
C M

 2018 ســـپتامبر    27   1440 محـــرم   17   1397 مهرمـــاه   5 پنجشـــنبه  
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3298 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

8

ري
شگ

معهگرد
جا

5

تان
دس

ما

3

ش
ورز

7

آغاز ثبت نام 
زائران اربعين 
با ارز 
8000 توماني

من با اشاره 
سخن مي گويم

مستند اسكن 
ليزرى شهر 
زيرزمينى سامن 
تهيه شد

برگزاري
«جام تختى»
به جاي همدان 
در تبريز

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

2

يادداشت روز

2

خانواده ها صرفه جويي كنند
 با آغــاز ســالتحصيلي جديد تكاپوي 
خانواده هــا بــراي خريد لــوازم ضروري 
دانش آموزان به اوج خود مي رسد. و يكي 
از دغدغه هــاي آنان تهيــه لباس وكيف و 
كفش و بويژه لوازم التحرير مناســب براي 
فرزندان دلبند خود اســت.اين روزها اگر 
ســري به بازار صحافخانــه (مركز اصلي 
توزيع كتاب و لوازم التحرير دانش آموزان) 
بزنيد، شــاهد ازدحام شــديد خانواده ها و 
دانش آموزان در آن محل خواهيد بود. خودِ 
نگارنده نيز روز اول مهر به آن محل رفتم و 
براي تهيه كسري كتاب فرزندم اقدام كردم.

يادداشت

8

كارنامه  گردشگرى همدان 
قبول يا ...؟

 نگاهى به وضع گردشــگرى همدان و 
مقايسه ى آن با ديگر اســتان هاى گردشگر 
پذير كشور در چندين ســال گذشته نشان 
مى دهد كه ميزان مراجعه ى گردشــگران به 
اين اســتان بيش از گذشته شده است اما در 
اين ره گذر يك نكته قابل انديشيدن است و 
بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه؛ 
به ميانجى گرى تبليغات و هم چنين خستگى 
مردم از سفرهاى چندباره به شمال كشور و 
اصفهان و شيراز گروهى از سراسر كشور و 
جهان بر آن شده اند كه يكبار هم كه شده سفر 

به همدان را تجربه كنند.

" آورز مان"  پر خطرترين جاده در همدان است
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان
(همدان ليبل)(همدان ليبل)

پانـزدهميـنپانـزدهميـن  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

موسسه ه  د لعا ا فوق  عمومى  مجمع  به  دعوت  گهى  آ
ن ا همد ستان  ا مطبوعات  نه  خا  

بدينوســيله از اعضــاى محتــرم اصلــى خانــه مطبوعــات اســتان همــدان دعــوت مــى شــود در مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
ايــن موسســه كــه در روز يكشــنبه 22 مهرمــاه 1397 از ســاعت 10 تــا 12 بــه صــورت الكترونيــك از طريــق ســايت خانــه 

مطبوعــات بــه آدرس khanehmatbooat.ir و همزمــان بــا ديگــر اســتان هــا برگــزار مــى شــود شــركت فرماينــد.
دستور  جلسه

اصالح اساسنامه خانه مطبوعات استان همدان
بر اين اساس، اعضاى اصلى خانه مطبوعات استان براى ثبت آراى خود از طريق سايت مذكور در تاريخ ياد شده و با استفاده از نام 

كاربرى و رمز عبور خود اقدام فرمايند.
اعضاى محترم مى توانند اطالعات ديگر مربوط  به مجمع را در سايت خانه مطبوعات به نشانى ذكر شده دنبال فرمايند.  

به شماره ثبت 190 و شناسه ملى 10820011133

هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدانهيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان

  پروژه خير ساز در استان همدان در دست اقدام است.
رئيس اداره ســازمان هاى مردم نهــاد معاونت اجتماعى 
دانشگاه علوم پزشكى در نشست با رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى با اشاره به اينكه در حوزه مشاركت هاى مردمى 
ســازمان هاى مردم نهاد و خيرين مورد توجه قرار گرفته 
اســت، اظهار كرد: در اين راســتا تا پايان سال 97 تعداد 
ســازمان هاى مردم نهاد استان همدان به 57 سمن خواهد 

رسيد. 
مژده شــكرى با بيــان اينكه تمام برنامه ها در ســمت 
و ســويى است كه تمام ســازمان هاى مردم نهاد دخيل 
در حوزه سالمت به دانشــگاه پيوسته و همكارى هاى 
الزم را انجام دهند، گفت: نمودار رشــد سازمان هاى 
مردم نهاد در دانشگاه علوم پزشكى بسيار مناسب بوده 

است.
به گزارش فارس، وى بــا بيان اينكه در حال حاضر 16 
پروژه خير ساز در دست اقدام است، افزود: كلينيك سيار 
دندانپزشــكى از آذرماه 96 در شــهر مالير فعاليت خود 

را آغاز كرد و از تاريخ 23 ارديبهشــت 97 به شهرستان 
رزن اعزام شد.

وى دانشگاه علوم پزشــكى همدان را جزو 10 دانشگاه 
برتر كشورى دانســت و گفت: تعداد 10 نفر از خيرين 
دندانپزشــك در اين حوزه جلب شــدند كه به فعاليت 
مى پردازند، در مهرماه نيز كلينيك ســيار به شهرســتان 

تويسركان خواهد رسيد.
شــكرى با يادآورى اينكه مشاركت هاى خيرين در 
ســال 96 بالغ بر 5 ميليارد تومان بوده اســت گفت: 
فعاليت هاى جهادى بر پايه كمپين پوشــش مردمى 
با شــعار همسايه را تنها نمى گذاريم از اقدامات اين 

است. حوزه بوده 
وى افــزود: مددكارى اجتماعى از ابتداى 97 در معاونت 
اجتماعى اســتقرار يافته اســت و بايد تا پايان سال 97 
بــه طور هدفمند مــددكارى اجتماعــى را به 30 تخت 

بيمارستانى را پوشش دهند.
رئيس اداره ســازمان هاى مردم نهــاد معاونت اجتماعى 

دانشــگاه علوم پزشكى همدان افزود: انجمن حمايت از 
بيمار و بيمارستان تشكيل شده و به زودى خدمات خود 

را به بيماران ارائه خواهد كرد.
رئيس اداره خيرين ســالمت همدان نيز به جذب منابع 
مورد نيازمند از طريق خيرين و موسســات تاكيد كرد و 
افزود: ايجاد گروه نيك انديشــان سالمت از فعاليت هاى 
ديگر معاونت اجتماعى اســت و اين گروه در ســطوح 
باالتر در ارائه خدمات تخصصى و فوق تخصصى بيماران 

مشاركت دارند.
غالمرضــا حاج وليئى، ايجاد سمن ســرا بــراى فعاليت 
انجمن هــاى حوره ســالمت را از ديگــر فعاليت هاى 
معاونت اجتماعى دانست و گفت: در مورد خيرين ساكن 
در خارج ار كشــور و شناسايى ايشان و جلب اطالعات 

گزارشى ارائه كردند.
وى خاطر نشان كرد: در آينده نزديك جمعيت دوستداران 
دانشــگاه نير ايجاد و در فعاليت هاى اجتماعى شــركت 

خواهند كرد.

نگاه آكادميك به مقوله 
كشمش و انگور اقتصاد 
مالير را متحول مى كند
 از سال 1389 جرقه هاى احداث پژوهشكده انگور 
و كشمش در دانشــگاه زده شد و زحمات فراوانى در 
اين راســتا انجام گرفت و نهايت در ســال 1392 اين 
پژوهشــكده به صــورت رســمى وارد مقوله جذب 

رشته هاى دانشگاهى شد.
سرپرست دانشــگاه مالير در چهارمين كنفرانس ملى 
صنعت انگور و كشــمش ايران كه به ميزبانى دانشگاه 
ملى مالير برگزار شــد، با بيــان اينكه از آن زمان يكى 

از بزرگترين اهداف دانشــگاه به روزرسانى و كاربردى 
كردن اين پژوهشــكده بود، ادامه داد: در دنياى امروز 
بيش از گذشــته صحبت بر استفاده از علوم كاربردى و 
به كارگيرى آن در صنعت و علم و توسعه كشورهاست.

به گزارش ايسنا، خسرو ســايوند با بيان اينكه امروزه 
بايد با استفاده از علوم كاربردى و تحقيقات دانشگاهى، 
چرخ هاى صنعت را روان تــر به حركت واداريم، ادامه 
داد: پژوهشكده انگور و كشــمش دانشگاه ملى مالير 
بايد در خدمت علم و صنعت باشــد و عمليات كردن 
و اجرايى كــردن دانش و تجربيــات مراكز تحقيقاتى 
كشورهاى ديگر بايد در رابطه اين كار مدنظر قرار گيرد.

ســايوند خاطرنشــان كرد: با توجه به اقتصاد منطقه و 
وســعت باغات در اين شهرستان و از آنجايى كه قالب 

زندگى مردم اين منطقه بر اساس توليد كشمش، انگور 
و كشــاورزى ديم استوار است، نگاه آكادميك به مقوله 
كشمش و انگور مالير مى تواند افق متحول كننده اقتصاد 

مالير را طرح ريزى كند.
وى با بيان اينكه دانشــگاه مالير جدى ترين نهاد علمى 
تأثيرگذار در شهرستان و دومين نهاد علمى تأثيرگذار در 
اســتان همدان به شمار مى رود، اظهار كرد: پژوهشكده 
انگور و كشمش دانشگاه ملى مالير، يكى از گلوگاه هاى 
منحصربفرد علمى و تأثيرگذار در سطح شهرستان است 
و اكنون كه اين دپارتمان به صورت رسمى شكل گرفته، 
پس از نزديك به 7 سال فعاليت مى تواند به عنوان يك 
برند علمى در اقتصاد منطقه و استان تأثير مثبت بگذارد 

و منشأ خير باشد.

16 پروژه خير ساز حوزه سالمت در همدان اجرا مي شود

رشد 20/1 درصدى
 اجاره نشينى در همدان

سرقت و دعوا
 بيشترين جرم 

در بين نوجوانان همدانى

6

كاميون داران از دالالن و گران بودن كاميون داران از دالالن و گران بودن 
لوازم يدكي ناراحتندلوازم يدكي ناراحتند

بازگشت ركود به فرودگاه بين المللي همدان

هيچ پروازى انجام نمى شود
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ 57 ميليون دالر كاال از گمرك همدان صادر شد

 كاهــش 17 درصدى صادرات در نيمه اول ســال جارى 57 ميليون و 426
هزار و 404 دالر كاال از گمرك همدان صادرشده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 17 درصد كاهش داشته است.
مديركل گمرك اســتان همدان گفت: 212 ميليون و 324 هزار و 599 كيلوگرم 
كاال در 6 ماه نخست سال به كشورهاى هدف از جمله عراق، روسيه، اوكراين، 
قزاقســتان، بنگالدش، اردن، آلمان، پاكستان، بلغارستان، ارمنستان و تركمنستان 
صادر شد. جمال خشوعى  در گفتگو با فارس تصريح كرد: از آنجا كه تحويل 
ارز حاصــل از صادرات بــه بانك مركزى براى صادركننــده به دليل اختالف 
قيمت ارز در ســامانه نيما و بازار مقرون  به  صرفه نيست، صادركنندگان ترجيح 
مى دهند كاالهاى خود را به صورت پيله ورى و از كشور عراق و افغانستان  روانه 

بازارهاى خارجى كنند.

عشاير كتابخوان مى شوند
  مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان از اختصاص كتابخانه هاى سيار براى 
عشاير خبر داد.عاطفه زارعى با بيان اينكه جامعه به دو دسته شهرى- روستايى 
و عشاير تقسيم مى شود، درباره روند ارائه خدمات به عشاير اظهار كرد: ايل هاى 
عشاير و خانواده هاى آنان شناسايى و طى بررسى هاى انجام شده متوجه شديم 

عشاير استان از مهرماه تا فروردين در دشت هاى خوزستان ساكن هستند.
وى با بيان اينكه بخشــى از جامعه را عشاير تشكيل مى دهند، خاطرنشان كرد: 
با همكارى آموزش و پرورش استان، ارائه خدمات آموزشى به اين عشاير بايد 

توسط استان همدان تأمين شود.
زارعى در گفت وگو با ايســنا، در ارتباط با كتابخانه هاى عشايرى تصريح كرد: 
طرح ايجاد كتابخانه هاى سيار براى عشاير در استاندارى مطرح و مورد استقبال 
قرار گرفت اما هنوز ميزان اعتبار الزم براى اجراى اين طرح برآورد نشده است.

روز هواى سالم در شش ماه نخست سال 
در همدان 121 

 در شش ماه نخست امسال ساكنان استان همدان به طور ميانگين 34 روز هواى 
پاك و 121 روز هواى ســالم تنفس كردند.مديركل حفاظت محيط زيست استان 
گفت: شهرستان همدان 155 روز پاك و سالم و 15 روز  درحالت هشدار، شهرستان 
مالير 165 روز پاك و 13 روز در حالت هشدار ، شهرستان نهاوند 172 روز سالم 
و 9 روز در حالت هشــدار، شهرستان اسدآباد 132 روز سالم و 20 روز در حالت 
هشدار و شهرستان كبودراهنگ 152 روز سالم و 2 روز در حالت هشدار قرار داشت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عادل عربى اظهار داشت : استان همدان داراى 
پنج ايستگاه پايش آلودگى در شهرهاى همدان، مالير، نهاوند، اسدآباد و كبودراهنگ 
اســت كه بر اساس اطالعات دريافتى از اين ايستگاه ها اين استان از نظر وضعيت 

كيفى هوا به طور ميانگين 155 روز در حد پاك و سالم قرار داشت.

"آورز مان"  پر خطرترين جاده 
در همدان است 

 محور  جاده اى آورز مان به مالير، امسال در مدت 6 ماه 12 نفر كشته 
داشته است.

رئيس پليس راه اســتان گفت: در ســال گذشته در همين مدت 10 نفر 
در تصادف هاى جاده اى اين محور كم عرض كشــته شده اند كه دليل 
ديگر افزايش تصادف ها در اين محور، بى توجهى اهالى بومى به قوانين 

راهنمايى و رانندگى است.
 رضــا عزيزى افــزود: اغلب بومى ها از عرض محــور يا اطراف آن با 
موتور سكيلت و تراكتور تردد مى كنند يا  رانندگان بومى سرعت بااليى 
دارند كه در چنين وضعيتى در جاده اى كم عرض مانند اين محور امكان 
برخورد با عابران يا ســاير خودرو ها افزايش مى يابد و راننده با سرعت 
بــاال نمى تواند به موانع احتمالى واكنش موفقى نشــان دهد و تصادف 

ايجاد مى شود.
اين مقام انتظامى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: استان با ياد آورى 
اينكه استاندارد استقرار گشت خودروى پليس راه در هر 50 كيلو متر يك 
خودرو اســت، اظهار داشت: جاده دو طرفه آورز مان به مالير با عرض 
7/5 متر جاده اى، پر پيچ و خم كوهســتانى به طول 32 كيلو متر اســت 
كه پليس راه براى پيشــگيرى از افزايــش تصادف ها در اين محدوده 4
واحد گشت خودرويى مستقر دارد اما باز هم با اين وضعيت تصادف هاى 

دلخراش رخ مى دهد.
عزيزى گفت:اگر قرار باشد در هر 3 كيلو متر از محور هاى جاده اى استان 
درهر سال يك نفر كشته شود كه بايد ساالنه در استان همدان آمار 2هزار 
را ثبت كنيم در حالى كه به غير از اين محور بقيه محور ها ايمن هستند 
و مشكلى ندارند. محور آورزمان به مالير با اين وصف از پر خطرترين 

محور هاى جاده اى استان است.
وى اظهار داشت: براى كاهش تصادف ها دراين محور افزون بر افزايش 
تعداد گشــت هاى خودرويى، با راهدارى و استاندارى همدان مكاتبه 
كرديم و معاون وزير راه و شهر ســازى در بازديد ميدانى كه هفته هاى 
پيش از وضعيت اين محور داشــت  قول داد كه سال آينده اين محور 
به بزرگراه تبديل شود. عزيزى با بيان اينكه تا تبديل شدن اين محور به 
بزرگراه اين مسير بايد يك طرفه شود، گفت: بيشترين تصادف هاى اين 
محور هم در بين ســاعت هاى 16/30 تا 23 رخ مى دهد و  54 درصد 

عوامل تصادف ها هم بومى هستند.

بى نظمى در ميدان تره بار همدان 
 در 6 ماهه امســال با همكارى نيروى انتظامى و نيروى كاشف 547

فقره پرونده قاچاق شناسايى شد.
 مديركل تعزيرات حكومتى استان با اشاره به مجموع و ميانگين قاچاق 
در استان، افزود: در سطح استان همدان 547 فقره پرونده قاچاق تشكيل 
شده كه 109,3 درصد پرونده مختومه بوده كه ميانگين ارزش جمع كل 

آنها به 87 ميليارد ريال رسيده است.
عليرضا حسن پور با اشاره به محكوميت هاى پرونده هاى قاچاق، اظهار 
كــرد: در حوزه كاال و خدمات 4 هزار و 398 فقره پرونده به ارزش 22

ميليارد ريال تشكيل شده كه 98,2 درصد از پرونده ها مختومه شده است. 
با تأكيد بر رسيدگى به ارزش محكوميت پرونده تخلفات كاالى خدمات 
بهداشتى، اعالم كرد: جمع كل قاچاق حوزه خدمات بهداشتى 5 هزار و 

307 پرونده به ارزش 10 ميليارد ريال است. 
وى  به ايسنا گفت:افزايش قيمت ميوه را بى نظمى در ميدان تره بار همدان 
دانست و اظهار كرد: با اجرايى شدن تصميماتى كه استاندار همادن كه 

تعيين كرده است، مى توان تاحد امكان گرانفروشى را كنترل كرد. 
حسن پور با بيان اينكه هيچ كمبود كااليى در استان نداريم، تصريح كرد: 
در استان همدان كمبود و گرانفروشى نداريم اما برخى مردم خود عامل 
كمبود هســتند كه هر كاال را بيش از نياز تهيــه و در منازل نگهدارى 

مى كنند. 
مدير كل تعزيرات حكومتى اســتان همــدان تأكيد كرد: با هر گونه 
گرانفروشى و احتكار كاال به طور قطع برخورد مى شود و شهروندان 
نيز مى توانند با شــماره تماس 32523442 گزارشــات خود را به ما 

اعالم كنند. 

خانواده ها صرفه جويي كنند
فيض ا... مظفرپور »

 با آغاز ســالتحصيلي جديد تكاپوي خانواده ها براي خريد لوازم 
ضروري دانش آموزان به اوج خود مي رسد. و يكي از دغدغه هاي آنان 
تهيه لباس وكيف و كفش و بويژه لوازم التحرير مناسب براي فرزندان 

دلبند خود است.
اين روزها اگر ســري به بازار صحافخانــه (مركز اصلي توزيع كتاب 
و لوازم التحرير دانش آموزان) بزنيد، شــاهد ازدحام شديد خانواده ها 
و دانش آمــوزان در آن محل خواهيد بــود. خودِ نگارنده نيز روز اول 
مهر به آن محل رفتم و براي تهيه كســري كتاب فرزندم اقدام كردم. 
آنچه مشــاهده كردم، حرص و ولع بيش از حد خانواده ها براي خريد 

نوشت افزار بود.
امسال بازار لوازم التحرير رونق زيادي پيدا كرده است و گراني آن دليل 
اين امر مي باشــد. بازاري كه تا همين اوايل شهريورماه رونق چنداني 

نداشت و به قول وحشي بافقي؛
«اينهمه مشــتري و گرمي بازار نداشت/ يوسفي بود ولي هيچ خريدار 

نداشت
اول آنكس كه خريدار شــدش من بودم/ باعث رونق بازار شــدم من 

بودم»
اين رونق گرفتن بازار بويژه بازار لوازم التحرير جاي خوشحالي دارد؛ 
زيرا خانواده ها هزينه هاي زيادي براي خوراك و پوشاك بچه ها مي كنند 
و در ســبد خريد آنها همواره تهيه لباس و كفش و از اين اقالم وجود 
دارد ولي در ســبد خانوارها هزينه هاي خريد كتاب و لوازم التحرير به 
طور مســمتر وجود ندارد و معموالً اين خريدها فصلي اســت و در 
ماه هاي شــهريور و مهر انجام مي شود. و همين خريد يكجا منجر به 
اســراف و تبذير اينگونه لوازم از طرف دانش آموزان مي شود ولي اگر 
خريدها به تدريج و متناسب با نياز هر زمان در طول سالتحصيلي انجام 
شود، مي تواند به صرفه جويي و كاهش هزينه هاي خانوارها منجر شود.
امسال با توجه به مشكالت اقتصادي موجود و گراني اقالم مصرفي 
خانواده ها از جمله لوازم التحرير، بايد صرفه جويي و قناعت سرلوحه 
خانواده ها باشــد؛ زيرا كه گفته اند؛ «القناعه كنز الينفد» قناعت گنجي 
اســت كه پايان ندارد. و ســعدي اين جمله را به شــعر درآورده و 

گفته است؛
قناعت توانگر كند مرد را/ خبر كن حريص جهانگرد را

راه ديگر صرفه جويــي خانواده ها در مصرف كاال بويــژه لوازم التحرير 
خريد كاالهاي ايراني اســت. امروز با كمال تأسف 70-60 درصد بازار 
لوازم التحرير دســت برندهاي خارجي است و نگران كننده اين است كه 
الگــوي مصرف  هنوز اصالح نشــده و توصيه مقام معظم رهبري براي 
خريد كاالي ايراني بايد در اين خصوص بيشتر رعايت گردد و خانواده ها 
ســعي كنند اقالمي از قبيل كيف و كفش و لبــاس و لوازم التحرير را از 
برندهاي ايراني انتخاب كرده و خريد كنند و به اين وسيله ضمن حمايت 

از توليدكنندگان داخلي از خروج ارز از كشور نيز جلوگيري شود.
در هميــن اســتان همــدان توليدكننــدگان خوبي وجــود دارد كه 
لوازم التحرير را با قيمت هاي پايين و به صورت مستقيم و از توليد به 
مصرف عرضه مي كنند. توزيع كنندگان لوازم التحرير در استان بايد در 
حمايت از كاالهاي داخلي بويژه كاالهاي توليد استان پيشقدم شوند و 
لوازم التحرير توليد استان در درجه اول بايد در استان خودمان و مازاد 

آن در استان هاي مجاور توزيع شود.
چاپخانه «پيام رســانه» به عنوان بزرگ ترين چاپخانه غرب كشــور 
در زمينــه توليد لوازم التحريــر بويژه دفترچه هــاي دانش آموزي، 
اقــالم خوبي را توليد و به بــازار عرضه كرده اســت كه در كنار 
ســاير توليدكنندگان لوازم التحرير استان بخش زيادي از نياز استان 
را تأميــن مي كند و به همين دليل هم اســتاني هاي عزيز در جهت 
حمايت از توليد داخل و بويژه توليدات اســتان، خريد از توليدات 
اســتاني را وجهه همت خود قرار دهند تا بدينوســيله به توليد و 

اشتغال استان كمك نمايند.

نجات 5 شهروند
 از سوي آتش نشاني همدان 

 در دوروز گذشته 5 نفر توسط آتش نشانان همدانى نجات يافتند.
 رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: طبق اعالم مركز پيام و كنترل 
فرماندهى عمليات 6 عمليات اطفاى حريق و 6 عمليات امداد و نجات 

حاصل تالش آتش نشانان همدان در روز گذشته بوده است.
محمدرضا بياناتى گفت: روز ســوم مهرماه شــهروندان همدانى 420

مرتبه با سامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس 12 مورد 
منجر به عمليات شده است.

بياناتــى به مهر گفــت: وى بابيان اينكه 13 تماس براى مشــاوره و 
راهنمايى برقرار شده و 200 تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه 

195 مورد از تماس ها نيز ايجاد مزاحمت بوده است.
وى گفــت: عمليــات انجام شــده در اين مــدت 6 مورد آتش 
سوزى شــامل حريق انبار ضايعات در بلوار عالقبنديان، حريق 
پيك نيك در سالت، نشت ســوخت خودرو در خيابان شريعتى 
و 3 مورد حريق مراتع و پوشــش گياهى در اســتادان 2 مورد و 

است. بوده  بعثت  بلوار 
بياناتى گفت: همچنين 6 مورد عمليات امداد و نجات شــامل 3 مورد 
نجات افراد محبوس شــده در آسانســور در شــهرك مدنى، خيابان 
شــريعتى و اعتماديه، نجات افراد محبوس شــده در منزل در مهديه، 
عمليات امداد و نجات در حادثه ســقوط در چاه در بلوار ارم و مهار 

حيوانات در خيابان پاسداران توسط آتش نشانان به انجام رسيد.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان عنوان كرد: تعداد 5 نفر نجات يافته 

طى اين عمليات گزارش شده است.

خبـر

 توهيــن، فحاشــى و ضــرب و جرح 
عمدى بيشترين پرونده هاى مورد بررسى در 

دادگاه هاى استان هستند.
معاون امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جــرم دادگســترى در رابطه بــا نظارت بر 
قضات توســط وزارت مربوطه براســاس 
معيارهــاى رفتــاى و كارى  اظهــار كرد: 
خوشــبختانه آمار تخلفات قضات در استان 
بسيار كم است اما در صورت اثبات تخلف 
قضات، اين افراد همانند ســاير مردم مورد 

مجازات قرار مى گيرند.
ســعيد گلســتانى با بيان اينكه درخواست 
رجــوع پرونــده بــه دادگاه تجديدنظــر 
حــق طبيعى افرادى اســت كــه برخالف 
خواسته شــان رأى صادر شده است، اظهار 
كرد: درخواست براى تشــكيل دادگاه هاى 

تجديدنظر در استان زياد نيست.
معاون امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى همدان در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به كم بودن جرم در بين نوجوانان 
استان، مطرح كرد: نوجوان بدسرپرست و يا 

بى سرپرست در معرض انجام جرم هستند.
وى در رابطــه بــا بيشــترين جرم هــاى 
صورت گرفتــه بين نوجوانــان، عنوان كرد: 
ســرقت و دعــوا از بيشــترين پرونده هاى 
مربوط به نوجوانان اســت كه متناســب با 
جرم، مجازات نيز تعيين مى شــود و تا حد 
امكان از فرستادن نوجوانان به كانون اصالح  

و تربيت جلوگيرى مى كنيم.

گلســتانى در رابطه با پرونده هاى احتكار و 
قاچاق در دادگســترى استان نيز اظهار كرد: 
تمامى اين پرونده ها در ســازمان تعزيرات 
حكومتى، تشــكيل و مورد بررســى قرار 

مى گيرد و ارتباطى به دادگسترى ندارد.
دادستان نيز در اين باره گفت: در قانون جرم 
بى اهميت و كوچك نداريم بنابراين هر عمل 
و رفتارى كه بر خالف قانون باشــد، جرم 
محســوب مى شــود و قانون با آن برخورد 
مى كند.كامران حمزه بيان كرد: مجازات هايى 

از قبيل كار اجبارى، انجام خدمات اجتماعى 
و ... مجازات هــاى جايگزيــن هســتند و 

متناسب با جرائم تعيين مى شوند.
وى ادامــه داد: تعيين مجازات جايگزين در 
قانون تعريف شده و در دستور كار دادگاه ها 
قــرار گرفته اســت كه متناســب با جرم و 

شرايط انجام آن به متهمان داده مى شود.
حمزه درباره حجم باالى زندانيان در استان 
اظهار كرد: نمى توان به علت ازدياد زندانيان 
از زندانــى كردن مجرمــان اجتناب كرد اما 

قانون براى اين مورد آزادى مشــروط، ترك 
تعقيب و در برخى مناسبات عفو را قرار داده 
است البته در اين مورد مى توان به مرخصى 
زندانيان هم اشاره كرد كه اين موضوع آزادى 

محسوب نمى شود.
دادستان همدان در پايان درباره اينكه حكم 
زندان به جرائم كوچك به علت نبود ظرفيت 
در زندان هــا نمى خورد، خاطرنشــان كرد: 
قانون با تمام جرائــم و مجرمان برخوردى 

قاطع خواهد داشت.

سرقت و دعوا بيشترين جرم 
در بين نوجوانان همدانى 

 ثبت «ژئوپــارك اكباتان» وارد مرحله 
عمليات اجرايى شــده و بــه زودى كار 
شناســايى و مطالعه ژئوســايت هاى آن 

آغاز مى شود.
رئيــس ســازمان نظام مهندســى معدن 
همدان گفت: يك گروه متشكل از چهار 
تن از مهندســان رشــته زمين شناسى و 
معدن تمام نقاط اســتان همدان را براى 
شناســايى ژئوســايت ها مورد پايش و 

بررسى قرار مى دهند.
 محمد بشير يوســفى افزود: گروه مورد 
نظر در دوره توجيهى شركت كرده و در 
عمليات شناســايى ژئوسايت ها يكى از 
كشور  شناسى  زمين  سازمان  كارشناسان 

بر كار آنها نظارت مى كند. 
يوســفى با بيان اينكه در اين طرح تمام 
مناطق و جاذبه هــاى طبيعى و تاريخى 
مورد بررســى قرار مى گيرد، پيش بينى 
كــرد : اين طــرح به مــدت 6 ماه طول 

بكشد. 
مهندسى معدن به  رئيس ســازمان نظام 
ايرنا گفت: اســتفاده از نيروهاى بومى و 

محلى همدان براى شناســايى ژئوسايت 
ها به دليل شناخت و اشرافيت به منطقه 
موجب كاهش هزينه ها و شتاب گرفتن 

اين طرح مى شود.
ژئوپارك محدوده اى با وســعت كافى 
و مرزهاى مشــخص، حــاوى چندين 
پديده بارز زمين شناسى، آثار تاريخى، 
شناسى و ميراث  باســتان  شناسى،  بوم 
فرهنگى و طبيعى است كه قدرت نقش 
آفرينى در توســعه اقتصــادى پيرامون 

خود را دارد.
اين تعريفى است كه يونسكو از ژئوپارك 
ارائه مى دهد و هم اينك روياى رساندن 
ركــورد 127 ژئوپارك بــه عدد 500 را 
در ســر مى پروراند؛ ايران نيز پا به پاى 
كشــورهاى ديگر براى افزايش ســهميه 
خود در اين شــبكه جهانى گردشگرى 

مى كوشد.
كهن شــهر همدان يكهــزار و 800 اثر 
تاريخى و طبيعــى را در دل خود جاى 
داده و جزو پنج نقطه گردشگرى نخست 

ايران محسوب مى شود. 

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
از مشاركت بخش خصوصى در انتقال آب 

به همدان خبر داد.
امير خجسته در گفت وگو با فارس با اشاره 
به برگزارى نشســت با وزيــر نيرو و نتايج 
آن اظهار كرد: در اين جلســه در خصوص 
برنامه ريزى براى حل مشــكل آب شــرب 
شهرســتان همدان، برنامه بــراى تامين آب 
و تامين اعتبار بــراى پروژه هاى طرح هاى 
آبرســانى و پروژه هــاى مربــوط بــه اين 

وزارتخانه تصميم گيرى شد.
وى تصريــح كرد: مســووالن وزارتى بايد 
نسبت به خطرات اساسى كمبود آب واقف 
و در راســتاى برون رفــت از ايــن معضل 
اساسى تصميم گيرى هاى الزم را انجام دهند.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى اظهار كرد: بــا توجه به 
تصميم گيرى  در خصوص انتقال آب از يكى 
از اســتان هاى غربى به همدان، كمبود آب 
11 شهر 48 روســتا با شرايط تغيير اقليم و 

اهميت موضوع رفع مى شود.
وى با اشاره به مصوبه شواى اقتصاد در سال 

95 تصريح كرد: در اين راستا مقرر شده بود 
نيروگاه 500 مگاواتى با كالس F به صورت 
فاينانس در همدان ساخته شود كه همچنان 
اقدامــى صورت نگرفته و بايســتى جهت 

اقدامات الزم مقدمات اوليه آن انجام شود.
خجسته با بيان اينكه طرح آبرسانى به همدان 
نبايد به دست فراموشى سپرده شود بيان كرد: 
با توجه به مسئوليت وزارت نيرو نسبت به 
توليد برق ســاخت نيروگاه آبى در همدان 
تصميم اشتباهى بود كه در گذشته رخ داده 
كه ســال ها آب همدان را بلعيده و با كمبود 
آب مواجه كرده كه در جهت چاره انديشى 
مقرر شد فازهاى بعدى تبديل برج مرطوب 
به برج خشك نيروگاه شهيدمفتح بنا به اخذ 

دستور وزير نيرو اجرايى شود.
وى در خصــوص طرح آبرســانى آب به 
استان همدان جلساتى با قرارگاه خاتم االنبياء 
برگزار شده است، افزود: اين پروژه نيازمند 
300 ميليارد تومان است كه با نشست امروز 
يكى از پيشنهادات اجراى طرح آبرسانى از 
طريق ماده 56 و مشاركت سيستم بانكى بود 

كه مورد بحث واقع شد.

  براســاس سرشمارى سال 95 در استان 
124 هزار و 783 خانوار مستأجر هستند در 
حاليكه اين ميزان در ســال 90، 103 هزار و 

920 خانوار بوده است.
 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان با بيان 
اينكه شهرســتان همدان با 62 هزار و 814

خانوار بيشترين سهم اجاره نشينى در استان 
را داراســت، اظهار كرد: طى سال 90 ميزان 
اجاره نشينى در شهرستان همدان 52 هزار و 
616 خانوار بوده كه با رشد 19,4 درصدى 

در سال 95 روبرو شده است. 
سيد اسكندر صيدايى تصريح كرد: در سال 
90 در شهرســتان ماليــر 19 هــزار و 90
خانوار مســتأجر بودند كه بــا 19/6 درصد 
افزايش به 22 هزار و 841 خانور مســتأجر 
رســيده همچنين در شهرستان نهاوند ميزان 
اجاره نشينى با رشد 17 درصدى از 10 هزار 
و 286 خانوار بــه 12 هزار و 36 خانوار در 
سال 95 رسيده است. صيدايى در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه در سال 90 در شهرستان 
تويســركان 5 هزار و 453 خانواده مستأجر 

بودند كه با افزايش 27 درصدى به 6 هزار و 
928 خانوار در سال 95 رسيده است، افزود: 
در شهرستان كبودراهنگ ميزان اجاره نشينى 
در سال 90، 3 هزار و 59 خانوار بوده كه اين 
ميزان در سال 95 با 28 درصد افزايش به 3

هزار و 917 خانوار رسيده است. وى با اشاره 
به اينكه سال 90 در شهرستان اسدآباد 5 هزار 
و 313 خانوار مســتأجر بودند كه با افزايش 
29/7 درصدى در سال 95 به 6 هزار و 893
خانوار رسيده است، گفت: شهرستان بهار در 

سال 90، 4 هزار و 29 خانوار مستأجر داشته 
كه اين آمار در سال 95 با 6/3 درصد افزايش 

به 4 هزار و 281 خانوار رسيده است. 
وى با بيان اينكه كمترين ميزان اجاره نشينى 
مربوط به شهرستان فامنين است، خاطرنشان 
كرد: طى ســال 90 در اين شهرستان تعداد 
خانوارهاى اجاره نشين 925 خانوار بوده كه 
اين ميزان در ســال 95 با 60 درصد افزايش 
به 1480 خانوار رسيده است. به گفته رئيس 
ســازمان برنامــه و بودجه اســتان همدان، 

شهرستان رزن در ســال 90، 3149 خانوار 
مســتأجر داشــته كه اين آمار در سال 95 با 
14/1 درصد افزايش به 3593 خانوار ارتقاء 
يافته است. صيدايى با اشــاره به رشد 5/9
درصدى مالكيت مســكن در استان همدان، 
بيان كرد: در استان همدان 342 هزار و 878
خانوار طى سال 90 صاحب خانه بوده اند كه 
در سال 95 با 5/9 درصد رشد به 362 هزار 
و 996 خانوار رســيده است. رئيس سازمان 
برنامه و بودجه استان همدان خاطرنشان كرد: 
طى ســال 90 در استان همدان 505 هزار و 
383 خانوار معمولى و گروهى در واحدهاى 
مسكونى استان سكونت داشتند كه اين ميزان 
در ســال 95 با 5/7 درصد افزايش به 534

هزار و 262 خانوار در سال 95 رسيده است. 
 وى با بيان اينكه شهرســتان همدان بيشترين 
مالكيت مســكن را بين 9 شهرستان استان به 
خود اختصاص داده است، گفت: در سال 90، 
115 هزار و 784 خانوار همدانى صاحب خانه 
بودند كه با 9/1 درصد افزايش در سال 95 به 

126 هزار و 364 خانوار ارتقاء يافته است. 

رشد 20/1 درصدى اجاره نشينى در همدان

ثبت «ژئوپارك اكباتان» 
وارد مرحله اجرايى شد 

مشاركت بخش خصوصى 
در انتقال آب به همدان 

1- دومينوي وعده هاي محقق نشده، در حال شكل گيري است. گفته 
مي شود بســياري از طرح ها و پروژه هاي وعده داده شده در سال هاي 
اخير از ســوي دولتي ها و نمايندگان، يك به يك در حال فرو ريختن 
اســت. گويا در اين زمينه پس از به فراموشي رفتن انتقال آب تالوار، 
وعــده قطار همــدانـ  تهران، پروازهاي بين المللي، ســاخت هتل و 
سرمايه گذاري هاي ديگر، يك به يك عملي نشدنشان خبرساز مي شود. 
گفتني است استان در سال هاي اخير مانور تبليغاتي زيادي را براي اين 

وعده ها داده است.
2- ســند شوراي اطالع رســاني اســتان تضمين اجرايي ندارد. گفته 
مي شود در حالي كه استانداري از تصويب سند اطالع رساني در استان 
خبر مي دهد، موارد الزام آوري براي دســتگاه هاي دولتي در آن وجود 
نداشــته و اميدواري براي اجرا و اســتمرار آن نيز پايين است. گفتني 
اســت ابتكار تشكيل كارگروه اطالع رســاني نيز با تغيير مديريتي در 

استانداري به فراموشي سپرده شد و مصوبات آن اجرايي نگرديد.
3- موج بازنشستگي مديران در كشور شكل گرفته است. گفته مي شود 
با ابالغ قانون بازنشستگي بســياري از مديران در استان هاي مختلف 
اعالم بازنشستگي كرده و پست هاي خود را ترك كرده اند. گفتني است 
تنها مدير مجري اين قانون در اســتان، مديركل تأمين اجتماعي بوده 
اســت و در ساير حوزه ها مديران شفاف ســازي از وضعيت سنوات 

خدمتي نداشته و سكوت كرده اند.
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كالهبردارى به اسم مسابقه زنده تلفنى
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام:دادســتان عمومى و انقالب نهاوند از افزايش تنوع و 
تفاوت شــكايت هايى خبر مى دهد كه به واسطه رشد فناورى و افزايش جرائم يارانه 
اى در جامعه به وجود آمده اســت و مردم براى طرح شــكايت به دادســرا مراجعه 

مى كنند.
ســيدهادى مصطفوى ، با بيان اين كه شــهروندان در برخورد با اين افراد بايد براى پى 
بردن به نيت آنان هوشــيار باشــند، گفت: شكايت هاى افراد از ســودجويان، مربوط به 
كالهبردارى هايى اســت كه در چند دسته جديد اتفاق مى افتد و كالهبردارى از طريق به 
دست آوردن اطالعات شخصى افراد، از طريق اعالم يك موضوع دروغ مانند برنده شدن 

در مســابقه، كالهبردارى در بستر اينترنت به شيوه خريد اينترنتى از سايت هاى ناشناس 
توسط مالباختگان، كالهبردارى از طريق دستگاه هاى كارتخوان و نيز آگهى هاى تبليغاتى 

در فضاى مجازى از شايع ترين انواع آن است.
مصطفوى افزود: شايع ترين نوع اين دســته، كالهبردارى به بهانه برنده شدن در مسابقه 
اســت كه پس از تماس با فرد مورد نظر، چنين وانمود مى شــود كه فرد، ميهمان مسابقه 
زنده تلفنى اســت و ضمن طرح پرسش و پاسخ، چنان صحنه اى در ذهن وى مى سازند 

كه وى فريب مى خورد.
وى تصريح مى كند: اين افراد با بيان اين ادعا كه شــماره حساب مسابقه، دولتى است و 
براى واريز وجه جايزه، نياز به وارد كردن شناسه توسط برنده در دستگاه خودپرداز دارد، 

اقدام به كسب اموال شخص از با همكارى خود وى مى كنند.
دادستان نهاوند بيان داشت: نكته جالب در كالهبردارى هاى اينترنتى، درگير شدن اقشار 
مختلف جامعه اســت، به گونه اى كه از بى ســواد تا تحصيلكرده و پزشك نيز در بين 

قربانيان كالهبردارى هاى اينترنتى ديده مى شوند.
سيدهاى مصطفوى به مردم توصيه كرد كه فريب كالهبردان پيامكى را نخورند و شماره 

حساب و كلمه عبور خود را به هيچ عنوان در اختيار ديگران قرار ندهند. 
مصطفوى با بيان اينكه پرونده سرقت هاى يارانه اى در شهرستان نهاوند در 6 ماه گذشته 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزايش داشته است؛ گفت: مردم هر 

ماه رمز كارت هاى عابر بانك خود را عوض كنند.

خبـر

تويسركان مهرماه ميزبان همايش ملى 
گردو و مبل و منبت است 

 شهرستان تويسركان 16 تا 20 مهرماه امسال ميزبان همايش ملى گردو 
و صنايع مبل و منبت است.

فرماندار تويســركان در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: برند مرغوبترين 
و با كيفيت ترين گردو در سراسر كشور مربوط به تويسركان است و اين 

شهرستان به همين دليل پايتخت گردوى ايران نام گرفته است.
حبيب موميوند افزود: برگزارى همايش ملى گردو از يك سو معرفى هر 
چه بهتر و بيشــتر محصول چند منظوره گردو، ارائه مسائل تخصصى و 
اموزشــى در زمينه باغدارى گردو و توسعه صنايع تبديلى مربوط به اين 
محصول را دنال مى كند و از ســوى ديگر به دنبال معرفى ظرفيت هاى 

متنوع شهرستان تويسركان و جذب بيش از پيش گردشگران است.
موميوند با بيان اينكه اكنون نهالســتان و باغ مادرى گردو در شهرســتان 
تويســركان بزرگترين و مهمترين مركز توليد نهال هاى گواهى شده گدو 
در كشــور است ابراز كرد: زنجيره كامل توليد نهال گواهى شده در كشور 
مختص به شهرســتان تويسركان است.وى گفت: تويســركان به عنوان 
شهرســتان پايلوت(آزمونه) براى اجراى طــرح اصالح باغ هاى گردو از 
ســوى وزارت جهاد كشــاورزى در كشور انتخاب شــده و اكنون طرح 
اصالح، سرشــاخه كارى و پيوند زنى درختان گردو به خوبى در باغ هاى 
شهرستان پيش مى رود.فرماندار تويسركان افزود: تا كنون 21 هزار پيوند 
زنى درختان گردو از سوى دولت و 20 هزار پيوند زنى نيز از سوى مردم 
و باغداران صورت گرفته كه نشــان دهنده نهادينه سازى گفتمان اصالح 
باغ هاى گردو با هدف بازدهى بيشــتر توليد محصول و مقاومت در برابر 

اسيب هايى مانند سرمازدگى در شهرستان است.

مستند اسكن ليزرى شهر زيرزمينى سامن
 تهيه شد

 فيلم مستند اسكن ليزرى شهر دستكند سامن تهيه شد كه پس از شهر 
دستكند نوش آباد كاشان، اين دومين مستند اسكن ليزرى در ايران است.

مديرعامل شركت نما پرداز رايانه گفت: اين فيلم مستند تا چند روز آينده 
به صورت سه بعدى در اينترنت قابل دسترسى و دانلود است.

مهدى برومندگفت و گوى با ايرنا اظهار داشت: شهر زيرزمينى سامن پنج 
پايگاه داشت كه كار نقشه بردارى پايگاه شماره يك در مجاورت ساختمان 

مخابرات انجام شد و شامل 12 فضا بود.
وى ادامه داد: در اين مجموعه تونل ها با هم در ارتباط بود كه تمامى فضاها 
و حتى ســطح خيابان را فيلمبردارى كرديم تا مشخص شود تونل ها در 
چه عمقى قرار دارند.مديرعامل شركت نما پرداز رايانه بيان كرد: اين يك 
روش جديد مستندنگارى يا نقشه نگارى سه بعدى از سايت هاى ميراث 
فرهنگى در ايران است كه به صورت اسكنر ليزرى متحرك انجام مى شود.
برومند با بيان اينكه اسكنر ليزرى براى نقشه بردارى سايت هاى تاريخى 
مدت 19 سال در ايران انجام مى شود افزود: اين روش تنها براى فضاهاى 
بزرگ قابل استفاده است و نمى توان براى فضاهاى كوچك و پيچيده از 
آن استفاده كرد.مدير نمايندگى شــركت جئو اِس لم'Geo Slam' در 
ايران ادامه داد: در همين راستا در يك سال گذشته روش جديدى در دنيا 
ارايه شد كه نتيجه آن ساخت دستگاهى به وزن يك كيلوگرم بود كه بسيار 
سبك است و در هر حالتى به صورت متحرك مى توان كار نقشه بردارى 

را در فضاهايى كوچك انجام داد.
برومند گفت: اين دستگاه قادر است در ثانيه 43 هزار نقطه را نقشه بردارى 
ليزرى كند و فرق آن با روش قبلى اين است كه نياز به استقرار روى سه 
پايه ندارد.وى اضافه كرد: پس از تجربه موفق شــهر دستكند نوش آباد با 
قدمت يك هزار و 500 سال، مستند شهر زيرزمينى سامن نيز تهيه شد كه 
براى سومين همايش بين المللى معمارى دستكندها در استان همدان آماده 
است.برومند ادامه داد: به همين منظور طبق هماهنگى با مدير پژوهشكده 
ابنيه و بافت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى و كارشناسان اين سازمان 
و هماهنگى با ميراث فرهنگى استان همدان، كار نقشه بردارى سه بعدى 
در شهر زيرزمينى سامن با قدمت 2 هزار و 500 سال كه از اهميت باالترى 
نيز برخوردار است، انجام شد.وى با بيان اينكه اين روش براى نخستين بار 
اســت كه در استان همدان انجام مى شود گفت: ماكت سه بعدى هر يك 
از فضاهاى شــهر دستكند سامن با استفاده از اين روش آماده شده است. 
به گزارش ايرنا، شــهر زيرزمينى سامن، شهرى دستكند در 15 كيلومترى 
مالير كه سال 84 به طور اتفاقى در جريان حفارى هاى فيبر نورى شركت 
مخابرات كشف و در بسترى از سنگ گرانيت كنده شده است.قرار است 
نخســتين مرحله طرح گردشــگرى اين مجموعه دستكند براى سومين 
همايش بين المللى معمارى دستكندها در راستاى رويداد بين المللى همدان 

2018 آماده سازى شود.
اين همايش 17 تا 19 مهرماه در استان همدان برگزار مى شود كه تهيه فيلم 

مستند اسكن ليزرى شهر زيرزمينى سامن نيز در اين زمينه است.

فعاليت15 كانون دانش آموزي هالل احمر 
در شهرستان كبودراهنگ

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از 15 كانون دانش آموزي 
هالل احمر در سطح شهرستان فعالند.

رئيس جمعيت هالل احمر شهرســتان كبودراهنــگ همزمان با آغاز 
ســالتحصيلي جديد در مدرسه تيزهوشــان فرزانگان حضور يافت 
و ضمن گراميداشــت هفته دفاع مقدس و آغاز سالتحصيلي جديد 
در اين آموزشــگاه گفت: تبيين اهداف جمعيت هالل احمر، برپايي 
نمايشــگاه تجهيزات و امكانــات امدادي هالل احمــر و برگزاري 
كالس هاي آموزشــي از برنامه هاي هالل احمر شهرستان در مدارس 
شهرستان به مناسبت آغاز ســالتحصيلي جديد و هفته دفاع مقدس 

بوده است.
جبار طهماســبي خاطرنشان ساخت: بيش از 15 كانون دانش آموزي 
هالل احمــر در ســطح مدارس شهرســتان فعالند كــه فعاليت ها و 
برنامه هاي مختلفي از جملــه اجراي طرح دادرس، آموزش امداد و 
كمك هاي اوليه، برگزاري مانور امدادي و فعاليت هاي بشردوســتانه 

و... از جمله فعاليت هاي اين كانون ها مي باشد.

قطع گاز 8 محله نهاوند به علت تعميرات 
اضطرارى

 رئيس شركت گاز نهاوند از قطع گاز 8 محله در نهاوند خبر داد.
بــه گزارش مهر، احمد ناصرى در جمع خبرنگاران، گفت: اداره گاز 
شهرستان نهاوند براى انجام پاره از تعميرات اضطرارى روز جمعه 6
مهرماه ســال جارى از ساعت 8 صبح تا 19 عصر جريان گاز برخى 

محله هاى شهرى نهاوند را قطع مى كند.
وى محــدوده ميدان پانــزده خرداد، محله پاى قلعــه، دوخواهران، 
گلشــن، شيخ منصور، شهرك امام ســجاد، محدوده پشت استاديوم 

عليمراديان و كوى جانبازان رااز جمله اين محله ها عنوان كرد.
ناصرى گفت: اين عمليات تعميراتى در ســريع ترين زمان ممكن به 

پايان و گاز به شبكه هاى خانگى خواهد رسيد.
رئيس شــركت گاز نهاوند گفت: از مشــتركان درخواست مى شود 
پيــش بينى هاى الزم را انجام داده و بــا اداره گاز همكارى الزم را 

داشته باشند.

محموله دام قاچاق به ارزش بيش از
 6 ميليارد تومان در فامنين كشف شد 

 فرمانده انتظامى شهرستان فامنين گفت: يك محموله دام قاچاق، 
فاقد مجوز هاى بهداشتى در مسير همدان به ارزش 6 ميليارد و 700

ميليو ن تومان كشف شد. 
به گزارش تسنيم ، على حسن ايزدى با تشريح چگونگى كشف اين 
محموله قاچاق اظهار داشــت:  3 كاميون از محور فامنين به سمت 
همــدان در حركــت بودند كه در تور اطالعاتى و بازرســى نيرو ى 

انتظامى اين شهرستان گرفتار شدند.
وى بــا بيان اينكــه در اين محموله 131 راس دام شــامل 47 راس 
گوســفند و 87 راس گوساله كشف شــد، افزود: متهمان به همراه 
مدارك تســليم دستگاه قضا شــده  و محموله نيز با حكم قاضى به 
دامپزشــكى تحويل داده شــده اســت تا بعد از بررسى بهداشتى به 

صالح ديد دستگاه قضايى درباره آنها تصميم گيرى شود.
فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين تصريح كــرد:  با نگاهى به آمار 
اخبار منتشــره از قاچاق دام در شهرســتان فامنين از ابتداى امسال 
تاكنون ســابقه حمــل 7 تا 8 محموله هر محمولــه به ظرفيت 100

راس ديده مى شود.

اجراى 2550 فعاليت مذهبى و فرهنگى 
ويژه دهه اول ماه محرم درتويسركان

 رئيــس تبليغات اســالمى تويســركان از اجراى2550 مراســم 
عــزادارى و فعاليت مذهبى و فرهنگى طــى دهه اول محرم در اين 

شهرستان خبر داد.
حجت االســالم على كاروند در گفتگو بــا  مهر گفت: طى دهه اول 
محــرم بيش از 2 هزار و 550 مراســم عــزادارى و فعاليت مذهبى 
با همكارى 200 هيأت مذهبى در ســطح شــهر و روستاهاى تابعه 

شهرستان تويسركان برگزار شد.
وى با اشــاره به اعزام 140 مبلغ و مبلغه در دهه اول محرم به مناطق 
مختلف تويســركان، افــزود: روحانيون اعزامى به مراســم عزادارى 
شهادت امام حسين(ع) به تبيين اهميت و فلسفه قيام عاشورا، معرفى 
ابعاد زندگانى و گفتار و كردار امام حسين(ع) براى حاضران پرداختند.
حجت االســالم كاروند ادامه داد: برپايى ايســتگاه هاى صلواتى و 
نصب بنر و پارچه نوشته ســياه در معابر شهرى از ديگر برنامه هاى 

انجام شده در دهه نخست محرم سالجارى در اين شهرستان بود.

 معصومه كمالوند- خبرنگارهمدان پيام: 
آوردن امكانــات و ايجــاد آن يك موضوع 
است و حفظ و تقويت آن هم موضوع مهم 
تر ديگرى اســت كه اين روزها تجهيزات 
و امكانات اســتان در شرايط مختلف با آن 

دست و پنجه نرم مى كنند.
روزگارى داشتن فرودگاه براى همدان يك 
امتياز عالى بود كه افق بسيارى را به آن پيوند 
زدند اما افت و خيزهــاى پروازها و وعده 
هــاى در راه مانده اين فرودگاه را روى باند 

فرود نشانده است.
از تهديد وزير راه توسط نماينده همدان در 
مجلس تا مصوبه اســتاندار و موظف كردن 
مديران براى انجام  سفرهاى ماموريتى خود 
از طريق فرودگاه همدان براى رونق دادن به 
پروازهاى فــرودگاه ، و وعده هاى يكى در 
ميان برخى نماينده ها براى تقويت امكانات 
و شــرايط پرواز در همدان ، در نهايت هر 
كدام از اين حركت ها،  ُمسكن مقطعى بود 
كه حاال فرودگاه همــدان  پروازهاى عادى 
مشهد كيش را هم ندارد اين در حالى است 
قرار بود پروازهاى ديگرى هم به اين ليست 

اضافه شود.
فــرودگاه همدان يك موقعيــت بين المللى 
هواپيمايى شناخته شده و يكى از مهم ترين 

فرودگاه هاى غرب كشور به شمار مى رود.
اين فــرودگاه از قديمى ترين فرودگاه هاى 
ايران با قدمتى حدود 8 دهه اســت آنطور 
كه گفته مى شــود در ســال 1345 پروژه 
ســاخت فــرودگاه جديد كــه در حوالى  
فرودگاه قديم واقع شــده بود موردمطالعه 
قــرار گرفت و در ســال 1349 ســاخت 
آن  آغاز شــد و ســال 1351 اتمام و به  

بهره بردارى رسيد.
فرودگاه همــدان داراى مجوز مرز هوايى 
و يك فرودگاه بين المللى است اما آنچنان 
كه بايد نسبت به شــرايطى كه دارد فعال 
نيست و استفاده حداكثرى نتوانسته اند از 

آن ببرند.
تعطيلى  پروازهاى اين فرودگاه نتوانســته 
اســت اعتماد دايم مردم را براى استفاده از 
اين طرفيت جذب كند و در نهايت هم حاال 

پرواز كيش و مشهد تعطيل شده است.
امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلــس پيش از گفته بود بــا توجه به 
توافق حاصل شــده با مديرعامل "ايران اير 
" كه با حضور حاجى  بابايى و اســتاندار و 
مدير فرودگاه همدان انجام شــد قرار شــد 
بود،  چهار روز در هفته پرواز برقرار شــود 

و يك هواپيما نيز به همدان تعلق گيرد،  كه 
پس از آن گفته شــد مديريــت ايران اير و 
تيم همراهش ثبــات فكرى و تصميم گيرى 
ندارند، و  با وجود توافق حاصل شده عمل 
بــه مواد توافق هر بار به يك بهانه به تعويق 

مى افتد.
از جمله مسافران ثابتى كه مى توان ظرفيت 
پروازهــا را با اين افــراد و صنف ها تقريبا 
تامين كرد ،مديران و كارشناســان،بازاريان 
و تجارى نيز كه با بــراى فعاليت اقتصادى 
به مركز كشــور مى روند به همراه اســاتيد 
دانشگاه، دانشــجويان و پزشكانى كه براى 
تدريس، تحصيــل  و طبابت تردد دارند  و 
به دنبال پروازهاى اول وقت هســتند، مى 
باشد كه در جذب اين ظرفيت ها هم بداليل 
زمانى يا ..  چندان موفق عمل نشــده است 
و اغلب با سفرهاى زمينى كار خود را انجام 

ميدهند.
در حاليكه مســافران پروازهــا توقع دارند 
ســفرهاى رفت با برگشــت در همان روز 
انجام شود اما پروازها ى برگشتى يك روز 
پس از رفت انجام مى شود كه اين موضوع 
هم از جملــه علت هاى عدم اســتقبال از 

پروازها بوده است.
 هيچ پــروازى در فرودگاه انجام 

نمى شود
مديــر روابط عمومى فــرودگاه همدان مى 
گويد: در حال حاضر به دليل عدم اســتقبال 
همدانى هــا ، هيچ پرواز روزانه اى  در اين 
فرودگاه انجام نمى شود و پروازهاى مشهد 
كيش هم  به بهانه افزايش و تغيير قيمت از 

طرف چارتركننده ها تعطيل شــده است و 
منتطر تصميم چارتر جديد براى اين 2 پرواز 

تا اواخر مهرماه  هستيم. 
به گفتــه مهدى افتخارى پيــش از اين هم 
پروازها با 10تا 15 مسافر در حقيقت كمتر 
از 20 نفر انجام مى شده اين در حالى است 
كه براى هر پرواز را 70 سرنشــين تكميل 

مى كند.
 قرار بر افزايش قيمت نبود

افتخارى درباره تغيير و افزايش نرخ بليط 
هواپيما مى گويد: پيــش از اين قرار بود 
بنا به مصوبه 15 ارديبهشــت 92 افزايش 
قيمتى نباشــد اما ايران اير اين شرايط را 
ضــرر ده  عنوان كرد و  بــا افزايش 120

هزار تومانى نرخ از 82 هزار تومان قيمت 
قبل ، به تبع اســتقبال هم كمتر شده است 
و مردم سفرهاى خود را على رغم امنيت 
و كيفيت تضمين شده سفرهاى هوايى از 

طريق سفرهاى زمينى انجام مى دهند.
مديــر روابط عمومى فــرودگاه همدان مى 
گويــد: دفاتر و آژانس هاى مســافرتى مى 
توانند با تبليغ و فعاليت در اين حوزه حدقل 
50 درصد ظرفيت هر پروازى را تامين كنند.

 مصوبه ماموريت هاى هوايى اجرا 
نشد

به گفته وى يكى از راهكارهايى كه براى 
فعال  و برقــرار ماندن پروازهاى فرودگاه 
از طرف استاندار مصوب شد، اين بود كه 
مديران موظف شــدند سفرهاى ماموريتى 
خــود را از طريق فــرودگاه همدان انجام 
دهند كه بجز چند مدير انگشــت شــمار 

اين مصوبه را اجــرا نكردند و در مقطعى 
فراموش شد و به سفرهاى زمينى برگشت.
36پرواز رفت و برگشــت براى 

حجاج
وى درباره فعاليت هاى اخير از اين فرودگاه 
36 پرواز رفت و برگشــت حجاج را عنوان 
كرد كه از  12تا 21 مرداد ماه رفت، و  12تا 
بصورت  برگشت   پروازهاى  24شــهريور 
شــبانه روزى از اين فرودگاه انجام شــده 

است.
اما يكى از فعاالن دفاتر مسافرتى همدان مى 
گويد: فرودگاه همــدان قربانى ندانم كارى 
مسولين شــد اگر دقت كنيم فرودگاه استان 
همجوار كه قدمت بســيار كمى به نســبت 
همدان دارد و روزانه 3پرواز را حداقل انجام 
مى دهد و عالوه بر مشــهد نهران، كيش ، 
قشم،شــيراز و..را هم در چارت پروازهاى 

فعال خود دارد.
فرشــيد گلمحمدى گفت: پرواز مشهر را 3
شركت تا كنون انجام داده است و هربار به 
داليلى  از جمله ارايه خدمات رايگان براى 
دولتى ها ، افزايش قيمت و نرخ بليط زياده 

بوده و ادامه نداده اند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 50 شركت 
مسافرتى در همدان فعال است گفت:  تنها 
دولتى ها مى توانند اين پروازها را احيا كنند 
و بايد فشــار بياورند و با حذف بروكراسى 
هــاى ادارى و موانع دولتى  و ارايه راهكار 
حدقل بتوانند پرواز مشــهد كيش را برقرار 
كننــد در غيــر اين صورت بــه هيچ نقطه 

مشتركى نخواهند رسيد.

بازگشت ركود به فرودگاه بين المللي همدان

هيچ پروازى انجام نمى شود

عظيمي مجــذوب-  كبودراهنــگ-   
برنامه ريزي  معــاون  همدان پيام:  خبرنگار 
و امــور عمراني فرمانــداري كبودراهنگ  

معرفي شد.
فرمانــدار كبودراهنگ در مراســم معرفي 
معــاوت عمرانــي و برنامه ريــزي ايــن 
شهرستان با بيان سياســت هاي دولت در 
راســتاي گزينش نيروهاي جوان و بانوان 
گفت: يكــي از سياســت ها و برنامه هاي 
دولت گزينش نيروهاي جوان و توانمند و 
ويژه بانوان در سطح هاي مختلف است كه 
انتخاب بانوان در سطح معاون وزير، معاون 
فرماندار، فرماندار، شهردار و... از آن جمله 
مي باشد كه اســتان همدان نيز در راستاي 
اجراي اهداف دولت پيشــگام بوده است 
و 7 معاون خانم در ســطح استان معرفي 

شده است.
حجت ا... مهدوي با اشــاره به توان كاري 
مســئوالن شهرســتان گفت: انتخاب اين 
معاونت به توان و ظرفيت شهرستان اضافه 
خواهــد كرد و از امروز يــك معاونت به 
معاون شهرستان اضافه مي شود كه عايدات 

فراواني را به دنبال خواهد داشت.
مديركل انتخابات اســتانداري همدان نيز 
در اين مراســم عنوان داشت: پس از 40
ســال از انقالب اسالمي كه با آرمان ها و 
نهضت امام خميني(ره) شــكل گرفته و 
هنوز آن آرمان ها ادامه دارد، اين انقالب 
كه  بوده  مواجه  دشــمني هايي  با  همواره 
فشارها و مشــكالت زيادي بر اين نظام 
وارد مي كننــد كه هرگز موفق به پيروزي 
نشده و نخواهند شــد و تالش و همت 

دولت در رفع موانع و مشكالت مضاعف 
شــده و در ايــن راســتا جوان گرايي و 
حضور بانــوان در عرصه هــاي مختلف 
سياســي و فرهنگــي و... از آن جملــه 

مي باشد.
الماســي خاطرنشان كرد: در ادامه سياست  
دولت در راســتاي حمايــت از جوانان و 
بانوان استاندار همدان نيز انتصاب معاوان 
در ســاختار جديــد را شــروع كرده اند 
كه اســتان شــاهد هفتمين معاون بانو در 
ســطح بدنه دولت اســت كه از افرادي با 
توانمندي هاي مناسب و باال مطلع و آگاه، 
اشراف در مديريت و... انتخاب شده است.

وي گفت: فاطمه حبيبي به عنوان مشــاور 
رسانه اي اســتاندار، عضو خانه مطبوعات 
استان، با داشتن ســابقه فعاليت سياسي و 

مدتي روابط عمومي اقتصاد و دارايي استان 
همدان  و داشــتن مدرك كارشناسي ارشد 
علوم سياسي، مســئوليت هاي فرهنگي و 
سياســي و توانمندي هاي بسيار خوب و 
بااليي داشته است  در همين راستا  استاندار 
ايشــان را به عنوان معاونت برنامه ريزي و 
امور عمراني فرمانداري كبودراهنگ معرفي 

نموده است.
فاطمه حبيبــي معاون جديد برنامه ريزي و 
امور عمراني فرمانداري كبودراهنگ نيز در 
اين جلســه گفت: از اعتمادي كه استاندار 
و هيأت دولت به بنده داشــته اند، تشكر و 
قدرداني دارم و اميدوارم بتوانم با همدلي، 
همكاري و وحدت و همفكري پاسخ اين 
اعتمــاد را بدهم و اين وظيفه جديد را  به 

نحو احسن انجام دهم.

نخستين معاون زن فرمانداري كبودراهنگ معرفي شد

سوادآموزان
 در طرح 
خود آموزي 
تشويقي مي گيرند

پروين سليمى خبرنگار همدان پيام: 
كسب رتبه سوم كشوردر پوشش هجم 
ابالغى ،راه انــدازى 3 مركز ياد گيرى 
ســواد  نفر  ،آموزش100  جديد  محلى 
آموز جامعه هدف ازدســت آورد هاى 

نهضت ســواد آموزى اســتان در سال 
تحصيلى گذشته بوده است.

نهضت ســوادآموزي اداره كل آموزش 
و پرورش اســتان هر ســاله يك هجم 
ابالقي دارد كه افراد توانمند و عالقمند 
به آمــوزش و تدريس در اين فراخوان 
شــركت كــرده و در 3 بخش آموزش 
ســواد آموزي كه دوره هــاي ابتدايي، 
تحكيــم و جلوگيــري از انتقــال به 
بي ســوادي تدريس مي كنند و در سال 
تحصيلي گذشته تعداد افراد بي سواد و 
كم سواد كه در اين دوره ها حضور يافته 

و با سواد شده اند  7/847 نفرهستند.
معاون نهضت ســوادآموزي آموزش و 
پرورش اســتان آمار بي سوادي را طبق 
سرشماري ســال 95 چهل و يك هزار 
نفر عنوان كرد و گفت: ســال گذشــته 
4 مركــز يادگيري محلــي و دو مركز 

غيردولتي راه اندازي شده است.
ياســر نانكلــي پوشــش هجــم ابالغــى 
و  فراترازحدانتظاردانســت  را  اســتان 
ــوم  ــه س ــه رتب ــن زمين ــت : در اي گف
ــم. وى راه  ــرده اي كشــور را كســب ك
ــى  ــرى محل ــاد گي ــز ي ــدازى 3 مرك ان

ســواد  نفــر  ،آمــوزش100  جديــد 
آمــوز جامعــه هــدف ، ،برگــزارى دوره 
ــدگان  ــوزش دهن ــراى آم ــى ب آموزش
بــراى  آموزشــى  اقــالم  ،توزيــع 
آمــوزش دهنــده هــا و ســواد آمــوزان 
قرائــت  آموزشــى  دوره  ،برگــذارى 
صحيــح و احــكام نمــاز همچنــن 
ــوزش نمــاز  ــه آم صــدور گواهــى نام
بــراى 50 نفــر از مربيــان از طــرف 
ســتاد اقامــه نمــاز  را از جملــه برنامــه 
هــاى معاونــت نهضــت ســواد آمــوزى 

ــت. ــتان دانس اس

آمــوزش  توانمندســازي  از  وى 
دهنده هــا خبــر داد و افــزود: هــر 
دوره هــاي  مربيــان  بــراي  ســاله 
تــا  مي كنيــم  برگــزار  آموزشــي 

باشــد. روز  بــه  تدريــس 
نانكلى متغاضيان حضور دركالس هاى 
سواد آموزى ســال تحصيلي97-96،را 
3835 نفــردر دوره ابتدايــي و 1744

نفر دوره انتقال، 770 نفر دوره تحكيم 
دانست كه ثبت نام كرده و اين مراحل 
را گذرانده انــد كه تعــداد قبولي ها در 
دوره ابتدايــي 147 نفر انتقال 141 نفر 

تحكيم و 354 نفر بوده كه توانسته اند 
اين دوره ها را با موفقيت طى كنند. 

معاون نهضت آموزش پرورش اســتان  
از ائمــه جماعــات و اهالــي رســانه 
خواست در ريشه كني كامل بي سوادي 
از استان نهضت سوادآموزي و آموزشي 

پرورش را ياري كنند.
الزم بــه ذكــر اســت هــر آموزش 
دهنده اي در ازاي فردي كه با ســواد 
مي كند 810 هــزار تومان و در دوره 
تحكيم 140 هــزار تومان حق الزحمه 

مي كند.  دريافت  شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

آگهـي مزايده
شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان 
در نظر دارد دام هاي حذفي خود كه شامل دام هاي 
زمين گير و بيمارستاني (اورژانسي) مي باشد را از 

طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده 
از تاريخ چاپ آگهي به مدت يك هفته به محل 
شركت واقع در مالير، روستاي آورزمان،  شركت 
كشت و صنعت دامپروري پگاه همدان مراجعه 

نمايند.
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتي:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir



Y K

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

پنجشنبه  5 مهرماه 1397  شماره 3298

4

خبـر

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

خبـر

بـرخبرخبر
خ حادثه تروريستى اهواز نشان دهنده تالش 

سازمان يافته است
 دبيرشوراى عالى امنيت ملى تاكيد كرد: تداوم گفت وگوهاى سازنده نقشى 
مهم در ايجاد امنيت،  صلح و رفاه براى منطقه خواهد داشــت.به گزارش ايسنا، 
على شمخانى در سخنرانى افتتاحيه  نخستين نشست دبيران و مشاوران امنيت 
ملى كشــورهاى منطقه با عنوان گفت وگوى امنيتى منطقه اى، اقدام تروريستى 
اخير در شهر اهواز توسط يك گروهك وابسته به بيگانگان را نشان دهنده تالش 
سازمان يافته جريان تروريســم و حاميان آن ها براى ايجاد ناامنى عنوان كرد و 
ضمن محكوم كردن اين اقدام ضد انسانى خاطرنشان كرد: اين حادثه تروريستى 
بار ديگر معضل برخورد دوگانه برخى از مدعيان دروغين مبارزه با تروريســم 
را به تصوير كشــاند و واقعيت عريان پشتيبان و حاميان تروريسم ها را كه حتى 
حاضر به محكوم كردن اين جنايت نيز نشدند در معرض نگاه جهانيان قرار داد.

تروريسم تكفيرى و داعش، بزرگترين خطر براى 
چهره رحمانى اسالم است

 رئيس جمهور، وظيفه و مسئوليت رهبران دينى در تبيين و تشريح فرهنگ واقعى 
اسالم را در عصر كنونى بسيار سنگين برشمرد و تاكيد كرد: مسلمانان بايد در هر 
نقطــه اى از جهان كه زندگى مى كنند، با اخالق، رفتار درســت، وفاى به عهد و 
صداقت خود، اسالم را در عمل تبليغ كنند.به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطالع 
رسانى رياست جمهورى، حسن روحانى سه شنبه شب به وقت نيويورك و در ديدار 
جمعى از رهبران جوامع مسلمان در اياالت متحده آمريكا گفت: شما نقش مهمى در 
آشنايى مردم مسلمان بويژه جوانان با فرهنگ واقعى اسالم داريد؛ جوانانى كه همزمان 
از طرف دشمنان و يا دوستان نادان مورد تهاجم قرار گرفته اند.روحانى افزود: امروز 
وظيفه همه ما است كه به نسل جوان يارى برسانيم و بايد فرهنگ واقعى اسالم را 

براى آنان تشريح و تبيين و با زبان و عمل درست خود اسالم را تبليغ كنيم.

انتقاد يك نماينده مجلس 
از سكوت 100 روزه عارف 

ــوراى  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقيق ــيون آم ــو كميس ــك عض  ي
ــارف در  ــى و ســكوت محمدرضــا ع ــى توجه ــه ب اســالمى نســبت ب
ماجــراى پرونــده تخلــف تحصيلــى بــرادر رئيس جمهــور انتقــاد 

ــرد.  ك
بــه گــزارش تســنيم، چنــدى اســت كــه نحــوه پذيــرش «حســين 
ــا  ــتى جنجال ه ــهيد بهش ــگاه ش ــور در دانش ــرادر رئيس جمه ــدون» ب فري
ــت،  ــرده اس ــاد ك ــانه اى ايج ــى و رس ــل علم ــى در محاف و كش و قوس هاي
ــوزش  ــيون آم ــتور كار كميس ــده در دس ــن پرون ــه بررســى اي به نحــوى ك
ــا  ــط ب ــيون مرتب ــوان كميس ــالمى به عن ــوراى اس ــس ش ــات مجل و تحقيق

ــد. ــپرده ش موضــوع س

افشاي علت خروج اردوغان از سالن 
در زمان سخنرانى ترامپ 

 يك خبرنگار تُرك علت خروج رجب طيب اردوغان از سالن مجمع 
عمومى سازمان ملل در زمان سخنرانى دونالد ترامپ را در توئيتر فاش 

كرد. 
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، 
يك خبرنگار ترك گفت شــايعه منتشــر شــده در مورد اينكه رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در زمان ســخنرانى دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا در مجمع عمومى سازمان ملل متحد سالن را ترك 

كرد، صحت ندارد.
در حالى كه بســيارى از رسانه ها شايعاتى را در مورد خروج اردوغان 
از سالن در زمان سخنرانى ترامپ منتشر كردند، رجب سويلو خبرنگار 
روزنامه صباح تركيه حقيقــت را در اين باره اعالم كرد. وى در توئيتر 
خود نوشــت اينكه اردوغان در زمان سخنرانى ترامپ سالن نشست را 
ترك كرد حقيقت ندارد. او تنها به اتاق ديگرى رفت تا براى سخنرانى 

آماده شود. زيرا سخنرانى وى بعد از ترامپ برنامه ريزى شده بود.

به پااليشگاه هاى هند نگفتيم واردات نفت از 
ايران را متوقف كنند 

 يك منبع آگاه هندى اعالم كرد دولت اين كشــور به پااليشــگاه ها 
دستور توقف واردات نفت از ايران را نداده است. 

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رويترز، يك منبع آگاه در 
دولت هند امروز (چهارشنبه) اعالم كرد دولت هند به پااليشگاه هاى اين 
كشور نگفته است كه واردات نفت خام خود از ايران را متوقف كنند.اين 
منبع آگاه اعالم كرد: ما روابط خوبى با ايران و همچنين با آمريكا داريم 

و تصميم ما مربوط به بخش انرژى نيست.
هند روابط ديپلماتيك نزديكى با ايران دارد و همچنين در حال ساخت 
بندر اســتراتژيك چابهار است. احتمال مى رود اين بندر از سال 2019 
آماده بهره بردارى شــود. هند همچنين روابط كارى نزديكى با آمريكا 
دارد و به تازگى هم يك توافقنامه نظامى با اين كشور امضا كرده است.

دونالد ترامپ كشــورهاى ديگر را تهديد كرده است كه در صورتى 
كــه واردات نفت خام خــود از تهران را به صفر نرســانند، آنها را 

تحريم مى كند.

استعفاى 110 عضو"اعتماد ملى" 
در آستانه برگزارى كنگره اين حزب  

 در آستانه برگزارى كنگره ششم مهرماه حزب اعتماد ملى، 110 نفر 
اعضاى اين حزب در بيانيه اى به دليل آنچه انحصار طلبى شاخه الياس 
حضرتى در اين حزب ناميده اند، از عضويت اعتماد ملى استعفا دادند. 

به گزارش تسنيم، در آستانه برگزارى كنگره حزب اعتماد ملى كه قرار 
اســت جمعه اين هفته برگزار شــود، 110  نفر اعضاى اين حزب در  

بيانيه اى از عضويت اعتماد ملى استعفا دادند.

از سوى قاسمى مطرح شد
واكنش ايران به ادعاهاى رئيس جمهور 

آرژانتين
 ســخنگوى وزارت خارجــه تاكيد كرد: جمهورى اســالمى ايران 
همچنان بر آمادگى خود براى همكارى سازنده با مقامات آرژانتين تاكيد 
مى كند و در اين راســتا ابتكار تازه اى براى مالقات مقامات قضائى دو 

كشور مطرح كرده است.
به گزارش ايلنا، بهرام قاســمى با رد ادعاهاى رئيس جمهور آرژانتين، 
آن را تحريف واقعيات خواند و گفت: جمهورى اســالمى ايران اعمال 
تروريستى در هر كجاى دنيا و به هر شكل را قويا محكوم مى كند. در 
اين راستا تهران از زمان وقوع انفجار آميا مكررا آن را محكوم كرده و با 

خانواده قربانيان آن ابراز همدردى نموده است.
وى اضافه كرد: جمهورى اسالمى ايران به منظور اثبات حسن نيت خود 
به منظور كشــف حقيقت و اجراى عدالت واقعى در ارتباط با انفجار 
مذكــور، دعوت به گفتگوى رئيس جمهــور آرژانتين از طريق تريبون 
سازمان ملل در سال 2012 را پذيرفت و يك يادداشت تفاهم همكارى 
نيز در ژانويه 2013 امضاء شــد؛ ليكــن دولت آرژانتين آمادگى اجراى 

تفاهمى كه خود امضا كرده بود را ندارد.  
ســخنگوى وزارت امور خارجه اضافه كرد: جمهورى اســالمى ايران 
همچنان بر آمادگى خود براى همكارى سازنده بامقامات آرژانتين تاكيد 
مى      كند و در اين راســتا ابتكار تازه اى براى مالقات مقامات قضائى دو 

كشور مطرح كرده است.

در حال بررسى نامزدهاى اصلح براى 
انتخابات مجلس هستيم

 نايب رئيس جبهه مردمى نيروهاى انقالب گفت: ما به شكل جبهه اى 
كار مى كنيم و حزب نيستيم كه براى فعاليت سياسى نيازى به مجوز از 

وزارت كشور داشته باشيم.
به گزارش ايلنا، مهدى چمران، در پاســخ به سؤالى درباره برنامه هاى 
انتخابات آتى مجلس گفت:كميته هاى مختلفى براى بررســى نامزدها 
تشكيل شده و در بعضى از استان ها تعداد زيادى را انتخاب كرده  و در 
حال بررسى نامزدهاى اصلح هستيم.نائب رئيس جبهه مردمى نيروهاى 
انقالب در ادامه در مورد تغيير ساختار اين جبهه خاطرنشان كرد: اجتماع 
و شكل گيرى چنين مجموعه اى در تاريخ انقالب بى سابقه است اما قبول 
داريم ضعف هايى بوده كه در ساختار جديد تالش شده اين مشكل حل 

شود و با مشكالت ايام انتخابات روبرو نخواهيم شد.
چمران در جواب به ثبت جبهه مردمى در وزارت كشــور گفت: ما به 
شــكل جبهه اى كار مى كنيم و حزب نيستيم كه براى فعاليت سياسى 

نيازى به مجوز از وزارت كشور داشته باشيم.

استعفاى اعضاى دولت مطرح نيست
 معاون پارلمانى رييس جمهور اعالم كرد كه بحث استعفاى اعضاى 

كابينه دوازدهم مطرح نيست.
به گزارش ايســنا، حسينعلى اميرى در حاشيه جلسه هيأت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به اين پرسش كه آيا استعفاى برخى وزرا 

صحت دارد يا خير، گفت: بحث استعفايى مطرح نيست.
وى تصريح كرد:همه اعضاى دولت در ابتداى كار به رييس جمهورى 
اعالم كردند كه در هر مرحله و هر مقطعى كه منافع و مصالح كشــور 
اقتضاء مى كند و الزم دانســتند هر تصميمى كه درباره هر كدام از آنها 

صالح ببينند، اتخاذ كنند.
اميرى  درباره وضعيت لوايح چهارگانه و تصويب آن  در مجلس نيز 
گفت: ديروز ايرادات شــوراى نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و 
بازگشــت. يك مورد از لوايح چهارگانه باقــى مانده كه زمانى كه در 
دستور كار صحن علنى مجلس قرار گرفت بنا به درخواست نمايندگان 

مجلس دوماه به تعويق افتاد.
وى افــزود: براى كشــور و دولت اين لوايح بســيار مهم و ضرورى 
هســتند.  دغدغه هاى نمايندگان مجلس درباره اين لوايح در كميسون 
هاى مختلف دولت و شوراى عالى امنيت ملى مورد بحث قرار گرفته 
اســت و اصول امنيت ملى ما در هر چهار اليحه در نظر گرفته شــده 

است.
اميرى با اظهــار اميدوارى از اينكه اين لوايح در دســتور كار صحن 
علنــى مجلس قرار گيرد اظهار كرد: روابط و مناســبات مالى ايران با 
ديگر كشــورهاى دنيا در اين لوايح بسيار تعيين كننده خواهد بود. در 
هفته جارى رئيس مجلس شــوراى اسالمى جلســه اى را با مقامات 
دولتى ديگر و فراكســيون ها و كميسيون هاى مجلس برگزار كرده اند 
و پرسش هايى كه نمايندگان داشــتند را پاسخ دادند. ما اميدواريم در 
شرايطى كه در آن قرار داريم و ضرورت هايى كه با آن مواجهه هستيم 

نمايندگان اليحه باقى مانده را نيز تصويب كنند.
معاون پارلمانى رياست جمهورى تاكيد كرد: اميدواريم كه اين لوايح 
كه از طريق شــوراى نگهبان به مجمع مــى رود در آنجا مورد تاييد 

نهايى قرار گيرد.
اميرى در پاســخ به اين پرسش كه وزارتخانه هايى كه در حال حاضر 
داراى سرپرست هستند چه زمان وزرايشان مشخص مى شوند گفت: 
قطعا در موعد قانونى وزراى مربوط به اين وزارتخانه ها توسط آقاى 

روحانى به مجلس معرفى خواهند شد.
معاون پارلمانى رييس جمهور در پاســخ به اين پرسش كه آيا دولت 
با ارجاع لوايح چهارگانه به مجمع تشخيص مصلحت موافق است يا 
خير گفت: اختيارات مجمع در اين زمينه مشخص است و البته رهبرى  
مى توانند نظارت بر سياست هاى كلى نظام را به نهادى چون مجمع 
واگذار كنند، از اين حيث مجمع تشخيص مى تواند از بعد نظارت به 

اين لوايح توجه داشته و آنها را مورد بررسى قرار دهد .
وى همچنيــن تاكيد كرد: برخى از نمايندگان مجلس يا ديگر صاحب 
نظران لوايح چهارگانه را به برجام ربط مى دهند در حالى كه اين لوايح 
به مســائل ارتباط ايران با بانك هاى بين المللى مربوط است و حتى 

برخى از اين لوايح در دولت هاى قبل به مجلس ارجاع شده است.

بولتون: ايرانى ها من را جدى بگيرند
 مشــاور امنيت ملى آمريكا بــا انتقاد از طرح اروپــا براى ايجاد 
سازوكارى ويژه براى مقابله با تحريم هاى آمريكا عليه ايران، نسبت به 

پيامدهاى عدم تغيير در رفتار ايران هشدار داد.
به گزارش ايسنا به نقل از شبكه سى ان ان، جان بولتون،  مشاور امنيت 
ملى رييس جمهور آمريكا در نشســت گروه اتحاد عليه ايران هسته اى 
از طرح اتحاديه اروپا براى ايجاد يك ســازوكار ويژه براى دور زدن 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران انتقاد كرد و گفت كه واشنگتن در اعمال 

اين تحريم ها ثابت قدم و باپشتكار خواهد بود.
بولتون در اظهاراتى تند خطاب به جمهورى اســالمى هشدار داد كه 
اگر ايــران در رفتار خود تغييرى ايجاد نكند، مجبور خواهد شــد تا 

هزينه هاى بسيار سنگينى پرداخت كند.
وى در ادامــه اظهارات خصمانه خود گفت: طبــق گفته  ايرانى ها، ما 
شيطان بزرگ هستيم. بنابراين مى توانم تصور كنم كه به همين دليل من 
را جــدى بگيرند وقتى امروز به آنها اطمينان خاطر بدهم كه اگر عليه 
ما، عليه متحدان مان يا شــركاى ما اقدامى بكنيد، اگر به شهروندان مان 
آسيب بزنيد، اگر به گفتن، تقلب كردن و فريب دادن ادامه دهيد، بهاى 

بسيار سنگينى پرداخت خواهيد كرد.

برنامه آخرين روز روحانى در نيويورك؛ 
از ديدار با دبيركل سازمان ملل تا كنفرانس 

خبرى با رسانه ها 
 ديدار با دبيركل ســازمان ملل و مالقات با رئيس جمهور سوئيس 
و نخســت وزير ايتاليــا از جملــه برنامه هاى آخريــن روز حضور 

رئيس جمهور در نيويورك است. 
به گزارش تســنيم، حجت االسالم حسن روحانى، رئيس جمهور، روز 
گذشته در دومين روز سفر خود به نيويورك در هفتاد و سومين مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد ســخنرانى كرد. وى همچنين ديدارهايى 
با نخســت وزيران كشــورهاى انگليس، بلژيك، نروژ و ارمنستان و 
CNN رئيس جمهور فرانسه داشت. مصاحبه با شبكه هاى تلويزيونى

و PBS آمريكا و ديدار با تعدادى از رهبران جوامع اســالمى آمريكا 
از ديگر برنامه هاى روز گذشته رئيس جمهور بود.

ديدار با دبيركل ســازمان ملل متحد، مالقات با رئيس جمهور سوئيس 
و نخســت وزيران كشورهاى ايتاليا، ژاپن و مالزى، كنفرانس خبرى با 
رســانه هاى بين المللى (حدود ســاعت 13 به وقت نيويورك و 8 و 
نيم شــب به وقت تهران كه از طريق صدا و سيما پخش زنده خواهد 

داشت) برنامه آخرين روز حضور روحانى در نيويورك است.
 رئيس جمهور عصر چهارشنبه عازم ميهن اسالمى مى شود.

 رئيــس جمهــورى اســالمى ايران 
تشــكيل «نشســت غير معمول شوراى 
امنيت» را «نمايش  مضحكى براى جذب 
آراى مردم» دانســت و به آمريكايى ها 
گفــت: قطعنامه 2231 شــوراى امنيت 
ســازمان ملل متحد «ورق پاره» نيست. 
از شــما دعوت مى كنيم كــه به قطعنامه 
2231 و ميــز مذاكره اى كه بر هم زديد 

بازگرديد.
هر ساله در سومين سه شنبه سپتامبر هر ساله 
نشســت مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
است كه شب گذشــته در هفتاد و سومين 

نشست مجمع عمومى برگزار شد. 
حســن  والمســلمين  حجت االســالم   
روحانى با بيــان اين كه براى گفت وگو 
نيــازى بــه گرفتن عكس هــاى دونفره 
نيست، اعالم كرد: مى توان در همين جا 
و در اين مجمع عمومى، سخِن يكديگر 
را شــنيد. من گفت وگو را از همين جا 
آغــاز مى كنم. هر گفت وگويى مى تواند، 
از همــان جايــى و از همان كســى كه 
گفت گــو را قطع كــرده و پيمان را زير 
پا گذاشته است، شروع شود. شروع آن، 
پايان دادن به تهديد و تحريم  ظالمانه اى 
است كه، ناقِض اصوِل اخالقى و حقوق 

بين الملل است.
در اين جلســه يه تحريم هاى يكجانبه 
و نامشــروع، ايران از جانب آمريكا كه 
خود نوعى تروريسم اقتصادى و ناقض 
كه  اقتصادى  جنگ  اســت.  توسعه  حق 
آمريــكا تحت عنــوان تحريم هاى تازه، 
آغاز كرده اســت نه تنها مردم ايران را 
هدف قــرار داده، بلكه آثــار زيانبارى 
براى مردم كشورهاى ديگر داشته و در 
روند تجارت جهانى، اخالل كرده است. 
هيچ دولــت و ملتى را نمى توان به زور 
به پــاى ميز مذاكــره آورد و اگر چنين 
شــود آنچه انباشت مى شود، خوشه هاى 
زورگويان  نصيب  كه  ملت هاست  خشم 

خواهد شد.
رئيس جمهور ادامــه داد: درك اياالت 
متحــده آمريــكا از روابــط بين الملل، 
اقتدارگرايانه اســت. آمريكا فكر مى كند 
چــون زور دارد، حق هــم دارد. درك 
آن ها از قــدرت، نه اقتدار مشــروع و 

قانونى، كه زورگويى است.
روحانى اظهــار كرد: در اين شــرايط، 
بى تفاوتى و بى اثرى نهادهاى بين المللى 
جهانى  صلــح  براى  خطــرى  مى تواند 
دشــمنان  اقتدارگرا  دولت هاى  باشــد. 

صلح و پدران جنگ هستند. 
رويكــرد جمهورى اســالمى ايران در 
مبتنى  همواره  خارجى  سياســت  حوزه 
بر چندجانبه گرايى و پايبندى به اصول 
شــناخته شــده حقــوق بين الملل بوده 
است. احترام ما به معاهده عدم اشاعه و 
مذاكرات سخت و طوالنى ما با 1+5 كه 
منجر به توافق برجام شد، نمونه بارزى 

از اين رويكرد است.

خروج  بين المللى،  جامعه  كه  خرسنديم 
يك جانبــه و غيرقانونى دولت آمريكا از 
برجام را برنتافت و در برابر آن موضعى 
قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بيش از 
يك دهــه تالش ديپلماتيك و يك دوره 
مذاكرات فشــرده براى رفع يك بحران 
ســاختگى بود. اين سند توسط قطعنامه 
2231 شوراى امنيت به اتفاق آراء تاييد 
و بــه تعهدى بين المللى تبديل شــد. بر 
اســاس اين قطعنامه، همه كشــورها و 
ســازمان هاى بين المللــى و منطقــه اى 
موظفنــد از هر اقدامــى در مغايرت با 
آن خوددارى كــرده و از اجراى برجام 

نمايند. حمايت 
بر پايــه 12 گــزارش متوالــى آژانس 
بين المللى انرژى اتمى، ايران تا به امروز 
به كليه تعهدات خود پايبند بوده است؛ 
لكن آمريــكا از همان ابتــدا به اجراى 
تعهداتش وفــادار نماند و متعاقبًا دولت 
فعلى آمريكا به بهانه هاى واهى با نقض 
تعهدات خود، از اين توافق خارج شد. 
ســازمان ملل متحد نبايد اجازه دهد كه 

انتخاباتى  بازى هاى  مصوباتش، گروگان 
و تبليغاتــى برخى از اعضــا گردد و به 
هيــچ عضوى نبايــد اجــازه داد كه به 
دليل مســائل داخلى، از اجراى تعهدات 

بين المللى، شانه خالى كند. 
عالوه بر اين، آمريكا از ســاير كشورها 
نيز مى خواهــد برجام را نقــض كنند. 
خطرناك تر اينكه، آمريكا همه كشــورها 
و ســازمان هاى بين المللــى را تهديــد 
مى كند كه اگر به قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت عمل كنند، مجازات خواهند شد.

ملت ايران در خالل 40 ســال گذشــته 
نشــان داده كــه عليرغم ســختى ها و 
همچنان  تحريم ها،  از  ناشــى  تنگناهاى 
مقاوم اســت و مى توانــد از اين مرحله 
دشــوار نيــز بخوبى عبور كنــد. تاريخ 
هزاران ســاله كشور ما نشــان مى دهد 
كه ايــران و ايرانــى، در مقابل طوفان 
حــوادث هرگز نشكســته و حتى ســر 
خم نكرده اســت. در اينجا به صراحت 
اعالم مــى كنم كــه سياســت آمريكا 
در قبــال جمهــورى اســالمى ايران از 

ابتــدا غلط بــوده و رويكــرد لجاجت 
در مقابل خواســت مــردم ايران، كه در 
انتخابات هاى متعدد بروز و ظهور يافته، 
يقينًا محكوم به شكســت اســت. ايران 
بــا قدمت تاريخــى و تمدنى و فرهنگ 
غنى و با جايگاه مهم ژئوپوليتيك خود، 
بدون  اســت.  انكار  غيرقابل  واقعيتــى 
شك، سياست مشــاركت با ايران، آثار 
مباركــى بــراى ملت ها در بــر خواهد 
داشــت كه يــك نمونــه آن همكارى 
ايران با كشــورهاى دوست در مبارزه با 

تروريسم است.
گسترش روابط با همســايگان و ايجاد 
از  توســعه يافته تر،  و  امن تــر  منطقــه 
اولويت هــاى اصلى سياســت خارجى 
ايران اســت. چند هفته پيش، جمهورى 
اســالمى ايران، به همراه چهار كشــور 
ســاحلِى ديگِر درياى خزر، كنوانسيون 
رژيــم حقوقى درياى خــزر را به امضا 
رساندند. اطمينان دارم اين اقدام تاريخى 
و  همجــوارى  ُحســن  تقويت  موجب 
پيشــرفت براى همه كشورهاى ساحلى 

خواهد بود.
سياســت ايران روشن اســت: نه جنگ، نه 
تحريم؛ نه تهديد، نه زورگويى؛ فقط وفاى به 
عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دمكراسى 
در همه منطقه خاورميانه، حمايت مى كنيم. 
دانش هســته اى را واجب و سالح هسته اى 

را حرام مى دانيم.
مســائل  به  صلح طلبانه  نگاهــى  ايران، 
سياسى و بين المللى داشته و بناى جنگ 
با هيچ كشورى را نداشته و ندارد. ايران 
نيازى به امپراطــورى ندارد. ايران نه بر 
اساس سياســت كه در فرهنگ و تمدن 

خود يك امپراطورى است.
ايران حلقه وصل شــرق به غرب بوده 
و خواهــد بود؛ ديدبانى هوشــيار براى 

جهانى عارى از خشونت.
جمهورى اســالمى ايران همان دولتى است 
كه قبل از همه جهان، ماهيت فاشيستِى رژيِم 
بعثى را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه 
جنگيد. ما با حزب بعث مى جنگيديم قبل از 

آن كه كويت توسط آنان اشغال شود.
جمهورى اســالمى ايــران همان دولتى 
اســت كه در خط مقدم مبارزه با طالبان 
بوده و در نبرد با تروريسم طالبان، شهيد 
داد. ما بــا القاعده و طالبان مى جنگيديم 

قبل از آنكه به نيويورك حمله شود.
جمهورى اســالمى ايــران همان دولتى 
اســت كه با داعــش جنگيــد و آن را 
تصويرى مجعول از اســالم گرايى نشان 
داد. مــا با داعــش مى جنگيديم قبل از 
آن كــه در پاريس و لندن و بروكســل، 

كنند. عمليات 
واقعيــات تاريخــى دربــاره ايــران را 
بپذيريد. از تحريم دســت برداريد و به 
تكفير پايان دهيد. جهان، دوستى بهتر از 
ايران نخواهد داشــت، اگر صلح، آرمان 

شماست.

بازتاب هاي سخنراني روحانى در سازمان ملل

 آمريكا برسر ميز مذاكره اى كه 
برهم زده بازگردد

 افزايش بودجه نظامى 
براى آمريكا خوب است و 

براى ايران بد! 
در  خود  ســخنرانى  در  ترامــپ   
يك  در  ملل  ســازمان  عمومى  مجمع 
بودجه  افزايش  از  دوگانه  موضع گيرى 
نظامى ايران پس از امضاى برجام انتقاد 

كرد. 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريكا، 
روز گذشته در دومين حضور خود در 
بخشى  در  ملل  سازمان  مجمع عمومى 
از سخنرانى اش در اين نشست مدعى 
شــد كه ايران پــس از برجام بودجه 
نظامــى خود را افزايش داده اســت.

ترامپ در حالى در سخنرانى خود در 
مجمع عمومى سازمان ملل از افزايش 
بودجــه دفاعى ايران انتقاد كرد كه در 
بخش ابتدايى ســخنرانى اش، افزايش 
يكى  را  آمريكا  نظامى  بودجه  تاريخى 
برشمرده  دولتش  مهم  دستاوردهاى  از 
بــود در حين بازشــمارى اغراق آميز 
خنده  با  البته  كه  دولتش  دستاوردهاى 
تمسخرآميز حضار همراه شد(!) گفت 
كه دولت او امســال توانست بودجه 
نظامى آمريكا را بــه ركورد تاريخى 
716 ميليارد دالر برســاند و در ادامه 
مدعى شــد كه با اين بودجه، ارتش 
آمريكا قدرتمندتر از هميشه و آمريكا 

امن تر از گذشته خواهد شد. 
درست  فرض  بر  آمريكا  رئيس جمهور 
يافتن  افزايش  دربــاره  ادعايش  بودن 
بودجه دفاعى ايران چرا هيچ اشاره اى 
به افزايش همزمان تهديدات تروريستى 
طى چند ســال اخيــر در منطقه كه 
براى  بيشترى  تمهيدات  نيازمند  طبيعتا 

همچنين  و  است  كشور  امنيت  تقويت 
افزايش سرســام آور بودجــه نظامى 
كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس 
نظامى  تســليحات  عمده  خريدار  كه 
آمريكا هســتند، نكرد. وى در ابتداى 
ســخنرانى اش و پيش از آنكه افزايش 
به  اشاره  بدون  را  ايران  دفاعى  بودجه 
افزايش تهديدات گروه هاى تروريستى 
و تكفيرى در منطقه دســتاويزى براى 
توجيه خروج خود از برجام قرار دهد.

 حــال، با توجه به ايــن موضع گيرى 
دوگانه ترامپ در ســازمان ملل، اين 
سوال مطرح مى شود كه چگونه ممكن 
يك  براى  نظامى  بودجه  افزايش  است 
كشور، دســتاوردى براى قوى تر شدن 
و امن تر شــدن و براى يك كشــور 
ديگــر، اقدامى در جهــت تنش زايى 
سوال  و  شــود؟!  محسوب  منطقه  در 
ديگر اينكه چــرا از ديد رئيس جمهور 
آمريكا افزايش چشمگير بودجه نظامى 
عربستان، بحرين و امارات طى سالهاى 
پس از برجــام يعنى همان مقطعى كه 
ايران  دفاعى  بودجه  افزايش  مدعى  او 

است، هيچ محلى از اعراب ندارد؟ 
اما هر دوى اين پرســش ها مى توانند 
يك پاســخ داشته باشــند و آن اينكه 
كشــورهاى حاشــيه جنوبــى خليج 
فارس بودجه نظامــى خود را صرف 
مى كنند  آمريكايى  تســليحات  خريد 
و تا زمانيكــه دالرهاى نفتى از طريق 
خريدهاى هنگفت تســليحاتى مجددا 
وارد چرخه اقتصاد آمريكا مى شــوند، 
افزايــش بودجــه نظامــى نــه تنها 
محسوب  سلطه طلبى  و  خشونت طلبى 
نشــده، بلكه گامى در جهت صلح و 

تامين امنيت به شمار مى رود.
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بهداشتنكتهدانشگاه

خودروى غير استاندارد در كشور نداريم
 رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفــت: 22 ميليون خودرو در 
كشــور تردد مى كنند ساالنه بيش از 1,5 ميليون خودرو به اين تعداد اضافه مى شود 
اما خودروى غير استاندارد در كشور نداريم.تقى مهرى در گفت وگو با ايرنا افزود: بر 
اساس آخرين آمار و اطالعات موجود ساالنه بين 1,5 تا دو ميليون خودروى نو شماره 
مى شوند و اين تعداد به چرخه ترافيكى اضافه شده، مشكالت خاص خود را رقم مى 
زند.وى تصريح كرد: خودروى غير اســتاندارد در كشور نداريم اما با توجه به افزايش 
هر روزه تقاضا و نيز طبق بررسى هاى انجام شده هر ساله استفاده از وسايل نقليه در 
حال افزايش است و به هر ميزان كه ظرفيت افزايش توليد باالتر رود در مقابل، تقاضا 

نيز بيشتر خواهد شد.

مصوبات ستاد ملى زن و خانواده به دستگاه هاى 
اجرايى ابالغ شد

 معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهورى امروز سه شنبه از ابالغ مصوبات 
ســتاد ملى زن و خانواده از سوى معاون اول رئيس جمهورى به دستگاه هاى اجرايى 
خبر داد.به گزارش ايرنا، مصوبات اولين جلسه ستاد ملى زن و خانواده ، توسط اسحاق 

جهانگيرى معاون اول رييس جمهورى به دستگاه هاى ذيربط ابالغ شد.
مصوبات اولين جلســه ســتاد ملى زن و خانواده به معاونت رياست جمهورى در 
امــور زنان و خانــواده، وزارت خانه هاى آموزش و پرورش، كشــور، ورزش و 
جوانان، علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى و مركز 

آمار ايران ابالغ شد.

تخصيص اعتبار نقل و انتقال سوابق بيمه اى 5 هزار 
معلم استثنايى

 رئيس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايى با اشــاره به حل مشكل پرداخت 
ســنوات ارفاقى معلمان استثنايى از ســال 88 تا 91، از تخصيص اعتبارات الزم براى 
پرداخت مابه التفاوت ناشى از نقل و انتقال سوابق بيمه اى از تامين اجتماعى به صندوق 

بازنشستگى كشورى خبر داد.
مجيد قدمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آخرين مطالباتى كه وجود دارد مربوط به 
سنوات ارفاقى معلمان از سال 88 تا 91 است. به دليل مشكالتى كه در قانون مديريت 
خدمات كشــورى به وجود آمد محاسبه ســنوات ارفاقى همكاران در اين سه سال با 

مشكل مواجه شد.

جزئيات طرح جديد مجلس براى حذف كنكور
 نايب رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى از طرح جديد 
نمايندگان براى حذف كنكور خبر داد و گفت: بر اســاس اين طرح مصوبه ســال 95

مجلس اصالح مى شود.
قاســم احمدى الشــكى در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح مجلس به نوعى اصالحيه 
اســت بر آخرين مصوبه مجلس شوراى اســالمى كه در 26 ارديبهشت 95 به تصويب 
رســيده بود. البته پيش از آن مصوباتى در ســال هاى 86 و 92 نيز داشتيم اما اين طرح 

جديد، مصوبه آخر را اصالح مى كند.
وى گفت: جزئيات طرح اين است كه تا زمانى كه در سه پايه 10، 11 و 12 در مقطع 
متوسطه دوم امتحانات نهايى برگزار نشــود، سوابق تحصيلى براى دانش آموزان به 
صورت مثبت درنظر گرفته شــود. از تاريخى كه امتحانات نهايى و اســتاندارد براى 
اين ســه پايه برگزار شود، مى توان تاثير سوابق تحصيلى را به صورت قطعى درنظر 

گرفت.

پنجمين تيپ شخصيتى هم شناسايى شد
 اگرچه تا قبل از اين مطالعه، چهار تيپ شخصيتى شناخته شده بود، اما محققان براى 
اولين بار موفق به شناسايى پنجمين تيپ شخصيتى با استفاده از الگوريتم رايانه اى شدند.
به گزارش ايسنا ، اين پنج گروه شخصيتى شامل ايده گرا، وجدان گرا، برون گرا، توافق گرا 

و روان رنجور هستند.
محققان به منظور بررســى ويژگى هاى شــخصيتى هر گروه از پنج تيپ شــخصيتى، 

اطالعات رفتارى بيش از 1.5 ميليون انسان را مورد بررسى قرار دادند.
روش جمــع آورى اطالعات شــخصيتى در اين پژوهش به صورت آنالين و توســط 

الگوريتم رايانه اى مخصوص انجام شد.
اين الگوريتم با اســتفاده از شبيه ســازى حجمى قادر است تا ويژگى هاى شخصيتى هر 

شركت كننده را به صورت يك خوشه در فضايى معين نمايش دهد.
 با جمع شــدن اطالعات شــخصيتى هر فرد كه با رنگ هاى متفاوت به نمايش در آمده 

است، در نهايت پنج حوزه شخصيتى توسط الگوريتم شناسايى شد.

افزايش 100 هزارنفرى بيماران سرطانى در كشور
 رئيس انجمن راديوتراپى آنكولوژى ايران با اعالم اينكه ساالنه 100 هزار بيمار جديد 
مبتال به سرطان در كشور تشخيص داده مى شود، از سرطان معده به عنوان كشنده ترين 

نوع سرطان ها نام برد.
به گزارش مهر، محمدرضا قوام نصيرى، گفت: ســاالنه 100 هزار بيمار جديد مبتال به 
سرطان در كشور تشخيص داده مى شود و در حال حاضر 6 برابر اين تعداد بيمار مبتال 

به سرطان در كشور داريم.
وى با اشاره به شيوع سرطان ها در كشور بر اساس موقعيت جغرافيايى اظهارداشت: در 
خراســان شمالى، منطقه تركمن صحرا شاهد شيوع باالى سرطان مرى و معده هستيم و 
در خوزستان شاهد افزايش سرطان دستگاه ادرارى و مثانه هستيم كه احتماال داليل آنها 

نيز شناخته شده است.
وى از سرطان معده به عنوان كشنده ترين نوع سرطان ها نام برد و افزود: متاسفانه عالئم 

سرطان معده مشابه سوءهاضمه است و بر همين اساس دير تشخيص داده مى شود.

مرگ با گاز زغال در مالير
 فرمانده انتظامى مالير گفت: يك مرد 43 ســاله بر اثر گازگرفتگى 

ناشى از زغال در اين شهرستان جان خود را از دست داد.
داود على بخشى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه مردى ميانسال در 
كنار زمين كشــاورزى اقدام به برپا كردن چادر و استراحت در داخل 
آن كرده بــود اضافه كرد: فردى كه در حال عبــور از كنار اين زمين 
كشاورزى بود متوجه بســته بودن درب و پنجره اين چادر شده و به 

اين موضوع مشكوك شد.
فرمانــده انتظامى مالير عنوان كرد: پس از باز كــردن در چادر، او با 
جســد يك مرد مواجه شده و موضوع را به فوريت هاى پليسى 110 

اطالع رسانى كرد.
على بخشى اظهار داشت: ماموران با حضور در محل و بازرسى هاى 
صورت گرفته متوجه ظرف بزرگ حاوى زغال شده و در كنار متوفى 
اســپرى تنفســى كشــف مى كنند كه احتمال مى رود اين مرد دچار 
عارضه تنگى نفس باشــد.وى گفت: هيچگونه آثار ضرب و جرح بر 
روى بدن اين مرد وجود نداشــت با اين وجود براى تحقيقات بيشتر 

جسد تحويل پزشكى قانونى شد.

باند سرقت در همدان منهدم شد
 ماموران اين مجموعه پس از ســاعت ها كار كارشناسى شده در 
عمليات هاى جداگانه موفق به شناسايى و انهدام 2 باند سرقت وسايل 

نقليه و اثاثيه منزل شدند.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: پس از مراجعه چند تن از 
شهروندان و اطالع رسانى از وقوع چندين فقره سرقت موضوع مورد 
بررسى قرار گرفت.رضا زارعى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: عوامل 
دايره مبارزه با ســرقت پليس آگاهى در تحقيقات مقدماتى ابتدا يك 
ســارق را شناســايى و دســتگير كردند كه در بازجويى ها به 9 فقره 
سرقت منزل با همدستى دوســتش اعتراف كرد.رئيس پليس آگاهى 
استان همدان اظهار داشــت: همدست اين سارق نيز در مخفيگاهش 
دستگير شد و پس از تشكيل پرونده هر 2 متهم تحويل مرجع قضايى 
شــدند.زارعى ادامه داد: همچنين در عمليات ديگــرى اعضاى باند 
ســارقان وسائط نقليه شناسايى و دستگير شدند كه در بازجويى ها به 

سرقت هفت دستگاه خودرو و موتورسيكلت اعتراف كردند.
وى توضيح داد: سرقت موتورسيكلت با شيوه و شگرد مشابه در سطح 
شــهر همدان رخ مى داد بنابراين تيمى براى رسيدگى به اين موضوع 
تشكيل شد.وى افزود: ماموران با تحقيقات ميدانى و شگردهاى خاص 
پليســى يكى از سارقان حرفه اى و ســابقه دار را شناسايى و در يك 

عمليات دستگير و به پليس آگاهى منتقل كردند.
رئيــس پليس آگاهى همــدان بيان كــرد: اين فــرد در تحقيقات و 
بازجويى ها به ســرقت يك دستگاه خودرو وانت پيكان و 6 دستگاه 

موتورسيكلت با همدستى 2 فرد ديگر اعتراف كرد.
زارعى گفت: با راهنمايى متهم اقامتگاه همدستان وى نيز شناسايى و 
در يك عمليات منسجم پليسى دستگير و در تحقيقات مشخص شد 2

تن از خريداران اموال مسروقه نيز با متهمان همكارى دارند.
وى ادامه داد: خريداران اموال مسروقه دستگير و موتورسيكلت هاى 
مسروقه نيز كشف شد و با دســتگيرى اعضاى اين باند تمامى محل 
هاى ســرقت مورد تاييد، مالباختگان شناســايى و متهمان با تشكيل 

پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.

شوت ورزشي: رحمتي: فغاني ديگر مرا اخراج نمي كند!
 مگه رسمى شدى؟!!

ايران: پيام روحاني از ســازمان ملل: مــن گفتگو را از همين جا آغاز 
مي كنيم 

 پس اينجور كه معلومه بازم دنبال گفتگو هستين!! 
ايران ورزشي: منشاء نيمكت نشيني دربي؟

 خوب ورزش نكردن نيمكت نشين شدن!! 
صنعت: دالر تخته گاز باال مي رود 

 ببينيم تا كجا مى خواد باال بره!! 
جمهوري اســالمي: نمي شود لوله تفنگ را بر سر كسي گرفت و از او 

خواست مذاكره كند
 فعال كه تراكپ مى خواد اين كار رو بكنه!! 

همدان پيام: سامانه هوشمند براي افزايش همكاري والدين دانش آموزان 
با معلمان

 حقوق ها را بديد به مادران 
آرمان: صداهاي متناقض مردم را بي اعتماد مي كند 

 مردم به اين صدا ها عادت كردن!! 
خراسان: تمسخر جهاني ترامپ

 بده عامل خنده شد!!  
فرهيختگان: درآمد هزار ميليارد توماني از صادرات گوجه

 گوجه را طال بگيريد!!
همدان پيام: نشــريات اســتان همچنان كاغذ خود را از بازار آزاد تهيه 

مي كند
 خواننده ها را منتظر نگذاريد!!

ابرار: روحاني: اصًال هيچ برنامه اي براي ديدار با ترامپ نداريم 
 ولى ترامپ خيلى مشتاقه!! 

همشهري ورزشي: مرد عنكبوتي اداي ما را در مي آورد 
 يعنى همه كاراش تا حاال ادا بوده!!

اعتماد: رئيس جمهور: ايراني در مقابل توفان حوادث هرگز نشكسته 
و سر خم نكرده 

 حرف حساب!! 

8 مهر ماه هرسال برابر با 30 ام سپتامبر، 
روز جهانى ناشــنوايان نام گذارى شده است 
هدف از ايــن نام گذارى ارتقــاى فرهنگ 
ارتباط با ناشــنوايان، دانســته هايى از زبان 
اشــاره و آگاهى سياســتمداران و هم چنين 
عموم مردم از مشكالتى است كه اين قشر با 

آن روبه رو هستند.
در اهميت حس شنوايى اين گفته هلن كلر 
گوياتر از هر سخنى اســت او كه با وجود 
نابينايى و ناشنوايى يكى از موفق ترين افراد 
اســتثنايى است مى گويد اگر اين فرصت به 
من داده مى شــد كه يكــى از دو حس خود 
را بازيابم ترجيح مــى دادم نابينا بمانم ولى 

بشنوم. 
شــيوه رفتار اعضاى خانــواده و جامعه با 
كودك ناشنوا در رشــد عاطفى، سازگارى 
اجتماعــى و آمادگى آمــوزش مهارت هاى 
زبانى و تحصيل او بسيار مهم و تعيين كننده 
است خانواده و اجتماع با پذيرش واقع بينانه 
مشــكل فرد ناشــنوا بايــد در راه پرورش 

استعدادها و توانايى هاى او يارى دهند.
وضعيت مطلوب براى ناشــنوا اســتفاده از 
قوميت هاى در دســترس افراد عادى است 
وظيفه اصلى در تربيت ناشــنوا و كمك به 
رشد او برعهده خانواده است بايد وضعيت 
واقعى كــودك را پذيرفت و بهترين كار را 
براى كمك به وى انجــام داد. پذيرش فرد 
ناشنوا از طرف خانواده، اجتماع و شناخت 
تفاوت هــاى او و كنار آمدن بــا آن نيازمند 
عشــق، عالقه، و صبر حوصلــه و برخورد 

منطقى است.
حال سوال اين است كه ايا ارتباط موجود در 
جامعه چه قدر صحيح و منطقى است كه به 
ارتباط آسان تر با ناشنوايان مى انجامد؟ مگر 
نه اين كه يكى از مهم ترين اهداف آموزش 

ناشنوايان، اجتماعى كردن آنها است؟
به يقين يكى از عوامل دست نيافتن مربيان 
ناشــنوا و نيز خود ناشــنوايان به اين هدف 
نقــض ارتباطــى موجود در رفتارهاســت 
بنابراين نادرستى ارتباط ها، اجتماعى كردن 
ناشنوايان و به تبع آن تعليم و تربيت آن ها را 

خدشه دار ساخته است.
يكى از موانع برقرارى ارتباط ناشــنوايان با 
جامعه رفتارهاى ترحم آميز اطرافيان است 
اگرچه در آموزه هاى اخالقى درباره رعايت 
ترحم ســفارش شده اســت اما بايد توجه 
داشته باشــيم كه رفتارهاى ترحم آميز به جا 
استفاده شــود اين رفتارها موجب مى شود 

كه فرد ناشــنوا خود را موجودى مســتحق  
ترحم بداند در نتيجه مشكلى كه ناشنوايان 
را تهديد مى كند افسردگى و دورى كردن از 
جامعه است و دور شــدن ناشنوا از جامعه 
به فرايند جامعه پذيرى او آسيب جدى وارد 

مى كند.
 سازمان رفاه ملى ناشنوايان

ســازمان رفاه ناشــنوايان ايرانى، سازمانى 
وابســته به وزارت كار و امــور اجتماعى 
اســت كه در سال 1350 تاسيس شد هدف 
از تشكيل اين سازمان ايجاد هماهنگى ميان 
موسسات دولتى و غير دولتى و خيريه است 
در برنامه اين ســازمان پيشگيرى ، درمان و 
امــوزش و هم چنين تامين اشــتغال و رفاه 

گروه ناشنوايان و كسانى 
كه مشكل گويايى دارند 

قرار دارد.
ايــن ســازمان تــالش 
اين  شــخصيت  مى كند 
افــراد را پرورش دهد و 
با اجتماع سازگار كند و 
با بكاربــردن روش هاى 
بــراى  را  جديدآنهــا 
آماده  گوناگون  خدمات 

سازد.
هــزار   35 همــدان  در 
زيرپوشــش  معلــول 
بهزيستى وجود دارد كه 
از اين تعداد 6 هزار نفر 
شنوايى  معلوليت  درگير 

و مشــكل گفتارى هســتنديعنى اينكه يك 
هفتــم يعنى 15 درصــد از جامعه معلوالن 
اســتان مشكل گفتارى و شنوايى دارند. اين 
افراد به مانند معلوالن ديگر خدمات مستمر 
و غيرمستمر را دريافت مى كنند كه خدمات 
غيرمستمر شامل ارائه دفترچه بيمه، پرداخت 
كمك هزينه درمان، زندگى و مسكن و ارائه 

سمعك به اين افراد است.
معاون توانبخشــى بهزيســتى اســتان در 
خصوص سياست هاى كلى سازمان بهزيستى 
يادآور شــد: با توجه به فشارهاى اقتصادى 
تالش ســازمان اين است كه با فراهم كردن 
بخشى از نيازهاى معلوالن اين فشارها را به 
حداقل برســاند و با ارائه بسته هاى حمايتى 
درصدد افزايش اعتبارات 
بــراى مراكــز نگهدارى 
معلوالن و تامين ابزارهاى 
معلوالن  براى  توانبخشى 

باشد.
به مناسبت گرامى داشت 
با  ناشنوايان  جهانى  هفته 
گروه  مسئول  مرادى  ليال 
ناشــنوايان كــه در ادامه 

مى خوانيد.
مســئول گروه ناشنوايان 
استان گفت: نگاه مردم به 
بچه هاى ناشنوا كه به زبان 
مى كنند  صحبت  اشــاره 
ترحم آميز  يا  تعجب آميز 
اين  كــه  زمانى  اســت، 

بچه ها در مراسمى حضور پيدا مى كنند و با 
زبان اشاره صحبت مى كنند بيشتر ترحم آميز 
است و اين بچه ها نگاه ترحم آميز را دوست 

ندارند.
ليال مرادى در مورد مسائل ازدواج، اشتغال و 
مسكن گفت: اين گروه مشكالتى دارند چرا 
كه به زبان اشاره صحبت مى كنند و ارتباط با 

مردم برايشان سخت است.
وى همچنين گفت: اســتفاده از رسانه هاى 
عمومى، رفتن به سينما، تئاتر به دليل نداشتن 
رابط و زبان اشــاره مجبور مى شوند كه در 

اين مكان ها شركت نكنند.
مرادى گفــت: امكاناتى كه برا اين گروه در 
نظر گرقته شــده در حد كانون، كالس هاى 
آموزشــى، كالس هاى زبان اشاره ، آموزش 
رانندگى با زبان اشــاره ، شركت در بعضى 
شــركت در مراسم ها به همراه رابط در نظر 

گرفته شده است.
مسئول گروه ناشــنوايان در ادامه در مورد 
مســائل مذهبى و فرهنگى گفــت: در اين 
مســائل كاركردهاى خوبى داشتيم كه ماهى 
دوبار در اين مرا كز در باره مســائل مذهبى 
و روز به زبان اشــاره صحبت مى كنند، در 
مناسبات مذهبى (عاشورا، ماه رمضان، اعياد 
مذهبــى و ...) مبلغان با زبان اشــاره براى 
بچه ها صحبت و مراســم اجــرا مى كنند تا 
اطالعات مذهبــى و فرهنگى بچه ها را باال 

ببريم.
وى گفت: شعار بچه هاى ناشنوا، من با زبان 

اشاره با شما برابرم.

12/7 درصد 
دانش آموزان 
ايرانى صبحانه 
نمى خورند
 مديركل ســالمت جمعيــت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشــت باعنوان اين 
مطلــب كــه 42 درصد دانش آمــوزان با 
صبحانه راهى مدرســه مى شوند، گفت: 
12.7 درصد دانش آموزان كشور هيچ وقت 

صبحانه نمى خورند.
بــه گزارش ســالمت نيوز، ســيد حامد 
بركاتى صبح سه شنبه در نشست خبرى 
كه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، 
بااشــاره به برنامه هاى اين وزارتخانه در 
چهار مقطع اظهار داشت: ما سه ارزيابى 

را در پايه هــاى چهــارم، هفتم و دهم 
در زمينه ســالمت بينايى، شنوايى، قلب 
و عروق، ســالمت روان و ... انجام مى 

دهيم.
به گفته وى 5.6 درصد دانش  آموزان دچار 
عيــوب انكســارى، 1.5 درصد اختالالت 

شــنوايى، 1.5 درصد انحناى ستون فقرات 
هستند.

بركاتى افزود: متأســفانه سه درصد دانش 
آمــوزان در بــدو ورود به مدرســه دچار 

اختالالت رفتارى هستند.
مديــركل ســالمت جمعيت، خانــواده و 

مــدارس وزارت بهداشــت يادآور شــد: 
9 درصــد دانش آمــوزان در بدو ورود به 
مدرسه، چاق بوده و 13 درصد اضافه وزن 

دارند.
بــه گفته وى 43 درصــد از دانش آموزان 
صبحانه مى خورند و 12.7 درصد در هيچ 
يك از روزهاى هفته صبحانه نمى خورند.

خطر  عوامل  بررسى  به  اشاره  با  بركاتى 
6 درصد  در بين دانش آمــوزان گفت: 
دانش آموزان عنــوان كرده اند كه پدر 
آنها قليان مى كشــد و 5 درصد از آنها 
گفتــه اند كه بــرادر و خواهــر قليانى 

دارند.
مديــركل ســالمت جمعيت، خانــواده و 
مدارس وزارت بهداشــت بــا اعالم اينكه 
بررسى ها نشان مى دهد 11 درصد دانش 
آموزان تجربه مصرف سيگار دارند، تأكيد 
كرد: آمار دقيقى از مصرف دخانيات در بين 

دانش آموزان وجود ندارد.

من با اشاره سخن مي گويم

يكــى از عوامل دســت 
نيافتن مربيان ناشــنوا و 
به  ناشــنوايان  خود  نيز 
ارتباطى  نقض  هدف  اين 
رفتارهاســت  در  موجود 
نادرســتى  بنابرايــن 
ارتباط ها، اجتماعى كردن 
ناشــنوايان و به تبع آن 
تعليم و تربيــت آن ها را 

خدشه دار ساخته است

آقاي خبرنگار، آيا مسئوالن از درد مردم 
آگاهي دارند!؟

مهدي ناصرنژاد »
 نزديك به 40 ســال اســت كه افتخار خدمت در حوزه رسانه و 
اطالع رســاني دارم كه 33 ســال آن در خبرگزاري دولت (ايرنا) و در 
استان هاي گوناگون كشورمان گذشته است. عشق شديد به خبرنگاري 
و كنكاش در مسائل جامعه و نوشــتن از حال و روز اجتماعي مردم 
وادارم مي ســازد كه هيچگاه آرام و قرار نداشــته باشــم و با وجود 
گرفتاري هاي فراوان زندگي و دلمشــغولي هاي دوران بازنشســتگي، 
همچنان در سؤال و جواب با مسئوالن و سنگ صبوري براي قشرهاي 
مردم باشم تا بلكه گره از مشكلي بگشايم و وجدان خويش را در آرام 

و سكون ببينم.
اما نكته مهم و راز مگو و سؤالي كه  هرگز كهنه نمي شود و تكرارش 
هم تازه اســت، اين است كه همه تا متوجه مي شوند خبرنگار هستم، 
مي پرسند؛ «چيزهايي كه مي گوييد و مي نويسيد راست است!؟» و اين 
ســؤال گيج كننده كه «آيا مســئوالن هم از مشكالت و درد مردم آگاه 

هستند!؟» و يا «چرا كسي كاري نمي كند!؟».
من جواب اين ســؤال ها را مي دانم و هميشــه هم سعي كرده ام پاسخ 
قانع كننــده اي براي مخاطبان كنجكاو خود داشــته باشــم. اول اينكه 
آنچه مي نويسم تماماً راست و درست است؛ چراكه خبرنگاران با هر 
ديدگاه و هنر و تجربه اي كه دارند، در تمام نشست هاي مطبوعاتي در 
جلسه هاي خبري و آيين هاي مختلف از مسئوالن و سخنرانان نقل قول 
مي كنند و بديهي است همواره سعي مي شود مهمترين نكات شنيده ها 
نقل قول شود. دوم اينكه مگر ممكن است مسئولي در هر مقام و پست 
بــاال و پايين در جريان اوضاع و احوال جامعه نباشــد؟ واقعيت اين 
است كه هر مسئولي مي داند چه خبر است، اما اينكه چه عكس العملي 
نشــان مي دهد و با چه تدبيري در صدد حل مشكالت حوزه اجرايي 
خود مي باشد، مسأله جداگانه اي اســت كه قطعاً هر مديري از عهده 
حل مشــكالت جامعه برنمي آيد! و خوب يا بد آن  به عهده خود او 

خواهد بود!
اما اين روزها كه مشــكالت اقتصادي و به تبع آن مشكالت اجتماعي 
به اوج خود رسيده و واقعاً همه را به تنگ آورده است، مردم محكم تر 
از هميشــه و با طعنه و كنايه هاي گزنده اي مي پرســند؛ «آيا مسئوالن 
از درد مــردم آگاهي دارند و مي دانند چه خبر اســت!؟» . اينجاســت 
كه مســئوالن هم بايد با اطمينان خاطــر و آگاهي و دانايي مضاعفي، 
پاسخگوي مردم باشند و در عمل ثابت كند كه درد مردم را مي دانند و 
در صدد حل مشكالت هستند و ثابت كنند كه شعار نمي دهند. اينجا 
با حلوا حلوا گفتن ها، دهان مردم شــيرين نمي شود! و وعده بسته هاي 
حمايتي و آمار و ارقام 25 ميليون نفري هم نمي تواند التهاب شــديد 
مــردم از گراني و نگراني از چرايــي اوج قيمت طال به هر گرم 450
هزار تومان را (دوم مهرماه 1397) فرو نشاند. اينجا ديگر مسئوالن بايد 
به طور جدي اين ســؤال مردم را پاسخگو باشند كه نتيجه رسيدگي 
به جرايم خائنانه احتكار كاالهاي اساســي و كشــف و ضبط صدها 
انبار بزرگ احتكار كاال در نقاط مختلف كشــور چه شــد و به كجا 
انجاميد!؟؛ چراكه قشرهاي مردم ساده دل و خوش باور انتظار داشته و 
دارند با ورود هزاران تن كاالي اساسي و حمايتي به بازار مصرف كه از 
انبارهاي بزرگ احتكارگران بيرون كشيده شده، تب شديد گراني هاي 
روزافزون، فروكش كند و همه باور كنند كه اين گراني ها فقط حباب 
اســت و با يك حركت انقالبي و خداپســندانه مي تركد و دل خيل 
قشــرهاي حقوق بگير و كم درآمد خنك مي شود. اين اتفاق همان خبر 
داغي است كه هر خبرنگاري مترصد دسترسي و انتشار آن مي باشد و 

هيچ ترديد و بزرگ نمايي و يا الپوشاني در آن نيست.

انتقاد از طرح هاى ضد پرستارى
 دبيركل خانه پرســتار، با انتقاد از طراحى طرح هاى ضدپرستارى، 
گفت: انتظار مى رفت با تشكيل معاونت پرستارى در وزارت بهداشت، 
كارها تســهيل شود اما سخت تر شده اســت.به گزارش خبرآنالين، 
محمد شريفى مقدم بعد از ظهر سه شنبه در كنگره خانه پرستار، اظهار 
داشت: اين كنگره در راستاى اصالح اساسنامه و مرامنامه خانه پرستار 
و همچنين انتخابات شوراى مركزى و بازرسين برگزار شده است. وى 
با اشاره به اهداف تشكيل خانه پرستار كه پرسش دانشجويان پرستارى 
است، افزود: خانه پرستار تالش مى كند در چارچوب قوانين، كمك 
كننده به حل مسائل و مشكالت پرستارى باشد. از همين رو، همواره 
ســعى كرده ايم به دور از هر گونه ســوگيرى، به دنبال تحقق اهداف 
پرستارى باشيم.شــريفى مقدم در ادامه به وضعيت پرستارى در نظام 
ســالمت كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به اصل 43 قانون اساسى 
كه بهداشت و درمان رايگان را براى مردم تعريف كرده است، بودجه 
ها و اعتباراتى به حوزه ســالمت وارد مى شود كه مى بايست نظارت 

قوى بر هزينه كرد اين پول ها شود.
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چرا گوشت در همدان گران است؟
 رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه كمبود گوشــت منجمد باعث افزايش 
قيمت گوشت گرم شده است، گفت: در حال حاضر در همدان كمبود گوشت نداريم 

اما با گرانى گوشت مواجهيم و تدابيرى هم براى آن انديشيده ايم.
اكبــر ســپهرى وفا بــا اشــاره بــه افزايــش قيمــت گوشــت منجمــد در بــازار، عنــوان 
ــازمان  ــوزه س ــه ح ــوط ب ــت و مرب ــا نيس ــار م ــد در انحص ــت منجم ــرد: گوش ك
صنعــت، معــدن و تجــارت و جهادكشــاورزى اســت كــه در صــورت وارد نشــدن 
مى توانــد باعــث بــروز مشــكل در بــازار شــود و فشــار حاصــل از آن بــر گوشــت 
ــون روزى 3 ــر مى گــذارد و باعــث افزايــش قيمــت آن مى شــود. هــم اكن گــرم اث

تــن گوشــت منجمــد در فروشــگاه هاى ســطح شــهر توزيــع مى شــود كــه بــه هــر 
فروشــگاه يــك تــن گوشــت تعلــق مى گيــرد.

وى با اشــاره به اينكه گوشــت گاو استان به كشــور عراق و گوشت گوسفندى هم 
ظاهرا به تهران ارسال مى شود، به ايسنا گفت: مشكلى كه همواره با آن مواجه بود ه ايم، 
خروج بى رويه دام از اســتان اســت كه البته اعتراضات خــود را در اين زمينه ابالغ 
كرده ايم اما اين بسته به نظر سياست گذاران دولت و استان است كه چه تصميمى در 

اين مورد اتخاذ كنند.
رئيس اتحاديه قصابان همدان در رابطه با قيمت فعلى گوشت قرمز در همدان، عنوان 
كرد: گوشت منجمد قبًال به قيمت در حدود 25 هزار تومان فروخته مى شد اما قيمت 

فعلى 55 هزار تومان اســت همچنين قيمت نرمه خالص گوشــت گوساله 62 تا 65 
هزار تومان و گوشــت گوسفندى 53 هزار تومان اســت كه البته گوشت گوسفندى 
بدون چربى 67 تا 70 هزار تومان قيمت دارد و قيمت گوشــت منجمد از 53 هزار تا 

55 هزار تومان متفاوت است.
وى با تأكيد بر اينكه متأســفانه تخلف گرانفروشــى در همــدان وجود دارد، افزود: 
در حال حاضر كه با اطالع ســازمان صنعت، معدن و تجــارت و اداره كل تعزيرات 
نرخ هفتگى براى واحدهاى فروش فرســتاده نمى شود بر اســاس فاكتور خريد هر 
فروشــنده اى تا 8 درصد سود را به قيمت خريد اضافه مى كند كه با اين وضع شاهد 

تفاوت قيمت هستيم.

طال

خبـر

توليد گوشت مرغ در ساحل آرامش
 اما در مرز خطر!

 در حال حاضر ميزان توليد گوشت مرغ و وضعيت توزيع آن در بازار 
از ثبات مطلوبى برخوردار است اما نيازمند اقدامات تثبيتى توسط دولت 

و مجلس است.
بنابر اعالم سازمان جهادكشاورزى استان همدان سال گذشته 50 هزار تن 
گوشــت مرغ در واحدهاى پرورش مرغ گوشتى توليد شد كه نسبت به 

سال 95 با افزايش 9 درصدى روبه رو شده است.
معاون بهبود توليدات دامى اين سازمان اعالم كرده كه در سال جارى نيز 
50 هزار تن گوشت مرغ توليد مى شود. بر اساس همين گزارش همدان 
2/2 درصد از توليدات گوشــت مرغ كشور را به خود اختصاص داده كه 
رتبه پانزدهم در كشور به حساب مى آيد. همچنين سال گذشته 24 ميليون 
قطعه جوجه ريزى مرغ گوشتى در استان صورت گرفته است. در مجموع 
521 واحد مرغ گوشــتى با ظرفيت 9/5 ميليون قطعه در هر دوره جوجه 

ريزى در سراسر اين استان فعال است.
معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان به فارس 
گفت: از نظر تأمين گوشــت مرغ در استان مشــكلى وجود ندارد و در 

مردادماه و شهريورماه بيش از نياز استان جوجه ريزى انجام شده است.
وى با اشــاره به اينكه واردكنندگان ليست توزيع نهاده ها بين مرغداران 
را در اختيار وزارت جهاد كشــاورزى قرار مى دهند و توسط وزارتخانه 
براى رصد بر ميزان و قيمت توزيع به استان ها نيز ارسال مى شود، افزود: 
در استان نيز همه شهرســتان ها رصد مى شود كه مرغداران از ارز دولتى 
برخوردار شــوند و واردكنندگان با قيمت نامناســب نهاده را در اختيار 
مرغداران قرار ندهند.معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى 
استان همدان تصريح كرد: تنها مشكل فعلى اين است كه مرغدار مجبور 
به پرداخت نقدى بابت خريد نهاده هاى مورد نياز خود است در حالى كه 
پيش از اين مى توانست پس از مدتى هزينه آن را پرداخت كند و اين اتفاق 

با وصول مطالباتش هماهنگ مى شد.
نظرپور خاطرنشان كرد: در شرايط فعلى مرغداران در حال فعاليت هستند 
و مردم مطمئن باشــند كه مرغ موجود است و خوشبختانه قابل احتكار 
نيست.معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى استان درباره 
گوشــت قرمز نيز اظهار كرد: در حال حاضر صادرات دام متوقف شده 
اســت و به دليل وجود بيمارى واردات نيز انجام نمى شود و اين مسأله 

باعث افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار شده است.
وى افزود: امروز گوشت مرغ به راحتى مى تواند جايگزين گوشت قرمز 
شود به ويژه آنكه ظرفيت افزايش توليد در صورت افزايش تقاضا وجود 

دارد و براى سالمتى و تأمين نيازهاى بدن نيز مفيدتر است.
نظرپــور تصريح كرد: در حــال حاضر مرغدار در هر ســال 2,5 دوره 
جوجه ريزى انجام مى دهد كه اگر تقاضاى آن وجود داشته باشد مى تواند 

آن را حتى به پنج دوره افزايش دهد.
وى ادامــه داد: هر روز قيمت مرغ، جوجه و نهاده ها در ســطح اســتان 
بررسى و اگر مشكلى به وجود مى آيد در كمترين زمان ممكن رسيدگى 
و منعكس مى شــود.معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى 
استان خاطرنشان كرد: قيمت مرغ با توجه به افزايش هزينه ها، رشد نداشته 

و حتى با كاهش نيز مواجه بوده است.
 توليد گوشت مرغ در وضعيت بحرانى قرار ندارد

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان در گفت و گو با فارس 
با بيان اينكه در ماه هاى مختلف ســال نوسان در مصرف گوشت مرغ در 
جامعه ايجاد مى شــود، اظهار كرد: در 15 روز گذشته داليل مختلفى از 
جمله ورود به مهرماه و افزايش هزينه هاى خانواده هاى داراى دانش آموز، 
باعث مى شود كه در هزينه هاى خانوار صرفه جويى شود و بر ميزان خريد 

مرغ نيز تأثير بگذارد.
داوود شعبانلو با اشاره به اينكه اين نواسان ممكن است تا پايان مهرماه نيز 
ادامه يابد، افزود: دليل ديگر كاهش خريد مرغ نيز ورود به ايام  عزادارى 
ماه محرم و توقف برخى از مناسبت ها از جمله جشن ها و ميهمانى هاست 

كه در نتيجه بر خريد گوشت مرغ  تأثير سوء مى گذارد.
وى تصريح كرد: اما دليــل اصلى كاهش خريد مرغ، افزايش هزينه هاى 
زندگى با توجه به شرايط اقتصادى و تورم نسبتاً باالست كه بر اثر آن توان 

خريد مردم كاهش يافته است.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان ادامه داد: مرغ محصولى 
وابسته به قيمت ارز است چراكه خوراك طيور و افزودنى هاى تقويتى آن 
وارداتى است و با وجود تخصيص ارز دولتى هزينه هاى تمام شده افزايش 

يافته كه البته به ميزان ساير بخش ها نيست.
وى با بيان اينكه مرغداران با توجه به مشــكالت بهار امســال در ميزان 
جوجه ريــزى احتياط كردند كه در نتيجه آن توليد مرغ نيز كاهش يافت، 
خاطرنشــان كرد: وضعيت مرغداران نگران كننده است اما بحرانى وجود 
ندارد.شعبانلو با اشاره به اينكه مرغداران گرماى بى سابقه اى را پشت سر 
گذاشتند، گفت: قطعى برق، مشكل حمل نهاده ها و محصوالت توليدى 
بــه دليل اعتصاب كاميون داران، افزايش تلفــات به دليل وجود برخى از 

بيمارى ها نگرانى هايى را ايجاد كرده است.
وى با بيان اينكه كاهش توليد و بروز تلفات مرغداران را كه بيشــتر آنان 
به بانك ها بدهــى دارند را با چالش مواجه كرده، اظهار كرد:  از آنجا كه 
بانك شرايط توليد كننده را درك نمى كند، سود خود را دريافت مى كند و 

تدبيرى نيز براى شرايط خاص وجود ندارد.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان افزود: مجلس بايد براى 
تنظيم قوانينى متناسب با شرايط فعلى اقتصادى براى مرغداران ورود كند 

تا بانك ها بتوانند حمايت هايى را اعمال كنند.
وى با بيان اينكه دولت تنها مخاطب براى حل برخى از نگرانى ها نيست، 
خاطرنشــان كرد: مجلس بايد قوانينى را تنظيم كند تا با توجه به شرايط 
توليــد مرغ در بخش هــاى مختلف به ويژه بانكــى نيازهاى اين بخش 
جامعه را پاسخ دهد.شعبانلو با اشاره به اينكه قوانينى بايد تنظيم شود كه 
توليدكننده را در مقابل خســارت ها محافظت كند، گفت: در بخش بيمه 
بيشتر به اين صنعت توجه شود تا بتواند در مقابل چالش هايى كه پشت سر 

گذاشت و يا پيش رو دارد، ايستادگى بيشترى به خرج دهد.
وى اظهار كرد: گوشــت مرغ از ساير گوشت ها و پروتئين هاى حيوانى 

مغزى تر و براى سالمت انسان مناسب تر است.

قيمت طالي جهاني ثابت ماند
طالبيش از 100 هزار تومان گران شد 

 قيمت طال در معامالت روز چهارشــنبه كه سرمايه گذاران منتظر 
نتيجــه نشســت دو روزه بانك مركزى آمريكا بودنــد تغيير چندانى 

نداشت و در بازه محدودى معامله شد.
به گزارش ايسنا، به گفته جان شارما، اقتصاددان بانك ملى استراليا، 
ســرمايه گذاران منتظر نشــانه هايى از ســوى بانك مركزى آمريكا 
هســتند. تصور مى كنم بانك مركزى آمريكا به روند سياست پولى 
خود ادامــه خواهد داد، اما احتماال به اين نكته اشــاره مى كند كه 
جنگ تجارى ميان چين و آمريكا ممكن اســت بر رشــد اقتصادى 

تاثير منفى بگذارد.
بانك مركزى آمريكا نشست سياست پولى دو روزه خود را بعد از ظهر 
روز چهارشــنبه به پايان خواهد رساند. انتظار مى رود در اين نشست 
افزايش نرخ هاى بهره براى هشــتمين بار از اواخر سال 2015 به اين 
طرف تصويب شود. سرمايه گذاران همچنين انتظار دارند نرخ هاى بهره 
پيش از پايان ســال يكبار ديگر نيز افزايش پيدا كند، اما دورنما براى 

سال 2019 چندان روشن نيست.
پيش بينى كرد دالر  INTL FCStone ادوارد ماير تحليلگر، شركت

پس از انتشار بيانيه بانك مركزى ضعيف شود.
 سكه ركورد زد؛  5ميليون و 121هزار تومان

اين در حالي اســت كه در 2 روز گذشته طال در ايران از گرمي 419
هزار تومان به 512 هزار تومان تا ظهر ديروز (چهارشنبه) رسيد و هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح امامى نيز تا اين زمان روي 5 ميليون 

و 160هزار تومان ايستاد. 

غزل اسالمي »
 همه چيز از اعتصاب حدوداً يك هفته اي 
كاميونداران از خرداد ماه 97 آغاز شــد. آنها 
به افزايش نيافتن كرايه حمل ونقل اعتراض 
داشتند و حرفشــان اين بود كه از سال 94 
تاكنون كرايه آنها اضافه نشــده و اكنون بايد 

40 درصد به نرخ كرايه ها اضافه شود.
آنهــا اعالم اعتصاب كردند و در كمتر از دو 
روز در اغلب شــهرهاي كشــور تجمعات 
تقريباً فراگير شــد، كاميونداران كاميون ها را 
خواباندنــد و گفتند با كار نكرن كمتر ضرر 
مي كنيــم. آن زمان قيمت قطعــات و لوازم 
يدكــي كاميون ها باال رفته بود و بســياري 
حتي به نرخ كميســيون هايي كه شركت ها 
داشتند.  اعتراض  مي كردند  دريافت  باربري 
اين اعتصاب يك هفته اي، برخي شهرها را با 
كمبود بنزين مواجه كرد و بسياري توليدي ها 

با مشكل حمل بار مواجه شدند.
در نهايــت دولت صداي آنها را شــنيد و 
توافقــي انجام داد كه قرار شــد بين 15 تا 
20 درصد به حقوق آنها اضافه شود و بيمه 
تكميلــي آنها كه يكي از خواسته هايشــان 
بــود را تحقق ببخشــد. همين هم شــد و 
بعــد از مدتي دولتي هــا آمارهايي دادند كه 
«كاميون داران در حال انجام امور مربوط به 

بيمه تكميلي خود هستند».
اما در 4 ماه گذشــته كاميــون داران مدام از 
مي كردند  صحبت  مشكالتشان  شدن  بيشتر 
و حتــي در برخي مواقع از گوشــه و كنار 
شنيده مي شد كه در فالن روز قصد اعتصاب 
دارند تا اينكه از اول مهر اعتصاب ها مجدداً 
آغاز شد. جرقه هاي دومين اعتصاب رسمي 
كاميون داران از 31 شــهريور در چند شهر 
خورد و يك مهرماه  بســياري از شهرها از 
جمله همدان، كرمان، شيراز، سنندج، زنجان، 
تاكستان، ســاري، تهران، خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي، عسلويه، اصفهان، قزوين، 
اراك، يــزد، كازرون، بندرعبــاس، گيالن، 
اهواز، بوشــهر، تبريز، كــرج و بروجرد به 

اعتصاب پيوستند.

اكنــون كاميــون داران بــه قيمت هاي چند 
برابري لوازم يدكي اعتراض هايي دارند خبر 
مي دهند كه قيمت الستيك كه بايد 2 ميليون 
تومان باشــد 2/5 تا 3 برابر به آنها فروخته 

مي شود. 
سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير اعالم 
كرد در اين ميان توليدكنندگان مقصر نيستند 
اين دالالن هستند كه قيمت فروش را تعيين 
مي كنند ولي كســي هــم نمي داند اينها چه 
كساني هســتند و چگونه توانسته اند چنين 

بحراني را به وجود بياورند.
مصطفى تنها به ايســنا گفته كه با تحوالتي 
كه در سيســتم توزيع تاير به وجود آمده و 
قيمت ها باور نكردني شــده اند طبق مصوبه 
به ســتاد تنظيم بازار همــه توليدكنندگان 
شدند  موظف  سنگين  خودروهاي  الستيك 
كه محصوالت خــود را صرفاً به نمايندگان 
معرفي شده از سوي ادارات راهداري منطقه 
بفروشــند و هيچ توليدكننده اي حق فروش 
سيســتم را ندارند و نمايندگان معرفي شده 
تحت كنتــرل و نظــارت راهداري ها قرار 

دارند. البته اخيراً هم تعرفه واردات الستيك 
خودروهاي ســنگين باري و اتوبوس از 26

درصد به 5 درصد رسيده است كه سخنگوي 
انجمن صنفي صنعت تاير گفته تصور ما بر 
اين است كه حتي چنين تصميمي هم موفق 
نخواهد بود چون ساز و كار شبكه توزيع به 
گونه اي است كه قيمت ها را خودش تنظيم 
مي كند و به ســويي كه دوست دارد خواهد 

بود.
وي همچنين در پاســخ به ســوالى مبنى بر 
اين كه چه نهادى موظف اســت در راستاى 
كنترل عرضه تاير در سطح بازار اقدام كند، 
گفته: تشــكيالت و ســاختارى كه رديف 
بودجه دارند و حقوق بگير هســتند بايد به 

شبكه توزيع نظارت كنند.
منابع محلي در شهر صالح آباد به همدان  پيام 
گفتند كه اين بار كاميــون داران مانند دفعه 
قبل تجمع نكردند اما برخي از كاميون داران 
در گاراژ شــهرهاي ديگر كه بار برده بودند 
كاميونشــان را خوابانده انــد. برخي هم به 
خاطر خطر حمله اغتشاشــگران و تخريب، 

كاميون هايشــان را در منــازل خــود پارك 
كرده انــد. اما اين اعتصاب ها مانند خردادماه 
گسترده نيست و برخي كاميون داران به كار 
خود ادامه مي دهنــد و مي گويند هزينه هاي 
زندگي شــوخي نيست و بايد هر طور شده 

خرج خانواده را بدهيم.
آنطور كه از تصاوير در شــبكه هاي مجازي 
مشــخص اســت در شــهرهاي ديگر هم 
همه كاميون داران به اعتصاب پيوســته اند و 
برخي همچنان بار زني و حمل بار را انجام 

مي دهند.
در چنــد ماه اخير شــاهد نابســامانى در 
بــازار عرضه انواع تاير بــه ويژه تايرهاى 
سنگين هســتيم و شرايط به گونه اى پيش 
رفته كه اعتراض شديد كاميون داران را در 
اين راســتا به همراه داشته است، هرچند 
كه ســخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير 
كاميون داران  اعتــراض  كه  اســت  معتقد 
صرفا مربوط به افزايش قيمت تاير نيست 
و به افزايش قيمت در بخش هاى مختلف 

مربوط مى شود.

كاميون داران از دالالن و گران بودن 
لوازم يدكي ناراحتند

كارت دانشجويي سماء معتمد فرزند بابك به شماره 
ملي 0520971558 رشته علوم اقتصادي دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512286102 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي زهرا فرزام فرزند مجيد به شماره ملي 
0022504362 رشته علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9612290089 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مينا اكرمي نيا فرزند مروتعلي به 
شماره ملي 3875713494 رشته روانشناسي دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي - مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي عليرضا طاووسي فرزند خيراله به 
شماره ملي 40403109042 رشته مهندسي كشاورزي 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512340012 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

 شــركت پارس خــودرو در اطالعيه اى علت 
تاخيــر در تحويل خودروهاى گــروه رنو كه در 

ماه هاى اخير صورت گرفته است را اعالم كرد.
در اطالعيه شركت پارس خودرو آمده است: همان 
گونه كه مشتريان گرامى استحضار دارند با خروج 
يــك جانبه آمريكا از توافق هســته اى (برجام) و 
اعمال تحريم هاى ظالمانــه عليه صنعت خودرو 
كشور، شركت رنو فرانسه به پيروى از اين سياست 
و با تعليق فعاليت هاى خود در ايران، موجب شده 

توليدات گروه رنو شــامل تنــدر 90، پارس تندر، 
ســاندرو و ساندرو اســتپ وى در شركت پارس 
خودرو كاهش داشــته باشد كه اين امر زمينه بروز 
تاخيــر در تحويل اين محصوالت به مشــتريان را 

فراهم كرده است.
به گزارش ميزان، همچنين مذاكره با شــركت رنو 
پــارس به عنوان نماينده شــركت رنو در ايران در 

خصوص رفع مشكالت توليد ادامه دارد.
شركت پارس خودرو در ادامه اطالعيه خود افزوده 

اســت: ضمن پوزش از تاخير ايجاد شده به جهت 
شــرايط تحميلى بين المللى حاكم بــر اقتصاد و 
توليد كشور، تحويل خودروهاى تكميل وجه شده 
مشتريان محترم در دســت اقدام است و دعوتنامه 
بخشــى از تعهدات معوق (بخــش اول تعهدات 
استپ وى اتومات خرداد ماه) در روز شنبه مورخ 
07/07/97 صادر و براى مشــتريان ارسال خواهد 

شد.
در اطالعيه فوق آمده است: در آينده نزديك جهت 

مشتريانى كه درخواست دريافت خودرو جايگزين 
داشــته باشــند طرح اعالم و از محصوالت گروه 
خودروسازى سايپا به عنوان جايگزين ارائه خواهد 

شــد، همچنين مشــتريانى كه 
درخواســت انصراف از خريد 
و دريافــت وجه خود را دارند 
نيز مى توانند با ارائه درخواست 
خــود طى يــك هفتــه مبلغ 
واريزى به همراه سود مشاركت 

و جرائم تاخير دريافت كنند.
شركت پارس خودرو در پايان 
مشتريانى  است:  كرده  تصريح 
كه خــودرو آنها معوق شــده 
است در هنگام تحويل خودرو جرائم تاخير و سود 
مشاركت آنها بر اساس قراداد محاسبه و پرداخت 

مى شود.

بيمه نامه كوثر خودرو نيسان پاترول 2 درب به شماره بيمه نامه 
1396/1010/666180 به شماره پالك 391س64ايران18 به شماره 
 PNK۱۵Z۴۱۲۲۵۱ به شماره شاسي Z24029746Z موتور
به نام فرحناز خداويسي به شماره ملي 3800033615 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي علي بنيادي فرزند حجت ا... به شماره 
ملي 0371314674 رشته مهندسي برق دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9312462045 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مقدار مجاز داروى همراه مسافر 
در زمان خروج از كشور

 گمرك ايران ميزان مجاز داروى همراه در زمان خروج از كشــور 
را اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو، مسافران در زمان 
خروج از كشور مى توانند حداكثر سه بسته قرص يا كپسول، 10 عدد 
آمپول يا ويال، پنج عدد شربت يا سوسپانسيون، پنج عدد كرم، پماد يا 
ژل، پنج عدد قطره و ســه عدد اسپرى تنفسى را با خود همراه داشته 
باشند. همچنين بر اساس اين بخش نامه، ترخيص اقالم دارويى همراه 

مسافر در مبادى گمركى كشور، مانند گذشته خواهد بود.
اين بخش نامــه در تاريخ دوم مهرماه از ســوى گمرك، به گمركات 

اجرايى ابالغ شده است.

اطالعيه يك خودروساز: 

تحريم شديم، خودرو جايگزين بگيريد يا انصراف دهيد

ــداالن تويســركان در نظــر دارد  ــاري اب دهي
450 متــر جدول گــذاري يكــي از معابــر 
ــرا  ــه اج ــه ب ــق مناقص ــتا را از طري روس

ــذارد. بگ
ــوت  ــكاران واجــد الشــرايط دع ــذا از پيمان ل
ــاء  ــتعالم به ــت اس ــت درياف ــردد جه مي گ
بــه دفتــر دهيــاري مراجعــه نماينــد و يــا بــا 
ــاس بگيرند.  شــماره تلفن 09185746237 تم
ضمنــاً دهيــاري در رد يــا قبــول پيشــنهادات 
ــه آگهــي مناقصــه  ــار مي باشــد و هزين مخت

ــده مناقصــه مي باشــد. ــده برن ــه عه ب
دهياري ابداالن تويسركان

ر آبادانآگهـي مناقصـه ت  ر آبادانش ت  د ش د سال سال
بارک وم  زو ن  دان ا ر بارک  د وم  زو ن  دان ا ر   د

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان
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آگهي حصر وراثت
آقاي اكبر خوش قيافه داراى شــماره شناسنامه  185 به شرح دادخواست كالسه 
112/97/581ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان احداله خوش قيافه به شماره شناسنامه  31 در تاريخ 85/6/13 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1-اكبر خوش قيافه فرزند احداله به شماره شناسنامه 185 متولد1360 
پســر متوفي 2-نعمت اله خوش قيافه فرزند احداله به شــماره شناســنامه 16 
متولد1348 پسر متوفي 3-فاطمه خوش قيافه فرزند احداله به شماره شناسنامه 
11666 متولد1352 دختر متوفي 4-معصومه خوش قيافه فرزند احداله به شــماره 
شناســنامه 145 متولد1364 دختر متوفي 5-اصغر خوش قيافه فرزند احداله به 
شماره شناسنامه 11667 متولد1355 پسر متوفي 6-ليال خوش قيافه فرزند احداله 
به شماره شناسنامه 176 متولد1359 دختر متوفي 7-خديجه گلناري نجابت فرزند 
آقاعلي به شماره شناسنامه 405172896 متولد1329 همسر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 538)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي مزايده (نوبت دوم)
در اجراي پرونده اجرايي كالســه فوق مفتوح در شــعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالح آباد 
محكوم عليه شركت  تعاوني ايثارگران شهاب دام همدان محكوم است به پرداخت مبلغ 704/106/074 ريال به 
عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوكاله و در حق محكوم له خانم افسر رفيعي و اقدس مرادي لذا با 
توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت دين خود اقدام ننموده اين اجراي احكام به درخواست محكوم 
له اقدام به توقيف اموال به شرح ذيل نموده است كه در مورخه 97/07/24 ساعت 10 الي 10:30 صبح اقدام به 
عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به مي نمايد. معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند، مي توانند 
در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل را مالحظه نمايند. مزايده در دايره اجراي احكام دادگاه صالح آباد 
برگزار مي گردد. شرح مال شامل ده رأس گاو شــيري شامل: 1- تعداد 5 رأس شكم يك قيمت هر رأس 600 
ميليون ريال برآورد مي گردد. 2- تعداد دو رأس شــكم دو قيمت هر رأس 110 ميليون ريال برآورد مي گردد. 
3- دو رأس گاو شــيري شكم سه قيمت هر رأس 100 ميليون ريال 4- يك رأس گاو شيري شكم 4 قيمت 95 
ميليون ريال، ارزش جمع ده رأس گاو شــيري به شرح فوق 1/115/000/000 ريال برآورد مي گردد. بديهي است 
برنده مزايده كسي است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه در صورت موافقت داورز مي بايست ده درصد 
را في المجلس و مابقي را ظرف مدت كمتر از يكماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورتي كه برنده مزايده 
در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، ســپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده 

تجديد مي گردد.
 (م الف 552)

دادورز اجراي احكام مدني دادگاه عمومي صالح آباد

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  321 ب ــماره شناس ــر داراى ش ــان مالمي ــاي پيم آق
ــح  ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح 97/603ح111 از اي
ــخ 97/6/18  ــنامه  375 در تاري ــماره شناس ــه ش ــران درويشــي ب ــادروان اي ــه ش داده ك
ــه  ــه حين الفــوت آن متوفى/متوفي ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب در اقامت

ــه: منحصــر اســت ب
 1-پيمــان مالميــر فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 321 متولــد1362 فرزنــد متوفــي 
ــد  ــد1356 فرزن ــنامه 306 متول ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد رض ــر فرزن ــي مالمي 2-محمدعل
متوفــي 3-عبــاس مالميــر فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 564 متولــد1360 فرزنــد 
متوفــي 4-مليحــه  مالميــر فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 3035 متولــد1353 فرزند 
ــد1366  ــنامه 3183 متول ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد رض ــر فرزن ــه مالمي ــي 5-محبوب متوف
ــنامه 9532  ــماره شناس ــه ش ــد طهماســب ب ــي درويشــي فرزن ــي 6-موس ــد متوف فرزن
متولــد 1315 اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
ــه  ــي/ متوفي ــه از متوف ــا وصيت نام ــراض دارد و ي ــي اعت ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي آگه
نــزد او  باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 241)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 
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پيشخوان

تعطيلى استخر دانشگاه بوعلى
 مســئول روابط عمومى دانشگاه بوعلى سينا با اشاره به تعطيلى 
استخر دانشگاه گفت: مشكل اســتخر دانشگاه بوعلى ظرف يك 

هفته تا 10 روز آينده برطرف خواهد شد.
محمدى در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، درباره مشكل بسته 
شدن اســتخر دانشگاه بوعلى، اظهار كرد: استخر دانشگاه به علت 
مشكالتى كه در آب اين مجموعه به وجود آمده بود، تعطيل شده 

است.
وى افزود: از آنجايى كه ســالمت دانشــجويان، اساتيد و كاركنان 
دانشــگاه براى مجموعه بســيار حائز اهميت اســت، از اين رو با 
تعطيلى استخر به دنبال برطرف كردن مشكل و تعدادى تعميرات 
در اين مجموعه هستيم. مسئول روابط عمومى دانشگاه بوعلى سينا 
عنوان كرد: مســئوالن دانشــگاه به دنبال برطــرف كردن نواقص 

مجموعه در اولين فرصت ممكن هستند.
وى تأكيد كرد: آلودگى آب مشكلى است كه به راحتى نمى توان از 
آن گذشت، از اين رو تا برطرف نشدن اين مشكل نمى توان اجازه 

استفاده از استخر را داد.

آغاز رقابت دختران پومسه رو كشور 
در همدان

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان از آغاز مسابقات پومسه 
قهرمانى كشور به ميزبانى اين استان خبر داد.

رســول منعم در گفت وگو با فارس اظهار كرد: مسابقات قهرمانى 
كشــور پومســه در بخش زنان از صبح امروز بــه ميزبانى هيأت 
تكواندو استان همدان و در سالن امام على(ع) دانشگاه آزاد اسالمى 

آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
وى عنــوان كــرد: ســيزدهمين دوره اين مســابقات با حضور 
341 پومســه رو از اســتان هاى آذربايجان شــرقى، اصفهان، البرز، 
ايالم، بوشــهر، تهران، چهارمحال و بختيارى، خراســان جنوبى، 
خراســان رضوى، خراسان شــمالى، خوزســتان، زنجان، سمنان، 
سيســتان و بلوچســتان، فارس، قزوين، قم، كردســتان، كرمان، 
كرمانشاه، گلستان، گيالن، لرستان، مازندران، مركزى، همدان (دو 
تيــم) و يزد به ميزبانى هيأت تكواندو همــدان به عنوان پايتخت 

گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018  پيگيرى خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان با بيان اينكه اين دوره از 
مسابقات در دو بخش انفرادى و تيمى برگزار مى شود؛ تاكيد كرد: 
در بخش انفرادى و اســتاندارد مسابقات در رده هاى سنى كمتر از 
12 ســال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40
سال، 41 تا 50 سال و 51 تا 60 سال و در بخش تركيبى و ابداعى 
انفرادى مســابقات در چهار رده  سنى كمتر از 14 سال، 15 تا 17

ســال، 18 تا 30 سال و باالى 31 ســال و در بخش تيمى سه نفره 
مسابقات در رده هاى سنى كمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 

30 سال و باالى 31 سال پيگيرى مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين در حاشيه برگزارى اين مسابقات، 
هشتمين نشست نواب  رئيس هيأت هاى تكواندو كشور در بخش 
بانوان فردا چهارشنبه چهارم مهرماه در همدان برگزار خواهد شد.

بانوى تيراندازى با كمان همدان:
هدفم رسيدن

 به سكوهاى بين المللى است
 بانوى تيراندازى با كمان همدان بابيان اينكه هر ورزشــكارى 
به اميد رســيدن به بهترين ها ورزش مى كند، گفت: هدفم در رشته 

تيراندازى با كمان رسيدن به سكوهاى بين المللى است.
مهناز قره باغى در گفتگو با مهر بابيان اينكه از 2 ســال پيش به طور 
حرفه اى در رشته تيراندازى با كمان كار مى كنم، اظهار داشت: در 
اين مدت عناوين اســتانى و كشور بسيارى كسب كردم به طورى 
كه در مسابقات المپياد بانوان غرب كشور سال گذشته اول شدم و 
در مسابقات رنكينگ كشورى سمنان در ركوردگيرى به رتبه دوم 
رسيدم.  وى بابيان اينكه در مسابقات قهرمانى كشور دليجان كه از 
اســتان هاى مختلف در آن شركت كرده بودند نيز مدال طالى اين 
مسابقات را كسب كردم، گفت: درگذشته محدوديت هاى فراوانى 
در اين رشــته ورزشى در همدان وجود داشت اما با وضعيت بهتر 

شده است. 
قره باغى بابيان اينكه امكانات آموزشــى تيراندازان تا مرحله اى كه 
به حرفه اى نزديك شوند در هيأت تيراندازى با كمان استان همدان 
وجــود دارد، گفت: ورزشــكاران براى آمــوزش احتياج به تهيه 
تجهيزات ندارند.  وى با اشــاره به گران بودن تجهيزات حرفه اى 
تيراندازى با كمان بيان كرد: رشــته تيراندازى با كمان از رشته هاى 
گران محسوب مى شود و در حال حاضر نيز هزينه هاى آن با توجه 

مشكالت اقتصادى بيشتر شده است. 
بانوى قهرمانى تيراندازى با كمــان همدان عنوان كرد: اين روزها 
اگر كمك مســئوالن نباشــد كار كردن در اين رشته بسيار دشوار 
است كمااينكه به دليل هزينه هاى تجهيزات؛ بسيارى از استعدادها 

سوخت مى شود. 

بيم ها و اميدهاى شهرآورد 88
 پيروزى، تســاوى يا شكســت هر چند پايان مصاف استقالل و 
پرسپوليس در هشــتاد و هشتمين شهرآورد پايتخت است اما به رخ 
كشيدن تعصب، غيرت و فرهنگ ايرانى، بخش ديگرى از رويارويى 
اين 2 تيم پرطرفدار فوتبال كشــور بوده كــه با ترس ها و اميدهاى 

بازيكنان سرخآبى گره خورده است.
به گــزارش ايرنــا، چنانچه بگوييم شــهرآورد پايتخــت ايران پر 
تماشاگرترين رقابت در آسيا اســت، بيراه نگفته ايم و قطعا حضور 
پر تعداد هواداران ســرخآبى مى تواند فوتبال دوســتى ايرانيان را به 

نمايش بگذارد.
تيم اســتقالل در اين ديدار ميزبان اســت و در صورتى كه قانون 
بهره بردن تيم ميزبان از 90 درصد صندلى هاى ورزشــگاه مقابل 
10 درصد تيم ميهمان اجرا مى شــد، بخش بزرگى از ورزشــگاه 
به رنگ آبى در مى آمد كه اين موضوع با مخالفت دســتگاه هاى 

نشد. اجرايى  مسئول 
با اين حال شاگردان «وينفرد شــفر» سرمربى آلمانى آبى پوشان در 
حالى بايد از سرخپوشــان پايتخت ميزبانى كنند كه وضعيت مناسبى 
در هجدهميــن دوره رقابت هاى ليــگ برتر ندارند و با هفت امتياز 

و يك بازى كمتر در جايگاه يازدهم جدول رده بندى ايستاده اند.
البته اســتقالل پيش از آغاز رقابت هــاى ليگ، مهره هاى اصلى تيم 
خود را كه به گفته شــفر ستون هاى اصلى بودند به دليل پيوستن به 

تيم هاى خارجى از دست داد.
در طرف مقابل پرسپوليس در آخرين ديدار خود در ليگ برتر فوتبال 
مقابل ســپيدرود رشت به برترى رسيد تا پس از كسب 15 امتياز در 
جايــگاه دوم جدول رده بندى ليگ قرار بگيرد و از شــرايط بهترى 

نسبت به رقيب سنتى برخوردار باشد.
سرخپوشــان از هفت ديدارى كه در ليگ برتر انجام دادند صاحب 
چهار پيروزى مقابل پديده، فوالد خوزســتان، نســاجى مازندران و 
سپيدرود رشت شده اند و با سه تساوى و بدون شكست با 8گل زده 
در وضعيت مطلوبى قرار دارند. راهيابى آنها به جمع چهار تيم برتر 
ليگ قهرمانان آسيا در يك بازى دراماتيك مقابل الدحيل و شكست 
سه بر يك اين تيم قطرى، به شرايط روحى و روانى پرسپوليسى ها 

كمك شايان توجهى كرده است.
سرخپوشان در حالى موفق به نتيجه گيرى در رقابت هاى ليگ برتر 
و ليگ قهرمانان آسيا مى شوند كه فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان، 
صادق محرمى و وحيد اميرى را پيش از آغاز رقابت هاى ليگ و در 
زمان نقل و انتقاالت از دست دادند. همچنين با توجه به محروميت 
اين باشــگاه از 2 پنجره نقل و انتقاالتــى طبق حكم كميته انضباطى 
فدراسيون جهانى فوتبال، بازيكن جديدى نيز به خدمت نگرفته اند 
ولى تفكرات «برانكو ايوانكوويچ» ســرمربى سرخپوشان سبب شد 
روند صعودى اين تيم حفظ شود و بازيكنان گمنام نيز جواب اعتماد 

مرد كروات را به خوبى بدهند.
بــا ايــن حــال هــر چنــد جايــگاه ايــن دو تيــم پرطرفــدار فوتبــال 
ــازى  ــه ب ــان داده ك ــه نش ــى تجرب ــت ول ــان نيس ــور، يكس كش
ــدارد و  شــهرآورد هيــچ ارتباطــى بــه آمــار و ارقــام روى كاغــذ ن

ــم اســت.  ــر 2 تي ــراى ه ــاوت ب ــال متف ــى كام جدال
همچنيــن مصــاف پيــش رو از معــدود بازهــاى 2 تيــم اســت كــه 
ــد.  ــى كنن ــى م ــم صــف آراي ــل ه ــروم مقاب ــن مح ــدون بازيك ب
ــار بازيكــن خارجــى  ــز ماركــوس نيوم ــا بازيكــن مصــدوم ني تنه

ــتقالل اســت. اس
ديدار 2 تيم فوتبال اســتقالل و پرســپوليس در حالى ساعت 18 و 
30 دقيقه امروز  (پنجشــنبه) برگزار مى شود كه آبى پوشان تاكنون 
26 و سرخپوشــان 23 بار پيروز شــهرآورد بودند و 38 ديدار نيز به 

تساوى رسيده است.

رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان همدان عنوان كرد:
برگزارى مسابقات تيراندازى باكمان به 

مناسبت هفته دفاع مقدس درهمدان
 رئيس هيــأت تيراندازى با كمان اســتان همدان گفت: مســابقات 
تيراندازى با كمان مدارس تابســتانى هيأت تيراندازى با كمان همدان به 

مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.
حميدرضا يارى در گفتگو با مهر با اشاره به برگزارى مسابقات تيراندازى 
با كمان اظهار داشــت: مســابقات تيراندازى با كمان مدارس تابستانى 

هيأت تيراندازى با كمان همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس در مجتمع 
ورزشى آبشار برگزار شد. 

وى افزود: در اين مســابقات بيــش از 20 كماندار با يكديگر به رقابت 
پرداختند. 

رئيس هيــأت تيراندازى با كمان اســتان همدان با اشــاره به نتايج اين 
مسابقات گفت: در ريكرور آقايان هادى محمدى از كبودرآهنگ، مهدى 
طاهرى از تويسركان و محمدمهدى حبيبى از كبودرآهنگ به ترتيب در 

جايگاه هاى اول تا سوم قرار گرفتند. 
يــارى عنوان كرد: همچنين در ريكرو بانوان مرضيه زارعى از باشــگاه 

آبشار، زينب نياز بور از باشگاه آبشار و سمانه اسم خانى از كبودرآهنگ 
اول تا سوم شدند. 

وى بابيان اينكه به دنبال توانمندســازى شهرســتان ها هســتيم، 
10 قبضه كمان در اختيار شهرســتان ها قرار  بيان كــرد: بيش از 
داده ايم و ســيبل، فوم و ســاير تجهيزات نيز براى شهرســتان ها 

است.  شده  خريدارى 
رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان همدان عنوان كرد: بايد شهرستان ها 
در كورس قهرمانى قرار گيرند تا در آينده از پتانسيل مجموعه استان در 

مسابقات قهرمانى كشور و ليگ استفاده كنيم. 

 در شــرايطى كه قــرار بود 97، ســال 
شــكوفايى كشــتى همدان باشــد و جام 
تختى هم به ميزبانى اين شهر برگزار شود، 
مهم ترين اتفاق ورزش اول اســتان در سال 
97 اســتعفاى رئيس هيأت كشــتى بوده و 

والغير!
چندى پيــش خبر اســتعفاى رئيس هيأت 
كشتى استان همدان رســانه اى شد و حاال 
خيلى از اهالى كشــتى و اتفاقا بيش از همه، 
آنهايــى كه بــه اصطالح خودمان شــاخ و 
برگ هاى رئيس هيأت كشــتى و حاميانش 
بودند، منتظر موافقت فدراســيون كشتى و 
اداره كل ورزش و جوانــان با اين اســتعفا 

هستند.
اما سال گذشــته و درست در همين روزها 
بود كه رئيس مســتعفى هيأت كشتى استان 
از يك وعده جالب پرده برداشت. وعده اى 
كه همان موقع و باتوجه به وضعيت كشتى 
همدان مشــخص بود كــه هيچوقت رنگ 

واقعيت به خود نخواهد گرفت.

سال گذشته و در جريان سفر وزير ورزش و 
جوانان و روساى فدراسيون هاى ورزشى به 
همدان، محمدناصر نيكبخت استاندار همدان 
درخواســت ميزبانى از مسابقات كشتى در 
سطح جهانى يا بين المللى را مطرح مى كند و 
به دنبال آن و در جريان ديدار رئيس هيأت 
كشتى همدان و مسئوالن فدراسيون كشتى 
اين درخواست به فدراسيون نشينان مطرح و 
كمى بعــد، على رحيمى فر خبر از برگزارى 
جام تختى سال 97 در همدان و چراغ سبز 
فدراسيون براى برگزارى اين رويداد معتبر 

در همدان مى دهد.
به گزارش فارس ، رئيس هيأت كشتى چند 
روز بعــد و در مصاحبه خود اعالم كرد كه 
«با برگزارى جام بين المللى تختى در همدان 
شكوفايى كشتى همدان در سال 97 را رقم 
خواهيم زد»، در ايــن مجال از اينكه رئيس 
مســتعفى هيأت كشــتى از كدام شكوفايى 
سخن كرد خيلى سروكار نداريم، اما بحث 
اصلى اينجاست كه هيأت كشتى استان، اداره 

كل ورزش و جوانــان و حتى اســتاندارى 
همدان بــراى گرفتن ميزبانــى جام تختى 
كوتاهــى كردند و بدتر اينكــه اين ميزبانى 
درست به رقيب همدان در برگزارى رويداد 

«2018» واگذار شد!
سى و هشــتمين دوره رقابت هاى بين المللى 
كشتى جام تختى در رشــته كشتى فرنگى  
 روزهــاى 5 و 6 بهمن مــاه و رشــته آزاد 
روزهاى 19 و 20 بهمن ماه برگزار خواهد 
شــد و رقابت هاى امســال نظــر به طرح 
رنكينگ سيستم اتحاديه جهانى كشتى «فيال» 

به صورت انفرادى خواهد بود.
نكته جالب اينكه براى ميزبانى از اين رويداد 
معتبر، تبريز و ماهشهر نامزد بودند كه دست 
آخر و با توجه به رويداد 2018، تبريز گوى 
ســبقت را از ماهشــهر و ديگر رقباى خود 
ربود تا برخالف وعده ســيصد و چند روز 
پيش رئيس مســتعفى هيأت كشــتى استان 
همدان، امسال شــاهد برگزارى جام تختى 

در تبريز باشيم.

وعده رئيس مستعفى كشتى براي 2018 عملى نشد

برگزاري«جام تختى»
به جاي همدان در تبريز

«مسى» در قفسى از طال 
زندگى مى   كند!

 بازيكن سابق يووه و رم معتقد است 
مســى زندگى ايده  آلى ندارد و به همين 
دليل هرگز دوست ندارد به غير از سبك 
بازى كردنش هيچ شباهت ديگرى بين 

اين دو باشد. 
به گزارش مهر، دنى اســوالدو، بازيكن 
ســابق تيم هاى فوتبال يوونتوس و رم 
كه در سال 2016 اعالم بازنشستگى كرد 
اظهار نظرى جالب درباره ليونل مســى 
دارد. او همچنيــن بعد از بازنشســتگى 

كارش را در رشته موسيقى دنبال كرد.
او كــه در ســن جوانــى تصميــم به 
بازنشســتگى گرفت در پاسخ به اين كه 
آيا دوست داشته مانند مسى باشد يا نه 
اين چنين گفته اســت: نه، فقط دوست 
داشتم مانند او بازى كنم، اما زندگى نه، 
او زندگى ندارد، فقط اين طور اســت 
كه در قفســى از طــال زندگى مى كند. 
نمى توانــد جايى بــرود، چيزى بخورد 
و بنوشد، شــايد براى او مهم نباشد، اما 

براى من مهم است.
اســوالدو در ادامــه گفــت: مثــال او 
بزرگ ترين تلويزيون دنيا را خريده، اما 
هرگز در خانه نيســت تا از آن استفاده 
كند. شــايد بتواند يك فرارى براند، اما 
فقط 15 دقيقه طول مى كشد، تا زمانى كه 

به زمين تمرين بارسلونا برسد.
اســوالدو كــه در دوران فوتبــال بازى 
كردنش بارها درگير حاشيه شده بود بعد 
از بازنشستگى گروه موسيقى به نام باريو 

ويخو در بارسلونا تاسيس كرد.

 تمرينات پرفشار براى 
ورزشكاران زير 16 سال 

ممنوع است
 يك مربــى دووميدانــى گفت: در 
علــم جديــد تمرينات پرفشــار براى 

ورزشكاران زير 16 سال ممنوع است.
 سياوش ســپهوند در گفت وگو با ايسنا، 
تأكيد كرد: استعداديابى نبايد ابتر بماند 
و ما به عنوان متوليان بايد ســعى كنيم 
اســتعدادها را ابتدا شناســايى و سپس 

پرورش دهيم.
وى ادامه داد: برنامه  اســتعداديابى در 
سه بخش طراحى مى شود؛ عالقه مندى، 
فيزيك و در بين سنين 8 تا 15 سال كه 
اگر اين كارها به خوبى اجرا شود بدون 

شك مثمرثمر خواهد بود.
ســپهوند بــا تأكيد بر بــه روز بودن 
مربيان، تصريــح كرد: در علم جديد 
تمرينات با وزنه، الكتيك و پرفشــار 
براى ورزشــكارهاى زير 16 ســال 
ممنوع شــده و بايــد مربى هاى پايه 
با اين علم آشــنا شــوند تا مسير را 

نروند. اشتباه 
رئيس هيأت دووميدانى لرســتان افزود: 
تمرينات افراد زير 16 ســال بايد مفرح 
و بــا وزن بدن و نيمه تخصصى و نيمه 
عمومــى بــوده و در يك جملــه بايد 

تمرينات پايه باشد.
وى تاكيد كــرد: تمرين هاى غيرعلمى 
در گذشــته باعث كاهش عمر قهرمانى 
دووميدانى كاران  آســيب ديدگى هاى  و 

شده است.

 مراســم انتخاب بهتريــن فيفا در لندن 
برگزار شــد و بررســى آرا كســانى كه به 
كانديداها راى دادند نشان مى دهد برخى از 

راى ها بسيار عجيب هستند. 
بــه گزارش  مهر، مراســم انتخاب بهترين 
بازيكن ســال فيفا اخيــرا در لندن برگزار 
و لوكا مودريچ به عنــوان بهترين بازيكن 
انتخاب شد. كســانى كه براى انتخاب اين 
جايزه بــه كانديداها راى داده بودند مربيان 
و كاپيتان هاى تيم هاى ملى و خبرنگاران هر 
كشور بودند. اما در زير به 10 راى كه بيشتر 

از باقى غيرقابل درك بوده اشاره مى كنيم.
 لئو مسى

رونالدو  كريستيانو  به  بار  اولين  براى  او 
راى داد. آرا او بــه ترتيــب مودريــچ، 
مربيان  درباره  بوده اند.  رونالدو  و  امباپه 
هم به كســانى كهبــه فينال هاى بزرگى 
گوارديوال  والورده،  داده،  راى  نرسيدند 

آلگرى. و 
 هوگو لوريس/ ديديه دشان

دروازه بان فرانســه و مربى اين تيم فقط به 
فرانسوى ها راى دادند. لوريس به ترتيب به 
واران، گريزمن و امباپه و دشان به گريزمن 

و واران و امباپه راى داده اند.
 تيته/ ژائو ميراندا

اين برزيلى ها به هموطن خودشان نيمار راى 
ندادند! تيته به ترتيب به مودريچ، صالح و 
رونالدو راى داده و ميراندا رونالدو، امباپه و 

مسى را انتخاب كرده است.
 رونالدو

او بيشــترين امتياز را به مودريچ، هم تيمى 
ســابقش نداده است. كســى كه بيشترين 
شانس را براى دريافت جايزه داشته است. 
او به ترتيب بــه واران، مودريچ و گريزمن 

راى داده است.
روبرت مارتينز/ ادن هازارد

با وجود اين كه هــازارد و دى بروين، دو 
بازيكن بلژيكى در ليســت نهايى 10نفره 
بودند هيچ يك راى نياوردند. مارتينز، مربى 
بلژيك، مودريچ و واران و مسى را انتخاب 
كرده و هازارد به مودريــچ، واران و امباپه 

راى داده است.
 گرت ساوتگيت

ســرمربى تيــم ملــى فوتبــال انگليــس بــه 
ــن،  ــرى كي ــى، ه ــداى انگليس ــا كاندي تنه
ترتيــب  بــه  او  آرا  اســت.  نــداده  راى 

مودريــچ، واران و هــازارد بوده انــد.
 لوكا مودريچ

برنده اين جايزه به دشان، سرمربى فرانسه، 
باالتر از زيدان راى داده اســت، كسى كه 
فصل گذشته سرمربى تيم باشگاهى اش بود. 
البته بيشــترين راى را به سرمربى تيم ملى 

كشور خودش، زالتكو داليچ، داد.
 جورجيو كيلينى

كاپيتان ايتاليا سرمربى يووه را ناديده گرفته 
و بــه ترتيب بــه ديديه دشــان، زيدان و 
ساوتگيت براى انتخاب بهترين مربى راى 

داده است.
 سرخيو راموس

كاپيتان تيم ملى اســپانيا هميشه به رونالدو 
راى مــى داد، اما اين بار بــه مودريچ اولين 
راى را داده و راى دومش رونالدو و سومى 

ليونل مسى بوده است.
 انريكه ماكايا

خبرنگار اسطوره اى آرژانتينى اصال به مسى، 
هموطنش، راى نداده است. او به ترتيب به 
مودريــچ، گريزمــن و رونالــدو راى داده 
اســت. درباره مربى اما به ديگو سيمئونه، 

هموطنش، راى داده است.

10رأى عجيب 
براى انتخاب بهترين فيفا

 در نشســت با مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره شركت توسعه و نگهدارى 
اماكن ورزشى كشور، 45 ميليارد ريال 
براى تكميل مرحله يك ورزشگاه پنج 

هزار نفرى مالير اختصاص يافت. 
مديــركل ورزش و جوانــان همدان 
گفت: تاكيد اســتان تكميل اين طرح 
مهم ورزشى در ســال جارى است و 
انتظار مــى رود نمايندگان مردم مالير 
و مســئوالن اجرايى اين شهرستان نيز 
پيگيرى الزم را براى تامين باقى مانده 

اعتبار داشته باشند.
رسول منعم در گفت وگو با  ايرنا اظهار 
داشــت: قرار بود از محــل اعتبارات 
تلفيق مجلس شــوراى اســالمى 50 

ميليارد ريال براى تكميل اين ورزشگاه 
اختصاص يابد تا اين طرح نيز امسال 

تكميل و به بهره بردارى برسد.
مديــركل ورزش و جوانــان همدان 
با اشــاره به اختصــاص 15 ميليارد 
سرپوشيده  استخر  تكميل  براى  ريال 
اســدآباد، گفت: اين اســتخر امسال 
همزمان با دهه مبــارك فجر به بهره 

بردارى مى رسد. 
در  همچنين  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
نشســت با مديرعامل شركت توسعه 
و نگهدارى اماكن ورزشى كشور قرار 
شد نسبت به تامين بودجه 20 ميليارد 
ريالى و نيز پيگيرى براى آغاز فعاليت 
پيمانكار انتخاب شــده براى ساخت 

زمين چمن شــهر صالح آباد از توابع 
شهرستان بهار اقدام شود.

منعم افزود: هــم اكنون 12 طرح ملى 
در سطح استان همدان وجود دارد كه 
زير نظر شركت توســعه و نگهدارى 
اماكن ورزشى كشور ساخت و تكميل 

مى شود.
وى اضافــه كــرد: البتــه در بيــن طــرح 
ــن  ــش اي ــر پوش ــى زي ــاى ورزش ه
ــدان  ــتان هم ــطح اس ــركت در س ش
ــوارى و  ــه س ــوز پيســت دوچرخ هن
ــه  ــروع ب ــيرجه ش ــنا و ش ــتخر ش اس
ســاخت نشــده و پيســت دو وميدانــى 
سرپوشــيده نيــز تنهــا 10 درصــد 

ــت. ــته اس ــرفت كار داش پيش

45 ميليارد ريال براى تكميل ورزشگاه مالير اختصاص يافت
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چراغ هاى راهنمايى و رانندگى منسوخ مى شوند
 محققان دانشگاهى سيستمى نوين ابداع كرده اند كه عالئم توقف 
و حركت را روى شيشه جلويى خودرو نمايش مى دهد. به اين ترتيب 

چراغ هاى راهنمايى و رانندگى منسوخ مى شوند. 
به گزارش مهر ، محققان قصد دارند با ارائه سيستمى نوين چراغ هاى 

راهنمايى و رانندگى را منسوخ كنند.
 محققان علوم رايانه در دانشــگاه كارنگى ملون مشــغول كار روى 
سيستمى هســتند كه چراغ هاى رهنمايى و رانندگى را با نمونه هاى 
مجازى جايگزين مى كند. عالئم توقف و حركت به طور مستقيم روى 

شيشه جلويى خودرو يا داشبورد آن نمايش داده مى شوند.
اين روند به راننده اجازه مى دهد چراغ راهنمايى شخصى شده اى در 
اختيار داشته باشد و مدت زمان توقف در زمان سيگنال ها را مى كاهد.

كنترل جت هاى جنگى 
با نگاه و اشاره خلبان

 شــركت "بى .اِى اى سيســتمز"(BAE Systems) به دنبال 
ساخت يك "كابين خلبانى پوشيدنى"براى جت هاى جنگى است كه 

فرآيند پرواز را آسان تر مى كند.
بــه گــزارش ايســنا ، شــركت "BAE Systems" كــه در حــوزه 
ــه  ــت ك ــال اينس ــه دنب ــد، ب ــت مى كن ــى فعالي ــزات هواپيماي تجهي
ــت  ــى سيســتم هاى واقعي ــا جايگزين ــاى جنگــى را ب ــن جت ه كابي
ــكان  ــه م ــارف ب ــاى متع ــا و كنترلگره ــاى ابزاره ــه ج ــازى ب مج

ــد. ــل كن ــرى تبدي راحت ت
در ساخت اين كابين، ابزارهاى كنترلى پيچيده با يك "سيستم واقعيت 

مجازى"(virtual reality system) جايگزين مى شوند.

شوك بمباران جنگ جهانى دوم 
به اتمسفر زمين 

 تحقيقات نشان مى دهد حمالت هوايى در جنگ جهانى دوم و بمب 
انداختن روى شهرهاى آلمانى امواج شوكى را به باالترين قسمت اتمسفر 
زمين فرستاده اســت.به گزارش مهر، اين بمباران چنان قدرتمند بود كه 
امواج شوكى از اتمسفر زمين به لبه فضا فرستاده است.بمب هاى عظيمى 
كه روى شهرهاى اروپايى رها شدند، براى ضعيف كردن باالترين قسمت 
اتمسفر(يا همان يونوسفر) در ارتفاع هزار كيلومترى انگليس كافى بوده 
اســت. محققان با بررسى سوابق تاريخى متوجه شدند هر حمله انرژى 
معادل 300 رعد و برق ايجاد مى كرده است.به گفته كريس اسكات استاد 
فضا و فيزيك اتمسفريك دانشگاه ريدينگ، تا به حال تاثير اين بمب ها در 

اتمسفر زمين بررسى نشده بود.

ازچشم مصنوعى با قابليت هاى بى شمار تا 
روشى آسان براى شناسايى پول هاى تقلبى 
 دانشمندان توانسته اند چشم آزمايشگاهى حساس به نور با سلول هاى 
بنيادى را بسازند؛ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  اين چشم جديد 
مى تواند با ساختار سه بعدى كه دارد شبكيه چشم را مورد بررسى قرار دهد 
و همچنين درون اين چشم مصنوعى انواع سلول هاى بنيادى چشم وجود 
دارد و دقيقا همان كار هايى را انجام مى دهند كه يك چشــم عادى انجام 
مى دهد.  گروهى از محققان نيزچسب ارزان قيمتى را طراحى كرده اند كه 
به كمك آن مى توان كاالى تقلبى را شناسايى كرد، اين چسب كه از نانو 
نقره هاى مختلفى ساخته شده است مى تواند در كمتر از چند دقيقه به شما 
نشــان دهد كه آيا جنسى كه خريده ايد اصلى است يا تقلبى همچنين به 

كمك آن مى توان اسكناس و كارت هاى اعتبارى را هم شناسايى كرد.

كاوشگر «فرصت» رصد شد
  يك مدارگرد مريخى توانســته از فاصله 267 كيلومترى ســطح 

سياره، از كاوشگر فرصت عكس بگيرد.
به گــزارش مهر، فضاپيمايى اطــراف مريخ تصاويرى از كاوشــگر 

«فرصت» را به زمين ارسال كرده است.  
اين كاوشگر از زمان بروز طوفان عظيم گرد و خاك در مريخ خاموش 
شــده است.به هر حال كاوشگر در تصوير يك نقطه كم رنگ به نظر 
مى رسد. مدارگرد Mars Reconnaissance هفته گذشته اين 

تصوير را از فاصله 267 كيلومترى سطح سياره ثبت كرده است.
طوفــان گرد و خــاك در مريخ اجازه نمى دهد آفتــاب به پنل هاى 
خورشــيدى كاوشــگر فرصت بتابد و  در نتيجه آن كاوشگر در ماه 

ژوئن خاموش شد.
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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

متخصصان گردشگرى تاكيد كردند
نقش توسعه گردشگرى 

در افزايش درآمد ارزى پايدار
متخصصــان   
معتقدند  گردشگرى 
رونــق  و  توســعه 
كســب و كار در اين 
صنعــت عــالوه بر 
كشور  تصوير  بهبود 
گردشــگران  نزد  در 
بين المللــى و عالقه 
ســرمايه  به  منــدان 
گذارى در ايران،بهبود 

اقتصادى،اشتغال و درآمد مناسب ارزى و پايدار را به همراه داشته و انجمن 
متخصصان گردشــگرى ايــران همزمان با روز جهانى گردشــگرى با 
صدور بيانيه اى تاكيد كرد: اين انجمن همسو با جهت گيرى هاى كالن 
ســازمان جهانى گردشگرى در تالش اســت تا ضمن گراميداشت اين 
روز، با اطالع رســانى و آگاه سازى و متقاعد كردن سياستگذاران دربه 
حداكثر رســاندن منافع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، تاثيرات 
منفى زيست  محيطى ناشى از توسعه گردشگرى را هم به حداقل ممكن 

برساند.
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه با تبريك روز جهانى گردشــگرى به همه 
دســت اندركاران، صاحب نظران، ذينفعان و عالقمندان به توسعه اين 
صنعت در كشــور تاكيد شده اســت: اين انجمن شناسايى جاذبه ها و 
مزيت هاى ويژه و رقابتى صنعت گردشگرى كشور و معرفى حرفه اى 
آن در بازارهاى هدف، فراهم ســازى تسهيالت حداكثرى براى سرمايه 
گذاران داخلى و خارجــى را از اولويت هاى مهم و تاثير گذار در اين 

حوزه مى داند.
«انجام مطالعات راهبردى و تدوين برنامه توسعه و مديريت گردشگرى، 
تدوين و اجراى برنامه هاى حمايتى از بخش خصوصى دست اندركار 
ايــن صنعــت، توجه به اصول و مبانى گردشــگرى ســبز و همچنين 
بكارگيرى افراد متخصص و حرفه اى در بدنه كارشناســى و مديريت 
اجرايى بخش هاى مختلف سازمان متولى از ديگر اولويت هايى عنوان 
شــده كه به اعتقاد انجمن بايد در دستوركار متوليان اين حوزه راهبردى 

اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى كشور قرارگيرد.
در بيانيــه انجمن متخصصان گردشــگرى ايران همچنين از مراســم 
گراميداشت روز جهانى گردشگرى به عنوان فرصتى مغتنم براى تبادل 
تجربيات و هم انديشى جهانى در راستاى رفع موانع و محدوديت هاى 
موجود براى توســعه همه جانبه اين هنــر- صنعت در جهان امروز ياد 

شده است.
روز جهانى جهانگردى دريك نگاه

به گزارش ايرنا، 27 ســپتامبر؛ روز جهانى جهانگردى نامگذارى شده و 
از ديد ســازمان ملل، جهانگرد يا گردشگر كسى است كه كشورى غير 
از كشــور محل اقامت خود را مورد بازديد قرار دهد، مشروط بر اينكه، 
اين بازديد به منظور احراز هيچگونه شغل و كسبى نباشد و حداقل 24 

ساعت و حداكثر سه ماه در كشور ميزبان توقف كند.
از سال 1980، سازمان جهانى گردشگرى سازمان ملل متحد ساالنه روز 

27 سپتامبر را به عنوان روز جهانى گردشگرى جشن مى گيرد.
اساســنامه اين روز در تاريخ 27 سپتامبر سال 1970به تصويب سازمان 
جهانى گردشگرى رســيد. انتخاب و تصويب اين روز نقطه عطفى در 

گردشگرى جهانى محسوب مى شود.
هدف از گراميداشت چنين روزى، باال بردن سطح آگاهى در مورد نقش 
گردشــگرى در جامعه جهانى و نشان دادن چگونگى تاثير گردشگرى 
بر ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى، سياســى و اقتصادى در سراسر جهان 

عنوان شده است.

سريال سازى در تلويزيون 
با چالش جدى مواجه است

 كارگردان سريال «سربداران» با انتقاد از وضعيت 
ساخت ســريال در تلويزيون گفت: زمانى در صدا 
و ســيما مهم بود چه فردى قرار است چه نقشى را 
ايفا كند و كارگردانها تامل بيشترى بر روى آثارشان 
داشتند اما امروز چنين چيزى كمتر در تلويزيون ديده 

مى شود.
محمدعلى نجفى در گفت و گو با ايرنا درباره اهميت 
و توجه فيلمسازان به شبكه نمايش خانگى طى سال 
هاى اخير، اظهار داشت: شبكه نمايش خانگى نسبت 
به تلويزيون دو ُحســن دارد؛ ابتدا اينكه محدوديت 
هاى سانسورى اش كمتر است و ديگر اينكه همين 
موضوع موجب مى شــود تا فيلمساز قصه خود را 
پرداخت بهتــرى بدهد كه نتيجه آن جذب مخاطب 

بيشتر است.
وى ادامه داد: تلويزيون بــراى جذب مخاطب بايد 
روى متن و نحوه ساخت سريالها بيشتر فكر كند در 
غير اين صورت همانطور كه مى بينيم امروز نمايش 
خانگى جور تلويزيون را مى كشد و موفقيت خوبى 

هم كسب كرده است.
بازيگر مجموعه «معماى شاه»، شبكه نمايش خانگى 
را رقيب مهم تلويزيون دانست و گفت: تصور نمى 
كنم تلويزيــون روزى بتواند برتر از نمايش خانگى 
باشــد زيرا در اين شبكه آدم ها به كار فكر مى كنند 
اما در تلويزيون بيشتر به شرايط مديريتى شان توجه 
دارند.نجفى با طرح اين پرســش كه چرا تلويزيون 
در مقايســه با شبكه نمايش خانگى، مخاطب زيادى 
ندارد و مخاطب ارتباط كمترى با آن برقرار مى كند، 
گفــت: تلويزيون محدوديت هــاى زيادى از جمله 
محدوديت هاى اقتصادى دارد كه به اُفت كيفيت آثار 

منجر مى شود.
وى خاطرنشان كرد: امروز شاهديم كه حتى بهترين 
بازيگرهــاى ســينما هم در شــبكه نمايش خانگى 
حضور دارند زيرا امكانات توليدى مشــخص تر و 

مخاطب بيشترى دارد.
نجفــى تاكيد كرد: با قاطعيت مى توان گفت نمايش 
خانگى از نظــر عمكرد با تلويزيون قابل مقايســه 
نيست، به عنوان مثال، كدام سريال تلويزيونى را مى 
توانيم با سريال شهرزاد ساخته حسن فتحى مقايسه 

كنيم.
تهيه كننده فيلم ســينمايى «گرگ بازى» با اشــاره به 
سرمايه گذارى خوب در شبكه نمايش خانگى گفت: 
سرمايه گذار جايى ســرمايه اش را مى برد كه از نظر 
مادى و معنوى برايش ســود داشته باشد و نمايش 
خانگى اين امتياز را دارد، به همين دليل در يكى دو 
سال اخير شاهد سرمايه گذارى هاى بزرگى در اين 

حوزه براى ساخت سريال بوده ايم.

سينـما

سينما ≡
....... همه چي عاديه ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.... ... پشت ديوار سكوت- خاله قورباغه
■ فلسطين1..................................... داش آكل- شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

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

خسرو محمدى»
 نگاهى به وضع گردشــگرى همدان و مقايسه ى 
آن با ديگر اســتان هاى گردشــگر پذير كشــور در 
چندين سال گذشته نشان مى دهد كه ميزان مراجعه ى 
گردشــگران به اين استان بيش از گذشته شده است 
اما در اين ره گذر يك نكته قابل انديشــيدن است و 
بايــد مورد توجه قرار گيرد و آن اين اســت كه؛ به 
ميانجى گرى تبليغات و هم چنين خســتگى مردم از 
سفرهاى چندباره به شمال كشور و اصفهان و شيراز 
گروهى از سراســر كشور و جهان بر آن شده اند كه 

يكبار هم كه شده سفر به همدان را تجربه كنند. 
حال اين هم يك مجال است و هم يك بيم گاه. مجال 
از اين نگاه كه ما بتوانيم هر گردشگر را به عنوان يك 
پيام بر خوشــنود از استانمان راهى ديار خود كنيم و 
بيم از نگاهى كه او ناخشنود همدان را ترك كند. اين 
مهم بر عهده ى يك نهاد متولى اســت كه با عنوان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شناخته 

مى آيد. 
بزنگاه بحث ما در اين گفتار اين اســت كه متوليان 
گردشــگرى همدان چه برنامه اى براى رضايتمندى 
گردشــگران و بازگشت آن ها دارند؟ همين جا و بى 
هيچ معطلى مى گوييم كه هيچ برنامه اى وجود ندارد. 
شــايد اصال در اين موضوع انديشه هم نشده باشد. 
پيش از آن كه به كســى بربخورد خواهيم گفت كه: 
ما در اين جا تنها منتقد نيســتيم بلكه پيشنهاد دهنده 

هم خواهيم بود. 
راســتى ايــن اســت كــه همــدان هيــچ مكان 
گردشگرپذيرى براى ساماندهى و آسايش مسافران 
نــدارد. با كمال احترام به همه ى مردم ايران و جهان 
كه از همــدان ديدن مى كنند و يا ديدن كرده اند بايد 
گفت: در اين شهر آن ها را تنها به چشم يك كيسه ى 
پر پول مى بينند كه به هر شــكلى بايد خالى شوند. 
و اين براى اســتانى كه بخشــى مهم از ثروت هاى 
خداداى خود يعنى آب هــاى زيرزمينى فراوان را با 
سهل انگارى از دست داده و چيزى براى كشاورزى 

ندارد اصال خوب نيست. 
براى مثال به چند نقطه ى گردشگرپذير شهر همدان 

مى پردازيم: 
آرامگاه ابر مرد دانشمند جهان حجت الحق پورسينا: 
در آرامگاه بوعلى كه در كانون شــهر قرار دارد هيچ 
امكانات آسايشــى براى گردشــگر نيست كه دمى 
بنشيند و نفسى تازه كند. او بايد بليت بخرد بازديد 
كند و خدانگهدار. موزه ى آرام گاه هم با اين كه بسيار 

مهم است اما اصال يك موزه نيست.
آرامگاه عارف نامدار جناب باباطاهر: بيشــتر به يك 
بوســتان همانند است تا يك مكان گردشگرى بلكه 
بوســتان مردم از آن جا بسى بهتر و زيباتر است. در 
آن جا مسافر سرگردان و بى هدف، تنها مجاز است 
بليت بخرد، بر ســر گور برود و در محيطى باشــد 

كه 50 ســال پيش هم همان بوده است. منظور اين 
است كه هيچ امكاناتى براى مسافر خسته نيست كه 
دمى در كنار آرامگاه بزرگ عارف همدانى بياسايد و 
درباره ى او بشنود و يا بخواند. پس از آن هم مسافر 
از گرما و يا ســرما عاصى شــده و فرار را بر قرار 
ترجيح مى دهد چــون هيچ برنامه و امكاناتى فراهم 

نيست كه او را آن جا نگه دارد. 
ديگــر مكان هاى ما هم جملگــى بر اين وضع و 
شــكل اند و اين دو تنها نمونه بودند. از هگمتانه 
گرفته تا نوشــيجان و غار عليصــدر و... هيچ جا 
شرايطى فراهم نشده كه مسافر پول ندهد و بتواند 
نفســى تازه كند و يا آبى بنوشــد. در اين ســيل 
حضور گردشــگران به همدان، نگاه كاســبكارانه 
دارد دمار از روزگار گردشگرى همدان درمى آورد 

و با هر گردشــگرى كه گفتگو مى كنم جملگى بر 
اين باورند. اگر ســيل بندى بر اين ســيل بســته 
نشــود به زودى فاتحه ى گردشــگرى همدان هم 
مانند صنعت و كشاورزى آن خوانده خواهد شد. 
امروز به كوشش شــبانه روزى ابر مردان روزگار 
ما چيزى از باغ ها و طبيعــت همدان باقى نمانده 
كه دست كم به بهانه ى هواى خنك گردشگران را 

به اين جا بكشيم.
 با اين روند كم كم دماى شهر باال و باالتر خواهد 
رفت و خنكى همدان كه نقطه ى قوت گردشگرى 
آن اســت هم مانند خيلى از خانه هاى تاريخى اش 
خاطره مى شود. ســخن آخر اين است كه مجالى 
براى آزمــون و خطا و به كارگيرى بى دانشــان 

نيست. بايد چاره اى كرد.  

كارنامه  گردشگرى همدان قبول يا ...؟

آغاز ثبت نام زائران 
اربعين با ارز 
8000 توماني
 ثبت نام زائران اربعين حسينى از امروز در 2500

دفتر تحت پوشش اين سازمان با تخصيص ارز به 
نرخ بازار ثانويه براى دريافت رواديد آغاز شد.

به گزارش  مهر، مرتضــى آقايى، مديركل نظارت 

بر امور زيارت ســازمان حج با اعالم آغاز ثبت نام 
زائــران اربعين بــا ارز 8 هزار تومانــى گفت: ارز 
تخصيص يافته به صورت ارز ثانويه از طريق بانك 
مركزى تامين شــده و زائران بايد به هنگام ثبت نام 
از طريق يكى از دفاتر اعالم شــده بر مبناى حدود 
40 دالر بــراى اخذ رواديد بــا در نظر گرفتن هر 
دالر حدود هشــت هزار تومان معادل ريالى آن را 

پرداخت كنند.
آقايى توضيح داد: ثبت نام زائران اربعين حسينى از 
امروز در 2500 دفتر تحت پوشش اين سازمان آغاز 

شده است.
وى افــزود: ايــن مبلغ فقط براى صــدور رواديد 
در نظر گرفته شــده و هزينه هاى بيمه، بهداشــت 
و خدمــات درمانى در حدود 20 هــزار تومان و 
نيز كارمزد ثبت نام دفاتر جداگانه محاســبه و اخذ 

مى شود.
مديــركل نظارت بــر امور زيارت ســازمان حج 
خاطرنشــان كرد: ويزاى صادره زائــران اربعين از 
زمــان صدور داراى 50 روز اعتبــار بوده و زائران 
عتبات مى توانند طى اين مدت به عراق سفر كنند.

آقايى اضافه كرد: زائران براى ثبت نام شــركت در 
مراســم اربعين فقط مى توانند از طريق سامانه سما 
اقــدام كنند، مردم بايد با هوشــيارى كامل مراقب 
افــراد فرصت طلب و كالهبردار بوده و تحت هيچ 
شرايطى حتى در صورت تقاضاى ثبت نام كنندگان 

به آنان ارز پرداخت نكنند.
وى گفــت: زائــران اربعين در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف مى توانند مورد تخلف را به بازرسى 
وزارت كشــور يا بازرسى ســازمان حج و زيارت 

گزارش كنند.

ســال  كتاب  جايزه  دبيرخانــه   
جمهورى اســالمى ايــران، مهلت 
ارســال آثار به سى و ششمين دوره 
جايزه كتاب ســال را تا 20 مهر ماه 

تمديد كرد.
به گزارش  ايرنا، سى وششمين دوره 
اسالمى  جمهورى  كتاب سال  جايزه 

ايــران در بهمن ماه امســال و همزمان با دهه مباركه 
فجر برگزار مى شــود و دبيرخانه جايزه كتاب سال 
از پديدآورندگان، مترجمان، مصححان و ناشــران 
www. دعوت كرده با ثبت نام در تارنماى اينترنتى
ketabsal.ir، كتاب يا كتاب هاى پيشنهادى خود 

را معرفى كنند.
آثار ارسالى به سى و ششمين دوره جايزه كتاب سال 
بايد براى نخســتين بار در سال 1396 منتشر شده و 
جزء كتاب هاى كمك درسى و افست نباشد و عالوه 

بر اين، كتاب برگه اعالم وصول داشته باشد.
كتاب هاى داســتان و رمان بزرگســال، پژوهش و 

نقد ادبى (تاليف)، مســتندنگارى، شعر بزرگسال و 
كودك و نوجوان، به دليل همپوشانى با جايزه جالل 
آل احمد و جايزه شعر فجر در كتاب سال داورى و 

ارزيابى نمى شود.
تنها آثارى در اين جايزه داورى و ارزيابى مى شــود 
كه پديدآورنده يا ناشر كتاب، كاربرگ ثبت نام را در 
تارنماى جايزه تكميل و به همراه دو نسخه از كتاب 

ارسال كند.
براساس اعالم دبيرخانه جايزه كتاب سال، همچنين 
ارسال لوح فشرده متن اصلى آثار ترجمه شده الزامى 

است و آثار دريافت شده بازگردانده نخواهند شد.

مهلت ارسال اثر جايزه 
كتاب سال تمديد شد


