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وارثان زمين 
 فردا نيمه شعبان ســالروز ميالد يگانه 
منجى عالم بشــريت حضرت مهدى(عج) 
مى باشــد. و منتظران ظهــور آن حضرت 
بــا دل هاى اميدوار به آخريــن بازمانده از 
نسل اســماعيل ذبيح ا... جشن و شادمانى 
بر پا مى كننــد و ارتباط قلبى خود را با آن 
حضرت بيشــتر مى كنند و سرود انتظار را 
سر مى دهند و فرج حضرتش را از خداوند 
طلب مى كنند.قرار اســت راهپيمايى نسل 
ظهور در همدان روز يكشــنبه 15 شعبان 
از ميدان امام تا ميدان قائم آل محمد(عج) 

برگزار شود.

يادداشت
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خوش به حالت كبوتر
 يــك كبوتربــاز همدانى بــراى يافتن 
پرنده گمشــده خود مبلغ يك ميليون ريال 
مژدگانى تعيين كرده اســت. خبر گمشدن 
پرنده مورد عالقه اين شهروند همدانى در 
يكى از محالت قديمى شهر واقع در كوى 
برج قربان در ورق هاى چاپ شــده با خط 
درشت روى ديوار و تير چراغ برق نصب 
شده و پرداخت يك ميليون ريال به عنوان 
مژدگانى براى يك قطعــه كبوتر (قيچى) 
به يابنده وعده داده شــده اســت. اگر چه 
كبوتربازى در حريم شــهرهاى كشورمان 

سال هاى سال است

بيم ها و اميدهاى اصالح طلبان همدان در انتخابات آينده مجلس
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

مهمترين رويداد فرهنگى در يك قدمى ايستگاه سى و دوم 

همدان با 20 غرفه 
در نمايشگاه كتاب ايران 

■ در نمايشگاه كتاب امسال از 2398 ناشر كشورى فقط 15 ناشر 
همدانى هستند 
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ميالد يگانه منجى ميالد يگانه منجى 
عالم بشريت مبارك بادعالم بشريت مبارك باد

روزنامه همدان پيام 
مركز چاپ و بسته بندى همدان

امروزآخرين مهلت استعفاى مديران
■ آغاز تمركز بيشتر وزارت كشور بر انتخابات 

چهارمين سد همدان درآستانه سرريز

براى نخستين بار 
سد «شنجور» پر شد
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در گفتگو با حجت االسالم  زارعى مطرح شددر گفتگو با حجت االسالم  زارعى مطرح شد

مهدويت و انتظار مهدويت و انتظار 
براى ظهوربراى ظهور
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خسارت هاى سيل جبران مى شود
 فرمانــدار همــدان بــا اشــاره بــه خســارت 2 هــزار و 410 ميليــارد ريالــى 
ســيل در ايــن شهرســتان گفــت: از طريــق ارائــه تســهيالت، كمــك بالعــوض 
ــان هــاى وارده  ــران ضــررو زي ــال جب ــه دنب و اســتمهال وام هــاى دريافتــى ب

بــه ســيل زدگان هســتيم.
ــا  ــر ب ــا براب ــارت ه ــران خس ــوه جب ــت: نح ــار داش ــارى اظه ــين افش حس
مصوبــات دولــت در قالــب هــاى مختلــف بــه زودى تصميــم گيــرى و اعــالم 

مــى شــود.

ــاى  ــه ه ــاورزان و خان ــه كش ــده ب ــان وارد ش ــرر و زي ــرد: ض ــه ك وى اضاف
ــا تســهيالت  مســكونى در مناطــق روســتايى و شــهرى پــس از كارشناســى ب
ــى  ــران م ــى جب ــتمهال وام دريافت ــا اس ــوض و ي ــك بالع ــت، كم ارزان قيم

شــود.
ــر  ــيل اخي ــه س ــان اينك ــا بي ــا ب ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــدان در گف ــدار هم فرمان
يكهــزار و 110 ميليــارد ريــال بــه بخــش كشــاورزى، منابــع طبيعــى، دامــى و 
باغــى و همچنيــن 170 ميليــارد ريــال بــه راه هــا و ابنيــه آســيب زده اســت، 
ــد  ــا 100 درص ــارى از 10 ت ــكونى و تج ــد مس ــزار و 260 واح ــزود: 2 ه اف

ــد. تخريــب شــده ان

ــيه  ــه در مســيل و حاش ــت ك ــم جمعي ــتاهاى ك افشــارى گفــت: برخــى روس
رودخانــه هــا دچــار آســيب شــده و قابــل بازســازى نيســتند، نيــز در منطقــه 

ديگــرى احــداث مــى شــوند.
ــاى  ــى ه ــتاها جانماي ــن روس ــراى اي ــرد: ب ــان ك ــدان خاطرنش ــدار هم فرمان
جديــدى صــورت مــى گيــرد و ســاخت و ســازها بــه ايــن مناطــق منتقــل مــى 

ــا در حــوادث احتمالــى ديگــر نيــز دچــار آســيب نشــوند. شــوند ت
وى هدايــت صحيــح روان آبهــا را بــه ســمت ســايت هــاى تغذيــه مصنوعــى 
از اقدامــات بــه موقــع در مهــار و كنتــرل ســيل دانســت و افــزود: نتيجــه ايــن 

كار بــه پــر شــدن ســفره هــاى آب زيــر زمينــى كمــك مــى كنــد.

وارثان زمين 
فيض ا... مظفرپور »

 فردا نيمه شــعبان ســالروز ميالد يگانه منجى عالم بشــريت 
حضرت مهدى(عج) مى باشــد. و منتظــران ظهور آن حضرت با 
دل هــاى اميدوار به آخرين بازمانده از نســل اســماعيل ذبيح ا... 
جشــن و شــادمانى بر پا مى كننــد و ارتباط قلبى خــود را با آن 
حضرت بيشــتر مى كنند و ســرود انتظار را ســر مى دهند و فرج 

حضرتش را از خداوند طلب مى كنند.
قرار است راهپيمايى نسل ظهور در همدان روز يكشنبه 15 شعبان از 
ميدان امام تا ميدان قائم آل محمد(عج) برگزار شــود كه در نوع خود 

كار بديع محسوب مى شود.
انتظار فرج در برخى احاديث افضل االعمال ذكر شــده است. زيرا كه 
همواره مسلمان و به ويژه شيعيان به اميد آمدن منجى كه جهان پر شده 
از ظلم و جور را پر از عدل و داد خواهد كرد لحظه شمارى مى كنند.

و اين اميد آرام بخش دل هاى بى قرار عاشــقان آل ا... اســت. كه نواده 
اسماعيل روزى خواهد آمد و اين روزهاى سخت سپرى خواهد شد.
اعتقاد به منجى ويژه شيعيان و مسلمانان نبوده بلكه در اديان ديگر نيز 
به روز موعود و ظهور منجى اعتقاد دارند اگر چه كيفيت و چگونگى 

اعتقاد به منجى تفاوت هايى با مكتب تشيع دارد.
آنچه كه از آيات قرآن برمى آيد مويد اين مطلب اســت كه عباد صالح 

خداوند وارثان آينده زمين خواهند شد.
اين آيه شريفه مى فرمايد: « و لقد كتبنا فى الزبورمن بعدالذكر ان االرض 
يرثهــا عبادالصالحون» همانا ما در زبور داود نوشــته ايم كه به تحقيق 

بندگان صالح خداوند وارثان زمين خواهند شد.»
و يا در اين آيه اى كه مى فرمايد: «و نريد ان نمن على الذين استضعفوا 
فى االرض و نجعلهم االئمه و نجعلهــم الوارثين اراده خداوند بر اين 
تعلق گرفته است كه مستضعفين را حاكمان و وارثان زمين قرار دهد.

اين وعده قطعى و تخلف ناپذير خداوند در قرآن براى نســل ظهور 
هيچ ترديدى باقى نمى گذارد كه آينده جهان از آن آنهاســت ولى بايد 
نسل ظهور شرايط مهيا كند. اگر منجى مصلح است منتظران بايد صالح 
باشند. تا بتوانند وعده الهى را تحقق بخشند كه ان االرض يرثها عبادى 
الصالحون و ياران مصلح كل بايد ويژگى هاى مصلح را در وجود خود 
تقويت كنند. اگر مصلح عدالت را اجرا خواهد كرد و اگر مصلح با ظلم 
مبارزه خواهد كرد منتظران بايد ظلم ســتيزى و عدالت طلبى را وجهه 
همت خود سازند. و اگر حضرت مهدى(عج) احكام الهى را در زمين 
اجرا خواهد كرد. منتظــران آن حضرت بايد در جهت اجراى احكام 
و حدود الهى تالش كنند و از گناه دورى و به ســوى نيكى ها حركت 
كننــد. واال ادعاى انتظار فرج بدون مهيان شــدن و ايجاد آمادگى در 

وجود خودمان و جامعه خويش ادعاى درستى نخواهد بود.
نبايد همانند تفكر انجمن حجتيه دست روى دست گذاشت و گفت 

بايد گناه و ظلم زياد شود تا حضرت مهدى(عج) تشريف بياورد.
امام راحل عظيم الشأن كه انقالب اسالمى را پيروز كرد و نظام مقدس 
جمهورى اســالمى را مستقر ساخت به شــدت با تفكر حجتيه اى ها 
مبــارزه كرد و كامًال در جهت مخالــف آن جريان منحرف انقالب را 

براى مبارزه با ظلم و فساد و اجراى عدالت به پيروزى رساند. 
و اعتقاد داشت كه بايد تالش كرد مقدمات فرج و ظهور آن حضرت 
را فراهم كرد و در شعر معروف خود نيز سروده است كه: انتظار فرج 
از نيمه خرداد كشــم پس بياييم منتظر واقعى آن امام منتظر باشــيم و 

هر روز و هر لحظه از خدا بخواهيم كه فرج آن حضرت را برساند.
اللهم عجل لوليك الفرج

1- نخستين جلســه شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى تشكيل 
شده است.

 اين تشكل كه از احزاب و تشكل هاى اصولگرا شكل گرفته بزودى 
به صورت رســمى به حضور رسانه ها اعالم موجوديت خواهد كرد. 

گويا محمود الفت دبير اتئالف انتخاب شده است.
2- حــزب عدالت طلبان ايران اســالمى از دريافــت يارانه احزاب 
خوددارى كرده اســت. گويا اين تشكل اصولگرا به داليل سياسى در 
اعتــراض به عملكرد خانه احزاب از دريافــت يارانه خوددارى كرده 

است. 
گفتنى اســت نعمــت ا... حكيم دبير كل حزب عدالــت طلبان ايران 

اسالمى مى باشد.
3- سيســتم صوتى مراسم روز ارتش با مشكل مواج شده است. گويا 
هنگام سخنرانى استاندار دقايقى سيستم صوتى بطور كلى قطع گرديده 

است. گويا وزش باد شديد علت اين مشكل بوده است.

فعاليت 393 نفر مدير كنترل كيفيت 
در همدان

ــه  ــالن دانشــگاهى اســتان همــدان ب ــارغ التحصي ــر از ف 393 نف
ــى و  ــدى، صنعت ــاى تولي ــت در واحده ــرل كيفي ــوان مديركنت عن

ــتند. ــت هس ــغول فعالي ــى مش خدمات
ــرل كيفيــت  ــر كنت ــركل اســتاندارد اســتان همــدان گفــت: مدي مدي
در واحدهــاى توليــدى و خدماتــى وظيفــه حضــور تمــام وقــت و 
ــن ســاخت،  ــه، محصــول حي ــواد اولي ــرل م انجــام بازرســى و كنت
ــد را  ــام مراحــل تولي ــدارى در تم ــى و شــرايط نگه محصــول نهاي

ــه عهــده دارد. ب
محمد مددى در گفتگو با مهر با اشــاره به نقش كليدى مديران كنترل 
كيفيت در واحدهاى توليدى و خدماتى، افزود: مديران كنترل كيفيت 
نمايندگان اداره كل اســتاندارد هستند و با ايفاى نقش خود به بهترين 
وجــه، مى توانند با مباهات به توليد ملى ادامه داده و چرخه اقتصادى 

كشور را به حركت درآورند.
ــرد  ــه كارب ــت پروان ــات درياف ــى از الزام ــه يك ــان اينك ــا بي وى ب
خدماتــى،  يــا  توليــدى  واحــد  توســط  اســتاندارد  عالمــت 
به كارگيــرى مديــر كنتــرل كيفيــت اســت، تاكيــد كــرد: هــر واحــد 
توليــدى بــراى هــر شــيفت كارى خــود ملــزم بــه بــه كارگيــرى يك 

ــت اســت. ــرل كيفي ــر كنت ــر مدي نف
ــا بيــان اينكــه انطبــاق ويژگى هــاى محصــوالت يــك واحــد  وى ب
توليــدى بــا اســتاندارد مربوطــه رابطــه مســتقيم بــا عملكــرد صحيــح 
و دقيــق مديــر كنتــرل كيفيــت واحــد دارد، ادامــه داد: در صــورت 
ــتاندارد  ــا اس ــدى ب ــد تولي ــك واح ــوالت ي ــاق محص ــدم انطب ع
ــرار  ــى ق ــورد بررس ــت م ــرل كيفي ــر كنت ــرد مدي ــه، عملك مربوط
مى گيــرد و عواقــب حقوقــى بــراى آنــان مترتــب خواهــد بــود كــه 

گاه ايــن عواقــب غيــر قابــل جبــران اســت.

 ارتش جمهورى اسالمى ايران ثابت كرده 
كه در كمك رسانى به آسيب ديدگان حوادث 
پيشتاز و پيشــگام بوده و با بصيرت و درايت 
همواره در همــه صحنه ها در كنار مردم بوده 

است.
    اســتاندار همدان در آيين گراميداشت روز 
ارتش جمهورى اسالمى اظهار داشت: ارتش 
عالوه بر وظيفه ذاتى تعريف شــده در قانون 
اساسى، در صورت ضرورت همراه و همگام با 

ساير نيروهاى مسلح حركت كرده است.
سيد سعيد شاهرخى ادامه داد: نيروهاى ارتش 
نقش مهمى در امدادرســانى بــه زلزله زدگان 
كرمانشاه و سيل اخير داشتند و به فرموده رهبر 
معظم انقالب در سيالب اخير از خودگذشتگى 

ها و صحنه هاى بى بديلى خلق كردند.
شــاهرخى گفت: امروز بصيرت و توانمندى 
نيروهــاى نظامى ايران، شــرايطى خلق كرده 
است كه دشمنان نه تنها توان تعرض به كشور، 
بلكه توان اعمال اقدام هاى استكبارى خود را 

در منطقه ندارند.
به گزارش ايرنا، وى افزود: دشمنان انقالب 
به اين نتيجه رســيده اند كه امكان روياروى 
نظامى با نيروهاى مســلح توانمند و با ايمان 
كشــورمان را ندارنــد؛ بنابراين مســتكبران 
جهــان و در راس آنها آمريكاى جنايتكار به 
زر، زور و تزويــر روى آورده تا ملت ايران 

را به زانو درآورد.
شاهرخى بيان كرد: دشــمن همچنين با بهره 
گيــرى از حربه تفرقه، به نااميــد كردن مردم 
از نظام و مســئوالن روى آورده اند؛ غافل از 
اينكــه رمز پيروزى و تداوم انقالب وحدت و 
همدلى بين اركان نظام و مردم است و بهترين 
جلوه هاى همدلى در رويدادها و حوادث اخير 

نمايان شد.
وى اظهار داشــت: اســتان همدان پيشتاز 
وحدت و همدلى اســت و در اين اســتان 
خود  وجود  بايد  كه  معتقدند  مسئوالن  همه 
را صــرف خدمت به مــردم كنند و از هر 
حركتى كــه موجب بازمانــدن از خدمت 

كنند. پرهيز  شود 
اســتاندار همدان با يادآورى حماســه آفرينى 
هاى ارتش خاطر نشــان كرد: بعد از پيروزى 
انقالب در ادامه مكر و حيله اســتكبار يكى از 
نقشه ها، قطع كردن بازوان انقالب بود بنابراين 
برخــى موضوع انحالل ارتــش را مطرح مى 

كردند.
شاهرخى اضافه كرد: امام راحل على رغم همه 
اقدامات و جوسازى ها بر استقرار قدرتمندانه 
و عزتمندانه ارتش جمهورى اســالمى تاكيد 

داشتند.
وى ادامــه داد: بعد از اين فرمان و تاييد ارتش 
از سوى بنيانگذار كبير انقالب، مردم كشور با 
حضور در خيابان ها شعار «مردم فداى ارتش 

و ارتش فداى ملت» سر دادند.
استاندار همدان اظهار داشت: ارتش قهرمان در 

جريان شــكل گيرى، پيروزى و تداوم انقالب 
در كنار مردم بوده و پشتيبانى امام راحل نقش 
كليدى در قانون اساســى براى اين نيرو تعيين 

شد.
شاهرخى افزود: طبق قانون اساسى، پاسدارى 
از اســتقالل، حفظ تماميت ارضى كشــور و 
پاسدارى از انقالب سه تكليف ارتش و ساير 

نيروهاى مسلح است.
وى گفت: زمانى كه عده اى نقشه كودتا براى 
جلوگيرى از پيروزى انقالب را مى كشــيدند 
همافران با امام راحل بيعت و شرايط را براى 

پايين كشيدن رژيم ستم شاهى فراهم كردند. 
اســتاندار همدان افزود: ايثارگرى هاى نيروى 
قهرمان ارتش و ساير نيروهاى مسلح در تاريخ 

پُر افتخار انقالب ماندگار است.
 گام برداشــتن در راه انقــالب از 

ويژگى هاى ارتش است
ارشــد نظامى آجا در استان همدان نيز  گفت: 
ايســتادگى و اســتقامت، گام برداشتن در راه 
انقالب، داشــتن بُنيه اعتقادى و ايمانى قوى، 
اخالق نيكــو، پايبندى به ديــن و ايمان، در 
خدمــت مردم بودن، احســاس فــداكارى و 
جانبازى براى آرمــان هاى انقالب و ملت از 

ويژگى هاى بارز ارتش است:
محمــد زال بيگــى، افــزود: ايــن ويژگــى هــا 
ــاى مســلح در دوران  ــق نيروه موجــب توفي

ــم  ــى و تحري ــگ تحميل ــال جن ــت س هش
هــاى ظالمانــه دشــمن در چهــار دهــه 

ــت. ــوده اس ــته ب گذش
فرمانــده پايــگاه ســوم شــكارى ارتــش 
اضافــه كــرد: نقــش ارتــش در عمليــات هاى 
پيچيــده و تاكتيكــى بيــت المقــدس، كربــالى 
ــپاه  ــار س ــن، در كن ــح المبي ــاد و فت 5، مرص
پاســداران، بســيج مردمــى و نيــروى انتظامــى 

ــر ود. وصــف ناپذي
زال بيگــى با بيــان اينكه پيوند و پيوســتگى 
ناگسستنى بين نيروهاى مسلح و مردم وجود 
دارد اضافه كرد: نقش نيروهاى مسلح عالوه بر 
مباحث نطامى در زمــان بحران و بروز باليى 

طبيعى مشهود است.
بــا  همــدان  اســتان  مســلح  نيروهــاى 
29 در  رژه  و  ســان  آييــن  برگــزارى 
فرورديــن امســال، تــوان رزمــى و دفاعــى 

خــود را بــه نمايــش گذاشــتند
ــش،  ــه ارت ــاى نمون ــگان ه ــن ي ــن آيي در اي
ــل  ــى از مقاب ــروى انتظام ــيج و ني ــپاه، بس س
جايــگاه پيــش بينــى شــده در آرامــگاه 

باباطاهــر رژه رفتنــد.
ــى،  ــاى زره ــى از خودروه ــن بخش همچني
ــزات  ــد و تجهي ــرد بلن ــا ب ــى ب ــوپ هاي ت
ــش  ــه نماي ــش ب ــن روز ارت ــى در آيي نظام

ــد. ــته ش گذاش

استاندار همدان: 

ارتش همواره دركنارمردم بوده است

  براســاس توافق وزارت كشــور و شوراى 
نگهبــان، يازدهميــن دوره انتخابــات مجلس 
شوراى اســالمى و اولين ميان دوره اى پنجمين 
دوره مجلس خبرگان رهبرى در تاريخ 2 اسفند 

امسال برگزار خواهد شد.
در اين ارتباط، ســخنگوى وزارت كشور از ارسال 
كليات و برنامه زمان بندى برگزارى يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و نخستين ميان 
دوره اى پنجميــن دوره انتخابات مجلس خبرگان 

رهبرى به شوراى نگهبان خبر داده است.
 مهمتريــن وظيفه و ماموريت وزارت كشــور 
برگــزارى انتخابات اســت و بــه همين دليل 
ايــن وزارتخانه براى برگــزارى انتخابات دوره 
يازدهم مجلس شــوراى اسالمى تدابير خاصى 
را انديشيده تا بتواند به خوبى و بدون چالش و 

حاشيه، انتخابات را برگزار كند.
انجام آموزش هاى دســت اندركاران و مجريان 
برگزارى انتخابات در چند ســطح از جمله اين 

تدابير است
وزارت كشــور اعالم كرده اســت مقدمات و 
فرآيند اجرايى برگزارى انتخابات سال 98 آغاز 
شــده و برنامه هاى آموزشى وزارت كشور براى 
بخشــداران، فرمانداران و ساير دست اندركاران 
برگــزارى انتخابات آغاز شــده و طبق جدول 

زمانبندى انجام خواهد شد.
همچنين ســخنگوى وزارت كشــور  گفته است؛ 
همايش و دوره هاى آموزشــى اســتانى از ابتداى 
ارديبهشت ماه توسط كارشناســان دفتر انتخابات 
وزارت كشــور با حضور در تمامى استان ها انجام 
خواهد شد و معاونان سياسى استاندارى ها، مديران 
كل سياسى و انتخابات، فرمانداران و بخشداران در 

اين دوره آموزشى حاضر خواهند بود.

 آموزش هــاى منطقه اى از ديگــر برنامه هاى 
وزارت كشور است كه بر اين اساس استان هاى 
كشور به يازده گروه تقســيم شده اند و از اول 
مهرماه، هر هفته مســئوالن و مجريان برگزارى 
انتخابات هر گروه در يك استان حضور يافته و 

آموزش هاى الزم به آنها داده مى شود.
 آموزش مربيان انتخابــات  از ديگر برنامه هاى 
وزارت كشــور است كه بر اساس آن، از تمامى 
استانها خواسته شده اســت كارشناسان و افراد 
مورد تاييــد خود را به وزارت كشــور معرفى 
كننــد تا آموزش هاى انتخابــات از نظر قوانين 
و مقررات، مســائل امنيتى و حفاظتى و زواياى 
اجرايى به آنها داده شــود تا اين افراد به عنوان 
مربيان آموزش ديده به استان هاى خود بازگشته 
و نسبت به ارائه آموزش به هيأت هاى اجرايى، 
كاركنان فرماندارى ها و بخشــدارى ها، اعضاى 
شعب، نمايندگان فرماندار و بخشدار و اعضاى 

شعب اخذ راى اقدام كنند.
در كنــار اين، مركز فنــاورى اطالعات وزارت 
كشــور نيز برنامــه ويژه براى آمــوزش مربيان 

فناورى اطالعات برگزار خواهد كرد.
اما اين تمام تدارك وزارت كشور براى برگزارى 
انتخابات نيست و وزير كشور بخشنامه اى براى 
ورود بدون حاشــيه اين وزارتخانه به انتخابات 

نيز صادر كرده است.
بنا به دســتور وزير كشــور، كليــه مديران اين 
وزارتخانــه كه قصد ثبت نــام در انتخابات آتى 
مجلس شوراى اســالمى را دارند، حداكثر مى 
بايســت تا پايان فروردين ماه 98 ازسمت خود 

استعفا دهند.
چنانچــه مديران وزارت كشــور تا موعد اعالم 
شــده اســتعفاى خود را اعالم نكننــد و قصد 

كانديدا تورى داشــته باشند، نامزدى آنها منتفى 
مى باشد.

اين بخشنامه شــامل مديران شاغل، استانداران، 
فرمانداران و همچنين بخشداران مى باشد.

اين در حالى است كه بر اساس قانون انتخابات 
اســتعفا 6 ماه قبل از ثبت نام بــراى كانديداى 

انتخابات مجلس در همه سطوح الزامى است.

 در طرح جامــع انتخابات نيز كه در مجلس در 
حال بررسى اســت ،در بخش انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، موضوع استعفا چهار ماه قبل از 
ثبت نام براى كانديداها مطرح شــده بود اما در 
كميســيون شوراها همان استعفا شش ماه قبل از 

ثبت نام تصويب شد.
در اين طرح كميسيون شــوراها استثنايى براى 
كانديداهاى انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 

قائل نشــده و همه گروه ها و مديران و مقامات 
براى ثبت نام در انتخابات مجلس بايد از شــش 
ماه قبل از ثبت نام اســتعفا دهنــد البته در اين 
طــرح بعضى افراد چون معاونان برخى مديران، 
اعضاى شــوراهاى روستا و شــهردارى بعضى 
از شــهر ها هم به اين ليســت اضافه شده اند و 
استعفا شش ماه قبل از ثبت نام انتخابات مجلس 

شــوراى اســالمى، براى ثبت نام در هر حوزه 
انتخابيه الزامى است.

با اين اوصاف بين بخشــنامه وزارت كشــور و 
قانــون انتخابات تعارض وجود دارد و بهتر بود 
وزير كشور كه متولى تهيه اليحه جامع انتخابات 
بــوده اين نظر خود را در اين اليحه قرار دهد تا 
به قانون تبديل شده و مشكل تعارض با حقوق 

شهروندى هم نداشته باشد.

بــه هر روى، با توجه به دســتور وزير كشــور 
،مديران اين وزارتخانه تنها تا پايان امروز شــنبه 
31 فروردين ماه فرصت دارند تا استعفاى خود 
را براى داوطلبى در انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى تقديم كرده و زمينــه تمركز وزارت 
كشــور بر اجــراى انتخابات بــا مديرانى كه از 
فعاليت آنها تا پايان انتخابات مطمئن اســت را 

فراهم كنند.
 در اجــراى اين بخشــنامه وزير كشــور گويا 
مديران وزارت كشــور در استان همدان چندان 
تمايلى به اســتعفا ندارند و به جز استعفا معاون 
فرماندار اســدآباد، تا كنون پيــش بينى ها براى 

استعفاى دو فرماندار ، يكى از مدى
ران ستادى استاندارى و سه بخشدار  و مديران 
وزارت كشورى در ديگر استان ها ،درست نبوده 
مگــر آنكه امروز بر تعداد داوطلبان اســتعفايى 

هاى وزارت كشور افزوده شود.
هر چند استقبال مديران وزارت كشور از استعفا 
براى داوطلبى انتخابات در استان  گرم نبوده اما 
اين به معنى نبود داوطلبانى با ســابقه مديريت 
يا كارشناســى در وزارت كشــور در انتخابات 
اســتان نيست و از هم اكنون گمانه زنى هايى از 
حضور برخى اســتانداران ، معاونين ، مديران و 
فرمانداران قبلى وزارت كشور در استان مشاهده 
مى شود كه حضور هر يك مى تواند نويدبخش 
انتخاباتــى داغ در اســتان و اوج گرفتن رقابت 

انتخاباتى باشد.
با اين اوصاف، همچنان بايد در انتظار ماند كه تا 
پايان امروز چه كسانى حضور خود در انتخابات 
را با اســتعفا از مديريت در وزارت كشور اعالم 
مــى كنند و ميزان تاثير گذارى آنها در انتخابات 

به چه ميزان خواهد بود.

دانش آموزان همدان 
به سيل زدگان كمك كردند

 دانش آموزان بيش از 2 هزار و 500 مدرســه استان همدان، با برپايى 
آيينى با عنوان «سيل مهربانى همكالســى ها» كمك هاى خود را براى 

ارسال به مناطق سيل زده جمع آورى كردند.
به گزارش ايرنا، معاون برنامه ريزى و پژوهشى آموزش و پرورش استان 
همدان در اين آيين كه امروز چهارشــنبه در دبيرســتان فروغ همدان به 
صورت همزمان با مدارس سراسر استان برگزار شد، گفت: سيل موجب 
رنج مردم و كاهش صبر زندگى آن ها شــده و ما بايد در بهبود وضعيت 

زندگى آن ها سهيم باشيم.
كاوه برخوردارى افزود: براى كمك به سيل زدگان بايد از بهترين اموال 
خود به آن ها كمك كنيم و نبايد جنس هاى كهنه براى آن ها ارسال شود.

وى اظهار داشت: كمك هاى نقدى و غير نقدى دانش آموزان استان، پس 
از جمع آورى به سمت استان هاى سيل زده ارسال مى شود.

پويش سيل مهربانى همكالسى ها به منظور همدلى با هموطنان در مناطق 
ســيل زده با شعار «هر دانش آموز يك پاكت» توسط وزارت آموزش و 
پرورش و با مشاركت سازمان دانش آموزى، اتحاديه انجمن هاى اسالمى 
دانش آموزان، بســيج دانش آموزى و جمعيت هالل احمر در ســطح 

مدارس اجرا شد.

سرمازدگى در انتظار 
محصوالت باغداران همدانى

 مســئول مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با بيان اينكه بارش 
باران در نقاط جنوبى اســتان شديد تر است و احتمال آبگرفتگى وجود 
دارد، افزود: در شهرستان همدان نيز در ساعات بعداز ظهر و امشب شدت 
بارش ها بيشتر بوده و احتمال آبگرفتگى معابر دور از انتظار نيست.محمد 
حســن باقرى شكيب در گفت وگو با تسنيم از كاهش محسوس دما در 
هفته آينده خبر داد و گفت:  در روزهاى دوشــنبه و سه شنبه هفته آينده 
حداقل دماى شهرستان هاى استان  به زير صفر درجه هم مى رسد. باقرى 
شكيب افزود: باتوجه به اين كاهش دماى 4 تا 6 درجه اى، احتمال بروز 
خسارت به گل ها، درختان و محصوالت كشاورزى وجود دارد بنابراين 
باغداران و كشاورزان بايد تدابير الزم را براى جلوگيرى از سرمازدگى و 

خسارت اتخاذ كنند.

آغاز تمركز بيشتر وزارت كشور بر انتخابات 

امروز آخرين مهلت استعفاى مديران
 مهلت نامزدهاى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى امروز به پايان مى رسد.

ــوراى  ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب ــان، يازدهمي ــوراى نگهب ــور و ش ــق وزارت كش ــاس تواف براس
اســالمى و نخســتين ميــان دوره اى پنجميــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــرى در تاريــخ 2 اســفند امســال 

برگــزار خواهــد شــد.
بنــا بــه دســتور وزيــر كشــور، تمامــى مديــران ايــن وزارتخانــه كــه قصــد ثبــت نــام در انتخابــات آتــى 
مجلــس شــوراى اســالمى را دارنــد، حداكثــر مــى بايســت تــا پايــان فرورديــن مــاه 98 ازســمت خــود 

ــتعفا دهند. اس
ــد و قصــد  ــا موعــد اعــالم شــده اســتعفاى خــود را اعــالم نكنن ــران وزارت كشــور ت چنانچــه مدي
كانديــدا تــورى داشــته باشــند، نامــزدى آنهــا منتفــى مــى باشــد. ايــن بخشــنامه شــامل مديــران شــاغل، 

اســتانداران، فرمانــداران و همچنيــن بخشــداران مــى باشــد.
بــا توجــه بــه دســتور وزيــر كشــور ،مديــران ايــن وزارتخانــه تنهــا تــا پايــان امــروز شــنبه 31 فروردين 
ــراى داوطلبــى در انتخابــات مجلــس شــوراى اســالمى  ــا اســتعفاى خــود را ب مــاه فرصــت دارنــد ت

تقديــم كننــد.

پيوســتگى  و  پيونــد 
نيروهاى  بين  ناگسستنى 
مسلح و مردم وجود دارد 
، نقش نيروهاى مســلح 
عالوه بر مباحث نظامى در 
زمان بحران و بروز باليى 

طبيعى مشهود است

س
فار

س: 
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پيام؛  همــدان  خبرنگار  نهاونــد-   
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: ســيالب اخير كه در 
اثر  بارش هاى روزهاى نخســت سال 
در شهرســتان نهاوند رخ داد خسارت 
و آسيب هاى بســيارى به بخش هاى 
مختلف كشاورزى، خدماتى ،مسكن و 

راه شهرستان وارد كرد.
حسن بهرام نيا گفت؛اين خسارت ها با 
جمــع آورى اطالعات در بخش ها در 
حال افزايش است و تاكنون بر اثر آمار 
ارائه شــده،  بيش از 200 ميليارد تومان 
خســارت به بخش هاى كشاورزى، راه 
و مســكن، آب و فاضالب نهاوند وارد 

شده است.
حسن بهرام نيا با تاكيد بر اينكه در بحث 
بررسى اقدامات صورت گرفته 4 وزير 
مرتبط با بحث بحران در مجلس حاضر 
شده اند، گفت: خوشــبختانه در زمينه 
پيشگيرى از خســارات بيشتر اقدامات 

خوبى انجام شده است.
فرماندار نهاوند هم با بيان اينكه محور 
نهاوند - نورآباد پس از گذشت 12 روز 

بازگشايى شده است.
مــرادى ناصرى در جمــع خبرنگاران 
گفــت:  در 12 روز گذشــته با ورود 
جــدى اداره كل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان همدان و شهرستان 

نهاوند 3 نقطه محور نهاوند نورآباد كه 
دچار رانش زمين و ريزش كوه شده بود 

اصالح شد.
وى با تاكيد بر اينكه على رغم بازگشايى 

مسير بايد تردد در اين محور با احتياط 
انجام شــود، گفت: در حال حاضر هيچ 
يــك از محورهاى شهرســتان نهاوند 

مسدود نيست.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

2 ميليارد متر مكعب آب با سازه هاى آبخيردارى
 مهار شد

 معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
گفت: مهار 2 ميليارد متر مكعب روان آب در ســيل اخير يكى از آثار مثبت ســازه هاى 

آبخيزدارى است.
خســرو شهبازى در نشست اعضاى كارگروه صندوق توسعه ملى اداره كل منابع طبيعى 
همدان با بيان ضرورت و اهميت اجراى طرح هاى آبخيزدارى افزود: رهبر فرزانه انقالب، 
دولت ، نمايندگان مجلس و همه مسئوالن بر اجراى طرح هاى آبخيزدارى، آبخواندارى 

و حفظ پوشش گياهى در جنگل ها و مراتع تاكيد دارند و اين توجه مسئوليت و وظايف 
كاركنان اين سازمان را بيشتر مى كند.

معاون آبخيزدارى، مراتع و امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور اضافه 
كرد: آبخيزدارى به يك عملكرد و فعاليت خاص اطالق نمى شــود بلكه كار آبخيزدارى 

يك كار ويژه هنرى و فن مديريت حفظ منابع آب و خاك است.
شهبازى با بيان اينكه مديريت جامع آبخيز متناسب با شرايط اقليمى تغيير مى يابد گفت: 
در مديريت جامع آبخيز عالوه بر ســازه هاى مكانيكى اقدامات بيولوژيكى، اجراى طرح 

كاداستر اراضى ملى و تقويت پوشش گياهى نيز صورت مى گيرد.
وى افزود: اقداماتى نظير تقويت پوشــش گياهى، حفاظت از جنگل ها، احيا و توســعه 

جنگل، پيشــگيرى و اطفاى حريق در عرصه هاى منابــع طبيعى و جلوگيرى از قاچاق 
چوب در قالب مديريت جامع آبخيز اجرايى مى شود.

معاون آبخيزدارى، مراتع و امور بيابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور بيان 
كرد: بيش از 80 درصد وســعت كشور عرصه هاى منابع طبيعى و در زمره انفال بوده و 
كليد دار حفظ و حراســت از اين اراضى ســازمان جنگلها و اداره هاى كل منابع طبيعى 

استان ها هستند.
شهبازى اظهار داشت: بايد چشم اندازهاى طرح مديريت جامع در سال جارى را 
بر اســاس حوزه هاى الگويى تبييــن كرده و نظارت و ارزيابى را در اين بخش ها 

داد. افزايش 

طرح «هر مسجد، يك خانه» كمك به 
سيل زدگان را سازمان يافته تر مى كند

 طــرح «هــر مســجد، يــك خانــه» موجــب مى شــود كمــك بــه 
ــر انجــام  ــه شــكل ســازمان يافته ت ــر و ب ــان كمت ســيل زدگان در زم

شــود.
ــان اينكــه يكــى از  ــا بي ســخنگوى كميســيون فرهنگــى مجلــس ب
ــه ســيل زدگان بى برنامگــى اســت اظهــار  مشــكالت يارى رســانى ب
كــرد: هــر فــردى بنــا بــر ســليقه خــودش ورود مى كنــد و برخــى 
ــانى  ــه كمك رس ــد ك ــن زدن ــازى دام ــاى مج ــه آن در فض ــز ب ني

هدفمنــد نيســت.
ــا  ــارس ب ــا ف ــو ب ــواه در گفت و گ ــد آزاديخ ــالم اح ــت االس حج
ــوى از  ــه اينكــه بســيج مســتضعفين داراى يــك شــبكه ق اشــاره ب
ــيج از  ــف بس ــار مختل ــزود: اقش ــت اف ــردم اس ــف م ــار مختل اقش
ــاف و ...  ــگاهيان، اصن ــان، دانش ــالب، مهندس ــكان، ط ــه پزش جمل
ــيل زده  ــردم س ــه كمــك م ــازمان يافته تر ب ــد س ــى مى توانن ــه خوب ب

بشــتابند.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان 
ــاده اســت  ــردم آم ــه كمــك م ــا ب اينكــه بســيج هميشــه در تنگناه
تصريــح كــرد: طــرح «جهــاد همبســتگى ملــى» ســازمان بســيج بــا 
ــك، يــك مدرســه» و  ــه»، «هــر بان ــوان «هــر مســجد، يــك خان عن
ــه  ــوازم خانگــى» موجــب مى شــود كمــك ب «هــر كاســب، يــك ل
ســيل زدگان در زمــان كمتــر و البتــه ســازمان يافته تــر انجــام شــود.

ــا اشــاره بــه اينكــه بــدون ترديــد ايــن اقــدام توســط بســيج  وى ب
ــراى ســاير دســتگاه ها نيــز باشــد  مســتضعفين مى توانــد الگويــى ب
ــتگاه هاى  ــن دس ــى بي ــد تركيب ــتگاه ها مى توانن ــه داد: ديگــر دس ادام
حاكميتــى و دولتــى و توانمندى هــاى مــردم ايجــاد كننــد تــا 

ــود. ــام ش ــى انج ــه نحــو مطلوب ــانى ب كمك رس
ــدون  ــد ب ــى نمى توان ــه تنهاي ــت ب ــه دول ــان اينك ــا بي ــواه ب آزاديخ
ــان  ــد خاطرنش ــران كن ــيل زدگان را جب ــارت س ــردم خس ــك م كم
ــر منتظــر  ــه اگ ــه كمــك ســيل زدگان بشــتابند چراك ــردم ب ــرد: م ك
دولــت بمانيــم، هموطنــان مــا در ســه اســتان ســيل زده بــا مشــكل 

مواجــه مى شــوند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه از ظرفيــت مردمــى بايــد حداكثــر 
اســتفاده صــورت گيــرد گفــت: دولــت هــم بايــد بــراى كمــك بــه 

ســيل زدگان بــا اســتفاده از تمــام ظرفيت هــا ورود كنــد.

تحقق 68 درصدى تعهد خيرين مدرسه ساز 
همدان

 معــاون مشــاركت هاى مردمــى ســازمان نوســازى مــدارس 
ــارد و  ــتان 30 ميلي ــاز اس ــن مدرسه س ــد خيري ــت: تعه ــدان گف هم
ــارد و 500 ــزان 20 ميلي ــن مي ــه از اي ــوده ك ــان ب ــون توم 600 ميلي

ــده اســت. ــق ش ــادل 68 درصــد آن محق ــان مع ــون توم ميلي
بــه گــزارش فــارس، مريــم بهمــرام در بيســت و يكميــن جشــنواره 
خيريــن مدرسه ســاز رزن بــا بيــان اينكــه ايــن جشــنواره از 
ــال  ــاه امس ــا 30 خردادم ــده و ت ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــاه س بهمن م
ادامــه دارد اظهــار كــرد: ايــن جشــنواره بــا رويكــرد افزايــش ايمنــى 

ــود. ــزار مى ش ــاز برگ ــن مدرسه س ــت خيري ــا هم ــدارس ب م
بهمــرام افــزود: تاكنــون جشــنواره خيريــن مدرسه ســاز از 19

منطقــه اســتان در هفــت منطقــه برگــزار شــده و بقيــه مناطــق هــم 
ــرد. ــد ك ــزار خواهن ــاه برگ ــا 30 خردادم ــنواره را ت ــن جش اي

معــاون مشــاركت هاى مردمــى ســازمان نوســازى مــدارس همــدان 
ــون  ــان شــكل گيرى تاكن ــتان از زم ــن مدرسه ســاز اس ــزود: خيري اف
291 پــروژه در قالــب يك هــزار و 760 كالس درس بــه آمــوزش و 

ــد. ــه كرده ان پــرورش اســتان هدي
ــارد  ــتان 30 ميلي ــاز اس ــن مدرسه س ــد خيري ــرد: تعه ــار ك وى اظه
و 600 ميليــون تومــان بــوده كــه از ايــن ميــزان 20 ميليــارد و 500

ــون تومــان معــادل 68 درصــد آن محقــق شــده اســت. ميلي
فرمانــدار رزن نيــز هزينــه در آمــوزش و پــرورش را ســرمايه گذارى 
دانســت و اظهــار كــرد: ارتقــاى ســطح علمــى جامعــه بــا 
مشــاركت هاى مردمــى مى توانــد بســيار ســريعتر بــه نتيجــه برســد.

ســيدرضا ســالمتى از خيريــن بــه عنــوان بــازوان توانمنــد آمــوزش 
و پــرورش يــاد كــرد و گفــت: خوشــبختانه گام هــاى موثــرى بــراى 
اســتفاده از ظرفيــت خيريــن در امــر مدرسه ســازى برداشــته شــده 

اســت.
وى افــزود: زيربنــاى تعليــم و تربيــت در آمــوزش و پــرورش ايجــاد 
مى شــود بــه هميــن دليــل اگــر مشــكالت ايــن بخــش حــل شــود 

دانش آمــوزان بــا اســتعدادترى بــه جامعــه معرفــى خواهنــد شــد.
ــه  ــا ب ــان اينكــه ت ــا بي ــز ب ــرورش رزن ني رئيــس اداره آمــوزش و پ
امــروز 15 مدرســه توســط خيريــن مدرسه ســاز شهرســتان ســاخته 
ــا هــدف  شــده اســت گفــت: امســال اســتفاده از كمــك خيريــن ب
ايجــاد منابــع پايــدار بــراى آمــوزش پــرورش بــا تبديــل بخشــى از 
فضاهــاى آموزشــى بــه فضــاى تجــارى و ايجــاد ارزش افــزوده در 

برنامــه قــرار دارد.
رحيــم عطايــى خاطرنشــان كــرد: پنــج مدرســه در بخــش مركــزى 
رزن نيازمنــد همــت خيريــن بــراى احــداث مدرســه جديــد اســت.

بيمه ها 240 ميليارد تومان 
به حوزه سالمت همدان بدهكارند

 بيمه ها بيش از 240 ميليارد تومان به حوزه ســالمت در اســتان 
همدان بدهكار هستند.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا در همدان در مراسم تكريم 
و معارفه مدير شــبكه بهداشــت و درمان رزن با بيان اينكه به چهار 
شهرستان شمال اســتان در حوزه سالمت بى مهرى شده است اظهار 
كرد: در اين چهار شهرســتان يك دستگاه سى تى اسكن وجود ندارد 
در حالى كه شهرستان هاى جنوب استان مجهز به اين دستگاه شده اند.

به گزارش فارس  سيد حبيب ا... موسوى بهار با بيان اينكه براى رفع اين 
مشــكل دو دستگاه سى تى اسكن براى رزن و كبودراهنگ خريدارى 
شــده و به زودى نصب خواهد شد گفت: در رزن به خاطر تردد زياد 
وسايل نقليه، راه اندازى دستگاه سى تى اسكن بسيار احساس مى شود 
كه با مشاركت يك خير راه اندازى ساختمان سى تى اسكن در مراحل 

آخر قرار دارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا در همدان با بيان اينكه اين 
دانشگاه هيچ مشكل يا زاويه اى با ساير دستگاها ندارد و هميشه فضاى 
تعامل برقرار بوده اســت افزود: براى ما فرقى نمى كند كه چه كسى به 
ما مراجعه مى كند هركس با هر گرايش سياسى و مذهبى مراجعه كند 

وظيفه داريم به او خدمات ارائه كنيم.
وى با بيان اينكه رزن تنها شهرســتان همدان است كه بعد از انقالب 
بيمارســتان مناسبى در آن احداث نشــده است اظهار كرد: با پيگيرى 
نماينده مردم رزن در مجلس عمليات اجرايى بيمارســتان جديد 150

تختخوابى اين شهرستان آغاز شده است.
موسوى بهار با بيان اينكه متاسفانه در رزن بيش از اندازه سياسى كارى 
وجود دارد كه بايد مسووالن فكرى براى آن كنند گفت: با چه زحمتى 
دنبال ساخت بيمارستان بوديم اما عناصرى در داخل شهرستان مخالف 

ساخت آن بودند كه براى من جاى تعجب داشت.
 تكميل بيمارستان 150 تختخوابى رزن، 5 سال ديگر

وى ادامه داد: اگر حتى با يكديگر مشــكل هم داشته باشيم بايد براى 
منافع شهرســتان تالش كنيم، اين بيمارستان بايد ساخته شود چراكه 

ممكن است ديگر اين فرصت ها ايجاد نشود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در همدان اظهار كرد: رديف ملى 
براى ساخت بيمارســتان 150 تختخوابى رزن ايجاد شده و پيمانكار 
پروژه نيز فعال است، ضمن اينكه پيش بينى بر تكميل اين مجموعه تا 

پنج سال آينده است.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با بيان اينكه بيمه سالمت ايرانيان 
در حال حاضر 40 ميليون نفر را در كشــور زير پوشش دارد گفت: از 
اين تعداد  6 ميليون نفر كارمند و 34 ميليون نفر به صورت رايگان زير 

پوشش بيمه سالمت هستند.
وى بــا گاليه از عملكرد بيمه تاميــن اجتماعى در پرداخت مطالبات 
حوزه ســالمت گفت: سازمان بيمه تامين اجتماعى و ساير بيمه ها در 
استان 240 ميليارد تومان به حوزه سالمت بدهكار بودند كه بخش زياد 

اين بدهى مربوط به بيمه تامين اجتماعى است.
سيد رضا سالمتى، فرماندار رزن نيز ساخت بيمارستان 150 تختخوابى 
را مهمترين مطالبه مردم دانست و ساخت 30 پروژه بهداشتى و خريد 

دستگاهاى جديد را از ديگر خدمات دولت عنوان كرد.
رئيس سابق شــبكه بهداشــت و درمان رزن هم از جذب 2 ميليارد 
تومان براى ساخت و تجهيز بخش هاى مختلف بيمارستان، درمانگاه ها 
و اورژانــس طى 18 ماه اخير خبــر داد و گفت: انجام مقدمات ايجاد 
پد بالگرد، ساخت پانســيون 12 واحدى و انجام مقدمات راه اندازى 

اورژانس روستاى غينرجه از مهمترين اقدامات انجام شده است.
على عباسى افزود: در 9 سال اخير حتى يك مورد مرگ مادر باردار در 
بيمارستان وليعصر(عج) نداشتيم كه اين امر يكى از مهمترين افتخارات 

شهرستان است.
در پايان اين مراسم از زحمات على عباسى تجليل و مهران جبارى به 

عنوان رئيس شبكه بهداشت درمان شهرستان رزن معرفى شد.

روابط عمومى اداره  كل امور مالياتى استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده
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مهدى ناصرنژاد »
 يك كبوترباز همدانى بــراى يافتن پرنده 
گمشــده خود مبلغ يك ميليون ريال مژدگانى 

تعيين كرده است. 
خبر گمشــدن پرنده مورد عالقه اين شهروند 
همدانــى در يكــى از محالت قديمى شــهر 
واقع در كوى برج قربــان در ورق هاى چاپ 
شــده با خط درشــت روى ديوار و تير چراغ 
برق نصب شــده و پرداخت يك ميليون ريال 
بــه عنوان مژدگانــى براى يــك قطعه كبوتر 
(قيچى) به يابنده وعده داده شــده است. اگر 
چه كبوتربازى در حريم شــهرهاى كشورمان 
سال هاى سال اســت كه به عنوان يك حرفه 
يا ســرگرمى مزاحم عملــى مجرمانه خوانده 
مى شود و از منظر افكار عمومى و مدنيت نيز 
عملى نكوهش شده مى باشد وليكن خواسته يا 
ناخواسته و به هر شكل مجاز يا غيرمجاز، در 
حال حاضر پرنده بازى و نگهدارى و پرورش 
انواع پرنده به مشغله اى پر درآمد در جامعه ما 

تبديل شده است.
در اين خصوص پــرورش گونه هاى مختلف 
پرنده هــاى زينتى به صــورت مجاز در اغلب 
شهرهاى ايران رو به گسترش است و همدان 
از شهرهاى شناخته شده در پرورش گونه هاى 
زينتى و رنگارنگ نظيــر قنارى و بلبل و فنچ 
به شــمار مى رود و ساالنه هزاران قطعه از اين 
گونه هاى حيوانى از همدان به خارج از كشور 
از جمله كشورهاى حوزه خليج فارس صادر 
مى شود و ارزآورى نسبتاً خوبى هم براى صادر 

كنندگان دارد. 

اما صرف نظر از موضوع مشــغله و درآمدزايى 
نگهدارى و پرورش پرنــدگان و يا حيواناتى 
جورواجور براى عده اى خاص، به اين نتيجه 
مى رسيم كه در دنياى عجيبى زندگى مى كنيم و 
ياد آن مصداق معروف و ســخن حاج ميرزاى 
آقاسى سياست مدار دوره قاجاريه مى افتيم كه 
يك نفر را براى حفر چــاه آب در يك زمين 
خشــك و باير اجير كرده بود و چاه كن چند 
نقطــه از زمين را تا اعماق چنــد مترى براى 
دســتيابى به آب كند و كند و به آب نرســيد 
تا اينكه از اين كار خود خســته و نااميد شده 
و روى به صدراعظــم قاجاريه كرده و گفت، 
حضرت اجل در اين منطقه خشــك هرگز به 
آب نخواهيــم رســيد و كار بى ثمرى را انجام 
مى دهيم اما پاسخ شــنيد، اگر حفر اين چاه ها 
براى خود ما آب ندارد حداقل براى شــما كه 

پيمانكار ما هستيد نان خوب دارد!
حال شده اســت كار همين جماعت پرنده باز 
كه چگونه حاضر مى شوند با طيب خاطر براى 
يافتن پرنده گم شده خود كه بيشتر از 200 گرم 
وزن آن نيست 100 هزار تومان مژدگانى بدهند. 
قطعاً قيمت مرسوم چنين پرنده هايى خاص نزد 
صاحبان آن بسيار فراتر از اين رقم هاست و بايد 
در نظر داشــت صرف ارزش كم يا زياد چنين 
حيوانات و اشــياء و لــوازم و خاص و آنتيك 
نيست كه بين طيف هاى حرفه اى با قيمت هاى 
بــاال رد و بــدل و معامله مى شــود بلكه بايد 
عاشق و به قول خود جماعت آن، معتاد چنين 
دلبستگى ها بود تا بتوان از تمام سرمايه زندگى 
گذشت و به دلخواه خود پرداخت، كما اينكه 

بسيارند كسانى كه كلكسيون 
دار اشــياء و لوازمى كهنه و 
قديمى هستند در حالى كه 
چنين دارايى ها ممكن است 
نزد افراد عادى فاقد ارزش 
يا جذابيت باشد و اين ليلى 
فقط براى قيس عامرى است 
كه دوست داشتنى و قابل از 

جان گذشتن است.
قطعاً آن كبوتر باز ليالجى كه 
ممكن است به خاطر قيچى 
گمشده اش اين روزها دچار 
تب و هذيان شديد هم شده 
باشد، تمام سرمايه پرهياهو 
و گوشــنوازش تنها همين 
يك قطعه كبوتر گران قيمت 

نيســت و صاحب گنجينه اى پرتعداد از چنين 
پرندگان جلد و خوش پرواز است، در حالى كه 
چنين سرمايه اى مى تواند دستمايه اصلى براى 
يك كارآفرين موفــق در حوزه هاى توليدى و 

خدماتى باشد.
اين چنين است كه از نظر بسيارى انسان هاى 
آينده نگر و البته منطق گرا، آن هم در شــرايط 
بســيار دشوار اقتصادى جامعه امروز ما، شايد 
بتوان از محل ســرمايه گذارى براى نگهدارى 
و پــرواز پرنده هــاى خانگــى و پرداختن به 
كبوتــر بــازى و شــرط بندى هاى معمولش، 
يــك كار توليدى و ثمربخــش ايجاد كرده و 
زمينه خداپســندانه اى براى اشتغال جوان هاى 
تحصيلكرده و بيكار و العالج فراهم ســاخته 

و قــدم موثرتــرى براى كاهــش آالم جامعه 
برداشت. 

جوان هايى كه اين روزها به مناسبتى خاص و 
مقدس ميالد حضرت على اكبر (ع) به نام و ياد 
آنهاست و 28 فروردين ماه را به نام روز جوان 
در ميهن اسالمى جشن گرفته ايم. يادمان باشد 
خيلى از جوان هاى ما براى دســتيابى به شغل 
و تحقق روياهاى خود از خانه و كاشــانه هاى 
خود بيرون زده و آواره شــهرها و ديار غربت 
هستند و خيلى از اين جوان ها هم كمتر مورد 
پرس وجو و يــاد خانواده هــاى خويش قرار 
مى گيرند و شــايد هم يافتن نام و نشــان آنها 
ارزش مژدگانى 100 هزار تومانى را نداشــته 

باشد، پس خوش به حالت كبوتر!

خوش به حالت كبوتر

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان با بيان اينكه 99 درصدى ســد شنجور 
رزن پر شده است گفت: اين سد نيز به زودى 

سرريز مى شود.
منصور ستوده در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اينكه حجم آب تمام سدهاى استان به بيش از 
80 درصد ظرفيت خود رسيده اند اظهار كرد: 
ميزان بارندگى سال آبى 285 ميلى متر است كه 
در مدت مشابه سال گذشته 216 ميلى متر و در 

بلند مدت 287 ميلى متر است.
وى با بيان اينكه ميزان بارندگى ها نســبت به 
ســال قبل 170 درصد افزايش داشت گفت: 
اين ميزان بارندگى نســبت به بلندمدت 104

افزايش را نشان مى دهد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
يادآور شد: حجم آب ســد اكباتان اكنون 34
ميليون و 600 هزار متر مكعب اســت كه در 
حال سرريز اســت، ضمن اينكه سال گذشته 
در مقايسه با مدت مشابه امسال حجم سد 13

ميليون و 760 هزار مترمكعب بود.
 صد درصد سد اكباتان پر است

وى با بيان اينكه اكنون صد درصد سد اكباتان 
پر اســت در حالى كه سال گذشته 41 درصد 
آن پــر بود ادامــه داد: 21 متر مكعب در ثانيه 
ورودى آب به ســد است كه بيش از يك متر 
مكعب آن براى تأمين شــرب شــهر همدان 

برداشت مى شود.
ستوده با اشاره به اينكه 14 متر مكعب از آب 
ســد اكباتان از طريق دريچه خارج مى شــود 

افزود: بيش از 5,2 مترمكعب حجم آب نيز از 
طريق سرريز خارج مى شود.

وى با بيان اينكه ســرريز سد اكباتان به سمت 
سد آبشينه هدايت مى شود بيان كرد: پس از پر 
شدن سد آبشــينه مابقى آب سرريز از طريق 

رودخانه جارى مى شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
با بيان اينكه 88 درصد ســد آبشــينه پر است 
گفت: 4 ميليون و 420 هزار متر مكعب حجم 

ذخيره آب سد آبشينه است.

حجم آب سد شيرين سو به 80 درصد رسيد
وى حجم آب ســد شيرين سو را 3 ميليون و 
510 هزار مترمكعب دانســت و تصريح كرد: 

80 درصد اين سد پر است.
ستوده به ســرريز شدن سد كالن مالير اشاره 
كرد و گفــت: 45 ميليون و 750 هزار مكعب 
حجم آب اين ســد است كه ورودى آن 16,5

مترمكعب در ثانيــه بوده و تمام آن نيز خارج 
مى شود.وى با اشــاره به اينكه سد سرابى نيز 
در حال سرريز اســت افزود: 9 ميليون و 30

هزار مترمكعب حجم اين ســد است كه 5,1
مترمكعب آن از سرريز خارج مى شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
با بيان اينكه 99 درصدى سد شنجور رزن پر 
اســت بيان كرد: اين سد نيز به زودى سرريز 
مى شــود كه اكنون 5 ميليون و 170 هزار متر 

مكعب حجم مخزن آن است.
وى با اشاره به اينكه 78 درصد سد نعمت آباد 
پر است خاطرنشان كرد: 3 ميليون و 650 هزار 

متر مكعب نيز حجم مخزن اين سد است.

چهارمين سد همدان درآستانه سرريز

براى نخستين بار سد «شنجور» پر شد

محور نهاوند - نورآباد پس از 12 روز بازگشايى شد

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.
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متأسفانه برخى اتفاقات به 
ويژه سياه نمايى ها در مورد 
وقايــع مختلف در يكى دو 
افزايش  باعث  اخير،  سال 
نتيجه  در  و  بى اعتمادى ها 
«يأس» بخش قابل توجهى 
از مردم شده و همين امر، 
ممكن اســت باعث شود 
كار  سياسى،  گروه هاى  تا 
ســختى را در زمينه اقناع 
اين دسته جهت شركت در 

انتخابات داشته باشند

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

خبر
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رئيس جمهور: 
ارتش همواره فداكارى كرده است

 رئيس جمهور با اشاره به رشادت هاى ارتش در طول سالهاى 
پس از انقالب اسالمى ايران تاكنون گفت: در طول اين 40 سال 
ارتش همواره در كنار واليت و مردم و براى پاسدارى از تماميت 
ارضى و اســتقالل كشــور و نظام بوده و در اين مسير فداكارى 

كرده است.
به  گزارش  ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، در 
مراسم رژه سالروز ارتش اســالمى طى سخنانى با تبريك چهل 
و يكمين ســالگرد ارتش جمهورى اســالمى ايران، اظهار كرد:   
ارتش جمهورى اسالمى ايران نقش بسيار ارزشمندى در پيروزى 
انقالب اســالمى قبل از پيروزى اين انقالب و 22 بهمن داشــته 

است.
وى افزود: آن زمان كه دولت جائر وقت فرودگاه هاى كشــور را 
در اوايل بهمن ماه بر روى پرواز انقالب و بازگشت امام بزرگوار 
بســت ، اين هوانيــروز اصفهان بود كه اعالم كــرد با تمام توان 
فــرودگاه را باز نگه مى داريم و از بازگشــت امام خمينى (ره) 

استقبال مى كنيم.
وى بــا تاكيد بر اين كه «اين پرســنل نيروى ارتــش بود كه در 
روزهاى انقالب در حالى كه امام خمينى (ره) بازگشــته و مردم 
آماده تصرف آخرين ســنگرهاى رژيم ســابق بود در كنار مردم 
ايســتادگى كرد»، گفت : ارتش نقش ارزشمند خود را در پيروزى 
انقالب ايفا كرد و از زمان آغاز شــكل گيرى جمهورى اســالمى 
ايــران همواره مورد توجه امام بزرگوار ما قرار داشــت. پيش از 
پيروزى هم اگر به ســخنرانى امام مراجعه كنيم. مى بينيم كه امام 

براى عزت نيروهاى مسلح كشور احترام خاصى قائل است.
وى با اشــاره به اين كه «ارتش ايــن روزها در كنار مردم بوده  و 
مثل افراد عادى جامعه بدون اين كه شانيت و مقام و منزلت خود 
را در نظر بگيرد براى كمك به مرد م و بازگشــايى راه ها و عبور 
ســيالب ها تمام توان و امكانات خود را مورد استفاده قرار داده 
اســت»، خاطرنشان كرد: بعد از 30 سال از جنگ تحميلى امروز 
روز ظهور و تبلوور يكپارچگى نيروهاى مســلح و مردم است. 
فكر نمى كنم در هيچ كشــورى بتوانيم شاهد اين وحدت تا اين 

حد باشيم.
روحانى افزود: نيروهاى مسلح جزو اين ملت هستند و عزت خود را 
از ملت مى دانند و ملت نيز اســتقالل خود را در كنار نيروهاى مسلح 
مى بيند. من در ايام ســختى كه در روزهاى اخير پيش روى بخشــى 
از مردم بــود و در روزهاى آينده نيز همچنان ادامه  خواهد داشــت، 
نيروهاى مســلح را به عنوان كســانى كه براى خدمت و همكارى در 

جهت كمك به مردم به شدت به همكارى پرداختند مى بينم.
وى در ادامه اظهاراتش با بيان اين كه «دشمنان فكر مى كنند صرفا سپاه 
بخشــى از نيروهاى مسلح است»، در اين باره خاطرنشان كرد: آنان در 
اين زمينه  تصورى اشــتباه دارند، چراكه سپاه در سراسر كشور و در 
همه صحنه هاى ملى و خدماتى حضور دارند و مردم ســپاه را از خود 
و خود را از ســپاه مى دانند. توهين به سپاه و نيروهاى مسلح، توهين 
به ملت ايران محســوب مى شــود و در مقطع حساس فعلى جايگاه 

نيروهاى مسلح از هر زمان بارزتر است.

ظريف با تشريج نتايج سفرش به تركيه
ايران و تركيه در پنج حوزه همكارى هايشان 

را دنبال مى كنند
 وزير امور خارجه كشــورمان با اشــاره به نتايج سفر خود به 
تركيــه، گفت: در جريان مالقات بــا مقامات تركيه توافق كرديم 
كــه در پنج حــوزه همكارى  بين دو كشــور را به صورت ويژه  

دنبال كنيم.
به  گزارش  ايسنا، وزير امور خارجه كشورمان صبح روز پنجشنبه  پيش 
از ترك آنكارا به مقصد تهران به تشــريح نتايج سفر خود به تركيه و 
گفت وگوى هاى صورت گرفته شده با مقامات اين كشور پرداخت و 
در اين باره اظهار كرد: در جريان سفر به تركيه با رئيس جمهور ، رئيس 
مجلس ، وزير امور خارجه و ســاير مقامات اين كشــور همسايه در 
مورد موضوعات دو جانبه ، مسائل منطقه اى و جهانى صحبت كرديم. 
در جريان اين ديدارها در مورد بحث ســوريه الزنى كرديم. از جمله 
در رابطه با موضوع ادلب ، حضور نيروهاى آمريكايى در ســوريه و 
همچنين در مورد روند حل سياســى بحران اين كشور و اقداماتى كه 

بايد در اين رابطه صورت بگيرد، رايزنى كرديم.
وى همچنين با اشاره به اين كه موضوع ونزوئال و مداخالت غير 
قانونى آمريكا در امور اين كشــور و تحوالت صورت گرفته در 
شــمال آفريقا و نگرانى هايى كه  در اين منطقه در مورد احتمال 
استفاده از نيروهاى نظامى وجود دارد از ديگر موضوعاتى بود كه 

در جريان اين رايزنى ها در مورد آن  بحث و گفت وگو كرديم.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشــاره به گفت وگوهاى 
صــورت گرفته با مقامات تركيه در مورد روابــط دو جانبه تهران ــ 
آنكارا ، خاطر نشان كرد: دولت تركيه همواره مخالفت هاى خود را با 
تحريم هــا و اقدامات غير قانونى آمريكا عليه ايرا ن و همچنين عليه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى اعالم كرده است و اين موجب تقدير و 
تشكر ما بوده و است. ما در جريان اين سفر در مورد روش هاى ادامه  
همكارى ها بين دو كشور على رغم وجود تحريم ها صحبت كرده ايم 
و توافق كرديم كه در پنج حوزه به صورت ويژه  كار را دنبال كنيم. از 
جمله در مورد تعرفه ترجيحى، همكارى ها در حوزه انرژى، همكارى 
ها در حوزه بانكى و اســتفاده از پول مشترك دو كشور ، ايجاد ساز و 

كار اينستكس در روابط دو جانبه دنيال مى كنيم.
وزير خارجه كشــورمان  ادامه  داد: توافق شــد من و وزير امور 
خارجــه تركيه اين موضوعات را به صــورت ويژه  دنبال كنيم و 
مسئوالن كميسيون مشترك دو كشور نيز به سهم خود اين مسائل 

را دنبال مى كنند.

تاكنون هيچ خطرى امنيت كشور ما را 
تهديد نمى كند

 فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اين كه «نيروهاى ارتش در نهايت آمادگى 
هســتند» گفت: ارتش آماده اســت تا در مقابل هر خطرى كه موجوديت نظام 

جمهورى اسالمى را تهديد كند، در مقام پاسخگويى قاطع عمل كند.
ــر  ــد ب ــا تاكي ــرد: ارتــش ب ــار  ك ــدرى اظه ــزارش ايســنا، كيومرث حي ــه گ ب
ــر  ــر هب ــا در براب ــت ت ــاده اس ــتد آم ــود بايس ــاى خ ــد روى پ ــه باي اين ك
خطــرى كــه موجوديــت نظــام جمهــورى اســالمى را تهديــد كنــد، در مقــام 

ــد. پاســخگويى قاطــع عمــل كن
ــا  ــور م ــت كش ــرى امني ــچ خط ــون هي ــا كن ــدا ت ــه لطــف خ ــزود: ب وى اف
ــى  ــت آمادگ ــش در نهاي ــاى ارت ــن وجــود نيروه ــا اي ــد ب ــد نمى كن را تهدي

هســتند.

بايد با حفظ كرامت با جهان
 ارتباط برقرار كنيم

 رئيس قوه قضاييه گفت: بايد روابط ما با همه دنيا بر اســاس كرامت باشد 
و حق نداريم كرامت مان را مخدوش كنيم و در دنيا ذليل شــويم؛ بلكه در دنيا 

عزتمان بايد حفظ شود.
به گزارش ايسنا، ابراهيم رئيســى در اين نشست با اشاره به جايگاه و كرامت 
قاضى اظهار كرد: در دســتگاه قضايى بايد كرامت قاضى حفظ شود به نحوى 
كه خــودش را در محضر مقدس پروردگار متعال ببينــد و موظف به اجراى 

قانون بداند.
ــدار  ــد و وام ــكار هيچكــس نبين ــودش را بده ــد خ ــزود: قاضــى باي وى اف
ــه  ــد و وظيف ــد بدان ــد خداون ــود را عب ــط خ ــه فق ــد؛ بلك ــس ندان هيچك

ــد. ــام ده ــى اش را انج اله

دولت بايد قانون اقدام متقابل در برجام را اجرا كند
ــه از  ــت ك ــت: مدت هاس ــس گف ــى مجل ــت مل ــيون امني ــو كميس  عض
ــم  ــا ه ــه اروپايى ه ــى ك ــذرد و از آنجاي ــام مى گ ــكا از برج ــروج آمري خ
اقدامــى بــراى حفــظ برجــام نمى كننــد، دولــت بايــد قانــون اقــدام متقابــل 

ــد. در برجــام را اجــرا كن
ــل  ــه تعل ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مه ــو ب ــينى در گفتگ ــوى حس ــين نق سيدحس
اروپايى هــا بــراى حفــظ برجــام، اظهــار داشــت: مهلــت اروپايى هــا دربــاره 
آينــده برجــام مدت هاســت كــه بــه پايــان رســيده اســت امــا آنــان اقدامــى 

ــد. ــتا انجــام ندادن ــن راس در اي
وى ، ادامه داد: اروپايى ها طى ماه هاى گذشــته صرفاً يكسرى بسته پيشنهادى 
كلى ارائه كردند كه به هيچ وجه خسارت هاى خروج آمريكا از برجام را جبران 

نمى كند و كافى نيست.

 روســيه: از كوبا و ونزوئال در برابر تحريم هاى آمريكا 
حمايت مى كنيم

■ ايســنا: معاون وزير خارجه روسيه در واكنش به تحريم هاى جديد 
آمريكا عليه كوبا و ونزوئال اعالم كرد: اين تحريم ها غيرقانونى هستند. 
به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، اين مقام روسيه اعالم كرد: مسكو در 
برابر تحريم هاى غيرقانونى آمريكا عليه كوبا و ونزوئال مى ايستد و از 

شركاى استراتژيكش حمايت مى كند.
 نتايج اوليــه انتخابات اندونزى از پيشــتازى ويدودو 

حكايت دارد
■ ايسنا:براســاس نتايج اوليه انتخابات اندونزى، رئيس جمهور فعلى 
اين كشــور با اختالف بسيار پيشتاز اســت. براساس اطالعات اوليه، 
جوكــو ويدودو در اين انتخابات مى تواند بيــش از نيمى از آرا را به 

دست آورد.
 كره شــمالى شــركت در مذاكرات با حضور پامپئو را 

تحريم كرد
■ فارس: رســانه رسمى كره شمالى به نقل از يكى از مقامات رسمى 
وزارت خارجه اين كشــور گزارش كرد كه سئول ديگر در مذاكراتى 
كه با حضور وزير خارجه آمريكا برگزار شــود، حاضر نخواهد شد. 
خبرگزارى رســمى كره شــمالى به نقل از «كوان يونگ گان» يكى از 
مقامات رسمى وزارت خارجه اين كشور گزارش كرد كه كره شمالى 
ديگر در مذاكرات اتمى كه «مايك پامپئو» وزير خارجه آمريكا، حضور 

داشته باشد، شركت نخواهد.
14نفر در بلوچستان پاكستان به قتل رسيدند

■ ايرنا: منابع خبرى پاكستان اعالم كردند: مهاجمان ناشناس 14نفر 
از سرنشينان يك دستگاه اتوبوس در حوالى منطقه «گوادر» در ايالت 
بلوچســتان اين كشور را به قتل رســاندند. رسانه هاى پاكستانى به 
نقل از مســووالن امنيتى اين كشــور افزودند: مهاجمان ناشناس با 
متوقف كردن يك اتوبوس در جاده گوادر- مكران سرنشــيان آن را 

به رگبار بستند.
 رياض ميزبان اجالس سران گروه 20 خواهد بود

■ تسنيم: خبرگزارى عربستان سعودى خبر داد كه پانزدهمين اجالس 
ساالنه رهبران گروه 20 در پايتخت عربستان سعودى برگزار مى شود. 
گروه 20، مجموعه از دولت ها و روســاى بانك هاى مركزى دول با 
اقتصاد توســعه يافته و يا در حال توسعه است. در كل گروه 20 ، 75

درصد از تجارت جهانى را ارائه مى دهد.
 جــان بولتون: تحريم هاى جديــد آمريكا عليه ونزوئال 

هشدارى براى روسيه است
■ باشگاه خبرنگاران: مشــاور امنيت ملــى آمريكا ضمن اعالم دور 
جديد تحريم ها عليه ونزوئال، آن را هشــدارى براى عوامل خارجى 
از جمله روســيه دانست. مشاور امنيت ملى آمريكا همچنين از دور 
جديد تحريم هاى واشنگتن عليه ونزوئال از جمله تحريم هاى مربوط 
به بانك مركزى و شــمارى از شــركت ها و نه كشتى متعلق به اين 
كشــور خبر داد.بنابر ادعاى بولتون، تحريم هاى تازه واشنگتن عليه 
ونزوئال بايد به عنوان هشدارى عليه تمامى عوامل خارجى از جمله 

روسيه تلقى شود
 وزير انرژى دولت ترامپ استعفا مى دهد

■ ايلنا: وزير انرژى آمريكا ممكن است در هفته هاى آتى از سمت خود 
اســتعفا دهد. به نقل از خبرگزارى بلومبرگ، «ريك پرى» وزير انرژى 
آمريكا، بناست دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهورى اياالت متحده 
را ترك كند. دو منبع آگاه گزارش دادند كه او در حال حاضر مشغول 

نهايى سازى شرايط و زمان استعفايش است.
 ترامپ پايان مشاركت آمريكا در جنگ يمن را وتو كرد

■ ايسنا:كاخ سفيد اعالم كرد، دونالد ترامپ مصوبه كنگره آمريكا براى 
پايان دادن به مشــاركت كشورش در جنگ ائتالف سعودى عليه يمن 
را وتو كرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا در پيامى در توضيح 
استفاده از اين وتو گفت: اين مصوبه تالشى غيرضرورى و خطرناك 
براى تضعيف اختيارات قانونى من اســت و آن جان هزاران شهروند 
آمريكايى و ســربازان شــجاع ما را در حال حاضــر و آينده به خطر 

مى اندازد.

 اصالح طلبــان در جريان انتخابات مجلس 
دهــم در اســتان همــدان، تنها دو كرســى 
اختصاصى كســب كردند كه خواهند كوشيد 
عالوه بر حفظ آنها، تعداد كرسى هاى خود در 

مجلس يازدهم را افزايش دهند.
اين گروه در جريان انتخابات گذشته مجلس، 
در مركز استان دو نامزد معرفى نمود كه يكى 
از آنها يعنى «حســنى حلم»، از شخصيت هاى 
مشهور متنسب به «اصولگرايان معتدل» بود كه 
بيش از 45 هزار رأى كســب نمود. اما نامزد 
اختصاصى اصالح طلبان در آن انتخابات يعنى 
«على اســدى» كه از قضا حتى براى بيشــتر 
هواداران اصالح طلبان نيز ناشناخته بود، بيش 

از 30 هزار رأى كسب نمود.
تئوريســين هاى  تحليل گــران  از  برخــى 
اصالح طلب با اين استدالل كه آراء نامزدهاى 
پيروز انتخابات قبلى مجلس در مركز اســتان، 
حــدود 80 تا 110 هزار رأى بود و از آنجا كه 
كــف آراء اين گروه در مركز اســتان، حداقل 
30 هزار رأى مى باشــد، با بسيج اين سى هزار 
نفر (كــه به زعم آنها در بدترين شــرايط هم 
به اصالح طلبان رأى مى دهنــد)، مى توان آنها 
را فعــال و توانمند كرد تا هر نفر، ســه چهار 
نفــر ديگر را با خود همــراه كند و در نهايت 
بدينوسيله با كسب آرائى بيش از يكصد هزار 
رأى براى كانديداهاى مورد حمايت شــان، به 
پيروزى هاى مهمى دســت يابنــد. مخصوصًا 
هنگامى كه همــه طيف هاى اين جناح بتوانند 
با نامزدهاى واحد، وارد عرصه رقابت ها شوند، 
چــرا كه در جبهه اصولگرايان، ممكن اســت 
با توجه به تجــارت انتخابات مختلف قبل و 
اطمينان از احتمال باالى پيروزى در انتخابات 
آينــده، نامزدهاى زياد و بيشــتر از حدنصاب 
مــورد نياز، وارد صحنه شــود و كار به جايى 
برســد كه وحدت صددرصدى در بين طيف 

مختلف اصولگرا در همدان پديد نيايد.
آنچه در شرايط ســخت انتخابات پيش روى 
مجلس، برخى اصالح طلبان همدان را به كسب 
نتايج بهتر از قبل اميدوار نموده، تجربه آنها در 
انتخابات گذشته رياست جمهورى و شوراهاى 
اسالمى است كه عليرغم فضاى سنگين حاكم 
بر رقابت هاى انتخاباتى در همدان (به ويژه در 
مركز استان)، هم آراء نامزد مورد حمايت آنها 
يعنى «روحانى» از رقيبش، بيشــتر شــد و در 
برخى شهرها به ويژه در مركز استان، نامزدهاى 
مورد حمايت اين گروه، اكثريت كرسى ها در 
شوراهاى اســالمى شهر را به خود اختصاص 

دادند.
به زعــم آنها اين موفقيت هاى نســبى، حاصل 
اندكى فعاليت و انسجام تشكيالتى بود كه در 
انتخابات گذشــته در بين اغلب حاميان دولت 
در همــدان، حاكم و ظاهر شــد كه مى تواند 
گســترش يافته و موفقيت هاى بيشترى را در 
پى داشــته باشد. به عالوه اينكه، برخى معتقد 
هستند كه در اليه هاى زيرين جامعه همدان به 

ويژه در بين جوانــان، اتفاقات و تغييراتى رخ 
داده و آنها در پى اســتقرار فضايى متفاوت با 
قبل در همدان هســتند و علــت روى آوردن 
اكثريت رأى دهنــدگان همدانى به نامزدهاى 
جــوان «معتدل و اصــالح طلب» در  عمدتاً 
انتخابــات شــوراها را بايد در ايــن اتفاقات 
و تغييرات جســتجو كرد كــه به نوعى در پى 
پايان دادن به سلطه محافظه كاران در همدان يا 
كاهش قدرت آنها در يكى از پايگاه هاى سنتى 

اين گروه است.
به رغــم اين اميدوارى ها، چالش هاى جدى در 
مسير پيش روى حاميان دولت و اصالح طلبان 
در جريــان انتخابات آينده مجلس در ســطح 
اســتان وجــود دارد. به عالوه مطــرح بودن 
ترديدهاى جدى در زمينه وجود اراده و توان 
ايجاد وحدت كامل و افزايش قدرت بســيج 
هواداران و باال بردن سطح تأثيرگذارى سازمان 
رأى اين گروه ها در بين رأى دهندگان همدانى، 
چالش مهمى كه در كل كشــور، اين گروه را 
درگير خود خواهد كــرد، وضعيت اقتصادى 
جامعه اســت كه درست يا غلط، تبعات منفى 
آن، متوجه دولت مى شــود و بر همين اساس، 
حاميــان فعلى دولت نيز در مــورد آنها، مورد 
پرســش قرار مى گيرند. اين در حالى است كه 
مخالفان و منتقدان دولت، از هيچ مسأله اى ولو 
ريز يا حتى غيرواقعى در زير سوال بردن دولت 
و حاميانش چشم پوشــى نمى كنند و جالب 
اينكه ســيل هاى اخير هم مستمســك بسيار 
خوبى براى آنها شده است و ظاهراً حتى وقوع 

بالياى طبيعى را هم بر عهده دولت مى دانند!
موضوع ديگر، به عملكرد اعضاء اصالح طلب 
شوراهاى اســالمى باز مى گردد كه مخالفان 
آنهــا عالقمند هســتند از ايــن رهگذر نيز 
پاشنه آشيلى براى اين گروه بسازند. شوراى 
اســالمى مركز اســتان، گر چــه در جريان 
انتخــاب شــهردار، زمان زيــادى را صرف 

كرد اما خروجى آن، انتخاب شــهردارى بود 
كه اصالح طلب نيســت و نهايتًا شايد بتوان 
وى را جزو اصولگرايــان معتدل خواند. اين 
موضــوع، از طرفى برخى هــواداران اصالح 
طلبان را از نمايندگان خود در شــورا دلخور 
كرد، اما از ســوى ديگر، اين پيام را به افكار 
عمومــى مخابره نموده كه اصــالح طلبان و 
هواداران دولت، گر چه داراى اكثريت نسبى 
در اين شــورا هستند، اما براى تأمين منافع و 
حفظ مصالح شهروندان، حاضر به انعطاف و 
همكارى با گروه هاى رقيب هســتند. نكته اى 
كه در انتخاب رياست شــورا هم تكرار شد 

و هم مى تواند اعتماد و آراء بيشترى را براى 
آنان به ارمغان بياورد و هم مى تواند بخشى از 
حاميان آنها را دچار يأس و سرخوردگى كند.
در ايــن ميــان، موضوع مرخصــى «مولوى» 
رئيس ســابق شوراى اسالمى شــهر همدان، 
كه تا اينجــاى كار، موجب لغو عضويت وى 
و خروج از او شــورا و جايگزين شــدن يك 

اصالح طلب ديگر به جاى وى در اين شــورا 
شده اســت، يك ماجراى درون گروهى است 
كه اگر به درستى مديريت نشود، ممكن است 
توســط رقبا، به عنوان «جنگ قدرت» در بين 
اصال طلبان همدان قلمداد شود و در مورد آن، 

مانور تبليغاتى راه انداخته شود.
امــا مهمتريــن چالش كــه فقــط گريبانگير 
اصالح طلبان و حاميــان دولت نخواهد بود و 
اصولگرايان هم ممكن اســت از اين رهگذر، 
آســيب ببينند، موضوع احتمال «كاهش ميزان 
مشــاركت در انتخابات» است. متأسفانه برخى 
اتفاقات به ويژه ســياه نمايى ها در مورد وقايع 
مختلف در يكى دو ســال اخير، باعث افزايش 
بى اعتمادى ها و در نتيجــه «يأس» بخش قابل 
توجهــى از مردم شــده و هميــن امر، ممكن 
اســت باعث شــود تا گروه هاى سياسى، كار 
ســختى را در زمينــه اقناع اين دســته جهت 
شــركت در انتخابات داشــته باشند. همانطور 
كه ذكر شــد، گروه هاى اصولگــرا هم با اين 
مشــكل مواجه خواهند شد، اما آنها «مشاركت 
محدود و كنترل شــده مــردم» در انتخابات را 
عمدتاً بــه نفع خود ارزيابى مى كنند و غالباً در 
اين مواقع، پيروزى هاى مهمى كســب كردند. 
لكن اصالح طلبان هســتند كه ممكن اســت 
با هوادارانى مواجه باشــند كــه به هر دليل، از 
صندوق هاى رأى نااميد شده اند و مجاب كردن 
آنها در زمينه شايد بسيار سخت باشد، به ويژه 
برخى عملكردهاى دولت كه به زعم برخى، در 

مواردى «گردش به راست» داشته است.
همــه اين گمانه زنى ها اما هنگامى قابل اعتنا 
و بررســى اســت كه اصالح طلبان كشور و 
همــدان، بتوانند گزينه هــاى مدنظر خود را 
از ســد و فيلتر شــوراى نگهبان و موضوع 
«تأييــد صالحيت هــا» بگذرانند، موضوعى 
كه هميشــه دغدغه اين جناح بود و همواره 

گريبانگير آن بوده است.

بيم ها و اميدهاى اصالح طلبان همدان 
در انتخابات آينده مجلس

تحركات آمريكا
افول آن را آشكار تر مى كند

 وزير اطالعات با صدور پيامى گفت: سردمداران آمريكا متوسل 
به رفتارها و اعمال نابخردانه شده كه اين تحركات، افول ابرقدرتى 

رو به زوال آنها را آشكارتر مى سازد.
به گزارش وزارت اطالعات ، حجت االســالم و المســلمين سيد 
محمود علوى روز چهارشــنبه بيســت و هشــتم در اين پيام كه 
بمناســبت فرارسيدن عيد بزرگ نيمه شــعبان و هفته بزرگداشت 
سربازان گمنام امام زمان صادر شد، گفت: در شرايطى ايام با شكوه 
بزرگداشت ســربازان گمنام امام زمان (عج) را پاس مى داريم كه 
سردمداران آمريكاى جنايتكار از سر استيصال و سردرگمى حاصل 
از شكســت هاى پى درپى كه با همت بلند مجاهد مردان اين ديار 
به ثمر نشسته است، متوسل به رفتارها و اعمال نابخردانه گرديده و 
اين تحركات، افول ابرقدرتى رو به زوال آنها را آشكارتر مى سازد.

وى افزود: امروز سربازان عرصه ى گمنامى در پايگاه عظيم مبارزه 
و جهاد، توانمندتر از پيش با ايمان و اراده ى اســتوار و چشمانى 
تيزبين، لحظه اى از رصد تحركات موذيانه و مزورانه ى دشــمنان 
غفلــت ننموده و همچنان نويدهاى خوشــى را براى شــما ملت 

واليتمدار و انقالبى رقم خواهند زد.
علوى تصريح كرد: فرزندان ملت غيور ايران در پايگاه عظيم مبارزه 
و جهاد تا پاى جان از ارزش هاى انقالب اســالمى و امنيت ملت 
شريف ايران دفاع نموده و همواره خادم شما ملت شريف و پاسدار 

راه شهداى عزيز خواهند بود.

شوراى نگهبان تاييد كرد:
بهره مندى رزمندگان 
از امتيازات يك مقطع 
تحصيلى باالتر

استفســاريه  طــرح  نگهبــان  شــوراى   

برخــوردارى رزمندگان از امتيــازات مالى و 
استخدامى يك مقطع تحصيلى باالتر را تاييد 

كرد.
به گــزارش ايرنــا، عباســعلى كدخدايى در 
حساب توئيترى خود نوشت: "در جلسه روز 
چهارشنبه شــوراى نگهبان، طرح استفساريه 
جــزء (6) بند «ث» مــاده (88) قانون برنامه 

پنجساله ششــم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ايران مورد بررسى 
قرار گرفــت و عدم مغاير(با شــرع و قانون 

اساسى) شناخته شد."
نماينــدگان مجلس شــوراى اســالمى در تاريخ 
21اســفند مــاه 97 در پاســخ بــه استفســاريه اى 
ــل 6 ــا حداق ــدگان ب ــا رزمن ــه آي ــاره اينك درب

ــدس از  ــاع مق ــه در دف ــور داوطلبان ــاه حض م
ــر، از  ــى باالت ــع تحصيل ــك مقط ــازات ي امتي
ــد  ــز بهره من ــتخدامى ني ــى و اس ــاى مال مزاي
مى شــوند يــا خيــر، آن را مثبــت اعــالم كردنــد 
ــن  ــته اي ــز روز گذش ــان ني ــوراى نگهب و ش
استفســاريه را مغايــر بــا موازيــن شــرع و قانون 

اساســى ندانســت.

 ســفير ســوئيس در ديــدار رئيس كل 
بانك مركزى كشــورمان گفــت: تحريم ها 
و محدوديت هــاى آمريــكا نبايد موجب 
محدوديت روابط بانكى دو كشــور ايران و 

سوييس شود.
به گزارش ايرنا ، ماركــوس اليتنر در ديدار 
عبدالناصــر همتى ضمن تاكيــد بر عزم آن 
كشور بر تقويت روابط بانكى و مالى با ايران 
گفت: كشور سوئيس همواره روابط بانكى و 
مالى مناسبى با جمهورى اسالمى ايران داشته 

است و تحريم ها و محدوديت هاى آمريكا 
نبايد موجب محدوديت روابط بانكى شود.

وى با اشاره به اينكه دولت سوئيس پيگيرى 
هاى الزم را براى تقويت مناسبات تجارى و 
بانكى و همچنين گشايش مجدد كانال بانكى 
ميان ايران و سوئيس انجام داده است، افزود: 
به زودى شاهد افزايش تبادالت بانكى ميان 

دو كشور خواهيم بود.
 ايران روابط تجــارى و بانكى با 

ساير كشورها را دنبال مى كند

رئيــس كل بانك مركزى نيــز در اين ديدار 
با تأكيد بر توســعه روابط مالى و تجارى در 
راستاى منافع طرفين، عنوان كرد: جمهورى 
اســالمى ايران،  از تالش ها و پيگيرى هاى 
دولت ســوئيس اســتقبال مى كند و ارتقاى 
تجارت با ســوئيس را در راستاى منافع دو 

كشور ارزيابى مى كند.
وى ادامه داد: تســريع در گشــايش كانال 
بانكى ميان دو طرف، مى تواند نشانه مثبتى 
از حركــت دولت ها به ســمت هماهنگ 

ســازى سياســت هاى تجارى و مالى بين 
المللى خود بر اســاس منافــع متقابل و نه 
بر اساس فشــارهاى خارجى تلقى شود و 
اين روند بايد مورد حمايت و تقويت قرار 

گيرد.
رئيس كل بانك مركزى در پايان خاطر نشان 
كرد: جمهورى اســالمى ايران، بدون توجه 
به فشــارهاى آمريكا و بر اساس منافع ملى 
خود، توسعه روابط تجارى و بانكى با ساير 

كشورها را دنبال مى كند.

سفير سوئيس در ديدار رئيس كل بانك مركزى:

تحريم آمريكا نبايد روابط بانكى ايران و سوئيس را محدود كند
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نرخ كتاب مدارس مشخص شد
 در دوره ابتدايى و متوســطه اول حداكثر افزايش قيمت كتاب در حد 10 درصد، 
در متوسطه دوم به دليل پايين بودن تيراژ كتاب ها تا حدود 16 و 17 درصد با افزايش 

وجه نسبت به سال گذشته مواجه هستيم.
على باقرزاده، معاون توسعه منابع و پشتيبانى سازمان پژوهش آموزش و پرورش گفت: 
دوره ابتدايى قيمت كتاب شــانزده هزار و 100 تومان، پايه دوم 17 هزار و 500 تومان 
بابت 6 جلد كتاب، پايه ســوم 22 هزار و 100 تومان بابت 7جلد كتاب، پايه چهارم 
بابت 7جلد كتاب 22 هزارو 600 تومان، پايه پنجم بابت 7جلد كتاب 22 هزارو 600 
تومان، پايه ششــم بابت 9جلد كتاب 26 هزار و 900 تومان و پايه هفتم، هشتم و نهم 

نيز ميانگين 40 هزار تومان است. 

بهره مندى رزمندگان از امتيازات مقطع تحصيلى باالتر
 شوراى نگهبان طرح استفساريه برخوردارى رزمندگان از امتيازات مالى و استخدامى 
يك مقطع تحصيلى باالتر را تاييد كرد.به گزارش ايرنا، عباســعلى كدخدايى سخنگوى 
شــوراى نگهبان گفت: در جلسه روز چهارشنبه شــوراى نگهبان، طرح استفساريه جزء 
(6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اســالمى ايران مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغاير(با شرع و قانون اساسى) 
شــناخته شد.نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به استفساريه اى درباره اينكه آيا 
رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از امتيازات يك مقطع تحصيلى 
باالتر، از مزاياى مالى و استخدامى نيز بهره مند مى شوند يا خير، آن را مثبت اعالم كردند 

و شوراى نگهبان نيز اين استفساريه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى ندانست.

اختاپوس اعتياد در كمين جوانان است
 مشاور دفتر فرماندهى نيروى انتظامى به والدين هشدار داد تا با فرزندانشان بيشتر 
ارتباط برقرار كنند و با آنها دوســت باشــند چرا كه اختاپوس اعتياد در كمين جوانان 

است.
سعيد منتظرالمهدى در گفت و گو با ايرنا افزود: پدران و مادران به هوش و به گوش 

باشند، چرا كه اختاپوس اعتياد در كمين جوانان است.
وى با اشــاره به نكاتــى كليدى در پيشــگيرى از اعتياد وســخنى كوتاه با 
والديــن، گفت: جوانان را درك و با آنها هم نفس، هم ســفر و هم صحبت 

شويم.
وى اضافه كرد: ايجاد فرصت گفتمان محبت آميز بين اعضاء خانواده ضرورى است.

بهداشتنكتهدانشگاه
دفترچه راهنماى انتخاب رشته دكترى منتشر شد

 دفترچه راهنماى انتخاب رشــته آزمون دكترى سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى منتشر شد.

به گزارش ايســنا، نتايج اوليه آزمــون ورودى دوره دكترى (Ph.D) نيمه متمركز 
ســال 98 كليه داوطلبان حاضر در جلسه، در سايت سازمان سنجش آموزش كشور 

منتشر شد.
از تعداد 163 هزار و 321 داوطلب حاضر در جلسه آزمون بر اساس اطالعات مندرج 
در كارنامه، 150 هزار و 535 مجاز به انتخاب رشــته شده اند. همچنين از تعداد 163

هزار و 321 داوطلب حاضر در جلســه آزمون ورودى دوره دكترى (Ph.D) نيمه 
متمركز سال 98 تعداد 65 هزار و 550 نفر زن و مابقى مرد هستند.

تمامى داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس برنامه زمانى تعيين شده از شنبه 31
فروردين ماه جارى نســبت به انتخاب رشته اقدام كنند و كد رشته هاى مورد نظر را 

در فرم انتخاب رشته اينترنتى درج كنند.

غذاهاى "پروبيوتيك" چه فايده اى براى بدن دارند؟
 پروبيوتيك ها، باكترى هاى مفيدى هســتند كه سيســتم گــوارش را با كنترل و 

جلوگيرى از رشد باكترى هاى مضر، سالم نگه مى دارند.
به گزارش ايســنا، فلور روده انسان حاوى انواع مختلفى از باكترى ها است؛ بسيارى 
از اين باكترى هــا براى گوارش بهينه غذا مفيدند. دســته اى از اين باكترى ها كه به 
باكترى هاى پروبيوتيك معروف هســتند عالوه بر كمــك به گوارش، مولكول هاى 
پيچيده و تركيباتى مانند ويتامين ها و و آنتى بيوتيك هاى مختلف را توليد مى كنند كه 

براى بدن مفيد هستند. منبع باكترى هاى پروبيوتيك، لبنيات و ميوه ها هستند.
پروبيوتيك ها بر تعــادل باكترى هاى مفيد و مضر روده تاثير مى گذارند و اين تعادل 
را به نفع افزايش جمعيت باكترى هاى مفيد تغيير مى دهند. در حقيقت پروبيوتيك ها 
از همين طريق اثرات ســالمت بخش را در بدن انسان القا مى كنند. دوز پروبيوتيك 
مصرف شده عامل مهمى است كه بر تراكم ميكروارگانيسم هاى موجود در بخش هاى 

مختلف دستگاه گوارش تاثير مى گذارد. 

نيمى از جوانان فعاليت بدنى مناسب ندارند
 رئيس اداره ســالمت جوانان وزارت بهداشت گفت: حدود 47 درصد از جوانان 
كشــور با تصور اينكه از ســالمت جسمانى برخوردار هســتند كمتر به ورزش و 

فعاليت هاى بدنى مناسب مى پردازند.
بــه گــزارش شبســتان، گاليــل اردالن بــا تاكيــد بــر اينكــه حفــظ ســالمت مــردم 
ــور را  ــت كش ــد جمعي ــت و 21 درص ــت اس ــده وزارت بهداش ــر عه ــه ب جامع
جوانــان تشــكيل مــى دهنــد، گفــت: جوانــان تصــور مــى كننــد نســبت بــه ســاير 
گــروه هــاى ســنى جامعــه ســالم تــر هســتند، بنابرايــن كمتــر بــه ســالمت خــود 
اهميــت مــى دهنــد و از ســالمت روانــى، اجتماعــى و فيزيكــى خــود غافــل مــى 

شــوند.
رئيس اداره ســالمت جوانان وزارت بهداشت افزود: حدود 5 ميليون نفر از جوانان 
دانشــجو هســتند و در خوابگاه زندگى مى  كنند و ممكن  است مصرف فست فود 

زيادى داشته باشند.

آمار چاقى و الغرى جوانان ايرانى

 رئيس گروه ســالمت جوانان، نوجوانــان و مدارس وزارت 
بهداشت ضمن ارايه آمارى از وضعيت سالمت جوانان در كشور 
و با اشــاره به آمار 1,5 درصدى افســردگى در جوانان، بر لزوم 
حمايت سياســت گذاران از برنامه هاى تدوين شــده در جهت 
ســالمت جوانان از جمله كاهش مرگ و ميــر به دليل حوادث 

ترافيكى تاكيد كرد.
به گزارش خبرآناليــن، گاليل اردالن، با تاكيــد بر لزوم توجه 
به اســناد باال دستى كشــور و در صدر آنها قانون اساسى كشور، 
گفت: حفظ و سالمت تمامى آحاد جامعه بويژه جوانان بر عهده 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى است. گروه جوانان 
21 درصد جمعيت ما را تشكيل مى دهند و در گروه سنى 18 الى 

29 سال قرار دارند.
وى ادامه داد: تا قبل از سال 92 و پيش از نظام ادغام يافته، براى 
ارائه خدمات و بسته هاى ويژه خدماتى بسترى وجود نداشت كه 

خوشبختانه در حال حاضر توجه ويژه اى به آن مى شود.
او با اشــاره به شعار سازمان بهداشــت جهانى در ارايه خدمات 
بهداشتى و درمانى و مبناى ايران در ارايه اين خدمات، افزود: از 
آنجا كه جوانان نسبت به ساير گروه هاى سنى وضعيت جسمانى 
بهترى دارند، از نظر بهداشــتى و اجتماعــى از خود غافل اند. بر 
همين اســاس پكيج هاى ارائه خدمات ما در دو ســطح پزشكى 
و غير پزشــكى در حال خدمت رسانى هســتند و اين خدمات 
در بحث هاى روانشناسى نيز بسيار كامل و جامع ارايه مى شوند.
اردالن گفت: برمبنــاى ارزيابى هاى صورت گرفته بر روى 200
هزار جوان؛ هشــت درصد آنها شــاخص توده بدنى كمتر از 18
درصد داشتند كه الغر بودند، 18 درصد شاخص توده بدنى بين 
25 تا 29.9 داشــتند كه اضافه وزن داشتند و 7.07 شاخص توده 

بدنى باالتر از 30 درصد داشتند كه چاق محسوب مى شوند.
رئيــس گروه ســالمت جوانــان، نوجوانان و مــدارس وزارت 
بهداشــت همچنين با تاكيد بر رعايت ســبك تغذيه سالم، ادامه 
داد: دانشجويان خوابگاهى به دليل كمبود وقت و امكانات، اقدام 
به مصرف بيشتر فســت فودها و غذاهاى ناسالم مى كنند كه اين 
دســت غذاها به دليل كالرى باال و چــرب بودن، يكى از عوامل 
اصلى در بروز چاقى هستند. همچنين عدم فرهنگسازى و سبك 
زندكى ناســالم در شــيوع اين قبيل بيمارى هاى غيرواگير نقش 
چشــمگيرى دارد؛ تا جايى كه در ســال 91 با بررسى نوجوانان 
دريافتيــم كه هفت درصد از نوجوانــان ايرانى داراى كبد چرب 

هستند.
او ادامــه داد: 47 درصــد جوانان فعاليت فيزيكــى كمتر از 1.5

ســاعت دارند و 32 درصد فعاليت فيزيكى 1.5 ساعت يا بيشتر 
دارنــد. بنابراين يكى از اقدامات ما بايــد در جهت افزايش اين 

ساعات فعاليت  و تحرك فيزيكى جوانان باشد.
اردالن در ادامه با اســتناد به مطالعات صــورت گرفته، در خصوص 
اختالالت روانى در جوانان گفت: حدود 1.5 درصد جوانان افسردگى، 
5/0 درصــد اختالل دو قطبى، 7/0 درصد صــرع و 7/0 درصد اقدام 
به پرخاشــگرى دارند كه به روانشناس ارجاع داده شده اند. همچنين 
چهــار درصد از جوانان حداقــل يكى از انواع تنباكــو، 7/0 درصد 
تركيبات افيونى، 2درصد قرص آرامبخش و 3 درصد اقدام به مصرف 
نوشــيدنى هاى الكلى كرده اند. در كنار آمار ياد شــده اما نمى توان از 
آن دســته از دانشجويانى كه شب هاى امتحان اقدام به مصرف ريتالين 
مى كننــد، غافل بود. مصرف اين قرص عالوه بر عواقبى مانند اختالل 

در تمركز، حتى مى تواند منجر به مرگ فرد شود.
اردالن در پايــان در خصــوص حمايــت سياســت گذاران از 
برنامه هاى تدوين شده در جهت سالمت جوانان ابراز اميدوارى 
كرد و افزود: با وجود محدوديت هــاى موجود در منابع مالى و 
انسانى اميدواريم بتوانيم در خصوص مشكالت جوانان از جمله 
مرگ آنان بر اســاس حوادث ترافيكــى كه باالترين آمار مرگ و 
مير ميان جوانان را به خود اختصاص مى دهد و ساير مشكالت، 
خدمات جامع تــرى ارائه دهيم تا پس از اقدامات صورت گرفته 
توسط ما، گزارشات به شوراى عالى قضايى براى تدوين دستورات 

الزم ارائه شود.

خراسان: پول زور در گردنه شهر بازى
 مجبور نيستى برى!! 

آفتاب: پرستاران آهسته مى ميرند
 اينم از عاقبت شغل پرستارى!! 

ايران: شاعرى كه در قطار به دنيا آمده است 
 اينم جز افتخاراِت؟

جام جم: پل دختر پل ندارد 
 بدون شرح!!

ايران: تصاحب هواپيما و بالگرد 
 براى از ما بهترون!!

صداى زنجان: سايه پياز روى دالر 
 اشكمون رو كه در آورد ديگه چى ميخواد!!

آرمان: چالش وكيل احمدى نژاد مشكل ساز شد 
 خودش مشكل سازِ هيچ وكيلشم مشكل ساز شده!!

زنگان امروز: كاغذ هم دو نرخى شد
 دو نرخى شدن داره مد ميشه!! 

پيروزى: برانكو  نوك تيز است
 مگه شمشيره!!

ايران: سيل آن سوى سكه هم دارد 
 اين روى سكه چى بود كه اون روش چى باشه!!

تجارت: فعًال خودرو نخريد
 قبال گفته بودن چيزاى ديگه هم نخريم اما اتفاقى نيفتاد

ايسنا: افزايش قيمت تاكسى ها خودسرانه شد
 هر كى به هركى شده!! 

همشهرى: شهردار تهران به بغداد رفت
 رفته بغداد رو آباد كنه!! 

شوت ورزشى: كت و شلوار آبى براى بازى پوشيدم 
 پول دارِى ديگه هر چى اراده كنى مى پوشى!!

طوفان در همدان قربانى گرفت

 طوفان شديد موجب بروز حادثه و مرگ يك دختر هشت ساله در 
محله «على آباد» واقع در شهر فرهنگيان اين شهر شد.

بر اثر وزش باد شــديد، يك اصله درخت داخل حياط منزل مسكونى 
شكسته و بر روى ديوار سقوط مى كند.

ديوار داخل حياط منزل مســكونى نيز به علت فشار ناشى از شكسته 
شــدن درخت بر روى آن، تخريب شــده و به سمت كوچه ريزش 

مى كند.
در اين هنگام يك دختر هشت ساله به همراه مادرش در حال عبور از 
كوچه بودند كه ديوار بر روى دختر خردســال ريزش كرده و موجب 
مصدوميت وى مى شــود.اين دختر بالفاصله به مركز درمانى بعثت 
شــهر همدان منتقل شد اما تالش پزشكان براى احياى وى بى نتيجه 

مانده و دختر هشت ساله جان خود را از دست داد.
طبق گزارش ســايت اداره كل هواشناسى همدان، سرعت باد در شهر 
همدان 30 كيلومتر برســاعت از سمت جنوب غربى است همچنين 
بيشترين ميزان ســرعت باد مربوط به نهاوند با 75 كيلومتر بر ساعت 

به ثبت رسيده است.

قتل با دسته هاون
 فردى كه اقدام به وارد كردن ســه ضربه با دســته «هاون» به سر 
يك جوان 34 ســاله و سپس خفه كردن وى كرده بود در كمتر از 24

ساعت دستگير شد.
با توجه به مدارك و مســتندات كشف شــده در محل قتل فرد 

مشــكوك در يك عمليات پليسى دستگير مى شود.
بنابرايــن گزارش دو طــرف پرونده با يكديگــر اختالف مالى 
داشــتند با اين توضيح كه مقتول چند نوبت از قاتل كالهبردارى 
كرده و به علت بروز مشــكل بين آنها، اقدام به تبلبغ منفى عليه 

قاتل در روستاى محل سكونت مى كند.
قاتل كه از اين كار مقتول به خشم آمده بود در شب حادثه كنار در 
خانه مقتول كمين مى كند تا همسر او به مقصد خانه مادرى از منزل 
خارج شود.سپس قاتل وارد منزل شده و در يك فرصت سه ضربه 

با دسته هاون به سر مقتول ضربه وارد مى كند.
ضربات هاون موجب بيهوشى مقتول شده بود اما قاتل به اين امر اكتفا 

نكرده و با دست او را خفه مى كند.
ــه  ــود ب ــودش ش ــون آل ــتان خ ــه دس ــه متوج ــدون اينك ــل ب قات
ســرعت از خانــه خــارج شــده اســت در حاليكــه آثــار دســت او 
بــر روى در ديــوار منــزل نقــش بســته بــود، همســر مقتــول پــس 
ــرش  ــان همس ــى ج ــد ب ــا جس ــادرى ب ــزل م از بازگشــت از من

ــود. ــه مى ش مواج

 اعتقاد به امام عصر (عج) و انتظار براى 
ظهــور آن حضــرت و آن هنگامه  بزرگ 
تاريخى و تحول عظيم تاريخ بشرى، در متن 
اعتقادات ما، جاى دارد و ما به آن تعلق خاطر 

داريم. 
مهدويت از مسائل اساسى درگذشته و حال 
بوده و هســت و فراتر از افق زمان و مكان 
و در هر شــرايطى قابل بررسى است؛ زيرا 
مهدويت ريشــه در فطرت انسان دارد و با 
خميرمايه وجود آدمى عجين گشته است. به 
گونه  اى كــه در طول تاريخ، حتى پيش از 
اسالم اجماالً مردم به منجى جهانى دل بسته 
بودند و امروزه نيز ميليون  ها انسان محروم 
و مظلوم در انتظار آينده درخشان و فارغ از 

ظلم و ستم لحظه  شمارى مى  كنند. 
مهدويت اختصاص به شــيعه ندارد و همة 
فرقه هاى اســالمى، در آن مشترك هستند، 
ريشــة آن نيز در قرآن و احاديث است و 
چنين نيست كه توسط عده اى خاص، جعل 
و منتشر شده باشد. اين آرزوى كهن و سابقه  
دار چه زمانى به آخر مى  رسد و آن منجى، 
چه زمانى دل  هاى پريشــان را آرامش مى  
بخشد؛ سوالى است كه براى پاسخ به آن با 
"حجت االسالم پيمان زارعى" از علماى قم 

به گفتگو نشستيم.
 مقايسه مهدويت در قرآن و اسالم با 

ساير اديان الهى
ترديدى نيســت كه تمامى مفاهيم و اعتقادات 
اصيل دينى در اسالم ريشه در قرآن دارد. ريشه 
اصلى تفكر مهدويت، قرآن اســت كه درچند 
آيه، نابودى ســتم راپيش بينى كرده و پيروزى 
پارســايان، صالحان ومستضعفان را نويد داده 
و فرجــام كار را از آِن پرهيزكاران دانســته و 
بشــارت داده كه در پايان جهــان، نيكوكاران 

حاكم خواهند شد
زرتشتيان منجى را ايرانى و از پيروان زرتشت 
مــى  دانند. يهوديــان اورا از بنى اســرائيل و 
عيسويان او را مســيح موعود مى  خوانند. به 
باور يهوديان موعودشــان هنوز ظهور نكرده 
اســت. آنچه يهوديان بر آن اتفــاق دارند. در 
آيين هندو نيز از نجــات دهنده و موعود، به 
نام "آواتا" ســخن به ميان آمده از او كســى 
بزرگتر به دنيا نيايد. در آيين يهود از شــخص 
موعود سخن گفته شده است. گر چه يهوديان 
در اين كه موعود كيست، اختالف نظر دارند. 
مســيحيان نيز در انتظار مصلح جهانى هستند 
و اگــر چه باور دارند كه او حضرت عيســى 
مســيح(ع) است كه از آســمان نزول كرده و 
جهــان را پر از عــدل خواهد كرد. شــيعيان 
معتقدندكه مصلح جهانى امام زمان(عج) است 
كه در آيات و روايات به آن اشاره شده است. 
امام زمان(عج) همان مهدى(ع) است كه جهان 
را پر از عدل و داد مى  كند، همان گونه كه پر 

از ظلم شده است.   
 آيا به موضوع مهدويت در ساير كتب 

دينى هم پرداخته اند؟
موضــوع مهدويت، جزو اصلــى متن كتاب 
هاى آســمانى و برنامه هــاى پيامبران بوده و 
كتب آســمانى همچون قرآن، تورات، انجيل، 
زبور و ... آكنده از اين بشارات است كه انبياء 
الهى به امت هايشــان بيان فرموده اند. البته در 
تعيين مصــداق آن مصلح، عبارت ها مختلف 
و الفاظ متفاوت اســت ولى اصل ظهور يك 
مصلح واقعى و تشكيل حكومتى واحد كه از 
مرز عدالت بيرون نرود، مورد قبول تمام ملل و 

اديان آسمانى و غير آسمانى عالم است.
در آيين هاى هند و زردتشت، يهود، مسيحيت 

و اسالم اين باور وجود دارد كه در آيندة جهان 
فــرد صالحى ظهور خواهد نمود، و در جهت 
زدودن ستم و نجات بشر قدم بر مى دارد و در 

اين راه موفق خواهد شد. 
 حقيقت مهدويت چيست؟

حقيقت مهدويت، منتهى شــدن سير جوامع 
جهان به سوى جامعه واحد و سعادت عمومى، 
امنيت و رفاه، تعاون و همكارى، همبســتگى 
همگانى حكومت حــق و عدل جهانى، غلبه 
حق بر باطل، غلبه جنودا... بر جنود شــيطان 
نجات مســتضعفان و نابودى مســتكبران، و 
خالفت مؤمنان و شايســتگان به رهبرى يك 
رجل و ابرمرد الهى اســت كه موعود انبياء و 
اديــان و دوازدهمين اوصياء و خلفاى پيغمبر 

آخرالزمان است .
اّما از آنجا كه نام آن منجى در ميان مســلمانان 
مهدى(عج) است، اين انديشــه را به انديشة 

مهدويت ناميده اند. 
اديان  تمــام  چرا   
الزمان  آخــر  منتظــر 

هستند؟
نيــاز به حضــور يك مرد 
آســمانى كه بــا كمك او 
بتــوان حق را اجــرا كرد، 
عدالت را برقرار نمود و در 
راه كمال گام برداشت يكى 
از نياز هاى فطرى و حقيقى 
انسان است. خداوند نيز به 
اين نياز پاســخ مثبت داده 
اســت و انبياء و اوصيا را 
بــراى هدايــت و راهبرى 
داده  وعده  و  برگزيد  مردم 
اســت كه سرانجام حجت 

من بر زمين مسلط خواهد شد و با اجراى دين 
و برقرارى عدالت، نياز شما بر آورده مى شود. 
اگر بين منجى و قيامت رابطه اى گفته شــده 
اســت فقط به اين دليل است كه بگويند حتمًا 
او خواهــد آمد و بعد از ظهور او، هر زمان كه 

خداوند اراده كرد قيامت برپا خواهد شد.
 در معرفى منجــى موعود به جهان 
غرب چقدر موفق عمل كرده ايم و چقدر 

كوتاهى شده؟
با توصيه و حمايت مقام معظم رهبرى، در قم 
مركز تخصصى مهدى موعود بنيان گذاشــته 
شــد و عده اى فضالى حوزه را جمع كردند 
كه كارهاى خوبى انجام شــده هر چند كافى 
نيســت، قبال اگر در اين زمينه مطلبى احتياج 
داشــتيم، بيش از دو ســطر پيدا نمى كرديم، 
االن راجع به اصطالحات و مفاهيم مهدويت 

كتابهــا و مجالت و مقــاالت فراوانى موجود 
اســت، بنياد تخصصى مهــدى موعود، آينده 
روشن، پژوهشــكده مهدويت دفتر تبليغات، 
مســجد مقدس جمكران، يــاوران مهدى، و 
بنيادهايى كه در تهران وسراســر كشور وجود 
دارد، مشغول كار هستند هر چند الزم است و 
كافى نيست، االن غرب با فيلمهاى هاليوودى 
و پيشگوييهايى كه مى سازند و نبرد قديس ها 
و مباحثى كه مطرح مى كنند، عطش نسبت به 
مهدويت زياد شــده، ديگر اينكه متوجه شده 
اند، يكى از موتورهاى محركه جهان اســالم 
مهدويــت اســت و آن را مــورد هجمه قرار 

داده اند. 
 نشانه هاى ظهور چيست و آيا ظهور 

نزديك است؟
در مورد اينكه آيا واقعاً ظهور نزديك است يا 
نه.شايد اظهار نظرى قطعى كارى مشكل باشد، 
اما اين را بايد بدانيم كه براى ظهور عالئمى در 
روايات بيان شده است كه 
برخى از اين عاليم، عاليم 
حتمى ظهور شمرده شده و 

برخى هم از عالئم غير 
عالئــم غير حتمــى يعنى 
عالئمى كــه اتفاق مى افتد 
ولى به معنى نزديك بودن 
شايد  نيســت.بلكه  ظهور 
مدت زيادى از غيبت هنوز 
باقى باشد و اين عالئم زياد 

است.
 ايران و ايرانيان در 
هنگام ظهور امام زمان 

چگونه خواهد شد؟
با توجه به روايات مي توان 
شــرايط ايران را تا حدودي اين گونه ترسيم 
كــرد: «دانش و معارف دين اســالم و مكتب 
تشيع، از ايران و قم، به جهانيان صادر مي شود. 
لذا موقعيت علمي ايران ممتاز اســت و اصلي 

ترين مركز دين اهل بيت(ع) خواهد بود.
در روايتي از وجود مقدس امام صادق(ع) نقل 
شــده است: «به زودي، كوفه، از مؤمنان خالي 
مي گردد و دانش مانند ماري كه در سوراخش 
پنهان مي شود، از آن شــهر رخت برمي بندد؛ 
ســپس علم ظاهر مي شود در شــهري به نام 
قم؛ آن شــهر معدن علم و فضل مي گردد(و از 
آنجا به ساير شهر ها پخش مي شود) به گونه اي 
كه باقي نمي ماند در زمين جاهلي نســبت به 
دين، حتي زنان در خانه ها. اين قضيه نزديك 
ظهور قائم(ع) واقع مي شــود ... علم، از قم به 
ســاير شهر ها در شرق و غرب پخش مي شود 

و حجت بر جهانيان تمام مي شــود به گونه اي 
كه در تمام زمين، فردي پيدا نمي شود كه دين 
و علم به او نرســيده باشــد. بعد از آن قائم، 
قيام مي كند و سبب انتقام خدا و غضب او بر 

بندگان(ظالم و معاند) مي شود.
در برخي از روايــات اهل بيت(ع) به حضور 
فعال عجم در ســپاه و ارتش مخصوص امام 
مهدي(ع) اشــاره شــده اســت. البته مقصود 
از عجــم ملت هاي غير عرب اســت، ولي به 
احتمال زياد بيشــترين مصــداق آن در عصر 
ظهور، ايرانيان خواهنــد بود به ويژه كه مركز 

شيعه در ايران است.
 بعــد از ظهور امــام زمان چه مى 

شود؟
يكى از تحوالت جهان حركت و ســير جهان 
ماده به ســوى عالم غيب و بازگشت انسان به 
سوى خدا و روياروئى انسان با قدرت او و يا 
رفتن به ســوى مالء اعلى و آخرت است كه 
قرآن و معارف اسالمى از آن پرده برداشته اند .
در قــرآن و كتاب اديان ديگر آمده اســت كه 
رســتاخيز و قيامت مقدمات و نشانه هايى در 
پى دارد كه يكى از اين نشانه ها پيش از برپائى 
رستاخيز و قيامت حكومت مهدى (ع) آخرين 
منجى بشريت است كه تمام انبياء الهى ظهور 

او را بشارت داده اند.
 اتفاقات پــس از ظهــور امام  را 

تشريح نماييد.
طبق فرمايش امام صادق عليه الســالم پس از 
حكومــت حضرت مهــدى ، حكومت يازده 
مهدى ديگر، آغاز مى گردد همانطور كه ايشان 
فرمودند :«همانا بعــد از قائم، يازده مهدى از 

فرزندان حسين (ع)از ما اهل بيت اند».
بــه دليل وجود برخى ابهاماتى كه در كيفيت 
رجعــت و حكومت امامان پــس از ظهور 
موعــود وجود دارد نمى تــوان به طوريقين 
دربــاره حوادث و پيش آمدهــاى آن اظهار 

نظر نمود .
 محل دقيق ظهور حضرت مهدى و 

انتخاب ياران امام زمان(عج)
طبق روايات متواتر از طريق شيعه و سنى، كه 
قيام شــكوهمند آن مصلح جهانى از سرزمين 
و از مســجدالحرام، كنار كعبــه معظمه آغاز 
خواهد شــد و تعداد 313 نفــر از اصحاب او 
كه فرماندهان لشكرى و كشورى آن حضرت 
هســتند، در ميان ركن و مقــام با آن حضرت 
بيعت مى كننــد، آن گاه تعــداد 10 هزار نفر 
تكميل مى شــود و وجــود مقدس حضرت 
بقية ا... (عج) با ســپاه 10 هــزار نفرى از مكه 
حركت مى كنند و به اصالح جهان مى پردازند.

در گفتگو با حجت االسالم  زارعى مطرح شد

مهدويت و انتظار براى ظهور

موضــوع مهدويت، جزو 
هاى  كتاب  متــن  اصلى 
هاى  برنامه  و  آســمانى 
كتب  و  بــوده  پيامبران 
قرآن،  همچون  آسمانى 
و  زبور  انجيــل،  تورات، 
بشارات  اين  از  آكنده   ...
اســت كه انبيــاء الهى 
بيان  هايشــان  امت  به 

فرموده اند
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برگزارى شانزدهمين نمايشگاه
 گل و گياه در همدان

 شــانزدهمين نمايشــگاه گل و گياه،گياهان دارويى و ماهى هاى 
زينتــى، هم زمان با نمايشــگاه صنايع دســتى و ســوغات از 2 تا 7 

ارديبهشت ماه امسال در همدان برگزار مى شود.
110 شركت كننده از استان هاى همدان، آذربايجان شرقى، اصفهان، 
قزوين، خراســان رضوى، تهران، كردستان، قم،كرمانشاه و مركزى 

در اين نمايشگاه حضور دارند و در زمينه هاى گل و گياه آپارتمانى، 
انواع نشــاء و صيفى جات، خاك و كــود، انواع چراغ باغ و گلدان، 

تكثيــر و پرورش ماهيان زينتى به ارائه كاال و خدمات مى پردازند.
واحدهاى صنايع دســتى متنوعى از سراسر كشور در اين نمايشگاه 
حضور دارند و محصوالت اين واحدها شامل ترمه، مس و چاقوى 
زنجــان، تزئينات منزل، صنايــع برنزى، قلمزنــى و خاتم، معرق، 

سفال، زيور آالت و... است.
تنوع شــركت كنندگان در اين دوره از محاســن اين نمايشگاه است 

كه پاســخگوى تمام ساليق در بسيارى از زمينه ها خواهد بود.
در ايام برگزارى اين نمايشــگاه و به مناســبت اعياد شــعبانيه و 
سازمان  همت  به  جشــنى  مراســم  مهدى(عج)،  حضرت  والدت 
پســماند شــهردارى همدان و بــا حضور گروه هــاى هنرى در 
محوطه باز شــركت نمايشــگاه ها برگزار خواهد شد كه مى تواند 
جذابيت هــاى فراوانى براى بازديدكنندگان داشــته باشــد. اين 
نمايشــگاه هــر روز از ســاعت 16 تــا 21 و در روز جمعه از 

ســاعت 10 تا 21 پذيراى مخاطبان است.

مقايسه شرايط كارى در كشورهاى مختلف جهان
ايران، بهشت تعطيالت كارى!

 ايران در مقايسه با ساير كشورها، باالترين ميزان تعطيالت را دارد.
به گزارش ايسنا به نقل از ديجيتال اينفورميشن، كار كردن براى كسب 
درآمــد و تأميــن هزينه هاى زندگى به يكــى از اصلى ترين واقعيات 
زندگى اكثر ما تبديل شــده است. با اين حال گاهى اوقات كار كردن 
مانع پرداختن به ســاير امور زندگى، بودن در كنار دوستان و خانواده 
و خسارات شــغلى نظير آسيب هاى روحى و جسمى مى شود. با اين 
حال بررســى شرايط كارى در كشــورهاى مختلف نشان مى دهد كه 
ميزان آزادى كاركنان در محيط كارى در كشورهاى مختلف با يكديگر 

بسيار متفاوت است.
در اين گزارش كه با استفاده از داده هاى سازمان كار جهانى و مؤسسه 
تحليل داده هاى جهانى به دســت آمده اســت، آمارهــاى جالبى از 
وضعيت كار در كشــورهاى مختلف جهان حاصل شده است كه در 

ادامه آن ها را بيان مى كنيم:
 بيشترين تعطيالت رسمى

تعطيالت عمومى عالى هســتند. روزهايى كه نياز به كار كردن نداريد 
و مى توانيــد در كنار خانواده يا دوســتان خود تفريــح كنيد. در بين 
كشــورهاى جهان، سه كشور داراى بيشترين ميزان تعطيالت عمومى 
هســتند: كامبوج، ايران و ويتنام كه هر سه در طول داراى سال داراى 

27 روز تعطيلى عمومى هستند.
از ســوى ديگــر ژاپن، صحراى غربــى و مولــداوى داراى كمترين 

تعطيالت عمومى هستند.
 بيشترين مرخصى استعالجى

يكى ديگر از ويژگى هاى يك كشــور خــوب، توانايى كاركنان براى 
گرفتن مرخصى اســتعالجى در زمانى است كه به دليل بيمارى شديد 
قادر به كار نيســتند. اگر چه در بســيارى از شركت ها دست مديران 
براى تعيين ســقف اين مرخصى ها باز اســت اما اكثر كشورها داراى 

حد قانونى هستند.
آمريكا در ايــن خصوص هيچ محدوديتى ندارد و چين، روســيه و 
كانادا از ديگر كشورهايى هســتند كه بيشترين مدت مجاز مرخصى 

استعالجى را دارند.
 بيشترين مرخصى زايمان

مادران كشــور لتونى مى توانند تا سقف 658 روز مرخصى با حقوق 
دريافــت كنند. انگليس بــا 273 روز مرخصى با حقــوق و 91 روز 
مرخصــى بــى حقــوق در رده دوم و آمريكا بــا 84 روز مرخصى 

بى حقوق، بيشترين مرخصى زايمان را دارند.
از طرف ديگر كشور بحرين داراى بيشترين مرخصى با حقوق ساالنه 
است به گونه اى كه كاركنان بحرينى مى توانند تا سقف 49 روز در سال 
به مرخصى با حقوق بروند. بيشترين مدت مرخصى بدون حقوق در 
طول ساليان كارى تا بازنشستگى براى مردان متعلق به قزاقستان و براى 
زنان متعلق به مغولســتان است كه به طور متوسط و به ترتيب معادل 

1116 و 3061 روز است.

آيفون ارزان قيمت جديدى در راه است!
 گفته مى شود اپل تا ســال 2020 ميالدى از يك گوشى جديد 
ارزان قيمت 4.7 اينچى كه طراحى آن شــباهت زيادى به آيفون 8 

دارد، رونمايى خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، گزارش هاى جديدى كه در فضاى مجازى 
به تازگى به نقل از منابع موثق منتشــر شده است حاكى از آن 
اســت كه شــركت اپل در نظر دارد خود را براى عرضه يك 
مدل جديد آيفون با صفحه نمايش 4.7 اينچى تا ســال 2020 
ميالدى آماده كند. گفته مى شــود طراحى و شكل ظاهرى اين 
گوشــى هوشمند جديد شــباهت زيادى به آيفون 8 دارد و به 
احتمال زياد بــه يك حافظه 128 گيگابايتــى و همچنين يك 
دوربيــن مجهز خواهد بود كه قيمت آن حدود 650 دالر پيش 

مى شود. بينى 
اين گوشــى كه به نظر مى رســد يك محصــول ارزان قيمت و 
SE مقرون به صرفه باشــد، احتماالً جايگزين گوشــى آيفون
خواهد شــد چراكه آمارها نشــان مى دهد اين غول تكنولوژى 
آمريكايــى قصــد دارد نظر و رضايت آن دســته از كاربرانى را 
كه به داليل مختلــف نمى خواهند هزينه زيادى براى خريدارى 
گوشــى موبايل خود صرف كنند، را نيز به ســمت و سوى خود 
جلــب كند و بدين ترتيب بازار گوشــى هاى ميان رده و مقرون 
به صرفه را كه هم اكنون بيشــتر در اختيار برندهاى چينى نظير 
اوپو و ويوو قرار دارد، به خود اختصاص دهد و ســهم خود را 

از بازارهاى جهانى افزايش دهد.
بر اساس گزارش وب سايت macrumors ، در صورتى كه 
اپل با شــركت توليدكننده هميشــگى خود يعنى پگاترون، وارد 
همكارى شــود، توليد اين محصول را به 20 ميليون دستگاه نيز 
خواهد رســاند كه انتشــار اين خبر مى تواند براى بســيارى از 
برندهاى چينى توليدكننده موبايل در چين هولناك باشــد چراكه 
كاربران در صورت وجود و ارائه يك گوشــى مقرون به صرفه 
و ميان رده از ســوى اپل كه شــهرت و آوازه خوبى در عرضه 
گوشــى هاى آيفون دارد، ترجيح مى دهند كــه به جاى يك برند 
چينى همچون ويوو، اوپو، شــيائومى يا هواوى، يك مدل جديد 

از آيفون خريدارى و استفاده كنند.
همچنين گفته مى شــود اين آيفون 4.7 اينچى كه قرار است تا سال 
2020 ميالدى در اختيار كاربــران و عالقمندان به محصوالت اپل 
قرار بگيرد، به كليد فيزيكى هوم و همچنين حســگر اثر انگشت يا 

تاچ آيدى نيز مجهز شود.

رفتارها تغيير نكند
 خودتحريمى غالب مى شود

 يك كارشــناس صنعت خودرو مدعى شد: شواهد نشان مى دهد 
برنامه هاى تدوين شده براى سروسامان دادن به وضعيت خودروسازى 
در كشور در شرايط بحرانى فعلى، از اثربخشى الزم برخوردار نبوده اند؛ 
بطورى كه ناهماهنگى بين سازمان ها و وزارتخانه هاى مرتبط با صنعت 
و اقتصاد به جايى رسيده كه اميد به بهبود را به ياس بدل كرده است. 
اما در سالى كه به نام رونق توليد نامگذارى شده، نمى توان به سادگى 

از كم كارى ها و عملكردهاى غلط عبور كرد.
حسن كريمى ســنجرى بيان كرد: صنعت خودروسازى اين روزها 
فشــارهاى كم سابقه اى را تجربه مى كند. از يك سو فشار اقتصادى 
ناشــى از نوسانات نرخ ارز در كنار افت ارزش ريال باعث افزايش 
هزينه تأمين قطعات شــده اســت. از ســوى ديگر محدود شدن 
مســيرهاى دسترســى به تأمين قطعات به ويــژه قطعات خارجى 
موجــب افت توليد و عرضه خودرو به بازار شــده اســت. با اين 
وجــود در عملكرد وزارت صنعــت، معدن و تجارت (صمت) در 
ســال گذشته كمتر نشانى از حمايت هوشمندانه و كارشناسى شده 

از اين صنعت را شاهد بوديم.
به اعتقاد اين كارشــناس صنعت خودرو، در شرايط فعلى روش هاى 
بنگاه دارى مشابه ســال هاى گذشته، در شــركت هاى خودروسازى 
ديگر جوابگو نيست و اداره شركت هاى خودروسازى بدون توجه به 
مقوله انجماد هزينه ها و صرفاً بر اســاس مديريت منابع نمى تواند اين 

شركت ها را از بحران هاى فعلى عبور دهد.
كريمى سنجرى تصريح كرد: تغيير و اصالح روش هاى تأمين سرمايه 
و نيز روش هاى خريد همچنين تغيير نگرش در استراتژى توسعه بازار 
از جمله مهمترين اقداماتى است كه بايستى به عنوان بخشى از اصالح 
ســاختارها هرچه سريع تر انجام شود. كوچك سازى و چابك سازى 
در شرايط فعلى يك تدبير استراتژيك است كه شركت هاى خودروساز 
بايد قطعاً در جهت آن گام بردارند. به عنوان مثال محدود كردن تنوع 
توليدات يكى از اقدامات مؤثر در جهت متناسب سازى ساختار توليد 

با شرايط بحرانى فعلى است.
وى افــزود: حذف و يا غير فعال كردن فورى تمام ســرمايه ها و زير 
مجموعه هاى غير مولد نيز از اقدامات فورى خودروسازان بايد باشد 
كه مى تواند نشــان از هوشمندى اين شركت ها در شناسايى و تحليل 
بحران فعلى باشد. تقليل شركت هاى زيرمجموعه به معاونت و حذف 
بســيارى از پســت هاى غير ضرور پرهزينه گامى اساسى در جهت 
كوچك سازى هوشمندانه است كه پرداختن به آن نياز به اقدام عملى 

مديران عامل اين شركت ها دارد.
اين كارشــناس صنعت خودرو بــا تاكيد بر اينكــه در كنار اصالح 
روش هاى بنگاه دارى، رفتار دولت و ســازمان هاى وابســته مرتبط با 
حوزه توليد خودرو نيز بســيار حائز اهميت است، به ايسنا گفت: از 
زمان وقوع تحريم در صنعت خودروســازى كمتر شــاهد رفتارهاى 
منطقى از ســوى اين ســازمان ها در برخورد با اين صنعت بوده ايم. 
دولت بايستى به سرعت با تشكيل يك كميته كارشناسى علل تمامى 
ناهماهنگى هــا و دســت اندازهاى رونق توليد در حــوزه خودرو را 

بررسى و راهكارهاى آنى براى هر يك تعيين كند.
وى معتقد است: در غير اين صورت اگر قرار باشد رفتار اين سازمان ها 
كماكان مشابه گذشته باشد، بايد گفت صنعت خودروسازى عالوه بر 
تحريم خارجى دچار نوعى تحريم داخلى هم شــده است. در مورد 
تحريم هاى خارجى خودروسازى برخى شرايط در اختيار ما نيست اما 
اينكه رفتارهاى غير حرفه اى و غير مسئوالنه برخى متوليان دولتى اين 
صنعت و سازمان هاى مرتبط با آن بر دشوارى هاى تحريم هاى خارجى 

بيافزايد غير قابل گذشت است.

دو نرخى كردن بنزين بهترين راه است
 مديرعامل پيشين شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تاكيد 
بر اين كه با توجه به شرايط كنونى، چاره اى به جز سهميه بندى وجود 

ندارد، داليل لزوم سهميه بندى را تشريح كرد.
فريد عامرى با اشاره به وضعيت قاچاق سوخت در ايران، اظهار كرد: 
اين درست است كه شرايط جامعه در حال حاضر به صورتى است كه 
قدرت خريد مردم محدود شده است، اما تفاوت نرخ بنزين در ايران 
با كشورهاى همسايه، بسيار افزايش يافته و اين موضوع باعث افزايش 

ميزان قاچاق مى شود.
وى افزود: در حال حاضر تفاوت نرخ بنزين در ايران با كشــورهاى 
همســايه تا حدى اســت كه اگر همين روال ادامه پيدا كند و تدبيرى 
براى آن انديشــيده نشــود، در آينده نزديك شاهد ناياب شدن بنزين 
در مناطق مــرزى خواهيم بود و ايران در اين مناطق با بحران روبه رو 

خواهد شد.
مديرعامل پيشــين شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تاكيد بر 
اين كه جامعه كشــش افزايش نرخ بنزين را ندارد، به ايســنا گفت: با 
توجه به اين كه جامعه كشــش افزايش بنزين را ندارد، بهترين راهكار 
دو نرخى كردن آن اســت. به نظر من ميزانى از مصرف معمول مردم 
كه مصرف بهينه است، مشخص مى شود و اين ميزان با قيمت كنونى 
بنزين محاسبه مى شــود و اگر فردى بيش از مصرف متعارف جامعه 
استفاده كند، وجه بيشــترى بايد پرداخت كند. عامرى ادامه داد: البته 
مشخص نيست اگر ســهميه بندى بنزين قطعى شود، چگونه اجرايى 
خواهد شــد. به نظر من، مجموعه نفت به روش قبل اعتقاد بيش ترى 
دارد كه سهميه را به هر خودرو اختصاص دهد. ديدگاه ديگرى وجود 
دارد كه ديدگاه عدالت محورانه اســت و بــر اين تاكيد دارد كه يارانه 
متعلق به همه مردم اســت و بايد به همه تعلق بگيرد. البته اين ديدگاه 

به بررسى بيش ترى نياز دارد و ممكن است هرج و مرج ايجاد كند.

 بــا بهره بــردارى آزمايشــى از كوپــن 
الكترونيــك، حاال شــمارش معكوس براى 
بازگشــت كوپن به اقتصاد ايران اغاز شــده 

است.
در شــرايطى كه بيش از 8 ســال است كوپن 
با اقتصاد ايران خداحافظــى كرده، همتى از 
آماده ســازى زيرســاخت بهره بردارى از كاال 

برگ الكترونيك خبر مى دهد.
به اين ترتيب نوســتالژى كوپن باز مى گردد 
خــود كوپن اما نــه.آن ســال ها، يعنى مابين 
ســال هاى 1359 تا 1388 شــغلى در ايران 
وجود داشــت تحت عنوان كوپن فروشــى. 
همــه نظارت هاى ســفت و ســخت و همه 
هشــدارها و برخوردها و ... با كوپن فروشان 
و كوپن فروشى هيچ گاه افاقه نكرد و تا روزى 
كه كوپن بود، كوپن فروشــان نيز كنار خيابان 
آشــكارا نســبت به خريد و فروش آن اقدام 
مى كردند. حاال اما كوپن الكترونيك، شرايطى 

ديگر را به ارمغان خواهد آورد.
چگونه  الكترونيك  كوپــن  كاركرد   

است؟
كوپــن الكترونيــك، در كارت هــاى بانكى 
سرپرســتان خانوار تعريف مى شــود. ديگر 
خبرى از اعالم شــماره كوپن و كاال نيست، 
آنها كــه دوران كوپن را به چشــم ديدند به 
خاطر دارند كه بخشــى از اخبار رســانه ها 
همــواره بــه اعالم شــماره كوپــن و ميزان 
سهميه ها براى خانوارهاى شهرى و روستايى 
اختصاص داشت. آخرين روزهاى اسفند ماه 
بود كه آخرين كوپن از نســل پيشين كوپن ها 
اعالم شد. كوپنى براى دريافت سهميه قند و 

شكر خانوار ايرانى.
داستان كوپن هر چند قديمى تر از چهار دهه 
گذشــته اســت اما در دوران معاصر، با آغاز 
جنگ عراق عليه ايران، كوپن به منظور تأمين 
نياز مصرفى خانوارها به عرصه اقتصاد ايران 
برگشــت و تا آخرين روزهاى ســال 1388
ماندگار شــد هر چند خروج رســمى آن از 
شبكه توزيع كاال به سال 1390 باز مى گردد و 
از آن روز تا امروز ديگر كوپن ميهمان اقتصاد 

ايران نبوده است.
داستان كوپن و ســهميه يكى است، حاال نيز 
با تنگ شــدن حلقه تحريم ها طرح بازگشت 
كوپن به اقتصاد ايران مطرح شــد و در قالب 
بودجه ســال آينــده ايــن پيش بينى صورت 

گرفت.

همچنين ســهميه كاالهاى 
اساســى از جمله گوشت 
وزارت  اعالم  اســاس  بر 
كار و ســازمان هدفمندى 
خانوارها  سرپرستان  براى 

تعريف مى شود.
بانك  كل  رئيــس  همتى، 
مركزى نيز در توضيح اين 
مطلب اعالم كرده اســت 
بانك  رفاهى  سيســتم  در 
مركــزى اطالعــات همه 
سرپرســت هاى خانوار در 
اســتان هاى تهران و البرز 
است  شده  به روزرســانى 
و ايــن افــراد مى توانند با 
بانكى  كارت  از  بهره گيرى 
و ارائه كد ملى از ســهميه 

اختصاص داده شده براى خريد گوشت كه به 
عنوان اولين كاال در اين ســامانه اجرايى شده 

است، استفاده كنند.
افراد واجد شــرايط اخذ ســهميه گوشت با 
مراجعه به يكى از فروشــگاه هاى مجاز و با 
اســتفاده از يكى از كارت هــاى بانكى معتبر 
مى توانند ســهميه گوشــت خود را دريافت 
كنند. اين زيرساخت بانك مركزى براى ساير 
كاالهاى اساســى نيز قابل استفاده است و از 
ســامانه هاى ســبد كاال و مانا به طور تركيبى 

بهره مى گيرد.

اين ســامانه توســط بانك 
مركــزى آمــاده شــده و 
آزمايش هــاى اوليه آن نيز 
با موفقيت به پايان رســيده 
اما هنوز در فروشــگاه هاى 
كاالهاى  كننــده  عرضــه 
اساسى اجرايى نشده است.

 كاالهاى اساســى؛ 
نظام  تمركــز  نقطــه 

توزيع
 پيش تــر، وقتــى روزهاى 
ســخت جنگ مشــكالتى 
را بــراى تأميــن مايحتاج 
فراهم  خانوارهــا  عمومى 
كرده بــود يــازده كاال در 
قالب كوپن توزيع مى شــد 
امــا بــه تدريج بــا بهبود 
شــرايط تعداد اقالم به سه كاال كاهش يافت. 
حاال نيز مقرر است كاالهاى اساسى با كوپن 
الكترونيك توزيع شود. در سال جارى نزديك 
به 14 ميليارد دالر اعتبار براى تأمين كاالهاى 
اساسى اختصاص يافته است. اين رقم بر پايه 
دالر 4200 تومانى اختصــاص مى يابد تا با 
اين اقدام، دولت مانع از افزايش شديد قيمت 

كاالهاى اساسى در بازار شود.
 كوپــن الكترونيــك چگونــه كار 

مى كند؟
طــرح كوپــن الكترونيك طرحى اســت كه 

اجراى آن از ســوى بانــك مركزى، وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت و همچنين وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى در حال پيگيرى 

است.
در ســامانه اى كــه تعريف شــده اســت، 
اطالعــات تمــام سرپرســتان خانــوار به 
روزرسانى مى شود. شــماره ملى سرپرست 
خانــوار و كارت هاى بانكــى وى در اين 
سامانه بارگذارى مى شــود و در اين راستا 
فــرد مى تواند با مراجعه به فروشــگاه هاى 
مجازى كه از ســوى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان عامــل توزيع كاالهاى 
اساســى اعالم مى شود، نســبت به دريافت 
ســهميه خــود با قيمــت تعادلــى، البته با 

كشيدن كارت بانكى اقدام كند.
اين طرح البته در مرحله آزمايشــى در تهران 
و البــرز با تحويل گوشــت تنظيــم بازارى 
اجرايى شده اســت. به اين ترتيب وقتى فرد 
خريد خــود را انجام مى دهــد و كارت را 
مى كشــد، ديگر نمى تواند براى بار دوم اين 
اقــدام را انجام دهد. هــدف از تعريف اين 
قالب پيشــگيرى از كوپن فروشى است چرا 
كه كوپن به صورت فيزيكى موجوديت ندارد 
و در عيــن حال اطمينان از رســيدن كاال به 
دســت مصرف كننده واقعى يعنى سرپرست 
خانوار، در اين حالت ممكن اســت داللى و 
سوء استفاده بر خريد و فروش كاالى كوپنى 

متمركز شود نه خود كوپن.

كوپن الكترونيك چگونه كار مى كند؟

آغاز شمارش معكوس براى بازگشت كوپن

 ورود به طرح حذف چهار صفر در 
شرايط كنونى اقتصاد ايران موضوعيت 
ندارد. اين نكته را حيدر مســتخدمين 
اقتصادى  مى گويد،كارشناس  حسينى 
كه ساليانى از عمر خود را در وزارت 
امــور اقتصــادى و دارايــى و بانك 

مركزى سپرى كرده است.
 به گــزارش خبرآناليــن، در حالى 
بررســى حذف چهار صفــر از پول 
ملى، در دستور بررســى دولت قرار 
گرفته است، كه بسيارى از كارشناسان 
معتقدند اين طرح الزم است در دوره 
ثبات اقتصادى به مرحله اجرا در بيايد.
 اين اولين بارى نيست كه حذف صفر 
از پول ملى در دســتور كار است، در 

ســاليان اخير بارها و بارهــا چنين طرحى در 
دســتور كار قرار  گرفته اما هيچ گاه به مرحله 
اجرا نرســيده است، داســتان حذف صفر از 
پول ملى و تغيير واحد پولى در دوره رياست 
جمهــورى احمدى نژاد چنان جدى شــد كه 
بانك مركزى نسبت به نظر سنجى اينترنتى در 
خصوص تغيير واحد پول ملى ايران نيز اقدام 
كرد اما دســتاورد هيچ بود چرا كه تالطمات 
اقتصاد مانع از ورود جدى به اين موضوع شد.
 حاال اما در وضعيتى كه اقتصاد ايران با فشــار 
شديد ناشى از تشديد تحريم ها از يك سو و 
بى ثباتى در بازار ارز و جهش تورمى از سوى 
ديگر روبروســت، دوباره بحث حذف چهار 
صفر در قالب اليحه پيشــنهادى بانك مركزى 
به دولت در دستور كار قرار گرفته است. پيش 
بينى شده اســت از زمان تصويب اين اليجه 

عمليات تغيير اسكناس ها و سكه ها به مدت 
24 ماه اجرايى شود.  

 ريشه حذف صفرها چيست؟
حيدر مستخدمين حسينى، كارشناس اقتصادى 
در اين خصوص به خبرانالين گفت: من فكر 
مى كنم بايد كمى فراتر نگاه كرد. اصال سئوال 
اساســى اين است كه ريشــه حذف صفرها 
چيست؟ اين اقدام به بعد از جنگ جهانى دوم 
بازمى گردد و تاكنون حدود 50 كشــور از اين 
روش اســتفاده كردند اما مگر چند كشور در 
اين حوزه موفق بودند؟ فكر مى كنم همان طور 
كه آقاى هاشمى گفتند يكى از مهمترين موارد 
اتفاقا اصالح زيربناهاست چون من هم معتقدم 
كه صفرهــا باز مى گردند. اين يعنى تشــديد 
بحران. شما تا وقتى عوامل ايجاد صفرها را از 

بين نبريد نمى توانيد صفرها را برداريد.

وى افزود: همين تركيه در همسايگى ما 6 صفر 
از مقابل پولش برداشت اما گزارش كارشناسى 
"درويش"، وزير اقتصاد تركيه را بايد خواند تا 
دليل توفيق اين كشور را دريافت. حذف صفر 
راهكار نيست و بايد عوامل ايجاد صفر از ميان 
برود. نكته اينجاست كه من با وجود ارتباطاتى 
كه دارم هنوز نتوانســته ام گزارش كارشناسى 
بانك مركزى را مطالعه كنم تا ببينم چرا چنين 

تصميم اتخاذ شده است.
 او با تاكيد بر اينكه شــرايط تحريمى مناسب 
حذف صفر از پول ملى نيســت، در پاسخ به 
اين سئوال كه آيا كشورهايى هستند كه در اين 
شرايط دست به حذف صفر زده باشند؟ گفت: 
بله ونزوئال و روسيه. البته بهتر كه نشدند هيچ 

در اصل وضعيتشان بدتر هم شد.
معاون اســبق وزارت امور اقتصادى و دارايى 

ادامه داد: بايد ديــد حذف چهار صفر 
از پول ملى نقطه ابتدايى حركت است 
يا نقطه پايانى اصالحات، پاسخ صريح 
من اين اســت كه حذف صفر در پايان 
اصالحات اقتصادى اجرايى مى شــود 
و ما هنوز به مرحلــه اصالحات ورود 
نكرده ايم. مشــروح نشستى كه پيش از 
ايــن در خصوص حذف چهار صفر از 
پول ملى با حضور حيدر مســتخدمين 
حســينى و بها الدين حسينى هاشمى 

برگزار شد، اينجاست.
 پول بدون صفر قوى تر است؟

در حالــى كه مخالفان دســتاور حذف 
صفر را هيچ مــى دانند، برخى موافقان  
حــذف چهار صفــر از پــول ملى از 
تقويت قدرت پول ملى در جهان و بازگشت 
اعتبار و آبرو به پول ايران ســخن مى گويند 
اين در حالى اســت كه تجربه آزموده شــده 
برخى كشورها در اين حوزه بازگشت دوباره 
صفرها، در مدت زمانى كوتاه اســت. زيمباوه 
و ونزوئال، نمونه هاى عينى و روشــن چنين 
وضعيتى هســتند، صفرهاى  رفته از پول ملى 
اين كشورها در مدت زمانى كوتاه باز مى گردد 
و دوباره شرايط غير عادى بر اقتصاد حكمفرما 

مى شود.
 نكته اينجاســت كه پيش از اين اليحه اى در 
خصوص تغيير واحد پول ملى ايران از ريال به 
تومان در دولت مصوب شد كه در ذات خود 
حذف يك صفر را در پى داشت اما به نظر مى 
رسد با اين اليحه، اليحه پيشين از دستور كار 

خارج شده است.

دستاورد حذف چهار صفر از پول ملى براى اقتصاد چيست؟

تعريف  كه  سامانه اى  در 
اطالعات  اســت،  شده 
خانوار  سرپرستان  تمام 
مى شود.  روزرســانى  به 
سرپرست  ملى  شــماره 
كارت هــاى  و  خانــوار 
بانكى وى در اين سامانه 

بارگذارى مى شود
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7
فعاليت ورزشكاران همگانى فاقد بيمه 

ممنوع است
 فعاليــت تمامــى ورزشــكاران زيرمجموعــه ايــن هيــأت بــدون 

برخــوردارى از بيمــه ورزشــى غيرقانونــى و ممنــوع اســت.
ــت: ورزش  ــدان گف ــى هم ــاى همگان ــأت ورزش ه ــس هي رئي
ــأت  ــن هي ــت تري ــوان پرجمعي ــه عن ــدان ب ــى هم ــاى همگان ه
ــن رو  ــد و از اي ــايرين باش ــو س ــد الگ ــتان باي ــن اس ــى اي ورزش

ــرار دارد. ــا ق ــت ه ــت فعالي ــى در اولوي ــه ورزش ــتن بيم داش

ــا اظهــار داشــت: هيــچ  ــا ايرن هــادى ســبزوارى در گفــت وگــو ب
يــك از باشــگاه هــا و مربيــان زيــر پوشــش هيــأت ورزش هــاى 
همگانــى همــدان حــق ندارنــد بــدون اطــالع از بيمــه ورزشــكاران 

نســبت بــه آمــوزش و فعاليــت آنهــا اقــدام كننــد.
ــرد:  ــى همــدان خاطرنشــان ك ــأت ورزش هــاى همگان رئيــس هي
بيمــه ورزشــى پشــتوانه اى بــراى جبــران آســيب  ديدگــى و 
مصدوميــت در حيــن ورزش اســت و بايــد بــه داشــتن آن توجــه 

ــژه شــود. وي
ســبزوارى بيــان كــرد: ســال گذشــته بيــش از 20 هــزار ورزشــكار 

ــاى  ــأت ورزش ه ــر پوشــش هي ــه زي ــازمان يافت ــه صــورت س ب
همگانــى فعاليــت داشــتند و اكنــون نيــز شــاهد فعاليــت گســترده 

ــان هســتيم. آن
وى يــادآور شــد: وزارت ورزش و جوانــان كارت بيمــه را 
مــالك آمــار ورزشــكاران هــر اســتان مى دانــد و از آنجــا 
كــه بيمــه ورزشــى اجبــارى اســت، هيــچ يــك از مربيــان 
پذيــرش  را  ورزشــى  بيمــه  فاقــد  ورزشــكاران  نمى تواننــد 

ــد. كنن
ورزش همگانى همدان جزو ســه استان برتر كشور است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سال 98، سال كسب جايگاه واقعى هيأت 
موتورسوارى و اتومبيل

 رئيس هيأت موتورســوارى و اتومبيلرانى اســتان همدان ضمن 
قدردانى از زحمات قاسم ربيعيان دبير پيشين هيأت، با معرفى حميد 
رحيمى به عنوان دبير جديد كه از جوانان خوشــنام جامعه ورزشى 
استان است، سال 98 را ســال توسعه موتورسوارى و اتومبيلرانى با 

تكيه بر جوانگرايى و تعامل سازنده با ارگان ها عنوان كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
اصغر جهانيان در جلســه هماهنگى كميته هــاى اجرايى و فنى، با 
معرفــى دبيرى جوان و كارآزموده بعنوان دبير جديد هيأت اســتان 
اولين گام درخصوص جوانگرايى و توســعه رشــته هاى ورزشى 
موتورسوارى و اتومبيلرانى با اعتماد به نسل جوان را برداشت و در 
ادامه به نقش مهم جوانان در مديريت و توســعه رشته هاى ورزشى 

جديد اشاره كرد؛
در اين نشســت كه با حضور كليه مســئوالن كميته هاى اجرائى و 
فنى هيأت اســتان و همچنين رؤسا و سرپرستان هيأت هاى متناظر 
شهرستان ها روز سه شنبه 27 فروردين 98 از ساعت 11 لغايت 14
در سالن كنفرانس مجموعه ورزشى شهيد شمسى پور همدان برگزار 
شــد، اصغر جهانيان از لزوم تعامل سازنده با تمامى ارگان ها سخن 
گفت و مسئولين هيأت را به شناسايى فرصت هاى موجود در فضاى 
جامعه جهت معرفى بهتر و جذب عالقمندان به رشته هاى ورزشى 

تحت پوشش مأمور كرد.

آغاز تست گيرى از نفرات منتخب المپياد 
استعدادهاى برتر

 با حضور مديركل ورزش و جوانان استان تست گيرى از نفرات 
منتخب المپياد استعدادهاى برتر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى ورزش و جوانان، با حضور مديركل ورزش 
و جوانان استان تســت گيرى از نفرات منتخب المپياد استعدادهاى 

برتردر پايگاه قهرمانى همدان آغاز شد.
مدير پايگاه قهرمانى اداره كل ورزش و جوانان استان در اين مراسم 
اظهار داشــت: نخستين دوره المپياد استعدادهاى برتر ورزش در 77 
رشته ورزشــى با حضور 20 هزار ورزشكار طى دو هفته برگزار و 

1569 مدال قهرمانى بين ورزشكار توزيع شد.
وى گفت: ورزشــكاران همدانى در اين رقابتها 26 مدال رنگارنگ 
را كســب كردند و جند ورزشكار هم در بين نفرات برتر و منتخب 

قرار گرفتند.
علــى ضميرى كامــل تصريح كرد: در نهايت پــس از پايان المپياد، 
70 اســتعداد برتر در 23 رشته ورزشــى در همدان شناسايى شدند 
كه بيشــترين تعداد ورزشــكار به هيأت دووميدانى با 11 ورزشكار 

مى باشد.
وى افزود: پس از اتمام المپياد طبق دســتورالعمل وزارت ورزش و 
جوانان اقدام به تشكيل پرونده الكترونيكى براى منخبين اين المپياد 

كرديم.
مديــر پايگاه قهرمانــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان تصريح 
كرد: ايــن 70 نفر بايد براى حضور در جمــع برترين ها و معرفى 
به فدراســيون هاى مربوطه در تست هاى آمادگى جسمانى و قلبى 
عروقى كه زير نظر كارشناســان پايگاه قهرمانى و پزشــكان معتمد 

برگزار مى شود شركت كنند.
وى افزود: تســت گيرى و غربال گرى اســتعدادهاى برتر تا اواسط 
ارديبهشت ماه ادامه خواهد شد و در نهايت نفراتى كه بتوانند تست 
هاى آمادگى جسمانى و قلبى و عروقى را با موفقيت سپرى كنند به 

وزارت ورزش و جوانان معرفى مى شوند.

حيدرى در AFC CUP قضاوت مى كند
 با اعالم كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا، پيام حيدرى بازى 
دو تيم ريموينگ كره شــمالى و وفو تاى پو هنگ كنگ را قضاوت 

خواهد كرد.
به گزارش فارس ، بازى دو تيم ريموينگ  كره شمالى و وفو تاى پو 
هنگ كنگ از رقابتهاى AFC CUP روز دوشــنبه 16 ارديبهشت 

ماه در پيونگ يانگ كره شمالى برگزار مى شود.
برهمين اساس پيام حيدرى به عنوان داور، على ميرزابيگى به همراه 
سعيد قاســمى به عنوان كمك هاى وى و همچنين حسن اكرمى به 

عنوان داور چهارم قضاوت اين بازى را برعهده دارند.
نماينده كنفدراســيون فوتبال آسيا از كشــور چين و ناظر داورى از 

قطر است.

برگزارى مراسم تجليل از نخبگان جوان 
كبودراهنگ

 همزمان با گراميداشــت روزجوان و ميالد حضرت على اكبر(ع) 
طى مراسمى از ده نفر نخبه جوان شهرستان تجليل شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان به همت 
اداره ورزش و جوانــان كبودراهنگ همزبان بــا روزجوان و ميالد با 
ســعادت حضرت على اكبر(ع) طى نشســتى صميمى بــا فرماندار 
شهرســتان از ده نفر نخبه ى جوان در حوزه هاى ورزشى، فرهنگى، 
هنرى، علمى، قرآنى و امداد و نجات با اهداى لوح سپاس و هدايايى 

به رسم ياد بود تجليل و قدردانى به عمل آمد.
در ابتداى اين مراســم شــكرى سرپرســت اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ضمن تبريك ايام هفته جوان و اعياد شعبانيه بر سخنان مقام 
معظم رهبرى در خصوص گام دوم انقالب و توجه ويژه به نسل جوان 
اشاره كرد. وى نقش جوانان را در تمامى عرصه هاى اجتماعى بسيار 
مؤثر و كارآمد دانست و اضافه كرد: جوانان شهرستان كبودراهنگ از 
پتانسيل هاى بااليى در حوزه هاى مختلف ورزشى، فرهنگى، علمى، 
هنرى، مذهبى و غيره برخوردار هستند كه لزوم حمايت از نسل جوان 
با توجه به رســالت اداره ورزش و جوانان بيشــتر از پيش احساس 

مى شود.
ســپس نخبگان جوان حاضر در مراسم ضمن معرفى خود، برخى از 
مشــكالت و محدوديت هاى حوزه فعاليت خويش را بيان كردند كه 

توسط مهدوى فرماندار شهرستان پيگيرى شد.
در پايان فرماندار شهرستان ضمن تشكر از اداره ورزش و جوانان در 
هماهنگى اين مراسم، ســهم جوانان را در سطوح مختلف اجتماعى 
بســيار مشهود دانست كه نقش گســترده جوانان در پيروزى انقالب 
اسالمى ايران، حضور در جبهه هاى جنگ هشت سال دفاع مقدس و 
نبرد با گروه هاى تروريستى، مراسمات اعتكاف و كمك رسانى هاى 
اخير در مناطق ســيل زده را از نمونه هاى آن بيان نمود. وى همچنين 
تصريح كرد: جوان بودن فقط به ســن نيست و هر آنكه فكرش، ايده 
اش و عملش در راســتاى اهداف نظام و انقالب و نيز خدمت رسانى 

به مردم باشد جوان محسوب مى شود.

288 كشتى گير در المپيك 2020 توكيو 
به ميدان مى روند

288 كشــتى گير در ســه رشــته كشــتى آزاد، فرنگى و زنان در 
رقابت هاى كشتى المپيك 2020 توكيو به ميدان مى روند.

به گزارش مهر، در مجموع 6 وزن المپيكى رشــته هاى كشــتى آزاد، 
فرنگى و زنان در هر رشــته 96 كشــتى گير (16 نفر در هر وزن) در 

رقابت هاى كشتى المپيك 2020 توكيو به ميدان مى روند.
اين مســابقات روزهاى 12 تا 18 مردادماه ســال 99 در توكيو ژاپن 

برگزار خواهد شد.

1

2

پيشخوان

تاســيس شــركت تعاونــى بــازار شــهد آوران آدلــى درتاريــخ 1397/10/22 بــه شــماره ثبــت 733 بــه شناســه ملــى 14008073069 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصه آن 
بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد.

 1 - موضوع : زنبوردارى و بسته بندى عسل "ثبت موضوع شركت مذكور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد"
 2 - مــدت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان رزن ، بخــش مركــزى ، شــهر رزن، بلوارامــام خمينــى ، خيابــان شــهيدتوكلى ، بن بســت افشــين 

2 ، پــالك 0 ، طبقــه همكف كدپســتى 6568119787 
4 - ســرمايه شــخصيت حقوقــى : 50000000 ريــال منقســم  بــه 100 ســهم500000 ريالــى بانــام كه تماما توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 97/3707/1830 مــورخ 1397/09/19نزدبانك 

توســعه تعــاون شــعبه رزن آگهــى گرديده اســت.
 5 - اوليــن مديــران : آقايــان اميــر ســلطانى كمــال باكدملــى 3871511528 بــه ســمت مديرعامــل ومنشــى، ياســين ســلطانى كمــال باكدملــى 3980334872 بــه ســمت رئيــس هيــأت مديره، 
خانــم فرشــته ســلطانى كمــال باكدملــى 3980040976 بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره هرســه نفرعضواصلــى وآقــاى مهــدى ســلطانى كمــال باكدملــى 3980123685 بــه ســمت عضــو 

علــى البــدل وخانــم ســميرا ســلطانى كمــال باكدملــى 3992391264 بــه ســمت عضــو علــى البــدل همگــى اعضــاء هيــأت مديــره بــراى مــدت 3 ســال انتخــاب گرديدنــد.
 6 - دارنــدگان حــق امضــا : كليــه قراردادهــا و اسنادرســمى و تعهــدآور بانكــى از قبيــل چــك، ســفته، بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــاى آقــاى اميــر ســلطانى كمال(مديرعامــل) بــه اتفــاق خانم 
ياســين ســلطانى كمــال (رئيــس) كــه در غيــاب رئيــس بــا امضــاى فرشــته ســلطانى كمــال (نايــب رئيــس) و مهــر شــركت داراى اعتبــار اســت و اســناد عــادى و نامــه هــا بــا امضــاى آقــاى 

اميــر ســلطانى كمــال (مديرعامــل) و مهــر شــركت معتبــر خواهــد بــود.
 7 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه 

8 - بازرســان اصلــى وعلــى البــدل : خانــم اكــرم ترابــى كامــكار باكدملــى 3990036114 بــه ســمت بــازرس اصلــى وآقــاى مرتضــى ســلطانى كمــال باكدملــى 3991963620 بــه ســمت بــازرس 
علــى البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد.

 9 - روزنامــه همــدان پيــام بــراى درج تصميمــات وآگهــى هــاى تعاونــى تعييــن گرديــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 3719 مــورخ 1397/09/21اداره تعــاون كارورفــاه اجتماعــى شهرســتان رزن 
آگهــى گرديــده اســت. 

(436915)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن 

آگهــى تغييــرات شــركت فنــى مهندســى بــرق رســانى آريــا نيــرو راميــن 
ــى  ــه مل ــت 425 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــدآباد ش اس
ــوق  ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10861098204 ب

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1397/12/08تصميم ــاده م الع
 1- اعضــا هيــأت مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت دوســال انتخــاب گرديدنــد 
ــان دژآگاه  ــى 4011420621 و پيم ــماره مل ــه ش ــى ب ــره غان ــن ق ــان محس : آقاي
ــى  ــماره مل ــه ش ــالم ب ــه س ــا راحل ــى3309580334 وخانمه ــماره مل ــه ش ب
ــه شــماره ملــى 3874740269  ــور ب ــم فاطمــه جهانگيــرى پ 4000023322 وخان
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــه شــماره ملــى3801736407 ب ــى ب ــال ورمقان ــم نازي 2- خان
اصلــى و آقــاى جمــال ســطوتى جميــل بــه شــماره ملــى 4011419941بــه عنــوان 

بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد. 
3- تــراز ســود زيــان مالــى شــركت در ســال گذشــته مــورد تصويــب قــرار 

گرفــت. 
(436914)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى اسدآباد

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب  دادنامه شماره 9509978110900947 مورخ 95/10/18 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقى همدان حكم 
ورشكستگى شركت در حال تصفيه استيل گذار سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى مواد 457 الى 510 
قانون تجارت در امور ورشكستگى و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراى 

ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1) شــش دانگ يك باب كارخانه به مساحت 3360 مترمربع واقع در شهرك صنعتى بوعلى خيابان 33 كه كارشناس رسمى 
دادگسترى بهاى آن را به مبلغ 13/800/000/000 ريال ارزيابى نموده است كه امتيازات كارگاهى شامل حق االمتياز و انشعاب 

برق، حق االمتياز و انشعاب گاز شهرى مى باشد.
2) اموال و اثاثه و ماشين آالت و تأسيسات طبق نظر كارشناس مبلغ 5/360/000/000 ريال ارزيابى گرديده است.

با توجه به موارد فوق الذكر كارشناســان رســمى دادگسترى كل بهاى عرصه و اعيان و ماشــين آالت و تأسيسات را مبلغ 
19/160/000/000 ريال ارزيابى نموده است.

شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشناس (پايه) آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود متقاضيان 
شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه را به حساب 0112079623004 نزد بانك ملى دادگسترى واريز و اصل فيش را در جلسه 
مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدى يا توافق با هيأت 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 است برنده مزايده كسى تلقى 
مى گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزى به نفع شركت 

در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5٪ واريزى ساير متقاضيان در مورخ 98/2/26 مسترد مى گردد.
شــركت 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 چهارشــنبه مورخ 98/2/25 رأس ساعت 11 در محل دفتر تصفيه 

شركت واقع در همدان، خيابان بوعلى، روبروى اداره دارايى طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 38265729(081) تماس حاصل 

نمايند و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از ملك و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند. (م الف 28)
مدير تصفيه 

آگهي حصر وراثت
آقاى رمضانعلى لطيفى توانا داراى شــماره شناسنامه  5029525122 
به شرح دادخواست كالسه 112/1/98ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  گالبعلى لطيفى 
توانا به شــماره شناســنامه  1019 در تاريخ 1397/12/10 در اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1- رمضانعلى لطيفى توانا فرزند گالبعلى به شــماره 
شناسنامه5029525122 متولد 1348 صادره از فامنين پسر متوفى 2- 
مهدى لطيفى توانا فرزند گالبعلى به شماره شناسنامه 107 متولد 1365 
صادره از فامنين پسر متوفى 3- غيبعلى لطيفى توانا فرزند گالبعلى به 
شــماره شناسنامه 8827 متولد 1350 صادره از همدان پسر متوفى 4- 
على لطيفى توانا فرزند گالبعلى به شماره شناسنامه8828  متولد 1351 
صادره از همدان پســر متوفى 5- فاطمه لطيفى توانا فرزند گالبعلى به 
شماره شناســنامه 10240 متولد1358 صادره از فامنين دخر متوفى 6- 
زهرا لطيفى توانا فرزند گالبعلى به شماره شناسنامه 10241 متولد 1358 
صــادره از فامنين دختر متوفى 7- معصومه لطيفى توانا فرزند گالبعلى 
به شماره شناسنامه26  متولد1343  صادره از فامنين دختر متوفى 8- 
ام ليلى لطيفى فرزند لطفعلى به شماره شناسنامه308 متولد1303 صادره 
از فامنين همســر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبــور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 25)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

 بانوى جودوكار اين استان موفق به كسب 
سهميه حضور در رقابت هاى جودو قهرمانى 

بزرگساالن آسيا شد.
مدير روابط عمومــى اداره ورزش و جوانان 
همدان گفت: مريــم بربط در وزن منهاى 70 
كيلوگرم تيم ملى كشــورمان در رقابت هاى 

قهرمانى آسيا شركت مى كند.
حمدا... چاروســايى در گفــت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: بربط كه در رده سنى جوانان 

قرار دارد براى نخستين بار در رده بزرگساالن 
روى تاتامى خواهد رفت.

ايــن  كــرد:  خاطرنشــان  چاروســايى 
جــودوكار همدانــى بــا درخشــش در رقابــت 
هــاى انتخابــى تيــم ملــى توانســت ســهميه 
حضــور در مســابقات آســيايى را كســب 

ــد. كن
وى يادآور شد: سه جودوكار ملى پوش بانوان 
كشورمان قرار است در مســابقات قهرمانى 

آســيا به ميدان بروند كه ايــن افتخار نصيب 
ورزش استان همدان شد.

مديــر روابــط عمومــى اداره كل ورزش و 
جوانان همدان افــزود: رقابت هاى قهرمانى 
آسيا ارديبهشت ماه امسال به ميزبانى امارات 

برگزار مى شود.
مريــم بربط در مســابقات قهرمانى كشــور 
توانســت با عبور از تمامــى حريفان خود به 

نشان طال برسد.

 همزمان بــا گراميداشــت عمليات آزاد 
سازى بازى دراز و شهداى آن، ورزشكاران 
و مدال آوران استان همدان به مناطق عملياتى 

غرب كشور اعزام مى شوند.
رئيس بسيج ورزشكاران همدان گفت: همه 
ســاله به منظور گراميداشت عمليات غرور 
آفرين بازى دراز و بزرگداشت ياد و خاطره 
شهداى گرانقدر اين عمليات ورزشكاران و 
مدال آوران همــدان به مناطق عملياتى غرب 

كشور اعزام مى شوند.
به گزارش روابــط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان، مهدى بابايى فر اظهار كرد: 
امســال نيز تعدادى از ورزشكاران مرد و زن 
اســتان طى روزهاى 12 و 13 ارديبهشــت 
ماه بــه مناطق عملياتى غرب كشــور اعزام 
مى شــوند و عالقمندان مى توانند براى ثبت 
نام به دفتر بسيج ورزشكاران واقع در خيابان 

ميرزاده عشقى مراجعه كنند.
رئيس بســيج ورزشــكاران همدان اظهار 
ورزشــكاران  معنوى  ســفر  اين  در  كرد: 
ثارا...،قراويز  عمليانــى  مناطــق  همدانى 
پــادگان ابوذر و يادمــان مرصاد را مورد 
بازديد قرار مى دهند و با رشــادت هاى 
آشنا  مقدس  دفاع  ســال  هشــت  شهداى 
مــى شــوند و در روز پايانى بــا صعود 
خاطره  و  يــاد  دراز  بازى  ارتفاعــات  به 

شــهداى گرانقدر اين عمليات تاريخى را 
دارند. مى  گرامى 

وى با اشــاره بــه عمليات مهم بــازى دراز 
افزود: در ســال 60 پنج قله بــازى دراز در 
دست نيروهاى عراقى بود و ديده بان صدام 
براى رصد كردن شهرستان هاى گيالنغرب، 
قصرشيرين و ســرپل ذهاب بر فراز اين قله 
ها جا داشــت و اين قله بــراى صداميان از 
اهميت بااليى برخوردار بود اما سرانجام اين 
قله در عملياتى نيمه گســترده آفندى توسط 
نيروهاى ارتش و سپاه به تصرف رزمندگان 

ايرانى درآمد.
بابايى اظهار كرد: وظيفه ما اين اســت كه هر 
آنچه كه در توان داريــم براى برگزار كردن 

سالگرد اين عمليات غرورآفرين بكار گيريم 
و بتوانيم اين دالور مردى رزمندگان اسالم را 
به جوانان و ورزشكاران استان معرفى كنيم.

وى اعالم كرد: برگزارى ســفرهاى معنوى 
راهيــان نور تداعى كننده خاطره هاى دوران 
دفاع مقدس است و آن دوران طاليى گنجينه 
اى اســت كه در اختيار ما قرار گرفته است 
و نبايد هيــچ گاه فاصله ما بــا اين گنجينه 
زياد شود و مسايل ارزشــى را به فراموشى 

بسپاريم.
وى تصريح كرد: شهدا عزت و افتخار انقالب 
اسالمى ما هستند و ارزش هاى دوران دفاع 
مقدس امروز بايد توسط فرزندان و خانواده 

هاى شهدا بازسازى شود. 

جودوكار همدانى 
آسيايى شد

ورزشكاران همدانى به مناطق عملياتى 
غرب كشور اعزام مى شوند

صرفه جويى اقتصادى 
برنامه مهم فدراسيون ها 

در سال جديد است
 وزيــر ورزش وجوانان در نشســت 
فدراســيون هاى ورزشى بر صرفه جويى 
اقتصادى تاكيد كرد وگفت: جامعه ورزش 
همانند مردم بايد مشكالت را تحمل كند.

به گزارش پايــگاه خبرى وزارت ورزش 
وجوانان، مســعود ســلطانى فر افزود: از 
روزهاى نخستين فروردين براى كمك به 
سيل زدگان فعال شديم و فدراسيون ها و 
سازمان هاى مردم نهاد به ميدان آمدند ودر 
اين ارتباط بيش از 1100 سالن در اختيار 
ستاد مديريت بحران قرار گرفت ودر اين 
مــدت بيش از 700 ســالن در اين مدت 

مورد استفاده قرار گرفت.
او همچنين به خسارت هايى كه در سيل 
اخير به زير ساخت هاى ورزشى وارد شده 
اشــاره كرد وگفت: در شــهرهاى آسيب 
ديده از ســيل بيش از 100 سالن در چند 
استان ما خسارت ديد و براى تعمير آن ها 
ســعى مى كنيم منابعى را براى جبران اين 

خسارات دريافت كنيم.

كشف استعداد زيربناى 
پيشرفت است

 رئيس كميته فنى و توســعه فوتسال 
و فوتبال ســاحل فدراسيون ايران گفت: 
زيربناى پيشــرفت درهر رشــته ورزشى 
كشــف اســتعداد و پرورش آنها است و 
در فوتسال و فوتبال ساحلى اين روند به 

خوبى اجرا مى شود.
«محمد حســن انصارى فرد» در گفت و 
گو با ايرنا افزود: محوراصلى برنامه هاى 
ما كشف استعدادها، پرورش آنها و انتقال 
اين بازيكنان به تيم هاى ملى است تا آماده 
سازى ملى پوشــان با روند رو به رشدى 

پيش برود.
وى گفت: كميته فنى توســعه فوتسال و 
فوتبال ساحلى برنامه هايى كه فدراسيون 
جهانى براى فدراســيون ها عضو هدف 
گذارى كرده اســت به خوبــى اجرا مى 
كند. البته در كشور ايران بازيكنان مستعد 
و قابلى داريم كه بايد توسط استعدادياب 
ها كشف شوند و قطعا اين مهم پايه ريز 
تيم هاى ملى در اين دو رشته و همه رشته 

هاى ورزشى است.
رئيس كميته فنى و توســعه فوتســال و 
فوتبال ســاحلى در خصــوص تيم ملى 
فوتسال اظهار داشــت: كادرفنى اين تيم 
و بازيكنــان آنها در ســال 98 اردوها و 
ديدارهاى دوستانه خود را در پيش دارند و 
فدراسيون نيز به مانند گذشته براى موفقيت 
آنها حمايت هاى الزم را انجام مى دهد.

انصارى فرد درباره اينكه آيا اختالف سبب 
دعوت نشدن فرزانه توسلى، نسترن مقيمى 
و آرزو صادقيان به تيم ملى فوتسال زنان 
ايران شــد يا خير؟ گفت: اختالفى وجود 
ندارد بلكــه جوانگرايى در دســتور كار 
كادرفنى تيم ملى فوتســال زنان و مردان 
است و كادرفنى آنها با نظر خود بازيكنان 

مدنظر را انتخاب مى كند.
وى با اشــاره به اختالف سطح كيفى در 
ليگ باشگاهى فوتسال مردان اظهار داشت: 
از آنجا كه در فوتســال درآمدزايى وجود 
نــدارد و با توجه بــه وضعيت اقتصادى 
كشور، اداره تيم ها براى باشگاه ها سخت 
شده اســت.اين مسئول ورزشى ادامه داد: 
بازيكنان فوتســال به دليل مسائل مالى و 
به دليل اينكه اقبال عمومى به اين رشــته 
ورزشــى كم اســت، به فوتبال روى مى 
آورند تا هم از نظر مالى وضعيت بهترى 
داشته باشند و هم اينكه در ورزش كشور 

ديده شوند.
وى ادامه داد: البته در ليگ فوتســال زنان 
وضعيت بهترى وجود دارد و فوتباليست 
ها كشــور استقبال مناســبى داشته اند و 
اميدوارم بتوانيم به بهترين شكلى روند رو 

به رشد فوتسال را اجرا كنيم.
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انجمن فيزيك آمريكا از 2 محقق ايرانى 
تقدير كرد

 انجمن فيزيك آمريكا از دو محقق ايرانى به عنوان داوران برجسته 
مجالت اين انجمن در سال 2019 ميالدى تقدير كرده است.

بــه گزارش مهر ، دو تن از محققان ايرانى به عنوان داوران برجســته 
مجالت انجمن فيزيك آمريكا در سال 2019 ميالدى معرفى شده اند.

ياسمن فرزان استاد پژوهشگاه دانش هاى بنيادى و وحيد كريمى پور 
استاد دانشــكده فيزيك دانشگاه صنعتى شريف داورانى هستند كه از 
سوى اين انجمن مورد تقدير قرار گرفته اند. در سال 2019 ميالدى اين 
بنياد از 143 داور برجسته از جمله دو محقق ايرانى تقدير كرده است.

برنامه انتخاب داوران برجسته انجمن فيزيك آمريكا (APS) از سال 
2008 ميالدى آغاز شد تا از دانشمندانى تقدير كند

اين آب يخ نمى زند!
 محققان سوئيســى نوعى غشاى ليپيدى زيستى ابداع كرده اند كه 
از يخ زدن آب جلوگيرى مى كند.به گزارش ســاينس ديلى، گروهى 
از محققان مؤسســه فناورى ETH زوريخ با همكارى پژوهشگران 
دانشــگاه زوريخ روشــى جالب براى جلوگيرى از انجماد آب يا در 
حقيقت ايجاد كريســتال هاى يخ ابداع كرده اند. به اين ترتيب حتى در 
دماى زيــر صفر نيز آب در وضعيت آمورفوس (بى شــكل) يا مايع 

باقى مى ماند.
در گام نخســت محققان نوع جديدى از چربــى را طراحى و توليد 
كردند تا فرم نرم بيولوژيكى ماده اى به نام «مزوفاز ليپدى» را بســازند.
در اين ماده ليپيدها به طور خودكار يك غشــا ايجاد مى كنند كه شبيه 

مولكول هاى چربى طبيعى عمل مى كند.

پهپاد سوئيسى گمشده ها را پيدا مى كند
 سازمان امداد و نجات هوايى سوئيس از توليد پهپادى خبر داده كه 
مى توانــد به طور خودكار محيط هاى مختلف را به منظور يافتن افراد 
گمشــده جســتجو كند.به گزارش نيواطلس، اين پهپاد به لطف بهره 
مندى از حسگرهاى قدرتمند، دوربين تصويربردارى در روز، دوربين 
حرارتى، دوربين مادون قرمز، ابزار شناسايى افراد با استفاده از گوشى 
و غيره مى تواند نواحى بزرگ و وســيعى را اسكن كند و در صورتى 

كه فرد يا افرادى در اين مناطق به دردسر افتاده باشند، آنها را بيابد.
الگوريتــم خاص مورد اســتفاده اين پهپاد داده هــا را از دوربين هاى 
مختلف جمع آورى و با بررسى آنها اشخاص گمشده را مى يابد. اين 
پهپاد در شرايط ديد كم كه هلكوپترهاى استاندارد امداد هوايى قادر به 

فعاليت نيستند نيز مى تواند به فعاليت هاى خود ادامه دهد.

بهبود ادوات تشخيص بيمارى 
با نانوميله هاى طال

 دو شــركت خارجى با انعقاد تفاهم نامه اى به دنبال اســتفاده از 
نانوميله هاى طال در كيت هاى تشخيص بيمارى در صنعت كشاورزى، 
خوراك دام و مواد غذايى هستند.به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، 
شركت ســونا نانوتك (Sona Nanotech) اعالم كرد همكارى 
مشــتركى با شــركت رومر لبز (Romer Labs) آغاز كرده است. 
رومر لبز يكى از شركت هاى پيشرو در حوزه تشخيص بيمارى است. 
سونا نانوتك قصد دارد در بهبود كيت هاى تشخيص پاتوژن موسوم به 

RapidChek® SELECT™ كمك كند.
رومر لبز 30 سال سابقه همكارى در حوزه كيت هاى تشخيص طبى در 

اتريش، بريتانيا، آمريكا و سنگاپور دارد.

رونمايى جنسيس از خودروى لوكس برقى
 شركت جنســيس از خودروى برقى زيبا و لوكس خود در آستانه 
برگزارى نمايشگاه خودروى نيويورك رونمايى كرده است. اين خودرو 
كــه مينت نام دارد، يك نمونه مفهومى اســت.به گزارش انگجت، اين 
خودروى دونفره در اصل براى استفاده درون شهرى طراحى شده است. 
خودروى يادشــده با يك بار شارژ مى تواند 320 كيلومتر را طى كند و 
مجهز به باترى 350 كيلووات ساعتى است. همچنين فناورى شارژ سريع 
هم در اين خودرو گنجانده شده است.دو درب اين خودرو به سمت باال 
باز مى شوند و ظاهر جذاب و اسپورت اين خودرو مى تواند عالقمندان 
را به خريد آن ترغيب كند. هنوز اطالعات فنى اين خودرو منتشر نشده 
است.شركت كره اى سازنده اين خودرو مى گويد ابعاد كوچك خودروى 

مينت پارك آن را در محيط هاى شلوغ و پرتردد تسهيل مى كند.

معاون ميراث فرهنگى اعالم كرد
روستاهاى تاريخى در سيل 

آسيبى نديده اند
 روستاهاى تاريخى 
مكانيابى  خوبى  به  كه 
و بــر اســاس دانش 
گذشتگان ساخته شده 
انــد در ســيالب هاى 
اند  نديده  آسيب  اخير 
كه  روســتاهايى  ولى 
ساخته  شرايط  اين  در 

نشده اند در مواجه با سيل از بين رفته اند.
به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى، محمد حســن طالبيان معاون ميراث 
فرهنگى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى كه در نشست تخصصى «روز جهانى بناها 
و محوطه هاى تاريخى فرهنگى» در محل پژوهشگاه 
سخن مى گفت با مهم خواندن موضوع مناظر روستايى 
تصريح كرد: هدف هر سال ايكوموس از انتخاب شعار 
به مناســبت اين روز درك بهتــر همگان از موضوع 

حفاظت است.
او با اشــاره به اينكه موضوع ميراث كشــاورزى نيز 
پيشتر شعار ايكوموس قرار گرفته بود افزود: اين توجه 
باعث شــد روستاهاى تاريخى فرهنگى و حوزه هاى 
مناظر فرهنگى طبيعى بيشتر مورد پژوهش قرار گيرند 
بــه طورى كه ميراث كشــاورزى از كبوتر خانه ها تا 
باغســتان هاى سنتى بر اساس اين شــعار براى ثبت 

آماده شد.
طالبيان با بيان اين كه موضوع منظر روستايى با توجه 
به سيل امسال براى ما درس بزرگى به جاى گذاشت 
تصريح كرد: روســتاهاى تاريخى كه به خوبى مكان 
يابى و بر اساس دانش گذشتگان ساخته شده اند در 
سيالب هاى اخير آسيب نديده اند ولى روستاهايى كه 
در اين شرايط ساخته نشده اند در مواجه با سيل توان 

مقاومت نداشته و از بين رفته اند.
او گفت: موضوع درك حفاظت از منظر روســتايى 
خيلى مهم اســت زيرا كه اينها شــيوه هاى زيست و 
دانش ســرزمين هستند و الزم نيســت حتماً در آن 
ماند بلكه مى توانيم از دانش گذشته براى مكان يابى 
روســتاها استفاده كنيم، توان اكولوژيك را بسنجيم و 
درك كنيم كه از يك منبع بيشــتر از نياز نبايد استفاده 
كرد تا تعادل ايجاد شود. كسى منكر توسعه نيست ولى 
متأســفانه ما همه چيز را قربانى مدرنيزم كرده ايم به 
نحوى كه ميراث هاى روستايى بسيار شكننده شده اند.

او تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى يكى از اهداف امســالش را توجه به 
روستاهايى قرار داده كه از دانش سرزمين و تاريخى 

بهره دارند.
وى بــا انتقاد از برخى سياســت هاى دولت تصريح 
كرد: سياســت هاى دولت در واگذارى تسهيالت به 
جوانان در برخى از مناطق باعث شــده بســيارى از 
روســتاها خالى از جمعيت جوان شوند در حالى كه 
بايد به تداوم دانش گشته در نسل امروز توجه كرد تا 
حفاظت از ميراث فرهنگى به نحو شايسته ادامه يابد. 
در حوزه ميراث فرهنگى بايد اين موارد را گوشزد و 
تعادل بخشــى كنيم. طالبيان با اشاره به خسارت هاى 
سيل اخير گفت: تقريباً هيچ روستا، مركز و اثر تاريخى 
دچــار صدمه آن چنانى نشــده در صورتيكه تمامى 
ســازه هاى جديد دچار مشكل شده اند به نحوى كه 
در برخــى از مناطق پل هاى تاريخى به جا مانده ولى 

پل هاى آهنى از بين رفته اند.

گردشگرى؛ راهگشاى اشتغال جوانان
 يك مدرس دانشگاه معتقد است: توجه به حوزه گردشگرى به طور 
قطع مى تواند ظرفيت هاى ويژه اى را براى اشــتغال جوانان ايجاد كند 
و اجراى طرح هاى گردشــگرى موتور محرك رونق و توسعه اشتغال 

جوانان باشد.
محمد احمدوند بيان كرد: امروزه گردشــگرى رونــق ويژه اى در اين 
شهرســتان دارد و پلى براى رسيدن به توسعه اين صنعت به شمار مى 

رود.
وى مجموعــه تفريحى و توريســتى بام مالير را يكــى از جاذبه هاى 
گردشگرى اين شهر برشمرد و ايجاد بازارچه پياده رو بام مالير را يكى 
از راهكارهاى توسعه اشتغال جوانان و در عين حال توسعه گردشگرى 

و رونق اقتصادى عنوان كرد.
اين مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش مالير افزود: در ابتداى ورودى 
بام مالير از ســمت پارك تاريخى ســيفيه مسيرى بسيار طوالنى وجود 
دارد كه بدون اســتفاده است و جاذبه طبيعى هم ندارد و مجاورت آن با 
ساختمان هاى مختلف موجب شده مردم اين قسمت را با اتومبيل هاى 

خود به سرعت طى كرده و به قسمت هاى باالتر بروند.
احمدونــد ادامه داد: اوليــن نكته اينكه چنانچه اين مســير براى تردد 
خودروها و موتور سيكلت ها بسته شود، مردم مجبور به پياده روى مى 

شوند كه براى سالمتى نيز بسيار مفيد است.
وى بيان كرد: براى لّذت بخش كردن اين مســير پياده روى مى توان در 
دو طرف مسير اتاق هاى كوچكى با ساده ترين امكانات همچون ديوار 
و ســقف ايرانيتى با يك رشــته برق يا ديواره هاى چوبى براى ايجاد 
جذابيت و ســقف ايرانيتى براى جلوگيرى از تخريب توســط باران و 

برف ايجاد كرد.
احمدونــد تاكيد كرد: اين اتاق هــا را كه تعداد آنها تا صدها مورد قابل 
افزايش اســت را مى توان با كرايه اى مناسب در اختيار جوانان قرار داد 
تا مهارت ها، هنرها و محصــوالت توليدى خود را در معرض فروش 

بگذارند.
اين مدرس دانشــگاه گفت: در اين اتاق ها يا غرفه ها جوانان مى توانند 
صنايع دستى همچون چرم دوزى، عروسك، لباس، ابزار فلزى، پالستيكى 
و چوبى، غذاهاى محلى، انواع اسنك هاى ارزان قيمت، كشمش، گردو، 
بادام، شيره خانگى، لبنيات، كلوچه، شيرينى ها و ترشى هاى خانگى و 

لواشك را به صورت مستقيم در اختيار گردشگران قرار دهند.
احمدوند طراحى پُرتره يا حكاكى روى چوب، سنگ و عكاسى ويژه را 
از ديگر مهارت ها و اســتعدادهاى جوانان مالير دانست كه مى توان در 

يكى از اين غرفه ها ارايه كرد.
وى اضافه كرد: شــايد بانوان نيز بخواهند هنر آشپزى خود را به نمايش 
بگذارند و با فروش انواع خورش ها يا ســبزى هاى آماده و آش هاى 

سنتى درآمدى براى خانواده خود كسب كنند.
احمدونــد با بيان اينكه اعالم يك فراخوان در اين زمينه اســتعدادها و 
هنرهاى پنهــان جوانان ماليرى را معرفى مى كند افــزود: با قرار دادن 
المان هاى شــهرى در طى اين مسير مى توان وجهه فرهنگى اين منطقه 

را باال برد.
اين مدرس دانشــگاه ادامه داد: مى توان اين ايــده را ابتدا در روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه، نوروز و ســپس در تابســتان برگزار و در صورت 

استقبال مردم مى توان اين بازارچه را دايمى كرد.
احمدوند خواســتار رعايت 2 نكته از شهردارى مالير شد و اظهار 
داشت: شهردارى يا نهادى كه سرمايه گذارى اوليه، اجرا و نظارت 
بــر اين بازارچه را بر عهده مى گيرد، بايد به ســود و گرفتن اجاره 
بهاى كم قانع باشد و مسئوالن و رسانه ها نيز در تبليغ اين بازارچه 

كنند. كمك 
وى گفت: شــبيه ايــن طــرح را در شــهرهاى مســكو، ايروان، 
كواالالمپور، بندر پورت ديكســون و تفليس و البته شــكل فصلى 
و نــه چندان مطلــوب آن را در شــهر دورود لرســتان ديده ام و 
همچنين قرار اســت مشابه اين طرح توسط شــهردارى در خيابان 

وليعصر(عج) تهران هم اجرا شود.
وى استقبال مردمى از اين نوع بازارچه ها را چشمگير دانست و افزود: 
اين بازارچه مى تواند معرف فرهنگ شــهر باشد و برخى دستگاه هاى 

اجرايى مى توانند خدمات فرهنگى خود را در اين مسير ارايه دهند.
احمدوند ادامه داد: يك نكته مهم اينكه تمامى غرفه ها بايد يك اندازه و 
يك شكل باشند و فقط براى تمايز مى توان خدمات ارايه شده را به چند 

دسته تقسيم و رنگ سقف ها را طبق آن مشخص كرد.
وى بــا بيان اينكه در اين نــوع بازارچه ها زدن تابلو بر ســر در غرفه 
رســم نيست بيان كرد: در مسير بازارچه تردد هر نوع وسيله نقليه حتّى 
دوچرخه بايد ممنوع باشــد و در اطراف پارك سيفيه و يا ورودى ديگر 
بام مالير هم مى توان پاركينگ روباز ايجاد كرد كه اين امر موجب فراهم 

آوردن اشتغال چندين جوان خواهد شد.
احمدوند خاطرنشــان كرد: اين طرح عالوه بر كم هزينه بودن و ايجاد 
نشــاط براى خانواده ها، در كنار تبليغات مناســب و استفاده از ظرفيت 

رسانه ها، براى صدها جوان ماليرى نيز اشتغال ايجاد مى كند.

■ حديث:
امام على (ع):

 درهاى آسمان به روى مجاهدان گشوده مى شود . 
غررالحكم و دررالكلم ، ح 1347 

■ دوبيتي:
نهم داغ غمت چون الله بر ديل دال پوشم ز عشقت جامه ى نيل  
دم از مهرت زنم همچون دم صبح                                     وز آن دم تا دم صور سرافيل

باباطاهر

 4 روز ديگر مهمترين رويداد فرهنگى با عنوان 
نمايشــگاه بين المللى كتــاب در پايتخت آغاز 
ميشود ، رويدادى كه هرسال مشتاقان بسيارى را 

از استان به تهران فرا مى خواند.
برنامه هاى سى ودومين نمايشگاه بين المللى  كتاب 
تهران اعالم شد. امسال  در نمايشگاه بين المللى 
كتاب 15 ناشر همدانى نيز حضور خواهند داشت  
و بر اساس اعالم اخبار از سوى اداره كل ارشاد 
اســالمى همدان ؛ اســتان  به صورت جمعى و 

انفرادى 20 غرفه در نمايشگاه برپا خواهد كرد.
و گويا در غرفه هاى جمعى انتشاراتى چاپ كتاب 
آنها به حد نصاب نرسيده است، حضور مى يابند.

همچنين  در نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران 
250 عنوان كتاب از همدان عرضه خواهد شــد. 
امسال 2398 ناشــر داخلى  در نمايشگاه كتاب 
واقع در مصلى تهران ، شــركت كردند كه 300 
هزار عنوان كتاب را در نمايشگاه عرضه خواهند 
كرد. همچنين 800 ناشر خارجى حدود 140 هزار 
عنوان كتــاب را در معرض ديد بازديد كنندگان 

قرار خواهند داد.
 امســال چين به عنوان ميهمان ويژه در 

نمايشگاه 
محســن جوادى -  رئيس ســى ودومين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران بيان كرد: هدف از برگزارى 
نمايشــگاه، تقويت كتاب و كتاب خوانى اســت؛ به 
لحاظ اين كه نمايشگاه فرصت خوبى را براى خريد 
كتــاب و تأمين منابع كتابخانه هــا فراهم مى كند. از 
طرف ديگر فرصتى است براى اقتصاد نشر. با  توجه 
به تحريم ظالمانه آمريكا و مسائلى كه در مسئله ارز 
به وجود آمد، مشكالتى براى ما به وجود آمد اما با  
كمك دولت محترم و تالش وزير فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى، يارانه هاى نمايشگاه را افزايش داديم.
جوادى در ادامه با اشاره به بحث ديپلماسى فرهنگى 
خاطرنشــان كرد: امسال چين به عنوان ميهمان ويژه 
در نمايشگاه شــركت خواهد كرد. حضور چين به 
عنوان مهمان  ويژه نشان داد برخالف كسانى كه  فكر 
مى كردند به دليل تحريم ها ارتباط ما با كشــورهاى 
ديگر قطع خواهد شد، فرهنگ بهترين حوزه  وصل 

ميان كشورهاست.
او همچنيــن به كاهــش  تصدى گــرى دولت در 
نمايشــگاه كتاب و واگذارى امور به صنف اشــاره 
كرد و درباره  ميزان حضور ناشــران در نمايشــگاه 
كتاب گفت: امسال 2398 ناشر داخلى  در نمايشگاه 
كتاب شــركت كردند كه 300 هزار عنوان كتاب را 
در نمايشــگاه عرضه خواهند كــرد. همچنين 800 
ناشــر خارجى حــدود 140 هزار عنــوان كتاب را 
در معرض ديد بازديد كننــدگان قرار خواهند داد. 
حمايت وزارت ارشــاد از كتاب هاى التين و عربى 
درباره كتاب هايى خواهد بود كه در دو سه سال اخير 

چاپ شده  باشند. 
 در درآمدها و هزينه هاى نمايشگاه كتاب 

شفافيت داشته باشيم
قادر آشنا - قائم مقام نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
و مديرعامل مؤسســه نمايشگاه هاى فرهنگى ايران 
بيان كرد: اهتمام جدى ما  بر صرفه جويى هزينه هاى 
نمايشــگاه كتاب اســت؛ با توجه به شرايط فعلى 

جامعه نگاه ما صرفه جويى 
هزينه هاســت  كاهــش  و 
البته  بــه گونــه اى كه به  
محتواى اصلى نمايشــگاه 
كتاب آســيب نزند. همين 
اتفاق هم افتــاد و با توجه 
به اين كه ســال گذشته 17 
ميليارد و 900 ميليون تومان 
هزينه  اجرايى نمايشگاه بود 
امسال به 15 ميليارد تومان 
رســيد. ما ســعى مى كنيم 
در درآمدهــا و هزينه هاى 
شفافيت  كتاب  نمايشــگاه 
داشته باشــيم و هر آن چه 
به عنوان درآمد از نمايشگاه 
وصــول كرده ايم به مزايده 
گذاشته شد. هزينه ها را نيز 
كميســيون معامالت انجام 

خواهد داد.
آشــنا در ادامه اظهار كرد: 
موضــوع ديگرى كه براى 
ما اولويت داشت جانمايى 
ناشــران در فضاى مسقف  

بــود. با توجه به اين كه در فصل بارش هســتيم و 
ممكن اســت كتاب ها آســيب ببيننــد تقريبًا همه 
بخش هاى ناشــران در فضاى مسقف قرار گرفتند؛ 
هرچند ممكن است متراژ غرفه ها كمتر شده باشد. 
فقط بخش ناشران دانشگاهى زير چادر قرار دارد. 
مسئله ديگر، مســئله رفاهى است. ما سعى كرديم 
اســتراحتگاه هايى را بــراى بازديدكنندگان فراهم 
كنيــم. همچنيــن مكان هايى را براى كســانى كه 
كهولت ســن دارند در نظــر گرفته ايم. با همكارى 
سازمان حمل و نقل تهران، هماهنگى هايى صورت 
گرفتــه تا از مياديــن اصلى بازديدكننــدگان را به 

نمايشگاه بياورند.

او ســپس با بيان اين كه 30 كشور مهمان نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران هســتند گفــت: برنامه هاى 
مخلتف فرهنگى را براى نمايشگاه در نظر گرفته ايم، 
كه اولين موضوع توجه به  نشر است. دومين مسئله 
درباره  موضع گيرى اخير آمريكا براى تروريســت 
خواندن ســپاه است كه به لحاظ حقوقى اين مساله 
را بررســى خواهيم كرد. محور مقاومت و سيل از 
موضوعات محورى ديگرى هستند كه در نمايشگاه 

برنامه هايى براى آن ها خواهيم داشت.
 از پيامك تا يارانه 

ايــوب دهقانــكار - مشــاور اجرايــى معاونت 
شــوراى  رئيــس  و  ارشــاد  وزارت  فرهنگــى 

نظارت نمايشــگاه بين المللى كتــاب تهران - با 
بيان اين كه شوراى نظارت ســه كارگروه اصلى 
در نمايشــگاه دارد گفت: شــوراى نظارت نقش 
تعاملى و فزاينده را در نمايشــگاه خواهد داشت 
و به عنوان بازوى هم افزاينده به دوستان اجرايى 
كمك خواهد داشــت. ما سعى كرديم با شفافيت 
در برنامه هــا كمتريــن اصطــكاك را در حوزه  
اجرا داشــته باشــيم. البته كار نظارت محدود به 
بازديد مديران فرهنگى از نمايشــگاه نشده است 
و ســامانه پيامكى 10003851 را طراحى كرديم 
تا بازديدكنندگان و مخاطبان نمايشــگاه نظرات، 
پيشنهادات و حتى شكايت هاى خود را از طريق 

اين پيامك براى ما ارسال كنند.
او ســپس به بحث تأميــن يارانه هاى نمايشــگاه 
بين المللى كتاب تهران اشــاره كرد و گفت: امسال 
ســعى كرديم دربــاره تأمين يارانــه  كتاب كمترين 
مشكالت را داشته باشــيم. آقاى صالحى مكاتباتى 
را با آقاى جهانگيــرى و نوبخت براى تأمين مبالغ 
يارانه اى داشتند و امسال مشكلى براى تأمين يارانه 

كتاب نداريم.
دهقانــكار همچنين از حضور اســتارتاپ هاى 
تهران  كتاب  بين المللى  نمايشــگاه  در  فرهنگى 
خبر داد و گفت: تاكنون حدود 50 اســتارتاپ 
كرده اند  نــام  ثبت  بين المللــى  نمايشــگاه  در 
و هــدف از راه انــدازى آن ها اين اســت كه 
فناورى نوين و علم روز به كمك نشــر بيايد 
كند.  كمك  كتاب خوانى  و  كتاب  توســعه  به  و 
منويات  راســتاى  در  را  برنامه هايى  همچنيــن 
مقــام معظم رهبرى دربــاره گام دوم انقالب 
خواهيــم داشــت. وظيفه ما فرهنگ ســازى و 
توليــد گفتمــان براى گام دوم انقالب اســت 
تدارك  موضوع  ايــن  براى  را  برنامه هايــى  و 

ديده ايم.
نمايشگاه كتاب تهران از تاريخ 4 تا 14 ارديبهشت ماه 

سال 1398 برگزار خواهد شد.

مهمترين رويداد فرهنگى در يك قدمى ايستگاه سى و دوم 

همدان با 20 غرفه در نمايشگاه كتاب ايران 
■ در نمايشگاه كتاب امسال از 2398 ناشر كشورى فقط 15 ناشر همدانى هستند 

عروسى الكچرى 
جديدترين اثر نويسنده 
كتاب شهيد حججى
 عروســى الكچرى جديدتريــن اثر محمد على 
جعفرى اســت كه به زودى توسط انتشارات شهيد 

كاظمى منتشر مى شود.

به گــزارش مهر، عروســى الكچــرى جديدترين 
اثر محمد على جعفرى اســت كه به زودى توسط 
انتشارات شــهيد كاظمى منتشر مى شــود. اين اثر 
مجموعه 5 داســتان كوتاه متفاوت اســت كه در آن 
نويسنده دســت مخاطب را مى گيرد براى رساندن 
به صندوقچه شــاه عباس… او براى فرار از سوزن 
آجين، از وسط كوچه شش بادگيرى، مخاطب را به 
يك عروسى الكچرى مى رساند تا يك جشن تلخ را 

برايشان شيرين كند!
برشى از كتاب: «ديدم كلى الو تركانده اند. دو روز بود 
زير چشمى مى پاييدمش كه ببينم چه شكلى الگوى 
گوشى اش را مى كشد. از وقتى رابطه تلگرامى اش با 
طاهره آغاز شد هم الگوى گوشى اش را عوض كرد، 
هم نمى گذاشــت لحظه اى به آن دست بزنم. باورم 
نمى شد اين احمد خجالتى بعد از جارى شدن صيغه 
محرميت اين قدر رو پيدا كند. مامان كه پرسيد از كجا 

مطمئنى با طاهره چت مى كند قاطع گفتم: «پسرى كه 
تا ديروز گوشى ش وســط هال ولو بود و مى رفت 
توى اتاقــش مى خوابيد؛ حــاال چارچنگولى مى ره 
توش، هر چى صداش مى زنى نمى فهمه. لبخندهاى 

هاليوودى وسط پيام بازى هاشو نمى بينى؟!»
عروسى الكچرى جديدترين اثر محمد على جعفرى 
(نويسنده كتاب شــهيد حججى) با موضوع داستان 
كوتاه است كه همزمان با ايام سى و دومين نمايشگاه 

بين المللى كتاب تهران، توســط انتشــارات شهيد 
كاظمى منتشر و عرضه مى شود.

عالقه منــدان جهت تهيه كتاب عروســى الكچرى 
مى تواننــد با حضور در ســى و دومين نمايشــگاه 
بين المللــى كتــاب تهــران در غرفــه انتشــارات 
شــهيد كاظمــى خريــد و يــا از طريق ســايت
 manvaketab.ir بــا 20 درصــد تخفيف تهيه 

كنند.


