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فرآورى بيش از 
11 هزار تن سير 
در همدان

كنگره بزرگداشت 
آيت ا... تألهى 
در همدان برگزار 
مى شود

تعطيلى در 
كمين واحدهاى 
مبل و منبت 
دهفول

قطار ليگ دسته 
سوم فوتبال 
در ايستگاه اول

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

2

گزينه هاى استاندارى 
رزومه بدهند

ــا ابــالغ قانــون منــع بــه كار گيــرى    ب
بازنشســتگان در دســتگاه هــاى مختلــف، 
حجــت بــر همــگان تمــام شــده و در بــازه 

زمانــى تعريــف شــده

استفاده از ظروف يكبار مصرف در شورا و شهرداري همدان ممنوع شد 
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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

 ميــزان عرضــه و تقاضاى خودرو كاهــش يافته و 
بيشتر مراجعه كنندگان با در دست داشتن حواله هاى دو 

خودروساز بزرگ قصد فروش آن را دارند.
 رئيس اتحاديــه نمايشــگاه داران اتومبيل همدان با 
بيــان اينكه طــى 20 روز گذشــته در بازار خودرو 
با ركود مواجه شــده ايم، گفت: علــت افت خريد 
و فروش خودرو را پيشــى گرفتــن عرضه از تقاضا 
دانســت و اظهار كرد: با قيمت هاى باال در اين بازار 
قــدرت خريد مردم نيز كاهش پيدا كرده اســت كه 

ندارد. اقتصادى  توجيه  اين 
اكبر ديزجيــان با بيان اينكه در حال حاضر بازار خودرو 
اشباع شــده اســت، افزود: از لحاظ پاسخگويى به نياز 
واقعى مردم، كشــور مشــكلى ندارد و خودرو در بازار 

موجود است. 
وى با اشــاره به اينكه 80 درصد افــراد متقاضى خريد 
خــودرو، خودروهايى بــا قيمت 60 تــا 70 ميليون را 
انتخاب مى كنند، بيان كرد: بيشــتر خودروهاى داخلى و 
چينى مدنظر اين افراد كه عمدتا قشر كارمند و سرمايه دار 

هستند، است. 
وى با اشــاره به اينكه فعاليــت دالالن بازار خودرو  در 
همدان كم شده است، به ايسنا گفت: با كاهش قيمتى كه 
در مدت يك تا دو هفته  گذشته ايجاد شد، فعاليت دالالن 
نيز كاهش يافته و در حال حاضر متقاضيان واقعى بيشتر 

مراجعه مى كنند. 
ديزجيــان علت تمايل مردم براى خريد خودرو را حفظ 
ارزش پول خود بيان و از فضاى داللى شــكل گرفته در 
اين زمينه به واســطه سياســت هاى دولت، گاليه كرد و 
افزود: مردم براى حفظ ارزش پول خود با شــرايط روز 
كشــور در بازارهاى طال، ســكه، ارز و بعد هم خودرو 

سرمايه گذارى كردند. 
ــت  ــى دول ــت هاى كل ــا سياس ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ــى روى  ــه ســمت دالل ــردم بيشــتر ب ــن راســتا م در اي
ــا ايــن پــول و ســرمايه وارد چرخــه توليــد  ــد ت آوردن
و اقتصــاد كشــور شــود، ادامــه داد: متأســفانه داللــى بــه 
شــكل يــك فرهنــگ درآمــده اســت و ايــن مــا هســتيم 
كــه بــه ايــن وضعيــت دامــن مى زنيــم و باعــث 

افزايــش قيمت هــا مى شــويم. 
ــن  ــردم در اي ــر م ــه اگ ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب ديزجي
پيش فروش هــا ثبت نــام نكــرده و بــازار را دچــار 
التهــاب نمى كردنــد، بهتــر بــود، بيــان كــرد: اگــر فقــط 
افــراد نيازمنــد و متقاضيــان واقعــى ثبت نــام مى كردنــد 
االن وضعيــت چــه در بــازار خــودرو و چــه بازارهــاى 
ــاهد  ــروز در كشــور ش ــه ام ــه شــكلى ك طــال و ارز ب
هســتيم، نبــود و مقصــر اصلــى بــه وجــود آمــدن ايــن 

وضعيــت خــود مــا هســتيم. 
ــا  ــدان ب ــل هم ــه نمايشــگاه داران اتومبي ــس اتحادي رئي
تأكيــد بــر اينكــه تنهــا نبايــد فقــط بــه فكــر ســود خود 
باشــيم بلكــه از لحــاظ وجدانــى و انســانى هــم نســبت 
بــه هــم مســئول هســتيم، اظهــار كــرد: اگــر تنهــا بــه 
ــرفت  ــده و پيش ــه آين ــيم و ب ــود نباش ــود خ ــر س فك
كشــور بينديشــيم و بــه ايــن فكــر كنيــم كــه آيــا ايــن 
ســرمايه گذارى بــه نفــع كشــور اســت يــا خيــر حتــى 
اگــر بحــث تحريــم نيــز پيــش بيايــد مقاومــت خواهيم 
كــرد و بــه ســالمت از ايــن مشــكالت عبــور مى كنيــم.

فعاليت دالالن بازار خـودرو كمتـر شده است 

راه اندازى بيمارستان 
دندانپزشكى و مركز 
مراقبت بالينى 
 معاون آموزشى دانشــگاه علوم پزشكى از پيگيرى 
طرح راه اندازى بيمارســتان دندانپزشــكى بهار و راه 

اندازى مركز مراقبت هاى بالينى در همدان خبر داد. 
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره 

به اقدامات حوزه معاونت آموزشــى دانشــگاه علوم 
پزشــكى اظهار كرد: در اين راســتا دو طرح مهم در 
دستور كار قرار دارد كه شامل پيگيرى طرح بيمارستان 
دندانپزشــكى در محل بيمارستان آيت ا... بهارى شهر 
بهار است كه مطالعات اوليه آن در حال انجام است و 
با جابه جايى بيمارســتان آيت ا... بهارى به محل جديد 
تا پايان سال جارى، بيمارستان دندانپزشكى راه اندازى 

مى شود.
وى در ايــن خصــوص ادامه داد: در اين بيمارســتان 

خدمات دندانپزشكى تحت بيهوشى در آن ارائه مى شود 
و بخش هايــى از پرديس دندانپزشــكى به آنجا منتقل 

مى شود كه شعبه دوم دانشكده دندانپزشكى است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،  معاون آموزشى 
دانشــگاه علوم پزشــكى عنوان كرد: طرح ديگر، مركز 
مهارت هاى بالينى skill lab دانشگاه بوده كه در طبقه 
زيرين اورژانس بيمارستان بعثت راه اندازى مى شود كه 
دو الين 17 ايستگاهى دارد كه براى مراقبت هاى بالينى 

استفاده مى شود.

1000 همدانى مبتال به تب مالت درسال گذشته

تهديد شهروندان 
با بيمارى هاى مشترك
مديريت آب و اصالح الگوى كشت راهكارمى خواهد

حبوبات ديم توليد گندم را 
پايدارمى كند

هم شاگردى سالم
زنگ  آغاز 

سال تحصيلى 
جديد 

به صدا درآمد

 مدير فرودگاه همــدان با بيان اينكه افزايش قيمت 
موجب لغو دو پرواز مشهد و كيش از فرودگاه همدان 
شد، گفت: چند شركت پيگير برقرارى پرواز مشهد ـ 

همدان هستند
 پس از برقرارى پرواز تهران ـ همدان پيش بينى مى شد 
كه فرودگاه همدان با دو پرواز مشهد و كيش و اضافه 
شدن تهران روزهاى پررونقى را پشت سر بگذارد، اما 
طولى نكشــيد دو پرواز مشــهد و كيش نيز لغو شد و 

فرودگاه باز رو به تعطيلى رفت. 
سهراب كلوندى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در 
حال حاضر فرودگاه همدان با هيچ شركتى براى چارتر 
كردن دو پرواز مشــهد ـ همدان و بالعكس و كيش ـ 
همدان و بالعكس قرارداد ندارد، اظهار كرد: مشــهد ـ 
همدان چارتر بود كه با 400 هزار تومان انجام مى شــد 

اما به علت افزايش قيمت ديگر ادامه پيدا نكرد.
كلونــدى افزود: شــركت چارتركننــده معتقد بود كه 

بــا افزايش قيمت ديگــر توان ندارد زيرا بايد ســاير 
هزينه هاى خود را نيز افزايش مى داد كه قادر نبودند.

وى با اشاره به اينكه پيگير موضوع هستيم، اضافه كرد: 
در اســتان همدان يك تا دو شركت براى چارتر شدن 

وارد شده اند كه هنوز سر قيمت ها توافق نكرده اند.
مدير فرودگاه همدان با بيــان اينكه پرواز تهران هنوز 
برقرار اســت امــا همچنان با تعداد مســافر كم انجام 
مى شــود، گفت: اين پرواز را هــم هر لحظه در انتظار 

هستيم كه لغو شود اما هنوز مانده است.
مشــهد  پرواز  برقرارى  احتمال  اينكه  بيان  با  وى 
ـ همــدان وجود دارد، افزود: شــركت عليصدر 
و دو ديگر از شــركت ها بــراى برقرارى پرواز 
مشــهد وارد شــده اســت كه طى يكى دو روز 

آينده مشــخص خواهد شد.
كلوندى در پاسخ به اينكه با لغو پرواز تهران ـ همدان 
فرودگاه همدان باز تعطيل مى شــود، گفت: تعطيلى در 

كار نيســت، فعال پرواز تهران ـ همدان برقرار است و 
مشهد هم به زودى اضافه مى شود.

وى پيگيرى برقرارى پــرواز همدان ـ نجف را نيز از 
ســازمان حج و زيارت دانست و افزود: طبق پيگيرى 
كه فرودگاه از حج و زيارت داشت، گفتند بعد از اتمام 
مناسك حج تمتع اين موضوع را خواهيم داشت و بايد 

از آنها پيگير شد.
مدير فرودگاه همدان با بيان اينكه مســافر نجف بايد 
از سوى حج و زيارت تأمين شــود، بيان كرد: زائران 
عتبــات عاليات بــه صورت كاروانى اســت و حج و 
زيارت بايد وارد شــود هرچنــد هزينه ها نيز باال رفته 

است.
وى پرواز عتبات از همدان را بســيار مهم دانســت و 
گفت: اين موضوع بايد از سوى حج و زيارت پيگيرى 
شــود، زيرا اگر پرواز عتبات برقرار شــود، استان هاى 

ديگر نيز از اين پرواز از همدان استقبال خواهد شد

گراني بليط پروازهاي فرودگاه همدان را لغو كرد

اجراي قانون ممنوعيت بازنشسته ها آغاز شد

مهلت60 روزه براي ترك پست پيرمردها
■ مراقب اشتباه تاكتيكي در انتخاب جانشين مديران باشيد
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كنترل هزينه هاي بهداشت و درمان چرخ هاي 
اقتصادي كشور را روان تر مي سازد

مهدي ناصرنژاد»
 در بين تمام كمبودها وگراني هاي روز جامعه ايراني، محدوديت هاي 
دارويي در داروخانه ها و بيمارســتان ها بيش از هر چيز ديگري مردم 
را نگران ساخته است. البته مسئوالن وزارت بهداشت و درمان مرتب 
در اطالع رســاني هاي خود و گذر از پل ارتباطي رســانه ها، به مردم 
اطمينان مي دهند كه هيچ كمبودي نيســت و قيمت اقالم دارويي نيز 
تحت كنترل و نظارت اســت. با توجه به حساســيت و حياتي بودن 
مسأله بهداشت و درمان مي توان اطمينان حاصل كرد كه مسئوالن امر 
نسبت به اين موضوع خيلي جدي هستند و حداقل اينكه بيمارستان ها 
و مراكز درماني در مواقع بحران و مواجهه با بيماران بدحال مي توانند 

گليم خود را از آب بيرون بكشند. 
در مورد داروخانه ها هم بارها اعالم شــده اســت كه ممكن اســت 
داروخانه هاي محل و گذرگاه هاي هميشــگي برخي اقالم دارويي را 
نداشته باشــند و يا به نســخه هاي خاصي اختصاص بدهند، وليكن 
داروخانه هاي آنطرف تر و نزديك به بيمارستان ها همان دارو را دارند 

و نمي گذارند گذار پوست به دباغ خانه بيفتد!
حال براي كنترل بيشــتر چنين اوضاع و احوال وپيش بيني روز مبادا، 
بيمارســتان ها و بخصوص ســازمان بيمه ســالمت همگاني راهكار 
جديدي انديشيده و جهت پايين آوردن هزينه هاي درمان بيمارستان و 
خانواده ها، بستري كردن طوالني مدت بيماران تحت پوشش خود را از 

برنامه حذف كرده است.
مديركل بيمه ســالمت همگاني استان همدان چند روز پيش در يك 
نشســت خبري با نمايندگان رســانه ها در استان در همين خصوص 
صحبت كرده و گفته است، الزم نيست بسياري بيماران در بيمارستان ها 
بي جهت بســتري شوند. سعيد فرجي مي گويد، طرح محدود ساختن 
مدت بســتري بيماران در بيمارســتان ها در همدان بــه عنوان منطقه 
پايلوت كشور شروع شــده و اين اعتقاد وجود دارد كه با اجراي اين 
طرح هم هزينه هاي درماني و بيمارســتان كاهش مي يابد و هم هزينه 

كمتري به مردم تحميل مي شود.
وي در ايــن خصوص مثالي هم آورده و بيان مي كند كه در گذشــته 
بســياري از بيماران كه از اســتان هاي همجوار و حتــي نقاط دور به 
بيمارستان هاي همدان مراجعه مي كردند، براي كمك به حال خانواده  
آنان و جلوگيري از رفت وآمد به شهرستان ها،  اقدام به بستري ساختن 
بيمار و پذيرش همراهان بيمار مي شد كه چنين رويه اي در طرح جديد 

مورد بازنگري قرار گرفته است.
البتــه هزينه هاي مربوط به بهداشــت و درمان و اســتفاده بي مورد از 
دارو به لحاظ اهميت فراوان و نــرخ باالي آن همواره نيازمند كنترل 
و مديريت صحيح مي باشــد، وليكن اين مهم در برهه كنوني بيشــتر 
از هــر زمان ديگر بايد مورد توجه و تصميم گيري اصولي قرار بگيرد. 
از ســويي ديگر سرمايه گذاري براي پيشگيري از بيماري ها و سالمت 
جامعه در هر زمان از شمول صرفه جويي و وسواس تنگنظرانه خارج 
است و به مراتب هم عقاليي تر است كه سرمايه يك كشور در خدمت 
سالمت همگاني و پيشــگيري از اپيدمي هاي خطرناك باشد. در اين 
خصوص و در اجراي طرح محدودســازي بســتري هاي بي مورد در 
بيمارســتان ها و مراكز درماني خوب توجيه شــوند و اعمال نظرهاي 
سليقه اي و سفارشي به صفر برسد و يك وحدت رويه و اجماع علمي 
و تخصصي در بيمارستان ها در دستور برنامه قرار بگيرد! واقعيت امر 
اين است كه يك خرده فرهنگ غلط از قديم در بيمارستان ها و مراكز 
درماني ما حاكم اســت كه موازي با دستورالعمل هاي پزشكي حركت 
مي كند و قبول توصيه و سفارش در بيمارستان ها، هزينه هاي اضافي را 

بر منابع اصلي اينگونه مراكز تحميل مي سازد. 
اساســًا و به طور كلــي جامعه ما بــه لحاظ متأثر بــودن از خرده 
فرهنگ هاي غلط، بســيار متضرر است و در همين بحران اقتصادي 
شــاهد هســتيم كه به لحاظ باورهاي غلط مردمي چــه هزينه هاي 
كمرشــكني به كشور تحميل مي شود. جالب اســت بدانيم در كنار 
ذخيره ســازي بسيار كاالهاي اساســي و پرمصرف در خانه ها كه در 
هفته ها و ماه هاي اخير شــروع شده، اقالم دارويي كمياب و بسياري 
نيز از قفسه هاي خانگي سر درآورده است كه ممكن است مصرف 2

سال كشور را تأمين سازد!

گزينه هاى استاندارى رزومه بدهند
  با ابالغ قانون منع به كار گيرى بازنشســتگان در دســتگاه هاى 
مختلف، حجــت بر همگان تمام شــده و در بــازه زمانى تعريف 
شده بايد تكليف پســت هاى مديريتى در سطوح مختلف از جمله 

استانداران و دستگاه هاى اجرايى استان مشخص شود.
در فضاى سياسى و رسانه اى استان نيز موضوع تغيير استاندار مورد 
توجه قــرار گرفته و انتظار مى رود پيش از پايــان موعد مقرر اين 
تغيير صورت گيرد تا روند توسعه استان به واسطه ابهام در جابجايى 

استاندار و يا طوالنى شدن اين پروسه، دچار مشكل نشود. 
در ميان مباحث مطــرح در اين خصوص، مهم ترين موضوع گزينه  
هاى  اســتاندارى همدان است كه البته هوز هيچكدام به طور جدى 

مطرح نشده و صرفا گمانه زنى هايى در اين زمينه ديده مى شود.
اينكه در فضاى شــكل گرفته پس از ابالغ مصوبه مجلس شــوراى 
اســالمى چنين گمانه زنى هايى مطرح و مســائل مختلفى پيرامون 
هر يك از آنها در ميان فعاالن سياســى و رســانه اى عنوان شــود، 
امرى طبيعى اســت، اما مهم تر از اين موضوع، بحث صالحيت ها، 
ويژگى ها و شــاخص هايى اســت كه گزينه استاندارى بايد از آنها 

برخوردار باشد.
حال كه رفتن نيكبخت از اســتان به نوعى قطعى شده و دير يا زود 
بايد منتظر تغيير مدير ارشــد استان باشيم، انتظار مى رود هر يك از 
گزينه هاى مطرح در اين خصوص رزومه مشــخص و روشــنى از 
خود ارائه دهند تا تمام كســانى كه دلســوزانه مسائل استان را دنبال 
مى كننــد و يا به نوعى  درمعادالت اســتان نقش آفرين و تأثيرگذار 

هستند، به نصميم و جمع بندى مناسبى در اين خصوص برسند.
ايــن كار باعــث مــى شــود تــا عيــار هــر يــك از افــراد مطــرح در 
خصــوص اســتاندارى همــدان بيــش از پيــش مشــخص و شــرايط 
را بــراى گزينــش فــردى مناســب و در شــأن اســتان فراهــم  نمايــد 
ومانــع ســهم خواهــي و يــا اعمــال نظــر فــردي و گروهــي گــردد.

فرامــوش نكنيــم شــفافيت از جملــه شــعارها و موضوعــات مــورد 
ــا جديــت دنبــال مــى  تأكيــد دولــت اســت كــه در ســطح كالن ب
شــود. موضوعــى كــه بايــد در ســطح اســتان هــا نيــز تســرى يابــد 
ــر مهــم  ــاده يــك تغيي ــا در چنيــن شــرايطى كــه اســتان آم و اتفاق

مــى شــود، مــورد توجــه قــرار گيــرد.
به هر حال با توجه به جدى شــدن تغيير اســتاندار و افزايش گمانه 
زنى ها در خصوص گزينه هاى مختلف اســتاندارى، الزم و شايسته 
اســت اين گزينه ها چنانچه قصد وردد به عرصه خدمت رسانى در 
جايگاه مديريت ارشد استان را دارند، مسئوالنه و شجاعانه رزومه خود 

را ارائه و توانمندى ها و تجارب خود را شفاف بيان نمايند.

استفاده از ظروف يكبار مصرف در شورا و شهرداري همدان ممنوع شد 
 استفاده از بطرى آب بسته بندى شده و ظروف يك بار مصرف و غير قابل جذب در محيط زيست در شوراى شهر، شهردارى 

و سازمان هاى وابسته به آن ممنوع شد.
 سخنگوى شوراى شهر در حاشيه برگزارى جلسه صحن شوراى شهر افزود: طرح ممنوعيت استفاده از ظروف پالستيكى و يكبار 
مصرف در شــوراى شهر، شهردارى ابالغ شد.  ابراهيم مولوى طرح پيشنهادى در راستاى كمپين بى زباله و حفاظت و حراست از 
محيط زيست شهرى است، تاكيد كرد: شهردارى همدان بر اساس اين ابالغيه بايد ترتيبى اتخاذ دهد كه در تمامى اماكن و سازمان ها 
و واحدهاى وابســته از مصرف آب بسته بندى و ظروف يكبار مصرف و تجديد ناپذير خوددارى كنند. به گزارش مهر، سخنگوى 
شوراى شهر همدان اضافه كرد: شوراى شهر همدان در راستاى شعار «از خودمان شروع كنيم» حركت كرده و استفاده از بطرى آب 
بسته بندى شده و ظروف يك بار مصرف در جلسات شورا را ممنوع كرده و هم اكنون از پارچ و ليوان شيشه اى استفاده مى كند.

همدان كارتن خواب زن ندارد
  در حال حاضر يك گرم خانه در شهر همدان وجود دارد كه پذيراى روزانه حدود 54 نفر از شهروندان نيازمند به سرپناه است 

كه اين تعداد در فصول سرد سال افزايش مى يابد.
 معاون خدمات شهرى شهردارى با اشاره به نبود كارتن خواب خانم در شهر همدان، عنوان كرد: افرادى كه در گرم خانه ها پذيرش 
مى شوند كارتن خواب بوده و جايى براى گذراندن شب ندارند بنابراين پذيرش آنها از عصر هر روز آغاز مى شود و تا 8 صبح فردا 

در آنجا حضور دارند كه بيشتر اين افراد آقايان هستند چرا كه در شهر كارتن خواب خانم نداريم. 
وحيد على ضمير ادامه داد: در گرم خانه موجود خدمات متفاوتى از قبيل شــام، صبحانه، تختخواب، تلويزيون، وسايل گرمايشى و 
سرمايشى، حمام و سرويس بهداشتى در اختيار افراد است اما برنامه شهردارى اين است كه ضمن نوسازى گرم خانه، آن را به جايى 

با موقعيت مكانى بهتر انتقال دهد و با آماده سازى يك فضاى جديد شرايط بهترى براى افراد ايجاد شود.

خبـر

 اصالحيه قانــون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشســتگان منتشــر شــد تا مهلت 60

روزه اى كه رئيس ســازمان بازرســى كل 
كشور به مشــموالن براى ترك پست هاى 

دولتى داده بود آغاز شود.
ناصر ســراج رئيس ســازمان بازرسى كل 
كشــور روز شــنبه 24 شــهريور با اشاره 
به تأييــد «طرح اصالح قانــون ممنوعيت 
بــه كارگيرى بازنشســتگان» در شــوراى 
نگهبان  گفت: از تاريخ ابالغ اين قانون، به 
كارگيرى بازنشستگان و يا بازخريد شده ها 
در دستگاه هاى دولتى و كليه دستگاه هايى 
كه به هــر نحوى از بودجــه عمومى كل 
كشــور اســتفاده مى كنند، به جز مقامات 

مصرح در قانون مذكور ممنوع است.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه دســتگاه هاى 
ــدت 60 روز  ــرف م ــد ظ ــمول مكلفن مش
از تاريــخ ابــالغ ايــن قانــون، افــرادى 
ــوند،  ــون مى ش ــن قان ــمول اي ــه مش را ك
از خدمــت منتــزع و بــا آنــان تســويه 
حســاب كننــد، تصريــح كــرد: افــراد 
ــز مى بايســت در  ــون ني ــن قان مشــمول اي
ــت  ــمت و پس ــرر، س ــى مق ــت قانون مهل
ــه  ــد. پرداخــت هرگون ــرك كنن خــود را ت
وجهــى پــس از ايــن مهلــت از هــر محــل 
ــم تصــرف  ــوان در حك ــر عن و تحــت ه
ــا  غيرقانونــى در امــوال دولتــى اســت و ب
متخلفــان برخــورد قانونــى خواهــد شــد.
حــال بــا توجــه بــا ابــالغ قانــون مذكــور 
در روزنامــه رســمى كشــور در روز شــنبه 
قانــون  ايــن  مشــموالن  شــهريور،   31
ــازمان  ــس س ــارات ريي ــاس اظه ــر اس ب
بازرســى كل كشــور 60 روز از ايــن تاريخ 
ــى  ــت هاى دولت ــا پس ــد ت ــت دارن فرص
ــه  ــان ك ــه چن ــد وگرن ــرك كنن ــود را ت خ
ناصــر ســراج تاكيــد كــرده اســت پرداخت 
ــن مهلــت از  ــه وجهــى پــس از اي هرگون
هــر محــل و تحــت هــر عنــوان در حكــم 
تصــرف غيرقانونــى در امــوال دولتــى 
ــى  ــورد قانون ــان برخ ــا متخلف ــت و ب اس

ــد. ــد ش خواه
ايــن طرح كه بــا 194راى موافــق از 240

نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، 
تنها اجازه بكارگيرى بازنشســتگان بندهاى 
الــف، ب و ج مــاده 71 قانــون مديريت 
خدمات كشــورى را صادر كرده است  كه 
شامل روساى ســه قوه، معاون اول رييس 
جمهــور، نــواب رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى، اعضاى شــوراى نگهبان، وزرا، 

نمايندگان و معاونان رييس جمهور هستند.
ــا  ــه ب ــى ك ــه مديران ــن گزين ــى تري اصل
ــد  ــر كنن ــد تغيي ــون باي ــن قان ــراى اي اج
ــا  ــتند ت ــا هس ــتان ه ــد اس ــران ارش مدي
آنجايــى كــه وزارت كشــور خبــر از تغييــر 
17 اســتاندار داده اســت. تغييــرى كــه 
بيــش از نيمــى از اســتان هــا را دســتخوش 

ــرد . ــد ك ــى خواه ــى مديريت دگرگون
در اســتان همدان 2325 مدير در 64 دستگاه 
اجرايى استان فعالند كه از اين تعداد 23 مدير 
تا پايان امسال بازنشسته مى شوند. بر اساس 
قانون، مديرانى كــه داراى مدرك دكترى و 
فوق ليسانس هســتند بعد از 35 سال سابقه 

بازنشســته مى شوند كه اين گروه در همدان 
شامل 5 مدير مى شود و همچنين مديرانى كه 
داراى مدرك ليسانس هستند بعد از 30 سال 
سابقه بايد بازنشسته شوند كه ايشان نيز شامل 
18 مدير مى شــوند. اين قانون براى اعضاى 
هيأت علمى و مديران دانشگاه ها باتوجه به 
رتبه و ســن شــرايط متفاوتى دارد، اعضاى 
هئيت علمى كه رتبه آنها دانشيار باشد تا 65
سالگى و رتبه اســتادى تا 70 سالگى اجازه 

خدمت دارند.
 نيكبخت مشمول اين قانون 

مى شود

محمــد ناصــر نيكبخــت اســتاندار همــدان 
در رديف نخســت ايــن تغييرات در اســتان 
قــرار دارد تــا پايــان آبــان مــاه جــاى خــود 
ــه اســتاندارى ديگــر بدهــد و پــس از  را ب
ــا  ــر حضــور و ي ــر س ــالها كشــمكش ب س
عــدم حضــور وى در ايــن ســمت، بــه ايــن 

بحــث هــا خاتمــه دهــد.
همــدان  اســتان  در  ديگــر  ســوى  از 
ــمول  ــه مش ــتند ك ــددى هس ــران متع مدي
ــون مــى شــوند و در رســانه هــا  ايــن قان
ــد  ــده و ص ــرده ش ــام ب ــان ن ــر از آن كمت
ــروز  ــك موجــب ب ــر هري ــه تغيي ــه ك البت

پــاره اى مســائل در ســطوح مختلــف 
ــد. ــد ش ــتان خواه ــى اس مديريت

ــن  ــر اي ــور ب ــان ام ــران و آگاه ــا ناظ ام
عقيــده انــد كــه در ايــن رويــداد قانونــى 
نبايــد بــه مســائل مهــم و ارائــه خدمــات 
ــر  ــود و از ديگ ــى وارد ش ــردم خلل ــه م ب
ــت و  ــاى موق ــا انتصــاب ه ــد ب ــو نباي س
سفارشــى، وقــت و انــرژى مــردم در 

ــود. ــف ش ــه تل ــرات چندماه تغيي
كارشناســان براين  نكته  تاكيــد دارند كه 
در مرحله جايگزينى نبايد  افرادى انتخاب 
شوند كه  يك  ســال ديگر دوباره مشمول 
همين  قانون مى شــوند و نيز افرادى كه در 
پايان ســالهاى ماموريت خود هســتند و يا 
هنوز بر سر ميزان ســنوات خود با وزارت 
كشور دچار اختالف هستند. لذا بايد گزينه 
هاى قوى مسئوليت بگيرند كه دست كم تا 

پايان  دولت دوازدهم بتوانند دوام بياورند.
متاسفانه بارها شاهد آن بوده ايم كه اجراى 
يك قانون خوب و به موقع دستخوش پاره 
اى حاشــيه ها شــده كه از ارزش آن قانون 
كاسته اســت و مردم مدتى پس از آن يقين 
پيدا كرده اند كه كاش همان وضعيت گذشته 

حكمفرما بود!
در خبر ها آمده بود  كه هفت نفر از معاونان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاى 
قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان به طور 

دسته جمعى استعفا دادند.
خراسان  اســتاندارى  معاون  اســتعفاى  يا 
رضوى در اجــراى قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان از مواردى است كه نشان از 
اســتقبال برخى مديران خدمتگزار داشــته 
و مى تواند در ادامه همين مســير به ساير 
مديرانــى كــه در پايــان راه خدمت خود 
هســتند بيامــوزد كه صادقانــه از پذيرش 
مسئوليت براى يكسال يا چندماه خوددارى 
كننــد و به مديــران عاليرتبــه و وزرا نيز 
يــادآورى كنــد كــه در اين ســال پايانى 
ماموريــت خــود، اجازه دهند تــا افرادى 
شايســته و اليق، با توان باالى مديريتى به 
پســت هاى حساس گمارده شوند تا شايد 
خالء تجربه و تخصص مديران بازنشســته 

را پر كنند.

مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان خبر داد:
اختصاص 5/2ميليارد تومان اعتبار براى 

اجراى طرحهاى آبخيزدارى فامنين 

 مديــر كل منابــع طبيعــى وآبخيــزدارى اســتان همــدان از 
ــدوق توســعه  ــار از محــل صن ــان اعتب ــارد توم تخصيــص 5/2ميلي
ــن  ــزدارى در شهرســتان فامي ــاى آبخي ــراى اجــراى طرحه ــى ب مل
ــراى  ــش ب ــن بخ ــتان در اي ــترين اعتباراس ــت: بيش ــر داد وگف خب

ــت.  ــاص ياف ــن اختص ــتان فامني شهرس
اســفند يار خزائى در نشست بررسى مســائل ومشكالت طرحهاى 
منابــع طبيعى وآبخيــزدارى اعتبارات صندوق توســعه ملى بخش 
پيشخور شهرســتان فامنين افزود: مشكالت اراضى در ايران قدمت 
ديرينه وطوالنى دارد وموضوعات اراضى بســيار پيچيده وفنى است 
وبا مشــاركت وهمكارى مردم بســيارى از مشكالت مرتفع خواهد 

شد.
وى تصريح كرد: از 36 چالش وتهديد در دينا ســه چالش تغييرات 
آب وهوا، خشكســالى متمــادى وكمود آب شــيرين بطور جدى 

گريبانگير كشور است.
خزائى پوشــش گياهى وآب را دو عنصــر حياتى ومهم عنوان كرد 
وافزود: بد ترين نوع مرتع بهترين محل براى حفظ آب وخاك است 
وبدون خاك آبى وجود ندارد و براى حفظ تعادل ســرزمينى ناگزير 

به حفظ منابع طبيعى هستيم.
وى گفت: بايد از طبيعت اســتفاده درســت واصولى صورت گيرد 
وى با انتقــاد از فعاليتهاى معدنى تصريح كرد فعاليتهاى معدنى بايد 

پيوست زيست محيطى داشته باشند.
خزائى بيان كرد: فعاليتهاى معدنى خسارت ولطمات جبران ناپذيرى 
به پيكره طبيعت وارد مى كنند وجبران خســارتهاى زيست محيطى 

اين قبيل فعاليتها بسيار دشوار ويا ممكن نيست .
وى تلطيف آب وهوا، توليد اكســيژن، حفظ خاك را از كاركردهاى 

مهم منابع طبيعى برشمرد وبر لزوم حفظ منابع طبيعى تاكيد كرد.
خزائــى ادامــه داد: اثــر بخشــى طرحهــاى منابــع طبيعى 
مردم  و  شــود  تبيين  مردم  بــراى  بخوبى  بايد  وآبخيــزدارى 
هــم در اجراى پروژه هاى آبخيزدارى كمك كنند تا ســطوح 

ســرزمينى بر هم نخورد.

اجراي قانون ممنوعيت بازنشسته ها آغاز شد

مهلت60 روزه براي ترك پست پيرمردها
■ مراقب اشتباه تاكتيكي در انتخاب جانشين مديران باشيد

متــن قانون مذكــور به ترتيــب زير در 
روزنامه رسمى كشور منتشر شده است:

حجت االســالم والمسلمين جناب آقاى 
دكتر حسن روحانى

رياست محترم جمهورى اسالمى ايران
در اجراى اصل يكصد و بيســت و سوم 
(123) قانون اساســى جمهورى اسالمى 
ايــران قانــون اصالح قانــون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشستگان كه با عنوان طرح 
اسالمى  شــوراى  مجلس  به  يك فوريتى 
تقديم شــده بود، با تصويب در جلســه 
علنى روز سه شــنبه مورخ 6/6/1397 و 
تأييد شــوراى محترم نگهبان، به پيوست 

ابالغ مى شود.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى ـ على 

الريجانى
سازمان ادارى و استخدامى كشور

در اجراى اصل يكصد و بيســت و سوم 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به 
پيوســت «قانون اصالح قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشســتگان» كه در جلسه 
علنى روز سه شنبه مورخ ششم شهريورماه 
يكهزار و ســيصد و نود و هفت مجلس 
شــوراى اســالمى تصويب و در تاريخ 
21/6/1397 بــه تأييد شــوراى نگهبان 
رسيده و طى نامه شــماره 51229/286
مــورخ 24/6/1397 مجلــس شــوراى 
اسالمى واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ 

مى گردد.
رئيس جمهورـ  حسن روحانى

قانون اصالح قانون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشستگان

قانون  ماده واحده  تبصره(1)  ـ  ماده واحده 
ممنوعيــت به كارگيــرى بازنشســتگان 
مصوب 20/2/1395 به شرح ذيل اصالح 

مى شود:
تبصــره1ـ به كارگيرى بازنشســتگان، در 
سمتهاى مذكور در بندهاى (الف)، (ب) 
و (ج) ماده(71) قانون مديريت خدمات 
است.  مجاز  مصوب 8/7/1386  كشورى 
همچنيــن به كارگيرى بازنشســتگان در 
نيروهاى مسلح با مجوز فرمانده معظم كل 

قوا مجاز است.
به كارگيرى بازنشستگان وزارت اطالعات 
تــا ســقف يك درصــد(1٪) از مجموع 
نيروهاى شــاغل رســمى اين وزارتخانه 
در هــر رده مديريتى صرفاً در وزارتخانه 

مذكور مجاز مى باشد.
جانبــازان بــاالى پنجاه درصــد (٪50)، 
آزادگان باالى سه سال اسارت و فرزندان 
شــهدا از شــمول اين قانون مســتثنى 

مى باشند.
قانون فوق مشــتمل بر مــاده واحده در 
جلســه علنى روز سه شــنبه مورخ ششم 
شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت 
مجلس شوراى اسالمى تصويب شد و در 
تاريخ 21/6/1397 به تأييد شوراى نگهبان 

رسيد.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى ـ على 

الريجانى

بــا  كميســيون  كميتــه  زودى  بــه   
تشــكيل  همــدان  اســتاندار  حضــور 
ــكالت  ــائل و مش ــا مس ــد ت ــد ش خواه
ــل  ــه منتق ــه وزارتخان ــه آن ب ــوط ب مرب

شــود.
توســعه  و  بازرگانــى  امــور  معــاون 
معــدن  صنعــت،  ســازمان  تجــارت 
و تجــارت اســتان همــدان بــا بيــان 
ــاى  ــر كارخانه ه ــال حاض ــه در ح اينك
توليــد الســتيك و يــا واردكننــدگان بــر 
اســاس سياســت هاى دولــت بــه تأميــن 
ــد، خواســتار توجــه  الســتيك مى پردازن

ــد. ــم ش ــن مه ــه اي ب
ــزان  ــر مي ــزود: ه ــن دالور اف ــد زري مجي
كــه الســتيك در اســتان توزيــع مى شــود 
در قالــب يــك ليســت توزيــع به ســازمان 

ــود. ــال مى ش ــارت الزم اعم ــالم و نظ اع
ــاره  ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب وى در گفت وگ
ــتان  ــتيك در اس ــه الس ــه كميت ــه اينك ب
كــرد:  تصريــح  مى شــود،  تشــكيل 
ــور  ــا حض ــيون ب ــن كميس ــه زودى اي ب
ــائل و  ــكيل و مس ــدان تش ــتاندار هم اس
مشــكالت مربــوط بــه آن بــه وزارتخانــه 

مى شــود. منتقــل 
توســعه  و  بازرگانــى  امــور  معــاون 
تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و 
داد:  ادامــه  همــدان  اســتان  تجــارت 
مشــكالت تأميــن و توزيــع الســتيك 
ــژه خودروهــاى  ــه وي ــا ب ــراى خودروه ب
ــتان  ــتيك اس ــيون الس ــنگين در كميس س
ــد  ــات ارش ــاى مقام ــا امض ــى و ب بررس

اســتان بــه دولــت اعــالم مى شــود.

 نظــارت بر توزيــع حواله هاى 
الستيك با دقت انجام مى شود

رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان نيز 
اظهار كرد: الستيك در نهايت پس از تأمين 
در اختيار اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى 

استان براى توزيع قرار مى گيرد.
عليرضا شــجاعى افزود: قيمت الستيك ها 
در كل كشــور يكســان و توسط سازمان 
حمايت تعيين مى شــود و تنهــا به دليل 
هزينه هاى متفاوت حمل و نقل الستيك ها 
به نقــاط مختلف كشــور،مى تواند اندكى 

متفاوت باشد.
وى ادامه داد: دولت براى ورود الســتيك 
ارز 4 هــزار و 200 تومــان در نظر گرفته 
اســت تا بتوان با قيمت مناسب آن را در 

اختيار رانندگان قرار داد.
بازرســى  و  نظــارت  اداره  رئيــس 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــون  ــه تاكن ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم اس
واگــذارى  در  تخلفــى  گونــه  هيــچ 
ــت،  ــداده اس ــتيك رخ ن ــاى الس حواله ه
خاطرنشــان كــرد: بخــش خصوصــى 
توســط نمايندگى هــاى در اســتان توزيــع 

الســتيك را بــر عهــده دارد.
وى با اشــاره به اينكه براى تأمين الستيك 
مورد نياز خودروهاى ســنگين به واردات 
نياز است، گفت: براى واردات الستيك به 
دليل حجم باالى نياز كشــور به مشكالتى 
برخورد كرديم امــا در نهايت با توجه به 
تدابيرى كه دولت انديشيد، موانع در حال 

برطرف شدن است.

انعكاس موانع تأمين الستيك در همدان به دولت

1- بانــك اطالعــات اســتان دربــاره مديــران، ناقــص اســت. گفتــه 
ــون  ــمول قان ــران مش ــدادي از مدي ــود تع ــم وج ــود علي رغ مي ش
ــوي  ــمي از س ــام رس ــار و ارق ــون آم ــتان، تاكن ــتگي در اس بازنشس
ــود  ــل آن نب ــا دلي ــت. گوي ــده اس ــه نش ــه ارائ ــتگاه هاي مربوط دس
اطالعــات دقيــق از ســنوات خدمــت مديــران اســت. گفتنــي اســت 
ــك  ــاد بان ــتان از ايج ــه اس ــار و بودج ــئوالن آم ــن مس ــش از اي پي

ــد. ــر داده بودن ــران خب ــات مدي اطالع
2- تاكتيك تكذيب دولت كارساز نشد. گفته مي شود علي رغم انتشار 
خبر رســمي استعفاي وزير صنعت از ســوي معاون رئيس جمهور و 
كميســيون اقتصادي مجلس، دولت اين خبر را تكذيب و سپس تأييد 
كــرد. اين اقدام دولــت به ناتواني در مديريت اطالع رســاني تحليل 
مي شود. گفتني است پيش از اين سكوت و يا تكذيب از سوي دولت 

با انتقاد گسترده رسانه ها و افكار عمومي مواجه بوده است.
3- مديريــت بانــك كشــاورزي تغييــر كــرده اســت. گفتــه مي شــود 
حيدرنژاديــان بــه عنــوان مديــر جديــد ايــن بانــك در اســتان معرفي 
شــده اســت. گويــا قــرار اســت هوشــنگ حيدرنژاديــان امــروز در 
ــي  ــع شــود. گفتن ــرودي تودي ــي رســمي معرفــي و موســي رم آيين
ــن بانــك در 2 ســال  ــي در اي ــر مديريت ــن تغيي ــن چهارمي اســت اي

ــد. ــر مي باش اخي
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مالير جاى مديران سنگ انداز در مسير توليد نيست
 معاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى مالير گفت: كسانى  كه در اين شرايط و مقطع 
حساس، پيش پاي توليدكنندگان سنگ مي اندازند يا بي دليل مانع تراشي مي كنند، در واقع 

از اهداف و برنامه هاي دشمن در راستاي آسيب زدن به اين مردم و نظام دفاع مي كنند.
حسين فارسى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه در شهرستان، جايگاهي براي افراد 
و مديران ســنگ انداز قائل نيستيم، افزود: طى بازديدهاى اخير در جريان برخي مسائل و 

مشكالت واحدهاى توليدى و صنعتى مالير قرار گرفته ايم.
وى با اشــاره به سياست هاي كلي دولت تدبير و اميد در حمايت از واحدهاي توليدي و 
صنعتي، حفظ و ارتقاء اشــتغال در بخش هاي گوناگون، به ويژه بخش معدن و مجموعه 

واحدهاي توليد منســوج بي بافت در شهرســتان را از اهداف مديريت ارشد شهرستان 
بيان كرد.فارســى با بيان اينكه وظيفه خود مي دانيم در راســتاي حفظ و ارتقاء اشتغال، 
حتي المقدور محيطي آرام و بستر مناســبي را براي كار واحدهاي صنعتي فراهم آوريم، 
خاطرنشــان كرد: رسالت بنگاه هاي صنعتي و توليدي در شرايط حساس و نبرد اقتصادي 

كنوني را بسيار مهم است.
وى بيان كرد: در اين مقطع كه اقتصاد و معيشــت مردم مورد هجمه دشمنان قرار گرفته 
و واحدهــاي توليدي از يك ســو با توليد و عرضه محصوالت خــود اجازه نمي دهند 
مصرف كنندگان و ديگر توليدكننــدگان در تهيه كاالها و مواد اوليه مورد نياز خود دچار 
اشكال شوند و از سوى ديگر با توليد خود اشتغال كارگران و نيروي كار ايراني را تأمين 

مي كنند. فارسى علت وجودي دستگاه هاي اجرايي و نظام بروكراسي را گره گشاى و رفع 
مســائل مردم، به ويژه مسائل فراروي واحدهاي توليدي عنوان كرد و افزود: به تازگى از 
خطوط توليد واحد صنعتي فرآوري آندولوزيت و كارخانه بافتسان مالير بازديد داشتيم و 

در جريان مشكالت و كمبودهاى آنها قرار گرفتيم.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه مواردى كه در شوراى ترافيك شهرستان 
مصوب مى شــوند به علت اينكه در كميته هاى فنى تصميم گيرى اوليه شده، بايد اجرايى 
شــوند، گفت: با توجه به آغاز فعاليت مدارس و ســالتحصيلى جديد بايد تالش كنيم تا 
نقاطى كه باعث ايجاد ترافيك و مشكل در رفت  وآمد مردم مى شود، اصالح و رفع نقص 

شوند.
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پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل حمايت شورا از شفافيت و برخورد
 با فسادهاى مالى در شهردارى همدان 

 شورا از شفاف سازى و سالم سازى محيط شهردارى به طور قاطع 
حمايت مى كند.

رئيس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شــوراى اســالمى شــهر در 
جلسه كميســيون برنامه، بودجه و مالى شورا به شفافيت و برخورد با 
فســادهاى مالى در شهردارى اشــاره كرد و افزود: كارمندان و كاركنان 
شهردارى همدان افراد پاك دستى هستند اما تعداد اندكى به اين مجموعه 
زحمت كش آسيب وارد مى كنند و درخواست اعضاى شورا بر اين است 

كه از طريق قانون برخورد شود. 
اكبر كاوســى اميد تأكيد كرد: ضرورى است با هرگونه تخلف و عمل 
غيرقانونى كه موجب آســيب رســاندن به اعتبار كاركنــان خدوم و 
زحمت كش شهردارى و همچنين تضييع حقوق شهروندان شود بدون 
كوچكترين اغماضى و با جديت برخورد صورت پذيرد تا بتوانيم از اين 

طريق از بيت المال و حقوق مردم حفاظت كنيم.
وى همچنين ضمن تسليت ايام سوگوارى سرور و ساالر شهيدان امام 
حسين (ع)،اظهار كرد: مسير واليت صراطى است كه ما را به بهتر زيستن 

و رستگارى هدايت مى كند و در اين راستا بايد پيرو امام باشيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ رئيس كميسيون برنامه بودجه و 
مالى شوراى اسالمى شهر همدان با اشاره به واقعه عاشورا، اضافه كرد: 
افرادى كه در مقابل امام حسين (ع) ايستادند جهان بينى مادى داشتند و 

براى آنها قدرت و ماديات مهمترين مقوله بود.
كاوســى اميد با تأكيد بر اينكه ما بايد از مكتب حسينى درس بگيريم و 
حسينى وار عمل كنيم، يادآور شد: بايد مباحث مادى را در به سعادت 
رسيدن انسان به كار گيريم و مديريت و سياست گذارى اين امور بايد 

در كميسيون بودجه برنامه ريزى شود.
وى ضمن تشكر از زحمات حسين قراباغى رئيس كميسيون بودجه در 
سال نخست دوره پنجم و چهار سال دوره چهارم شورا گفت: زحمات 
آقاى قراباغى قابــل توجه بوده و وضعيت حوزه بودجه را از وضعيت 
نامناسب به وضعيت مناسب ترى هدايت كرد و اين زحمات قابل تقدير 
است.كاوسى با بيان اينكه كميسيون بودجه متشكل از 7 نفر از اعضاى 
نخبه و كارشناس شورا است، افزود: اين كميسيون از نظر كمى و كيفى 
مطلوب بوده و از اهداف ما بهره گيرى از نظرات كارشناسان و نخبگان 

در راستاى ارتقاى بودجه شهردارى است.

اجراى 160 عنوان برنامه فرهنگى هم زمان 
با هفته دفاع مقدس در نهاوند

 فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند از اجــراى 160 عنوان برنامه فرهنگى 
هم زمان با هفته دفاع مقدس در نهاوند خبر داد.

كامران كريمى با محكوم كردن اقدام گروهك تروريســتى كوردل كه 
جمعى از برادران ارتشى، سپاهى و مردم عادى را به شهادت رساندند، 
گفت: امروز دشــمنان بيش از هرزمانى به سركردگى آمريكا، عربستان، 
اسرائيل تحت عنوان مثلث غربى عبرى و عربى به دنبال كشاندن جنگ 

و ناآرامى به ايران هستند.
وى در گفتگو با مهر ضمن تأكيد بر اينكه مردم بايد هوشــيار باشــند 
تا فريب يزيديان زمان را نخورند، گفت: امروز ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى با توجه به رسالت خود در حوزه حفظ ارزش ها و دستاوردهاى 
انقالب اســالمى همچون سال هاى گذشــته در زمينه برگزارى مراسم  

فرهنگى و مذهبى درهفته دفاع مقدس برنامه هايى تدارك ديده است.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند با اشاره به اجراى بيش از 160 عنوان برنامه 
فرهنگى در شهرستان نهاوند، گفت: در اولين روز از اين هفته؛ نيروهاى 
نظامى و انتظامى حاضر در شهرســتان با امام جمعه نهاوند ديدار و وى 

رهنمودهايى را متذكر شدند.

در برخي از فروشگاه ها و مغازه هاي كبودراهنگ قيمت برخي اجناس 
توســط مغازه داران پاك شده اســت و با اين كار مي خواهند تورم و 
گراني را رواج دهند. از مســئوالن مي خواهيم كه نظارت بيشتري بر 

فروشگا ها و مغازه ها داشته باشند.
جمعي  از اهالي كبودراهنگ

ما در مسكن مهرهاي كوي گلستان خيابان سرو كوچه سرو 11 مجتمع 
كــورش كبير 32 زندگي مي كنيم جلوي ايــن مجتمع بعد از چهار يا 
پنج ســال تحويل هنوز زيباسازي نشده و به صورت خاكي رها شده 
كه ساكنين مجتمع جمع شده و مقداري سنگ ريزه جلوي ساختمان 
ريختيم كه اين راهكار نيز خود داراي مشــكالتي است چندين بار به 
زيباسازي شهر مراجعه كرديم ولي هيچوقت جوابي دريافت نكرديم 
خواهشــمنديم يكي از مسئولين مرتبط ســري بزند و نسبت به رفع 
اين مشــكل اقدام نمايد اين در صورتي است كه خود ساكنين اعالم 
كرده اند كه حاضر هســتند بخشي از هزينه ها را نيز خودشان بر عهده 
بگيرند اين در حالي است كه زيباسازي شهر به عهده خود شهرداري 

است نه مردم.
ساكنين مجتمع كورش كبير 32

تاكســى هاى كه از ميدان ســپاه تا ميدان امام مسافر جابجا مى كنند از 
ســمت ميدان سپاه تا ميدان امام مســافر را ابتداى خيابان شهدا پياده 
مى كنند و مسافر مجبور مى شــود اين مسافت را پياده طى كند، (اگر 
مســافر عجله، يا براثر كهولت سن مشكل داشته باشد سخت است كه 
اين مسافت را طى كند)، از مسئول مربوطه خواهشمند است پيگيرى 

شود تا مشكل شهروندان حل شود.
يك شهروند                           

پل هوايى ترمينال بديع الزمان با وجود پله برقى همچنان بســته و راكد 
مانده اســت، مگر پله برقى را براى رفاه شهروندان راه اندازى نكردند 
پس چرا همچنان تعطيل اســت، از مسئول مربوطه خواهشمنديم كه 

پيگيرى فرماييد.
يك شهروند

كشف 52 ميليون ريال چك پول و اسكناس 
تقلبى در نهاوند

ــد از توقيــف يــك دســتگاه  ــده انتظامــى شهرســتان نهاون  فرمان
ــول و  ــك پ ــال چ ــون ري ــف 52 ميلي ــوارى و كش ــودرو پژوس خ

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــى در اي ــكناس تقلب اس
شــاه احمــد ســاكى در گفتگــو بــا مهــر گفــت: مامــوران 
اطالعــات  پليــس  همــكارى  بــا  خــزل  بخــش  انتظامــى 
پــژو  ســوارى  خــودرو  دســتگاه  يــك  نهاونــد  شهرســتان 
ــف  ــاى الزم توقي ــى ه ــا هماهنگ ــى ب ــراى  بررس ــون را ب مظن

كردنــد.
وى افــزود: عوامــل انتظامــى در بازرســى از خــودرو موفــق شــدند 
ــزار  ــته (10 ه ــامل 5 بس ــى ش ــكناس تقلب ــال اس ــون ري 50 ميلي
تومانــى) و چهــار عــدد ســپه چــك 50 هــزار تومانــى تقلبــى را بــه 

همــراه يــك قبضــه ســالح شــكارى كشــف كننــد.
ــن خصــوص 3 ــت: دراي ــد گف ــتان نهاون ــى شهرس ــده انتظام فرمان
نفــر سرنشــين خــودرو بــه يــگان انتظامــى منتقــل شــدند و پرونــده 

تشــكيل و دراختيــار مرجــع قضايــى قرارگرفــت.

همدان ظرفيت تجارت عقرب را دارد
 اين اســتان مســتعد تكثير و پرورش عقرب است و تاكنون افراد 

زيادى براى دريافت مجوز در اين زمينه اقدام كردند.
معــاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان گفت: تجارت 
عقرب براى استفاده از زهر آن در مسائل دارويى از دهه هاى گذشته 

مرسوم بوده است.
صفى اهللا صفى خانى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: البته در گذشــته 
افراد بدون هماهنگى با محيط زيســت اقدام به زنده گيرى اين قبيل 
گونــه هاى جانورى مى كردند.معاون فنــى اداره كل حفاظت محيط 
زيســت همدان افزود: سازمان حفاظت محيط زيست به منظور حفظ 
ايــن گونه ها و جلوگيرى از زنده گيرى بى رويه آنها، دســتورالعمل 
تكثير و پرورش خزندگان، بندپايان و دوزيستان را تنظيم و ارائه كرد.

صفى خانى گفت: محيط زيســت بر اساس اين دستورالعمل اقدام به 
صدور موافقت نامه اصولى براى متقاضيان تكثير و پرورش اين گونه 

ها به ويژه تكثير عقرب در فضاى بسته مى كند.
وى افزود: چند تن در يكســال گذشــته براى دريافت اين مجوز در 
همدان اقدام كردند كه تاكنون 2 سرمايه گذار موفق به كسب موافقت 

نامه اصولى شدند.
معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان اضافه كرد: پس 
از دريافــت موافقت نامه اصولى و راه انــدازى مكان مورد نياز براى 
پرورش عقرب، محيط زيســت به هر يــك از متقاضيان، مجوز زنده 

گيرى 200 جفت عقرب را براى آغاز كار صادر مى كند.
صفى خانى گفت: همدان جزو نخستين استان هايى است كه موافقت 

نامه اصولى تكثير و پرورش عقرب را صادر كرده است.
عقرب يا كژدم گونه اى از بندپايان اســت كه نيش آن در دم قرار دارد 

و بيشتر در آب و هواى گرم و خشك زندگى مى كند.

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري از باشگاه سواركاري موسسه ايثار
 شامل: 46 عدد باكس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي طبقه 
دوم اصطبل ها و انبار علوفه به صورت يكجا براي مدت 12 ماه (نوبت اول)

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

نام و نشاني مزايده گذار:
غواص  شهداي  استخر  جنب  ارم،  بلوار  انتهاي  نشاني:  به  همدان  استان  ايثار  توانبخشي  ورزشي  فرهنگي  موسسه 

ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار 
نوع، كيفيت خدمات (موضوع مزايده):

آب،  چاه  مانژ،  عدد  اسب، 2  نگهداري  باكس  عدد  شامل: 46  سواركاري  باشگاه  از  بهره برداري  جهت  سپاري  برون 
اتاق هاي طبقه دوم اصطبل و انبار علوفه به صورت يكجا و به آدرس: همدان، انتهاي بلوار ارم باشگاه سواركاري ايثار 

1-نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
مبلغ 120/000/000 ريال (يكصد و بيست ميليون ريال) كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط 
يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 0203545567000 نزد بانك دي، شعبه مركزي همدان به نام موسسه فرهنگي 

ورزشي و توانبخشي ايثار استان همدان قابل واريز در كليه شعب بانك دي ارائه گردد.
2-قيمت پايه

مبلغ پايه شركت در مزايده طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى براى مدت يك سال 2/100/000/000 ريال ميباشد
3-مهلت و دريافت اسناد مزايده 

از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/7/4 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/7/11 به آدرس انتهاي 
بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار، واحد مالي 

4-مهلت و محل تسليم پيشنهادها:
تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/7/17 آدرس انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع 

توانبخشي ايثار واحد حراست.
5-تاريخ برگزاري جسله بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي:

ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/7/18 به آدرس: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان 
توان بخشي ايثار طبقه دوم.

هزينه درج آگهي و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تلفن پاسخگويي به سواالت09189110059-09124620414

كمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
ــام: حــدود 120 كارگاه  ــدان پي خبرنگارهم
توليــد مبــل و منبــت در روســتاى دهفــول 
ــال  ــزى فع ــش مرك ــع بخ ــد از تواب نهاون
اســت كــه بخــش بزرگــى از اشــتغال ايــن 
ــى  ــت در حال ــرده اس ــن ك ــتا را تامي روس
ــز  ــال متمرك ــوزه دنب ــن ح ــاالن اي ــه فع ك
ــه  ــس كوچ ــا از پ ــد ه ــن واح ــدن اي ش
ــل  ــه و مح ــك منطق ــه ي ــتا ب ــاى روس ه
ثابــت و مجــزا بودنــد مشــكل تهيــه مــواد 
ــت را  ــن صنع ــعه اي ــان توس ــه گريب اولي

ــت. گرف
كمبــود مــواد اوليــه اساســى از جملــه 
چــوب و چســب و نداشــتن يــك  تعاونــى 
، كارگاه هــاى توليــدى مبــل و  منبــت را بــا 

مشــكل مواجــه كــرده اســت.
گوينــد:  مــى  دهفــول  منبــت  فعــاالن 
اشــتغال عمــده روســتا را هميــن فعاليــت 
ــم  ــر نتواني ــت و اگ ــه اس ــه دوش گرفت ب
ــى  ــا تعطيل ــم ب ــه كني ــه را تهي ــواد اولي م
كارگاههــا و بيــكار شــدن بســيارى از 
ــان فعــال ايــن عرصــه خواهــد شــد  جوان
ــه  ــت ب ــولين باالدس ــم مس ــار داري و انتظ
وعــده هايــى كــه در جمــع همــكاران مــا 
ــل  ــا عم ــى واحده ــش از تعطيل ــد پي دادن

ــد. كنن
رئيــس ميــراث فرهنگــى صنايــع دســتى و 
گردشــگرى شهرســتان گفــت: تســهيالت 
توســعه و اشــتغالزايى بــراى بخــش صنايع 

ــه  ــت اراي ــل و منب ــاالن مب ــه فع ــتى ب دس
شــده اســت امــا حــاال بحــث تهيــه مــواد 
ــا مشــكل و در  ــا را ب ــن كارگاهه ــه اي اولي

ــرار داده اســت. آســتانه تعطيلــى ق
محســن جانجــان گفــت: منبــت كاران 
دهفــول كــه بخــش عمــده اى از توليــدات 

بعنــوان  را  شهرســتان  منبــت  و  مبــل 
ــه  ــد در تهي ــده دارن ــت بعه ــوت منب پايل
مــواد اوليــه بــا مشــكل مواجه هســتند. وى 
ــع كوچــك  ــاون صناي گفــت: در ســفر مع
و  معــدن  صنعــت  وزارت  زودبــازده  و 
تجــارت كــه بــراى افتتــاح خوشــه مبــل و  

ــتان  ــه شهرس ــول ب ــد در دهف ــت نهاون منب
آمــد در جمــع فعــاالن ايــن صنعــت وعــده 
ــكل را داد  ــن مش ــع اي ــوب و رف ــه چ تهي
و گفــت بــراى تويســركان و ماليــر در 
حــال انجــام اقداماتــى هســتيم كــه تــالش 
مــى كنيــم نهاونــد را هــم در ليســت ايــن 

ــم. ــا كني ــه ه شــهرها اضاف
ــوب  ــده چ ــه عم ــان اينك ــا بي ــان ب جانج
مــورد اســتفاده منبــت كاران راش، ممــرز 
و گــردو اســت ، بــا افزايــش  قيمــت 
ــه  ــت ب ــده اس ــه ش ــرى مواج ــد براب چن
ــى  ــش م ــن بخ ــاالن اي ــه فع ــورى ك ط
گويند:قيمــت مــواد اوليــه افزايــش يافتــه 
ــداده  ــش ن ــدات را افزاي ــت تولي ــا قيم ام
صــورت  در  حتــى  معتقدنــد  و  انــد 
افزايــش ناچيزقيمــت هــا هــم تــوان تهيــه 

ــد. ــه را ندارن ــواد اولي م
بــراى  آمادگــى   اعــالم  بــا  جانجــان 
توســط  تعاونــى  شــركت  تشــكيل 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:   منبــت كاران، 
اينكــه دهفــول در مســير گردشــگرى 
ــراب  ــبان و س ــراب فارس ــه س ــى ب منته
گيــان قــرار دارد، ايجــاد و راه انــدازى  
ــراى عرضــه توليــدات  فروشــگاه هايــى ب
مصــرف  بــه  توليــد  از  و  منبــت كاران 
ــرك  ــد مح ــى توان ــدات م ــاندن تولي رس
ــراى توســعه و تقويــت اقتصــاد  ــى ب خوب
ــع دســتى  ــژه در عرضــه صناي روســتا بوي

ــد. باش

مسئول ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى نهاوند:

تعطيلى در كمين واحدهاى 
مبل و منبت دهفول

 رئيــس ســازمان جهادكشــاورزى 
استان همدان با اشاره به توليد 50 هزار 
تن ســير در اين استان، از فرآورى 11 
هزار و 400 تن از ســير توليدى استان 

خبر داد. 
منصور رضوانى جالل در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه در استان همدان 77 واحد توليد 
شــورى و ترشــى وجود دارد، اظهار كرد: 
واحدهاى شــورى و ترشى ســير توليدى 
استان را جذب مى كنند به طوريكه 77 واحد 
با جــذب 6000 تن مواد اوليه در اســتان 

همدان فعاليت دارند. 
وى با اشــاره به وجود 3 واحد سورت 
و بسته بندى و نگهدارى سير در استان، 
تصريح كرد: 2 واحد بسته بندى سير با 
ظرفيت 900 تن و يك واحد نگهدارى 
و درجه بندى سير با ظرفيت 4500 تن 

در استان وجود دارد. 

 50 درصد ســير توليدى همدان 
مازاد است 

رضوانى جالل بــا بيان اينكه 50 درصد 
ســير توليــدى اســتان مازاد اســت، 
خاطرنشــان كــرد: در اســتان همدان 
ظرفيــت خالى براى ايجــاد واحدهاى 
فرآورى ســير وجود دارد و ســازمان 
جهادكشــاورزى از اينگونــه طرح هــا 

مى كند.  حمايت 
رئيس ســازمان جهادكشــاورزى استان 
همــدان با اشــاره به اينكــه 25 درصد 
ســير توليدى اســتان مصرف خانگى و 
ســالجارى  در  افزود:  دارد،  تازه خورى 
50 هزار تن سير در استان همدان توليد 
شد كه نسبت به سال گذشته 25 درصد 
افزايش داشته اســت. وى درباره علت 
افزايش كشــت سير در اســتان همدان 
كم آب بر  محصولــى  ســير  كرد:  عنوان 

اســت و با توجه به اينكه قيمت آن در 
سال گذشته نسبتًا باال بود، كشاورزان به 
سمت كشت اين محصول روى آوردند 
به طوريكه در شهرســتان هايى مثل بهار 
و تويسركان هم سير كشت شده است. 
 امســال ســير همــدان كيفيت 

صادراتى ندارد 
رضوانى جــالل بــا تأكيــد بــر اينكه 
كشــاورزان بايد محصــوالت خود را 
به ســمت صنايع تبديلى ســوق دهند، 
ادامه داد: سير امسال به علت وضعيت 
جوى و بــارش باران و تگرگ در بهار 
كيفيت صادراتى نــدارد اما بايد به اين 
نكته توجه شــود كه در اســتان همدان 
واحدهاى فرآورى ســير زيادى وجود 

دارد كه از سير استفاده مى كنند. 
بازارهاى  كشــش  بــودن  پاييــن  وى 
خارجــى را يكــى ازداليــل اصلــى 

كاهش صادرات ســير دانست و اظهار 
كــرد: كشــش بيــرون از كشــور كم 
اســت به طوريكه قيمت هــاى ما جذبه 

بازارهاى بيرون را ندارد. 
مشوق هاى صادراتى براى كشاورزان و 

تجار سير درنظر گرفته شود 
وى تصريــح كرد: نامــه اى به وزارت 
امسال  تا  كرديم  ارسال  جهادكشاورزى 
به كشــاورزان و تجار سير مشوق هاى 

صادراتى داده شود. 
استان  جهادكشــاورزى  سازمان  رئيس 
همدان در پاســخ به اينكه ســيركاران 
اســتان از واردات ســير چينــى گاليه 
دارند، يادآور شد: به هيچ وجه واردات 
ســير در اســتان نداريم چرا كه اصال 
واردات سير در شرايطى كه قيمت ارز 
باالســت، صرفه اقتصــادى براى تجار 

ندارد.

فرآورى بيش از 11 هزار تن سير در همدان

 كبودارهنــگ- اكــرم حميــدي- 
خبرنــگار همدان پيــام: صبــح ديروز 
(يكشنبه) در ميان نجواهاي «يا حسين» 
و بيقراري بيرق ها و پرچم هاي ســياه، 
زنــگ مقاومت در گوش ســنگربانان 

دانش در كبودراهنگ طنين انداز شد.
همزمــان بــا سراســر كشــور، زنگ 
بازگشايي مدارس و آغاز سالتحصيلي 
98-97 با حضور فرماندار و امام جمعه 
و جمعي از مسئوالن در مدرسه نمونه 
نواخته  كبودراهنگ  ريحانه النبي  دولتي 
شد.فرماندار كبودراهنگ در اين مراسم 
جديد  ســالتحصيلي  تبريــك  ضمن 
و گراميداشــت هفته دفــاع مقدس و 
تسليت به مناسبت آغاز ماه محرم و ايام 
عزاداري سيدالشهدا(ع) گفت: ان شاءا... 
همه ما بتوانيم از پيروان واقعي اباعبدا...

الحسين(ع) محسوب شويم.
حجت ا... مهدوي با بيان اينكه احترام به 
معلم، احترام به بزرگان و كساني كه ما 
مديون آنها هستيم، اظهار داشت: احترام 
به معلم واجب اســت؛ چراكه آ»ها به 
ما ســواد، فرهنگ و راه و رسم زندگي 

آموخته اند.
وي در اين زمينه به فرمايشــات مقام 

معظم رهبري نيز اشــاره كرد و افزود: 
همــه ما زير بار منت معلمان هســتيم 
بايد  معلمي  حرفــه  تكريم  بنابرايــن 
در جامعه همگاني و نهادينه شــود به 
گونه اي كه سالم دادن و احترام به يك 

معلم افتخار محسوب شود.
مهدوي همچنين خاطرنشــان كرد: در 
مدارس بايد محيطي آرام براي تعليم و 
تربيت فراهم شود و كيفيت آموزشي در 
آن لحاظ شود. در واقع محيطي شاد و 
پرنشاط كه در آن آموزش انجام مي شود 
و در يك كالم مدارس ما بايد مدارس 
زندگي باشد.وي ادامه داد: دفاع مقدس 
يك تاريخ بسيار پرافتخاريست كه مردم 

ما به فرماندهي حضرت امام(ره) آن را 
رقــم زدند و با افتخار در مقابل اجانب 
و استكبار جهاني ايستادگي كردند و به 
پيروزي رســيدند در آن تنها چيزي كه 
مي توان براي كشورمان نام برد، افتخار، 

سربلندي و اقتدار است.
فرمانــدار كبودراهنــگ عنــوان كرد:  
ان شــاءا... بــا حضور مــردم در همه 
صحنه ها شاهد اقتدار بيش از پيش نظام 
مقدس باشيم تا به دست صاحب اصلي 
سپرده  وليعصر(عج)  حضرت  خودش 

شود.
در پايان چندين برنامه فرهنگي هنري 

توسط دانش آموزان اجرا شد.

زنگ مقاومت در مدرسه ريحانه النبي 
كبودراهنگ به صدا درآمد



Y K

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

دوشنبه  2 مهرماه 1397  شماره 3295

4

فضاي مجازي

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

پيامدهاى تحريم

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام، شماره3 
تحريم هاى اوليه جمهورى اسالمى ايران

فاطمه پاك زاد »
 تحريــم ايران توســط غرب در تاريخ معاصر ايــران به ويژه پس 
انقالب اســالمى قدمتى طوالنى دارد. اولين تجربه غرب در ارتباط با 
تحريم ايران به دوران حكومت مصدق و تصويب قانون ملى شــدن 
صنعــت نفت برمى گردد. تحريم هاى اقتصادى غرب و به ويژه آمريكا 
عليه ايران به ســال هاى پس از پيرويى انقالب اســالمى و متعاقب آن 
جنگ تحميلى برمى گردد. تحريم صنعت نفت، روزانه حدود 4ميليون 
بشــكه قبل انقالب به يكباره به زير 1ميليون بشــكه نفت رسيد اين 
اتفاق ناگهانى باعث شــد عرضه نفت كاهــش و متعاقباً قيمت نفت 
از 12 دالر بــه مرز 34 دالر افزايش يابد كه البتــه در اين ميان ايران 
توانست با فروش نفت به قيمت باالتر تا حدودى درآمد سابق خود را 
بازيابد اما هزينه هاى سنگين جنگ همچنان نظام را مى آزارد. حركت 
جمهورى اسالمى ايران پس از سال هاى جنگ نيز سبب شد تا آمريكا 
و متحدانش براى تســليم كردن ايران به بهانه هاى مختلف دســت به 

تحريم هاى بيشترى بز نند.
اهداف و انگيزه هــاى اعمال تحريم ها شــامل: انگيزه هاى تهاجمى، 

انگيزه هاى دفاعى، انگيزه ارتباطى .
تسخير النه جاسوسى و وضع اولين تحريم

 در روز سيزدهم آبان 1358و در زمان دولت موقت بازرگان ساختمان 
سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان معترض به تصرف درآمد. 
در چنين روزى دانشــجويان دانشــگاه هاى تهران على رغم مقاومت 
محافظين ســاختمان سفارت، از ديوارهاى آن باال رفتند و 66 كارمند 
حاضر در ســفارت را به مدت 444 روز در اختيــار گرفتند. آمريكا 
در واكنش، اقــدام به تحريم اقتصادى ايــران و بلوكه كردن اموال و 
دارايى هاى ايران در بانك هاى آمريكايى و بانك هاى خارجى مســتقر 
در آمريكا كرد و از ســوى ديگر اقدام بــه آزار واذيت ايرانيان مقيم 

آمريكا نمود.
دموكراتهــا و مهار دوجانبــه: بيل كلينتون كه از ابتداى ســال 1993

به رياســت جمهورى امريــكا برگزيده شــده بود، اعــالم نمود كه 
سياست خارجى دولت جديد امريكا بر ســه ستون امنيت اقتصادى، 
قدرت نظامى و پيشبرد دموكراسى استوار خواهد بود. سياست خارجى 
كلينتون در قبال منطقه خليج فارس و به ويژه دو كشــور ايران و عراق 
كه به مدت 8 ســال با يكديگــر در جنگ بودند همــواره مبتنى بر 
موازنه قدرت بين دو كشــور بوده است، حتى حكومت ريگان بر يك 
موازنه ميان دو كشــور تكيه داشت و از درگيرى دو كشور به جنگ، 
بهره بردارى مى كرد. اســتراتژى جديد امريكا در خليج فارس: قدرت 

نظامى، فشارهاى ديپلماتيك و تحريم هاى اقتصادى.
اين سياســت با قصد تغيير در رفتار ايران، منزوى ساختن و تضعيف 
سياســى- اقتصــادى و نظامى ايران، برقرارى تــوازن بين دو قدرت 
منطقه اى و پيشــبرد جريان صلح خاورميانه و تأمين امنيت اســرائيل 
شكل گرفت. امريكايى ها معتقد بودند كه ابزار و شيوه هاى مهار ايران 
اعمال فشار و در كنار آن گفتگو و مذاكره مى باشد. بنابراين ابزار مهار 
ايــران از طريق تحريم هاى اقتصادى و نظامــى و به روش يك جانبه 
و چندجانبه اســت كــه درُ بعد تحريم هاى چندجانبــه از آنجايى كه 
قطعنامه اى از ســوى شوراى امنيت سازمان ملل در مورد تحريم ايران 
صادر نشد، موفقيت و پيشبرد اين سياست مبتنى بر همكارى متحدين 
اروپايى، ژاپنى و كشــورهاى منطقه اى آمريكا بود. كه با طرح داماتو 
يكى از اقدامات خصمانه دولت آمريكا در قبال ايران در دوره كلينتون 
بود، طبق اين طرح هر دولت و شــركت خارجى كه ســاليانه بيش از 
40ميليون دالر در صنايع نفت و گاز ايران ســرمايه گذارى مى كرد از 

سوى آمريكا مشمول تحريم قرار مى گرفت. 
مهم ترين اقدامات امريكا عليه تســخير ســفارت امريكا: فشارآوردن 
به دولت موقت كه با اســتعفاى نخســت وزير منتفــى گرديد؛ اعزام 
هيأت ويژه اى متشــكل از «رمز كالرك» و «ويليــام» به ايران، كه اما 
مقدس ســره ضمــن اعالم امتناع خــود از مالقات با آنــان، مالقات 
شوراى انقالب اســالمى و تمامى مســؤوالن را با آن هيأت به شرطى 
ممكن شــمرد كه شاه را تحويل بدهند، كه در نتيجه هواپيماى حامل 
امريكايى ها در آســمان مســير خود را به ســمت تركيــه تغيير داد؛ 
تماس هاى امريكا با بعضى از غرب زدگانى كه گمان مى كرد مى توانند 
در جهت آزادى گروگان ها اقدامى بكنند، مانند بنى صدر و قطب زاده؛ 
تبليغات منفى عليه دانشــجويان مسلمان مســتقر در النه ى جاسوسى 
(مبنى بر كمونيســت بودن آنها و يا اين كه با گروگان ها با خشــونت 
رفتار مى گردد و اتهامات بى پايه اى از اين قبيل)؛ زمينه سازى در ملت 
امريكا براى انجام اقدامات و عمليات احتمالى و نيز تبليغات منفى عليه 

ايران براى موجه جلوه دادن حركت هاى جاسوسى آمريكا.
اقدامات جدى تــرى آمريكا، محاصره اقتصادى ايــران؛ بلوكه كردن 
دارايى هاى ايران؛ قطع كامــل روابط امريكا با ايران؛ و باالخره تهديد 
نظامــى و مانورهــا و نقل و انتقاالت نــاوگان امريكا جهت مرعوب 

ساختن ملت ايران.
بر اساس نظريه اقتصاد بين الملل، روابط تجارى و اقتصادى دوجانبه يا 
چندجانبه عمدتاً بازى برد - برد است و ايجاد هرگونه محدوديت بر 
سر راه تجارت به ويژه با اعمال تحريم ها به هر دو طرف تحريم كننده و 
تحريم شونده آسيب وارد مى كند چراكه روند تجارت، سرمايه گذارى 
و تعامــالت مالى طرفين را تحت تأثير قــرار داده و منجر به كاهش 
درآمــد، افزايش هزينه ها، افزايش نرخ هاى تأمين مالى و كندى فرايند 
توســعه فناورى مى شــود. در اين ميان، هرچه اقتصاد كشور تحريم 
شونده شــكننده تر باشند آسيب ها نيز بيشتر خواهند بود. در اين ميان 
، تحريم هاى مالى در مقايســه با تحريم هاى تجارى از آثار قوى ترى 

برخوردارند .
اثرات وضــع تحريم: هزينه تحريم براي اقتصاد كشــور هدف بيش 
از 2 درصد توليد ناخالص ملى باشــد؛ نســبت توليد ناخالص كشور 
تحريم كننده حداقل 10 برابر كشور تحريم شده باشد؛ امكان تسلط بر 
بيش از 25درصد كل تجارت كشــور هدف؛ تحريم ها به سرعت و با 
همكاري ساير كشورهايى اعمال شود كه شريك تجاري كشور هدف 
به شــمار مى روند؛ هزينه تحميل تحريم ها براي كشــور تحميل كننده 

پايين باشد.
در ادامه مطلب به تحريم هاى وضع شده عليه ايران مى پردازيم.... 

منابــع: تحليــل  عوامل تاثيرگــذارى تحريم هاى اقتصــادى بر ايران 
و راهكارهــاى مقابله با آن، مهدى طغيانى، مرتضى درخشــان؛ تاثير 
تحريم هــاى بين المللى بر عوامل قدرت ملــى؛ با تاكيد بر تحريم هاى 

شوراى امنيت سازمان ملل بر عليه ايران، حسين مختارى هشى.
*كارشناس ارشدروابط بين الملل

غرور ملى پوشك مال شده
 نخبگان  بى تفاوت و رسانه مخرب

محمد فاضلى »
 تب پوشــك يكباره همه را گرفت. فضــاى مجازى از لطيفه هاى 
پوشــكى پر شد و جماعت تازه انگار يادشان آمد كه در اين مملكت 
مواد اوليه ساخت پوشــك هم وارداتى است. جماعتى ديگر يادشان 
افتاد پوشك را با موشك مقايسه كنند و خالصه پوشك به نماد تحقير 
فناورى، اقتصاد، جامعه و حيثيت ايرانى بدل شــد. رسانه هم بر اين 
تحقير دميد و نخبگان سكوت كردند و همراه شدند. غرور ملى تحقير 

(پوشك مال) شد.
اين ماجرا را اما مى شود از زاويه ديگرى هم نگريست. منابع مختلف 
بازار پوشك جهان تا ســال 2020 را 60 ميليارد دالر در سال برآورد 
كرده اند (http://bit.do/ewTn۷). بازار پوشــك ايران را اگر با 
بازار جهانى آن (حدود 60 ميليارد دالر) مقايســه كنيم، نتيجه جالبى 

حاصل مى شود. 
مواد ســلولزى (عمدتاً خمير پالپ) و مواد ســوپرجاذب (موادى كه 
چندين برابــر حجم خودشــان آب جذب مى كنند) حــدود پنجاه 
درصد وزن هر پوشــك را شــامل مى شــوند. ارزش دالرى واردات 
سوپرجاذب ها در ســال 1396 معادل 72 ميليون دالر، خمير پالپ و 
تيشو (از مواد سلولزى) نيز جمعاً 11 ميليون دالر و چسب 667 هزار 
دالر بوده است. جمع واردات اين مواد حدود 90 ميليون دالر مى شود. 
آمار گمرك نيز نشــان مى دهد امســال بيش از 90 ميليون دالر ارز به 

واردات مواد اوليه پوشك اختصاص يافته است. 
 دقــت كنيد كه در بــازار حدود 60 ميليارد دالرى ســهم ايران فقط 
90 ميليون دالر مواد اوليه اســت. اگر اين مقدار را 50 درصد ارزش 
پوشك هاى توليدى در ايران محاســبه كنيم، ارزش توليد پوشك در 
ايران 180 ميليون دالر مى شود. اين ميزان معادل 0,3 (سه دهم) درصد 
از ارزش بازار جهانى است. يعنى بازار جهانى پوشك حدود 334 برابر 

بازار پوشك ايران است. 
مدير اجرايى يكى از بزرگ ترين شركت هاى توليد پوشك دقت كنيم 
(http://bit.do/ewTpE) مى گويد «متاســفانه ما خمير سلولزى 
را به دليل نبود منابع ســلولزى و شــرايط اكولوژى كشور نداريم.» و 
درخصــوص پودر جاذب هم مى گويد «پــودر جاذب هم يك پليمر 

اكريليك است كه آن هم در كشور ما توليد نمى شود.» 
مصاحبه اين مدير اجرايى صنعت پوشــك به عالوه اطالعات مقايسه 
بازار ايران و بازار جهانى پوشك چند سؤال پيش روى ما قرار مى دهد. 
اول، آيا ما ايرانيان بايد بابت نداشتن خمير سلولزى كه ماده اى طبيعى 
اســت و در كشــور ما وجود ندارد يا منابع آن كافى نيست، شرمنده 
باشيم؟ دوم، وقتى ارزش بازار داخلى پوشك در ايران فقط 0,3 درصد 
كل بازار جهانى است، آيا منابع ملى را بايد براى ساخت كارخانجات 
توليد مواد اوليه پوشك بايد صرف كرد؟ آيا شركت هاى خصوصى به 
دليل منطق اقتصادى ناشى از كم بودن ارزش بازار مواد اوليه پوشك از 

سرمايه گذارى روى توليد آن ها به درستى خوددارى نكرده اند؟ 
سؤال، آيا ما در در كسب فناورى توليد مواد اوليه پوشك ناتوان هستيم 
و خود را تحقير مى كنيم يا چون اقتصاد در اين بخش در اختيار بخش 
خصوصى بوده و از منطق درست اقتصادى پيروى كرده است، هزينه 
توليد كااليى غيراســتراتژيك در مقياس بازار كم بر منابع ملى تحميل 
نشــده است؟ على رغم توسعه كاربرد سوپرجاذب ها، هنوز نزديك به 

80 درصد اين مواد در ساخت پوشك مصرف مى شود. 
آيا ما بايد دســت به خودزنى بزنيم و به دليل كردار اقتصادى درست 
بخش خصوصى در واردات مواد اوليه پوشك با قيمتى احتماالً پايين تر 
از توليد داخلى همين محصوالت، به جاى توليد محدود آن در داخل، 
خود را محقر و ناتوان تلقى كنيم؟ اشــتباه سياست گذار در گمرك يا 
سياست ارزى را بايد نقد كرد، اما تحقير و پوشك مال كردن حيثيت و 

غرور ملى به خاطر رعايت منطق اقتصادى، خودزنى است. 
اين خودزنى در فضايى رخ مى دهد كه نخبگان ســكوت مى كنند و با 
عامه مردم هم صدا مى شوند؛ و رسانه به عوض آن كه روشنگر باشد و 
مسأله را بزرگ تر از آن چه هست جلوه ندهد، در سر دعوايى سياسى، 
پوشك را ابزار زدن دولت و تحقير ملى قرار مى دهد. آيا ما فرزندان مان 
را با حس زندگى در كشورى كه قادر نيست پوشك توليد كند بزرگ 
مى كنيم؟ سياست ارزى يا گمركى و حتى فساد  احتمالى مسبب اخالل 
در واردات مواد اوليه پوشك را بايد با جديت نقد كرد، اما اين حس را 
به جامعه ندهيم كه ما مردمان حقيرى هستيم كه از پس توليد مواد اوليه 
پوشك برنمى آييم. غرور ملى را پوشك مال نكنيم و مسأله ها را آن چنان 
كه هستند بنگريم. سؤال اصلى درباره پوشك نيست، درباره جامعه اى 

است كه نخبگان و رسانه اش چنين بى تفاوت و مخرب شده اند.
*عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

دولت در اسرع وقت ليست بازنشستگان را 
منتشر كند

 يك عضو كميســيون اجتماعى مجلس با تاكيد بر اهميت انتشــار 
ليست بازنشســتگان از سوى ادارات اجرايى كشور گفت: اين موضوع 
مى تواند در شــفافيت اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان حائز 

اهميت باشد.
على ســارى در گفت وگو با ايســنا درباره اينكه اگر هر دستگاه اسامى 
بازنشســتگان و تغيير وضعيت آن ها را منتشر كند به چه اندازه مى تواند 
در شفافيت اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان موثر باشد؟ گفت: 

اين موضوع صددرصد مى تواند گام مثبتى باشــد. مردم هم از دولت و 
هم از مجلس در اين خصوص انتظار دارند. اين موضوع براى اولين بار 
در مجلس مطرح شد. اگرچه در اين خصوص از سوى دولت مقاومت 
مى شد و دوســتانى از دولت مى گفتند كل بازنشسته هاى كشور در اين 

حوزه 50 نفر هستند.
وى با تاكيد بر اينكه «دولت بايد براى شفافيت موضوع در اسرع وقت در 
زمينه انتشار اسامى بازنشستگان اقدام كند» تصريح كرد: اخيرا شنيده ام كه 
يكى از دوستان بازنشسته گفته بود درصد جانبازى من با افزايش سن من 
افزايش پيدا كرده البته من نمى توانم اين موضوع را از نظر پزشكى تاييد يا 

رد كنم پزشكان بايد اين موضوع را تاييد يا رد كنند.

ســارى با بيان اينكه «در برخى از موارد شاهد اين هستيم كه برخى به 
نحوى از انحا تالش مى كنند كه در جايگاه خود باقى بمانند» خاطرنشان 
كرد: اگر اين ليســت منتشر شود، گام مثبتى در جهت شفافيت خواهد 
بود. به اميد روزى كه تمام مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران موارد 
مربوط به خود را شفاف كنند. از من نماينده مجلس تا ساير مسئوالن.

وى  درخصوص اينكه انتشــار اين اسامى به چه ميزان مى تواند از بروز 
حاشــيه و اخبار كذب جلوگيرى كند؟ گفت: انتشار اسامى مى تواند از 
برخى موارد جلوگيرى كند. خود ادارات دقيق ترين مرجع براى انتشار 
اين اسامى هســتند. اين موضوع موجب مى شود از شايعه پراكنى براى 

افراد جلوگيرى شود.

 تب مالت يك بيمارى مشــترك بين 
انسان و دام اســت كه از طرق مختلف 
مى تواند انســان ها را مبتال به خود كند. 
استفاده فراگير مردم همدان از لبنيات سنتى 
و رونق زندگى عشايرى در شهرستان هاى 
مختلف اين اســتان و البته عوامل ديگر 
باعث شده همدان در زمره رتبه هاى اول 

مبتاليان به تب مالت در كشور باشد.
با وجود واكيسناســيون ها، آموزش ها و 
حوزه  اين  به  مربوط  مســئوالن  پيگيرى 
همچنــان تب مالت در بيــن  همدانى ها 
گســترش زيادى دارد. يكى از مســائل 
نگران كننده عالوه بر استفاده بى رويه مردم 
از لبنيات سنتى، ذبح گوسفندان به عنوان 
نذورات مردمى در ايام محرم و صفر است 
كه به وفور در اقصى نقاط كشور و به تبع 
استان ديده مى شود به طوريكه بسيارى از 
آنها در كوچه و خيابان و در فضايى باز و 
بين عموم مردم اقدام به اين كار مى كنند 
و اين عامل مى تواند به گسترش بيشتر تب 

مالت دامن بزند.
اگر فرهنگ ذبح بهداشتى در ميان مردم و 
عزادارن حسينى جا بيفتد و ذبح ها تحت 
نظارت دامپزشــكى و بهداشت صورت 
گيرد به طور قطع خطرات احتمالى كاهش 

چشمگيرى خواهد داشت.
 ميزان ابتال به تب مالت در همدان 

و به ويژه شمال استان زياد است 
رئيس مركز بهداشــت اســتان همدان در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به صورت كلى 
ميزان ابتال به تب مالت در همدان و به ويژه 
شمال اســتان زياد است اما اكنون وضعيت 
بهتر شده و با سير كاهنده آن روبرو هستيم. 
جالل الدين اميرى با اشاره به بحث كشتارها 
عنوان كــرد: با وجود اينكه نيت ســالم و 
تندرســتى پشــت ذبح دام ها در ايام محرم 
اســت اما بهتر اســت به جاى آن مردم نذر 
گوشــت كنند. ذبح بايد در كشــتارگاه هاى 
مجاز انجام شــود چــرا كــه بيمارى هاى 
انتقالى از ذبح منحصر به تب مالت نيســت 
و مى تواند باعث انتقال بيمارى هاى ديگرى 

هم باشد.
وى در رابطه با گرانى ظروف يكبار مصرف 
و اســتفاده مردم از ظــروف ديگر گفت: با 
توجه به گران شــدن ظروف يكبار مصرف 
و اينكه ممكن اســت مردم از ظروف ديگر 
اســتفاده كنند، بهتر است نذرى ها با حجم 
كمتر اما با كيفيت بيشــترى انجام شود چرا 
كه محتواى ســالم بســيار بهتر است البته 
توصيه هاى الزم به تكايا و هيئت ها در طول 

جلسات در اين زمينه داده شده است. 
 سهم باالى آقايان در ابتال به تب 

مالت 
مديرگروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيردار مركز بهداشت استان همدان نيز به 
خبرنگار ايســنا گفت: 926 نفر در سال 96

مبتال به بيمارى تب مالت شــدند كه سهم 
آقايان از اين نفرات بيشتر از خانم ها است. 

سيدجالل بطحايى با ذكر شمار مبتاليان به 
تب مالت در سال گذشته عنوان كرد: 63,5

درصــد آقايان و 36,5 درصــد خانم ها در 
ســال 96 مبتال به تب مالت شدند كه سهم 
خانم هاى خانه دار و دامــدار 26,7 درصد، 
كشاورزان و دامداران 26,3 درصد، دامداران 
14,5 درصد و دانش آموزان 7,2 درصد بوده 
اســت كه در مجموع سال گذشته 926 نفر 

در استان همدان به بيمارى تب مالت مبتال 
شده اند.

مديرگروه سالمت محيط كار استان همدان 
نيز دربــاره گرايش مردم همدان به مصرف 
لبنيات ســنتى بــه خبرنگار ايســنا گفت: 
نامشخص بودن منشأ شيرهاى سنتى مشكل 
بزرگى اســت به طوريكه محل نگهدارى، 
نحوه توليد، حمل، دماى جابجايى و تقلباتى 
كه ممكن است در شيرهاى عرضه شده در 
فروشــگاه هاى عرضه لبنيات سنتى وجود 

داشته باشد، نامعلوم است. 
حسينعلى نوروزى با بيان اينكه بى شناسنامه 
بودن شيرهاى فله اى باعث بروز مشكالت 
زيادى براى مصرف كنندگان مى شود، عنوان 
كرد: با نمونه بردارى هاى انجام شده، چندين 
مورد آلودگى و بــاال بودن بار ميكروبى در 
شيرهاى فله اى ديده شــده و با وجود اين 
شواهد، مصرف آن به مردم توصيه نمى شود 
بــه طوريكــه در نمونه بردارى هاى ســال 
گذشــته، 30 درصد موارد نمونه اى آلودگى 
داشتند كه اين نشان از باال بودن آلودگى زياد 

در اين محصوالت است.
وى بيــان اينكــه اغلب شــيرهاى فله اى 
نمونه هاى برگشــت خورده از كارخانه هاى 
لبنى هســتند، تأكيد كرد: در سال هاى اخير 
كشش مردم به لبنيات سنتى بيشتر شده كه 
اين آمار با بســته شدن كارخانه هاى لبنياتى 
در چند روز اخير بيشــتر نيز خواهد شــد 
و علــت آن بى كيفيت بــودن، عدم تنوع و 
اختالف قيمــت فاحش لبنيات هاى توليدى 

در كارخانه ها است.
نــوروزى با بيان اينكــه از آنجايى كه مراكز 
عرضــه فرآيند پاستوريزاســيون را رعايت 
نمى كنند، سالمت مصرف كنندگان به خطر 
مى افتد، عنوان كرد: پروانه هايى كه از سوى 
اتحاديه بــراى عرضه كنندگان لبنيات صادر 
مى شــود بايد بيشتر مورد بررسى قرار گيرد 
و در اعطاى آن رعايت اســتانداردها بيشتر 
لحاظ شــود از اين رو اصناف نيز در اين باره 

مقصر هستند.
ســنتى  واحد  حدود 400  وجود   

عرضه لبنيات در همدان 
وى در ادامه گفت: آمار دقيقى از واحدهاى 
سنتى عرضه لبنيات موجود در سطح استان 
نداريم اما تعــداد آنها در حدود 400 واحد 
است كه بسيارى از اين مراكز مجوز ندارند 
و اغلب مراكزى كه داراى مجوز هســتند، 
فقط مجوز ماســت بندى اســت كه بايد به 

توليد و عرضه ماست، نه ساير محصوالت 
لبنى بپردازند.

به  سنتى  لبنيات  واحدهاى  تعداد   
صفر نمى رسد 

رئيس اتحاديه صنف خواروبار همدان نيز به 
خبرنگار ايسنا گفت: تعداد واحدهاى لبنيات 
سنتى غيرمجاز هيچ وقت به صفر نمى رسد. 
رضــا بــه زارع درباره صدور مجــوز براى 
واحدهــاى ســنتى لبنيات اظهــار كرد: در 
حال حاضر 80-70 واحد لبنيات سنتى در 
شهرستان همدان وجود دارد كه بخشى در 
قالب خواروبار و بخشــى در قالب لبنيات 
سنتى فعال هستند و با توجه به اينكه فعاليت 
افراد در اين حرفه شناور بوده و ممكن است 
 عده اى در جايى آغاز به كار كنند و ببينند كه 
صرف نمى كند و عده اى ديگر جايگزين آنها 
شــود، هيچ وقت تعداد واحدهاى سنتى به 

صفر نمى رسد.
در  پيشــانى  عــرق  ريختــن   

محصوالت لبنى 
وى ادامــه داد: بســيارى از واحدهاى لبنى 
شــيرها را در فضاى باز  و يا زيرزمين هايى 
كه سقف كوتاهى دارند، تهيه مى كنند كه اين 
غيربهداشتى است و حتى گاها بر اثر گرمايى 
كه شــير دارد و عامل تعريق اســت، باعث 
ريختن عرق پيشــانى افراد در محصوالت 

مى شود.
رئيس اتحاديــه صنف خواروبــار همدان 
درباره استفاده از شيرهاى آلوده خاطرنشان 
كرد: همه واحدها بايد از شــير جوشــيده 
اســتفاده كنند و نه شــيرخام چرا كه ميزان 
آلودگى در شيرخام به مراتب بيشتر از شير 

جوشيده است.
وى خاطرنشــان كــرد: دامدارى هاى مورد 
تأييدى كه شــير مورد اســتفاده واحدهاى 
بــزرگ توليــد لبنيــات را فراهــم كرده، 
گاهى اوقات به علت كاهش نقدينگى خود 
بخشى از شــير توليدى را در واحد صنفى 
فرآورى مى كنند و در اقســام مختلف مانند 
خامه، كره و ماست به فروش مى رسانند اما 
اجازه فروش شيرخام را ندارند و اين كار به 
علت وجود آلودگى هاى بسيار در شيرخام 

ممنوع است.
به زارع با اشــاره به مدرنيته شدن جامعه و 
حركت به ســمت صنعتى شدن يادآور شد: 
همه بخش هاى جامعــه در حال گذارند و 
از صورت ســنتى به ســمت مدرنيزه شدن 
حركت مى كنند، فروشــگاه هاى بزرگى به 

وجود مى آيد و همچنان بافت سنتى جامعه 
به علــت بى اعتمادى يــا كم اعتمادى مردم 
به لبنيات پاســتوريزه در مقابل آن مقاومت 

مى كنند.
 چرا مردم به سمت لبنيات سنتى 

مى روند؟ 
وى ادامه داد: مردم موضع هايى نســبت به 
لبنيات پاستوريزه دارند از جمله اينكه قيمت 
بااليى داشته و مواد افزودنى در آنها موجود 
است، به همين علت به سمت لبنيات سنتى 
مى رونــد اما بايــد در نظر داشــت كه اگر 
قيمت ها در لبنيات ســنتى هم تعديل شوند 
چون هزينه گاز و برق و نيروى انســانى و 
پالســتيك و ظروف يكبــار مصرف هم به 
هرحال وجــود دارد اما اگر بــراى تعديل 
قيمت به اين واحدها فشــار بياوريم ممكن 
است يا تخلف كنند و گرانفروشى صورت 
گيرد و يا اينكه تقلب شــود و كيفيت مواد 
پايين بيايد و نهادهاى نظارتى بيبشتر مراقب 
اين واحدها باشند، گرايش مردم به استفاده 

از اين لبنيات هم كاهش پيدا مى كند.
رتبه چهارم همدان در شيوع تب مالت 

مديركل دامپزشــكى اســتان همدان نيز با 
اشاره به رتبه چهارم استان همدان در حوزه 
شــيوع تب مالت  در كشــور افزود: نحوه 
گزارش گيرى در تمام دانشــگاه هاى علوم 
پزشــكى كشور يكسان نيســت و اگر نوع 
گزارش گيرى يكسان شــود مى توان گفت 
استان همدان رتبه چهارم در كشور را دارد 
چرا كه به طور مثال اگر بحث بر سر تعداد 
باالى عشــاير در شهرستان مالير باشد بايد 
در نظر داشــت كه زندگى عشايرى در همه 
شهرهاى كشــور به وفور وجود دارد پس 
نمى توانيم دقيق بگوييم كه اســتان در رتبه 

چندم قرار دارد.
رســولى با بيان اقدامات الزم دامپزشــكى 
بــراى جلوگيــرى از تب مالــت ادامه داد: 
همدان نهايت تــالش خود را در اين زمينه 
مى كند اما تب مالت بيمارى پيچيده اى بوده 
و همواره بــا چالش هــاى متنوعى مواجه 
اســت كه اگر اين چالش هــا نبودند همان 
چند ســال پيش مىتوانســتيم آن را كنترل 
كنيم، تب مالــت ميكروب ها و ميزبان هاى 
متنوعى دارد و دامپزشــكى در اين زمينه در 
كنار واكسيناسيون تست كشتار هم دارد كه 
در صورت مثبت بودن تســت به كشتارگاه 
فرستاده مى شود و از اين بابت بايد غرامت 

بپردازيم.

1000 همدانى مبتال به تب مالت درسال گذشته

تهديد شهروندان با بيمارى هاى مشترك

اينترنت شبانه 
توفيق اجبـارى 
يا تشـويق 
به شب زنده دارى؟!
 در مقابــل كاربرانــى كــه از اينترنت شــبانه 
ناراضى اند، ظاهرا برخى خواستار اينترنت شبانه از 
سوى اپراتورها هســتند؛ اما به نظر مى رسد تقابل 
اين دو خواسته به تصور گران شدن هزينه اينترنت، 

موجب نارضايتى كاربران شده است.
به گزارش ايســنا، اينترنت شبانه رسمى است كه 
از چندى قبل توســط اپراتورها بــه راه افتاد. يك 
اپراتور ممكن اســت حجمى از اينترنت روزانه را 
با دريافت مبلغى ارائه و حجمى را هم به اينترنت 
شبانه اختصاص دهد و اپراتور ديگرى ممكن است 

اينترنت حجمى روزانه و شــبانه را در بســته هاى 
اينترنت خود براى انتخاب كاربر به فروش بگذارد. 
با وجــود اين، در حالــى كه برخــى از كاربران 
شــب زنده دار ممكن است از اينترنت شبانه راضى 
باشــند، برخى ديگر هم از حجم هاى شبانه اى كه 

استفاده نمى شود، شكايت دارند.
اينترنت شــبانه درواقع براى ســاعات كم مصرف 
از طــرف اپراتورها قرار داده مى شــود و هرچند 
ممكــن اســت ارائه اينترنــت در اين ســاعات، 
اعتراض برخى كاربران را موجب شود، اما ساعات 
كم مصرف توســط رگوالتورى تعيين  مى شــود. 
ساعات كم مصرفى كه در مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات آمده، از ســاعت 24 تا 6 براى 
صوت و 2 تا 8 براى ديتاســت. البته شايد برخى 
از كاربران اعتراض داشته باشند كه در اين ساعات 
استفاده ى زيادى از اينترنت ندارند، ولى در مقابل 
برخى هستند كه اتفاقا در اين ساعت از شبانه روز 
به اينترنت نياز دارند؛ مانند كســانى كه ســاعات 

كارى شان شيفت شب است.
اما به نظر مى رســد اين اينترنت شــبانه در حال 
حاضر موجب نارضايتى كاربرانى شــده كه پيش 
از اين حجمى از اينترنــت را با پرداخت مبلغى 
دريافت مى كردند اما اكنون حجم اختصاص يافته 
با همين مبلغ بين شــب و روز تقســيم شده و 
گويى اينترنت روزانه ســهم خــود را با اينترنت 
شبانه به اشتراك گذاشته است يا مبلغى كه براى 
بسته هاى اينترنتى دريافت مى شد، با اضافه شدن 
اينترنت شــبانه به اين بسته هاى اينترنتى افزايش 

يافته است.
اين موضوع و نارضايتى كاربران موجب واكنش 
وزيــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات شــد و 
محمدجواد آذرى جهرمى چندى پيش با اشــاره 
به موضــوع ارائه اينترنت تركيبى شــب و روز، 
اظهار كرده بود كه ارائه  بسته هاى تركيبى شبانه و 
روزانه توسط اپراتورها ممنوع شده و ديگر نبايد 
ارائه شــوند. هرچند نسترن محســنى - معاون 

بررســى هاى فنى و صدور پروانه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويى- در اين باره گفته 
بود: فروش بســته به اين صورت كه بخشــى از 
حجم مخصوص شب و بخشى از آن مخصوص 
روز باشد، خالف مقررات نيست بلكه بايد ميزان 

تعرفه در تمام شبانه روز به يك ميزان باشد.
در عين حال، يكى ديگــر از مواردى كه از طرف 
مســووالن مورد توجه قرار گرفته، اين اســت كه 
بــا بســته هاى اينترنت  كه حجمى را به ســاعات 
كم مصرف اختصاص مى دهند (همان ســاعاتى از 
شب تا بامداد)، برخى از كاربران براى اينكه بتوانند 
از اين حجم اينترنت خود اســتفاده كنند، به سمت 
شــب زنده دارى روى آورده اند كه از طرفى بتوانند 
در ساعاتى از شبانه روز كه اپراتورها ترافيك كاربر 
كمترى دارند، با ســرعت قابــل قبولى به فعاليت 
اينترنتى خود بپردازند و از طرف ديگر، از حجمى 

كه بهشان اختصاص يافته بهره مند شود.
اگرچــه بايد توجه داشــت اپراتورها با ادعايى كه 

دارنــد، در تالش براى جلــب رضايت مخاطب، 
به بســته هاى اينترنتى خود، حجم شــبانه اضافه 
كرده اند، اما در مقابل درخواســت ها براى اينترنت 
شــبانه، برخى از كاربران هم هستند كه شايد واقعا 
هيچ استفاده اى از اين اينترنت شبانه نداشته باشند؛ 
بنابراين منطقى اســت كه اين كاربران تصور كنند 
هزينه اى كه براى بســته اينترنــت مى پردازند، اگر 
تنها صرف اينترنت روزانه شــود، براى آن ها فايده 
دارد و در غير اين صورت، بخشى از اين هزينه كه 
به اينترنت شــبانه براى آن ها اختصاص يافته، هيچ 

استفاده اى برايشان نداشته است.
با توجــه به اين كه اينترنت شــبانه براى برخى از 
كاربران واقعا مزايايى هم دارد، شــايد بد نباشــد 
اپراتورهــا اين حق انتخاب را به كاربران بدهند كه 
از بين اينترنت شبانه روزى، تركيب اينترنت روزانه 
و شــبانه يا حتى اينترنت مجزا براى شب و روز، 
يك مورد را انتخاب كنند تا اين كشــمكش درباره 

اينترنت شبانه هم تمام شود.
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زنان خانه دار با چه شرايطى مى توانند 
بيمه تامين اجتماعى شوند؟

 سازمان تامين اجتماعى به منظور گسترش و توسعه بيمه به آحاد افراد جامعه، زنان 
خانه دار را بر اســاس مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بيمه 

تامين اجتماعى قرار داده است.
به گزارش مهر، مدير كل امور فنى بيمه شــدگان سازمان تامين اجتماعى درخصوص 
شــرايط بيمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه دارى كه كمتر از 50 سال تمام سن دارند، 
مى توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايند و چنانچه سن متقاضى 
در زمان ثبت تقاضا بيش از 50 سال باشد، پذيرش درخواست وى منوط به دارا بودن 

سابقه پرداخت حق بيمه قبلى معادل مدت مازاد سنى مقرر خواهد بود.

سالمت روانى دانش آموزان در گرو تأمين بهداشت 
روانى در مدرسه

يك روان شناس گفت: دانش آموزانى كه از فقدان بهداشت روانى مناسب رنج مى برند، اغلب با افت 
تحصيلى مواجه هستند.مريم رجبى روان شناس و مشاور تحصيلى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ اظهار كرد: مدرسه و محيط هاى آموزشى كانون توجه صاحب نظران سالمت روان است.وى 
با بيان اينكه مدرسه با گروه هاى سنى اى كه به عنوان گروه هاى حساس شناخته مى شوند سرو كار 
دارند،گفت: عالوه بر اينكه سنين دبستان، راهنمايى و دبيرستان به عنوان سنينى شناخته مى شوند 
كه پايه ريزى شخصيت افراد در بزرگسالى در اين سنين روى مى دهد، مسئله قابل توجه اين است 
كه اين دســته از گروه هاى سنى بيشتر اوقات خود را در مدرسه مى گذرانند و روشن است كه 

فضاى اين موقعيت ها تأثيرات مهمى بر سالمت افراد در بزرگسالى دارد. 

نظارت بر حوزه بهداشت، دارو و درمان منسجم تر مى شود
 سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى گفت: نخستين جلسه كميته مشترك تعزيرات و 
وزارت بهداشت براى برخورد با تخلفات اين حوزه برگزار شد و با تداوم همكارى ها نظارت 
تعزيرات بر حوزه بهداشت، دارو و درمان منسجم تر مى شود.سيد ياسر رايگانى در گفت وگو 
با ايرنا، افزود: كميته مشترك سازمان تعزيرات و وزارت بهداشت با دستور وزيران دادگسترى 
و بهداشــت به منظور پيشگيرى از تخلفات حوزه سالمت و تسهيل در رسيدگى همچنين 
افزايش بازدارندگى برخورد با تخلفات تشكيل شد. رسيدگى به پرونده هاى حوزه بهداشت، 
دارو و درمان تخصصى است و نيازمند همفكرى و مشاوره از سوى وزارت بهداشت هستيم 
تا همان گونه كه در پرونده هاى صنفى، اتحاديه ها و اصناف با تعزيرات همكارى مى كنند در 

مورد پرونده هاى حوزه سالمت هم نظارت ها كيفى شود و اثربخشى اقدامات ارتقا يابد.

نتايج كنكور ارشد پزشكى اعالم شد
 رئيــس مركــز ســنجش آمــوزش پزشــكى از اعــالم نتايــج نهايــى آزمــون 
كارشناســى ارشــد گــروه پزشــكى ســال 97 خبــر داد و گفــت: بيــش از 6 هــزار نفــر 

ــدند. ــول ش ــن دوره قب در اي
ــروه  ــون كارشناســى ارشــد گ ــزود: در آزم ــر اف ــا مه ــدرزاده در گفتگــو ب ــن حي آبتي
ــر در  ــر حاض ــزار و 381 نف ــداد 56 ه ــى 97-98 تع ــال تحصيل ــكى س ــوم پزش عل

ــد. ــون بودن جلســه آزم
وى افــزود: تعــداد 6 هــزار و 310 نفــر در دوره هــاى روزانــه (رايــگان)، شــهريه پرداز 

و اســتعداد درخشــان (باآزمــون و بدون آزمــون) پذيرفتــه شــدند.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى يادآور شد: پذيرفته شدگان الزم است جهت ثبت نام 
بر اســاس رشته و دانشــگاه محل قبولى، اصل، كپى و اسكن مدارك مورد نياز را آماده 
و طبق زمان بندى اعالم شــده در سايت دانشگاه پذيرفته شده، جهت ثبت نام به آموزش 

دانشگاه مراجعه كنند.

هر 3 ثانيه يك نفر در جهان به دمانس مبتال مى شود
 انجمن جهانى آلزايمر همزمان با روز جهانى مقابله با اين بيمارى (21 ســپتامبر) در 
گزارشى با عنوان «گزارش جهانى بيمارى آلزايمر 2018» اعالم كرد، هر سه ثانيه يك نفر 

در جهان به دمانس (زوال عقل) مبتال مى شود.
به گزارش ايرنا، در اين گزارش آمده است كه دمانس هفتمين علت مرگ در جهان بوده 

و هزينه درمان دمانس در سال 2018 درجهان بالغ بر يك تريليون دالر است.
براساس اين گزارش ، اغلب كشورهاى جهان فاقد ابزارهاى تشخيصى و آزمايش هاى 
بالينى براى بيمارى دمانس هســتند و از سوى ديگر تعداد پزشكان متخصص و محقق 

در اين حوزه كم است.
پــاوال بربارينــو مديــر عامــل انجمــن جهانــى آلزايمــر معتقــد اســت كــه يــك در صــد 
هزينــه اجتماعــى دمانــس بايــد صــرف تحقيقــات شــود. بــه گفتــه وى، بــا وجــودى 
كــه دمانــس يــك بحــران ســالمت و اجتماعــى قــرن 21 اســت ولــى هنــوز اغلــب 

ديــر تشــخيص داده مــى شــود.

ديپلماسى سالمت در حوزه تجهيزات پزشكى تقويت مى شود
 مشاور وزير بهداشــت،درمان و آموزش پزشكى در حوزه تجهيزات پزشكى گفت: 
امور بين الملل وزارت بهداشــت و شــوراى روابط اقتصادى وزارت امور خارجه، بر 
موضوع ديپلماســى سالمت توجه ويژه اى داشته و رويكرد جديد وزارت بهداشت در 

حوزه تجهيزات پزشكى تقويت ديپلماسى سالمت در اين حوزه است.
به گزارش ايرنا، رضا مســائلى افزود: ديپلماسى سالمت در حوزه تجهيزات پزشكى در 
ايران چشم انداز روشنى دارد، مشــروط بر اينكه حمايت هاى وزارت بهداشت از اين 
حوزه در سال هاى آينده نيز تداوم پيدا كند و به حوزه تجهيزات پزشكى به صورت يكى 
از اركان اصلى در حوزه ديپلماسى سالمت نگاه شود؛ در اين صورت اين حوزه شكوفا 

شده و حوزه اى قابل اتكا براى رشد و ترقى كشور خواهد بود.
وى ادامه داد: داشته ها و توانمندى هاى ايران در حوزه تجهيزات پزشكى در سطح مناسبى 
قرار دارد بطوريكه ظرفيتى حدود 6100 كمپانى بين المللى از كشورهاى توسعه يافته در 

حوزه تجهيزات پزشكى در ايران به ثبت رسيده است.

تربيت عاشورايي كليد حل مشكالت جامعه
فيض ا... مظفرپور »

  امســال مهر، عطر و بوي حســيني به خود گرفته است و تقارن 
ايام سوگواري ساالر شــهيدان با روزهاي آغازين سالتحصيلي جديد 
فرصتي براي دست اندركاران تعليم و تربيت كشور فراهم نموده است 
تا بيش از پيش به موضوع الگوهاي تربيتي نونهاالن و نوجوانان عزيز 

كشور بپردازند.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «لَقد كان لَُكم في َرسول اهللا اسوه حسنه» 
رسول خدا براي شما مؤمنين و مسلمانان و بلكه براي كل بشريت الگوي 
حسنه اي است كه بايد از آن تبعيت كنيم. اين الگوي حسنه رحمه العالمين 
است و پيامبري اســت كه مي فرمايد: «انّي بُعثُت ِالُتّمم مكارم االخالق» 
يعني مبعوث شــده ام كه مكارم اخالق را در جامعه گسترش دهم و آن 

را به كمال برسانم.
نگاهي به ســيره اخالقي پيامبر عظيم الشأن اسالم و الگوهاي رفتاري آن 
حضرت در ارتباط با كودكان و نوجوانان نشــان مي دهد كه آن حضرت 
بيش از هر چيز به تكريم شخصيت كوكان بهاي بيشتري مي دادند و سالم 
آن حضرت به كودكان و پيشــي گرفتن در سالم كردن زبانزد خاص و 

عام بوده است.
از اينها گذشته رفتارهاي آن حضرت با حسنين عليهما السالم نيز الگوي 
خوبي براي مردم تازه مسلمان شــده صدر اسالم بوده است و بارها آن 
حضرت اين دو ســبط گرامي را بر دوش خود سوار كرده و بارها جمله 
حســن و حســين عليهما السالم سرور جوانان بهشــت است را تكرار 

فرموده اند.
امام حســن(ع) به كريم اهل بيت لقب مي گيرد و صبــر و بردباري آن 
حضرت در برابر افراد جاهل تعجب مسلمانان را برمي انگيزد و اين اخالق 
حسنه كه گفته اند «اِّن احسن الحسن ُخلق الحسن» حتي معاندين با دين، 
پيامبر را به ســوي خود جلب مي كرد و برخورد آن حضرت با يك فرد 
غريب در مدينه كه زبان به ناسزاگويي آن حضرت گشوده بود، در نهايت 

وي را به سوي اسالم جذب كرده است.
و امام حسين(ع) نيز كه اين روزها و بلكه براي هميشه تاريخ بنا بر جمله 
«كل يومٍ عاشورا و كل ارٍض كربال» عزادار آن حضرت هستند و خواهند 
بود. در طول زندگي و بويژه به تخت نشســتن انسان فاسدي مثل يزيد، 
الگوهاي رفتاري خوبي را براي جامعه اســالمي به يادگار گذاشــت. آن 
حضرت اگر دست بيعت به يزيد نمي دهد از آن جهت است كه مي فرمايد: 
«يزيد معلن فســق و شارب خمر و قاتل نفس زكيه است. و اِنّي اليبايع 
بمثل يزيد. من نمي توانم با چنين خليفه اي كه به ناحق بر منبر رسول خدا 
نشســته بيعت كنم؛ زيرا كه با حاكميت او بايد فاتحه اسالم را خواند «و 

علي االسالم الّسالم إذا بليت اُالّمه براٍع بمثل يزيد».
پس هدف آن حضرت اصالح جامعه اســالمي و انجام امربه معروف و 
نهي از منكر و مخالفت با الگوهاي ناســالم و فاســدي مثل يزيد است و 

امربه معروف و نهي ازمنكر آن حضرت در همين راستاست.
در جامعه اسالمي بايد الگوهاي حسنه حاكم باشند، نه افرادي مثل يزيد 
شرابخوار كه آشكارا فسق و فجور راه مي اندازد؛ زيرا كه يك حاكم فاسد 
جامعه را نيز به فســاد آلوده مي كند و گفته اند: «الناس علي دين ملوكهم» 
مردم بر دين حاكمانشــان هستند پس الگوهاي عاشورايي و كرباليي در 
طول 1400 سال توانسته جامعه اســالمي را از گزند حوادث و دشمني 

دشمنان صيانت نموده و آنها را از خطاها در امان نگه دارد.
امام راحل فرمود: «اين محرم و صفر اســت كه اسالم را زنده نگه داشته 
اســت» و اين خون سيدالشهدا است كه خون ساير ملت هاي اسالمي را 
به جوش آورده است. و اگر پيامبر(ص) مي فرمايد: «حسين منّي و ان من 
حســيني» به همين جهت است كه مسلمانان و بويژه شيعيان و باالخص 
كودكان و نوجوانان با الگو گرفتن از سرور و ساالر شهيدان و ياران باوفاي 
آن حضرت كه در بينشان الگوهاي شجاعت و جوانمردي و غيرت ديني 
موج مي زد و از هر قشــري و در هر ســن و ســالي در ميان آنان بود از 
شيرخواره 6 ماهه تا قاسم نوجوان 13 ساله و علي اكبر و ابوالفضل عليهما 
الســالم جوانان رشيد و نيز قهرمان دشت كربال حضرت زينب(س) كه 
الگوي حســنه اي براي زنان و مردان در طول تاريخ گشــته است. حال 
دست اندركاران آموزش وپرورش بايد به تربيت ديني دانش آموزان با تأسي 
به الگوهاي عاشورايي و اسوه حسنه هاي ديني همت بيشتري گمارده و 
پايه هاي ديني اين عزيزان و آينده ســازان كشور را با بنيان هاي مرصوص 
بنا گذارند كه از گزند بادهاي حوادث مصون بمانند و در اين بين وظيفه 

معاونت پرورشي سنگين تر از ساير معاونت هاست.
امروز روز شهادت امام ســجاد(ع) و روز «اسرا» و سومين روز شهادت 
امام حســين و يارانش در كربال و روز حركت قافله اســيران به ســوي 
كوفه و شــام است و تقارن اين روز با هفته دفاع مقدس و همچنين روز 
شكوفه ها و بازگشايي مدارس همه و همه مسئوليت ما را در پرورش ديني 
دانش آموزان بر اســاس آموزه هاي عاشورايي و آموزه هاي دفاع مقدس 8
ساله كه برگرفته از الگوي عاشورا بود، دوچندان مي كند و تنها راه حفظ و 
حراست از خطر تهاجم فرهنگي دشمنان همين است و بس و اگر غفلت 

شود، خسارات جبران ناپذيري بر جامعه وارد خواهد شد. چنين مباد.

كشف 100 هزار ليتر سوخت قاچاق 
در شهر رزن

 كشــف 100 هزار ليتر سوخت قاچاق در شــهر رزن به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، كامرانى صالح فرمانده انتظامي استان همدان 
اظهار داشــت: در پى اخبار واصله مبنى بر نگهداري سوخت قاچاق 
در مزارع و باغات شهرســتان توســط افرادى در يكى از روستاهاى 
شهرستان رزن مراتب در دستور كار ماموران پليس آگاهى قرار گرفت.

وى افزود: پس از انجام هماهنگى هاى قضائى، ماموران پليس آگاهي با 
همكاري ماموران پاسگاه "سورتجين" اقدام به بازرسى از محل ذخيره 

سوخت ها در زمين هاى كشاورزى كردند.
كامرانى صالح با اشاره به اينكه پس از بازرسي از محل هاي تعيين شده 
مقدار 100 هزار ليتر سوخت قاچاق (گازوئيل) توسط ماموران كشف 
شد، افزود: بر اساس نظر كارشناسان ارزش تقريبي اين مقدار سوخت 
3 ميليارد ريال برآورد شده كه در تانكرهاى متعدد نگهدارى مى شد و 
در اين خصوص 7 متهم دســتگير و به همراه پرونده به مرجع قضائى 

معرفى شدند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان با تقدير از همكاري و تعامل مردم با 
پليس، بيان داشت: پليس با تمام توان و به كارگيرى حداكثري امكانات 
خود با پديده شــوم قاچاق مبارزه خواهد كرد و شــهروندان نيز مى 
توانند اخبار و اطالعات خود را در زمينه قاچاق كاال با شــماره تلفن 

110 به پليس گزارش دهند.

هدف: سيد جالل حسينى: براى عابروى ايران جنگيديم 
 خوب كارى كردى!! 

ايران ورزش: دومين نشست تاج و كى روش براى عقد قرارداد رسمى 
به نتيجه نرسيد 

 حتما سكه هاى مهريه زياد بوده!!
كسب و كار: برترين برنهاي پوشاك داخلي براي آقايان كدامند؟

 شلوار بي جامه يا همون شلوار هفت پيلي خودمان 
همدان پيام: بد نيست از نمد گراني ها كالهي براي خودمان بدوزيم 

 همون كاله رو هم بر سر ديگران بگذاريم  
جام جم: هدفى جز قهرماني در آسيا نداريم 

 همه اولش همينو مى گن!!
ابرار ورزشي: شعر ضعف بدني تيم منصوريان را حل كرد 

 حتمًا ويتامين D داده خوردن 
جمهوري اسالمي: رئيس جمهور: مديري كه از اخم ديگران مي ترسد 

كنار برود
 مديرا كه خودشون اهل اخم كردن هستن!!

شروع: سرنوشت صدام در انتظار ترامپ 
 يعنى ميشه؟!!

همدان پيام: گوشي موبايل ارزان نمي شود 
 گرانيش هم خوبه حداقل با گوشي سرمايه دار مي شيم 

ايران ورزشي: وقتي در فوتبال فرياد رسي نيست
 ديگه ميخواى فريادت رو كى بشنوه؟!! 

همدان پيام: مزاحمانى كه ايمنى شهروندان را تهديد مى كنند
 لطفا مزاحم نشويد!!

جام جم: تا دو هفته ديگر بازنشسته ها مي روند
 يعنى مديرامون جوون مى شن!!

ايران: گردشگران عراقي: مسافر بوم گردي ايران مي شوند 
پس از امروز عراقي ها رو روي پشت بومتون ديديد تعجب نكنيد!!

خبر ورزشــي: عليرضا فغاني: نه از پرســپوليس حقــوق مي گيرم نه 
طرفدار استقاللم

 پس چطور زندگى ميكنى!!

  ديروز اول مهر ماه زنگ مدارس استان 
همدان به صدا درآمد تا دانش آموزان استان 
آغازگر فصل علم و دانش باشند امسال اين 
زنگ در دبيرستان دخترانه عالقبنديان توسط 
پدر شــهيدان حجازي نواخته شد تا شروع 
مدرســه در هفته دفاع مقــدس به نام و ياد 

شهيدان باشد.
آغاز زمان برگ ريزان پاييز سرآغازى براى 
فراگيرى علم و دانش و فصلى نو براى تعليم 
و تربيــت و بهره گيرى از تجربيات و علوم 

مختلف از استادان و معلمان دلسوز است.
ماه مهر يادآور ترانه هاى خواندنى «باز آمد 
بوى ماه مهر بوى ماه مدرســه» دلتنگى ها 
و گريه هاى كودكانــه، كيف و كفش نو و 
نوشت افزارهاى رنگارنگى است كه دانش 
آموزان سر كالس درس به همكالسى هاى 

خود نشان مى دهند.
ورود بــه فصل پاييز براى همــه بزرگترها 
تداعى كننده لحظات خوش مدرســه و با 
همكالسى ها بودن، خوردن لقمه هاى نون 
و پنيــر و گردو و بــازى در زنگ تفريح و 

دويدن در راهرو مدرسه است.
آرى فصل زيباى پاييــز پايان خواب هاى 
طوالنــى مدت براى دانــش آموزان، فصل 
يادگيرى و رفتن و پيوســتن به صف ديگر 

نوآموزان در مدرسه است.
امروز شــهر حال و هواى خاصى داشــت، 
ديدن دانش آموزان با لباس هاى فرم و كيف 
و كفش هاى رنگارنگ حس خوشايندى به 
والدين مــى داد انگار امروز همه چيز رنگ 
و بوى ديگرى داشت بوى اسپند در فضاى 
حياط مدرســه پيچيده بود باباى مدرسه با 
روى خوش به اســتقبال دانش آموزان آمده 
بود و به تك تك آنها خوش آمد گويى مى 
گفت. آرى با وجود ايــن نوگالن، زندگى 
جريان دارد و فصلى نو براى آموختن بهتر 

آغاز شده است.
در اين مراســم اســتاندار همدان گفت: در 
دنياي امروز تنها به مدرك توجه نمي شــود 
بلكه آن چيزي كه مالك عمل است مهارت 

است كه آينده سازان كشور در كسب علم و 
دانش بايد به آن توجه داشته باشند.

محمدناصر نيكبخت افزود: علم و دانش در 
دنياي كنوني ارزش واقعي هر كشوري را به 

آن القا مي كند.
وي با بيان اينكه با كســب مهارت مي توان 
هم براي خود شــغل ايجاد كرد و هم براي 
ديگران ادامه داد: تا كســب مهارت اولويت 
اول آموزش و پرورش نباشــد نمي  توان در 
عرصــه آموزش راه به جايي برد اســتاندار 
همدان در ادامه با اشــاره به ســالگرد دفاع 
مقدس افزود: دفاع مقدس، دفاع از حقانيت 
كشور و دوران طاليي جان بر كفاني بود كه 

براي اين مرز و بوم تالش كردند.
وي همچنين به حادثه اهواز نيز اشــاره كرد 
و گفت: حادثه اهواز نشان داد كه دشمن با 
ترور كور خود حتي به كودك 4 ســاله هم 

رحم نمي كند.
نيكبخت اظهار كرد: دشــمن از هر حيله اي 
براي آسيب به اين كشــور استفاده مي كند 
كه نمونه آن بستن عهدنامه هاي متعدد عليه 

ايران، نقض برجام و... است.
وي بيان كرد: دشمن از مسير تفرقه دنبال بر 

هــم زدن وحدت بود و لذا بايد ما دولت را 
حمايت كنيم تا از اين طريق نتوانند به كشور 

ما غلبه كنند.
نماينده ولي فقيه و امــام جمعه همدان نيز 
گفت: جايگاه علم در دنيا بســيار باالست 
چنانچه دشمن در جنگ با هر كشوري ابتدا 
دانشمندان، اســاتيد، روحانيون دانشجويان، 
دانش آمــوزان و... را مــورد تهاجــم قرار 

مي دهد.
آيــت ا... غياث الدين طه محمدي اظهار كرد: 
علــم هيچ نهايتي نــدارد و بايد مدارس به 
گونه اي عمل كنند تك تك دانش آ«وزان در 

تراز باالي علمي قرار بگيرند.
وي ادامه داد: پس از انقالب كشــور به مدد 
نظام و رهبري در تــراز بااليي قرار گرفت 
چنانچه هم اينك بســياري از كشــورهاي 
جهان حتي براي مــداواي بيماران خود نيز 

به ايران مي آيند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان با 
اشــاره به اينكه امروز 287 هزار دانش آموز 
ســالتحصيلي جديد را آغاز مي كنند اظهار 
كرد: همزماني آغاز ســالتحصيلي با حماسه 
حســيني يادآور دالورمردي هاي جوانان ما 

در 8 ســال دفاع مقدس است كه با تأسي از 
مكتب عاشورا در راه كشور خود ايستادگي 

كردند.
محمد پــورداوود بيان كرد: اگر دالورمردان 
ما ديروز به جنگ ديو ســتمگر رفتند امروز 
دانش آموزان ما به جنگ ديو جهل و ناداني 

مي روند.
سالتحصيلي  براي  وزارت  اولويت هاي  وي 
جديد را بيان كرد و گفت: با اين اولويت ها 

به دنبال تحول آموزش و پرورش هستيم.
پورداوود از ارسال اليحه رتبه بندي معلمان 
بــه هيــأت دولت خبــر داد و گفــت: از 
نمايندگان مي خواهيم تصويب اين موضوع 
را در دستور كار قرار دهند تا شاهد انقالب 

معيشتي در زندگي فرهنگيان باشيم.
وي از برگشــت ســختي كار معلمان، حل 
حق  التدريس،  ســنوات  محاســبه  مشكل 
تســويه پاداش پايان خدمت 96 فرهنگيان 
و اختصاص 20 درصد به فوق العاده شــغل 
فرهنگيان عالوه بر 6 ســاعت تدريس آنها 
خبر داد و گفت: اينها مباحثي اســت كه در 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ديده 

شده است.

هم شاگردى سالم

زنگ آغازسال تحصيلى جديد به صدا درآمد

 وزيــر آموزش وپرورش بــا بيان اينكه 
آموزش وپرورش گســترده ترين دســتگاه 
اجرايى كشور است كه در دور افتاده ترين 
نقاط بــه دانش آموزان خدمــات تربيتى و 
آموزشى ارائه مى كند تصريح كرد: تعليم و 
تربيت كشور نيازمند مشاركت و همكارى 
همه آحاد جامعه اعم از مردم و سازمان هاى 
دولتــى و غيردولتى به ويــژه خانواده هاى 

دانش آموزان است.
به گزارش ايسنا، ســيدمحمد بطحايى در 
آيين بازگشايى مدارس و آغاز سال تحصيلى 
جديد كه با حضــور رئيس جمهورى در، 
اظهار كرد: همزمانى ايام بازگشايى مدارس 
ر با عزادارى ساالر شهيدان در ايام عاشورا 
فصل نوينى در مــرور درس آموخته هاى 

مكتب كربال دانسته و آن را قدر مى دانيم.
وى با تاكيد بر اينكه تعليم و تربيت كشور 
نيازمند مشاركت و همكارى آحاد مردم و 
ســازمان ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى 
به ويژه خانواده دانش آموزان اســت، گفت: 
آغاز ســال تحصيلى و شروع مجدد فصل 
تعليم و تربيت فرزندان ايران اسالمى را به 
همه ملت ايران به ويژه همكاران، معلمان و 

دانش آموزان تبريك عرض مى كنم.

«امروز  اينكــه  بيان  بــا  بطحايى 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
از حمايــت و پشــتيبانى همــه 
مســئوالن نظام برخوردار است»، 
تصريح كــرد: آموزش و پرورش 
دســتگاه اجرايى  گســترده ترين 
كشور است كه در دورافتاده ترين 
نقــاط به دانش آمــوزان خدمات 
تربيتى و آموزشــى ارائه مى كند 
و امروز اين دســتگاه از حمايت 
نظام  مســئوالن  همه  پشتيبانى  و 

برخــوردار اســت؛ مقام معظــم رهبرى 
آموزش و پــرورش را كانون خلق دنياى 
آينده مى دانــد و ســرمايه گذارى در آن 
را بر خــالف برخى، هزينه ندانســته اند؛ 
رئيس جمهــورى نيز آموزش و پرورش و 
مدارس را اساس پيشرفت و رشد جامعه 

ذكر كرده اند.
وزير آموزش و پرورش خاطر نشــان كرد: 
تعليم و تربيت كشــور نيازمند مشــاركت 
و همــكارى همه آحــاد جامعــه اعم از 
مردم و ســازمان هاى دولتــى و غيردولتى 
به ويــژه خانواده هاى دانش آموزان اســت. 
اهميــت و ضرورت  توجه هرچه بيشــتر 

آموزش و پــرورش ايجاب مى كند كه اين 
دستگاه اجرايى گســترده با قريب به بيش 
از صدهزار پرســنل با بدنه جامعه و مردم 

ارتباط تنگاتنگى داشته باشد.
وى در ادامه به ارائه گزارشــى از مهم ترين 
اقدامات انجام شده در مجموعه آموزش و 
پرورش پرداخــت و اظهار كرد: همكاران 
مــن در وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ســال تحصيلى گذشــته تحــول در نظام 
آموزشــى و پرورشــى را منبعث از سند 
تحول از دو منظــر به پيش بردند؛ يكى از 
اين اقدامات تحول در محتوا و متن برنامه 
درسى و آموزشــى بود كه سرآغاز اجراى 

برنامه هاى مهارت آموزى بر اســاس تاكيد 
رياســت جمهورى در مهرماه سال 96 بود. 
اين ســرفصل جديد در نظام آموزشــى با 
همــكارى مجدانه ســازمان آموزش فنى 
و حرفه اى در 8 اســتان كشور به صورت 
آزمايشــى براى دانش آموزان متوسطه اول 
آغاز شــد كه استمرار آن در سال تحصيلى 
جارى در همه استان هاى كشور را خواهيم 

داشت.
بطحايى ادامــه داد: تالش بــراى تقويت 
فعاليت هاى پرورشى متناسب با مقتضيات 
و نيازهــاى فردى دانش آمــوزان با حذف 
آزمون هاى مكرر و زائــد و تاكيد بر عدم 
استفاده از كتاب هاى كمك آموزشى دنبال 
شــد و اولين اثر اين تحول تقويت نشاط 
و ســرزندگى و يادگيرى عالقه مندانه در 

دبستان ها است.
وى در پايــان بــا بيان اينكه «مدرســه به 
مهارت هاى  تمريــن  براى  محيطى  عنوان 
زندگى بايد حــق زندگى كودكانه و لذت 
از يادگيرى را براى كــودكان و نوجوانان 
فراهم آورد»، اظهار اميدوارى كرد كه سال 
تحصيلى جديد، سالى پربركت براى نظام 

تعليم و تربيت كشور باشد.

نقش شيوه زندگى و عوامل محيطى در 
بروز سرطان

 عوامل محيطى يكى از تاثيرگذارترين عوامل در بروز بيمارى ها 
از جمله سرطان هســتند؛ آلودگى هوا، محيط كار، نور خورشيد، 
سبك زندگى و ... از عوامل محيطى هستند كه در بروز سرطان و 

ديگر بيمارى ها نقش مهمى ايفا مى كنند.
ــل  ــن عوام ــى از تاثيرگذارتري ــط، يك ــنا، محي ــزارش ايس ــه گ ب
ــروز ســرطان اســت. واژه  ــر ســالمتى انســان و خطــر ب ــر ب موث
كوه هــا،  يــا  اقيانوس هــا  جنگل هــا،  بــر  عــالوه  "محيــط" 
شــامل هــر چيــزى كــه خــارج از بــدن باشــد و وارد بــدن شــده 

ــود.  ــز مى ش ــد ني ــدا كن ــه پي ــا آن مواجه و ب
عوامــل محيطى كــه روزانه همه ما با آن ها مواجه هســتيم مانند 
هوايى كه تنفس مى كنيم، آبى كه مى نوشيم، غذايى كه مى خوريم و 
به طور كلى نحوه زندگى اى كه انتخاب كرده ايم، همگى مى توانند 

داراى عامل سرطان زا باشند.
ميزان بروز ســرطان در كشــورهاى مختلف، متفاوت اســت و 
همچنين ميزان بروز در افرادى كه از كشــورى به كشــور ديگر 

مهاجرت مى كنند، تغيير مى كند.
 به عبارتى عوامل محيطى به قدرى تاثيرگذار هستند كه حتى افراد 
مهاجــر، فارغ از موضوع ژنتيــك و وراثت خويش، همانند ديگر 
مردمان آن كشــور در معرض عوامل سرطانزاى موجود در محيط 
زندگــى جديد قرار گرفته اند و اين موضوع تاييدى بر آثار محيط 
اســت. به عبارتى ديگر در رشد سرطان در بدن تغييرات ژنتيكى 
نقــش دارند، ولى اغلب عوامل محيطــى آغازگر اين تغييرات در 

ايجاد سرطان هستند.

تعليم و تربيت كشور نيازمند مشاركت همه آحاد جامعه است
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رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار همدان:
توليد تخم مرغ در همدان جوابگوى مصرف 

مردم است
 رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان همدان با بيان اينكه ميزان توليد 
تخم مرغ در استان مطلوب و جوابگوى مصرف مردم است، گفت: تخم 

مرغ به زودى به صورت مستقيم نيز توزيع مى شود.
محمد شهبازى در گفت و گو با فارس با اشاره به اينكه در حال حاضر با 
كمبود تخم مرغ در اســتان مواجه نيستيم، افزود: در داخل استان روزانه 

حدود 50 تن تخم مرغ توليد مى شــود و  هميــن اندازه نيز به مصرف 
مى رسد.

وى تصريح كرد: گرانى تخم مرغ به دليل ارسال بخشى از توليدات استان 
به استان هاى ديگر به ويژه استان هاى درگير آنفلوآنزاى مرغى است.

رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار استان همدان ادامه داد: پيش از اين تخم مرغ  
از استان هاى ديگر در بازار همدان توزيع مى شد اما امروز توليدات ما به 

استان هاى ديگر در غرب و جنوب كشور ارسال مى شود.
وى با اشــاره به اينكه قيمت تخم مرغ از مرغدار كارتنى 90 هزار تومان 
خريدارى مى شــود، خاطرنشــان كرد: هر شــانه حدود 15 هزار تومان 

خريدارى مى شود و حدود 16 تا 17 هزار تومان توزيع مى شود.
شــهبازى گفت: قيمت تخم مرغ به دليل حضور واسطه و افرادى كه به 

پخش تخم مرغ مى پردازند نيز اندكى افزايش مى يابد.
وى اظهار كرد: به دنبال عرضه مستقيم تخم مرغ در شهر هستيم تا قيمت  

متعادل تر شوند.
رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان همدان درباره افزايش قيمت كارتن 
تخم مرغ نيز گفت: حدود سه كارخانه توليد كارتن در استان وجود دارد 
و در حال حاضر قيمت هر كارتن همراه شــانه ويژه تخم مرغ كه هزار 

تومان بود به 2 هزار و 500 تومان رسيده است.

قيمت گوشت گوسفندى
 به 60 هزارتومان رسيد

 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى، با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
شــقه بدون دنبه در بازار به كيلويى 59 تا 60 هزارتومان رسيده است، 

گفت: واردات باعث شده افزايش قيمت متوقف شود. 
على اصغر ملكى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم شقه 
بدون دنبه قبل ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى به 59 تا 60 هزار تومان 
رسيده است، گفت: اكثر  مردم طى اين ايام مسافرت بوده  و هم اكنون 
برگشته اند؛ بنابراين بايد ديد طى روزهاى آينده، شرايط به چه صورت 

خواهد بود؛ اما به طور كلى بازار راكد است. 
وى در پاسخ به اينكه شــركت پشتيبانى امور دام اعالم كرده واردات 
گوشــت براى اين ايام افزايش يافته، اين مساله تا چه اندازه بر كنترل 
شــرايط بازار تاثيرگذار بوده است؟، اظهار داشت: اگر حجم واردات 
افزايش نمى يافت، دچار مشكل مى شديم، در حاليكه افزايش حجم 
واردات باعث شد روند افزايشى نرخ متوقف و قيمت يكنواخت شود. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى، درباره وضعيت قاچاق دام سبك از 
مرزهاى كشور نيز افزود: تا جايى كه ما اطالع پيدا كرديم، تا حدودى 

جلوى اين كار گرفته شده و با متخلفان برخورد مى شود.

نبود توازن در جريان توسعه موجب تشديد 
نابرابرى منطقه اى مى شود

 نبود توازن در جريان توســعه موجب ايجاد شــكاف و تشــديد 
نابرابرى منطقه اى مى شود. 

يك دكتراى اقتصاد گفت: بســيارى از نظريه پردازان توسعه بر كاهش 
نابرابــرى و رفع دوگانگى هاى اقتصادى و اجتماعى به عنوان يكى از 

اهداف توسعه تأكيد دارند.
 مسعود ســعادت مهر در گفت وگو با ايسنا ، اظهار كرد: نبود توازن در 
جريان توســعه، بين مناطق گوناگون، موجب ايجاد شكاف و تشديد 

نابرابرى منطقه اى مى شود كه خود مانعى در مسير توسعه است.
سعادت مهر اضافه كرد: بر اين اساس مطالعه نابرابرى هاى اقتصادى و 
اجتماعى منطقه اى و اســتانى يكى از اقدامات ضرورى و پايه اى براى 

برنامه ريزى و اصالحات در جهت تأمين رشد اقتصادى است.
اين عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور لرستان، يادآور شد: اين مطالعه 
همراه با عدالت اجتماعى است كه مى تواند تخصيص منابع را با هدف 

رفع نابرابرى هاى منطقه اى، تحت تأثير قرار دهد.
وى افزود: در مناطقى كه منابع به صورت متناسب تقسيم نشده است، 

شاهد توسعه نيافتگى هستيم.

بيمه نامه رازي موتور به شماره بيمه نامه  31220229/97/000175 به 
شماره پالك 65898/511 به شماره موتور 0E6222146190 به شماره 
شاسي NE8180B9101740 به نام آرش كتانباف نژاد به شماره ملي 

1740914554 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي ميالد كلبعلي نژاد فرزند قدير به شماره ملي 
5040375093 مهندسي خاك دانشگاه بوعلي سينا به شماره 

دانشجويي 9412340021 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي رضا لعل فرزند عبدالمحمد به شماره ملي 
4960186461 رشته فيزيك دانشگاه بوعلي سينا به شماره 
دانشجويي 9612128087 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

چندبرگ سفيد و سربرگ دار همراه با مهر شركت 
«پيش سازان  تنش غرب» از مورخه شهريورماه سال 1396 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شوراى شهر مالير

آگهى فراخوان حسابرسى-مناقصه گزار: شوراى شهر مالير
به اطالع كليه موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابرسان رسمى كشور مى رساند:

شوراى فوق قصد دارد حسابرسى حسابهاى سال1396 شهردارى مالير و3 سازمان وابسته شهردارى را به شرح 
بودجه مصوب سال 96 آنها به يكى از موسسات حسابرسى رسمـى واجـــد الشـــرايط كشور كه در عــين تهيه 
جامع ترين گزارش كمترين هزينه را پيشنهاد نمايد واگذار كند. لذا از موسسات واجد الشرايطى كه تمايل به همكارى 

دارند تقاضا مى شود مبالغ هزينه پيشنهادى خود را براى حسابرسى سال 96 شهردارى مالير و 3 سازمان وابسته 
بصورت مجزا در پاكت دربسته حداكثر ظرف 15 روز پس از تاريخ چاپ فراخوان به دبيرخانه شوراى اسالمى
 شهر مالير واقع در مالير خيابان شهيد محمد موسوى ، خيابان خلبان نبش كوچــه مطــهرى 4 ساختمان

 شوراى اسالمى شهر مالير كدپستى: 49776-65719  از طريق پست پيشتاز يا سفارشى ارســال نمــايند.

بديهـــى است هزينه چاپ آگهى و عوارض ارزش افزوده و ... 
به عهـده موسـسه برنده فراخوان خواهد بود.

تلفن:081-33353134

الهام خليلى خو »
 كشاورزى در استان همدان مهمترين 
فعاليت اقتصادى به شــمار مى رود كه در 
كشور نيز نقش پررنگى دارد. اما خشكى 
يكى از تنش هاى مهم محيطى اســت كه 
باعث محدود شــدن توليدات گياهى در 
مناطــق مختلف دنيا به ويژه ايران كه آب 
و هوايى خشك و نيمه خشك دارد، شده 
اســت. به لحاظ محدوديت منابع آب و 
ميزان بارندگى حدود نيمى از سطح زير 
كشت محصوالت زارعى در كشور ما به 

كشت ديم اختصاص دارد.
در اين راستا توســعه كشت حبوبات به 
صورت ديم در دستور كار مسئوالن جهاد 
كشــاورزى قرار گرفته است و نخود ديم 
بيشترين سطح اراضى زير كشت حبوبات 
اســتان همدان را به خود اختصاص داده 
است و توســعه كشــت حبوبات براى 
تقويت خاك و افزايش توليد محصوالت 
زراعى به ويــژه گندم در زمين هاى آيش 

مورد توجه است.
براســاس اظهارات رئيس خانه كشاورز 
استان همدان، در شهر همدان حدود 200
هزار هكتار زمين آيش (زمين كشاورزى 
كه يكســال در آن زراعت نكرده باشند) 
وجــود دارد و كارگــروه حفاظتى خاك 
در جهــاد كشــاورزى نيز شــخم چنين 
زمين هايى را به دليل حفظ رطوبت خاك 
جايز نمى داند و براين اساس طرح كشت 
نخود و ســاير حبوبــات در زمين آيش 
بهره برداران  به  كشــاورزى  جهاد  توسط 
زراعى پيشــنهاد شده اســت كه چندان 

كشاورزان استقبال نمى كنند.
ابوالقاســم ســوزنچى درباره دليل عدم 
استقبال كشاورزان بيان كرد: كاشت نخود 
در هكتارهاى باال بسيار سخت است چرا 
كه بايد به صورت دســت كاشــت اقدام 
به بذرپاشــى كنند اما اكنون يك شركت 
ماشين ســازى در همــدان، در تراكتورها 
امكانى تعبيه كرده اســت كــه در زمان 
شخم با عنوان دستگاه كارنده، بذر نخود 
نيز مى كارد به طورى كه با اين دســتگاه  
در ظرف ســه ســاعت دو هكتار نخود 

كاشته مى شود.  

وى افــزود: برداشــت اين نــوع نخود 
پايه بلند توسط كمباين انجام مى شود و به 
دليل مكانيزاسيون بودن براى كشاورز به 
صرفه است و سال گذشته با وجودى كه 
بنــده اطالعات كمى در رابطه با اين نوع 
كشت نخود داشــتم 500 كيلو در هكتار 

برداشت كردم.
ــاره  ــه كشــاورز همــدان درب رئيــس خان
ــاى كشــت نخــود در زميــن آيــش  مزاي
عنــوان كــرد: ريشــه گيــاه نخــود در 
عمــق 5 تــا 6 ســانتى مترى زميــن نفــوذ 
مى كنــد و ســبب تثبيــت ازت در زميــن 
آينــده  زارعــى  ســال  در  و  مى شــود 
ــر در  ــو ديگ ــدم و ج ــراى كاشــت گن ب
زميــن نيــاز بــه اســتفاده از كودشــيميايى 

ــت.  و ازت نيس
امــروز  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
كشــاورزى  مكانيزاســيون  پيشــرفت 
ــت،  ــده اس ــرداران آم ــك بهره ب ــه كم ب
ــتراتژيك  ــى اس ــود محصول ــت: نخ گف
پروتئيــن  مهــم  منابــع  از  و  اســت 
در  كــه  مى شــود  محســوب  گياهــى 
اكثرغذاهــاى مــردم بــه ويــژه اقشــار كــم 
درآمــد موجــود اســت و از طرفــى ســاقه 
و بــرگ نخــود نيــز بــراى تغذيــه دام هــا 

مــورد اســتفاده قــرار مى گيــرد.

ــه  ــزود: محصــول نخــود ب ســوزنچى اف
مــدت طوالنــى قابليــت نگهــدارى دارد 
و كاشــت ايــن محصــول در زميــن 
ــاورز  ــع كش ــه نف ــر ب ــر نظ ــش از ه آي
در  گذشــته  ســال  كــه  چــرا  اســت 
ــن 6 ــود بي ــى نخ ــده فروش ــازار عم ب

ــا 8 هــزار تومــان قيمت گــذارى شــده  ت
ــز براســاس پيش بينــى  ــود و امســال ني ب
هواشناســى در اوايــل پاييــز بــارش 

ــاران  ــم داشــت و ايــن ب ــرى خواهي مؤث
ــت. ــب اس ــم مناس ــت دي ــراى كش ب

از  دولــت  حمايــت  خواســتار  وى 
ــال  ــرد: س ــوان ك ــد و عن ــاورزان ش كش
ــن  ــك ت ــاورزى ي ــاد كش ــته جه گذش
بــذر نخــود ديــم بيــن تعــدادى از 
بهره بــرداران توزيــع كــرد كــه البتــه ايــن 
اقــدام نيــاز بــه راهنمايــى و نظــارت دارد 
ــنايى  ــدم آش ــت ع ــه عل ــاورزان ب و كش

ــد.   ــرى دارن ــت فك ــه حماي ــاز ب ني
 توسعه كشت حبوبات ديم براى 

پايدارى گندم
كشاورزى  جهاد  زراعت  مديريت  معاون 
اســتان همدان نيز با اشاره به اينكه طرح 
توسعه كشــت حبوبات ديم چندين سال 
اســت كه اجرا شــده، گفت: در راستاى 
اجراى اين طرح بذرهاى اصالح شــده 
بخصوص پايه بلند از اســتان هاى ديگر 
وارد و در بين كشــاورزان استان همدان 

توزيع مى شود.
على بايگانه هدف از اجراى طرح كشت 
حبوبات ديم را پايدارى گندم برشــمرد 
و افــزود: 60 درصد اراضى ســطح زير 
كشت گندم اســتان همدان به كشت ديم 
اختصاص دارد كه براى پايدارى محصول 
گندم در كنار گندم آيش بذر ارقام داخلى 

و خارجى توزيع مى شود.
وى بيان كرد: ســال گذشــته بذر ارقام 
"عادل" و "آزاد" توزيع شــد و امســال 
نيز بذر ارقام "آنا"، "ســعيد" و "منصور" 
توزيــع مى شــود و اين ارقــام پايه بلند 

مختص مناطق سردسير توليد مى شود.
كشاورزى  جهاد  زراعت  مديريت  معاون 
اســتان همدان تصريح كــرد: بريا توليد 
محصــول با كيفيت تنــوع رقم حبوبات 
مدنطر اســت بــه طورى كه براســاس 

هماهنگى انجام شــده امســال بذر رقم 
نخود "ازكان" از كشــور تركيه وارد و در 

استان همدان مى شود.
وى با اشاره به مزاياى اجراى طرح كشت 
حبوباب ديم از بذر ارقام اصالح شــده 
تصريح كــرد: مهمترين هدف در اجراى 
اين طــرح توجه و رعايت تناوب زراعى 
در اراضــى ديم به ويژه گندم اســت و 
براســاس تحقيقات انجام شده با كاشت 
حبوبــات و علوفه هاى ديــم تناوب در 
اراضى ديم رعايت مى شود و خارج شدن 
زمين از حالت آيش به توليد گندم پايدار 

كمك مى كند.
بايگانه افزود: اجراى اين طرح توسعه اى 
كشت حبوبات ديم در حاصلخيزى خاك 
مؤثر اســت و سبب تثبيت ازت در خاك 

مى شود.
براســاس اين گزارش، كشــت حبوباتى 
مانند نخــود در زمين هاى آيش به علت 
ايجاد شــرايط فيزيولوژيك مناســب در 
خاك، مى تواند به پايــدارى توليد گندم 
در كشــور و اســتان كمك كند. بنابراين 
430 هزار هكتار اراضى ديم و 280 هزار 
هكتــار اراضى آيش موجود در اســتان 
همدان ظرفيتى براى بهره بردارى از طرح 
توسعه كشت حبوبات است كه بايد مورد 

توجه بهره برداران قرار گيرد. 

مديريت آب و اصالح الگوى كشت راهكارمى خواهد

حبوبات ديم توليد گندم را پايدارمى كند



C M

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

دوشنبه  2 مهرماه 1397  شماره 3295

7

آگهي تحديد حدود اختصاصي حوزه ثبتي شهرستان نهاوند
ــور  ــالك كش ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــن 14 و 15 قان ــتناد مادتي ــه اس ب
ــه  ــد ب ــتان نهاون ــت شهرس ــك ثب ــش ي ــمتي از بخ ــدود قس ــد ح تحدي
شــماره وارده 3139/ن/1397 مورخــه 1397/06/22 بــه شــرح ذيــل جهــت 
ــش  ــي بخ ــالك 4146 اصل ــمتي از پ ــردد قس ــي مي گ ــوم آگه ــالع عم اط
ــر كالســه شــماره  ــد براب ــوذر بيجنون ــاي ن ــد ملكــي آق يــك ثبــت نهاون
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي 139760326005000246 شش

مي باشــد. مترمربــع   547/76
تاريخ تحديد حدود فوق روز پنجشنبه 1397/07/26 ساعت 9 صبح مي باشد 
لــذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبــت به صاحبان و مجاورين پالك 
فوق الذكر به وســيله اين آگهي اعالم مي شود روز و ساعت مقرر در آگهي در 
محل وقوع ملك حضور به هم رســانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا 
نماينده قانوني آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشد، تحديد حدود به عمل 
آمده و واخواهي طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقي رقبه مورد 
تحديد تا يك ماه بعد از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره 

ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته مي شود. (م الف 115)
تاريخ انتشار: دوشنبه 1397/07/02

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي نصراله شمسيان داراي شناســنامه شماره 30 به شرح دادخواست به 
شــماره 112/97/918ح از اين شعبه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان نقدعلي شمسيان به شماره شناسنامه  908 
در تاريــخ 1387/02/31 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن متوفى منحصر است به:
 1- نصراله شمسيان فرزند نقدعلي به شماره شناسنامه 30 متولد 1340 پسر 
متوفي 2- نبي ا... شمسيان فرزند نقدعلي به شماره شناسنامه 2088 متولد 
1344 پسر متوفي 3- پروين شمسيان فرزند نقدعلي به شماره شناسنامه 
1760 متولد 1337 دختر متوفي 4- صغري شمسيان فرزند نقدعلي به شماره 

شناسنامه 1851 متولد 1327 دختر متوفي.
 اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 537)

قاضي شعبه 112 شوراي حل اختالف اللجين

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

پرداخت بدهى هاى فوتبال 
از محل درآمدهاى ايران در فيفا 

 رئيس فدراســيون فوتبال در حالى به ديدار رئيس فيفا مى رود كه 
نحوه اســتفاده از درآمدهاى ايران در فدراسيون جهانى مورد بررسى 

قرار خواهد گرفت. 
به گزارش مهر، مدت هاست كه به دليل مشكالت سياسى و اقتصادى، 
فدراســيون فوتبال ايران به محل درآمدهايش در فيفا دسترسى ندارد 

و نمى تواند اين پول را به داخل كشور منتقل و از آن استفاده كند.
اين مســئله باعث شــده تا مديران فدراســيون به فكر حل مشكل و 
استفاده از درآمدهاى ايران در فيفا باشند؛ بخصوص اينكه پول زيادى 
بابت صعود تيم ملى در جام جهانى و حضور در اين رقابت ها نصيب 

فدراسيون و تيم هاى باشگاهى شده است.
مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال قرار است چند هفته ديگر به مقر 
فيفا در سوئيس سفر كند و با اينفانتينو رئيس فدراسيون جهانى فوتبال 

ديدار و گفتگو داشته باشد.
يكى از محورهاى اين نشست، رايزنى با فيفا براى پرداخت بدهى هاى 

فوتبال از محل درآمدهاى ايران در فدراسيون جهانى است.

حذف تيم ملى واليبال ايران از مسابقات 
جهانى 2018

 تيم ملى واليبال ايران در آخرين ديدارش از مرحله دوم مسابقات 
جهانى 2018 بايد به مصاف آمريكا برود كه البته اين مسابقه تشريفاتى 

خواهد بود.
به  گزارش  ايســنا، رقابت هاى واليبال قهرمانى جهان شــب گذشــته  
(شنبه) ادامه  پيدا كرد كه با پيروزى روسيه مقابل ايتاليا تيم   ملى واليبال 
ايران شــانس صعود به عنوان تيم دوم را با توجه به وضعيت جداول 

گروه هاى ديگر عمال از دست داده است.
چهار تيم برتر گروه هاى مرحله دوم به همراه دو تيم برتر از اين چهار 
گروه به دور نهايى مســابقات واليبال قهرمانى جهان راه پيدا مى كنند 
كه تاكنون صعود ايتاليا، برزيل، آمريكا و صربستان قطعى شده است. 
همچنين در بين تيم هاى دوم روسيه با 15 امتياز و لهستان با 16 امتياز 
بيشترين شانس را براى صعود دارند و ايران با 12 امتياز عمال شانسى 

براى رسيدن به تيم هاى صعود كننده ندارد.
در حــال  حاضر در بين تيم هاى دوم گروه ها لهســتان بــا 16 امتياز 
صدرنشين است، روسيه با 15 امتياز در مكان دوم قرار دارد و بلژيك 
با 13 و بلغارستان با 12 امتياز سوم و چهارم هستند كه از تيم هاى دوم 
گروه ها دو تيم به جمع شــش تيم مرحله نهايى راه پيدا مى كنند. البته 
فرانسه 15 امتيازى نيز ممكن است جاى لهستان را در رده دوم بگيرد 
و صعود كند اما روسيه با توجه به بازى نسبتا آسان با فنالند، خيالش 

از صعود راحت است.
اين در حالى اســت كه تيم ملى واليبال ايران در دوره قبل مســابقات 

جهانى ششم شده بود اما امسال به جمع شش تيم پايانى نمى رسد.

با اعالم باشگاه پرسپوليس
سهم تماشاگران دربى 50-50 شد

 برخالف اعالم قبلى، دربى هشــتاد و هشــتم با حضور مساوى 
هواداران دو تيم برگزار خواهد شد.

به گزارش "ورزش ســه"، در شرايطى كه ســازمان ليگ پيش از اين 
اعالم كرده بود در دربى پيش رو سهم ميزبانى و مهمانى دو تيم مورد 
اجرا قرار خواهد گرفت و با توجه به قرعه ميزبانى استقالل، هواداران 
اين تيم قــادر خواهند بود 90 درصد اســتاديوم را از آن خود كنند، 
پندار خمارلو، مدير روابط عمومى باشگاه پرسپوليس خبر از تساوى 

هواداران دو تيم براى حضور در استاديوم داد.
بنابر اعالم پندار خمارلو مدير روابط عمومى پرســپوليس، با توجه به 
تصميم اخذ شده در جلسه اى كه امروز يكشنبه به همين منظور برگزار 
شــده بود، بازى دربى روز پنجشنبه فارغ از موضوع ميهمان و ميزبان 
به صورت برابر بين تماشــاگران دو تيم پرسپوليس و استقالل تقسيم 

خواهد شد.
به اين ترتيب، هواداران پرســپوليس و استقالل هر يك پنجاه درصد 
ظرفيت بليت فروشــى را به خود اختصاص خواهند داد. اين تصميم 

قطعى اعالم شده و اجرا خواهد شد.

مسابقات تنيس گراميداشت هفته دفاع 
مقدس در همدان برگزار شد

 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و به پاس گراميداشت روزهاى 
حماســى دفاع مقدس كشورمان ، يك دوره مســابقات تنيس تيمى 

برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان،هفته بيست 
و چهارم مسابقات تنيس آدينه اليت كاپ ، كه هر هفته توسط آكادمى 
تنيس اليت و به ميزبانى مجموعه تنيس شهيد برقعى برگزار مى شود 
، جمعه اين هفته و به پاس گراميداشــت هفته دفاع مقدس نامگذارى 

و برگزار شد.
در اين مسابقات كه با حضور ده تيم به انجام رسيد ، نتايج زير بدست 

آمد:
- تيم بهشاد ظهيرنيا/سهراب نورخمامى مقام اول

- تيم سيدعادل برقعى/اميرفرهنگ ميراسماعيلى مقام دوم
- تيم هاى بهــادر آرين منش/على نيكوســخن و پيوندنورخمامى/

اميرحسين شفيعى ناطق سوم مشترك
در پايان مسابقات اين هفته به تيم هاى برتر مسابقات جوايزى از سوى 

آكادمى تنيس اختصاص داده شد.

مشكل سربازان و بازى تداركاتى حل شود
4 شرط اصلى كارلوس كى روش 

براى تمديد قرارداد با ايران
 ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران چهار شرط اصلى را براى تمديد 
قراردادش با فدراسيون فوتبال اعالم كرده بود و فدراسيون هم نسبت 

به عملى شدن اين شروط تعهد داده است. 
به گزارش مهر، قرارداد كارلوس كى روش ســرمربى تيم ملى فوتبال 
ايران به صورت رسمى تا پايان جام ملتهاى آسيا تمديد شد و وى قطعا 

روى نيمكت تيم ملى ايران در جام ملتها مى نشيند.
كى روش شــروطى را براى تمديد قراردادش لحاظ كرده اســت و 

فدراسيون هم اين شروط را پذيرفته است.
4 شرط اصلى سرمربى تيم ملى به اين ترتيب است:

1- فدراســيون فوتبال بايد تالش كند بازى هاى دوستانه و امكانات 
مناسبى متناسب با رقبا فراهم كند.

2- هر مبلغى براى سرمربى و بازيكنان مورد توافق رئيس فدراسيون 
قرار گرفت، ظرف مدت هفت هشت روز پرداخت شود.

3- فدراسيون تعهد كند بدون مشكلى مسئله سربازان حل شود.
4- حمايت تيم ملى از باب پشتيبانى و استراتژيك

هزينه آماده سازى تيم ملى براى جام ملت ها:
5 ميليون و 800 هزار دالر 

 وزارت ورزش قول مســاعد داده تا 2 ميليون و 500 هزار دالر از 
مجموع هزينه هاى پيش بينى شــده براى آماده سازى حضور تيم ملى 

فوتبال در جام ملت هاى آسيا را تامين كند. 
به گزارش ايسنا رقابت هاى فوتبال جام ملت هاى آسيا زمستان امسال 

به ميزبانى امارات برگزار مى شود.
طبق اعالم مهدى تاج، هزينه آماده سازى تيم ملى فوتبال براى حضور 
در اين رقابت ها 5 ميليون و 800 هزار دالر است كه قرار است بخشى 

از آن توسط وزارت ورزش تامين شود. 
مســئوالن وزارت ورزش براى تامين 2 ميليــون و 500 هزار دالر از 
مجموع هزينه هاى پيش بينى شــده براى آماده سازى تيم ملى فوتبال 

قول مساعد داده اند. 

تابع قانون هستم
  قانون منع به كارگيرى بازنشستگان كه از سوى رئيس جمهور به 
سازمان ادارى و استخدامى كشور جهت اجرا در دستگاه هاى اجرايى 

ابالغ شده است، اين روزها در ورزش هم حسابى خبرساز است.
گفته مى شــود چند رئيس فدراسيون از جمله مهدى تاج هم شامل 
اين قانون مى شــود ولى هنوز به صورت رسمى نامى اعالم نشده 

است. 
مهدى تاج هم در هفته هاى گذشــته بابت ميزان درصد جانبازى اش 
مورد ســئوال قرار گرفته و وى تاكيد كرده است كه جانبازى اش 50 

درصد است اما همچنان ادامه كار او در فدراسيون قطعى نيست.
تــاج درباره قانون منع به كارگيرى بازنشســته هــا و ادامه كارش در 
فدراسيون فوتبال گفت: اگر مشــمول اين قانون شوم كه صد درصد 

تابع قانون هستم. اگر هم نه كه به كارم ادامه خواهم داد.
وى در مورد حضورش در جلســه با اينفانتينو و اينكه به دنبال رايزنى 
با رئيس فيفا براى ماندن در پست رياست فدراسيون است، گفت: بنده 
به هيچ عنوان در اين سفر با اينفانتينو در مورد بازنشستگى و مسائل آن 
صحبت نخواهم كرد و صرفا در نشست كميته مسابقات فيفا حضور 

خواهم داشت.

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان عنوان كرد:
ضعف بازيكنان تيم شهردارى همدان درزدن 

ضربات آخر 
 ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان گفت: بازيكنان تيم فوتبال 
شــهردارى همدان بايد در زدن ضربات آخر به ســمت دروازه حريفان 

دقت بيشترى داشته باشند.
بابك صمديان در گفتگو با مهر با اشــاره به ديدار هفته گذشته اين تيم 
برابر اســتقالل اهواز اظهار داشــت: در اين ديدار شايد 7 يا 8 موقعيت 
بســيار خوب ايجاد كرديم اما بازيكنــان در زدن ضربات آخر كم دقت 

بودند و اگر كمى بيشتر دقت مى كردند با تعداد گل هاى بيشترى اين تيم 
اهوازى را شكست مى داديم. 

وى بابيان اينكه در هر بازى اين همه موقعيت ايجاد نمى شود و بايد از 
حداقل موقعيت ها بيش ترين بهره را برد، گفت: بايد بازيكنان در تمرينات 
بيشتر كار كنند و از حداقل موقعيت بر روى دروازه حريف گل بسازند. 
ســرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با اشاره به وضعيت تيم استقالل 
اهواز گفت: با شــناختى كه از اين تيم خوب اهوازى داشتيم مى دانستيم 
كه در بازى هوايى مشــكل دارند به همين دليل تمركز تيم را بر سانتر از 
جناحين گذاشــتيم كه خوشبختانه موفق بوديم و موقعيت بسيار خوبى 

نيز به دست آوريم. صمديان عنوان كرد: بعد از گلى كه به ثمر رسانديم 
طبيعــى بود كمى عقب بكشــيم اما در نهايت نبض بازى را به دســت 
گرفتيم. وى با اشاره به ديدار اين هفته برابر تيم فوتبال سردار بوكان بيان 
كرد: تيم ســردار بوكان از تيم هاى بسيار قدرتمند و البته پرهوادار ليگ 
دسته دوم فوتبال كشور اســت و به طور قطع بازيكنانمان روز دشوارى 

برابر اين تيم خواهند داشت. 
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان عنوان كرد: طى هفته تمرينات 
پرنشــاط و خوبى برگزار كرده  و با آمادگى بدنى و روحى روانى خوب 

براى كسب امتياز به اين شهر سفر كرده ايم. 

حامد صيفى»
 ليگ دسته سوم فوتبال باشگاه هاى كشور 
از امروز رســما آغاز خواهد شد و 2 نماينده 
استان روياهاى خود در فصل جديد رقابت ها 

را جست وجو خواهند كرد.
2 تيم ذوب  وفلزات بهار و گرين كشــاورز 
نهاوند بــه عنوان دو نماينده فوتبال اســتان 
همدان در ليگ دسته سوم فوتبال باشگاه هاى 
كشور از امروز در فصل جديد اين مسابقات 

به مصاف رقباى خود خواهند رفت.
طبق اعالم مسئول كميته مسابقات ليگ دسته 
ســوم ســازمان ليگ، ديدارهاى مرحله اول 
فصل جديد ليگ دسته سوم بدون وقفه و از 

امروز دوم مهرماه آغاز خواهد شد.
مسابقات فرسايشى امسال در 5 گروه برگزار 
خواهد شــد كه تيم ذوب وفلزات شهرستان 
بهار و گرين كشــاورز نهاوند هردو در گروه 

سوم قرار دارند.
آلتون تهران، اميد حســن آباد، مقاومت نوين 
تهران، كاســپين بابل، شهردارى فريدونكنار، 
پاس مشهد، صنعت مشــهد، جندى شاپور 
دزفول، شاه جهان اســفراين، آريا سنگسر، 
دارايى گز، شــهردارى بيرجنــد و مقاومت 

البرزدر گروه اول قرار دارند.
در گــروه دوم تيم هاى ياران شــيخ رحيمى 
شــهررى، آرش رى، داماش تهران، شهداى 
ماكران مياندورد، شهردارى نوشهر، سپهر سبز، 
آذر كوثر، پرواز زنجــان، آريا مينو خرمدره، 
 گرمى، شهردارى آستارا، سفير نوين آبيك و 

مقاوم فجر البرزحضور دارند.
كلهر  شــهيد  تهران،  كيميافرآيند  تيم هــاى 
شهريار، شــهاب تهران، پرسپوليس دزفول، 
استقالل شوش چهارمحال، استقالل مالثانى، 
تربيت سقز، شهرستان قروه،  گرين كشاورز 
نهاونــد، ذوب وفلزات بهــار، كاويان نقده، 
سولدوز نقده و شهيد كاظمى در گروه سوم 

قرار دارند.
در گروه چهارم اســتقالل ماهشهر، جنوب 
باغملك، پرسپوليس گناوه، داالهو كرمانشاه، 
شــاهين بندر عمارى، ســپاهان خورموج، 
موسسه دانا ياســوج، ابوذر باشت، بهزيستى 
لرســتان،  شــاهين لردگان، منصور ساوه و 

شهداى چوار 69 همگروه هستند.
در گــروه پنجم هم فاروق مرودشــت، ايذه 
كارا شيراز، شــهيد رضايى فيروز آباد، نامى 
نو، صفاهــان، آدران، فوالد يزد، خليج فارس 
ميناب، آلومينيوم هرمزگان، شهربابك، فوالد 
بردســير، وحدت زاهدان و كيشــوند جوان 

حضور دارند.
 شاگردان ضميرى در انديشه ذوب 

قروه
تيم ذوب وفلزات شهرســتان بهار امروز در 
نخستين بازى خود در ليگ دسته سوم ميهمان 
تيم شهرستان قروه كردستان است. اين بازى 
از ساعت 15:30 در ورزشگاه شهيد چمران 

قروه كردستان برگزار خواهد شد.
ذوب وفلزات بــا هدايت على ضميرى كامل 
در اين مســابقات حضور خواهد داشت و 
اميدوار است تا با تكيه بر تجارب اين مربى 
خوش اخالق راه حضور در ليگ دسته دوم را 

در پيش گيرد.

اين تيم طى سال هاى اخير با مديرعاملى محمد 
زارعى تيمدارى كرده و به نظر مى رسد امسال 
بهارى ها تيمى منسجم تر راهى ليگ دسته سه 
خواهند كرد و مى توان بــه آينده يكى از دو 

نماينده استان در مسابقات خوش بين بود.
مهــدى مظاهــرى، ميثــم مــرادى، مجيد 
بيات، وحيد مــرادى، بابك قائــدى، امين 
رحيمــى، مجيد جالل پور، ســعيد بهرامى، 
مجتبى رشــيديان، محمــد اصالنى، هومن 
سرهادى،  سعيد  عسگرى،  حسين  كامرانى، 
على چراغــى، محمدرضــا احمدى تابش، 
محمدرضــا احمدى، بهنــام زارعى، ميالد 
بهزادى، سيدهادى اصغرى، عارف سبحانى، 
طاعتى،  جابــر  على محمدى،  اميرحســين 
عليخانى،  احمدرضــا  پناهى مهــر،  مهدى 
محمدرضا شــهبازى، محمدپارســا لطفى، 
محمد خان محمدى، ســينا غالمى و مهرداد 
خانى پور ليست اســامى كامل بازيكنان تيم 
ذوب وفلزات بهار در مسابقات فصل جارى 

خواهد بود.
گرين به دنبال شگفتى

اما گرين كشــاورز نهاوند ديگــر نماينده 
فوتبال  ســوم  دســته  ليــگ  در  اســتان 
بازى  اولين  در  امروز  ايران  باشــگاه هاى 
خــود از تيم پرســپوليس نويــن دزفول 

پذيرايى خواهد كرد. اين بازى از ساعت 
15:30 در استاديوم عليمراديان شهرستان 

مى شود. انجام  نهاوند 
قهرمان سال گذشته ليگ برتر استان با هدايت 
على گروسى به دنبال شگفتى در ليگ دسته 
سوم بوده و اميدوار است تا با تكيه بر نفرات 

بومى خود امسال سرى در سرها باشد.
گرين ســال گذشــته مقتدرانه بر ســكوى 
قهرمانى ليگ برتر همدان ايستاد و اگرچه در 
مقطعى مديران اين تيم خبر از عدم تيمدارى 
در ليگ دســته ســوم دادند، اما در نهايت 
نهاوندى ها يكى از دو نماينده فوتبال استان 
در ليگ دســته ســوم لقب گرفتند و امروز 

نخستين بازى خود را تجربه خواهند كرد.
بابك سلطان نيا، مجيد موميوند، حامد مولوى، 
اميد ظفرى، امين سراقى، احسان جمشيدى، 
صــادق ماليــرى، اويس حميــدى، ميالد 
ساسانى، ميالد خيشــه، مسعود ملكى، على 
ضفرى، سهراب ذوالفقارى، محمد خزاعى، 
احمدرضا گيوى، عليرضا گلپايگانى، مصطفى 
كيانى، خالق زرينى، مجتبى ســلگى، داوود 
حسينى، حســين معافى، وحيد سليمان نژاد 
و سامان ســلگى اعضاى تيم گرين كشاورز 
نهاوند در مسابقات اين فصل ليگ دسته سوم 

خواهند بود.

قطر حريف تيم ملى 
در فيفا دى آينده 

 تيم ملى فوتبال ايــران براى آماده 
ســازى جهت حضور در رقابت هاى 
جام ملت هاى آســيا 2019 قرار است 
در فيفــادى هاى پيــش رو چند بازى 

تداركاتى ديگر انجام بدهد.
به گزارش" ورزش سه" تيم ملى ايران 
يكى از مدعيان اصلى قهرمانى در اين 
دوره از رقابــت هاى جــام ملت هاى 
آســيا است كه چند ماه ديگر در كشور 
امارات برگزار مى شود. برهمين اساس 
تيم ملى اردوهاى مقطعى آماده سازى 
را در نظر گرفته و قرار است در فيفادى 
هاى پيــش رو نيز چند بازى تداركاتى 

برگزار كند.
بر همين اســاس ازفدراســيون فوتبال 
خبر مى رســد كه قرار است در يكى 
از فيفادى هاى پيش رو تيم ملى ايران 
بــه مصاف تيم ملى قطر برود. تا امروز 
تنها يك بازى تداركاتى براى تيم ملى 
ايران قطعى شده و آن بازى اين تيم با 
تيم ملى بوليوى است كه براساس اعالم 
قبلــى روز 24 مهرماه جــارى برگزار 

خواهد شد.

رونالدو نيازى به اثبات 
چيزى ندارد 

 مكس آلگرى، ســرمربى يوونتوس 
معتقد است كه رونالدو پس از اخراج 
شــدن مقابل والنســيا، نيازى به اثبات 

چيزى در ميدان ندارد.
رونالدو  ســه"،  "ورزش  گــزارش  به 
33 ســاله در اوليــن بــازى اش در 
چمپيونزليگ براى يوونتوس، با كارت 
قرمــز داور از زمين اخراج شــد.  او 
امروز مقابل فروزينونه به ميدان خواهد 
رفت و فرصت جبران نمايش ضعيف 
چهارشنبه شب را خواهد داشت. با اين 
وجود، آلگرى معتقد است كه رونالدو 

نيازى به اثبات چيزى در ميدان ندارد.
او گفت:" رونالدو مثل بازى عملكردش 
در 30 دقيقــه اول بازى چمپيونزليگ، 
هميشه،  داشت.  خواهد  خوبى  نمايش 
همــگان از او انتظارات بســيار بااليى 
دارنــد ولى واقعا فكــر مى كنيد كه او 
بايــد چيزى را اثبات كند؟ فكر مى كنم 
او فقط بايد از بازى كردنش لذت ببرد، 
گلزنى كند، مثل كارى كه هميشه انجام 
مى دهد. او در دوران فوتبالش همواره 
همه چيز را ثابت كرده است. او هميشه 
انتظارات بااليــى دارد، به خصوص از 
خودش بنابرايــن من مطمئنم كه بازى 
خيلى خوبى خواهد داشــت. اتفاقات 

چهارشنبه متعلق به گذشته است."

سقف دريافتى 
فدراسيون ها از كميته 

ملى المپيك به 85 درصد 
رسيد

 بــا واريز 15 درصد ديگر از بودجه 
فدراسيونها توسط كميته ملى المپيك، 
سقف دريافتى آنها از اين كميته به 85
درصد رسيد. به گزارش  روابط عمومى 
كميته ملى المپيــك، در ادامه پرداخت 
از  فدراسيون ها  شــده  مصوب  بودجه 
سوى كميته ملى المپيك در سال 1397
و با توجه به اطالع رســانى و شــفاف 
ســازى در اين زمينه از ســوى كميته 
كه بــراى اولين بــار در تاريخ ورزش 
كشــورمان اتفاق مى افتد، كميته ملى 
المپيــك 15 درصد ديگــر بودجه را 
پرداخت كرد تا بــا توجه به پرداخت 
70 درصدى بودجه فدراســيون ها در 
ماه هاى گذشته، ميزان بودجه دريافتى 
فدراســيونها از كميته ملى المپيك در 

سال جارى به 85 درصد برسد.

ديدار دوستانه تيم ملى 
فوتبال ايران و برزيل 
بعد ازجام ملت هاى آسيا

 به احتمال زياد تيم هاى ملى ايران 
و برزيل يك ديدار دوستانه را در اواخر 

سال جارى برگزار خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملى فوتبال 
ايران به يــك تورنمنت چهارجانبه در 
قطر دعوت شــده است. اين تورنمنت 
اسفندماه امسال برگزار مى شود و قرار 
است تيم ملى فوتبال برزيل هم در آن 

شركت داشته باشد. 
فدراسيون فوتبال ايران در حال بررسى 

شرايط حضور در اين تورنمنت است.

برنامه مسابقات هفته اول ليگ دسته سوم
 امروز دوشنبه دوم مهرماه

آلتون تهران ............................................................................... مقاومت نوين تهران 
 ساعت 15 - ورزشگاه كشورى تهران

.........................................................................  ذوب آذرخش مشهد  مقاومت البرز 
ساعت 15 - ورزشگاه شريعتى كرج

 پاس مشهد..........................................................................................  صنعت مشهد
 ساعت 15 - ورزشگاه  تختى مشهد

 ستاره كاسپين بابل...................................................................  شهردارى فريدونكنار 
 ساعت 15 - ورزشگاه هفت تير بابل

 شهردارى بيرجند ........................................................................ شاه جهان اسفراين
 ساعت 15 - ورزشگاه  غدير بيرجند

 اميد حسن آباد ...........................................................................  دارايى گز  گلستان
 ساعت 15 - ورزشگاه حسن آباد

..........................................................................  سپهرسبز آذربايجان   آذركوثر تبريز 
 ساعت 15:15 - ورزشگاه اختصاصى شهردارى  تبريز

 ياران شيخ رحيمى شهررى........................................................................  آرش رى
 ساعت 15:15 - ورزشگاه عطرسيب  تهران

 آريامينو خرمدره زنجان .................................................................  شهردارى آستارا
 ساعت 15:15 - ورزشگاه زمين دانشگاه خرمدره زنجان

 سفيرنوين آبيك قزوين ......................................................  شهداى ماكران مياندرود 
 ساعت 15:15 - ورزشگاه تختى آبيك قزوين

 داماش تهران .......................................................................  شهرستان گرمى اردبيل 
 ساعت 15:15 - ورزشگاه هرندى تهران

 استقالل شوش................................................................................  استقالل مالثانى 
 ساعت 15:15 - ورزشگاه تختى شوش خوزستان

 كيميافرآيند تهران ................................................................  فجرشهيد كاظمى البزر
 ساعت 15:30

...................................................................  پرسپوليس دزفول  گرين كشاورز نهاوند 
 ساعت 15:30 - ورزشگاه عليمراديان نهاوند

 شهرستان قروه كردستان ..................................................ذوب و فلزات بهار همدان
 ساعت 15:30 - ورزشگاه شهيد چمران قروه كردستان

 كاويان نقده ..........................................................................................سولدوز نقده 
 ساعت 15:30 - ورزشگاه تختى نقده

................................................................................  سپاهان خورموج   منصور ساوه 
 ساعت 15:30 - ورزشگاه چمران ساوه

 استقالل لطيفى الرستان ...................................................................  وحدت زاهدان
 ساعت 15:30 - ورزشگاه تختى الرستان

ذوب و گرين روياهاى خود را جستجو مى كنند
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تنبل ترين كشورهاى جهان معرفى شدند 
 در تحقيقات اخير، تنبل ترين كشور ها يعنى آن هايى كه درصد بااليى 
از جمعيتشان نتوانسته اند حداقل 150 دقيقه در هفته فعاليت بدنى داشته 
باشند، مشخص شده است. به گزارش  خبرنگاران جوان  طبق اين فهرست 
اعالم شــده، مقام نخست متعلق به كشور "كويت" با 67 درصد و سپس 
"عربستان سعودى" با 53 درصد مى باشد. پس از آن كشورهاى "عراق" و 
"برزيل" قرار دارند كه جزو كشورهاى تنبل مى باشند.جالب است بدانيد 
كه كشورهايى مانند "كاستاريكا"، "قبرس،كلمبيا، پرتغال، نيوزلند، آلمان، 
آرژانتين وايتاليا نيز جزو اين جدول مى باشند.بسيارى از كاربران شبكه هاى 
اجتماعى عنوان كردند از اينكه نام ايران در ليست كشورهاى تنبل نيست، 
خوشحالند. عده اى ديگر از ديدن نام كشور آلمان در ليست تعجب كردند 

چرا كه اين كشور به سخت كوشى بسيار معروف است.

توليد نانوفيلترى كه 100 بار سريع تر آب را 
پاكسازى مى كند

 يك نانوفيلتر جديد به كمك يك محقق ايرانى در دانشگاه ملبورن 
ساخته شد كه پاكسازى آب را 100 بار سريع تر از تكنولوژى موجود 
انجام مى دهد. به گزارش فارس، دانشمندان استراليايى از ساخت يك 
نانوفيلتر كه قادر به پاكســازى آب آلوده بيش از 100 بار ســريع تر از 
تكنولوژى هاى موجود است،  خبر دادند.براين اساس اين فيلتر روغن 
و فلزات سنگينى از جمله سرب را از آب حذف مى كند.على ضوابطى 
محقق دانشگاه فناورى ملبورن گفت: آلودگى آب يك چالش جهانى 
قابل توجهى اســت كه مى تواند منجر به مشكالت جدى در سالمت 
شود.وى افزود: نانوفيلتر ما پايدار، دوستار محيط زيست، مقياس پذير 

و كم هزينه است. 

نخستين تصاوير ارسالى كاوشگر ژاپنى 
از سيارك ريوگو 

 ستاره شناسان ژاپنى نخســتين تصاوير ارسالى كاوشگر «هايابوسا 
2» را منتشر كردند. 

به گزارش مهر، ستاره شناسان آژانس كاوش هاى هوافضاى ژاپن پس 
از چند ســال صبر و تحمل تاييد كردند كه دو ربات كوچك كاوشگر 
«هايابوسا 2 » با موفقيت به سطح سيارك « ريوگو 162173» رسيده اند 
و به طور كامل كار مى كنند.براين اساس اين دو ربات پس از رسيدن 

تصاويرى  از سطح اين سيارك ارسال كردند.
كاوشــگر «هايابوسا 2» ژاپن در دسامبر سال 2014 پرتاب و در ژوئن 
سال 2018 به مدار سيارك ريوگو 162173 رسيد. اين كاوشگر داراى 

دو ربات كوچك سياره پيما است.

كشف 5 ژن جديد مرتبط با بيمارى ديابت 
نوع دو 

 دانشــمندان 5 ناحيه در DNA را شناســايى كردند كه با بيمارى 
ديابت نوع 2 مرتبط است. 

به گزارش فارس، دانشــمندان آمريكايى از اطالعــات ژنومى براى 
شناســايى 5 ناحيــه DNA كه باعث بروز ديابت نوع دو مى شــود، 

استفاده كردند.
براين اساس  پزشكان با استفاده از اين بررسى مى توانند براساس علت 
بيمارى به درمان اين نوع ديابت بپردازند.اين مطالعه نشــان داد كه به 
ارث بردن تغييرات ژنتيكى ممكن اســت زمينه تغييرات مشاهده شده 
در ميان بيماران ديابتى باشــد كه طى چنــد فرايند پاتوفيوزيولوژيك 

منجر به افزايش قند خون و عواقب ناشى از آن مى شود.

طراحى صفحه كليد براى تلويزيون هاى 
هوشمند

 تا به حال سابقه نداشته كه شــركت هاى تجارى براى تلويزيون 
هاى هوشمند صفحه كليد طراحى كنند و اين كار بيشتر در مورد رايانه 

هاى شخصى انجام شده است.
به گزارش فارس تا به حال سابقه نداشته كه شركت هاى تجارى براى 
تلويزيون هاى هوشمند صفحه كليد طراحى كنند و اين كار بيشتر در 
مورد رايانه هاى شخصى انجام شده است.اما در رويدادى تازه شركت 
Logitech يك صفحه كليد به نام كى 600 براى اســتفاده به همراه 
تلويزيون هاى هوشمند توليد كرده است.اين صفحه كليد فشرده همراه 
با يك صفحه هدايت گر مشابه با صفحه كليد لپ تاپ ها عرضه مى 

شود تا كاربران راحت تر بتوانند از صفحه كليد مذكور استفاده كنند.
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام حسين(ع):

صدق و راستى عّزت است و دروغگويى ناتوانى است.

تاريخ يعقوبى، ج2، ص246

تسهيالت ويژه براى توسعه رسانه ها 
در فضاى مجازى ايجاد شد

 اداره كل رسانه هاى داخلى براى توسعه رسانه ها در فضاى مجازى با 
حداقل هزينه، تسهيالتى را ايجاد كرد

به گزارش روابط عمومى معاونت امور مطبوعاتى و اطالع رســانى، اداره 
كل مطبوعات و خبرگزارى هــاى داخلى طى اطالعيه اى اعالم كرد: نظر 
به اهميت توسعه فعاليت رسانه هاى مكتوب در فضاى مجازى، نشريات 

مى توانند با حداقل هزينه، صاحب وبگاه شوند.
بر اين اساس، مديران مسئول نشريات مى توانند براى آگاهى از تسهيالت 

فوق به سامانه جامع رسانه ها(e-rasaneh.ir) مراجعه نمايند.
در اين ســامانه، جدول ارائه خدمات يكى از شركت هاى مورد توافق، بر 
اساس تعرفه ساليانه معرفى شده است.همچنين با توجه به ابالغ صورت 
گرفته به ادارات كل ارشــاد استان ها، نشريات استانى نيز مى توانند از اين 
طريق از اين تســهيالت بهره مند شــوند.امكان استفاده از اين طرح براى 

رسانه هاى نوپا در حوزه الكترونيك نيز وجود دارد.

مسابقات كتابخوانى در همدان 
 برگزار مى شود

 شوراى امر به معروف و نهى از منكر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
به مناســبت ماه محرم، دومين دوره مسابقه كتاب و كتابخوانى بر اساس 
«درســنامه آموزش عمومى امر به معروف و نهى از منكر» را به صورت 

الكترونيكى برگزار مى كند. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان ، كليه 
همكاران، بازنشســتگان وزارت متبــوع و خانواده هاى آنان تا 20 مهرماه 
فرصت دارند به مراجعه به پورتــال www.farhang.gov.ir بخش 
مسابقه كتابخوانى و سايت شوراى امر به معروف و نهى از منكر وزارتخانه 

در اين مسابقه شركت كنند.

روز جهانى جهانگردى بازديد از اماكن 
زيرپوشش ميراث فرهنگى رايگان است 

 ضمن گراميداشت ايام سوگوارى محرم و حفظ حرمت هفتمين شب 
شهادت امام حسين (ع)، امسال مراسم جداگانه اى به مناسبت روز جهانى 

گردشگرى از سوى سازمان ميراث فرهنگى برگزار نمى شود. 
بــه گــزارش روابط عمومى و اطالع رســانى ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى با صدور اطالعيه اى اعالم كرد امسال مراسم 
جداگانه اى به مناسبت روز جهانى گردشگرى از سوى اين سازمان برگزار 

نمى شود.
در اين اطالعيه ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام سوگوارى سيدالشهدا 
(ع) و ياران ايشــان، آمده اســت: "ضمن گراميداشــت ايام سوگوارى 
محرم و حفظ حرمت هفتمين شــب شهادت حضرت امام حسين(ع) و 
همچنين به منظور پرهيز از همايش هاى متعدد و موازى، مراسم جداگانه اى 
به مناسبت روز جهانى جهانگردى از سوى اين سازمان برگزار نمى شود، 
ولى ادارات كل اســتانى ضمن حفظ شئونات و حرمت اين ايام همچون 

سنوات گذشته ويژه برنامه هايى خواهند داشت ". 
در اطالعيه ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى, ضمن 
اعالم حمايت از  برنامه هاى تشــكل هاى گردشــگرى به مناســبت روز 
جهانى جهانگردى، تاكيد شده است:"با توجه به برگزارى مراسم هايى از 
سوى جامعه هتلداران ايران، انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران 
و ســاير تشكل هاى بخش خصوصى گردشگرى به مناسبت روز جهانى 
جهانگردى و هفته گردشــگرى، ســازمان ميراث فرهنگى ضمن پرهيز 
از برگزارى مراســم موازى و با تاكيد بر حفظ شــعائر ايام محرم در اين 
برنامه ها، در راستاى تقويت زحمات و اقدامات بخش خصوصى در اين 

زمينه همكارى و تالش مى كند".

كنگره بزرگداشت آيت ا... تألهى 
در همدان برگزار مى شود

ــتان  ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن  مدي
همــدان از برگــزارى كنگــره بزرگداشــت آيــت ا ... 

ــر داد. ــدان خب ــى در هم تأله
ــژاد  ــا درويش نـ ــارس، عليرضـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــكارى موسســـه  ـــا هم ـــره ب ـــن كنگ ـــرد: اي ـــار ك اظه
ــزار  ــاه 98 برگـ ــى، ارديبهشـــت مـ آيـــت ا...  مدنـ

مى شـــود.
ــن  ــم اي ــالش مى كني ــه ت ــر اينك ــد ب ــا تاكي وى ب
برنامــه بــه صــورت مردمــى برگــزار شــود، 
خاطرنشــان كــرد: مفاخــر و بــزرگان گنجينه هايــى 
هســتند كــه بايــد همــه مــردم از بــركات وجــودى 

ــوند. ــد ش ــان بهره من آن
ــن  ــز در اي ــى ني ــهيد مدن ــه ش ــل موسس مديرعام
نشســت بــا تاكيــد بــر تاثيــر برگــزارى بزرگداشــت 
و معرفــى مفاخــر در جامعــه گفــت: جامعــه 
امــروز برنامــه اى مى طلبــد كــه همــه اقشــار از آن 

بهره منــد شــوند.
حــوزه  در  افــزود:  حجــازى  ســيدمحمدكاظم 
فرهنــگ طرح هــاى خوبــى ارائــه شــده اســت امــا 
بــه انــدازه اى كاربــردى نيســت كــه جوانــان از آن 

ــد. ــردارى كنن الگوب
وى بــا بيــان اينكــه موسســه آيــت ا... مدنــى 
تــالش كــرده مبانــى دارالمؤمنيــن همــدان را 
ــان امــروز تداعــى كنــد، خاطرنشــان  بــراى جوان
كــرد: بايــد بــه اقتضــاى روز بــراى جوانــان 

كنيــم. برنامه ريــزى 
حجــازى بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن موسســه بــراى 
بزرگداشــت  مراســم  برگــزارى  در  همــكارى 
آيــت ا... تألهــى آمادگــى كامــل دارد، گفــت: 
ــرى و  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاكي ــه ب ــا توج ب
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاى وزي پيگيرى ه
ــه  ــاى اولي ــى، طرح ه ــت اهللا تأله در خصــوص آي
شــده  برنامه ريــزى  مراســم  ايــن  برگــزارى 

اســت.

به يك داد زن نيازمنديم
 اون روز تــو پيــاده روى يــه  ديــوار  آگهى 

استخدامى زده بودن  و نوشته بودن :
" به يــك داد زن نيازمنديم " و زيرش يه شــماره 
تماس هم نوشــته بود؛ كنجكاو شــدم و با شماره 
تماس گرفتم و شرايط شغل "داد زن"رو پرسيدم و 
گفتن بايد وايسى جلو در پاساژ و مغازه ى ما و داد 

بزنى و تبليغ جنس هاى  مارو بكنى ..!
با خودم گفتم :

اى كاش اصــال  يه آگهى بزنن و بگن به يك " داد 
زن " جهت اســتخدام در مجلس شوراى اسالمى 
بعنوان نماينده ى مــردم نيازمنديم تا صداى مردم   
رو از گرونى و تورم و بيكارى و فشار اقتصادى  به 

گوش مسئولين برسونه...!!!
در حال حاضر تو مجلس شــوراى اســالمى فعلى 
تعداد انگشت شــمارى " داد زن " وجود داره؛ كه 
اونم توســط  نمايندگان ديگر جلوگيرى ميشــه يا 
ميگن آقا" داد نزن" خوابيم و خوابمون پريد ....!!!  

" به يك داد زن جهت رســاندن صــداى مردم به 
مسئولين  نيازمنديم "

* امين مرتضائى

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

 چهل سال پر فراز و نشيب از انقالب اسالمى 
ايــران مى گذرد با اين وجود ايران در تالش بوده 
تا صنعت گردشــگرى رونق پيدا كند هر چند كه 
هنوز نتوانســته به نقطه مطلوب برسد اما اتفاقات 

مهم آن كم نبوده است.
به گزارش مهر، 40 ســال از انقالب اسالمى ايران 
گذشــته اســت انقالبى كه تغييرات اساسى را در 
كشــور به وجود آورد يكى از ايــن تغييرات در 
حوزه صنعت گردشگرى بود صنعتى درآمدزا كه 
مسئوالن و متوليان كشــور تالش مى كنند آن را 
جايگزين صنعت نفت كنند چرا كه در بســيارى 
از كشورها صنعت گردشگرى بيش از هر صنعت 
ديگرى براى آن كشورها درآمدزاست هر چند كه 
ايران به واســطه اتفاقات مختلفى از جمله تحريم 
ها، جنگ ايران و عراق، تالش دشمن براى ناامن 
جلوه دادن كشورمان نزد مردم كشورهاى ديگر و 
غيره نتوانسته به نقطه مطلوب برسد اما در همين 
چهل سال توانسته ســفر را در سبد خانواده هاى 
ايرانــى بگنجاند و امكانات و زيرســاختهايى را 
فراهم كند كه هر كســى امكان سفر را در داخل 

كشور ولو شهرهاى نزديك داشته باشد.
مى توان گفت كه در اين چهل سال بيش از 600

ماده قانون، آيين نامه، دستورالعمل و ... در حوزه 
گردشگرى نيز تصويب شــده و آنطور كه سعيد 
سازمان  گذارى ســابق  اوحدى معاون ســرمايه 
ميراث فرهنگى در ســخنرانى هاى خود بيان مى 
كرد ايران يكى از پيشرفته ترين قوانين را در حوزه 

سرمايه گذارى خارجى دارد. 
از ســوى ديگر او در سخنرانى هاى خود همواره 
بر اين نكته تاكيد داشت كه اگر گردشگرى و سفر 
قبــل از انقالب تنها به عده خاصى از افراد جامعه 
تعلق داشت اما اكنون هر خانواده اى حداقل يك 

بار  در سال به سفر مى رود.
 بــراى رفاه حال مردم نيز در سفرهايشــان بيش 
از 250 مجتمــع خدماتى رفاهى بين راهى با ارائه 
كليه خدمات متنوع تاســيس شــده است و  270
پارك جنگلى در سطح كشور ايجاد و بوستان هاى 

متعدد شهرى نيز تجهيز شده اند.
ــوان ســفر  ــردم ت ــل ســال پيــش م ــا چه ــر ت اگ
بــه مشــهد مقــدس را هــم نداشــتند امــا اكنــون 
ــار بــه مشــهد  بســيارى از ايرانــى هــا چنديــن ب
رفتــه انــد و ســازمان ميــراث فرهنگــى نيــز 
اعــالم مــى كنــد كــه تنهــا در ســال 96 بيــش از 9

ميليــون نفــر ســفر كــرده انــد كــه عمــده آنهــا بــه 
قصــد زيــارت بــه حــج و عتبــات عاليــات رفتــه 
انــد. از ســوى ديگــر بيــش از يــك ميليــون نفــر 
ــارت  ــه قصــد زي ــز از كشــورهاى همســايه ب ني
بــه ايــران آمــده انــد و گردشــگران ورودى 
ايــران را بــه 5 ميليــون نفــر رســانده انــد. آن هــم 
ــد  ــه و معان ــاى بيگان ــانه ه ــه رس ــى ك در صورت
ــوه  ــن جل ــران و ناام ــره اي ــب چه ــد تخري قص
دادن ايــران را دارنــد امــا همچنــان شــاهديم كــه 
ــر  ــادى از سراس ــگران زي ــان گردش ــران ميزب اي
مراســم  در  حاضرنــد  حتــى  كــه  دنياســت 
عاشــورا و تاســوعاى شــهرهاى گردشــگرى 
ــك  ــرده و آن را از نزدي ــركت ك ــز ش ــران ني اي
ببيننــد آنهــا پــس از خــروج از ايــران اذعــان مــى 
كننــد كــه تمــام آنچــه كــه از رســانه هــا دربــاره 
ــوده و  ــذب محــض ب ــد، ك ــنيده بودن ــران ش اي
ايــران در امنيــت بــه ســر مــى بــرد و پيشــرفت 
هــاى زيــادى داشــته كــه بــا تصــورات آنهــا در 

ــوده اســت. تناقــض ب
توجه به جاذبه هايى كه ديده نمى شدند

تا قبــل از انقالب جاذبه هــاى كوچك و متنوع 

گردشــگرى ماننــد خانــه هاى 
تاريخى، بقــاع متبركه، مقبره هاى 
پيامبران، دانشمندان و مجاهدان و 
علما، مدارس، مســاجد، كليساها، 
آتشكده ها، بازارها، برخى روستاها 
و برخى تپه هاى تاريخى، ارگ ها، 
برج ها، حمام ها، مناره هاى طبيعى 
(دودكش ها) و ســازه ها، پل ها، 
درياچه ها، جزاير و بنادر، كويرها، 
كال هــا و كلوت هــا (كوه هاى 
شــنى) باغ ها، تاالب ها و مرداب 
ها، چشــمه هاى آب گرم معدنى، 
قنات ها، آبشارها، غارها و تپه ها 
و دره هــا، گردنه ها و ... غالبا در 
رديف اماكن گردشگرى محسوب 
نمى شــد پس از انقالب اسالمى 
با ســرمايه گذارى ويژه روى آنها 

401 مورد از اين نوع اماكن آماده ســازى و براى 
بازديد به گردشگران داخلى و خارجى معرفى شد 
در واقع اين جاذبه ها به مناطق گردشگرى تبديل 

شدند.
پس از انقالب پا به پاى جاذبه هاى گردشــگرى 
بين المللى اماكن ويژه اى مثل پيســت هاى بين 
المللى اسكى، اتومبيل سوارى، پاراگاليدر، پارك 
ژوراسيك، درياچه ها و آبشارهاى مصنوعى، براى 
نقاط غيربرخوردار از جمله تهران، بازسازى و  باغ 
هاى گياه شناسى ملى، پرندگان، مينياتورى افتتاح 

و خانه موزه ها و باغ موزه ها نيز ايجاد شدند.
بعد از انقالب بود كه سازمانى مستقل براى ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ايجاد شد كه 
زير نظر رئيس جمهــور فعاليت كند و به بيش از 
4800 دفتر خدمات مسافرتى مجوز فعاليت دهد 
و بســيارى از اختيارات در حوزه ورود و خروج 
گردشــگر به بخش خصوصى فعال در اين حوزه 

سپرده شود.
در اقدامى بى ســابقه براى اولين بــار در تاريخ 
كشــور بعد از انقــالب، دوره مديريت فنى دفاتر 
خدمات مســافرتى تاسيس شد و 30 هزار نفر در 

اين زمينه تربيت حرفه اى شدند.
رشد 400 درصدى هتل هاى ثبت شده در كشور 
و افزايش آن از 291 مورد در ســال 57 به بيش از 
1200 مورد بدون احتساب مهمانسراهاى فراوان 
نهادها، پيشــرفتى در زير ساخت هاى گردشگرى 

تعداد  شــود.  مى  محسوب 
مهمانپذيرها،  ها،  هتل  تخت 
هتل آپارتمان هــا نيز بدون 
اقامتى  مراكز  ساير  احتساب 
تا ســال 1397 به بيشــتر از 
400 هــزار تخــت افزايش 

يافته است.
تنهــا  انقــالب  از  قبــل   
ــا  ــط ب ــوزش مرتب ــز آم مرك
كشــور،  در  گردشــگرى 
و  ايرانگــردى  هنرســتان 
از  پــس  بــود  هتلــدارى 
انقــالب بــا تحولــى شــگرف 
عــالوه بر تاســيس دانشــكده 
از 100 بيــش  گردشــگرى 

گــروه علمــى در دانشــگاه 
هــا و مراكــز آمــوزش عالــى 
مختلــف كشــور در ايــن محــور رونــق زيــادى بــه 

ــد. ــت داده ان ــن صنع ــى اي ــا كيف ارتق
از بعد انقالب دانشــگاههاى ايران به حوزه علم 
گردشگرى پرداخته اند به گونه اى كه 300 عضو 
هيات علمى و صدها مدرس رشــته گردشگرى 
در كشــور تربيت شده اند و شرايط تحصيل بيش 
از 20 هــزار نفر در مقاطع كاردانى، كارشناســى، 
كارشناسى ارشــد و دكترى در گردشگرى با 77
فارغ التحصيل و دانشــجوى مقطع دكترى فراهم 
شده اســت كه از اين ميان 5 نفر از آنها در مقطع 

دكترا فارغ التحصيل شــده اند و 
بــراى بيش از 100 هــزار نفر در 
دانشــگاهها آژانســها و ... شغل 

ايجاد شده است.
اگــر تــا قبــل از انقــالب صنعــت 
40 تنهــا  ايــران  گردشــگرى 
داشــت  گردشــگرى  راهنمــاى 
ــت داراى  ــن صنع ــون اي ــا اكن ام
ــوز  ــاى داراى مج ــزار راهنم 7 ه
گردشــگران  بــه  كــه  اســت 
راهنمــاى  خارجــى  و  داخلــى 
ســفر مــى دهنــد. ايــن موفقيــت 
ــى  ــز علم ــاد مراك ــايه ايج در س
ــده اســت  ــاد ش ــگرى ايج گردش
مراكــزى كــه 5 هــزار و 300 نفــر 
را نيــز بــراى مديريــت هتلهــا 

آمــوزش داده اســت.
ايــران در صنعت گردشــگرى آنقدر پيشــرفت 
داشته كه توانســته براى اولين بار در سال 1392

بــه عنوان نايــب رئيس مجمع عمومى ســازمان 
جهانى گردشگرى برگزيده شود و تا سال 2017
(از ســال 2014) در عضويت شوراى اجرايى و 
كميته بررسى عضويت اعضاى وابسته اين سازمان 

بماند.
 ورود گردشگران سالمت به ايران

در حوزه گردشگرى ســالمت نيز ايران پيشرفت 
هاى زيادى داشته است اگر تا قبل از اين ايران پر 
بود از دكترهاى فليپينى و هندى اما اكنون نه تنها 
در حوزه پزشــكى، ايرانيان سرآمد شده اند بلكه 
از كشــورهاى ديگر نيز براى درمان به ايران سفر 
مــى كنند و امروزه بيش از 200 هزار گردشــگر 
سالمت ساالنه از سراسر دنيا جهت درمان به ايران 

مى آيند.
 برگزيده شــدن شــهر تبريــز به عنــوان پايتخت 
گردشــگرى جهان اسالم در ســال 2018 برگزيده 
شدن شهر همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا 
در سال 2018 معرفى شدن مشهد به عنوان پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم در سال 2017 و معرفى شدن 
اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم در 
سال 2006  تنها گوشــه اى از توجهات جهانى به 

گردشگرى شهرهاى ايران است.
اينها تنها گوشــه اى از فعاليت هاى ايران پس از 
انقالب در صنعت گردشگرى است و بسيارى از 
اتفاقات خارج از شــمارش 
اســت مانند حضــور ايران 
خارجى  نمايشــگاههاى  در 
و تالش همــه متوليان براى 
زدودن چهره ايران هراسى و 
امن جلوه دادن ايران اسالمى 
براى گردشگران خارجى كه 
تا كنون تنها به اخبار رســانه 
هاى معاند چشم دوخته اند. 
ايــن اقدامات در شــرايطى 
انجام مى شــود كه هنوز هم 
عده اى در داخل و خارج از 
كشور مى خواهند تصويرى 
نادرست از ايران و پيشرفت 
نشــان  جهانيان  بــه  هايش 

دهند.

چهل سال فراز و فرود 
صنعت گردشگرى در ايران

اگر تا قبل از انقالب صنعت 
تنها  ايــران  گردشــگرى 
گردشــگرى  راهنماى   40
اين  اكنــون  اما  داشــت 
هــزار   7 داراى  صنعــت 
راهنماى داراى مجوز است 
كه به گردشــگران داخلى 
ســفر  راهنماى  خارجى  و 

مى دهند

ايران در صنعت گردشگرى 
آنقدر پيشــرفت داشته كه 
بار  اولين  براى  توانســته 
در ســال 1392 به عنوان 
عمومى  مجمع  رئيس  نايب 
گردشگرى  جهانى  سازمان 
سال  تا  و  شــود  برگزيده 
در  سال 2014)  2017 (از 
اجرايى  شــوراى  عضويت 
و كميته بررســى عضويت 
ايــن  وابســته  اعضــاى 

سازمان بماند
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