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يادداشت روز
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تالش براى بازنشست 
نشدن

 طــى روزهاى گذشــته ابــالغ قانون 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان سبب 
تكاپوى برخى مديران و مسئوالن شده كه 
اغلب پس از گذشت چهاردهه از انقالب 
هم چنان در دستگاه هاى اجرايى و حاكميتى 
به اشتغال مشــغول اند. قانونى كه دولت را 
از به كارگيرى بازنشســتگان، در نهادهاى 
دولتى منع مى كند و بيشــتر در مورد افراد 
بازنشسته اى صدق مى كند كه در دستگاه ها 
و سازمان هاى دولتى يا شبه دولتى مشغول 

به كار شده اند.

يادداشت

2

مشكالت اقتصادي رفتارهاي 
فرهنگي را تغيير مي دهد

 در نظــام اجتماعــي بشــر بســياري 
رفتارهاي فرهنگي در حوزه هاي گوناگون، 
تابــع و متغيرهاي هم هســتند و در واقع 
جامعه در تمام حركت ها و تصميمات كه 
از ســطوح باال براي بهبود شرايط يا تغيير 
برنامه ها انجام مي شــود، بهم وابسته است.

البته اين قاعــده در وضع و حال اقتصادي 
يك جامعه بيشتر ملموس و تأثيرگذار است 
و ما ايراني ها يك مصداق بســيار معروف 
داريم كه مي گويد «كم بخور، هميشه بخور» 

و با اين مصداق درمي يابيم.

گام به گام تا درخشش خوشه هاى طاليى و ياقوتى

سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

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

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

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

شركت تعاوني مسكن كوثر همدان 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 سرهنگ كامران 

گـردان 
رياست محترم شوراي اسالمي شهر همدان 

ــه  ــد صميمان ــمت جدي ــي را در س ــته جنابعال ــاب شايس انتخ
تبريــك و تهنيــت عــرض مي نماييــم.

اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــي در راه خدمــت و پيشــبرد 
اهــداف آن مجموعــه همــواره موفــق و ســربلند باشــيد.

  اگر اعتبارات تكميلى بــراى چهار خطه كردن 
محور كبودراهنگ- قيــدار- زنجان تخصيص پيدا 

كند تا انتهاى سال 98 به پايان خواهد رسيد.
 معاون مهندسى و ساخت اداره كل راه و شهرسازى 
اســتان همدان با اشــاره به واگذارى احداث محور 
همدان- گل تپه- عليصدر به بخش خصوصى عنوان 
كرد: از طريــق وزارتخانه به دنبال ســرمايه گذارى 
بخش خصوصى اين طرح هستيم كه مطالعات آن تا 
3 ماه آينده تكميل مى شود و تأييد نقشه هاى اجرايى 

آن در دست انجام است.
چهــار  پــروژه  بــا  رابطــه  در  ناديــان  حبيــب 
خطــه كــردن محــور كبودراهنــگ- شيرين ســو 
ــن محــور در  ــر از اي ــرد: 60 كيلومت ــان ك خاطرنش
همــدان اســت كــه 24 كيلومتــر آن چهارخطــه 
شــده و قابــل دسترســى و عبــور و مــرور اســت و 
حــدود 6 كيلومتــر از آن هــم تقريبــا آمــاده بــوده و 

آســفالت ريزى آن صــورت گرفتــه اســت.
ناديــان افــزود: از ادامــه مســير باقيمانــده 6 كيلومتــر 
درحــال انجــام اســت و بــه دنبــال برگــزارى 
مناقصــه بــراى انتخــاب پيمانــكار اســت كــه اگــر 
ــروژه در  ــن پ ــام اي ــراى انج ــى ب ــارات تكميل اعتب
ــا انتهــاى ســال 98 ايــن  اختيــار مــا قــرار گيــرد ت

مى شــود. پــروژه بهره بــردارى 
وى با اشــاره به كنارگذر رزن نيــز عنوان كرد: كل 
اين كنارگذر 9 كيلومتر است كه 3 كيلومتر آن هفته 
دولت يا تيرماه سال 98 بهره بردارى خواهد شد البته 
مســير رفت و برگشــت اين محور جداست و از 6

كيلومتر باقيمانده آن 2 كيلومتر مشــكل تملكى دارد 
اما 4 كيلومتر باقيمانده بــا تخصيص اعتبارات تا 2

سال آينده تكميل خواهد شد.
ناديان به ايسنا گفت: يكى ديگر از محورهاى مهمى 

كه 4 خطه مى شود محور تويسركان- كنگاور است 
كه 5 كيلومتر آن در دســت انجام است و 5 كيلومتر 
هم بايد مراحل انتخــاب پيمانكار را طى كند و 10

كيلومتر از آن هم پارسال بهره بردارى شد.
وى يادآور شــد: 27 كيلومتر اين محور  در اســتان 
است كه سال گذشته 15 كيلومتر آن بهره بردارى شد 

و 10 كيلومتر ديگر آن در حال انجام است.
ناديان با بيان اينكه محور مالير- اراك تا ارديبهشت 
ســال آينده قابليت اجرا دارد، خاطرنشــان كرد: از 
چهــار خطه كردن محور ماليــر- اراك هم به طول 
40 كيلومتــر، 6 كيلومتر از آن درحال انجام اســت 
و 6 كيلومتــر ديگر باقيمانده اســت كه با تخصيص 
اعتبارات الزم تا ارديبهشــت سال آينده قابليت اجرا 

دارد.
وى اظهــار كرد: عالوه بر ايــن 6 كيلومتر از محور 
ثامن- بروجرد كه 15 كيلومتر از آن در حوزه استان 
باقيمانده بود، در دهه فجر سال گذشته بهره بردارى 
شــد و 9 كيلومتر ديگر آن در حال انجام اســت كه 
براى هفته دولت يا دهه فجر سال آينده بهره بردارى 

خواهد شد.
معاون مهندســى و ساخت اداره كل راه و شهرسازى 
اســتان همدان بيــان كرد: محــور رزن- دمق نيز 7

كيلومتر آن درحال انجام است و دهه فجر سال آينده 
بهره بردارى خواهد شد.

وى با اشــاره به ديگر محورهاى چهارخطه در حال 
انجام در استان همدان گفت: يكى از محورهاى مهم 
محور نهاوند- آورزمان- مالير به وسعت 42 كيلومتر 
اســت كه 3 كيلومتر سال گذشته بهره بردارى شد و 
5 كيلومتر آن در حال انجام اســت كه با تخصيص 
اعتبارات در هفته دولت بهره بردارى خواهد شد البته 
اين پروژه به علت قرار داشــتن در كوهستان بسيار 

زمان بر و هزينه بر است و براى 20 كيلومتر بعدى آن 
مطالعات الزم در حال انجام بوده و تا يك ماه آينده 

پيمانكار آن در رديف ملى انتخاب مى شود.
ناديان ادامه داد: همچنين 3 كيلومتر از محور قهاوند- 
همدان- مالير در حال كار است و اگر شرايط جوى 
اجاره دهد تا يكى دو ماه آينده تمام مى شــود و 10
كيلومتر باقيمانده هم مطالعات آن انجام خواهد شد.

وى يادآور شــد: زيرسازى سه راهى كاج در رزن به 
ســمت اصله در فامنين با اعتبــار 10 ميليارد تومان 
انجام شده و براى انتخاب پيمانكار در مناقصه است.
ناديان عنوان كرد: تعريض يا ارتقاء محور اسدآباد- 
قــروه كه راه فرعــى را به ســمت راه اصلى ارتقاء 
مى دهد، 5 كيلومتر  آن ســال گذشــته انجام شــده 
و بــراى 10 كيلومتــر آن 10 ميليــارد تومان اعتبار 

تخصيص داده شده است.
 بيمارســتان بهار دهه فجر امسال افتتاح 

مى شود 
معاون مهندســى و ساخت اداره كل راه و شهرسازى 
در ادامه گفت: ســاخت بيمارســتان بهار در استان 
انجام مى شود كه بيش از 95 درصد آن تكميل شده 
و با تخصيص اعتبارات براى دهه فجر امسال آماده 
اســت و براى نظارت هاى الزم به علوم پزشــكى 

تحويل داده خواهد شد.
وى ادامــه داد: بيمارســتان اكباتان هــم حداقل 80

ميليارد تومان پول نياز دارد اما قرار است از وزارت 
راه به وزارت بهداشــت منتقل شــود كــه اين كار 

مى تواند زمينه ساز پيشرفت اين بيمارستان باشد.
ناديان با اشــاره بــه اينكه عمليات ساخت وســاز 
بيمارســتان تويســركان فعال اســت، بيان كرد: در 
صورت تخصيص اعتبــارات در هفته دولت يا دهه 

فجر سال آينده بهره بردارى خواهد شد.

زباله هاى عفونى مطب هاى خصوصى 
پزشكان تا يك ماه ديگر ساماندهى مى شود 

 حداكثر تا يك ماه ديگر ساماندهى زباله هاى عفونى مطب هاى خصوصى پزشكان 
در همدان آغاز مى شود.

رئيس گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى با بيان اينكه 
پيمانكار طرح ساماندهى زباله هاى عفونى مطب هاى خصوصى پزشكان، در كارگروه 
استانى و با حضور استاندار تعيين شده است، اظهار داشت: اين سرمايه گذار مربوط 
به بخش خصوصى است و دانشگاه علوم پزشكى بر اجراى صحيح آن نظارت دارد. 
حســينعلى نوروزى با بيان اينكه از سال گذشــته مقدمات اجراى طرح ساماندهى 
زباله هاى عفونى مطب ها در همدان آغاز شــده است، ابراز كرد: در حال حاضر 90

درصد از كارها انجام شده، تجهيزات مورد نياز مستقر شده و در حال نصب است.
رئيس گروه مهندســى بهداشــت محيط و حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى به تسنيم 
گفت: درحال حاضر پسماندهاى عفونى و شيميايى مطب هاى خصوصى پزشكان و 
كلينيك ها همراه با زباله هاى شــهرى به وسيله نيروهاى شهردارى جمع آورى و در 

سايت مربوطه دفن مى شود.
نوروزى گفت: اين زباله هاى پزشكى ميتواند انواع آلودگى هاى شيميايى و عفونى را به 
محيط زيست، آب و خاك و كسانى كه اين زباله ها را جمع آورى مى كنند وارد كند.

از پروژه هاى چهارخطه محورهاى همدان چه خبر؟

كاظمى دراعتراض به انتصاب رئيس دانشگاه مالير:

غالمي؛ مجري 
سياست هاي دولت نيست
■ رئيس دانشگاه مالير در ميان اعتراض دانشجويان توديع و معارفه شد

موفقيت اجراي طرح 
سرشاخه كاري در باغ هاي 
تويسركان

پيوندك هاى 
گردو به بار 
نشستند
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در چرايي كاهش آستانه تحمل و افزايش پرخاشگرى در جامعه

مردم صبر ندارند
تأمين اجتماعى مردم را سرگردان مي كند

تمديد دفترچه درماني با اعمال شاقه
6
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 در صورت نياز ذخيره ســد آبشــينه 
هم براى تأمين آب شــرب همدان مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان با 
بيان اينكه 53 درصد از حجم سد اكباتان 
پر اســت، گفت: 53 درصد از حجم سد 
اكباتان معادل 19 ميليــون متر مكعب پر 
اســت كه روزانه هزار و 150 ليتر در ثانيه 
آب از آن بــراى مصرف شــرب خارج 

مى شود.

منصور ســتوده با بيان اينكه ســد آبشينه 
هم به عنوان منبع اضطــرارى تأمين آب 
شهرستان همدان در نظرگرفته شده، گفت: 
اين سد يك ميليون مترمكعب آب ذخيره 
دارد كه در صورت نياز مورد استفاده قرار 
مى گيــرد و از چند روز آينده هم با تأمين 
رودخانه هاى  از  كشــاورزى  حق آبه هاى 
قرار  عباس آبــاد  و  دره مرادبيك  خاكــو، 
است، برداشــت كمترى از ســد اكباتان 
انجام شود.ســتوده با اشــاره به وضعيت 

ساير سدهاى اســتان به تسنيم گفت: سد 
كالن مالير 36 ميليون مترمكعب داشته و 
به دليل تكميل نشــدن تصفيه خانه و خط 
شرب  مصرف  براى  خروجى  آب رسانى، 
ندارد و ســد تويســركان هــم 6 ميليون 
مترمكعــب آب دارد كه بخــش كمى از 
ان به مصرف شــرب و بقيه به كشاورزى 

اختصاص يافته است.
وى از بســتن 180 حلقه چــاه غيرمجاز 
در ســال 97 هم خبــر داد و افزود: عمق 

انســداد اين چاه ها 104 كيلــو متر بوده 
و موجــب صرفه جويــى 12 ميليون متر 
مكعبى در مصرف آب شــده است.ستوده 
اعالم كرد: از ابتــداى اجراى طرح احياء 
و تعادل بخشى در سال 93 تاكنون 2 هزار 
و 920 حلقــه چاه غيرمجاز در اســتان و 
3 هزار و 863 دســتگاه كنتور هوشــمند 
آب، بــرق و الكترومغناطيس هم بر روى 
صنعتى  و  شــرب  كشــاورزى،  چاه هاى 

نصب شده است.

يادداشت 

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ كمك مردم همدان به بازسازى عتبات عاليات

 در مراسم سوگواره «نشان محبت» نيكوكاران حرم ساز استان همدان بيش از 
يك ميليارد تومان براى بازسازى عتبات عاليات كمك كردند.

رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات استان همدان با بيان اينكه همايش «نشان 
محبت» براى نخســتين بار در كشور در اســتان همدان برگزار شد، اظهار كرد: 
تاكنون مقادير بااليى طال از خيرين همدانى براى بازسازى عتبات عاليات اهدا 

شده است.
محمد على بادامى در گفت وگو با  فارس خاطرنشان كرد: يكى از بانوان ماليرى 

يك واحد آپارتمان مسكونى خود را در اين رابطه اهدا كرده است.
رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات اســتان همدان گفت: در 6 ماهه نخست 
امســال 80 نيروى متخصص از اســتان براى انجام پروژه هاى در حال ساخت 

اعزام شده اند.

امسال بارش هاى پاييزى به موقع شروع مى شود 
 پيش بينى مى كنيم بارش هاى پاييزى امسال به موقع شروع شود.

ــى  ــدان گفــت: پيش بين ــتان هم ــز هواشناســى اس ــى مرك ــناس پيش بين كارش
فصلــى مــا بــراى فصــل پاييــز شــروع بــه هنــگام بارندگى هــا يعنــى از اوايــل 
ــال  ــا نرم ــزان بارندگى ه ــى مي ــه هاى هواشناس ــاس نقش ــان اســت و براس آب

خواهــد بــود.
شــهرام حكيمى تصريح كرد: امروز  آسمان استان صاف تا كمى ابرى همراه با 
وزش باد پيش بينى مى شــود. از بعد از ظهرامروز تا پس فردا سرعت وزش باد 

افزايش مى يابد.
كارشــناس پيش بينى مركز هواشناسى استان همدان از كاهش دماى صبحگاهى 
در طول روزهاى آينده خبر داد و افزود: اين كاهش دما تا 2 درجه ســانتى گراد 

خواهد بود.

آيين «يك روز با هنرستان من» در 800 كارگاه 
برگزار شد 

 اين مراسم با حضور 6 هزار و 500 هنوجوى پايه دهم اجرا شد.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان از برگزارى آيين «يك روز با 
هنرســتان من» در 800 كارگاه در همدان خبر داد و گفت: اين مراسم با حضور 
6 هــزار و 500 هنوجوى پايه دهم اجرا شــد.عباس احمدى مقيم با بيان اينكه 
توجه به آموزش هاى فنى و حرفه اى تنها راه نجات اقتصاد كشور است و غفلت 
از آن باعث بيكارى و مشــكالت اقتصادى و اجتماعى در آينده نه چندان دور 
خواهد شد، افزود: توانمندسازى نيروى جوان براى اشتغال پايدار از ويژگى هاى 
آموزش هاى فنى و حرفه اى و كارودانش است.معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش استان گفت: آموزش  و پرورش با تعاريف جديد خود از مقوله سواد 

در دنياى امروزى، به دنبال احياى اين قابليت ها است.

ساماندهى سريع واحدهاى بازيافت غيرمجاز 
جاده گردشگرى همدان

 جاده انصاراالمام - مريانج جايگزين مســير ورودى غارعليصدر 
اســت و بايد به لحاظ گردشگرى حداكثر سرعت را براى ساماندهى 

اين جاده داشته باشيم.
 معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندار همدان در كارگروه مديريت 
پســماند شهرســتان همدان، درباره واحدهاى جمع آورى ضايعات و 
بازيافــت غيرمجاز در محدوده جــاده انصاراالمام - مريانج، بيان كرد: 
طبق قانون، شــهردارى براى برخورد با اين واحدها وظيفه اى ندارد اما 

مى تواند در حريم جاده اقداماتى را انجام دهد.
رضا زمانى با اشــاره به دستگاه هاى وابسته در جهت ساماندهى جاده 
انصاراالمام- مريانج، مطرح كرد: اداره كل حفاظت محيط زيست استان، 
سازمان جهادكشاورزى و اداره كل راه وشهرسازى از جمله دستگاه هاى 

وابسته در جهت ساماندهى اين جاده هستند.
به گزارش ايسنا، معاون فرماندار همدان با بيان اينكه مهمترين دغدغه 
مديريت شهرســتان شــيرابه هاى زباله است، تشــريح كرد: با اجرا و 

راه اندازى كارخانه پسماند، مى توانيم اين مشكل را مديريت كنيم.
وى با اشــاره به اولويت اين كارگروه مبنى بر جلوگيرى از گســترش 
واحدهاى جمع آورى ضايعات و بازيافت غيرمجاز جاده انصاراالمام - 
مريانج، بيان كرد: اگر نسبت به فعاليت واحدهاى غيرقانونى بى اهميت 

باشيم، شاهد ايجاد شهرك غيرقانونى بازيافت هستيم.
زمانى با اعالم مهلت يك ماهه شــهردارى و جهادكشاورزى براى ارائه 
طرح هاى ســاماندهى اين جاده، خاطرنشان كرد: اين ادارات تا يك ماه 

آينده بايد طرح هاى خود را به كارگروه امور زيربنايى تحويل دهند.
وى در رابطــه با اقــدام موثر براى جلوگيرى از گســترش واحدهاى 
جمع آورى ضايعــات و بازيافت غيرمجاز جاده انصاراالمام - مريانج، 
اظهار كرد: زمانى با اشاره به اشتغال تعداد زيادى از افراد در واحدهاى 
بازيافت غيرقانونى، عنوان كرد: باتوجه به اشتغالى كه اين مراكز غيرمجاز 
ايجاد كرده اند، شهردارى بايد در طرح هاى خود برنامه اى براى اشتغال 
اين افراد داشــته  و اين طرح ها بايد به گونه اى باشند تا اين واحدها در 

چهارچوب خاصى اجازه فعاليت داشته باشند.
وى با اشاره به اقدامات خوب دهياران براى ارائه زباله ها به شهردارى 
و بخشــدارى مربوطه، ادامه داد: طى يكسال گذشته دهياران در جهت 
جلوگيرى از دفن و تخليه نامناسب زباله در روستاها اقدامات خوب و 
همكارى مناسبى را با بخشدارى و شهردارى هاى مربوطه انجام داده اند.
 نفوذ شــيرابه پســماند واحدهاى غيرمجاز بازيافت به 

زمين هاى كشاورزى
 شــهردار مريانج نيز با اشاره به الزام ســاماندهى واحدهاى بازيافت 
غيرمجــاز بــه ويژه واحدهــاى جمــع آورى زباله  در مســير جاده 
انصاراالمام- مريانج، گفت: 130 واحد فاقد مجوز در حريم و محدوده 
جاده انصاراالمام وجود دارد كه باعث اشتغالزايى 5 هزار نفر شده اند . 
محسن معصوم عليزاده  ، با بيان اينكه تعدادى از اين واحدهاى غيرمجاز 
تغيير كاربرى داده اند، عنوان كرد: از ســال 92 تالش بر مديريت فضا 
بوده است به طوريكه در سال 93 موفق به تعيين حريم و محدوده اين 

جاده شده ايم . 

لزوم استفاده زائران كربال از واكسن
 مننژيت و آنفوالنزا 

 به افرادى كه قصد ســفر به عتبات در ايام اربعين را دارند توصيه 
مى شود حتما واكسن آنفلونزا و مننژيت را پيش از سفر تزريق كنند.

معاون بهداشــت و درمان جمعيت هالل احمر اســتان اظهار داشت: 
آنفلونزا يكى از عفونت هاى ويروســى دستگاه تنفس است كه شيوع 
آن هزينه هاى زيادى را به جامعه تحميل مى كند به همين دليل هر سال 
با فرارســيدن فصل سرما، واكسن آنفلونزا در مراكز درمانى و درمانگاه 
هالل احمر عرضه ميشود.  عباس خاكسار عشاق با بيان اينكه واكسن 
آنفلونزا در هر ســال با توجه به ويروس  سال هاى پيش تهيه مى شود، 
گفت: تزريق اين واكسن براى عموم مردم توصيه نمى شود زيرا پس از 
گذراندن دوره بيمارى بهبود مى يابند، اما ويروس آنفلونزا ممكن است 

براى برخى افراد، بسيار خطرناك و حتى كشنده است.

مهدي ناصرنژاد»
 در نظــام اجتماعي بشــر بســياري 
حوزه هــاي  در  فرهنگــي  رفتارهــاي 
گوناگــون، تابع و متغيرهاي هم هســتند 
و در واقــع جامعه در تمــام حركت ها و 
تصميمات كه از ســطوح باال براي بهبود 
شــرايط يا تغيير برنامه ها انجام مي شود، 

بهم وابسته است.
البته اين قاعده در وضع و حال اقتصادي 
يك جامعه بيشــتر ملمــوس و تأثيرگذار 
اســت و ما ايراني ها يك مصداق بســيار 
معــروف داريم كه مي گويــد «كم بخور، 
هميشه بخور» و با اين مصداق درمي يابيم 
يك جــا درگيــر نوســان هاي اقتصادي 
هســتيم و در جايــي ديگر بــا واژه هاي 
جديد خشت، خشــت ادبيات خويش را 

بنا مي گذاريم!
در شــرايط كنوني مي بينيم كه بسياري از 
گراني هــا و خيلي از كمبودهاي واقعي يا 
ساختگي و يا هر آنچه كه معلول اشتباهات 
در تصميم گيري ها و يا دســتپاچگي هاي 
خودمان مي باشــد، مرد را وادار به قناعت 
ساخته است! امسال تابستان قطعًا بسياري 
از خانواده ها انــواع ميوه ها با قيمت هاي 
كيلويي 10 هزار تومان و 12 هزار تومان 
و 15 هــزار تومان و 20 هــزار تومان و 
باالتر را نتوانســتند بخرنــد و نوبر كنند. 
هم اينك بسياري از خانواده هاي كم درآمد 
و بي درآمــد نمي تواننــد گوشــت تازه 
گوســفندي با حداقل قيمت كيلويي 70

هزار تومان بخرنــد و بخورند و يا حتي 
دســت بســياري از خانواده ها به گوشت 
منجمد گاوي و وارداتي به جهت كيلويي 
55 هزار تومان نمي  رسد و سرانجام اينكه 
چنين قناعت كاري هــا و پرهيزكاري هاي 
مصلحتي به تغيير فرهنگ تغذيه در جامعه 
مي انجامد و اين همان قانون تابع و متغير 
در رياضي اســت كه اينجــا وارد حوزه 
اقتصادي و فرهنگي جامعه ما شده است. 
ايام محرم امســال بخصــوص روزهاي 
تاسوعا و عاشوراي حسيني(ع) بسياري از 
خانواده هاي متعهــد و معتقد ايراني و در 
همين همدان خودمان، طبق روال ساالنه 
و سنت ديرينه در چنين روزهاي عزاداري 
تحقيقًا  نذورات خودرا ادا كردند؛ چراكه 
چنانچه مردم مســلمان و شيعه نان خالي 
براي شــام خود نداشته باشــند، از اداي 
نذورات خويش بازنمي مانند و به راستي 
كه جان و مال شــيعه متعلق به حضرت 
ثارا... و ساالر شهيدان عاشوراست و هيچ 

خللي بر آن وارد نمي شود.
امــا و امــا و در هميــن حــال خيلي از 
هيأت هاي عزاداري و خانواده هاي داراي 
نذر و نياز امســال دســت به تغييراتي در 
ســنت عزاداري خود زدنــد و آنگونه كه 
نگارنده ديده و شنيده و پرسيده ام، قناعت 
حــرف اول در تمام نــذر ونيازها را زده 
اســت. اين يك معجزه است كه همه جا 
احساس مي شــد، گفتن و نوشتن آن هم 
خالي از لطف نيســت  كه برغم بسياري 

قناعت و كاهش ها در كميت نذر و نيازها، 
امسال احســان و بركت و معنويت همان 

بود! و كم و كسري احساس نشد.
يكي از همين هيأت هــا كه مقدار حدود 
يك تني پخت وپز نذر عاشورايي خود را 
امسال به نصف تقليل داده بود، مي گفت: 
«برغم كاهــش 50 درصدي كميت ها و با 
وجــود اينكه جمعيت خوانده و ناخوانده 
هم همان جمعيت پارســالي بود، وليكن 
هيچ كسري و محدوديتي احساس نشد و 
خدا بركتي به ديگ غذاي نذري داده بود 
كه همــه حيران مانده بوديم. البته يكي از 
داليل اصلي قناعت و صرفه جويي واقعي 
در اداي نذورات عاشورايي امسال،  همانا 
احساس مسئوليت شديد نسبت به شرايط 
روز جامعــه بخصــوص وضعيت گراني 
برنج و گوشــت قرمز بود كه ثابت كرد به 
هر دليل و با هر نيتي مي شــود با مديريت 
بهتر و مســئوالنه تر كاري انجام داد كه نه 
ســيخ بســوزد و نه كباب! و صد البته كه 
چنين رويكردي يــك توفيق اجباري هم 
بود كه رضاي خداوند را هم دربر داشت 

و موجب خشنودي سيدالشهدا(ع) شد. 
بــه گفته شــاهدان عينــي و به اســتناد 
گزارش هاي متعدد اصحاب رسانه، مراسم 
عاشوراي امسال در همدان بسيار باشكوه 
و پرجمعيت تر از سال هاي قبل برگزار شد 
و بخصوص نظم و ساماندهي هيأت هاي 
عزاداري با كوشــش نيروهــاي انتظامي 

بسيار مثال زدني و عزتمندانه بوده  است.

البته در اين ارتباط شــنيده شــد ســهم 
هيأت هــاي عزاداري از اقــالم مورد نياز 
براي پخت وپز غذاي ظهر و شب عاشورا 
توســط نهادهاي رسمي و دولتي،  چندان 
پاســخگو نبوده اســت و به اقالم جزيي 
خالصه شــده اســت كه اين خود نيز از 

همان توفيقات اجباري قلمداد مي شود.
گفته مي شــد توزيع گوشت گرم وارداتي 
بــراي جبران كمبود در بــازار نيز منطبق 
با وعده هاي داده شــده نبوده و يكي، دو 
فروشــگاه بزرگ به طور محدود اقدام به 

توزيع كرده است.
از ابتــداي طــرح توزيع گوشــت گرم 
وارداتي كه اوايل تابســتان گذشته شروع 
شــد، برنامه منظم و مؤثري براي توزيع 
وجود نداشــت؛ چراكه هم اطالع رساني 
كافــي وجود نداشــت و هــم اصول و 
قاعده درســتي براي توزيع عادالنه اعمال 
نگرديــد. چنانچه برنامه توزيع گوشــت 
وارداتي در روزهاي آتي نيز در دســتور 
كار دولت باشــد، چه بهتــر كه اين اقدام 
به صورت ســهميه اي و توزيع منسجم و 
منظم به هر طريق اولي انجام شود تا مثًال 
به يكي بعد از چند ســاعت انتظار مقابل 
فروشــگاه زنجيره اي فقــط يك كيلوگرم 
بسته بندي قلوه گاه پرچرب نرسد و يكي 
خود  خانواده هاي  اعضاي  توســط  ديگر 
بســته هاي ران و سردست ببرد. و به قول 
معروف به اسم مردم و به كام سهامداران 

هايپرماركت ها!

تالش براى بازنشست نشدن
مهدى غالمى  »

 طــى روزهاى گذشــته ابالغ قانــون ممنوعيــت به كارگيرى 
بازنشســتگان ســبب تكاپوى برخى مديران و مســئوالن شده كه 
اغلب پس از گذشــت چهاردهه از انقالب هم چنان در دستگاه هاى 
اجرايى و حاكميتى به اشــتغال مشــغول اند. قانونــى كه دولت را 
از بــه كارگيرى بازنشســتگان، در نهادهاى دولتــى منع مى كند و 
بيشــتر در مورد افراد بازنشســته اى صدق مى كند كه در دستگاه ها 
و ســازمان هاى دولتى يا شبه دولتى مشــغول به كار شده اند. البته 
تبصره هايى در اين قانون وجود دارد كه توانسته روزنه اميدى براى 

همين صاحب منصبان براى دور زدن ايجاد كند.
به غير از نيكبخت كه نامش در ليست استانداران بازنشسته آمده؛ عنوان 
شده كه 23 مدير ديگر در استان همدان هستند كه تا پايان سال شامل 
قانون بازنشستگى مى شــوند. لذا بايد بيش از اين تعداد از مديران و 
معاونان انتظار تالش براى عبور از اين قانون را داشته باشيم كمااينكه 
زيرپوستى عده اى بدنبال باطل كردن حكم بازنشستگى خود رفته و يا 

سعى دارند از زمان اعالم اين قانون اعاده خدمت كنند.
هرچند ديوان محاسبات تهديد كرده است كه از زمان ابالغ اين قانون، 
قواى قضاييه، مجريه و مجلس وارد عمل شــده اند و با سيســتم هاى 
نظارتى خود درصددند تا قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان 
به نحو شايســته و با جديت به اجرا درآيد. منتهى قانونگذاران نبايد 
به قوانينى كه تصويب كرده اند تعداد زيادى ماده و تبصره اضافه كنند 
كه اثر مثبتش از بين برود. چراكه اين امر سبب مى شود قانون به طور 
كامل اجرا نشود و امكان دور زدن آن را به افرادى كه بازنشست شده 
و مجدد در يك دســتگاه دولتى يا شبه دولتى مشغول به كار شده اند، 
فراهم  كند. اميدواريم كه ابهامات موجود در اين قانون تنها حول افراد 
انتخابى مثل شهرداران باشــد و مواد و تبصره  ها نيز شمول اين دايره 
شــوند و تبصره جديد براى ساير مواد وارد اين قانون نشود كه باعث 
شــود صاحب منصبان از امروز بدنبال پرونده چينى براى دور زدن اين 

قانون در زمان بازنشستگى روند.
هرچند موادى در اين قانون وجود دارد كه هنوز نتوانسته افكار عمومى 
را قانع كند مانند اســتثناى ايثارگران و فرزندان شــهدا كه سبب شده 
اغلب مســئولين با مراجعه به بنياد شهيد پيگير فعاليتهاى خود شوند 
تــا از اين طريق خــود را معاف از اين قانون كننــد. البته قانون گذار 
خواسته از اين طريق به حق قدردان رشادت هاى ايثارگران باشد، ليكن 
اين قدردانى مى تواند از طرق ديگر حاصل شــود و اينگونه نباشد كه 
فلســفه وجودى اين قانون بخاطر تفكيك ها با ادامه فعاليت ايثارگران 

بازنشسته آسيب ببيند.
اين تفكيك حوزه اجرايى كشــور را بيــش از نهادهاى ديگر مدنظر 
دارد بدين صــورت كه رييس جمهور، معاونــان و وزراى وى و نيز 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و نهادهاى ديگر نيز مثتثنى شده اند. 
در خصوص نمايندگان مجلس و رئيس جمهور قانونگذار بدرســتى 
عمل كرده اســت. چراكه از اين طريق بدنبال گسترش دايره انتخاب 
مردم و عــدم تحديد انتخاب آزاد آنان بوده اســت كه دليل موجهى 
است. اما داليل ساير نهادها هركدام در جايگاه خود داراى حسن ها و 
نواقصى است كه در اينباره مردم هستند كه بايد در انتخابات گوناگون 
با دور شــدن از فرافكنى ها خود بدنبال برگزيدن گزينه هاى جديد و 
جوان باشند و با ميدان دادن به آنان شكاف بين نسلى حاضر در جامعه 

را از بين ببرند.
بهرحال با ابالغ اين قانون مسئوالن كنونى نزديك به بازنشستگى بجاى 
اينكه در تكاپوى حفظ ِســمت باشند بدنبال استفاده از تجربيات خود 
در بخش هاى خصوصى باشــند و تالش خود را در اين مسير استفاده 
كنند. چراكه درايت و لياقت اين افراد ســازمانها و نهادهاى زيربط را 
به اين مرحله رســانده و زين پس بايد از اين شايستگى در حوزه  اى 

خصوصى بهره بردارى كنند.

خبـر

  ما در جامعه و روابط اجتماعى شاهد 
افزايش خشونت و رفتارهاى پرخاشگرانه 
هســتيم، ضمــن اينكــه ميزان نــزاع و 
درگيرى هــاى خانوادگى و فردى افزايش 

يافته است.
مدير اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى همدان با تاكيد بر لزوم كنترل 
خشــونت در جامعه اظهار كرد: متأسفانه 
در ســال هاى گذشــته ميــزان تحمل و 
خويشــتن دارى مردم در برابر مســائل و 
مشكالت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و 
خانوادگى كاهش يافته  و افراد در مواجهه 
بــا كوچكترين موضوعات و مشــكالت 
فردى و اجتماعى از خود واكنش هاى تند 

و خشونت آميز بروز مى دهند. 
 حســين عســگرى ادامه داد: بررســى 
و تحليــل رفتارهــاى كنونى افــراد در 
جامعه نشــان مى دهد كه ميزان تحمل و 
خويشــتن دارى مردم در برابر موضوعات 
مختلف بنا به داليل اقتصادى، فرهنگى و 

اجتماعى كاهش يافته است.
ــوع  ــى و پيشــگيرى از وق ــر اجتماع مدي
ــه  ــدان ب ــتان هم ــترى اس ــرم دادگس ج
ــط  ــا در جامعــه و رواب ــارس گفــت: م ف
ــونت و  ــش خش ــاهد افزاي ــى ش اجتماع
رفتارهــاى پرخاشــگرانه هســتيم، ضمــن 
درگيرى هــاى  و  نــزاع  ميــزان  اينكــه 
خانوادگــى و فــردى افزايــش يافتــه 

ــت. اس
وى با بيان اينكــه اين موضوع بايد مورد 
توجه مسئوالن و صاحبنظران فرهنگى و 
جامعه شناسان  و  روانشناســان  اجتماعى، 
قرار گيرد، تاكيد كرد: بايد براى اين مسئله 
چاره انديشــى كرد و راهكارهاى علمى و 

كاربردى ارائه شود.
عســگرى با اشــاره با آمار خشونت در 

جامعــه گفــت: افزايش آمــار دعواها و 
درگيرى  بيــن شــهروندان در خيابان ها، 
پارك هــا و مجتمع هاى مســكونى و نيز 
روابط اجتماعى  آنها نشــانگر آن اســت 
كه آســتانه تحمل و خويشتن دارى مردم 
در برابر مشكالت خانوادگى و اجتماعى 

كاهش يافته است.
وى بــا بيــان اينكــه افــراد در ارتبــاط بــا 
ــوق زدن،  ــل ب ــارى مث ــن رفت كوچكتري
پــارك كــردن ماشــين، در صــف بنزيــن، 
ســريع  و....  شــدن،  ســوار  تاكســى 
كــرد:  تصريــح  مى شــوند،  عصبانــى 
ــا،  ــه بســيارى از دعواه ــر زمين ــن ام همي
ضــرب و جــرح و حتــى قتــل  مى شــود.

مدير اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى استان همدان بيان كرد: اگر در 
محيط خانوادگى شاهد افزايش خشونت 

و درگيرى هاى كالمــى و واكنش هاى تند 
و خشن هستيم، ريشــه بسيارى از آن ها 
در كاهــش ميــزان تحمل و شــكيبايى 
مردم، عدم كنترل خشــم، افزايش روحيه 
ســودگرايى و منفعت طلبــى در جامعه و 

احساس محروميت هاى نسبى است.
بــه  متاســفانه  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
زمينــه  در  الزم  آموزش هــاى  افــراد 
مهارت هــاى زندگــى و مديريــت خشــم 
و رفتارهــاى تــوأم بــا صبــر و شــكيبايى 
ــده  ــكالت داده نش ــا مش ــه ب در مراجع
اســت، افــزود: هميــن امــر زمينــه را 
ــى و  ــاى كالم ــش برخورده ــراى افزاي ب
فيزيكــى بيــن افــراد مختلــف و افزايــش 

ــت. ــرده اس ــم ك ــونت فراه خش
عسگرى با اشــاره به اينكه بايد آموزش 
مهارت هــاى زندگــى و داشــتن روابط 

اجتماعى مطلوب با ديگــران از مدارس 
آغــاز شــود،گفت: در پايه هــاى باال نيز 
نظيــر دانشــگاه ها، به صــورت علمى و 
تخصصى تر به آن بپردازيم كه متاســفانه 
تاكنون در ايــن زمينه عملكــرد موفقى 

نداشته ايم.
وى خاطرنشان كرد: عدم آشنايى با حقوق 
شهروندى، مسائل و مشكالت اقتصادى و 
اجتماعى، افزايش روحيه فردگرايى، عدم 
آموزش مهارتهاى زندگى، تضعيف باورها 
و اعتقــادات دينى و مذهبى، تماشــاى 
ســريال ها و فيلم هاى خشــونت آميز از 
طريق شبكه هاى ماهواره اى و شبكه هاى 
اجتماعــى مجــازى از جملــه عواملى 
هستند كه در كاهش آستانه تحمل مردم 
و افزايش خشونت در جامعه مؤثر بوده 

است.

مشكالت اقتصادي رفتارهاي فرهنگي را تغيير مي دهد

53درصد سد اكباتان پر است

پيمانكاران توان
 اجراى پروژه ها را ندارند

  پيمانــكاران به دليل افزايش قيمت قير تــوان ادامه اجراى طرح 
را ندارند.

 رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى شهر همدان در جلسه كميسيون، 
فنى عمرانى شــوراى شــهر همدان كه با موضوع بررســى وضعيت 
اجراى طرح آسفالت سطح شهر برگزار شد، افزود: با توجه به شرايط 
اقتصــادى و وضعيت قراردادى كه براى اجراى طرح آســفالت طبق 
مناقصه منعقد شــده، پيمانكاران به دليل افزايش قيمت قير توان ادامه 

اجراى طرح را نخواهند داشت. 
على رحيمى فر با اشاره به اهميت موضوع طرح آسفالت، اضافه كرد: 
بايد براى تعيين تكليف؛ قراردادهاى پيمانكاران پروژه هاى آســفالت 
در جلسه صحن شورا مورد بررسى قرار گرفته و تصميم گيرى نهايى 

صورت پذيرد.
نايب رئيس كميســيون فنى عمرانى شوراى اسالمى شهر همدان نيز 
گفت: آسفالت از پروژه ها اولويت دارى است كه بايد عالوه بر كميت 

بر كيفيت اجراى آن نيز توجه كرد.
نرگس نورا... زاده با اشاره به افزايش قيمت قير تاكيد كرد: شهردارى 
بايد با توجه به اين شــرايط رويكرد خود را براى ادامه اجراى طرح 

مشخص كند.
به گزارش مهر، موسى رسولى معاون فنى عمرانى شهردارى همدان نيز 
در اين جلسه به ارائه گزارشى از روند اجراى طرح آسفالت پرداخت 
و گفت: در سال جارى 5 رديف اعتبارى عمرانى پروژه آسفالت براى 
شهردارى ســتاد و 4 منطقه شــامل 31 ميليارد و 950 ميليون تومان 

داشته ايم.

در چرايي كاهش آستانه تحمل و افزايش پرخاشگرى در جامعه

مردم صبر ندارند
1- سالمت اداري در دستگاه هاي دولتي همدان تأييد شده است. گفته 
مي شود اســتان همدان رتبه سوم سالمت اداري را در كشور به دست 
آورده است.گويا باالترين كارمندان رشــوه گير در استان هاي شمالي 
فعاليت مي كنند و پس از آن تهراني ها رتبه هفتم را دارند.گفتني  است 
ميانگين شيوع رشوه كشور 7/72 درصد است كه همدان با 6/7 درصد 

كمتر از ميانگين كشوري رتبه سوم سالمت اداري را دارد.
2- دفاع از حقوق كارمندان پاك دســت شهرداري و برخورد قاطع با 
متخلفان از سوي دستگاه هاي قضايي مطالبه اجتماعي شهروندان شده 
است. گفته مي شــود برخورد با ريشه هاي تخلف هاي انجام شده در 
شــهرداري همدان كه اغلب متصل به برخي مراكز قدرت هســتند از 
ســوي شهروندان درخواست شده اســت.گويا برخي احزاب در اين 
زمينه بيانيه هاي عمومي صادر كرده اند.گفتني  است تخلف چند كارمند 

بازنشسته در شهرداري همدان از مدت ها پيش خبرساز شده است.  
3- صداي ســوت قطار تهران- همدان شــنيده نشــد. گفته مي شود 
علي رغم اعالم خبر راه اندازي قطار همدان- تهران از اول مهرماه اين 
وعده تاكنون محقق نشده است. گويا پيش دستي برخي مسئوالن براي 
اعالم خبر قبل از ايجاد زيرساخت هاي الزم موجب شده پيش بيني ها 

محقق نشود.
گفتني  اســت يكي از نماينده هاي همدان چند روز پيش از راه اندازي 

قطار برقي و پيگيري اجراي قطار همدان- تهران خبر داده بود.
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مانع تراشان  در صف دشمن قرار دارند 
 كســانى كه پيش پاى توليدكنندگان سنگ اندازى كرده يا بى دليل مانع تراشى مى كنند، 
در واقع از اهداف و برنامه هاى دشــمن در راستاى آسيب زدن به اين مردم و نظام دفاع 

مى كنند.
فرمانــدار ويژه ماليــر در بازديد از دو واحد توليدى و صنعتى فــرآورى آندولوزيت و 

كارخانه بافتستان در جريان برخى مسائل و مشكالت آنها قرار گرفت.
به گزارش فارس باب ا... فتحى با اشــاره به سياســت هاى كلى دولــت تدبير و اميد در 
حمايت از واحدهاى توليدى و صنعتى، حفظ و ارتقاى اشتغال در بخش هاى مختلف به 

ويژه بخش معدن و مجموعه واحدهاى توليد منسوج بى بافت در شهرستان را از اهداف 
مديريت ارشد شهرستان برشمرد.

فرمانــدار مالير افــزود: وظيفه خــود مى دانيم در راســتاى حفظ و ارتقاى اشــتغال، 
حتى المقدورمحيطى آرام و بستر مناسبى را براى كار واحدهاى صنعتى فراهم آوريم.

وى رســالت بنگاه هاى صنعتى و توليدى در شــرايط حساس و نبرد اقتصادى كنونى را 
بســيار مهم ارزيابى كرد و گفت: در اين مقطع كه اقتصاد و معيشــت مردم مورد هجمه 
دشمنان قرار گرفته و واحدهاى توليدى ما از يك سو با توليد و عرضه محصوالت خود 
اجــازه نمى دهند مصرف كنندگان و ديگر توليدكنندگان در تهيه كاالها و مواد اوليه مورد 
نياز خود دچار اشــكال شوند و از ديگر سو، با توليد خود اشتغال كارگران و نيروى كار 

ايرانى را تامين مى كنند، تالش و زحماتشان، اقدامى جهادى محسوب مى شود.
فتحى علت وجودى دستگاه هاى اجرايى و نظام بوروكراسى را گره گشايى و رفع مسائل 
مردم، به ويژه مسائل فرآورى واحدهاى توليدى دانست و تصريح كرد: كسانى كه در اين 
شرايط و مقطع حساس پيش پاى توليدكنندگان سنگ اندازى كرده  يا بى دليل مانع تراشى 
مى كنند، در واقع از اهداف و برنامه هاى دشــمن در راســتاى آسيب زدن به اين مردم و 

نظام دفاع مى كنند.
وى با بيان اينكه همه مديران بايد پاى كار بيايند تا مشــكالت كم شود خاطرنشان كرد: 
ما براى مديران و افرادى كه بى دليل مانع تراشى و يا مشكل ايجاد مى كنند جايگاهى قائل 

نيستيم.

خبـر

رئيس دانشگاه مالير در ميان اعتراض 
دانشجويان توديع و معارفه شد

 قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه وزارت علوم به 
جد از حقوق دانشجويان دفاع مى كند، گفت: با وجود اينكه تعداد كمى 
از دانشجويان بيرون دانشگاه دستگير شدند اما وزير علوم به جد پيگير 

است تا احكام آنها تقليل يابد.
به گزارش ايســنا، ، عبدالرضا باقــرى در آئين توديع و معارفه رئيس 
دانشــگاه مالير، با بيان اينكه مديريت دانشــگاه ها را بايد به افرادى 
واگــذار كنيم كه مورد قبول جامعه دانشــگاهى، معتــدل، معتمد و 
بومى منطقه باشــد و اين امر در دانشگاه مالير رقم خورد، اظهار كرد: 
سياست هاى اعتدال و تدبير دكتر روحانى عالوه بر وزارت علوم، بايد 

در تمامى دانشگاه ها نيز دنبال شود.
وى بــا بيان اينكه وزير علوم به عهد و پيمانى كه با رئيس جمهورى 
و نمايندگان مجلس بســته، پايبند اســت و همان سياست هاى دكتر 
روحانى را پيش مى برد، اظهار كرد: طى يك سال گذشته پيامد اتخاذ 
اين سياست، ايجاد فضاى علمى در دانشگاه ها و فضاى نقد و گفتگو 

بوده است.
 رؤساى دانشــگاه ها نبايد به جناح هاى سياسى وابسته 

باشند
رئيــس مركز هيئت هاى امنا و مميزه مركزى وزارت علوم با بيان اينكه 
همواره تالش شده تا رؤساى دانشگاه ها از بين برجسته ترين افراد جامعه 
علمى انتخاب شــوند، عنوان كرد: محيط دانشگاه، فضاى قواساالرى و 

جنجال نيست بلكه محيط نقد، اظهارنظر و گفتگو است.
وى با تأكيد بر اينكه تالش بر اين اســت تا افــرادى را براى مديريت 
دانشگاه ها انتخاب كنيم كه مستقل بوده و وابسته به جناح هاى سياسى 
نباشند، ادامه داد: هرگز نبايد در مورد مديريت جديد دانشگاه پيش داورى 
و قضــاوت كــرد بلكه بايد اجازه داد تا در عمــل كار صورت گيرد و 

سياست هاى دولت اجرايى شود.
باقرى در ادامه با اشــاره به اينكه سرپرست جديد دانشگاه مالير داراى 
مدارك علمى باال، چهره اى شناخته شده و بومى منطقه، فردى متخصص، 
متعهد و ملزم به اجراى سياست هاى دولت است، اظهار كرد: از او انتظار 
داريم نظرها و انتقادهاى دانشجويان را مورد توجه قرار دهد و از توان و 

ظرفيت آنان در پيشبرد و توسعه دانشگاه استفاده كند.
وى تصريح كرد: مديريت دانشگاه يكى از حساس ترين و تأثيرگذارترين 
مشاغل اســت بنابراين افرادى كه در اين مسند هستند بايد از هرگونه 
نقد استقبال كنند و نبايد در اتاق هاى شيشه اى به دور از دسترس مردم 
تصميم بگيرند.باقرى با تأكيد بر اينكه مدير دانشگاه مالير بايد اين مركز 
آموزش عالى را در مسير توسعه علم و فناورى پيش برد و درك درستى 
از شرايط جوانان داشته باشد، از تالش هاى دكتر «محمد ملكى»، رئيس 
ســابق دانشگاه مالير تقدير كرد و يادآور شد: او در آموزش عالى منشأ 
خدمات زيادى بود و بايد همچنان از تجربه ها و نظراتش استفاده شود.

 ايجاد بســتر مناسب براى شــكوفايى استعدادهاى 
دانشجويان در دانشگاه مالير

سرپرست جديد دانشــگاه مالير نيز تقارن شروع سالتحصيلى با هفته 
شــكوهمند دفاع مقدس را تقارن نيكويى دانســت و گفت: اين تقارن 
فضاى دانشــگاه را به ياد و خاطره شهيدان، متبرك ساخته و اميد است 

سرآغازى بر يك حركت پرشتاب علمى و شكوفايى كشور باشد.
خسرو سايوند افزود: اميدواريم سالى كه آن را سال «حمايت از كاالى 
ايرانى» ناميده اند، بتوانيم با پيروى از منويات مقام معظم رهبرى و با توجه 
ويژه به فعاليت هاى پژوهشى و تحقيقاتى، در توليد محصوالت ايرانى و 

ارتقاء كيفيت كاالها نقش موثرى داشته باشيم.
گفتنى اســت طى حكمى از ســوى دكتر غالمى، وزير علوم، تحقيقات 
و فناورى، دكتر خســرو سايوند به عنوان سرپرست جديد دانشگاه مالير 
منصوب شد، همچنين دكتر غالمى همچنين در نامه جداگانه اى از زحمات 
دكتر محمد ملكى در دوران رياســت دانشگاه مالير قدردانى كرد. خسرو 
سايوند داراى دكتراى رياضى كاربردى و عضو هيئت علمى دانشگاه مالير با 
مرتبه دانشيارى است و پيش از اين در سمت هاى معاون آموزشى، سرپرست 
حوزه رياست، مدير امور آموزشى، مدير گروه و دبير هيئت اجرايى جذب 

اعضاى هيئت علمى در دانشگاه مالير مشغول به خدمت بوده است

راه هاى قهاوند متحول مى شوند
 نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند در مجلس با بيان اينكه راه هاى 
قهاوند متحول خواهد شــد، گفت: 10 ميليارد تومــان براى پروژه راه 
مرادبالغى به قهاوند، قهاوند به كوريجان و روكش آســفالت قهاوند به 
كميجان و 5 ميليارد تومان براى پروژه جاده ســياه كمر ـ عبدالرحيم ـ 

خنداب (اراك) و كار مطالعاتى آن در نظر گرفته شد.
به گزارش  فارس ، امير خجسته همراه با خادمى قائم مقام و معاون وزير 
راه و شهرســازى از پروژه عمرانى و عمليات راه مرادبالغى به قهاوند، 
قهاوند به كوريجان، جاده ســياه كمر ـ عبدالرحيم ـ خنداب (اراك) و 

روكش آسفالت قهاوند به كميجان بازديد كردند.
نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند در مجلس شوراى اسالمى در اين 
برنامه پروژه هاى راه سازى شهر قهاوند مانند راه مواصالتى مرادبالغى، 
قهاوند به كوريجان، جاده ســياه كمر ـ عبدالرحيــم ـ خنداب (اراك)، 
روكش آســفالت قهاوند به كميجان را داراى اهميت دانست  و گفت: 
به همين دليل امروز از قائم مقام وزير راه خواســتيم براى بازديد از اين 

پروژه ها حضور يابند.

كاظمى دراعتراض به انتصاب رئيس دانشگاه مالير:
غالمي؛ مجري سياست هاي دولت نيست

 وزير علوم مجرى سياست ها و دستورات دولت نيست و وى تصور 
مى كند كه هنوز در دوره تاريخى انتقام شخصى به سر مى برد.

نماينده مردم مالير در مجلس گفت: آقاى رئيس جمهور همه مى دانيم 
كه وزيرعلوم آخرين نفر ليســت چند ده نفره اى بود كه شــما از روى 
ناچارى به مجلس معرفى كرديد و همان زمان دانشــگاهيان كشور كه 
به ناتوانى وزير معرفى شــده واقف بودند با يك خيزش مخالفت خود 

را اعالم كردند.
به گزارش خانه ملت، محمدكاظمى با بيان اينكه آقاى رئيس جمهور در 
توجيه اين تحريم در مجلس اعالم كرديد كه معامله نكرده ايد و از دانشگاه 
و آزادى در محيط علمى دفاع مى كنيد اما عملكرد آقاى غالمى خالف اين 
گفته شــما را ثابت كرده است، گفت: صرفه نظر از ايجاد محيط پادگانى 
با همكارى برخى جريانات داخلى و عدم حمايت از دانشــجويانى كه 
به بهانه هاى مختلف از محيط دانشــگاه بازداشت مى شوند ايشان تصور 

مى كند كه هنوز در دوره تاريخى انتقام شخصى به سر مى برد.
نايب رئيس كميســيون قضايى و حقوقى ادامــه داد: وزير علوم در 
ابتداى كار رئيس موفق دانشــگاه  ماليــر را به دليل مخالفت با نوع 
اداره دانشــگاه بوعلى و عضويت در ستاد آقاى موسوى عزل كرد و 
شــما در دولت به ايشان گوشزد كرديد كه ابالغ را بازگرداند اما اين 

اقدام صورت نگرفت.
وى افزود: گروه بازرسى ويژه اى را مأمور كرديد كه موضوع را بررسى 
كند، ادامه داد: گروه معتمد شما بررسى و اعالم كرد كه عزل آقاى بابايى 
از روى عداوت و بغض شــخصى آقاى غالمى بوده و به وزير دستور 
داديد كه از ايشان در جاى ديگرى استفاده كند كه اين موضوع نيز عملى 
نشد زيرا ايشان به واقع انتخاب شما نبوده و ناچارا بايد به دستور كسانى 

كه وى را راهى اين وزارتخانه كرده اند عمل كند.
كاظمى با اشاره به اينكه در آستانه سال تحصيلى كه بايد روزهاى 
شــاد و پراميدى براى دانشگاهيان باشد بدون هيچ مقدمه اى وزير 
علــوم، رئيس فعلــى را بركنار و فرد ديگــرى را كه در اردوگاه 
دولت تعريف نمى شــود را راهى دانشــگاه - مالير كرده است، 
ادامه داد: همه دانشــجويان و اســاتيد حامى دولــت با اين اقدام 
وزيــر دچار بهــت و حيرت شــده اند. به معــاون حقوقى خود 
اعالم كنيد بيانيه هاى صادره توســط دانشــجويان و ستاد تبليغات 

انتخاباتى شما را به شما تقديم كنند.
نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى در پايان با تأكيد بر اينكه استاندار 
كه نماينده دولت اســت از اقدام وزير بى خبــر بوده و نزديكان رئيس 
جمهــور به اين موضوع توجه نكردند، خاطر نشــان كرد: آقاى رئيس 
جمهور وزير علوم شــما مجرى سياست ها و دستورات دولت نيست، 
درخواســت  مى كنم اگر مى توانيد بزرگى را كه قدرت تشخيص داشته 
باشد براى ارتباط اين وزارتخانه و مجلس تعيين كنيد بلكه تعامل بهترى 

برقرار شود.

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

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مالير با بيش از 10 هزار هكتار باغ انگور 
رتبــه برتر توليد اين محصول را در اســتان 
همدان دارد، پژوهشكده انگور اين شهرستان 
نيز به عنــوان مركزى پژوهشــى در حوزه 
افزايــش كمى و كيفى محصــول در تالش 
اســت و فعاليت هاى خوبى را از خود به جا 

گذاشته است.
ســاالنه بين 200 تا 250 هــزار تن انگور از 
باغات مالير برداشت مى شود كه بيش از 70 
درصد آن به كشمش تبديل شده و مابقى نيز 
به صورت تازه خورى مصرف مى شود و يا در 
قالب مشتقات از جمله شيره و باسلوق مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
بيشــترين صادرات شهرستان مالير كشمش 
اســت و در اين راســتا بيش از 50 كارخانه 
كشــمش پاك كنى فعاليت دارند؛ با توجه به 
توليد باالى انگــور در مالير با پيگيرى هاى 
مســئوالن شهرســتان و اســتان انگور اين 
شهرستان در آســتانه ثبت جهانى است كه 
تاكنون دو مرحله از كار انجام شده و ثبت آن 

در مراحل پايانى خود قرار دارد.
با ايــن وجود ايجــاد يك مركــز علمى و 
پژوهشى براى باال بردن سطح كيفى و كمى 
اين محصول يكى از مهمترين نيازمندى هاى 
شهرستان اســت كه پژوهشــكده انگور و 

كشمش مالير در اين زمينه فعاليت دارد.
پژوهشــكده انگور و كشــمش دانشگاه از 
ســال 91 با مجوز وزارت علوم و تحقيقات 
و فناورى در دانشــگاه مالير فعاليت خود را 
شــروع كرده و تاكنون توانسته با پژوهش و 
تحقيقات گسترده موفقيت هاى خوبى را در 
زمينه پاسخگويى به نيازهاى پژوهشى بخش 

انگور و كشمش داشته باشد.
سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: پژوهشكده 
انگور و كشمش مالير از سه گروه پژوهشى 
شــامل گروه پژوهشــى به زراعى و به نژادى 
انگور، گروه پژوهشــى تبديــل و نگهدارى 
انگور و گروه پژوهشى علوم محيطى انگور 
با مصوبه شــوراى گســترش وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى تشكيل شده است.روح ا... 
كريمى با اشــاره به اينكه اين پژوهشكده با 
اعضا و هيات علمى توانمند تا كنون در زمينه 
يافته هــاى علمى و پژوهشــى موفقيت هاى 
خوبى داشته است، گفت: 16 دانشجوى دكترا 
در اين پژوهشكده فعاليت دارند كه در مرحله 
دفاع هستند و يك نفر نيز دفاع خود را انجام 

داده است.
 برگزارى چهارمين كنفرانس ملى 

انگور و كشمش در دانشگاه مالير
به گزارش فارس سرپرســت پژوهشــكده 
انگور و كشمش مالير ارتقاى كمى و كيفى 

محصوالت، اســتفاده از روش هاى نوين و 
پژوهشى، بهبود مستمر و بهره ورى از انگور با 
به كارگيرى و توسعه دانش و فناورى روزآمد، 
صنعتى شــدن باغات انگــور و روش هاى 
تبديل و نگهدارى انگور به ارتقاى ســالمت 
و امنيت غذايى در سطح ملى و حضور فعال 
در عرصه بين المللى، افزايش ارزش اقتصادى 
محصول توليد شده و تنوع محصوالت جديد 
با استفاده از روش هاى نوين را از اهداف اين 

پژوهشكده دانست.
كريمى از برگزارى چهارمين كنفرانس ملى 
انگور و كشمش در دانشگاه مالير خبر داد و 
گفت: اين همايش چهارم و پنجم مهرماه در 
قالب 20 محور همراه با برگزارى جشــنواره 

خوشه برتر برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه بيش از 90 مقاله به دبيرخانه 
اين همايش رسيده است؛ گفت: از اين تعداد 
60 مقاله پذيرفته شده كه  50 مقاله به صورت 
پوســتر و 10 مقاله نيز به صورت سخنرانى 

ارائه مى شود.
سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
با اشاره اينكه  اين همايش با حضور اساتيد 
مطرح و برجســته كشــور از دانشگاه هاى 
مختلف برگزار مى شود تصريح كرد: همزمان 
بــا برگزارى ايــن همايش ميــز تخصصى  
كشــمش نيز با هدف تبادل نظر و بررســى 
چالش ها و مشكالت كشمش همزمان  با اين 

همايش برگزار مى شود.
وى بــه برگزارى جشــنواره خوشــه برتر 
همزمان با اين همايش اشــاره كرد و افزود: 
اين جشنواره نيز طى سال هاى اخير با هدف 
معرفى خوشــه هاى برتر انگور شهرستان و 
تشــويق كشــاورزان به توليد محصوالت با 

كيفيت تر برگزار مى شود.كريمى از رونمايى 
اولين باغ الگويى پژوهشكده انگور و كشمش 
مالير همزمان با برگزارى چهارمين كنفرانس 
ملى انگور و كشمش مالير خبر داد و گفت: 
اين باغ الگويى با سيستم هاى كامال پيشرفته 
شامل آبيارى نوين و سيستم داربستى طراحى 
شــده و حدود 40 تا 60 رقــم انگور در آن 

كاشته شده است.
 باغ الگويى مالير اولين باغ نمونه 

با سيستم هاى نوين در كشور
وى بــا بيان اينكه اين بــاغ الگويى به عنوان 
اولين باغ نمونه با سيستم هاى نوين در كشور 
اســت تصريح كرد: اين باغ الگويى مى تواند 
الگويى براى ايجــاد باغ هاى جديد با چنين 
سيســتم ها و طراحى هايى باشد كه در حال 
حاضر نيز شركت هاى زيادى در كشور آماده  

همكارى با ما هستند.
سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
با اشاره به اينكه ايجاد باغ هاى الگويى جديد 
از اهداف پژوهشكده انگور و كشمش است 
گفت: با توجه به اســتقبال و نياز كشاورزان 
در آينده شاهد ايجاد باغ هايى از اين نوع در 

سطح كشور و شهرستان خواهيم بود.
وى در ادامه با اشاره به برگزارى كارگاه هاى 
آموزشــى  در مباحث مختلف حوزه انگور 
از جملــه تغذيــه، آبيارى، مقابلــه با آفات 
و بيمارى ها و... براى كشــاورزان توســط 
پژوهشكده انگور گفت: بسيارى از كشاورزان 
با به كارگيرى روش هاى نوين و داربســتى 
كــردن باغات انگــور تا كنون توانســته اند 
موفقيت هاى چشــمگيرى را در برداشــت 

محصول داشته باشند.
كريمى  با بيان اينكه سيستم داربستى باغات 

يك سيســتم نوين و موفق اســت، افزود: 
متاســفانه برخى كشــاورزان به دليل ترس 
از ســرمازدگى باغات همراهى خوبى براى 
بكارگيرى اين سيستم در تاكستان هاى خود 

ندارند.
سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
اضافه كرد: سيستم داربستى مزاياى بسيارى 
از جمله كاهش بيمارى ها و آفات، نورگيرى 
بيشــتر و جريان هوا و برداشــت راحت تر 
محصــول را دارد، ضمــن اينكــه باغ هاى 
داربستى مى توانند خود را با محيط وفق دهند.

وى با بيان  اينكه سرمازدگى باغات در باغات 
داربستى حتى به مراتب كمتر از باغات خزنده 
اســت گفت: به دليل رويه سنتى در باغات 
انگور مالير خزنده و اصالح زير خاك كردن 
امكان دارد بعد از درآوردن از خاك ســرماى 
بهــاره انگور را بزند كه باغات داربســتى به 
دليل اينكه با محيط هواى بيرون خود را وفق 
داده  اين مشــكل را ندارند و بسيار كم اتفاق 
مى افتد كه ســرمازدگى در باغات داربستى 

داشته باشيم.
سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
با بيان اينكه در حال حاضر باغات داربستى 
مالير حدود 60 هكتار است، افزود: اميدواريم 
كشاورزان در آينده با به كارگيرى روش هاى 
نوين و استفاده از يافته هاى علمى پژوهشگران 
پژوهشــكده در باغات  توسعه اقتصادى و 

موفقيت هاى خوبى را داشته باشند.
وى اضافــه كرد: به دليل تنــوع ارقام در باغ 
الگويى پژوهشــكده از 15 تيرماه برداشت از 
انواع و ارقام اين پژوهشكده شروع شده و در 
حال حاضر يكصد رقم انگور در كلكسيون 

پژوهشكده انگور و كشمش داريم.

90 مقاله به كنفرانس ملى انگور ارسال شد

گام به گام تا درخشش خوشه هاى 
طاليى و ياقوتى

 نهاوند- معصومــه كمالوند- خبرنگارهمدان 
پيام: اواخر ارديبهشت سال جارى (97) عمليات 
اجرايــى ايجاد 2 زيرگــذر در 2نقطه حادثه خيز 
كفراش و شــعبان براى كنترل و كاهش تصادف 

و حوادث رانندگى آغاز شد.
زير گذر كفراش پيش از اين با اجراى پروژه اى 
نا موفق نتوانست ساماندهى اين نقطه حادثه خيز 
را اجرايــى كند. اجراى رمپ خروجى و ورودى 
در اين مسير با هزينه يك و نيم ميلياردى در حال 

اجرا است.
اما گويا بحث معارض و مغازه اى كه در مســير 
ايــن پروژه قــرار دارد در مرحله مطالعاتى طرح 
ديده نشــده بود كه حاال با اجراى 75درصد كار 
اين پــروژه مالك مغازه اى  كه در مســير رمپ 
خروجى قرار گرفته است، اجازه پيش روى براى 

ادامه كار را نمى دهد.
زمان اجراى پروژه هم قرار شــد تا يك ماه آينده 
كار به اتمام برســد اما با گذشت بيش از 4 ماه از 
آغاز عمليات اجرايى پروژه هنوز در حال اجرا و 

به پايان نرسيده است.
از طرفى هم پروژه شعبان كه مشابه همين زيرگذر 

كفراش بود على رغم انتقال نيوجرســى و شروع 
كار ، پروژه متوقف شده است.

 اجراى زيرگذر در كفراش كارشناسى 
نبود

يك كارشــناس راه درباره پروژه زيرگذر شعبان 
مى گويد: اصالح رمــپ ورود و خروج و ايجاد 
ميدان در اين مســير امنيت مسافران و راننده ها 
را تامين و نياز امنيتى اين مسير را رفع مى كرد و 

نيازى به زيرگذر و هزينه بيشتر از اين نبود.
اين كارشــناس با بيان اينكه اجراى زيرگذر باال 
و پايين روســتا را از هم جدا كــرده بود و مردم 
قســمت پايين براى رفع نيازهاى روزانه ترجيح 
مى دادند به روســتاى همجــوار مراجعه كنند تا 
قسمت باالى روستا، گفت: اجراى زيرگذر توجيه 
كارشناسى نداشت با وجود اينكه چندين بار محل 
اجراى پروژه به داليل مختلف از قبيل معارض و 

كارشناسى نبودن محل تغيير كرد اما مسولين باز 
اصرار بر اجراى پروژه زير گذر داشتند.

ريس اداره راه شهرســتان نهاوند درباره اجراى 2
زيرگذر در مسيرهاى حادثه خيز شهرستان گفت: 
زيرگذر كفراش تا كنون 75درصد كار اجرا شده 
است و در حال حاضر با وجود معارض در مسير 
پروژه نتوانسته ايم كار را پيش ببريم براى همين 

مردم تصور مى كنند كار تعطيل شده است.
 معارض كنار نيايد حكم تخريب اجرا 

مى شود
داوود مومنى تصريح كرد: اگر مالك مغازه اجازه 
پيــش روى در اجــراى پــروژه را ندهد، حكم 
تخريبى كه از مقام قضايى داريم را اجرا خواهيم 

كرد.
مومنى درباره تحويل پــروژه هم گفت: زيرگذر 
كفراش را با رفع مشكل معارض تا پيش از فصل 

بارندگى به اتمام و تحويل خواهيم داد.
وى درباره زيرگذر شــعبان هم با بيان اينكه اين 
زيرگذر به درخواست اهالى به اين دليل كه آن را 
نافى امنيت در مســير روستا دانستند و 2 قسمت 
روســتا را از هم جدا كرده بود و نمى خواستند 

مسير طوالنى شود ،منتفى شد.
مومنى اجراى زيرگذر شهرك در بخش خزل را 
جايگزين اين پروژه اعالم كرد كه با 750 ميليون 
تومان اجرا خواهد شد و در حال حاضر هم طرح 

مطالعاتى آن در حال اجرا است. 

طرح هاى كارشناسى نشده و اعتباراتى كه هدر مى رود

زير گذر شعبان به شهرك رفت
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نگاه

خبـر

خوزستان، تشنه عقالنيت و توسعه است 
نه خشونت و خون ريزى

محمد فاضلى »
 ترور و ريختن خون بى گناهــان، به هر بهانه اى، غيراخالقى و 
محكوم اســت و بايد چنان در برابر آن ايستاد كه جايى براى هيچ 

توجيهى از جانب هيچ كسى باقى نماند.
 رويكــرد آن ها كه جهــان را به خودى ها و غيرخودى ها تقســيم 
مى كنند (از جمله بى بى سى فارسى) و حتى حاضر نيستند در ظاهر 
هم تروريسم عليه غيرخودى ها را محكوم كنند، غيرانسانى است و 

فقط بر دردها و زخم هاى كهنه بشرى مى افزايد. 
لحظات تلخ و دردناكى نظير آن چه امروز در اهواز گذشت، عده اى 
را عصبانى كرده و برمى آشوبد؛ اما هوشيارانه به ياد داشته باشيم كه 
در كاربرد واژه ها حساس باشيم. تروريست ها ممكن است قوميت 
عرب داشــته باشــند، تعمداً بر هويت عربى تأكيد كنند و بيانيه به 
زبان عربــى صادر كنند. ما اما مواظب باشــيم كه هم وطنان عرب 
خوزستانى، پاره تن ايران هستند، ايرانيان صبورى كه همه كاستى ها 
را تحمل كرده اند و انسجام و بزرگى ايران را پاس داشته اند. چنان 
رفتــار كنيم كه هم وطن عرب ما هرگز نرنجد، او امروز بيش از هر 

ايرانى ديگرى داغدار است. 
خشــونت، ترور، جدايى طلبى و هــر گونه دميدن بر مناقشــات 
قومى، مذهبى يا منازعات منطقه اى، از جانب هر كســى كه باشد، 
دردى از دردهاى كشــور و خاصه خوزســتان را درمان نمى كند. 
خوزســتان زخم خورده قريب يك دهه جنگ، و پس از آن ناكامى 

در به كارگيرى عقالنيت كافى براى توسعه است. 
خوزستان زخم خورده فقدان آمايش سرزمين محدود به ظرفيت هاى 
آب و خاك، اســتفاده نادرســت از منابع حياتــى آب و خاك اين 
ســرزمين، بى توجهى به محيط زيســت، ناكامى در جاى دادن اين 
ســرزمين ثروتمند در چارچوب توسعه اى درست، فقدان سياست 
قومى كارآمد، و غفلت از پى آمدهاى ناگوار اشــتباهات توسعه اى 
براى نيروى انسانى و امنيت انسانى و اجتماعى در اين استان است. 
آن ها كه آدرس جدايى طلبى مى دهند و دست به خشونت مى زنند، 
آن ها كه از ترور در هر شكل و به هر بهانه اى حمايت مى كنند، آن ها 
كه آگاهانه و ناآگاهانه بر آتش مناقشــات قومى مى دمند، دردهاى 
مردم اين اســتان را نمى كاهند. اين گروه به اندازه همان كســانى 
اشــتباه مى كنند كه امنيت را فقط در شــكل نظامى و انتظامى اش 

مى بينند. 
خوزستان اگرچه امروز داغدار مردمانش شد و خدشه اى بر امنيت 
انتظامى آن وارد گرديد، اما راهكار كاســتن از زخم هاى خوزستان 
و به تبع آن تقويت امنيت انتظامى اين استان، در نگاهى همه جانبه 
به امنيت نهفته اســت. امنيت همه جانبه خوزستان فقط با عقالنيت 
و توســعه امكان پذير اســت. خوزســتان وقتى امنيت همه جانبه 
خواهد داشــت و براى هر تروريســتى محيطى ناامن خواهد بود 
كه محيط زيســت، اقتصاد، روابط قومى، حيات فرهنگى، توســعه 
فعاليت هــاى اقتصــادى كشــاورزى و صنعتى، توســعه تجارت، 
برنامه ريزى شــهرى به منظور كاهش حاشيه نشــينى و فقر، و بقيه 
عوامل مؤثر بر حيات مردمان اين استان، يك جا ديده شوند. حيات 
سياسى به دور از پوپوليسم، رقابت هاى سياسى مخرب، نگاه صرفًا 
امنيتــى و توأم با عقالنيت پايدار توســعه، راهــكار تحقق امنيت 
همه جانبه در خوزستان اســت. توطئه هاى خارجى محتمل اند، اما 
توطئه خارجى در محيطى توسعه يافته بختى براى موفقيت ندارد. 
*عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

كارويژه احزاب سياسى در ايران
شبنم طهماسبى »

 با توجه به موقعيت ، قدرت و كاركرد احزاب در كشــور در صدد 
هستيم كه در روزهاى شنبه و سه شنبه در اين ستون به تعريف حزب،  
نقش احزاب  و كارويژه احزاب سياســى بپردازيم. در اين شماره به " 

كارويژه احزاب سياسى "پرداخته شده است كه در ادامه مى خوانيد.
الــف: حزب يك گردهمايى پايدار از مردم اســت كــه داراى عقايد 
مشــترك و تشكيالت منظم اند و باپشتيبانى مردم براى بدست اوردن 

قدرت سياسى از راه هاى قانونى مبارزه مى كنند.
ب: كارويژه احزاب سياســى : كارويژه و كاركردهاى احزاب واقعى 
، همواره موجب ثبات سياســى و امنيت در هر نظام سياســى است 
در كشــورهايى كه دموكراسى و حضور مردم در عرصه هاى سياسى، 
اجتماعى پررنگ تر اســت نقش احزاب و گــروه ها جدى تر ديده 

ميشود.
وقــوع انقالب 57 ســراغازى بر حضور گســترده احزاب در عرصه 
سياســى ايران بود به گونه ايى كه باالفاصله پس از انقالب اســالمى 

صدها حزب ،گروه و انجمن تشكيل شد.
احــزاب در نظــام هاى مختلف سياســى از كاركرد هــاى متفاوتى 
برخوردارند اما از يك منظر كارويژه احزاب عمدتا شبيه هم هستند و 
بنابراين در دو دســته اساسى تقسيم بندى مى شوند كه بخشى از اين 
كارويژه و كاركرد احزاب در جمهورى اسالمى و نتيجه گيرى از ان در 

اين نوشتار ضرورى است.
پس از انقالب احزاب و گروه هاى سياســى به طور نامنظم و در عين 
حــال بارويكرد هاى افراطى در طيف هاى مختلف به وجود امدند و 
به دليل نبود ابزارهاى قانون مند سازى فعاليت هاى راديكال و گاهى 

خشن بهره ميبردند.
با توجه به توضيحات باال كاركرد احزاب مشــخص مى شود كه اوال 
احزاب و طيف هاى مختلف سياســى با تمام تــوان در عرصه هاى 
سياســى ، اجتماعى، حاضر شــدند و در پى ايفاى نقش خود بودند 
اقداماتى از قبيل ايفاى نقش در اصل نظام ، ايجاد رفراندوم براى تعيين 
نوع نظام سياسى جديد، معرفى نامزد هاى انتخاباتى ، تالش براى نفوذ 
در قــدرت و تاثيرگزارى در عرصه هاى تقنينى و اجرايى جذب افراد 
به عنوان اعضاى حاميان خود شــكل دهى به افكار عمومى از طريق 
مطبوعات و برگزارى متينگ هاى سياســى ، نظارت بركاركرد قواى 
اجرايى و هم چنين تالش براى نفــوذ در منتخبان و پيگيرى اهداف 
خــود از طريق انان از جمله اقداماتى بود كه در همين مقطع توصيف 

شده احزاب انجام دادند.
احزاب در يك جامعه ميتوانــد به صورت هاى مختلفى عمل نمايند 
گاهى كاركرد هاى حزبى خود را براى پيشــرفت و ابادانى كشــور و 
احترام به عقايد و افكار مردم قرار ميدهند گاهى هم ممكن است صرفا 

به خاطر دستيابى به قدرت عمل نمايند .
يكــى از ويژگى هاى جامعه مدنى وجود احزاب مختلف سياســى با 
گرايشات گوناگون در كشور مى باشد در جامعه مدنى احزاب وابسته 
به دولت نيســتند قانونى و غير قانونى بودن هر حزب وابسنه به خط 

مشى ان حزب است .
احزاب در جامعه مدنى درصدد براورده كردن خواســته ها و نيازهاى 
مردم مى باشــند و اين خواسته مردم را به دولت كه در انجام كارويژه 

هايش كوتاهى كرده يا موفق نبوده منتقل ميكنند.
گزينش نامزدها: بــا توجه به اين كه فعاليت هاى حزبى و بودن افراد 
در درون احزاب سياســى اموزش عملى سياست است احزاب ضمن 
معرفى افرادى به عنوان كانديدا در انتخابات كاركرد ديگر خود را در 

مشخص كردن افراد مورد اعتماد خود به نمايش ميگذارند .
از مهم ترين عرصه هاى ظهور و حضور احزاب و تشكل ها انتخابات 
است انتخابات موقعيت هاى استثنايى را براى احزاب به وجود مياورد 
و ان ها را قادر ميسازد تا تاثيرگذارى خود را علنى سازند اين مسئله ان 
چنان حائز اهميت است كه برخى وظايف احزاب را تنها در انتخابات 
خالصــه ميكنند و حزب را در دســتگاهى جهت كنتــرل و رهبرى 

انتخابات ، جهت دادن به افكار عمومى و معرفى كانديدا مى دانند.
سابقه حزب در ايران به كمتر از 100 سال ميرسد اين احزاب در ايران 

داراى عملكرد مثبت و منفى بودند. 
* كارشناسى ارشد انديشه سياسى

 فيض ا... مظفرپور»
 جملــه كل يوم عاشــورا و كل ارض كربال 
همواره با مصداق هاي عيني در عالم تشيع و 
عالم اسالم معنا پيدا كرده است حادثه روز 31

شهريور 97 اهواز نيز يكي از همين مصداق ها 
بود.

در ســومين روز شــهادت امام حسين(ع) و 
يارانش در كربال در روز عاشــوراي ســال 
61 هجري و همزمان با ســالروز آغاز جنگ 
تحميلي عراق عليه كشــور و بزرگداشــت 
هفته دفاع مقدس 8 ساله بار ديگر عاشوراي 
ديگري در كربالى خوزســتان رقم خورد و 
نشان داد كه نســل خوارج نهروان در قالب 
شــمرهاي زمانه همچنان تشنه ريختن خون 
بي گناهان شــيعه در هر نقطــه از روي كره 
زمين هســتند. تفكر تكفيري امروز در يمن 
نسل كشــي شــيعيان الحوثي يمن را هدف 
قرار اده و در ســوريه شيعيان علوي را و در 
عراق و ايران تشــيع اثني عشري را يك روز 
در بصــره فتنه گري مي كند و روزي در اهواز 
و خوزستان ايران براي ايجاد اختالف بين دو 
كشور برادر و همســايه تا به اهداف پليد و 

شوم خود برسد.
غافل از آنكه كشتن خون بي گناهان و انجام 
ترورهاي كور تشــت رسوايي آنها و حاميان 
بين المللي شان از بام خواهد انداخت. اگر در 
عاشــورا به علي اصغر امام حسين(ع) رحم 
نكردند و خيمه زنان و فرزندان آن بزرگوار را 

آتش زده و آنها را به اسيري بردند.
امروز نيز باقي مانده هاي همان نسل و همان 
تفكر تحت عناوين ســلفي گري وهابي گري 
و... كه نقطه اتصال همه آنها تكفير شــيعيان 
و مســلمانان ديگر اســت. هر روز در نقاط 
مختلف جهان دست به كشتار و ترور مي زنند. 
اين در حاليست كه اسالم واقعي برگرفته از 
دين محمدي (ص)دين رحمت است و پيامبر 
ما از طرف خداوند «رحمه للعالمين» خطاب 
شده اســت. پيامبري كه عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم باالمومنين روف الرحيم است.
حال اين تفكر چگونه ادعاي مسلماني دارد كه 
مسلمانان جهان و علماي بزرگ تسنن و تشيع 
بــر باطل بودن آن اتفاق نظر دارند. اين تفكر 
ساخته دست انگليس و صهيونيست ها بوده 
و در حال حاضر نيز سردمداران آنها با ترامپ 
رقص شمشــير مي كنند بايد به آنها گفت: با 

كافران چه كارت گر بت نمي پرستي؟

به هر حال شهيد و شــهادت واژه هاي آشنا 
در عالم اسالم اســت و از آغاز بعثت پيامبر 
اسالم شهيدان زيادي تقديم اسالم شده است 
و عاشورا و كربال و شهادت امام حسين(ع) 
به عنوان سيدالشــهدا عالم سرمشــقي براي 
مشــتاقان اين فيض عظيمي گشته است كه 
در عاشوراهاي هر زمان و كربالهاي مختلف 
در سراســر جهان به دست دشمنان اسالم به 
شهادت برسند. در طول دفاع مقدس 8 ساله 
و در طول 40 ســال بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي همواره تفكرات تكفيري در ايران و 
ساير ممالك اسالمي دست به كشتار و ترور 
زده انــد نمونه بارز آن تــرور 17 هزار نفر از 
هموطنان به وســيله منافقين كوردل كه هم 
اكنون در آغوش عربســتان و پشتيبان اصلي 
تروريســت هاي وهابي در جهان غلتيده اند. 
افراد سعادتمند در هر زمان طبق فرموده قرآن 
كه وفمنهم من قضي نحبه و منهم من نيتظر 
هستند يعني كساني كه شهادت را در آغوش 

كشيده اند و كساني همواره منتظر آن هستند.
امام راحل عظيم الشــأن فرمود: شهادت هنر 
مردان خداست و باز فرمود: شهداء در قهقهه 
مستانه شــان و شادي وصل شــان عند ربهم 
يرزقون اند.كه اين جمله برگرفته از ايه شريفه 
و ال تقولو لمن يقتل في سبيل ا... امواتا بل احيا 

و عند ربهم يززقون است. 
يعني كساني را كه در راه خدا كشته مي شوند 
همواره ميپنداريد بلكه آنها زنده اند و در نزد 

خداي خود روزي مي خورند.
و تفكر شــهادت باعث ادامه حيات اسالم و 
پيروزي آن بر دشمنان خدا بوده و خواهد بود. 
امام خميني(ره) فرمود: بكشيد ما را ملت ما 

بيدارتر مي شود.
تروريســت هاي تكفيري كه حادثه خونين 
31 شهريور 97 اهواز را آفريدند و اربابان 
خارجي آنها بايد بدانند كه ملتي كه شهادت 
دارد اســارت ندارد. آنها اگر به خيال خام 
خود فكــر مي كنند با كشــتن جانباز 70

درصدي كه سال هاست در انتظار شهادت 
بوده اســت و شهيد مدافع حرمي كه بارها 
تا مرز شهادت پيش رفته و كودك 4 ساله 
به اهداف شــوم خود مي رسند. بسي كور 
خوانده اند هيچ دليلي بهتر از وجود اينگونه 
افــراد در بين شــهداي اهــواز نمي تواند 
تروريســتي هاي تكفيــري ايــن حادثه و 
حاميان آنها را رســواتر نمايد. و جهانيان 
بدانند كه تروريست ها نه با نيروي نظامي 
و نــه در يك جنگ رو در رو بلكه با طفل 
4 ساله و جانباز ويلچري سر جنگ دارند 
و كينه آنها از تشيع است و اسالم محمدي 
(ص)و علوي بايد همــگان بر وحدت و 
همدلي خــود در مقابل اين جانيان از خدا 
بي خبر بيفزاييــم و خطر تكفير را در همه 
جا بيش از پيش به گوش جهانيان برسانيم. 
همانگونه كه رهبر معظم انقالب در پيام خود 
فرمودند: «به كوري چشم آنان ملت ايران راه 
شرافتمندانه  و افتخار آميز خود را ادامه خواهد 
داد و مانند گذشــته بر همه دشمني ها فائق 

خواهد آمد.»
انشاءا...

ژورنــال  اســتريت  وال  روزنامــه   
ــه؛ محــل  نوشــت: نيويــورك در ايــن هفت
دوئــل كالمــى "ترامــپ" و "روحانــى"؛ و 
نيــز ســكوى جهانــى زورآزمايــى آمريــكا 

ــود. ــد ب ــران خواه ــر اي ــر س ــا ب و اروپ
ــورك  ــى در نيوي ــن ديپلماس ــه مارات هفت
ــل،  ــازمان مل ــر س ــورك مق ــت. نيوي اس
صحنــه نمايــش جهانــى تناقــض عميقــى 
اســت كــه ميــان ديدگاههــاى واشــنگتن و 
ــات  ــر موضوع ــر س ــا ب ــاى اروپ ديدگاهه

ــود دارد. ــى وج ــن الملل ــدى بي كلي
ــى  ــه مناســبت برپاي ــا، ب ــه گــزارش ايرن ب
اجــالس ســاالنه مجمــع عمومــى ســازمان 
ــكا  ــل؛ ترامــپ رئيــس جمهــورى آمري مل
ــن  ــيه اي ــى اش در حاش ــان اروپاي وهمتاي
اجــالس گــرد هــم خواهنــد آمــد تــا بــه 
ــات  ــل اختالف ــل و فص ــراى ح ــث ب بح
كليــدى  موضوعــات  ســر  بــر  شــان 

ــينند. ــى بنش سياس
ترامــپ و دولتــش برنامــه ريــزى كــرده 
ــد كــه از فرصــت حضــور در مجمــع  ان
عمومــى و همچنيــن ســخنرانى در آن كه 
فــردا / ســه شــنبه/ انجــام خواهــد شــد 
و همچنيــن نشســت شــوراى امنيــت كــه 
ترامــپ رياســت آن را برعهــده خواهــد 
داشــت، كمــال بهــره را ببرنــد و در همــه 
ــه  ــد و جامع ــران را محكــوم كنن ــا اي آنه
ــران  ــا اي ــد ت ــيج كنن ــل را بس ــن المل بي
ــده  ــرد كنن ــاى خ ــم ه ــيله تحري را بوس

ــد. ــزوى كنن من
ترامــپ توجيهاتــى بــراى خــود دارد. 
ــه  ــت ك ــن اس ــه اي ــپ اعتراضــش ب ترام
مــى گويــد ايــران در سرتاســر خاورميانــه 
ــا  ــه ت ــراق گرفت ــد از ع ــى كن ــت م دخال

ــه  ــن آنك ــن، ضم ــان و يم ــوريه و لبن س
تهــران همــه نــوع حمايــت مــادى و 
معنــوى و نظامــى از گروههايــى نظيــر 
ــه عمــل مــى  "حــزب ا..." و" حمــاس" ب

آورد.
ــم  ــكا ه ــه آمري ــن برنام ــا اي ــا ب ــا اروپ ام
ــوى  ــر دارد جل ــت و در نظ ــتان نيس داس
ــق نيســت  ــا مواف ــه او بايســتد. اروپ برنام
ــورده  ــته اى شكســت خ ــق هس ــه تواف ك
اســت و الزم اســت تحريــم هــاى جديــد 
عليــه ايــران اعمــال شــود. اروپــا بــه 
ايــران كمــك كــرده اســت كــه از تحريــم 
هــا عبــور كنــد از جملــه از تحريــم هــاى 
ــوق  ــرى مش ــك س ــا دارد ي ــى. اروپ بانك
ــى  ــان م ــران نش ــه ته ــادى ب ــاى اقتص ه
ــه تعهداتــش در توافــق  ــران ب ــا اي دهــد ت

ــد.  ــد بمان پايبن
دولتهــاى  ســطح  در  فقــط  ايــن  امــا 
ــد  ــى كنن ــالش م ــه ت ــت ك ــى اس اروپاي
پيوندهــاى اقتصــادى شــان بــا تهــران 
ــى  ــاى اروپاي ــركت ه ــد. ش ــظ كنن را حف
منافــع شــان را در تبعيــت از الزامــات 

ــد. ــى بينن ــكا م آمري
در كشــمكش ميــان آمريــكا و اروپــا، 
ــن  ــه اي ــه ب ــن اســت ك ــران اي ــگرد اي ش
دعــوا دامــن بزنــد. تهــران منفعتــش را در 
ايــن مــى بينــد كــه شــكاف ميــان ايــن دو 
ــن  ــر همي ــود. ب ــر ش ــق ت ــه عمي ــر چ ه
ــده، امــا  اســاس بــه تعهداتــش پايبنــد مان
ــق زده  ــر تواف ــه زي ــت ك ــن آمريكاس اي

ــت. اس
تمــام  اســت  كــرده  تهديــد  آمريــكا 

تحريمهــاى  كــه  خارجــى  شــركتهاى 
ايــران  بــا  و  كننــد  نقــض  را  ايــران 
تجــارت داشــته باشــند را تنبيــه خواهــد 

ــرد.  ك
امضاكننــده  و  اروپايــى  كشــورهاى 
تواقفنامــه هســته اى 1+5 بــا ايــران ضمــن 
ــق  ــن تواف ــكا از اي ــاد از خــروج آمري انتق
ــق  ــن تواف ــه اي ــه ب ــد ك ــرده ان ــالم ك اع
ــز  ــا ني ــه اروپ ــد و اتحادي ــد مــى مانن پايبن
بســته هــاى مالــى بــراى حمايــت از 
ــران  ــود در اي ــاى خ ــركت ه ــت ش فعالي
پيــش بينــى كــرده اســت. از ســوى ديگــر 
ــرده  ــالم ك ــران اع ــالمى اي ــورى اس جمه
ــل  ــور قاب ــن كش ــى اي ــه دفاع ــه برنام ك
مذاكــره نيســت و همچنيــن حضــورش در 

ــت. ــارى اس ــوريه، مستش س

بخش عمده عوامل 
تروريستى اهواز 
دستگير شدند

 وزير اطالعات با اشاره به دستگيرى 
بخش عمده اى از عوامل حادثه تروريستى 
اهواز گفت: چنين اقداماتى تروريســتى 
نمى تواند در اراده مردم ايران اســالمى و 

استان خوزستان خللى ايجاد كند.
صبح روز شنبه چهار تروريست مسلح با 
لباس مبدل به مراسم رژه نيروهاى مسلح 
در اهواز آتش گشــودند كــه اين حمله 
تروريســتى به رژه نيروهاى مســلح در 
اهواز، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، 
منجر به شــهيد و مجروح شدن عده اى 
از شهروندان شــد كه در اين حادثه يك 

كودك نيز شهيد شد
. در پى اين حادثه 24 نفر از شــهروندان 
خوزستانى  به شهادت رسيدند، از 68 نفر 
مصدوم حمله تروريســتى به رژه نيروى 
هاى مسلح در اهواز تاكنون حدود 40 نفر 

از بيمارستان مرخص شدند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان و اســتاندار 
طى بيانيه اى مشــترك روز دوشــنبه را 
عــزاى عمومى اعالم كردنــد. صبح روز 
دوشــنبه مراسم تشــييع پيكر 24 شهيد 
عمليات تروريستى مراســم رژه اهواز با 
حضور مردم از مقابل حسينيه ثاراهللا اهواز 

آغاز شــد. جمعيت بى شــمارى از مردم 
صبح زود خود را به محل آغاز مراســم 
تشييع رســانده اند. حضور عشاير عرب 
خوزستان در اين مراسم بسيار چشمگير 
اســت.  در اين مراسم وزيران اطالعات، 
بهداشــت،درمان و آموزش پزشكى ، 2 
نماينده مقام معظــم رهبرى، دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظــام، رييس بنياد 
شــهيد، رييــس كميســيون امنيت ملى 
مجلس شــوراى اسالمى و تعدادى ديگر 
از مسئوالن لشــگرى و كشورى حضور 

دارند. 
 تروريست هائى كه اقدام به اين جنايت 
كردند به هالكت رســيدند و عقبه آنها 
تا آخرين نفر به وســيله سربازان گمنام 
نظامى  نيروهاى  ساير  و  زمان(عج)  امام 
، انتظامى، امنيتى، سياســى ،سپاه ، بسيج 
، ارتــش و نيروى انتظامى و دســتگاه 
كشــور  سياســى  مديريت  و  قضائــى 
شناســائى خواهند شد كه طى گزارشى 
از وزارت اطالعــات بخش عمده اى از 
دستگير  تروريســتى  حادثه  اين  عوامل 

شدند.
حضور پرشور و باشكوه مردم خوزستان 
در مراســم تشييع پيكر شــهداى حادثه 
تروريســتى اهواز پيامى روشــنى را به 
دشمنان اين كشور و انقالب مخابره كرد. 
حضور مردم خوزستان از همه قوميت ها 
در كنار هم و شعار عليه استكبار و ارتجاع 

پيام روشنى از اهواز پايتخت دفاع مقدس 
ايران، به قلب ارتجاع منطقه مخابره كرد.

شعار «حسين حسين شعار ماست شهادت 
افتخار ماست» و «هيهات من الذله» مردم 
خوزســتان نشان داد اين مردم كه همواره 
در طــول انقالب، دفاع مقــدس، دفاع از 
حريم اهل بيت عليهم الســالم و ســاير 
مقاطع تاريخى شــهداى بى شــمارى را 
تقديم انقالب و نظام كرده اند، از شهادت 
باكى ندارند و توطئه هاى استكبار خللى 

در اراده آنها ايجاد نمى كند.
شــعارهاى پر طنين «مرگ بــر آمريكا»، 
«مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر صهيونيست» 
و «مرگ بر آل سعود» از سوى خوزستان 
نيز نشان داد مردم ايران در دشمن شناسى 

بى نظير هستند.
دشــمنان  بــا خيــال اينكه مــى توانند 
خوزســتان را از ايران جدا كنند دست به 
اين اقدام زدند، يك روياى تحقق نشدنى 
است خوزستان بدون ايران و ايران بدون 
خوزســتان معنا و هويــت ندارند ، اين 
حادثه درست در زمانى رخ داد كه ترامپ، 
اســرائيلى ها و برخى كشورهاى منطقه 
اعالم كردند كه تابســتان بسيار گرمى در 
مقابل ايران اســت؛ آنها تبليغات بسيارى 
براى سوءاستفاده از نارضايتى هاى مردم 
در خصوص گرانى و بيكارى انجام دادند 
تا مردم عليه اقتدار و عزت نظام به صحنه 

بيايند ولى شكست خوردند.

ماكرون در نشست مجمع عمومى بار ديگر از 
توافق مكمل برجام خواهد گفت

 رئيس جمهور فرانسه قصد دارد از تريبون مجمع عمومى سازمان ملل 
براى مطرح كردن مجدد پيشنهاد خود درباره «توافق مكمل برجام»براى 

مهار برنامه موشكى و فعاليت هاى منطقه اى ايران سخن خواهد گفت. 
به گزارش فارس، يك روزنامه آمريكايى مدعى شــده  نشست جارى 
مجمع عمومى ســازمان ملل متحد در نيويورك اختالفات ميان دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا با متحدان اروپايى اين كشــور در مســئله 

ايران را به نمايش خواهد گذاشت. 
به نوشــته روزنامه وال استريت ژورنال نشســت جارى مجمع عمومى 
اولين گردهمايى ســران آمريكا، كشورهاى اروپايى و ايران در اين نهاد 

بين المللى بعد از خروج آمريكا از برنامه جامع اقدام مشترك است. 
ترامــپ و مقام هاى دولت او قصد دارند از تريبون ســازمان ملل براى 
ســرزنش كردن ايران و جلب حمايت هــاى بين المللى جهت منزوى 
كردن اين كشــور از طريق تحريم ها استفاده كنند.  ترامپ عالوه بر اين 
بخش زيادى از ســخنرانى خود در جلسه شوراى امنيت را هم به ايران 

اختصاص خواهد داد.
وال استريت ژورنال نوشــته امانوئل ماكرون قصد دارد بار ديگر پيشنهاد 
خــود براى تقويت برجام را تكرار كند. او اين پيشــنهاد را كه از آن به 
عنوان توافق مكمل برجام هم ياد مى شــد چند ماه پيش هنگام خروج 
آمريكا از برجام مطرح كردو پيشنهاد فرانسه اين بود كه آمريكا به برجام 
پايبند بماند و طرف ها به تفاهمى مشــترك بــراى محدود كردن برنامه 

موشكى و فعاليت هاى منطقه اى ايران برسند. 

خروج آمريكا از برجام آثارى اساسى بر ايران و منطقه داشته است
 مشــاور امنيت ملى دولت آمريكا خروج اين كشــور از توافق هسته اى را داراى آثار مهمى خواند و گفت واشنگتن به دنبال تغيير 
رفتار عظيم ايران است.به گزارش فارس، جان بولتون مشاور امنيت ملى دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا خروج اين كشور از توافق 

هسته اى با ايران را اقدامى بسيار اثرگذار توصيف كرد و مدعى شد كه واشنگتن طرح هاى ايران را مختل كرده است.
بولتون كه با شبكه فاكس نيوزگفت وگو مى كرد، مدعى شد: تصميم رئيس جمهور ترامپ براى خروج از توافق هسته اى بر ايران و كل آن 
منطقه  تأثيرى اساسى داشته است. تحريم هاى شديدتر در ماه نوامبر فرامى رسند. تحريم هاى تازه  آثار اقتصادى و سياسى قابل توجهى 

داخل اين كشور خواهد داشت و اين چيزى است كه ما مى خواهيم. ما تغيير عظيم رفتار اين رژيم و ايران را مى خواهيم.
ترامپ ارديبهشت ماه امسال با «فاجعه بار» خواندن توافق هسته اى با ايران، از برجام خارج شد و دستور احياى تحريم هاى رفع شده ذيل 
اين توافق را صادر كرد. پيش از اين هم مقام هاى مختلف دولت آمريكا از جمله مايك پامپئو وزير خارجه و نيكى هيلى نماينده آمريكا 

در سازمان ملل از آنچه اثرگذارى تحريم ها خواندند و سقوط ارزش پول ايران، ابراز خرسندى كرده اند.

حمايت قانونگذار دانماركى از استرداد عوامل حادثه تروريستى اهواز
 عضو پارلمان دانمارك به درخواست همتاى ايرانى خود مبنى بر اينكه دولت  اين كشور بايد اعضاى گروهك تروريستى عامل حمله اهواز 
را به ايران مسترد كند واكنش نشان داد. به گزارش فارس، صبح روز شنبه 31 شهريور، چهار عنصر مسلح عضو گروهك تروريستى «االهوازيه» 
به مراسم رژه نيروهاى مسلح در اهواز حمله كردند و در تيراندازى به مردم و مسئوالن نظامى، طبق اعالم عضو كميسيون امنيت ملى مجلس 
دست كم 25 نفر را شهيد و حدود 70 نفر را مجروح كردند.در پى اين حادثه سفراى هلند و دانمارك و كاردار موقت انگليس به وزارت امور 
خارجه ايران احضار شدند. گفته مى شود برخى از اعضاى گروهك «االهوازيه» در اين دو كشور مستقر هستند. مدير كل اروپاى وزارت خارجه 
ايران به سفراى هلند و دانمارك تأكيد كرد انتظار مى رود، دولت هاى مزبور ضمن محكوميت قاطعانه اين اقدام تروريستى مسببين جنايتكار و 
همه مرتبطين با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاكمه عادالنه به ايران مسترد كنند.سورن اسپرسن، سخنگوى سياست خارجى حزب «مردم 
دانمارك» و عضو پارلمان اين كشور در پاسخ به سوالى درباره اين درخواست دولت ايران و اينكه آيا دانمارك بايد به آن عمل كند، گفت: «بله فكر 
مى كنم در صورتى كه شواهد كافى [درباره اقامت مسببين حمله اهواز در دانمارك] در اين باره وجود داشته باشد، بايد همين كار را انجام دهيم.

نيويورك محل دوئل 2 رئيس جمهور

كـربالى خـوزستان 

براى دسترسى به اسامى بازنشستگان، 
دولت سامانه اى را تعريف كند

ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــى مجل ــيون اجتماع ــو كميس ــك عض  ي
ضمــن اينكــه انتشــار اســامى بازنشســتگان را موجــب شــفافيت در 
اجــراى قانــون منــع بكارگيرى بازنشســتگان دانســت، گفــت: دولت 

ــراى انتشــار اســامى بازنشســتگان ســامانه اى را ايجــاد كنــد. ب
ــر  ــر ه ــه اگ ــاره اينك ــنا درب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــن لطف حس
ــا را منتشــر  ــر وضعيــت آن ه دســتگاه اســامى بازنشســتگان و تغيي
ــع  ــون من ــراى قان ــفافيت اج ــد در ش ــدازه مى توان ــه ان ــه چ ــد ب كن
بكارگيــرى بازنشســتگان موثــر باشــد؟ گفــت: هــر موضوعــى كــه 
منجــر بــه شــفافيت در اجــراى قانــون شــود از ســوى مــا اســتقبال 
ــه نظــر مــن اگــر ليســت بازنشســتگان منتشــر شــود و  مى شــود. ب
ســازمان ادارى و اســتخدامى كشــور در ايــن جهــت شفاف ســازى 
كنــد و دســتگاه هاى اجرايــى هــم در ايــن زمينــه همــكارى كننــد، 

بســيار خــوب و مطلــوب خواهــد بــود.
ــا شــفافيت بيشــترى  وى افــزود: هــر ميــزان اجــراى ايــن قانــون ب
ــه دولــت جلــب مى شــود. باشــد، اعتمــاد عمومــى مــردم بيشــتر ب
ــوص  ــالمى درخص ــوراى اس ــس ش ــردم رزن در مجل ــده م نماين
ــد  ــزان مى توان ــه مي ــه چ ــتگان ب ــت بازنشس ــار ليس ــه انتش اينك
ــرد:  ــار ك ــد؟ اظه ــرى كن ــذب جلوگي ــار ك ــيه و اخب ــروز حاش از ب
اگــر بخواهيــم ليســت ايــن افــراد بخوبــى منتشــر شــود در مرحلــه 
ــتگاه هاى  ــى دس ــم. يعن ــاد كني ــبى را ايج ــازوكار مناس ــد س اول باي
ــد و  ــف كنن ــوص تعري ــن خص ــامانه اى را در اي ــك س ــى ي اجراي
در آن ســامانه مشــخص شــود كــه چــه افــرادى بــا چــه وضعيتــى 
بازنشســته هســتند و همــه اهالــى رســانه و مــردم بــه آن دسترســى 
داشــته باشــند. در واقــع در آن ســامانه بايــد وضعيــت بازنشســته ها 
ــگان  ــد و هم ــن كار را انجــام ده ــت اي ــر دول مشــخص شــود. اگ
بــه ايــن ســامانه دسترســى داشــته باشــند، شــاهد شــفافيت در ايــن 

ــود. ــم ب حــوزه خواهي
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بهداشتنكتهدانشگاه

شيعه و سنى كردن فرآيندهاى جمعيتى نادرست است
 يك جمعيت شناس مى گويد شيعه و سنى كردن فرآيندهاى جمعيتى نادرست است و 

پيامدهاى منفى به دنبال دارد.
رسول صادقى، در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: يكى از كارهاى نادرستى كه برخى انجام 
مى دهند شــيعه و سنى كردن فرايندهاى جمعيتى اســت. در مقابل اين دوگانگى بايد بر 
وحدت تأكيد كنيم و باوجود تمايزات دينى، فرهنگى و... بر جامعه يكپارچه ايران اسالمى 

تأكيد كنيم. 
وى افزود: به بهترين وجه در اصل 13 سياست هاى كلى جمعيت ابالغى مقام معظم رهبرى 
بر «ارتقاى وفاق و همگرايى اجتماعى در پهنه سرزمينى به ويژه در ميان مرزنشينان» تأكيد 

شده است. 

230هزار كم شنوا در كشور زندگى مى كنند
 معاون توانبخشى سازمان بهزيستى در مراسم آغاز به كار راديونما براى ناشنوايان 
گفــت: 6,5درصد افراد جامعه و 17 درصد معلوالن كشــور كه حدود 230 هزار نفر 
هستند، ناشنوا و كم شنوا هستند و البته در برخى استان هاى جنوبى ميزان شيوع اين 

معلوليت به علت ازدواج هاى فاميلى بيشتر است
به گزارش ايرنا، حســين نحوى نژاد در گفت و گو با ايلنا اظهار داشت: امروزه افراد 
ناشنوا با نيازهاى ويژه اقليت بزرگى را به خود اختصاص مى دهند كه الزم است براى 
تقويت نيازهايى كه دارند و براى اينكه در جامعه انســانهاى منزوى نشوند و به لحاظ 
روحى در جامعه بارى بر جامعه نباشند بايد شرايطى را ايجاد بكنيم و به آنها آموزش 

بدهيم تا اين دسته افراد توانمند شوند.

واريز مابه التفاوت حقوق فروردين بازنشستگان
 آغاز شد

 مشــاور مديرعامل و مديركل روابط عمومى سازمان تامين اجتماعى از آغاز واريز 
مابه التفاوت افزايش حقوق فروردين بازنشســتگان اين سازمان خبر داد و گفت: اين 

مبلغ تا 10روز آينده به همه بازنشستگان پرداخت مى شود.
اميرعبــاس تقى پور در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ما به التفاوت مربوط به افزايش 

حقوق فروردين براى ساير سطوح است.
وى اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعى از ابتداى سال جارى تاكنون تعهدات خود را 
نسبت به حداقل بگيران كامل كرده كه با پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمرى بگيران 

در ديگر سطوح، اين تعهدات نيز تكميل مى شود.

تدوين طرح سامان دهى پذيرش دانشجويان دكترى در 
دانشگاه ها

معاون آموزشــى وزارت علوم از تدوين طرح ســاماندهى پذيرش دانشجويان دكترى 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين طرح اواسط 

مهر ماه جارى تدوين و براى اجرا به دانشگاه ها ابالغ خواهد شد.
مجتبى شــريعتى نياســر در گفت وگو با ايســنا با بيان اين مطلب به مهمترين رويكرد 
وزارت علوم همزمان با آغاز ســال تحصيلى جديد در دانشــگاه ها اشاره كرد و گفت: 
يكى از مهمترين آيين نامه هاى وزارت علوم كه اخيرا به دانشگاه ها ابالغ شده �آيين نامه 
يكپارچه ســازى آموزش عالى� است كه در حال حاضر به دانشگاه ها ابالغ شده و اين 

مراكز در حال اجرايى كردن آن هستند.
وى در ادامه تصريح كرد: يكى ديگر از موضوعات مهم و مورد توجه در بحث آموزش 
عالى تاثير قطعى ســوابق تحصيلى در پذيرش كنكور اســت كه اين موضوع از طرف 

شوراى سنجش و پذيرش الزم االجرا شده است. 

توصيه تغذيه اى براى پيشگيرى از سكته مغزى
 متخصصــان تغذيه و ســالمت بر اســاس يافته هاى جديد معتقدنــد رژيم غذايى 
مديترانه اى عالوه بر ســاير مزايا نظير پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى و عروقى همچنين 

مى تواند خطر ابتال به سكته مغزى را كاهش دهد.
به گزارش برترينها، اين متخصصان با بيان اينكه رژيم غذايى مديترانه اى مى تواند از خطر 
ابتال به ســكته مغزى بكاهد، اظهار داشــتند: اين تاثير مثبت به طور ويژه در زنان باالى 
40 سال مشاهده شده است.رژيم غذايى مديترانه اى يك رژيم غذايى جديد است كه از 
نوع تغذيه ســنتى مردم يونان، اسپانيا، ايتاليا و مراكش الهام گرفته شده است. اساس اين 
رژيم بر مصرف نســبتا باالى روغن زيتون، حبوبات، غالت كامل، ميوه و سبزيجات و 
مصرف متوسط ماهى و محصوالت لبنى به خصوص ماست و پنير و نيز مصرف بسيار 

كم گوشت و محصوالت گوشتى استوار است.
اين رژيم غذايى به رغم نامش در تمام كشــورهاى حوزه مديترانه يكســان نيســت و 

تفاوت هايى در آشپزى اين كشورها مشاهده مى شود.

پيش بينى چاقى با بررسى باكترى دهان كودكان
 نتايج يك تحقيق نشــان مى دهــد باكترى هاى موجود در دهان كودكان خردســال 

مى تواند به پيش بينى احتمال ابتالى آنان به چاقى كمك كند.
به گزارش ايســنا، گروهى از متخصصان دانشــگاه دولتى پنســيلوانيا دريافتند تركيب 
ميكروارگانيســم هاى موجود در دهان كودكان دو ساله مى تواند سرنخ هايى از وضعيت 
وزن كودك در آينده ارائه دهد.يكى از متخصصان ارشد اين مطالعه گفت: يك نفر از هر 
سه كودك در آمريكا به اضافه وزن يا چاقى مبتال است. درصورتيكه بتوان شاخص هاى 
اوليه چاقى را در دوران ابتدايى زندگى پيدا كرد، اين امكان براى والدين و پزشكان فراهم 
مى شود تا اقدامات پيشــگيرانه را در نظر بگيرند.در اين بررسى بيش از 200 كودك در 
پروژه اى شركت كردند كه فاكتورهاى خطرزاى اجتماعى و زيستى موثر در ابتال به چاقى 
مورد مطالعه قرار گرفت. متخصصان به انجام آزمايشــاتى در دستگاه گوارش كه محل 
زندگى انواع مختلفى از موجودات ميكروسكوپى است اقدام كردند كه به بدن در هضم 

مواد غذايى و بهبود سيستم ايمنى كمك مى كنند.

ساختار مهريه تغيير يابد
 نايب رئيس كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مهريه كاربرد اصلى و واقعى خود را در زمان كنونى از دســت داده 
و الزم اســت با بهره گيرى از نظر فقها و كارشناســان، روالى كه در 

جامعه مرسوم شده ، حذف و يا تغيير پيدا كند.
مســعود رضايى در گفت و گو با ايرنا افزود: بررسى ساختار مهريه 
در دستور كار كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى قرار گرفته 

است.
نماينده مردم در مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: در پى افزايش 
قيمت دالر و به طبع آن قيمت طال و سكه در ماههاى اخير بر تعداد 
زندانيان مهريه در كشــور افزوده شــده و در استان فارس نيز تعداد 

زندانيان به 2 برابر افزايش پيدا كرده است.
وى اظهار داشــت: اين در حالى است كه پرداخت مهريه در دوران 
كنونى بايد متناسب با وضعيت زنان در جامعه امروزى باشد و نسبت 

به زمان هاى گذشته تغيير يابد.
رضايى با بيان اينكه كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى به 
دنبــال تدوين طرحى براى بروز و كاربــردى تر كردن قانون مهريه 
اســت، گفت: براى اجرا شــدن اين طرح، ابتدا بايد زمينه فكرى آن 
در جامعه ايجاد شــود و مردم بدانند اســاس و تعيين مهريه به چه 

دليلى بوده است.
وى افــزود: در دوره كنونى مهريه با ســكه و طــال مطابقت داده و 
ســنجيده مى شــود كه به لحاظ شرعى نيز بســيارى از متخصصان 
به آن ايــراد وارد مى دانند چون در هر پيمانى الزم اســت معيار و 
ارزش گذارى مشخص باشد و گذشت زمان تاثير غيرقابل تصورى 

در آن نگذارد.
نائب رئيس كميســيون اجتماعى مجلــس ادامه داد: اگر براى مهريه 
تعدادى ســكه تعيين مى شود بايد قيمت سكه نيز مشخص باشد در 
صورتى كه در زمان به اجرا گذاشــتن مهريه هرچند كه حتى يك يا 
2 ســال از زمان شروع ازدواج گذشته باشد ممكن است قيمت سكه 
افزايش چندين برابرى و بااليى را تجربه كرده باشد كه اين وضعيت 

ظلم در حق مردان است.
وى بــا بيان اينكه تعيين مهريه مربوط بــه زمانى خاص و متعلق به 
دوران گذشــته بوده كه زن ها ســرپناه مادى نداشته و در واقع بى 
ســرپناه بوده اند، اظهار داشــت: در جامعه امروزى زنان نسبت به 
گذشته به بســيارى از حقوق اجتماعى، فرهنگى، سياسى و... خود 
دســت يافته و همچنين به لحاظ مالى بسيارى از زنان خودكفا شده 
و موقعيت كار و تالش در جامعه را مانند مردان به دست آورده اند.

نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى با ناكارآمد دانستن مهريه به 
شــيوه سنتى در جامعه امروز،گفت: الزم است مهريه به شيوه كنونى 

كه مرسوم است با صالحديد جامعه و نظر فقها برداشته شود.
رضايى تاكيد كرد: بهترين جايگزين مهريه در دوره كنونى اين است 
كه زن و مردم هرچقدر ســرمايه كه قبــل از ازدواج دارند متعلق به 
خودشــان باشد اما بعد از شروع زندگى مشــترك هر ميزان دارايى 
مالى به دست آورده اند به صورت مساوى بين دو نفر تقسيم شود.

وى گفت: با اجراى اين شــيوه به جاى مهريه ســنتى كه اكنون در 
جامعه رواج دارد ســهم زوجين سهل الوصول تر بوده و مشكالت 
قضائى و دادگاهى اين مســاله نيز به صورت كامل حل و زندانها نيز 

از حضور زندانيان مهريه خلوت مى شود.
مدير ستاد ديه استان فارس پيش از اين گفته است: به دنبال افزايش 
قيمت سكه در ماههاى اخير تعداد زندانيان مهريه اين استان افزايش 

2 برابرى داشته است.
اصغــر تراب پور افزود: اســتان فارس هــزار و 452 زندانى جرائم 
غيرعمــد دارد كه نيمــى از آنها به دليل ناتوانــى از پرداخت مهريه 

زندانى شده اند.
وى ادامه داد: درگذشــته بسيارى از زندانيان مربوط به مهريه در هر 
مــاه قادر بودند مبلغى از بدهى خــود را پرداخت كنند اما امروزه با 

افزايش يافتن قيمت سكه در پرداخت آن ناتوان شده اند.
مدير ستاد ديه استان فارس گفت: قوه قضائيه با تدبيرى كه در پيش 
گرفت توانســت تعهد پرداخت مهريه يك هزار ســكه را به يكصد 
ســكه كاهش دهد و امروز نيز ضرورى اســت در كاهش جمعيت 

زندانيان مهريه تدبيرى ديگر به كار گرفته شود.

عامل تهديد به اسيد پاشى دستگير شد
 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان 
همدان گفت: فردى كه اقدام به تهديد به اسيد پاشى بر روى زن جوان 

كرده بود، دستگير شد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: پسر 27 ساله اى 
چندى پيش با يك دختر جوان آشنا و دوست شد و با جلب اعتماد وى 

عكس هاى شخصى او را دريافت كرد.
وى اضافه كرد: پســر جوان كه از اراذل و اوباش محســوب مى شود 
پس از دريافت تصاوير شــخصى، از دختر جوان خواست با او رابطه 
نامشروع برقرار كند.رئيس پليس فتا همدان ادامه داد: دختر جوان تن به 
اين درخواست نداد بنابراين متهم اقدام به انتشار تصاوير خصوصى او 
در فضاى مجازى كرد.سرخوش نهاد گفت: پس از اين اقدام مجدد متهم 
درخواست رابطه نامشروع را مطرح و تهديد كرد در صورت امتناع، بر 
روى دختر اســيد مى پاشــد.وى بيان كرد: دختر جوان كه عملى شدن 
تهديد انتشار تصاوير خصوصى اش را شاهد بود از اجرايى شدن تهديد 

دوم هراس داشت بنابراين موضوع را به پليس فتا اطالع داد.
اين مقام انتظامى همدان بيان كرد: رسيدگى به پرونده هاى اسيد پاشى 
جزو اولويت هاى مهم پليس به شــمار مى رود بنابراين دستگيرى اين 

فرد در دستور كار قرار گرفت.
ســرخوش نهاد ادامه داد: متهم بعد از دستگيرى توسط پليس هر گونه 
تهديد و ارتباط با شــاكيه را منكر شد اما پس از مواجهه با مستندات به 
جرم خود اعتراف كرد.وى هدف خود از اين كار را انتقام جويى عنوان 

كرد و مدعى بود كه قصد ازدواج با اين دختر را داشته است.
چهار ماهه ســال جارى 85 درصد جرائــم رخ داده در فضاى مجازى 

كشف شده است.

كودك 2 ساله بر اثر مصرف متادون 
جان باخت

 مديركل پزشكى قانونى همدان گفت: مصرف شربت متادون موجب 
مرگ يك پسر بچه 2 ساله در اسدآباد شد.

على احســان صالح در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين كودك پس از 
مصرف شــربت ترياك به بيمارستان منتقل شد اما تالش ها بى نتيجه 

مانده و اين كودك جان باخت.
وى اضافه كرد: خانواده نبايد شربت متادون را در دسترس كودكان قرار 
دهنــد چراكه كودكان بدون علم به زيانبار بــودن آن، اقدام به مصرف 

شربت مى كنند.
مديركل پزشكى قانونى همدان افزود: بسيارى از خانواده ها براى مخفى 
كردن اعتيادشان به موادمخدر، اقدام به تغيير ظرف حاوى شربت متادون 
و قرار دادن در ظروف مبدل شــامل شيشه مواد خوراكى و آبميوه مى 
كنند.صالح ادامه داد: اعضاى خانواده و بســتگان به ويژه كودكان بدون 
اطالع از اين موضوع آن را مصرف كرده و دچار مسموميت مى شوند.

وى توصيه كرد: شــهروندان در صورت تغيير شيشه متادون، با الصاق 
برچســب بر روى شيشــه متادون، مواد داخل آن را بر روى برچسب 
بنويسند.مديركل پزشكى قانونى همدان گفت: همچنين عالمت خطر بر 
روى شيشــه نصب كرده و دست نزدن به وسايلى داراى اين عالمت را 

به كودكان آموزش دهند.
صالح تاكيد كرد: همچنين والدين از قرار دادن شيشــه حاوى شــربت 
متادون در محل خوراكى هاى عادى موجود داخل يخچال پرهيز كنند.

جوان: روحاني در فتو ديپلماسي ترامپ جا نمي گيرد
 ولي هيكلش درشت نيستا؟؟

همدان پيام: پست چي شبكه بانكي در راه ماند
 حتما اسبش خسته شده 

رسالت: حجم باالي درس ها فرصت كشف استعدادها را مي طلبد
 همون ستعدادهاى باالهم امروز گيرند

شرق: تكذيب درخواست مالقات روحاني با ترامپ 
 دروغگو دشمن خداست!!

فرهيختگان: 4000 دانشجو در بال تكليفي 
 هنوز كه كالسها شروع نشده بهشون تكليف بدن!!

همشــهري: شــهرداري شــامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
نمي شود 

 بازم استثناها سر برآوردن!! 
صنعت: به زودي قيمت ها مي شكند 

 اين طور مواقع وقتى قيمت يك كاال صد برابر مى شــه يه چند 
درصدى ناچيز ميارن پايين مى گن قيمت شكست!!

شروع: شمشير دولبه ممنوعيت واردات خودرو 
 نگران نباش تيز نيست!!

اصالحات: آغاز سال تحصيلي با كمبود 80 هزار معلم 
 پس چرا استخدام نمى كنيد؟!!

آفتاب: سكته ناقص تهران در بحث مسكن 
 يه سكته ديگه بزنه حله!!

قدس: پيام وزير علوم به دانشجويان: متأهل نشويد 
 با اين گرونى كى متاهل ميشه؟ مجرد باشى و زنده بمونى هم 

ايول داره!!
ابرار ورزش: استقالل پنبه نساجي را مي زند؟

 چه شلم شوربايى شود؟!!
شهروند: چرا نفر دوم كنكور سراسري مي خواهد معلم شود؟

 چون تابستونا تعطيله!!
همدان پيام: مديران نبايد توفيق خدمت به مردم را سبك بشمارند 

 مديرا كه تو حرف خودشون رو خدمتگذار و نوكر مردم مى دونن

 صف هــاى طوالنــى و تاخير در انجام 
امــور مربوط به تمديــد، تعويض و واريز 
فيش هــاى مربوط به دفترچــه هاى تامين 
اجتماعى موجب نارضايتى و شكايت مردم 

همدان شده است.
به دنبال اعالم مشــكل شــلوغى  شــعبه 
دو تاميــن اجتماعــى همــدان، راهى اين 
كارگزارى شــديم تا از نزديك در جريان 

اين مشكل مردم قرار بگيريم.
وارد كارگزارى شــعبه دو تامين اجتماعى 
همــدان واقع در خيابان بين النهرين، كوچه 

شهيد بهرامى مى شوم.
از در ورودى ايــن مركز صداى شــلوغى 
جمعيت به گوش مى رســد. از چندين پله 
باال مى روم اما جمعيــت زياد مردم اجازه 

ورود به داخل را نمى دهد.
چند دقيقه اى پشــت در ورودى در انتظار 
مى مانم تا راه بتوانم وارد ســالن تعويض و 

تمديد دفترچه تامين اجتماعى شوم.
پس از گذشــته 10 دقيقه مــى توانم وارد 
ســالن مى شــوم، تعداد اندكى از مردم بر 
روى صندلــى نشســته و جمعيت زيادى 
هم به شــكل ايســتاده در انتظار رســيدن 
نوبت خود هســتند.مردم از اين وضعيت 
گاليه مندنــد و مى گويند اين شــلوغى و 
ازدياد جمعيت تنها مربوط به امروز نيست 
و در هــر دوره اى كه مراجعه مى كنيم بايد 
ساعات زيادى را صرف ايستادن در صف 

كنيم.
يكى از خانم ها كه به گفته خود بيش از دو 
ســاعت از وقت خود را در صف ايستاده 
است به خبرنگار تسنيم گفت: هرگاه براى 
تمديد و تعويــض دفترچه مراجعه مى كنم 
با شــلوغى مواجه مى شوم و از طرفى هم 
تعداد باجه هاى انجام امور متناسب با تعداد 

حضور مردم نيست.
 وى تصريــح كــرد: يكــى از باجه ها كه 
مخصــوص تمديــد دفترچه اســت، كار 
نمى كند و پرسنلى هم در آن ديده نمى شود 
در حالى كه در ماه هاى گذشته اين باجه و 

سيستمش فعال بوده است.
اين خانم با گاليه از اينكه مشــكل ما فقط 
بــه تمديد اعتبار و تعويــض دفترچه ختم 
نمى شــود و براى واريز حــق بيمه هم در 
همين كارگزارى دچار مشكل هستيم، ابراز 
كرد: در طرف ديگر اين سالن تعدادى باجه 
براى دريافت حق بيمه فعال است اما تعداد 
باجه ها براى اين ميزان مراجعه كننده كافى 

نيست.
يــك مراجعه كننــده آقا نيــز در از ميان 
جمعيت به خبرنگار تسنيم گفت: مى گويند 
براى جلوگيرى از شــلوغى حق بيمه خود 
را در اواسط فصل پرداخت كنيد در حاليكه 
ما حتى در روزهاى واپســين فصل هم به 
سختى مى توانيم اين پول را تامين كنيم چه 

برسد به اواسط آن فصل.
وى افزود: باالخره مســئولين مسئول اند و 
اختيار و مسئوليت حل و فصل امور مردم 
را برعهده گرفته اند بنابراين حل اين مشكل 

شــلوغى بر عهده آن ها است و حق ندارند 
بگويند تقصير مردم است.

ســرى به طرف ديگر اين ســالن كه محل 
پرداخــت و دريافــت حــق بيمــه افراد 
زيرپوشــش تامين اجتماعى است مى زنم، 
اين قســمت نيز مملو از جمعيت است و 
تعــدادى از باجه ها كه مخصوص دريافت 
حق بيمه اســت تبديل به باجه هاى تمديد 
اعتبار و تعويض دفترچه شــده اســت اما 
بازهم پاســخگوى نياز مــردم نبوده و به 
اعتقاد مردم كارهايشــان بــه كندى انجام 

مى شود.
مدريت اين كارگــزارى در طبقه دوم اين 
ساختمان قرار دارد، بنابراين به سمت اتاق 
مديريت كارگــزارى مى روم تــا از علت 

شلوغى و گاليه مردم مطلع شوم.
 آغاز هــر فصل اوج شــلوغى و 

ازدياد جمعيت در كارگزارى است
تامين  يــك  شــعبه  كارگزارى  مديرعامل 
روزهاى  در  گفــت:  همــدان  اجتماعــى 
نخستين شروع هرفصل با شلوغى و ازدياد 

جمعيت در كارگزارى مواجه هستيم.
محمد عليجانــى در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزارى تسنيم در همدان، اظهار داشت: 
تعداد ارباب رجوعان كارگزارى بسيار زياد 
و متاسفانه بيشــتر آنان فقط در اواخر ماه 
و يا روزهاى پايانــى فصل براى پرداخت 

حق بيمــه خود مراجعه مى كنند و موجب 
شــلوغى مى شــوند.وى بــا بيان اينكه اگر 
مراجعه كنندگان در نيمــه هر ماه يا فصل 
براى انجام امــور بيمه اى خود بيايند ديگر 
با صــف هاى طوالنى مواجه نمى شــوند، 
تصريح كرد: اين شــدت مراجعه بر روند 
انجام امور سيســتمى هم تاثيرگذاشــته و 
عملكرد و ســرعت سيســتم ها هم پايين 

مى آيد.
مديرعامــل كارگزارى شــعبه يك تامين 
پرســش  به  پاســخ  در  همدان  اجتماعى 
خبرنگار تسنيم كه چرا يكى از باجه هاى 
تمديــد دفترچه در طبقــه اول غير فعال 
است، ابراز كرد: سيستم اين باجه خراب 
شــده اســت بنابراين براى تســريع در 
انجام امــور مراجعه كنندگان از باجه هاى 
دريافــت و پرداخــت حــق بيمه كمك 

گرفته ايم.
عليجانــى بــا تاكيد بــر اينكه شــلوغى 
كارگزارى پس از چند روز تعطيلى و آن ها 
در نخستين روزهاى هرفصل، امرى طبيعى 
و هميشگى اســت، گفت: اين مشكل تنها 
مربوط به همدان نيســت بلكه همه شعب 
كارگــزارى تاميــن اجتماعــى درگير اين 

مشكل هستند.
وى گفــت: افراد زير پوشــش بيمه تامين 
اجتماعى، حق بيمه خود را به شــكل سه 
ماه يك بــار پرداخت مى كنند و همه مردم 
در روزهاى پايانى ماه سوم براى پرداخت 
مراجعه مى كننــد درحالى كه مى توانند با 
پرداخت زودهنگام و در ماه ميانى فصل به 

حل اين مشكل كمك كنند.
پــس از گفت و گــو بــا مديرعامــل اين 
مردم  ميان  بــه  مســئول  اين  كارگزارى، 
آمد و ضمن بازديــد از روند انجام امور 
در باجه ها از همكارانش خواســت تا با 
ســرعت بيشــترى به كار مردم رسيدگى 

كنند.
 تنها راه حل مشــكل شــلوغى 

كارگزارى در دست مردم است
رئيس شــعبه يك تامين اجتماعى همدان 

گفــت: تنهــا راه حل مشــكل شــلوغى 
كارگزارى شعب تامين اجتماعى در دست 

مردم است.
عبدالمجيد حســينى نيز ، اظهار داشــت: 
مردم در اوايل هر فصل براى پرداخت حق 
بيمه و تمديــد اعتبار دفترچه هاى خود به 
كارگزارى هجوم مى آورند و موجب ايجاد 
صــف هــاى طوالنى، شــلوغى و كاهش 

عملكرد سيستم مى شوند.
وى با بيان اينكه تنها راه حل اين مشــكل 
اين اســت كه مــردم تاريخ مراجعه شــان 
را تغييــر دهند، ابراز كــرد: افرادى كه در 
روزهــاى نيمه ماه مراجعــه مى كنند بدون 
اتــالف وقت و يا ايســتادن در صف هاى 
طوالنى بــه ســرعت كارهايشــان انجام 

مى شود.
رئيس شــعبه يك تامين اجتماعى همدان با 
تاكيد براينكه در هفته دولت شعبه سه تامين 
اجتماعى واقع در ميدان عين القضات همدان 
افتتاح شده اســت، عنوان كرد: اما متاسفانه 
مردم صرفا بر طبق عادت براى انجام امور به 

شعبه يك مراجعه مى كنند.
حســينى بــه تعــداد باجه هــاى تمديــد 
اعتبــار و تعويــض دفترچــه در كارگــزارى 
شــعبه يــك تاميــن اجتماعــى اشــاره كــرد 
و گفــت: تعــداد باجه هــا بــر اســاس 
نــوع كار شــناور اســت و بــر اســاس نيــاز 
ــا  ــد ام ــر مى دهن ــا را تغيي ــرد باجه ه كارك
در مجمــوع ســه باجــه دائــم بــراى تمديــد 
ــگام  ــزود: هن ــود دارد.وى اف ــه وج دفترچ
شــلوغى و ترافيــك جمعيــت از زيــر زمين 
ايــن ســاختمان هــم بــراى انجــام تعويــض 
دفترچــه اســتفاده مى شــود. رئيــس شــعبه 
ــت:  ــدان گف ــى هم ــن اجتماع ــك تامي ي
ــردم در  ــم م ــه مى گويي ــت ك ــت اس درس
ــراى پرداخــت  ــا فصــل ب ــاه و ي اواســط م
ــه  ــد و ب ــه كنن ــود مراجع ــه خ ــق بيم ح
ــا از  ــد ام ــول نكنن ــى موك ــاى پايان روزه
ــردم  ــادى م ــت اقتص ــم وضعي ــى ه طرف
خــوب نيســت و برخــى توانايــى پرداخت 

ــد. ــگام را ندارن زودهن

تأمين اجتماعى مردم را سرگردان مي كند

تمديد دفترچه درماني با اعمال شاقه

شركت در دوره هاى 
مشاوره براى ثبت ازدواج 
الزامى شود
 معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه 
قضائيه با بيان اينكه زوجين خواستار طالق توافقى، 
عمدتا كم سن و داراى زندگى مشترك يك تا سه 

سال هستند، خواســتار الزام شركت در دوره هاى 
مشاوره قبل از ثبت ازدواج شد.

به گــزارش ايرنــا، محمدباقر الفت در نشســتى 
كه امروز يكشــنبه با اعضاى كميســيون فرهنگى 
مجلس در محل اين معاونت تشــكيل شد، با بيان 
اينكه كمبود مهارت هاى زندگى  مشترك عمده علت 
طالق توافقى در ســنين نخســت ازدواج است، 

افزود: آموزش هاى پيش از ازدواج به منظور كسب 
مهارت زندگى مشترك ضرورى است.

وى ادامــه داد: از آنجا كه الــزام قانونى به حضور 
در كالس ــهاى هشت ساعته مشاوره قبل از ازدواج 
وجود نــدارد، معموال برخى زوجين از حضور در 

دوره هاى آموزشى امتناع مى كنند.
الفت با پيشــنهاد تصويب پيش نويس طرح الزامى 

شــدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس، خطاب 
به اعضاى كميسيون فرهنگى گفت: اين طرح يك 

ماده واحده در هشت تبصره تهيه شده است.
معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم قوه 
قضائيه اظهار داشــت: در دادگاه ها با درخواست 
طالق توافقى مواجه هستيم كه عمر ازدواج زوجين 

متقاضى اين نوع طالق، زير يك  سال است.

وى يكى از تاكيدات رهبر معظم انقالب را متمركز 
شدن در كاهش اين نوع طالق ها و دعاوى خانواده، 
دانســت و ادامه داد: با بررســى طالق توافقى در 
سنين پايين، درمي يابيم اين كار به شكلى از فساد مى-

انجامد زيرا فرد دچار مشكالت عاطفى مي شود و با 
توجه به جــوان بودن آنان، اين نوع طالق به روند 

فساد اخالقى كمك مى كند.
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افزايش ماليات بر ارزش افزوده ميل مردم به خريد طال را 
كاهش داده است

ــات  ــش مالي ــه افزاي ــان اينك ــا بي ــدان ب ــر هم ــال و جواه ــه ط ــس اتحادي  رئي
ارزش افــزوده باعــث شــده ميــل بــه خريــد طــال در مــردم كاهــش يابــد، گفــت: 
در بــازار طــال و جواهــر بــا ركــود بى ســابقه اى مواجهيــم كــه در ســال هاى اخيــر 

ــت. ــوده اس ــابقه ب بى س
مهدى غالمى عنوان كــرد: افزايش ماليات ارزش افزوده باعث شــده ميل به خريد 
طــال در مردم كاهش يابد و برخالف آنچه مردم تصــور مى كنند بازار طال با ركود 

همراه شود.
وى با تأكيد بر اينكه در حال حاضر تمام واحدهاى طالفروشى باز است اما هفته اى 
5 گرم هم فروش ندارند، افزود: در حال حاضر قيمت هر گرم طالى نســاخته 426
هزار تومان است كه با احتساب 9 درصد مالياتى كه مصرف كننده بايد پرداخت كند، 

هزينه زيادى براى او رقم مى زند.
غالمى با اشــاره به اينكه تمايل بيشــتر مردم به خريد ســكه است تا طال، به 
ايســنا گفت: مردم براى حفظ ارزش پول خود ترجيح مى دهند ســكه بخرند 
يا براى خريد آن ثبت نام كنند چرا كه ســكه از ارزش افزوده مســتثنى اســت 
و ارزش افــزوده به آن تعلق نمى گيرد به همين علت كســانى كه پول در بانك  

دارند بــا هدف حفظ ارزش پول خود مبادرت به خريد ســكه مى كنند اما به 
اين نحو نيســت كه طالفروشــان فقط ســكه خريد و فروش كننــد بلكه اين 

مردم هســتند كه مايل به خريد سكه اند.
رئيــس اتحاديه طال و جواهر همدان با اشــاره به اينكه اونــس جهانى طال تغييرى 
نداشــته است، عنوان كرد: قيمت دالر تأثير مســتقيمى بر قيمت طال دارد و افزايش 

ساعتى و روزانه قيمت طال بستگى به همين افزايش قيمت دالر دارد.
غالمى در پايان خاطرنشــان كرد: تعداد واحدهاى طالفروش، طالســاز، عينك هاى 
طبى و آفتابى كه تحت پوشــش اتحاديه طال و جواهر هســتند در حال حاضر 430

واحد است.

رئيس شعب بانك كشاورزى استان 
معرفي شد

 روز گذشــته مراســم توديع و معارفه رئيس جديد و قديم شعب 
بانك كشــاورزى استان همدان برگزار شــد و حيدرنژاديان با حكم 
مدير عامل بانك كشاورزي به عنوان رئيس جديد معرفي شد. موسي 
رمرودي نيز از ســوي اســتاندار، دبير شــوراى هماهنگى بانك هاى 
همدان، رئيس ســازمان جهاد كشاورزي استان، پرسنل بانك و صنايع 

غذايي سحر مورد تقدير قرار گرفت.
هوشــنگ حيدرنژاديان 29 سال سابقه كارى دارد و كارش را در ابتدا 
از متصدي گري امور بانكي آغاز كرده اســت. او حداقل در 6 شــعبه 
متصدي، كفيل و رئيس شــعبه بوده و از ســال 94 تا قبل از اينكه به 

همدان بيايد رئيس شعب بانك كشاورزى ايالم بوده است.
حيدرنژاديــان در بخش هــاي ارتباطات، بازاريابي و امور مشــتريان 
تخصــص دارد و در آغــاز كارش در همدان مديريتــش را از حوزه 

ارتباطات آغاز خواهد كرد.
در اين مراســم كه با حضور مسئوالن اســتانى و كشورى برگزار شد 
حيدرنژاديان ضمن تشــكر از هيأت مديره بانك و استاندار نسبت به 
انتخاب و اعتماد به وى، گفت: خدمت در استانى كه نماد سخت كوشى 
در عرصه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و دفاع مقدس اســت براى 

من افتخار بزرگى محسوب مى شود.
وي بيان كرد: اقداماتى كه در بانك كشاورزي استان انجام شده است 
نشان دهنده توانمندى نيروى انسانى و كاركنان است كه هموراه سعى 

در تالش و خدمت رسانى به مردم را دارند.
حيدرنژاديان افزود: موفقيت يقينا در گرو تالش و همكارى به دست 

مى آيد و اين خصيصه در كاركنان اين بانك وجود دارد.
حيدرنژاديان بيان كرد: نقش مشــتريان در توسعه انكار ناپدير است و 
اين بانك همواره خدمت رســانى به بخش كشاورزى را اولويت خود 

قرار داده است.
عضو هيأت مديره بانك كشــاورزى هم گفت: آماري كه از اين بانك 
ارايه شــد نشان مي دهد كه در زماني كه رمرودي در اين بانك بود به 

همراه همكاران كارهاي بسيار خوبي كرده است
داوود ماهيكار ادامه داد: براي وي آرزوي توفيق دارم و بانك به زودي 

از ايشان در جايگاه سازماني ديگري استفاده خواهد كرد.
وى بر نقش نظارتى روســاى شعب تأكيد كرد و افزود: اگر نظارت ها 
و كنتر ل هاى داخلى به درســتى انجام شود، رويدادهاى غيرمنتظره به 
حداقل مى رســد، ريسك از دست دادن دارايى ها كاهش پيدا مى كند، 
اعتماد به صورت هاى مالى بيشتر مى شود، بهره ورى افزايش مى يابد، 
از هزينه كرد غير ضرروى جلوگيرى مى شود و در نهايت رسالت اصلى 

سازمان تحقق يافته و سودآورى بانك حفظ مى شود.
اين مســئوول با بيان اينكه 47 ميليون حســاب مشترى در اين بانك 
تجهيز شده است اظهار كرد: 17 ميليون نفر در اين بانك حساب دارند.
وى با اشــاره به اينكه 25 درصد مشــتريان نظام بانكى كشور تحت 
پوشــش تسهيالت اعتبارى بانك كشاورزى هســتند عنوان كرد: اگر 
مشــترى اعتماد كرده است و سرمايه خود را در اختيار بانك قرار داده 

است ما بايد در خدمت رسانى مطلوب به آنها تالش كنيم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى همدان با 
اشــاره به اينكه مديران بانك كشاورزى بسيار افراد شايسته اى بوده اند 
اظهار كرد: مديران بانكى اســتان همواره خوب فعاليت مى كنند و اگر 
مشــكلى وجود دارد مربوط به قوانين است كه ما بارها عنوان كرديم 

اختيارات بيشترى بايد به استان ها داده شود.
رضا قياسى گفت: آقاي رمرودي مشكل خانوادگي داشت و خودش 
اصرار به رفتن از استان داشت اما انتظار داريم كه مدير جديد دست كم 
4 سال در همدان تثبيت شود و جابجايي ها در اين بانك كاهش بيابد.

وي بيان كرد: مطوئن هســتم كه انتخاب آقاي خدارحمي مديرعامل 
بانك كشاورزي قطعاً خوب است چون تابحال مديراني كه براي استان 

انتخاب كرده خوب و كارآزموده بوده اند.
مدير سابق بانك كشاورزى استان همدان نيز در اين مراسم به گزارش 
عملكردى از دوره مديريت خود پرداخت و گفت: يكى از دغدغه ها 
لزوم توسعه روستايى بوده است كه اين بانك همواره اين موضوع را 
اولويت نخست خود قرار داده است.موسي رمرودى با اشاره به اينكه 
اعتبار روســتاى 851 ميليارد ريال مصوب شده است بيان كرد: 620

ميليارد ريال دراين رابطه پرداخت شده است.
وى اظهار كرد: 130 درصد اعتبار ابالغى مرحله نخســت تسهيالت 
روستايى پرداخت شده است.اين مسوول در رابطه با عملكرد وصولى 
استان نيز بيان كرد: حجم وصولى امسال استان نسبت به سال گذشته 
38/7 درصد رشد داشته است. وى عنوان كرد: جايگاه بانك كشاورزى 
اســتان در سيســتم بانكى از رتبه 6 به رتبه 3 رسيده است و ضريب 

خوداتكايى نيز 14/9 درصد رشد داشته است.

كارت دانشجويى سيمين دارابى فرزند رضا به شماره 
ملى 5570061568 رشته شيمى دانشگاه بوعلى سينا 
به شماره دانشجويى 9512105012مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

كارت دانشجويى  رحمان ملكى فرزند  محمد به شماره 
ملى  3800561425 رشته  مترجمى عربى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9633338007مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

كارت دانشجويى بهنام معصوم خانى فرزند مراد على به 
شماره ملى 4310724965 رشته اصالح نژاد دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9623228002 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پ

حضـوري يـده  ا مز گهــي  آ

 محمد حسين پور-    شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مزايدهمبلغ پايه كارشناسى ماهيانهمدت اجارهشرحرديف
تفكيك زباله،نگهدارى محدوده فنس كشى 1

و جمع آورى شيرابه در محل سايت دپوى 
زباله (سكوى زباله )

70/000/000 ريال100/000/000 رياليكسال

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و با توجه به بند 2 از نود و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر 
در نظر دارد تفكيك زباله و جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله شهرداري (سكوي زباله ) را از طريق مزايده حضوري 

و به مدت يكسال و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مزايده به شهرداري نهاوند معاونت خدمات شهري ( مهندس نصرتي ) و امور 
قراردادها مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 103و 208 تماس حاصل نمايند.

- مبلغ پايه ( كارشناسي ) جهت واگذاري تفكيك زباله،نگهداري، محدوده فنس كشي و جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله 
( سكوي زباله )ماهيانه 100/000/000 ريال و ساليانه 1/200/000/000 ريال مي باشد.

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
- حفاظت از تأسيسات منصوبه شهردارى ( فنس كشي محل دپوي زباله و ... ) بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت وجه نقد به حساب شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه 
زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را هنگام شركت در مزايده حضوري كه در محل شهرداري برگزار مي 

گردد به همراه داشته باشد در غير اينصورت كميسيون معامالت از حضور وي جهت شركت در كميسيون ممانعت بعمل خواهد آورد.
- متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد 

استفاده نمايند.
- هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- هزينه انتشار آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

مهلت شركت در مزايده حضوري تا پايان وقت اداري مورخ 97/7/14 مي باشد.
- كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح مورخ 97/7/15 روز يكشنبه در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه 

شركت كننده د ركميسيون حاضر شوند كميسيون برگزار مي گردد.
- متقاضيان پس از برنده شدن ظرف مدت 7 روز مي بايست نسبت به انعقاد قرارداد حاضر شوند در غير اينصورت سپرده وي به نفع 

شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- رعايت كليه نكات ايمنى و فني از سوي شخص برنده مزايده الزامي مي باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه جاني و مالي جبران 

خسارت بر عهده نامبرده خواهد بود.
- شخص برنده مزايده بعنوان پيمانكار طرف قرارداد شهرداري مي تواند نسبت به ورود و خروج به حمل دپوي زباله ( محدوده فنس شده 

) اقدام و از ورود ساير افراد متفرقه جهت جمع آوري ضايعات ممانعت بعمل آيد.
- در صورت مشاهده افراد به غير از افراد متعلق به شركت كه داراي لباس فرم متحدالشكل با آرم شركت نباشد ناظر شهرداري از فعاليت 

وي جلوگيري بعمل خواهد آورد.
- دفن و امحاء زباله هاي عفوني و غير عفوني بر عهده برنده مزايده مي باشد./غ

چاپ آگهى نوبت اول 97/6/24 -  چاپ آگهي نوبت دوم97/7/3 

پ

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

كيفـي بــي  يا ز ر ا گهـي  آ  
شركت گاز استان همدان سهامى خاص

مناقصه 35-97 يك مرحله اي 
با شماره مجوز 1397,2865
(نوبت دوم)

موضوع مناقصه: محوطه سازي و هدايت  آب هاي سطحي و مشخصات فني اجراي كارهاي ساختمان ايستگاه 
تقليل فشار شهر بهار و اللجين

به  ذيل  شرح  به  مناقصه  طريق  از  را  مذكور  پروژه  اجرايي  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت   
پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
مبلــغ بــرآورد اوليــه پــروژه 3/212/003/010 (ســه ميليــارد و دويســت و دوازده ميليــون و ســه هــزار و 

ــد. ــال مي باش ده)ري
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 160/600/000 (يكصد و شصت ميليون و ششصد هزار) ريال مي باشد كه به 

صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت 
شركت در مناقصه مذكور، نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/07/15 مي باشد.
محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور 

قراردادها مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 در تور رســانه اى بازديد 
سرشاخه كارى  ملى  پروژه  از 
درختــان گردو و نهالســتان 
تويسركان،  شهرستان  گردوى 
كه ســازمان جهاد كشاورزي 
اســتان همدان برگــزار كرده 
بــود، مديــر امــور باغبانى 
سازمان جهادكشاورزى استان 
همدان از به بار نشستن بيش 
از 80 درصــد پيوندك هــاى 
در  گــردو  سرشــاخه كارى 
اســتان همــدان خبــر داد و 
گفت كه طرح سرشاخه كاري 
درخت هاي گردو در راستاي 
ســرمازدگي،  مشكالت  حل 
باالبردن كيفيت و يك دســت 
صادرات  براي  گردوها  كردن 
و باال بردن عملكرد در هكتار 

در اســتان همدان اجرا شــده با موفقيت روبرو شده 
است.

حجت  اله شــهبازى گفت: سرشــاخه كارى درختان 
گردو، پيوندى تخصصى است كه در آن تاج درخت 
تعويض و شاخه هاى جديد رشد خواهد كرد، كه در 
اين روش را با همكارى مؤسســات تحقيقاتى كشور 
توانســتيم پيوندزن هاى خوبى را در اين راستا تربيت 
و پيوندك مورد نياز سطح شهرستان، استان و كشور 

را تأمين كنيم.
وى با بيان اينكه ژنتيك بومى و درختان سنتى نسبت 
به درختان جديد 25 روز نســبت به ســاير درختان 
تأخير در سرمازدگى دارند، خاطرنشان كرد: درختان 
سرشــاخه كارى شده از ســال دوم شروع به باردهى 
خواهند كرد اما محصول مورد انتظار از سال سوم به 

بار خواهد نشست.
وى تأكيد كرد: اعتماد باغداران بسيار قابل تقدير است 
چرا كه در بسيارى از موارد درختان گردو منبع درآمد 
خيلى از خانواده ها اســت و با اين حال باغداران به 

ما اجازه قطع بازوهاى منبع درآمدى خود را داده اند.
شــهبازى با بيان اينكه 26 هزار پيوند در سطح استان 
انجام شــده كه از اين تعداد 21 هزار در شهرســتان 
تويسركان انجام شده است، افزود: در پيوندهاى سال 
گذشته نوع چندلر در درختان گردو استفاده مى شد كه 
براى سال بعد از گونه هاى ديگر استفاده خواهد شد.

وى اضافــه كرد: در ســال 96 اعتبارى افزون بر يك 
ميليــارد و 375 ميليون تومان از اعتبارات اســتانى و 
300 ميليون تومان نيز از اعتبارات ملى براى اين پروژه 

اختصاص يافته است.
مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشــاورزى استان 

همدان تأكيد كرد: تنها درختانى كه از لحاظ كميت يا 
كيفيت دچار مشكل هستند براى اين اقدام هدفگذارى 
خواهند شــد.وى در ادامه در بازديد از نهالستان باغ 
مادرى نيز گفت: براى توليد نهال گواهى شده نياز به 
پيوندك داريم كه اين پيوندك در باغ مادرى توليد و 
نياز شهرستان، استان و حتى كشور را برطرف خواهد 

كرد.
شهبازى با بيان اينكه مهمترين اقدام در راه ايجاد اين 
نهالستان، پيدا كردن سرمايه گذار بود كه خوشبختانه 
اين مشكل نيز برطرف شد، تأكيد كرد: طرح زنجيره 
توليد نهال گواهى شده گردوى پيوندى در سه بخش 
احداث باغ مادرى گــردو، احداث خزانه توليد نهال 
گردو و احــداث گلخانه توليد نهال گردوى پيوندى 

انجام شده است.
وى بيان كرد: باغ مادرى با ظرفيت توليد ســاالنه دو 
ميليون پيوندك سه چشــمه اى در روستاى مرادآباد 
شهرستان تويســركان در مساحتى افزون بر 6 هكتار 
شــامل 5 هكتار باغ و يك هكتــار خيابان و فضاى 

پيرامون ساخته شد.
مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همــدان دربــاره خزانه توليد نهال نيــز گفت: اين 
خزانه به مســاحت 2 هكتار در جــوار باغ مادرى 
احداث و با كاشت 280 هزار بذر گردوى سوزنى 
كه از باغات كشــور تهيه شــده، در زمســتان 96 

احداث شده است.
وى درباره گلخانه نيز بيان كرد: طراحى و ســاخت 
گلخانــه توليد نهال گردوى پيوندى به مســاحت 3 
هكتار در حال انجام است كه پايه هاى توليد شده در 
خزانه به اين مكان انتقال يافته و ســپس پيوندك هاى 

توليد شــده در باغ مــادرى روى پايه هــا پيوند زده 
مى شود و در نهايت موفق به توليد نخستين نهال هاى 

گردوى پيوندى گواهى شده در كشور خواهيم شد.
شهبازى به دســتاوردهاى احداث زنجيره توليد نهال 
گواهى شــده اشــاره و عنوان كرد: توليد ساالنه بيش 
از دو ميليون شــاخه پيوندك 25 سانتى سه چشمه، 
توليد 150 هزار پايه نهال گــردو و توليد 100 هزار 
نهال گواهى شده گردوى پيوندى بخشى از دستاوردها 

است.
وى دربــاره مزايــاى طرح نيز گفــت: كاهش دوره 
نونهالى باغــات گردو، افزايش عملكــرد در هكتار 
باغات گردو، افزايش چشــمگير كيفيت محصوالت 
توليــدى، يكنواختى محصوالت توليــدى، افزايش 
ضريــب مكانيزاســيون باغات گردو، ايجــاد زمينه 

صادرات و ارزآورى و ... بخشى از مزايا است.
وى با بيان اينكه همدان با توليد 54 تن گردو در سال 
گذشــته بزرگترين توليدكننده در سطح كشور است، 
عنوان كرد: 19 هزار و 700 هكتار از اراضى اســتان 
همدان زيركشت گردو است كه پس از استان كرمان 

دومين سطح كشت گردو را داريم.
شــهبازى عنوان كرد: 9 هزار هكتار از باغات استان 
همدان نياز به سرشــاخه  كارى دارند كه در شهرستان 
تويســركان از 5 هزار و 500 هكتار، سه هزار هكتار 

نياز به سرشاخه كارى دارند.
مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشــاورزى استان 
همدان بيان كرد: ايران دومين كشور توليدكننده گردو 
در جهان اســت و با اين وجود كمترين صادرات از 
كشــور ما به علت عدم يكنواختى محصول صورت 

مى گيرد.

موفقيت اجراي طرح سرشاخه كاري در باغ هاي تويسركان

پيوندك هاى گردو به بار نشستند
 رئيس ســازمان جهادكشــاورزى اســتان 
همدان هم در حاشــيه بازديــد از پروژه ملى 
سرشــاخه كارى درخــت گردو و نهالســتان 
گــردوى شهرســتان تويســركان در جمــع 
خبرنــگاران، گفت: از آنجايى كه كشــورهاى 
تركيه، افغانستان و پاكســتان نيز امسال اقدام 
به كشــت ســير كرده و برداشــت خوبى نيز 
داشــته اند، ميزان تقاضا نسبت به عرضه بسيار 

پايين تر از سال هاى گذشته بوده است.
منصور رضوانى جالل درباره كشــت باالى سير 
در اســتان بيان كرد: بيشــتر كشاورزان به علت 
قيمت باالى ســير در سال گذشته، امسال اقدام 
به كشــت فراوانى كرده و بيش از 55 هزار تن 
سير برداشت كردند كه در شهرستان تويسركان 
نيز اين ميزان 6 برابر ســال قبل شــده اســت. 
نمونه هايى از سير استان به كشورهاى مختلف 
ارسال شد و در نهايت كشور اسپانيا نمونه هاى 
مرغــوب را انتخاب كــرد و محصوالت به اين 

كشور ارسال شد.
رئيس ســازمان جهادكشــاورزى استان همدان 
گفــت: بــا وجود محصــول ســير اضافى در 
سطح اســتان، صنايع تبديلى براى پودر سير و 
مشــتقات آن به صورت صادراتى وجود ندارد 
و توليدكنندگان تنها به صورت ســنتى اقدام به 

ساخت شوريجات و ترشيجات سير مى كنند.
وى با اشاره به اينكه امســال حدود 630 هزار 
تن گندم از مزارع اســتان خريدارى شده است، 
گفت: ميزان توليد اســتان بيش از 800 هزار تن 

بوده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه در ســال زراعى 96-97

رشد خوبى در بخش كلزا در استان وجود داشته 
اســت، بيان كرد: امسال 8 هزار و 130 تن كلزا 
خريدارى شــده كه نسبت به سال قبل از آن 30

درصد رشد داشته ايم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با 
بيان اينكه دانه هاى روغنى پاشــنه آشيل هاى ما 
در بخش اقتصادى هســتند، بيان كرد: در سطح 

كشور 130 هزار تن كلزا توليد شده است.
وى با اشــاره به اينكه امسال در پرداخت گندم 
خوب عمل شده اســت، اظهار كرد: 50 درصد 
بهاى گندم به كشاورزان پرداخت شده است و 

بقيه نيز به تدريج در حال پرداخت است.
رضوانى جالل درباره سرشاخه كارى در افزايش 

بهره ورى نيز عنوان كــرد: اين طرح در افزايش 
بهره ورى محصول نقش بسيارى دارد.

وى با اشــاره به اينكه كود شــيميايى مورد نياز 
كلزا در اســتان تأمين شده است، گفت: اولويت 
در تأمين كود براى محصوالت كلزا، گندم و جو 

است.
رضوانى جــالل افزود: تقاضــا و گرايش براى 
ساخت ســردخانه زياد و براى صنايع تبديلى 
بسيار كم است كه با تسهيالت اعطايى از سوى 
توسعه  تســهيالت  قالب  در  جهادكشــاورزى 
روستايى و صندوق توسعه ملى در حوزه صنايع 

تبديلى به خوبى مى توان وارد شد.
فرماندار تويسركان هم كه در اين نشست حضور 
داشت، گفت:  طرح سرشاخه كارى طرح استانى 
نيست و مربوط به شهرستان تويسركان است و 

در اجراى اقتصاد مقاومتى نقش بسزايى دارد.
حبيب موميوند با اشــاره به اينكه 9 هزار باغدار 
در تويسركان فعاليت دارند، اظهار كرد: 14 هزار 
بهره بردار بخش كشــاورزى در اين شهرستان 

وجود دارد.
موميونــد عنوان كــرد: 5 هــزار و 200 باغدار 
گــردو و 5 هزار و 500 هكتار باغ گردو در اين 

شهرستان وجود دارد.
اين مسئول بيان كرد: با توجه به كم آبى كه وجود 
دارد ضرورى اســت تغيير الگوى كشت انجام 
شود كه اين روند در تويسركان آغاز شده است.
وى تصريح كرد: در اين راستا كشت محصوالتى 
چون خيــار، گوجه فرنگى و چغندرقند كاهش 

يافته است.
موميوند با تأكيد بر اينكه كشــت محصول كلزا 
در اين شهرســتان افزايش يافته است، بيان كرد: 
سال 95، 30 هزار هكتار، سال 96، 250 هكتار 
و امسال 550 هكتار به كشت كلزا در تويسركان 

اختصاص يافته است.
 وى بيان كرد: كشت گلخانه اى نيز مورد توجه 
اين شهرستان اســت به طورى كه از دو هكتار 
گلخانه اى كه در ســال 94 در اين شهرســتان 
وجود داشــت در اواخر 96 ايــن ميزان به 15

هكتار افزايش يافته است.
وى عنوان كرد: يك باغ 230 هكتارى درجه يك 
گردو متعلق به بنياد 15 خرداد در اين شهرستان 
وجود دارد كــه اين بنياد هيــچ كمكى به اين 

شهرستان درباره پيوندك گردو نكرده است.

اسپانيايى ها عاشق سير همدان شدند
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ابالغ اجراييه قرارداد بانكي 
بدينوسيله به آقاي حميد سهرابي، نام پدر: سهراب، به شماره 
شناسنامه 31 به شماره ملي 3962723579 متولد 1367/2/1 
به نشاني نهاوند شــهرك طالقاني روبروي اداره راه نهاوندب) 
آقاي علي فراشــي نام پدر: منوچهر به شــماره شناسنامه 
160 به شــماره ملي 3960793561 تاريخ تولد 1351/6/1 به 
نشــاني نهاوند بلوار وليعصر روبروي شركت گاز ابالغ مي شود 
كه بانك صادرات همدان  به اســتناد قرارداد بانكي شــماره 
9487659913 جهت وصول مبلغ 531401955 ريال موضوع 
الزم االجرا و خســارت تأخير الي يوم الوصول به انضمام ٪5 
حقوق دولتي طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرايي به كالسه 9700068 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 1397/3/28 مأمور محل اقامت شــما به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق 
ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد 
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايي 

جريان خواهد يافت.(م الف 118)
محمدعلي جليلوند 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

ابالغ اجراييه قرارداد بانكي 
پدر:  نــام  كياني،  فرديــن  آقاي  به  بدينوســيله 
شــرفخان، به شماره شناســنامه 5771 به شماره 
ملــي 3961421961 متولد 1354/4/2 به نشــاني 
صادرات  بانك  چهارم  كوچه  كشاورز  خيابان  نهاوند 
شماره  بانكي  قرارداد  اســتناد  به  همدان  اســتان 
 170592215 مبلغ  وصــول  جهت   92074110665
ريال موضوع الزم االجرا و خســارت تأخير الي يوم 
الوصول به انضمــام 5٪٪ حقوق دولتي طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به 
طبق  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در  كالسه 9700065 
گزارش مورخ 1397/3/22 مأمور محل اقامت شــما 
به شــرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي 
اجرائيه  مفاد  اجرا  آيين نامه   18 ماده  طبق  بستانكار 
فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز 
از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محســوب مي گردد 
نســبت به پرداخــت بدهي خود اقــدام ننماييد، 

عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.(م الف 119)
محمدعلي جليلوند 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

آگهي حصر وراثت
 خانم معصومه يارمحمدى توســكى فرزند تاجر على 
به شــرح دادخواست به كالسه 970472 از اين حوزه 
درخواســت     گواهى حصروراثت نمــوده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان  تاجــر على يارمحمدى 
توســكى  به شــماره شناســنامه 243 در تاريخ  
1376/2/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
به:  است  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت  ورثه 
شناسنامه  شماره  به  توسكى  يارمحمدى  معصومه   -1

5426 (دختر متوفى)
  2- زهرا يارمحمدى توســكى  به شماره شناسنامه 

936 (دخترمتوفي)
3 - - مهناز يارمحمدى توســكى به شماره شناسنامه 

3033 (دختر متوفى)
والغير...

   اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف  514)
نجفى- قاضى  شعبه  111 شوراي حل اختالف مالير

آگهي حصر وراثت
خانم بتول رضائي آرام داراى شــماره شناسنامه  353 به شرح دادخواست كالسه 
112/970561/97ح از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حميد داودي شاخص به شماره شناسنامه  835 در تاريخ 
1395/4/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت به: 1-بتول رضائي آرام به شماره شناسنامه 353 صادره از 
رزن متولد 1333 مادر متوفي 2- حســن داودي شاخص به شماره شناسنامه 3 
مواليد صادره از رزن متولد 1320 پدر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2660)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى مزايده 
 نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9509978110200521 مورخ 95/5/30 صادره از شــعبه دوم دادگاه حقوقى همدان حكم ورشكستگى 
شركت در حال تصفيه پوشين پا(ثبت 2673) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى مواد 457 الى 510 قانون تجارت در امور ورشكستگى و 
ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و هم چنين مفاد آئين نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراى ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122و126و129) 

ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل
1-شش دانگ يك باب كارخانه به مساحت 2100متر مربع واقع در شهرك صنعتى بوعلى خيابان 16 كه كارشناس رسمى دادگسترى بهاى آن را 

مبلغ 5،255،000،000 ريال ارزيابى نموده است.امتيازات كارگاهى شامل حق االمتياز و انشعاب برق حق االمتياز و انشعاب گاز شهرى 
2-ماشين آالت جوراب بافى و لوازم و تاسيسات كه قدمت آنها حدودا 15 سال بوده و در حال حاضر فاقد فعاليت توليدى مى باشد كه كارشناس 

رسمى دادگسترى بهاى آنها را مبلغ 354،000،000 ريال تعيين و اعالم نموده است.
با توجه به موارد فوق ارزش كل كارخانه و ماشين آالت و تاسيسات طبق كارشناسان مبلغ 5،609،000،000 ريال تعيين گرديده است.

شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود متقاضيان شركت در مزايده 
بايد ۵٪ مبلغ پايه را به حســاب 0111811923006 نزد بانك ملى دادگسترى واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدى 
يا توافق با هيات تصفيه بوده و تمامى هزينه ها (هزينه آگهى،كارشناسى-آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شهردارى) 
بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهى اســت برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را تاديه 
نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزى به نفع شركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد ۵٪ واريزى ساير متقاضيان در مورخ 97/7/24 مسترد 

مى گردد.
شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.

زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده هاى فوق الذكر در روز يكشــنبه مورخ 97/7/23 راس ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفيه شركت واقع در 
همدان-خيابان بوعلى روبه روى اداره دارائى طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار مى گردد.

متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شــماره تلفن   38265729 (081) تماس حاصل نمايند و با 
هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.( م الف 2624)

 مدير تصفيه - على هاشم كريمى

آگهى مزايده 
در اجراى پرونده اجرايى كالســه 960046 مفتوح در شعبه اجراى احكام مدنى 
دادگاه عمومى بخش صالح آباد محكوم عليه نبي اله روانگرد محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ريال به عنوان محكوم به در حق محكوم له خانم 
پانته آ هاديان لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت دين خود 
اقدام ننموده اين اجراى احكام به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموال به 
شرح ذيل نموده است كه درمورخه 97/7/22 ساعت 10 الى 10:30 صبح  اقدام 
به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به مى نمايد. معهذا كســانى كه تمايل به 
شــركت در مزايده دارند مى توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح 
ذيل را مالحظه نمايند. مزايــده در دايره اجراى احكام دادگاه صالح آباد برگزار 

مى گردد. 
شــرح مال: يك باب منزل مســكوني، مفروز واقع در صالح آباد خيابان شهدا 
جنب شــيريني پزي وليعصر كوچه اقبال الهوري به مساحت عرصه حدود 120 
مترمربع و اعياني 90 مترمربع زيربنا داراي هال پذيرايي و آشپزخانه و دو خواب 
با مصالح آجر و فلز با قولنامه عادي مورخه 93/3/15 قدمت نوساز كه در اجاره 
نمي باشد به قيمت پايه 850 ميليون ريال تعيين شده است بديهى است برنده 
مزايده كسى است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد.  كه در صورت موافقت 
دادورز مى بايســت ده درصد را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت كمتر از يك 
ماه پرداخت   نمايد. در صورتي كه  برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را 
نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 

مي گردد.( م الف 544)
دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى صالح آباد

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

بدترين هاى هفته هفتم ليگ برتر فوتبال 
 ســه بازيكن از استقالل تهران در تيمى قرار دارند كه در هفته هفتم 

ليگ برتر نتوانستند انتظارات را برآورده كنند. 
به گزارش ايلنا، مســابقات هفته هفتم ليگ برتر فوتبال شب گذشته با 
برترى پرسپوليس در دقايق پايانى برابر سپيدرود رشت به پايان رسيد و 

عملكرد برخى بازيكنان پايين تر از حد انتظار بود:
ســنگربان جوان فوالد خوزستان شــب بدى را برابر سپاهان اصفهان 
تجربه كرد. مراديان برابر شاگردان اميرقلعه نويى سه گل دريافت كرد تا 
ضعيف ترين دروازه بان هفته از حيث گل خورده باشد. فوالد خوزستان 
8 امتيازى به همين دليل و تفاضل گل بيشتر نسبت به ذوب آهن و پارس 

جنوبى جم كه هم امتياز هستند، در رتبه يازدهم جاى دارد. 
 موسى كوليبالى

مدافع 25 ســاله پس از پنج هفته طلسم گلزنى نفت مسجد سليمان را 
در ديدار برابر سايپا شكســت اما بازى موفقى را پشت سر نگذاشت. 
اين بازيكن در دو گلى كه نارنجى پوشــان پس از 10 نفره شدن به ثمر 
رساندن نقش پررنگى داشــت. عدم دقت كافى در مهار رضا اسدى و 
محمدرضا ســليمانى سبب شد تا شاگردان عليرضا مرزبان پيروزى در 

تهران را با شكست عوض كنند.
 يعقوب كريمى

كاپيتان سابق استقالل تهران كه از روزهاى اوج فاصله گرفته نيمه دوم 
ديدار برابر پرســپوليس را از روى نيمكت تماشــا كرد و على كريمى 
ترجيح داد براى جلوگيرى از پيشروى بيش از حد بازيكنان حريف از 

كناره هاى خط دفاعى او را حسين شنانى تعويض كند.
 ساموئل سارفو

مدافع ســايپا در شرايطى كه شــاگردان على دايى به گل نياز داشتند تا 
روند بازى خانگى را به سود خود به پايان برسانند، با خطاى بى مورد از 
زمين بازى اخراج شد و نارنجى پوشان را در شرايط حساسى قرار داد.

 فرزاد جعفرى
مدافع كناره فوالد خوزستان در مقابله با عناصر تهاجمى سپاهان اصفهان 
نمايش غيرقابل قبولى داشت تا طاليى پوشان به سه گل روى فرار از بين 
خطوط دفاعى حريف دست پيدا كنند. فرار تند و تيز بازيكنان سپاهان 
بازيكنان دفاعى فوالد را آزار داد و نتيجه آن ســه امتياز ارزشمند براى 

رسيدن به رده سوم جدول رده بندى بود.
 همام طارق

در روز تســاوى استقالل تهران برابر نســاجى مازندران، عنصر طراح 
حمالت استقالل تهران نمايش ضعيفى داشت و با طارقى كه در جدال 
با الســد قطر يكى از بهترين  مهره هاى آبى پوشان بود تفاوت فراوانى 
داشت. استقالل در روزى كه نياز به سه امتياز ارزشمند داشت با نمايش 

رو به پايين اغلب بازيكنانش در خارج از خانه متوقف شد.
 محمدرضا مهدوى

سپيدرود رشــت با وجود 90 دقيقه بازى تدافعى مقابل پرسپوليس در 
ورزشــگاه آزادى تهران در نهايت بــا گل آدام همتى كه مامور مهار آن 
هافبك باتجربه سفيدپوشان بود، شكست خورد. بازيكن پا به سن گذاشته 
در روند بازى ســرعت مناسبى براى مهار بازيكنان هجومى پرسپوليس 

نداشت و در صحنه گل هم نتوانست مانع از شوتزنى همتى شود.
 فرشيد باقرى

بازيكن آبى پوشان يكى از ضعيف ترين بازى هاى چند وقت اخيرش 
را به اجرا گذاشــت و فاصله زيادى با روزهاى درخشــان در كنار اميد 
ابراهيمى دارد. باقرى كه البته با غم از دست دادن پدرش مدتى سوگوار 
اســت فعال در شرايط ايده آل به ســر نميبرد و بازى برابر نساجى هم 

نتوانست انتظارات را برآورده كند.
 مرتضى تبريزى

در روزى كه همه اســتقاللى ها اميد به گلزنى مهاجمان داشتند، تبريزى 
يكى از ناهماهنگ ترين بازيكنان بود. مهاجم تازه وارد آبى پوشان كه به 
تازگى در ليگ قهرمانان آسيا مقابل السد گلزنى كرده بود، نتوانست در 

گلزنى به حامد لك موفق ظاهر شود.
 على عليپور

آقاى گل فصل گذشته در ديدارى مناسب براى اضافه كردن گل زده به 
كارنامه  فصل جديدش موقعيت هاى زيادى را از دست داد و مشهودترين 
آن ضربه در محوطه شــش قدم بود كه به طــرز عجيبى دروازه خالى 

سپيدرود باز نشد و توپ به اوت رفت. 

افتخارآفرينى فوتباليست همدانى ادامه دارد
تبريزى، ركوردشكن در آسيا

 مرتضــى تبريزى بازيكــن همدانى تيم اســتقالل تهران در ليگ 
قهرمانان آسيا ركوردار شده است.

به گزارش فارس ، فوتباليست همدانى تيم استقالل تهران كه يكى از 
خريدهاى مهم آبى پوشان محســوب مى شود، حاال در ليگ قهرمانان 
آســيا نام خود را به عنوان يكى از ركوردشــكنان ثبت كرده و از اين 

حيث افتخارآفرين است.
مرتضــى تبريزى كه پيش از اســتقالل در ذوب آهن بازى مى كرد، با 
پيراهن اين تيم اصفهانى در مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا گلزنى 
كرد و با پيوســتن به اســتقالل و گلزنى به تيم الســد قطر، به عنوان 
بازيكنى شناخته شد كه در يك فصل با لباس دو تيم در ليگ قهرمانان 

آسيا گلزنى كرده است.
تبريزى كه ســابقه بازى در پاس همــدان را دارد و فوتبال خود را از 
اين شهر آغاز كرده، حاال از اين حيث يك ركورددار به شمار مى رود.

مهاجم آبى ها روز گذشــته در ديدار اين تيم با نســاجى قائمشهر در 
ليگ برتر به عنوان مهاجم ثابت پا به ميدان گذاشت. نكته جالب اينكه 
على اصغر عاشــورى ديگر بازيكن همدانى هم در لباس تيم نساجى 
به عنوان بازيكن فيكس در بازى با اســتقالل به ميدان رفت تا شاهد 
نبرد دو بازيكن همدانى در بازى كسل كننده استقالل و نساجى باشيم.

مرتضى تبريزى اميدوار است تا با درخشش در استقالل به عنوان يكى 
از نفرات اعزامى به جام ملت هاى آسيا لقب بگيرد.

برادران حيدرى در فهرست نهايى داوران 
بين المللى سال 2019

 مدير روابط عمومى هيات فوتبال استان همدان از قرار گرفتن نام 
برادران حيدرى در فهرســت نهايى داوران بين المللى فوتبال ايران در 

سال 2019 خبر داد.
ميثم فتاحى در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان با بيان اينكه 
فهرســت نهايى داوران و كمك داوران بين المللى فوتبال ايران براى 
ســال 2019 جهت معرفى به فيفا از ســوى كميته داوران فدراسيون 
فوتبال اعالم شــد، اظهار كرد: در اين فهرست اسامى داوران و كمك 
داوران برتــر فوتبال ايران در بخش هاى آقايــان و بانوان و همچنين 
داوران و كمك داورهاى فوتســال آقايان و بانوان و فوتبال ســاحلى 

جهت قضاوت در مسابقات بين المللى سال 2019 اعالم شده است.
وى عنوان كرد: در بخش داوران فوتبال نام هفت نفر اعالم شــده كه 
بيژن و پيام حيدرى در اين ليست قرار دارند و عليرضا فغانى، موعود 
بنيادى فر، حســن اكرمى، وحيد كاظمى و كميل غالمى ديگر نفرات 

اعالم شده هستند.
مدير روابط عمومى هيات فوتبال اســتان همدان خاطرنشان كرد: در 
بخش كمك داوران بانوان نيز بهاره ســيفى نمهاوندى از استان همدان 
همراه با انســيه خباز مافى نژاد و حبيبــه ربوى به عنوان كمك داوران 

بين المللى سال 2019 اعالم شده اند.
وى عنوان كرد: همدان در حوزه داورى طى چند ســال اخير رشــد 
چشمگيرى داشته و با برخوردارى از نفراتى چون برادران حيدرى، در 

اين قسمت يكى از استان هاى پايلوت ايران به شمار مى رود.

پنج شنبه هفته جارى
مراسم تجليل از مدال آوران جاكارتا برگزار 

مى شود
 بعد از كش وقوس هاى فراوان، مراســم تجليــل از مدال آوران و 
عنوان داران بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا پنج شــنبه هفته جارى 

برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، در هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى ورزشكاران 
همدانى صاحب يك مدال طال در رشــته كبدى، چهار مدال نقره در 

قايقرانى و ووشو و دو مدال برنز در تيراندازى و قايقرانى شدند.
اگرچه بــه لحاظ كيفيــت، ورزش همدان نســبت به بازى هاى 
آســيايى 2014 اينچئون تنزل داشــت، اما به لحاظ كمى شاهد 
پيشــرفتى نسبى بوديم.پيش از بازى هاى آسيايى 2018، مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همــدان از اهداى جايــزه 10 ميليون 
تومانــى به نفــرات اول، 7 ميليون تومانى بــه نفرات دوم و 5
ميليون تومانى به نفرات ســوم اين دوره از مســابقات خبر داده 
بود و حاال قرار اســت اين جوايز طى مراســمى به مدال آوران 

شود. اهدا 
البتــه طبق اعالم مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، از مربيان، 
داوران و ساير ورزشكاران حاضر در بازى هاى آسيايى 2018 نيز تقدير 
خواهد شد.اين مراسم روز پنج شــنبه هفته جارى با حضور استاندار 

همدان برگزار خواهد شد.

قضاوت شهرآورد 88 به فغانى رسيد  
 دربى 88 را فغانى قضاوت خواهد كرد.

 رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال گفت: هشتاد و هشتمين شهرآورد بين پرسپوليس 
و استقالل را پنج شنبه پنجم مهر؛ عليرضا فغانى سوت خواهد زد.

فريدون اصفهانيان با اشاره به اينكه منصورى، شاهين و مهدوى كمك داوران اين ديدار 
خواهند بود؛ گفت: داور كنار در اين بازى نخواهيم داشت.

رئيس كميته داوران فدراســيون فوتبال در مورد برخى مشــكالت داورى مطرح شده از 
سوى بازيكنان و مربيان تيم ها در مورد قضاوت هاى هفته هفتم گفت: مشكالت مربوط 

به هفته هفتم فعال بررسى نشده است.
اصفهانيان در گفت وگو با فارس  با اشاره به اينكه فيلم بازى پيكان و صنعت نفت آبادان 
نيز بررسى شده است و يك سرى مشكالت وجود داشته است؛ تصريح كرد: نتيجه اين 
شد كه با توجه به اينكه داورى مسابقه بر عهده تيم داورى است؛ اگر مشكل نيز  وجود 
داشــته باشد؛ بايد طبق آئين نامه برخورد شــود؛ هر چند در اين بازى مشكل داورى هم 
وجود داشــت. رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال با اشاره به اينكه درباره نتيجه اين 
ديدار نيمه تمام هم كميتــه انضباطى نظر مى دهد؛ افزود: البته ما انتظار داريم كه آرامش 
حفظ شود و حتى اگر مشكالت داورى بود؛ دليل بر رفتار بد تماشاگران نمى شود؛ چون 

قانونى براى برخورد با داوران وجود دارد.

 رئيس هيات ورزشى جانبازان و معلولين 
اســتان همدان از دعوت ورزشكار ارزنده 
همدانى به اردوى تيم ملى واليبال نشســته 

بانوان كشورمان خبر داد.
ناصر احمديان با بيان اينكه بانوان ملى پوش 
واليبال نشســته به آخريــن اردوى آمادگى 
بازى هاى پاراآســيايى دعوت شدند، اظهار 
كرد: هفتميــن مرحله از اردوى آمادگى تيم 
ملى واليبال نشسته بانوان و متصل به اعزام به 
بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا از امروز سوم 

مهرماه در تهران آغاز مى شود.
وى عنوان كرد: در ليســت 12 نفره دعوت 
شــده ها بــه اردوى تيــم ملى نــام زهرا 
نجاتى عارف بانوى پرافتخار همدانى هم به 

چشم مى خورد.
رئيس هيات ورزشــى جانبازان و معلوالن 
اســتان همدان خاطرنشــان كــرد: اين تيم 
تمرينــات خــود را به ســرمربيگرى فريبا 
سليمانى و كمك مربيگرى مريم ايرانمنش 

دنبال مى كند.
وى تصريح كرد: همچنيــن زهرا چزانى و 
مائده نداف زاده به عنوان سرپرست و نماينده 
فرهنگى، تيم ملــى را در اين اردو همراهى 

مى كنند.
احمديــان بيان كرد: آخرين اردوى تيم ملى 
واليبال نشسته بانوان تا نهم مهرماه در كمپ 

تيم هاى ملى فدراسيون ورزش هاى جانبازان 
و معلوالن برپا خواهد بود.

وى يــادآور شــد: نجاتى عــارف ســابقه 
حضور در بازى هاى پارآســيايى و ميادين 
مهم بين المللــى را در كارنامه خود دارد و 
اميدواريم اين بار نيز در معيت تيم ملى براى 

استان و كشورمان افتخارآفرينى كند.
در  حضور  براى  لحظه شــمارى   

جاكارتا
اما ملى پوش واليبال نشسته بانوان كشورمان 
گفــت: براى كســب مــدال در بازى هاى 
پارآســيايى 2018 اندونزى و نيز كســب 
ســهميه پاراالمپيك توكيو لحظه شــمارى 
مى كنــم. زهرا نجاتى عارف اظهــار كرد: از 
آنجا كه مدعيان واليبال نشسته جهان از آسيا 
هستند كار سختى در بازى هاى پارآسيايى 
جاكارتا داريم و رسيدن به مدال در اين بازى 

ها براى ما بسيار مهم است.
وى بيــان كرد: تيم كشــورمان را تركيبى از 
بازيكنان جوانان و باتجربه تشكيل داده اند و 
اميد زيادى براى كسب مقام در اين دوره از 

رقابت ها داريم.
نجاتى عارف با اشــاره به حمايت هاى همه 
جانبه فدراســيون جانبــازان و معلوالن از 
واليبال نشسته بانوان گفت: تاكنون اردوهاى 
متمركز و خوبى را پشت سر گذاشته ايم و 

انگيزه كادرفنى و ملى پوشــان براى كسب 
نتايج مطلوب در بازى هاى پارآسيايى 2018

مهمترين ويژگى تيم است.
وى خاطرنشــان كرد: ششــمين مرحله از 
اردوى آمادگى تيم ملى واليبال نشسته بانوان 
را پشــت سرگذاشتيم و با برگزارى آخرين 
مرحله از تمرينات با آمادگى كامل به مصاف 

حريفان آسيايى خواهيم رفت.
اين ملى پوش همدانى يادآور شد: خوشحالم 
كه همدان در تركيب تيم ملى واليبال نشسته 
كشــورمان، اعزامى به بازى هاى پارآسيايى 
نماينده دارد و اميدوارم در اين مسابقات به 

مدال برسم.
نجاتى عــارف افزود: چيــن حريف اصلى 
ما در بازى هاى جاكارتاســت ضمن اينكه 
كشورهايى نظير ژاپن هم جزو قدرت هاى 

آسيايى محسوب مى شوند.
وى اضافــه كــرد: هدف اصلى مــا در اين 
بازى ها كســب ســهميه پارالمپيك 2020
توكيو است و از آنجا كه 2 تيم سهميه كسب 
مى كنند، مى خواهيم جزو اين 2 تيم باشيم.

گفتنى است؛ زهرا نجاتى عارف تنها نماينده 
اســتان همدان در تركيب تيــم ملى واليبال 
نشســته بانوان ايران اســت. اين ورزشكار 
ارزنده تجربــه حضور در پاراالمپيك 2016

ريو را در كارنامه دارد.

دعوت واليباليست همدانى به اردوى 
متصل به بازى هاى پارآسيايى

■ نجاتى عارف: اميدوارم در جاكارتا صاحب مدال شويم

شكست سه بر صفر 
واليبال ايران مقابل آمريكا

 ملى پوشان واليبال ايران مقابل آمريكا 
سه بر صفر شكست خوردند.

 ملى پوشــان واليبال ايران تن به شكست 
مقابــل آمريكا دادنــد. در آخرين روز از 
مرحله دوم گروهــى رقابت هاى واليبال 
قهرمانى جهان تيم هاى ملى ايران و آمريكا 
مقابل هم قرار گرفتند كه اين بازى نتيجه اى 
غير از شكست براى شاگردان كوالكوويچ 
نداشت. ملى پوشان كه شانس خيلى پايينى 
بــراى حضور در جمع شــش تيم پايانى 
داشــتند با قبول اين شكست از صعود به 
اين جمع بازماندند. امكان خريد كاالهاى 

اصل از آمازون آمريكا فراهم شد

نگرش بعضى بازيكنان 
اذيت كننده است

 نگرش برخــى بازيكنانم اذيت كننده 
است اما به آينده كامًال اميدواريم. 

سرمربى تيم فوتبال ســپاهان اصفهان در 
خصوص داليل موفقيت سپاهان در هفته 
هاى اخير ليگ برتر گفت: موفقيت باشگاه 
ها به چند مســئله بستگى دارد. نخستين 
موضوع بحث مالى اســت.   بايد بگويم 
از لحــاظ مالى تيم چهارم يا پنجم جدول 
هســتيم. مورد دوم هواداران هستند كه با 
حضورشان باعث باالرفتن انگيزه شده اند 
سپس مسائل فنى اهميت دارد كه به ما بر 
مى گردد. شايد همين مشكل فنى به خودم 

بازگردد.
به گزارش مهر، امير قلعه نويى كه با برنامه 
تهران ورزشى صحبت مى كرد، ادامه داد: 
اين تيم در دو ســال گذشته ضعف هايى 
داشته اســت كه ســعى كرده ايم آنها را 
تغيير دهيم. مهمترين موضوع هم نگرش 
بازيكنانى است كه خواستيم، آن را تغيير 
دهيم. متأســفانه وقتــى دو گل مى زنيم 
شرايط فنى تيم به طور محسوسى تغيير مى 
كند. نگرش برخى بازيكنان اذيتم مى كند 
و روى روح و روان من و هواداران است.

قلعه نويى تصريح كرد: البته به نظرم چنين 
نوسانى طبيعى است. منچستر يونايتد هم 
پس از رفتن فرگوســن دچار مشكل شد. 
آنها مشــكل مالى و مســائلى نظير چمن 
تمرينى ندارند بلكه نگرش آن باشگاه تغيير 

كرده است.
وى درباره كيفيت بازى هاى فصل جديد 
ليگ برتر اذعان داشت: اوال بايد بگويم از 
لحاظ زيرســاخت دچار مشكل هستيم و 
بستر مناسب نداريم ضمن اينكه تيم هاى 
شهرســتانى مظلوم هستند. همين بازى با 
نفت مسجد ســليمان باعث شد تا بارها 
به دليل مشــكالت پروازى برنامه رفت و 

برگشت را تغيير دهيم.
سرمربى تيم فوتبال سپاهان اصفهان افزود: 
مورد دوم تعطيالت ليگ  اســت. كجاى 
دنيا تعطيالت ليگ اينچنينى دارد؟ تا تيم ها 
مى آيند شــكل بگيرند بايد به تعطيالت 

بروند.

 ماليى كه در رده نخســت رنكينگ 
جهــان در وزن 81- كيلوگرم جاى دارد، 
پيش از اين در دور نخست استراحت كرد 
ســپس برابر اتين برياند از كانادا به روى 
تاتامى رفــت و در مدت زمان يك دقيقه 

و 46 ثانيه با ضربه فنى به برترى رسيد.
در رقابت هاى جــودوى قهرمانى جهان 
آذربايجان  پايتخت  باكــو  در  كه   2018
ماليى  سعيد  اســت،  برگزارى  حال  در 
نماينــده وزن 81- كيلوگــرم ايــران و 
نقره  و  جهــان  برنز  مدال هــاى  دارنده 
بازى هاى آســيايى در ديدار فينال برابر 
ســوتارو فوجى وارا نفر هشتم رنكينگ 
جهان از ژاپن در مدت زمان 16 ثانيه با 
ضربه فنى به برترى رسيد و مدال طالى 

جهــان را از آن خود كــرد. به گزارش 
ايســنا، آخرين بار آرش ميراســماعيلى 
در رقابت هــاى جهانى 2003 اوزاكا به 
فينــال رســيد و به مدال طــالى جهان 

يافت.  دست 
ماليى كه در رده نخســت رنكينگ جهان 
در وزن 81- كيلوگرم جاى دارد، پيش از 
اين در دور نخست استراحت كرد سپس 
برابــر اتين برياند از كانادا به روى تاتامى 
رفت و در مدت زمــان يك دقيقه و 46
ثانيه با ضربه فنى به برترى رسيد. ماليى 
در دومين مبارزه نيز يورا از ايسلند را در 

14 ثانيه ايپون كرد.
 وى در ادامه و در ســومين مبارزه برابر 
آنــرى اگوتيدزه از پرتغال با ضربه فنى به 

برترى رســيد و راهى يك چهارم نهايى 
شــد. وى ســپس برابر ماتياس كاس از 
بلژيك به روى تاتامــى رفت و در پايان 
با شكست اين جودوكار راهى نيمه نهايى 

شد.
ماليــى در مرحله نيمه نهايــى نيز برابر 
ودات آلبايراك از تركيه پيروز شــد و به 
فينال رســيد تا پس از 15 سال با حضور 
در فينال براى جودوى ايران طلسم شكنى 
كند. روز گذشــته (شنبه) محمد بريمانلو 
در وزن 73- كيلوگــرم موفق به كســب 

مدال برنز جهان شد.
 جواد محجوب در سنگين وزن سومين و 
آخرين نماينده ايران در اين رقابت هاست 
كه روز چهارشنبه به روى تاتامى  مى رود. 

ماليى قهرمان جهان شد

 طلسم جودو ايران پس از 15سال شكست

مى آيند شــكل بگيرند بايد به تعطيالت 
بروند.
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حل مشكل شارژ گوشى و تبلت 
در كشورهاى خارجى

  زمانى كه به كشورهاى ديگر سفر كرده و تالش مى كنيد با اتصال 
دوشــاخه شارژر به پريز برق گوشــى يا تبلتتان را شارژ كنيد، ممكن 

است با مشكل ناسازگارى اين دو مواجه شويد.
به گزارش مهر ، براى حل اين مشــكل سوكت خاصى توليد شده 
كه مجهز به چهار پرت يو اس بى اســت كه در پشــت آنها انواع 
دوشــاخه ها با سازگارى با انواع پريزهاى موجود در جهان وجود 
دارند و با اتصال شــارژ به اين ســوكت مى توان به راحتى گوشى 

يا تبلت را شارژ كرد.
اين شارژر مسافرتى كه TurboQuad نام دارد، 4.8 آمپر ظرفيت دارد و 

امكان استفاده از هر چهار پرت شارژ آن در آن واحد وجود دارد.

دوربينى با كارايى خارق العاده 
 محققان موفق به طراحى دوربين عكاسى شده اند كه در يك ثانيه 

تريليون ها عكس مى اندازد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛  اختراعات مخترعان در سراسر 
جهان، سبب رشد و پيشرفت كشور و باز شدن دريچه هايى جديد از 
علم و فناورى مى شود؛ در اين بسته خبرى بنا داريم به معرفى برخى 

اختراعات ساخته شده در سراسر جهان بپردازيم.
به تازگى گروهى از محققان موفق به ســاخت بزرگترين تلســكوپ 
راديويى جهان شــده اســت كه مى تواند عمليات راديويى و دريافت 
امــواج كيهانى را به درســتى انجــام دهد؛ اين تلســكوپ راديويى 
دقيق ترين امواج را دريافت  مى كند و به كمك آن مى توان بســيارى از 

فعاليت هاى مخابراتى را به راحتى انجام داد.

چراغى كه با فرمان صوتى روشن مى شود
  تصاويرى از يك تبديل دوشــاخه برق هوشــمند با قيمت 125 
دالر منتشــر شده است. اين دستگاه قابليت هاى دستيار صوتى الكسا 

را فراهم مى كند و مى تواند با دستور صوتى چراغ را روشن كند.
بــه گــزارش مهــر ، تصاويــرى از يك «تبديــل دو شــاخه برق 

هوشمند»(Smart Plug) متعلق به آمازون منتشر شده است.
اين دســتگاه به طور مســتقيم به پريز ديوار متصل مى شود و قابليت 
كنترل دســتگاه متصل شده به آن را دارد. اين دستگاه كوچك قابليت 

كنترل صوتى الكسا را براى تمام گجت ها فراهم مى كند.
 همچنين گــزارش هاى مختلف حاكى از آن اســت كه اين «تبديل 
دوشاخه برق هوشمند» به كاربران اجازه مى دهد با يك دستور صوتى 

ساده چراغ را روشن كنند.

آيفون جديد در ايران 39 ميليون تومان 
قيمت خورد 

 در حالى گوشــى هاى تازه معرفى شده آيفون توسط مسافران به 
بازار كشور راه يافته كه ركورد باالترين گوشى ميليونى را زده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ كمپانى اپل به تازگى سه آيفون جديد 
خود را رونمايى و مشخصات آنها را معرفى كرد كه از آيفون هاى 10 
اس و 10 اس مكس مى توان به عنوان دو پرچمدار جديد و از آيفون 
XR بــه عنوان جايگزينى براى آيفون 8 نــام برد كه از ويژگى فيس 
آى دى و نمايشــگر بدون حاشيه پشتيبانى مى كند.iPhone XS در 
ســه مدل با ظرفيت هاى 64، 256 و 512 گيگابايت عرضه مى شود و 
قيمت اين ســه مدل به ترتيب 999، 1149 و 1349 دالر است اما اگر 

خواستار مدل بزرگتر يعنى iPhone XS Max باشيد

ماسك تنفسى نانويى براى كودكان توليد شد
 محققان در يك شــركت ايرانى موفق به توليد ماسك سوپاپ دار 

حاوى نانو الياف جاذب گرد و غبار ويژه كودكان شدند.
به گزارش مهر،  بررســى محصوالت نانو و ارائه تاييديه نانو مقياس 
به آنها از جمله فعاليت هاى مهم ســتاد توســعه فنــاورى نانو از 4 
سال گذشــته بوده است. در واقع بررســى مواد و محصوالت توليد 
و عرضه شــده در حوزه فناورى نانو، سبب شفافيت بازار محصوالت 
نانو شــده و به  ارتقاى كيفى اين محصوالت و افزايش اعتماد مصرف 

كنندگان كمك مى كند.
يكى از اين محصوالت كه توســط يك شــركت دانش بنيان به توليد 
رســيده، ماسك سوپاپ دار حاوى نانو الياف جاذب گرد و غبار ويژه 

كودكان است.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام حسين(ع):

همانا مؤمن، نه بد مى كند و نه (از بدى خويش) عذرخواهى مى كند. اما منافق، هر 
روز بد مى كند و پوزش مى خواهد.

تحف العقول، ص 177

پنجشنبه رايگان به موزه برويد
 معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى همدان گفت: به مناســبت پنجم مهــر ماه روز جهانى 
گردشــگرى، بازديد از موزه ها و تمامى اماكن گردشگرى استان روز 

پنجشنبه رايگان است.
على خاكســار در گفت و گو با ايرنا افزود: اماكن گردشــگرى استان 
كه بليت فروشــى آن ها زيــر نظر ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى است، به صورت رايگان ميزبان گردشگران و هم استانى ها 

است.
همچنين نايب رئيس جامعه هتلداران كشــور بــه خبرنگار ايرنا گفت: 
نخستين همايش جامعه هتلداران كشور روز چهارم مهر در تهران برگزار 

مى شود كه هتلداران همدان نيز در اين همايش شركت مى كنند.
شهرام شيروانى با اشــاره به اينكه براى نخستين بار است كه همچين 
همايشــى براى هتلداران كشور برگزار مى شــود، عنوان كرد: در اين 
همايش كاركنان بيش از 2 هزار هتل و هتل آپارتمان كشور شركت و 

در جهت توسعه صنعت جهانگردى همكارى مى كنند.
وى افزود: تمامى هتل ها، مهمانپذيرها، آژانس هاى گردشگرى، بخش 
دولتى و مسئوالن استان براى شركت در اين همايش دعوت شده اند.
رئيس جامعه هتلداران همدان با اشــاره بــه اينكه در حال حاضر 15 
هتل در اســتان همدان فعال هستند، اضافه كرد: از اين تعداد يك هتل 
پنج ســتاره و چهار هتل چهار ستاره به گردشگران داخلى و خارجى 

خدمات ارائه مى دهند.
گفتنى است بر اساس اعالم سازمان جهانى گردشگرى روز پنجم مهر 
مصادف با 27 ســپتامبر به عنوان روز جهانى گردشــگرى نامگذارى 
شــده است و در كشور ما نيز همچون ساير كشورها برنامه هاى ويژه 

گردشگرى برگزار مى شود.
اســتان همدان با بيش از يكهزار و 800 جاذبه گردشگرى در بين پنج 

شهر فعال در حوزه گردشگرى كشور رتبه بندى مى شود.

زندگى دوگانه سلبريتى ها
 خشــايار الوند درباره ى عملكرد صحيح ســلبريتى ها در فضاى 
مجــازى، با تاكيد بر اينكه هر بازيگرى حق اظهار نظر دارد، در عين 
حال مى گويد، اشــكال كار جايى مشخص مى شود كه هر كسى كه 
صفحه آن فرد مشــهور را دنبال مى كند، چشم و گوش بسته نظرات 

او را قبول و مى خواهد مدل آن فرد زندگى كند.
نويسنده سريال هاى «شــب هاى برره» و «مسافران» در گفت وگويى 
با ايســنا درباره ى فعاليت بازيگران در فضاى مجازى اظهار كرد: ما 
زندگى دوگانه اى داريم؛ در جامعــه، محل كار و عرصه عمومى به 
يك شكل لباس مى پوشيم و مسائلى را رعايت مى كنيم اما در فضاى 
مجازى زندگى پنهانى خود را بــه نمايش مى گذاريم و وجه پنهان 

جامعه را به تصوير مى كشيم. 
او ادامه داد: بــراى مثال بازيگرى نقش يك فــرد بدبخت را بازى 
مى كند و داعيــه درد اجتماعى دارد اما بعــد عكس هاى خود را با 
وسايل گران قيمت خود مى گذارد. اگر اين دوگانگى از طرف جامعه 
هضم شــود كه هر كس زندگى خصوصى دارد مشكل حل مى شود 
اما عمومــا اين دوگانگى از طرف جامعه درك نمى شــود. بنابراين 
وقتى كه بازيگرى پســتى را درباره گرانى يــا رنج مردم مى گذارد 
و بعد عكس هايى از وســايل گران قيمت خود به تصوير مى كشــد 
انگار ما به او حق نمى دهيم كه درباره اين مســائل صحبت كند. اين 
مســائل اغتشاشــات فكرى براى ما به وجود مى آورد. ما از ديرباز 
نتوانســتيم بازيگر را از نقش خود تفكيك كنيــم در حالى كه بايد 

اين اتفاق بيفتد.
الوند در پايان گفت: بازيگرى را اگر به عنوان يك شغل ببينيم مانند 
تمام شغل هاى ديگر است. گروه مرجع و اليت جامعه كه مردم آن ها 
را مى شناسند به دليل اينكه عده اى آنها را قبول دارند مسئوليتى را نيز 
عهده دار هستند اما فرقى با بقيه مردم ندارند و مردم مى توانند با نظر 
آن ها مخالف يا موافق باشند. اما به عنوان كسى كه مورد توجه است 
و ممكن اســت جامعه از او تاثير بگيرد بايد از مسائلى مراقبت كند 
و در حيطه اخالقى هم مسئوليت دارند بنابراين بايد عرف جامعه را 
رعايت كنند و بعدحرف خود را بزنند. اما اينكه نفع مردم چيســت؛ 
ممكن است نفع مردم آن چيزى باشد كه اين بازيگر مى گويد. اجازه 
بدهيم مردم نفع خود را خودشان تشخيص دهند؛ البته من با موجى 
كه همه دوستان درباره همه چيز نظر مى دهند موافق نيستم و با اين 
موج كه مى گويند به بازيگران چه ارتباطى دارد كه درباره همه چيز 

اظهار نظر مى كنند هم مخالفم.

بازديد مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى از كتابخانه تخصصى 

دكتر اذكايى 
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى با حضور در 
كتابخانه مركــزى همدان، از كتابخانه تخصصى دكتر 

اذكايى بازديد كرد 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، عليرضا درويش نژاد در اين 
خصوص گفت: راه اندازى اين كتابخانه فرصتى فراهم 
كرده تا همه مردم بتوانند از گنجينه وجودى اين استاد 

و فيلسوف استفاده كنند.
وى اظهار كرد: تاريخ، فرهنگ و هنر همدان از غناى 
زيادى برخوردار بوده و بايد به شايستگى معرفى شود.
پرويــز اذكايى هم در اين ديدار گفت: بيش از 4 هزار 
جلد كتاب در اين كتابخانه ثبت شــده و در دسترس 

عموم قرار گرفته است. 
اين پژوهشــگر با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهى 
از آثار اين كتابخانه به سابقه ديرينه تاريخ، فرهنگ و 
تمدن همدان اختصاص دارد؛ افزود: همدان در طول 
تاريخ چهارراه حوادث بــوده و تاثير پذيرى عناصر 

فرهنگى در تاريخ اين سرزمين به چشم مى خورد.
اذكايى با بيان اينكه تجارت از اواسط دوره قاجار در 
همدان رونق يافت، افزود: در اين دوره كاروانسرهاى 
زيادى در همدان احداث شد و فرهنگ عمومى همدان 

هم ارتقاء يافت.
وى خاطرنشان كرد: همدان از فرهنگ غنى برخوردار 
است و در طول تاريخ مفاخر و بزرگانى از اين خطه 

برخاسته و برخى در سطح جهانى تاثيرگذار شدند.

برپايى نمايشگاه عكس 
دفاع مقدس در نهاوند 

 مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند از برپايى 
نمايشگاه عكس در اين شهرستان خبر داد 

 به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان زينب سيف گفت: همزمان با فرا رسيدن 
هفته گراميداشــت دفاع مقدس و بــه منظور ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت، ارج نهادن به مقام شامخ شهدا 
و ياد آورى حماسه ســازيهاى مردمان اين سرزمين 
در طول هشت ســال، اين اداره نمايشگاه عكسى با  

موضوع دفاع مقدس برپا كرده است.
وى هفتــه دفــاع مقــدس را نمــاد اســتقامت و عــزت 
ملــت ايــران عنــوان كــرد و افــزود: جنــگ تحميلــى 
تنهــا مقابلــه بــا دشــمن بعثــى نبــود، بلكــه در واقــع 
ــاى شــرق و غــرب  ــدرت ه ــر ق ــى اب ــا تمام ــا ب م
كــه انقــالب اســالمى هماننــد خــارى در چشــم آنها 

بــود؛ مبــارزه كرديــم.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد نهاوند خاطرنشان كرد: 
دفاع مقدس از افتخارات ماندگار تاريخ اين كشــور، 
تداعــى گر ايســتادگى و مجاهدت جوانــان و نماد 

سرافرازى است.
 وى افزود: اين نمايشــگاه تا هفتم مهرماه در مجتمع 
فرهنگى و هنرى امام خمينى (ره) نهاوند در معرض 

ديد عالقمندان قرار گرفته است.

بانوى همدانى در جشنواره  
بين المللى لبنان درخشيد

 رقيه كريمى در جشنواره ى «سيده خوله» در شهر 
بعلبك لبنان حائز رتبه سوم در بخش داستان شد.

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان همدان؛ 
اين نويسنده ى همدانى كه عالوه بر رتبه هاى گوناگون 
در جشنواره هاى مختلف، كتاب هايى چون «وقتى سفر 
آغاز شد»، «در ره منزل ليلى»، «ماه پشت ابر بود»، «پنج 
آسمان پرواز» را در كارنامه خود دارد توانست در ميان 
نويسندگان ديگر كشــورهاى عربى با تسلط بر زبان 

عربى و ادبيات عرب جزو برگزيدگان باشد.
اختتاميه جشــنواره ى «سيده خوله» (دختر شهيد امام 
حسين در راه شام در بعلبك لبنان) ديروز برگزار شد 
و رقيه كريمى جايزه خود را از شيخ محمد يزبك، از 

مقامات شوراى حزب ا... گرفت.
نفرات اول و دوم اين رقابت از كشور لبنان بودند.

 عكس معروفى از رزمنده 8 سال دفاع مقدس كه 
در حال عبادت در منطقه عملياتى است، باعث تغيير 

و تثبيت مسير زندگى اين رزمنده شد.
مهدى صمدى صالح يكى از رزمندگان 8 ســال دفاع 
مقدس كه صاحب عكس معــروف رزمنده در حال 
نماز در جبهه اســت، به مناسبت هفته دفاع مقدس 
با حضور در دفتر خبرگزارى ايســنا به بيان خاطران 
دوران جبهه خود پرداخت و اظهار كرد: اواخر ســال 
1362 براى آموزش فرماندهى انتخاب شدم و در بين 

اعضاى دسته كوچكترين عضو بودم.
اين رزمنده درباره عكس معروف خود در هنگام نماز 
به ايسنا گفت: اين عكس مربوط به عمليات كربالى 
5، ساعت 3 و نيم بعد ازظهر 20 دى ماه 1365 است 
و 5 سال پس از پايان جنگ اين عكس بعنوان عكس 

ملى و عكس شهيد ثبت شد.
وى تصريح كرد: محمود بذرفرد، عكاس اين عكس، 
يكى از عكاس هاى حرفه اى جنگ است، آن روز  با 
وجود اينكه از حضور گروه فيلمبردارى در منطقه آگاه 
بودم اما متوجه گرفتن اين عكس از خودم نشــدم و 
گمان مى كردم كه تنها در حال فيلمبردارى از قسمت 

ديگرى است.
وى ادامه داد: در مناطق عملياتى شيارهايى براى استتار 
ايجاد مى كردند كه اصطالحا به آن دژ گفته مى شود، 
اين شيارها به علت باريكى براى ايستادن رو به قبله 
تنگ بود و به همين علت براى نماز خواندن به باالى 

دژ آمدم.
اين جانباز دفاع مقدس با بيــان اينكه اولين بار يكى 
از دوســتانم مرا از اين عكس آگاه كرد، يادآور شد: 
اين عكس معروف در كتاب عكســى با عنوان جنگ 
تحميلى چاپ شد كه هم اكنون در استاندارى همدان 

است.
وى بيان كرد: روزى براى ديدن عكس به استاندارى 
رفتم، عكــس را ديدم و برايم جالــب بود، يكى از 
كارمندان اســتاندارى با تيزبر بــه آرامى عكس را از 
صفحات كتاب جدا كرد و آن را به من داد و ســال ها 
بعد با آمدن دســتگاه كپى رنگى بزرگ در تهران، از 
عكس كپى گرفتم و آن را به ديوار خانه نصب كردم.

رزمنده جبهه هاى حق عليه باطل با اشــاره به اينكه 
اخبــار زيادى از ايــن عكس برايم مى آمــد، افزود: 
همرزمى به اسم سيدسعيد غياثى داشتم كه در حوزه 

هنرى به عنوان نويسنده اى دست به قلم بود مشغول به 
كار است، روزى به من گفت «مهدى هر شهرى ادعا 
مى كند اين عكس شهيد ما است» و از من خواست كه 
خاطرات جنگ را بگويم و در قالب كتاب منتشر كنيم 
كه در نهايت ايشان خاطرات من را جمع آورى كرد و  

توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رساند.
وى تصريح كرد: يك بار از سوى سپاه پاسداران عليه 
حوزه هنرى شكايت شد كه اين عكس متعلق به يكى 
از شهداى ماست اما در اولين قدم كه به سراغ عكاس 
رفته بودند، او اظهار بى اطالعى كرده و صاحب عكس 

را نشــناخته بود اما با مشــخص شدن تاريخ عكس 
متوجه شديم كه آن شهيد بزرگوار مازندرانى يك سال 

قبل از تاريخ اين عكس به شهادت رسيده است.
صمدى صالح ادامه داد: عكاس اين عكس ســال 
گذشــته براى تهيه مســتندى با عنــوان «رزمنده 
ديروز، امروز در ســنگر علم» كــه از تهران كار 
آن را آغــاز كرده بود، به همدان آمد. من در اين 
جلســه از اين عكاس تشــكر كردم نه به خاطر 
اينكــه با اين عكس مرا مشــهور كــرد بلكه اين 
عكس مســير زندگى را برايم مشــخص كرد و  

باعث شــد كه خودمراقبتى بيشــترى داشــته و 
حواسم به نوع رفتار و زندگى ام باشد.

وى با بيان اينكه كتاب خاطراتم با عنوان «آن روز سه 
و نيم بعدازظهر» به چاپ رســيده است، گفت: اين 
نام برگرفته از ساعت همان عكس معروف است كه 

توسط سيدسعيد غياثى منتشر شده است. 
اين رزمنده دفاع مقدس يادآور شد: اين عكس  هم در 
ديوارى در مســير كربال در خاك عراق نصب شده و 
هم در موزه جنگ كشور آلمان نيز اين عكس با عنوان 

«سرباز ايرانى در حال عبادت» قرار داده شده است.

عكسى كه مسير زندگى 
يك رزمند ه را تغيير داد

 تلويزيــون اين روزها بســته مرغوبى به مردم 
ارائــه نمى كند كه انتظــار 85 درصد رضايتمندى 
را داشته باشد؟ كيفيت اصل است و در تلويزيون 
ايران كميت را اصل گذاشــته اند و اين يك غلط 

راهبردى است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا، همين چندى 
پيــش بود كــه ميزگــرد و گفتگويى را بــا نادر 
طالــب زاده و رضا درســتكار داشــتيم و هر دو 
بر فــدا كردن كيفيت و توجه بــه كميت ها تأكيد 
كردند؛ رسانه ملى كه اصًال نبايد خودش را رقيب  
شــبكه هاى ماهواره اى و فضــاى مجازى بداند و 
پايش را فراتر از اين هــا بگذارد. در اين بين يك 
نكته هم كه اين دو كارشناس و كارشناسان ديگر 
به آن انتقــاد مى كنند همين نظرســنجى هاى 85 
درصدى اســت كه مردم تا اين حد از برنامه ها و 
فيلم هاى تلويزيون رضايــت دارند. البته در كالم 
و نــوع بازديدهاى تلويزيونى شــان اينگونه ديده 

نمى شود و آن رونق گذشته را صداوسيما ندارد.
البتــه در برخى اوقات با ســريال ها و برنامه هاى 
خوب و اصولى مخاطبين بســيارى پاى تلويزيون 
مى نشــينند و حتى از ماهــواره و فضاى مجازى 
دست برمى دارند كه اين خودش يك نقطه اميدى 
اســت. باز هم به قول اين دوســتان كارشــناس 
تلويزيون اين روزها بســته مرغوبى به مردم ارائه 
نمى كند كه انتظــار اين درصد باال رضايتمندى را 
داشته باشد؟ كيفيت اصل اســت و در تلويزيون 
ايران كميت را اصل گذاشــته اند و اين يك غلط 

راهبردى است.

از طرفــى محمود گبرلو هــم در گفتگويى اعتقاد 
داشت كه فضا و فرصت را بايد بيش از سلبريتى ها 
براى اهل فكر فراهم شــود تا آن ها بينديشــند تا 
فرهيختگى جاى رفتارهاى شــومنى و مصنوعى 
بدون انديشه و تفكر دوباره رونق بگيرد. حاال در 
اين شرايط دوباره ســيدمرتضى ميرباقرى معاون 
ســيما مى گويد: بيش از 80 درصد مردم مخاطب 
تلويزيون ايران هستند و نمى دانيم برخى افراد چرا 
به اين آمار شــك دارند امــا وقتى دقيق تر مطالعه 
مى كنند درمى يابند كه هر فــرد ايرانى به فراخور 
و نياز خود برخــى از برنامه هاى تلويزيون اعم از 
فيلم و سريال، ورزشى، اجتماعى، علمى، مذهبى، 

سياسى و غيره را تماشا و پيگيرى مى كند.
البته معاون ســيما دوباره موضــوع مقابله و به 
گونه اى رقابت با شــبكه هاى خارجى و اينترنتى 
را مطرح مى كند كه بسيارى از كارشناسان اعتقاد 
دارند صداوســيما نبايد خــودش را رقيب اين 
شــبكه ها بداند و پايش را بايستى فراتر بگذارد؛ 
او چنين مى گويد: در حال حاضر 17 شبكه ملى 
در تلويزيون ايران فعال هستند. آنچه مهم است، 
وحدت شــبكه ها در عين كثرت شبكه هاســت. 
بــراى مقابله بــا رســانه هاى خارجــى كه از 
ماهواره ها و شبكه هاى اينترنتى پخش مى شوند، 
نيازمند وحدت محتواى شبكه ها در عين كثرت 
شــبكه هاى رسانه ملى است. عمده نياز معاونت 
سيما را نيروى انسانى كارآمد است؛ نيرويى كه 
در برنامه  ريــزى و سياســت  گذارى ايده پرداز و 

فهيم باشد.

چرا مردم به آمار 80 درصدى 
تلويزيون شك دارند؟ 

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان اســدآباد از اتمام مرمت و 
ساماندهى محوطه كتيبه تاريخى آقاجان بالغى اين 

شهرستان خبر داد.
كامران اكبرى شــايگان در گفت وگو با ايسنادر 
توضيــح اين خبــر اظهــار كرد: بــه منظور 
حفاظت و نگهــدارى از يكى از آثار تاريخى 
ثبت شــده شهرستان در فهرســت آثار ملى، 
كتيبه  محوطه  ســاماندهى  و  مرمــت  عمليات 
آقاجان بالغــى ماننــد تعيين محــدوده كتيبه، 
سانتى   50 ديوار  با  كتيبه  محوطه  ديواركشــى 
و كف ســازى محوطه سرانجام پس از دو ماه 

رسيد. اتمام  به 
وى اعتبار قرارداد عمليات انجام شــده در كتيبه 

توســط پيمانكار را 80 ميليون تومان برشــمرد و 
گفت: در اين مرحله تعيين حريم و محدوده كتبيه 

نيز مشخص شده است.
اكبرى شــايگان با اشــاره به اينكه تكميل مراحل 
بعدى مرمت كتيبــه به اعتبارى افــزون بر 250 
ميليون تومان نياز دارد، افزود: در حال حاضر تهيه 
موالژ و جلوگيرى از نفوذ آب به پشــت كتيبه و 
راه دسترســى به كتيبه نيز از ديگر مراحل مرمت 
اين اثر تاريخى بــوده كه اين امر در انتظار اعتبار 

خواهد بود.
وى يادآور شــد: اين اثر تاريخى مربوط به دوران 
صفويه بوده كه در 21 ارديبهشــت ســال 76 به 
شــماره 1863 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت 

رسيده است.

ساماندهى محوطه كتيبه تاريخى 
آقاجان بالغى پايان يافت
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