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بازگشت
 امید 
به ُکشتی 
هگمتانه

کشاورزان 
همدانی نگران 
ملخ های صحرایی 
و دریایی نباشند

» جشن سیب« 
در فصل برداشت 
به میزبانی نهاوند 
برگزار می شود

آغاز
 تمهیدات
 اجرایی
 انتخابات

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز
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رابطه متقابل اقتصاد و 
فرهنگ در سال »رونق تولید«

ــوان  ــه عن ــال 98 ب ــعار س  انتخــاب ش
ــم  ــر معظ ــوی رهب ــد« از س ــق تولی »رون
ــن  ــژه ای ــت وی ــار دیگــر اهمی انقــاب، ب
ــی  ــکات اساس ــل مش ــوع را در ح موض

ــد.  ــی ده کشــور نشــان م

افزایش روزافزون زباله گردی
5

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

همراه با همدان پیام
طرح ویژه اشرتاک98
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رزرو اشتراک روزنامه 08138253510

به همت مرکز اسناد غرب کشور 
در کتابخانه ملی ایران "نمایشگاه 

تاریخ" گشایش یافت 

همدان 
میراث دار 

تاریخ 

 مدیــر روابط عمومی فرودگاه همدان 
گفت: به دنبال لغو پروازهای مسیر هوایی 
همدان - کیش، پروازهای مسیر همدان - 

تهران و بالعکس نیز تعطیل شد.
ســید حمیدرضا صائمین در گفت و گو 
بــا  ایرنا افزود: این پرواز که با هواپیمای 
ای.تــی.آر متعلق به شــرکت هواپیمایی 
ایران ایر انجام می شــد، به دلیل استقبال 

نکردن مسافران تعطیل شد.
وی اظهار داشت: این هواپیما از پنج پرواز 

در هفته، به 2 پرواز در هفته کاهش یافت 
و حاال به صورت کامل تعطیل شده است.

صائمین تاکید کرد: نزدیک بودن همدان 
به تهران دلیــل اصلی اســتقبال نکردن 
مسافران از این پرواز ارزیابی می شود و 
بیشتر سفرها در این مسیر از طریق آزادراه 

صورت می گیرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه در صورتی که 
تعداد مسافران این پرواز به 30 تن برسد، 
پروازهای این مسیر هوایی مجدد برقرار 

می شود، توصیه کرد: ادارات، شرکت ها 
و سازمان ها به جای استفاده از آژانس، از 

این پرواز استفاده کنند.
مدیر روابــط عمومی فــرودگاه همدان 
گفت: قیمت بلیت هواپیمای مسیر همدان 
- تهــران به ازای هر نفر 2 میلیون و 500 

هزار ریال تعیین شده بود.
وی افــزود: در حال حاضر پرواز همدان 
- مشــهد در روزهای سه شنبه و جمعه 
توسط شــرکت هواپیمایی قشم ایر انجام 

می شود.
گفتنی اســت، پیش از این پرواز همدان 
- کیش نیز به دلیل آنچه اســتقبال نکردن 
مســافران از این خط پروازی اعام شد، 
در تاریخ 17 فروردین 1398 تعطیل شده 

بود.
گفتنی است، فرودگاه بین المللی همدان 
در پنج کیلومتری شمال شهر همدان قرار 
دارد و مجهز به سیستم های کمک ناوبری 

N است. D B V و  O R / D ME

کشف سر 
بریده 
در همدان

 ســر بریده یک انسان که بخشی از 
آن از بین رفته بود، کشــف و تحویل 

پزشکی قانونی شد.
 ســاعت 15 و 30 دقیقه روز گذشــته 
کشاورزی در تماس با مرکز فوریتهای 
پلیسی 110 خبر از وجود یک سر بریده 
در بیشه زارهای بلوار فرودگاه این شهر 

می دهد.
به گــزارش ایرنا ، تیمــی از ماموران 
کانتری جورقان برای بررسی موضوع 
به محل اعزام شــده و در بررسی های 

مقدماتی مشخص شد این سر متعلق به 
انسان است.

تنها قسمتی از جمجمه و قسمت عقب 
ســر باقی مانده ود و احتمال می رود 
مابقی قسمت های سر طعمه حیوانات 

درنده شده باشد.
مامــوران بــرای کشــف تنــه ایــن ســر 
اقــدام بــه گشــت زنــی و تجســس در 
حوالــی محــل کردنــد کــه تنهــا موفــق 
ــد قطــره خــون مــی  ــه مشــاهده چن ب

شــوند.
پس از اطاع رســانی این موضوع به 
بازپرس کشــیک دادســرای همدان و 
حضور تیم بررســی صحنه جرم پلیس 
آگاهــی، تحقیقات تخصصــی آغاز و 
سر بریده تحویل پزشکی قانونی شده 

است.

پیش بینی 
جمع آوری
 12 میلیارد 
تومان صدقه 
در همدان

 مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان 
پیش بینــی کرد تا پایان ســال 98، 12 
میلیــارد تومان صدقه توســط خیران 

همدانی جمع آوری شود..
پیمان ترکمانه در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه صدقات در 12 ماهه ســال 
97 نســبت به مدت مشابه در سال قبل 

با رشــد همراه بوده است، اظهار کرد: 
نیکــوکاران همدانی در ســال 97، 10 
میلیــارد و 780 میلیــون تومان صدقه 

پرداخت کرده اند.
وی با اشاره به نحوه هزینه کرد صدقات 
جمع آوری شــده، ادامــه داد: صدقات 
جمع آوری شــده بــرای مددجویان در 
پرداخت  قالب کمک هــای درمانــی، 
امــور فرهنگی،  جهیزیه، آمــوزش  و 
کمک به تأمین و تعمیر منازل مسکونی 
مددجویان، ایجاد اشتغال و کمک های 

موردی هزینه می شود.
ترکمانه با بیان اینکه شهرستان همدان 
بیشترین میزان پرداخت صدقه را داشته 
است، خاطرنشان کرد: از این شهرستان 
چهار میلیــارد و 684 میلیــون تومان 

صدقه جمع آوری شده است.

پرواز همدان - تهران تعطیل شد

فرمانده پایگاه سوم شکاری 
شهیدنوژه منصوب شد

 امیر سرتیپ دوم خلبان رضا خدایی به فرماندهی 
پایگاه سوم شکاری شهید نوژه و ارشد نظامی آجا در 

استان همدان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومــی فرمانداری همدان طی 
مراسمی با حضور نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســامی، نماینده ولــی فقیه در 
اســتان، معاون سیاسی امنیتی اســتاندار، فرماندار 
همدان و دیگر مســئوالن کشــوری و لشــکری با 
قدردانــی از امیرســرتیپ دوم خلبــان محمد زال 
بیگی، امیر سرتیپ دوم ســتاد رضا خدایی به این 

سمت منصوب شد.
امیر زال بیگی با ارتقای جایگاه به عنوان فرمانده پایگاه 
یکم شکاری شهید لشکری مهرآباد منصوب خواهد 

شد.
رضا خدایی پیش از این مسئولیت جانشین فرماندهی 

پایگاه شهید نوژه را بر عهده داشت.

استادیار دانشکده معماري در گفت وگو با همدان پیام 
مطرح کرد

نبايد جمعيت شهر همدان 
افزايش يابد

■ مطالعه دقیق براي الحاق 4 روستا به شهر همدان انجام نشده است
■ برخی ساخت و سازهای بدون مطالعه در شهر صورت گرفته است

استقبال گرم آبمشگینی ها 
از خیر نمونه و مدرسه ساز کشوری 
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جاذبه های کاذب 
و فریبنده شهرها 
عامل مهم مهاجرت 
روستائیان به شهر

 جاذبــه هــای کاذب و فریبنده 
شهرها به عاملی مهم برای مهاجرت 
روستائیان و ایجاد حاشیه نشینی در 

شهرها تبدیل شده است.  
 معاون امور اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری همدان با 
اشــاره به معضات ناشی از حاشیه 
نشــینی در شهرها اظهار کرد: امروز 
بخشــی از جرائــم و آســیب های 
اجتماعــی در مناطق حاشیه  نشــین 
شــهرها رخ می دهد و این مناطق 
به بستری برای بروز پدیده های نو 

ظهور تبدیل شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســعید  اســتان،  دادگســتری 
گلســتانی بــا بیان اینکــه برخی 
از روســتائیان بــه علــت فقدان 
فریــب  در روســتاها  امکانــات 
جاذبه هــای شــهری را خورده و 
بــه شــهرها مهاجــرت می کنند، 
افــزود: مهاجران به علت افزایش 
بی رویــه قیمت اراضی و اماک 
در شــهرها به ناچار در حاشــیه 
شــهرها اقــدام بــه ســاخت بنا 
نیز  موضوع  همیــن  کــه  می کنند 
به خــودی خود به یــک چالش 
مدیریت شهری  در حوزه  اساسی 

است. شده  تبدیل 
 معاون امور اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگســتری همدان با 
تأکید بر افزایش اعتبارات طرح های 
عنوان  روســتائیان  توانمندســازی 

کرد: در جهــت مهاجرت معکوس 
روســتائیان باید زمینه  رونق کسب 
و کار و زندگی را در روســتا فراهم 
کرد و بــرای این امــر برنامه ریزی 

شود.
 وی با اشاره به اینکه در سالجاری 
در  معاونت  ایــن  وضعــی  حوزه 
و  رشــد  از  پیشــگیری  جهــت 
گسترش مناطق جدید و بافت های 
ناکارآمــد شــهری گام های خوبی 
با  کرد:  عنوان  است،  برداشته شده 
تمرکز به اهداف کارگروه مذکور و 
اجرای  در  دستگاه ها  مشارکت  نیز 
طرح های مرتبط با توانمند ســازی 
جامعه روستائی با هدف پیشگیری 
از مهاجرت بی رویــه و نامتعارف 
بــروز  از  می توانــد  روســتائیان 
شــکل گیری حاشیه نشــینی جدید 

کرد. پیشگیری 

قتل روحانی46 ساله درکوچه »آخوند«
■ اعتراف ضارب متواری در اینستاگرام
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عطاری ها حق دخالت در امور درمان را ندارند

 معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان بابیان اینکه عطاری ها 
حق دخالت در امور درمان را ندارند، گفت: رســانه ها باید دانش ســامت مردم را ارتقا 

دهند.
ایرج خدادادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ســال های سال عطاری ها در شهر و استان 
همدان شناسنامه نداشتند و مجوز فعالیت آنها مشخص و معتبر نبود، گفت: وضعیت به 

گونه ای بود که هر فردی حتی بدون تحصیات اولیه به حرفه عطاری مشغول می شد.
وی با تاکید بر اینکه عطاری ها باید برای فعالیت در این زمینه دســتورالعملی را رعایت 

کنند، اظهار داشت: از سال گذشته یک دوره آموزشی برای عطاری ها برگزار می شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان با بیان اینکه کسی حق ورود 
به این حوزه کاری را ندارد مگر اینکه مجوز فعالیتش را از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
دریافت کرده باشــد، گفت: دریافت این مجوز مشروط به گذراندن دوره پیش بینی شده 
است.خدادادی همچنین با تأکید بر اینکه عطاری ها حق دخالت در امور درمان را ندارند، 
گفت: در این زمینه بیش از اینکه مجموعه دانشــگاه علوم پزشکی مسئول و مؤثر باشد 

رسانه ها دخالت دارند و باید دانش سامت مردم را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه سال گذشته 35 نفر در دوره های آموزش عطاری ها شرکت کردند، گفت: 
بر همین اساس در سال گذشته 35 واحد عطاری جدید در استان همدان راه اندازی شده 

اســت.خدادادی با اشاره به اینکه آئین نامه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی تنظیم شد که 
نحوه فعالیت واحدهای فروش گیاهان دارویی و عطاری ها را مشــخص می کرد، افزود: 
اینکه به چه افرادی اجازه فعالیت در این عرصه داده شود و نحوه استمرار فعالیت افراد و 

شرکت در دوره های آموزشی در آئین نامه ذکر شده است.
فروش هرگونه دارو چه داروهای شــیمیایی و چه غیر شــیمیایی خــارج از داروخانه 
ممنوع اســت وی با اشــاره به ممنوعیت دخالت عطاری ها در حوزه درمان که توســط 
معاونت درمان دانشگاه پیگیری می شود، عنوان کرد: معاونت غذا و دارو نیز بازرسی ها و 
نظارت های خود را مبنی بر اینکه هیچ گونه فرآورده دارویی اعم از دست ساز، صنعتی در 

این واحدها فروخته نشود، در دستور کار دارد.

خبر

رابطه متقابل اقتصاد و فرهنگ 
در سال »رونق تولید«

حسین پارسا »

 انتخاب شعار سال 98 به عنوان »رونق تولید« از سوی رهبر معظم 
انقاب، بار دیگر اهمیت ویژه این موضوع را در حل مشکات اساسی 
کشور نشان می دهد. تولید ملی، اگرچه مفهومی اقتصادی است و به 
نیروی انسانی، سرمایه، عرضه و تقاضا وابسته است، اما رونق و رشد 
آن، بــه عوامل دیگری هم نیــاز دارد. چنین عواملی از جنس فرهنگ 
هستند و کیســت که نداند بدون ساخِت فرهنگ، هیچ پروژه ملی به 
ســرانجام نخواهد رسید و عاقبت به خیر نخواهد شد. به این ترتیب، 
می توانیم و باید از رابطــه فرهنگ و اقتصاد حرف بزنیم و از دل آن 

به رونق تولید برسیم.
1- یکی از مهمترین کارکردهای انتخاب شعارهای هر سال، ساخِت 
»فرهنگ عمومی« است. شعار سال روح و جهت دهی کلی برنامه ها 
را مشخص کرده و فرهنگ عمومی جامعه را شکل می دهد. شعارهای 
سال، برای مردم و مسئوالن به عنوان نقشه راه کشور، نه فقط در یک 

سال، که تا رفع مشکل تلقی می شوند. 
پس شــعارها حتی اگر اقتصادی هم باشند فراتر از یک دستورالعمل 
صرفا اقتصادی، در پی ســاخِت فرهنگ هستند. با همین نگاه، وقتی 
صحبت از رونق تولید می شود باید ابتدا دالیل ضعف آن را بشناسیم.  
زمانی که فرهنگ اســتفاده از کاالی ایرانی در خانواده ها رخنه کند، 
تولیــدات داخلی افزایش می یابد و همزمان تولیدکنندگان هم مجبور 
خواهند بود کیفیت کاالی خود را باال ببرند. نتیجه مستقیم این اتفاق، 
رشد کیفی و کمی تولید است. چه زمانی کاالی داخلی بیشتر استفاده 
می کنیم؟ وقتی بپذیریم که کاالی داخلی چرخ اقتصاد کشــور را راه 
می اندازد و سود آن در بلندمدت برای همه خواهد بود. چنین درکی 
از واقعیت، جز با ســاخِت فرهنگ میسر نیست. آیا ادارات و سازمان 
هــای مختلف برای این موضوع برنامه ای دارنــد و به آن فکر کرده 
اند؟ این پرســش از آن جهت مهم است که بدانیم دولت با چه ساز و 
کارهایی قصد رونق تولیــد را دارد و آیا اصوال به بخش فرهنگی آن 

اندیشیده است؟
2- نســبت دوم تولید با فرهنگ، بســط این مفهوم اقتصادی به بازارِ 
فرهنگی است. در سال های گذشته تولیدات فرهنگی خارج از کشور 
با قدرت در حال ورود به خانواده های ایرانی هستند. به طور خاص، 
شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به مثابه بازوهای قدرتمند این 
هژمونی عمل می کنند. در مقابل این نیروی پرنفوذ، تولیدات فرهنگی 
ما تا چه حد توان مقابله دارند؟ پیش از این مقایســه اما، بهتر است به 

وضعیتمان نگاهی بیندازیم. 
فرهنگ را اصوال فیلم و کتاب و موســیقی و نمایش و از این مقوالت 
می سازند. اما بهتر است واقعیتی را بپذیریم. در این روزها بسیاری از 
اهالی فرهنگ درگیر مشکات اقتصادی هستند و بسیاری دیگر عطای 
کارشان را به لقایش بخشیده اند و فرهنگ را رها کرده و دنبال کار نان 
و آب دارتری رفته اند. محصولی هم اگر تولید می شــود یا با سخت 
گیری های مســئوالن، آب می شــود و یا در بازار فروش توانی برای 
خودنمایی نخواهد داشت. در این شرایط، کمک به فرهنگ می تواند 
پیوست مهمی در تحقق اهداف سال »رونق تولید« برای سازمان ها و 

ادارات مختلف باشد. 
اگر باور داریم که رونق تولید به فرهنگ ســازی نیاز دارد و فرهنگ 
نیز با محصوالتش ســاخته می شود باید برای کمک به فرهنگ دست 
بجنبانیم. کمک به فرهنگ با هدف افزایش تولید ملی، در سال 98 هیچ 

اما و اگری نخواهد داشت.

1-مشخص نبودن استانی یا استانی نبودن انتخابات است. گفتنی است 
در صورت استانی برگزار نشدن انتخابات تعداد داوطلبان بیشتر خواهد 

بود.
2- برخی احزاب اصاح طلب اســتان نســبت به انتصاب مدیر کل 
فرهنگ و ارشــاد اســامی واکنش نشــان داده اند. گویا آنها احتمال 
انتصاب برخی افراد را نپســندیده و خواستار دقت در این زمینه شده 
اند. گفتنی است آخرین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی عضو فعال 

یکی از احزاب اصاح طلب بود.
3- شــورای هماهنگی اصاح طلبان کشــور امروز درباره انتخابات 
مجلس جلســه دارد. گویا این جلســه درباره چگونگی برخورد این 
گروه با انتخابات مجلس اســت. گفتنی اســت اصاح طلبان درباره 
مشــارکت مشروط ، مشارکت بی شــرط یا هیچ کدام در این جلسه 

بحث خواهند کرد.
4- در فیلــم های تلویزیونی ماه مبارک رمضــان هم اثری از همدان 
نیست. گویا معرفی همدان از طریق فیلم ها و سریال های مناسبتی به 

فراموشی سپرده شده است. 
گفتنی اســت ساخت ســریال علی البدل و پخش آن از تلویزون در 

معرفی طبیعت و تاریخ همدان بسیار موثر بود.
5- ترافیک همدان در مناطق گردشگری به حال خود رها شده است. 
گویا شــهرداری هیچ فکری برای کاستن از این ترافیک ندارد. گفتنی 
اســت درمانهای مقطعــی و موقتی مانند ایجــاد دور برگردان ها در 

بلوارهای همدان هم اکنون خود به عوامل ترافیک اضافه شده است.

تا پایان سال انجام می شود
پایان یک پروژه 17 ساله در اسدآباد

 فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: پروژه نیمه کاره کانون فرهنگی، 
تربیتی شهید طائفی شهرستان اسدآباد تا پایان سالجاری افتتاح می شود 

و پس از 17 سال به سرانجام خواهد رسید.
به گزارش ایســنا، کریم حمیدوند در شــورای آمــوزش و پرورش 
شهرســتان اسدآباد، اظهار کرد: اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان از 
محل سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به این پروژه 
ســال گذشــته تخصیص یافت که این پروژه 17 ساله نیمه کاره را از 
باتکلیفی خارج می کند و تا پایان ســال تکمیل می شــود و به بهره 

برداری می رسد.
وی بــا بیان اینکه اســدآباد خانه معلم ندارد، تصریــح کرد: با افتتاح 
این پروژه مهم حوزه آموزش و پرورش مشــکل خانه معلم و کانون 

فرهنگی و تربیتی شهرستان مرتفع خواهد شد.

ورود آب به سد اکباتان ادامه دارد

 مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــال آب ــت: در س ــت، گف ــده اس ــر ش ــتان پ ــدهای اس ــی س تمام
جــاری تــا کنــون 590 میلی متــر بــارش در اســتان همــدان صــورت 
ــدت مشــابه ســال گذشــته 120 درصــد  ــه م ــه نســبت ب ــه ک گرفت

ــش دارد. افزای
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــتوده در گفت وگ ــور س منص
ــرد: در حــال  ــه دارد، اظهارک ــان ادام ــان همچن ورودی ســد اکبات
ــه  ــه طوریک ــده ب ــر ش ــل پ ــور کام ــه ط ــان ب ــد اکبات ــر س حاض
ظرفیــت ایــن ســد 35 میلیــون متــر مکعــب اســت و 1000 لیتــر 

ــی شــود. ــرای مصــارف شــرب برداشــت م ــه ب در ثانی
ــر مکعــب  ــون مت ــان اینکــه ظرفیــت ســد آبشــینه 5 میلی ــا بی وی ب
اســت، تصریــح کــرد: ســد آبشــینه از ســرریز اکباتــان پــر شــده و 

ــود. ــتفاده نمی ش ــرب اس ــرای ش ــا ب فع
وی خاطرنشــان کــرد: ســد کان مایــر بــا 45 میلیــون متــر مکعــب 
ــر  ــد 20 مت ــن س ــده و ورودی ای ــر ش ــل پ ــور کام ــه ط ــت ب ظرفی

مکعــب و خروجــی آن نیــز 20 متــر مکعــب اســت.
ــرداد و  ــت ســد ســرابی تویســرکان خب ــر شــدن ظرفی ســتوده از پ
افــزود: ســد ســرابی تویســرکان بــا 9.2 میلیــون متــر مکعــب کامــل 

شــده و درحــال ســرریز اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــر شــده اســت،  ــز پ 85 درصــد از ظرفیــت ســد شــیرین ســو نی
گفــت: ســد شــنجور رزن در حــال حاضــر پــر شــده و 5 میلیــون 
متــر مکعــب آب دارد همچنیــن  از 5 میلیــون مترمکعــب ظرفیــت 
ــاد اســدآباد 4.3 میلیــون مترمکعــب آن پــر شــده  ســد نعمــت آب

اســت.

دمای هوای همدان افزایش می یابد

ــت  ــا فعالی ــت: ب ــدان گف ــی هم ــناس اداره کل هواشناس  کارش
جــوی پایــدار و افزایــش دمــا در ایــن اســتان، آســمان همــدان تــا 

ــری پیــش بینــی مــی شــود. ــا قســمتی اب ــه صــاف ت ــان هفت پای
محمــد حســن باقــری در گفــت و گــو بــا  ایرنــا افــزود: بــر اســاس 
ــه  ــی هواشناســی در حــال حاضــر هیچگون ــش یاب ــای پی نقشــه ه
ســامانه بارشــی در اســتان همــدان فعــال نیســت و آســمان اســتان 
تــا پایــان هفتــه صــاف و در برخــی از نقــاط همــراه بــا تشــکیل ابــر 

محلــی پیــش بینــی مــی شــود.
وی اظهــار داشــت: امــروز  بــه دلیــل وجــود ابرهــای محلــی، امــکان 

بــارش ضعیــف و پراکنــده بــاران در ارتفاعات وجــود دارد.
باقــری شــکیب عنــوان کــرد: تــا انتهــای هفتــه، رونــد افزایشــی دمــا 
ادامــه دارد و دمــای کمینــه و بیشــینه اســتان، روزی یــک تــا 2 درجه 

ســانتیگراد افزایــش مــی یابد.

 حجــت االســام »مصطفی قاســمی«، 
روحانی  46 ســاله ظهر دیــروز مقابل درب 
مدرســه حــوزه علمیــه آیــت ا... ماعلی 
معصومی همدانی واقع در خیابان شــهدا به 

ضرب 2 گلوله به قتل رسید.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان در این باره 
توضیح داد : سرنشــینان ناشناس یک دستگاه 
خودروی سواری 206 ظهر دیروز در مجاور 
حوزه علمیه شــهر همدان 2 گلوله به سمت 

این روحانی شلیک کردند.
بخشعلی کامرانی صالح در گفت و گو با ایرنا 
بدون اشاره به نوع ساح استفاده شده توسط 
ضاربان، بیان کرد: تیم های پلیســی در محل 
حضور یافته و طرح مهار برای دستگیری این 

افراد اجرا شده است.
وی بیان کرد: هنــوز در مورد علت و انگیزه 
این قتل مدارکی در دســت نیست و پس از 
دســتگیری ضاربان می تــوان در این زمینه 

اظهار نظر کرد.
 اعتراف قاتل در اينستاگرام

کامرانی صالح با بیــان اینکه ضارب از روی 
اطاعات پاک خودرو شناســایی شده است 
و تاش برای دستگیری او ادامه دارد، گفت: 
البته قاتل در اینســتاگرام خود اعتراف به قتل 

این طلبه کرده است.
وی افــزود: خودرویــی هم کــه قاتل از آن 

استفاده کرده، متعلق به خودش بوده است.
جوان  روحانی  قتل  علت   تشخيص 

تنها با اعتراف قاتل امکانپذير است
ــا  ــی ب ــم در گفت وگوی ــدان ه ــتان هم دادس
ــا اشــاره بــه قتــل روحانــی جــوان  ایســنا، ب
در مقابــل حــوزه علمیــه ایــن شــهر بــا بیــان 
ــتگیری  ــرای دس ــی ب ــات انتظام ــه مقام اینک
قاتــل و تشــخیص انگیــزه وی در تکاپــو 

ــر داد. ــایی وی خب ــتند، از شناس هس
کامــران حمــزه در تشــریح ایــن خبــر گفــت: 
اعــام انگیــزه قاتــل تنهــا پــس از دســتگیری 
ــکان  ــس ام ــط پلی ــات توس ــام تحقیق و اتم
ــه  ــر در رابط ــال حاض ــت و در ح ــر اس پذی
ــر  ــار نظ ــوان اظه ــل وی نمی ت ــت قت ــا عل ب

کــرد.
وی ادامــه داد: برخــی از خبرگزاری هــا از 
ــد  ــتفاده کردن ــی اس ــهادت روحان ــظ ش لف
در صورتــی کــه ممکــن اســت علــت قتــل 
ایــن روحانــی خصومــت شــخصی باشــد و 
نبایــد از ایــن لفــظ بــرای قتــل پیــش آمــده 

ــود. ــتفاده ش اس
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــدان در پای ــتان هم دادس
تشــخیص انگیــزه قتــل فقــط بــا اعتــراف و 
ــا  ــت و ت ــر اس ــل امکان پذی ــتگیری قات دس
زمــان دســتگیری وی نبایــد اظهــار نظــری از 

ــود. ــام ش ــران انج ــوی دیگ س
 رسيدگی فوق العاده به پرونده

ــز  رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان نی
ــی  ــه همدان ــل طلب ــده قت در خصــوص پرون
ــه  ــیدگی ب ــرد: رس ــر ک ــار نظ ــه اظه اینگون
ایــن پرونــده بــه صــورت فوق العــاده انجــام 

خواهــد شــد.
ــان اینکــه دســتورات  ــا بی ــدری ب ــوکل حی ت
الزم در ایــن زمینــه نیــز صــادر شــده اســت 
ــواری  ــدازی مت ــس از تیران ــل پ ــت: قات گف
ــده  ــایی ش ــون شناس ــا چ ــت ام ــده اس ش
ــود. ــتگیر ش ــر دس ــه زودت ــم هرچ امیدواری

از  همدانی  روحانــی  قتل  جزئيات   
زبان شاهدان عينی

خبرگــزاری فــارس نیــز روز گذشــته در 
گزارشــی بــه بیــان جزئیــات قتــل پرداخــت. 
مبنــی بــر اینکــه  برخــی از شــاهدان عینــی 
کــه شــاهد قتــل یــک روحانــی 46 ســاله در 
همــدان بودنــد، جزئیــات ماجــرا را اینگونــه 

تشــریح کردنــد.
ایــن روحانــی »مصطفــی قاســمی« نــام دارد 
ــی  ــه یکــی از شــاهدان عین ــه گفت ــا ب کــه بن

حادثــه وقتــی از حــوزه علمیــه خــارج 
شــده اســت از پشــت بــه ضــرب دو گلولــه 

ــد. ــل می رس ــه قت ــارب ب ــط ض توس
ــد  ــوان می کن ــی دیگــری عن ــاهد عین ــا ش ام
ضــارب کــه ســوار بــر خــودروی 206 بــوده 
ــد و  ــان شــهدا را دور می زن ــار خیاب ــد ب چن
ــد  ــه آخون ــراف کوچ ــم در اط ــار ه ــد ب چن
قــدم می  زنــد یعنــی منتظــر یــک نفــر بــوده 
اســت، وقتــی ایــن روحانــی از حــوزه 
علمیــه خــارج می شــود او را بــه اســم 
صــدا کــرده و عنــوان می کنــد »شــما آقــای 
قاســمی هســتید؟« وقتــی ایــن روحانــی 
اســت،  خــودش  کــه  می کنــد  عنــوان 
بــه ســمتش شــلیک می کنــد و متــواری 

می شــود.
بعــد از وقــوع ایــن قتــل، ضــارب کــه 
ــه  ــام دارد در صفح ــی« ن ــروز حاجیلوی »به
ــن  ــل ای ــه قت ــبت ب ــود نس ــتاگرام خ اینس
روحانــی اعتــراف می کنــد. پلیــس هــم 
کــه بافاصلــه در صحنــه وقــوع جــرم 
ــود، بعــد از انتشــار مطلــب  حاضــر شــده ب
ــر  ــن ضــارب، خب در صفحــه اینســتاگرام ای
ــد  ــوان می کن ــد و عن ــایی او می ده از شناس
ــی  ــده و خودروی ــتگیر ش ــل دس ــرادر قات ب
ــتفاده  ــل اس ــوع قت ــان وق ــه از آن در جری ک
شــده نیــز متعلــق بــه بــرادر او بــوده اســت.

 در مورد قاتل

قاتــل در منطقــه قاســم آباد همــدان زندگــی 
ــداران  ــی از طرف ــه برخ ــه گفت ــد و ب می کن
»وحیــد مــرادی« از اراذل و اوبــاش معــروف 
ــته  ــته کش ــال گذش ــه س ــت ک ــدان اس هم
ــا و  ــن عکس ه ــش از ای ــرد پی ــن ف ــد؛ ای ش
ــرم در  ــاح های گ ــواع س ــا ان ــی ب فیلم های

ــود. ــرده ب صفحــه اینســتاگرامش منتشــر ک
 مقتول کيست؟

»مصطفــی قاســمی« روحانــی کــه  روز 
گذشــته بــه قتــل رســیده اســت، امــام 
بــود  جماعــت مســجد حــاج کربعلــی 
و چنــدی پیــش هــم در حــوزه علمیــه 
دامغانــی بــه عنــوان مســؤول کتابخانــه 

می کــرد. فعالیــت 
ــری  ــع آگاه دیگ ــه منب ــر اینک ــوع دیگ موض
هــم  و  ضــارب  »هــم  می کنــد  عنــوان 
مضــروب هــر دو ســاکن یــک منطقــه 
ــود  ــاید وج ــوع ش ــن موض ــتند«. همی هس
انگیــزه شــخصی را قــوت بخشــد، هــر 
چنــد مراجــع رســمی نیــروی انتظامــی مــی 
گوینــد بایــد قاتــل را دســتگیر کــرد و بعــد 
از آن در مــورد انگیــزه ایــن اتفــاق مطمئــن 

ــد. ش
گفتنــی اســت کــه جزئیــات ضاربیــن و 
انگیــزه از ایــن حادثــه هنــوز مشــخص 
ــری  ــر، خب ــم خب ــه تنظی ــا لحظ ــت و ت نیس
از دســتگیری ضــارت منتشــر نشــده اســت.

قتل روحانی46 ساله درکوچه »آخوند«
■ اعتراف ضارب متواری در اینستاگرام

کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمــدان پیام: فرمانــدار نهاوند در 
یک ســالگی حضورش بعنوان ســکاندار 
شهرستان نهاوند در دومین نشست خبری 
سال98 با رســانه ها به تشریح عملکرد و 

فعالیت های خود در این مدت پرداخت.
روستاگردی های ناصری از جمله اقداماتی 
بود که در طول این یک سال یکشنبه های 
هرهفته، در جمع اهالی روستاها انجام شد 
و کار را تا حدودی برای بخشداران و البته 
مردم آســان تر کرد و خودش مستقیم در 

جریان امور قرار گرفت و پیگیری کرد.
 ناصری به گفته خودش در دورانی کار را 
در نهاوند عهده دار شــد که شرایط مالی و 
تحریم ها عرصه را برای اشــتغال و صنعت 

شهرستان تنگ کرده بود.
هرچند شــنبه هــای هر هفته هــم برای 
کارگــروه اشــتغال و رفــع موانــع تولید 
اختصاصی شــده بود اما در این نشســت 
آماری از خروجی این کارگروه ارائه نشد.

ناصری در جمع رســانه ها از یک ســال 
فعالیتش در شهرستان گزارش داد وعملکرد 
خود و دســتگاههای اجرایی شهرستان را 

موفق ارزیابی کرد
هرچنــد آزمــون اصلــی بــرای ناصری 
برنامه هایــی اســت که در ســال جاری و 
ماههای پیش رو از جمله انتخابات خواهد 

بود.
انتخاباتی کــه حضور کاندیداهای احتمالی 
ایــن روزهــا در محافل عمومــی قد علم 
کرده و پایتخت نشــین ها را برای فعالیت 

زودهنگام به شهرستان آورده است.
ناصری در جمع رســانه های شهرســتان 
گفت: روز نخســت حضورم در شهرستان 
اعام کردم که خط قرمز من مردم و تامین 
مطالبات مردم است و مدعی هستم که این 
یک سال هیچ ارباب رجوعی دست خالی 
و بدون پیگیری از پشــت در اتاق خدمتم 

نرفته است.
برای همین هم بخش عمده ای از توفیق در 

خدمتم را حضور رسانه ها میدانم.
 ۶۵روستاگردی و ۲۴۰مصوبه

فرماندار نهاوند گفت: از ابتدای تیر 97با 
روســتاگردی   65  ، روســتاگردی  طرح 
را در جمــع مردم روســتاها بــا مدیران 
دستگاههای خدماتی و اجرایی شهرستان 
رفتیــم، حاصــل آن 240 مصوبه بود که 
اعتبار  2میلیارد  14 مصوبــه  برای حدود 
نیاز دارد کــه برای کمیتــه برنامه ریزی 

ایم. گذاشته 
ســال پــرکاری داشــتیم و خروجی های 
متفاوتی هم در حوزه های مختلف داشــته 
ایم از حمایت های نماینده هم در مجلس 

قدردانی میکنم.

ناصری بــا بیان اینکه پروژه های عمرانی 
شهرســتان بر اساس مطالبات مردمی باید 
سرعت بیشتری بگیرد، گفت: 76 کیلومتر 
راه روســتایی و شــهری نیاز به آسفالت 

دارد.
+تامین 70درصد سیب استان از نهاوند

فرماندار نهاوند با بیان اینکه در شهرستان 
12هزار هکتــار به باغات اختصاص دارد 
که با بیش از 2هزار باغدار اداره می شود 
، تولید ساالنه 123هزار تن میوه را از این 
باغات اعام کرد که 2هزار و 500 هکتار 
آن مربوط به باغات سیب با تولید ساالنه 
60تا 70هزار هکتار تن است و 70درصد 
سیب تولیدی اســتان را ساالنه شهرستان 

تامین می کند. نهاوند 
ناصری گفت: جشــن برداشــت سیب را 
امسال برای رونق صنایع تبدیلی شهرستان 

برگزار می کنیم.
 برای رونق بازار روز جديد حمايت 

کنيد
فرمانــدار نهاوند همچنین درباره بازار روز 
نهاوند و انتقــال نافرجام این بازار به محل 
جدید گفت: بــازار روز جدید نهاوند نظر 
بنده و کارشناس گرفته نشد، سرمایه گذار 
بخــش خصوصی بود ابتدای کار گفتیم که 
منصرف شــود اما حاال با هزینه میلیاردی 
اداره می شــود نه کمکی به وی کرده ام نه 

تســهیات دولتی داده ایم که حاال بگوییم 
چرا اینطور شد؟!

هرچند معتقدم سیاســت های تشویقی که 
باید به این بازار سوق داده نشد، آنطور که 

انتظار میرفت حمایت نشد.
وی درباره بازار پلمپ شــده ســعدی هم 
گفــت: بازار روز قدیم کاربری مســکونی 
دارد و کاربری تجــاری ندارد و باید برای 
رونق بازار جدید تــاش کرد ماهم پیگیر 

هستیم.
 انتخابات آزمون حيثيتی 

ناصری با بیــان اینکــه، انتخابات حیثیت 
و آبروی ما اســت و برای ما بســیار مهم 
اســت، گفت: از خرداد و تیرماه دوره های 
عوامل  و  فرمانــدار  نمایندگان  آموزشــی 

اجرایی برگزاری انتخابات آغاز می شود.
 مدیــران هم در عرصــه انتخابات باید بی 
طرفی خود را اعــام کنند چون وظیفه ما 

فقط برگزاری انتخابات سالم است.
+پیشــنهاد جشنواره عشــایری به میزبانی 

نهاوند
ناصری گفت: پیشــنهاد برگزاری جشنواره 
عشایری استان همدان به میزبانی نهاوند را 
با مدیر کل عشایری استان مطرح کردم که 
امیدواریم با پیگیری بتوانیم این جشــنواره 
را در شهرستان با حضور مسئوالن کشوری 

برگزار کنیم.

شناخت حق از باطل در فتنه ها 
با تسمک به اهل بیت)ع( امکان پذیر است

 امــام جمعه همــدان با بیــان اینکه در جهان امــروز دنباله 
خاندان امویان، ســفیانی ها همچنان بــه فتنه افروزی می پردازند 
گفت: شــناخت حق از باطل در فتنه ها با تسمک به اهل بیت)ع( 

است. امکان پذیر 
ــه گــزارش تســنیم ، حجــت االســام  حبیــب شــعبانی در نمــاز  ب
ــکل های  ــه ش ــه ب ــروز فتن ــان ام ــه در جه ــان اینک ــا بی ــه ب جمع
مختلــف توســط ســفیانی ها در حــال اجراســت اظهــار داشــت: بــر 
ــه  ــه و فتنه گــری ســفیانی ها را ک ــم بســاط فتن ــات ه اســاس  روای
دنبالــه خانــدان امویــان هســتند بــه دســت صاحب الزمــان حضــرت 

ــد. ــد ش ــده خواه ــن برچی ــج( از روی زمی ولی عصر)ع
وی دربــاره فتنه با نقل قول از یکــی از معصومان)ع( افزود: وقتی 
فتنه شکل بگیرد تشخیص حق از باطل دشوار می شود و غباری بر 
چهره حق می نشــیند که مردم نمی توانند تشخیص صحیح حق از 
باطل داشــته باشند و بر اســاس همین روایت مردم در این شرایط 
بــه روش و منش و حرکات ائمه معصــوم)ع( و خاندان آنها برای 
شــناخت حق از باطل باید توســل بجویند و از آنان پیروی کامل 

داشته باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت: فتنه سازان و فتنه 
برانگیزان کسانی هستند که ارزشی برای حقوق بشر قایل نیستند و آن 
را دســتاویزی برای حمله به مسلمانان و جهان اسام قرار دادند اگر 
آمریکا و دنبال روهای بی چون چرای آنان که از خاندان سفیانی هستند 
چرا وقتی 37 نفر را در عربســتان به جرم شــیعه بودن اعدام کردند؛ 

آمریکایی ها به آنها اعتراض نکردند.
شــعبانی گفت: اگر از جوانان می خواهیم که تشــکیل زندگی بدهند 
و ازدواج کنند باید شــغل داشته باشند تا توانایی اداره یک زندگی را 

داشته باشند.

فرماندار نهاوند در نشست خبری با رسانه هاخبرداد

» جشن سیب« در فصل برداشت 

به میزبانی نهاوند برگزار می شود
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خبر خبر

پیش بینی برداشت 25 هزار تن گندم دیم از اراضی 
اسدآباد

 مدیر جهادکشــاورزی شهرستان اســدآباد از پیش بینی برداشت بیش از 25 هزار تن 
گندم دیم از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

ســقراط بیرنگ اظهار کرد: در ســال زراعی جاری با توجه به بارش های خوب امسال، 
اراضی دیم اســدآباد از جمله گندم دیم از وضعیــت خوب و مطلوبی برخوردار بوده و 

10هزار هکتار گندم دیم در شهرستان اسدآباد کشت شده است.
وی در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به وجود 10 هزار هکتار زمین دیم در شهرستان 
تصریح کرد: در سال زراعی جدید به صورت صددرصد این اراضی به کشت گندم دیم 
اختصاص داده شــده و بر اساس پیش بینی ها 25 هزار تن محصول گندم دیم از اراضی 

فوق توسط 5 هزار کشاورز گندمکار برداشت خواهد شد.
بیرنگ در ادامه با بیان اینکه 6 درصد اراضی دیم اســتان همدان به اســدآباد اختصاص 
دارد، افزود: در بارش های شــدید اخیر بیش از 8 هزار هکتار از مزارع این شهرســتان 
دچار ســیاب و آبگرفتگی شد و این بارش های سیل آسا بر کشت ها گندم، جو، کلزا 

و یونجه تأثیر گذاشت.
وی میزان خسارت به 8 هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان ناشی از بارش های سیل 
آســای اخیر را 40 تا 100 درصد اعام کرد و یادآور شــد: این بارش ها افزون بر 140 
میلیارد تومان خسارت به حوزه کشــاورزی شهرستان در بخش های مختلف وارد کرد 
و بیش از 800 واحد دامی و علوفه ای را تخریب و 350 رأس دام و ســبک و ســنگین 

تلف شد.

در نشست مشترک با شهرداران و بخشداران 
ودهیاران شهرستان مالیر

شهرداری ها ورود جدی در جذب سرمایه 
گذار بخش خصوصی داشته باشند

 شهرداری ها باید از راهکارهای جدید برای درآمد زایی استفاده 
کنند از جمله مؤثرترین این راهکارها اســتفاده از ظرفیت ســرمایه 
گذاری بخش خصوصی است که با استفاده از این ظرفیت گام های 

جهشی و بزرگی در راستای توسعه می شود برداشت.
معاون عمران و توســعه شــهری وزرات کشــور و رئیس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور با بیان این مطلب در نشست 
مشترک با شهرداران و بخشــداران ودهیاران شهرستان مایر اظهار 
کرد: شــهرداری یک نهاد مســتقل عمومی غیر دولتی است و قرار 

نیست به دولت وابسته باشد.
مهدی جمالی نژاد خطاب به شهرداران گفت: با توجه به ظرفیت های 
خوبی که مایر دارد باید افق دید خود را وســیعتر و به سمت جلو 
حرکت کنید چرا که نخســتین خاکریز مطالبات مردم شــهرداری ها 

هستند.
وی خاطر نشان کرد: به رغم شــرایط دشوار کشور با پیگیری های 
نمایندگان شهرستان مایر اعتبارات بســیار خوبی برای شهرداریها 
ودهیاری ها اختصــاص پیدا کرد، در بخش پســماند هزار میلیارد 

تومان برای شهرستان مصوب شد.
جمالی نژاد ادامه داد: در تخصیــص قیر رایگان که از 13 درصد به 
11 درصد رســیده بود با تاش نمایندگان به 17 درصد رســید، در 
بحث بازآفرینی شــهری اعتبار بسیار خوبی به شهرستان اختصاص 
یافته  همچنین در ارائه تســهیات روستایی یه پروژه های درآمد زا 

توجه ویژه ایی شده است.
وی با اشــاره به تحریم ها و شــرایط اقتصادی بسیار سخت کشور 
گفت: در این شــرایط 25 استان نیز دچار بحران ناشی از سیل شدند 
و طبق برآورد اولیه 35 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

جمال نژاد به شهرداران و دهیاران تأکید کرد: اگر عنایت ویژه به این 
شرایط نداشته باشید، یقین بدانید در اواسط سال با مشکات عدیده 

ایی مواجه می شوید.
وی همچنین تصریح کرد: در این شرایط دشوار و پیچیده کار کردن 
بسیار لذت بخش اســت و اگر در وسط گود باشید کار ارزشمندی 

کرده اید.
رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور با بیان اینکه هدف 
آمریکا این اســت که نارضایتی مردم را زیاد و کشــور را از درون 
مســتأصل کند یادآور شــد: این نارضایتی و بــی اعتمادی مردم به 
مســئولین نگران کننده اســت و باید چاره ایی بیندیشیم که وفاق و 

همدلی بین مردم ومسئوالن بیشتر شود.
نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی هم در این نشست گفت: 
به توجه به اینکه شــهر مایر شــهر ملی منبت اســت در این بین 
شــهرجوکار نیز درحوزه منبت پیشرفت چشمگیری داشته و بحث 
تجاری ســازی مســیر جاده اصلی آن یکی از ضروریات این شهر 

محسوب می شود.
حجت الســام احد آزادیخواه همچنین آسفالت ورودی و خروجی 
شــهر ســامن ، احداث مرکز آتش نشــانی بخش زند در مسیر دره 
ســیف، راه های مواصاتی ازندریان  وتوجه ویژه به پرداخت دیون 
وبدهــکاری دهیاران را از جمله مطالبات واولویت های شهرســتان 
برشــمرد و افزود: شهرسســتان مایر بعد از همدان بیشترین بافت 
فرســوده را دارد و نیازمند حرکتی جدی در بحث بازآفرینی شهری 

است.
افزايش قيمت قير معضلی بزرگ برای شهرداری ها است

شهردار مایر نیز در این نشست به چالش ها و مشکات کمر شکنی 
که شــهرداری مایر با آن مواجه است اشاره کرد وگفت: رأی دیوان 
عدالت اداری در خصوص اخذ تعرفه و عوارض بعضًا ظالمانه وبی 

انصافانه است.
حســین بابایی به مشکاتی در زمینه اســناد تسویه نیز اشاره کرد و 
افزود: دستگاه هایی که شهرداری ازآن ها طلب کار است شامل طرح 
اسناد تسویه در استفاده از بحث تهاتر نمی شود و پیمانکاران از این 

اسناد نمی توانند استفاده کنند.
شــهردار همچنین قیمت قیر را معضل بزرگی برای شهرداری عنوان 
کرد و افزود: با بــورس بازی صورت گرفته در بحث قیر قیمت آن 
گرانتر از قیمتی اســت که واســطه ها می فروشند وبا خساراتی که 
ســیاب ها به آسفالت ها وارد کرده مجبور به لکه گیری هستیم که 

سبب ایجاد دست انداز ومشکاتی شده است.
سیل 150 میلیارد تومان به شهرستان مایر خسارت زد

 معــاون امور عمرانی فرماندار مایر نیز بــا بیان اینکه به رغم تمام 
تنگناهای اقتصادی و تحریم ها پروژه های بســیاری در حال انجام 
اســت گفت: در سطح شهرســتان حدود هزار و500 میلیارد تومان 

پروژه در بخش های مختلف در حال اجرا می باشد.
حســین فارســی کمبود اعتبــارات جاری وعمرانــی از جمله 
اعتبــارات عمرانی دهیاری هــا ،اعتبار برای زیر ســاخت ها، 
تکمیــل مینی ورد ، اجرای المان ها، امکانات و تجهیزات آتش 
نشــانی ، نداشــتن بیل زنجیری را نیازمند توجه ویژه برشمرد 
و افزود: با بارندگی های اخیر بیش از 1500 واحد مســکونی 
بصــورت کامل یا بــا باالی 50 درصد تخریب شــدند و 700 

دارند. تعمیر  به  نیاز  واحد 
وی همچنین افزود :ســیل طبق بــرآورد اولیه 150 میلیارد تومان در 
راه ها وپل ها و اراضی کشــاورزی و ابنیه و... به شهرستان خسارت 

وارد کرده است.
معاون استاندار وفرماندار ویژه مایر نیز با اشاره به اهمیت مجموعه 
بام مایر و پارک صلح ملل در جذب گردشــگر تأکید کرد : تکمیل 
این مجموعه از اولویت برخوردار اســت و به مشکات مسکن مهر 
از جمله جدول گذاری، آســفالت و محوطه ســازی و ایجاد دیوار 

حفاظتی نیز اشاره کرد.

اخذ مجوز احداث نیروگاه ده مگاواتی 
در بهار

 شهرســتان بهار به خاطر قرار گرفتن در مســیر اســتانهای غربی 
ظرفیت بسیار خوبی برای گردشگری می باشد، لذا در این راستا طرح 

پارک جنگلی کوه های منطقه چایان در دست تهیه می باشد.
رئیس شورای اســامی  گفت: همچنین تغییر کاربری اراضی چهار 
طرف میدان نیایش به عنوان کریدور گردشــگری شهر بهار در جذب 
گردشــگر و ایجاد مراکز تجاری و خدماتی حائز اهمیت است که در 

ایجاد اشتغال نیز بسیار موثر می باشد.
حسین فیض الهی اضافه کرد: در سال رونق تولید، شورا و شهرداری 
زمینه را برای هرگونه تولید و اشتغال فراهم نموده و از سرمایه گذاران 
دعوت می شود برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی در 

این شهر حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به تهیه طرح جامع شهر بهار گفت: با عنایت به اینکه بعد 
از سالها انتظار مردم طرح جامع شهر تهیه شده و به استانداری جهت 
اباغ تحویل شــده ولی متاسفانه چند ماه این اباغ طول کشیده و از 
اســتاندار  تقاضا داریم دســتور الزم را جهت اباغ طرح جامع  شهر 
صادر فرمایند چرا که به خاطر عدم اباغ این طرح، طرح تفضیلی شهر 
نیز معطل مانده و شهرداری و مردم در انجام امورات خود با تکلیف 
مانده اند. وی اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری در جهت ایجاد 
درامد پایدار، مجوز احــداث نیروگاه ده مگاواتی را اخذ نموده که از 
سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری جهت راه اندازی این پروژه 

بزرگ دعوت می کنیم.

برنامه های هفته معلم در شان معلمان دیار 
آیت ا... بهاری برگزار شود

 ســتاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان بهار در محل فرمانداری با 
حضور فرماندار- بخشداران و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی 

تشکیل جلسه داد.
فرماندار بهار در ســتاد بزرگداشت مقام معلم گفت: برنامه های هفته 

معلم باید در شان معلمان شهرستان بهار برگزار شود.
احسان قنبری اضافه کرد: معلمان حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید 
ما برای تقدیر از آنان پیشقدم شویم.وی تصریح کرد: برنامه های امسال 
هفته معلم به صورت جامع و متفاوت با سالیان گذشته برگزار خواهد 
شد.وی اظهار داشت: در مســاجد هر محله و نماز جمعه از معلمان 
منتخب هر محله تجلیل خواهد شد.در ادامه مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان بهار گفت: معلمان با تعلیم و تعلم، زمینه دستیابی انسان به 

کمال را فراهم می کند ندای فطرت را به گوش همگان می رسانند.
یوســف ســعیدی افزود: برنامه های هفته معلم امســال پررنگ تر از 

سال های گذشته برگزار می شود.
وی ادامه داد: در طول هفته معلم 120 عنوان برنامه در شهرستان بهار 
پیش بینی شده که میتوان به غبارروبی گلزار شهدا، عیادت از فرهنگیان 
بیمار، دلجویی از خانواده همکاران متوفی، حضور فرهنگیان و دانش 
آموزان در نماز جمعه، تجلیل از معلمان نمونه استانی، حضور روسای 
ادارات در مدارس شهرســتان، استقبال از همکاران فرهنگی در مبادی 
ورودی شهرها با گل و شیرینی، برنامه کلی فرهنگیان شهرستان بهار، 
برگزاری مسابقه فرهنگی هنری کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه علمی 
و فرهنگی دســتاوردهای دانش آموزان، چاپ ویژه نامه و بروشــور، 
صدور تقدیر نامه برای همه فرهنگیان ، برگزاری عصری با شــعر در 

هفته معلم اشاره کرد.

لزوم تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۸

 بخشدار مرکزی بهار با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان ســال رونق تولید گفت: بــه لحاظ اهمیت موضوع 
هر یــک از دهیاران در محدوده خود حداقــل یک طرح اقتصادی و 
اشــتغالزا را معرفی کنند.محمدرضا شفیعی در نشست دهیاران بخش 
مرکزی اضافه کرد: دهیاران نسبت به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سال 
98 دهیاریها در ســرفصل های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و آموزشــی اقدام نموده و برنامه ها را به بخشــداری ارسال 
کنند.وی تصریح کرد: دهیاران می توانند یک گروه داوطلبانه امداد و 
، در راستای جلب مشارکت مردم و استفاده از  N G O نجات در قالب 

گروه های داوطلب راه اندازی کنند. 
شفیعی با اشاره به حساسیت انتخابات مجلس شورای اسامی گفت: 
دهیاران با رعایت اصل بی طرفی با هوشــیاری کامل فعالیت ها را زیر 

نظر گرفته و هرگونه اقدامات در این خصوص را گزارش دهند.

کارت دانشجویی مهسا اردالن فرزند پرویزبه شماره ملی 
3240793474 رشته طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9533860005 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی حسین سعیدی اصیل فرزند سعید به شماره 
ملی 0022045287 رشته مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9612175017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی زهرا الچینانی فرزند حیدر به شماره ملی 
1080393447 رشته حقوق دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9312260036 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

 کبودراهنــگ- اکرم حمیــدی- خبرنگار 
همدان پیام: حاج حســین حیدری خیر نمونه  
و مدرسه ســاز کشــوری بار دیگر به زادگاه، 
پدریش روستای آبمشگین سفر کرد تا گره ای 

از مشکات مردمان  این روستا بگشاید.
هر چنــد او متولد تهران اســت ولی ارادت 
خاصی به زادگاه پدریش روســتای آبمشگین 
دارد و هر چند وقت یکبار مســافت طوالنی 
تهران تا این روســتا را طی می کند تا جویای 

احوال مردمان این دیار باشد.
خستگی، سختی راه، هوای سرد این روستای 
کوهپایه ای هیچ یک مانع ســفر او نشده بود و 
با عشــق و عاقه ساعت 4 صبح از تهران راه 
افتاده بود تا به درد و دل این روستا گوش دهد 

و در حد توان یاریگر آنها باشد.
شایان ذکر است حاج حسین در این روستا 4 
مدرسه ساخت تا دانش آموزان به راحتی بتوانند 
به تحصیات خود ادامه دهند و درمانگاهی بنا 
نهاده تا مردمان این روســتا بتوانند از خدمات 

درمانی آن بهره مند شوند.
حاج حســین با ورود به این روســتا سری به 
درمانگاه یــا ابا صالح المهدی زد خســته راه 
بود ولی بــا دیدن مردمان پــر مهر و محبت 
فراموش  انگار خستگی  آبمشــگین  روستای 
شــد پای درد و دل مردم نشست،  ابتدا کنار 
پیرمردی که عصایی بر دســت داشــت رفت 
صورتش را بوسید و گفت: پدرجان مشکلت 
چیســت اما پیرمرد چیزی از حرف های حاج 
حســین نفهمید ســوالش را تکرار کرد ولی 
باز هم پیرمرد جوابی نداد یکی از بســتگانش 
که در آنجا حضور داشــت جلو آمد و گفت 
حاجی گوش هایش نمی شــنود حاج حسین 
با شــنیدن این حرف به هــم ریخت و گفت: 

چرا اقدام نکرده ســمعکی تهیه 
کند و وقتی نگاهش به دســتان 
پینه بســته پیرمرد افتاد فهمید که 
و زحمتکش  دیــده  رنج  پدری 
است و در حال حاضر که از کار 
افتاده شده توان خرید سمعک را 
پیرمرد  بر شانه های  ندارد دستی 
کشــید و گفت: پدر جان نگران 
نباش به زودی برایت ســمعکی 
تهیــه می کنم تا مشــکلت حل 
شــود کم کم از کنــار او فاصله 
ساله ای  گرفت جوان حدود 30 
بود  ایستاده  داروخانه  که جلوی 
تا دارو تهیه کند پرسید مشکلت 
چیســت و برای چه به درمانگاه 

آمده ای او که حاج حســین را می شــناخت به 
گرمی استقبال کرد و گفت: همراه مادرم به این 
جا آمده ام متأسفانه مادرم بیماری دیابت دارد و 
از این بیماری رنج می برد حاج حسین گفت: 
نگران مادرت نباش یک دستگاه تست خون به 
او اهدا می کنــم و در خرید داروهایش نیز به 
شــما کمک خواهم کرد در حالی که اشک در 
چشمان جوان حلقه زده بود گفت: نمی دانم با 
چه زبانی از شــما تشکر کنم. واقعاً مردم این 
روســتا توان مالی کمی دارند و حمایت شما 

بزرگواران موجب دلگرمی ماست.
حاج حســین همانطوری که در درمانگاه قدم 
می زد و با کسانی که در آنجا بودند درد و دل 
می کرد ناگهان صدای پیرزنی توجه همگان را 

به خود جلب کرد او می گفت حاج حســین 
الهی که در دنیا و آخرت سرافراز باشی مردمان 
این روســتا هر چه دارند از کارهای خیر شما 

دارند.
او با تمام تواضعش گفــت: مادر جان وظیفه 
اســت امیدوارم خدا از همه ما راضی باشــد 
دســتی برای آنها تکان داد و وارد اتاق پزشک 
شد از پزشک و پرسنل درمانگاه قدردانی کرد 
و گفت: مردمان این روســتا بسیار قدرشناس 
هســتند و مطمناض قدردان زحمات شــما 
هستند و از معالجه شــما رضایت دارند شما 
خدمت بسیار بزرگی برای مردمان این روستا 

دارید امیدوارم همیشه موفق و موید باشید.
حاج حســین آرام آرام درمانگاه را ترک کرد 

و ســری هم به مدارسی که ســاخته بود زد 
دانش آموزان با دیدن حاج حســین با شور و 
نشــاط به ســمت او دویدند و دورش حلقه 
زدهند او یکی یکی دســت نوازش بر ســر 
آنها کشید و گفت: شــما پزشکان، معلمان و 
مهندسان و آینده ســازان کشور هستید خوب 
درس بخوانیــد تا بتوانید پله های ترقی را طی 

کنید و جبران زحمت خانواده هایتان باشد.
در ادامــه حاج حســین از مدیــران مدارس 
نیازهایشان را پرسید مدیر مدرسه شبانه روزی 
حاج حســین حیداری گفت نیــاز اصلی این 
مدرسه در حال حاضر یک دستگاه تلویزیون 
و دوربین فیلمبرداری اســت. حاج حسین در 
حالی که لبخند بر لب داشــت گفت: چشم به 
زودی وســایل مورد نیازتــان را اهدا 

خواهم کرد.
 مدیر مدرسه کبری محمدی نیز گفت: 
رنگ آمیزی مجدد و سیم کشــی برق 
مشــکل اصلی این مدرسه است حاج 
حســین با روی باز و با دستانی پر از 
سخاوت رفع مشکل این مدرسه را نیز 

بر عهده گرفت.
و در پایــان ســفرش ســری هم به 
آبمشــگین  کوچه های  پــس  کوچه 
زد تا خاطراتی تــازه کند و با اهالی 
خوش و بشی داشــته باشد و اهالی 
نیز از ایــن خیر نیک نــام به خوبی 
اســتقبال کردند و دعای خیرشان را 

بدرقه راهش کردند.

استقبال گرم آبمشگینی ها 
از خیر نمونه و مدرسه ساز کشوری 

کارت دانشجویی رامین نعمتی فرزند حسین به شماره ملی 
4530070441 رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9634400002 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

تبریک و تهنیت
 جناب آقایان

امیر کرمی نظر و حمید روحی

پرسنل و مدیریت مبلمان خلیج فارس
  رمضان زاده

انتصاب شایسته جنابعالی 
به عنوان 

رئیس و نایب رئیس 
اتحادیه مبلمان 

را تبریک عرض می نماییم. 
الطاف  سایه  در  است  امید 
و  پیروز  همواره  منان  ایزد 

سربلند باشید. 

گزارش ويژه
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موسوی:
هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا 

در کار نیست
 سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای برخی رسانه های خارجی 
مبنی بر درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا و آغاز مذاکرات ایران 

و عربستان سعودی را بی اساس و نادرست عنوان کرد.
به گزارش اداره کل اطاع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور 
خارجه،»ســیدعباس موســوی«در پاسخ به پرســش خبرنگاران در 
خصوص ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر درخواست ایران 
برای مذاکره با آمریکا و آغاز مذاکرات ایران و عربستان سعودی، این 
ادعاها را بی اســاس و نادرست دانست و تاکید کرد: هیچ درخواستی 
برای مذاکره با آمریکا در کار نیست و در مورد عربستان جز در مسائل 
و موضوعات مربوط به حج که با توافق از مسائل و روابط سیاسی دو 
کشور جدا شده است، هیچ گونه مذاکره ای در هیچ حوزه دیگری بین 

دو کشور در جریان نیست.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه افزود: سیاســت اِعامی و اِعمالی 
جمهوری اسامی ایران در خصوص همسایگان کاما روشن و مبتنی 
بر احترام متقابل، حسن همجواری و همسایگی مسالمت آمیز توام با 
همکاری و گفت وگو اســت و تمام همسایگان ایران که واقع بینانه، 
واقعیــت ها و تحوالت منطقــه ای و جهانی را در نظر می گیرند، در 

اولویت روابط سازنده توام با احترام متقابل قرار دارند.
موسوی تصریح کرد:از نظر جمهوری اسامی ایران، عربستان سعودی 
کشــوری مهم در منطقه ماست که طی ســال های اخیر در مسیری 
نادرست با رویکردی غیرسازنده قرار گرفته است و همین امر مصائب 

و بحران های زیادی را در منطقه ایجاد کرده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد 
بازگشت مقامات عربستان به مســیر خیرخواهی صادقانه برای ملت 
های منطقه باشیم که قطعا در چنین شرایطی جمهوری اسامی ایران، 
همچون همیشــه، آماده تعامل با این کشور در چهارچوب همکاری 

های منطقه ای و دوجانبه خواهد بود.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ها 
عین عدالت است

 رئیس قوه قضاییه با تاکید بر احیای ظرفیت های دیوان عالی کشور 
گفت: رســیدگی خارج از نوبت به پرونده  هایــی که قلوب مردم را 

جریحه  دار می کند، عین عدالت است.
به گزارش ایرنا آیت ا... سید ابراهیم رئیسی افزود: حوزه نظارت یک 
حوزه تشریفاتی برای دیوان عالی کشور نیست؛ بلکه یک حوزه واقعی 

است که در آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود.
وی بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور نسبت به کلیه آرای محاکم با 
همان اطاقی که در قانون اساســی وجود دارد، تاکید کرد و گفت: در 
رسیدگی ها، نه باید دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت؛ 
بلکه اصل و اســاس بر کیفیت رسیدگی  ها در تمام مراحل رسیدگی 
اســت، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده 
 هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است.

رئیســی با تقدیر از قضات دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی خارج 
از نوبــت به ایــن پرونده  ها، عین عدالت اســت و هیچگونه خاف 

عدالت نیست.

ایران و روسیه راههای گسترش 
همکاری های اقتصادی را بررسی کردند

 ســفیر جمهوری اســامی ایران و معاون وزیر صنعت و تجارت 
روسیه ضمن دیدار و گفت وگو با یکدیگر راه های گسترش همکاری 

های اقتصادی میان تهران و مسکو را بررسی کردند.
به گزارش ایرنا از ســفارت ایران در روســیه، همکاری شرکت های 
ایرانی و روســی در زمینه صنایع و معادن بر مبنای نقشه راه همکاری 
های صنعتی و معدنی دو کشــور که در سال 96 به امضا رسید محور 

مذاکرات مهدی سنایی و گئورگی کاالمانوف بود.
همکاری میان شرکت های خودروســازی، راه آهن و هواپیماسازی 
روســیه و ایران و موضوعات مربوط به کمیسیون مشترک همکاری 
های دو کشور که در اواخر خرداد ماه 98 در ایران برگزار خواهد شد 
از دیگر مواردی بــود که دو مقام در باره آنها تبادل نظر و گفت وگو 
کردند. همکاری های اقتصادی روســیه و ایران در یک سال گذشته 
با خــروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحریم های پی در پی تهران و 
مسکو از ســوی واشنگتن شکل و ماهیت تازه ای به خود گرفته و با 
تغییراتی مواجه شده است چرا که هر دو کشور مخالف سیاست های 

یک جانبه و غیر قانونی آمریکا علیه کشورهای مستقل هستند.

با فعال کردن مراکز تولیدی با تحریم ها 
مقابله کنیم

 ســخنگوی فراکسیون پیگیری اقدامات متقابل رفتارهای خصمانه 
آمریــکا تاکید کرد که در شــرایط فعلی به جــای پرداختن صرف به 
روش هــای فروش نفت باید برنامه ریــزی جامعی برای رونق تولید 

داشته باشیم.
سید حســین نقوی حسینی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: ما در 
داخل کشور امکانات و ظرفیت های بسیاری داریم. با این امکانات چه 
تفاوتی بین ما با کشورهایی که اصًا نفت ندارند و از منابع زیر زمینی 

همچون نفت و گاز برخوردار نیستند، وجود دارد.
وی افزود: به جای آن که مدام بگوییم که چطور قرار است نفت را با 
تحریم های اخیر بفروشیم باید به سمت برنامه ریزی برای اداره  کشور 
بدون اتکا به نفت باشیم. آن هم در سالی که مقام معظم رهبری به نام 

سال رونق تولید نامگذاری کردند.

 سپاه مانع اهداف آمریکا درمنطقه است
 معــاون پارلمانــی ســپاه، طــرح مجلــس بــرای تقویــت جایــگاه ســپاه 
علیــه اقدامــات آمریــکا را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: دســتگاه 
دیپلماســی هــم اقدامــات متقابــل علیــه آمریــکا را بــه طــور جــدی دنبــال 

کنــد.
ــکا  ــدام آمری ــه اق ــش ب ــر، در واکن ــا مه ــو ب ــوکار در گفتگ ــح ج محمدصال
ــای  ــت گروه ه ــامی در فهرس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــراردادن س در ق
ــای  ــر فعالیت ه ــری ب ــچ تأثی ــکا هی ــدام آمری ــن اق ــت: ای ــتی، گف تروریس

ــد. ــته باش ــد داش ــپاه نمی توان ــه س مقتدران
وی افــزود: آمریکایی هــا پیــش از اقــدام بــه ایــن کار اشــراف کافــی بــر ایــن 
ــردم حضــور دارد و از جمــع  ــه ســپاه در قلــب همــه م مســئله نداشــتند ک

مــردم و از میــان آنــان برخاســته اســت.

مدرک تحصیلی برای نمایندگی مجلس را کافی 
نمی دانم

 عضــو کمیســیون انــرژی، تفکــر مدرک گرایــی بــرای مرکــز قانوگــذاری 
کشــور را نامناســب توصیــف کــرد و گفــت: بهتریــن گزینــه انتخــاب افرادی 
ــر  ــم روز باخب ــا از عل ــند ت ــته باش ــی داش ــدرک تحصیل ــم م ــه ه ــت ک اس
باشــند و هــم تجربــه و تخصــص مدیریتــی داشــته باشــند تــا از مشــکات 

ــند. ــع باش ــی مطل ــتگاه های اجرای دس
ــاک  ــر م ــی ب ــس مبن ــه مجل ــه مصوب ــد اینک ــا تایی ــاعدی ب ــم س قاس
قــراردادن مــدرک فــوق لیســانس بــه باالتــر جــای انتقــاد دارد، بــه ایلنــا 
ــه  ــد ب ــده بای ــک نماین ــت دارد و ی ــی اهمی ــدرک تحصیل ــه م ــت: البت گف
تخصص هــای عصــر جدیــد و بــه روز آگاهــی و نســبت بــه آنهــا تســلط 

داشــته باشــد.

تاخیر برای تایید مصوبه انتخابات مجلس 
توجیه ناپذیر است

 نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی گفت: هرگونه تعلل برای 
تصویب نهایی و اجرای اصاح قانون انتخابات مجلس غیر قابل توجیه است.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

»بدون شــک  هرگونه تاخیر شــورای نگهبان یا تعلل دولت برای تصویب 
نهایی و اجرای مصوبه اصاح  قانون انتخابات مجلس -که تحول اساســی 
در روند چهل ســال مردم ســاالری دینی محسوب می شــود- غیر قابل 
توجیه اســت. نمایندگان مجلس دهم بیش از 4 ماه وقت گذاشتند تا مردم 
برای مجلس یازدهم  بتوانند اوال عاوه بر اشــخاص به فهرســت احزاب 
و جبهه هــا رای بدهند؛ ثانیا نمایندگان از امــور جزئی به امور کان ملی 

بپردازند.« استانی  و 

در  تروریست ها  با  ارتش سوریه  درگیری شدید   
ادلب، حماه و حلب

■ فارس: ارتش سوریه در جنوب حلب، شمال حماه و جنوب غرب 
ادلب با حمات تروریســت ها مقابلــه و این حمات را دفع کرد و 
مواضــع و مقرهای آنان را هدف حمات خود قرار داد. خبرگزاری 
رسمی سوریه )ســانا( گزارش داد که »در چارچوب پاسخ به نقض 
مکرر توافق منطقه کاهش تنش ، توسط تروریست ها، یگان های فعال 
ارتش ســوریه، حمات گسترده ای به محورهای عملیاتی گروه های 
تروریستی در چند روستا و شهرک ریف شمالی حماه انجام دادند«.

ترکيه: آمريکا با ديکته سياســت های خود به نتيجه ای 
نمی رسد

■ ایسنا: وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد، آمریکا باید بداند که هرگز 
نخواهد نتوانســت با دیکته سیاســت های خود به نتیجه ای دســت 
یابد. حامی اکسوی، ســخنگوی وزارت خارجه ترکیه در کنفرانس 
مطبوعاتــی در آنکارا اظهار کرد: ترکیه به رایزنی های خود با آمریکا 

برای حل مشکات موجود میان دو طرف ادامه می دهد.
 ســخنگوی اتحاديه اروپا: به تعهداتمــان برای لغو 

تحريم ها پايبنديم
■ ایرنــا : اتحادیه اروپا لغو تحریم ها را یکــی ازمهمترین تعهدات 
خود در برجام می داند و معتقد اســت کــه در ازای پایبندی ایران 
به تعهدات هســته ای ، گام های مؤثری رابه رغم فشارهای ضدایرانی 
آمریکا،برای زنده نگه  داشتن این توافق و بهره مندی تهران ازمزایای 
اقتصادی لغو تحریم ها برداشته است. این سخنگو که طبق رویه های 
خبری اتحادیه اروپا خواست نامش فاش نشود، افزود: همان طور که 
در مقاطع مختلــف تصریح کردیم اتحادیه اروپا تازمانی که ایران به 
اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته ای اش در برجام عمل کند به این 

توافق وفادار می ماند.
 آغاز به کار کارزار انتخاباتی بايدن

■ تسنیم: معاون رئیــس جمهور ســابق آمریکا در نخستین روز آغاز 
کارزار انتخاباتــی اش بیش از 6 میلیون دالر منابع مالی جذب کرده 
اســت. بایدن کارزار انتخاباتی روز جمعه با انتشــار بیانیه ای اعام 
کرد: این کارزار انتخاباتی در 24 ســاعت نخست فعالیتش موفق به 
جذب بیش از 6.3 میلیون دالر منابع مالی شــده اســت که این رقم 
بیشتر از منابع مالی جذب شده در 24 ساعت نخست فعالیت کارزار 
انتخاباتی ســایر نامزدهای ریاســت جمهوری بوده است. این رقم 
شــامل کمک های مالی بیش از 96 هزار نفر در سراســر 50 ایاالت 

آمریکا بوده است.
کاهــش ۳ درصدی قيمت نفت به دنبال اعمال فشــار 

ترامپ بر اوپک
■ ایلنا: به نقل از روسیا الیوم،  »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
در مصاحبــه با خبرنگاران گفت کــه با اوپک تماس گرفته و از این 
ســازمان خواسته است که قیمت نفت را کاهش دهد اما وی هویت 
فردی را که با او تماس گرفته اســت، مشــخص نکرد. تحلیلگران 
معتقدند که فروش ها برای کســب سود پس از طوالنی ترین زنجیره 
ســود بازار نفت در طول یک سال، دست کم موجب کاهش بیشتر 

قیمت ها شد.

 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســامی و نخســتین میان دوره ای پنجمین 
دوره مجلــس خبرگان رهبری بــا موافقت 
شــورای نگهبان روز جمعه 2 اسفند ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.
در همین راستا اقدامات و تمهیدات اجرایی 
انتخابات مجلس شــورای اســامی و میان 
دوره ای خبــرگان رهبــری در حوزه هــای 

مختلف وزارت کشور آغاز شده است.
ســخنگوی وزارت کشــور گفت: برگزاری 
باشــکوه انتخابات با رعایت مّر قانون و در 
فضای امن و با نشــاط راهبــرد اصلی ما در 

برگزاری انتخابات است.
به گزارش مهر، سید ســلمان سامانی با بیان 
اینکه اظهار داشــت: اقدامــات و تمهیدات 
مختلف  در حوزه هــای  انتخابــات  اجرایی 
وزارت کشــور آغاز شده اســت و در گام 
نخست آموزش مجریان انتخابات در استان ها 
مبتنــی بر قوانین و مقررات جاری آغاز و در 

حال اجراست.
سامانی با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای 
اســامی برای تعیین منتخبان 290 کرسی و 
در سراســر کشــور برگزار می شود، تصریح 
انتخابات نخستین میان دوره ای  کرد: همزمان 
پنجمیــن دوره مجلس خبــرگان رهبری در 
5 اســتان تهران، خراســان رضوی، خراسان 

شمالی، فارس و قم برگزار خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در انتخابات 
خبرگان رهبری از استان تهران 2 نفر و در هر 
یک از حوزه های انتخابیه استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم یک نفر 

با رأی مردم انتخاب خواهند شد.
 شورای نگهبان نظر مثبت يا منفی 
نسبت به استانی شدن انتخابات ندارد

ســخنگوی شــورای نگهبان نیز  طی اعام 
نظری درباره اســتانی شدن انتخابات  گفت: 
استانی شــدن انتخابات نباید منجر به کاهش 
ارتبــاط نمایندگان با حوزه هــای انتخابیه و 

کاهش مشارکت شود.
عباســعلی کدخدایــی در گفت وگویــی با 
ایســنا در رابطه بــا نظر شــورای نگهبان 
برای اســتانی شــدن انتخابات اظهار کرد: 
شورای نگهبان در مورد نفس استانی شدن 
یا نشــدن انتخابات نظری نــدارد و هرچه 
مجلــس تشــخیص دهد بر اســاس همان 

اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شــورای نگهبان عنوان کرد: لیکن 
استانی شــدن انتخابات باید به گونه ای باشد 
انتخابیه  که ارتباط نمایندگان بــا حوزه های 
کاهــش پیــدا نکند زیــرا می توانــد مغایر 

سیاست های کلی نظام باشد.
وی افزود: اســتانی شــدن انتخابــات نباید 
کاهش مشــارکت را به همراه داشته باشد و 
یا خدای ناکرده مسائل امنیتی و قومیتی را در 
بر گیرد. اگر این موارد نباشد شورای نگهبان 

نظر خاص مثبت یا منفی نســبت به استانی 
شدن انتخابات ندارد.

 جزئيــات طرح اســتانی شــدن 
زبان سخنگوی کميسيون  از  انتخابات 

شوراهای مجلس
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شــوراها مجلس شــورای اســامی  نیز در 
گفــت و گویــی از جرئیات طرح اســتانی 
شدن انتخابات ســخن گفت و افزود: هدف 
از اســتانی شــدن انتخابات این بوده است، 
نماینده ای که انتخاب می شــود ملی باشد و 

تخصصی عمل کند.
اصغر سلیمی در خصوص انتخابات استانی 
اظهار  تناسبی مجلس شــورای اسامی،   -
کرد: بحث انتخابات اســتانی و شهرستانی 
موضوعی اســت که طی چند دوره مختلف 
مجلس بررســی و از مجلس ششم به بعد 
در مجلس طرح شــده و تاکنون چهار بار 
از ســوی شــورای نگهبان مورد ایراد قرار 
گرفته و تأیید نشــده اســت. تقریبًا شــش 
بار موضوع اســتانی شدن انتخابات مجلس 
شورای اســامی به کمیسیون ارجاع و 55 
مــاده آن تأیید شــد و به شــورای نگهبان 

رسیده است.
وی افزود: فــرد منتخب باید 15 درصد رأی 
حوزه فردی خود و باالترین رأی را در استان 
داشــته باشــد تا به عنوان نماینده محسوب 
شود، اما تناســبی شــدن انتخابات موجب 
می شود هر حزب و گرایشی براساس میزان 
رایی که کســب می کند تعدادی کرســی در 
مجلس داشته باشد، برای مثال در شهری مثل 
تهران اگر حزبی 40 درصد آرا را داشته باشد 
ضرب در 35 تعداد نمایندگان استان می شود 
و مابقــی احزاب هم طبــق آن رأی تعدادی 
کرسی خواهند داشت و یک حزب و گرایش 
کامل نمی تواند کل کرسی های مجلس را در 

اختیار بگیرد.
سخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها مجلس شــورای اسامی ادامه داد: 
بحث تناســبی شدن به شکلی است که باید 
فرد هــم در حوزه انتخابــی خودش رأی 
بیاورد و هم در رقابت اســتانی رأی داشته 
باشــد. این در حالی اســت که در دنیا یا 
نظام اکثری وجود دارد یا تناســبی و نظام 
تناسبی هم اینگونه است، نمایندگان از کل 
اســتان انتخاب می شود و یا ملی هست، اما 
در کشور ما تناســبی برای حوزه های تک 
کرسی و اســتانی است و برای نخستین بار 

در دنیا انجام می شود.
ســلیمی تصریح کرد: در حــال حاضر و 
گرایش ها  و  احزاب  قانون  این  براســاس 
می تواننــد لیســت های خــود را تــا 48 
ســاعت قبــل از انتخابات تعییــن  و به 
وزارت کشــور اعــام کننــد و تــا 24 
انتخابات فرصت تصحیح  ســاعت قبل از 

دارند. را  خود  لیست های 
وی با اشــاره به اینکه برگه رأی به شــکلی 
طراحی شده است که کد یا نام حزب را نیز 
می توان درج کرد، ادامه داد: هدف از استانی 
شدن انتخابات این بوده است، نماینده ای که 
انتخاب می شود ملی باشد و تخصصی عمل 
کند، اما با این شــرایط نماینده ای که انتخاب 
می شــود باید باز هم رأی شهرستان خود را 

داشته باشد. 
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شــوراهای مجلس شورای اســامی گفت: 
حداقــل افرادی که از حوزه شهرســتان های 
کوچــک می آینــد موجب ارتبــاط نزدیک 
نمایندگان با اقشــار مردم می شــود و برای 
قانونگــذاری می توانند بــر روی قانون های 
جزئی تر اشــراف داشته باشند، به نظر من اما 
اینکه انتخابات اســتانی باشد مردم نمی دانند 

باید به چه کسی مراجعه کنند. از سوی دیگر 
امکان دارد در شهرســتانی کوچک فردی 15 
درصــد آرا و فرد دیگــری 60 درصد آرا را 
کسب کند، اما در انتخابات استانی فردی که 
15 درصد رأی شهرســتان را بیاورد انتخاب 
شود که این موضوع هم به عدم اعتماد منجر 

خواهد شد. 
سلیمی به بحث هزینه های انتخاباتی هم اشاره 
و خاطرنشان کرد: به نظر می رسد هزینه های 
تبلیغاتی افزایش می یابد چراکه یک فرد باید 
دفاتر متعدد داشــته باشد و موضوعاتی چون 
البی گــری و باندهای قدرت و ثروت ایجاد 
می شــود و مرکز اســتان برای شهرستان ها 

تصمیم گیری می کند.
امنيت  و  انتخابات   روسای ســتاد 

انتخابات تعيين شدند
همچنین روز گذشــته  با توجه به برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی و اولیــن میانــدوره ای پنجمین 
دوره مجلــس خبــرگان رهبــری در پایان 
سال جاری، وزیر کشور با صدور حکمی، 
جمال عرف معاون سیاســی وزارت کشور 
را به عنوان رئیس ســتاد انتخابات کشــور 

کرد. منصوب 
گفتنی اســت انتخابــات یازدهمیــن دوره 
مجلس شورای اســامی و اولین میان دوره 
ای پنجمیــن دوره مجلس خبــرگان رهبری 
با موافقت شــورای نگهبــان، روز جمعه 2 

اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
انتخابــات مجلس شــورای اســامی برای 
تعیین منتخبان 290 کرسی، در سراسر کشور 
برگزار می شــود و همزمان انتخابات اولین 
میان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبری در 5 اســتان تهران، خراسان رضوی، 
خراســان شمالی، فارس و قم برگزار خواهد 

شد.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

آغاز تمهیدات اجرایی انتخابات
■ 6 نماینده برای خبرگان انتخاب می شوند

 وزیر امور خارجــه ایران در مصاحبه ای 
از تاش های تیــم »ب« برای براندازی نظام 
ایران انتقاد کرد و هشــدار داد کارزار فشار 
حداکثــری ترامپ علیه ایــران راه به جایی 

نخواهد برد.
بــه گزارش مهــر، محمدجــواد ظریف در 
مصاحبه با »فاکــس نیوز« تاکید کرد اعضای 
دولت واشنگتن و همچنین برخی کشورهای 
خاورمیانه، آمریکا را به ســمت درگیری با 

ایران سوق می دهند.
از میان آنهایی که به گفته ظریف خواســتار 
تشدید تنش ها با ایران هســتند، می توان از 
جان بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ سفید، 
رژیم صهیونیســتی، عربســتان ســعودی و 

امارات نام برد.
وی پیشــتر نیز در پیامــی توئیتری خطاب 
بــه دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا 
گفته بود: مراقب باش تــو با کارزاری علیه 

مداخله هــای پرهزینــه و احمقانه روی کار 
آمدی اما نادیده گرفتن دسیسه آتش افروزان 
جنگ و آدم کش های گروه ننگین »ب« شامل 
»بولتون، بن ســلمان، بن زائد و بی بی« منجر 
به چیزی بدتر از آن خواهد شــد که سودای 

آن را داشتی.
ظریف در این مصاحبه که مشــروح آن روز 
یکشنبه منتشر خواهد شد، در پاسخ به سوال 
مجری مبنی بر اینکه آیــا همه آنها به دنبال 
تغییر نظام ایران هســتند، گفت: دستکم، این 
حداقــل )کاری که آنهــا می خواهند انجام 

بدهند( است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: همه 
آنها تمایل برای ســوق دادن آمریکا به یک 
درگیری )با ایران( را نشــان داده اند. من فکر 
نمی کنم که دونالــد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا خواهان چنین چیزی باشد.
ظریف بــا توجه به شــعارهای ضد جنگ 

ترامــپ در کارزار انتخاباتی 2016 افزود: بر 
این باورم که ترامــپ کارزار انتخاباتی خود 
را بــر مبنای وعــده عــدم ورود آمریکا به 
جنگی دیگر پیش برد. امــا معتقدم که نیت 
وی از اعمال فشار حداکثری با هدف به زانو 
درآوردن ایران در برابر فشــارها، محکوم به 

شکست است.
اظهارات ظریف در مصاحبه با فاکس نیوز که 
از رسانه های طرفدار ترامپ است، در حالی 
مطرح شد که آمریکا هفته گذشته معافیت از 
تحریم های نفتی ایــران را لغو کرد تا به زعم 
خود فشارها علیه این کشور را به اوج خود 

برساند.
این در حالی اســت که اغلب کارشناسان و 
مقامات غربی که زمانی برای امضای برجام با 
نمایندگان ایران بر سر میز مذاکره نشسته اند 
معتقدند که تهران تســلیم فشارهای ترامپ 

نشده و با کاخ سفید وارد مذاکره نمی شود.

برای مثــال، »وندی شــرمن« معاون جان 
کری وزیــر خارجــه پیشــین آمریکا در 
پیامی توئیتری در واکنش به تمدید نشــدن 
معافیت خریــداران نفت ایران، تحریم های 
واشــنگتن را بی نتیجه دانســت و نوشت: 
وقتی اروپــا در اوایل دهه 2000 مذاکره با 
ایران را آغاز کرد، ایران 164 ســانتریفیوژ 
داشت. ایران در ســال 2013 پس از آنکه 
تحریم های تنبیهی که به اقتصاد ایران فشار 
می آورد تحمیل و اجرایی شــد، 19 هزار 

سانتریفیوژ داشت.

ظریف:

 کارزار فشار حداکثری ترامپ 
محکوم به شکست است

زمان مناسبی برای خروج 
از برجام نیست

 ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه با اشــاره به واکنش 
احتمالی ایران برای خروج از برجــام در واکنش به اقدامات اخیر 
آمریکا خاطرنشان کرد: برای خروج یا عدم خروج از برجام و زمان 
اجرای آن باید جوانب مختلفی بر اساس منافع ملی و مصالح کشور 
سنجیده شود، معتقدم اکنون، زمان مناسب و مساعدی برای اجرای 

چنین تصمیمی نیست.
ســید محمد علی حسینی، در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به لغو 
معافیت های نفتی برای خریداران نفت ایران از سوی آمریکا گفت: 
ایران ســابقه فروش نفت خود را در گذشته و هنگامی که هم زمان 
با تحریم های شــورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یک جانبه و 
به اصطاح فلج کننده آمریکا و همچنین تحریم های اتحادیه اروپا 

مواجه بود را دارد. 
ایــن تجربه ثابت کرد، ایران به دلیل موقعیت راهبردی که دارد، در 
مقابل تحریم های غیرقانونی و ظالمانه، کشوری دست بسته و منفعل 
نیست. جمهوری اسامی راه های مناسبی برای دور زدن تحریم ها 
یافته و ابداع کرده که طی چند سال اخیر آن را حفظ کرده، تکمیل 

و متنوع ساخته است.
وی ادامه داد: هم چنین جایگزینی نفت ایران به دلیل مختصاتی 
که دارد برای مشــتریانش کار ســاده ای نیست و آنان تحت هر 
شــرایطی طالب نفت کشورمان هســتند و آن را به نفت سایر 
کشــورها ترجیح می دهند، عــاوه بر این انگیــزه مقاومت و 
همچنیــن عنصر وحــدت و همگرایی ملی کــه حماقت های 
دشمن آن را تشدید و تقویت می کند، قدرت تاب آوری کشور 

و مسئولین را افزایش می دهد.
وی در خصــوص احتمال خروج ایران از برجام با توجه به این که 
ایران دیگر از منافع اقتصادی این توافق بهره ای نمی برد و در مقابل 
تحریم های کم ســابقه ای از سوی آمریکا اعمال شده و خواسته یا 
ناخواسته کشورهای دیگر مجبور به تبعیت از این فشارها هستند؟ 
گفت: جمهوری اســامی ایران هنوز در چارچوب برجام می تواند 
فعالیت هایی را در زمینه هســته ای به انجام رساند؛ گرچه در حوزه 
اقتصادی، مشــکات و موانع، همچنان باقی اســت و طرف های 
اروپایی نشــان داده اند که نه شــریکی قابل اعتمادند و نه همراهی 

قابل اتکاء.



C M Y K

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

یکشنبه  8 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3458

5

نگاه

جامعه
 e j t e m a e i @ h a m e d a n p a ya m . co m

نیش و نوش

خبر

تعرفه های پزشکی در هیچ کشوری به دلخواه
 افزایش نمی یابد

 وزیر بهداشت گفت: در هیچ کشوری این طور نیست که تعرفه ها به دلخواه افزایش پیدا 
کند و نظام گیرنده خدمت که  بیمه ها هستند، حرفی نزنند.به گزارش فارس، سعید نمکی 
گفت: باید توجه کرد که پوشش همگانی سامت و اجرای طرح تحول نظام سامت برای 
دستگیری از اقشار محروم جامعه، اقدامی بود که در دولت انجام شد.وزیر بهداشت گفت: 
در سال گذشته، اقدامات ارزشمندی مانند ادغام پوشش بیمه ای افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و ساماندهی و پوشش افراد مجهول الهویه، انجام شد.نمکی در پایان 
تأکید کرد: پرونده الکترونیک سامت، ریل اصلی برای عبور نظام ارجاع و پزشکی خانواده 
است و قول می دهیم تا پایان  بهار، تمام مردم ایران پرونده الکترونیک سامت داشته باشند.

هر ۳ سال یک دندان پوسیده به دهان ایرانیان
 اضافه می شود

 رئیس اداره بهداشــت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه هر کودک 12 
ساله ایرانی دو دندان پوســیده دارد، گفت: در حال حاضر 60 درصد از دانش آموزان 
پایه ششم کشور خدمات مربوط به برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی را دریافت 

کرده اند.
محمد صمدزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات و برنامه های وزارت بهداشت 
برای بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان ایرانیان اظهارکرد: مهم ترین برنامه ای که ما 
در حوزه دفتر دهان و دندان داریم، طرح ارتقای بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 

است که چندین سال است که در سطح کشور آغاز شده است.

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه
 ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: قانون تنها در برخی شرایط به افراد 
اجازه می دهد که نام همسر اول را از شناسنامه خود پاک کنند.به گزارش میزان، سیف ا... 
ابوترابی، ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس قانون، اگر زنی پس از 
عقد و قبل از نزدیکی از همسر خود جدا شود با اخذ گواهی بکارت از پزشکی قانونی و 
ارائه دادخواست به دادگاه، می تواند تقاضای حذف نام شوهر را از شناسنامه خود مطرح 
کند.او ادامه داد: در خصوص مردی که خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه باشد، 
اگر دادگاه در ضمن رأی به طاق، غیرمدخوله بودن زن را اعام کرده باشد، مرد می تواند 
با ارائه گواهی دادگاه، نام همسر اول را از شناسنامه خود پاک کند؛ اما اگر زن غیرمدخوله 

نباشد، در این صورت، حذف نام همسر از شناسنامه، ممکن نیست.

بهداشتنکتهدانشگاه
مصوبات کنکور به داوطلبان

 اطالع رسانی شده است
ــاره  ــی، رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور گفــت: درب ــم خدای  ابراهی
مســاله تاثیــر ســوابق و چگونگــی طراحــی ســواالت نظــام جدیــد و قدیــم بــرای 
ــان کنکــور 99 اطاع رســانی ها  ــل از زم ــم قب ــک ســال و نی ــز از ی کنکــور 99 نی
ــی  ــه قانون ــر همــان اســاس کــه مصوب ــد ب ــان می توانن ــه و داوطلب صــورت گرفت

اســت، عمــل کننــد.
ــن جلســه شــورای ســنجش و  ــه هفدهمی ــارس، براســاس مصوب ــزارش ف ــه گ ب
پذیــرش دانشــجو مــورخ 26 اســفندماه، بــا توجــه بــه درخواســت داوطلبــان در 
ــری  ــون سراس ــد آزم ــار همانن ــن ب ــرای آخری ــال 1399، ب ــری س ــون سراس آزم
ســال 1398 ســنجش بــا دو آزمــون جداگانــه )دو مجموعــه ســوال( مطابــق مــوارد 
ذیــل انجــام خواهــد شــد، ضمنــاً از مباحــث مشــترک دو نظــام آموزشــی قدیــم و 

جدیــد )3-3-6(، ســوال یکســان طــرح خواهــد شــد.

اثرات مضر نشستن را از بین ببرید
 نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد، فعالیت های کوتاه در طی روز می تواند 

اثر مضر نشستن را از بین ببرد.
به گزارش فارس، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، فعالیت های کوتاه در طی 

روز می تواند اثر مضر نشستن را از بین ببرد. 
محققان دانشگاه سیدنی استرالیا می گویند: نشستن طوالنی مدت موجب می شود درد 
در ناحیه کتف و شــانه، گردن و کمر ایجاد شود؛ اگر اصول درست نشستن رعایت 

نشود، دردها بیشتر خود را نشان می دهند. 
نتایــج یــک پژوهش بیانگر آن اســت، افرادی که بیش از 6 ســاعت در طول روز 
می نشــینند به میزان قابل توجهــی بیش از دیگران در معرض مــرگ و میر در اثر 

بیماری های قلبی و عروقی هستند.
مطالعات کنونی نشــان می دهد، افرادی که در طول هفته 150 دقیقه فعالیت داشــته 

باشند، می توانند مضرات ناشی از نشستن مداوم را خنثی کنند.

کاهش چشمگیر مرگ  و میر نوزادان
 معاون وزیر بهداشــت گفت: در چند دهه گذشــته در کشور شاهد بودیم که از 
هر 100 هزار زایمان 250 مورد به مرگ و میر ختم می شد که این عدد امروز به 20 

مورد رسیده است.
بــه گــزارش فــارس، علیرضــا رئیســی افــزود: ســالیانه در دنیــا حــدود 320 هــزار 
ــارداری و زایمــان از بیــن  ــاردار و 2 میلیــون نــوزاد بــه دلیــل عــوارض ب مــادر ب

می رونــد .
وی خاطرنشــان کــرد: در ســایر حوزه هــا نیــز ماماهایــی کــه کــه در ایــن مراکــز 
ــا  ــن آموزش ه ــرد ای ــد . رویک ــژه ببینن ــای وی ــد آموزش ه ــد. بای ــت میکنن خدم

نبایــد تنهــا درمانــی باشــد، بایــد بــه بهداشــت نیــز توجــه ویــژه شــود.
معــاون وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: در حــوزه مامایــی نیــاز بــه نگاهی آمایشــی 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــد ب ــجویان بای ــری دانش ــه کارگی ــذب و ب ــن ج ــت. همچنی هس

منطقــه صــورت گیــرد.

چگونه جامعه ای شاد داشته باشیم؟
 کارشناســان مســائل روان شــناختی و اجتماعی تاکنون بارها از 
ضرورت توسعه شادی در جامعه به منظور افزایش میزان شادی مردم 
سخن گفته اند. هر چند تحقیقات مستند و مستدلی در خصوص میزان 
شادی در جامعه انجام نشده است، اما اکثر آمارهایی که تاکنون منتشر 
شده است، میزان شادی در جامعه ایران را کم و پایین تر از میانگین های 

جهانی ارزیابی کرده اند. 
در مقابل، گزارش ها از رشد آمار بیماری های روانی، میزان افسردگی و 
پرخاشگری در میان  ساکنین شهرهای بزرگ و پرتراکم کشور حکایت 

می کنند. 
بر اســاس مطالعات و پژوهش های بیشمار در سراسر جهان بیگمان 
باید پذیرفت که شادی و غم در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی انســانها، تأثیرات عمده ای دارد و چه بسا که بسیاری از 
کشورها در راه افزایش شادی همگانی و فردی در کشور خود برنامه 

ریزی های دقیقی انجام می دهند.
 به رغم وجود صدها مطالعه در حوزه شادی و بعد اجتماعی آن نشاط 
و تاکیــد این مطالعات بر طراحی و ایجاد شــادی در زندگی ایرانیان، 
اما به نظر می رســد در کشــور ما این مهم با توجــه چندانی روبه رو 
نبوده است و گاه در کشور بنا به تعبیرهای نادرست و بدون استدالل  
مقامات، شادی امری متروک شده و به حاشیه گذاشته شده است، در 
حالی که این امر نه با فرهنگ ملی ایرانیان چندان تناسبی دارد و نه با 

فرهنگ دینی کشور.
 با وجود پتانسیلهای گوناگون در کشور، سن امید به زندگی در ایران 
حدود 72 سال است که خود حکایت از فاصله بسیار ما با کشورهای 

پیشرفته و اروپایی است.
در حالــی که به نظر می رســد در چارچــوب برنامه ای اصولی 
و اصاح برخی روشــها می توان با یاری گرفتن از رســانه های 
گروهی و اجتماعی مانند صدا و ســیما، ســینما و رســانه های 
جمعی و طراحی شهری شاد ... به سوی جامعه ای شادتر حرکت 
کرد جامعه ای که در کنار شــادی بیشــتر مســلمًا نتایج مثبتی از 
تاش و حرکت به ســمت جلو را همراه خــود دارد و همچنین 
باعــث جذب حداکثری جوانان به مشــارکت، افزایش امید، نوع 
دوستی، جامعه پسندی و فرایض دینی خواهد شد، چرا که جوان 
به دنبال شــادی و تفریح اســت و عدم وجود بسترهای مناسب 
برای شــادی می تواند تبعات بدی را برای جوانان و جامعه ماند 

اعتیاد و مصرف الکل به همراه داشــته باشد.
زندگی در شهر های شاد دلبستگی بیشتری را به محله ها و همسایگان 
ایجاد می کند و ســاکنین شهر های شــاد معموال از مهاجرت پرهیز 
می کنند. نوع دوســت ترند، امیدوارند، آرامش بیشتری را تجربه می 
کنند و از ســبک زندگی و کیفیت مطلوب تری برخوردارند. اگرچه 
اشتغال و درآمد ماهیانه و سطح تولید ناخالص داخلی مردم کشورها 
با ســطح شادی آنها در ارتباط است و اغلب کشورهای شاد جهان از 
استانداردهای ســامت اجتماعی باال و سطح اشتغال و درآمد باالیی 
برخوردارند ولی با روش های بســیار ســاده و آسانی می توان سطح 
شــادی و امید را در بین مردم شهرهای کشور نسبت به وضع موجود 
افزایش داد به عنوان نمونه بعضی از این راهکارها فهرست وار مطرح 

می شود:
برنامه هــای  و  فیلم هــا   ، جنگ هــا  نمایــش  همگانــی،  ورزش 
طنــز و فکاهــی از رســانه های تصویــری، تقویــت روحیــه امیــد و 
تــوکل، جشــنواره های خیابانــی، تشــویق بــه پیــاده روی و طراحــی 
پیــاده راه، جشــنواره های اقــوام، مســابقات کتــاب خوانــی، طراحــی 
بازارهــای محلــی و خیریــه، توســعه و طراحــی اســتریت فودهــا، 
خدمــات ســامت، افزایــش موزه هــا، آمــوزش مهارت هــای 
زندگــی، توســعه ســینماها و نمایــش تاترهــا و فیلم هــای کمــدی، 
ســیرک ها، نمایش هــای خیابانــی، نمایــش حیوانــات دســت 
ــیقی  ــش موس ــل، پخ ــل و نق ــک و حم ــاماندهی ترافی ــوز، س آم
ــوزش  ــردم، ام ــه م ــات ب ــر خدم ــارت ب ــی، نظ ــن عموم در اماک
ــنواره  ــاهیر، جش ــس مش ــش، تندی ــی و بخش ــای قدردان مهارت ه
هــای نــوع دوســتی، مشــارکت مــردم در تصمیم گیــری، احتــرام به 
حقــوق شــهروندی، کاهــش فســاد اداری، اجــازه ابــراز هیجانــات 
مثبــت در مناســبت هــا و مراســم شاد،زیســت شــبانه، جشــنوارهای 
اقلیــت هــا و اقــوام، طراحــی محیــط هــای شــاد، طراحــی محــات 
بــا توجــه بــه حــس هویــت مــکان و دلبســتگی مــکان، کنســرت 
ــتانداردهای  ــاه و اس ــطح رف ــتغال، س ــش اش ــی، افزای ــای محل ه
ــی  و...  ــام جــدی حکمران ــاش و احتم ــا ت ــی ب ســامت اجتماع
ــی  ــا ممکــن اســت حت ــه بســیاری از آنه ــکار دیگــر ک ــا راه ده ه
بــدون هزینــه باشــد.و ســطح امیــد و نشــاط اجتماعــی را افزایــش 

دهــد.
* مجید صفاری نیا
 استاد روان شناسی اجتماعی

اعتماد: سبد تماشایی، برای سفره افطار
 قباًل سبدهای رمضان خوراکی بودن!

اعتماد: سرمایه های کشور در اختیار جوانان قرار گیرد 
 بازنشسته ها ضروری ترند!!!

کیهان: افتتاح واحدهای مسکونی ارزان قیمت 
 نکنه از کارتون ساخته شدن ؟

همدان پیام: 30 درصد امور مدیریتی به جوانان و بانوان انتقال می یابد 
 مردان خانه داری یاد بگیرند
جام جم: پایان جایزه های نجومی 

  جامعه به سمت نجومی شدن می رود 
جام جم: کاهش پرخوری با رژیم غذایی مدیترانه ای

 تو گرونی امروزی نیازه!!! 
اطاعات: رئیس پلیس تهران: برخورد با کشف حجاب در خودروها 

ادامه دارد 
 بدونه شرح!

هگمتانه: پرواز همدان تهران تعطیل شد 
 احتماالً چرخ های هواپیما پنچر شده 

اطاعات: نوزاد 100 گرمی در اردکان متولد شد 
 وزنشو کم کرده کم بخوره! 

همدان پیام: نمایشگاه فرصت آشتی با کتاب 
 تو این گرونی کی می تونه گل بخره!!!

صدای زنجان: واکاوی جدایی معاونت ورزش و جوانان
 ورزش و جوانان هم موش آزمایشگاهی شدند

ایران: دسترسی به دو پوسته غیررسمی تلگرام قطع شد 
 پیش به سوی زندگی سنتی 

جمهوری اسامی: افزایش تدریجی دمای هوای کشور 
 بدون شرح!

صدای زنجان: اگر جوایز مسابقات از جیب مردم باشد قمار است 
 جیب مردم که خا لیه!!!

اطاعات: گام های موفق بورس تهران 
 کفشش  تن تاک بوده!!!

ایجاد 200 خوابگاه دانشجویی
 تا پایان سال در کشور

 معاون دانشــجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه 
وزارت علوم و تحقیقات ســاخت 200 خوابگاه دانشجویي در کشور 
تا پایان سال است که برای ســاخت آن از پتانسیل بخش خصوصی 

استفاده می شود.
مجتبی صدیقی در حاشیه افتتاحیه زمین چمن مصنوعی دانشکده هنر 
و معماری اظهار کرد: ســراهای دانشــجویی نیاز جدی دانشگاه ها و 

مراکز عالی کشور هستند که باید مورد توجه باشند.
وی با بیان اینکه طرح ارتقای ســراهای دانشجویی در مدت سه سال 
انجام شده اســت افزود: تاکنون 587 سرای دانشجویی در کل کشور 

ارتقا یافته است.
به گزارش  فارس معاون دانشــجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفــت: در مجموع یک هــزار و 50 خوابگاه دانشــجویی داریم و در 

وزارت علوم و تحقیقات 75 هزار ظرفیت خوابگاهی نیاز است.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه وزارت علوم و تحقیقات ســاخت 200 
خوابگاه تا پایان ســال در سطح کشور اســت که برای ساخت آن از 

پتانسیل بخش خصوصی استفاده می شود.
صدیقی با بیان اینکه ســال گذشــته 26 طرح موافقت اصولی در 26 
دانشگاه کشــور درخواســت 117 میلیارد تومان تسهیات داشته ایم 
بیان کرد: وضعیت رفاه دانشــجویان دانشگاه بوعلی همدان در کشور 
نسبتا مطلوب اســت. وی در خصوص برگزاری المپیاد ورزش های 
همگانی تصریح کرد: این المپیاد در 9 رشته ورزشی با حضور 4 هزار 

دانشجوی دختر و پسر برگزار می شود.
معاون دانشــجویی وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری در زمینه  تغذیه 
دانشــجویان و روند مطلوب کردن غذاخوری های دانشجویی یادآور 
شــد: برنامه ها در راســتای بهبود کیفیت غذاهاســت و قرار اســت 

آشپزخانه ها از شکل سنتی به صنعتی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تاکنون 115 آشــپزخانه دانشجویی از شکل سنتی به 
صنعتی تبدیل شده اســت گفت: در کنار غذاخوری های دانشجویی 
105 رســتوران مکمل نیز در دانشــگاه ها برای تنوع بخشی غذاهای 

دانشجویی راه اندازی شده است.
صدیقــی در خصوص افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشــکده هنر و 
معماری دانشگاه بوعلی سینا نیز اظهار کرد: برای این چمن مصنوعی 
200 میلیون تومان هزینه شــده و این زمین در مســاحت یک هزار 

مترمربع در طول 4 ماه ساخته شده است.
گفتنی اســت با حضور معاون دانشــجویی وزیر علــوم و تحقیقات 
از نمایشــگاه  سراهای دانشــجویی در مجموعه خوابگاه های بعثت 

خواهران دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی رونمایی شد.

 متأسفانه در چند سال گذشته پدیده زباله 
گردی به دالیل شــرایط نامناســب اقتصادی 
وتنگناهای معیشــتی و کارکرد ضعیف نظام 
اقتصــادی و ضعف و ناکارآمــدی مدیریت 
شهری روز به روز در حال افزایش است و به 
یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده 
که می تواند زمینه بروز آســیب های فردی و 
اجتماعی و افزایش بیماریهای عفونی را فراهم 

کند.
یک کارشناس اجتماعی گفت: زباله گردی یک 
واقعیت اجتماعی است که نمی توان وجود آن 
را نادیده گرفت و روز به روز شــاهد افزایش 
بیشتر آن هستیم، پدیده ای که سامت جسمی 
و روانــی افراد و بهداشــت عمومی جامعه را 
تهدید مــی کند و ســیمای شــهر را از نظر 
مدیریت و برنامه ریزی شــهری مخدوش می 
سازد و چهره زشــت و نامناسبی از شهر ارائه 
می دهد وخشم و پرخاشگری زباله گردها را 
به دنبال دارد و نابرابری ها و افزایش شــکاف 
طبقاتی را در سطح جامعه بیشتر نمایان می کند 
بنابراین موضوع بسیار مهمی است که باید از 
سوی مسؤالن و نهادهای ذیربط برای آن چاره 

اندیشی شود.
مهرداد هوشمند در گفت وگو با ایسنا، در ورود 
علل وعوامــل زباله گردی اظهار کرد: واقعیت 
این اســت که عوامــل گوناگــون اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی در رشــد این معضل 
تأثیر دارد اما به طور کلی تنگناهای شــغلی و 
افزایش بیکاری و نبود فرصت های شــغلی و 
تأمین معاش و مشــکات معیشتی و مخارج 
خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، بدسرپرســتی 
وبی سرپرســتی و از دست دادن شغل قبلی و 
نبود حمایت های الزم از ســوی سازمان های 
دولتی از اقشار محروم و آسیب پذیر بر افزایش 

تعداد زباله گردها در جامعه تاثیر دارد.
هوشــمند عنوان کرد: زباله گردی موضوعی 
است که تا دیر نشده باید برای آن چاره اندیشی 
و برنامه ریزی مناســب صورت گیرد چرا که 

از سویی تأثیرات نامطلوبی بر مدیریت شهری 
دارد و از طرفــی باعــث افزایش بیماری های 
عفونی، انگلی و پوســتی و شــرایط نامناسب 
بهداشــتی خواهد بــود و از طرفی کودکان و 
زنان وافراد زباله گرد در معرض آســیب ها و 
ناهنجاری های اخاقی واجتماعی هستند و از 
نظر آموزشی و تربیتی واخاقی دچار مشکاتی 
می شوند چرا که نظارت کمتری توسط خانواده 
ها و ســازمان ها و نهادهای شهری بر کارهای 
آنها وجود دارد و همین عدم نظارت و حمایت 
می تواند منشــأ آســیب ها و ناهنجاری های 

اجتماعی دیگر شود.
وی بیان کرد: زباله گردی موضوعی چند بُعدی 
است چرا که از طرفی با افراد تهیدست و فقیری 
مواجه هستیم که امرار معاش و روزی خود را 
از طریق جســتجو کردن در زباله های دیگران 
پیدا مــی کنند و از طرفی بــرای بعضی افراد 
درآمدهای زیادی دارد چرا که با بهره کشــی 
از کــودکان و زنانی که بــرای آنها زباله جمع 

آوری می کنند، به ســودهای خوبی می رسند 
و به این علــت از زباله به عنوان طای کثیف 

یاد می شود.
این کارشناس اجتماعی خاطرنشان کرد: برای 
برخورد با این پدیده و حل این معضل نیازمند 
برنامه ریزی اصولی و تاش و همکاری نهادها 
و ســازمان های ذیربط و حمایت و نظارت بر 
کودکان کار و کودکان خیابانی و آموزش های 
الزم به این گروه ها هستیم تا کرامت آنها آسیبی 

نبیند.
وی در پایان گفت: در گذشته بیشتر افراد معتاد 
و کودکان خیابانی به زباله گردی مشغول بودند 
اما امروزه بسیاری از زنان و افراد فقیر نیز به این 
کار روی آورده اند و شاهد افزایش تعداد زباله 
گردها در جامعه هستیم بنابراین توجه و نظارت 
و حمایــت از این گروه ها و خانواده های آنها  
ضروری اســت چرا که یکی از شاخص های 
توســعه شهری و نشانه های جامعه سالم بهره 
مندی مناسب و نسبتا مطلوب اقشار جامعه از 
امکانات وشرایط رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و 

آموزشی جامعه است.

 مراجعــات بیرون از دایــره نظام ارجاع 
خدمات پزشکی از پوشــش بیمه ای خارج 

خواهد شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا در 
همــدان در آئین اختتامیه و تجلیل از فعاالن 
عرصه ســامت اســتان همدان، اظهار کرد: 
فعــاالن خــارج از نهادهای اداری شــامل 
ســمن ها و خیرین دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان را یاری می کنند و مجموعه سامت 
استان را در دستیابی به اهداف کمک می کند.

به گزارش فارس، حبیب ا... موســوی بهار از 
همکاری و همیاری ســازمان های مرتبط با 
حوزه ســامت از جمله آموزش و پرورش 
تشــکر کرد و گفت: سال گذشــته ارتقای 
خوبی در حوزه بهداشت و پیشگیری انجام 
شــد که امید مــی رود ســرمایه گذاری های 
سنگین در حوزه های تخصصی بهداشت و 

درمان کاهش یابد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا در 
همدان با اشــاره به اینکه شعارهای سالیانه 
سازمان جهانی بهداشت در حوزه پیشگیری 

اســت، افزود: امســال مراقبت هــای اولیه 
بهداشــتی راهی به سوی پوشش همگانی به 
عنوان شعار »روز جهانی بهداشت« انتخاب 
شــده که این موضوع همــواره مورد توجه 
مســئوالن کشــور بوده و همچنان راه برای 

خدمت رسانی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه کشــورهای اطراف با 
جمعیت بالغ بر 500 میلیون نفر به خدمات 
و علم ما نیاز دارنــد اظهار کرد: در صورت 
وجود فضای مناسب برای فروش علم امکان 
گذران زندگی 80 میلیون ایرانی از این طریق 

فراهم است.
موســوی بهار با اشــاره به اینکه کشــور ما 
کشــوری مناســب برای فعالیت در حوزه 
توریسم سامت اســت گفت: سال گذشته 
کلینیک های افق، شــفا و  کلینیک ناباروری 
امید ایجاد شــد و انتظار می رود بیمارستان 
خصوصــی 200 تختخوابی با نگاه به جذب 
توریســم خارجی و اشتغالزایی در این شهر 

ایجاد شود.
کم تحرکی معادل کشیدن 30 نخ سیگار است

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینای همدان نیز  به عوارض کم تحرکی 
در جامعه اشــاره کــرد و گفت: کم تحرکی 

معادل کشیدن 20 نخ سیگار عوارض دارد.
رشــید حیدری مقدم با بیان اینکه 98 درصد 
مردم اســتان همدان به سامانه سیب متصل 
هســتند و 2 درصــد باقیمانــده مربوط به 
شهرســتان همدان و مایر است، اظهار کرد: 
در حوزه بهداشــت و سامت راه طوالنی و 
درازی را طی کرده ایم. تاش زیادی کردیم 
تا سامانه سیب را به عنوان یکی از مهمترین 
طرح ها در نظام تحول ســامت در اســتان 

پیاده کنیم.
وی افزود: اکنون زیرســاخت های سامت 
اســتان در بخش های نرم افزاری و سخت 
افزاری فراهم شــده و اگر کسی بخواهد در 
ساختار دانشــگاه فعالیت کند باید در حوزه 
نرم افزاری وارد شــده و ایــده را به ثروت 

تبدیل کند.
حیدری مقدم با بیان اینکه بیش از 500 پروژه 
در حوزه بهداشت در ســطح استان همدان 

ساخته شــده اســت، عنوان کرد: نخستین 
گروه دانشجویان خارجی در روزهای اخیر 
توســط دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینای 
همدان جذب شده و امیدواریم بر این تعداد 
افزوده شود.مدیرکل آموزش وپرورش استان 
همدان نیز با بیان اینکه 42 هزار دانش آموز 
به عنوان سفیران ســامت در استان همدان 
فعال هســتند، گفت: یکی از ضرورت های 
انسان جسم سالم است چرا که سامتی یکی 

از نعمت های بزرگ انسان است.
محمد پورداود به ضرورت وجود جسم سالم 
و روح سالم اشاره و عنوان کرد: داشتن روح 
سالم و جسم ســالم مستلزم آن است که به 

مسائل بهداشتی توجه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
تصریــح کرد: بُعد جســمانی چــون قابل 
مشاهده است بیشتر به آن توجه می شود اما 
بُعد روحی مورد غفلت واقع می شود و باید 
دانســت که این دو بُعد از هم تأثیرپذیرند به 
طوریکه افسردگی، اضطراب و پرخاشگری 

قابل لمس است.

افزایش روزافزون زباله گردی

مراجعات بيرون از نظام ارجاع خدمات پزشکی 
مشمول بيمه  نمی شود

تنگناهای  کلــی  طور  به 
شغلی و افزايش بيکاری و 
نبود فرصت های شغلی و 
مشکالت  و  معاش  تأمين 
معيشتی و مخارج خانواده، 
از  خانواده،  اعضای  اعتياد 
و  قبلی  شغل  دادن  دست 
از  های الزم  حمايت  نبود 
سوی سازمان های دولتی 
و آسيب  اقشار محروم  از 
تعداد  افزايش  بــر  پذير 
زبالــه گردهــا در جامعه 

تاثير دارد
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ظرفیت تولید آب در همدان بیش از مصارف است

 معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان با بیان اینکه 2 ســد شهر 
همدان کامًا پر شــده است، گفت: پیش بینی می     شود ورودی سد اکباتان تا ماه های آینده 

ادامه داشته باشد.
حمیدرضا نیکداد با اشــاره به بارش های خوب در سالجاری، اظهارکرد: با توجه به اینکه 
منابع آبهای سطحی استان کامًاپر شده است و سرریزها همچنان ادامه دارد برداشت آب 
فقط از منابع سطحی صورت می گیرد تا آبهای زیرزمینی برای ماه های آینده ذخیره شود.

وی با بیان اینکه 1100 لیتر در ثانیه آب از  سد اکباتان برداشت می شود، تصریح کرد: در 
کنار برداشت از سد اکباتان 270 لیتر در ثانیه آب از رودخانه عباس آباد برداشت می شود 

و این برداشت تا زمانیکه کشاورزان آغاز به فعالیت کنند ادامه خواهد داشت.
نیکداد با تأکید براینکه ظرفیت تولید آب در همدان بیش از مصارف است، به ایسنا یادآور 
شد: مصرف آب در همدان 1400 لیتر در ثانیه است به طوریکه 1100 لیتر در ثانیه از سد 

اکباتان و 270لیتر در ثانیه از رودخانه عباس آباد تأمین می شود.
وی با اشاره به برداشت 60 تا 70 لیتری آب از منابع زیرزمینی، افزود: مقدار کمی کسری 
آب از طریق چاه ها جبران می شــود چرا که در قســمتی از شهر همدان امکان استفاده از 

آب های سطحی وجود ندارد.
 معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان همدان با بیان اینکه سرانه تولید آب در 
همدان 235 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است،  اظهارکرد: سرانه مصرف آب در شهر 

همدان 160 لیتر در شبانه روز است.

نیکداد با اشــاره به اینکه براساس استاندارد سرانه مصرف آب 150 لیتر در شبانه روز به 
ازای هر نفر است، خاطرنشــان کرد: در همدان سرانه مصرف نزدیک به استاندارد است 

اما متوسط کشوری سرانه مصرف آب 190 تا 200 لیتر در شبانه روز اعام شده است.
وی بیان کرد: سرانه تولید آب در شهر مایر 253 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است 

و سرانه مصرف آب در این شهر 191 لیتر در شبانه روز است.
وی  با اشاره به اینکه سرانه تولید آب در شهرنهاوند 266 لیتر در شبانه روز است، افزود: 

سرانه مصرف آب در این شهر 174 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضاب استان همدان سرانه تولید آب در تویسرکان 
را 254 لیتر در شــبانه روز دانست و گفت: سرانه مصرف آب در تویسرکان 166 لیتر در 

شبانه روز به ازای هر نفر است.

اوج گیری قیمت »برنج خارجی« و 
سفره هایی که کوچک تر می شود

 از هفته گذشته تا کنون قیمت هرکیلوگرم از برنج هومالی 3 هزار 
تومان افزایش یافته و به اندازه کافی در بازار وجود ندارد.

وقتــی قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار بــه باالی 20 هزار تومان 
می رســد، طبیعی است که تمایل و تقاضای افراد کم درآمد و متوسط 
جامعه به سمت و سوی خرید برنج خارجی که نسبت به برنج ایرانی 

ارزانتر است، می رود.
برنج هومالی که در ماه های گذشــته و اوج تورم، قیمتش از 7هزار و 
500 تومان فراتر نرفت، این روزها شــاهد 10 هزار تومانی شدن این 
نوع برج در بازار هستیم. البته برخی فروشندگان نیز برنج هومالی را با 

قیمت کیلویی 10 هزار و 500 تومان به فروش می رسانند.
البته دولت و ســتاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت و رفاه حال مردم، 
برنج ارزان قیمت را از طریق کانال ادارات، کمیته امداد و بهزیســتی 
در اختیــار برخی اقشــار قرار می دهند و ســهمیه اندکــی را نیز در 
فروشگاه های زنجیره ای توزیع می کنند که بدون شک جوابگوی نیاز 

همه متقاضیان نیست.
 ورود سهميه برنج دولتی همدان تا قبل از ماه رمضان

معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
گفــت: بیش از 3 هزار تن برنج خارجــی ارزان قیمت و دولتی برای 
استان همدان در نظر گرفته شده که تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان، 

در استان توزیع می شود.
مجید زرین دالور اظهار داشت: آخرین مرحله از واردات سهمیه برنج 
خارجی با نرخ 5 هزار و 700 تومان در استان همدان مربوط به بهمن 
ماه سال گذشته بوده است. از چندین روز گذشته پیگیر سهمیه جدید 
برنج دولتی برای اســتان هستیم و بر اساس برنامه ریزی ها تا پیش از 

آغاز ماه مبارک رمضان سهمیه استان تخصیص می یابد.
معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
افزود: برنج وارداتی باید زیر نظر دولت توزیع شود. با توجه به میزان 

موجودی کاال، میزان سهمیه استان ها تصمیم گیری و اباغ می شود.
 هنوز قيمت برنج وارداتی جديد تعيين نشده است

زرین دالور با بیان اینکه هنوز قیمت نهایی برنج وارداتی تعیین نشده 
است، به تســنیم گفت: قیمت برنج بر اساس هزینه تمام شده، هزینه 
حمل و نقل و هزینه های ســربار تعیین و اعام می شــود. البته قیمت 
برنج خارجی با توجه به نوع برند و درجه بندی آن متفاوت اســت. 
بنابراین ممکن است نرخ برنج خارجی در همه مغازه ها یکسان نباشد.

معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
تصریح کرد: آنچه توسط سازمان صمت توزیع می شود کاالی دولتی 
است و نرخ یکسان دارد و بخشی از نیاز بازار را تامین می کند. بنابراین 

برنج های که از بخش خصوصی وارد بازار شده قیمت باالتری دارد.
 توزيع برنج دولتی بخشی از نياز بازار را تامين می کند

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: توزیع برنج دولتی بخشی از نیاز بازار را تامین می کند که 

در تعدیل و کنترل قیمت ها موثر است.
علیرضا شــجاعی اظهار داشــت: ســهمیه کانی برای واردات برنج 
خارجی به داخل اســتان در نظر گرفته شــده که تا پیش از آغاز ماه 
مبارک رمضان در نقاط مختلف اســتان توزیع می شود. این نوع برنج 
از طریق کانال ادارات، بخش های کارگری، افراد زیر پوشش بهزیستی 
و کمیته امداد توزیع می شــود. سهمیه محدودی نیز در فروشگاه های 

زنجیره ای استان عرضه می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: ما نمیتوانیم پاســخگوی تمام نیاز بازار باشیم، بنابراین 
ســعی کردیم با توزیع هدفمند کاالهای دولتی افراد اقشار مورد نظر 

را پوشش دهیم.
شــجاعی در پاسخ به اینکه چرا نرخ های متفاوتی از برنج خارجی در 
بازار مشــاهده می شود، تصریح کرد: نرخ برنج بستگی به نوع برند و 
درجــه بندی آن دارد، در مرحله بعدی نیز باید ببینیم واردکننده با چه 
نوع ارزی واردات برنج را انجام داده است. بدون شک قیمت برنجی 
که با ارز نیمایی وارد شده باالتر از برنجی است که با ارز 4200 تومانی 
وارد شده است. وقتی تورم در جامعه باال می رود و قیمت همه کاالها 
چندین برابر می شود پس برنج هم از این قاعده مستثنی نیست و باید 

بپذیریم که قیمت این کاال هم باال برود.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان اظهار داشت: مردم نگران تامین کاالهای مورد نیاز خود 
برای ایام ماه رمضان نباشــند چراکه کاالهای پر مصرفی همچون قند، 
شــکر،خرما، برنج و روغن با نرخ دولتی توسط ستاد تنظیم بازار در 

سراسر استان عرضه می شود.

برکات ناشی از سیل در بخش کشاورزی
 هرچند ســیل در روزهای اخیر و در ابتدای ســال 98 خسارات 
قابل توجهی به بخش کشــاورزی وارد کرده است اما به نظر می رسد 

باید نیمه  پر لیوان را نیز در بارش های اخیر جستجو کرد.
آنچه مشخص است، سیل در اســتان های گلستان، مازندران، لرستان 
و خوزســتان به بیــش از 46 درصد از بخش زراعــی 12/2 درصد 
بخــش باغبانی 19 درصد بخش بــاغ دام و طیور و آبزیان 22 درصد 
بخش آب وخاک و امور زیربنایی بر اساس گزارش های مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران وزارت جهاد کشــاورزی خســارت وارد کرده است 
اما از ســوی دیگر نباید فراموش کرد بارش هــای صورت گرفته در 
استان های شرقی کشــور به خصوص توانسته خشک سالی را پس از 
ســال ها از مزارع و باغ های استان های یزد ســمنان، خراسان و حتی 
بخشی از سیستان و بلوچســتان دور کند و فرصت هایی را نیز برای 

توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال فراهم آورده است.
در این میان هرچند دولت توانسته است با ورود ستاد بحران نسبت به 
توزیع لوازم و امکانات شــهری در مناطق مسکونی نقش قابل توجهی 
ایفا کرده و سعی در جبران خسارت واردشده به شهرها کرده است، اما 
روستاها یکی از مناطقی است که جبران خسارات آ نها در کوتاه مدت 
میسر نیست و با توجه به تغییر در بسترهای کشاورزی در برخی از این 
مناطق و الزم اســت تا اتاق فکر در وزارت جهاد کشاورزی با کمک 
ســایر نهادها و سازمان ها تشکیل شــده و بعد ضمن جبران خسارات 

برای او بهبود و بهینه سازی و اجرای الگوی کشت اقدام کنند.
از ســوی دیگر تجربه ورود سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و کمک 
آنها به دولت نشــان داده اســت که این 2 ارگان به علت داشتن لوازم 
و ابــزارآالت و امکانات می توانند در موقعیــت کنونی به نفع بخش 
کشــاورزی وارد میدان شده و با ایجاد اشتغال از حجم خسارت های 

وارده بکاهند.
مشخصاً آب گرفتگی های صورت گرفته در مناطق دریایی و با داشتن 
تنها یک بلدوزر و ایجاد ســدهای شــنی می تواند به مناطقی جهت 
پرورش میگو و ماهیان گرم آبی و ســرد آبی تبدیل شــده و عاوه بر 
ایجاد شــغل برای ارزآوری و افزایش توزیع و عرضه مواد پروتئینی 
دریایی در داخل کشور و خارج از مرزهای کشور به کار گرفته شود.

استخرهای پرورش میگو در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و بوشهر نیاز به هیچ ابزار پیچیده ای ندارد و تنها با داشتن چند بلدوزر 
و بیل مکانیکی می توان شرایط افزایش بهره وری را به وجود آورده و 
بخش کشــاورزی را به عنوان یکی از بخش های پربازده در سالی که 
دشــمنان و عزم خود را جزم برای صدمه به حوزه اقتصادی کشــور 

کرده اند به کار بگیرد.
هرچند باران نوروزی سیل بی سابقه ای در بیش از 15 استان کشور به 
راه انداخت اما نباید فراموش کنیم که بر اساس گزارش های اعام شده 
باران اول تا بیســتم فروردین ماه امسال باعث صرفه جویی 30 میلیارد 
دالری برای تأمین آب شیرین شد و از سوی دیگر توانست با پر شدن 
تاالب ها، ســدها، رودخانه ها و همچنین آب دریاچه ها برای گردش 
توربین ها و تولید برق کشــور و همچنین احیای زمین های خشــک 

کشاورزی مورداستفاده قرار گیرد.
از بعد دیگر نمی توان از برکات بارش های اخیر به خوابیدن ریزگردها 
اشاره نکرد ریزگردهایی که طی سال های گذشته مردم نواحی جنوب 
شــرقی و غربی کشور را به شــدت آزرده کرده و هوای تنفس آنها را 
آلوده ســاخت اکنون به برکت باران الهی تغییرات خوبی در اقلیم این 
مناطق به وجود آورده اســت. نباید فراموش کرد 38 درصد کل آورده 
ســال آبی سال گذشته در این 20 روز نخست سال جاری وارد سدها 
شــده و 51 میلیارد مکعب آب وارد ورودی ســدها شــده است که 
می تواند نویدبخش حوزه تولید در حوزه صنایع به ویژه صنعت برق و 

همچنین کشاورزی باشد.
بنابراین الزم اســت وزارت جهاد کشاورزی عاوه بر توجه به جبران 
خســارات واردشده توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برای 
استفاده از شرایط ناشی از بارش باران به شکل فعال وارد میدان شود 
و با انتقال اطاعات و دانش به کشــاورزان حداکثــر بهره برداری از 

بارندگی های صورت گرفته و تغییر الگوی کشت به عمل آید.
* احمدعلی کیخا
 رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس

کارت دانشجویی ریحانه محمدی نظر فرزند حسن به شماره ملی 
3875680081 رشته مدیریت گردشگری دانشگاه میراث هگمتانه به 
شماره دانشجویی 93223009190014مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سعید سراغی فرزند علیرضا به شماره ملی 
3950388028 رشته مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9412500019 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

غزل اسالمي »

 برخي مشــاوران در همــدان از ظرفیت 
زیست محیطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
شهر غافل هســتند و بدون مطالعه طرح ها را 
ارایه مي دهند. درصورتیکه این ظرفیت ها باید 
به طــور کامل در طرح جامع شــهري مطالعه 

شوند تا با معضات گسترده مواجه نشویم.
عضو هیأت علمي دانشــگاه آزاد درباره طرح 
جامع همدان گفت: موضوع الحاق 4 روستاي 
قاســم آباد، حسن آباد، رباط شورین و علي آباد 
به شــهر همدان به صــورت متصل و منفصل 
مطرح است اما در این باره هیچگونه ارزیابي 
دقیقي دیده نمي شــود. حتي وقتي روستاهاي 
دره مرادبیــگ و فقیره به شــهر همدان ملحق 
شــدند کســي مطالعه اي براي درست و غلط 
بــودن آن نکرد و پس از الحاق فقط شــاهد 
ساخت وســازهاي ناموزون و مخدوش شدن 
معماري در این مناطق بوده ایم. پس از آن هم 
کســي مطالعه دقیقي ارایه نداد که این الحاق، 
اکنون به نفع شهر همدان و این روستاها بوده یا 
خیر. براي الحاق این 4 روستا هم تاکنون فقط 
گمانه زني هایي وجود داشــته و دالیل منطقي 

براي آن اعام نشده است.
محمدمهــدي ســروش ادامــه داد: وقتي نام 
شــهر بر روستایي گذاشــته مي شود بافت آن 
منطقه بهم مي خورد، اما مشــاور باید ضوابط 
و مقرراتي براي آن مناطق روســتایي تعریف 
کند که متفاوت از شهر همدان باشد زیرا واقعًا 
نمي توان همان ضوابطي را که به عنوان مثال در 
نقاط شهري مانند منبع اجرا مي شود را هم در 
شهرک الوند تعریف و پیاده کرد. وقتي ضوابط 
شــهري به این مناطق تحمیل مي شود موجب 
بهم خوردن معمــاري، فرهنگ و اقتصاد آنها 

مي شویم که کامًا غلط است.
استادیار دانشکده معماري دانشگاه آزاد واحد 
همدان افــزود: باید یک مناطقــي در همدان 
بکر و دســت نخورده به عنوان تفرجگاه باقي 
بماند و محل تنفس شــهر باشــند. مثًا اگر 
این روســتاها به شهر ملحق شدند فقط اجازه 
ساخت وسازهاي ویایي داشته باشند نه اینکه 
از معماري شــهر همدان الگوبرداري کنند. اما 
مي بینیم در برخي ارتفاعات مانند دره مرادبیگ 
و فقیره الگوبرداري بسیار ضعیفي از معماري 
همدان صورت گرفته و کوچه پس کوچه هاي 
روســتایي آن بهم خورده است. درصورتي که 
اگر این روســتاها به شهر ملحق نمي شدند و 
بکر باقي مي ماندند، مي توانستند به ییاق شهر 

همدان تبدیل شوند.
ســروش ادامه داد: ما مي گوییم گردشــگري 

محور توســعه همدان اســت، درصورتي که 
براي گردشگري روستا باید روستاهاي بکري 
داشته باشیم که گردشگر بتواند در آنجا زندگي 

روستایي را تجربه کند.
 کالنشهري معضل را بيشتر مي کند

وي گفت: بــراي همدان موضوع کانشــهر 
شدن مطرح است اما ابتدا باید ببینیم شهرهایي 
که کانشهر شــده اند آیا توانســته اند بودجه 
کانشــهري بگیرند یا فقط بزرگ شــده اند و 
با مشــکات جدیدتر مواجه شده اند. به عنوان 
مثال مترو تهران به مشکات ملي تبدیل شده 
و هرســال دولت بودجه کاني بــراي آن به 
شهرداري کمک مي کند. مشکات شهر همدان 
هم ملي شده اند. چرا در همدان مدام باید پل و 
بلوار بسازیم و جدول گذاري کنیم و فضاهاي 
ماشیني را افزایش بدهیم درصورتي که در این 

شهر پارک و تفرجگاه مناسب وجود ندارد؟
وي گفــت: مردم یک زندگــي طبیعي دارند 
که بــا دخالت هاي بي مــورد خرده فرهنگ ها 
و هویت هــاي اصیــل زندگي آنهــا را برهم 
مي زنیم. اما این رفتار در دنیا مطرح نیســت. 
آنها شــهرها و روســتاهاي کوچک دارند که 
امکانات، تکنولوژي، امنیت و بهداشت خوب 
در اختیارشــان گذاشته مي شود. به عنوان مثال 
کشــوري مانند نروژ با آن همــه رفاه و ثروت 
حرف اول را در دامپروري و کشاورزي مي زند 
و در آنجا کسي به دنبال این نیست که به شهر 
بیایــد. اما در ایــران مي خواهیم همه جا را به 
شهر تبدیل کنیم و چه کسي مي خواهد تولید 

کند مشخص نیست.
وي گفت: در سرشــماري سال 95 جمعیت 

همدان حدود 550 هزار نفر بوده که باید ببینیم 
با بزرگ شدن شــهر و شرایط زیست محیطي 
و آب هاي زیرزمیني این شــهر چقدر ظرفیت 
گســترش را دارد. به طور مثــال به گنج نامه و 
میدان میشان اشاره مي کنم که وقتي تله کابین را 
ساختند و مردم به آنجا رفتند چمن هاي طبیعي 
از بین رفت و مجبور به آلونک ســازي شدیم. 
پناهگاه هاي یــک و دو معماري هاي ارگانیک 
دارند اما با آلونک ســازي منطقه بکر را از بین 
بردیم چون قبل از اجراي طرح ظرفیت سنجي 

نشده بود.
 مقاومت مشاور طرح جامع در مقابل 

سياسيون
سروش در پاسخ به سوال خبرنگار همدان پیام 
مبني بر اینکه مشاور طرح جامع چقدر توانسته 
در مقابل فشــارهاي سیاسي مقاومت کند هم 
گفت: فعــًا در مقابل درنظر گرفتن جمعیت 
غیرواقعي براي همدان مقاومت کرده که این 
بسیار مهم است. زیرا اگر ما سرشماري سال 
95 را نپذیریــم آمارها را زیر ســوال برده و 
اطمینان ها را به هم زده ایم که با این تفاســیر 
دیگر نمي توان در این کشور برنامه ریزي کرد؛ 

طرح جامع مبتني بر جمعیت است.
وي ادامــه داد: مشــاور طرح جامــع یکي از 
بهترین هاي کشور است و تاکنون براي الحاق 
4 روستا گزینه هاي خود را ارایه کرده اما هنوز 
نظر علمي و تخصصي ارایه نکرده اســت که 
به نظــرم فعًا به تصمیم گیري دقیق نرســیده 

است.
کارشــناس معماري در همدان در پاســخ به 
سوالي مبني بر دیر شدن تکمیل مطالعه طرح 

جامع شــهري همدان بیان کــرد: چون زمان 
زیادي بــراي دریافت اطاعــات از تعدادي 
سازمان ها و متقاعد کردن برخي ها صرف شد 
مطالعــه طرح جامع طوالني شــد اما احتماالً 
مشــاور طرح جامع به زودي نظرات فني خود 

را اعام مي کند.
وي گفــت: ما بــا مطالعــات و انجام کار 
کارشناســي بایــد مراقــب باشــیم که به 
جمعیت شهر اضافه نشود. اکنون شهرهایي 
زیادي  امکانــات  نهاونــد  ماننــد مایر و 
دارند اما با کمبود جمعیت مواجه هســتند 
درصورتي که از حــدود یک میلیون و 700 
هزار نفر در اســتان 550 نفر آن در شــهر 
همــدان زندگي مي کنند کــه نباید این طور 
باشد، بلکه باید این جمعیت به طور همگن 
در شهرها توزیع شوند. این تراکم جمعیتي 
در اســتان نشان مي دهد که مدیریت شهري 
و برنامه ریزي کان درســت نبوده است و 
اگر بررســي شود ممکن است به این نتیجه 
برســیم که حتي جمعیت شهر همدان باید 

بسیار کمتر از تعداد کنوني باشد.
 ۳ معضل در شهر همدان

وي در ادامــه گفت وگویش گفــت: اکنون 3 
موضوع دیگر براي شــهر همدان مسئله ســاز 
شــده که یکي از آنها پیاده راه سازي بلوار ارم 
است که اولویت شــهر نبود. موزه میدان  امام 
معضل دیگري است که اکنون به حفره اي در 
وسط میدان تبدیل شــده و ساخت وسازهاي 
غیرکارشناســي در برخــي مناطــق دیگر که 
خواهد  به دنبال  زیســت محیطي  مشــکات 

داشت.

استادیار دانشکده معماري در گفت وگو با همدان پیام مطرح کرد

نباید جمعیت شهر همدان افزایش یابد
■ مطالعه دقیق براي الحاق 4 روستا به شهر همدان انجام نشده است
■ برخی ساخت و سازهای بدون مطالعه در شهر صورت گرفته است

کشاورزان 
همدانی نگران 
ملخ های صحرایی 
و دریایی نباشند
ــاد  ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف  مدی
کشــاورزی همــدان گفــت: کشــاورزان 
همــدان نبایــد نگرانــی از حضــور ملخ هــای 
دریایــی و صحرایــی در اســتان همــدان 
ــون گزارشــی  ــه تاکن داشــته باشــند چــرا ک
ــی در  ــا دریای ــی ی ــخ صحرای از حضــور مل

ــتیم. ــدان نداش هم
شــهرام پیشــه ور بیان کرد: عمــده گزارش 
دریافتی از ملخ هایی اســت که از شبه جزیره 
عربســتان به صورت گروهی در وســعت 
چنــد کیلو متری با گذر از دریا به ســواحل 
استان های جنوبی رسیدند و بعد از تخم ریزی 

در خاک های اطراف با نمناک شدن خاک سر 
از تخم بیرون آورده اند.

وی افــزود: ملــخ بعــد از رســیدن بــه حالــت 
راه  زمیــن  روی  تغذیــه  بــرای  پورگــی 
مــی رود و بــا رســیدن بــه حالــت جهــش و 
بعــد 2 بــال شــدن بــه پــرواز در می آیــد کــه 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا اســتفاده 
از ســم بــه صــورت پاشــش زمینــی و 
هوایــی مبــارزه را در ایــن مناطــق از کشــور 
ــت. ــرده اس ــرا ک ــتور کار دارد و اج در دس

مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــادی 
ــت: در  ــنیم گف ــه تس ــدان ب ــاورزی هم کش
ــه در  ــا و ن ــط در دامنه ه ــل فق ــال های قب س
مــزارع اســتان همــدان در وســعت 200 تــا 
300 یــا گاهــی یــک هــزار  هکتــار، مبــارزه 
ــرای  ــه را ب ــتفاده از طعم ــا اس ــیمایی ی ش
مبــارزه بــا ملخ هــای از نــوع مراکشــی 
ــتر  ــه بیش ــتیم ک ــی داش ــی و بوم ــا ایتالیای ی
مبــارزه را در دامنــه گردنــه اســدآباد و دامنــه 
شهرســتان همــدان انجــام دادیــم و حتــی در 

ــن کار  ــه ای ــازی ب ــم نی ــال ها ه ــی س برخ
نداشــتیم. برخــی مواقــع هــم ملــخ مهاجــر 
ــارزه  ــه مب ــتیم ک ــن داش ــان و قزوی از زنج

شــده اســت.
وی تاکید کــرد: هر زمان هم سم پاشــی را 
دامنه هــا اجرا کردیــم به پرچم گــذاری و 
اطاع رســانی به دامدارن خطــر آلوده بودن 
مراتع این بخش از اســتان را اطاع رســانی 
کردیم  تا وارد این حریم ها نشــوند که بر اثر 
استفاده دام ها از علوفه طبیعی آن مسمومیت 

و تلفاتی هم نباشد.
پیشــه ور بــا بیــان  اینکــه جثــه ایــن ملخ هــا 
خیلــی کوچکتــر از ملخ هــای صحرایــی 
ــا آن  ــارزه ب ــا مب ــه فع ــی اســت ک و دریای
ــت  ــور در دس ــی کش ــتان های جنوب در اس
ــه  ــدان ب ــتان هم ــت: اس ــت، گف ــدام اس اق
ــدارد  ــکلی ن ــخ مش ــا مل ــارزه ب ــاظ مب لح
ــه صــورت  ــتفاده ب ــرای اس ــی ب و ســم کاف
طعــم در حالــت پورگــی و یــا ســنین باالتــر 

ــم. ــار داری را در اختی

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان گفت: استان همدان محل ذخیره 
سم برای مبارزه شــیمیایی با آفات در غرب 
کشور هم اســت و نباید کشاورزان به لحاظ 
آســیب از هجوم ملخ از هر نوعی که باشد 
دغدغه خاطر و نگرانی داشــته باشند چرا که 
تدبیر و تمهیــد الزم را با رصد دایمی مزارع 
با همکاری کارشناســان و کشــاورزان اجرا 

کردیم.
و  صحرایــی  ملخ هــای  اســت  گفتنــی 
ــی  ــه و ارزش غذای ــل جث ــه دلی ــی ب دریای
ــم  ــروش ه ــد و ف ــا خری ــد بعض ــه دارن ک
ــئوالن در  ــی مس ــه برخ ــه البت ــود ک می ش
جنــوب کشــور هــم ایــن موضــوع را 
ــهر  ــدان ش ــن هم ــد همچنی ــب کردن تکذی
ســارخیز اســت. ســار ایــن پرنــده کوچــک 
ــی از  ــم بخش ــدا ه ــر و ص ــر س ــه و پ جث
کمبــود غذایــی خــود را بــه غیــر از دانه هــا 
ــت  ــوان گف ــد و می ت ــن می کن ــخ تأمی از مل

ــت. ــخ اس ــک مل ــمن بیو لوژی دش

تقلب بیشترین تخلف صنف 
کابینت سازان همدانی

 مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان همدان تقلب را بیشترین 
تخلف در صنف کابینت ســاز همدان دانســت و گفت: دو واحد 
کابینت ســازی در همدان به پرداخــت  588 میلیون ریال جریمه 

محکوم شدند.
علیرضا حســن پور اظهارکرد: این دو واحد باشــکایت شــاکی 
خصوصی به اتهام اجرای ناقص خدمات وتقلب درساخت کابینت 

توسط تعزیرات حکومتی همدان جریمه شدند.
وی تصریح کرد: باتوجه به شــکایت شاکیان خصوصی ازدو 
واحد صنفی ســاخت کابینت مبنی بــر اجرای ناقص خدمات 
و تقلب درســاخت و نصب کابینت ، بــرای هر کدام از این 
واحدها درشــعبه هیأت بــدوی تعزیــرات حکومتی همدان 

پرونده ای تشکیل شد.
حسن پور به ایسنا گفت: پس از کارشناسی واحراز تخلف، متهمین 
مجموعاً به پرداخت  508 میلیون ریال درحق شاکی خصوصی  و 

مبلغ 80 میلیون ریال درحق دولت محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان  تأکید کرد: ازمردم عزیز 
تقاضا داریم درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را ازطریق 
تلفن 32523442 اداره کل ، تلفن گویای 124 ســازمان صنعت، 

معدن وتجارت وتارنمای t135.ir اعام کنند.
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سینا کوروند قهرمان شطرنج همدان شد
 مدیر روابط عمومی هیأت شطرنج همدان گفت: سینا کوروند عنوان 

قهرمانی مسابقات شطرنج این استان را به دست آورد.
حمید فروغی در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: در این رقابت ها که 
عصر جمعه گذشته به پایان رسید، سینا کوروند با کسب هفت پیروزی 

و 2 تساوی عنوان قهرمانی را کسب کرد.
وی اضافه کرد: امیرعلی دالوری و سیدمحمد سیدحسینی نیز به ترتیب 

دوم و سوم شدند.

فروغی خاطرنشــان کرد: 77 شطرنجباز از شــهرهای مختلف استان 
همدان در این مســابقات طی 9 دور به روش سوئیســی با هم رقابت 

کردند.
ــرداور و جــواد  ــوان س ــه عن ــلیم ب ــدی س ــار داشــت: مه وی اظه
ــده  ــابقات را برعه ــن مس ــاوت ای ــوان داور قض ــه عن ــی ب زارع

ــتند. داش
مدیر روابط عمومی هیأت شــطرنج همدان افزود: سینا کوروند در 2 
سال گذشته نیز عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج استان همدان را کسب 

کرده بود.

ــی  ــان عل ــال ساس ــای امس ــت ه ــد: در رقاب ــادآور ش ــی ی فروغ
بابایــی، یاشــار موحــدی و میــاد شــهابی نیــز بــه ترتیــب چهــارم 
ــر  ــگ زی ــت ریتین ــوان نخس ــه عن ــن اینک ــدند ضم ــم ش ــا شش ت
1300 بــه ســهیل خدایونــدی، ریتینــگ 1300 تــا 1499 بــه ســید 
معیــن مســاجدیان و ریتینــگ 1500 تــا 1699 بــه مهــرداد ربیعــی 

ــت. ــق گرف پارســا تعل
وی بیان کرد: نشمیل کلوندی در بخش بانوان و حمید اهلل نورعلی در 
رده پیشکســوتان عنوان های قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب 

کردند.

خبـر خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

برگزاری همایش دوچرخه سواری 
در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: به مناســبت گرامیداشت روز 
ملی بدون خودرو، همایش دوچرخه ســواری با اســتقبال گسترده 

دوچرخه سواران شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
رئیس ورزش و جوانان شهرســتان کبودراهنــگ با بیان این مطلب 
افزود: این همایشــه در رده ســنی نونهاالن، نوجوانــان، جوانان و 
بزرگســاالن برگزار شــد و بیش از 2 هزار نفر از دوچرخه سواران 
شهرستان مسیر ســه کیلومتری میدان نیروی هوایی تا مزار شهدای 

گمنام واقع در پارک الله کبودراهنگ را رکاب زدند.
شکری خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری فرمانداری، ورزش 
و جوانان، شــهرداری، آموزش و پرورش و صنعت و معدن و دیگر 
ادارات برگزار شــد و در پایان به 50 نفر از شــرکت کنندگان جوایز 

نفیسی به قید قرعه اهدا شد.

برخی به دنبال اختالف و دودستگی
 در کشتی هستند

 پیشکسوت کشتی ایران گفت: نمی دانم چرا بعضی ها با بداخاقی 
به دنبال ایجاد اختاف و دودستگی در کشتی هستند.

محمد مشــهدی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب 
افــزود: تعدادی از قهرمانان کشــتی کشــورمان کاندیــدای رئیس 
فدراسیون کشتی شــده اند، حال اعضای مجمع به هر کدام رأی داد 
و رئیس فدراســیون شد، بقیه باید به کمک او بیایند تا کشتی دوباره 

سربلند باشد.
وی ادامــه داد: نمــی دانم چرا بعضی ها با بــد اخاقی، به دنبال دو 
دستگی در کشتی هستند و خانواده کشتی را مقابل هم قرار داده اند. 
فدراسیون کشــتی الگوی سایر فدراسیون هاســت و در المپیک ها، 

جهانی ها، بازی های آسیایی دل مردم ایران را شاد کرده است.
عضو ســابق تیم ملی کشــتی آزاد تصریح کرد: در چند روز گذشته 
مطالبی از من در فضای مجازی منتشــر شد که صحبت های من نبود 
و معتقدم این اقدامات بی اخاقی اســت و این کارها زیبنده کشتی 

نیست.

کارگاه آموزشی درساژ سوارکاری 
در همدان برگزار شد

 رئیــس هیأت کشــتی همدان گفت: کارگاه آموزشــی درســاژ 
سوارکاری زیر نظر یک مدرس فرانسوی در این شهر برگزار شد.

ســید وحید برقعی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این کارگاه 
ســه روزه عاقه مندان به رشته ســوارکاری و نیز سوارکاران فعال 

استان همدان حضور یافتند.
وی بیان کرد: این دوره با هدف آشنایی سوارکاران و مربیان استان با 
دانــش روز و افزایش اطاعات و آگاهی آنها زیرنظر تیری فرتیک » 

» مربی فرانسه برگزار شد. T h i e r r y  F r e t i c
برقعی اظهار داشت: در سه روز برگزاری این کارگاه عاقه مندان به 

صورت توری و عملی آموزش های الزم را فرا گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سطح باالی سوارکاری فرانسه که از 
قهرمانان جهانی و اروپایی برخوردار است، تصمیم به دعوت از این 

مدرس مطرح فرانسوی گرفتیم.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان نیز امروز با حضور در مراســم 
پایانی این کارگاه گفت: باید به سطحی در جایگاه ورزش سوارکاری 
برســیم که بتوانیم مدرس و سوارکار به کشــورهای متقاضی اعزام 

کنیم.
محسن جهانشــیر برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور مدرسان 
مطرح بین المللی را اقدام شایسته از سوی هیأت سوارکاری همدان 

برشمرد.
این کارگاه به همت کمیته درساژ همدان و همکاری اداره کل ورزش 
و جوانان استان و کمیته درســاژ فدراسیون سوارکاری در مجموعه 

سوارکاری ابن سینا شهر همدان برگزار شد.

ستاره های والیبال ایران به خط شدند

 تمرینات تیم ملی والیبال با اضافه شــدن لژیونرها این روزها با 
جدیت بیشتری دنبال می شود.

بــه گزارش "ورزش ســه"، تیم ملــی والیبال که قطعــا هیچ دیدار 
تدارکاتــی را قبل از حضور در لیگ ملت های 2019 برگزار نخواهد 
کــرد و در تهران تمرینات خودش را ادامه می دهد، با اضافه شــدن 
چند تن از لژیونرها پرســتاره تر از قبل شده و تمریناتش را جدی تر 

دنبال می کند.
با اضافه شــدن نفراتی همچون سعید معروف، مجتبی میرزاجانپور، 
مرتضی شــریفی و فرهاد قائمی که در لیگ های ایتالیا و ترکیه بازی 
می کردند، کوالکوویچ چند روزی را به تمرینات بدنسازی اختصاص 

داده تا این نفرات بتوانند دوره ریکاوری را طی کنند.
چیزی که از تصاویر برمی آید، این اســت کــه جو خوبی در اردو 
حاکم شده و نفرات جوان و باتجربه در کنار هم انگیزه باالیی برای 

ثبت یک نتیجه قابل قبول در سال 2019 دارند.

قهرمانان دوچرخه سواری همدان
 معرفی شدند

 مســئول کمیته کوهســتان هیأت دوچرخه سواری همدان گفت: 
قهرمانان دوچرخه ســواری این اســتان در رشته های کراس کانتری 
و دانهیل با برگزاری یک دوره مسابقه به میزبانی شهرستان تویسرکان 

معرفی شدند.
پویا میهمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در این رقابت ها که 
عصر روز جمعه در 2 رده ســنی جوانان و بزرگساالن برگزار شد در 
ماده کراس کانتری بزرگســاالن، مجید شکاری از همدان قهرمان شد، 
امیــر محمد عطایی و ایمان الهی تبار هــر 2 از همدان به ترتیب دوم 

و سوم شدند.
وی بیان کرد: در کراس کانتری رده ســنی جوانان نیز رضا سلگی از 
تویسرکان عنوان قهرمانی را کسب کرد، محمد ستاری از همدان دوم 
شــد و علی حوریت دیگر دوچرخه ســوار همدانی در جایگاه سوم 

قرار گرفت.
مسئول کمیته کوهســتان هیأت دوچرخه سواری همدان خاطرنشان 
کرد: در ماده دانهیل بزرگســاالن امین سلگی از تویسرکان اول شد و 

عادل سیفی از همدان بر سکوی دوم ایستاد.
وی افزود: در ماده دانهیل جوانان نیز ســینا حمیدی از همدان قهرمان 
شــد، حمیدرضا عبدالملکی از تویسرکان عنوان دوم را تصاحب کرد 
و رضا سلگی دیگر دوچرخه سواری تویسرکانی بر سکوی سوم قرار 

گرفت.

نابغه تنیس روی میز همدان مسافر
 لیگ ترکیه شد

 نائب رئیس هیأت تنیس روی میز همدان گفت: نابغه تنیس روی 
میز بانوان این استان به لیگ برتر ترکیه عزیمت می کند.

زهره ابوطالبیان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: شیما صفایی از 
نخبه های تنیس روی میز رده پایه کشور قرار است در مرحله دوم پلی 

اف لیگ برتر ترکیه به میدان برود.
وی اضافه کرد: بــا نظر دکتر حمیده ایرانمنش مربی تیم  ملی بانوان ، 
سه ورزشکار از 13 تا 16 اردیبهشت ماه جاری به مرحله دوم پلی اف 

لیگ برتر ترکیه اعزام می شوند.
ابوطالبیان بیان کرد: ندا شهســواری ، مهشــید اشتری و شیما صفایی 

ورزشکاران اعزامی به این دوره از مسابقات هستند.
نائب رئیس هیأت تنیس روی میز همدان خاطرنشان کرد: شیما صفایی 
فروردین ماه امســال نیز در مرحله نخســت پلی آف لیگ برتر ترکیه 
حضور داشــت.وی افزود: صفایی پس از حضور در مسابقات کشور 
ترکیه ، برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی که بعد 

از ماه مبارک رمضان برگزار می شود، آماده خواهد شد.
ابوطالبیان یادآور شد: این مســابقات برای گزینش نفرات اعزامی به 
مسابقات قهرمانی بزرگساالن 2019 آسیا در اندونزی برگزار می شود 

و صفایی شانس باالیی برای آسیایی شدن دارد.
نابغه تنیس روی میز همدان در ســال های اخیر مدارج پیشــرفت را 
مرحله به مرحله طی کــرده اند و حاال با تجربه کافی در عرصه های 
مختلف ملی و بین المللی، مهیای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا 

می شود. همدان بیش از 500 ورزشکار تنیس روی میز دارد.

اختتامیه مسابقات فوتبال جام نوروزی 
بین مناطق شهرستان اسدآباد

 مراسم اختتامیه فوتبال جام نوروزی بین مناطق شهرستان اسدآباد 
برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ، مسابقات 
فوتبال جام نوروزی از اواخر اســفند با حضور 40تیم از روســتاهای 
شهرستان اسدآباد به میزبانی روستاهای لک لک ،شهرآجین ،قوچ تپه و 
موسی آباد برگزار شد .که طی مسابقات انجام شده دو تیم پرسپولیس 
آجین و چنارعباس خان به مرحله فینال راه یافتند ، اختتامیه مسابقات 
به میزبانی روستای وندرآباد روز گذشته برگزارگردید. تیم پرسپولیس 
آجین بــا غلبه بر تیم چنار عباس خان با نتیجه 6بر4 توانســت مقام 

قهرمانی جام نوروزی بین مناطق شهرستان را ازآن خود کند .
این مراسم با حضور مسولین شهرتان برگزار گردید و به تیم نخست 

و تیم اخاق این مسابقات جوائزی اهدا گردید.  
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پیشخوان

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326006001665-1397/12/20 هیــأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی عباس صالحی فرزند حســن به شماره 
شناسنامه 499 صادره از مالیر در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 285/72 مترمربع 
قســمتي از پالك یک اصلي اراضی دولت آباد واقع در بخــش چهار مالیر خریداری از مالک 
رسمی احمد فتاحی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 36(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/23

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

 ُکشــتی اســتان همدان بعد از برگزاری 
مجمع انتخاباتی هیأ ت و پایان حاشــیه ها به 
آرامش نسبی رسیده و این روزها در تکاپوی 

بازگشت به روزهای اوج خود است.
ُکشــتی همدان در چند سال گذشته همواره 
اسیر حاشــیه های ریزودرشتی بوده به طوری 
که عده ای که هر بار در هیأ ت ُکشــتی پست 
داشــتند ســکوت می کردند و هر بار که در 
ُکشتی استان سمتی نداشتند در خارج از گود 
به دنبال حاشیه سازی بودند تا آرامش ُکشتی 

استان را بر هم بزنند.
همین حاشــیه ها باعث شــد تا ُکشتی استان 
همــدان از روزگار طایی خود بســیار دور 
شــود به طوری که اســتان هایی که تا دیروز 
حسرت جایگاه همدان را می خوردند از این 

استان پیشی گرفتند.
نهاوند و مایر دو قطب ُکشتی استان همدان
نهاوند و مایر دو قطب ُکشتی استان همدان 
نیز پیرو حاشــیه هایی که در ُکشــتی استان 
وجود داشــت به سمت افول حرکت کردند 
تا جایی که چراغ ُکشــتی این دو شهرستان 

خاموش شد.
برنامه به این شکل بود که حاشیه سازانی که 
به دنبال ضربه زدن بر پیکره ُکشــتی اســتان 
همدان بودند با ایجاد مســائل متعدد و تنگ 
کردن فضای کار »علــی رحیمی فر« رئیس 
وقت هیأ ت ُکشتی استان همدان را به قدری 
تحت فشــار قرار دادند که عطــای کار را به 

لقایش بخشید و استعفا داد.
بــا اســتعفای رحیمــی فــر دوبــاره پای 
حاشیه سازان به ُکشتی استان همدان باز شد 
تا جایی که ُکشتی همدان 6 ماه ملتهب ترین 
دوران خود را پشت سر گذاشت تا باالخره 
مجمع انتخاباتی هیأ ت ُکشــتی استان همدان 

چندی پیش برگزار شد.
شــاخص ترین چهــره برای ایــن انتخابات 
حمیدرضا یاری بود که توانست تمامی آرای 
انتخاباتی هیأ ت را کسب کند و قاطعانه برای 
4 ســال به عنوان رئیس هیأ ت ُکشتی استان 

همدان انتخاب شود.
 آشتی با رشته ُکشتی

بعد از انتخابات یاری به عنوان رئیس هیأ ت 
شــاهد بودیم که پیشکســوتان ُکشتی استان 
همدان که ســال ها از این رشته فاصله گرفته 
بودند دوباره به خانه ُکشتی دعوت شدند و 
آشتی با رشته ُکشتی استان دوباره برقرار شد 
و موجی از امید در این رشــته ورزشــی در 

استان همدان شکل گرفت.
مهرداد ســعدی نــژاد از قهرمانان به نام 
نهاوند که  ُکشــتی کشــور و شهرســتان 
قهرمانــی جهــان و آســیا را در کارنامه 
ورزشــی خود دارد در گفتگو با خبرنگار 
انتخابات ُکشتی  برگزاری  به  اشاره  با  مهر 
اســتان همدان اظهار داشــت: بــه نظرم 
رئیس جدید هیأ ت ُکشــتی استان همدان 
اگر کادر اجرایی قوی داشــته باشد و از 
مربیان توانمند در مجموعه ُکشــتی استان 
همدان استفاده کند می تواند در کار خود 

باشد. موفق 

وی افــزود: باید در فضای کار تمام اســتان 
همدان دیده شود و تنها به شهرستان همدان 
بسنده نشود؛ چیزی که در چند سال گذشته 
تنها همدان دیده شــد و باعث ضعف ُکشتی 
ما شــد در حالی که 70 درصد مدال هایی که 
ُکشــتی در مدت گذشته گرفته شده متعلق به 

ُکشتی نهاوند بوده است.
مســابقات  در  جهــان  جوانــان  قهرمــان 
چک اســلواکی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
شهرســتان ها در این رشــته ورزشی گفت: 
در حال حاضر ُکشــتی مایر تعطیل شده و 
از نهاوند هم چیزی نمانده و تویســرکان و 

اسدآباد هم شرایط خوبی ندارند.
ســعدی نژاد خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
حضــور رئیس جدید هیأ ت کــه از مدیران 
توانمند در استان همدان است این وضعیت 
متفاوت شــود و دوباره شــاهد رشد ُکشتی 

استان همدان باشیم.
 تالش برای جبران عقب ماندگی ها
سرپرست هیأ ت ُکشتی نهاوند نیز در گفتگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور رئیس 
جدید هیأ ت را در ُکشــتی استان همدان به 
فــال نیک می گیریــم چراکه در ســال های 

گذشــته برگزاری جلسات متعدد با خانواده 
ُکشتی از هر قشــر به فراموشی رفته بود که 
احیا شــده استفرامرز ســماوات افزود: باید 
ُکشــتی اســتان همدان به حرکت در بیاید و 
این عقب ماندگی که در ســال های گذشــته 

اتفاق افتاده جبران شود.
سرپرست هیأ ت ُکشــتی نهاوند بابیان اینکه 
ُکشتی اســتان همدان باید از خواب زمستانی 
بیرون بیاید، گفت: می توان گفت از ســال 85 
تا به امروز ُکشــتی استان در خواب زمستانی 
فرورفته و بایــد از این وضعیت فعلی خارج 
شــود. سماوات خاطرنشــان کرد: ُکشتی در 
سالن ُکشــتی و با مربیان عاشــق، فداکار و 
کاربلد به اوج می رســد و باید همه خانواده 
ُکشتی اســتان دست به دســت هم دهند تا 
دوباره شاهد رشد ُکشتی استان همدان باشیم.

 دوری از باندبازی در ُکشتی استان 
همدان

وی بابیــان اینکه باید باندبازی از ُکشــتی 

اســتان همدان برچیده شــود، بیــان کرد: 
رئیس هیأ ت جدید ُکشــتی اســتان همدان 
دنبال باندبازی در ُکشــتی اســتان همدان 
نیســت؛ چیزی که درگذشــته به ما ضربه 

زده بود.
مربی ســازنده ُکشتی اســتان همدان عنوان 
کرد: ُکشتی استان همدان همیشه حاشیه هایی 
داشته که امروز این حاشیه ها بسیار کم شده 
و در حــال از بین رفتن اســت و قطعًا کار 
زمانی پیش خواهد رفت که حاشیه ها از بین 

برود.
 آينده خوبی را برای ُکشتی استان 

همدان متصور هستم
مربی ســابق تیم ملی ُکشــتی جوانان نیز در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: آینده 
خوبی برای ُکشــتی اســتان همدان متصور 
هستم و با شــرایط امروز قطعًا ُکشتی استان 

از وضعیت گذشته خود خارج خواهد شد.
هرچه  امیدواریم  افــزود:  گودرزی  ســعید 
زودتر ریاست فدراسیون ُکشتی انتخاب شود 
و تعامل بین فدراسیون و هیأ ت ُکشتی استان 
همدان شــکل بگیرد و آینــده خوبی برای 

ُکشتی استان رقم بخورد.
مربی مایری ُکشــتی با اشــاره به وضعیت 
ُکشتی شهرستان مایر گفت: مایر می تواند 
پشــتوانه خوبی برای ُکشــتی استان همدان 
باشــد اما باید توجه به این شهرستان هم در 

اولویت قرار گیرد.
گيران روشن خواهد  ُکشتی  آينده   

بود
گودرزی خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر 
اتفاقات خوبی در ُکشتی مایر در حال رقم 
خوردن اســت و قطعًا با بــه حرکت افتادن 
موتور ُکشــتی استان و به تبع آن مایر آینده 

ُکشتی گیران ما روشن خواهد بود.
حمیدرضا یاری رئیس هیأ ت ُکشــتی استان 
همدان نیز با اشاره به برنامه های خود اظهار 
داشــت: از روزی که به عنوان رئیس هیأ ت 
ُکشــتی استان انتخاب شــدم یک لحظه هم 
بیکار ننشســته ام و مــدام در حال برگزاری 

جلسات متعدد هستم.
وی افــزود: تا بــه امروز چندین جلســه با 
پیشکسوتان، مربیان، داوران و تمامی خانواده 
ُکشــتی اســتان همدان برگزار شده و سفر به 

شهرستان های استان نیز آغاز کرده ایم.
رئیس هیأ ت ُکشتی استان همدان بابیان اینکه 
اتحاد به ُکشــتی استان همدان بازگشته است، 
گفت: امروز هر کس از ُکشتی استان صحبت 
می کند از امیدواری و آینده روشــن صحبت 
می کند و همدلی بسیار خوبی در ُکشتی استان 

به وجود آمده است.
یاری خاطرنشــان کرد: همه باید دســت به 
دســت هم بدهند تا بتوانیم ُکشــتی اســتان 
همدان را به روزهای طایی خود بازگردانیم.

در پایــان گفتنی اســت؛ امیدواریم ُکشــتی 
اســتان همدان دوباره بــا همدلی و اتحاد به 
روزهای خوب گذشته خود بازگردد و شاهد 
درخشش ُکشــتی گیران در تشــک ُکشتی 

باشیم.

داور کاراته همدان مدرک 
آسیایی گرفت

 دبیر هیأت کاراته همدان گفت: داور 
جوان و برجسته کاراته این استان موفق 

به اخذ مدرک آسیایی شد.
ســیروس امینی در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: حســین زیوری که برای 
اخذ درجــه داوری خود راهی کلینیک 
آســیا شــده بود، موفق به دریافت این 

مدرک شد.
وی اضافــه کرد: ایــن دوره داوری به 
میزبانی کشــور مالزی برگزار شــد و 
زیوری موفق به کسب داوری بی کاراته 

آسیا شد.
امینــی خاطرنشــان کــرد: 14 داور از 
کشورمان در این کلینیک آسیایی موفق 

به کسب نمره قبولی شدند.

رقابت های قهرمانی آسیا
کره جنوبی حریف دوم 
تیم فوتبال دختران ایران

 تیم فوتبال زیر 19 ســال بانوان فردا 
در گام دوم رقابت های قهرمانی آســیا 
مقابل کره جنوبــی صف آرایی خواهد 

کرد.
مرحله  مهــر،  خبرنگار  گــزارش  به 
دوم رقابت هــای قهرمانی آســیا در 
گــروه ایران بــه میزبانــی ویتنام در 
زیر  فوتبال  تیم  است.  برگزاری  حال 
با هدایــت کتایون  بانوان  19 ســال 
خســرویار روز جمعه در نخســتین 
دیــدار مقابل تیم میزبان به تســاوی 

یک -یک رسید.
دختران جوان ایران امروز در دومین 
بازی خــود مقابل تیم کــره جنوبی 
قــرار خواهند گرفت. تیــم ایران با 
لبنان و ویتنام  تیم های کره جنوبــی، 

است. همگروه 

واکنش اشکان دژاگه به 
شایعه جدایی از تراکتور

 هافبک باتجربه تراکتورســازی ابراز 
امیدواری کرد تیمش مقابل پرسپولیس 
به برد برســد و سهمیه آسیایی را کسب 

کند.
اشــکان  ســه"،  "ورزش  گزارش  به 
دژاگــه پــس از شکســت 2 بر صفر 
تیمــش مقابــل ذوب آهــن اصفهان 
در چارچــوب هفته بیســت و هفتم 
مســابقات لیگ برتر اظهــار کرد: در 
ابتــدا به خاطــر اینکه ضربــه پنالتی 
را خراب کــردم و نتوانســتیم توپ 
را وارد دروازه ذوب کنــم از همــه 
معذرت می خواهم،  هر کاری کردیم 
تــوپ و ضربه پنالتی بــه گل تبدیل 
نشــد.  تیم خوب بازی کرد و شانس 
گلزنی هم داشــتیم و متأسفانه با یک 

پنالتی گل خوردیم. ضربه 
وی ادامــه داد: زمانی کــه از بازی 
عقب افتادیم شــرایط سخت شد. سه 
بازی اســت که پشت سر هم شکست 
امیدوارم  شــرایطمان  می خوریــم.  
در ادامــه بهتر شــود.  فوتبال باال و 
پاییــن زیاد دارد و روزهای خوب و 

بد دارد.

    

پیروزی تیم فوتسال زیر 
20 سال ایران مقابل ژاپن

 تیم فوتســال زیر 20 سال ایران در 
دومین دیدار خود در تورنمنت تدارکاتی 

چین تایپه مقابل ژاپن پیروز شد.
به گــزارش مهر، تیم فوتســال زیر 20 
ســال ایران برای حضور در تورنمنت 
تدارکاتی چین تایپه در این کشــور به 

سر می برد.
تیم ایران امروز در دومین بازی خود در 
این تورنمنت به مصاف ژاپن رفت و با 
نتیجه 3 بر 2 پیروز شــد. در این مسابقه 
یوسفی، اکرمی و اسماعیلی برای ایران 

گلزنی کردند.
تیم ایران که در بازی نخست خود مقابل 
چین تایپه پیروز شــده بود، در آخرین 
دیدار خود امروز بــه مصاف اندونزی 

می رود.
تا کنون تیم ملی فوتســال زیر 20 سال 
ایران در این تورنمنت 6 امتیازی بوده و 
با پیروزی برابر اندونزی عنوان قهرمانی 
ایــن تورنمنت را به خــود اختصاص 

خواهد داد.

حاشیه ها کم رنگ شد

بازگشت امید 
به ُکشتی هگمتانه

■ باندبازی از ُکشتی همدان برچیده شود

 بايد در فضــای کار تمام 
استان همدان ديده شود و 
تنها به شهرستان همدان 
بسنده نشــود؛ چيزی که 
تنها  گذشته  سال  چند  در 
همدان ديده شــد و باعث 
شــد  ما  ُکشــتی  ضعف 
در حالــی کــه ۷۰ درصد 
مدال هايی که ُکشــتی در 
مدت گذشــته گرفته شده 
نهاوند  ُکشــتی  به  متعلق 

بوده است
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حوادثی مانند سیل اخیر کشور 
قابل برگشت هستند

 پیشکســوت علم هواشناســی ایران گفت: تاریخ نشان می دهد 
حوادثی مانند ســیل اخیر در کشور قابل برگشــت هستند، بنابراین 
پرداختن به این گونه حوادث با هدف کاهش خسارات مالی و جانی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.به گزارش ایرنا، حسین اردکانی 
افزود: معموال وقتی حادثه ای در کشور رخ می دهد، تا مدتی با شور 
و هیجان زیادی به آن پرداخته می شــود اما بعد از مدتی فراموش می 
شــود.وی با بیان اینکه نباید اینطور باشد و باید به این مسائل با دقت 
بیشــتری توجه شــود، تاکید کرد: معموال هر کشوری در زمینه شبیه 
ســازی حوادث مثا سیل اینطور عمل می کند که تمام جوانب وقوع 

سیل را در یک شهر در قالب یک ماکت نشان می دهد.

وجود صدها هزار نوع ویروس در اقیانوس ها
 بررسی ها نشان می دهد که اقیانوس ها دربردارنده صدها هزار نوع 

ویروس هستند.
به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است که ویروس های دریایی 
در ســطح آب اقیانوس ها تا عمق 4000 متــری و از قطب جنوب تا 
شــمال وجود دارند. بســیاری از این ویروس ها برای بشــر بی خطر 
هستند، هرچند می توانند گونه های جانوری دریایی از جمله نهنگ ها و 
سخت پوستان را آلوده کند. گروهی از کارشناسان آمریکایی به طراحی 
نقشه ای جهانی از ویروس های دریایی بر اساس نمونه های گرفته شده 
از آب دریاهــا از نزدیک به 80 منطقه از سراســر جهان اقدام کردند. 
تعداد ویروس ها تقریبا 12 برابر بیش از رقمی اســت که پیش از این 

تخمین زده شده بود.

فضولی در رایانه دیگران غیرممکن می شود!
ــاوری  ــک فن ( ی T o b i i (" ــی "توب ــه  ــوم ب ــرکت موس ــک ش  ی
ــه  A( توســعه داده اســت ک w a r e (" "آگاه ــام  ــه ن ــی چشــم ب ردیاب
ضمــن فراهــم کــردن امکانــات فوق العــاده می توانــد بســاط 
فضولــی افــراد فضــول را بــرای همیشــه از صفحــه نمایــش 

برچینــد. رایانه هــا 
" این شرکت  A w a r e " به گزارش ایسنا ، نسخه جدیدی از نرم افزار 
با استفاده از دوربین رایانه قادر به تار کردن و سپس قفل کردن صفحه 

مانیتور است.
این سیستم ابتدا شما را از چشمانتان شناسایی می کند و سپس هر وقت 
که شما رو در روی نمایشــگر نباشید صفحه را تار می کند و پس از 

مدتی آن را قفل و خاموش می کند.

افزایش حجم توده عضالنی با تزریق سلول
 مطالعات نشان می دهد تزریق نوعی سلول به عضات تحلیل رفته 
بــر اثر بیماری یا عدم تحرک، در بازیابــی حجم توده عضانی موثر 
اســت. این روش برای افزیش توده عضات در سالمندان و بیمارانی 

که از ضعف عضات رنج می برند موثر است.
به گزارش ایرنا، عضات افرادی که بر اثر بیماری یا به صورت ژنتیکی 
معلول هستند یا تحرک ندارند، به مرور تحلیل می رود. این معضل در 

بیماران مبتا به دیابت نیز کم و بیش دیده می شود.
محققان دانشــگاه ایلینوی برای حل این مشــکل، سلول های شناخته  
شــده ای را به ماهیچه مدل های حیوانی تزریق کردند. این سلول ها در 
رشد رگ های خونی موثرند و قادرند توده عضانی از دست رفته بر 

اثر عدم تحرک را بازیابی کنند.

محصول گیاهی ضد التهاب و درد 
وارد بازار شد

 محصول جدید شــرکت دانش بنیان داروســازی باریج اسانس با 
نام اســتئوفیکس برای درمان دردهای عضانی و اسکلتی، وارد بازار 

شده است.
»شیما ایشــله دهی« اسانس در گفت وگو با ایرنا گفت: کرم موضعی 
اســتئوفیکس یکی از جدیدترین محصوالت شــرکت باریج اسانس 
است که در آن از ترکیبات گیاهی رزماری، اکالیپتوس، اسطوخودوس، 
نعنافلفلی و روغن شتر مرغ استفاده شده و باعث کاهش درد می شود.

وی بیان کرد: این کرم به دلیل اســتفاده از روغن شترمرغ در ترکیبات 
خــود از قدرت نفوذ پذیری باالیی برخوردار اســت و می توان این 

محصول را به صورت موضعی همراه با ماساژ استفاده کرد.

برگزاری جشنواره ملی 
معماری ایران

 معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، از تدویــن 
آئین نامــه برگــزاری »جشــنواره ملــی معمــاری 

ــرداد. ــران« خب ای
ــراث  ــازمان می ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــت: »ب ــان گف ــن طالبی ــد حس ــی، محم فرهنگ
ــار معمــاری  ــن شــده، آث ــه تدوی ــن نام اســاس آئی
ــری  ــای قرارگی ــه از معیاره ــده جشــنواره ک برگزی
ــند  ــوردار باش ــران برخ ــی ای ــار مل در فهرســت آث
قانونــی دولــت  تحــت حفاظــت و حمایــت 

ــود.« ــد ب خواهن
ــورد  ــنواره م ــن جش ــاری در ای ــه وی آث ــه گفت ب
ــاخت  ــه دوره س ــت ک ــد گرف ــرار خواهن داوری ق
ــران  ــر ای ــاری معاص ــه دوره معم ــوط ب ــا مرب آنه

ــت. اس
ــق  ــان خل ــه درخش ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــان ب طالبی
ــه  ــد ده ــران در چن ــاری ای ــار معم ــی از آث برخ
ــران  ــی معمــاری ای ــزود: »جشــنواره مل گذشــته اف
ــاری  ــاری از معم ــی آث ــال تشــویق و معرف ــه دنب ب
ــمند  ــخ ارزش ــداوم تاری ــه در ت ــت ک ــر اس معاص
معمــاری ایــران و بــا بهــره گیــری الگوهــای 
معمــاری بومــی و مبتنــی بــر مفاهیــم بنیــادی ایــن 

ــد.« ــده ان ــق ش ــاری خل معم
طالبیــان بــا اشــاره بــه اینکــه دبیرخانــه ایــن 
ــازمان  ــی س ــار مل ــت آث ــنواره در اداره کل ثب جش
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
مســتقر خواهــد بــود ابــراز امیــدواری کــرد 
ــران«  ــاری ای ــی معم نخســتین دوره »جشــنواره مل
در بهمــن مــاه 1398، همزمــان بــا جشــن های 
سالگشــت پیــروزی انقــاب اســامی برگــزار 

ــود. ش

مسائل داخلی عربستان مشکلی برای حجاج 
ایرانی ایجاد نمی کند

 نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در پاسخ به این سوال که 
آیا اتفاقات اخیر عربستان و قتل عام عده ای از شیعیان مشکلی برای حجاج 
ایجاد نمی کند، گفت: این اقدام حرکت بسیار نادرست و شنیعی است، اما 
از آنجا که مربوط به حوزه داخلی عربســتان است، مشکلی برای حجاج 

ما ایجاد نمی کند.
حجت االسام سیدعلی قاضی عســگر در گفت وگو با ایلنا درباره تمایل 
زائران دیگر کشور به اســتفاده از کاروان های کشورمان برای حضور در 
مراســم حج تمتع گفت: بسیاری از زائران دیگر کشورها با توجه به ارائه 
خوب خدمات ایران به زائران در سفر حج تمایل دارند، همراه کاروان های 
ما به حج اعزام شــوند، اما  نمی توانیم چنیــن کاری انجام دهیم، چراکه 
براساس پروتکل و مقررات عربستان ســعودی ما فقط می توانیم زائران 

خودمان را به حج اعزام کنیم.
وی با بیان اینکه براســاس قوانین عربســتان حضور زائران خارجی در 
کاروان های ما ممنوعیــت دارد، تصریح کرد: برای زائران ایرانی خارج از 

کشور نیز کاروان های مستقل دیده شده و می توانند در آنها ثبت نام کنند.
سرپرســت حجاج ایرانی با اشاره به حضور حداکثری زنان در حج سال 
98 خاطرنشــان کرد: از زنــان تحصیلکرده در حوزه علمیــه برای ارائه 
آموزش هــای الزم به زنان بهره گرفته ایم و در حــال حاضر این زنان با 
حضور در کاروان ها در حال ارائه آموزش های الزم هستند؛ همچنین اکثر 
این زنان متاهل بوده و چنانچه مجرد باشند، با یکی از محارم شان در حج 

حضور دارند و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا از سال آینده دور جدید ثبت نام برای 
حج تمتع آغاز می شود؟ تاکید کرد: اصا چنین امکانی وجود ندارد، چراکه 
همچنان مردم از 13 سال پیش در نوبت زیارت حج تمتع هستند و امکان 
ندارد، ثبت نام جدید آغاز شود، مگر اینکه این صف در حال اتمام باشد که 

در آن زمان امکان ثبت نام نیز وجود دارد.
سرپرست حجاج ایرانی در خصوص حج عمره نیز تصریح کرد: تاش ما 
بر راه اندازی مجدد سفرهای عمره است و معموال در ایام حج مذاکره در 
خصوص سفرهای عمره انجام می شود و امیدواریم عمره راه اندازی شود.

حجت االسام قاضی عسگر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اتفاقات 
اخیر عربســتان و قتل عام عده ای از شیعیان مشکلی برای حجاج ایجاد 
نمی کند، گفت: این اقدام حرکت بســیار نادرست و شنیعی است، اما از 
آنجا که مربوط به حوزه داخلی عربســتان است، مشکلی برای حجاج ما 

ایجاد نمی کند.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

بر تو باد مالزمت حالل، و نیکی کردن به خانواده، و به یاد خدا بودن در همه حال !  
غرر الحکم : ج 4 ص 295 ح 6131

■ دوبیتي:
جهان با این فراخی تنگت آیو مکن کاری که پا بر سنگت آیو  
تو وینی نامه ی خود ننگت آیو چو فردا نامه خوانان نامه خونند  
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■ قد  س................................ . تگزاس- چهارانگشت
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شيش و نيم

مریم مقدم »

 نمایشــگاه تاریــخ محلــی منطقــه غــرب 
کشــور)همدان( در مــوزه کتــاب و میــراث مســتند 
ایــران روز گذشــته در کتابخانــه ملــی ایــران 

ــت.  ــایش یاف گش
ــتند و  ــر مس ــش از 100 اث ــگاه بی ــن نمایش در ای
بــا ارزش کــه محــل نگهــداری دائــم آنهــا مرکــز 
اســناد و کتابخانــه ملــی منطقــه غــرب کشــور در 
ــه نمایــش درآمــده اســت . همــدان مــی باشــد ب

هفتــم  شــنبه  گذشــته،  روز  نمایشــگاه  ایــن 
ــا حضــور رئیــس  اردیبهشــت مــاه ســاعت 15  ب
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران، مدیــران 
و  علمــی  برجســته  چهره هــای  و  منطقــه ای 

ــت.  ــایش یاف ــدان گش ــی هم فرهنگ
ــداد  ــن روی ــوان دومی ــه عن ــور ب ــگاه مذک نمایش
ــوزه  ــِی م ــخ محل ــگاه های تاری ــله نمایش از سلس
ــش  ــی و نمای ــه معرف ــراث مســتند، ب ــاب و می کت
میــراث تاریخــی و دســتاوردهای متعــدد مکتــوب 
نشــریات،  اســناد،  خطــی،  نســخ  جملــه  از 
ــتان  ــاهیر و ...  اس ــار مش ــس، آث ــا، نفای عکس ه
ــزاری  ــن برگ ــت. همچنی ــد پرداخ ــدان خواه هم
کارگاهــای آموزشــی بــا موضوعــات آشــنایی بــا 
تاریــخ و فرهنــگ عامــه ی همــدان از برنامه هــای 

ــود.  ــن نمایشــگاه  ب ــی ای جنب
مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی اســتان 
ــز  ــت مرک ــت : مدیری ــن گف ــن آیی ــدان در ای هم
ــه  ــت منطق ــتین مدیری ــوان نخس ــه عن ــناد ب اس
ــت  ــه مرکزی ــال 1371 ب ــاه س ــهریور م ای در ش
ــتان  ــرار دادن اس ــش ق ــت پوش ــا تح ــدان ب هم
هــای غربــی ایــام، کرمانشــاه، کردســتان، لرســتان 
و همــدان تاســیس شــد. مدیریــت منطقــه غــرب 
ــه تحــت پوشــش داشــتن شــهرهای  ــا توجــه ب ب
مــرزی متعــدد، قومیــت هــای مختلــف و قدمــت 
تاریخــی اســتان هــای غــرب کشــور بخصــوص 
ــژه ای برخــوردار اســت. ــگاه وی همــدان، از جای

ــی  ــگاه فرصت ــن نمایش ــه ای ــان اینک ــا بی ــو ب تکل
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن داشــته هــای مســتند 

ــرب  ــه غ ــت:  منطق ــت گف ــدان اس ــی هم تاریخ
منابــع دســت اول اســتانهای غــرب کشــور را در 

خــود جــای داده اســت. 
ــدان 3840  ــناد  هم ــز اس ــه وی در مرک ــه گفت ب
اســناد و 320 عنــوان کتابهــای ســنگی و 12 هــرار 
ــداری و اســناد شــنیداری از   قطعــه عکســهای دی

6 اســتان  درحــال نگهــداری اســت.
ــتانهای  ــر اس ــا دیگ ــه ب ــت: در مقایس ــو  گف تکل
غــرب کشــور همــدان بیشــترین آمــار را در 
انعــکاس اســناد دارد بــه گونــه ای کــه 496 
ســاعت مصاحبــه در مرکــز اســناد  همــدان انجــام 
شــده اســت و اســتان رتبــه اول واســپاری کتــاب 
در کشــور را در بــه خــود اختصــاص داده اســت.

مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی اســتان 
همــدان افــزود : در فهرســت نویســی اســناد هــم 
ــی  ــناد احیای ــوزه اس ــه اول و در ح ــدان رتب هم

ــد . ــی باش ــه دوم را دارا م رتب
ــز در  ــون نی ــاب قان ــی مصحــح کت ــی حبیب نجفقل
ــر 5 کتــاب  ایــن آییــن  گفــت: قانــون مشــتمل ب
ــت  ــام وق ــال تم ــاب اول 9 س ــرای کت اســت و ب
کار کــرده ام و نســخ خطــی را جمــع آوری کــردم 
ــه دارای  ــی ک ــای چاپ و از ســویی دیگــر کتاب ه
ــاق دادم و  ــز بررســی و انطب ــود را نی اشــکاالت ب
ایــن امــر بــا دقــت و حساســیت بســیاری انجــام 
شــد. وی گفــت : همــدان قلــب تاریــخ ایــران و 

قانــون افتخــار ایــران اســت.
ــی  ــوت فرهنگ ــنده پیشکس ــی نویس ــز اذکای پروی
ــور  ــه ط ــات وی  ب ــه مطالع ــدان ک ــهیر  هم ش
عمــده در تاریــخ و فلســفه می باشــد نیــز در ایــن 

ــن حضــور داشــت.  آئی
و  کتاب شناســی  رشــته های  در  وی  
رجال شناســی و تاریــخ علــم نیــز دارای تألیفــات 

ــع و  ــر طب ــوان اث ــش از 400 عن ــت. از او بی اس
منتشــر شــده کــه عبــارت از 40 کتاب، 70 رســاله 
علمــی مفّصــل و مابقــی گفتارهــای بلنــد و کوتــاه 
ــر اســت.  ــا و نشــریات معتب ــرة المعارف ه در دای
اذکایــی در ســال 1381 بــه خاطــر تحقیــق و 
ــن  ــوان بهتری ــزه و عن ــة« جای ــار الباقی ــق »آث تعلی
کتــاب ســال را از آن خــود کــرد اذکایــی در 

ــد  ــعاری خوان ــدان اش ــف هم وص
ــه  ــرای اســتان ب ــام مادســتان ب ــر انتخــاب ن وی ب
مرکزیــت  همــدان کــه ســالها پیــش پیشــنهاد آن 
ــران ارشــد اســتان داده اســت در ایــن  ــه مدی را ب

آئیــن تاکیــد کــرد.
ایــن  عنــوان  تاریــخ"،  میــراث دار  "همــدان 
نمایشــگاه اســت کــه از تاریــخ 7 لغایــت 15 
ــی 16  اردیبهشــت 98 همــه روزه از ســاعت 8 ال

میزبــان عاقمنــدان خواهــد بــود.

به همت مرکز اسناد غرب کشور در کتابخانه ملی ایران "نمایشگاه تاریخ" گشایش یافت 

همدان میراث دار تاریخ 

طرح روز

اینفوگرافیک: ایرنا

رحماندوست: 
بسیاری از آثار حوزه کودک 

سفارشی تهیه می شوند
 این نویســنده کتاب کودک و نوجوان گفت: بسیاری از آثار حوزه 
کودک و نوجوان به  صورت سفارشــی نوشته شــده اند و به طور قطع 

چنین آثاری تاثیرگذار نیستند.
به گزارش ایرنا، مصطفی رحماندوســت در نشســت بررسی وضعیت 
کمــی و کیفی و معنایی کتاب های کــودک و نوجوان در حوزه ایثار و 
شــهادت افزود: از نظر کمی آثار بسیار زیادی در حوزه کتاب  های ایثار 
و شهادت منتشر شده است اما باید ببینیم وضعیت کیفی و تاثیرگذاری 

این تولیدات به  خصوص در بین کودکان و نوجوانان چگونه است.
وی ادامه داد: حوزه معنایی این کتاب  ها دارای دو بخش است؛ بخشی 
که مدیران را راضی می  کند و بخشــی که بر دل ها تاثیر می  گذارد که 
این نوع آثار نیز کمتر تولید شده  اند. اتفاقی که در این حوزه کمتر پیش 
آمده، سفارش خود نویسنده به خودش بوده است مثا آثار محمدرضا 
بایرامی توســط کسی به او سفارش داده نشده است و مشاهده می کنیم 

که آثار او تأثیرگذار هستند.

 پخش سریال های ماه رمضان سال 98 نیز همانند 
سا ل های گذشته، چند روز دیگر آغاز می شود.

پخش سریال های ماه رمضان ســال 98 نیز همانند 
سا ل های گذشته، چند روز دیگر آغاز می شود. از 16 
اردیبهشت امسال، سه سریال جدید پخش می شود 

که هر یک موضوع و قالب متفاوتی دارند.
به گزارش ایلنا، سریال شبکه سوم سیما »برادر جان« 
نام دارد. ســریال »برادر جان« ملودرامی خانوادگی، 
بــا مضمونی اجتماعی و مذهبی اســت که موضوع 
اصلی آن »حق الناس« اســت. در این سریال پسری 
بعد از فوت پدرش می خواهــد بدهی های او را ادا 
کند. نویســنده فیلم نامه »برادر جان« ســعید نعمت 
اهلل و کارگردانی آن برعهده محمدرضا آهنج است. 
علی نصیریان، حســن پورشــیرازی، حسام منظور، 
آفرین عبیسی، سعید چنگیزیان، کامران تفتی، سجاد 
افشــاریان، نسیم ادبی، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمی، 
محبوبه صادقی و جلیل فرجاد از بازیگران ســریال 

»برادرجان« هستند.
شــبکه دو، »دلدار« را به عنوان ســریال مناســبتی 
خــود در ماه مبــارک رمضان برگزیده اســت. این 
ســریال به کارگردانی برادران محمــودی در حال 
تولید اســت. »دلدار« در دل یک داستان عشقی، به 
مسائل و چالش های امروز نســل جوان می پردازد. 
»دلــدار« داســتان جوانی به نام آرش اســت که به 
رغــم موفقیت علمی و تحصیلی اما به دلیل بیماری 

مادرش دانشــگاه را رها می کند و بعد از چند ماه و 
بر اثر اتفاقی، عشق دوران دانشگاهش یعنی رونا را 
می بیند. محمدرضا غفاری، الناز حبیبی، مریم بوبانی، 
حسام محمودی، سوگل خلیق، بهزاد فراهانی، علی 
اوسیوند، رویا جاویدنیا، مهران نائل، پریوش نظریه، 
همایون ارشادی، شادی مختاری، کمند امیرسلیمانی، 
نیما رئیســی و پیمان جعفری از جمله بازیگران این 

سریال هستند.
شبکه یک ســیما نیز پایان بخش سریال های سیما 
در شــب های ماه مبارک رمضان است. این شبکه با 
سریال »از یادها رفته« به استقبال این ایام می رود که 
روایتی تاریخــی دارد. »از یادها رفته« به کارگردانی 
بهرام بهرامیان، در دل تاریخ معاصر و دوران پهلوی 
اول می گذرد. داستان این سریال درباره دختری جوان 
در ســال 1319 است که به دلیل نداشتن شناخت از 
وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران شدیدی 
می شود اما کشــف حقایق و واقعیت هایی، موجب 
تحول زندگی او می شــود. ســریال »از یادها رفته« 
در 50 قســمت ساخته شــده که پخش آن، پس از 
مــاه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد یافت. حســین 
یاری، حسین پاکدل، هلیا امامی، میترا حجار، پوریا 
پورسرخ، بیتا فرهی، کامران تفتی، لیا بلوکات، سیما 
تیرانداز، مهدی سلوکی، رضا یزدانی، رسول نجفیان، 
علیرام نورایی، حبیب دهقان نسب و مهرداد ضیایی 

در این سریال ایفای نقش می کنند.

سريال های رمضانی امسال تلويزيون 
مشخص شدند


