارى سود و آورده اى داشت، اين روزها با دگرگون 
شدن وضعيت اقتصادى دست سفالگران را نيز در پوست گردو 
گذاشته و آنها براى تأمين مواد اوليه خود با مشكل مواجه هستند.
اين روزها تهيه رنگ و لعاب كه از مايحتاج اصلى ساخت سفال 
است، به سختى به دســت هنرمندان اين شهر مى رسد و توليد 
و صادرات آنها با مشــكل مواجه شده كه مى توان يكى از علل 

كاهش مواد اوليه و نبود آن را گرانى ارز دانست.
افزايش هزينه توليد سفال دردناك است

يكى از توليدكنندگان ســفال در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
17 سال است كه در زمينه سفال فعاليت دارم اما تاكنون 

با مشكالتى چون امســال مواجه نشده 
بوديم.

مهين عبادى بيان كرد: در 
كارگاه سفال ميناكارى، 

طراحى و لعابى انجام شده و پس از بسته بندى به شهرهاى ديگر 
صادر مى شود.وى با بيان اينكه به متقاضيان آموزش رايگان ارائه 
مى شــود، گفت: 180 نفر آموزش كار سفال را گذرانده اند كه يا 
در كارگاه كار مى كنند و يا كار را به منزل برده و فعاليت مى كنند.

اين توليدكننده ســفال با تأكيد بر اينكه امسال توليد سفال زياد 
شــده و كار ما چندان رونقى نداشــته است، گفت: ما خود نيز 

اميدى نداريم كه تا پايان سال پيش برويم.
وى با اشاره به اينكه قبال با سرمايه  گذارى برداشت خوبى داشتيم 
و پاياپــاى بود، افزود: اگر وضعيت اينگونه ادامه يابد، ادامه كار 
سخت اســت.عبادى با بيان اينكه لعاب، گل و خاك سفالگران 
شــده اســت، افزود: لعاب و رنگ نيز گران شــده و وضعيت 
دردناك است؛ توان ادامه كار نداريم زيرا شاگردان ما از 17 نفر 

به دو نفر رسيده كه اين دو نفر نيز مشخص نيست، بمانند.
وى خاطرنشــان كرد: با وجود گذشــت 6 ماه از سال تنها يك 

وانت ظروف سفالى فروختيم در حالى كه سال هاى قبل هفته اى 
يك وانت ظروف از كارگاه خارج مى شــد كــه اگر ادامه يابد، 
اميدى به پيشرفت نيست. اين توليدكننده سفال با بيان اينكه ما 
هنرمندان فاقد بيمه هستيم، گفت: از طريق معاونت صنايع دستى 
براى بيمه اقدام كرديم كه آنها هم مشكل خاص خود را داشتند 
و نشــد. وى با بيان اينكه توليدكننده ها از هيچ لحاظى حمايت 
نمى شوند، گفت: سفال كار نان آور ماست كه اگر اينگونه پيش 

رود، مشكل ايجاد مى شود.
 گرانى ارز منجر به افزايش هزينه توليد شــده 

است
يكى ديگر از توليدكنندگان سفال نيز با بيان اينكه از طريق پدرم 
از كودكى در كار ســفال هستم، افزود: پس از اتمام تحصيالت 

دانشگاهى اكنون در فروشگاه سفال مشغول هستم.
عادل ولى پور با بيان اينكه ساالنه يك هزار و 200 مورد توليد 

كارگاهى داريم، افزود: كارگاه هاى توليدى پدرم سفال خام و 
در اقالم كوزه، بشقاب و ظروف مصرفى است.

وى بيان كرد: با توجه به اينكه مواد اوليه ما وارداتى است و لعاب 
فيروزه اى و ميناكارى از كشــورهاى آلمــان، ايتاليا و چين وارد 
مى شود به نرخ ارز مربوط است و گرانى ارز باعث افزايش هزينه 

و گران شدن كاالهاى ما مى شود.
اين توليدكننده ســفال خاطرنشــان كرد: با توجه به گرانى 
ارز در افزايــش قيمت تأثيرگذار اســت بنابراين مجبور به 
افزايش قيمت تمام شــده كاال هســتيم اما فعال وقفه اى در 

نيست. توليد 
وى به مشكل اساسى اللجين اشاره كرد و گفت: تنها نام جهانى 
شدن براى اللجين كافى نيســت، بلكه در اين زمينه مشكالت 
زيرساختى، تبليغاتى، تامين مواد اوليه سفال و ... وجود دارد كه 

بايد حمايت هايى نيز صورت گيرد.
ولى پور با تأكيد بر اينكه برخى كارهاى دولتى دســت و پاگير 
است كه بايد رفع شــود، يادآور شد:صادرات در سال هاى قبل 
بيشــتر بود كه جايزه صادراتى نيز تعلــق مى گرفت اما اكنون 
صادرات به خارج از كشــور نداريم و بيشتر براى مشترى هاى 

سابق ارسال مى كنيم.
وى در خصوص وجود سفال چينى در فروشگاه هاى سفال نيز 
گفت: واردات سفال چينى بين سال هاى 87 و 90 خيلى زياد شد 
هرچند نســبت به صادرات 10 درصد ان هم نبود كه اكنون نيز 

واردات سفال چينى رو به كاهش است.
اين توليدكننده سفال با اشاره به اينكه سفال اللجين در صورت 
برنــد وضعيت بهترى پيــدا مى كند، افزود: قيمت ســفال با 
برندســازى و بســته بندى بهبود يافته و بهتر به دست 

مشترى مى رسد.

رنگ سفال پريدرنگ سفال پريد

سفال سر  بـر    دالر    ر    ا و آ سفال  سر  بـر    دالر    ر    ا و آ  

اجراى قانون منع 
بكارگيرى بازنشستگان 
در وزارت كشور كليد خورد

■ حقوق بازنشسته هاى شاغل از اول آذر قطع مى شود

فروش سيب سرخ نهاوند با كمترين قيمت
■  نهاوند ظرفيت نگهداري و صنايع تبديلي محصوالت باغي را ندارد

4و6

وعده مسئوالن براي بيماران نيازمند دارو

بزودي داروهاي مورد  نياز 
تأمين مي شود
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

حل مشكل كمبود معلم در برخى مناطق روستايى همدان
 معاون آموزش ابتدايى اداره  كل آموزش و پرورش اســتان همدان با اعالم نبود هيچ گونه كمبود معلم در روستاهاى ناحيه 
دو و حل مشكل كمبود معلم در برخى از مناطق روستايى، گفت: با صدور كدپرسنلى معلمان در اين هفته و ثبت انتقالى آنها، 

مشكل كمبود معلمان در روستاها حل مى شود.
ياســر نانكلى در گفت وگو با ايســنا، در رابطه با ساخت مدارس در روستاها توسط خيرين، بيان كرد: براى ساخت مدرسه در 
روستا نياز به وجود حداقل تعداد دانش آموزان است و در صورت نبود اين تعداد آموزش وپرورش اجازه مجوز احداث مدرسه 
در روســتا را نمى دهد.وى در ادامه افزود: در سال هاى گذشته برخى از مدارس روستايى به علت مهاجرت و كاهش جمعيت 
و نبود دانش آموز به تعطيلى انجاميد. معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به علت كمبود 
معلم در مدرســه روســتاى وركانه، مطرح كرد: مجموع دانش آموزان اين روســتا 75 نفر است كه 3 معلم مشغول آموزش در 
اين مدرسه هستند. نانكلى در بخش پايانى سخنانش با بيان اينكه آمار جاماندگان از تحصيل سالتحصيلى 98-97، سال آينده 
مشــخص مى شود، جاماندگان از تحصيل سال گذشته را اعالم و عنوان كرد: در سال گذشته 403 نفر از تحصيل جا ماندند كه 

160 نفر از آنان به سيستم آموزشى جذب شده اند.

7 تا 9 مهرماه صورت مى گيرد
برگزارى مراسم «سوگواره بصيرت عاشورايى» در باغ بهشت همدان

 مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان از برگزارى مراسم «سوگواره بصيرت عاشورايى» در باغ بهشت همدان خبر داد.
حجت االسالم محمد كاروند در گفت وگو با فارس از برگزارى مراسم عزادارى دهه دوم محرم در همدان خبر داد و اظهار كرد: 

برنامه «سوگواره بصيرت عاشورايى» در حسينيه سيدالشهداى آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه اين مراسم هفتم تا نهم مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء به مدت سه شب برگزار خواهد شد، گفت: در اين 
مراسم آيت اهللا غياث الدين طه محمدى؛ نماينده ولى فقيه در استان و آيت اهللا موسوى اصفهانى؛ نماينده مردم همدان در خبرگان 

رهبرى سخنرانى خواهند كرد.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان با اشاره به مداحى يزدان ناصرى و مجتبى روشن روان در اين مراسم، خاطرنشان 

كرد: ششمين همايش تعزيه خوانى همدان با اجراى تعزيه خوانان برجسته كشورى در همدان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه اين مراسم در شهرك وليعصر(عج) ايستگاه دوم جنب مدرسه 15 خردادماه برگزار خواهد شد، گفت: به مدت 

سه روز از سوم تا پنجم مهرماه از ساعت 15:30 شاهد برگزارى مراسم خواهيم بود.

معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب همدان:
رودخانه عباس آباد 

وارد مدار بهره بردارى شد 
 معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان گفت: از 
امروز رودخانه فصلى عباس آباد مجدد وارد مدار مى شود و با اليروبى 
و گندزدايى ظرف چند روز آينده آب اين رودخانه به مصرف شهرى 

مى رسد.
حميدرضــا نيكــداد در گفت وگو با فــارس در با بيــان اينكه هنوز 
بارندگى هاى پاييز آغاز نشــده اما منابع آبى مورد استفاده نيز مشكلى 
ندارند، اظهار كرد: سد اكباتان ذخاير مناسبى دارد و چاه ها هم در مدار 

بهره بردارى هستند و مشكلى نيست.
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر حجم ســد اكباتــان 18,5 ميليون 
مترمكعب اســت، افزود: اين ميــزان آب 55 درصد ســد اكباتان را 

دربرگرفته است.
معاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب همدان با اشاره به اينكه 
در حال حاضــر مصرف آب وضعيت نرمال و طبيعى دارد، بيان كرد: 
پيش بينى هواشناسى حاكى از آن است كه پاييز ميزان بارندگى ها نرمال 

است و از اواخر مهرماه بارش ها آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه منابع ســطحى فصلى كه هر ساله استفاده مى كنيم با 
همكارى و پيگيرى شركت آب منطقه اى در حال انجام است، گفت: از 
امروز رودخانه فصلى عباس آباد مجدد وارد مدار مى شود و با اليروبى 
و گندزدايى ظرف چند روز آينده آب اين رودخانه به مصرف شهرى 

مى رسد.
نيكــداد بــا بيــان اينكــه اســتفاده از منابع ســطحى و فصلى 
موجب كاهش مصــرف از منابع زيرزمينى مى شــود، بيان كرد: 
رودخانه هاى فصلى در فصــول غيرزراعى در مدار بهره بردارى 
قرار مى گيرد كه اين مســئله موجب كاهش برداشت آب از ساير 

است. آبى  منابع 

نهاوندى ها خانه ها را نوسازى كنند
 رئيــس بنيــاد مســكن شهرســتان نهاونــد گفــت: بــا توجــه بــه 
وجــود ســراب هاى خروشــان و اينكــه شهرســتان نهاونــد قطــب 
ــاماندهى  ــن س ــت بنابراي ــتان اس ــگرى اس ــاورزى و گردش كش
ــه  ــرار دارد ب ــگرى  ق ــير گردش ــه در مس ــتاهايى ك ــاى روس فض
شــدت احســاس شــده و يكــى از اولويت هــاى كارى بنيــاد هــم 
زيباســازى روســتاهاى گردشــگرى بــر اســاس ايــن مبنــا اجرايــى 

شــده اســت.
عليرضا نثارى در گفت وگو با ايســنا ، بــا بيان اينكه در حوزه اجراى 
طرح هادى فاز اول بهســازى 91 روســتا با اعتبــارى افزون بر 37
ميليارد تومان به انجام رســيده كه 60 روســتاى آن به اتمام رسيده و 
31 روستا در دست اقدام است، افزود: طرح هادى شامل جدولگذارى 
و زيرسازى و آســفالت، پياده روسازى، ديواره سازى مسيل و احداث 
كانال كشــاورزى و پل و همچنين نصب المان در محدوده طرح هاى 

هادى را شامل مى شود.
وى بيان كرد: در حوزه نوســازى و مقاوم ســازى مسكن روستايى از 
ســال 84 تا كنون 16 هزار و 600 متقاضى به منظور اخذ تســهيالت 
با بانك هاى عامل معرفى شــده كه تا كنون عمليات ساخت 15 هزار 
و 600 واحد به اتمام رســيده و پايــان كار خود را دريافت كرده اند و 
همچنين هزار و 138 فقره تســهيالت نوســازى مسكن در سه شهر 
فيروزان، گيان و برزول با اعتبارى افزون بر 22 ميليارد و 700 ميليون 

تومان توسط اين بنياد تحويل داده شده است.
نثارى با بيان اينكه شهرســتان نهاوند در نقشــه پهنه بندى گسل ها 
در منطقه با خطر نســبى بسيار زياد است، افزود: از اهالى روستاها 
و شــهرهاى زير 25 هزار نفر تقاضا مى شــود به منظور نوســازى 
واحدهاى مســكونى خود كه تا كنون از اين تســهيالت اســتفاده 
نكرده انــد، اقدام به تشــكيل پرونــده در بنياد مســكن كنند تا به 

بانك هاى عامل معرفى شوند.
وى با بيان اينكــه تا كنون 189 ميليارد بــراى طرح هاى زيربنايى 
پرداخت شده اســت، اضافه كرد: براى طرح هاى زيربنايى تا كنون 
اعتبــار پرداختى به متقاضيان 189 ميليارد تومان و ســطح زيربناى 
احداثــى نيز افزون بر يــك ميليون و 400 هــزار مترمربع بوده و 
خوشبختانه اين شهرستان رتبه نخست نوسازى ساختمان هاى بتنى 

در كشور را داراست.

اهميت استفاده از اهالى رسانه 
در مسئوليت هاى اجرايى

  انتصاب هاى اخير در برخى دســتگاه هاى اجرايى استان حاوى 
پيام هايى است كه بايد مورد توجه اصحاب رسانه از يكسو و مديران 

اجرايى از سوى ديگر قرار گيرد.
در نگاه نخست استفاده از فعاالن رسانه اى در مسئوليت هاى اجرايى 
به خوبى نشان مى دهد كه  مديران دولتى در استان به اين نتيجه رسيده 
اند كه نمى توان به تنهايى و بدون تكيه بر رسانه ها اهداف و برنامه ها 

را پيش برد و بايد به استقبال رسانه ها رفت.
البته صرف استفاده از ظرفيت رسانه ها بدون توجه به پيوست فرهنگى 
چندان موثر نخواهد بود و لذا انتظار مى رود اين مهم نيز مورد توجه 

قرارگيرد و دستگاه هاى اجرايى براى آن برنامه داشته باشند. 
تجربه اينگونه انتصاب ها را نشان مى دهد كه حضور فعاالن رسانه اى 
در جايگاه هاى مختلف به ويژه مسئوليت هاى اجرايى منشأ تحوالت 

مثبت و تأثيرگذار در تحقق اهداف سازمانى بوده است.
در نگاه كلى تر ســپردن امور مختلف از جمله پســت ها مديريتى به 
چهــره هاى فعال رســانه اى كه از توانمندى بــاال و تجربه كافى نيز 

برخوردار هستند، روند توسعه استان را تسهيل خواهد نمود.
اگر مى خواهيم جامعه اى متحول و پويا در حوزه هاى مختلف داشته 
باشيم كه اين پويايى الزمه پيشرفت است، بايد از كسانى كه از چنين 
روحيه اى برخودار هســتند و مى توانند نقش خود را به درستى ايفا 

نمايند، استفاده كنيم.
خبرنگاران و فعاالن رســانه اى به جهت برخوردارى از چنين ويژگى 
هايى بعالوه انگيزه و انرژى فراوان به راحتى مى توانند چنين شرايطى 

را رقم بزنند.
البتــه اين مهم در صورتى محقق مى شــود كه فعاالن رســانه اى كه 
مســئوليت بر عهده مى گيرند با همان روحيه هميشــگى و به عنوان 
كسى كه رسانه را خوب مى شناسند كار حرفه اى خودرا انجام دهند.
نكته ديگرى كه در اين انتصاب ها به چشــم مى خورد، جوان گرايى 
و اســتفاده از جوانان در مســئوليت هاى مختلف است كه عالوه بر 
اعتماد به جوانان كه همواره بازخورد و نتيجه خوبى به دنبال داشــته 
اســت، زمينه بهره گيرى مناسب از ظرفيت نيروهاى فعال و پرانرژى 
را فراهم و شــكل گيرى دوره جديدى از مديران تازه نفس را فراهم 

خواهد نمود.
بــه هرحال از انتصاب هاى  اخير در برخى دســتگاههاى اجرايى كه 
زمينه ورود فعاالن رســانه اى به حوزه اجرايى را فراهم نموده است، 
استقبال مى كينم؛ چراكه اين انتصاب ها فرصتى براى تأثيرگذارى بيش 
از پيش رســانه در توسعه استان و به نوعى تقويت تعامل و همكارى 

دستگاه هاى اجرايى با اصحاب رسانه را فراهم مى نمايد. 

معاون وزير دفاع تاكيد كرد:
نقطه ضعف هاى اقتصادى كشور زمينه اى 

براى عمليات روانى دشمن نشود
 معاون حقوقى و امور مجلس وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
گفت: نبايد اجازه دهيم نقطه ضعف هاى اقتصادى كشور زمينه اى براى 

عمليات روانى دشمن شود.
رضا طاليى نيك در حاشيه برگزارى محفل تجليل از خانواده شهداى 
شهر بهار كه به همت مجمع فرماندهان و پيشكسوتان جهاد و شهادت 
شهرستان بهار برگزار شــد، در جمع خبرنگاران گفت: يكى از عوامل 
بنيادى در دفاع مقدس كه در پيروزى رزمندگان اسالم و ملت ايران نقش 

داشت، فرهنگ عاشورايى فرهنگيان جهاد و شهادت بود.
وى بابيان اينكه اين فرهنگ عاشورايى و فرهنگ جهاد و شهادت يك 
ميراث فرهنگى است كه همواره بايد صيانت شده و نسل به نسل منتقل 
شود، گفت: فرهنگ جهاد و شــهادت بايد در افكار، عقايد، هنجارها، 

رفتارها و ساز و كارهاى اجتماعى نهادينه شود.
فرهنگ جهاد و شهادت مبناى عمل و اراده و آمادگى و دفاع قرار گيرد

به گزارش  مهر، رضا طاليى نيك بابيان اينكه فرهنگ جهاد و شهادت 
بايــد مبناى عمل و اراده و آمادگى و دفاع ما قرار گيرد، گفت: آنچه در 
كنار تجهيزات و تسليحات سازمان رزم و امكانات مادى، همواره اصلى 
ترين نيروى برترى ما بوده و ما را به قدرت اول دفاعى و سياســى در 

منطقه رسانده فرهنگ و تفكربسيجى است.
معاون حقوقى و امور مجلس وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ادامه 
داد: تحريــم هاى آمريكا بيش از آنكه اثر واقعى بر اقتصاد ايران بگذارد 
اثرِ روانى و سياســى دارد و عملياتى روانى است كه بعضا در بازارهاى 
اقتصادى اختالل ايجاد كرده است.وى افزود: ظرفيت ها، امكانات، منابع 
داخلى و اقتصاد ما به گونه اى اســت كه دوران و شرايط سخت تر از 
تحريم ها را با موفقيت پشــت سر گذاشتيم و اين شرايط سخت تر از 

گذشته نيست و بايد عمليات روانى و اثر روانى تحريم ها مهار شود.
طاليــى نيك با بيان اينكه موج ايجاد شــده در فضاى مجازى موجب 
دلگرمى دشمن مى شود، گفت: امروز نياز به هوشيارى و مراقبت داريم 
كه نقطه ضعف هاى اقتصادى، زمينه اى براى عمليات روانى دشــمن 
نشود. دولت و مســئولين با تدابير خود و اتكا به همكارى و همراهى 
مردم مى توانند نقطه ضعف هاى اقتصادى را برطرف كنند سردار طاليى 
نيك اظهار داشــت: دولت و مسئولين با تدابير خود و اتكا به همكارى 
و همراهى مردم مى توانند نقطه ضعف هاى اقتصادى را برطرف كنند 
تــا زمينه اى براى عمليات روانى و موج آفرينى دشــمن براى اختالل 

اقتصادى نباشد.
وى همچنين از رونمايى هواپيماى ســاخت صنايع دفاعى كشــور در 
روزهاى آينده خبر داد و گفت: نخستين هواپيماى ساخت صنايع دفاعى 

با عنوان هواپيماى آتش نشان به بهره بردارى خواهد رسيد.

خبـر

 نظارت بر دستگاه هاى بهداشتى بايد 
توســط بخش خصوصى انجام گيرد، با 
احداث شــركت بهداشت محيط مى توان 
بخش عمده اى از نظارت از دوش دولت 
برداشته مى شــود چرا كه دولت توانايى 

نظارت مطلوب را ندارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى  همدان در 
آئين بزرگداشــت روز جهانى بهداشت 
محيط در ســالن همايش هاى دانشــگاه 
علــوم پزشــكى همــدان، با اشــاره به 
شــعار روز جهانى بهداشــت محيط در 
سالجارى بيان كرد: شعار امسال براساس 
رويدادهــاى رخ داده و پيش بينى شــده 
در جهــان «پايدارى وايمنى جهانى غذا» 

نامگذارى شده است.
حبيب ا... موسوى بهار با تأكيد بر اهميت 
بهداشــت  محيــط در عرصه ســالمت، 
گفت: بهداشــت محيط يــك برنامه مهم 
عملياتى اســت و با همكارى و ارتباط با 
دستگاه هاى اجرايى توانايى تأمين فضاى 

سالم محصوالت را دارد.
ــان اينكــه  در رابطــه  ــا بي موســوى بهار ب
ــت محيط،  ــركت بهداش ــداث ش ــا اح ب
ايــن  احــداث  بــا  كــرد:  اضافــه 
ــجويان  ــراى دانش ــوان ب ــركت، مى ت ش
ــاد  ــغلى ايج ــل فرصــت ش فارغ التحصي
كــرد. بــه گــزارش ايســنا، موســوى بهار 
بــا بيــان اينكــه در كشــورهاى پيشــرفته 
ــارت  ــه نظ ــى وظيف ــركت هاى نظارت ش
ــران  ــد، ادامــه داد: در اي را برعهــده دارن
شــهردارى نمونــه موفــق ايــن ماجــرا در 
بحــث نظــارت بــر ساختمان ســازى 

اســت.
وى با اشــاره به الــزام اهميت و جديت 
كرد:  مطرح  محيط،  بهداشــت  مسئوالن 
اهميت بايد به گونه اى باشــد تا منجر به 
تعطيلى نشــود و مســئوالن بهداشت با 
استفاده از قدرت خود، با راهنمايى هاى 
مناسب ســبب تغيير رفتار در فرد خاطى 

شوند.
قليان  عرضه  مركز  تعطيلى 14   

در همدان
معــاون امور بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان از تعطيلــى 14 مركز 
عرضه قليان در سطح استان در سالجارى 

خبر داد.
جالل الديــن اميرى  نيــز در اين  آئين ، 
با اشاره به اهميت بحث بهداشت محيط، 
بيان كــرد: بيشــترين حمايــت قانونى 
در بهداشــت، ويــژه اين شــاخه يعنى 

بهداشت محيط قرار گرفته است.
ــن  ــته اي ــه سال گذش ــان اينك ــا بي وى ب
ــبتا  ــرد نس ــت، عملك ــاخه از بهداش ش
خوبــى را پشت ســر گذاشــته اســت، 
حــدود   95 ســال  اواخــر  گفــت: 
ــم  ــزات مه ــان تجهي ــارد توم ــك ميلي ي
پزشــكى خريــدارى شــد و از ايــن 
امكانــات و فضــا بــه نحــو مناســبى 

ــد. ــتفاده ش اس

اميرى با تأكيد بر رفتار اصالحانه و تغيير 
رفتــار در فرد خاطى، عنوان كرد: قدرتى 
كه به وســيله قانون به دســت مأموران 
بهداشــت مى رســد، بايد منجر به تغيير 
رويه شــده و تا حدامــكان از پلمب و 
امور  شود.معاون  جلوگيرى  اشتغالزدايى 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با 
اعالم عملكرد سازمان مربوطه از ابتداى 
ســال تا كنون، تشــريح كرد: در برنامه 
نوروزى 25 هزار مورد بازرســى، 410

مورد پلمب موقت و 1800 مورد معرفى 
تخلف ثبت شده است.

شــرايط  ندانســتن  مطلــوب  بــا  وى 
فست فودها، اظهار كرد: 4 هزار بازديد از 
واحدهاى فست فود و آموزش 2200 نفر 

در اين حوزه انجام شده است.
معــاون امور بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان با اشــاره بــه رتبه 3
كشورى همدان در مصرف قليان، عنوان 
كــرد: آمــوزش، اصلى تريــن راه براى 

جلوگيرى از مصــرف دخانيات و قليان 
اســت در ضمن امسال 14 مورد تعطيلى 

مركز عرضه قليان ثبت شده است.
اميرى در رابطه با بازرسى هاى انجام شده 
در ماه رمضان و ماه محرم، تشــريح كرد: 
6 هــزار مورد بازرســى و 41 تن انهدام 
موادغذايــى در ماه رمضان صورت گرفته 

است.
وى در رابطه با بازرســى هاى انجام شده 
در ماه محرم ادامه داد: 2800 آموزش در 
حوزه تكايا و 1700 مورد بازرســى در 
اين ماه صورت گرفته همچنين بازرسى 
از 380 هــزار مــورد از اماكن بين راهى 

انجام شده است.
معــاون امور بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان با اعالم پوشــش 100
درصدى استخرهاى استان به دستگاه هاى 
كلرزنى با نمك طعام، مطرح كرد: تمامى 
استخرهاى اســتان مجهز به جديدترين 

دستگاه كلرزنى هستند.

 رئيس پليس راه اســتان همدان از آمار 
باالى تصادفات در چند روز اخير خبر داد 
و علت مهم اين تصادفات را سرعت باال و 

غيرمجاز رانندگان آن دانست.
رضا عزيزى در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه رعايت ســرعت مطمئنه مى تواند از 
بسيارى از تصادفات جلوگيرى كند، ادامه 
داد: در چند روز اخير تصادفات بســيارى 
از جمله تصــادف در جاده گنجنامه، جاده 
فرعى به ســمت نوبران، تصادف در گردنه 
چهاردولى و جاده فرعى در اسالم آباد اتفاق 
افتاده كه منجر به مرگ سرنشينان آن شده و 

علت مهم اين تصادفات عدم توجه به جلو 
و عدم رعايت سرعت مجاز است.

وى بــا ابرازناراحتــى از كشــته شــدن 
تصادفاتى كه  همشــهريان بيان كــرد: در 
نامبرده شــد متأســفانه 5 نفر جان خود را 
از دســت دادند و مجروحان نيز به مراكز 

درمانى منتقل شدند.
عزيزى با اشــاره به انحراف خوروى پرايد 
و سقوط به دره جاده گنجنامه- تويسركان 
عنوان كرد: ظهر پنجشنبه 5 مهرماه گزارشى 
مبنــى بر ســقوط يك دســتگاه خودروى 
پرايد بــه دره در جاده گنجنامه داده شــد 

كه با بررســى صحنه تصادف به اين نتيجه 
رســيديم سرنشــين اين خودرو به علت 
ســرعت باال در پيچ، كنتــرل خودرو را از 
دســت داده و به دره سقوط كرده است كه 
متأسفانه سرنشين اين خودرو فوت و 4 نفر 

ديگر به بيمارستان منتقل شدند.
وى ادامه داد: به علت هزينه گزاف چرثقيل 
و عــدم امكان عبور آن بــه دره، خودروى 
اين سرنشين همچنان در دره  است و امكان 

جابجايى آن وجود ندارد.
وى تأكيــد كــرد: علت مهم بســيارى از 
تصادفات منجر به مرگ سرعت غير مجاز 

اســت چرا كه ســرعت باال تــوان كنترل 
و واكنش بــه موقع را از راننــده خودرو 
مى گيــرد و بســيارى از تصادفاتــى كه بر 
اثر ســرعت باال اتفاق افتاده منجر به مرگ 
مى شود و مى تواند عواقب بدى را به دنبال 

داشته باشد.
رئيس پليس راه اســتان همدان در پايان به 
رانندگان توصيه كرد: در هنگام رانندگى به 
ويژه در جاده هاى فرعى و خاكى ســرعت 
مطمئنه را رعايت كنند تا بتوانند از حوادث 
ناگوارى چــون تصادف و مرگ جلوگيرى 

كنند.

سرعت باال اصلي ترين علت تصادفات در استان

40 درصد از 
دانش آموزان همدان 
به شاخه فحك 
هدايت شدند

 مديركل آمــوزش و پرورش اســتان 
همدان با بيان اينكه ســال گذشــته 38,5 
درصــد از دانش آموزان به شــاخه فحك 
هدايت شــدند كه باالتر از رنج كشــورى 
اســت، گفت: امسال اين رقم به 40 درصد 

هم مى رسد.
محمــد پــورداوود در گفت وگو با فارس 
با بيــان اينكه براى نهادينــه كردن مفهوم 
رشــته هاى مهارتى بايد در بين خانواده و 
دانش آموزان فرهنگسازى شود، اظهار كرد: 
خانواده ها و عموم جامعه بايد باور داشــته 
باشند كه آينده نيروى كارى در گرو تربيت 

نيروهاى مهارتى است.
وى افزود: در سال تحصيلى جديد استقبال 
خانواده ها بــراى ثبت نام فرزندان خود در 
هنرســتان هاى فنى و حرفه اى و كاردانش 

افزايش يافــت به صورتى كــه در همان 
روزهاى نخست ظرفيت خيلى از كالس ها 

تكميل شد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
با بيان اينكه توسعه آموزش مهارت محور، 
از اولويت هاى وزارت آموزش و پرورش 
اســت، عنوان كرد: پيش بينى شــده تا در 
پايــان برنامه ششــم توســعه 50 درصد 
از دانش آمــوزان در رشــته هاى فنــى و 
حرفه اى تحصيل كننــد. وى با بيان اينكه 
هنرجويانى كه در رشته هاى فنى و حرفه اى 
تحصيل مى كنند در بــازار كار موفق تر از 
هستند،  رشــته ها  ســاير  دانش آموختگان 
گفت: بيش از 13 هزار هنرجوى پايه دهم 
و يازدهم در استان در 160 هنرستان با 800 

كارگاه تحصيل مى كنند.
پورداوود با اشــاره به اينكه ســال گذشته 
38,5 درصد از دانش آموزان به شاخه فحك 
هدايت شــدند كه باالتر از رنج كشــورى 
است، يادآور شد: امســال اين رقم به 40 
درصد هم مى رســد و بر اساس چشم انداز 
بايد نيمى از دانش آموزان در فحك تحصيل 

كنند.

270 مترمكعب 
رواناب در هر هكتار 
منابع طبيعى كنترل 
مى شود

 معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابــع 
طبيعى همدان اعالم كرد: اجراى طرح هاى 
مترمكعب  كنترل 270  موجب  آبخيزدارى 

رواناب در هر هكتار مى شود.
محمدمهــدى آرتيمانــى در گفت و گو با 
ايرنا بيان كرد: متوسط بارندگى همدان 300 
مليمتر در سال است كه 30 درصد از آن به 

صورت رواناب از استان خارج مى شود.
وى افزود: اجراى طرح هاى آبخيزدارى از 
خروج اين ميزان رواناب جلوگيرى كرده و 
مى تواند ساالنه 270 مترمكعب رواناب در 

هر هكتار را كنترل كند.
معاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى 
همدان اضافه كــرد: 81 متر مكعب معادل 
حــدود 10 درصــد از 30 درصد رواناب 
كنترل شده را مى توان براى استفاده دام و 

نفوذ در خاك استفاده كرد اما مابقى تبخير 
و از چرخه خارج مى شود.

آرتيمانى توضيح داد: طرح هاى آبخيزدارى 
شــامل چهار بخش مكانيكى و ســازه اى، 

بيولوژيك، بيومكانيكى و مديريتى است.
وى اضافه كرد: طرح هاى مكانيكى و سازه 
اى شــامل اجراى ســازه براى كنترل سيل 
و رســوب از جمله بندهــاى مالتى، بتنى، 
خشــكه چين، چپرى، گابيونى و سدهاى 
خاكى و سبك فلزى است.معاون آبخيزدارى 
اداره كل منابــع طبيعى همــدان ادامه داد: 
همچنيــن طرح هــاى بيولوژيكى شــامل 
بــذركارى، كپه كارى، نهــال كارى، علوفه 
كارى و كودپاشى و طرح هاى بيومكانيكى 
شــامل بانكت بندى، ايجاد چاله براى نفوذ 
آب، شيار كشــى در دامنه ها و تراس بندى 
اســت.آرتيمانى بيان كرد: اجراى اين طرح 
ها در كنار كار مديريتى شــامل حفاظت و 
قرق مراتع، تعيين سيستم هاى چراى تناوبى 
و مديريت چرا، اصالح شــخم و ترويج و 
آموزش بهره برداران تاثير بسزايى در كاهش 
اتالف آب، فرسايش خاك و تقويت پوشش 

گياهى و احياى مراتع دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان:

سيستم بهداشتى 
ناظرخصوصى مي خواهد

1- تخفيف هاي فروش از فروشگاه هاي بزرگ برداشته شده است. 
گفته مي شود فروشــگاه هاي بزرگ و زنجيره اي تخفيف هاي خود 
را از كاالهــا حذف كرده انــد. گويا دليل اين تصميــم بي ثباتي در 
قيمت كاالها مي باشد. گفتني اســت فروشگاهي زنجيره اي ادعاي 
تخفيف هاي ويژه را داشــتند كه در حال حاضر قيمت هاي برابر با 

بازار ارائه مي دهند.
2- تبليغات انتخاباتي نظام مهندســي اســتان آغاز شده است. گفته 
مي شــود كانديداهاي انتخابات ســازمان، فعاليت هاي انتخاباتي خود 
را در فضــاي مجازي آغاز كرده اند. گويا قرار اســت بزودي تغييرات 

گسترده در اين سازمان شكل بگيرد.
3- رقابت براي مالكيت «قشــم اير» افزايش يافته است. گفته مي شود 
در حالي كه استان همدان وعده خريد شركت هواپيمايي را داده بود، 
استاندار كرمانشــاه هم پيگيري خريد اين ايرالين است. گويا بازوند 
و مســئوالن مربوطه به توافقاتي دست يافته اند. گفتني است فرودگاه 
همــدان در حال حاضر پــرواز ندارد و وعده راه انــدازي ايرالين نيز 

تاكنون چندين خريدار پيدا كرده است!
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انجام 6108 مورد بازرسى از اصناف رزن
 در نيمه نخســت ســال جارى بيش از 6 هزار و 108 مورد بازرسى از اصناف رزن 

انجام شده است.
سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن با بيان اينكه انجام بازرسى از 
اصناف در 6 ماهه سال جارى به صورت روزانه انجام مى شد اظهار كرد: در نيمه نخست 

امسال بيش از 6 هزار و 108 مورد بازرسى از اصناف شهرستان رزن انجام شده است.
محمد ســهيلى در گفت وگو با فارس گرانفروشى، عدم درج قيمت و عدم ارائه فاكتور 
خريد را از مهمترين تخلف اصناف شهرســتان دانست و افزود: در اين بازرسى ها بيش 

از 421 مورد تخلف از اصناف كشف شده كه براى 380 نفر پرونده تشكيل شده است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن خاطرنشان كرد: در اين مدت 

120 مورد گزارش توسط مردم به ستاد خبرى ارسال شده است.
وى با اشــاره به انجام  بازرســى ها از واحدهاى نانوايى گفت: در اين مدت از نانوايى ها 
شهرستان رزن 1483 مورد بازرسى انجام شده كه براى 78 نانوايى متخلف پرونده تشكيل 
شده است.سهيلى گفت: در اين مدت 62 مورد گشت هاى مشترك بازرسى از واحدهاى 
صنفــى توليدى توزيعى و خدماتى با ادارات و نهادها و ســازمان هاى مرتبط، 18 مورد 
گشــت هاى مشترك مختص قاچاق كاال و تشــكيل هفت مورد پرونده در حوزه قاچاق 
كاال انجام شــده اســت.وى از توزيع 31 تن برنج سهميه تنظيم بازار و ضيافت در سطح 

شهرســتان خبر داد و افزود: در اين مدت 2 هزار تن گوشــت منجمد، 18 هزار و 500 
كيلوگرم مرغ منجمد و 3 هزار و 440 كيلوگرم گوشت گرم گوسفندى در راستاى تنظيم 

بازار در شهرستان توزيع شده است.
سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن گفت: يكى از برنامه هاى اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن آشنا ساختن اصناف جديد از اصول كسب كار 
دينى است.وى خاطرنشــان كرد: چهار دوره آموزشى فقه بازار و مكاسب براى اصناف 
شهرســتان رزن برگزار شــده است.ســهيلى اظهار كرد: با توجه به نوسانات قيمت در 
چندماهه اخير اكيپ هاى بازرســى اداره صنعت، معــدن و تجارت رزن و همچنين اتاق 

اصناف بازرسى هاى مستمر در سطح شهرستان را از اصناف انجام مى دهند.

خبـر

سخنان ترامپ موجب تمسخر كشورها شد
 مشــروح ســخنان امامان جماعت در شــهرها و مناطق مختلف 
اســتان در آدينه گذشته به تحليل ســفر رئيس جمهورى به نيويورك 

و سخنرانى وى همچنين صحبت هاى ترامپ اختصاص يافته است.
همچنين محكوميت حمله تروريســتى در اهواز و گراميداشت هفته 

دفاع مقدس هم از جمله موضوعات اين خطبه ها بوده است.
امام جمعه همدان با بيان اينكه در ســازمان ملل همه به ريش ترامپ 
خنديدند و مسخره اش كردند، گفت: آمريكا امروز همانند شير بى يال 

و كوپال شده و دست به جنگ نيابتى مى زند.
 غياث الدين طه محمدى با اشاره به سفر رئيس جمهور به سازمان ملل 
گفت: عده اى عزا گرفتند كه چرا رئيس جمهور با ترامپ ديدار نكرد، 
خداوند همه دشمنان نظام و اسالم را خوار و ذليل كند و آتشى را كه 

براى ما روشن مى كنند به جان خودشان بياندازد.
امام جمعه همدان در خطبه هاى نماز جمعه اين شهرگفت: همه مديون 
دفاع مقدس و ارزش هاى آن هســتند، پاسدارى در دين اسالم بسيار 
حائز اهميت است و اگر دفاع جانانه نباشد همه چيز تعطيل مى شود.

طه محمدى تصريح كرد: خودم مى خواهم شــخصاً براى چهار شهيد 
بهادربيگى در همدان مراســم بگيريم، و بايد نشان دهيم كه ما قدردان 

مجادت هاى خالصانه شهدا هستيم.
نهاوند: اقدام تروريســت ها در اهواز حقارت آن ها در 

برابر ايران است
امام جمعه نهاوند هم در جمع نمازگزاران اين شــهر،گفت: گروه هاى 
تروريستى االحوازى يكى از تجزيه طلبانى هستند كه امروز با مقاومت 
مردم در حاشيه گذاشــته شدند؛ آن ها با اين حمله اى كه كردند نشان 

دادند حقيرتر از آن هستند كه بتوانند در برابر مردم ايران بايستند.
حجت االسالم عباسعلى مغيثى با اشاره به سخنرانى رئيس جمهور در 
سازمان ملل، گفت: با سخنرانى رئيس جمهور در نيويورك دنيا فهميد 
كه ايران اســالمى به همه آنچه قوانين بين المللى است پايبند است و 
مورد تحســين قرار گرفت اما آمريكا با سخنرانى ترامپ ديوانه مورد 

تمسخر حاضران قرار گرفت.

فرماندار مالير:
مسئوالن موظف به تبيين و انتقال 
آرمان هاى شهدا به نسل جوان هستند

 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان ماليــر با تأكيد بر 
اينكه نســل جديد شناخت درستى از انقالب و اهداف و آرمان هاى 
آن ندارند و در اين شــرايط يكى از وظايــف مهم ما تبيين و انتقال 
آرمان ها به اين نســل اســت، گفت: واليت فقيه در رأس آرمان هاى 

انقالب و امام راحل(ره) قرار دارد.
به گزارش ايسنا، باب ا... فتحى در ديدار با خانواده هاي معظم شاهد و 
ايثارگر فرمانداري مالير، واليت فقيه را ميراث بزرگ امام راحل(ره) 
دانســت و با بيان اينكه قريب به اتفاق شــهدا نيز در وصاياى خود 
بر لزوم حفظ و حراست اين ميراث ارزشمند تأكيد كرده اند، افزود: 
ايــران در دوران قبل از انقالب در دوره هاى مختلف از جمله قاجار 
و پهلوى ضربات بســيارى را از ســوى حاكمان بى خرد و دشمنان 

زيرك خود متحمل شده و در برخى موارد حتى تحقير شده است.
وى انقالب اسالمى را مايه اعتالى ايران و ملت آن دانست و اظهار 
كرد: امام راحــل(ره) ملت و تجربيات گذشــته را مديريت كرد و 
توانســت با تكيه بر اين ســرمايه انقالب را به سمت وسوى درست 

هدايت كند.
فتحــي ادامه داد: اگر بتوانيم اين اميد و احســاس عمل به وظيفه و 
تكليفي كه شــهداي ما داشتند را در بين همكارانمان ايجاد و تقويت 
كنيم، بســياري از نااليمات و دشواري ها در برابر ما سهل و آسان به 

نظر مى آيد.

نماينده نهاوند در مجلس خبر داد
محور برزول- فارسبان 

تعريض مى شود

 نهاونــد- خبرنگارهمــدان پيام:محــور بــرزول فارســبان از 
ــتان  ــز شهرس ــه خي ــاط حادث ــردد و نق ــر ت ــيرهاى پ ــه مس جمل
نهاونــد اســت كــه ســرانجام قــرار اســت باپيگيــرى هــاى بهــرام 
نيــا نماينــده نهاونــد در مجلــس شــوراى اســالمى عمليــات 

ــود. ــاز ش ــض آن آغ ــاماندهى و تعري ــى س اجراي
حســن بهــرام نيــا درايــن بــاره گفت؛جــاده پــر خطــر و حادثــه خيز 
شــهر بــرزول تــا ســه راهــى فارســبان، دســتور موافقــت وزيــر راه 
و شهرســازى بــراى عملــى شــدن ايــن پــروژه بــزرگ اخــذ شــده 

ست. ا
بهرام نيا گفت در ديدار با وزير راه و شهرسازى درباره تعريض وادامه 
پروژه دهفول- برزول- فارســبان كه دوســال پيش براى تعريض و 
ساماندهى آن مكاتبه و اقدام شــده است، پس از مالقات با وزير راه 
وشهرسازى دستور الزم براى ادامه اين طرح شامل دهفول- برزول- 

سه راهى فارسبان گرفته شد.
ــى  ــور حيات ــن مح ــاماندهى اي ــض و س ــا تعري ــه وى ب ــه گفت ب
ومهــم مــردم بيــش از50 روســتا از بهــره منــدى جــاده اى امــن و 

ــى شــوند. ــد م ــره من ــتاندارد به اس
ــم در  ــرزول ه ــهر ب ــا ش ــول ت ــتاى دهف ــاده روس ــن ج همچني

ــد. ــد ش ــده خواه ــرح، چهاربان ــن ط ــراى همي ــان اج جري

در نيمه نخست امسال صورت گرفت
كاهش واقعه والدت در مالير 

ــزان والدت در  ــر از كاهــش مي ــت احــوال مالي ــر اداره ثب  مدي
ماليــر در 6 ماهــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته خبــر داد.
ــر  ــارس در مالي ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــارى در گفت وگ ــك بختي باب
ــه نخســت امســال  ــى در 6 ماه ــع حيات ــت وقاي ــه ثب ــاره ب ــا اش ب
ــر اظهــار كــرد: در نيمــه نخســت امســال 2 هــزار و 401 در مالي

ــيده اســت. ــت رس ــه ثب ــتان ب ــن شهرس ــه والدت در اي واقع
ــوزاد، پســر  ــا بيــان اينكــه از ايــن تعــداد يك هــزار و 247 ن وى ب
ــت: از  ــت، گف ــوده اس ــر ب ــز دخت ــوزاد، ني ــزار و 154 ن و يك ه
ــهرى و  ــورد ش ــزار و 620 م ــده يك ه ــت ش ــاى ثب ــداد تولده تع

ــوده اســت. ــورد روســتايى ب 781 م
مديــر اداره ثبــت احــوال ماليــر افــزود: يكصــد تولــد نــوزاد دختــر 
و 108 تولــد نــوزاد پســر بــه ثبــت رســيده كــه ميــزان تولدهــا در 

شهرســتان روزانــه بــه صــورت ميانگيــن 13 مــورد بــوده اســت.
ــه   وى از كاهــش 14 درصــدى ميــزان  تولــد در ماليــر نســبت ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد و بيــان كــرد: ميــزان وفــات 

نيــز در نيمــه نخســت امســال 867 مــورد بــوده اســت.
بختيــارى بــا اشــاره بــه ميــزان افزايــش وفــات در ماليــر نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تصريــح كــرد: بيمارى هــاى قلبــى 
ـ عروقــى در شهرســتان بــا 48 درصــد همچنــان رتبــه اول مــرگ 

 و ميــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــر  ــه ازدواج در مالي ــزار و 302 واقع ــت يك ه ــه از ثب وى  در ادام
در 6 ماهــه نخســت ســال خبــر داد و گفــت: ميــزان واقعــه طــالق 

نيــز 338 مــورد بــوده اســت.
مدير اداره ثبت احوال مالير اضافه كرد: در شش ماهه نخست امسال 
نســبت ازدواج به طالق 3,85 مورد بوده كه تقريبا از هر چهار مورد 

ازدواج يك مورد طالق ثبت شده است.

تشكيل كميته فرهنگى ستاد اربعين 
شهرستان بهار

 كارشناس امور فرهنگى تبليغات اسالمى شهرستان بهار از تشكيل 
كميته فرهنگى ستاد اربعين اين شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر، محمد شهابى در جلسه برنامه ريزى ايام اربعين شهرستان 
بهار از تشكيل كميته فرهنگى ستاد اربعين اين شهرستان خبر داد.

وى عنوان كرد: فعاليتهاى فرهنگى اين كميته شامل اعزام 3 نفر مبلغ به 
ايستگاههاى صلواتى، تهيه و توزيع بروشور، ايجاد مركز مشاوره براى 

پاسخگويى به سئواالت شرعى، خانوادگى و اعتقادى است.
شــهابى عنوان كرد: برنامه هاى ســالجارى كميته فرهنگى در اربعين 
حسينى تشكيل جلسه با رابطين فرهنگى ايستگاههاى صلواتى، اعزام 
مبلغ و مبلغه به مراكز موردنظر، تهيه و توزيع بروشور، برپايى ايستگاه 
پاسخگويى به سئواالت شرعى، پيگيرى اقامه نماز جماعت و بيان احكام 

شرعى و سخنرانى است.
شهابى گفت: سال گذشته 4 ايســتگاه صلواتى در اربعين حسينى امر 

خدمت رسانى به زائرين امام حسين(ع) را انجام دادند.
 فعاليت 200 هيأت مذهبى در شهرستان بهار

رئيس تبليغات اسالمى شهرستان بهار نيز از فعاليت بيش از 200 هيأت 
مذهبى در محرم امسال در اين شهرستان خبر داد.

حجت االسالم محمد جمشــيدى با اشاره به لزوم وحدت و انسجام و 
همكارى بين هيأت مذهبى، گفت: همكارى و انسجام بين تشكل ها و 
هيأت ها مى تواند بسيارى از نواقص را در اجراى هرچه بهتر برنامه هاى 
مذهبى برطرف كند و ميزان اثرگذارى و نفوذ آن در اقشار مختلف مردم 
را افزايش دهد. حجت االسالم جمشيدى بابيان اينكه از سرمايه هاى ملى 
انقالب، هيأت هاى مذهبى هســتند، گفت: در اين راستا اداره تبليغات 
اســالمى بهار با برنامه ريزى و آمــوزش هاى تخصصى در خصوص 
مقابله با آسيب هاى اجتماعى، مقابله با تهاجم فرهنگى و رصد فضاى 
مجازى در سمت و سو دادن به برنامه هاى تشكل هاى دينى تمام توان 

خود را به كار گرفته است.

دستگيرى 4 نفر از عوامل حمله به خودروهاى 
سنگين در جاده هاى نهاوند

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: فرمانده انتظامى نهاوند گفت: با اعالم 
110مبنى بر حمله و پرتاپ سنگ سرنشينان يك دستگاه خودرو پژو به 
خودروهاى سنگين در جاده هاى نهاوند و پس ازمراجعه چندين شاكى، 
پرونده اين موضوع و دستگيرى متخلفين با هماهنگى مقام قضايى در 
دستور كار پليس قرار گرفت.احمد ساكى گفت: مامورين پليس نهاوند 
در يك عمليات شناسايى ويژه خودرو پژو مذكور را شناسايى و عمليات 
تعقيب و مراقبت را براى توقف خودرو و دستگيرى سرنشينان آن آغاز 
كردند.وى ادامــه داد: خودرو پژو 405 به محض اطالع از ورود پليس 
با سرعت 160 كيلومتر از محل متوارى مى شود اما بعلت سرعت زياد 
و رد شــدن از روى ســرعت گير خودرو بعلت نقص فنى معيوب و 
توسط پليس متوقف مى شود. فرمانده انتظامى نهاوند بيان داشت: چهار 
سرنشين خودرو مذكور كه همگى ساكن شهرك حيدرى نهاوند هستند 
دستگير كه پس از تكميل تحقيقات و تشكيل پرونده به مراجع قضايى 
تحويل داده مى شــوند. وى در پايان گفــت: با هماهنگى و همكارى 
دستگاه قضايى برخورد قاطع و بدون اغماض پليس برابر قانون با افرادى 
كه به هــر نحوى قصد حمله و يا اخــالل در كار و تردد خودروهاى 

سنگين داشته باشند؛ انجام خواهد شد.

  نهاوند-معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: 12هــزار و 850 هكتار از 
ميوه  انــواع  كشــت  به  نهاوند  اراضى 
اختصاص دارد از ايــن ميزان 2هزار و 
771 هكتار باغ ســيب است كه ساالنه 
بيش از 60 هزار تن توليد و برداشــت 
سيب از اين باغات انجام مى شود و تنها 
10 هزار تن از اين سيب ها در سردخانه 

هاى نهاوند ذخيره مى شود. 
نهاونــد در توليــد محصــوالت باغى 
مانند سيب رتبه نخســت استان را دارد 
كه به اســتان هاى هم جــوار از جمله 
كرمانشاه،ســنندج،خرم آباد و شهرهاى 
اســتان همدان و گاها هم اصفهان صادر 

مى شود.
 ظرفيت ســرخانه هــاى نهاوند 

10هزار تن است
در حال حاضر 3 ســردخانه ثمره نگهدار، 
سردخانه دولتى و سرخانه زاگرس برودت 
با ظرفيت نگهدارى ده هزار تن ســيب در 
شهرستان فعال است كه نبود صنايع تبديلى 
و ظرفيت كم اين ســردخانه ها سبب شده 
تا سيب باغداران نهاوندى براى اينكه روى 
دست باغدار نماند با با قيمت نازل بفروش 
برســد يا اينكه بعنوان پــا درختى بفروش 
برســد و باغدار نتواند دســترنج يك ساله 

خود را آنچنان كه بايد برداشت كند. 
 وعده هايى كه نشد

مهمترين مشــكلى كه در بخش كشاورزى 
و محصــوالت باغى در شهرســتان وجود 
دارد نبود صنايع تبديلى اســت و در بحث 
صنايع تبديلى مانند كارخانه توليد آبميوه، 
كنســانتره، كمپوت، كارگاه هايى كه ميوه را 
خشك مى كنند و صنايع بسته بندى، نهاوند 

جايگاه بسيار ضعيفى را در منطقه دارد.
ــى  ــم مبن ــى ه ــده هاي ــن وع ــش از اي پي
ــع  ــاى صناي ــاخت ه ــر س ــاد زي ــر ايج ب
تبديلــى و ســردخانه در شهرســتان عنــوان 
ــا رســيدن فصــل  ــه حــاال ب ــود ك شــده ب

ــد  ــدار مان ــاورز و باغ ــاز كش ــت ب برداش
و بــاغ ســيبى كــه شهرســتان ظرفيــت 
ذخيــره آن ندارد.نماينــده مــردم شهرســتان 
ــوراى اســالمى در  ــد در مجلــس ش نهاون
ــراى  ــه ب ــود ك ــده داده ب ــاره وع ــن ب اي
ــرى از خــام فروشــى محصــوالت  جلوگي
ــد و ايجــاد اشــتغال و حفــظ  باغــى نهاون
ــى  ــع تبديل ــود صناي ــد و س ــره تولي زنجي
كنســانتره،  كمپــوت،  توليــد  ماننــد 
بســته بندى  صنايــع  و  ميــوه  خشــكبار 
در شهرســتان احــداث شود.حســن بهــرام 
ــد در  ــفانه در نهاون ــود: متاس ــه ب ــا گفت ني
بحــث ايجــاد صنايــع تبديلــى ديــر اقــدام 
شــده اســت و مــن در طــول يــك  ســالى 
كــه بــه عنــوان نماينــده مــردم شهرســتان 
كــرده ام  كار  بــه  شــروع  مجلــس  در 
ــى در  ــع تبديل ــن صناي ــر احــداث اي پيگي
شهرســتان بــا جــذب ســرمايه گذار در 

ــتيم. ــتان هس شهرس
در حالــى كــه توســعه بخــش كشــاورزى 

ــى  ــاى آن م ــاخت ه ــر س ــت زي و تقوي
ــتغال  ــى از اش ــل توجه ــد بخــش قاب توان
شهرســتان را بــه خــود اختصــاص دهــد، 
ــه نتيجــه  ــج ب ــه منت ــوز اقدامــى ك ــا هن ام
باغــداران  كام  بتوانــد  و  باشــد  شــده 
ــيرين  ــدى را در فصــل برداشــت ش نهاون

ــده اســت. ــى نش ــد عمل كن
رئيــس جهــاد كشــاورزى نهاونــد بــا 
بيــان اينكــه بيشــترين ســيب توليــدى 
نهاونــد در روســتاهاى شــعبان،جهان آبــاد 
،كوهانــى ،طايمــه ملوســان بخشــى از بــره 
فــراخ برداشــت مــى شــود ، گفــت تنهــا 
ــيب  ــن س ــزار ت ــن از 60 ه ــزار ت 10 ه
توليــدى شهرســتان را مــى توانيــم در 
ســردخانه هــاى شهرســتان ذخيــره كنيــم.
ريسك  قابليت  كشاورزى  بخش 

پذيرى دارد 
ايجــاد  بحــث  در  خردمنــد  حســين 
ــا  ســردخانه و افزايــش ظرفيــت ذخيــره ب
اســتفاده از تســهيالت اشــتغالزا گفــت: تــا 

كنــون 2متقاضــى بــراى ايجــاد ســردخانه 
در شهرســتان درخواســت داشــته انــد كــه 
بــا اجرايــى شــدن ايــن موضــوع 2ظرفيت 
10هــزار تنــى بــه شهرســتان افــزوده 
ــره  ــا ذخي ــوع ب ــد و در مجم ــد ش خواه
ــات  ــيب از باغ ــن س ــزار ت ــاالنه 30 ه س
ــداران در  ــكالت باغ ــده مش ــد عم نهاون

ــد شــد. ــع خواه ــه رف ــن زمين اي
ــرايط  ــد ش ــه نهاون ــان اينك ــا بي ــد ب خردمن
ــا  ــى ب ــع تبديل ــردخانه و صناي ــاد س ايج
توجــه بــه ظرفيــت هــاى موجود پاســخگو 
اســت و بــراى ســرمايه گــذارى قابــل 
ــل  ــرد: مراح ــح ك ــت، تصري ــك اس ريس
مقدماتــى ايجــاد و راه انــدازى ايــن 2
ســردخانه در حــال انجــام اســت كــه تقريبا 
تــا 6 مــاه ديگــر بــه نتيجــه قطعــى و عملــى 
خواهــد رســيد.در حقيقيــت ســال زراعــى 
ــدازى  ــورت راه ان ــداران در ص ــده باغ آين
ــه  ــى دغدغ ــزار تن ــردخانه 10 ه ــن 2س اي

ــد. ــيب ندارن ــره س ذخي

فروش سيب سرخ نهاوند 
با كمترين قيمت

■ نهاوند ظرفيت نگهداري و صنايع تبديلي محصوالت باغي را ندارد

نجات3بيمار
با اهداي عضو
 بانوى اسدآبادى
 سرپرســت دانشــكده علوم پزشكى 
اسدآباد گفت: اعضاى بدن يك مادر مرگ 
مغزى در يكى از روستاهاى اين شهرستان 

به سه بيمار نيازمند پيوند عضو اهدا شد.
فريــد يوســفى در گفت و گو بــا ايرنا 
اظهار داشــت: كبــد و 2 كليه اين بانوى 
مرحومه با رضايت خانــواده به بيماران 
نيازمند پيوند زده شــد و جان سه بيمار 

را نجات داد. 
وى با بيان اينكه اين مورد ششمين اهداى 
عضو صورت گرفته در شهرستان اسدآباد 

اســت ادامه داد: تاكنون با اهداى عضو در 
اين شهرســتان زندگى دوبــاره به 19 نفر 

بخشيده شده است.
سرپرست دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
گفت: بر اســاس آمارهاى موجود اسدآباد 
در زمينه اهداى عضو جايگاه نخست استان 

را دارد. 
به گزارش ايرنا، در مجموع امسال 15 مورد 

اهداى عضو در اســتان همدان انجام شده 
است. ســال هاى 94، 95 و 96 به ترتيب 
19، 21 و 24 مورد اهداى عضو در استان 

همدان انجام شد.
هر فردى كه دچار مرگ مغزى شــود، مى 
تواند جان هشت بيمار را نجات دهد و به 
بهبودى 53 نــوع معلوليت در افراد كمك 

كند.

 آتشنشانان شــهرداري فامنين در روز 
ايمني و آتشنشــاني مهارت و تخصص 

خود را به نمايش گذاشتند.
شهردار فامنين در برنامه مانور آتشنشاني 
گفــت: امروز نيروهاي آتشنشــاني در 2
نقطه شــهر با كمترين زمــان خود را به 
محل هــاي حادثه ديده رســانده و ضمن 
اطفاي حريق، تخصــص خود را محك 

زدند.
اســماعيل ســليمي از تجهيــز واحــد 
آتشنشــاني به امكانات بــه روز خبر داد 
و گفــت: ما امســال عالوه بــر ارتقاي 
تجهيزات، مأموران آتشنشاني را به دوره 
آموزش كشــوري كه در شهرستان كرج 
برگزار بود، اعزام كرديم تا تخصص هاي 

پيشرفته را آموزش ببينند.
شــهردار فامنين گفت:  80 نفر پرسنل در 
شــهرداري فعاليت دارند بــه غير از اين 
افراد پيمانكاران و مشاوران نيز شهردارى 
را در خدمتگزاري هرچــه بهتر به مردم 
يــاري مي كنند و ما عالوه بر شهرســتان 
فامنين به مناطق هم مرزخود نيز خدمات 

مي دهيم.
در حاشــيه مانــور يكــي از نيروهــاي 
بــه  خواســت  مــردم  از  آتشنشــان 
ماشــين  آتشنشــاني احتــرام بگذارنــد 
و زمــان حادثــه از ازدحــام در محــل 

تــا  كننــد  خــودداري  آتش ســوزي 
ــا  ــود را ب ــه خ ــد وظيف ــوران بتوانن مأم
ــري  ــان كوتاه ت ــر و در زم ــترس كمت اس

ــد. ــام دهن انج
بهزاد رســولي خاطره اي هــم در مورد 
كارش گفــت و افــزود: مــن در زمان 

مرخصي به طور اتفاقي در محل حادثه اي 
كه بين جاده همدان ـ رزن صورت گرفته 
بــود، حضور يافتــم و خودرويي در اين 
مسير چپ كرده بود. به كمك سرنشينان 
آن خودرو رفتم و ضمــن ارائه خدمات 
از آتش سوزي خودرو جلوگيري كرده و 

سرنشينان را به بيمارستان رساندم كه آن 
روز تا شب احساس خيلي خوبي داشتم.

در ادامه مســئول پايگاه امــداد جاده اى 
نيروهاي  اولويــت  مهمتريــن  تجــرك 
هال ل احمر در زمان حادثه و آتشنشــاني 
را رهاســازي عنوان كرد و گفت: پس از 
رهاســازي خودروهاي اورژانس موظفند 

افراد را به بيمارستان انتقال دهند.
مرتضــي پارســا كمترين زمــان حضور 
نيروهــاي هالل احمــر در محــل حادثه 
را 5 تــا 8 دقيقه دانســت و گفت:  ما در 
پايــگاه تجرك بــا 2 آمبوالنــس و يك 
خودرو نجات و رهاســازي بــه عنوان 
نيروي پشتيبان در خدمت مردم شهرستان 

هستيم.
از  نيــز   CNG جايــگاه  مســئول 
استانداردسازي به روز جايگاه خبر داد و 
گفت: اين جايگاه 20 سال سابقه فعاليت 
دارد و در بحث امنيتي نيز يك نفر مسئول 
HSD اســت كــه كارهــاي ايمني در 
زمان ســوختگيري و پس از سوختگيري 

همچنين سيلندرها را به عهده دارد.
مرتضــي پنده گفــت :اين جايــگاه با 4

دســتگاه و 8 ناظــر با كمتريــن تعطيلي 
فعاليت دارد و 7 نفر در اين مكان به طور 
مســتقيم و 8 نفر به صورت غيرمستقيم 

شاغلند.

آتش نشانان فامنين آمادگي خود را محك زدند
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بـرخبرخبر
خ وزراى كار و اقتصاد در موعد قانونى به مجلس 

معرفى مى شوند
 معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: دو وزير «تعاون، كار و رفاه اجتماعى» 

و «اقتصاد و دارايى» در موعد قانونى به مجلس معرفى مى شوند.
وزراى كار و اقتصــاد در موعــد قانونــى بــه مجلس معرفى مى شوندحســينعلى 
اميــرى معــاون پارلمانــى رئيــس جمهــور در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان؛ و در پاســخ بــه ســوالى مبنــى بــر اينكــه وزراى اقتصــاد 
و كار چــه زمانــى بــه مجلــس معرفــى مى شــوند, گفــت: قانــون اساســى و 
آيين نامــه داخلــى مجلــس بــه رئيــس جمهــور اجــازه مى دهــد وزارتخانــه اى 

كــه وزيــر نــدارد را حداكثــر تــا ســه مــاه بــا سرپرســت اداره كنــد.
معــاون پارلمانى رئيس جمهور افزود: دو وزير «تعاون، كار و رفاه اجتماعى» و 

«اقتصاد و دارايى» در موعد قانونى به مجلس معرفى مى شوند..

آخرين خبرها از طرح استيضاح "شريعتمدارى" 
در مجلس 

ــت  ــن وضعي ــس، آخري ــع مجل ــيون صناي ــه كميس ــأت رئيس ــو هي  عض
ــرد.  ــريح ك ــارت را تش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــتيضاح وزي اس

هيأت رئيســه  عضــو  حســينى كيا،  ســيدجواد  حجت االســالم 
در  اســالمى،  شــوراى  مجلــس  معــادن  و  صنايــع  كميســيون 
بــه  اشــاره  بــا  تســنيم،  پارلمانــى  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
ــت،  ــر صنع ــريعتمدارى وزي ــد ش ــتيضاح محم ــت اس ــن وضعي آخري
ــى  ــار اعالم ــاس اخب ــر اس ــت: ب ــس گف ــارت در مجل ــدن و تج مع
طــرح  بررســى  جــارى،  هفتــه  در  كميســيون ها  دســتوركار  از 
كميســيون  هفتــه  ايــن  دســتوركار  در  وزير«صنعــت»  اســتيضاح 

صنايــع قــرار نــدارد.

پيوستن به (FATF) براى برطرف كردن نگرانى ها 
توهم است

 نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى، در نشست خبرى كه صبح 
امروز در خبرگزارى فارس درباره  ابعاد گروه ويژه اقدام مالى (FATF) و لوايح 
مرتبط با آن در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: در خرداد 95، بانك مركزى و 
وزارت اقتصاد بدون هماهنگى با مجلس و شوراى امنيت ملى، توافق نامه اى را 
تحت عنوان گروه ويژه اقدام مالى (FATF) امضاء كردند كه اين مسئله تا مرداد 
95 پنهان مانده بود.به گزارش تسنيم، حجت االسالم نصرا... پژمان فر، افزود: در 
مرداد 97 اين توافق علنى شد و مراجع باالدستى دستور دادند كه اين اليحه سير 

قانونى خود را بايد طى كند و بدون سير قانونى ارزشى ندارد.
نماينده مردم مشــهد در مجلس ادامه داد: اعالميه تفصيلى كه دولت در اين باره 

ارائه داد مصرف داخلى دارد و در منازعات بين المللى قابل استناد نيست. 

دفاع ديرهنگام از نظم ليبرال
محسن شريعتى نيا  »

 ســخنرانى رئيس جمهور در ســازمان ملل، بيانيه اى در دفاع از 
نظم بين الملل ليبرال بود. قرائت اين بيانيه از طرف كشــورى چون 
ايران كه در چند دهه اخيرمورد شــديدترين فشارهاى ناظم و اركان 
اين نظم قرار داشــته و از ديگر ســو، در شمار مهمترين چالشگران 
آن محسوب مى شــده، قابل تامل بود. كمتر كسى انتظار داشت كه 
ايــران تا اين حد از حقوق بين المللى و احترام به قواعد بين المللى 

سخن بگويد.
روشن است كه متن اين سخنرانى با نگاه غليظ حقوق بين المللى 
نوشته شده و فرســنگ ها از "رئاليسم" فاصله دارد. واژه تعهد 8
بــار، قانون 7 بار، حقوق بين الملل 5 بار، قواعد بين المللى 2 بار 
، ســازمان ملل 3 بار، چندجانبه گرايى 2 بار و جامعه بين المللى 
2 بار و جملگى با نگاهى مثبت در ســخنرانى ايشــان تكرار شده 
كــه در تركيب با محتواى ســخنرانى به خوبــى غلبه نگاه حقوق 
بيــن المللى و از منظر دفاع از نظــم بين الملل ليبرال و اركان آن 

را نشان مى دهد.
در مقابل در اين ســخنرانى 5 بار از واژه زور و 2 بار از كلمه قدرت 
كه مفاهيم كليدى نگرش واقعگرايانه به سياست بين الملل محسوب 

مى شوند، استفاده شده كه هر بار با نگرشى منفى به كار رفته اند.
قدرت كه مفهوم كانونى در دســتگاه نظرى رئاليسم است، يك بار به 
عنوان قدرت بازو كه در زبان فاخر فارسى معنايى منفى دارد و يك بار 
هم به معناى زورگويى كه آن نيز آشكارا منفى است به كار رفته است. 
در فراز مهمى از ســخنرانى آقاى روحانــى، قدرت تلويحا به معناى 
اقتدار مشروع و قانونى انگاشته شــده كه آشكارا ديدى آرمانگرايانه 

دارد و نشانى ديگر از تسلط ديد حقوقى در نگارش اين متن است.
اما احتماال براى دفاع از اين نظم و اركان آن از منظر كسب دستاورد 
براى ايران قدرى دير شــده است. اين نظم متاثر از بازتوزيع قدرت 
بين المللى و بحران قواعد و نهادهاى شكل دهنده آن، رو به ضعف 
است و چشــم انداز روشنى براى احيا و تثبيت آن حداقل در كوتاه 
مدت وجود ندارد. آمريكا نظم را رها كرده و اين را فاش مى گويد، 
از جمله در ســخنرانى ديروز ترامپ در مجمع عمومى سازمان ملل. 
اروپايى ها در پى بازتعريف مفهوم غالب سياســت خارجى خود در 
جهانى كه به قول آنها وارد دوره "پساغرب،پســانظم و پساحقيقت"

شده برآمده اند. چينى ها به پى ريزى نظم جديدى مشغولند و روس 
ها اســب هژمونى را حداقل در خارج نزديك زين كرده اند. قدرت 
ها به تدريج راه خود را مى روند و با تداوم اين روند، فروپاشى نظم 

بحران زده ليبرال دور از انتظار نيست.
افزون بر اين بخش اعظم كشــمكش هاى فرسايشى اركان اين نظم 
و ايران طى شده و آسيب هاى عظيم ناشى از آن بر ايران وارد شده 
است.برجام نمونه آشكار اين وضعيت است. ايران براى نخستين بار 
در دهــه هاى اخير كليدى ترين اختالف خــود و آنچه عامالن اين 
نظــم "جامعه بين المللى" مى خوانند را با صداقتى كم نظير و مو به 
مو در قالب حقوق بين الملل و اركان اين نظم حل و فصل كرد. اما 
اكنون آنكه به خيرش اميدى بود بى شــرمانه شر مى رساند و آنانكه 
مانده اند "چون نيك بنگرى همه تزوير مى كنند".اركان اين نظم هم 
ضعيف تر از آنند كه به يارى ايران بيايند و كارى بكنند. ايران مانده 

است و برجامى كه كسب منافعش روز به روز دشوارتر مى شود.
متنى كه براى ســخنرانى رئيس جمهور تهيه شــده، در برداشــتى 
خوشــبينانه چندان توجهى بــه آنچه روى زمين در سياســت بين 
الملل در جريان اســت نداشــته، بلكه بيشــتر بازتاب دهنده تسلط 
نگاهحقوقى-چندجانبه گرايانه در تيم سياست خارجى دولت است. 
اين نگاه به طور فزاينده اى از واقعيات سياســت بين الملل دور مى 
شــود و به موازات آن احتماال بحران پاراديمى در سياست خارجى 

اين دولت افزايش مى يابد.
* اينترنشنال

اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
در وزارت كشور كليد خورد

 سخنگوى وزارت كشور از آغاز اجراى قانون ممنوعيت بكارگيرى 
بازنشســتگان و تغيير مديران در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: مهدى 
جمالى نژاد معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستايى وزارت 

كشور شد.
«سيد سلمان سامانى»  در حساب شخصى خود در توييتر نوشت: آغاز 
تغييرات مديران وزارت كشــور با اجراى قانون ممنوعيت بكارگيرى 
بازنشستگان؛ «مهدى جمالى نژاد» امروز به عنوان معاون عمرانى وزارت 
كشــور معارفه و از زحمات و خدمات «هوشنگ خندان دل» تقدير و 

تشكر شد.
به گزارش ايرنا، خندان دل 29 ارديبهشــت 97 با حكم وزير كشــور 
به عنوان سرپرســت معاونت عمران و توسعه امور شهرى و روستايى 
وزارت كشور منصوب شد. وى به دليل بازنشسته بودن از اين مسئوليت 

كنار رفت.
در دولت يازدهم خندان دل معاون عمران و توســعه امور شــهرى و 
روســتايى وزارت كشــور بود و پيش از اين نيز به عنوان مشاور وزير 

كشور در امور برنامه ريزى خدمت مى كرد.
جمالى نژاد نيز پيش از اين شهردار يزد بود كه با حكم عبدالرضا رحمانى 
فضلى وزير كشور به عنوان معاون جديد عمران و توسعه امور شهرى و 

روستايى وزارت كشور منصوب شد.
رئيس جمهورى در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران روز سه شنبه 26 شهريور ماه 97 قانون اصالح 
«قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان ادارى 

و استخدامى كشور ابالغ كرد.
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى روز شنبه (24 شهريور 97) 
در نامه اى به حسن روحانى رئيس جمهورى، اصالح قانون ممنوعيت 

بكارگيرى بازنشستگان را براى اجرا ابالغ كرد.
متن قانون اصالح قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشستگان به شرح زير 

است:
مــاده واحده - تبصره (1) مــاده واحده قانــون ممنوعيت بكارگيرى 

بازنشستگان مصوب 20/2/1395 به شرح ذيل اصالح مى شود:
تبصره يك- بكارگيرى بازنشستگان، در سمت هاى مذكور در بندهاى 
(الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 
8/7/1386 و همچنين بكارگيرى بازنشســتگان در نيروهاى مســلح با 

مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
بكارگيرى بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف يك درصد (1٪) از 
مجموع نيروهاى شاغل رسمى اين وزارتخانه در هر رده مديريتى صرفا 

در وزارتخانه مذكور مجاز است.
جانبازان باالى 50 درصد (50٪)، آزادگان باالى ســه ســال اسارت و 

فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنى هستند.
اين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ 
ششم شهريور 1397 مجلس شوراى اسالمى تصويب شد و در تاريخ 

21 شهريور به تأييد شوراى نگهبان رسيد.

هيأت ايرانى در سازمان ملل ديپلماسى 
معقول و منطقى به نمايش گذاشت

 يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس سخنرانى 
رئيس جمهور در مجمع عمومى سازمان ملل را بسيار منطقى و دقيق و 
منطبق بر اصول بنيادين روابط بين الملل خواند و گفت: هيأت ايرانى در 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل توانست ديپلماسى معقول و منطقى 

به نمايش گذارد.
هادى شوشترى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به سخنرانى رئيس جمهور 
در مجمع عمومى سازمان ملل گفت: رئيس جمهور صحبت هاى بسيار 
منطقــى و دقيق منطبق بر اصــول بنيادين روابط بين الملل داشــت. 
صحبت هاى ايشان سياست خارجى ايران را بسيار هوشمندانه و دقيق 
تبيين كرد و حتى توانســت افكار عمومى و مخاطبان در سازمان ملل 

را اقناع كند.
وى تاكيد كرد: رئيس جمهور توانست راهبردهاى سياست خارجى ايران 
را در مقطع فعلى با زبان منطق و ادبيات دقيق به گوش جهانيان برساند. 
معتقدم ايشان به بهترين شكل از فرصت حضور در سازمان ملل استفاده 

كرد و ديدارهاى خوبى در حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل داشت.

اظهارات نتانياهو فرار به جلو بود
 نماينده پيشــين ايران در ســازمان همكارى اســالمى، با اشاره به 
اظهارات اخير بنيامين نتانياهو در مجمع عمومى سازمان ملل عليه ايران 
و طرح اين ادعا كه تهران در يك مجموعه سرى هسته اى اعالم نشده، به 
فعاليت هاى هسته اى خود ادامه مى دهد، گفت: او با اين اظهارات تالش 
كرد كه توجه افكار عمومى را از فعاليت هاى هسته اى غيرقانونى رژيم 

صهيونيستى دور و به نوعى فرار به جلو كند .
صباح زنگنه در گفت وگو با ايســنا با اشاره به مشكالت عديده اى كه 
نتانياهو و دولتش در داخل ســرزمين هاى اشغالى در حال حاضر با آن 
روبه رو هستند، افزود: با توجه به اين مشكالت، او سعى مى كند كه يك  
موضــوع را به عنوان تهديد خارجى نشــان دهد، در مورد آن غلو كند 
تا صحبت هايش در داخل اســرائيل انعكاس پيدا كند چنان كه از وى 
به عنوان قهرمان مبارزه با تهديدات خارجى ياد شــود و سپس از اين 
طريق مقدارى از فشارهايى كه از سوى قوه قضائيه و دادگاه هاى رژيم 
صهيونيستى بر وى و همسرش به خاطر فساد مالى وارد مى شود، بكاهد .
اين كارشناس مسائل غرب آســيا خاطر نشان كرد: نخست وزير رژيم 
صهيونيستى با تاكيد بر ادعاهاى كاذب و واهى خود درمورد فعاليت هاى 
صلح آميز هســته اى  تــالش مى كند كــه توجه افكار عمومــى را از 
فعاليت هاى خطرناك هسته اى اين رژيم دور كند و اجازه ندهد كه اين 
فعاليت ها مورد توجه قرار بگيرد، چنان كه  جامعه جهانى آنها را تحت 

فشار قرار دهد كه به  ان پى تى بپيوندند.

 «تهــران، تورقوزآبــاد، كوچه ماهر، 
انبار اتمى مخفى ايران»؛ اين آدرسى بود 
كه روز پنجشــنبه 5 مهــر 1397 بنيامين 
نتانياهو نخســت وزير رژيم صهيونيستى 
در ســخنرانى ســاالنه خــود در مجمع 
عمومــى ســازمان ملــل داد و از يوكيا 
آمانو- مدير كل آژانس بين المللى انرژى 
اتمى- خواست تا پيش از آنكه ايرانى ها 
اين انبار هســته اى را پاك سازى كنند، به 

آنجا برود و بازديد كند!
در اين ســخنرانى نتانياهو با در دســت 
يك ساختمان  داشتن نقشه اى كه سر درِ 
را نشان مى داد، مدعى شد: ايران يك انبار 
ســّرى اتمى در منطقه تورقوزآباد تهران 
دارد كه تاكنون فاش نشــده است و من 
اكنون آن را برمال مى كنم؛ امروز من براى 
نخستين بار اين مسأله را افشا مى كنم كه 
ايران تأسيســات سّرى ديگرى در تهران 
دارد؛ يك انبار سّرى هسته اى براى انبار 
كردن حجم وسيعى از تجهيزات و مواد 
از برنامه مخفى اتمى ايران؛ اين محل در 
يك قالى شــويى ساده است؛ مانند محلى 
در شورآباد در نزديكى پايتخت كه اسناد 

اتمى ايران در آن پنهان شده بود!
نتانياهو با در دســت داشــتن 
تصويرى از سر در انبار ادعايى اش 

در روستاى تورقوزآباد
طرح اين ادعا آن هم توســط نخســت 
وزير رژيم صهيونيســتى كافــى بود تا 
بنياميــن نتانياهــو و شــوخى جديد او 
دســت مايه طنز مردم دنيا به ويژه مردم 
ايران شــود و آنها در فضــاى مجازى با 
انتشــار تصاويرى از لحظه اعالم كشف 
جديد نتانياهو در مجمع عمومى سازمان 
ملل، او را مخاطــب طنزهاى خود قرار 
دهنــد. واكنش هــا به ادعاهــاى جديد 
نخســت وزير رژيم صهيونيستى به سطح 
كشور  ديپلماسى  دستگاه  ارشد  مسئوالن 
نيز رسيد و عالوه بر وزير امور خارجه، 
يكى از معاونان و همچنين سخنگوى اين 
وزارت خانه، طرح اين ادعاها را بى پايه 

و اساس عنوان و آن را تكذيب كردند.
نمايــى از ورودى انبار ادعايى 
نخست وزير اســرائيل در روستاى 

تورقوزآباد
براى رفتــن به تورقوزآباد بايد ابتدا وارد 
بزرگراه خليج فارس شــد و سپس 6-5
كيلومتر بعد از عوارضى تهران- قم، وارد 
خروجى دوم كمربندى دوم تهران(جاده 
واوان) شــد و جــاده را تا رســيدن با 
تابلوى «به روستاى شــهيدپرور فاطميه 
(تورقوزآباد) خــوش آمديد»، طى كرد. 
اين مسير را عصر جمعه به همراه عكاس 
رفتم تا درباره انبار ســرى اتمى ايران در 
اين روستا گزارشى تهيه كنم. وقتى وارد 
روستاى تورقوزآباد شديم، همان ابتدا از 
افرادى كه در ايستگاه اتوبوس اول روستا 

نشســته بودند، آدرس كوچه ى «ماهر» را 
گرفتم، اما هيچ كدام اطالعى نداشــتند؛ 
كســبه روســتا نيز كوچه اى با چنين نام 
را نمى شــناختند؛ تا اينكه پســر بچه اى 
دوچرخه ســوار به كمك مان آمد و ما را 
تا محل ادعايى همراهى كرد. در آن محل 
آقاى رضايى و شــريكش كــه صاحبان 
كارگاهى كــه روبروى انبار اتمى ادعايى 
بود،  صهيونيســتى  رژيم  نخســت وزير 
جلوى در كارگاه خود ايســتاده بودند و 
همان ابتــدا كه دوربين عكاس را ديدند، 
به شــوخى به ما گفتند كــه دير آمديد؛ 
قبل تر از شــما هم كلى خبرنگار به اينجا 
آمدند تا بمب هــا را ببينند! آقاى رضايى 
و شــريكش صاحبان كارگاه قالى شويى 
«يكتا» هستند؛ همان كارگاهى كه نتانياهو 
آن هم به اشتباه به عنوان يك قالى شويى 
ســاده كه محل انبار ســّرى اتمى ايران 
است، ياد كرده، درحالى كه عكس مكانى 
روبروى قالى شــويى را به رهبران جهان 

نشان داده است!
 «تورقوزآباد» نام قديم روستاى 
كهريزك  بخش  توابع  از  «فاطميه» 
شهرستان رى استان تهران است

از آقاى رضايى درباره درستى ادعاى نتانياهو 
پرسيدم و او نيز ابتدا با تمسخر نخست وزير 
اسرائيل به خاطر طرح چنين ادعايى و سپس 
با جديت تمام گفت كــه او قصد تخريب 
فضاى دنيا عليه ايــران را دارد و مى خواهد 
بگويــد كه مقامــات ايران بــه دنبال بمب 
هسته اى هســتند، اما همه دنيا مى دانند كه 
ايــن حرف ها به هيچ وجــه صحت ندارد! 
شريك آقاى رضايى كه از شبكه تلويزيونى 
بى بى سى در جريان ماجراى انبار مخفى قرار 
گرفته بود نيز درباره احساســش از شنيدن 
اين ادعا گفــت كه به محض اينكه تصاوير 
انبار روبرويى كارگاهش را در دست نتانياهو 
ديده، اول تعجب كرده و بعد از تعجب، تنها 
نگرانى اش آنست كه كار و كاسبى اش تحت 

الشــعاع اين ادعا قرار بگيرد و به اين بهانه 
كارگاه شان را تعطيل كنند.

كارگاه  از  نمايــى   
انبار  روبروى  كه  قالى شويى«يكتا» 

ادعايى نتانياهو قرار دارد
از آنها همچنين درباره علت اينكه اهالى 
روســتايى كوچه ماهر را نمى شناســند، 
پرســيدم كه آنها ما را به سمت تابلوى 
كوچــه راهنمايــى كردنــد؛ تابلويــى 
روى آن نوشــته شــده بود«كوچه مهر». 
آقاى رضايــى در حال شــمردن تعداد 
خبرنگارانى كــه از بامداد جمعه جلوى 
كارگاهش آمدند، بود كه شريكش ما را 
به داخل كارگاه دعوت كرد تا گشتى در 
آن بزنيم. همراه با صاحبان قالى شــويى 
و عكاس وارد كارگاه شــديم كه شريك 
آقــاى رضايى محلى را به ما نشــان داد 
و با شــوخى گفت كه آنجــا همان انبار 
مخفى معروف اســت؛ جلوتر كه رفتيم، 
ديــدم كه در انبــار كارگاه يكتا تعدادى 
قالى و فرش شســته شــده وجود دارد 
كه آماده تحويل هستند! آقاى رضايى و 
ساير اهالى كوچه مهر كه عمدتًا نگهبانان 
انبارهاى آن كوچه هستند، مى گويند كه 
انبــار ادعايى تا جايى كــه اطالع دارند، 
خاليست و تنها يك نفر به عنوان نگهبان 
در آن زندگى مى كند، اما انبار مجاور آن 
محل نگهدارى لوازم آرايشى و بهداشتى 

و عطر و ادكلن است.
همچنان كه در كوچه مهر ايستاده بوديم 
و با صاحبان كارگاه قالى شــويى صحبت 
مى كرديــم، خودروى گشــت كنترل و 
نظارت بخشــدارى كهريزك هم درحال 
عبور از كوچه بود كه با ديدن ما ايســتاد 
و دو مامــور آن به ما پيوســتند؛ هر دو 
از طريــق تلگرام در جريــان ماجرا قرار 
گرفتــه بودند؛ يكى از آنهــا بعد از آنكه 
با ســر در انبار ادعايى از همان زاويه اى 
كه در تصويــر در دســت نتانياهو بود، 

ســلفى گرفت، خنده كنان گفت كه «من 
سه ســاله روزى دو سه بار اينجا گشت 
مى زنم؛ اصــًال ازين خبرا نيســت؛ بنده 
كار  كردن(سر  ايستگاه  رو  خدا(نتانياهو) 

گذاشتن)!» 
از  اســرائيل  نخســت وزير 
كوچه «ماهر» بــه عنوان محل انبار 
ادعايى خود ياد كرده بود، در حالى 

كه نام اين كوچه «مهر» است
صحبت مان كه تمام شد، گشتى در ساير 
كوچه ها و خيابان هاى روستاى تورقوزآباد 
زديم و با تعدادى از ســاكنان اين روستا 
درباره ماجراى انبار اتمى مخفى صحبت 
كرديم؛ به جز چند نفر، ســاير افرادى كه 
با آنها هم صحبت شديم از ماجرا با خبر 
بودند؛ يكى از آنها كه مردى ميان سال بود 
از اينكه چنين شــايعه اى درباره روستاى 
تورقوزآباد در سطح دنيا مطرح شده بود، 
ابراز خوشــحالى مى كرد و اميدوار بود 
كه با جهانى شــدن نام روستايش، قيمت 
زمين هاى آن افزايــش يابد. فرد ديگرى 
كه با او هم صحبت شــديم نيز از اينكه 
نام روستايشان مشهور شده، خوشحال و 
مطمئن بود كه فردى بــا ارائه اطالعاتى 
اشــتباه، قصد فريب دادن نخست وزير 

رژيم صهيونيستى را داشته است.
حال اگر بــه قول اين روســتايى، واقعا 
پاى «شخصى» در ميان باشد كه توانسته 
با ارائــه اطالعاتى اين چنينــى، نتانياهو 
را آنقــدر با ادعاى خــود همراه كند كه 
نخســت وزير رژيم صهيونيســتى دل به 
دريا بزند، در مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد با شور و هيجان از كشف تازه اش 
ســخن بگويد و از آمانو هم دعوت كند 
در توهماتش با او همراه شود؛ پس بايد 
منتظر افشاى نام و نشان اين «منبع آگاه» 
نتانياهو باشيم كه البته پرداختن به او نيز 
خود، نگارش گــزارش ديگرى را طلب 

مى كند.

گزارشى از ادعاى تازه نتانياهو عليه ايران

انبار اتمى كه قاليشويي بود!

 آمريكا به دليل ناكام شدن نقشه هايش 
در منطقــه توســط ايران،به دنبــال انتقام 
گرفتن از اين كشور با انجام عمليات هاى 
تروريســتى است و ارتش سعودى از خانه 

عنكبوت هم سست تر است.
بــه گزارش مهر، حمله تروريســتى چند 
مورد  تروريســتى  گروهك  يــك  عضو 
حمايت عربســتان، موســوم بــه «گروه 
االحوازيه» به مراســم گراميداشــت سى 
و هشــتمين ســالگرد دفــاع مقدس در 
شــهر اهواز، همچنــان در محافل علمى 
و رســانه اى جهانى مورد بحث و بررسى 

قرار مى گيرد.
با وجــود آن كه اين حادثه تروريســتى با 
محكوميت جهانى بســيارى روبرو شد، اما 
مواضع برخى كشورهاى متخاصم با ايران 
از جمله آمريكا و دو كشور امارات متحده 
عربى و عربستان با تعجب بسيارى از سوى 

ناظران همراه بود.
آمريكا از تروريستى عنوان كردن اين حادثه 
خوددارى كرد و امارات و عربستان نيز اين 

حمالت تروريستى را محكوم نكردند.

 هدف تروريســت هــا از حمله 
تروريستى به مردم در شهر اهواز چه 

بوده است؟
ايــران از تدابير امنيتــى و قدرت نظامى و 
اطالعاتى برخوردار است و مردم اهواز نيز 
خود را جزء كشــور و انقالب اسالمى مى 
دانند و با مداخالت خارجى و تروريســم 

مخالفند
آمريكا و سعودى ها و اماراتى ها به صورت 
شــبانه روزى براى ايجاد خلل در امنيت و 
ثبات در ايران تالش مى كنند. اين اقدامات 
از طريق برخى افراد مــزدور و مخالف با 
انقالب اسالمى صورت مى گيرد تا اهدافى 
را در منطقــه محقق كننــد و اين در حالى 
اســت كه از غلبه بر ايران در ابعاد سياسى 
و رســانه اى و اقتصادى و فرهنگى نااميده 

شده اند.
علت تشــديد تالش هاى اخير 
امنيتى  ثبات  زدن  برهم  براى  آمريكا 

و اقتصادى ايران چيست؟
ايران نقشه هاى بزرگ واشنگتن در سوريه 
مانند اشغال اين كشور و حمايت اقتصادى 

و تسليحاتى از تروريست هاى جبهه النصره 
را ناكام گذاشــته اســت و به دولت هاى 

مشروع كمك و با تروريسم مقابله كرد.
آمريكا در صدد انتقام جويى از ايران به هر 
شــكل ممكن برآمد. زيرا ايران نقشه هاى 
تجزيه گرانه و تكفيرى آمريكا را در منطقه 
به شكست كشاند. آنچه اكنون عليه ايران در 
جريان است، به دليل حمايت اين كشور از 

تمام ملت هاى جهان است.
 دولت هاى غربى، مدعى حمايت 
از حقوق بشــر و مبارزه با تروريسم 
هستند اما غالبا در برابر جنايت اهواز 
شما  تحليل  كردند.  اختيار  ســكوت 
از عدم موضع گيرى اين كشــورها 

چيست؟
كشورها و دولت هايى كه معيارهاى دوگانه 
دارنــد، در برهه اى از زمــان فوايدى مى 
رســانند اما از ســوى ديگر اقدام به ويران 
كردن و خون ريختــن مى كنند و در عين 

حال مدعى حقوق بشر نيز مى باشند.
اگر خواهان حقوق بشــر هستند، يمن را 
ويران نمــى كردند و ائتالف تروريســتى 

ســعودى ها را هم تجهيز نمى كردند. اين 
چه حقوق بشرى است كه انسان ها را مى 
كشند و ســوريه را تخريب مى كنند. اين 
چه وضعيتى اســت كه در بحرين و عراق 

و نيجريه ايجاد كرده اند.
«محمد بن سلمان» وليعهد سعودى 
در سال گذشته ايران را به جنگ داخلى 
تهديد كرده بود، با جنايت اخير در اهواز، 
نيروهاى مسلح ايران در آينده نزديك 
چه پاســخى به اين جنايت حاميان 

تروريسم خواهند داد؟
سعودى ها بسيار عاجزتر از آن هستند كه 
بخواهند با ايران و توان نيروهاى مسلح آن 
مقابله كنند و بايد در حد و اندازه خودشان 
ســخن بگويند. آنها امروز به دنبال خروج 
از شكســت در يمن هستند اما نمى توانند. 
پروژه هاى سعودى ها در يمن و سوريه و 
عراق با شكست مواجه شده و اين سيلى به 
حكام سعودى است. ايران در اين خصوص 
گزينه ها و پاسخ هايى دارد اما اين پاسخ ها 
متهورانه و احساســى نيست بلكه به اندازه 

توان و قدرت اين كشور است.

 استيضاح فرصتى براى پاسخگويى است
 وزير نيرو با تاكيد بر اينكه اســتيضاح فرصتى براى پاســخگويى 
اســت، گفت: تصور كردم كه نمايندگان مجلس به طور حتم در پس 
اين تابستان پرچالش، قصد دارند درباره چگونگى پشت سرگذاشتن 

آن سوال كنند.
به گزارش ايرنا،  رضا اردكانيان در واكنش به طرح استيضاح خود در 
مجلس، گفت: چهارشــنبه شب از اين موضوع خبردار شده و تاكنون 

صحبتى با آنها نداشته ام.
وى ادامــه داد: مى دانيد كه اســتيضاح يعنــى طلب وضوح كردن 
اســت، فكر كردم نمايندگان حتما در پس اين تابســتان پرچالشى 
كه داشــتيم قصد دارند كه سوال كنند چگونه اين تابستان را پشت 
ســر گذاشــتيد، بنابراين فرصتى براى پاسخگويى است كه مراحل 

خود را طى مى كند.
اردكانيــان در مورد مشــمولين قانــون ممنوعيت بــه كارگيرى 
بازنشســتگان در وزارت نيرو، گفت: قانونى كه رئيس جمهورى 
ابالغ كرد به معاونت مربوطه ارســال شــد كه مشخص شود كه 
در اين وزارت خانه چند نفر مشــمول اين قانون مى شوند و بر 
اساس ليستى كه به من داده شد 2 نفر از مشاوران وزير مشمول 

شوند. مى  قانون  اين 
اردكانيــان يادآور شــد: جــداى از بحــث قانون منع بــه كارگيرى 
بازنشســتگان، اگر بخواهيم سياســت هاى دولت را در ارتباط با به 
كارگيرى نيروهاى جوان دنبال كنيم، بايد به بافت پرسنلى وزارتخانه 
نگاه كنيم، با توجه به قوانين جارى تعداد قابل توجهى نيرو داريم كه 

واجد بازنشستگى هستند.

تالش مثلث امارات،سعودى و آمريكا براى ناامنى در ايران
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تعداد دروس امتحان نهايى پايه دوازدهم قطعى شد
 سرپرســت معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تصويب تعداد 
دروس امتحان نهايى در پايه دوازدهم خبر داد و گفت: امتحان بين 10 تا 11 درس بر 

حسب رشته هاى مختلف دوره نظرى به صورت نهايى برگزار مى شود.
عبدالرســول عمادى در گفت وگو با ايســنا، درباره تعــداد دروس امتحان نهايى پايه 
دوازدهم اظهار كرد: امسال ساختار نظام آموزشى كامل شد و در سال آخر اجراى اين 
نظام آموزشى و تكميل ساختار 3-3-6 ، پيش دانشگاهى حذف و پايه دوازدهم مستقر 
شــد و به اين ترتيب دوره تحصيالت 12 ساله شد.وى افزود: تعداد دروسى كه قرار 
است امتحان آنها به صورت نهايى در پايان سال دوازدهم برگزار شود بايد به تصويب 

شوراى عالى آموزش و پرورش مى رسيد.

ممنوعيت صدور اضافه خدمت انضباطى براى 
سربازان توسط يگان ها

 رئيس اداره ســرمايه انسانى سرباز ستادكل نيروهاى مسلح تاكيد كرد كه مسئوالن 
يگان ها اجازه صدور اضافه خدمت انضباطى براى سربازان را ندارند.

موســى كمالى در گفتگو با ايســنا، درباره صدور اضافه خدمت هاى انضباطى براى 
سربازان اظهاركرد: ستادكل نيروهاى مســلح بارها تاكيد كرده كه نبايد اضافه خدمت 
انضباطى براى ســربازان صادر شــود و عمال بســاط چنين اضافــه خدمتى برچيده 

شده است.
وى ادامه داد: بنابراين هيچ مســئولى در يگان ها حق ندارد كه چنين اضافه خدمتى را 

براى سربازان صادر كند.

رابطه متقابل كمال جويى و سقوط در كودكان تك فرزند
 يك روان شــناس و مشــاور خانواده گفت: يكى از مشكالت رفتارى در كودكان 

تك فرزند، عدم توانايى كافى آن ها براى ارتباط برقرار كردن با ديگر كودكان است.
نســيم نجفى در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: خانواده هايى كه داراى 
يك فرزند هستند، والدين تنها يك فرصت براى تربيت فرزند را دارند و تمام توجه خود را 
متوجه آن فرزند مى كنند.وى با بيان اينكه به دنبال اين تفكر، والدين همواره نگران رفتارهاى 
فرزند خود بوده و از دوران كودكى تا نوجوانى همواره سعى دارند تا فرزندان را حتى از 
كوچك ترين رفتار اشتباهى دور كنند، افزود: اين امر موجب نگرانى و سخت گيرى والدين 
شــده و يك ترس هميشــگى را با فرزندان همراه مى كند، ترس از انجام عملى اشتباه كه 

حساسيت آن از دوران كودكى تا بزرگسالى در ذهن فرد وجود خواهد داشت.

مهلت ثبت نام متقاضيان جذب هيأت علمى
 تا 10 مهر تمديد شد

 رئيس مركز جذب هيأت علمى وزارت علوم از تمديد زمان ثبت نام فراخوان شهريور 
ماه تا ساعت 24 روز سه شنبه دهم مهرماه خبرداد.

بــه گزارش مهر، محمدرضا رضوان طلب اعالم كــرد: بدليل انجام برخى ويرايش ها در 
شــرايط اختصاصى و تقاضاى برخى از متقاضيان، زمان ثبت نام فراخوان شــهريور ماه 
تا ســاعت 24 روز سه شنبه دهم مهر ماه تمديد شد. از عموم متقاضيان كه قبال ثبت نام 
كرده اند نيز دعوت مى شــود در صورت تمايل نسبت به ويرايش تقاضاهاى خود اقدام 
كنند.فرايند رسيدگى دانشگاه ها به درخواست مقاضيان جذب هيأت علمى نيز قرار بود از 
امروز شنبه 7 مهرماه آغاز شده و تا 7 دى ماه 97 ادامه داشته باشد كه با توجه به تمديد 
ثبت نام فراخوان شهريور97 فرايند رسيدگى دانشگاه ها به درخواست متقاضيان نيز بعد 
از 10 مهرماه آغاز مى شود.براســاس جدول زمانى منتشر شده، فرايند تاييد نهايى مركز 

جذب از 8 دى 97 آغاز و تا 23 بهمن 97 ادامه خواهد داشت. 

چگونه پوستى با طراوت داشته باشيم؟
 يك محقق و پژوهشــگر طب سنتى مصرف نوعى دسر را در طراوت و جوان سازى 

پوست و رشد مو ها موثر دانست.
ــگاه  ــا باش ــو ب ــنتى در گفت وگ ــب س ــگر ط ــق و پژوهش ــى محق ــدر عظماي حي
A ، C ، ــواع ويتامين هــاى ــوز حــاوى ان ــگاران جــوان؛ دســر نارنگــى و م خبرن
، اســيد  B۱۲ ،B۹ ،B۶ ،B۳ ،B، B۲ ماننــد1 B گــروه ويتامين هــاى ، E ، K
ــس،  ــن، م ــن، كلســيم، آه ــدرات، ســديم، پتاســيم، پروتئي ــگا3، كربوهي چــرب ام
ــاكاروز و  ــز، س ــد گلوك ــد مانن ــن، قن ــر، پكتي ــك)، فيب ــز، روى (زين ــم، منگن منيزي
ــن دســر  ــا و اســيد فوليــك اســت. اي ــن، فالونوئيد ه ــن، زآگزانتي ــوز، لوتئي فروكت
ــاير  ــاى B و س ــروه ويتامين ه ــاى A ، C ، E ، گ ــتن ويتامين ه ــت داش ــه عل ب
ــو  ــت و م ــازى پوس ــراوت و جوان س ــمگير در ط ــرى چش ــى تأثي ــالح معدن ام
دارد؛ دســر نارنگــى و مــوز از پيــرى زودرس و چيــن و چــروك شــدن پوســت 

ــد. ــك مى كن ــم كم ــا ه ــد مو ه ــه رش ــرى و ب جلوگي

30 درصد تخصيصى سازمان هاى بيمه گر به 
داروخانه ها مى رسد

 رئيس كميســيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى گفت: 25 تا 30 درصد 
از تخصيصى ســازمان هاى بيمه گر براى بخش داروى داروخانه هاى دانشگاه هاى علوم 
پزشــكى اختصاص خواهد يافت تا قسمتى از مشــكالت تاخير در پرداخت مطالبات 
آنها كاهش يابد.مرتضى خاتمى در گفتگو با ايرنا با اشاره به تاخير در پرداخت مطالبات 
داروخانه ها از ســوى سازمان هاى بيمه گر افزود: تاخير بوجود آمده در اين بخش نسبت 
به ماه ها و سال هاى گذشته بيشتر شده به همين دليل اين موضوع مهم در جلسات متعدد 
كميسيون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى با سازمان برنامه و بودجه و ساير 

عوامل دست اندكار به بحث و بررسى گذاشته شده است.
وى يادآورى كرد: خوشــبختانه بيمه ســالمت نيمى از اعتبارات يكساله خود را تاكنون 
دريافت كرده و تامين اجتماعى هم به طور تقريبى در همين شرايط قرار دارد كه اميدواريم 

مشكالت دارويى داروخانه ها توسط دانشگاه ها با مديريت مناسب به حداقل برسد.

طرح گفتگوى ملى فراگير مى شود
 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى گفت: طرح ملى خانواده 
قرار است با همكارى دانشگاه ها، تشكل ها، مراكز فرهنگى و سازمان هاى 

مردم نهاد، در سراسر كشور فراگير شود.
«معصومــه ابتكار» در گفتگو با ايرنا افزود: طرح گفتگوى ملى به عنوان 
يك موضوع مهم براى افزايش ميزان ارتباط ميان خانواده ها و حتى ارتباط 
بين نسلى از مدت ها قبل به اجرا گذاشته شد تا بتوانيم با اين اقدام، گفت 

گو را در ميان اعضاى خانواده ها افزايش دهيم.
وى تصريــح كرد: با نگاه خوبى كه در دولــت وجود دارد و همكارى 
با ســازمان هاى مردم نهاد و تشــكل ها گام هايى جــدى براى تحقق 
فعاليت هاى موثر در حوزه خانواده برداشته شده است اما اين موضوعات 

نيازمند همكارى تمام دستگاه هاى اجرايى و خود خانواده ها نيز هست.
معاون امــور زنان و خانــواده رئيس جمهورى ادامــه داد: از آنجا كه 
فناورى هــاى نوين و فضاى مجازى، همكارى و مدت زمان گفتگو در 
ميان خانواده ها را از 2 ســاعت در روز طى 10 سال پيش به 20 دقيقه 
رسانده است، مى طلبد كه براى افزايش اين همكارى ها و ارتباط بيشتر 

ميان خانواده ها گام هاى موثرترى برداشته شود.
ابتكار يكى از موضوعات مــورد توجه و دغدغه روز را گفتگوى بين 
نسلى دانست، افزود: نيازمند گفتگوى بين نسلى به ويژه با دهه هفتادى ها 
هستيم، اگر اين مهم محقق شود، گفتگو در ميان اعضاى خانواده هم تا 

حدودى افزايش مى يابد.

نحوه بيمه پردازى بيمه شدگان اختيارى 
سازمان تامين اجتماعى

 بيمه شــدگان اختيارى تامين اجتماعى بايد پس از شروع بيمه، حق 
بيمه هرماه را حداكثر تا آخرين روز 2 ماه بعد پرداخت كنند.

به گزارش مهر، در قانون تامين اجتماعى براى پوشــش بيمه اى افرادى 
كه مدتى به واسطه اشتغال تحت پوشش بيمه اجتماعى بوده اما به دليل 
عدم اشــتغال، از پوشش اين بيمه خارج شــده اند، تدابيرى انديشيده 
شده اســت به نحوى كه اين گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 30 روز 
سابقه پرداخت حق بيمه، بتوانند بيمه خود را به طور اختيارى ادامه دهند.

 متقاضيان بيمه اختيارى مى توانند تا سن 50 سالگى با دارا بودن حداقل 
30 روز سابقه پرداخت حق بيمه كه به لحاظ بازنشستگى معتبر باشد، 
بيمه خود را به طور اختيارى ادامه دهند.  چنانچه سن متقاضى در زمان 
ثبت تقاضا، بيش از 50 سال باشد، پذيرش درخواست وى منوط به دارا 
بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلى، معادل مدت مازاد سنى خواهد بود.  
تمامى متقاضيانى كه حداقل 10 ســال سابقه پرداخت حق بيمه داشته 

باشند نيز بدون رعايت شرط سنى تقاضاى آنان پذيرفته خواهد شد.
 نــرخ پرداخت حق بيمــه در بيمه اختيارى، معادل بيســت و هفت 
درصد(27٪) دســتمزد مبناى پرداخت حق بيمه مورد قرار داد خواهد 
بود و بيمه شــدگان بيمه اختيارى با انعقاد قرارداد، پرداخت حق بيمه 
و احراز شــرايط مقرر مى توانند از بازنشستگى، ازكارافتادگى، فوت و 

درمان بهره مند شوند.  
 متقاضيان ادامه بيمه به طور اختيارى بايد قبل از انعقاد قرارداد، توسط 
سازمان تامين اجتماعى، مورد معاينه پزشكى قرار گيرند اما آن گروه از 
متقاضيانى كه طبق گواهى پزشك معتمد سازمان، در زمان ارائه تقاضاى 
ادامه بيمه به طور اختيارى، از كارافتاده كلى شناخته شوند، نمى توانند از 

حمايت مربوط به از كارافتادگى برخوردار شوند.

معلمان، صندوق ذخيره فرهنگيان هستند
 مشــاور وزير آموزش و پرورش كشور گفت: ساليان سال است كه 

فرزندان اين كشور از مدرسه بيزار هستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ حسين هژبرى اظهار كرد: شما 
آموزش و پرورش را خوب شــناختيد و سوزن پرگارتان را دقيقا جاى 
درست قرار داديد؛ متاسفانه امروزه ذهن فرزندان اين كشور با تست و 
كنكور پر شــده و اين مســائل فرزندان ما را از تربيت دور كرده است. 

شروع اصالحات از سطح ابتدايى بهترين كار وزير بود.
وى ادامه داد: همانگونه كه همواره شاهد بوديد نه در ديروز و امروز بلكه 
ساليان سال است كه فرزندان اين كشور از مدرسه بيزار شدند و شما با 
شــروع اصالحات از سطح ابتدايى بر رفع همين نقطه دست گذاشتيد؛ 

كودكان براى تربيت درست بايد آزاد باشند.
هژبرى درباره فعاليت بســيج در آموزش  و پرورش بيان كرد: آنچه كه 
بايد مغز بسيج قرار بگيرد اين فرموده پيامبر است كه آدم ها منبع طال و 
نقره اند و همان تعبير رهبرى اســت كه بسيجيان را با ارزش ترين افراد 
جامعه مى داند. مشــاور وزير آموزش و پرورش افزود: صندوق ذخيره 
فرنگيان، معلمان ما هســتند كه در مدارس ما نهفته اند و فقط بايد حال 
معلمان ما خوب باشد تا فرزندان اين كشور خوب تربيت شوند؛ آموزش 

و پرورش كشور ما آماده انجام فعاليت است.

بسته بيمه توانبخشى در بودجه 98 
تعريف مى شود

 معاون امور توانبخشى ســازمان بهزيستى كشور گفت: بسته بيمه 
توانبخشى در بودجه سال 98 تعريف مى شود.

حسين نحوى نژاد در گفتگو با ايرنا افزود: كارگروه تخصصى توانبخشى 
با حضور مسئوالن بهزيستى در وزارت بهداشت تشكيل شد تا بسته بيمه 

توانبخشى در بودجه 98 تعريف شود.
وى گفت: مشــكل اين اســت كه اغلب خدمات توانبخشــى تحت 
پوشــش بيمه نيســت درحالى كه طبق ماده 6 قانون جامع حمايت از 
حقوق معلوالن، وزارت بهداشت مكلف است كه خدمات توانبخشى و 

توانپزشكى را در شمول بيمه ببرد.
وى اضافــه كرد: چندين بــار پيگيرى كرديم و ايــن پيگيرى ها نهايتا 
هفته گذشته منجر به اين شد كه كارگروه تخصصى توانبخشى وزارت 
بهداشت جلسه اى با حضور مسئوالن بهزيستى تشكيل داد تا در بودجه 
98، بسته بيمه توانبخشى را تعريف كنند چرا كه در حال حاضر جز چند 

جلسه خدمات فيزيوتراپى بقيه خدمات شمول بيمه نيست.
وى ادامه داد: خدمات توانبخشى بسيار گسترده و شامل مواردى مانند 
كاردرمانى، فيزيوتراپى، گفتاردرمانى و مشاوره هاى مددكارى توانبخشى 
است.معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در پاسخ به سوال 
ايرنا درباره يارانه بهزيستى براى خدمات توانبخشى گفت: فعال مشكل 
بيمه نبودن خدمات توانبخشى را با يارانه داريم برطرف مى كنيم اما اين 
يارانه ها كفاف نمى دهد.نحوى نژاد خاطرنشان كرد: در اين زمينه بخشى 
تحت عنوان خريد خدمت داريم و ساالنه حدود 10 ميليارد تومان هزينه 
مى كنيم اما اگر بخواهيم نياز كشــور را احصا كنيم، با اين اعتبار تقريبا 
يك بيستم معادل پنج درصد نياز كشور به خدمات توانبخشى را بهزيستى 

پوشش مى دهد.

ايران در مسير سالمندى
 پيش بينى ها حاكى از آن درصد ســالمندان ايرانى تا ســال 2050 به 
بيش از 30 درصد مى رسد؛ بر اين اساس در سال 2050 درصد جمعيت 
سالمند در ايران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر و از هر سه نفر، يك نفر 
سالمند خواهد بود.به گزارش ايســنا، افزايش اميد به زندگى، دستاورد 
مثبت توسعه اجتماعى، اقتصادى و پيشرفت هاى نظام سالمت در سطح 
جهان و همچنين كشــور ما است. پيامد طبيعى افزايش اميد زندگى نيز 
سالخوردگى جمعيت است؛ به اين ترتيب بى ترديد سالخوردگى جمعيت 
در واقع يك موفقيت است. پديده سالخوردگى جمعيت تنها مربوط به 
ايران نيست و تمام كشورهاى جهان به نوعى با اين پديده روبرو هستند 
و با توجه به اين كه هر ساله اميد به زندگى افزايش و مرگ و مير كاهش 
مى يابد، روند سالخوردگى جمعيت برگشت پذير نيست و پيرى جمعيت 
يك چالش دائمى در جهان خواهد بود.بنا بر اعالم وزارت بهداشت و بر 
اساس سرشمارى سال 1395 از جمعيت 79 ميليونى كشور، 7ميليون و 
414هزار و 91  نفر يعنى 28.9 درصد سالمند هستند. پيش بينى مى شود 
كه درصد ســالمندان ايران تا سال 2025 ميالدى (هشت سال ديگر) به 
10درصد و تا سال 2050 (33 سال ديگر) به بيش از 30 درصد برسد. بر 
اساس اين پيش بينى در سال 2050 درصد جمعيت  سالمند در ايران از 
ميانگين جهان و آسيا بيشتر و از هر سه نفر، يك نفر سالمند خواهد بود. 
همچنين اميد به زندگى سالم يا اميد به زندگى با سالمت، در ايران تعديل 

شده و 10 سال كمتر از اميد به زندگى (74سال) است.

جوان: احتمال سقوط آزاد قيمت ارز
 سقوط آزاد خطرناكه حواستون باشه!

همشهري: 7 بحران 12 راهكار
8 بي پولي، 9 جيب هاي گشاد، 10 گرسنگي

جمهوري اسالمي: چرا كل جهان به حرف هاي رئيس جمهور آمريكا 
خنديد

 چون خوش اخالقه، پولدار، مي پره هوا، دهنشــو كج مي كنه، 
لى لى بازى بلده

ابرار ورزشي: استقالل صفر، پرسپوليس صفر ـ زير صفر
 ولي هنوز برف نيومده!

آفتاب: خانه تكاني جدي در پاستور
 توصيه هاي ايمني، شيشه ها را زيادي پاك نكنيد، وايتكس زياد 

استفاده نكنيد، تي نكشيد
جوان: اعتصاب نكرده ايم سودجويان الستيك ها را احتكار كرده اند

 هنرشو دارن
شرق: كارنامه روحاني در نيويورك

 چند تا صفر داره ـ چند تا 1 داره؟ راستشو بگو
شهروند: رژه توريست ها در شمس العماره

 بدون شرح
اطالعات: نگذاريد كار به دولت نجات برسد

 چرا خوبه كه با كليدش نجاتمون مي ده!!
همدلي: شمارش معكوس براي خواب زمستاني مسكن

 يعني مسكن فردا مي ره تو غار!
ايران ورزشي: برانكو: اشك شوق قيمت دارد

 پس بريزيد تو ترازوي زرگرها پول خوبي مي دن
ابتكار: قاليشويي اتمي

 پس ديگه نگران كمبود آب نباشيد
جوان: صدها هزار الستيك كاميون با ارز دولتي توزيع مي شود

 فردا بريد تو صف الستيك
خبر ورزشي: چشم از استقالل مي روم
 حاال خوشحالي يا ناراحت بگو؟!

 مدير نظارت بر دارو، فرآورده هاى 
علوم  دانشگاه  موادمخدر  و  بيولوژيك 
تمام  اينكه  به  اشاره  با  همدان  پزشكى 
بر  دارويى  حوزه  كارشناســان  تالش 
اين اســت كه بيماران بــه داروهاى 
داشته  دسترســى  خود  مصرف  مورد 
باشــند، گفت: در اين ايــام با جان و 
دل پاســخگوى مردم بوده و سعى به 

راهنمايى درست آنها داريم.
مرضيه مســاعد با بيان اينكه برخى از 
اقالم دارويى كه در چند روزه گذشته 
دچار كمبود بوده، توزيع شده اســت، 
اظهار كرد: اميد اســت طى روزهاى 
آينــده با توزيع مجــدد داروهايى كه 
دچار كمبود بودنــد، نيازهاى دارويى 

مردم كامال مرتفع شود.
وى يادآور شــد: مــردم مى توانند در 
صورت هرگونه سوال و نياز دارويى از 
طريق سامانه هاى 1490 و 190 با اداره 

نظارت بر دارو تماس حاصل كنند.
كمبــود برخى اقــالم دارويى 

منحصر به همدان نيست
معاونت غــذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان نيز با اشــاره به اينكه 
كمبود برخى اقالم دارويى فقط منحصر 
به اســتان همدان نبوده و كشورى است، 
بيان كرد: سهميه اقالم دارويى مورد نياز 
بيماران خاص بر اســاس سرانه جمعيتى 
و تعــداد بيماران خاص هر اســتان كه 
در وزارت بهداشــت ثبت اســت، تعلق 

مى گيرد.
ايرج خدادادى در گفتگو با ايسنا،  يادآور 

شــد: تا آنجا كه مقدور اســت تالش بر 
اين است تا تمام سهميه دارويى به ويژه 
اقالم دارويى بيمــاران خاص را به طور 
كامل جــذب كرده و ســعى مى كنيم با 
افزايــش اعتبارات مالى براى خريد دارو 

به مشكلى برنخوريم.
ــود دارو  ــن كمب ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
اســت  كشــورى  نــرم  بــا  متناســب 
اســت،  اســتان ها  ســاير  هماننــد  و 
افــزود: هيــچ بيمــارى در زمينــه كمبــود 
دارو تحــت فشــار قــرار نگرفتــه و 
ــود  ــالش خ ــام ت ــت تم وزارت بهداش
را مى كنــد تــا داروهايــى كــه نيــاز 
همچنيــن  و  اســت  آن  وارادات  بــه 

ــاز  ــورد ني ــه م ــواد اولي ــت از م آن دس
داروهــاى ايرانــى را تأميــن كنــد.

اگــر  كــرد:  خاطرنشــان  خــدادادى 
ــرد  ــه ك ــه اى مراجع ــه داروخان ــردى ب ف
و نتوانســت داروى مــورد نيــاز خــود را 
ــود  ــوان كمب ــن را نمى ت ــد، اي ــه كن تهي
ــه  ــه ب تلقــى كــرد، شــايد ايــن داروخان
دارو  آن  مراجعه كننــده  تعــدد  علــت 
را تمــام كــرده باشــد امــا اگــر بــه 
داروخانــه اى در نقطــه ديگــرى از شــهر 
مى توانــد  را  دارو  آن  كنــد،  مراجعــه 

ــد. بياب
وى با بيان اينكه در بحث دارو مؤلفه هاى 
زيادى دخيل اســت، گفت: اساسا دارو 

نقل وانتقاالت  اما  نمى شود  تحريم  شامل 
مالى، حمل ونقل و ســاير مــواردى كه 
قرار اســت در آبان ماه در ليست تحريم 
قرار گيرد، منجر به اين مى شود كه روند 

واردات دارو طوالنى تر شود. 
خدادادى با اشــاره به اينكــه پرداخت 
به موقع معوقات مالــى بيمه ها به علوم 
پزشــكى منجر به تسريع در روند خريد 
دارو مى شــود، اظهار كــرد: اگر بيمه ها 
مطالبــات را به موقــع پرداخت كنند ما 
نيز پول شركت هاى دارويى را پرداخت 
مى كنيــم و همين امر ســبب مى شــود 
شــركت هاى دارويى نيز راحت تر دارو 

بفروشند.

وعده مسئوالن براي بيماران نيازمند دارو

بزودي داروهاي مورد  نياز تأمين مي شود

 يك مدرس دانشــگاه با اشاره به 
اين مطلــب كه محيط اول خانواده و 
بعد مدرســه اســت گفت: آيا وضع 
مدارس طورى است كه دانش آموزان 
از حضور در مدرســه كيــف كنند؟ 
معلمان ما كه با انگيزه آمده اند، حس 
طيب بودن فضاى مدرســه را دارند؟ 
آيا فضاى فيزيكى مدرسه لذت بخش 
اســت و دانش آمــوز دوســت دارد 

بماند؟ مدرسه  در  بيشتر 
محمدعلى  فــارس،  گــزارش  بــه   
اســماعيل زاده اظهار كرد: حدود 12
ســال اســت كه با همــكارى گروه 
پژوهشــى تفكر سيستمى در دانشگاه 
مهارت  آموزش هاى  روى  شــريف، 
محــور در آموزش و پــرورش كار 
مى كنيــم و بــه اين نتيجه رســيديم 
افرادى هستند كه با تحصيالت عاليه 
و سطح اجتماعى خوب، خوشحال و 
شاد نيستند و ما به سمت هدفگذارى 

اصيل براى زندگى رفتيم.
وى افزود: محيــط اول خانواده و بعد 
مدرسه است. آيا وضع مدارس طورى 
اســت كه دانش آموزان از حضور در 
مدرســه كيف كنند؟ معلمان ما كه با 
انگيزه آمده اند، حس طيب بودن فضاى 
مدرســه را دارند؟ آيا فضاى فيزيكى 
دانش آموز  و  است  لذت بخش  مدرسه 
دوست دارد بيشتر در مدرسه بماند؟

اسماعيل زاده با اشــاره به سند تحول 
بنياديــن آمپــزش و پــرورش گفت: 
حيــات طيبه هدف غايــى آموزش و 
پرورش است؛ سوال اين است كه اين 
آدم ها كجا حيات طيبه را تجربه كرده 
انــد كه بعدا ما انتظار پياده ســازى را 

داشته باشيم؟
اين مدرس دانشــگاه با بيان اينكه فراهم 
كردن فضاى مناســب، شــور و اشتياق 
يادگيــرى را باال مى برد، گفــت: بايد از 
جامعه پرســيد چقدر آموزش و پرورش 
برايــش مهم اســت و دولــت چقدر از 
بودجــه اش را بــه آمــوزش و پرورش 
تخصيص مى دهد؟ ســال به ســال اين 
بودجه كاهش مى يابد و سهم آموزش و 
پــرورش از كل بودجه حدود 10 درصد 
اســت و بالــغ بر 99 درصــد آن صرف 

حقوق مى شود.
ــت  ــرد: دول ــد ك ــماعيل زاده تأكي اس
علتــى فعــًال  و مجلــس بــه هــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم ــت ش اولوي
نبــوده اســت. امــا ســهمى كــه مــردم 
ــدر اســت؟  ــد چق اختصــاص مى دهن
لطفــا هــر ســال اعــالم نكنيــد مــردم 
بــه مــدارس پــول ندهنــد. بــه مــردم 
ــت  ــرا دول ــد، زي ــد كمــك كنن بگويي
بيــش از ايــن در توانــش نيســت، 
ــا وضــع  ــد ت ــد كمــك كنن بلكــه  باي

ــود. ــر ش ــه بهت مدرس

وزارت  ابتدايــى  آمــوزش  معــاون   
آموزش وپــرورش با اشــاره به طرح تمام 
وقت شدن معلمان گفت: حذف مشق شب 
در 28 درصد كالس هاى درس با تراكم 16

تا 25 نفر اجرا شد.
به گزارش تسنيم، رضوان حكيم زاده، گفت: 
اگر ما نگاه قالبى داشته باشيم و تنوع و تكثر 
افراد را به رســميت نشناســيم از مدرسه 
زندگى فاصله گرفته ايــم. خانواده ها بايد 
بپذيرند فرزندشــان يك موجود باارزش 
و بى همتاســت كه قرار اســت خودش 
باشــد و قرار نيست شــبيه ديگران بشود 
و بايد به تفاوت هاى او احترام گذاشــت. 
اگر خانواده اين نگاه را داشــته باشد سعى 
نمى كند از همان  دبستان او را در مسيرى 
كه خودشان مى خواهند هدايت كنند و به 
عالئق و نيازهاى كودك بى توجه باشــند 
بلكه مى داند كودك قرار است تربيت شود 
تا انسان ارزشمند وعضو مفيد جامعه باشد 
و بايد براى شناسايى استعدادهاى خاص 

او تالش كرد.
وى افزود: اگر به اين مســائل توجه شود 
انتظارات از كودك متناســب خواهد بود 
و خيلــى بيش از حد يا دســت كم گرفته 
نمى شود. اگر قرار باشد مدرسه به مدرسه 
زندگى تبديل شود، پذيرش گرم و صميمانه  
كودك و احترام  گذاشتن و برچسب نزدن 
به دانش آموز را شــاهد خواهيم باشد مثال 
يك دانش آموز را تنبل، بى عرضه، ضعيف 
و كم توان خطاب نمى كنند اين مسائل براى 

كودك بسيار آسيب ايجاد خواهد كرد.

آموزش  وزارت  ابتدايــى  آموزش  معاون 
و پرورش با بيــان اينكه بحث تمام وقتى 
معلمان را مانند مدرســان دانشگاه مدنظر 
داريــم: اين طرح باعــث افزايش حقوق 
معلمان مى شــود و معلم ســاعت هايى را 
ســركالس مى رود و ساعت هاى ديگر را 
صرف رســيدگى به امور دانش آموزان و 
خانواده ها مى كند و اين طرح كمك مى كند 
برخى چالش ها مانند زمان بيشترى كه معلم 
براى ارائه بازخوردها نياز دارد فراهم شود 
و اين يك بسته است كه از حذف تكاليف 
نوروز شروع شد و در دو هفته عيد به جاى 
اينكه بچه ها تكاليفى را رونويسى كنند به 
سمت داســتان گويى و داســتان نويسى 
رفتيم و در نمايشــگاهى كــه از توليدات 
دانش آموزان داشتيم خالقيت هاى بسيارى 

از آنها را شاهد بوديم.
حكيم زاده افــزود:  ممنوعيت كتاب  هاى 
كمك درســى و آزمون تستى و حذف 
تكاليف مهارت محور به جاى مشق شب 
ســنتى را داريم و هدف تمام اين موارد 
اين است كه كالس درس ما را به سمت 
مدرســه زندگى ببرد. بارها اعالم كرديم 
تبليــغ كتاب هاى كمك درســى ممنوع 
اســت و اخيرا براى دوره پيش دبستانى 
هم كتاب كمك درســى ارائه كرده اند و 
ايــن جريان ضدتربيتى اســت. تا جايى 
كه بــه آموزش وپرورش مربوط اســت 
سياســت گذارى و اصالح رويكردها را 
داريــم و قوانين وضع مى كنيم كه محيط 

مدرسه به سمت تربيت حركت كند.

آيا دانش آموز دوست دارد 
بيشتر در مدرسه بماند؟

معلمان تمام وقت مى شوند
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رب نبايد گران مى شد
 در پــى افزايش قيمت گوجــه فرنگى در روزهاى اخير،  قيمــت رب گوجه فرنگى 
نيز حدود دو برابر شــده اســت كه رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزى مى گويد 
دليل آن افزايش قيمت گوجه فرنگى نيســت، چراكه رب هايى كه اكنون در بازار است با 

گوجه فرنگى كيلويى 500 تومان تهيه شده است.
اسداله كارگر با اشاره به اينكه مشكل كاهش عرضه گوجه فرنگى حل شده است، به ايسنا 
گفت:  صادرات بى رويه، جمع آورى گوجه براى كارخانه هاى رب و تعطيالت تاسوعا و 
عاشــورا هم زمان باعث افزايش قيمت گوجه فرنگى شد. چراكه جمع آورى گوجه براى 
كارخانه هاى رب ســازى در شرايط عادى مشكلى ايجاد نمى كند، اما در زمان تعطيالت 

و همچنين صادرات بى رويه اين محصول باعث كاهش عرضه و افزايش قيمت شد.
وى افزود: با توجه به اينكه در تعطيالت تاســوعا و عاشورا كه  كارگران، كاميون داران و 

توزيع كنندگان كار نمى كنند، كاهش عرضه اين محصول در بازار تشديد شد.
كارگر همچنين خاطر نشــان كرد: اگر تا اطالع ثانوى ممنوعيت صادرات گوجه فرنگى 
اجرا شــود، عرضه اين محصول به حد نصاب خواهد رسيد.رئيس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و سبزى با اشــاره به اينكه يكى از عوامل اصلى افزايش قيمت ها، تقاضاى بيش از 
حد كشورهاى همجوار است، گفت: صادرات و ارزآورى براى كشور زمانى مجاز است 

كه از نظر داخلى تامين باشيم.
به گفته وى، كاهش ارزش پول ايران باعث شــده فروش محصوالت داخلى به صورت 
قانونى يا غير قانونى در مرزها، ســود بااليى به همراه داشته باشد كه در نتيجه آن تمايل 

توليدكنندگان به صادرات افزايش يافته اســت و از طرف ديگر خريد محصوالت ايرانى 
براى كشورهاى همجوار بسيار ارزان تمام مى شود.

البته پيش تر هم دبير ســنديكاى صنايع كنســرو ايران يكى ديگر از داليل افزايش قيمت 
رب را گران شــدن قوطى و درهاى آسان باز شو و درهاى ساده رب عنوان كرده و گفته 
بــود كه از ابتداى فصل برداشــت گوجه فرنگى با توجه به كم آبى پيش آمده نســبت به 
كمبود گوجه فرنگى هشــدار داده شده بود و در جلسات برگزار شده در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى و كميسيون صنايع مجلس شوراى اسالمى نيز 
درخواست ممنوعيت صادرات اين محصول ارائه شده بود اما، دستور ممنوعيت صادرات 
گوجه فرنگى توســط وزير صنعت، معدن و تجارت وقتى صادر شد كه كه از اوج فصل 

برداشت گذشته ايم و گوجه فرنگى ها صادر شده اند.

خبر

دولت فورا صادرات كاال را كنترل كند
 يــك اقتصــاددان با اشــاره به افزايــش قيمت اقالمــى مانند 
گوجه فرنگى و سيب زمينى اين مساله را به خاطر گران  شدن ارزهاى 
خارجــى و صادرات اين محصوالت دانســت و چــاره كار را در 
دخالت به موقع دولــت براى تنظيم بازار از طريق كنترل صادرات 

ارزيابى كرد.
وحيد شــقاقى شــهرى با بيان اين كه در حال حاضــر هر كدام از 
گروه هــاى كااليــى كه صــادرات محــور بوده اند، ســود بااليى 
نصيب شان مى شــود، گفت: وقتى دالر چند برابر مى شود، طبيعى 
اســت كه سودآورى صادرات هم بيش تر شود. به همين دليل عمده 
كاالهايى كه تا حاال براى مصرف داخلى توليد مى شدند، به سمت 
بازارهاى خارجى تغيير مســير داده انــد. اين به لحاظ منطقى براى 
توليدكننده و صادركننده قابل توجيه اســت، اما بازارهاى داخلى را 

با مشكل مواجه مى كند.
وى با بيان اين كه دولت بايد پيش از اينها وارد مى شــد و ميزان 
تقاضــاى داخلى را بــرآورد مى كرد، اظهار كــرد: اگر توليدات 
بيش تــر از نيازهاى داخلــى بود، بايد اجازه صــادرات مى داد. 
صادرات در اين شــرايط تنها درصورتى كه مازاد توليد داشــته 

است. توجيه  قابل  باشيم، 
عضو هيأت علمى دانشگاه خوارزمى ايران با بيان اين كه اگر دولت 
نتواند نيازهاى داخلى را تامين كنــد با كمبود كاال مواجه خواهيم 
شد، به ايســنا گفت: در چنين شرايطى مكانيسم عرضه و تقاضا با 
مشــكل مواجه خواهد شد، چرا كه به دليل سودآورى باال توليدات 

داخلى تمايل دارند به بازارهاى خارجى صادر شوند.
شقاقى شهرى با بيان اين كه ممكن است با پديده هاى «شب عيدى» 
مواجه شــويم، اظهار كرد: در شــب عيد هم ما با كمبود برخى از 
ميوه ها و اقالم خوراكى روبه رو هستيم، اما آن پديده بسيار مقطعى 
اســت، در حالى كه در ماه هاى آينده بايد دولــت بتواند كاالهاى 
مختلف را براى بازار داخل تامين كند كه اين نيازمند چابكى دولت 

است.
وى بــا بيان اين كــه دولت بايد با پديده قاچــاق صادرات در اين 
شــرايط مقابله كند، گفــت: در بحث بنزين هم مــا حدود 20 تا 
40 ميليــون ليتر در روز قاچاق بنزيــن داريم و در مناطق ويژه هم 
گردشگران از طريق تجارت چمدانى سعى مى كنند حداكثر استفاده 
را از ارزهــاى خود بكنند. در چنين شــرايطى دولــت بايد بتواند 

اوضاع را كنترل كند.
شقاقي شهري در ادامه هم چنين با اشاره به هزينه پايين تر توليداتى 
كه همه عوامل توليدش داخلى است، اظهار كرد: براى محصوالت 
كشاورزى، صادرات بســيار به صرفه تر از محصوالتى مانند لوازم 
خانگى يا خودروســت، چرا كه خودرو و لوازم خانگى از قطعات 
خارجى اســتفاده مى كند كه متناســب با اين شرايط، آن ها گران تر 
هم شده اند، اما محصوالت كشــاورزى به دليل آنكه كامال داخلى 
هستند، هزينه هاى توليد كمترى دارند، بنابراين صادرات براى آن ها 

خيلى به صرفه تر است.

چه بروند چه نروند
حقوق بازنشسته هاى شاغل از اول آذر

 قطع مى شود

 در حالى بازنشســته هاى برگشــته به خدمت تا آبان ماه فرصت 
خروج از سازمان ها را دارند كه در هر صورت در پايان مهلت تعيين 

شده هيچ واريزى بابت حقوق براى آنها انجام نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، از اواخر شهريور ماه سال جارى و با اصالح قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشسته ها، افراد بازنشسته اى كه مى توانستند 
به سازمان ها برگشته و فعاليت كنند، محدودتر شده و بايد در مهلت 

دو ماهه از سازمان ها خارج شوند.
آخريــن اطالعــات دريافتــى از ســازمان امــور ادارى و اســتخدامى، 
ــن  ــادن اي ــان افت ــه جري ــا ب ــون و ب ــه اكن ــت دارد ك ــن حكاي از اي
قانــون دســتگاه ها مكلــف هســتند كــه بــه ســرعت بازنشســته هاى 
خــود را تعييــن تكليــف و بــا آنهــا تســويه حســاب كننــد، در غيــر 
ايــن صــورت عملكــرد آنهــا تخلــف بــوده و برخــورد خواهد شــد. 
ــروج  ــراى خ ــه ب ــى ك ــد از زمان ــه بع ــا مشــخص آن اســت ك ام
ــا  ــوق آنه ــت حق ــزى باب ــچ واري ــده، هي ــن ش ــته ها تعيي بازنشس
ــته ها از ســوى  ــه كار بازنشس ــما ب ــد و رس ــد ش ــام نخواه انج
ــه  ــرايطى اســت ك ــن در ش ــه اي ــود. البت ــان داده مى ش ــت پاي دول
ــوان  ــا دي ــه ت ــى گرفت ــازمان حسابرس ــى از س ــتگاه هاى نظارت دس
ــه  ــتگاه هاى مربوط ــا و دس ــرد وزارتخانه ه ــر عملك ــبات ب محاس
ــن  ــد. همچني ــق را انجــام دهن ــته و بررســى هاى دقي ــارت داش نظ
ــت  ــتمرار فعالي ــه اس ــراى كســى ك ــد ب ــز نمى توان ذى حســاب ني
دارد، پرداختــى انجــام دهــد و ايــن موضــوع تخلــف بــوده و بايــد 

پاســخگو باشــد.
بــر اســاس قانــون ممنوعيت بــه كارگيــرى بازنشســته ها، كليه 
وزارتخانه ها، موسســات دولتــى، موسســات و نهادهاى عمومى 
غيردولتى، شركت هاى دولتى و دستگاه هايى كه به نحوى از بودجه 
دولتى استفاده مى كنند حق بكارگيرى بازنشسته ها را ندارند مگر در 

قالب شرايط تعيين شده در قانون. 
ــامل  ــمت هايى ش ــتگان در س ــرى بازنشس ــه كارگي ــون ب ــق قان طب
ــاون اول رئيس جمهــورى، نايــب رئيســان  ــوه، مع روســاى ســه ق
نماينــدگان  وزيــران،  نگهبــان،  شــوراى  اعضــاى  و  مجلــس 
ــه كارگيــرى  ــان رئيــس جمهــورى و همچنيــن ب مجلــس و معاون
ــى معظــم كل  ــر فرمانده ــا تدابي ــاى مســلح ب ــتگان نيروه بازنشس
قــوا صرفــا در دســتگاه هاى متبــوع خــود مجــاز اســت. همچنيــن 
ــازان  ــرى، جانب ــم رهب ــام معظ ــته مق ــازات خواس ــدگان اج دارن
بــاالى 50 درصــد، آزادگان بــاالى ســه ســال اســارت و فرزنــدان 

ــون مســتثنى هســتند. ــن قان شــهدا از اي
بر اين اســاس تمامى افراد بازنشسته مشــغول به كار در سازمان ها 
اگر جزو استثنائات قانونى نباشند بايد در مهلت دوماهه تعيين شده 
از ســازمان ها بروند. اين در حالى اســت كه دستگاه ها در شرايطى 
مى تواننــد اين افراد را بكارگيرند كه اين افراد متخصص و با مدرك 
تحصيلى كارشناسى و باالتر باشند آنهم مشروط به اينكه به صورت 
پاره وقت و ساعتى استفاده كنند. حداكثر ساعت مجاز براى استفاده 
از بازنشســتگانى از اين دســت يك سوم ســاعت ادارى كارمندان 
رسمى است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعت كارى آنها و 
حداكثر يك ســوم كارمندان رسمى در همان شغل تعيين و پرداخت 

خواهد شد.

كارت دانشجويي الهام دارائي فرزند خليل به شماره 
ملي 385620694 رشته عمران دانشگاه بوعلي سينا 

به شماره دانشجويي 9623463001 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مهدي روحي فرزند فتح اله به شماره 
ملي 1361971071 رشته فيزيك دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9412110008 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مريم پاشايي فرزند ذبيح اله به شماره 
ملي 3980247163 رشته علوم سياسي دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9412283005 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مريم شريعتي نژاد فرزند حميدرضا به 
شماره ملي 3861008815 رشته علوم و مهندسي آب 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512450012  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت پرسنلي مهشيد صفايي فرزند رضا به شماره 
ملي0520631692اداره كل زندان ها به شماره پرسنلي 

62361713مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

اطالعيه فـراخـوان

ستاد مجمع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

براساس تبصره 2 ماده 7 آيين  نامه هيأتهاى ورزشى در نظر دارد از متقاضيان احراز پست رياست هيأت هاكي طبق شرايط ذيل ثبت  نام به 
عمل آورد. لذا از عالقه مندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت  نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز دوشنبه مورخه 97/7/8 

لغايت 97/7/15 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند.
شرايط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4- عدم اعتياد و سوء 
سابقه كيفرى 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن تحصيالت  حداقل ليسانس

مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم ثبت نام 

2- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه 
3- فتوكپى كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح

4- فتوكپى از آخرين مدرك تحصيلى (حداقل ليسانس) 
5- دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده 

6- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب 
7- معرفى و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
فراخوان مناقصه يك مرحله اي خدمات پشتيباني 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات امور پشتيباني و نگهداري مجموعه هاي انقالب، قدس 
و مفتح در شهر همدان به شماره 200973398000011 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه 

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

2- مبلغ برآورد اوليه 5/196/882/828 ريال مي باشد.
3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 260/000/000 ريال مي باشد كه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا اوراق مشاركت 

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

5- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 97/7/21
6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 روز يكشنبه مورخ 97/7/22

7- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها 
الف) آدرس- همدان، چهارراه پاستور، خيابان ورزش، اداره كل ورزش و جوانان استان همدان تلفن: 38281012

8- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 85193768 و 
88969737 (م الف 2702)

نوبت دوم

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه مصوبه 
تخصيــص ارز 4250 تومانــى براى حل 
مشكالت قطعه ســازان از سوى وزارتخانه 
در دستور كار قرار دارد و در مراحل پايانى 
خود اســت، بيان كرد: مقرر شــده مشكل 
واردات و ترخيص مواد اوليه قطعه ســازان 
از گمرگ به صورت كشــورى با تصويب 

مصوبه فوق برطرف شود.
حميدرضــا متيــن عنــوان كــرد: برخى 
از قطعه ســازان بــا روابــط كارى كــه با 
صادركنندگان در ســامانه نيما داشتند، ارز 
مورد نياز خود را تأمين كردند و مشــغول 
توليد هستند و مشكلى در اين زمينه ندارند.

وى با اشاره به اينكه با بررسى هاى صورت 
گرفته هنــوز ارزى به قطعه ســازان تعلق 
نگرفته اســت، افزود: اميدواريم يك سرى 
از موارد خــاص در جدول 25 قلم كاالى 
ضرورى براى تخصيــص ارز 4250 هزار 
تومانى قرار بگيرد كه مشــكالت توليد و 

تأمين مواد اوليه آنها نيز مرتفع شود.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان بــا بيــان اينكه مشــكل 
قطعه ســازان درباره تأمين مواد اوليه است 
و مشــكل جدى در زمينه توليد ندارند، به 
ايســنا گفت: با وضع كنونى قطعه ســازان 
تــا دو ماه ديگر نيز با ايــن روند مى توانند 
توليد داشته باشند كه با برطرف شدن موانع 
واردات و ترخيــص كاال از گمــركات و 
تخصيص ارز مشكل اين بازار نيز برطرف 

مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه تا 20 مهرماه امســال 

با ثبــت ســفارش ها و تخصيص هايى كه 
صورت مى گيــرد در بازار قطعات خودرو 
تالطم هاى به وجود آمده فروكش مى كند، 
خاطرنشــان كــرد: بازار قطعــات خودرو 
بــا كمى كمبود مواجه اســت كه علت آن 
ايجاد وقفه اى بود كــه در واردات و ثبت 
سفارش در ارديبهشــت تا تيرماه صورت 
گرفــت كه از اواخر مرداد تا كنون با عادى 
شدن واردات اين روند به سمت ثبات بازار 
قطعات خودرو و برطرف شدن مشكالت 

تأمين مواد اوليه منجر خواهد شد.
 متيــن با بيان اينكه برخى از قطعه ســازان 
به علت نامشــخص بودن نــرخ ارز بازار 

ثانويه و عدم مهارت كافى در ايجاد رابطه 
كارى با صادركنندگان در سامانه نيما دچار 
قطعه سازان  اين  افزود:  شــدند،  مشكالتى 
درحــال حاضر دچار مشــكل تأمين مواد 
اوليه هستند كه با تمهيدات صورت گرفته 
در زمينــه تخصيص ارز دولتى 4250 هزار 
تومانى اميدواريم مشكالت اين قطعه سازان 

برطرف شود.
وى در ادامه با اشــاره بــه وجود 7 واحد 
شــاخص توليد قطعات خودرو در استان 
همدان اظهار كرد: 3 واحد در شهر همدان، 
2 واحد در شهرســتان رزن، يك واحد در 
شهرستان تويســركان و يك واحد نيز در 

مالير مشــغول به فعاليت هستند كه مابقى 
توليدكنندگان سفارش هاى مربوط به اين 7

واحد قطعه ساز را توليد مى كنند.
اشــاره به اينكه قطعه سازان  متين ضمن 
11 قطعــه از شــركت پژو فرانســه را 
توليد  شــركت  همين  ليســانس  تحــت 
و صــادر مى كردنــد، گفــت: در زمينه 
شــركت هاى  با  همكارى  و  مشــاركت 
را  ســابقه  ايــن  خارجــى  باتجربــه 
قطعه سازان اســتان دارند كه با توجه به 
شــرايط كنونى اولويت فعــال تمركز بر 
تأمين نيــاز داخلى اســت و تمايلى به 

نداريم. صادرات  بحث  در  توليد 

 معــاون وزيــر صنعــت بــا بيــان اينكــه 
رئيــس جمهــور اجــازه افزايش سراســرى 
ــداده اســت، گفــت: وى  ــان را ن قيمــت ن
ــش  ــتان ها افزاي ــز اس ــازه داده در مراك اج
نــرخ تــا ســقف 10 درصــد انجــام شــود.
خصــوص  در  يونس ســينكى  حســن 
ــت:  ــور گف ــان در كش ــت ن ــش قيم افزاي
ــور  ــتور رئيس جمه ــا دس ــال 97 ب در س
ــرى  ــازه تصميم گي ــتگاهى اج هيــچ دس
ــان را  ــت ن ــى قيم ــش مل ــورد افزاي در م
نــدارد امــا رئيس جمهــور اجــازه داده 
ــا بررســى در ســتاد  در مراكــز اســتان ها ب
تنظيــم بــازار و بــا تأييــد شــوراى تأميــن 
ــا  ــر ت ــت حداكث ــش قيم ــتان ها، افزاي اس
ــه  ــرد ب ــورت گي ــد ص ــقف 10 درص س
ايــن معنــا كــه شــوراهاى تأميــن اســتان ها 

و ســتادهاى تنظيــم بــازار اجــازه خواهنــد 
ــا ســقف تعييــن شــده، مجــوز  داشــت ت

ــد. ــان را صــادر كنن افزايــش قيمــت ن
معــاون وزيــر صنعــت افــزود: ايــن مجوز 
فقــط در ســطح اســتانى و منطقــه اى بــوده 
ــى  ــرى و مل ــش سراس ــه افزاي و هيچ گون
بــراى قيمــت نــان اتفــاق نخواهــد افتــاد.

وى در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر مبنــى بر 
ــران،  ــان در ته ــش قيمــت ن ــوز افزاي مج
ــچ  ــوز هي ــران هن ــرد: در ته ــح ك تصري
ــى  ــاى قبل ــداده و قيمت ه ــى رخ ن اتفاق

جــارى اســت.
سينكى در پاســخ به پرسش ديگرى مبنى 
بر افزايش قيمت نــان در آزادپزها گفت: 
نانوايــان آزادپز داراى ضوابطى هســتند 
كه مطابق با آن كار مى كنند و بخشــى از 

مصارف آنها كه آرد يارانه اى است تحت 
كنترل قرار دارد، اما براى آزادپزها ســقف 
قيمت عرضه در نظر گرفته شده كه عمدتا 

زير آن سقف عمل مى شود.
ــعه  ــزود: توس ــت اف ــر صنع ــاون وزي مع
آزادپزهــا در دســتور كار قــرار نــدارد امــا 
مديريــت كار آنهــا در دســتور كار اســت 
ــدم، آرد و  ــى گن ــامانه مل ــد در س ــه باي ك

ــان اعمــال شــود. ن
وى در پاســخ بــه اينكــه برخــى آزادپزهــا 
قيمــت را هــزار تــا 1500 تومــان بــر روى 
هــر قــرص نــان افزايــش داده انــد، گفت: 
آنهــا حتمــا موجــب گــران فروشــى شــده 
انــد و اگــر مــردم مــوارد را گــزارش كننــد 
ــد  ــا باي ــود ام ــى ش ــيدگى م ــه آن رس ب
توجــه داشــت كــه قيمــت نــان بــا تكيــه 

بــر وجــوه مختلفــى تعييــن مــى شــود.
ســينكى ادامــه داد: زنجيــره توليد نان 
شــامل چند بخش اســت كه هر سال به 
طور رســمى در ايســتگاه اول به اســم 
خريــد تضمينى گندم، دولــت در دفاع 
از كشــت گندم در ســرزمين اصلى، از 
كشــاورزان صورت مى دهد اما معموال 
افزايش قيمتى كه پيشــنهاد وزارت جهاد 
كشاورزى در مورد خريد تضمينى گندم 
اســت، مورد عمل واقع شــده و همين 
موضــوع تبديل به افزايش قيمت آرد مى 
شــود كه در كنار هزينه هاى جانبى بايد 

لحاظ شود.
وى گفــت: ايــن تاثيــر قيمتــى، تــا تبديــل 
گنــدم بــه آرد، و آرد بــه نــان ادامــه 

مى يابــد.

مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان خبر داد
توزيع بيش از 5000 حلقه الستيك در همدان

 مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان از توزيع 
بيش از 5 هزار حلقه الستيك در اين استان خبر داد.

مصطفــى پناهنده با اشــاره به اينكه 300 كانتينر الســتيك كاميون و 
اتوبوس در سراســر كشور در حال توزيع اســت، اظهار كرد: توزيع 
الستيك در استان ها در حال انجام است و سامانه اى براى اين موضوع 

طراحى شده است.
وى با بيان اينكه متقاضيان الستيك با ثبت نام در اين سامانه نياز خود 
را اعالم و بر اين اساس الستيك دريافت مى كنند، خاطرنشان كرد: در 
استان همدان تا پايان هفته گذشته 5 هزار و 176حلقه الستيك كاميون 

و اتوبوس توزيع شده است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان با اشاره به اينكه 
اســتان همدان ساالنه 72 هزار حلقه الســتيك براى ناوگان خود نياز 
دارد، به ايسنا گفت: پرداخت بهاى الستيك به صورت اقساطى نيست 
و رانندگان درباره نحوه پرداخت مبلغ الستيك بايد با نمايندگى ها به 

توافق برسند.

نان مجوز افزايش10 درصدى گرفت

رئيس سازمان صمت استان:

تالطم هاى بازار خودرو 
بزودي فروكش مى كند
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آگهي حصر وراثت
خانم منيره بســم اهللا به شماره شناسنامه  15757 به استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى به شماره 970383 
تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشــته است كه شادروان خانم تاج 
بسم اله به شماره شناسنامه  864 در تاريخ 1394 در گذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشــت عبارتند از: 1-علي ماشاءاهللا بسم اهللا فرزند پاشا شماره 
شناســنامه 6059 همسر متوفي 2-فاطمه بســم اله فرزند علي ماشااهللا 
به شــماره شناســنامه 21233 فرزند متوفي 3-رقيه بسم اله فرزند علي 
ماشااهللا به شماره شناســنامه 1795 فرزند متوفي 4-ربابه بسم اله فرزند 
علي ماشااهللا به شماره شناســنامه 109 فرزند متوفي 5-مليحه  بسم اهللا 
فرزند علي ماشااهللا به شماره شناســنامه 17470 فرزند متوفي 6-منيره 
بسم اهللا فرزند علي ماشااهللا به شماره شناســنامه 15757 فرزند متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 565)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

فقر گلزنى پاشنه آشيل نمايندگان
 فوتبال همدان

 با گذشــت ســه هفته از شــروع فصل جارى رقابت هاى ليگ 
دسته دوم فوتبال كشور، نمايندگان همدان همچنان با مشكل گلزنى 

مواجه هستند. 
به گزارش ايرنا، هر 2 تيم پاس و شــهردارى همدان در ســه هفته 
گذشــته از مســابقات ليگ 2 فوتبال كشــور موقعيت هاى پرشمار 
گلزنى خلق كرده اند اما در ضربات پايانى و رســيدن به گل ناموفق 

بودند.
كم دقتى مهاجمان 2 تيم در اســتفاده مناسب از فرصت هاى گلزنى، 
نبــود تمركز در زدن ضربه هاى نهايى و فقدان چارچوب شناســى 

دروازه حريف باعث از دست دادن موقعيت ها شده است.
همين وضعيت ســبب شــده تا 2 تيم به رغم شايستگى الزم امتياز 
پيروزى را از دســت بدهند و نتوانند در جمع مدعيان باالى جدول 

قرار بگيرند.
 شهردارى، يك گل، ششم جدول!

تيم شــهردارى همدان در سه بازى گذشته خود تنها يك گل به ثمر 
رسانده است.

شــاگردان بابك صمديان از ســه بازى انجام داده صاحب يك برد، 
يك تســاوى و يك شكست شده اند و با اين نتايج رتبه اى بهتر از 

ششمى كسب نكرده اند.
اين تيم با يك گل زده و يك گل خورده، شــرايط گلزنى خوبى در 
جدول مســابقات گروه يك ندارد و به لحاظ گلزنى در جدول 13

تيمى گروه يك در رتبه هشتم قرار گرفته است.
اين در شــرايطى است كه سرمربى تيم شــهردارى همدان معتقد به 

موقعيت سازى پرشمار گلزنى در هر بازى است.
صمديان مى گويد: در ســه بازى گذشــته به طور ميانگين بيش از 
هشــت موقعيت در هر بازى خلق شــده اما بى دقتى بازيكنان مانع 

از گلزنى شده است.
شهردارى در صورت گلزنى بيشتر مى توانست با همان چهار امتياز 

تا رده سوم جدول گروه يك صعود كند.
 پاس، سه بازى در حسرت برد

پاســى ها با وجود اينكه به فاصله فقط چند روز تا شروع مسابقات 
ليگ 2 تمرين آماده سازى خود را آغاز كردند اما تا پايان هفته سوم 

مسابقات با مشكل گلزنى مواجه هستند.
هر چند اين تيم در ســه بازى گذشته خود سه گل به ثمر رسانده اما 
خط حمله اين تيم ناهماهنگ، نا آماده و بى دقت عمل كرده است.

پاس در سه بازى اخير خود 2 تساوى و يك شكست كسب كرده و 
همچنان در حسرت برد باقى مانده است.

اين در شــرايطى است كه احمد جمشيديان ســرمربى جوان پاس 
همواره ميل به بازى هجومى داشــته و بى دقتى شاگردانش مانع از 

پيروزى شده است.
شــاگردان جمشيديان با امتيازهاى از دســت رفته از سه بازى رتبه 

اى بهتر از دوازدهمى در جمع 13 تيم گروه ب كسب نكرده اند.
اين تيم در چهار بازى گذشــته خود يك شكســت و چهار گل نيز 
دريافت كرده است كه نشان مى دهد در خط دفاعى نيز بسيار آسيب 

پذير است.
حاال جمشــيديان ســرمربى پاس بايد در دفاع و حمله تيم خود را 

ترميم دهد.
اين تيم براســاس مســتندات در بازى خود مقابل استقالل رامشير 
صدرنشين گروه ب، 11 موقعيت گلزنى داشت اما تنها 2 بار دروازه 

حريف را گشود.
2 تيم پاس و شــهردارى اگر به دنبــال قرار گرفتن در جمع مدعيان 
صعود هســتند، نياز مبرم به بازنگرى در خط حمله و تقويت قواى 

گلزنى تيم خود دارند.

روسا و دبيران برتر هيات هاى استاني 
مشخص شدند 

 در دوميــن روز از مســابقات قهرمانى كشــور پومســه مردان، 
هشــتمين دوره مسابقات پومسه وي ژه روسا و دبيران هيأت تكواندو 

برگزار و در پايان اين رقابت ها برترين ها مشخص شدند.
ــتان  ــان اس ــى اداره كل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
،هشــتمين دوره رقابت هــاى قهرمانــى پومســه ويــژه روســا 
و دبيــران هيأت هــاى تكوانــدو سراســر كشــور بــا حضــور 
ــدو  ــى هيــأت تكوان ــه ميزبان ــدگان 10 اســتان روز گذشــته ب نماين
اســتان همــدان (پايتخــت گردشــگرى كشــورهاى آســيايى2018) 

ــد. ــزار ش برگ
در پايان رقابت هاى اين بخش نتايج زير بدست آمد:

«بخش رؤسا»
1- على ميرزائيان (يزد)

2- ابوالفضل خدايى (زنجان) 
3- جافر وفايى (لرستان) و اسماعيل لطفعلى زاده (اردبيل)

«بخش دبيران»
1- وحيد ناصرى (كرمانشاه)

2- سلمان پورشيوايى (كيش)
3- محمد سعيدى نيا (يزد) و مجتبى حبيبى (زنجان)

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس:
براى حضور بانوان در ورزشگاه بايد 

زيرساختهاى آن فراهم شود
 رئيــس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفــاع مقدس گفت: 
مشــكالت ورزش كشــور با حضور بانوان در ورزشگاه ها حل نمى 
شــود و براى حضور آنها بايد عالوه بر رعايت شأن و منزلت بانوان، 

زيرساخت هاى الزم نيز مورد توجه قرار گيرد.
به گــزارش ايرنا، «بهمــن كارگر» در خصــوص وضعيت فرهنگى 
ورزشگاه هاى فوتبال اظهار داشت: بى ترديد با اخالق ترين مردم دنيا 
در ورزش ايرانى ها هستند و ورزشكاران و هواداران ما هميشه رعايت 

مسايل اخالقى را كرده اند. 
وى ادامه داد: نبايد به خاطر عده بســيار كمى همه را زير ســوال برد. 
بزرگ نمايى در چنين مســايلى اتفاق خوبى نيست. البته در كنار اين 
مســايل از ورزش دوســتان مســلمان انتظار مى رود تا كوچكترين 

مشكالت را هم برطرف سازند. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس در خصوص 
حضور خانواده ها در ورزشگاه ها گفت: در اين رابطه اطالعات زيادى 
نــدارم، اما براى حضور خانواده ها به خصــوص بانوان بايد ابتدا به 
دنبال حفظ شأن آنها باشيم كه به نظر من در حال حاضر به هيچ وجه 

رعايت نمى شود. 
وى تصريح كرد: در حال حاضر مشــكل ورزش ما حضور بانوان در 
ورزشــگاه ها نيســت و نمى دانم دليل اين همه تاكيد چيست. مگر 
امروز تمام مشكالت ورزش كشــور حل شده كه روى اين موضوع 

متمركز شده اند.
كارگــر در خصــوص اينكه آيا حضــور خانواده هــا باعث كاهش 
ناهنجارى در ورزشــگاه ها مى شــود، يادآور شد: به هيچ عنوان اين 
اتفاق رخ نخواهد داد، بلكه در دنيا ثابت شــده كه ناهنجارى بيشــتر 

شده است. 
وى تاكيد كرد: براى حضور بانوان در ورزشــگاه ها بايد زير ساخت 
و مســايل شرعى فراهم شود. يكى از مســايل جدى ما در اين رابطه 
رعايت مســايل شرعى اســت و بايد اين موضوع مورد تاييد مراجع 

بزرگ ما قرار گيرد. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اضافه كرد: در 
حال حاضر قوانين اين موضــوع را ممنوع كرده و همانطور كه گفتم 
مشكل ورزش ما با حضور بانوان بر طرف نخواهد شد. در ورزشگاهى 
كه پدران گوش فرزندان خود را مى گيرند تا فحاشــى ها را نشنوند 
چگونــه مى خواهيم خانواده هاى خود را به آنجا ببريم. اطمينان دارم 
كسانى كه امروز به اين مساله تاكيد مى كنند خودشان حاضر نيستند به 

همراه خانواده خود به ورزشگاه بروند. 

حسرت بى هوادارى سايپا بر دل على دايى
 تيم ما به دليل نداشــتن هــوادار در بازى خانگى و بيرون از خانه 
تنهاست و بايد با همه چيز در بيرون و داخل مستطيل سبز مقابله كنيم.
سرمربى تيم ســايپا تهران پس از تساوى يك بر يك تيم ساپيا تهران 
برابر نساجى مازندران در قائمشهر در جمع خبرنگاران افزود: تيم سايپا 
مثل پرســپوليس ، استقالل، نســاجى و تراكتور نيست و متاسفانه در 
تهران و بيرون از خانه غريبه هستيم و به زور تبليغات جمع هواداران 

ما به 200 نفر هم نمى رسد و اين تنهايى به ضرر تيم سايپا است.
به گزارش ايرنا، على دايى ادامه داد: با اين شرايط در نيمه اول دو تيم 
بازى خيلى خوبى به نمايش گذاشتند و در نيمه دوم شرايط بهتر شد 

و توانستيم خيلى زود به گل برسيم.
سرمربى تيم سايپا تهران گفت: پس از گل هم موقعيت خوبى داشتيم 

تا اختالف را افزايش دهيم و مى توانستيم حتى برنده بازى باشيم.
دايى با بيان اينكه به علت كيفيت بد زمين چمن مصنوعى ورزشــگاه 
قابمشهر دو تعويض اجبارى انجام داد، افزود: كيفيت زمين اصال براى 
اين بازى و تيم ما كه شناختى نداشت مناسب نبود و امكان ارائه فوتبال 

خوبى وجود نداشت.

ركورد منفى موناكو بعد از 45 سال
 موناكــو در فصل جارى بدترين نتايج خود در 45 ســال اخير را 

كسب كرده تا جايى كه در رده هجدهم جدول رده بندى جاى دارد.
به گزارش ايسنا ، موناكو فصل بدى را با يارديم سرمربى پرتغالى خود 
پشت سر مى گذارد. موناكو در هفته هشتم رقابت هاى ليگ فرانسه با 
دو گل برابر ســن اتين تن به شكست داد تا فصل كابوس وار اين تيم 
ادامه داشــته باشد.موناكو در هشــت ديدار خود در فصل جارى تنها 
شش امتياز كسب كرده و در رده هجدهم جدول رده بندى جاى دارد. 
اين بدترين نتايج موناكو در 45 سال اخير است و اصال بعيد نيست كه 

شاهد اخراج كادر فنى اين تيم در روزهاى اخير باشيم.
آخرين بارى كه موناكو در هشــت بازى خود تنها شش امتياز كسب 

كرده به فصل 74-1973 برمى گردد.

دوره مربيگرى اساللوم كشور در همدان 
برگزار شد

 براى نخســتين بار در اين اســتان، دوره مربيگــرى و داورى درجه 
سه رشته اســاللوم (يكى از رشته هاى قايقرانى) كشور در شهر همدان 

برگزار شد.
دبيــر هيأت قايقرانى همــدان گفت: 23 مربى و 13 داور از شــهرهاى 
همدان، تويسركان، شهركرد، سنندج، كرمانشاه، اصفهان و تهران در اين 

دوره حضور يافتند.
مهدى صمدى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: مســعود خدايارى 

سرمربى بابلسرى و موفق تيم ملى اساللوم به همراه اميرمحمد فتاح پور 
عضو تيم ملى اساللوم كشورمان تدريس اين دوره را برعهده داشتند.

صمدى بيان كرد: 14 ورزشــكار شركت كننده در اين دوره مربيگرى و 
داورى را بانوان تشكيل دادند.

وى افــزود: اين دوره مربيگرى و داورى به مدت 2 روز در همدان داير 
شد. اســاللوم يكى از 6 رشته تكنيكى فدراسيون جهانى قايقرانى است 
كه در آبهاى خروشان و متالطم در رودخانه هاى طبيعى انجام مى شود.

همدان يكى از قطب هاى اصلى ورزش قايقرانى كشــور است و رشته 
اساللوم به تازگى در سطح اين استان فعال شده است.

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
بــا بيان اينكــه در ايــن دوره از بازي هاي 
آســيايي جاكارتا از 62 مدال كســب شده 
كاروان كشــورمان سهم استان همدان هفت 
مدال بود، گفت: بانوان كشــورمان در اين 
رقابت ها 18 مدال كســب كردند كه ســهم 

بانوان همدانى پنج مدال بود.
بــه گــزارش فــارس ؛ رســول منعم در 
مراســم تجليل از قهرمانان و مــدال آوران 
بازى هاى آســيايى 2018 اظهار كرد: يكى 
از عوامل پيشــرفت ورزش هر منطقه ايجاد 
زيرساخت هاى الزم است كه خوشبختانه در 
چهار ســال اخير با حمايت دولت تدبير و 
اميد 19 پروژه ورزشــى با زيربناى 90 هزار 

متر مربع در استان به بهره بردارى رسيد.
وى با بيان اينكه سرانه ورزشى استان از 61
صدم متر مربع به 72 صدم متر مربع افزايش 
يافت، افزود: توجه بــه ورزش قهرمانى و 
رشــد شــاخص هاى آن از جمله مهمترين 
برنامه هاى اداره كل ورزش و جوانان در سه 
ســال اخير بوده كه در كنار توجه به ورزش 
همگانى و فراگير كردن آن مورد توجه جدى 

قرار گرفته است.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
تصريح كرد: خوشبختانه در شاخص حضور 
قهرمانان در عرصه هاى ورزشى بين المللى، 
آســيايى و جهانى در طول چهار سال اخير 
تا امروز 660 نفر از ورزشــكاران استان در 
رقابت هاى فراملى حضور يافتند كه رهاورد 
آن كســب 101 عنوان آسيايى و 50 عنوان 

جهانى و 92 عنوان بين المللى بوده است.
وى ادامه داد: در ســال 96 ركورد حضور 
ورزشكاران همدانى در رقابت هاى فراملى 
شكســته شــد و 140 نفر از ورزشكاران 
و  بين المللى  آسيايى،  رقابت هاى  به  استان 
جهانى اعزام شــدند كه حاصل آن كسب 
85 عنوان آسيايى، بين المللى و جهانى بود 
كه نســبت به ســال 95 داراى رشد 120

درصدى بود.
منعم افزود: در همين راســتا دو ســال قبل 
كميته حمايــت از مســتعدين حضور در 
بازى هاى آســيايى و المپيك تشكيل شد و 
43 ورزشكارى كه شــانس حضور در اين 
رقابت ها را داشــتند مــورد حمايت اداره 
كل ورزش و جوانان قــرار گرفتند كه اين 

موضوع در كشور كم نظير بود.
وى تصريح كرد: خوشــبختانه در مسابقات 
بازى هــاى آســيايى 2018 كه بــه ميزبانى 
اندونزى برگزار شد از استان همدان هشت 
ورزشــكار، دو مربى و سه داور در كاروان 
اعزامى ايران حضور داشــتند و توانســتند 

هفت مــدال بــا ارزش را در اين رقابت ها 
كسب كنند.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بــا بيان اينكه كســب هفت مدال توســط 
ورزشــكار استان در شــرايطى رقم خورد 
كه در دوره گذشــته تنها ســه مدال توسط 
ورزشكاران همدانى كسب شده بود، افزود: 
در اين دوره از 62 مدال كسب شده كاروان 
كشورمان سهم استان همدان هفت مدال بود.

وى ادامه داد:  11 درصد از مدال ها توســط 
ورزشكاران همدانى كسب شده است و از 
لحاظ آمارى 88 درصد ورزشكاران اعزامى 

به اين رقابت ها صاحب مدال شده اند.
منعم افزود: كســب هفت مــدال انفرادى 

و تيمى توسط ورزشــكاران اين استان در 
بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا، ركوردى 
تاريخى براى ورزش اين اســتان محسوب 
مى شــود و نســبت به دوره گذشته شاهد 
رشد 120 درصدى مدال آورى ورزشكاران 

همدانى در بازى هاى آسيايى بوده ايم.
وى خاطرنشان كرد: بانوان كشورمان در اين 
رقابت ها 18 مدال كســب كردند كه ســهم 
بانوان همدانى پنج مدال بود كه در مجموع 
28 درصد از سهم مدال آورى بانوان ايران در 

اين رقابتها متعلق به بانوان اين استان بود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان ادامه 
داد: خانم ها كرمى و اميدى پارسا دو قايقران 
خوب اســتان در اين رقابت ها درخشــان 
عملكرد كردند و اين دو ورزشكار همدانى 
تنهــا ورزشــكاران كاروان اعزامى ايران به 
بازى هاى آســيايى جاكارتا بودند كه موفق 
شــدند هر كدام دو مدال از اين مســابقات 

كسب كنند.
وى ادامــه داد: در كنــار اين مــدال آورى 

ورزشكاران شايسته استان همدان، عملكرد 
وحيد خراقانى به عنوان مربى تيم ملى قابل 
تقدير بوده و تالش هاى ارزنده هادى سالم، 
بهاره ســيفى و بيژن حيدرى به عنوان داور 
در مســابقات آســيايى اندونزى نيز باعث 

سربلندى جامعه ورزشى استان شد.
منعم با اشــاره به برنامه هاى آتى اين اداره 
كل در راستاى استعداديابى قهرمانان گفت: 
قطعا نخبه پرورى و قهرمان پرورى در ورزش 
به همين جا ختم نخواهد شــد و قرار است 
جشــنواره نخبگان ورزشــى اوايل آذرماه 
در اســتان برگزار شود تا شــاهد پرورش 
استعدادهاى جديد و نخبه در ورزش استان 

و كشور باشيم.
وى افزود: مهمترين برنامه ما كسب سهميه 
در المپيــك 2020 توكيــو خواهــد بود و 
قطعا بازى هاى آســيايى آزمونى مهم براى 
آماده ســازى قهرمانان ما بــراى حضور در 

المپيك 2020 خواهد بود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان ادامه 
داد: ما قصد داريم طبق روالى كه از دو سال 
قبل آغاز كرده ايــم در حد توان به قهرمانان 
و ملى پوشــان خود كمك كنيم تا بخشى از 
دغدغه هاى آنها در خصوص مســائل مالى 

كاهش پيدا كند.
وى خاطرنشان كرد: خوشحاليم كه امروز اعالم 
كنيم عالوه بر بخش قهرمانى ورزش استان در 
بخش قهرمانى نيز رشد قابل توجه اى داشته 
است به طورى كه 26 درصد مردم همدان در 
ورزش همگانى مشــاركت دارند كه اين عدد 

سه درصد از استاندارد كشورى باالتر است.
منعــم با اشــاره به فعاليت هــاى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان در رويداد 2018

گفت: از ابتداى امســال در راستاى رويداد 
2018، برنامه هــاى متنوعــى فرهنگــى و 
ورزشــى براى معرفى همدان در نظر گرفته 
شــده و ورزش سهم بســزايى در معرفى 
ظرفيت هاى اســتان در رويداد گردشگرى 

«همدان، 2018» داشته است.
وى تصريح كرد: 13 برنامه در ســطح بين 
المللى و كشورى همچون مسابقات شطرنج 
قهرمانى آســيا، شطرنج بين المللى ابن سينا، 
جشــنواره اســب اصيل عرب، جشــنواره 
پاراگاليدر كشــور و... در راســتاى رويداد 

همدان 2018 در نظر گرفته شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفت: در همين راســتا اردوهاى تيم هاى 
ملى سنگنوردى، تيروكمان و شمشيربازى 
نيز در همدان برپا شــده و اميد اســت تا 
پايان ســال نيز چند رويداد بزرگ در اين 

راستا بزرگ شود.

گل من بهترين بود
 ســتاره پرتغالى يوونتوس گل خود 
در فصــل قبل ليگ قهرمانــان اروپا را 
شايســته انتخاب به عنوان بهترين گل 
سال دانســت، با اين حال او به محمد 
صــالح تبريك گفت و او را شايســته 

كسب جايزه پوشكاش دانست.
به گزارش ايسنا ، كريســتيانو رونالدو 
فصــل درخشــانى را با رئــال مادريد 
پشــت سر گذاشــت و توانست با اين 
تيم قهرمانى در ليــگ قهرمانان اروپا را 

به دست آورد.
ايــن فوق ســتاره پرتغالى در مراســم 
انتخاب بهترين هاى جهان نه توانســت 
عنوان بهترين بازيكن را به دست نياورد 
بلكــه جايزه پوشــكاش را نيز دريافت 

نكرد.
رونالدو ســكوت خود را درباره جوايز 
فيفا شكست و در صفحه رسمى اش به 

چند سوال پاسخ داد.
او درباره رسيدن عنوان بهترين بازيكن 
به مودريــچ گفت: اين جايــزه مبارك 

مودريچ باد.

ايران - برزيل
19 مهر در آرژانتين 

 تيم ملى فوتســال الميپك كشورمان 
روز دوشــنبه 16 مهرماه در اولين ديدار 

خود به مصاف جزاير سليمان مى رود.
بــه گزارش "ورزش ســه ، رقابت هاى 
فوتسال المپيك 2018 (آرژانتين) از 15

لغايــت 26 مهرماه با حضور 10 تيم در 
بوينس آيرس برگزار مى شود و تيم ملى 
فوتسال جوانان كشورمان در گروه B با 
تيم هاى برزيل، روسيه، جزاير سليمان و 

كارستاريكا همگروه است.
گفتنى اســت فوتســال ايــران در اين 
تورنمنت بزرگ و جهانى عالوه بر تيم 
ملى جوانان يك نماينده ديگر هم دارد. 
گالره ناظمى كه به عنــوان داور بازى 

هاى بانوان را سوت خواهد زد.

جهانبخش در منچستر 
به گوارديوال رسيد 

 امروز در آغاز رقابت هاى هفته هفتم 
ليگ برتر جزيره برايتون با ستاره ايرانى 
خود جدالى دشــوار مقابل مدافع عنوان 

قهرمانى خواهد داشت.
به گــزارش"ورزش ســه"، شكســت 
خانگــى هفته قبل برابــر تاتنهام باعث 
شد تا كسب تنها 5 امتياز از شش بازى 
ابتدايــى فصل اوضــاع را براى كريس 
هيتن و شــاگردانش در برايتون آلبيون 
ســخت تر از آن چه تصور مى شــد، 
پيش ببرد. چنــد روز بعد از اين باخت 
خانگى حاال برايتونى ها بايد در منچستر 
به مصاف مدافع عنوان قهرمانى و يكى 
از جدى ترين مدعيان اين فصل بروند، 
تيمى كه با كســب 16 امتياز در تعقيب 

ليورپول صدرنشين است.
عليرضــا جهانبخــش در اولين تجربه 
حضور در ليگ برتر همچنان در تالش 
براى رســيدن به جايگاهــى ثابت در 
تركيب اصلى است. اتفاقى كه تا امروز 
رخ نداده و با وجود روند رو به رشدى 
كه او در تمرينات و بازى هاى گذشته به 
عنوان بازيكن تعويضى داشته هنوز نظر 
كريس هيتن را براى اعتماد به او جلب 

نكرده است.

تنها يك بازيكن باهوش 
در ايتاليا وجود دارد

 دروازهبان پارى ســن ژرمن معتقد 
اســت تنها يك بازيكن مستعد فوتبال 

ايتاليا وجود دارد.
به گــزارش ايســنا و به نقــل از آس، 
جانلوئيجــى بوفون در يــك مصاحبه 
درباره تيم ملى فوتبــال ايتاليا صحبت 
كــرد. دروازه بان پارى ســن ژرمن به 
صورت كامال آشــكار به ســطح پايين 
تيم ملى كشورش نسبت به ديگر تيم ها 
اشــاره كرد. اسطوره ســابق يوونتوس 
درباره ايــن موضوع گفــت: تنها يك 
بازيكن مســتعد در ايتاليــا وجود دارد 
كــه آن ماركو وراتى اســت. او بازيكن 
فوق العاده اى اســت كه يك ســطح از 
ديگر بازيكنان باالتر است. وراتى خيلى 
خوب به توپ ضربه مى زند. او بازيكن 
باهوشى است كه گاهى اوقات همه آن 

را درك نمى كنند.

ورزشكار همدانى 
به مسابقات جهانى 
پرورش اندام 
مي رود
 مرتضى شــفيعى ورزشــكار رشــته 
اعزام  بــراى  اســتان  اين  اندام  پرورش 
به مســابقات جهانى 2018 در وزن 95

كيلوگرم انتخاب شد.

ــى اداره كل ورزش  ــط عموم ــر رواب مدي
ــت  ــن رقاب ــت: اي ــدان گف ــان هم و جوان
هــا نيمــه دوم مهرمــاه امســال بــه ميزبانــى 
ــزار  ــپانيا برگ ــور اس ــدروم كش ــهر بني ش

مــى شــود.
حمدا... چاروسايى در گفت وگو با  ايرنا 
اظهار داشــت: همدان همه ساله در رشته 
پــرورش انــدام و بدنســازى در ميادين 
بين المللى حايز مدال هاى رنگارنگ شده 

است.
چاروسايى با اشــاره به قهرمانى سيد امير 

هادئى ورزشــكار اين اســتان در رشــته 
پاورليفتينگ (پرس ســينه) قهرمانى آسيا 
گفت: اين ورزشــكار شهرســتان بهار از 
توابع اســتان همدان موفق به كسب مدال 

طالى مسابقات آسيايى شد.
وى يادآور شد: اين مسابقات در شهر باكو 
پايتخت كشور جمهورى آذربايجان برگزار 
شد و امير هادئى در وزن يكصد كيلوگرم 
بــا 3 مســابقه و رقابت با 17 ورزشــكار 
آســيايى به مدال طالى رشته پرس سينه 

دست يافت. 

حضور  ركورد   96 ســال  در 
در  همدانــى  ورزشــكاران 
رقابت هاى فراملى شكســته 
شد و 140 نفر از ورزشكاران 
استان به رقابت هاى آسيايى، 
اعزام  جهانى  و  بين المللــى 
شــدند كه حاصل آن كسب 
85 عنوان آسيايى، بين المللى 
به  نســبت  كه  بود  جهانى  و 
ســال 95 داراى رشد 120 

درصدى بود

مديركل ورزش و جوانان همدان مطرح كرد

تالش براى كسب سهميه 
المپيك 2020 توكيو
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روسيه در حال ساخت موشك مافوق صوت 
 روسيه مشغول ساخت موشك مافوق صوت با سرعت 6 ماخ است. 
اين موشك مى تواند از فاصله 200 مايلى به هدف خود برخورد كند.
بــه گزارش مهر، روســيه به زودى يك موشــك مافوق صوت را 
توليــد مى كند كه مى توان از فاصله 200 مايلى مســتقيم به هدف 

خود برخورد كند.
موشــك ۳۷M-R مى تواند با سرعت 6 ماخ(بيش از 45 هزار مايل 
برثانيه) پرواز كند. اين موشك در حقيقت نسخه ارتقا يافته اى از يك 

اسلحه است كه نخستين بار در سال 1985 ميالدى رونمايى شد.
به هرحال موشــك جديد را مى توان از جت هاى SU-57 پرتاب 
كرد. اين جت ها مجهز به سيستمى هستند كه مى توانند جنگنده هاى 

ديگر در آسمان را هدف قرار دهند.

توليد دوچرخه كوهستان با چراغ هوشمند
 يكى از مشكالت براى دوچرخه سوارى در كوهستان به خصوص 
در شــب ها، ثابت بودن مسير ايجاد روشنايى المپ ها و چراغ هاى 

دوچرخه هاست.
به گــزارش فارس، يكى از مشــكالت براى دوچرخه ســوارى در 
كوهســتان به خصوص در شب ها، ثابت بودن مسير ايجاد روشنايى 
المپ ها و چراغ هاى دوچرخه هاســت. اين امر موجب مى شود كه 
در مسيرهاى ناهموار و به خصوص در پيچ ها دوچرخه سوار نتواند 

مسير روبرو را به درستى تشخيص دهد.
از همين رو دوچرخه ســوارى در كوهســتان به خصوص در شب 
ها مســتلزم، استفاده از ســربند مجهز به يك چراغ است تا به دنبال 

چرخيدن سر ،چراغ نيز بچرخد و مسير روبرو قابل شناسايى باشد.

بزرگترين ميزلرزه خاورميانه در دانشگاه 
اميركبير ساخته مى شود

  ميزلــرزه منحصر بــه فردى در خاورميانه بــا 6 درجه آزادى در 
دانشــگاه صنعتى اميركبير با همــكارى ژاپنى ها در راســتاى انجام 

تحقيقات كاربردى راه اندازى مى شود.
هيأت علمى دانشكده عمران دانشگاه صنعتى اميركبير، عليرضا رهايى، 
در خصــوص راه اندازى ميز لرزه منحصر به فرد در خاورميانه به مهر 
گفت: قرار اســت طى توافقاتى كه با جايكا (سازمان همكاريهاى بين 
المللى ژاپن) داريم ميزلرزه اى را در دانشگاه اميركبير راه اندازى كنيم.
وى با بيان اينكه اين ميزلرزه با 6درجه آزادى و تناژ باال است، گفت: با 
استفاده از اين ميز، مطالعات دقيق و گسترده اى مى توان در خصوص 

زلزله و اثر آن بر سازه هاى حساس انجام داد.

سامانه اى كه خريد ماهيانه خانواده ها را 
بر عهده مى گيرد 

 محققان موفق به طراحى سامانه اى شده اند كه به كمك آن مى توان 
محصوالت غذايى مورد نياز خانواده ها را خريدارى كرد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ يكى از استارت آپ ها موفق به 
طراحى سامانه اى شده است كه به كمك آن مى توان نياز هاى خانواده  
را در كمتر از چند ساعت و به كمك آسان ترين شيوه ممكن برطرف 

كرد.
اين سامانه هوشمند كه براى خريد مواد و محصوالت غذايى ساخته 
شده است مى تواند نياز هر يك از خانوار ها را در كمتر از چند ساعت 
برطرف ســازد، زيرا به كمك آن مى توانيد ليست خريد ماهانه منزل 

خود را دريافت و محصوالتى با كيفيت را تهيه كنيد.

پوشش هاى پليمرى خنك كننده هاى جديد 
ساختمان ها

  محققان پوشــش هاى پليمرى ســاختند كه به خنك نگه داشتن 
ساختمان ها كمك مى كند. به گزارش فارس، در بسيارى از نقاط جهان 
و به طور خاص در كشورهاى توسعه يافته وضعيت تهويه هوا، مطبوع 

و مقرون به صرفه نيست.
يك تيم تحقيقاتى از دانشگاه كلمبيا پليمرى را ارائه كرد كه حاوى هيچ 
گونه رنگدانه اى نيســت و از مواد نفوذپذير و كيسه هاى كوچك هوا 
تشكيل شده است.اين پليمر طى يك فرايندى از محلول شفاف حاوى 
يك حالل و آب تشــكيل شده است و بر روى سطح پشت بام، ديوار 
بيرونى ســاختمان، مخزن آب و يا هر سطح ديگرى كه نياز به خنك  

نگه داشتن فضاى داخل آن داشته باشد، كاربرد دارد.
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■ حديث:
امام علي(ع):

«هر آينه، آن گاه كه انسان گناهى را مرتكب مى شود، روزى از او روى 
مى گرداند». آن گاه امام اين آيه را تالوت فرمود: «ما آن ها را بيازموديم، چنان كه 

صاحبان آن بوستان را آزموديم؛....» ..
غرر الحكم : ج 2 ص 458 ح 3285

اجالس جهانى گردشگرى فرصتى
 براى معرفى فراملى ايران است

 اجالس جهانى گردشــگرى كه آبان امسال در اين استان برگزار مى 
شود، بهترين فرصت براى معرفى جاذبه هاى گردشگرى ايران و همدان 

به گردشگران سراسر جهان است.
مديركل روابط عمومى و امور بين الملل اســتاندارى همدان در جلســه 
اطالع رســانى اجالس جهانى گردشــگرى (UNWTO) در دبيرخانه 
همــدان 2018 افزود: اجالس جهانى گردشــگرى در همدان مهمترين 
رويداد ســازمان جهانى گردشگرى اســت و لزوم اطالع رسانى بيشتر 

رسانه ها را مى طلبد.
به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت سياحتى عليصدر نيز عنوان داشت: 552 
شركت خصوصى از 158 كشور جهان، عضو سازمان جهانى گردشگرى 
هستند كه شركت سياحتى عليصدر يكى از 11 عضو ايرانى اين سازمان 

است.
حميدرضا يارى افزود: اين اجالس از 21 تا 23 آبان با حضور اعضاى اين 

سازمان جهانى در همدان برگزار مى شود.
وى اظهار داشــت: اين براى نخســتين بار اســت كــه اجالس جهانى 
گردشــگرى در ايران برگزار مى شــود و ميزبانى همدان در اين دوره از 

برگزارى اجالس، افتخارى براى اين استان محسوب مى شود.
سازمان جهانى گردشگرى مستقر در شهر مادريد اسپانيا، از نمايندگى هاى 
ســازمان ملل در بخش گردشگرى است كه در رابطه با امور جهانگردى 
سياستگذارى مى كند و امروزه پيشتازترين و شناخته شده ترين سازمان 

بين المللى مرتبط با سفر و گردشگرى در جهان است.
اعضاى هيأت رئيســه اين سازمان متشكل از 12 عضو است كه در اوايل 
مردادماه سال گذشته براى نخستين بار شركت سياحتى عليصدر همدان به 

عنوان يكى از اعضاى هيأت رئيسه اين سازمان انتخاب شد.
شركت سياحتى عليصدر كه از سال 1370 با همكارى سازمان ايرانگردى 
و جهانگردى، سازمان هميارى شهردارى هاى استان و شهردارى همدان 
و با هدف ايجاد بســترهاى مناسب براى ارائه خدمات بهتر براى جذب 
گردشــگران داخلى و خارجى در منطقه عليصدر ايجاد شد، اكنون يك 
كرســى از 12 كرسى هيأت رئيسه سازمان جهانى گردشگرى را به خود 

اختصاص داده است.
اســتان همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين داراى بيش از 
يكهزار و 800 اثر تاريخى و گردشگرى است كه يكهزار اثر استان همدان 

ثبت ملى شده اند.
اين استان به واسطه وجود شمار زيادى آثار تاريخى، تفريحى و گردشگرى 

به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين معرفى شده است.
آرامگاه بوعلى سينا، آرامگاه باباطاهر، تپه هگمتانه و گنبد علويان، حمام 
حاج آقا تــراب نهاوند، خانه لطفعليان مالير، خانه مســعودى، آرامگاه 
ميررضى الدين آرتيمانى و بقعه حيقوق نبى (ع) از مهمترين آثار تاريخى 
و باستانى اين استان است كه همه ساله مورد بازديد گردشگران نوروزى 

قرار مى گيرد.
ســنگ نوشته هاى گنج نامه، كليساهاى آنجلى و گريگورى، حمام قلعه، 
كاروانسراى صفوى، آب انبارها، خانه هاى قديمى و باغ نظرى در همدان 

از ديگر آثار تاريخى مورد توجه گردشگران استان همدان است.

335 اثر به جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان رسيد

 اكنون 335 اثر به دبيرخانه بيست و پنجمين دوره 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان رسيده 

است.
ــدان در  ــالمى هم ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن مدي
گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: 143 اثــر در 
ــر و  ــال 96 اث ــى ، در بخــش خردس بخــش خيابان
در بخــش نمايشــنامه نويســى 96 اثــر بــه دبيرخانــه 
ــودك و نوجــوان  ــر ك ــى تئات ــن الملل جشــنواره بي

ارســال شــده اســت.
عليرضــا درويــش نــژاد اضافــه كــرد: در برگــزارى 
ايــن دوره از جشــنواره بايــد جهــش قابــل توجهــى 

در كمــى و كيفــى داشــته باشــيم. 
درويــش نــژاد هــدف از جشــنواره تئاتــر كــودك و 
نوجــوان را ايجــاد نشــاط اجتماعــى عنــوان كــرد و 
افــزود: كاهــش ناهنجــارى هــاى اجتماعــى يكى از 
كاركردهــاى مثبــت ايــن رويــداد فرهنگــى اســت. 

رئيــس بيســت و پنجميــن جشــنواره بيــن المللــى 
تئاتــر كــودك و نوجــوان بــا اشــاره بــه اينكه شــعار 
امســال جشــنواره « كــودك و حقــوق اجتماعــى » 
ــان ايــن كشــور  اســت، گفــت: كــودكان و نوجوان
ــى و  ــات فرهنگ ــدازه از امكان ــك ان ــه ي ــد ب باي

ــد شــوند.  ــرى اجتمــاع بهــره من هن
ــوب  ــاركت خ ــر مش ــد ب ــا تاكي ــژاد ب ــش ن دروي
كشــورهاى خارجــى در ايــن جشــنواره بيــان كــرد: 
ــده  ــوع و گســترده شــركت كنن ــراى حضــور متن ب

ــم. هــاى خارجــى تــالش مــى كني

10 كتابخانه در مالير
 ساخته مى شود 

 رئيــس اداره كتابخانه هــاى عمومــى مالير از 
ساخت 10 كتابخانه جديد در مالير خبر داد. 

  ســيد مهدى آخشــيك در گفت وگو با  فارس با 
بيــان اينكه در حال حاضر در شهرســتان مالير 20

كتابخانه عمومى فعال است، اظهار كرد: از اين تعداد 
11 بــاب كتابخانه روســتايى و 9 باب نيز كتابخانه 

شهرى است.
وى تعــداد كتاب هاى موجــود در كتابخانه هاى 
مالير را 220 هزار نســخه عنوان كرد و گفت: 
كتابخانه هــاى مالير بيش از 11 هزار عضو فعال 

دارند.
رئيــس اداره كتابخانه هــاى عمومى ماليــر با بيان 
اينكه در حال حاضر زيربناى كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان 5 هزار و 500 متر مربع است تصريح كرد: 
اين ميزان بايد تا پايان برنامه ششم توسعه به بيش از 

11 هزار مترمربع برسد.
وى با بيان اينكه افزايش فضاى كتابخانه اى را يكى 
از اولويت هاى نهاد كتابخانه هاست تصريح كرد: اين 
برنامه با توجه به نياز شهرستان مالير در دستور كار 

است.
ــهرى  ــه ش ــاب كتابخان آخشــيك از احــداث 10 ب
از  گفــت:  و  داد  خبــر  ماليــر  در  روســتايى  و 
ايــن تعــداد 6 بــاب كتابخانــه در روســتاهاى 
حســين آباد شــاملو، ينگى كنــد، ازنــاو، علــوى، 
ــا كمــك بانــك پاســارگاد و  كهكــدان و كمــرى ب
ــس  ــر در مجل ــردم مالي ــده م ــاى نماين پيگيرى ه

مى شــود. احــداث 
وى با بيان اينكه هر كــدام از اين كتابخانه ها داراى 
120 متر مربع اســت گفت: دو كتابخانه نيز با كمك 
خيران و اهالى در روســتاى توجغار با پيشرفت 95

درصدى در حال احداث است.
رئيــس اداره كتابخانه هــاى عمومــى ماليــر بــه 
احــداث دو بــاب كتابخانــه شــهرى در ماليــر 
اشــاره كــرد و گفــت:  ايــن دو كتابخانــه در انتهــاى 
خيابــان ســعدى و قلعــه ميرفتــاح در دســت 

ــت. اجراس
 وى خاطرنشــان كرد: با تكميــل 10 باب كتابخانه 
عمومى شهرى و روســتايى در اين شهرستان بيش 
از 3 هزار متر مربع به ســرانه زيربناى كتابخانه هاى 

عمومى مالير افزوده مى شود.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2......................... ... آخرين بار كي سحر را 
ديدي - خاله قورباغه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير........................... . هشتك - تنگه 
ابوقريب- شعله ور

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

 مالير؛ كهن ديارى با قابليت هاى منحصربفرد 
تاريخــى و فرهنگــى، از ديرباز مهــد تاريخ، 
فرهنــگ، ادب و هنــر بوده و جــاى جاى آن 
ميراث دار بخشى از تاريخ و هويت غنى و عظيم 

ايرانزمين است.
 تپه باســتانى گــوراب با 4 هزار و 300 ســال 
قدمت در روســتاى گوراب(جوراب) از توابع 
بخش مركزى اين شهرستان واقع شده و موسوم 

به قلعه بلنده يا دژ گوراب است.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى شهرســتان مالير در اين باره به 
خبرنگار ايســنا گفت: در حال حاضر دو روستا 
در اين شهرستان به نام هاى روستاى پرى زنگنه 
و روســتاى مانيزان، داراى مصوبه هيأت وزيران 
و مصوبه دولت هســتند و به عنوان روستاهاى 
هدف گردشگرى امكان ســنجى شده و معرفى 

شده اند.
ابراهيم جليلى افزود: روســتاى گوراب به علت 
داشــتن قدمت تاريخى، مصوبه كارگروه ميراث 
فرهنگى شهرستان و اســتان همدان را در زمينه 
ثبت شــدن به عنوان روستاى هدف گردشگرى 
داراست اما براى معرفى شــدن نهايى به عنوان 
روستاى هدف گردشــگرى، اين مصوبه بايد به 
تهــران ارجاع داده شــود و مصوبه نهايى هيأت 

وزيران را اخذ كند.
وى يادآور شد: نام گوراب به علت حمله اعراب 
به ايران بعدها به جوراب تغيير يافت . اين منطقه 
را به اين خاطر گوراب نامگذارى كرده اند كه در 
گذشته تمامى آب ها و سيالب هاى مناطق اطراف 
پس از باران به آنجا روانه مى شد و پس از مدت 
كمى در زمين فرو مى رفــت، به همين علت به 
ايــن منطقه گوراب گفتند؛ يعنى جايى كه آب ها 

در زمين فرو مى رود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان مالير در 
رابطه با دژ تاريخى گوراب خاطرنشــان كرد: 
اين اثــر منحصربفرد مربوط به هــزاره پنجم 
پيش از ميالد اســت كه در 5 كيلومترى شرق 
مالير و جاده مالير- اراك در روستاى گوراب 

قرار دارد.
وى اظهار كرد: طبق بررســى هاى باستان شناسى 
قدمت ايــن تپه از دوره ايلخانى تا هزاره چهارم 
قبــل از ميالد برمى گردد و در برنامه پژوهشــى 
اليه نــگارى تپــه در ســال 1385 كه بــا انجام 

آزمايشــات كربن 14 بر روى مواد آلى موجود 
انجام گرفت، قدمت اليه هاى تپه مشخص شد.

شهرســتان  فرهنگــى  ميــراث  اداره  رئيــس 
ــوط  ــه مرب ــان اينكــه نخســتين الي ــا بي ــر ب مالي
بــه هــزاره پنــج قبــل از ميــالد و دوميــن اليــه 
مربــوط بــه هــزاره 6 و 7 ميــالدى اســت، ادامــه 
ــد،  ــز مى رس ــر برن ــه عص ــه ب ــومين الي داد: س
پــس از آن دوره تاريخــى هخامنشــى، اشــكانى 
ــالمى  ــار دوره اس ــس آث ــانى و از آن پ و ساس
ــالم دوره  ــل اس ــه از اواي ــت ك ــوان ياف را مى ت

ــود. ــامل مى ش ــى را ش ــلجوقى و ايلخان س
وى با اشــاره به اينكه قديمى ترين كتابى كه نام 
گوراب در آن ذكر شــده است، مجموعه «ويس 
و رامين» نوشته «فخرالدين اسعدگرگانى» است، 
خاطرنشان كرد: زمان و عوامل فرسايشى طبيعى 
و انسانى هنوز نتوانسته موجب از بين رفتن اين 
تپه تاريخى شــود و اين تپه در تاريخ 24 اسفند 
سال 1353 در فهرســت آثار ملى ايران به ثبت 

رسيد.
گفتنى است؛ در تاريخ مالير در رابطه با ماجراى 
يافتن دژ تاريخى روســتاى گوراب چنين آمده 
است: كشــاورزى از اهالى روستاى گوراب در 

هنگام شــخم زدن زمين به قطعه ياقوت بزرگ 
ســرخ رنگى برمى خورد و آن را پنهان مى كنداما 
خبر پيدا شــدن گنج از ديد اهالى روســتا دور 
نمى ماند و مردم بــراى يافتن گنج به زمين مرد 

كشاورز و دژ گوراب هجوم مى آورند.
همين امــر حاكم منطقه را وامى دارد كه موضوع 
را مورد بررســى قــرار دهد، مأمــوران حاكم 
پــس از جســت وجو، قطعه ياقــوت مذكور را 
مى يابنــد و حاكم منطقه هــم آن را براى دولت 
مركزى مى فرســتد. در تهــران زيبايى، بزرگى 
و منحصربفــردى ياقــوت بــه قــدرى جلب 
توجه مى كند و حساســيت شخص رضاشاه را 
برمى انگيزد كه شــخصا دستور پيگيرى موضوع 
را بــه تيمورتاش(وزير دربار) مى دهد و او را به 

مالير گسيل مى دارد.
تيمورتاش دستور شاه را انجام مى دهد اما چون 
شىء ديگرى دســتگيرش نمى شود، اهالى را از 
كنــدوكاو برحذر مــى دارد و پرونده را مختومه 

اعالم مى كند.
اين موضوع تا دهه 40 خورشيدى مسكوت مانده 
بود تا اينكه دكتر نرســى جعفرى باستان شناس و 
جامعه شناس كه از اهالى مالير است، به موضوع 

عالقمند مى شــود و دوباره باب پژوهش را در 
اين بــاره مى گشــايد و براى يافتــن هويت اين 

ياقوت به اهتمام جدى دست مى زند.
ــا  ــى او ب ــاب خواندن ــرا در كت ــن ماج ــر اي ذك
عنــوان «پلنــگ» آمــده اســت امــا بــه صــورت 
پژوهش هــاى  از  حاصــل  نتايــج  فشــرده 
ــرى  ــر جعف ــت: دكت ــرار اس ــن ق ــان بدي ايش
و همكارانــش پــس از پيگيــرى مســتمر و 
فرســتادن ياقــوت بــراى تحقيقــات بيشــتر 
بــه ايــاالت متحــده و كشــف رمــز خــط 
ــه  ــن نتيج ــوت بدي ــر روى ياق ــده ب ــته ش نوش
مي رســند كــه ايــن ياقــوت متعلــق بــه «بهــرام 
گورساســانى» بــوده و ياقوتــى بــوده اســت كــه 
ــه  ــود مى آويخت ــن خ ــب نازني ــردن اس او برگ

ــت. اس
همكاران ديرينه شــناس او بدين نتيجه مى رسند 
كه در حدود دو هزار سال پيش اين ناحيه حالت 
باتالقى و بيشــه اى داشته است كه مكان مناسبى 
براى حيات جانوران وحشــى از قبيل گورخر و 
گراز بوده اســت و همين عامل به احتمال قريب 
به يقين بايد بهرام گور را به اين منطقه كشــانيده 

باشد.
همچنين در تاريخ آمده اســت كه بهرام گور به 
هنگام شــكار گورخر در بيشه اى ناپديد شده اما 
مورخان از ذكر مكان دقيق اين واقعه، ســخنى 
نگفته اند. همين عامل، احتمال درستى گفته هاى 
دكتر جعفرى و همكارانش را بيشــتر مى كند كه 
اين ياقوت متعلق به بهرام گور ساســانى بوده و 
روستاى گوراب همانگونه كه از نامش پيداست، 

شكارگاه بهرام بوده است.
به احتمال زياد روستاى گوراب همان جايى است 
كه بهرام گور ساسانى در آن به دنبال شكار رفت 
و ديگر بازنگشــت. افزون بر ماجراى بهرام گور، 
سندى كه اهميت دژ گوراب را دوچندان مى كند 
فخرالدين اســعدگرگانى شاعر  اســت كه  اين 
معروف قرن پنجم هجرى، هم روزگار با طغرل 
بيك سلجوقى و سراينده شهير منظومه «ويس و 
رامين» از دژ گوراب در اثر خود ياد كرده است.

همين عامل باعث شده است كه عده اى نام او را 
ـَركانى بدانند. فخرالدين اسعد ك

 كـركان نام دهى است در 10 كيلومترى گوراب، 
عده اى بر اين باورند كه چون كركان، روســتاى 
كوچك و نامشهورى بوده، بعدها به جاى اينكه 
ـَــركانى» بدانند، به اشتباه  فخرالدين اسعد را «ك

ُگرگانى ناميده اند.
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