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تغيير اقليم عامل 
ايجاد فروچاله در 
كبودراهنگ است

جشن عاطفه ها 
در مدارس همدان 
برگزارشد

بانك ها 
خريد دالر را با 
9500 تومان
 آغاز كردند

موافقت با 
استعفاى رئيس 
هيأت كشتى

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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يادداشت روز
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قيمت دالر فعًال كه برگشته 
است، تا سيه روي شود هر 

كه در او غش باشد
  امروز سه شــنبه، دهم مهرماه ســاعت 
حدود 14:40 دقيقه هنوز 24 نيست كه خبر 
وارونگي شديد قيمت طال و ارز در سطح 
كشورمان عالمگير شده است. قيمت طال و 
ارز كه تا آخرين دقايق روز هشتم مهرماه با 
سرعت سرسام آوري اوج مي گرفت، يكباره 
در سراشيبي سقوط افتاد و قيمت ها لحظه 
به لحظه كاهش يافت و اين سير نزولي در 
لحظه تنظيــم اين گزارش عيني هنوز ادامه 
دارد.در كل كالن شــهر همدان بيشتر از 2 

واحد صرافي مجاز وجود ندارد.

گزارش

8

انوج» ويرانه اى تاريخى
 ناظر پروژه كاوش اضطرارى تپه انوج 
سامن در شهرستان مالير اخبار منتشر شده 
در ارتباط با انجام عمليات حفارى در اين 
منطقه را تكذيب كرد. اسماعيل رحمانى با 
بيان اينكه تپه انوج، تپه اى تاريخى و قديمى 
بوده و در جنوب شهرستان مالير قرار دارد، 
عنوان كرد: در ايــن منطقه دو قلعه وجود 
دارد، يك قلعه باستانى كه در بافت مركزى 
اين روســتا قرار دارد و براساس داده هاى 
باستانى قدمتى حدود 6000 ساله دارد. وى 
ادامه داد: اين قلعه در حال تخريب اســت 
و مردم بــراى جلوگيــرى از خطر جانى 

درخواست بررسى دادند.

ستونى 
براى پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 
است

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

مديران محترم ادارات و روابط  عمومى هاى گرامى

ماسوله غرب كشور ميزبان جشنواره « آلو»
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عروج ملكوتي محب اهل بيت عصمت و طهارت 
بزرگ خاندان نجفي اصل

شادروان حاج عبـاس 
نجفـي اصل 

مديريت و كاركنان شركت هاي بافتينه، بافتسانمديريت و كاركنان شركت هاي بافتينه، بافتسان

ــم  ــه خان ــدان داغــدارش ســركار حاجي ــه فرزن را ب
نجفــي اصــل تســليت عــرض نمــوده و از خداونــد 
قــادر متعــال غفــران و رحمــت واســعه الهــي بــراي 
ــر جميــل و اجــر  آن مرحــوم مســئلت نمــوده، صب

ــراي بازمانــدگان آرزومنديــم.  جزيــل ب

مجموعه مرغداري و گاوداري 
خدايار محمدي خسروي و كاركنان 

تبريك و تهنيت

جناب آقاى
 هوشنگ 

حيدر نـژاديان 
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.

313 تماس مزاحم با 
آتش نشاني  در يك روز 
 رئيس سازمان آتش نشانى همدان از برقرارى 385

تماس با سامانه 125در اين استان خبر داد. 
رئيس ســازمان آتش نشانى همدان بيان كرد:طبق اعالم 
مركز پيام و كنترل فرماندهــى عمليات در 10 مهرماه، 
4 عمليــات اطفاى حريــق و 8 عمليات امداد و نجات 

حاصل تالش فرشتگان نجات همدان بوده است.
محمد رضا بياناتى، خاطر نشان كرد: شهروندان 385 بار 

با ســامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس 
12 مورد منجر به عمليات شده، 10 تماس براى مشاوره 
و راهنمايى، 50 تماس اشــتباه و متاســفانه 313 مورد 

ايجاد مزاحمت بوده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، رئيس ســازمان 
آتش نشــانى همدان ادامه داد: عمليات هاى انجام شده 
در اين تاريخ 4 مورد آتش سوزى شامل حريق خودرو 
در ميدان شاهد و 3 مورد حريق مراتع و پوشش گياهى 

در اعتماديه، جاده حيدره و سعيديه بوده است.
بياناتى افزود:همچنيــن 8 مورد عمليات امداد و نجات 

شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در عمار، 
نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پياده در 
ســعيديه، 2 مورد نجات حيوانات در ميدان هگمتانه و 
پرديس، 2 مورد مهار حيوانات در ســعيديه و شهرك 
فرهنگيــان، نجات افــراد محبوس شــده در منزل در 
جانبازان و رها سازى اندام بدن از داخل فلزات زينتى و 
زيورآالت در محل ايستگاه مركزى توسط آتش نشانان 

به انجام رسيد.
وى اظهار داشــت: تعداد 6 نفر نجات يافته در عمليات 

هاى مذكور گزارش شده است.

اهالى از فرماندار نهاوند درخواست پيگيري دارنداهالى از فرماندار نهاوند درخواست پيگيري دارند

جوالن عقرب جوالن عقرب 
در خانه  هاى دوخواهراندر خانه  هاى دوخواهران
■ كالف سر در گم بافت فرسوده و تاريخى نهاوندكالف سر در گم بافت فرسوده و تاريخى نهاوند

نيروى انتظامى
 پيام آور نظم و اقتدار 

در جامعه است

انتقاد صريح زبردست از تصميم هاي دولت در جمع فعاالن اقتصادي:

دولت با مسائل اقتصادي بيگانه است
ديوان الهه آمريكا را ملزم به رفع محدوديت هاى 

بشردوستانه و هوانوردى عليه ايران كرد

رأي الهه 
به حقانيت ايران 

ــن  ــان اي ــا بي  رئيــس اورژانــس اجتماعــى كشــور ب
ــان ايرانــى  كــه تنهــا 32 درصــد از كــودكان كار و خياب
ــرايط  ــتورالعملها و ش ــاس دس ــر اس ــت: ب ــتند، گف هس
ــان  ــودكان كار و خياب ــى 76 درصــد ك ــاى حمايت نهاده
تحــت پوشــش هيــچ نهــاد حمايتــى قــرار ندارنــد چــرا 
ــا اســناد هويتــى  ــه هســتند و ي ــا اتبــاع بيگان كــه عمدت

ــد. ندارن
ــان ايــن كــه  ــا بي ــه  گــزارش  ايســنا، رضــا جعفــرى ب ب
در ســال 96 يــك ميليــون و 100 هــزار مــورد پذيــرش 
در اورژانــس اجتماعــى صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
ــردى و  ــز مداخــالت ف ــا خــط 123، مرك ــراد ب ــن اف اي
ــق  ــتقر در مناط ــاى مس ــا پايگاه ه ــيار ي ــى س اجتماع
حاشــيه اى و يــا ســكونت گاه هاى غيــر رســمى تمــاس 

ــد. ــه كرده ان ــا مراجع ــه و ي گرفت
وى با بيان اين كه 30 درصد از تماس هاى برقرار شــده 
مربوط به «خشونت خانگى» بوده است، گفت: خشونت 
خانگى رتبه نخست را در مدارج مربوط به كودك آزارى 

به خود اختصاص داده اســت به طورى كه از اين ميزان 
50 درصد مربوط به غفلــت در حوزه آموزش كودكان، 
30 درصد مربوط به   كودك آزارى جســمى ، 15 درصد 

كودك آزار روانى و چهار درصد جنسى بوده است.
ــن  ــه  ضم ــور در ادام ــى كش ــس اجتماع ــس اورژان رئي
ــط  ــرش توس ــورد پذي ــودكان م ــات ك ــريح جزئي تش
ــك  ــر ي ــودكان زي ــح داد: ك ــى توضي ــس اجتماع اورژان
ــد،  ــال 16 درص ــار س ــا چه ــد ، دو ت ــال 8/7 درص س
ــه در  ــرد ك ــر مى گي ــده را در ب ــرش ش ــوارد پذي از م
مجمــوع مى تــوان گفــت 25 درصــد از كــودكان مــورد 
ــد. همچنيــن 60 ــر چهــار ســال ســن دارن پذيــرش زي

درصــد از پذيــرش شــدگان بيــن 5 تــا 13 و 15 درصــد 
ــد. ــا 18 ســال ســن دارن ــن 14 ت بي

جعفــرى بــا اشــاره بــه ايــن كــه 57 درصــد از عامــالن 
اعمــال خشــونت پــدران بوده انــد، گفــت: 26 درصــد از 
آنهــا نيــز مــادران و 8.5 درصــد نامــادرى و يــا ناپــدرى 
و 1/3 دهــم نيــز مربــوط بــه خواهــران و بــرادران بــوده 

اســت. تنهــا يــك و نيــم درصــد از عامــالن خشــونت 
گفــت  مى تــوان  همچنيــن  بوده انــد.  هــا  غريبــه 
98/5 درصــد از ايــن آســيب ها از ســوى اقــوام و 

ــوده اســت. خويشــاوندان ب
ــر كل آســيب هــاى اجتماعــى ســازمان بهزيســتى  مدي
بــا اشــاره بــه ايــن كــه 52 درصــد از كــودكان خشــونت 
ــن  ــد، در اي ــز پســر بودن ــر و 48 درصــد ني ــده دخت دي
بــاره توضيــح داد: علــت اصلــى اعمــال خشــونت 51/5

ــكل،  ــواد مخــدر و ال ــه م ــاد ب ــه اعتي ــوط ب درصــد مرب
هفــت درصــد اختــالالت روانــى و 5/1درصــد بيــكارى 

بــوده اســت.
وى در ادامــه  تصريــح كــرد: 16 درصــد از داليــل 
ــوده اســت.  ــه خــود كــودك ب كــودك آزارى مربــوط ب
ــا  ــت و ي ــر معلولي ــكالتى نظي ــه مش ــورى  ك ــه ط ب
رفتارهــاى كــودك از جملــه عوامــل اصلــى بــه شــمار 
ــز ناشــى از  مــى رود. همچنيــن 85 درصــد از مــوارد ني

ــوده اســت. ــر ب ــرد آزارگ ــود ف خ

نيمي ازكودكان كار 
روزانه 8 ساعت كار مى كنند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ 141 زندانى همدانى به آغوش خانواده بازگشتند

 141 زندانى جرائم غيرعمد نيمه نخســت سالجارى آزاد شدند و به آغوش 
خانواده بازگشتند.مديرعامل ســتاد ديه استان همدان گفت: در اين مدت 137 

زندانى مرد و چهار مددجوى زن با كمك خيران و ستاد ديه آزاد شدند.
يداهللا روحانى منش در گفت و گو با ايرنا بدهى اين افراد را بيش از 57 ميليارد 
و 127 ميليون ريال اعالم كرد و افزود: با توجه به شــرايط اقتصادى و ناتوانى 
افراد در وصول چك، بدهكاران مالى بيشــترين تعداد زندانيان جرائم غيرعمد 
اين اســتان را تشكيل مى دهند.مديرعامل ستاد ديه استان همدان اضافه كرد: با 
مســاعدت ستاد ديه و گذشت شــاكيان پرونده 121 پرونده مالى پس از ماه ها 
تالش مختومه و اين تعداد زندانى آزاد شــدند.روحانى منش بيان كرد: زندانيان 
مهريه نيز با گران شــدن نرخ سكه در حال افزايش است با اين وجود ستاد ديه 

نيمه نخست سالجارى موفق به آزاد كردن 12 تن شد.

30 درصد صندلى هاى دانشگاه پيام نور همدان 
خالى است

 رئيس دانشگاه پيام نور اســتان همدان گفت: در سالتحصيلى جارى، 2910 
نفر در دانشگاه هاى پيام نور استان همدان در مقطع كارشناسى پذيرفته شدند.

صفى ا... صفايى اظهار كرد: در سالتحصيلى جارى 2910 نفر در مقطع كارشناسى 
در دانشگاه هاى پيام نور استان همدان پذيرفته شدند كه تا 9 مهرماه، 55 درصد اين 
تعداد در دانشگاه ها ثبت نام كردند كه تا 15 مهرماه مهلت مراجعه پذيرفته شدگان 
وجود دارد.وى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه 439 نفر نيز در مقطع ارشــد 
دانشگاه هاى پيام نور پذيرفته شدند، تصريح كرد: 30  درصد از صندلى هاى دانشگاه 
پيام نور خالى هســتند كه اين مسأله گواه از كم شدن دانشجويان در سطح استان 
است.رئيس دانشــگاه پيام نور اســتان همدان بيان كرد: از آنجايى كه 99 درصد 

دانشجويان پيام نور بومى هستند، اين دانشگاه بدون خوابگاه هستند.

تعيين تكليف كاوش معبد الئوديسه نهاوند در 
گرو تخصيص اعتبار است

 رئيس ميراث فرهنگى نهاوند تاكيد كرد:تعيين تكليف كاوش معبد الئوديسه 
نهاوند در گرو تخصيص اعتبار است.محســن جانجان در گفتگو با مهر گفت: 
با توجه به سال مالى جديد؛ تخصيص اعتبارات شهرستانى تا اين لحظه كفاف 
پژوهش هاى باستان شناسى و كاوش نهايى معبد الئوديسه در محله دوخواهران 

را نمى دهد.
وى ادامه داد: با كمك پيگيرى هاى انجام شذده در تالشيم تا تخصيص اعتبارات 

براى تعيين تكليف معبد الئوديسه دوخواهران افزايش يابد.
رئيس ميراث فرهنگى نهاوند، تاكيد كرد: با توجه به تملك ملك مورد نظر هيئت 
كاوش و نتايج سه مرحله كاوش هاى قبلى در اين منطقه بستر كار براى كاوش 

نهايى فراهم است.

نهاوند صاحب بيشترين سهم جذب 
تسهيالت اشتغالزا در استان 

 نهاوند خبرنگار همدان پيام: معاونت معاون توسعه سرمايه گذارى 
و اشتغال رياست جمهورى روز گذشته از 3 واحد اشتغال زا شهرستان 

بازديد كرد.
سرافراز، روســتا را كانون توليد و امنيت غذايى دانست كه بايد براى 
تحقق اين  خواسته كارهايى هم انجام داد از جمله ارتقا كيفيت زندگى 
در روســتاها ، توجه به توسعه زير بنايى كه  اشتغال و اقتصاد روستا 
را تاميــن و تقويت كند  و تالش براى ماندگارى آنها در روســتا را 

شامل مى شود.
سرافراز گفت: شرايط كشــور در وضعيت سختى به سر مى برد كما 
اينكه پيش از اين شــرايط سخت ترى پشت سر گذاشته ايم اما زمان 

دنبال مقصر گشتن نيست.
مديــركل دفتر امور روســتايى و عشــايرى اســتاندارى همدان هم 
گفت:سال 97 بيشــترين  پرداختى در تسهيالت اشتغالزا در 30 سال 
اخير داشته ايم.ظاهر مجاهد افزود:از سهم تسهيالت اشتغالزاى نهاوند 
24 ميليارد جذب شده است كه 30 درصد سهميه استان توسط نهاوند 

جذب شده است.
فرماندار نهاوند هم گفت:هر كارى كه تاكنون انجام شــده با همكارى 
و مشــاركت مجموعه شهرستان و نيز  نگاه ويژه استاندار  انجام شده 
اســت. مراد ناصرى گفت:در بازديد هاى ميدانى از روستاها مديران 
شهرســتان همگى همراه و هدف رفع مشــكالت و موانع توسعه و 

اشتغال شهرستان است.
در ادامه از طرح در حال اجرا گلخانه صيفى جات در روستاى خيرقلى 
شهرستان با اعتبار يك ميليارد تومان و ميزان اشتغالزايى 15نفر ، بازديد 
شد عملكرد ســاليانه اين گلخانه 400تن انواع انواع صيفى جات در 

سال است.
همچنين كارگاه صنايع دستى روستاى نثار با ميزان اعتبار 230ميليون 
تومان و ميزان اشــتغالزايى 23نفر ،عملكرد ساليانه اين كارگاه 1هزار 

قطعه سفال در سال مى باشد.
شــركت قزل پرورش گاماسياب هم ديگر طرح اشتغالزا مورد بازديد 
بود.   اين شــركت با اعتبار اين طرح 1ميليارد و 800ميليون تومان و 

ميزان اشتغالزايى 25نفر مى باشد.
عملكرد ساليانه اين شــركت 3هزارتن گوشت قرمز ،مرغ وماهى در 

سال است.

بهره گيرى از جوانان براى پيشرفت كشور 
در دستور كار 

 براى پيشــرفت و انجام كارهاى اساســى بايد از توانايى جوانان 
بهره برد.

جانشين سپاه انصارالحسين (ع) همدان در گردهمايى بسيجيان پايگاه 
بسيج حمزه سيدالشــهدا(ع) اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
ضمن تبريك هفته دفاع مقدس با بيان اين كه ورزش و جوانان سازمان 
بسيار مهمى در كشور است اظهار داشت: اين سازمان به طور تركيبى 
عالوه بر خدمت رســانى هم در پرورش جسمى جوانان فعال است و 

هم در تربيت جوانان فعاليت مى كند. 
 مهدى فرجى افزود: آن چه كه باعث سقوط ارتش منطقه اى داعش و 
پيروزى بر اين ارتش تروريستى شد جوانان انقالب اسالمى بودند كه 

بسيارى از آنها زير 30 سال سن داشتند.
به گزارش تســنيم ، جانشين ســپاه انصارالحسين (ع) همدان با 
اشــاره به اين كه جوانان ايرانى از زمان پيروزى انقالب اسالمى 
قــدرت و توانايى بازدارندگى خود را اثبــات كردند تاكيد كرد: 
براى پيشــرفت كشور و انجام كارهاى اساســى بايد از جوانان 

برد. بهره 
وى عنوان: ورزشــكاران همدانى همواره در افتخارآفرينى هاى ملى و 

فرا ملى نقش داشتند كه اين جاى تبريك دارد.
فرجــى تصريح كرد: اقدامات و برنامه هاى اداره كل ورزش و جوانان 
استان همدان در مدال آورى ورزشكاران همدانى كه موجب سربلندى 

ايران اسالمى و شادى هموطنان مى شود موثر بوده است.

قيمت دالر فعًال كه برگشته است، تا سيه روي 
شود هر كه در او غش باشد

مهدي ناصرنژاد»
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نيســت كه خبر وارونگي شديد قيمت طال و ارز در سطح كشورمان 
عالمگير شــده است. قيمت طال و ارز كه تا آخرين دقايق روز هشتم 
مهرماه با ســرعت سرســام آوري اوج مي گرفت، يكباره در سراشيبي 
سقوط افتاد و قيمت ها لحظه به لحظه كاهش يافت و اين سير نزولي 

در لحظه تنظيم اين گزارش عيني هنوز ادامه دارد.
در كل كالن شــهر همدان بيشتر از 2 واحد صرافي مجاز وجود ندارد 
كه يكي از انتهاي بازار زرگرخانه و ديگري هم در محدود سيزده خانه 

خيابان بوعلي فعاليت دارند.
دوشنبه شب و ســاعات بامداد روز سه شنبه كه ســير جريان نزولي 
قيمــت ارز همچنان ادامه داشــت و دهان به دهان مي گشــت، بايد 
همگان مي بودند و قيافه خيل آدم هاي بيكاري كه براي فروش ارزهاي 
ذخيره ســازي خود مقابــل صرافي هاي همدان تجمع كــرده بودند، 
مي ديدند! قيافه ها همه مات و مسخ شده و حيران از چگونگي ماجراي 
ارز كه چه بود و چه شــد؟! تمام حرف هــا و صحبت هايي كه افراد 
سرگردان در محدوده صرافي ها دهان به دهان مي شد، شايعه و حدس 
و گمان بود و بس، اما هيچ معامله اي در كار نبود؛ چراكه در وهله اول 
اين صرافي هاي مجاز و قانوني و مورد اعتماد دولت و مردم بودند كه 
اصًال چيزي به نام ارز نمي خريدند و همين موضوع آن دسته از مردم 
را كه بــراي فروش غيرمترقبه ارز هاي ريز و درشــت خود به چنين 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك مراجعه كرده بودند، بيشتر از هر شايعاتي 

دچار حيرت مي كرد!
شــرايط ناگهاني و غيرمنتظره بــازار آزاد ارز در اين روزها بايد براي 
جامعه ما بسيار آموزنده و پندآميز باشد كه تأمل كنند و بدانند چگونه 
و با چه دســتاويزهايي و بدون اينكه كسي دليل منطقي و منصفانه اي 
داشته باشد، يكباره همه چيز در مملكت از كنترل خارج مي شود و يك 

شبه قيمت ها چند برابر مي شود!؟
به راستي كه در چنين برهه هايي، سناريوها آنقدر دقيق نوشته مي شود 
كــه حتي مجرب ترين كارشناســان اقتصادي هم از تحليل درســت 
وقايع درمي مانند و نمي توانند به پاســخي براي اذهان كنجكاو داشته 
باشــند كه چي شــده، امروز صبح مثًال قيمت دالر در اطراف بازار و 
دستفروشــي هاي ميدان فردوسي تهران 10 هزار تومان است و عصر 
همان روز يك كوچه باالتر از فردوسي چو مي اندازند كه دالر با قيمت 
18 هزار تومان خريد و فروش مي شــود! كار خداست كه حاال به هر 
دليل ممكن دالر از ســر غرور و نخوت داخل گودال واقعيت سقوط 
كنــد و قيمت ها يكباره عقب گرد كنند و از ايســتگاه 18 هزار به 17
هزار و سپس 15 هزار و همينطوري 12 هزارو 11 هزار و 10 هزار و 
پايين تــر ليز بخورد و خيلي ها با 180 درجه چرخش ناگهاني از ترس 
سقوط بيشــتر قيمت ها و ضرر و زيان زياد، به فروشنده تبديل شدند 
و مقابل معــدود صرافي هاي همدان كه نه ســرمايه كافي و نه دل و 
جرأت يك فعال حرفه اي و نه تجربه كافي و نه مسئوليت و امانتداري 
قابل تحســين دارند، اجتماع كنند و در اين ميان واسطه ها و دالل هاي 
غــل چماق هم به فكر ماهيگــري از آب گل آلود بيفتند!؟ مگر همين 
صرافي ها نبودند كه تا 2 روز قبل كه قيمت ها ســير صعودي داشــت 
و هــزار تومان، هزار تومان باال مي رفت، ُگــر و ُگر خريدار بودند و 
دست رد به سينه هيچ فروشنده اي نمي گذاشتند؟ آيا همين صرافي هاي 
بعضاً مجاز نيستند كه در افزايش بي رويه قيمت ها دست دارند و جاده 
يكطرفه هســتند؟ حداقل بايد بين دالل و واسطه و صرافي واقعي و 

مجاز تومني چند عباسي فرق و توفير باشد نه!!!
اما هرچه هست و هرچه بود، چهره كريه دالر نشان داد كه در بسياري 
از چنين بحران هاي دست ســاز، ما مردم، خودمان به دشمن خودمان 
تبديل مي شــويم و فكر مي كنيم چنانچه فكــر عاجلي براي خودمان 
داشته باشيم، مشكالت سر راهمان قرار نخواهد گرفت و از تمام باليا 
بيمه مي شــويم، غافل از اينكه با خيلي از ندانم كاري ها آب به آسياب 
طراحان فتنه مي ريزيم و اگر ســيلي برخيزد آن وقت ديگر كســي و 

چيزي در امان نخواهد بود!

 مهندسان ناظر آسفالت مناطق چهارگانه 
شــهردارى بايــد در محل اجــراى طرح 

حضور مستمر داشته باشند.
رئيس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى 
اسالمى شــهر همدان در جلسه كميسيون، 
فنــى، عمرانى شــوراى شــهر همدان در 
خصــوص اجــراى پروژه هاى آســفالت 
اظهــار كــرد: بايــد اطالع رســانى كامل 
و هماهنگى هــاى الزم بــا شــركت هاى 
خدمات رسان براى انجام آسفالت خصوصًا 

روكش مورد توجه باشد.
 على رحيمى فر با بيان اينكه در سال جارى 
37 كيلومتر مجوز حفارى در شــهردارى 
صادر شده اســت، اضافه كرد: در راستاى 
جلوگيــرى از دوبــاره كارى و هدررفت 
هزينه ها شهردارى بايد اطالع رسانى كامل 
قبل از اجراى آســفالت را به شركت هاى 

خدمات رسان داشته باشد.

به گزارش فارس، رئيس كميســيون فنى و 
عمرانى شوراى اسالمى شهر همدان با بيان 
اينكه كنترل مضاعف كيفيت آسفالت و قير 
و اولويت بندى مكان هاى مشخص شده در 
بودجه اســت، اظهار كرد: بايد محل هايى 
كه براســاس بودجه آسفالت، روكش نياز 
دارد بر روى نقشه تفصيلى مشخص و در 
كميسيون معاونت فنى و عمرانى شهردارى 

تصويب شود.
وى با تاكيد جدول گــذارى در محل هاى 
مورد نياز، قبل از اجراى آســفالت، گفت: 
اســتفاده از پالنر و برداشــت آسفالت در 
محل هايى كه مجدداً روكش مى شــود و 
اســتفاده مجددا از مصالح بازيافت شــده 
در چرخه توليد آســفالت هم بسيار حائز 
اهميت است و با بررسى هاى به عمل آمده 
از مصالح جديــد و جايگزين در صورت 
وجــود در محل حفارى يــا روكش هاى 

آسفالت انجام شود.
رحيمى فر بــا تاكيد بر توجــه به كيفيت 
اجراى آســفالت در كنار كميت كار افزود: 
شــيب بندى مناسب طولى و عرضى معابر 
بايــد هنگام آســفالت روكــش كنترل و 
پيش بينى شود و در راستاى همسطح كردن 
دريچه هاى منهول ادارات خدمات رسان و 
جلوگيرى از خسارت سريعاً توسط ادارات 

مربوطه هماهنگى به عمل آيد.
وى در ادامــه بر تســريع در روند اجراى 
پــروژه تقاطــع غير همســطح ســردار 
شــهيدهمدانى تاكيــد كرد و با اشــاره به 
شرايط اقتصادى تاكيد كرد: بايد با توجه به 
وضعيت كنونى، شرايط پيمانكار را هم بايد 

مدنظر قرار داد.
در ادامــه معاون فنى عمرانى شــهردارى 
همــدان به ارائه گزارشــى از روند اجراى 
پروژه تقاطع غير همســطح سردار شهيد 

همدانــى پرداخــت و از پيشــرفت 55
درصدى طرح خبر داد.

موســى رســولى به تعيين تكليف اجراى 
پروژه آســفالت ســطح شــهر با توجه به 
افزايش قيمت ها اشــاره كرد و يادآور شد: 
در هــر صورت تالش شــهردارى اجراى 
حجم آسفالت تعريف شده در بودجه سال 

جارى تا پايان سال است.
وى با اشــاره بــه اينكه بودجه آســفالت 
شــهردارى بر اساس قراردادهاى منعقده با 
پيمانكاران صورت گرفته اســت، افزود: با 
توجه بــه افزايش قيمت قير به ناچار طبق 
عمل  اســتان  فنى  شــوراى  دستورالعمل 
خواهيم كرد تا فشارى بر پيمانكاران وارد 
نشــده و آنها هم متضرر نشوند كه بر اين 
اساس اخطار فســخ قرارداد به پيمانكاران 
داده شــد، بــا وجود اينكــه در اين زمينه 

شهردارى متضرر مى شود.

 جشن عاطفه ها فرصتى است براى عشق 
ورزى و مهربانى به كسانى كه نيازمند دستان 

گرم همنوعانشان هستند.
اين جشن با شعار "«لبخند مهر بسته به مهر 
شــما» " روز گذشــته در مدرسه معصوميه 

همدان برگزار شد.
مدير كل آموزش و پرورش اســتان در اين 
مراســم دانش آموزان را آينده سازان ايران 
اســالمى دانست و از مســئوالن مرتبط در 

برگزارى اين جشن تقدير كرد.
محمــد پورداود افزود: آمــوزش و پرورش 
متعلق به همه است و تالش مى كنيم آموزش 

و پرورش پويايى داشته باشيم.
مدير كل كميته امداد استان همدان هم گفت: 
مهربانى و عطوفت خداوند را بر انســان ها 
شامل ميشــود، مهربانى صفتى است كه در 

خداوند وجود دارد.
پيمان تركمانه با اشــاره بــه اينكه آموزش 
و پرورش كمك شــايانى در بحث جشــن 
عاطفه هــا دارد ادامــه داد: كمك هاى نقدى 
جمــع آورى شــده در مدارس در جشــن 
عاطفه ها، توسط همان مجموعه براى دانش 
آمــوزان نيازمند همان مــدارس و يا دانش 

اموزان مدارس محروم شهر هزينه مى شود.
مديــركل كميته امداد اســتان همدان با بيان 
اينكــه در مرحلــه دوم جشــن عاطفه هــا 
كمك هاى جمع آروى شــده در مدارس بين 
توزيع  مدرســه  همان  نيازمند  دانش آموزان 

مى شــود، گفت: كمك ها در اختيار آموزش 
و پرورش قرار مى گيرد و در بين مدارســى 
كه داراى دانش آموز نيازمند اســت، توزيع 

مى شود.
وى  اظهــار افزود:  حــدود 20 هزار دانش 
آموز تحت پوشــش كميته امداد هستند كه 
كمك به اين دانش آموزان در دو مرحله اجرا 
شــده است كه در مرحله اول از طريق مردم 
حدود يك ميليــارد و هفتصد ميليون جمع 

آورى شــده اســت.رئيس آموزش پرورش 
ناحيه يك همدان هم در اين مراســم اظهار 
داشت: به بهانه ى روز جشن عاطفه ها چشم 
هاى گريان كودكان محروم، امروز چشم به 
راه دستهاى نوازشگرى است كه همواره به 
بهانه اى، مهربانى را بين خود و همنوع خود 

تقسيم مى كنند.
بهمن پارسا ادامه داد: امروز بهانه  و فرصتى 
اســت تــا بتوانيــم حضــور دانش آموزان 

بى بضاعت و مستمند كه چشم به راه نوازش 
شما هستند را در مدرســه و جامعه محقق 
كنيم. وى با اشــاره به حضــور محبت آميز 
جامعه براى دســتگيرى همــه محرومان و 
نزديك شدن همه دلها به يكديگر افزود: نه 
تنها بايد فرزندان ايران زمين را فرزندان خود 
دانسته بلكه همه خواهران و برادران ايران را 
نيز خواهران و برادران خود بدانيم و شادى 

را در سراسر كشور تقسيم كنيم.

لبخند مهر بسته به مهر شماست

جشن عاطفه ها 
در مدارس همدان برگزارشد

75 هزارتن آسفالت ريزي در معابر شهر اجرا شده است

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از برگزارى 
جشنواره آلو روستاى ملحمدره معروف به 
ماسوله غرب كشــور در آينده نزديك خبر 

داد.
كريم حميدوند در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: مراسم برداشت و جشنواره آلو روستاى 
هدف گردشگرى ملحمدره روز جمعه رأس 
ســاعت 9 با حضور اهالى روســتا، مردم و 
مســئوالن و عالقمندان به اين جشــنواره 

برگزار خواهد شد.
وى گفــت: برپايــى اينگونه جشــنواره و 
آئين ها به معرفى بيشــتر روستاى ملحمدره 
و ماندگارى آداب و سنت هاى قديمى كمك 
كرده و از نقش موثرى در  آشــنايى با آداب 
و رســوم منطقه، افزايش رونق اقتصادى و 
تسهيل در فروش محصول برخوردار است.

حميدوند گردو و آلو روستاى ملحمدره را 
دو محصول مهم و برند اين روستا دانست 
و خاطرنشان كرد: اين دو محصول مهم در 
معرفى روستاى هدف گردشگرى ملحمدره 
معروف به ماســوله غرب كشــور از نقش 
موثرى برخوردار بوده و مى توان با مانور و 
تبليغ ايــن دو محصول و ديگر محصوالت 

توليدى و كشــاورزى روســتا با توجه به 
رويداد 2018  نســبت به جذب مسافران و 

گردشگران خارج از استان اقدام كنيم.
وى بــا بيان اينكه ســطح باغــات آلوى 
شهرســتان اســدآباد بيش از 300 هكتار 
بوده كه بيشــترين ســطح ايــن باغات به 
و  ترخين آبــاد  ملحمــدره،  روســتاهاى 
ويرايى اختصاص دارد، يادآورشد: در اين 
جشنواره نمايشگاه عرضه و فروش آلو و 
فرآورده هاى ايــن محصول در كنار ديگر 
محصــوالت توليدى روســتاى ملحمدره 
مانند انگور، گردو، ســيب، بادام و سماق 

در چند غرفه به نمايش درمى آيد.
فرماندار اســدآباد در ادامــه از اختصاص 
يك ميليــارد و 300 ميليون تومــان اعتبار 
براى بهســازى و سنگفرش روستاى هدف 
گردشــگرى ملحمدره اســدآباد خبر داد و 
اظهار كرد: اين ميزان اعتبار در ســالجارى 
براى توســعه و بهسازى روستاى ملحمدره 
معروف به ماســوله غرب كشــور به عنوان 
يكــى از روســتاهاى هدف گردشــگرى 
شهرستان و استان همدان با رويكرد همدان 

2018 اختصاص يافته است.

 احتكار دارو كار بسيار ناپسندى است كه 
بايد با افراد خاطى برخورد قاطع شود.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى در همايش 
تجليل از ايثارگران دانشگاه علوم پزشكى با 
بيان اينكه بعد از دوران دفاع مقدس افراد در 
جبهه بهداشــت و درمان تالش مى كنند كه 
همه اين عرصه ها فرصتى براى خدمت است، 
بر اهميت برگزارى باشكوه جشن 40 سالگى 

انقالب تأكيد كرد. 
حبيب ا...موسوى بهار با تاكيد بر اينكه بايد به 
اقدامات خائنــان و خيانتكاران در وضعيت 
كنونى كشور رســيدگى شود گفت: مردم و 
ايثارگران بايد شاهد برخورد با متخلفان باشند 
تا اعتماد به نظام افزايش يابد.به گزارش فارس 
، رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان يادآور 
شد: دشمنان اتحاد كشــور مسلمان ايران را 
نشانه گرفتند و نبايد ندانم كارى برخى افراد 
يا اقدامات دانسته برخى از آنان اتحاد ما نشانه 
گرفته شــود.وى اضافه كــرد: امروزه ترفند 
اختالفات قوميتى و ايجاد تفرقه مورد توجه 
دشمنان است و ما بايد متحد باشيم و با لياقت 

بيشتر براى پيشبرد اهداف نظام تالش كنيم.
موســوى بهار با بيان اينكه ما در برابر توطئه 
اخير دشــمنان و افزايش فشارهاى اقتصادى 
سربلند مى شويم، اظهار كرد: بازار بى سامان 

ارز موجب سوء استفاده برخى افراد طمعكار 
شد كه اميد است دولت با جديت تمام براى 

برخورد با متخلفان وارد شود.
وى با اشــاره به اينكه در ماه هاى اخير براى 
تامين دارو تجهيزات مشــكالت بســيارى 
ايجاد شــد، ادامه داد: احتكار دارو كار بسيار 
ناپســندى اســت كه بايد با افــراد خاطى 
برخورد قاطع شــود.رئيس امــور ايثارگران 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان اظهار كرد: 
دانشــگاه با برخوردارى از يك هزار و 450

ايثارگر، بيشــترين تعداد ايثارگران را در بين 
سازمان هاى اســتان دارد.جواد صفرى افزود: 
در ســال 97 با تغيير مديريت در اين حوزه 
رويكرد قبلى ادامه يافــت و اقدامات حوزه 
امــور ايثارگــران ادامه يافت بــه طورى كه 
طرح جامع فرهنگــى اجتماعى با 36 محور 
تدوين شــد و برنامه هاى فرهنگى ازجمله 
سركشى به خانواده شــهدا، اعزام به مشهد 
مقــدس تداوم دارد.وى با اشــاره به اهميت 
ارتباط ايثارگران با دفتر امور ايثارگران و بهره 
مندى از نظرات گفت: حمايتها با تمام توان 
از ايثارگران دانشــگاه انجام مى شود.نرم افزار 
جامع ايثارگران حــاوى تمام اطالعات، آمار 
و خدمات ارائه شده به ايثارگران به صورت 

نمادين رونمايى شد.

ماسوله غرب كشور ميزبان برخورد قاطع با محتكران دارو 
جشنواره «آلو» راهيابى كار آموزان فنى و حرفه اى همدان 

به مسابقات جهانى مهارت 
 كار آموزان فنى و حرفه اى اســتان همدان رتبه چهارم المپياد 

ملى مهارت را كسب كردند. 
مدير كل فنى و حرفه اى اســتان همدان: در اين مســابقات پس 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، مازندران، آذربايجان شرقى به طور 
مشترك با استان خراسان رضوى و با كسب يك مدال طال، 4 نقره، 

3 برنز و 6 ديپلم افتخار به مقام چهارم دست يافتيم.
وهب مختاران با اشاره به سطح باال بودن اين مسابقات افزود:افرادى 
كــه در دوره هاى فنى و حرفه اى شــركت مى كنند مدرك با كد 
بيــن المللى و قابل ترجمه براى تمام كشــور هاى جهان دريافت 

مى كنند .
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، وى ادامه داد : نفرات برتر 
المپياد ملى مهارت امسال در المپياد جهانى مهارت به ميزبانى كشور 

امارات شركت مى كنند.
 گفتنى است امسال اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
در مجموع شــاخص هاى عمومى و اختصاصى جشــنواره شهيد 
رجايى موفق به كسب رتبه برتر در بين ساير دستگاه هاى اجرايى 

اين استان شد.
از وهب مختاران ، مدير كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
با اهداى لوح ســپاس و تنديس اين جشــنواره براى كسب عنوان 
دســتگاه برتر در گروه علمى فرهنگى و آموزشــى شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى توسط استاندار همدان و ديگر مقامات استانى 

تقدير شد.

1- تغيير مديريتي در اســتان و در ساير قوا نيز بزودي انجام مي شود. 
گفته مي شــود قرار اســت بزودي مديركل دادگســتري استان تغيير 
كند. گويا محمد رضا  مترقب به اســتان كردستان مي رود و مديركل 
جديد از اســتان آذربايجان غربي مي آيد. معاون قضايى رئيس كل و 
رئيس شــوراهاى حل اختالف استان زنجان و  رئيس كل  دادگسترى 
آذربايجان غربى از جمله ســوابق توكل حيدرى  است. گفته مي شود 

اوايل هفته آينده مراسم توديع و معارفه برگزار مي شود.
2- نرمش ميان جلســه اي در نشست معاون علوم پزشكي مورد توجه 
قرار گرفته است. گفته مي شود پخش كليپ از ورزش خبرنگاران در 
نشســت طوالني مدت با علوم پزشكي در فضاي مجازي، با واكنش و 
استقبال مواجه شده اســت. گويا پيشنهاد معاون درمان علوم پزشكي 
مبني بر رعايت ســالمت كاركنان دولت منجر به اين اقدام در جلسه 
بوده است. گفتني است بسياري از دستگاه ها نسبت به سالمت كاركنان 

خود و بهبود محيط كار بي توجه هستند.
3- رايزني براي جانشــيني نيكبخت ادامه دارد. گفته مي شــود برخي 
از گزينه ها ســخت در پشت صحنه تالش مي كنند تا نظر سياسيون و 
مركزنشــينان را جلب كنند. گويا برخي ها در اين زمينه حتي دست به 
دامن نماينده ها و سياسيون مخالف دولت هم شده اند. شنيده مي شود 
اســتاندار همدان از طيف اعتدال خواهد بــود و در اين زمينه اجماع 

شكل گرفته است. 



C M

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

پنجشنبه  12 مهرماه 1397  شماره 3304

3

 نهاونــد- معصومــه كمالونــد- 
خبرنگار همدان پيام: فرماندار و برخى 
مديران دستگاههاى اجرايى و خدماتى 
شهرستان به روال سه شنبه هاى محله 
گردى به محله دوخواهران نهاوند رفته 
و در جمع اهالى اين منطقه به شنيدن 

مشكالت اين منطقه پرداختند.
منطقه دوخواهران را به نام شناســنامه 
شهر و خواســتگاه بزرگان و نخبگان 
نهاوند مى شناســند محله قديمى كه 
كيفيت زندگى در بافت فرســوده آن 
اهالى  و  است  ناخوشايند  و  نامطلوب 
امكان  مالــى  ناتوانى  بدليــل  اغلب 

جابجايى و كوچ ندارند. 
آنها مشكل عمده خود را همين بافت 
فرسوده واجازه نداشتن براى  ساخت 
و ساز، نوســازى عنوان مى كنند  كه 
با  فرسوده  بافت  پوشــانى  هم  بدليل 
بافت تاريخى اجازه هيچ گونه ساخت 
و سازى ندارند و اين در حالى است 
كه عواقــب آن امنيت و زندگى اهالى 

منطقه را به مخاطره انداخته است.
بزه كارى هاى اجتماعى در بافت هاى 
فرســوده و مخروبه هايى كه رها شده 
مشــكالت فرهنگى، مهاجر  و   است 
پذيرى و.. چندين دهه است كه مردم 

اين منطقه را رنج مى دهد.

 ميراث تكليف ما را روشن كند
اهالى مى گويند ميراث فرهنگى تكليف 
ما را روشن كند عقرب  و مار جان خود 
و فرزندانمان را تهديد مى كند اگر حادثه 

اى رخ بدهد بايد پاسخگو ما باشد.
بارهــا كارشناســان اين هشــدار را به 
مديريت شهرى داده بودند كه اگر زلزله 

اى در شهرى مثل نهاوند كه در محاصره 
4گسل زلزله قرار گرفته  است،رخ بدهد 
امكان امداد رسانى و مديريت بحران به 
صفر مى رســاند و فاجعه تلفاتى جبران 

ناپذير رخ مى دهد.
اما موضوع ديگــرى كه اهالى از آن مى 
گويند ناامن شــدن خانه هايى مسكونى 

آنها از وجود مــار و عقرب كه گاها به 
اهالى خانه هم آسيب وارد مى كند.

يكــى از اهالى مى گويد: زير زمين خانه 
ام از وجود مار زندگــى را برايم نا امن 
كرده اســت خانه هاى اطراف هم اغلب 
بدون ســكنه و مخروبه هستند كه همين 

شرايط را بدتر سخت كرده است.

 اعتبار بيشــترى بــراى ادامه 
كاوش نياز است

گره اين مشــكالت هم پوشــانى بافت 
فرســوده با بافت تاريخى اســت كه به 
اتمام كاوش هاى اليوديسه گره خورده 
از ســال 1327 محلــه دوخواهران در 
فهرست اثار ملى ثبت قرار گرفته است و 

ميراث فرهنگى نمى تواند اجازه ساخت 
و ساز را تاپايان كاوش ها صادر كند.

مديــر ميــراث فرهنگــى صنايــع دســتى 
گويــد:  مــى  نهاونــد  گردشــگرى  و 
بافــت  هكتــار   172 نهاونــد  شــهر 
فرســوده دارد كــه هــم پوشــانى بافــت 
ــراى  ــكلى ب ــوده مش ــا فرس ــى ب تاريخ

ــت.  ــده اس ــران ش ــى دوخواه اهال
محســن جانجــان گفــت: گمانــه هــا تــا 
3 فصــل كاوش بــراى يافتــن اليوديســه 
ــه انجــام شــده اســت  و  ــن منطق در اي
ــاه  ــا مهرم ــود ت ــرار ب ــن ق ــش از اي پي
فصــل  آغــاز  بــا  هــا  كاوش  ادامــه 
چهــارم انجــام شــود تــا تكليــف اهالــى 
هــم روشــن شــود بــراى هميــن ملكــى 
ــال  وجــود اليوديســه در آن  ــه احتم ك

مــى رفــت، هــم تملــك شــد.
امــا اعتبــارى كــه تخصيــص داده شــده 
40 ميليــون تومــان اســت و ايــن در 
حالــى اســت كــه حدقــل اعتبــار مــورد 
ــارم 250 ــاز فصــل چه ــراى آغ ــاز ب ني

ــا  ــم ب ــت و منتطري ــان اس ــون توم ميلي
پيگيــرى هــا و درخواســت هــاى انجــام 
شــده اعتبــار بيشــترى اختصــاص دهنــد 
ــه  ــم ك ــم كار را از ســر بگيري ــا بتواني ت
ايــن نيــاز بــه حمايــت و پيگيــرى هــاى 
ــده شهرســتان در مجلــس اســت. نماين

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

برداشت سيب زمينى در رزن از هفته آينده
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن با بيان اينكه برداشت سيب زمينى در رزن تا يك هفته 

آينده آغاز خواهد شد، گفت: با شروع برداشت قيمت اين محصول كاهش خواهد يافت.
محمود فتحى در گفت وگو با فارس با اشــاره به ســطح زير كشت سيب زمينى در شهرستان 
رزن اظهار كرد: امسال بيش از 5 هزار هكتار سيب زمينى در شهرستان رزن كشت شده است.

وى با بيان اينكه راندمان توليد ســيب زمينى در هر هكتار 40 تا 45 تن است، گفت: به خاطر 
استفاده از روش هاى نوين آبيارى تحت فشار و استفاده از بذرهاى اصالح شده راندمان توليد 

سيب زمينى در شهرستان رزن بيشتر است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن اظهار كرد: امسال پيش بينى مى شود بيش از 200 تا 250 

هزار تن سيب زمينى در شهرستان رزن توليد شود كه اين ميزان عالوه بر تامين نياز شهرستان 
و استان به استان هاى ديگر نيز ارسال مى شود.

وى با بيان اينكه تا يك هفته آينده برداشــت ســيب زمينى از مزارع رزن آغاز خواهد شد، اين 
شهرستان را قطب اصلى توليد سيب زمينى در استان عنوان كرد و افزود: با برداشت سيب زمينى 

قيمت اين محصول كاهش خواهد يافت.
فتحى ادامه داد: وجود ســردخانه هاى نگهدارى سيب زمينى در رزن اين امكان را مى دهد كه 

محصول توليدى به مرور در بازار تزريق شود تا در طول سال مشكلى نداشته باشيم.
وى خاطرنشان كرد: برداشت سيب زمينى در شهرستان رزن براى 700 نفر به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم شغل ايجاد كرده است.

خبـر

تغيير اقليم عامل ايجاد فروچاله در 
كبودراهنگ است

 تغيير اقليم، افزايش دماى زمين و كاهش منابع آبى از مهمترين علل 
ايجاد فروچاله در اين شهرستان است.

فرماندار كبودراهنگ در نشســت اعضاى كارگــروه امور اقتصادى و 
توليدى كبودراهنگ بيان كرد: طبق گزارش اداره كل هواشناسى همدان 
دماى هواى كشــور در پنج دهه گذشته چهار درجه سانتيگراد افزايش 
داشته است.حجت اله مهدوى  اضافه كرد: اين تغيير دما در بروز بسيارى 
از پديده ها از جمله ايجاد فروچاله تاثير بسزايى داشته است بنابراين بايد 

متناسب با تغيير اقليم روش زندگى نيز تغيير يابد.
فرماندار كبودراهنگ ادامه داد: تغيير الگوى كشت و كاشت محصوالت 

كم آب بر مهمترين راهكار براى عبور از بحران آب است.
مهدوى اضافه كرد: گسترش كشت گلخانه اى به منظور استفاده بهينه از 
آب در كبودراهنگ مورد توجه است كه در حال حاضر 17 واحد گلخانه 
در اين شهرستان فعال است.وى با بيان اينكه كشت گلخانه اى مصرف 
آب را به يك دهم كاهش مى دهد، افزود: قرار اســت تا پايان سال 98 
سطح زير كشــت محصوالت گلخانه اى در كبودراهنگ به 33 هكتار 
برسد. فرماندار كبودراهنگ گفت: اعضاى اين نشست بايد مصوبات و 
گزارش هاى اين جلسه را به مردم به ويژه كشاورزان اطالع رسانى كنند.
مهدوى از ســرمايه گذاران بــراى ايجاد نيروگاه خورشــيدى در اين 
شهرســتان دعوت كرد و از آماده بودن بستر سرمايه گذارى و هر نوع 
تعامل و همكارى با متقاضيان خبرداد.وى خواستار شتاب در راه اندازى 
ايستگاه هواشناسى منطقه شيرين سو شــد و اظهار داشت: ايجاد اداره 
هواشناســى در كبودراهنگ يكى از مطالبات مردم اســت.اين مسئول 
وجود پايگاه هوايى شــهيد نوژه، نيروگاه شهيد مفتح، شركت سياحتى 
غار عليصدر و رادار سوباشى را از ظرفيت هاى كبودراهنگ با كاركرد 
ملى و فراملى برشمرد.به گزارش ايرنا، طبق اعالم شركت آب منطقه  اى 
همدان 25 فروچاله در استان همدان ايجاد شده است كه نخستين آنها در 
سال 1371 در منطقه «همه  كسى» نهاوند و آخرين آنها در روزهاى اخير 

در روستاى كردآباد همدان اتفاق افتاد.
بيشــترين تعداد فروچاله ها با 13 مورد مربوط به دشت كبودراهنگ و 

روستاهاى كردآباد، نوآباد، بابان، آق تپه و خان آباد است.
برداشــت بى  رويه از منابع زيرزمينى تمامى دشت هاى استان همدان را 

ممنوعه و دشت كبودراهنگ را ممنوعه بحرانى كرده است. 

كارت عضويت نظام مهندسي كشاورزي فاطمه مرادي 
شايع به شماره 2709404610 فرزند صاحب علي 

صادره از همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

ف آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس 
فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى 

تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .
ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.

تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه انجام دهند.
كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم 
شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1397/7/24 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايلPDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال 
اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/7/24 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .

بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز چهارشنبه مورخ 1397/7/25 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مى 
شود.

 متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه 

شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه 

خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :   پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور

www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

شماره مناقصه : 973039
مرحله اول  - نوبت دوم
روزپنجشنبه مورخ :1397/7/12

شهرستانروستا/مجتمعپروژه
مدت 

اجرا   
(ماه) 

شاخص مبلغ اوليه    (ريال)
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
تهيه مصالححداقل رتبه(ريال)

پيمانكارآب856,550,000دارد1217,130,043,206تويسركان          اشترمل  اجراى قطعه يك خط انتقال

پيمانكارآب502,400,000دارد910,047,153,086ماليرآورزماناجراى شبكه توزيع

حفر چاه دستى روستاهاى آرزوج بهسازى 
چشمه هاى روستاى شهرستانه و تجهيز چاه 

روستاى كندر و بهسازى و اجراى خط 
انتقال چشمه هاى روستاى جرا

304,100,000دارد46,081,521,885تويسركانآرزوج،كندر،جرا،شهرستانه
آب و 

كاوشهاى 
زمينى

پيمانكار

آگهي حصر وراثت
خانم زينب اسفندياري داراى شماره شناسنامه  855 به شــرح دادخواست كالسه 114/970461 ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خداوردي اســفندياري به شــماره شناسنامه  36 در تاريخ 
1393/2/15 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-علي 
اسفندياري فرزند خداوردي به شماره شناسنامه 606پسر متوفي 2-لطفعلي اسفندياري فرزند خداوردي به شماره شناسنامه 
759 پســر متوفي 3-ليال اسفندياري فرزند خداوردي به شماره شناسنامه 758 دختر متوفي 4-افسانه اسفندياري فرزند 
خداوردي به شماره شناسنامه 605 دختر متوفي 5-زينب اسفندياري فرزند خداوردي به شماره شناسنامه 855 دختر متوفي 
6- زرين تاج اسفندياري فرزند گل ميرزا به شماره شناسنامه 312 همسر 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 نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 454)
رئيس حوزه شماره  114 شوراي حل اختالف اسدآباد

اهالى از فرماندار نهاوند درخواست پيگيري دارند

جوالن عقرب در خانه  هاى دوخواهران
■ كالف سر در گم بافت فرسوده و تاريخى نهاوند
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فضاي مجازي

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

پيامدهاي تحريم

بـرخبرخبر
خ نمايندگان مجلس با تفكيك سه وزارتخانه 

مخالفت كردند
ــوه  ــى ق ــت غيرعلن ــالمى در  نشس ــوراى اس ــس ش ــدگان مجل  نماين
ــاون اول رئيــس  جمهــور  ــرى مع ــا حضــور اســحاق جهانگي ــه ب ــه ك مقنن
برگــزار شــد، دربــاره  تفكيــك ســه وزارتخانــه راه و شهرســازى، صنعــت، 
ــادل نظــر  ــاه اجتماعــى بحــث و تب معــدن و تجــارت و تعــاون، كار و رف

كردنــد. 
به گزارش تسنيم، نمايندگان با تفكيك اين وزارتخانه ها مخالفت كرده و عمًال 

اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شده است.
در اين جلســه على الريجانى به اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور 
اعالم كرد كه تا هفته آينده وزراى كار و اقتصاد و ســاير وزارى كه دولت قصد 

تغيير آنها را دارد به مجلس معرفى كند.

ابعاد FATF صبح يكشنبه 15 مهر در صحن 
مجلس بررسى مى شود

ــاد FATF در  ــى ابع ــالمى از بررس ــوراى اس ــس ش ــس مجل ــب رئي  ناي
ــر داد. ــده مجلــس خب ــه آين ــح يكشــنبه هفت جلســه صب

ــه اداره  ــس ك ــس دوم مجل ــب رئي ــرى ناي ــى مطه ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
ــرد:  ــالم ك ــت، اع ــده داش ــس را برعه ــى مجل ــه علن ــى جلس بخــش پايان
 (FATF) ــى ــدام مال ــژه اق ــروه وي ــاد گ ــى ابع ــه بررس ــوط ب ــه مرب جلس
ــس  ــى مجل ــن علن ــاه در صح ــنبه 15 مهرم ــح روز يكش ــاعت 7 صب س

برگــزار مى شــود.
اكبــر رنجبــرزاده عضــو هيــأت رئيســه مجلــس اعــالم كــرده بــود كــه ايــن 
جلســه ســاعت 16 روز يكشــنبه در محــل كميســيون تلفيــق يــا در صحــن 

ــود. ــزار مى ش ــس، برگ مجل

مقابل هر ضربه اى، ضربه شديدترى وارد مى كنيم
 فرمانده كل ارتش جمهورى اســالمى گفت: وقتى ما اطمينان داريم كه در 
زمان و مكان الزم توانايى زدن ضربه پشيمان كننده داريم، صبورى پيشه مى كنيم 
اما دشــمنان از صبر ما خوشحال نباشند چون دست هرقدر باالتر برود، الجرم 

محكمتر فرود خواهد آمد.
به گزارش ايســنا، امير سرلشــكر عبدالرحيم موســوى، با بيــان اينكه ما 
در مقابل هر ضربه اى، ضربه شــديدتر و ســنگين تــرى به طرف مقابل 
خواهيم زد، اظهار كرد: البته ممكن اســت در مواقعى ما صبور باشيم كه 
اين صبر هم نشــانه قدرت اســت. وقتى ما اطمينان داريم كه در زمان و 
مــكان الزم توانايى زدن ضربه پشــيمان كننده داريم، صبورى پيشــه مى 
كنيم اما دشــمنان از صبر ما خوشحال نباشــند چون دست هرقدر باالتر 

بــرود،  الجرم محكمتر فرود خواهد آمد.

در گفتگو با بى بى سى
ظريف: صبر ايران حدى دارد

 وزير خارجه ايران در مصاحبه با بى بى سى حمايت اروپا از برجام 
را بهتر از حد انتظار توصيف و در عين  حال تاكيد كرد قرار نيســت 
ايران براى تحقق ســاز و كار مورد تعهد آنها بيش از انتظار، صبورى 

كند.
بــه گزارش مهر، محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران در مصاحبه با 
بى بى سى گفت كه در برابر فشارهاى آمريكا، حمايت اروپايى ها براى 

حفظ توافق هسته اى 2015 بهتر از حد انتظار بوده است.
امــا وى تاكيــد كــرد تــالش بــراى حفــظ برجام كار دشــوارى اســت 
چــرا كــه آمريــكا نقــش فراگيــرى در نظــام مالــى بين المللــى دارد 
ــتند:  ــخص هس ــز مش ــا ني ــوارى ها، گزينه ه ــم دش ــه به رغ حال آنك
ــى  ــازه حكمران ــكا اج ــه آمري ــل قصــد دارد ب ــه بين المل ــا جامع آي
ــر  ــاد حــال  آنكــه مبتنــى ب بدهــد؟ در گذشــته ايــن امــر اتفــاق افت
ــر  ــر اســاس فرامينــى كــه هــر روز تغيي ــه ب ــود ن برخــى قوانيــن ب

مى كننــد.
ــر تهديدهــاى ترامــپ،  ــه ايــن ســوال كــه در براب وى در پاســخ ب
چــه انتظــارى از كشــورهاى اروپايــى كــه ملــزم بــه حفــظ برجــام 
ــس  ــى نخســت وزير انگلي ــرزا م ــت: ت ــز گف ــى رود ني ــتند، م هس
ــران  ــورى فرانســه و ديگــر رهب ــرون رئيــس جمه ــل ماك و امانوئ
ــراى  ــران ب ــق اي ــن ح ــام و همچني ــه برج ــد ب ــى از تعه اروپاي
برخــوردارى از مزايــاى اقتصــادى آن ســخن گفته انــد. شــايد 
اروپايى هــا بهتــر از حــد انتظــار تعهــد بــه برجــام را ابــراز كردنــد. 
بنابرايــن بايــد ايــن تعهــدات سياســى را بــه ســاز و كار (اجرايــى) 
ــا  ــاز و كاره ــن س ــه اي ــتم ك ــاور هس ــن ب ــر اي ــد و ب ــل كنن تبدي
ــه بعــدى كــه بســيار مهــم اســت نحــوه  اجرايــى مى شــود. مرحل

ــا اســت. ــن ســاز و كاره ــى اي كاراي
ــه  ــه ايــن ب ــر خواهــد كــرد. البت ــران اندكــى صب ظريــف افــزود: اي
معنــاى آن نيســت كــه كاســه صبــر مــا هيــچ وقــت لبريــز نمى شــود 

امــا كمــى تحمــل مى كنيــم تــا نتيجــه را ببينيــم.
وى در پاســخ به ســوالى مبنى بر امكان پذيرش دعوت ترامپ براى 
ديدار با حســن روحانى رئيس جمهورى ايران گفت: هيچ چيز غير 
ممكن نيســت اما ماحصــل ديدار ترامــپ و روحانى به يك عكس 
يادگارى و يك سند 2 صفحه اى ختم مى شود اين درحالى است كه ما 
يك سند يكصد و پنجاه صفحه اى (برجام) در اختيار داريم كه درباره 
آن كلمه به كلمه مذاكره كرده ايم. مذاكره اى كه فقط بين ايران و آمريكا 
نبود بلكه ميان 6 قدرت ديگر جريان داشــت و من به عنوان كسى كه 
براى مدتى طوالنى در اين مذاكره دخيل بوده است مى توانم به ترامپ 

اطمينان بدهم كه توافق بهترى نصيب آمريكا نمى شود.
رئيس دســتگاه ديپلماسى ايران در پاســخ به ادعاى خبرنگار بى  
بى  ســى مبنى بر اينكه كيم جونگ اون رهبر كره شــمالى راهى 
متفاوت در پيش گرفته و ترامپ را عاشق خود كرده است، گفت: 
روابط بين الملل با عاشــقى ميانه اى نــدارد بلكه درباره احترام به 
تعهدات اســت. آنچه كه بعد از انتخــاب ترامپ به عنوان رئيس 
جمهورى آمريكا اتفاق افتاد، انقالب نبود بلكه صرفًا تغيير دولت 
بود و توافق هســته اى نيز توافقى شــخصى ميان من و جان كرى 
يا ميــان اوباما و روحانى نبود. صحبت از يــك توافق بين المللى 
ميان 7 كشــور و اتحاديه اروپا است كه در قطعنامه شوراى امنيت 

است. شده  گنجانده 

يكشنبه آينده جلسه ويژه كميسيون امنيت 
براى بررسى CFT در صحن مجلس

 كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس، يكشنبه هفته 
آينده براى بررسى ابعاد CFT جلسه اى را برگزار مى كند كه احتماال 
به گفته نايب رئيس مجلس اين جلســه به صورت مستقيم از رسانه 

ملى پخش خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اكبر رنجبرزاده عضو هيات رئيسه مجلس در جلسه 
علنى روز چهارشــنبه اظهار كرد: تعدادى از نمايندگان درخواســت 
برگــزارى جلســه اى بــا موضوع بررســى ابعــاد CFT با حضور 
صاحب نظران و كارشناسان با هدف كسب اطالعات بيشتر و بهتر اين 
موضوع به كميســيون امنيت ملى را مطرح كردند كه رئيس كميسيون 
اعالم كرد جلســه اى با حضور صاحب نظران و كارشناســان معتقد و 

منتقد درباره ى CFT برگزار مى شود.
وى افزود: اين جلســه ساعت 7 صبح روز يكشنبه 15 مهر با حضور 
نمايندگان و صاحب نظران و كارشناســان در محل كميســيون تلفيق 

برگزار مى شود.
ايــن عضو هيات رئيســه مجلس بــا تاكيد بر اين كــه حضور فعال 
نمايندگان در اين جلســه مى تواند راه گشا باشــد، گفت: اگر تعداد 
نمايندگان و صاحب نظران بيشتر باشد فالحت پيشه رئيس كميسيون 
امنيت ملى اعالم كرد كه جلســه داخل صحن مجلس برگزار مى شود 
البته كه در نهايت محل برگزارى جلســه در اختيار رئيس كميسيون 

امنيت ملى است.
مطهرى رئيس جلســه نيز اظهار كرد:  احتماال اين جلســه به صورت 

مستقيم از تلويزيون پخش خواهد شد.
بعد از پايان جلسه علنى، رنجبرزاده عضو هيأت رئيسه مجلس اعالم 
CFT كرد كه با توجه به جابجايى دستور مجلس ممكن است يكشنبه

در دستور كار قرار گيرد لذا جلسه كميسيون امنيت ملى 7 صبح همان 
روز در صحن مجلس برگزار مى شود.

تا حدود 10 روز ديگر جلسه گروه اقدام ويژه مالى (FATF) برگزار 
خواهد شد.

FATF چهــل و يك (41) توصيه را بــه ايران جهت انجام مبادالت 
پولى و بانكى شــفاف مطرح كرده اســت؛ كه يبشتر اين توصيه ها در 
قالب 4 كنوانســيون پالرمو، قانون مبارزه با پولشويى، قانون مبارزه با 
تامين مالى تروريسم و الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى 

تروريسم (CFT)مى گنجد.

 صمدآقا، انگشت مقامات و چشم مردم
محمد فاضلي  »

 صمد يا به قول خودش «صمد آقا» را اكثريت ايرانيان مي شناسند. 
صمد با بازي «پرويز صياد» شخصيت اصلي مجموعه فيلم هايي است 
كه اغلب خود پرويز صياد كارگردان و نويســنده آن ها بوده اســت. 
فيلم هايي نظير «صمد به مدرســه مي رود»، «صمد آرتيست مي شود»، 
«صمد خوشــبخت مي شــود» و عمده بقيه فيلم هــاي اين مجموعه، 
روايتي از اوضاع اجتماعي ايران دهه 1350 در چارچوب ها، توانايي ها 

و محدوديت هاي سينماي ايران همان دهه هستند. 
صمد آقاي روســتايي، در جدال ميان جامعه روســتايي و دنياي در 
حال تغيير شــهر و مدرن شــدن دهه 1350، بــراي دفاع از خودش، 
ارزش هايش، معشوقه اش، طرز فكرش و شيوه زندگي اش، با انگشت 
به همه حمله مي كند و به چشــم افراد مي زند. انگشت صمد، اسلحه 
حمله به هر مهاجمي اســت كه دنيا صمد را به رسميت نمي شناسد؛ 
خواه اين مهاجم عين اله باقرزاده باشد كه چشم به ليال معشوقه صمد 
دارد، يا آدم هاي شــهري كه دنياي صمد و ادراكات او را نمي فهمند و 

به رسميت نمي شناسند. 
برخي مقامات نيز در اين كشور «صمد آقا» شده اند. فهم ها و ادراكاتي 
دارنــد كه بقيه يا همان اكثريت قاطع مردم نمي توانند بفهمند. آخرين 
آن ها مقامي است كه ايرانيان را با مردم يمن مقايسه كرده و گفته است 
«وضعيت ما بهتر از ديگران است. از يمني ها ياد بگيريم كه چگونه در 
برابر تهديد و تحريم مقاومت مي كنند. به جاي لباس لنگ مي بندند و 
اســلحه به دست دارند و چند تكه نان خشك دست شان است با پاي 

پياده و سعودي ها از دست اين ها عاجز شدند.» 
صرف نظر از اين كه ايران با اين سابقه تمدني را با يمن مقايسه كردن چه 
معنايي دارد، اين حرف درســت وسط مشكالت اقتصادي، عصبانيت 
مردم از بي ثباتي اقتصادي و چشــم اندازهاي ناخوشايند موجود، اين 
گونه ســخن گفتن انگشت كردن در چشــم مردم است. اين مقامات 
ادراكي از جهان دارنــد يا مردم را به فهمي از جهان فرامي خوانند كه 
خود را متمايل به زيستن در آن نشان مي دهند (هرچند شيوه و سبك 
زندگي شــان به كلي متفاوت است)، و منافعي براي خود در همه گير 
شــدن اين فهم تعريف كرده اند، عيــن فهمي كه صمد از دنيا و منافع 
خود دارد، و اين حرف هاي شان انگشت كردن در چشم كساني است 
كه اين فهم و منافع را به رســميت نمي شناسند. اين نمونه آخر، البته 
تنها مصداق از «صمدآقا» شدن مقامات نيست. آن ديگري مردم را به 

«همين كه هست» و «خودت بمال» حواله مي دهد. 
جامعه به اندازه كافي درگير بي اعتمادي، تضعيف ســرمايه اجتماعي، 
عصبانيت و خشــم فروخورده ناشــي از دنياهاي متفــاوت ادراك و 
زندگي واقعي مردم، و ادراكات و منافع برخى مقامات هســت. هيچ 
ضرورتي براي «صمد آقا» شدن و انگشت در چشم مردم كردن نيست. 
توصيه كردن مردم به آن چه واقعيــت ندارد، امكان ندارد و گفتن اش 
جز بر پرت بودن گوينده از دنياي زندگي واقعي و ذهني مردم داللتي 
نمي كند، هيچ ضرورتــي ندارد و دردى درمان نمى كند. زبان به دهان 

گرفتن، به كه سخن ناپخته گفتن.
* عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 در پى شكايت ايران از آمريكا در ديوان 
بين المللى دادگســترى، ايــن ديوان براى 
صدور حكم خــود در رابطه با اين پرونده 

تشكيل جلسه داد. 
جمهورى اســالمى ايــران با اســتقبال از 
تصميــم ديوان بين المللى دادگســترى به 
عنوان ركــن اصلى قضايى ســازمان ملل 
متحــد و صدور قرار موقــت اين محكمه 
عليه اقــدام غيرقانونى دولــت آمريكا در 
بازگرداندن تحريم هــاى يك جانبه كه با 
خروج اين كشور از برجام صورت گرفت، 
تصميم ديوان را كه با اتفاق آراء اتخاذ شده 
است، نشانه بارز ديگرى در تاييد حقانيت 
جمهورى اســالمى ايران و غيرمشــروع و 
ظالمانه بودن تحريم هاى آمريكا عليه مردم 

و شهروندان كشورمان مى داند.
درخواســت هاى ايران در ارتباط با پيمان 
مــودت با آمريكا، تشــكيل جلســه داد و 
نهايتا بخشــى از تدابير درخواستى ايران را 
پذيرفته و آمريكا را به رفع محدوديت هاى 
انسان دوستانه، كشاورزى و هوانوردى ملزم 
و طرفيــن را از اقداماتى كــه مى تواند به 

تشديد مناقشه منجر شوند، منع كرد.
در ابتداى اين جلســه «عبدالقوى يوسف» 
رئيس ديوان به بازخوانى روند دستيابى به 
توافق هســته اى و نهايتا خروج آمريكا از 
اين توافق به دســتور 8 مى 2018 «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهور اين كشــور و احياى 

تحريم هاى يكجانبه عليه ايران پرداخت.
اين محكمــه جهانى با تصريــح بر اينكه 
قرارى كــه صادر كرده، الــزام آور و الزم 
االتباع بوده و موجــد تعهدات بين المللى 
مى باشــد، اعــالم كرد كه دولــت اياالت 
متحده ملزم است طبق تعهدات بين المللى 
خود موانع ناشــى از اقداماتش به موجب 
تصميم هــاى غيرقانونى كه بــا خروج از 
برجــام اتخاذ كرده، از جمله موانعى كه در 
مســير روابط تجارى ايران در حوزه هاى 

مشخصى برقرار كرده، برطرف كند.
ديوان بين المللى دادگســترى با بررســى 
درخواســت قرار موقت ايران، آمريكا را 
به رفع تحريم هاى اقالم انسان دوســتانه، 
دارويى، كشــاورزى و هوانــوردى ملزم 
كــرد و از طرفيــن خواســت از اقدامى 
كه مناقشــه را تشــديد كنــد، خوددارى 
كنند.وزارت امور خارجــه در اين بيانيه 
خاطرنشــان كــرد: ديوان هــم چنين در 
قرار خود ايــاالت متحده آمريكا را ملزم 
كرده اســت تا تضميــن نمايد مجوزهاى 
الزم براى موارد مشــخص شده در قرار 
را صــادر كرده و پرداخت ها و معامالت 
مربوط به آنهــا را انجام دهد. ديوان بين 

المللى دادگســترى هم چنين در اين قرار 
بــر قطعنامــه 2231 شــوراى امنيت كه 
برجام را تاييد كرده، صحه گذاشته است.

 هيــأت ايرانى حاضر در جلســه 
ديوان

رئيس ديوان اظهارات شفاهى آمريكا مبنى 
بر اينكه واشــنگتن تالش مى كند تحريم ها 
آثار منفى انســانى بر ايران نداشته باشد را 
«ناكافى» دانســت و گفت به عقيده ديوان 

همچنان چنين ريسكى وجود دارد. 
يوســف در ادامــه گفت: «ديــوان معتقد 
اســت كه بر اســاس تعهدات مصرح در 
پيمان مودت، اياالت متحــده بايد به نحو 
مقتضى محدوديت هاى اعمال شده در زمينه 
اقالم دارويى، بشردوســتانه، هوانوردى و 
كشاورزى بر اســاس تصميم 8 مى 2018 
(بــراى خروج برجام) عليــه ايران را رفع 

كند.»
نهايتا او گفت قضات ديــوان به اتفاق آرا 
به ســه تصميم موقت رسيده اند كه تا زمان 
صــدور رأى نهايى براى دو طرف الزام آور 

است:
1. اياالت متحده آمريكا، منطبق با تعهداتش 
ذيل پيمان 1955 مودت، روابط اقتصادى و 
حقوق كنسولى، بايد به نحو مورد انتخاب 
خود، هر مانع برآمده از تدابير اعالمى 8 مى 
2018 بر صادرات آزاد اين اقالم به اراضى 

جمهورى اسالمى ايران را رفع كند:
دارو و تجهيزات پزشــكى، مواد غذايى و 
اقــالم زراعى، قطعات يدكــى، تجهيزات، 
خدمــات مربوطــه (شــامل خدمات پس 
از فــروش، تعمير و خدمــات نگهدارى 
و بازرســى) مورد نياز ايمنــى هوانوردى 

مسافرى.

2. ايــاالت متحده آمريكا بايد اطمينان يابد 
كه در ارتباط با اقالم و خدمات فوق الذكر، 
مجوزها و تاييديه هاى مورد نياز صادر شده 
و پرداخت ها و ديگر انتقال هاى منابع تحت 

هيچ محدوديتى نباشند؛
3. هر دو طرف بايد از هر اقدامى كه ممكن 
است مناقشه ارائه شده در ديوان را تشديد 
كرده يا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن 

را دشوارتر كند، خوددارى كنند.
بر اين اســاس، هرچند ديوان تمام تدابير 
مورد درخواســت ايــران را نپذيرفت، اما 
واشــنگتن را به رفع بخش قابل توجهى از 
تحريم هاى ايران ملزم كرده است. همچنين 
بند ســوم تصميمات ديوان عمال آمريكا را 
از اعمال تحريم هاى بيشتر از جمله احياى 
تحريم هاى يكجانبه نفتى كه مى تواند دامنه 

مناقشه را گسترش دهد، منع مى كند.
 خواسته هاى ايران چه بود؟

جمهورى اســالمى ايران در تاريخ 25 تير 
1397 دو ســند تقديم ديــوان مزبور كرد، 
يكى «دادخواست» تنظيم شده عليه اياالت 
متحده امريكا كه حاوى تشــريح مسئوليت 
بين المللى اين دولت و نقض پيمان مودت 
(1334) اســت و ديگرى «درخواست» از 
ديــوان براى صدور دســتور موقت كه در 
صورت تحقق، آمريكا موظف خواهد بود 
از اجــراى تحريم ها تا زمــان صدور رأى 

نهايى خوددارى كند.
در اين شكايت، مستدال تشريح شده است 
كه تصميم 8 مــى 2018 آمريكا در اعمال 
تعهدات  بــا  هســته اى  تحريم هاى  مجدد 
بين المللــى ايــاالت متحده بــه ويژه مواد 
4، 7، 8 ، 9 و 10 معاهــده مــودت 1334 
نيز مغايــرت دارد و ايــاالت متحده ملزم 

اســت ضمن توقف اين اعمــال متخلفانه 
بين المللى، كليه خســارات وارده را جبران 

كند.
در اليحــه دادخواســتى ايــران، از ديوان 
خواســته شــده بود تا زمان صــدور رأى 
نهايى، اياالت متحده را بــه اقدامات ذيل 

ملزم كند:
- بيانيه 8 مِى (18 ارديبهشــت) آمريكا در 
عليه  جديد  تحريم هــاى  اعمال  خصوص 
ايران، نقض تعهــدات آمريكا ذيل معاهده 

مودت (منعقده در سال 1955) است؛
- آمريــكا بايد بــدون هيچ گونه تأخيرى، 
اقدامات آغاز شده از 8 مى را متوقف كند؛

- آمريكا بايســتى فوراً از تهديد به اعمال 
تحريم هاى جديد عليه ايران، دست بردارد؛
- آمريكا بايد تضميــن بدهد كه گامى در 
مســير دور زدن رأى دادگاه در خصوص 

اين پرونده بر نمى دارد؛
بــه  وارده  خســارات  بايــد  آمريــكا   -
شــركت هاى ايرانى را بر اساس تشخيص 
ديوان، به صورت تمام و كمال جبران كند.

قضايى  ركن  دادگسترى  بين المللى  ديوان 
ســازمان ملل متحــد و عالى ترين مرجع 
حل اختــالف ميان دولت ها اســت. اين 
نهاد مســتقر در الهه هلند، براى اجراى 
تصميماتش از پشــتيبانى شــوراى امنيت 
سازمان ملل متحد برخودار است و تمام 
اعضاى ملل متحد بــه اجراى تصميمات 
ديــوان ملزم هســتند. با ايــن وجود، از 
آنجا كــه آمريكا خود يكــى از اعضاى 
دائم شــوراى امنيت سازمان ملل است و 
از حق وتو برخودار اســت، پيش از اين 
در مواردى از اجــراى تصميمات ديوان 

خوددارى كرده است.

 رئيــس  جمهور با بيــان اينكه آمريكا 
در اقداماتى كه از ديماه ســال گذشــته تا 
به امروز عليه ايران شــروع كرده، قطعًا از 
لحاظ سياســى شكست بزرگى را متحمل 
شده اســت، تاكيد كرد: آمريكا امروز در 
دنيا منزوى اســت و كســى شــيوه هاى 
آمريكايى هــا را نپذيرفته و قبول نخواهد 

كرد.
حجت االســالم  ايســنا،  گــزارش  بــه 
والمســلمين  حســن روحانى در جلسه 
هيــأت دولت، با بيان اينكــه در اين ايام 
در صحنه سياســت خارجى و ديپلماسى، 
امنيت داخلى و منطقــه اى، موفقيت هايى 
داشــته ايم، اظهارداشــت: امــروز افكار 
عمومى جهان طرفدار ايران است و حتى 
در داخل آمريكا بسيارى از سياستمداران 
و مردم ايران را در مســير حق دانســته و 

اقدامات دولت آمريكا را نمى پسندند.
رئيس جمهور اقدامــات دولت آمريكا را 
از لحاظ اقتصادى به ضرر همگان دانست 
و گفــت: همه از جمله اروپا، ايران، ديگر 
كشورها و حتى خود آمريكا ضرر كرده اند 
و آمريكا در راه و مســيرى كه از ســال 
گذشته بويژه دى ماه آغاز و در ارديبهشت 
امســال آن را تشــديد كرده، دستاوردى 

نداشته است و به قول خودش قصد دارد 
از آبان ماه اين فشــارها را تشديد كند كه 
البته چيزى برايش باقى نمانده و همه اينها 

شعار و حرف است.
روحانى با تأكيــد براينكه  آمريكا نه تنها 
در دســتيابى به اهداف خود در اين اقدام 
موفق نشده بلكه هيچ وقت موفق نخواهد 
شــد، به دســتاوردهاى ايران در نشست 
امســال مجمع عمومى سازمان ملل اشاره 
كرد و افــزود: ديپلمات هــاى جمهورى 
اســالمى ايران در مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد، در اين ايام موفقيت هاى قابل 
مالحظه اى به دست آوردند كه به واسطه 

آن انزواى آمريكا روشن تر شد.
رئيــس جمهور ادامه داد: در زمينه برجام، 
اكثريت قاطع كشورها، از برجام حمايت 
كردند و از اقدام جمهورى اسالمى ايران 
در حفــظ توافــق، تقدير كــرده و غالب 
كشــورها، تحريم آمريكا عليــه ايران را 
غيرقانونــى  اقدامــى  را  آن  و  محكــوم 

مى دانستند.
روحانى خاطرنشــان كرد: نقض تعهدات 
بين المللى آمريكا و مخالفت آنها با برخى 
نهادهاى بين المللى از قبيل شوراى حقوق 
بشــر، دادگاه كيفرى بين المللى و خروج 

آمريكا از برخى تعهــدات تجارى، مورد 
نقد همه كشــورها بــود. رئيس جمهور 
افــزود: آمريكايى ها به دنبال آن هســتند 
استقالل و مردم ساالرى ايران را با شكست 
مواجــه كنند و مى گويند بــه جاى اينكه 
مردم ايران براى ايران تصميم بگيرند، بايد 
كاخ سفيد براى ايران تصميم بگيرد و هيچ 
هدف ديگرى ندارند.روحانى خاطر نشان 
كرد: مردم ايران به اتفــاق آراء و صداى 
خود استقالل، كشور و مردم ساالرى خود 
را دوست داشــته و مى خواهند خودشان 
براى خودشــان تصميم گير باشــند و اگر 
در ايــران رأى بگيريم، فكر نمى كنم حتى 
يك نفر وجود داشــته باشد كه نوكرى را 
بپسندد، بلكه همه عزت، استقالل و آقايى 
را خواهنــد پذيرفت و به همين واســطه 
آمريكا در راستاى رسيدن به اهداف خود 
صد در صد با شكست مواجه خواهد شد.

روحانى با اشــاره به اينكه هدف آمريكا 
كامًال داخلى است و هيچ ربطى به منطقه 
و جهــان و عرب هايــى كه جيــب آنها 
را خالى كــرده و پول ملت هــاى آنها را 
مى دزدد، ندارد، افزود: همه تالش آمريكا 
ايــن بود كه به هر نحوى يك نوع مذاكره 
در هر ســطحى با ايران شروع شود و او 

اعــالم كند كه با اعمال فشــار عليه ايران 
موفق به مذاكره شــدند و همانند گذشته 
ادعــا كنند كه يك قــدم جديدى را براى 

مسايل ايران و بين الملل برداشته اند.
روحانــى با بيان اينكه همــه مى دانيم در  
شــرايط امروز كشــور به خاطــر توطئه 
آمريــكا و برخى اذناب آنهــا در منطقه، 
فشارهايى از لحاظ اقتصادى به مردم وارد 
شده است، گفت: اما دولت با همه توان به 
دنبال اين است كه در برابر آمريكا ايستاده 

و اين فشارها را كاهش دهد.
رئيس جمهور افزود: روزى نيست كه در 
دولت، شوراى اقتصادى دولت يا شوراى 
هماهنگى اقتصادى ســه قوه، نســبت به 
رفــاه مردم و رفع موانع و مشــكالتى كه 
بــراى مردم وجــود دارد. بحث نكرده و 
تصميم گيرى نكنيم. به گونه اى كه در طول 
هفته حداقل 8 ساعت جلسه هيأت دولت 
برگزار مى شــود و راجع به مسايل كشور 
و مردم، تصميم گيرى مى شــود. همچنين 
در هر هفته حداقل، 2 تا 3 ساعت جلسه 
شوراى هماهنگى اقتصادى سه قوه برگزار 
مى شود و 2 تا 3 جلسه شوراى اقتصادى 
دولت برگزار مى شود كه البته اين حداقل 

كارى است كه دولت انجام مى دهد.

كنترل بازار ارز ادامه دارد
 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس جزئيات جلسه غيرعلنى مجلس با 

معاون اول رئيس جمهور را تشريح كرد.
بــه گزارش مهر، بهــروز نعمتى در جمع خبرنگاران درباره جلســه 
غيرعلنى روز گذشــته مجلس اظهار داشت: بر اساس تصميم هيأت 
رئيسه مجلس، مقرر شــده بود كه يا رئيس جمهور يا معاون اول وى 
در مجلس حضور يابند و درباره وضعيت و مشكالت كشور گزارشى 
را ارائه دهند كه آقاى جهانگيرى براى اين مســئله در جلسه غيرعلنى 

مجلس حضور يافت.
وى در تشريح مسائل مطروحه در اين جلسه بيان كرد: مطابق اظهارات 
معاون اول رئيس جمهور، براى رفع مشكالت كشور و تأمين كاالهاى 
اساسى هيچ گونه مشكلى نداريم؛ وى به نمايندگان و ملت اين وعده 

را داد كه دولت نيازمندى هاى اساسى كشور را تأمين كرده است.
سخنگوى هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه در 
اين جلسه مباحثى هم درباره تنظيم بازار ارز و كاال مطرح شد، تصريح 
كرد: بر اساس گزارش معاون اول رئيس جمهور، صادرات غيرنفتى در 
6 ماهه اول ســال بيش از 26 ميليارد دالر بوده كه نسبت به سال قبل، 

جهش زيادى داشته ايم.
نعمتى افــزود: همچنين على رغم شــيطنت هاى آمريكا براى كاهش 
فروش نفت ايران، فروش نفت ما از تراز بودجه اى كشــور فراتر رفته 

است و ايران مشتريان خاص خود را همچنان دارد.
وى گفت: معاون اول رئيس جمهور درخواســتى داشت مبنى بر اينكه 

مجلس در تأمين نيازمندى هاى دولت كمك كند.

اصالح طلبان فردا 
به ديدار رئيس جمهور مى روند

 يــك منبع آگاه در نهاد رياســت جمهورى از ديــدار 15 نفر از 
طيف هاى مختلف اصالح طلب با رئيس جمهور خبر داد.

ايــن ديدار عصر فردا و به منظور همفكرى و تبادل نظر در خصوص 
مهمترين مسائل كشور و راهكار هاى آن از نگاه اصالح طلبان برگزار 
مى شود. در اين ديدار چهره هايى چون غالمحسين كرباسچى، حسين 
كمالى، محمدرضا عارف و ... حضور خواهند داشت.شايان ذكر است 
حسين كمالى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر برگزارى 
اين ديدار را تاييد كرده و از دعوت خود به اين جلسه خبر داده است.

ديوان الهه آمريكا را ملزم به رفع محدوديت هاى بشردوستانه و هوانوردى عليه ايران كرد

رأي الهه به حقانيت ايران 

رئيس جمهور در جلسه هيات دولت:

گران كردن ارز از سوي دولت براي ريال بيشترتهمت است

خبـر
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حوادث

آمبوالنس ها به داروهاى بازكننده عروق مجهز مى شوند
 معاون درمان وزارت بهداشت گفت: آمبوالنس ها به داروهاى بازكننده رگ مجهز 
مى شوند زيرا زمان براى درمان به موقع افرادى كه سكته كرده اند بسيار حائز اهميت 
اســت و تاخير در انتقال بيماران به بيمارستان مى تواند عوارض جبران ناپذيرى را به 
همراه داشته باشد.قاسم جان بابايى در گفت وگو با ايرنا درباره نقش وزارت بهداشت 
در كاهش ميزان مصدومان حوادث جاده اى و ميزان مرگ و مير و ازكارافتادگى ناشى 
از ســكته هاى قلبى و مغزى اظهار داشــت: بايد به مرحله اى برسيم كه  تزريق برخى 

داروهاى بازكننده رگ هاى قلب در داخل آمبوالنس ها انجام شود. 
وى افــزود: تقويت خدمات اورژانس در ناوگان هوايى و زمينى از جمله آمبوالنس و 

موتورالنس، اثر مهمى بر كيفيت خدمت رسانى دارد. 

اختالل ارتباطى يكى از مهمترين مسائل خانواده ها است
 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى گفت: امروزه اختالل ارتباطى يكى از 
مهمترين مســائل خانواده ها در جهان است كه دولت ها بايد به آن توجه ويژه داشته 
باشــند.به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار اظهار داشت: تحوالت علمى و اجتماعى دنيا 

باعث شده كه توجه به خانواده ها روزانه بيشتر شود.
وى افزود: خانواده پايدارترين مامن براى حمايت از افراد و كانون رشد و الهام بخش 

نسل آينده است.
معــاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى بيان كرد: در طرح فراگير خانواده، زنان 
عالوه بر جامعه و اقتصاد نقش خانوادگى را به خوبى ايفا مى كنند و در اين مورد تاكيد 

شده كه مردها بايد مسئوليت هاى خانواده را بيشتر به دوش بگيرند.

برخى پزشكان بابت تجويز زياد دارو
 تذكر گرفتند

  رئيس سازمان بيمه سالمت گفت: تعدادى از پزشكان براى نوشتن اقالم زياد دارو 
در نسخه بيمار تذكر گرفتند و حتى برخى نيز تعهد دادند.

طاهر موهبتى در گفت و گو با ايرنا افزود: در شرايط بحران اقتصادى نمى توان مانند 
شــرايط عادى رفتار كرد؛ از اين رو نســخه هاى پزشكان رصد مى شود و هر سه ماه 
يكبار به آنها كارنامه ارائه مى شــود و به پزشكانى كه بيش از تعداد دارو نوشته باشند 

تذكر داده مى شود.
موهبتى افزود: همواره از پزشكان خواسته مى شود از اقالم موجود در فهرست دارويى 

كشور استفاده كنند، زيرا نبايد مردم نگرانى در حوزه تامين دارو داشته باشند.

كنكور در شرايط فعلى حذف نشدنى است
  رئيس ســازمان سنجش آموزش كشــور تاكيد كرد: مادامى كه 
جايگزين مورد اعتماد براى كنكور وجود نداشــته باشد حذف اين 

آزمون به جايى نمى رسد.
به گزارش مهر، ابراهيم خدايى با اشــاره بــه اعمال تاثير قطعى 20 
درصــدى معدل در كنكور 98 و اعتراضات داوطلبان، گفت: مادامى 
كه نتوان جايگزين مناسب و مورد اعتماد دانش آموزان و خانواده ها 

را براى كنكور در نظر گرفت اعتراضات ادامه دارد.
ــه شــوراى ســنجش و  ــر مصوب ــه داد: اعتراضــات در براب وى ادام
ــر قطعــى  ــد كــه تاثي پذيــرش دانشــجو در شــرايطى اتفــاق مى افت
معــدل كامــل اجــرا نمى شــود و تنهــا 20 درصــد در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
رئيــس ســازمان ســنجش بــا تاكيــد بــر اينكــه مادامــى كــه 
جايگزيــن مناســب و مــورد اعتمــاد بــراى كنكــور وجــود نداشــته 
ــرد:  ــوان ك ــد، عن ــى نمى رس ــه جاي ــون ب ــن آزم ــد حــذف اي باش
شــوراى ســنجش و پذيــرش و وزارت آمــوزش و پرورش بايســتى 
ــه  ــد ب ــر دهن سيســتم ارزشــيابى حــوزه آمــوزش متوســطه را تغيي
گونــه اى كــه مشــخصه هاى آمــارى موردنيــاز، پراكندگــى و تاميــن 

ــان را تاميــن كنــد. اعتمــاد داوطلب
ــور در  ــاى كنك ــش مافي ــه نق ــش ك ــن پرس ــه اي ــخ ب وى در پاس
ــات  ــت: موسس ــت، گف ــرى چيس ــون سراس ــدن آزم ــذف نش ح
ــرا روش  ــد زي ــور ندارن آموزشــى نقشــى در حــذف نشــدن كنك
ــور  ــه ط ــد ب ــر مى كن ــات تغيي ــا تصميم ــب ب ــات متناس موسس
مثــال بــه جــاى كالس هــاى تســت زنى كالس هــاى ارتقــا معــدل 

برگــزار مى كننــد.
ــاز  ــه ني ــا توجــه ب ــان اينكــه موسســات آموزشــى ب ــا بي خدايــى ب
ــرد:  ــان ك ــد، خاطرنش ــزار مى كنن ــود را برگ ــاى خ ــردم كالس ه م
زمانــى كــه شــوراى ســنجش و پذيــرش تاثيــر قطعــى معــدل در 
ــه  ــى ب ــرد موسســات كنكــورى كالس هاي كنكــور را تصويــب ك
ــات  ــن موسس ــع اي ــد در واق ــزار كردن ــدل برگ ــا مع ــور ارتق منظ

ــد. ــزى مى كنن ــردم برنامه ري ــاز م ــاس ني براس
رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور دربــاره اينكــه جايگزيــن 
مناســب بــراى كنكــور از نظــر دانــش آمــوزان بايــد چــه شــرايط 
ــان  ــوزان و داوطلب ــاد دانش آم ــد اعتم ــت: باي ــد، گف ــته باش داش
ــه،  ــه سيســتم ارزشــيابى جلــب شــود ايــن سيســتم بايــد عادالن ب
ــان را  ــر داوطلب ــد نظ ــه بتوان ــد ك ــور باش ــت مح ــفاف و عدال ش

تاميــن كنــد.

نرخ غذاى دانشجويان غيردولتى 
20 درصد افزايش يافت

ــى  ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ــگاه ه ــه دانش ــس اتحادي  رئي
غيردولتــى - غيرانتفاعــى گفــت : نــرخ فيــش غــذاى دانشــجويان 

ــد. ــدا مــى كن ــرم جــارى 20 درصــد افزايــش پي درت
علــى آهــون منــش اظهــار كــرد: بــه ازاى افزايــش 20 درصــدى، 
ــراى فيــش غــذاى دانشــجويان در دانشــگاه  ــز ب ــه ني مبلغــى ياران

ــد. هــاى غيردولتــى و غيرانتفاعــى اختصــاص مــى ياب
وى علــت افزايــش نــرخ غــذاى دانشــجويان دانشــگاه هــاى غيــر 
ــاه  ــى در م ــواد غذاي ــت م ــش قيم ــى را افزاي ــى و غيرانتفاع دولت

ــوان كــرد . هــاى اخيــر عن
آهون منش در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه سازمان امور دانشجويان 
موافقت خود را با افزايش قيمت ها در ترم جارى اعالم كرده است ، 
گفت : با توجه به نامشــخص بودن نرخ تورم مواد غذايى در ترم دوم 
سال تحصيلى جارى ، اگر شرايط موجود پاسخگوى هزينه ها نباشد 
بناچار از سازمان امور دانشجويان درخواست يارانه بيشتر خواهيم كرد.

رئيــس اتحاديــه دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــى 
ــور  ــد رئيــس ســازمان ام ــورد تاكي ــى - غيرانتفاعــى در م غيردولت
دانشــجويان در خصــوص افزايــش قيمــت غــذاى دانشــجويان در 
تمــام دانشــگاه هــاى كشــور، اظهــار كــرد: رئيــس ســازمان امــور 
دانشــجويان بــر افزايــش 8 درصــدى تاكيــد كــرده اســت كــه ايــن 

ــدارد. ــى ن ــا شــرايط حاضــر همخوان موضــوع ب

جزئيات توزيع سبد غذايى 
نيازمندان و محرومان

 سرپرســت وزارت تعاون كار و رفــاه اجتماعى در مورد توزيع 
بسته هاى غذايى ميان نيازمندان و مددجويان تحت پوشش بهزيستى 
و كميته امداد اظهار داشت: اين اقدام از سوى دولت همانند گذشته 
در حال انجام اســت و 11 ميليون نفر از افراد شناســايى شده اند و 
مددجويان تحت پوشش دستگاه هاى حمايتى اين بسته ها را دريافت 

مى كنند.
انوشيروان محسنى بندپى با اشاره به اينكه در مورد توزيع بسته هاى 
غذايى بين تمام آحاد جامعــه و ميزان اعتبار آن هنوز به جمع بندى 
نهايى نرســيديم افزود:اين موضوع از طريق تيمى متشكل از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بانك مركزى، ســازمان برنامه و بودجه 
در دست بررسى است و پس از نهايى شدن از طريق سازمان برنامه 

و بودجه اعالم مى شود.

چوپان دروغگو دستگير شد
 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات ناجا از كالهبردارى 

يك چوپان در فضاى مجازى و دستگيرى آن خبر داد.
فيــروز ســرخوش در گفت و گــو بــا ايســنا،  در تشــريح ايــن خبــر 
ــاله اى  ــان 27 س ــروه، چوپ ــتاهاى ق ــح داد: در يكــى از روس توضي
در فضــاى مجــازى بــه دروغ خــود را پزشــك جــا زده و دختــران 

پرســتار را فريــب مــى داد.
وى افزود: اين جوان در فضاى مجازى با دخترانى كه پرستار بودند، 
ارتباط برقرار كرده و خود را به عنوان پزشكى كه در خارج از كشور 
زندگى مى كند، معرفى و پس از مدتى از اين دختران عكس شخصى 

آنها را به بهانه ازدواج دريافت مى كرد.
ســرخوش بيان كرد: پس از مدتى اين جوان با تهديد قربانيان مبنى 
بر انتشار عكس شــخصى آنها در فضاى مجازى، قصد سودجويى 
و اخاذى داشــته كــه بعضى از اين دختران به علــت ترس از آبرو 
بــراى اين جوان پول هاى زيادى واريز كرده اما يكى از آنها به پليس 
فتــا گزارش داده و همكاران ما به محض اطالع اقدام به بررســى و 

رسيدگى به شكايات كردند.
رئيس پليس فتاى اســتان همدان از مردم و به ويژه دختران خواست 
در شــبكه هاى مجازى به هيچ عنوان به رابطه و دوستى هاى مجازى 
اطمينان نكنند چرا كه شــبكه مجازى شــخصيت اصلى مخاطب را 
نشان نداده و وســيله اى مناسب براى تصميم گيرى در زمينه ازدواج 

نيست.

5 زندانى جرايم غيرعمد با كمك كميته امداد 
آزاد شدند

 معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد امام خمينى (ره) 
اســتان همدان گفت: از ابتداى ســال 97 تاكنون پنج زندانى جرايم 

غيرعمد با كمك اين نهاد آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.
على بحيرايى در گفت و گو با ايرنا افزود: هزينه آزادى اين زندانيان 
بيش از 630 ميليارد ريال بود كه با كمك خيران و منابع كميته امداد 

امام خمينى (ره) استان تامين و پرداخت شد.
وى با بيان اينكه 875 خانواده زندانى زير حمايت كميته امداد استان 
همدان قرار دارند و از خدمات اين نهاد بهره مى برند، اظهار داشت: 
خدمات درمانى و تحصيلى، وام هاى كارگشــايى و اشــتغال، كمك 
 معيشــت، خدمات تعميرات مسكن و طرح محســنين نيز تا زمان 

آزادى سرپرست خانوار از زندان به اين خانواده ها تعلق مى گيرد.
بحيرايــى ادامــه داد: در همين ارتبــاط تفاهم نامه همــكارى بين 
كميته امداد و اداره كل زندان هاى اســتان با هدف اســتقرار عدالت، 
ســازمان دهى نظام حمايتى و اجتماعى، انسجام و اثر بخشى كنترل 
آســيب هاى اجتماعى و تقويت بنيان خانواده هاى نيازمند بسته شده 

است.
معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد استان همدان گفت: 
پس از آزادى زندانيان نيز در صورت نياز، خانواده ها در يك دوره 6
 ماهه زير حمايت اين نهاد قرار مى گيرند و خدماتى مانند وام اشتغال 
به سرپرســت خانوار در صورت عدم اعتياد، جهيزيه موردى و وام 

كارگشايى تعلق مى گيرد.
گفتنى اســت، 86 هزار نفر در استان همدان، از خدمات كميته امداد 

امام خمينى (ره) بهره مند مى شوند.

صنعت: دعوا بر سر كيكي كه به سرعت كوچك مي شود
 دعوا نكنين كيك زياد  داريم!!

ابرار ورزشي: برانكو: همتي به برخي از آقايان ياد داد سكوت كنند
 ولي خودش خيلي داد مي زنه ها!!؟؟

ايران ورزشي: انصاري: به برد در قطر خيلي خوشبينم
 اميدوارم اين خوش بينى دائمى باشه!!
استقالل: رحمتي موقتاً نيمكت نشين مي شود

 بدون شرح!!
خبر ورزشي: قهرمان ايران دست خالي به قطر رفت
 رفته سوغاتي بياره (دالرها رو گذاشته كيفش)

هدف ورزشي: دوحه شهر بي دروازه
 آهن گرون شده ديگه دروازه نمي سازن

همدان پيام: همداني ها 155 روز هواي سالم تنفس كردند
 بقيه روزا هم گرد و غبار نوش جان مى كنن!!

همدان پيام: سرباز هخامنشي فردا به موزه ملي ايران مي رسد 
 شاهانمون هم از قبر بيرون دراومدن!! 

كيهان: سقوط نرخ دالر 
 نگران نباشيد مي افته رو فرش سليمان 

وطن امروز: سلطان سكه و پوست كلفت به اعدام محكوم شدند
  قبلنا سلطان را مي بردند كاخ روي تخت پادشاهي!! 

جوان: رها شدگي مديريت اقتصادي 
 خوبه كه،  بعضي ها الكي پولدار مي شن

خراسان: پيشرفت 50 درصدي انتقال آب خليج فارس به سه استان 
 تكليف ماهي ها چي مي شه؟

ايران: مهاجرت برخي مدارس را سه شيفته كرد
ــب درس  ــيفت ش ــه ش ــه ك ــا برس ــه ه ــه داد بچ ــدا ب  خ

! مى خونــن!
رسالت: اعالم آمادگي 23 حزب اصولگرا براي كمك به قوا 

 يعنى قواى ايران از احزاب هم كمك مى گيرن!!
همدان پيام: مدارس خيرساز كبودراهنگ بالتكليف

 اونوقت ميگن مدرسه نداريم!!  

 هم بستگى، انســجام ملى و عمومى 
و نيز آرامش گســترده، حاصل وجود 
نظام عقيدتى مسّلط در جامعه است. هر 
قدر نيــروى انتظامى بتواند با اين نظام، 
احساس  آن  با  شــود،  مرتبط  صادقانه 
همدلى كند و خود را متعلق به آن بداند، 
اعتماد عمومى را بيشــتر به خود جلب 

خواهد كرد.
نيروى انتظامى بايد در اين راســتا، به 
وضعيتى خاص برســد؛ يعنى در عين 
حفظ استقالل، فاصله بسيار كمى با مردم 
داشته باشد. الزمه تحقق اين امر مهم آن 
است كه دولت در تصحيح نگرش مردم 
راجع به نيــروى انتظامى تالش كند تا 
زمينه همكارى مردم و پليس فراهم آيد.

 در حــال حاضر بــا اقدامات صورت  
گرفتــه در ايجاد زمينه هايى مناســب 
ميزان  تبليغــى،  و  فرهنگى  ابعــاد  در 
تعامل مــردم و نيروى انتظامى، افزايش 
چشم گيرى داشــته و مهم ترين اثر آن، 
كاهش ارتكاب جرايم و متالشى  شدن 
باندهاى كوچك و بزرگ بزهكارى در 

سطح جامعه بوده است.
 پليس بايد مظهر آرامش باشد

وجود يك پليس بايد مظهر آرامش، نظم و 
انضباط و اقتدار باشــد و اگر اينگونه باشد 
مفيــد و موثر واقع خواهد شــد در غيراين 

صورت مسير اشتباه پيموده شده است.
كار برقــرارى نظم و امنيت بــه مثابه نقطه 
آغازيــن هــر كارى اســت و اگــر نظم و 
امنيت نباشــد هيچ تشكيالتى نمى تواند به 

فعاليت هاى خود بپردازد.
 مــردم به اميد وجــود پليس در 

جامعه فعاليت  دارند 
بر كسى پوشيده نيست كه نيروى انتظامى از 
اركان برقرارى نظم و امنيت كشور است و 
از نقطه صفر مرزى تا عمق شهرها و روستا 
ها همه را حفاظت و حراست مى كند امروز 
نيروى انتظامى داراى ماموريت هاى متنوع و 
متكثرى است؛ تا بدانجا كه مردم اين كشور 
همواره به اميد وجود پليس، در عرصه هاى 
مختلف اقتصــادى، علمــى، فرهنگى و... 

مشغول تالش هاى روزمره خود هستند.
با اين توصيــف حافظه تاريخى ملت ايران 
گواهى مى دهد نيــروى انتظامى جمهورى 
اســالمى پس از گــذر از مقطــع ادغام و 
شــكل گيرى و نيل به انســجام و استحكام 
تدريجاً به يك سازمان كارآمد و مؤثر براى 
نظــام و جامعه اســالمى تبديل و هم اكنون 
با اشــراف و تسلط متناســب با الزامات و 
پديده هاى مأموريتى به شــرايط مطمئن و 
خرسندكننده اى در اجراى موفق مأموريت ها 

و انتظارات فراروى دست يافته است.
رويكــرد نيروى انتظامى بــه ابعاد و وجوه 
مقولــه امنيت و ضــرورت توليد تركيبى از 
آمادگى ها براى مقابلــه با تهديدات پيچيده 
و متنــوع در عرصه هــاى مختلف، حركت 
مؤمنانه و مســئوالنه اين نيــرو در ارتقاى 
قابليت هــا و توانمندى هــاى ســازمانى و 
مهارت هــاى حرفــه اى و تخصصى را رقم 

زده است.
 نيــروى انتظامى در باالترين رده 
رضايت مردم از دستگاه هاى اجرايى

در اســتان همدان نيز نيروهاى مقتدر پليس 
با عملكرد خود باعث شــده اند كه اســتان 
همدان در جايگاه سوم امن ترين استان هاى 

كشور قرارگيرد.
همچنين اعــالم رضايت 74 درصدى مردم 
از ناجا، نيروى انتظامى استان را در باالترين 
رده رضايتمندى مردم از دستگاه هاى اجرايى 

در سالجارى قرار داده است.
متالشــى كردن 35 باند موادمخدر، بررسى 
36 هزار پرونده قضايى، 500 عمليات متعدد 
و مختلــف در حوزه مبــارزه با موادمخدر، 
كشــف 4 تن موادمخدر، دستگيرى 2 هزار 
خرده فروش و 3 هــزار مصرف كننده  فقط 
گوشــه اى از عملكرد نيروى انتظامى استان 

همدان در سالجارى بوده است.
همچنين نمى توان از نظر دور داشت فعاليت 
اين نيروهاى خدوم در كشف و توقيف 108
دستگاه خودرو و 28 دستگاه موتورسيكلت 
مرتبط با اين حوزه، متالشــى كردن 19 باند 
ســارق و دستگيرى هزار نفر كه 150 نفر از 
اين تعداد ســابقه دار بوده اند بررسى 2100

پرونده در حوزه قاچاق كاال را كه در اين باره 
114 باند شناســايى و 2 هزار و 500 نفر در 
اين زمينه دستگير شــدند كه ارزش ريالى 
كاالهــاى قاچاق آنها معــادل 110 ميليارد 

تومان بوده است.
كاهــش 20 درصدى تصادفــات منجر به 

فوت، نيــز از ديگر عملكرد نيروى انتظامى 
اســتان همدان بوده اســت كه گفته شــده 
خوشبختانه در ســالجارى نسبت به مدت 
مشابه پارسال،  53 نفر كاهش فوت شدگان 
ناشى از تصادفات ثبت شده و امسال شاهد 
افزايــش تــردد در محورهــاى مواصالتى 

بوده ايم.
نيــروى انتظامى عالوه بــر مباحث امنيتى 
وارد مباحث آموزشــى نيز مى شود چنانچه 
برگزارى 1500جلســه آمــوزش و آگاهى 
همگانى از جمله عملكردناجا بوده اســت 
كه در همين ارتباط هم  بخش عمده 3500

پرونده قضايى توسط مشاورين اين حوزه به 
مصالحه رسيده، است.

برنامه  خانوادگــى  روى  پيــاده   
نيروى انتظامى براى عموم مردم

همايــش پيــاده روى از ميــدان قائــم تا 
تپه عباس آباد در روز جمعه با حضور عموم 
مردم همدان، برگــزارى صبحگاه نيروهاى 
انتظامى، ديدار و تجديــد ميثاق با نماينده 
ولى فقيه، غبارروبى و عطرافشانى مزارشهدا 
و يادواره 327 شــهيد نيــروى انتظامى در 
آخرين روز از جملــه مهمترين برنامه هاى 

ناجا در اين هفته است.

  افراد براى ازدواج بايد به بلوغى پايدار 
در رفتار اجتماعى دســت يابند اما ازدواج 
زودهنگام در مناطق مختلف كشور آغازى 

است كه گاه زود به پايان مى رسد.
زندگى ماشينى، استفاده از ماهواره و تلفن 
هاى هوشــمند بيــن نوجوانــان از جمله 
عواملى اســت كه موجب بلوغ زودرس و 
به تبع آن تحريك ميل جنســى شده و در 
برخى خانواده ها منجر به ازدواج زودهنگام 

مى شود.
امروزه احساســى بودن والدين همتراز با 
خانواده هاى ســنتى در مسيرى قرار گرفته 
كه در مقابل باالرفتن سن ازدواج به داليل 
مختلف، جامعه را با نوعى دوگانگى روبرو 

كرده است.
فرزندانى كه با احســاس والدين و زندگى 
ســنتى به خانه بخت مى روند و جوانانى 
كه پس از گذشت سال ها از دوران جوانى 

هنوز در دنياى مجردى بسر مى برند.
اما مهمتر از همه، آســيب شناسى ازدواج 
براى كسانى است كه هنوز در افكار كودكى 
به ســر مى برند و خواسته يا ناخواسته در 
مســيرى قرار مى گيرند كــه به طور حتم 
موجب آســيب خود، خانواده و در نهايت 

جامعه خواهند شد.
دختران و پســرانى كه هنوز شــناختى از 
زندگى مشــترك ندارند، به دنبال راه حل 
بــراى عبور از پيچ و خم هــاى زندگى از 
طريق عواطف و احساســات هستند و اين 
روند مى تواند موجب افزايش آمار طالق يا 
تولد فرزندانى شود كه والدينشان هنوز در 

دوران كودكى به سر مى برند.
جلوگيرى از اين آســيب نيازمند فرهنگ 
سازى دقيق و از طرفى ورود دستگاه هاى 

ذيربط براى آموزش خانواده ها است.
به  تجــاوز  زودهنــگام  ازدواج   

حقوق انسانى
يك كارشــناس وقوع جرم دادگســترى، 
گفت: ازدواج زودهنگام دختران و پسران، 
تجاوز به حقوق انســانى به ويژه دختران 
است و در بيشتر توافقنامه هاى بين المللى 

مورد توجه قرار گرفته است.
حجت االســالم يدا... وحدانى نيا در گفت 
و گــو با ايرنا افزود: تاثير منفى ازدواج زود 
هنگام فقط محدود به زنان و فرزندانشــان 
نشــده بلكه بر نهاد خانــواده و جامعه هم 
اثرگذار اســت و منجر بــه كاهش كيفيت 
زندگى مردان و زنان و كمرنگ شدن نقش 

زنان در جامعه مى شود.
بــه گفتــه وى، ازدواج زودهنگام منجر به 
ورود زنان به چرخه فقر شــده و از ارتقاى 
شــغلى و تحصيلــى آنــان جلوگيرى مى 
كند كه اين امر خود موجب كاهش رشــد 

اقتصادى و توسعه در جامعه مى شود.
وحدانى نيــا عواملى چون قدرت، آداب و 
كم سوادى،  اجتماعى،  هنجارهاى  رســوم، 
بهره گيرى از عنصر دين براى مشــروعيت 
بخشيدن، نگاه ســنتى، فشارهاى اجتماعى 
و فرهنگى، ريشــه دار شــدن فقر و ميل 
والدين به كنترل روابط جنســى دختران را 
از مهم ترين عوامل ازدواج هاى زود هنگام 
برشمرد كه پيامدهاى جبران ناپذيرى براى 

زوجين به دنبال دارد.
وى افــزود: افزايش ســطح فقــر، فقدان 
دانش، تحصيــالت و تبعيــت از الزامات 
فرهنگ مردســاالرانه در برخى از خانواده 
ها باعث مى شــود كه دختــران به ازدواج 
هاى ناخواســته و زودهنگام براى حمايت 

و محافظت واداشته شوند كه اين خود يكى 
از مهمترين آسيب ها است.

 ازدواج قبل از سن قانونى همتراز 
با ازدواج اجبارى

يك كارشــناس وقوع جرم دادگسترى، با 
بيان اينكه در نگاه بين المللى، ازدواج قبل از 
سن قانونى يكى از اشكال ازدواج اجبارى 
است، گفت: به طور حتم اين قبيل ازدواج 

ها مصداقى از خشونت جنسيتى است.
وى ادامه داد: ايــن نوع از ازدواج در ايران 
پديده اى غير عادى نيســت با اين وجود، 
بــراى مقابله با اين معضــل اجتماعى گام 

موثرى برداشته نشده است.
وحدانى نيا يادآور شد: بسيارى از نظام هاى 
قضايى، حداقلى را براى سن ازدواج در نظر 
مى گيرند به اين معنا كه شــخص بايد به 
حداقل ســن قانونى برسد تا اجازه ازدواج 

داشته باشد.
به گفته وى بســيارى از اديــان در تعيين 
سن ازدواج دخيل هســتند، دين با قدرت 
مسلطش بر كنترل هنجارها و شكل دادن به 
فرهنگ، يك عامل اثرگذار و چشمگير براى 
مردمى است كه آن را سرلوحه تصميمات 

اساسى خود قرار مى دهند.
وى افــزود: با تمام پيچيدگى هاى ســن و 
انواع بلوغ، فعاليت هاى مختلف اجتماعى 
يك ســن خاص را مى طلبد اما وقتى كه 
ســن قابليــت ازدواج براى يــك فرد بر 
اساس قوانين دينى پايين تر از سن قانونى 
ازدواج در يك سرزمين باشد، قانون دولتى 

حاكميت دارد.
وحدانى نيا، اظهار داشت: بنا بر آمار رسمى 
و دولتى جمهورى اســالمى ايران ســاالنه 
دختران و پسران زيادى زير سن 15 سالگى 

توسط خانواده هايشان وادار به ازدواج مى 
شوند؛ البته شــمار واقعى اين كودكان در 
حقيقت باالتر از آمارهاى اعالمى است چرا 
كــه برخى از خانواده هــا در ايران ازدواج 
در ســنين پايين را يا ثبــت نمى كنند و يا 

به صورت غيررسمى به ثبت مى رسانند.
 ازدواج و طالق زودهنگام

يك كارشــناس وقوع جرم دادگســترى، 
اضافه كرد: جامعه اى كه در آن ازدواج زود 
هنگام رايج است، بيشتر مستعد طالق هاى 
زود هنگام و در واقع پيامد كودكان مطلقه 

است.
به گفته وى، نرخ طالق در گروه سنى 10 تا 
18 سال در كشور ما قابل توجه و بر اساس 
آمارهاى اعالمى نرخ طالق زير ســن 18

سال در دهه اخير افزايش يافته است.
به گفته اين كارشناس وقوع جرم دادگسترى، 
، در ازدواج هــاى زود هنگام بطور معمول 
سن دختران به طرز چشمگيرى پايين تر از 
شوهرانشان است و گاه در سنين پايين ترى 
مطلقه مى شوند و اين قبيل از افراد نسبت 
به زنانى كه در سن باالترى ازدواج كرده اند 
چالش هاى اجتماعى و اقتصادى را در بعد 

عميق تر و گسترده ترى تجربه مى كنند.
وحدانى نيا همچنين، تغيير و تعيين ســن 
قانونــى بــراى ازدواج، غيرقانونى كردن و 
بسترســازى  كودكان،  ازدواج  جرم انگارى 
فرهنگــى و اجتماعــى، درگيــر كــردن 
شــخصيت هاى مذهبى و مراجــع، بهبود 
شــرايط اقتصادى و ايجاد شــغل، تغيير و 
بهبود سياست هاى مساوات جنسيتى براى 
تضمين حمايت از قربانيــان و كودكان را 
از مهمتريــن راهكارهاى عملى كاهش اين 

بيمارى اجتماعى بيان كرد.

نيروى انتظامى
 پيام آور نظم و اقتدار در جامعه است

ازدواج هايى كه پايان زودهنگام دارد
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كارت سوخت در يك قدمى بازگشت
11 ســال پيش، اســتفاده از كارت ســوخت براى هدفمند كردن 
مصرف سوخت براى نخســتين بار در كشور وارد سبد خانوار شد و 
هشت ســال عمر كرد. با تك نرخى شدن قيمت سوخت، كارت هاى 
سوخت كم كم از چرخه ســوخت گيرى مردم حذف شدند اما پرونده 
استفاده مجدد آن ها هرگز بسته نشد؛ به طوريكه بعد از گذشت حدود 
چهار ســال از تك نرخى شــدن بنزين، شنيده ها حاكى از آن است كه 

احتمال بازگشت اين كارت ها حتى تا آخر ماه جارى نيز وجود دارد.
به گزارش ايســنا، به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه ســال 

1386 و برابــر تصميمات 30 خردادماه ســال 1386هيأت نمايندگان 
ويــژه در تبصره 13 قانون مذكور، از ســاعت 24 پنجم تيرماه ســال 
1386ســهميه بندى بنزين براى كليه وســايط نقليه بنزين سوز، اعم از 
خودرو و موتورسيكلت و صرفًا با استفاده از كارت هوشمند سوخت 

اعمال شد.
بنزين در ســال 1394 تك نرخى شد و كارت هاى سوخت ديگر شارژ 
نشــد و اكنون با گذشت حدود سه ســال از تك نرخى شدن بنزين و 
درحالى كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه از كارت سوخت جايگاه دار 
براى ســوخت گيرى استفاده مى كنند زمستان سال گذشته شركت ملى 

پااليش و پخــش فرآورده هاى نفتى اعالم كــرد طبق مصوبه مجلس 
اســتفاده از كارت سوخت براى متقاضيان ســوخت گيرى خودرو بار 
ديگر الزامى خواهد شــد. ضمن اعالم اين خبر تاكيد شــد افرادى كه 
فاقد كارت سوخت هســتند بايد به منظور جلوگيرى از ايجاد مشكل 

نسبت به اخذ كارت سوخت اقدام كنند.
براى استفاده مجدد از كارت سوخت مجلس شوراى اسالمى و دولت 
كنار يكديگر ايستاده اند و نه تنها مردان دولت در ماه هاى اخير موافقت 
خود را با اســتفاده مجدد از كارت سوخت اعالم كرده اند بلكه مجلس 

نشينان نيز از موافقان سرسخت اجراى اين طرح هستند.

بازار

كاهش قيمت ارز ادامه دارد
بانك ها خريد دالر را با 9500 تومان

 آغاز كردند

 ديــروز قيمت خريد دالر از مردم در بانك ها با حدود 9500 تومان 
شروع شد.

آنهــا دالر را 9500 و يورو را 11 هزار و 500 تومان از مردم مى خرند. 
البته اين نرخ ها ثابت نيست و ممكن است در طول روز متغير باشد.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در جلسه غيرعلنى مجلس 
شوراى اسالمى از ادامه كاهش قيمت ارز خبر داد.

به گزارش ايسنا، صبح ديروز نمايندگان مجلس شوراى اسالمى خريد 
و فــروش ارز خارج از صرافى هاى مجاز را ممنوع اعالم كردند و براى 

بانك مركزى وظايف سه گانه اى را تعريف كرده اند.
نمايندگان در جلســه علنى مجلس شوراى اسالمى ضمن مخالفت با 
حذف ماده 23 اليحه اصالح قانون مبــارزه با قاچاق كاال و ارز، بانك 
مركزى را موظف كردند براى پيشگيرى و كنترل بازار مبادالت غيرمجاز 

ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- تعيين و اعالم ميزان ارز قابل نگهدارى و مبادله در داخل كشور، 

همراه مسافر، همراه رانندگان عبورى و مواردى از اين قبيل
ب- ايجاد سامانه اطالعات مالى صرافى ها و رصد و ارزيابى فعاليت آنها

تبصره 1- دولت مكلف اســت ارز مورد نياز اشــخاص را تأمين و در 
صورت عدم كفايت آن، بازارهاى مبادلــه آزاد ارز را به گونه اى ايجاد 
نمايد كه تقاضاى اشخاص از قبيل ارز مسافرى و عبورى از طرق قانونى 

تأمين گردد.
تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاى مجاز تعيين شــده 
توســط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاى صنفى، ممنوع است و با 

مرتكبين مطابق قانون رفتار مى شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مى كند.

در بازار طال تا ديروز ظهر قيمت ها مقدارى نســبت به روز سه شــنبه 
كاهــش يافت. به طوريكه هر گرم طالى 18 عيار از 420 به 415 هزار 
تومان رسيد و هر قطعه سكه تمام طرح جديد چهار ميليون و 450 هزار 
تومان قيمت داشت. سكه تمام طرح قديم نيز چهار ميليون و 150 هزار 

تومان قيمت گذارى شد.

ارزش ريالى «سبد كاال» 
هفته آتى اعالم مى شود

 سرپرســت وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعى گفت: احتماال هفته 
آينده تكليف «بسته حمايتى» از اقشار آسيب پذير نهايى مى شود.

به گزارش ايسنا، محسنى بندپى ديروز در حاشيه جلسه هيأت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه جلسات كارشناسى در دفتر معاون اول 
رئيس جمهور و كميسيون برنامه و بودجه و اجتماعى مجلس برگزار شده 
اســت، اظهار كرد: احتماال هفته آينده تكليف اين بسته نهايى مى شود. 
جمعيت تحت پوشــش اين بسته حمايتى و ارزش ريالى سبد كاال هم 

هفته بعد اعالم مى شود.
وى درباره ارســال پيامك براى مسئوالن اين بسته حمايتى خاطر نشان 
كرد: اين پيامك ها ارسال نشده است زيرا افراد تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستى مشخص است و ما در حال بررسى اقشار نيازمند اين سبد 
حمايتى هستيم. تاخير در اعالم جمعيت تحت پوشش هم براى نزديك 
تر شــدن به عدالت است تا كسى از قلم نيفتد. چنين پيامك هايى براى 

كسى ارسال نشده است.

دبير انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان استان همدان:
مردم از خريد هيجانى اجتناب كنند

 دبيــر انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان اســتان همدان با 
تأكيد بر اجتناب مردم از خريد هيجانى گفت: هيچ كمبودى در زمينه 
كاالهاى اساسى نداريم و انبارها از اقالم كااليى پر شده و حتى برخى 

از اقالم مازاد نياز ذخيره سازى شده است.
آرش طاووســى با بيان اينكه توليدات كارخانه ها در حال انجام است 
و همه چيز به روال ســابق خود برگشــته و از اين جهت مردم نگران 
تأمين كاال نباشــند، بيان كرد: طى روزهاى گذشــته و حتى يك يا دو 
ماه گذشــته هيجان كاذبى براى خريد همه اقالم كااليى در بين مردم 
ايجاد شده و شــرايطى هم به وجود آمد كه خود باعث دامن زدن به 

اين موضوع شدند.
وى با اشاره به مشــكالت حمل ونقل و ترخيص كاالها از گمركات 
كه در كوتاه مدت ايجاد شد، عنوان كرد: اعتماد الزم به مردم نسبت به 
آينده از جانب مســئوالن داده نشد، آمار و ارقام و موجودى كاالها به 
مردم كمتر گزارش شد و سكوتى در اين مدت در جامعه حاكم شده 
بــود كه امكان تصميم گيرى مردم را در هاله اى از ابهام قرار داد كه آيا 

بايد منتظر باشند يا مثل گذشته رفتار كنند يا خير؟
دبير انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان اســتان همدان به ايسنا 
گفت: يك برهه اى در بحث ترخيص كاال از گمركات و مشــكالت 
حمل ونقل كمى مشــكل ايجاد شده بود كه درصد زيادى آن برطرف 

شده است و مشكلى از اين بابت نيست.
وى با اشاره به اينكه عرضه و تقاضاست كه قيمت را مشخص مى كند، 
اظهار كرد: اين افزايش تقاضاى غيرمنطقى منجر به افزايش غيرمنطقى 
قيمت ها نيز شــد بــه ويژه از ناحيه تقاضا افزايش پيــدا كرد و به آن 

دامن زد.
طاووســى ضمن اشــاره بــه اجتناب مــردم از خريــد هيجانى 
تأكيــد كرد:  افرادى كــه اقدام به فروش قيمتــى باالتر از قيمت 
مصرف كننــده مندرج بر روى محصوالت مى كننــد حتما تخلف 
گرانفروشــى رخ داده اســت و بايــد با متخلفان برخورد شــود 
بنابراين از مردم مى خواهيم در صورت مشاهده تخلف به سازمان 

صمت گزارش دهند.
وى با اشــاره به تشديد نظارت ها توسط ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان گفت: حتما بايد بازرسى ها تشــديد شود حتى اگر 
شكايتى از سوى مصرف كننده نباشد كه سازمان صمت با برنامه هاى 

نظارتى شديدتر و وسيع ترى برخوردها را آغاز مى كند.
طاووسى با تأكيد بر اينكه مســئوالن در شرايط كنونى خواسته ها و 
نيازهاى مردم را بيشتر مورد دقت قرار دهند و نيازهاى آنان را تأمين 
كنند، يادآور شد: مردم و مسئوالن هر دو وظيفه مند هستند؛ مسئولى 
كه در حوزه مديريتى قــرار گرفته بايد خدمات 100 درصدى ارائه 
دهد و كوتاهى آن هم در اين شرايط اصال پذيرفته نيست و با توجه 

به شرايط كنونى بايد 24 ساعته كار كرد.
وى با بيان اينكه مســئوالن در كنار مردم به بهبود شرايط كمك كنند 
كه مردم انصافا خوب حركت كردند و بيشــتر از اين انتظارى از آنان 
نيست، خاطرنشــان كرد اين دوره نيز سپرى خواهد شد و آرامش به 

جامعه بازمى گردد.
طاووسى با اشاره به نقش حساس رسانه ها در اين شرايط كنونى گفت: 
تقش رسانه هاى رسمى و شناسنامه دار در اين شرايط در انتشار اخبار 
دقيق و صحيح بسيار حساس است و با اطالع رسانى درست به ايجاد 

آرامش كمك مى كنند.

پ
آگهى مناقصه عمومى- دو مرحله اى

شهردارى فيروزان

بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى و حقوقى و پيمانكاران واجد شرايط مى رساند شهردارى فيروزان قصد دارد عمليات خريد وحمل 
وپخش و اجراى آسفالت بيندر 019 به ميزان 2000تن و آسفالت توپكا 019 به ميزان 2000 تن با دستگاه فنيشر از محل منابع استانى را به اشخاص 

حقيقى و حقوقى و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد
شرايط مناقصه:

برآورد اوليه تا شش ميليارد ريال (ششصد ميليون تومان) و از محل منابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه) خواهد بود.
مدت قرارداد 2 ماه مى باشد.

متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ سيصد ميليون ريال معادل سى ميليون تومان بابت سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره 
0106944053004نزد بانك ملى شعبه فيروزان يا ضمانت نامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه ارائه نمايند. ومبلغ چهارصد هزار ريال 

بابت خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 0104567187008نزد بانك ملى شعبه  فيروزان واريز نمايند.
متقاضيان از تاريخ آگهى نوبت دوم 1397/7/19حداكثر به مدت يك هفته پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ1397/7/26 فرصت دارند جهت 
دريافت اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت به واحد ادارى مالى شهردارى فيروزان مراجعه و پس از تكميل اسناد مناقصه را به دبير خانه شهردارى 
فيروزان واقع در انتهاى بلوار بسيج تحويل دهند. كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت و شرايط خصوصى پيوست درج 

گرديده است.
به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ 1397/7/26 واصل شود هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد

تاريخ برگزرى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت در مورخ1397/7/30مى باشد.
امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تائيد شوراى فنى استان و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان در سال 1397 باشد.

به پيشنهاد فاقد سپرده، گواهى تائيد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد.

سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند بغير از نفر اول تا سوم بعد از 10 روز از تاريخ صورتجلسه كميسيون معامالت 
  مسترد خواهد شد.

كليه هزينه هاى چا پ تكثير و درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهردارى فيروزان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهادات در اسنا مناقصه كه تحويل متقاضى خواهد شد درج گرديده است.
شماره  با  يا  و  بسيج  بلوار  انتهاى  در  واقع  فيروزان  شهردارى  مالى  ادارى  واحد  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  مى  متقاضيان  كليه 

08133722511 تماس حاصل نمايند.
تاريخ چاپ آگهى نوبت اول :1397/7/12
 تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم:1397/7/19

مهلت ارائه پيشنهادات : پايان وقت ادارى 

پ
فـراخوان مناقصـه 

روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خريد بذور گياهان مرتعي طبق جدول ذيل 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

 كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد تأمين كنندگان و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است تأمين كنندگان 
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 تاريخ 1397/7/12 مي باشد.

آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14:15 مورخه 97/7/15
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14:15 مورخ 1397/7/25

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 8:30 مورخ 1397/7/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: همدان، بلوار فلسطين، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان، امور قراردادها

 تلفن: 08134222288
آگهي نوبت اول 1397/7/12
آگهي نوبت دوم 1397/7/14
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هيأت مديره

آگهــي دعــوت سهامداران جهت تشـكيل 
مجمــع عمـومي عادي به طـور فوق العاده  
شركت درخشان شيمي همدان (سهامي خاص)

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت درخشان 
شيــمي هـمدان سهامي خاص به شماره ثبت 
172 و شناسه ملي 10820010069 دعوت به عمل 

مي آيد تا در جلسه عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت كه در ساعت 13 صبح مورخ25 /1397/7 
در محل شركت تشكيل مي شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده:
* انتخاب مديران 
بازرسين  *انتخاب 

كثيراالنتشار روزنامه  *انتخاب 
*تصويب تراز نامه حساب سود و زيان

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل 
مجمع عمومي فـوق العـــاده شــركت 
درخشان شيمي همدان (سهامي خاص)

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت درخشان شيمي همدان سهامي 
خاص به شماره ثبت 172 و شناسه ملي 10820010069 دعوت به 

عمل مي آيد تا در جلسه عمومي فوق العاده شركت كه در ساعت  9 صبح 
مورخ 1397/7/25 در محل شركت تشكيل مي شود حضور بهم رسانند.

هيأت مديره دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
اجازه نقل و انتقال سهام

 رئيس اتاق بازرگاني استان همدان چند 
روز پيــش با لحني تنــد در مقابل نماينده 
هيأت دولت از منافــع توليدكنندگان دفاع 
كرد. آنطور كه رســانه هاي سراسري اعالم 
كرده اند بسياري از نمايندگان اتاق  بازرگاني 
اســتان ها با دادوفرياد ســخن گفته اند اما 
علي اصغر زبردســت صريح تــر از بقيه با 
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهوري 
و رئيس ســازمان برنامه و بودجه صحبت 

كرده است.
وي گفته بــود: «آقاي نوبخت؛ به شــعور 
فعاالن اقتصادي توهين مي كنيد. من شما را 
نمي بخشم. اينكه شما فكر كنيد اين جمع 
نمي فهمــد كه چه اتفاقي در حال رخ دادن 
است و همه چيز را به دشمن منتسب كنيد 
جــاي تاســف دارد.» او در صحبت هايش 
ادعايــي را مطــرح و عنوان كــرد: «اينكه 
دولــت از محــل فــروش ارز درآمدهاي 
سرشاري را كسب كند و بدهي هاي دولت 
احمدي نژاد را بپــردازد كه هم او را تطهير 
كند و هــم فحش براي دولت تدبير بخرد، 
اين كار بسيار جالب است. اينكه مي گوييد 
اشتغال درست شده و افزايش داشته، نشان 
مي دهد كه شــما با مسائل كشور بيگانه ايد، 
با مسائل اقتصادي بيگانه ايد. به اين آماري 
كه اشاره داشتيد دقت كنيد؛ در 6 ماه اخير 
50 درصد نيروي كار تعديل شــده است. 
اكثر كارخانه ها بــه دليل بي تدبيري در ارز 
به نابودي كشيده شده اند، چطور مي گوييد 
همين  مي خواهيد  شــده؟  ايجاد  اشــتغال 

وضعيت را دنبال كنيد؟» 
زبردســت البته در حال حاضر تأكيدش بر 
پيمان كاري ارزي گمرك اســت و خطاب 
به نوبخت هم گفته بود: آيا قانون را مطالعه 

كرده ايد؟ 
آنطور كه رئيس اتــاق همدان به خبرنگار 
همدان پيام گفت: پيمان ســپاري خالف بند 

13 قانون صادرات و واردات است. 
پيمان ســپاري  بــا  مــا  داد:  ادامــه  وي 
ــود  ــئله وج ــا دو مس ــتيم ام ــف نيس مخال
دارد يكــي اينكــه محصــوالت كشــاورزي 
پيمان ســپاري  بــا  نمي تــوان  را 
گمــرك  در  تــا  چــون  شــود  صــادر 
ايــن اتفــاق بيفتــد محصوالتــي ماننــد 
ميوه جــات  و  گوجه فرنگي، ســيب زميني 
و ... فاســد مي شــوند و دوم اينكــه قيمــت 
كــه روي پيمان ســپاري مي گذارنــد بــا 
ــي  ــود همخوان ــادر مي ش ــه ص ــي ك قيمت

ــدارد. ن
زبردســت گفت: به عنوان مثــال 3 هفته 
است كه هيچ كشمشي صادر نشده و هنوز 
در گمرك اســت و ادامه اين روند آسيب 
زيادي به بخــش كشــاورزي مي زند، اما 
احتماالً دولت مسئله پيمان سپاري را حل و 

برخي صادركنندگان را معاف كند.
وي در آن جلســه بــه مشــكالت اوراق 
پيمانكاران هم اشــاره كــرده و گفته بود: 

«آن ســوي ميز نمي داند اين سوي ميز چه 
خبر اســت. بعد از همه ايــن گرفتاري ها، 
آمده ايد كه بگوييــد مي خواهيم با نظرات 
بخش خصوصي كار كنيم؟ شــما يك عمر 
استفاده  خصوصي  بخش  از  مي توانســتيد 
كنيــد و نكرديد. به محــض اينكه به نقطه 
نااميدي رســيده ايد، مي خواهيد از نظرات 

اين بخش استفاده كنيد؟»
حرف زبردســت اين اســت كه اوراقي 
كه بــراي 3 ســال بعد به جــاي پول به 
به روز  بايد  مي دهند  ساختمان  پيمانكاران 
باشــد نه براي چند سال ديگر. چون در 
اين حالت پيمانكار براي تأمين مخارج و 
پرداخت بدهي هايــش به كارگران و بقيه 
بايــد اوراق را با كم كردن مبلغي به بازار 
بفروشد كه اين موجب متضرر شدن آنها 

مي شود.
نايب رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، 
همــدان  اســتان  كشــاورزى  و  معــادن 
ــرايط  ــه در ش ــه ك ــارس گفت ــه ف ــم ب ه
غيرنفتــى،  صــادرات  كشــور  امــروز 
ــتن  ــرپا نگاه داش ــراى س ــه ب ــن گزين بهتري
ــه  ــى ك ــا درســت زمان اقتصــاد اســت. ام
دولــت بايــد صــادرات را تســهيل كنــد و 
ــرد،  ــر بگي ــى در نظ ــوق هاى صادرات مش
صــادرات  مقابــل  بتنــى  ديــوار  يــك 

ــت. ــيده اس كش
بــه گفتــه منوچهــر رضايــى پيمان ســپارى 
ارزى يــا تعهدنامــه ارزى بــه اين معناســت 
كــه صادركننــده وقتــى يــك كاال را صــادر 
مى كنــد ارز حاصلــه را بــه اقتصــاد كشــور 
ــد؛  ــل ده ــت تحوي ــه دول ــد و ب بازگردان
ــده  ــه صادركنن ــت ك ــى اس ــن در حال اي
يــك فــرد معمولــى اســت و چطــور 
امــكان دارد يــك شــخص و يــا يــك 
ــل  ــد ارز حاص ــى بتوان ــركت خصوص ش
ــد در  ــور بازگردان ــه كش از صــادرات را ب
حالــى  كــه دولــت و مجموعــه حاكميــت 

بــه دليــل تحريم هــاى اقتصــادى از انجــام 
ــوان اســت؟ آن نات

ــمش  ــدگان كش ــن صادركنن ــس انجم رئي
ماليــر بيــان كــرده: در حــال حاضــر كاالى 
ــه  ــا توجــه ب ــى ب ــازار داخل ــى در ب صادرات
قيمــت آزاد ارز و بــدون حمايــت و رانــت 
چطــور  پــس  مى شــود،  تهيــه  دولتــى 
ممكــن اســت كــه ارز ماحصــل از فــروش 
ــت  ــم دول ــى تقدي ــت دولت ــا قيم كاال را ب
ــادى  ــه اقتص ــدام توجي ــن اق ــا اي ــرد؟ آي ك
دارد؟ بــه  عنــوان  مثــال اگــر دولــت از 
باغــدار حمايــت مى كــرد تــا او بتوانــد 
كشــمش را ارزان تــر توليــد كنــد و ارزان تــر 
بفروشــد آنــگاه مى توانســت انتظــار داشــته 
باشــد كــه ارز حاصــل از صادرات كشــمش 
نيــز بــا نــرخ دولتــى بــه ســامانه نيمــا بــرود.

وى گفتــه: امــا وقتى هيچ گونــه حمايتى 
از باغــدار، كارخانه دار و تاجر نمى شــود، 
صادركننده چطــور مى تواند قيمت كااليى 
كــه با نــرخ ارز آزاد تمام شــده را به نرخ 
دولتى به دولت تحويــل بدهد و به ديگر 
سخن ضرر و زيان صادركننده را چه كسى 

جبران مى كند؟
رضايى در ادامه با اشاره به اينكه صادرات 
پايــدار در گرو اســتمرار خريد و فروش 
اســت؛ گفت: وقتى صادركننده كااليى را 
مى فروشــد بايد پول خود را دريافت كند 
تا دوباره به خريد و فــروش اقدام كند به  
عبارت  ديگر وقتى صادرات تكرار مى شود 
كه پول حاصل از آن به اقتصاد داخل كشور 
بازگردد مگــر اينكه صادركننده قصد ادامه 
كار را نداشته باشد و بخواهد براى هميشه 

كشور را ترك كند.
 سامانه نيما براى بازگشت ارز به 

كشور بى معنا است
به گفته رضايي، فلسفه سامانه نيما بازگشت 
پول حاصل از صادرات به كشور است كه 
اين اتفاق در حال رخ دادن اســت و عمًال 

اين سامانه بى معنا مى شــود به  ويژه اينكه 
بســيارى از معامالت در كشورهايى چون 
عراق، افغانســتان و آســياى ميانه با ريال 
انجام مى شود و اين كشورها ريال و تومان 
را بهتر از ما مى شناسند، پس ارزى در كار 
نيست كه صادركننده به دولت تقديم كند.

رضايى با بيان اينكه اين تصميمات منطقى 
نيســت، اعالم كــرده: با ابالغ بخشــنامه 
پيمان سپارى ارزى ميزان صادرات از كشور 
و استان همدان به  شدت كاهش يافته و اين 
فعاليت اقتصادى را از توجيه ســاقط كرده 
است و آمار خروجى گمرك مؤيد اين مهم 

است.
 ايجاد بســتر قاچاق با تصميمات 

اشتباه
 وى با اشــاره به اينكه اين نوع تصميمات 
دوم  دوره  و  ســازندگى  دولــت  در  را 
احمدى نژاد نيز شــاهد بوديم كه به نتيجه 
نرســيد، عنوان كرده: اين نوع اقدامات تنها 
صادرات را با وقفــه مواجه مى كند و يك 

ضربه مهلك براى آن خواهد بود.
 خريد بــا ارز آزاد، فروش با ارز 

دولتى
ــده  ــده و صادركنن ــك توليدكنن ــان ي ــه بي ب
همدانــى هــم وقتــى يــك كاال صــادر 
ــك  ــنامه بان ــه بخش ــه ب ــا توج ــود ب مى ش
مركــزى ارز حاصــل از آن بايــد وارد ســامانه 
نيمــا شــود كــه در نتيجــه بــه قيمــت دولتى 
ــده  ــا توليدكنن ــد. ام ــد ش ــبه خواه محاس
ــا  ــه را ب ــواد اولي ــد م ــد كاال باي ــراى تولي ب
ارز آزاد تهيــه كنــد كــه ايــن مســأله از منظــر 

ــه نيســت. ــل توجي اقتصــادى قاب
محمدرضــا مــددى گفته كه اگــر دولت 
بــراى تهيه مواد اوليه نيز ارز دولتى در نظر 
مى گرفت مى توانست انتظار داشته باشد كه 
توليدكننده نيــز ارز حاصل از صادر كردن 
محصوالت خود را بــا قيمت مصوب در 

اختيار دولت قرار دهد.

انتقاد صريح زبردست از تصميم هاي دولت در جمع فعاالن اقتصادي:

دولت با مسائل اقتصادي بيگانه است
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آگهي حصر وراثت
آقاي كيومرث زارعي به شــماره شناسنامه  69 به استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 970395 
تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشــته است كه شادروان فرامرز 
زارعي به شــماره شناسنامه  721 در تاريخ دوشنبه 24 فروردين 1394 
در گذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1-ماه منير اقدام 
فرزند خداداد به شماره شناسنامه 824 همسر متوفي 2-خديجه نوروزي 
فرزند حسنعلي به شماره شناسنامه 262 مادر متوفي 3- محمدمهدي 
زارعي فرزند فرامرز به شــماره شناسنامه 4040396480 فرزند متوفي 
4-معصومه زارعي فرزند فرامرز به شــماره شناســنامه 4040043642 
فرزند متوفي 5-هادي زارعي فرزند فرامرز به شــماره شناسنامه 154 
فرزند متوفي 6-كيومرث زارعي فرزند فرامرز به شــماره شناسنامه 69 
فرزند متوفي 7-منيژه  زارعي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 3 فرزند 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 584)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

آگهى مزايده و فروش اموال نوبت دوم 
در پرونده كالسه  960192/اج م محكوم عليه سيدرضا مصطفوي فرزند سيدنقي محكوم است  پرداخت مبلغ 000/ 350/ 
139 به عنوان محكوم  به در   حق محكوم له حميد رضا عباســى با توجه به ابالغ اجراييه و عدم اقدام محكوم عليه در 
پرداخت محكوم به و به تقاضاى محكوم له لذا اموال مشروحه زير توسط كارشناس ارزيابى شده است طبق مواد 114 و 
139 قانون اجراى احكام مدنى توقيف و از طريق مزايده نوبت دوم توسط دايره اجراى احكام مدنى بهار در روز چهارشنبه 
مورخ 97/8/9 از ساعت 12-13ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهار به فروش مى رسد. مزايده از 
قيمت تعيين شده شروع و از برندگان 10 درصد بهاء فى المجلس دريافت و مابقى حداكثر ظرف يك ماه دريافت مى شود 

و در صورت انصراف از خريد  10٪  پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اموال مورد مزايده: 

  يكباب  منزل مســكوني به مساحت عرصه  98- 323 متر و داراي 8 متر بر از معبر اصلي و ناعياني آن در دو طبقه بر 
اساس پروانه شماره 324 مورخ 64/1/21 و كسر مغازه تجاري همكف به مساحت حدود 166 مترمربع كه از اين مقدار به 
مساحت 21 متر مربع داراي كاربري تجاري است كه در حال حاضر به عنوان پاركينگ مورد استفاده بوده و به مساحت 
34 مترمربع با كاربري انباري تجاري و باقيمانده يك واحد مســكوني و طبقه اول به مساحت حدود  45-170 مترمربع 
يك واحد مسكوني، مصالح بنايي و سقف طاق ضربي، حدود 35 سال ساخت، داخل سفيدكاري و هر طبقه مجزا و داراي 
ابزار آالت، كابينت، سيستم گرمايشي بخاري و آبگرمكن گازي و سرمايشي كولر آبي، نما سيماني، پنجره فلزي و داراي 
امتيازات شــهري، ديوار حياط و حسب نظريه كارشناس رسمى دادگسترى شــش دانگ به ارزش  3،200،000،000ريال 

مي باشد.م الف (580)
 مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهار

آگهي حصر وراثت
خانم سودابه صالح نيا به شماره شناسنامه  718 به استناد 
شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 970298 تقديم اين شورا نموده چنين 
اشعار داشته است كه شادروان خداداد آزادي ابد به شماره 
شناسنامه  63 در تاريخ پنجشنبه 27 مهر 1385 در گذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- ســودابه 
صالح نيا فرزند قربانعلي به شــماره شناسنامه 718 همسر 
متوفي 2- مليحه خاوري فرزند حسن به شماره شناسنامه 
8884 مادر متوفي 2- حسين آزادي ابد فرزند خداداد به 
شماره شناسنامه 4040258029 فرزند متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي 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 581)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف بهار

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

دلجويى باشگاه تراكتورسازى 
از بيژن حيدرى

 باشگاه تراكتورسازى با انتشار بيانيه اى از بيژن حيدرى داور ديدار 
با صنعت نفت به خاطر حواشى پيش آمده با مسعود شجاعى دلجويى 

كرد.
باشــگاه تراكتورسازى تبريز با انتشار بيانيه اى نسبت به حواشى اخير 
درباره محروميت يك جلســه اى مسعود شجاعى و صحبت هايى كه 
كاپيتان تيم ملى عليه بيژن حيدرى داور مسابقه بر زبان آورده واكنش 

نشان داد.
متن بيانيه بدين شرح مى باشد:

"هواداران عزيز و پرشور تراكتورسازى
به پشتوانه حمايت همه جانبه شما اين روزها تراكتور در ساحل آرامش 
به سر مى برد، نتيجه بازى با استقالل خوزستان ديگر به تاريخ پيوسته 
و اينك نگاه ها به بازى با صنعت نفت در آبادان معطوف اســت. بازى 
اخير با صنعت نفت خاطره خوبى را براى ما به جاى نگذاشت و باخت 
در ضربات پنالتى كام ما را تلخ كرد. در كنار اين تلخى، ســوءتفاهمى 
فى مابين كاپيتان تيم محبوب تراكتور و داور محترم بازى باعث ايجاد 

مسائل دامنه دار شد.
ســوءتفاهم بين دو شــخصيت اخالق مدار فوتبال ايران، از يك سو 
دكتــر بيژن حيدرى داور باشــخصيت، تحصيل كــرده و از جراحان 
دوست داشــتنى كشور كه در زلزله كرمانشــاه عاشقانه به كمك مردم 
شتافت. داورى كه والده اش از مردم ديار آذربايجان به شمار مى رود و 
از سوى ديگر مسعود شجاعى كاپيتان محبوب تيم ملى فوتبال ايران و 
باشگاه تراكتورسازى كه همواره به اخالق شهره بوده و در بحرانى ترين 
شرايط كنار مردم بوده است. لذا از عموم هواداران مى خواهيم كه چون 
هميشــه صرفاً به حمايت از تيم محبوب خود بپردازند تا آرامش كه 

بزرگ ترين نياز هر تيم فوتبال است، تأمين شود.
الزم به ذكر اســت؛ باشگاه تراكتورسازى، كادر فنى و بازيكنان ضمن 
اينكــه تابع قانون بوده و به آراى قانونى صادرشــده تمكين خواهند 
كرد همچنين از  مسئولين امر انتظار هميشگى شان نگاه عدالت محور 

است."

موافقت با استعفاى رئيس هيأت كشتى
 مديركل ورزش و جوانان همــدان گفت: على رحيمى فر رئيس 
هيأت كشتى اين اســتان به طور كتبى استعفا داد و فدراسيون پس از 

بررسى جوانب، با اين تصميم وى موافقت كرد.
به گزارش ايرنا، رســول منعم بيان كــرد: رحيمى فر برخالف نظر ما 
اصرار به اســتعفا داشــت و به صورت كتبى نيز درخواست خود را 

ارايه داد.
وى بيان كرد: هم اكنون در حال بررسى گزينه سرپرستى براى معرفى 
به فدراسيون كشتى هستيم تا بتوانيم به صورت قانونى نسبت به اداره 

هيأت كشتى استان همدان اقدام كنيم.
منعم افزود: همچنين ظرف ســه ماه آينده نســبت به تشكيل مجمع 

انتخاباتى رئيس هيأت كشتى استان همدان اقدام خواهيم كرد.
وى يادآور شــد: در اين مدت هيأت كشــتى اســتان همدان به 
صورت سرپرستى اداره مى شــود و براى اينكه شائبه اى ايجاد 
نشــود، سرپرســت را از بين يكى از كاركنان دســتگاه ورزش 

كنيم. مى  انتخاب 
على رحيمى فر كه يازدهم بهمن ماه ســال 95 به عنوان رئيس هيأت 

كشتى همدان انتخاب شده بود، اواخر شهريورماه امسال استعفا كرد.
با استعفاى رحيمى فر، محمد حسامى سخنگوى اين هيأت نيز استعفا 

كرد.
گفته مى شود رايزنى ها براى سپردن سكان هيأت كشتى استان همدان 
به يكى ديگر از اعضاى شــوراى اسالمى شهر همدان در حال انجام 

است.
اين عضو شــورا در انتخابات دوره گذشــته هيأت كشتى همدان نام 

نويسى كرده بود اما قبل از انتخابات استعفا داد.
 باشگاه پاس تعيين تكليف شود

مديــركل ورزش و جوانان همدان در ادامه با اشــاره به وضعيت تيم 
پاس اظهار داشــت: انتظار داريم وضعيت مديريتى اين باشگاه تعيين 

تكليف شود.
رسول منعم افزود: مسئوالن اجرايى بايد نسبت به بررسى شرايط تيم 
تصميم گيرى كنند و دســتگاه ورزش نيز در توان خود آماده هرگونه 

همكارى است.
وى در خصوص انتقال بازى هاى پاس از ورزشــگاه شهداى قدس 
همدان به ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج گفت: اين خواسته 
باشگاه پاس بوده و دستگاه ورزش استان نيز بر اين اساس نامه نگارى 

الزم را انجام داده است.
منعم خاطرنشــان كرد: اميدواريم در روزهاى آتى وضعيت مديريتى 
باشگاه مشخص شود تا اين تيم با شرايط بهترى رقابت هاى اين فصل 

خود را ادامه دهد.

فراخوان ثبت  نام انتخابات
 رئيس هيأت هاكى همدان

 لطيفى از آغاز ثبت نام كانديداهاى رياســت هيأت هاى اسكواش، 
بسكتبال و انجمن هاى ورزشى خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، مسئول 
امور مجامع هيأت هاى ورزشــى اداره  كل ورزش و جوانان اســتان 
همدان از آغاز ثبت نام كانديداهاى رياســت هيأت هاكى همدان خبر 

داد.
وى اظهار كرد: بر اساس تبصره 2، ماده 7 آئين نامه هيأت هاى ورزشى 
از امروز يكشــنبه يكم بهمن ماه نام نويســى متقاضيان براى تصدى  
رياست هيأت آغازشده و ازكليه عالقمندان احراز پست رياست هيأت 
هاكــى دعوت بعمل مى آيد براى دريافت فرم ثبت نام وارائه مدارك 
مورد نياز به دبيرخانه مجمع واقع در اداره كل ورزش وجوانان استان 

مراجعه كنند.
جمال لطيفى با اشــاره به شــرايط نام نويسى در اين انتخابات گفت: 
اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران، تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور، عدم سوء سابقه كيفرى، دارا بودن 
حداقل 30 سال سن و دارا بودن تحصيالت فوق ديپلم از شرايط ثبت 

نام در اين انتخابات است.
وى مدارك مورد نياز براى نام نويسى را تكميل فرم ثبت نام، فتوكپى 
از تمام صفحات شناســنامه، فتوكپــى كارت پايان خدمت يا معافيت 
دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح، فتوكپى از آخرين مدرك 
تحصيلى، دو قطعه عكس 3*4 پشــت نويسى شــده 6، ارائه برنامه 
پيشنهادى شامل ( كوتاه مدت و ميان مدت) و نحوه تامين منابع مالى 

هيأت و معرفى و پيشنهاددبير و نايب رئيس بانوان عنوان كرد.

حضور تيم شهيد همدانى هيأت تنيس 
استان در مسابقات ليگ تنيس كشور

 مســابقات ليگ دسته 2 باشگاه هاى تنيس كشور از هفته آينده در 
مشهد مقدس آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ، مسابقات 
ليگ دسته 2 باشگاههاى تنيس كشور در حالى از هفته آينده در مشهد 
مقدس آغاز خواهد شــد كه هيأت تنيس استان همدان سه تيم به اين 

رقابتها اعزام خواهد نمود.
بر اين اساس تيم تنيس شــهيد همدانى هيأت تنيس استان همدان با 
تركيب اميرحسين شفيعى ناطق ، حامد نواختى و بصير پيلوار در اين 
رقابتها حاضر خواهد شــد. قرعه كشى اين مسابقات روز جمعه هفته 

جارى در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

تكميل فاز دوم سالن1500نفر فامنين
 فاز دوم سالن1500نفرى فامنين يكى از مهمترين پروژهاى عمرانى 

ورزشى استان با35درصد پيشرفت فيزيكى تكميل شد..
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ،حسين 
قراگوزلــو رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين وكريم 
كالهچيان مسئول واحد فنى و مهندســى اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان به همراه اميرنادر سراج مهندس ناظر شهرستان از پروژه هاى 
ورزشى فامنين بازديد كردند و از نزديك درجريان مسايل و مشكالت 

مربوط به اين پروژها قرارگرفتند.
كريم كالهچيان دراين بازديد گفت:فاز دوم ســالن1500نفرى فامنين 
يكى از مهمترين پروژهاى عمرانى ورزشى استان با35درصد پيشرفت 
فيزيكى خوشبختانه با پيگيرى هاى مديركل ورزش و جوانان استان و 

جذب اعتبارات خوب تكميل شده است
وى ادامــه داد:عمليــات اجرايــى احداث اين ســالن ورزشــى در 
اوخرسال95 آغازشده ودر مساحت 3350متر مربع با اعتبارى بالغ بر 

3 ميليارد ريال از اعتبارات استانى در حال ساخت است.
وى تصريح كرد: زمين اين ورزشگاه توسط شوراى شهر و شهردارى 

فامنين تأمين شده است.

صعود سرخابى هاى در رده بندى 
باشگاههاى جهان

 تيم هاى پرسپوليس و اســتقالل در جديد ترين رده بندى بهترين  
تيم هاى فوتبال باشــگاهى جهان كه در ســايت كالب  ورلد رنكينگ 
اعالم شــد، به ترتيب در رده هاى اول و دوم باشگاههاى ايران و 191

و 197 جهان ايستادند.
به گزارش ايرنا، در اين رده بندى پرسپوليس 3096 امتياز گرفت هفت 
پله صعود كرد و از رده 198 به 191 جهان رسيد. همچنين تيم استقالل 
تهران با كسب 3029 امتياز و با دو پله صعود در رده 197 قرار گرفت. 

رده بندى قبلى مربوط به هفته گذشته است. 
در اين رده بندى تيم ذوب آهن اصفهان با 2196 امتياز و 10 پله صعود 
در رده 286 قرار گرفت و تراكتورســازى تبريز با 1005 امتياز و 5 پله 
صعود در رده 556 جهان ايستاد. اما تيم سايپا در اين رده بندى 9 پله 

سقوط كرد و در رده 508 جهان جاى گرفت.
در اين رده بندى تيم «چونبونگ هيونداى موتوز» كره جنوبى با 7240

امتياز در جايگاه 35 جهان و بهترين تيم باشگاهى در قاره آسيا است. 
تيم «سوون سامسونگ» كره جنوبى نيز با 6234 امتياز و جايگاه 50 ، 

دومين تيم برتر قاره كهن است. 
در اين گزينش تيم فوتبال رئال مادريد اسپانيا با 15489 امتياز بهترين 
تيم جهان است و بارسلونا با 14501 امتياز و اتلتيكومادريد با 13306

به ترتيب در جايگاه هاى دوم و سوم قرار دارند.
تيم فوتبال پرســپوليس شب گذشــته در بازى رفت نيمه نهايى ليگ 
قهرمانان آســيا مقابل السد قطر در شهر دوحه موفق شد حريف خود 

را با يك گل شكست دهد.
ديدار برگشت اين دو تيم اول آبان ماه برگزار مى شود.

اعزام 3 تيم تنيس از همدان به ليگ دسته دوم 
كشور

 رئيس هيأت تنيس اســتان همدان از اعزام سه تيم به مسابقات دسته 
دوم كشور خبر داد.

سيد عادل برقعى با اشاره به برگزارى ليگ دسته دوم تنيس كشور، اظهار 
كرد: ليگ دســته دوم تنيس باشگاه هاى كشــور از ابتداى هفته آينده به 

صورت مجتمع برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: اين مســابقات از 14 مهرماه در شهر مقدس مشهد برگزار 

خواهد شــد و در نهايت تيم هاى نخست جداول مختلف به ليگ دسته 
اول تنيس اعزام خواهند شد.

رئيس هيأت تنيس استان همدان در گفتگو با  فارس  گفت: استان همدان 
با ســه تيم مختلف در اين ليگ شركت خواهد كرد و با برنامه ريزى به 

دنبال صعود يكى از تيم هاى خود به ليگ باالتر هستيم.
وى اضافه كرد: بر اين اساس تيم تنيس شهيد شمسى پور استان همدان با 
تركيب محمدرضا زرمهر، اميد سامى و اميرپويا حميدى در اين رقابت ها 

حاضر خواهد شد.
برقعى افزود: تيم بعدى استان همدان در اين رويداد، تيم شهيد همدانى 

است كه با تركيب اميرحسين شفيعى ناطق، نصير پيلوار و حامد نواختى 
وارد مسابقات خواهد شد.

رئيس هيأت تنيس استان همدان تصريح كرد: ديگر تيم همدانى حاضر 
در ليگ دســته دوم، تيم شهيد برقعى اســت با نفراتى همچون مهرداد 
اسدى شــيوا، بهشاد ظهيرنيا و سروش اسكندرلو در اين رقابت ها حاضر 

خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: در اين مسابقات استان همدان به سه تيم مختلف 
اعــم از يك تيم قوى، يك تيم خوب و يك تيم از جوانان و آينده داران 

خود شركت خواهد كرد.

يك ايرانى نايب رئيس 
فدراسيون جهانى بيليارد 

و اسنوكر شد
 «هاشم اسكندرى» رئيس فدارسيون 
بولينگ، بيليارد و بولــس ايران با راى 
هيأت رئيسه فدراسيون جهانى بيليارد و 
اســنوكر به عنوان نايب رئيس افتخارى 

اين نهاد شد.
بيليــارد و بولس، در اين جلســه كه به 
رياست «مبارك الخيارين» رئيس جهانى 
اين كنفدراسيون و ساير اعضا به ميزبانى 
كشور قطر برگزار شد، اسكندرى افتخار 

اين عنوان را كسب كرد.
اسكندرى پست نايب رئيسى فدراسيون 
ورزش هــاى بيلياردى آســيا را نيز بر 

عهده دارد.
رقابت هاى جهانى اسنوكر زير 16 سال 
جهان در كشور روسيه در حال برگزارى 
است و تيم اعزامى ايران در دومين روز 
اين مســابقات موفق به كســب چهار 
پيروزى مقابل حريفانى از كشــورهاى 
ولز و روســيه توسط محراب سلطانى، 
محمد بن رشيد و شــاهين سبزى شد 
و آتيال ســلطانى مقابل نماينده روسيه 

شكست خورد.

اعتراف مودريچ
 هافبك رئال مادريد به خوب نبودن 

جو ميان هم تيمى هايش اعتراف كرد.
به  گزارش  ايسنا ، رئال مادريد در هفته  
دوم ليــگ قهرمانان اروپــا با يك گل 
مغلوب زسكامســكو شد. لوكا مودريچ 
كــه در نيمه دوم براى سفيدپوشــان به 
ميــدان رفت به رســانه ها گفت: انتظار 
نداشــتيم در اين جا چنيــن امتيازى از 
دست دهيم. كامال مشخص بود كه جو 
خوبى ميــان بازيكنان مان برقرار نبود. با 
اين حال از اين شــرايط عبور كنيم و با 
سر باال به كار خود ادامه  دهيم. ما در سه 
بازى اخير به خصوص برابر سويا خوب 
بازى نكرديم و مقابل زسكا نيز بهترين 
سطح خود را نشــان نداديم. زمانى كه 
در ســه بازى پياپــى نمى توانيد دروازه  
حريفان را باز كنيد وضعيت كمى نگران 
مى توانيم  هستم  مطمئن  مى شود.  كننده 
از اين شــرايط خارج شويم. من اشتياق 
زيادى براى بازى كــردن دارم و مثبت 
فكر مى كنم. با همين شرايط به تالش و 
تمرين مى پردازم تا بهتر شوم و بازى ها 

را با پيروزى پشت سر بگذارم.

اوزان وزنه برداران ايران 
در مسابقات جهانى 

مشخص شد
 اوزان ملى پوشان وزنه بردارى ايران 
براى مسابقات جهانى مشخص شد كه 
مهمترين اتفاق حضور على هاشمى در 

يك وزن غير المپيكى است.
به گزارش ايسنا، مسابقات وزنه بردارى 
قهرمانى جهان 2018 از 10تا 19 آبان در 

عشق آباد تركمنستان برگزار مى شود.
با توجه به اينكه مسابقات جهانى در 10

وزن جديد برگزار مى شود، ايران هم با 
تركيب كامل يعنى 10 وزنه بردار در اين 

رقابتها شركت مى كند.
البتــه ايــران در هــر 10 وزن نماينده 
نخواهد داشــت بلكه در وزن هاى باال 

دو نفر را اعزام مى كند.
نكته قابل توجه حضور على هاشــمى 
قهرمــان جهــان2017 در دســته 102
كيلوگرم اســت و او تصميم گرفته در 

يك وزن غير المپيكى وزنه بزند.

برگزارى آزمون دان يك 
تا سه ويژه بانوان در 

استان 
 آزمون سراسرى دان يك تا سه ويژه 
بانــوان به ميزبانى هيأت جودو اســتان 

همدان برگزار مى گردد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان ، آزمــون 
سراســرى دان يك تا ســه ويژه بانوان 
به ميزبانى هيأت جودو اســتان همدان 
برگزار مى گردد.ايــن آزمون در جهت 
ارتقاى سطح دانش جودوكاران ،يكدوره 
آزمون دان يك تا ســه بانوان به مدت 2
روز از 19 الــى 20 مهــر ماه به ميزبانى 
اســتان همدان برگزار خواهد شد ،اين 
آزمون با حضور تكتــم بيدل به عنوان 
ناظر فدراســيون ،كبرى كرمى ممتحن 

برگزار خواهد شد.

حامد صيفى»
 كارگاه تخصصى و دو روزه تپانچه زير 
نظر ســرمربى اوكراينى تيم ملى كشورمان 
روز گذشــته در همدان به كار خود پايان 

داد.
الكساندر سماكين سرمربى تيم ملى تپانچه 
و محســن نصراصفهانــى مربى خوب تيم 
ملى كشورمان كه دوشنبه شب وارد همدان 
شــده بودند، بعــد از برگــزارى كارگاه 2

روزه براى ورزشكاران و مربيان اين رشته 
ورزشــى در همدان، امروز راهى كرمانشاه 

مى شوند.
هيــأت تيراندازى اســتان همــدان بعد از 
رايزنى با فدراســيون موفق به اخذ ميزبانى 
اين كارگاه شــد تا ورزشــكاران و مربيان 
تپانچه همدان با شــيوه هاى تكنيكى، نحوه 
تيراندازان  آماده سازى  چگونگى  تمرينات، 
و ســاير موارد مربوط با اين رشته ورزشى 

بيشتر آشنا شوند.
صبح روز سه شنبه كارگاه تئورى اين رشته 
زير نظر ســماكين و نصراصفهانى در سالن 
كنفرانس استاديوم شهيد شمسى پور برگزار 
شد كه در آن نزديك به 30 نفر از مربيان و 

ورزشكاران حضور داشتند.
منيــژه كاظمــى، صالــح فريــدى، مهدى 
پورصالحى، ســيدمهدى موســوى، جمال 
عباســى، مينا بارانى، معصومــه خدابنده لو، 
غزاله زراعتچى و فاطمه چهاردولى از جمله 

چهره هاى حاضر در اين كارگاه بودند. 
رســول منعم مديــركل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان در ايــن كارگاه گفــت: 
تيراندازى همدان همواره جزو برترين هاى 
كشور بوده و جاى خوشحالى است كه تنها 
مدال كاروان تيراندازى ايران در جاكارتا را 

ورزشكار همدانى كسب كرد.
وى تصريح كرد: برگــزارى چنين كارگاه 
هايى به ارتقاى سطح ورزشكاران و مربيان 
كمك شــايانى مى كند و اميدواريم هيأت 
تيرانــدازى به همين منوال بــه برنامه هاى 

خوب خود ادامه دهد.
سيدناصر محمودى رئيس هيأت تيراندازى 
اســتان هم در اين كارگاه بــا خيرمقدم به 
اعضاى كادرفنى تيم ملــى تپانچه گفت: با 
حمايت هاى رئيس فدراســيون و مديركل 
ورزش و جوانان و تالش اعضاى هيأت اين 
دوره را در همدان برگزار كرده ايم تا تپانچه 

بيش از پيش در مسير رشد قرار گيرد.
وى عنوان كرد: خوشــبختانه تيراندازى در 
وضعيت مناسبى قرار دارد و در تپانچه نيز 

جزو بهترين هاى ايران هستيم.
محمودى ادامه داد: توسعه رشته تپانچه در 
دستور كار است و مى خواهيم اين ورزش 
همانند تفنگ توسعه چشمگيرى در سطح 

استان و كشور داشته باشد.
همچنين عصر روز سه شــنبه و عصر روز 
گذشــته كارگاه عملــى تپانچــه زير نظر 
اعضــاى كادرفنى تيم ملى كشــورمان در 
سالن شــهيد ضرابيان همدان برگزار شد. 
در ايــن كارگاه مينا قربانــى چهره مطرح 

تيراندازى كشورمان نيز حضور داشت.
 استعداد خوب همدانى ها

الكساندر ســماكين در پايان سفر خود به 
همــدان، در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
كرد: همدان آنطور كه من ديدم سرشــار از 
استعداد به خصوص در حوزه بانوان است. 
مى طلبــد تا هيــأت و مجموعه ورزش در 
اينجا بيشــتر به تيراندازى توجــه كنند تا 

شاهد بروز استعدادها باشيم.
داراى  همــدان  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
مهره هاى باتجربه اى مثل پورصالحى است 
و در قسمت بانوان هم جوان خوش آتيه اى 
به اســم مينا قربانى را پرورش داده. قربانى 
آينده درخشــانى دارد و مى دانم كه او قادر 

به كسب مدال هاى مهم بين المللى است.
سرمربى اوكراينى تيم ملى تپانچه ايران، با 
اشــاره به وضعيت اين رشته در كشورمان 
گفــت: تيراندازى بانوان ايــران به مراتب 
بهتــر از مردان اســت و عملكــرد آنها در 
رويدادهاى بين المللى گذشــته نشــان از 

توانمندى آنها دارد.
وى بيــان كرد: كمتر از 4 ماه اســت كه به 

عنوان ســرمربى تيــم ملى تپانچــه ايران 
فعاليت دارم و در ايــن مدت كوتاه بانوان 

ايرانى را سختكوش ديدم.
ســماكين اضافه كرد: عملكرد تيم تپانچه 
ايران در بازى هاى آسيايى اندونزى مطلوب 
بود به ويژه بانوان كه پرتالش و سختكوش 
نشــان دادند و بســيار خــوب جنگيدند. 
هانيه رســتميان و گلنوش ســبقت الهى در 
بازى هاى آسيايى عملكرد خوبى داشتند و 

به آينده آنها اميدوار هستم.
ســرمربى تيم ملى بيــان كــرد: حتى در 
مســابقات جهانى نيز چهارم شــديم و در 

يك قدمى مدال برنز قرار داشتيم.
ســماكين پيرامون وضعيت همكارى خود 
گفــت: اگر قراردادم ادامــه يابد تا المپيك 
2020 در تيم ملــى ايران خواهم ماند و 4

مسابقه مهم جهانى را در پيش داريم.
وى نياز اصلى تيم ملى را حضور در ميادين 
مختلف بين المللى و كمپ هاى مهم ساير 
كشورها دانست و گفت: ملى پوشان ايرانى 

نياز به تجربه بيشتر دارند.
از  همدانى  تيرانــدازان  موفقيت   

گذشته تا امروز
محسن نصراصفهانى مربى تيم ملى تپانچه 
هم درباره اين ســفر گفت: اين اســتان از 
ديرباز مهد تيراندازى كشور بوده و مفاخر 
زيــادى در ايــن حوزه به ورزش كشــور 

معرفى كرده است.
وى اضافه كرد: مه لقا جام بزرگ بدون ترديد 
افتخــار ارزنده جامعه تيراندازى كشــور به 
ويژه بانوان به شــمار مى رود كه بايد از اين 
ظرفيت هاى بالقوه در راستاى ارتقا و توسعه 

رشته تيراندازى استفاده شود.
نصراصفهانى بيان كرد: هم اكنون نيز ركورد 
تپانچه كشور در اختيار ورزشكاران همدانى 
اســت و با اين روند كسب مدال جهانى و 
المپيك توسط ورزشكاران همدانى دور از 

دسترس نيست.
وى تاكيد كرد: تداوم اين موفقيت مستلزم 
حمايت همه جانبه از سوى دستگاه ورزش 

و هيأت تيراندازى همدان است.
مربى تيم ملى تپانچه كشــور خاطرنشــان 
كــرد: اين ظرفيت موجود نيــاز به تقويت 
دارد تا بتوانيم در مياديــن مهم بين المللى 

شاهد درخشش تيراندازان همدانى باشيم.
گفتنى است؛ روز گذشته سرمربى و مربى 
تيم ملــى از غار عليصدر و شــهر جهانى 
ســفال (اللجين) بازديد و از ظرفيت هاى 

گردشگرى استان تمجيد كردند.

گام بلند همدان 
براى توسعه تپانچه

■ سماكين: همدان سرشار از استعداد در تيراندازى است

ايران  تپانچه  تيم  عملكرد 
آســيايى  بازى هــاى  در 
اندونزى مطلــوب بود به 
ويژه بانــوان كه پرتالش 
دادند  نشان  سختكوش  و 
و بســيار خوب جنگيدند. 
گلنوش  و  رستميان  هانيه 
بازى هاى  در  سبقت الهى 
خوبى  عملكرد  آســيايى 
آنها  آينده  به  و  داشــتند 
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ديابت را با اين شيوه هاى آسان و نوين 
درمان كنيد 

 محققان توانســته اند مردمك ســنج پوشــيدنى براى تشخيص 
ديابت بســازند، اين مردمك سنج در شــرايطى حساس مى تواند 
با شناســايى مردمك چشم تشــخيص دهد كه آيا يك فرد مبتال به 
بيمارى ديابت اســت يا خير. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
اختراعات محققان در سراسر جهان، سبب رشد و پيشرفت جوامع 
و باز شــدن دريچه هاى جديدى از علم و فناورى مى شود، در اين 
بســته خبرى بنا داريم به معرفى برخى از اين اختراعات بپردازيم.

همچنين به تازگى محققان موفق به توليد چســبى مخصوص براى 
كمك به بيماران ديابتى شــده اند.اين چسب راه حلى مناسب براى 

پيشگيرى از قطع پاى بيماران مبتال به ديابت است

طراحى سلول هاى« T » براى شناسايى 
دقيق سلول هاى سرطانى

 « T »مطالعــات محققان در زمينه درمان بوســيله ســلول هاى  
مخصوصا گيرنده آنتى ژن كايمريك (CAR) نشان داد كه اين سلول 

باعث درمان تومورهاى مقاوم به درمان شده است.
Baylor به گزارش مهر ، محققان در مركز ژن درمانى كالج پزشكى

و بيمارســتان كودكان تگزاس و هوستون راه هايى را براى اطمينان از 
هدفمند بودن سلول هاى T براى سلول هاى سرطانى در مقابل سلول 
هاى غير ســرطانى يافتند.اين روش ها به وسيله تغيير در سلول هاى 
T براى شناسايى مولكول هاى مخصوص سلول هاى سرطانى كه در 
سطح آن ها قرار گرفته اند صورت گرفت تا فقط توان تشخيص يك 

نوع سلول سرطانى را داشته باشند.

مركز توسعه  نانوالكترونيك ايران 
راه اندازى شد

 مركز توســعه  نانوالكترونيك ايران به اختصار INEC، توسط ستاد 
ويژه توسعه فناورى  نانو راه اندازى شــد.به گزارش مهر، رسالت اصلى 
مركز توسعه  نانوالكترونيك، ايجاد يك مركز تخصصى-حمايتى فناورى 
محور در كشــور جهت كاهش فاصله بين دانشگاه و صنعت در حوزه  
نانوالكترونيك و بومى سازى آن است.بازار بالقوه و نيروى انسانى مستعد 
و نخبه در كشــور براى ايجاد جهش بزرگ در صنعت نانوالكترونيك از 
انگيزه هاى اصلى تأسيس اين مركز است. اولويت اين مركز توسعه  فناورى 
منجر به ساخت نمونه  اوليه ى محصوالت با رويكرد تجارى سازى آن ها، 
ورود بــه صنعت و خلق ثروت از فناورى اســت كه در نهايت در قالب 

شركت هاى دانش بنيان در حوزه  نانوالكترونيك متجلى خواهد شد.

نفوذ هكرها به گوشى هاى آيفون 
با يك حفره امنيتى

iOS وجود   آسيب پذيرى جديدى در نسخه جديد سيستم عامل 12
دارد كه به هكرها اجازه مى دهد به تصاوير موجود در گالرى گوشى كاربران 
دسترســى پيدا كنند.به گزارش ايسنا،اين روزها كه بازار آسيب پذيرى و 
ضعف هاى رايانه اى به شدت رونق گرفته و اطالعات شخصى كاربران 
را تهديد مى كند، شركت هاى توسعه دهنده و غول هاى تكنولوژى بسيارى 
نيز به دنبال برطرف كردن اين موانع و مشكالت سايبرى هستند و در  اين 
راستا نسخه هاى به روزرسانى جديدى را منتشر مى كنند. متخصصان فعال 
در حوزه امنيت سايبرى به تازگى با انجام بررسى هاى متعددى سعى دارند 
عالوه بر متذكر شدن به شركت هاى توسعه دهنده اپليكيشن، نرم افزار و 

سيستم عامل، به كاربران نيز هشدار دهند

ابرخودرويى كه 2 ثانيه اى سرعتش به 100 
كيلومتر بر ساعت مى رسد

  يك خودروساز ژاپنى از ابرخودرويى الكتريكى رونمايى كرده كه 
در 2 ثانيه سرعت خود را از صفر به 100 كيلومتر برساعت مى رساند.
Owl از خودروى فناورانه Aspark به گزارش مهر ، شركت ژاپنى
رونمايى كرده كه مى تواند در 2 ثانيه ســرعت خود را از صفر تا 100

كيلومتر بر ساعت برساند.   
 افراد مى توانند نخستين مدل هاى اين خودرو را با قيمت 3.1 ميليون 
پوند ســفارش دهند.خودرو Owl قرار است در نمايشگاه خودروى 
پاريس رونمايى شود.خودروى مذكور 430 اسب بخار قدرت دارد و 
وزن آن كمتر از 1900 پوند است. مشتريان مى توانند با پيش پرداخت 

890 هزار پوند،  خودرو Owl را سفارش دهند.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هركس كه دوست دارد به محبوب ترين فرد روى زمين در نزد اهل آسمان 
نگاه كند به حسين بنگرد

المناقب الين شهر اشوب ج4 ص37

مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان مطرح كرد
خروج زائران همدانى از مرز خسروى

■ راه اندازى 10 موكب در عراق
 مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان با بيان اينكه خروج زائران 
همدانى در اربعين از مرز خســروى است، گفت: امسال از طرف ايران 
622 موكب در عراق برپا مى شــود كه سهم اســتان همدان 10 موكب 

است.
مهرداد نادرى فر در جلسه ستاد اربعين حسينى به تشريح برنامه هاى ستاد 
اربعين اســتان پرداخت و اظهار كرد: سال گذشته در استان 40 ايستگاه 

صلواتى فعال بود كه توانستند از 2 هزار زائر ميزبانى كنند.
وى با بيان اينكه سال گذشته روزانه 8 هزار نفر در ايستگاه هاى صلواتى 
اســكان داده  شدند و به 100 هزار نفر غذا داده شد، افزود: اربعين سال 

گذشته 2 ميليون و 300 هزار نفر از استان همدان عبور كردند.
مديركل امور اجتماعى اســتاندارى همدان با بيان اينكه در اربعين سال 
گذشته 2 ميليارد و 300 ميليون تومان نذورات و كمك مردمى در سطح 
استان جمع آورى شــد، ترويج فرهنگ اربعين، توجه به نظم و امنيت، 
توجه به اصل مردمى بودن برنامه اربعين، تســهيل گر بودن دستگاه هاى 
اجرايى، احترام به فرهنگ مردم عراق، تقويت انســجام مكتب تشيع و 
اديان الهى، تقرب بين مذاهب اسالمى، ترويج تأثيرات گردهمايى بزرگ 
اربعيــن، توجه به حاكميت قانون و تأمين بســترهاى نظم و امنيت در 

مرزها را از جمله موارد مورد تأكيد وزارت كشور عنوان كرد.
بــه گزارش فارس ، وى با تأكيد بر اينكه توجه به مســائل فرهنگى در 
ايستگاه هاى صلواتى مورد توجه گروه هاى فعال قرار گيرد، خاطرنشان 
كرد: توجه به مردم محورى، توسعه مشــاركت ها و اقدامات داوطلبانه، 
ســاماندهى هيأت هاى مذهبى و افراد داوطلب، ارائه خدمات مناســب 
به زائران، افزايــش تنوع خدمات در ايســتگاه هاى صلواتى، مديريت 
هزينه هاى غير ضرور و عدم اســتفاده از نماد ســازمان هاى دولتى را از 
ديگر مواردى برشمرد كه بايد توسط مديران ايستگاه هاى صلواتى مورد 

توجه قرار گيرد.
نادرى فر در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به اينكه همدان در 
بخش اعزام زائر به عراق جزء پنج اســتان نخست كشور است، گفت: 
امســال مرز شــلمچه براى زائران خارجى از كشــورهاى افغانستان و 
پاكستان، مرز خســروى براى زائران كشور آذربايجان انتخاب شده كه 

زائران همدان نيز بايد از اين مرز عبور كنند.
وى در پايــان از راه اندازى دفتر كنســولگرى وزارت خارجه عراق در 
همدان خبر داد و اظهار كرد: امسال از طرف ايران 622 موكب در عراق 

برپا مى شود كه سهم استان همدان 10 موكب است.
آمادگى 120 مسجد و حسينيه براى ميزبانى از زائران حسينى در همدان
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان نيز  از اعالم 120 مسجد و 

حسينيه براى ميزبانى از زائران حسينى در اربعين خبر داد.
به گزارش فارس ، حجت االســالم على دشتكى با تأكيد بر لزوم حفظ 
مردمى بودن مراسم اربعين و ميزبانى از زائران اظهار كرد: اگرچه امسال 
دشمنان در تالش بودند مراسم دهه اول محرم را كمرنگ نشان دهند اما 

اين مراسم در 5 هزار نقطه برگزار شد.
وى با بيان اينكه امسال حضور مردم به ويژه جوانان در مراسم عزادارى 
حسينى نسبت به سال گذشته پررنگ تر بود، افزود: تشكيل هيأت خدام 
اربعين توســط همدان كارى منحصربه  فرد بــود و بازخورد خوبى را 

داشت.
جانشــين پليس  راه استان همدان نيز با بيان اينكه در مراسم اربعين سال 
گذشــته 83 فقره تصادف رخ داد كه 17 مورد از آن منجر به فوت شد، 
اظهار كرد: اين رقم نســبت به ســال 95 ، 23 درصد كاهش را نشــان 

مى دهد.
ســعيد اســماعيلى با بيان اينكه بــراى كاهش تصادفات الزم اســت 
ايســتگاه هاى صلواتى متناســب با زمان تردد زائران در هنگام رفت و 
برگشــت برپا شــوند، افزود: بايد هنگام برپايى ايستگاه هاى صلواتى، 

سيستم روشنايى و فاصله آن ها با معبر مورد توجه قرار گيرد.

راه اندازى كتابخانه سيار 
در فامنين و اسدآباد

 مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با 
بيان اينكه كتابخانه ســيار در شهرســتان فامنين و 
اسدآباد راه اندازى مى شــود، گفت:  اداره ارشاد و 
فرهنگ اســالمى رديف اعتبار جديدى براى خريد 

نشريات تعريف كند.
بــه گزارش فــارس، عاطفــه زارعــى در انجمن 
كتابخانه هاى استان همدان، اظهار كرد: خوشبختانه 
ســال گذشــته بيش از 12 هزار نســخه كتاب در 
حمايت از نويسندگان بومى خريدارى و در سطح 

كتابخانه ها توزيع شد.
وى از راه اندازى چند پروژه در حوزه كتابخانه هاى 
عمومى استان ابتداى سال 97 خبر داد و گفت: چند 
پروژه كتابخانه اى در حال تكميل اســت كه ابتداى 

امسال پيش بينى اعتبارات آنها انجام شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با اشاره 
به ارائه گزارشــى از شــركت افراد در كتابخوانى 
رضوى اســتان، گفت: با شــركت 45 هزار نفر از 
استان در اين جشــنواره شاهد رشد 119 درصدى 

بوديم.
وى تاكيــد كرد: آمار نشــان دهنده رفتــار و روند 
مطالعاتى جامعه اســت كه اميدواريــم اين تعداد 
بيشتر نيز و كتابخوانى همواره در سبد خانوار جاى 

داشته باشد.
زارعــى با بيــان اينكه عضويــت در كتابخانه هاى 
عمومى كشور نسبت به جمعيت پايين است، گفت: 
نســبت عضو فعال كتابخانه هاى استان به جمعيت 
4,37 درصد اســت كه اين ميزان نسبت به ميانگين 

كشورى باالست.
وى با اشــاره به اينكه همدان در مقايســه با كشور 
تعداد عضو كتابخوان بيشترى دارد، افزود: عضويت 
در برخى شهرستان ها نظير كبودراهنگ نيز نسبت به 

ميانگين استانى باالست.
بــا  همــدان  عمومــى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
ــاى  ــت در كتابخانه ه ــن عضوي ــه ميانگي ــان اينك بي
عمومــى كشــور نســبت بــه جمعيــت ســه درصــد 
بــه 4,37  اســتان  در  ميــزان  ايــن  كــه  اســت 
ــرد: در برخــى از  ــد، خاطرنشــان ك درصــد مى رس
ــى دارد  ــيار خوب ــت بس ــتان وضعي ــاخص ها اس ش
كــه بــراى نمونــه در جشــنواره كتابخوانــى رضــوى 
و ارائــه خدمــات هــر ســال صاحــب رتبــه هســتيم.

ــم  ــه شش ــان برنام ــه پاي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــه  ــا توجــه ب ــد درصــد عضويــت را ب توســعه باي
فراهــم كــردن زيرســاخت ها بــه 5,8 درصــد 
برســانيم، گفــت: اميــدوارم ايــن ميــزان بــا تــالش 

همه جانبــه محقــق شــود.
زارعــى بيــان كــرد: در جشــنواره كتابخوانــى 
ــغ  ــا مبل ــرا تنه ــه چ ــد ك ــى ش ــوى نقدهاي رض
تعــدادى از منابــع اطالعاتــى هســتيم كــه اميــدوارم 
برگــزارى  بــه  نســبت  ســازمان ها  و  خيريــن 

ــد. ــت كنن ــا را حماي ــى م ــابقات كتابخوان مس
وى بــا بيــان اينكــه آمــوزش و پــرورش همــكارى 
ــتاى  ــداران در راس ــد و كتاب ــا دارن ــا م ــى ب خوب
مى شــوند،  مــدارس  وارد  كتاب هــا  معرفــى 
كــه  هنگامــى  مناطــق  از  بســيارى  در  گفــت: 
زيرســاخت هاى آمــوزش و پــرورش جــواب 
ــاب  ــن كت ــوزه تامي ــم در ح ــعى كرده اي ــداده س ن

ــم. ــك كني ــه كم ــن مجموع ــه اي ب
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در حــوزه رســيدگى بــه 
ــا ســازمان ها جلســاتى برگــزار  مناطــق محــروم ب
ــاه مصــوب شــد  ــل مردادم ــزود: اواي ــم، اف كرده اي
ــم  ــدازى كني ــه ســيار راه ان ــن كتابخان ــه در فامني ك

كــه ايــن موضــوع در دســت اقــدام اســت.

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

سقوط رتبه 
گردشگرى 
ايرانى ها در تركيه
 شمار گردشگران ايرانى در تركيه كه در ابتداى 
ســال جارى ميالدى در رتبه نخست قرار داشت، 
حاال و بر اســاس آمارهاى جديد، به رتبه چهارم 

نزول يافته  است. 
طبق جديدترين آمار و ارقام منتشــر شده از سوى 
وزارت فرهنگ و توريسم تركيه، اين كشور در حد 

فاصل ژانويه تا پايان اوت 2018 در مجموع ميزبان 
27 ميليون گردشــگر بوده كه در مقايســه با آمار 
مشابه 21 ميليونى ســال گذشته ميالدى حاكى از 
رشد 22.9 درصدى است و پيش بينى مى شود اين 
رقم تا پايان سال به فراتر از 40 ميليون نفر برسد. 

همچنين از لحاظ مليت كشــورهايى كه بيشترين 
توريســت را روانه تركيه مى كنند، روس ها با 4.18 
ميليون گردشگر در رتبه نخست قرار دارند و 15.5 
درصد از كل گردشــگران خارجى ورودى به اين 
كشــور را به خود اختصاص مى دهند و پس از آن 
آلمان با 2.97 ميليون توريست و بريتانيا با 1.57 و 
ايران با 1.51 ميليون توريست رتبه هاى بعدى را به 

خود اختصاص داده اند. 
به گزارش ايسنا  ، شمار گردشگران ايرانى در تركيه 
اخيرا تحت تاثير افزايش چشــمگير قيمت ارز در 
ايران كاهش يافته اســت، اين در حالى اســت كه 
ايران تا پيش از اين ماجرا و در چهار ماه نخســت 
سال ميالدى با 860 هزار توريست، باالتر از آلمان 
(671 هزار نفر) و روســيه (651 هزار نفر) در رتبه 

اول گردشگران خارجى به تركيه قرار داشت. 
بر اســاس گزارش وزارت فرهنگ و توريســم 
تركيــه، در ماه هاى ژانويه، فوريه و مارس 2018 
ايرانى ها به ترتيب با 154، 196 و 387 هزار نفر 
در رتبه نخســت گردشگران خارجى ورودى به 

تركيه قرار داشــتند اما به تدريج با كاهش ســفر 
ايرانى هــا به تركيه، رتبه كمــى ايرانى ها در ميان 
گردشگران خارجى تركيه از اول به چهارم نزول 

پيدا كرده است. 
دولــت تركيه هدف جذب 40 ميليون گردشــگر 
و درآمــد 32 ميليــارد دالرى را بــراى صنعــت  
گردشــگرى سال 2018 ترســيم كرده است اما با 
توجه به آمار وارقام ارائه شــد تا پايان سال از اين 
هــدف نيز فراتر مى رود و بنابر اعالم وزير فرهنگ 
و گردشگرى تركيه تا سال 2023 هدف جذب 50 
ميليون گردشگر و درآمد 50 ميليارد دالرى كسب 

مى شود.

 ناظر پروژه كاوش اضطرارى تپه انوج سامن در 
شهرستان مالير اخبار منتشر شده در ارتباط با انجام 

عمليات حفارى در اين منطقه را تكذيب كرد.
اســماعيل رحمانى با بيان اينكــه تپه انوج، تپه اى 
تاريخــى و قديمى بوده و در جنوب شهرســتان 
مالير قــرار دارد، عنوان كــرد: در اين منطقه دو 
قلعه وجود دارد، يك قلعه باســتانى كه در بافت 
مركزى اين روســتا قرار دارد و براساس داده هاى 
باستانى قدمتى حدود 6000 ساله دارد. وى ادامه 
داد: اين قلعه در حال تخريب اســت و مردم براى 
جلوگيــرى از خطر جانى درخواســت بررســى 
دادند كه بعد از بررســى هاى صــورت گرفته با 
باستان شناســان تهران قرارداد مطالعه  باستانى و 

مرمت و بازسازى اين بنا بسته شد.
رحمانــى با بيــان اينكه در حال حاضــر از اين بنا 
ويرانه اى بيش باقيمانده نمانده و از قلعه گفته شــده 
تنها دو ديوار پابرجاســت، درباره اخبار منشر شده 
در ارتباط با عمليات حفارى صورت گرفته در اين 
منطقه، گفت: عمليات بازسازى صورت گرفته تنها 

براى رفع خطر جانى مردم بوده است.
وى با اشــاره به قدمت 100 ساله قلعه اربابى در 
اين منطقه، اظهار كرد: ايــن قلعه مربوط به دوره 
قاجار بوده و از اين قلعه فقط دو برج آن باقيمانده 
و ساير قســمت هاى آن از بين رفته است. اگر در 
ايــن منطقه اتفاقاتى نظير زلزله رخ دهد، اين قلعه 
خطرات جانى فراوانى براى مردم روســتا در پى 

خواهد داشت.
رحمانى با انتقاد از درخواست هاى مردم اعالم كرد: 
مردم متوجه خطر جانى ناشــى از اين بنا نيســتند، 
وظيفه ما بررســى و رفع خطر است كه با مرمت و 

بازسازى اين بنا اين مهم انجام شد.
ناظــر پــروژه كاوش اضطرارى تپه انوج با اشــاره 
به اينكــه اين تپه و دو قلعه موجــود در اين مكان 
تاريخى هســتند اما قابليت ثبت ملى را ندارند، بيان 
كرد: ممكن اســت براى رويداد همدان 2018 اين 

مكان به عنوان يكى از مناطق بازديدى گردشــگران 
درنظر گرفته شود.در تاريخ 4 شهريورماه 97 خبرى 
با عنوان «كشــف 9 اليه باســتانى در يك محوطه 

تاريخى»  به شرح ذيل منتشر شده است:
 اليه هايى از دوره پيش از تاريخ دوره مس و سنگ، 
مفرغ قديم و ميانى و جديد (فرهنگ يانيق و گودين) 
III، آهــن III (احتماال ماد)، اشــكانى و دوره هاى 

مختلف دوره اســالمى در كاوش نجات بخشى تپه 
«انوج» مالير همدان شناسايى شد.

به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه ميراث فرهنگى 
و گردشگرى، اسماعيل همتى ازندريانى، سرپرست 
كاوش نجات بخشى تپه انوج مالير در استان همدان 
با اعالم اين خبر گفت: تپه باستانى انوج (معروف به 
قالء بلنده) در روســتايى به همين نام در شهرستان 

ماليــر با ارتفاع 21 متر از ســطح زمين هاى اطراف 
قرار گرفته است.

وى در ادامه از تســطيح و خاكبردارى قسمت قابل 
توجهى از اين تپه در جريان ساخت وسازهاى منازل 
مسكونى خبر داد و اظهار كرد: در حال حاضر منازل 

مسكونى گرداگرد تپه را در برگرفته است.
به گفته اين باستان شــناس، ساخت منازل در ضلع 
جنوبى تا ســطح تپه انجام شــده، اين در حاليست 
كه اين محوطه در تاريخ 25 اســفند 1353 با شماره 
1039 در فهرســت آثار ملى ايران به ثبت رســيده 

است. 
همتى در ادامــه گفت: با توجه بــه اينكه در ضلع 
شــمالى تپه انــوج بخش هايى از تپــه به صورت 
جدا افتاده از هســته اصلى تپه خطراتى براى اهالى 
روســتاى انوج ايجاد كرده بود، بنابراين كاوش در 
اين محوطه با هدف رفع خطر احتمالى بقاياى جدا 
مانده آغاز شد. براى دستيابى به حداكثر اطالعات در 
بخش بسيار خطرناك و نامساعد، محل تهيه سكشن 
اليه نگارى داربســت بسته شــده و سپس پژوهش 

ميدانى آغاز شد.
او از انجام اليه نگارى در دو قســمت جدا افتاده از 
هســته اصلى تپه با ارتفاع 11 متر و هشــت متر از 
زمين هاى اطراف خبر داد و گفت: در اين اليه نگارى 
نتايج ارزشمندى به دست آمد كه شامل اليه هايى از 
دوره پيش از تاريخ دوره مس و ســنگ، مفرغ قديم 
و ميانى و جديد (فرهنگ يانيق و گودين III)، آهن 
III (احتماال ماد)، اشكانى و دوره هاى مختلف دوره 

اسالمى بود.
همتــى اظهار كرد: با توجه بــه موقعيت قرارگيرى 
محوطه انوج در بخش جنوبى اســتان همدان و در 
مجاورت كريــدور ارتباطى به ســمت بروجرد و 
دشت سيالخور  و همچنين ارتباط با  دشت منتهى 
به دامنه هاى كوه هاى گريــن (نهاوند و كنگاور) از 
نظر مطالعات باستان شناسى محوطه كليدى محسوب 

مى شود.

«انوج» ويرانه اى تاريخى

پروين سليمى »
 قصه گويــان توانمنــد بــه مســابقات بين المللــي 

معرفــي مي شــوند.
جشــنواره بين المللي قصه گويي با شــعار «خوب 
زندگي كــردن، تمرين مي خواهد»، در اســتان در 
حال اجراســت و اين جشنواره در 3 بخش برگزار 
مي شود كه در زمينه هاي تخصصي قصه گويي زنان 
و مردان، پسران و دختران، بخش عمومي قصه هاي 
90 ثانيــه اي وبخش علمي مقاله نويســي در حال 

برگزاري است.
پــرورش  كانــون  كل  اداره  فرهنگــي  معــاون 
برگــزاري  از  نوجوانــان  و  كــودكان  فكــري 
كانون هــاي  مراكــز  در  قصه گويــي  جشــنواره 

اســتان خبــر داد و گفــت: تاكنــون 256 نفــر بــراى 
ــه در  ــد ك ــام كرده ان ــنواره ثبت ن ــور در جش حض
ــر  ــه اي، 102 و در ديگ ــاي 90 ثاني بخــش قصه ه
ــا 2 ــر اينه ــر هســتند. عــالوه ب ــا 154 نف بخش ه
مقالــه علمــي بــه جشــنواره ارســال شــده اســت.
زهرا رضوي افزود: مرحله اســتاني اين جشنواره 
درهفته ملي كــودك يعني 18 و 19 مهرماه برگزار 
مي شــود و منتخبان اين بخش به مرحله منطقه اي 
راه پيدا مي كننــد و برگزيدگان منطقه اي به مرحله 
بين المللي كه همزمان با شــب يلدا در تهران اجرا 

خواهد شد، راه پيدا مي كنند.
رضوي اجراي قصه گويــي افراد برتر در اماكن 
عمومي را از ديگر برنامه هاي اين هفته دانست 

كه افــراد توانمند و برگزيده در بيمارســتان ها، 
و  صداوســيما  مــدراس،  ســالمندان،  خانــه 
كانون هاي اصــالح و تربيت قصه گويي خواهند 
داشــت و در طول ســال نيز هنرمندان برجسته 

كودكان  فكري  پــرورش  كانون هاي  قصه گويي 
و نوجوانان به صداوســيما معرفي مي شــوند تا 
در برنامه هــاي مربوط به كــودكان و نوجوانان 

باشند. داشته  قصه گويي 

معاون فرهنگي اداره كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان: 

بيست ويكمين جشنواره قصه گويي
در حال برگزاري است
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