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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

امسال يكى از 
پارك هاى شهر 

همدان ويژه معلوالن 
طراحى مى شود

 امسال يكى از پارك هاى شهر همدان 
ويژه معلوالن طراحى مى شود به طورى 
كه براى همه نوع معلوليت بخش ويژه اى 
با خصوصيت هــاى مورد نياز افراد ديده 

شده است.
با  همدان  اســتان  بهزيســتى  مديركل 
تأكيــد بــر اينكه كشــور مــا نيازمند 
افراد متخصص اســت و اين  انسان ها 
جغرافيايى  مرزهــاى  بــه  هســتندكه 
كــرد:  عنــوان  مى دهنــد،  هويــت 
روشــندالن  بايد به مــا كمك كنند تا 
آن ها را بهتر ببينم و كشــور ما بتواند 
از ظرفيت همه افراد اســتفاده ببرد تا 
توسعه در آن تسريع بخشد.حميدرضا 

الوند با اشــاره به اينكه اجراى قانون 
جامــع افــراد داراى معلوليت به 12 
هزار ميليارد تومان اعتبار دارد، گفت: 
اين قانون عالوه بــر تخصيص اعتبار 
نيــاز به زمــان براى اجــرا دارد و  با 
اولويت بندى كه ســازمان بهزيســتى 
انجــام  داده برنامه هــاى ويژه اى رقم 

مى خورد.
مديركل بهزيستى اســتان همدان تأكيد 
كرد: نخستين اســتانى بوديم كه به دليل 

معلوالن  امور  مشاور  اجتماعى،  رويكرد 
اســتاندار از بين اين قشر انتخاب شده 
اســت.وى  اظهار كــرد: 6 ميليارد ريال 
براى دانشجويانى كه سرپرستشان معلول 
است در نظر گرفته شده تا هزينه تحصيل 

آنان پرداخت مى شود.
الوند افــزود: همچنين پيــش از اين به 
سرپرست خانواده مستمرى مى داديم اما 
امروز به همه اعضاى خانواده مستمرى 

داده مى شود.

نخستين هواپيماى پيشرفته آموزشى كامال ايرانى باحضورمقامات كشورى ولشكرى رونمايى شد 

پروازجت «ياسين» از پايگاه نوژه
شت

ددا
يا

انتظار مردم از نمايندگان
 عملكرد خوب است
نه مانور تبليغاتى 

2

استاندار: يك ماه ديگر مديران ضعيف مى روند

پايان فرصت
 يك ساله شاهرخى
تاكيد بر استقالل شهرستان بهار
كالن  شهرى همدان

 ابزار تبليغاتى شده است
حساسيت انتخابات مجلس

 از پايتخت به استان ها مى آيد

آغاز فصل جديد تخريب چهره ها
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طرح: خبرگزارى تسنيم4

  هنوز داغ مرحومه ســيده منصوره حســينى رئيس 
كتابخانه مركزى همدان كه پس از زايمان سزارين بر اثر 
قصور پزشكى در بيمارستان بوعلى همدان جان خود را 
از دســت داد از دل مردم اين ديار بيرون نرفته كه باخبر 
شــديم مرگ مادر باردار ديگرى در اين بيمارستان رقم 

خورده است.
به گزارش تســنيم ،هفته گذشته (دوشنبه) يك خانم 33 
ســاله براى انجام زايمان طبيعى به  بيمارســتان بوعلى 
همدان كه بيمارســتانى خصوصى است مراجعه مى كند. 
زايمان به خوبى انجام گرفته و نوزاد متولد مى شــود اما 
پس از آن مادر دچار اختالل انعقادى شده و جان خود 

را از دست مى دهد.
  بررسى علت مرگ مادر باردار در كميته مرگ 

و مير بيمارستان بوعلى
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان گفت: مرگ 
مادر باردار يكى از مباحث مهم و حساسى است كه عالوه 

بر استان در سيستم وزارت بهداشت نيز پيگيرى مى شود.
رشــيد حيدرى مقدم درباره علت مرگ مــادر باردار در 
بيمارســتان بوعلى همدان، اظهار داشــت: يك خانم 33 
ساله براى انجام زايمان طبيعى به بيمارستان بوعلى همدان 
مى رود و زايمــان با موفقيت انجام مى شــود، اما پس از 
زايمان دچار اختالل انعقادى شده و هوشيارى اش كاهش 

مى يابد.
وى افزود: چندين پزشك حاذق بر بالين بيمار حاضر شده 
و اقدامات درمانى را انجام مى دهند اما متاسفانه تالش ها 

نتيجــه نداده و در نهايت اين مــادر جوان جان خود را از 
دست مى دهد.

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا همدان گفت: در 
حال حاضر پرونده اين بــار در كميته مرگ و مير مادران 
باردار بيمارستان بوعلى در حال بررسى است و نتايج آن تا 

چند روز ديگر اعالم مى شود.
  نتايج بررسى هاى اوليه در هفته آينده اعالم 

مى شود
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان 
كه يكــى از اعضاى كميته مرگ و مير مــادران باردار در 
بيمارستان بوعلى است گفت: بررسى اين مورد مرگ طبق 
روالى كه براى آن وجود دارد طى مى شود و تا اواسط هفته 

آينده نتيجه بررسى ها اعالم مى شود.
كرمى تصريح كرد: نيروهاى پرسشــگر ما تمامى سوابق 
ارائه شده بيمار در مراكز در دوران پيش از باردارى، حين 
باردارى، مراجعاتى كه به پزشك داشته، سابقه بسترى بيمار 
در بيمارســتان را استخراج و بررسى هاى مربوط به آن را 

انجام مى دهند.
  بيمار دچار پارگى رحم نبوده است

مديــر كل پزشــكى قانونى اســتان همــدان نيز گفت: 
بررســى هاى اوليه حاكى از اين اســت كه بيمار دچار 
پارگى نبوده و اختالل انعقادى ناشى از عوارض پس از 

باردارى بوده است.
على احســان صالح، با بيان اينكه در بيشتر موارد اختالل 
انعقادى قابل پيشــگيرى نيســت و از عوارض نادر پس 

از باردارى اســت، گفت: ظاهرا اقدامات درمانى به شكل 
صحيح و در زمان مناســبى انجام شــده است و احتمال 
نميدهيــم پاى قصور پزشــكى درميان باشــد. اما نمونه 
بردارى هاى الزم انجام شــده و براى بررسى دقيق و اعالم 
علت اصلى مرگ و اينكه چرا بيمار دچار اختالل انعقادى 

شده به زمان يك الى دو ماهه نياز داريم.
وى ابــراز كرد: ايــن مادر باردار متولــد 1365 بوده و 
باردارى دوم او بوده اســت. زايمان قبلى وى به شكل 

طبيعى و بدون مشكل بوده است.
  هنوز شكايتى به نظام پزشكى نشده است

رئيس سازمان نظام پزشــكى همدان نيز بيان اينكه مرگ 
اين مادر باردار در روز دوشنبه رخ داده، اظهار داشت: نوع 
زايمان طبيعى بوده و تولد هم به خوبى انجام شده است. 
ناگهان فاكتورهاى انعقادى مادر دچار مشــكل شده و اين 

اتفاق تلخ برايش پيش آمده است.
عليرضا مدركيان، ابراز كرد: اظهار نظر در خصوص علت 
اصلى مرگ و اينكه مادر باردار در كدام ناحيه دچار آسيب 
شده بر عهده پزشكى قانونى است و تا اعالم نظر آنها بايد 

منتظر بمانيم.
وى افــزود: مرگ و مير مــادر موضوع بســيار مهمى 
اســت كه در كميته هاى مختلفى به طور جدى پيگيرى 

مى شود.
اين دوميــن نوزادى اســت كه در بيمارســتان بوعلى 
همدان بدون مادر متولد مى شــود و داغ نداشتن مادر تا 

ابد بر قلبش باقى مى ماند.

كودكى ديگر يتيم شد
تراژدى مرگ مادران در همدان

33 دانشگاه ايرانى در ميان هزار 
دانشگاه برتر دنيا

33 دانشگاه كشورمان در ميان هزار دانشگاه برتر دنيا 
بر اساس رتبه بندى موضوعى تايمز در گروه مهندسى و 

فناورى قرار گرفتند.
به گــزارش مهر، رتبه بندى دانشــگاه هاى جهان 2020
نظام رتبه بندى بين المللى تايمز با موضوعات مهندسى و 
فناورى منتشر شد.رتبه بندى دانشگاه هاى جهانى آموزش 
عالــى 2020 براى موضوع مهندســى و فناورى از همان 
شاخص هاى عملكردى معتبر و دقيق رتبه بندى دانشگاه 

هاى جهانى اســتفاده مى كند، اما مجدداً متناسب با رشته 
هاى خاص مورد ســنجش قرار گرفته است.يك هزار و 

8 دانشگاه در علوم مهندسى و فناورى بررسى شده اند.
اين فهرســت دانشگاه هايى را نشان مى دهد كه در رشته 
هاى مهندســى عمومى، مهندســى بــرق و الكترونيك، 
مهندسى مكانيك و هوافضا، مهندسى عمران و مهندسى 

شيمى پيشرو هستند.
جدول امسال گسترش يافته اســت و شامل يك هزار و 8
دانشگاه است. سال گذشته 903 دانشگاه در فهرست بودند.

انســتيتوى فناورى كاليفرنيا و دانشگاه استنفورد مشتركا 

مقــام اول را كســب كرده اند و به ترتيــب از مقام هاى 
چهارم و دوم سال گذشته باالتر رفته اند. دانشگاه كمبريج 
و دانشگاه هاروارد در رتبه سوم مشترك هستند و دانشگاه 

آكسفورد از اول به پنجم سقوط كرده است.
در خارج از انگلســتان و اياالت متحده، انستيتو فناورى 
زوريخ ETH سوئيس به رتبه هشتم صعود كرده است. 
باالترين رتبه دانشگاه آسيا متعلق به دانشگاه ملى سنگاپور 
اســت كه در رده دوازدهم قرار دارد و پس از آن دانشگاه 

پكن چين در رده سيزدهم دنيا قرار دارد.
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 صنعت هوايى يكــى از صنايع پرهزينه و 
پيچيده دنيا محســوب مى شــود و حدود 10 
كشور به شكل قطعى در عرصه هواپيماسازى 
فعاليت دارند و حدود20 كشــور نيز به دنباله 
روى از آنها در پى دســتيابى به اين تكنولوژى 

هستند
نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران كه 
درگير جنگى تمام عيار با رژيم بعثى عراق  و 
همپيمانان غربى اش بود  با خروج مستشاران 
نظامى و جلوگيرى از ارسال قطعات هواپيما، 
عزم خــود را براى خود اتكائــى جزم كرد و  
در راســتاى  قطع وابستگى از همه كشورهاى 
غربى و با اتكا به دانش  متخصصين و كاركنان 
فنى خود خالء حضور كارشناسان غربى را  به 

شايستگى پر كرد.
 در ايــن بين نيروى هوايــى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران  براى آمــوزش خلبانان خود 
و نبود وابســتگى به ساير كشــورها ، نيازمند 
در اختيار داشــتن هواپيمايى بومى به منظور 
آموزش پيشرفته خلبانان شــكارى خود بود. 
اين هواپيما بايد ويژگى هاى خاصى همچون 
دوكابيــن، دو موتــور، ســرعت زير صوت، 
محدوده ســرعت نشست و برخاست مناسب 
و ... را مى داشت تا خلبانان قبل از شروع كار 
با هواپيماى شكارى و جنگنده از آمادگى الزم 

برخوردار شوند.
 به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت دفاع 
با آگاهى از اين نيازمندى بود كه نيروى هوايى 
ارتش با اعــالم نياز خود بــه صنعت دفاعى 
خواســتار تأمين اين نياز حياتى  خود شد  و 
بر اين اساس وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مســلح جهت رفع اين مشــكل با شكل دهى 
مراكز طراحى و فنى پيشرفته  و آزمايشگاههاى 
پشتيبان و تيم مديريت پروژه در سازمان صنايع 
هوايى، موضوع طراحى و ساخت « هواپيماى 
جت آموزشى تمام ايرانى پيشرفته زير صوت» 
را در دستور كار خود قرار داد و پس از سالها 
تالش ، خودباورى  ، خود اتكايى و بهره مندى 
از ظرفيت مراكز دانش بنيان و مشاركت تمام 
عيار نيروى هوايى ارتش جمهورى اســالمى 
ايران پس از  ســال ها تــالش موفق به توليد 
و ساخت جت آموزشى پيشرفته و رونمائى از 

اين دستاورد ارزشمند ملى شد.
  طراحى وساخت جت ياسين نماد 

افتخار صنعت هوايى كشور
با حضور وزيــر دفاع و پشــتيبانى نيروهاى 
مســلح، امير سرتيپ خلبان نصير زاده فرمانده 

نيروى هوايى ارتش،  ســورنا ســتارى معاون 
علمــى و فنــاورى رئيس جمهــور، حجت 
االسالم و المسلمين آقاجان پور رئيس سازمان 
عقيدتى سياســى وزارت دفــاع ، مدير عامل 
ســازمان صنايع هوايى وزارت دفاع و جمعى 
از فرماندهان و مســئوالن كشورى و لشكرى، 
هواپيماى جت آموزش پيشــرفته تمام ايرانى 
"ياسين"  مجهز به موتور ملى(اوج) در پايگاه 

شهيد نوژه همدان رونمائى و به پرواز درآمد.
امير سرتيپ «امير حاتمى» روز پنجشنبه در مراسم 
رونمايى از جت آموزش پيشرفته بومى "ياسين"
در پايگاه شهيد نوژه تقارن رونمائى از هواپيماى 
جت آموزشــى پيشرفته " ياسين" با ايام اربعين 
سيد و ساالر شهيدان را موجب بركت و عزت هر 

چه بيشتر ايران و مكتب تشيع برشمرد.
وزير دفاع گفت: هواپيماى جت "ياســين" نه 
تنها ماهيت راهبردى علمى و فناورانه داشــته 
و بــر ارتقاء قــدرت ملى تاثيرگــذار خواهد 
بود، بلكــه به عنوان نماد بارز و افتخارآميز در 
شكســت و بى اثر كردن تحريم ها، پيام بسيار 

روشنى را به نظام استكبار منعكس مى كند.
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح رونمايى 
از هواپيماى جت آموزشى پيشرفته ياسين در 
سالى كه به شعار"رونق توليد" نام گرفته است 
را اوج هنرنمايى فرزندان رشيد ملت ايران در 
سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مســلح با مشــاركت نيروى هوايى 

ارتش دانست .
امير حاتمى با بيان اينكه تجهيز ناوگان هوايى 

كشور به هواپيماى جت آموزش پيشرفته بومى 
"ياســين" چرخه توليد قدرت هوايى در بعد 
صنعتى را به شــكلى منسجم تسريع مى دهد، 
افزود: با اين رونمائى زمينه براى تحقق اقتصاد 
مقاومتى با ماهيت رونق توليد ملى كه مدنظر 
رهبر معظم انقالب مي باشــد در حوزه صنعت 

هوايى محقق شده است.
وزير دفــاع يكى از اهــداف طراحى و توليد 
هواپيماى جت آموزش پيشــرفته " ياســين" 
را برطرف كــردن نياز نيــروى هوايى ارتش 
جمهورى اســالمى ايران در حــوزه آموزش 
خلبانان در مرحله پيشــرفته پس از گذراندن 
دوره هاى آموزشــى مقدماتى و متوســط با 
هواپيماهاى ملخى و رفع وابســتگى به ساير 
كشــورها در تكميل دوره آموزشى خلبانان با 

هواپيماى جت برشمرد.
 مشخصات ياسين

اين پروژه كه ظاهراً در سال 1388 آغاز شده به نام 

«كوثر88» معرفى شد. براى نخستين بار تصويرى 
از نمونه پروازى مقياس كوچك كوثر در شهريور 
1393 مشاهده شد. ســپس در فروردين 1396
اولين نمونــه هواپيماى كوثر88 در مراســمى 

رونمايى و از كارگاه ساخت خارج شد.
در بين هواپيماهاى آموزشى اين رده در دنيا، هم 
نمونــه هاى مطرح تك موتوره و هم دو موتوره 
مشاهده مى شود. از مطرح ترين اين نمونه ها مى 
توان به هاوك ساخت انگليس، آلفاجت ساخت 
فرانســه، ال-39 از جمهورى چك و در نمونه 
هاى جديدتر ياك-130 روســيه، تى-50 كره 

جنوبى، ال-15 چين اشاره كرد.
بيش از 20 هواپيماى مختلف در اين رده در 
دنيا ساخته شده و كشــورهايى مانند ژاپن، 
ايتاليا، اسپانيا، تايوان، هند، آمريكا، آرژانتين 
و لهســتان به دليل كاربــردى بودن اين رده 
از هواپيماها اقدام به ســاخت نمونه داخلى 

خود كرده اند.
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انتظار مردم از نمايندگان
 عملكرد خوب است نه مانور تبليغاتى 

 از جملــه تاكتيك ها و يــا به عبارتى شــگرد تبليغاتى برخى از 
نمايندگان مجلس كه اين روزها نيز شاهد آن هستيم، بهره بردارى از 

يك رويداد به ويژه مصوبات مجلس است.
در شــرايط فعلــى كــه فاصلــه زمانــى چنــدان زيــادى تــا ثبــت نــام 
ــدگان  ــدادى از نماين ــارات تع ــم، اظه ــات نداري ــاى انتخاب كانديداه
ــا  ــى همــراه اســت، توجــه رســانه ه ــور تبليغات ــا نوعــى مان ــه ب ك
و بــه دنبــال آن افــكار عمومــى را بــه خــود جلــب نمــوده اســت.
ــر موضوعــى اســت  ــد ب ــل تامــل در ايــن اظهــارات تاكي ــه قاب نكت
كــه بــه هيــچ وجــه محــدود بــه يــك نماينــده نمــى توانــد باشــد. 
ايــن موضــوع هــم در خصــوص مصوباتــى كــه جنبــه ملى داشــته و 
البتــه اهميــت خاصــى بــراى قشــرهايى از جامعــه دارد، داراى نمــود 
بيشــترى اســت. ايــن در حالــى اســت كــه نبايــد چنيــن موضوعاتــى 

بــه اســم يــك نماينــده و پيگيــرى هــاى او ثبــت شــود.
از طــرف ديگــر طــرح هــا و برنامــه هايــى كــه در ســطح اســتان در 
حــال اجراســت و يــا تصميماتــى كــه بــراى آينــده اســتان در يــك 
زمينــه گرفتــه مــى شــود، بهانــه و ابــزار مناســبى بــراى نمايندگانــى 
ــردارى  ــد از هــر موقعيــت و اتفاقــى بهــره ب شــده كــه ســعى دارن
تبليغاتــى كننــد و بــه افــكار عمومــى اينگونــه القــا كننــد كــه تــالش 
و پيگيــرى آنهــا باعــث رقــم خــوردن چنيــن شــرايط و موقعيتــى 

بــراى اســتان شــده اســت.
ابزارهــا و ظرفيــت هــاى رســانه اى بعــالوه تريبــون هايــى كــه در 
اختيــار نماينــدگان قــرار دارد، باعــث شــده تــا برخــى از آنهــا بــه 
ــورد نظــر خــود را در بحــث تبليغــات  ــد اهــداف م ــى بتوانن راحت

غيــر مســتقيم دنبــال كننــد.
ايــن شــرايط كــه در هفتــه هــاى اخيــر شــكل گرفتــه و چــه بســا در 
مــاه هــاى آتــى پررنــگ تــر نيــز شــود، در حالــى از ســوى برخــى 
از نماينــدگان اســتان دنبــال مــى شــود كــه نــگاه افــكار عمومــى بــه 

آنهــا و انتظــار مــردم چيــز ديگــرى اســت.
ــه  ــه جــاى روى آوردن ب ــدگان ب ــه نماين ــردم آن اســت ك ــع م توق
مانــور تبليغاتــى و بهــره بــردارى از موقعيــت هــاى مختلــف بــراى 
موفــق نشــان دادن خــود، بــه دنبــال ارائــه گــزارش عملكــرد شــفاف 
و دقيــق خــود بــه افــكار عمومــى باشــند. عملكــردى كــه البتــه در 
حــال حاضــر كــه مجلــس دهــم ســال پايانــى خــود را مــى گذرانــد، 

كامــال مشــخص اســت.
فرامــوش نكنيــم كــه امــروز آگاهــى و بينــش سياســى مــردم در 
ــا اســتفاده از ابزارهــاى  ــوان ب ســطحى اســت كــه ديگــر نمــى ت
تبليغاتــى نــخ نمــا شــده افــكار عمومــى را بــه خــود جلــب كــرد.
ــدگان اســت و در  ــردم مهــم اســت، عملكــرد نماين ــراى م آنچــه ب
ايــن زمينــه قضــاوت نهايــى بــا خــود مــردم اســت و آنهــا هســتند 

كــه در نهايــت تصميــم خواهنــد گرفــت.
در گام بعــدى انتظــار از نمايندگانــى كــه مــى خواهنــد كانديــداى 
انتخابــات شــوند، ارائــه برنامــه اى دقيــق و بــه دور از وعــده هــاى 
ظاهــرى اســت تــا در فضــاى انتخاباتــى آينــده شــاهد رقابتــى ســالم 

و عادالنــه و بــه دنبــال آن انتخابــى آگاهانــه باشــيم.

62 دستگاه آمبوالنس به همدان اختصاص يافت
62 دســتگاه آمبوالنــس از آغاز به كار دولــت يازدهم تاكنون بــه اورژانس همدان 

اختصاص يافته است.
رئيس مركز اورژانس پيش بيمارستانى و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
اين آمبوالنس ها شــامل تويوتا هايس، تويوتا هايلوكس، بنز اسپرينتر 315 و بنز اسپرينتر 

315 كمك دار است.
حبيب معصومى در گفت و گو با ايرنا عنوان كرد: هم اينك واحد فوريت هاى پزشكى اين 
استان با 100 دستگاه آمبوالنس و مابقى بيمارستان هاى دولتى، خصوصى، نظامى و تامين 

اجتماعى نيز با 100 دستگاه آمبوالنس به مردم خدمات ارائه مى دهند.
وى اظهار داشــت: به تازگى 6 دســتگاه آمبوالنس بنز اسپرينتر كمك دار 315 در اختيار 
پايگاه هاى اورژانس واقع در گنبد و عبدالرحيم شهرســتان همدان، ســدكالن شهرستان 
مالير، فارســبان شهرستان نهاوند، كوهين شهرستان كبودرآهنگ و كرفس شهرستان رزن 

قرار گرفت.
رئيس مركز اورژانس پيش بيمارســتانى همدان بيان كرد: قرار است تا پايان سالجارى نيز 
11 دستگاه آمبوالنس بنز اسپرينتر 315 به ناوگان حمل و نقلى اورژانس اين استان افزوده 

شود.
وى با عنوان اينكه استان همدان داراى 61 پايگاه اورژانس جاده اى و شهرى است گفت: 

طبق استاندارد بايد در هر 40 كيلومتر يك پايگاه جاده اى و به ازاى 50 هزار نفر جمعيت 
يك پايگاه شهرى راه اندازى شود.

مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى همدان افزود: هم اينك 10 پايگاه اورژانس شهرى 
در همدان، ســه پايگاه در مالير، 2 پايگاه در نهاوند، 2 پايگاه در تويســركان، 2 پايگاه 
در بهار و مابقى شهرســتان هر كدام يك پايگاه، در مجموع 22 پايگاه شــهرى در اين 

استان فعال است.
معصومــى اضافــه كــرد: چهــار پايــگاه جــاده اى و يــك پايــگاه شــهرى در دانشــگاه 
ــات  ــهروندان خدم ــه ش ــت ب ــتقل اس ــه مس ــدآباد ك ــتان اس ــكى شهرس ــوم پزش عل

ــد. ــى ده ــه م ــات ارائ خدم

انجام 160 هزار وارنيش دندان براى 
دانش آموزان همدانى

 معاون تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان همدان از 
پوشش بيش از 160 هزار دانش آموز استان همدان در برنامه وارنيش 

فلورايد تراپى خبر داد.
عبدا... جعفرى با بيان اينكه ارتقاى بهداشــت مدارس و ســالمت 
دانش آموزان وظيفه همگانى اســت، اظهار داشت: توجه به سالمت 
جسم و روان در ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش آمده و در 
نظام آموزش و پرورش برنامه ها و وظايف خاصى براى بهداشت و 

سالمت دانش آموزان پيش بينى شده است.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان در 
گفتگو با مهــر بابيان اينكه وارنيش فلورايد تراپــى از جمله برنامه 
هاى اثر گذار در ســالمت دانش آموزان اســت، افزود: سال گذشته 
براى 158 هزار دانش آموز پايه ابتدايى اســتان همدان در دو مرحله 

وارنيش فلورايد تراپى صورت گرفت.
وى بــا بيان اينكه فلورايد يك ماده طبيعى اســت كه اغلب در 
آب آشــاميدنى وجود دارد، افزود: ميزان كمى فلورايد هم در 
غذاهــاى دريايى مثل ميگو و ماهى، چــاى و برخى از ميوه ها 

دارد. وجود 
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان در 
ادامه به تاثير فلورايد در محكم شــدن ســاختمان دندان ها و توليد 
كمتر اســيد توسط ميكروب ها اشاره كرد و از پوشش بيش از 160
هزار دانش آموز اســتان همدان در برنامه وارنيش فلورايد تراپى طى 

سال جارى خبر داد.
جعفرى بابيان اينكه اين طرح شامل تمام دانش آموزان مقطع ابتدايى 
است، عنوان كرد: امســال هفتمين برنامه وارنيش فلورايد تراپى در 

سطح استان همدان اجرا مى شود.
وى در مــورد وارنيــش فلورايــد توضيــح داد: در ايــن روش 
دندانپزشــك يــا بهداشــتكار دهــان و دنــدان، فلورايــد را بــه 
ــار  ــاى يكب ــرس ه ــه كمــك ب ــه الك، ب ــبيه ب ــى ش صــورت مايع
مصــرف بــر روى دنــدان هــا مــى كشــد و ايــن روش بيــش از 30 
ســال در جهــان بــه عنــوان روشــى مؤثــر و بيخطــر در پيشــگيرى 

ــده اســت. ــناخته ش ــدان ش ــيدگى دن از پوس

درمانگاه فرهنگيان تويسركان
افتتاح شد

 در مراسمى با حضور على الهيار تركمن، معاون برنامه ريزى و توسعه 
منابع وزارت آموزش و پرورش درمانگاه فرهنگيان شهرستان تويسركان 

افتتاح شد.
در اين مراســم كه مديركل تعاون و پشــتيبانى وزارت متبوع، مديركل 
آموزش و پرورش استان و جمعى ديگر از مسئوالن نيز حضور داشتند، 
درمانگاه فرهنگيان حاج ابراهيم چراغى شهرســتان تويسركان به بهره 
بردارى رسيد.درمانگاه فرهنگيان تويسركان بيش از 950 متر زيربنا دارد 
و در سه طبقه ساخته شده است.براى ساخت و تجهيز اين درمانگاه بيش 
از 3ميليارد تومان هزينه شــده كه 800 ميليون تومان  آن  توسط خير و 

2ميليارد و 200 ميليون از منابع ملى و استانى هزينه شده است.
 بررسى وضعيت رتبه بندى معلمان هفته آينده 

در صحن علنى مجلس
معاون وزير آموزش و پرورش  در اين مراسم گفت: آئين نامه اى براساس 
سياست هاى مندرج در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت 
كه توسط دولت تصويب و از هفته آينده به صحن علنى دولت مى رود.
على تركمن ا...  يارى با اشاره به اينكه استان همدان به لحاظ شاخص هاى 
مراكز اقامتى و درمانى در سطح ملى جزو استان هاى نخست است اظهار 
كرد: مطالباتى كه توسط مسئوالن تويسركان بيان شد به طور حتم طبق 

اولويت بندى در دستوركار قرار خواهيم داد.
وى با اشاره به آغاز برنامه هايى در خصوص بيمه تكميلى، مراكز اقامتى 
و رفاهى، توسعه مراكز درمانى، اسكان فرهنگيان در مناسبت هاى مختلف 
و... گفت: در تابســتان گذشته 12 ميليون نفر فرهنگى در ستاد اسكان 
خاص فرهنگيان پذيرايى شــدند.معاون توســعه، مديريت و پشتيبانى 
وزارت آمــوزش و پرورش ادامه داد: با تمــام تالش ها و اتفاقاتى كه 
مى افتد، شــايد بسيارى از اين اقدامات ملموس نبوده و نتواند رضايت 
كامل شــما فرهنگيان را تامين كنــد.وى تصريح كرد: قطعاً با يك نگاه 
ويژه به توســعه برنامه ريزى براى مسائل آموزش و پرورش و يك عزم 
ملى جدى، بقيه موارد دسته بندى و مسير براى حل آن ها هموار مى شود.

نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اسالمى نيز از افتتاح زمين 
چمن مصنوعى تويسركان خبر داد و اظهار كرد: اين پروژه نخستين زمين 

چمن مصنوعى در غرب كشور محسوب مى شود.
محمد مهدى مفتح با اشاره به اينكه در صورت احداث بيش از 15 كالس 
درس در روستاها، تويسركان تا سال هاى متمادى در سطح شهر و روستا 
نياز به احداث مدرســه ندارد افزود: با وجود همه محدوديت هاى مالى 
در سال هاى اخير اقدامات بســيار خوبى در حوزه آموزش و پرورش 

تويسركان انجام شده است.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان نيز با اشاره به اينكه سومين 
درمانگاه بعد از همدان و مالير در تويســركان افتتاح شــد اظهار كرد: 
سال گذشــته حدود 400 هزار نفر را در درمانگاه هاى فرهنگيان استان 
پذيرش شدند.محمد پورداود با اشاره به پذيرش بيش از 210 هزار نفر 
در درمانگاه هاى فرهنگيان استان در 6 ماهه امسال گفت: در قالب طرح 
توسعه مراكز درمانى عمليات اجرايى درمانگاه اسدآباد آغاز و همچنين 
مجوز درمانگاه در شهرســتان هاى نهاونــد، كبودراهنگ و رزن صادر 
خواهد شد.وى از توسعه اردوگاه هاى تفريحى چالوس و گنجنامه خبر 

داد و افزود: طرح تجهيز مراكز اقامتى و رفاهى نيز در برنامه قرار دارد.

1- حضور فعاالن سياســى در اســتان در حال افزايش اســت. گويا 
پروانه سلحشورى روز دوشنبه در دانشگاه بوعلى سينا حاضر و براى 
دانشجويان ســخنرانى خواهد كرد. سلحشورى از معدود نمايندگانى 
است كه با ليست اميد از تهران به مجلس رفت و به اصالحات وفادار 

مانده و فعاليت دارد.
2-اصالح طلبان به طرح تعيين رابط براى گفت وگو با شوراى نگهبان 
فكر مى كنند. گويا گزينه رابطى اصالحات با شــوراى نگهبان عارف 
است. گفتنى است اصالح طلبان اميدوارند به دليل مقبوليت عارف در 

نزد مسئوالن نظام بتوانند با شوراى نگهبان به شرايط بهترى برسند.
3- بى واكنشى رئيس جمهور به زندانى شدن برادرش تا اين لحظه ، 
با واكنش مثبت افكار عمومى مواجه شده است. گويا اين بى واكنشى 
عمــل به گفته رئيس جمهور مبنى بر نداشــتن خط قرمز در مبارزه با 
فساد تعبير شده است. گفتنى است حسين فريدون هفته گذشته براى 

گذراندن حكم 5 سال زندان به زندان رفت.
4- اجاره رسانه توسط داوطلبان احتمالى انتخابات به اجاره كانال هاى 
تلگرامى رســيده اســت. گويا برخى داوطلبان، در پى اجاره كانالهاى 
پرمخاطب تا پايان انتخابات هســتند تا مديريت آنها را با عوامل خود 
به دســت بگيرند. گفتنى است فروش كانالهاى پرمخاطب در تلگرام 

اتفاقى عادى است اما اجاره كانال، اتفاقى جديد و انتخاباتى است.
5- پرستاران خارجى در كادر درمانى كشور جذب مى شوند. گويا به 
دليل كمبود پرستار طرح جذب پرستاران خارجى براى مناطق محروم 
و مرزى در وزارت بهداشت در حال بررسى است. گفتنى است برخى 
اين طرح را استفاده از نيروى ارزان قيمت خارجى به جاى هزينه براى 

نيروهاى داخلى ارزيابى مى كنند.

مهدى ناصرنژاد»
 ايــن روزها موضوع كيفيــت و دركنار آن 
احتمال قريب به يقيــن افزايش قيمت نان در 
همدان به دغدغه اصلى قشرهاى مردم تبديل 
شــده اســت. در همين حال يكى از عوارض 
آزاردهنده كيفيت پايين نان در شــهرى نظير 
همدان كه مردم آن از قديم االيام حساسيت هاى 
ويژه اى نسبت به كم و كيف نان از خود بروز 
داده اند، تشــكيل صف هاى طوالنى و ازدحام 
در برخى از نانوايى هاى ســنتى پز است كه در 
محالت و نقاط پرجمعيت شهر نسبتاً به پخت 

با كيفيت شهرت دارند.
البتــه وقتى از كيفيت نان حرف به ميان مى آيد 
توجه عمومى بيشــتر معطوف به نان سنگك 
و بربرى اســت كه طرفداران بيشترى در بين 
خانواده ها دارند و شــايد به همين علت است 
كــه آب رفتن قد و قواره نان ســنگك چه در 
نانوايى هاى ســنتى و چه تنورى هاى گردان و 
همچنين نان بربرى بــه خصوص در ماه هاى 
اخير و از سويى حذف چند دانه كنجد تزيينى 
از روى نــان بربرى، موجب باز شــدن مجدد 
پرونده كم و كيف نان در همدان و شــهرهاى 

بزرگ استان شده است.
در اين ارتباط وقتى نســبت به كوچك شدن 
تدريجــى قرص هاى نان ســنگك و بربرى و 
حتى كيفيت آن از نانوايى ها ســوال مى شــود 
اغلب پاسخ مى دهند كه پختن نان با قيمت هاى 
فعلى صرفــه اقتصادى ندارد در صورتى كه با 
اطمينان مى توان گفت: حداقل در همدان و در 
هيچ برهه اى از تاريخ اين شهر كيفيت نان با كم 

يا زياد قيمت آن ارتباط مســتقيم نداشته است 
و چه آن زمان كه تا گذشته هاى نه چندان دور 
قيمت نان سنگك عددى 10 ريال بود و چه در 
زمان حال كه يك قرص نان سنگك چهارصد 
گرمى 1000 تومان مى باشد، كيفيت همين بوده 
و حداقل در يك برهــه زمانى خيلى كوتاه و 
زودگذر بعد از فروكش كردن جو گرانى ها و 
تثبيت قيمت هــاى جديد، كيفيت نان به همان 

مدار نامرغوب خود بازگشته  است.
بدون شــك به همين دليل است كه بازار نان 
خشــكه جمع كن ها در كوچه پس كوچه هاى 
شــهر همدان هيچگاه از رونــق نيفتاده و چه 
آن نــان 10 ريالى و چه اين نان 1000 تومانى 
دست پخت نانوايى هاى همدان حداكثر بعد از 
يك روز نگهدارى، ناگزير ســر از كيســه نان 

خشكى ها درآورده است.
اگر چه جمع آورى نان خشــك در شهرهاى 
كشــور عزيزمان ايران، به طريقــى تبديل به 
احسن مى شــود و در خوش بينانه ترين طريق 
ممكن به مصرف خوراك دامدارى ها مى رسد، 
وليكن چنين چرخه اقتصادى نامتعارف نبايد 
بهانه اى براى فرار از مســئوليت ها قرار گيرد. 
در بيان خالصه اين شــوراهاى آرد و نان در 
شهرها و استان ها هستند كه مسئول نظارت بر 
كم و كيف فعاليت نانوايى ها هســتند و قطعًا 
شوراهاى آرد و نان نسبت به حساسيت ماهيت 
و موجوديت نان در ســفره هاى مردم آگاهى 
كامل دارند، و خــوب مى دانند كيفيت نان در 
جامعه ايــران و در فرهنگ ايرانى يعنى امنيت 

سفره هاى خانه هاى ما!

خوشــبختانه با وجود تنگناهاى اقتصادى در 
جامعه امروز ايــران حداقل در توليد گندم به 
خودكفايى كامل رســيده ايم و چند سال است 
دغدغه كمبود يا دير رســيدن يا زود رسيدن 
گنــدم از بازارهاى جهانى بــه مقصد ايران را 
نداريم و گندم يك محصول استراتژيك و 100
درصد كاالى ملى است كه بايد روى چشممان 
بگذاريم و سياست و برنامه اى در پيش گيريم 
تا سرنوشــت محصول اســتراتژيك گندم به 

سرانجامى خوش بيانجامد. 
بايد بدانيم در يك جامعه فعال و روبه رشــد 
تمام قشــرهاى مردم دســت اندركار وظيفه و 
مسئوليتى براى خود هستند و هر كس در نوع 
خود و مسئوليت خود زحمت مى كشد تا چرخ 

جامعه بچرخد. 
يك پزشــك جراح در اتاق عمل براى نجات 
بيمــار رو به مرگ خود تــن و جان مى لرزاند 
و عرق مى ريــزد، يك كارگر ســاختمان در 
طبقه هفدهم داربســت جان خود را به دندان 
گرفته و نماسازى مى كند، يك راننده در سرما 
و گرماى جاده هــا و بيابان مژه بر هم نمى زند 
تا 40 مســافر خود را سالم به سرمنزل مقصود 
برساند و خالصه اينكه «هر كسى از ظن خود 
شد يار من» چرخ رونق و آبادانى اين مملكت 
را مى چرخاند و به همين نســبت اســت كه 
يك شــاطر و نان گير نانوايى هم در پاى كوره 
سوزان نانوايى عرق مى ريزد، خمير مى چسباند 
و نان مى گيــرد اما نبايد به صرف اينكه چنين 
زحمت مى كشد و طاقت مى فرسايد، فكر كند 
هر چيزى كه به اسم نان از تنور بيرون مى آيد 

بايد به خورد مردم برســد و اينچنين است كه 
با وجود تقسيم مسئوليت ها و زحمات جامعه، 
هر كس در هر شرايط ملزم به انجام مسئوليت 
خود به بهتريــن نحو ممكن مى باشــد و در 
خصوص نانوايى ها اين فقط و فقط شوراهاى 
آرد و نان هستند كه بايد نظارت صددرصدى 
و دقيق داشــته باشــند و در حوزه عمل خود 
از دســت اندركاران مربوطه مســئوليت و نان 

باكيفيت بخواهند.
دوســتى تعريف مى كرد يك عدد نان سنگك 
بيشــتر الزم نداشتم و سر راه خود به نانوايى 
سنگكى ماشينى خيابان «الله» واقع در منطقه 
شيرســنگى و دباغخانه سابق مراجعه كردم و 
در قبال يك قرص نان نيمه ســوخته و نيمه 
خمير به آقاى شــاطر اعتراض كردم كه اين 
چيســت و چرا بركت خدا را هدر مى دهيد 
كه آقاى شــاطر از كوره در رفت و به شدت 
ناراحت شــد و پرخاش كرد كــه به تو چه 
مربوط اســت! و وقتى به او پاسخ دادم مردم 
حق دارند نان قابل مصرف تحويل بگيرند، با 
حالت بسيار زننده واكنش نشان داد كه مردم 
چه كاره اند شما دكتر ................. باش، به من 

چه مربوط است!
خاطرمان باشد كه با توجه به خودكفايى توليد 
گندم در كشــورمان جاى آن دارد تا مهندسان 
مراكز تحقيقات كشاورزى نيز با همتى واالتر 
بذرهاى جديد و با كيفيت تر و جايگزين ارقام 
كنونى كند و قطعاً چنين قابليت بزرگى در بدنه 
جامعه مهندســى و علمى كشورمان در مراكز 

تحقيقات كشاورزى وجود دارد.

كيفيت نان يعنى امنيت قوت اليموت در سفره هاى مردم
يادداشت 

نخستين هواپيماى پيشرفته آموزشى كامال ايرانى باحضورمقامات كشورى ولشكرى رونمايى شد 

پرواز جت«ياسين» از پايگاه نوژه
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وزير بهداشت به مالير سفر مى كند
 با پيگيرى هاى صورت گرفته 25 ميليارد تومان طرح پزشــكى با 

حضور وزير بهداشت در مالير به بهره بردارى مى رسد.
نماينده مردم مالير در جلسه شوراى ادارى شهرستان مالير در بخش 
جوكار گفت: با پيگيــرى هاى صورت گرفته 25 ميليارد تومان طرح 
پزشكى در مالير به بهره بردارى مى رسد. بيمارستان خير ساز، مركز 
اورژانس ، كلينيك فوق تخصصى فخريه ، مركز جامع سالمت و مراكز 

بهداشتى با حضور وزير بهداشت به بهره بردارى مى رسد.
محمد كاظمى با بيان اينكه مالير در زمينه احداث مركز جامع سالمت 
موفق عمل كرده اســت افزود: بــه تازكى ودر نشســتى كه با وزير 
بهداشت دكتر نمكى داشته ايم دستورهاى خوبى براى تجهيز كلينيك 
هاى تخصصى و مركز غربالگــرى مالير گرفته و از وى براى افتتاح 

طرح ها ى بهداشتى و درمانى دعوت كرده ايم.
كاظمى هم چنين از شركت مخابرات خواست : هرچه سريعتر نسبت 
به قيمت گذارى ، كارشناسى زمين اقدام كنند تا هر چه زودتر عمليات 
اجرايى آن آغاز شــود.وى با اشــاره به رشــد و توسعه شهرستان در 
ســاير بخش ها گفت: بيش از 40 درصد اقدامات عمرانى و بهسازى 
روستاهاى اين شهرســتان در سه سال گذشته انجام شده است . پنج 
روستاى مالير گاز كشى نبودند كه قرارداد آن ها با پيمانكار بسته شده 
است. ودر آينده اى نزديك شاهد جشن گاز كشى تمامى روستاهاى 
مالير هستيم.نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس هم چنين 
خواســتار رفع مشكل برق شهرك صنعتى جوكار شد و ادامه داد اين 
شهرســتان درسال هاى گذشته به دليل بى توجهى مسئوالن استان در 
اجراى سيستم آبيارى نوين از شاخص استان عقب مانده است كه بايد 
جبران شــود.وى با توجه به تحريم ها گفت: طبق توصيه هاى رهبر 
معظم انقالب بايد ســعى كنيم بودجه كشــور را براساس درآمد غير 
نفتى ببنديم. كه اگر نفت مارا تحريم كردند بر خودمان متكى باشيم .

 سرمايه گذارى شســتا براى اجراى دوطرح سيليكون 
متال ودامدارى 6 هزار راسى

ديگر نماينده مردم مالير نيز در اين جلســه گفت:شــركت ســرمايه 
گذارى تامين اجتماعى (شســتا) براى اجراى 2 طرح سيليكون متال 
ودامدارى 6 هزار راسى هفتصد ميليارد تومان سرمايه گذارى مى كند.

احد آزاديخواه در ادامه افزود:طبق جانمايى هاى انجام شده قرار است 
اين دوطرح بزرگ صنعتى در بخش جوكار اجرايى شودو براى حدود 

1000 نفر اشتغال زايى ايجاد ميكند.
وى هم چنين به 20 هزار خياط ماليراشاره كردو گفت: ساملندهى اين 
20 هزار خياط مالير و ازنديان و حل مشــكل بيمه آنها مى تواند 20

هزار نفر را به ظرفيت اشتغال شهرستان اضافه كند.
آزاديخواه با بيان عقب ماندن در مجتمع هاى آبرسانى مالير بيان كرد: 
با پيگيرى هاى مســتمر مجوز احداث 4 مجتمع آبرسانى با اعتبارات 
ملى اخذ شد كه مطالعات آن ها انجام شده و يك مجتمع ديگر نيز به 
زودى قطعى مى شود. وى اظهار داشت: آب شرب روستاى على آباد 
دمق با جمعيتى حدود 6 هزار نفر مشــكل داشت كه با آغاز عمليات 

اجرايى مجتمع آبرسانى اين مشكل حل شود.
وى خواستار تكميل سريع سد ازندريان و آسفالت شهر ازندريان شد 
و افزود : سال هاى گذشته قول هايى در اين زمينه داده شده است كه 

بايد هرچه سريع تر عملياتى شود.

علت مسوميت دانش آموزان فامنين 
در دست بررسى است

 همــه دانش آموزان به صورت ســرپايى درمان شــدند اما علت 
مسموميت در دست بررسى است.

مدير شــبكه بهداشــت و درمــان فامنين گفت: درباره مســموميت 
دانش آموزان دبيرستان ايثار فامنين افزود: همه دانش آموزان به صورت 

سرپايى درمان شدند اما علت مسموميت در دست بررسى است.
مهدى دينارى تعداد دانش آموزانى كه دچار مسموميت شدند را اعالم 
نكرد و گفت؛ فعًال در دو مقوله آب و موادغذايى مشــكوك هستيم به 
طورى كه از آشپزخانه و آب مدرسه نمونه گيرى و به آزمايشگاه ارسال 
شــده اما هنوز پاسخ ندادند.مدير شبكه بهداشت و درمان فامنين بيان 
كرد: روز گذشته حال عمومى حدود 15 تا 16 دانش آموز بررسى شد 
كه عالئم مختصر مسوميت را داشتند اما 80 درصد آنها سرپايى درمان 
شدند.وى با بيان اينكه دو مورد مشكوك به مسموميت بوتوليسم بود 
افزود: اين دانش آموزان به بيمارســتان سينا در همدان منتقل شدند كه 

پس از اخذ آزمايش مرخص شدند.
به گزارش فارس، دينارى كما رفتن تعدادى از دانش آموزان را رد كرد 
و گفت: همه دانش آموزان به صورت سرپايى درمان شدند و پيگيرى 

روز بعد ما نيز حاكى از بهبود حال عمومى دانش موزان بود.

عزادارى نوجوانان بهشتى كانون 
 پرورشى فكرى همدان

  اعضاى كانون پرورشــى فكرى كودكان و نوجوانان شهرســتان 
همدان براى نخســتين باربا فعال كردن هيأت نوجوانان بهشــتى به 

استقبال اربعين حسينى رفتند.
روز گذشته مراسم سينه زنى هيأت نوجوانان بهشتى شهرستان همدان 
با مديريت نوجوانان پســرو مداحان نوجوان اعضاى كانون پرورشى 

فكرى در محوطه آرامگاه بابا طاهر و امام زاده فرزندعلى برگزارشد.
در اين مراســم نوجوانان شهرستان همدان ياد وخاطره شهيد كالهى 
نوجوان هم سن و سال خود كه تنها شهيد مركز كانون پرورشى فكرى 

استان همدان در 8 سال دفاع مقدس هست را نيز گرامى داشتند
 مراسم ســينه زنى و عزا دارى روز گذشته  اعضاى نواجوانان كانون 
پرورشــى فكرى برنامه اى بود درراســتاى طرح فرهنگ جا ماندگان 
ازپياده رورى اربعين حســينى كه چند سالى اســت قبل از برگزارى 
مراســم اربعين در كربالى معال دركشــور ما به عنوان يك مراســم 

فرهنگى اجتماعى برگزار مى شود. 

فوت 2 زائر اربعين در سانحه جاده اى همدان
2 زائر اربعين در سانحه جاده اى همدان جان باختند.

بر اثر برخورد يك دستگاه سوارى پرايد با كاميون نفتكش پارك شده 
در حاشــيه جاده همدان- رزن 2 تن فوت كرده و يك سرنشين اين 

خودرو مجروح شد.
زائران اربعين از اهالى رشــت بودند علت بروز اين سانحه رانندگى 
خواب آلودگى راننده پرايد به علت رانندگى مستمر از مهران تا همدان 

بوده است.
نداشتن برنامه دقيق براى رانندگى و استراحت نكردن هنگام خستگى 
و خواب آلودگى موجب كاهش تســلط راننــده به خودرو و جاده و 

عاملى براى بروز سانحه فوتى شده است.
به گزاشر باشــگاه خبرنگاران، وضعيت ســوانح رانندگى در همدان 
بحرانى است و در 24 ساعت گذشــته 9 تن در سوانح رانندگى اين 

استان جان خود را از دست دادند.
همچنين از ابتداى طرح اربعين تاكنون ســه زائر اربعين حسينى جان 
خود را در سوانح جاده اى همدان از دست دادند و هشت تن مجروح 

و مصدوم شدند.
پنــج ميليون و 300 هزار دســتگاه از 17 مهر تاكنون از جاده هاى اين 
اســتان تردد كردند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته يك ميليون 

دستگاه خودرو افزايش داشته است.

بيش از 114 هزار مورد كلرسنجى آب 
در روستا هاى استان همدان انجام شد

 رئيس اداره كنترل كيفى و امور آزمايشــگاه هاى شــركت آب و 
فاضالب روستايى همدان از انجام بيش از 114 هزار مورد كلرسنجى 

آب در نيمه نخست سال جارى خبر داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان جهانگير ســلگى، از 
انجــام 114 هــزارو 559 مورد آزمايش كلرســنجى توســط 
كارشناســان كنتــرل كيفــى و نيرو هاى پيمانكار در راســتاى 
بهبود كيفيت آب شــرب روســتا هاى اســتان در نيمه نخست 

داد. خبر  جارى  سال 
او با اشاره به اينكه در شش ماهه ابتدايى سال جارى در راستاى بهبود 
وضعيت كيفى آب شــرب و افزايش رضايتمندى مشتركين روستايى 
735 باب مخزن آب شرب به حجم 97 هزارو 3 متر مكعب شستشو و 
ضد عفونى شد، گفت: در همين راستا 2 هزارو 340 كيلوگرم پركلرين 

استفاده شد.
اين مسئول افزود: همچنين در بازه زمانى ياد شده 4 هزارو 730 مورد 
نمونه ميكروبى به منظور سنجش آب شرب از منابع و شبكه هاى آب 

شرب روستا هاى استان همدان برداشت شد.

سال آينده ساختار دفترچه خدمات شهرى 
بايد اصالح شود

  بايد ســاختار دفترچه پيمان پيمانكاران در حوزه خدمات شــهرى براى سال آينده 
اصالح شود.

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان در جلسه كميسيون خدمات 
شــهرى شورا، اظهار كرد: سقف پرداختى سال 98 كارگران و پاكبانان خدمات شهرى در 

قالب متمم بودجه، اصالح و به شورا ارائه شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان؛ على فتحى با تأكيد بر اينكه 
جمعه كارى پاكبانان بايد به صورت يك هفته در ميان، تعريف شــود؛ عنوان كرد: ساعت 

اضافه كارى پاكبانان در قالب عدالت اجتماعى هرچه سريعتر تعيين تكليف شود.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى شــوراى شــهر همدان همچنين با توجه به حضور 
نمايندگان انجمن معتادان گمنام به منظور رفع مشــكالت و تأمين نيازهايشــان در جلسه 
كميسيون، گفت: در راستاى حمايت از اين انجمن اخالق مدار، تمام تالش خود را به كار 
گرفته ايم و خواهيم گرفت؛ از اين رو به منظور تسريع در روند فعاليت هاى آنان مى بايست 

مشكالت مكان، تبليغات محيطى و... مورد توجه ويژه مديران شهرى قرار گيرد.
فتحى در ادامه ابراز اميدوارى كرد: انجمن معتادان گمنام همراه با حمايت ســخت افزارى 
و معنوى مســئوالن امر به ويژه مديران شهرى، مسير افتخار، سالمت و بهبودى را با قوت 

ادامه دهند.
وى با تأكيد بر حداكثر همكارى حوزه سيماومنظر شهردارى براى نصب بنرهاى انجمن 

معتادان گمنام؛ بازديد از جلسات شهرك شهيد مدنى اين انجمن در راستاى جلوگيرى از 
تعطيلى آن و همچنين حل مشكل جلسه شهرك فرهنگيان را از جمله موارد قابل پيگيرى 

كميسيون خدمات شهرى شورا دانست.
رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور ادارى شوراى شهر همدان نيز با تأكيد بر اينكه 
مردم نبايد بارِ مشكالت شهرى را بر دوش بكشند، گفت: فضاى شهرى در تمامى روزهاى 
ســال بايد براى آسايش شهروندان به صورت مناسب مهيا باشد؛ در حالى كه تأكيد داريم 

بايد رفاه و آسايش پاركبان ها هم در نظر گرفته شود.
ســيد مسعود عسگريان افزود: تعطيلى خدمات شــهرى با نفِس وظايف ذاتى شهردارى، 
همخوانى ندارد؛ از اين رو على رغم تأكيد بر حق و حقوق مناسب و به موقع پاركبان، بايد 

گفت كه خدمات رسانى در شهر نبايد تعطيل شود.

زهرا اميرى »
 شهرســتان ماليــر داراى 11 هزار هكتار 
باغ انگور اســت ، كه ساالنه اگر شرايط جوى 
مناسب باشــد بيش از 250 هزارتن انگور از 
باغات مالير برداشت مى شودكه 30 هزار تن 
آن صــادر و مابقى آن صــرف تازه خورى و 

گرفتن مشتقات آن مى شود.
مهم ترين مشــكلى كه در بخش كشــاورزى 
استان همدان وجود دارد و مسئوالن هم به اين 
مسئله اذعان دارند نبود صنايع تبديلى در حوزه 

محصوالت باغى و كشاورزى است.
نداشتن زير ســاخت هايى همچون كارخانه 
توليد آبميوه انگور، شــربت شــيره، شيره و 
باســلق و هم چنين نبــود كارگاه هايى براى 
بسته بندى شكيل اين محصوبات باعث شده 
اســت كه باغداران مالير محصول خود را به 
قيمت بسيار كم به كارخانه دار بفروشد و سود 
حاصل از زحمت و تالش يك ساله باغدار هم 

نصيب كارخانه دار شود.
محصول انگور كه از باغات مالير برداشت مى 
شــود مى تواند يك محصول اشتغالزا باشد ، 
اما متاســفانه بى توجهى به زير ساخت آن را 
محدود به تازه خورى و درســت كردن سبزه 

كرده است.
درحالى كه ايجاد صنايع تبديلى و فرآورى اين 
محصول مى تواند ثمره سال ها رنج و زحمت 
باغدار را بدهد و التيامى براى دستان پينه بسته 

اوباشد و سود بيشترى را نصيب اوكند.
بــا چند تــن از باغداران ماليــرى به گفتگو 
نشســتم و از مشكالتشان پرسيدم يكى از آن 
ها گفت : وقتى شنيديم كه انگور مالير جهانى 
شده بسيار خوشحال شديم و اميدوار كه بعد 
از سال ها زحمت و تالش بتوانيم نتيجه رنج 

خود را ببينيم .
يكى ديگر از آن ها گفت: وقتى قيمت گذارى 
سبزه انجام شــد همه ما اميدمان به ياس بدل 
شــد ، چرا كه اين قيمت كفاف پول كارگر و 
هزينــه هاى مربوط به خريــد روغن و پودر 

كربنات پتاسيمش را هم نمى دهد.
 حمايت از توليد كننده واقعى نيست

با يكى از كسانى كه مى خواست در اين حوزه 
ســرمايه گذارى كند صحبت كردم و پاى درد 
و دلش باز شــد . گفت مسئوالن مربوطه قول 
حمايت مى دهند اما وقتى وارد كار شدم ديدم 

حمايت ها واقعى نيســت و وسط كاردلسرد 
شــدم و از ســرمايه گــذارى درايــن حوزه 

خوددارى كردم.
اودر ادامــه مى گويد: ســرمايه گذارى در اين 
حوزه بسيار ســود آور است و ارزش افزوده 
خوبى را هم نصيب ســرمايه گــذار مى كند 
اما نبود حمايت باعث مى شــود كه ســرمايه 
گذار بسيار دلســرد شود. يكى ديگر از داليل 
پشيمانى خود را هم كاغذ بازى ادارى مى داند 
و مى گويد :براى گرفتــن مجوز بايد حدود 
دوســال وقت بگذارى كه اين موضوع هم از 
داليلى است كه كمتر كســى وارد اين حوزه 

مى شود.
  قيمت ارز مهم ترين مشكل صادر 

كنندگان
اما مشكالت حوزه انگور فقط به نبود صنايع 
تبديلى محدود نمى شود بلكه صادر كنندگان 

اين محصول هم با مشكل مواجه هستند.
رئيس انجمن توليد و صادركنندگان كشمش 
مالير مى گويد: صادر كنندگان كشمش مالير 
از صادر كنندگان خوب استان همدان هستند و 
ارز آورى خوبى براى كشور دارنداما مشخص 
نيست چرا كاالى صادراتى آن ها مدتى است 

در مسير قرمز قرار گرفته است . 

وقتى كااليى در مســير قرمز قــرار مى گيرد، 
ترخيص آن كاال نيازمند كسب مجوز است و 

اين پروسه بسيار زمان بر است .
وى در ادامه مى گويــد: با قولى كه مدير كل 
اداره گمرك استان همدان داده است اميدواريم 
اين مشــكل بــه زودى حل شــود و دوباره 
كشمش در مسير سبز يا حداقل در مسير زرد 
قرار بگيرد تا صادركنندگان بتوانند كاالى خود 

را زودتر ترخيص كنند.
منوچهر رضايى هم چنين مى گويد: نوسانات 
قيمت ارز و نبود ثبات در قيمت ارز يكى ديگر 
از مشكالت صادر كنندگان است بايد حداقل 
قيمت ارز براى يك سال در كشور ثبات داشته 
باشد تا صادر كننده از بابت قيمت ارز خيالش 

راحت باشد.
رضايى مى گويد: ســاالنه با محصولى كه از 
ساير اســتان ها به مالير فرستاده مى شود تا 
فرآورى شود حدود 50 هزار تن كشمش را به 
كشورهاى عراق،روسيه،اوكراين و كشورهاى 

اروپاى شــرقى صادر مى كنيــم و از اين راه 
ارزش افزوده خوبى نصيب كشور مى شود.

وى مى گويد: صادرات كشــمش در بســته 
بندى كوچكتر مى تواند ارزش افزوده بيشترى 
را نصيــب كشــاورز و صادر كننــده كند اما 
اين مشــمول قوانين ديگرى اســت كه كمى 

سختگيرانه است.
در پايان گفتنى اســت كه مســئوالن همه به 
مســئله نبود صنايع تبديلــى اذعان دارند، و 
معتقدند كه دستمان در بحث صنايع تبديلى 
خالى اســت اما اقدامى بــراى ايجاد صنايع 
تبديلــى نمى كنند . اما نكته مهم ديگرى كه 
قابل توجه اســت و خودنمايى بيشترى مى 
كند اين است كه شــهر جهانى زير ساخت 
جهانى مى خواهــد .اميدواريم تجربه تلخى 
كه بر ســر برندهايى مثل پسته رفسنجان و 
زعفران قائنات به دليــل عدم وجود صنايع 
تبديلــى و عدم بســته بندى مناســب آمد، 

درباره كشمش مالير تكرار نشود.

دست شهر جهانى انگور 
از صنايع تبديلى خاليست

 مگــر مى شــود بهار به عنوان شهرســتان 
اســتراتژيك به لحــاظ كشــاورزى، صنعتى، 
گردشگرى و صنايع دستى، به راحتى از استقالل 
خود دســت بردارد و جزء توابع شهر همدان 
شــود؟ فرماندار شهرســتان بهار در خصوص 
طرح كالنشهر شدن شهر همدان در با تشكر از 
حساسيت مردم منصف شهرستان بهار گفت: ما 
زمانى بر كرسى قضاوت و اظهار نظر بنشينيم كه 

اطالعات كامل در مورد موضوع داشته باشيم.
احسان قنبرى اضافه كرد: طرح مجموعه شهرى 
كالنشهر همدان كه در شوراى عالى شهرسازى 
به تصويب رســيده، بيش از ده سال در وزارت 
راه و شهرســازى مفتوح بوده است و لذا با اين 
اتفاق نبايد كسى را متهم و محكوم به كم كارى 
و يا خطاكارى كرد.وى افزود: دولت در بسيارى 
از اســتان ها به دنبال متمركز نمودن خدمات 
است و بحث جداســازى شهرها از شهرستان 
ها به عنوان تقسيمات كشورى مطرح نيست و 
بنا بر ارائــه خدمات با فرم جديد و به صورت 
متمركز و عدم موازى كارى است كه اين طرح 
همان طرح مجموعه شهرى است كه در بخش 
فرهنگى اجتماعى برنامه سوم توسعه به آن اشاره 
شده است.قنبرى تصريح كرد: برخى خدمات 
مانند كشــتارگاه، ميادين ميوه و تره بار، جمع 
آورى پسماند و زباله در اين طرح نبايد متعدد 
باشد و خدمات به صورت متمركز ارائه خواهد 
شد و 6 شــهر نزديك به شهر همدان به لحاظ 
جمعيتى و روى كاغذ و نه تقسيمات كشورى از 

خدمات عمومى متمركز بهره خواهند برد.
وى با تاكيد بر حفظ- اســتقالل شهرستان بهار 
گفت: فرماندارى، بخشدارى و شهردارى هاى 
شهرستان به صورت مستقل عمل خواهند كرد 

و بحث جداسازى و شهر جديد مطرح نيست.
فرمانــدار بهار ادامــه داد: بهار بــه عنوان 
شهرســتان مستقل و با وســعت و جمعيت 
فعلى و با حفظ تقســيمات كشــورى فعلى 
به روند كارى خود ادامــه خواهد داد.وى 
ادامه داد: روند الحاق روســتا يا شهرى به 
شــهر ديگر در وزارت كشور بسيار طوالنى 
اســت، به گونه اى كه روستاى با جمعيت 
اندك، چندين ســال طول مى كشد به شهر 

با روستاى ديگر ملحق شود.
وى تصريح كرد: مگر مى شــود بهار به عنوان 
شهرســتان اســتراتژيك به لحاظ كشاورزى، 
صنعتى، گردشگرى و صنايع دستى، به راحتى 
از استقالل خود دست بردارد و جزء توابع شهر 
همدان شود؟فرماندار شهرستان بهار افزود: ما از 
حيثيت و ماهيت شهرســتان بهار دفاع خواهيم 
كرد و قطعا استقالل شهرستان حفظ خواهد شد.

وى گفت: پيگيرى جهت الحاق روســتايى در 
نزديكى شــهر بهار كه از شــهر بهار خدمات 
دريافت مى كند، دليل معطل ماندن طرح جامع 
شــهر بهار و عدم ابالغ آن است كه ما معتقديم 
اين روستا بايد به بخش مركزى بهار اضافه شود 
ولى فعال در اســتاندارى به نتيجه نرسيديم.وى 
اظهار داشــت: متاسفانه مساله كالن شهر شدن 
همدان بــراى برخى كانديداهــاى نمايندگى 
مجلس در مركز استان به ابزار- انتخاباتى بدل 
شده است، اين در حالى است كه اتفاق خاصى 
رخ نداده است و برخى نيز به تبعيت از آن بدون 
آگاهى و به صورت غير كارشناســانه شــايعه 
پراكنى مى كنند كه در صورت لزوم دادستان به 
عنوان مدعى العموم در اين حيطه وارد خواهد 

شد.

تاكيد بر استقالل شهرستان بهار
كالن  شهرى همدان

 ابزار تبليغاتى شده است
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حريم خصوصى مردم و اطالعات 
بايد كامًال محفوظ بماند

 زندگــى امروز مردم در تمام دنيا وابســتگى و آميختگى زيادى با 
فنــاورى هاى ارتباطى و ســايبرى پيدا كــرده و روز به روز هم اين 

وابستگى بيشتر مى شود.
رئيس جمهور با اشاره به تحوالت تكنولوژيك ارتباطى و سايبرى در 
دنياى امروز، اظهارداشت: از آنجايى كه بخش عمده اين آميختگى در 
حوزه هاى خدماتى است، لذا نبايد اجازه بدهيم خدمت رسانى به مردم 

از طريق اين حوزه دچار اختالل و يا كندى شود.
گفت: به گزارش ايلنا، حجت االســالم حســن روحانــى با تأكيد بر 
ضرورت ارتقاء فناورى هاى مرتبط با اين حوزه، اظهار داشت: تضمين 
امنيت فضاى ســايبرى كشــور و ارتقاء صيانت از اين فضا به نوعى 

پاسدارى از امنيت مردم و خدمات مورد نياز آنها است.
رئيس جمهور با اشاره به وابستگى خدمات مورد نياز مردم به اينترنت، 
گفت: دقيقاً بايد ميزان نياز كشــور، براى ارايه خدمات از طريق شبكه 
ملى اطالعات مورد توجه بيشتر قرار گيرد و حريم خصوصى مردم و 
اطالعات بايد كامًال محفوظ بماند.رئيس جمهور با تأكيد بر اقدامات 
الزم براى قطع وابستگى به تجهيزات و برنامه هاى غيربومى، تصريح 
كرد: اگر چه قطع وابســتگى كامل در دنياى پيچيده ارتباطى امروز از 
شــبكه ارتباطى جهان امكان پذير نيســت، اما با توجه به استعدادهاى 
ملى و نرم افزارى داخل مى توان تكنولوژى هاى بومى را تقويت كرد و 

حتى االمكان از برنامه هاى غيربومى اجتناب كرد.

اميدواريم تنش ها در منطقه كاهش يابد
 وزير خارجه فرانســه ابراز اميدوارى كرد كــه تنش ها در منطقه 

كاهش يابد.
بــه گزارش ايلنــا،  «ژان ايو لودريان» وزير خارجه فرانســه در مورد 
تنش هاى خليج فارس گفت: اميدواريم تنش ها در منطقه كاهش يابد.

وى افزود: در واقع معتقديم تنش ها در اين منطقه با خواســت ايران 
و با كمــك و اراده تهران برطرف خواهد شــد. بايد ثبات در منطقه 

برقرار شود.

حذف درس زبان از آموزش مدارس 
خالف قانون اساسى است

 ساعات آموزش زبان در مدارس بسيار كم است ما بايد اين ساعت 
را افزايــش دهيم، همين كمبود وقت باعث شــده اســت كه مطالب 

آموزشى به خوبى تدريس نشود.
يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در واكنش به طرح برخى از نمايندگان مبنى بر حذف زبان انگليســى 
از ساعات آموزشــى مدارس، گفت: حذف زبان انگليسى از ساعات 
آموزشى مدارس يك طرحى است كه برخى از همكاران ما آن را ارائه 

داده اند و تا امروز هم در كميسيون آموزش و تحقيقات نيامده است.
فريــده اوالد قباد در گفت وگو با ايلنا، تاكيــد كرد: اين طرح با قانون 
اساســى مغايرت دارد؛ اين قانون مى گويــد آموزش از اول ابتدايى تا 
انتهاى دوران متوســطه بايد براى دانش آموزان رايگان باشد و درس 

زبان انگليسى هم جز همان دروس آموزشى براى آنان است. 
وى تاكيد كرد: آيا همه خانواده اين تمكن مالى را دارند كه فرزندان شان 
را براى آموزش زبان به موسســات خارج از مدارس بفرستند؟ ما در 
اســتان هاى كم تر برخودار و حتى كالن شهرها خانواده هايى داريم كه 

نمى توانند براى اين امر هزينه ديگرى را صرف كنند. 
نماينده مردم تهران خاطرنشــان كرد: در كنار اين ها، تكليف دبيران و 
معلمانى كه زبان انگليسى تدريس مى كنند چه مى شود؟ دانشجويان و 
معلمانى كه زبان انگليسى را براى ادامه تحصيل انتخاب كرده اند مدام 
پرسش مى كنند كه تكليف شان چه مى شود؟وى ادامه داد: به هر حال 
يكسرى دانشجويانى هستند كه در رشته زبان تحصيل مى كنند و قصد 
دارند كه در آينده دبير آموزش و پرورش شــوند آيا ما مى توانيم اين 
زبــان را حذف كنيم ؟اوالدقباد درباره انتقاد به روش تدريس زبان در 
مدارس گفت: انتقاد به نحوه تدريس زبان انگليســى در مدارس وارد 
اســت، بسيارى از دانش آموزان كه ديپلم مى گيرند نمى تواند به خوبى 
مكالمه زبان داشته باشــند اين مهم يك بازنگرى در شيوه تدريس و 

محتواى كتب درسى را مى طلبد.

افرادى كه جلوى شفاف سازى ها مى ايستند 
را از مسير راه برداريم

 همان زمانى كه شســتا مى خواست شفاف ســازى كند، افرادى از 
هر طيف جلوى آن مى ايستادند اين ها مى خواهند شفاف سازى نشود 
چراكه منفعت شــان به خطر مى افتد.يك عضو كميســيون اجتماعى 
مجلس درباره عملكرد مجموعه شســتا گفت: همانطور كه مى دانيد 
بيش از 400 شركت زير نظر شستا وجود دارد كه شركت هايى بسيار 
بزرگى هم هســتند و درآمدزايى و اشــتغال زايى بسيار زيادى دارند. 
شركت هاى بسيار مهمى تحت نظر شستا هستند كه ازجمله مى توان به 
شركت هاى داروسازى و شركت هاى منحصر به فرد ديگر اشاره كرد 
و شــايد در ايران شركت هايى نظير اين ها وجود ندارد كه به توليدات 

اينچنينى دست بزنند. درنتيجه اين شركت ها خيلى مهم هستند.
محمد وحدتى در گفت و گو با ايلنا، عالوه بر شستا به ديگر شركت هاى 
تحت پوشــش صندوق بازنشستگى و وزارت كار اشاره و تاكيد كرد:  
اين شــركت ها پتانســيل بســيار زيادى دارند، االن نيز هزاران نفر از 
جوانان و نخبگان در اين شركت ها در حال كار هستند و اشتغال زايى 
و درآمدزايى بااليى دارند و درنتيجه كمك بســيار بزرگى براى دولت 
است. به اعتقاد بنده اگر اين شركت ها را بين ساير استان ها تقسيم كنيم 
به هر استان شايد بيش از 10 يا 15 شركت برسد كه با اين همين تعداد 
10 يا 15 عدد شــركت مى توانيم يك استان را اداره كنيم، درنتيجه از 

نظر درآمدزايى بسيار مهم هستند.

در انتخابات نخستين دوره مجلس نظارت 
استصوابى وجود نداشت

 نظارت اســتصوابى در مجلــس اول وجود نداشــت و انتخاب 
نمايندگان به طور طبيعــى فقط بر عهده مردم بود. تنها معيار محدود 
كننده براى كانديداتورى، شــروط اوليه مصرح در متن قانون اساسى 

بود.
نماينده مردم دشتســتان در نخستين دوره مجلس شوراى اسالمى در 
واكنش به حواشى ايجاد شده پس از اظهارات رئيس جمهورى مبنى بر 
نبود نظارت استصوابى در نخستين دوره انتخابات مجلس، به خبرنگار 
ايرنا گفت: نظارت استصوابى در مجلس اول وجود نداشت و انتخاب 
نماينــدگان به طور طبيعى فقط بر عهده مردم بود. گروه ها و احزاب 
سياسى در هر حوزه انتخابيه افراد داراى صالحيت را به مردم معرفى 
مى كردند و تنها معيار محدود كننده براى كانديداتورى، شــروط اوليه 

مصرح در متن قانون اساسى بود.
محمد مهدى جعفرى با بيان اينكه در زمان برگزارى انتخابات مجلس 
اول، شــوراى نگهبان هنوز تشكيل نشده بود،   يادآور شد: وظيفه اين 
شــورا بر اساس متن قانون اساسى مصوب ســال 58، صرفا بررسى 
مصوبات مجلس از لحاظ انطباق بر قانون اساســى و فقه جعفرى بود 
و طبيعتا تا پيش از تشكيل مجلس ضرورتى براى آغاز فعاليت شوراى 

نگهبان وجود نداشت.
جعفــرى درباره برخى منتخبين مردم كــه  در دور اول مجلس موفق 
به حضور در مجلس نشــدند، تصريح كرد: تنها نظارت توسط خود 
مجلس در هنگام بررســى اعتبارنامه ها صورت گرفت كه در پى آن 
اعتبارنامه تعداد بسيار معدودى از منتخبين مردم رد شد كه اين فرايند 

هم بيشتر جنبه سياسى داشت.
اين زندانى سياسى دوران پيش از انقالب با يادآورى هزينه هاى بسيار 
اندك كانديداهاى حضور در مجلس اول شــوراى اســالمى، گفت: 
افردى كه براى آن دوره مجلس نامزد شــده بودند نمى خواســتند به 
هر قيمتى وارد مجلس شــوند و اغلب كســانى كه به عنوان نماينده 
وارد مجلس شــدند هم  از نســل مبارزين انقالب بودند. افرادى كه 
جريان هاى قبل از انقالب را ديده بودند و از خواســته ها و مطالبات  

جامعه با خبر بودند، بنابراين قصدشان خدمت به مردم بود.
عضو ســابق نهضت آزادى ايران خاطرنشــان كــرد: در مجلس اول 
جنبه جناحى و فراكســيونى جلوه كمى داشت و فقط اعضاى حزب 
جمهورى اســالمى بودند كه غالبا تحت تاثير رياست مجلس، آقاى 
هاشمى رفسنجانى، عمل مى كردند. البته افراد حزبى ديگرى هم مانند 
برخى اعضاى نهضت آزادى هم در مجلس اول حضور داشــتند، اما 
عملكرد آنها در مجلس، على رغم برخى وجوه مشتركى كه با يكديگر 
داشــتند، به عنوان يك فراكسيون مجزا نبود و اغلب افراد به صورت 

مستقل عمل كرده و واقعا قصد خدمت داشتند.
اين استاد دانشــگاه درباره علت افت كيفيت ادوار بعدى مجلس 
گفت: درگيرى هاى ســال 60 كه ســازمان مجاهدين خلق اعالم 
جنگ مسلحانه كرد و همچنين آغاز جنگ تحميلى و شرايط ويژه 
اى كه جنگ بر كشــور حاكم كرد باعث شــد تا از دوره دوم به 
بعد امكان حضور براى نمايندگان تفكرات متفاوت محدود شود. 
از ســوى ديگر در دوره هاى بعد به تدريج در مجلس شــوراى 
اســالمى منافع عمومى جاى خود را به منافع جناحى و سياســى 
داد.  نظارت اســتصوابى هــم بعد از اصالح قانون اساســى در 
سال 68 به صورت رســمى در فرايند انتخاب نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شــد كه تاثيرات زيادى بر كيفيت مجالس 

ادوار بعدى داشت.

عراقچى در ديدار قائم مقام وزيرخارجه سوئد:
اروپا براى حيات برجام هزينه نمى كند

امور  وزير  سياســى  معاون   
خارجه با بيان اينكه اروپا از دادن 
هزينه بــراى ادامه حيات برجام 
انتظار  گفت:  مى كند،  خوددارى 
داريم اروپا به منظور بازســازى 

اعتماد واقعا هزينه كند.
دور  پنجمين  مهــر،  گزارش  به 
رايرنى هاى سياسى ايران و سوئد 
توســط ســيد عباس عراقچى 
معــاون سياســى وزارت امور 

خارجه كشورمان و خانم «آنيكا سودر» قائم مقام وزارت امور خارجه 
سوئد امروز(چهارشنبه) در تهران برگزار شد.

طرفين در اين دور از رايزنى ها مهمترين مسائل و تحوالت بين المللى 
و همچنيــن موضوعات روابط دو كشــور را مورد بحث و تبادل نظر 

قرار دادند.
خانم ســودر با تبيين اراده سياسى ســوئد براى استمرار و فعال نگه 
داشــتن همكارى هاى دوجانبه و حل مســائل مبتالبه اعالم داشت: 
سوئد هماهنگ با اتحاديه اروپا از حفظ و اجراى برجام كه متضمن 
منافع و آثار مثبت بويژه امنيتى براى كليه طرف ها مى باشــد حمايت 
كرده اســت. ســوئد كماكان اميدوار اســت برجام بتوانــد به يُمن 
تالش هاى اروپا براى منتفع ساختن ايران و تداوم همكارى ايران، به 

حيات خود ادامه دهد.
عراقچى با قابل قبول و رو به رشد خواندن تعامالت و همكارى هاى 
دوكشــور در عرصه هاى دوجانبه، منطقــه اى و بين المللى، گفت: 
جمهورى اســالمى ايران على رغم خروج آمريكا از برجام و اعمال 
تحريم و فشــار حداكثرى ســعى كرده اســت همچنان پنجره هاى 
تعامل و ديپلماســى را باز نگاه دارد اما متاسفانه اروپا فقط به حمايت 
هاى سياســى اكتفا كرده و از دادن هزينه براى ادامه حيات اين توافق 

خوددارى مى كند.
وى افــزود: تصميم ايران مبنى بر انتخاب رويكرد مقاومت حداكثرى 
و فعال در برابر فشــار حداكثرى در واكنش به سياست هاى غيرقابل 

قبول آمريكا است.

 راه حل رفع فشارهاى خارجى را بايد در داخل 
كشور جست و جو كرد

 راه حل رفع فشــارهاى خارجى با توجه به برخوردارى ايران اســالمى از 
ظرفيت و منابع قابل توجه را بايد در داخل كشور جستجو كرد.

رئيس دفتر رئيس جمهورى گفت: مشكالت كشور در سال 97 قابل توجه بود 
اما در سالجارى اين دغدغه ها به مراتب كمتر شد.

محمود واعظى با اشــاره به اينكه 25 اســتان كشور در ابتداى فروردين امسال 
درگير سيل بود گفت: با وجود مشكالت اما بالياى طبيعى منشاء همبستگى شد 

و اين وحدت در تمام بخش ها شكل گرفت. 
رئيــس دفتر رئيس جمهورى ادامه داد: برخى از طبقه متوســط و پايين جامعه 
اكنون مشــكل اقتصادى دارند اما اين مشكالت نســبت به آن چه كه دشمن 

پيش بينى مى كرد، كمتر است.

انتخابات را به جريانى وحدت بخش 
تبديل خواهيم كرد

 انتخابات يك حادثه بسيار بزرگ در كشور است، همه دشمنان به موضوع 
انتخابات به عنوان يك چالش نگاه مى كنند و براى ما خواب توطئه مى بينند اما 
يقينا با همدلى كه ميان مردم و مسئوالن وجود دارد، انتخابات را به يك جريان 

وحدت بخش و انسجام آفرين تبديل خواهيم كرد.
وزير كشور در نشست ســتاد اربعين اظهار كرد: مردم به همه مسئوالن انگيزه 
مى دهند تا پا به پاى آن ها تالش و نســبت به خدمت رســانى به زائران اربعين 

اقدام كنند.
به گزارش ايســنا، عبدالرضــا رحمانى فضلى بيان كرد: اســتانداران به عنوان 
مســئوالن و ديگر دســتگاه هاى اجرايى به عنوان همكار، تالش بسيارى را در 

زمينه خدمت رسانى به زائران اربعين انجام داده اند.

تسليت سخنگوى وزارت خارجه براى درگذشت 
معاون سازمان انرژى اتمى

 سخنگوى وزارت خارجه درگذشت معاون سازمان انرژى اتمى را تسليت 
گفت.

سيد عباس موسوى در صفحه شخصى خود در توييتر نوشت:
«درگذشــت دكتر  محمد احمديان معاون ســازمان انرژى اتمى و از مديران 
و دانشــمندان برجسته هسته اى كشور خســران بزرگى است. اين ضايعه را به 
بازماندگان، همكاران و دوســتان ايشان تسليت عرض مى كنم و براى آن فقيد 

از درگاه خداوند بخشنده و مهربان شادى روح و علو درجات طلب مى كنم.»
احمديان از اواخر سال 88 تا امروز (جمعه 26 مهرماه) به عنوان رئيس شركت 
توليد و توســعه انرژى اتمى و نيز پيمانكار ايرانى نيروگاه اتمى بوشهر مشغول 

به كار بود.

عطا شعبانى راد »
 عليرغــم زمزمه هايى كــه اخيراً در مورد 
تغييــر قوانيــن انتخابــات و اســتقرار نظام 
پارلمانى مطرح شد، هنوز و تا زمان استمرار 
شيوه انتخابات فعلى و استقرار نظام رياستى، 
احزاب و جريانات سياسى حتى اگر اكثريت 
كرسى هاى مجلس را به خود اختصاص دهند 
نمى توانند در مورد به دســت آوردن صندلى 
پاســتور اطمينان داشته باشند درحالى كه اگر 
نظام پارلمانى در كشــور اســتقرار مى يافت 
احتماالً جريانى كه برنــده انتخابات مجلس 
مى شــد مى توانست نخســت وزير يا رئيس 

كابينه را با تائيد رهبرى معرفى كند.
اين طور فرض مى شــود كــه جريان نزديك 
به دولت مســتقر از شــانس كمتــرى براى 
پيــروزى در انتخابــات رياســت جمهورى 
برخوردار است به ســبب آن كه هر جريانى 
در دولت مستقر حضورداشته يا به آن نزديك 
باشــد، مسئول مشكالت و مســائل موجود 
تلقى مى شــود و ازاين رو بــا توجه به كمتر 
شدن شــانس پيروزى در انتخابات رياست 
جمهورى، پيروزى در انتخابات مجلس براى 
حضور در معادالت قــدرت و حفظ پايگاه 
اجتماعى، اهميت مضاعفى براى جريان چپ 
و دايره احزاب و گروه هاى نزديك به آن پيدا 

مى كند.
در اين ميــان اگرچه افــرادى مانند تاج زاده 
دســت يافتن به يك اقليت قدرتمند را بهتر 
از حضور اكثريتى ضعيف در مجلس مى دانند 
امــا چنانكه خود وى مى گويــد چنين امرى 
مشــروط به عوامل خارجــى و تائيد نفرات 

مدنظر اصالح طلبان است.
از آن ســو البتــه پيــروزى اصولگرايان در 
انتخابات مجلس ضمــن آن كه مزايايى براى 
آن هــا دارد خطراتــى هم به بــار مى آورد و 
ازجملــه اين كه يك پيــروزى كوچك تر در 
انتخابات مجلس مى تواند افزايش انشــعاب 
و اختالف اصولگرايان در آســتانه انتخابات 
رياست جمهورى را رقم زده، هدف بزرگ تر 

را از دسترس آنان دور كند.
 نقش كليدى استان ها
 در انتخابات آتى مجلس

از ايــن مباحث نظرى كــه بگذريم در عالم 
عينيت و واقعيت، هر چه به انتخابات نزديك 
شويم شــاهد شــدت پيدا كردن رقابت ها، 
بحث ها و جدل ها و افشــاگرى ها در مركز و 
اســتان ها خواهيم بود كه اين امر تا آنجا كه 
از مــرز قانون و اصول اخالق خارج نشــود 

طبيعى محسوب مى شود.
يك گمانه زنى مشــهور وجــود دارد كه اگر 
اســتقبال و مشاركت مردم در انتخابات كمتر 
از روال معمول باشــد طيفى كه پايگاه رأى 
ثابت مســتحكم ترى دارد پيــروز انتخابات 
خواهد بود و بر مبناى همين انگاره مشــهور 
گفته مى شود تا مقطعى از انقالب، چپ خط 
امامى از اين پايگاه برخــوردار بود و اكنون 
اصولگرايان يا به قولى جناح راست از آراى 

ثابت درخور توجهى برخوردارند.
ممكن اســت افرادى در هر جريان سياسى 
باشند كه كسب پيروزى به هر قيمت راهبرد 
آنان باشــد اما بدون شك عقالى جريانات 
خوب  انتخاباتى  كه  مى دانند  خوب  سياسى 
مهم تــر از پيــروزى به هر قيمت اســت، 
اصالح طلبــان و اعتداليــون راســتين اگر 
به باورها و شــعارهاى خود ملتزم باشــند 
همواره بايد تحقق گام به گام دموكراســى و 
آرامش كشــور به منظور اصالح تدريجى را 
اصــل بدانند و قطعًا انتخابات ســالم يكى 
از محورهــاى مهــم تحقق مردم ســاالرى 
اســت، همچنين اصولگرايــان نيز اوالً اگر 
پيروزى به هر قيمت و دســتيابى به هدف 
با هر وسيله را اســتراتژى خود قرار دهند 

دچار نوعى تناقض درونى خواهند شد كه 
به معنــاى نفى ماهيت اصولگرايى اســت 
و بــا اين كار وجهه خــود را در بلندمدت 
از دســت مى دهند و ثانيًا آنــان نيز خوب 
مى داننــد كه برگزارى هر انتخابات ســالم 
و پرشــور گامــى در راســتاى اســتحكام 
نظــام بوده بر هم خوردن بــازى به معناى 
دشمن شادى و ورود به بحران هاى بزرگ تر 

است.
اين روزها نيروهاى معاند دســت به تبليغات 
وسيعى در راســتاى عدم مشاركت مردم در 
انتخابــات زده اند كه البته ســابقه هم دارد و 
تقريبًا در هر انتخاباتى گروه ها و جرياناتى از 

مخالفــان نظام بوده اند 
كه براى عدم مشاركت 
مــردم فراخوان داده و 
هرگز هم راه به جايى 
وصف  اين  با  نبرده اند 
اما توأم شدن اين قبيل 
حركات با فشــارهاى 
خارجــى  همه جانبــه 
ايــن انــگاره را دامن 
زده كــه هر دو جريان 
اصلى سياسى كشور از 
ســمت بخشى از بدنه 
رأى دهنــدگان خــود 

مورد سؤال هستند.
چه  هر  به اين ترتيــب 
انتخابــات  ايــام  بــه 
شاهد  شــويم  نزديك 
تالش هايى در راستاى 

ترميم رابطه احزاب و جريانات سياســى با 
مــردم خواهيم بود امرى كه با توجه به نتايج 
برخى برآوردها در پايتخت، اتفاقًا اين بار در 

استان ها جدى تر است.
 سخت شــدن ائتالف اعتداليون و 

اصالح طلبان
جريــان سياســى داراى ائتــالف با دولت 
مستقر عمومًا مقصر مشكالت تلقى شده و 
از بخــت زيادى براى راى آورى برخوردار 
يا  خاص  مؤلفه هايــى  اين كه  مگر  نيســت 
اشــتباهات تاكتيكى جريان مقابل شرايط را 
تغيير دهد بــر همين مبنا پاره اى اعتراضات 
صنفــى و اقتصــادى از ســوى كارگران، 
معلمان، سپرده گذاران و ... شرايط را براى 
خواهد  ســخت  دولت  حامى  اصالح طلبان 
كرد و شــايد به همين دليل باشد كه كسانى 
از اصالح طلبان ســعى دارند ســفره خود 
را از دولــت جدا كــرده و كم كم وارد فاز 
انتقاد و گذر از روحانى شــوند ، از آن سو 
مشــاوران دولت هم گويا بنا دارند برنامه 
اصالح طلبان  از  مســتقل  را  خود  انتخاباتى 

پيش برده يا حداقل با اســتيالى گفتمانى، 
بخشــى از جريان اصالح طلبى را مجبور به 
قبول گزينــه خود كننــد، هرچند كه مدل 
احمدى  گزينه  در  قبًال  جهانگيرى-روحانى 
نژاد-مشــايى تست شده و نتيجه اى نداشته 

است.
از ســويى مبــارزه با فســاد و محاكمه هاى 
پى درپــى مفســدان و برخــى دســتاوردها 
در حــوزه امــور منطقــه اى به نوعــى وزنه 
اصولگرايان و جريانات ارزشــى را سنگين 
كــرده و تمايل بخشــى از خاكســترى ها به 
جريان راست محتمل است هرچند كه هنوز 
حجم خاكسترى هاى متمايل به راست چندان 
آن ســو  از  نيســت،  قابل اتكا 
بدنه ســنتى طيــف چپ هم 
نوعى احســاس غبن در مورد 
انتخاب روحانى و عدم تحقق 
شــعارهاى انتخاباتى وى دارد 
كه ممكن است سبب افزايش 
تمايالت فرامتن در بخشى اين 

طيف شود.
ابتــداى  همــان  از  دولــت 
ســرمايه  آمــدن  كار  روى 
جــدى  را  خــود  اعتبــارى 
نگرفــت و تالشــى نكرد كه 
به رأى دهنــدگان حامى خود 
نشــان دهد مطالبات آن ها را 
برخى  كه  مى كند  نمايندگــى 
افراد علت اين امر را حضور 
ساختار  در  روحانى  مســتمر 
به نوعى  كه  مى داننــد  قدرت 
وى را فراتــر از جريانات سياســى حامى 
خــود قــرار داده و از قضا عنصــر كليدى 
هاشــمى به عنوان چســب پيونددهنده كليه 
جريانات پيرامونى چــپ هم در انتخابات 

آتى وجود ندارد.
اســتان ها  در  تخريب  افزايــش   

نشانگر تغيير شيفت گفتمانى
با اين توضيحات در انتخابات امســال شاهد 
تمركز هر چه بيشــتر جريانات سياســى بر 
اســتان ها خواهيم بود و يكى از دغدغه هاى 
صاحب نظــران پيرامون روند و شــيوه هاى 
برگــزارى انتخابــات در ايــران، اســتيالى 
فضاى جاروجنجال، افشــاگرى و مچ گيرى 
در دوره هاى اخير اســت كه «احســاس» را 
جايگزين «عقالنيت» و «تهييج» را جايگزين 
«تحقيق» و تدبر كرده و براى معكوس كردن 
اين روند بايد از همين اكنون براى انتخابات 

آتى برنامه ريزى كرد.
وقتى فــردى در پروســه ورود به جريانات 
سياســى از همان ابتدا مجبور به مشــاركت 
در دعوا هاى شــديد شــده و بر طبق عرف 

سياســى بايد فحش خور خوبى داشته باشد 
و خود را آماده مچ گيرى ها، برچسب زنى ها، 
تهمت هــا و ... كند طبيعى اســت كه اگر از 
مســند سياســى كنار بــرود هر شــب بايد 
كابوس تمام دشــمنانى را ببيند كه در طول 
مدت اشتغاالت سياسى براى خود دست وپا 
كرده اســت، اين مسئله دو نتيجه واضح دارد 
يكى اين كه فرد ســعى مى كنــد به هر طريق 
با عوام فريبى، «شومن» گرى و حتى اقدامات 
مضر بــه منافــع كالن ملى، خــود و گروه 
پيرامونــش را در قدرت حفــظ كند و نتيجه 
دوم اين كه افــرادى با كرامت نفس، آبرومند 
و متخلــق به اخالقيات از همان ابتدا با ديدن 
اين ورطه اى كه قرار اســت به آن وارد شوند 
انصراف داده عرصه سياسى را به شومن ها و 

افشاگر ها وامى گذارند.
 عــرف اخالقــى در رقابت هــاى 

سياسى لحاظ شود
شــايد برخى بگويند كه زيــر ضرب قرار 
دادن سياســيون طبيعى است كه هم آبديده 
شــوند هم تضارب آرا، قدرت و استحكام 
آراى شــان را باال ببرند و افــراد بدانند زير 
نظر هســتند و نوعى گزينش غيرمســتقيم 
در اين حــوزه اتفاق بيفتد در پاســخ بايد 
گفت كه اين ســخنان صحيح است، اما به 
شــرط آن كه عملكرد ها و نظــرات و نتايج 
زير ضرب باشــد نه رفتار فردى و خانواده 
و آبــرو و تمام آنچه در حــوزه اخالقيات 

اسالمى خط قرمز است.
اين قابل قبول نيســت كه به صــرف احتمال 
شركت يك فرد مسئول يا داراى نفوذ استانى 
در انتخابات، بالفاصلــه تمام زندگى وى و 
خانواده اش روى دايره ريخته شــود و حتى 
تحصيالت يا شــيوه زندگى فرزندان وى و 
بسيارى مســائل غير مرتبط ديگر جايگزين 

بررسى كارنامه كارى وى شود.
در سپهر سياسى ايران به هرروى فرض بر اين 
است كه جريانات و احزاب قانونى زير چتر 
نظام به اصول قانون اساسى و مبادى انسجام 
اجتماعى پايبند هستند و اساسًا در اين حوزه 
«تند حركــت كردن» ورود به حوزه مصاديق 
«زير پا گذاشتن كرامت انسانى و اسالمى» و 
«خدشه دار كردن آبروى مؤمن» و تجسس در 
احواالت شخصى ديگران است كه در موارد 
مختلف بزرگان كشــور بر حرمت آن تأكيد 

كرده اند.
اگر بنا باشــد انتخابات ما به ســبك و سياق 
آمريكايــى برگزار شــود و افــراد براى هم 
پرونده ســازى كنند و هر كه مسائل بيشترى 
را افشا و پول بيشترى خرج كند برنده باشد، 
پــس چه فرقى بيــن مردم ســاالرى دينى و 

دموكراسى ليبرال وجود دارد؟

حساسيت انتخابات مجلس از پايتخت به استان ها مى آيد

آغاز فصل جديد تخريب چهره ها

اين قابل قبول نيســت كه 
شــركت  احتمال  به صرف 
يك فرد مســئول يا داراى 
انتخابات،  در  استانى  نفوذ 
بالفاصلــه تمــام زندگى 
روى  خانــواده اش  و  وى 
دايره ريخته شــود و حتى 
تحصيالت يا شيوه زندگى 
بســيارى  و  وى  فرزندان 
مســائل غير مرتبط ديگر 
كارنامه  بررسى  جايگزين 

كارى وى شود

براى فهم قانون اساسى 
به مشروح مذاكرات 

خبرگان قانون اساسى 
مراجعه كنيم

 عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اين كه سپردن وظيفه نظارتى 
به شوراى نگهبان براى جلوگيرى از دخالت 

دولتها در انتخابات بود، گفت: براى آنكه بدانيم 
مراد از آنچه كه در متن قانون اساســى آمده 
چيســت، يكى از ابزارها مراجعه به مشروح 
مذاكرات جلسات خبرگان قانون اساسى است.

«عبدالرضا هاشــم زايى» با اشاره به مباحث 
مطرح شــده پس از ســخنان چندى پيش 
رئيــس جمهورى درباره ضــرورت كاهش 
ســختگيرى ها و برگزارى انتخابات پرشور 
اظهارداشت: در سال هاى اخير هرگاه رئيس 

جمهــورى درباره دو موضــوع رفراندوم و 
نظارت استصوابى سخن گفته، على رغم اين 
كه اين سخنان مستند به قانون اساسى است، 
همواره با اعتراض برخى جريانات سياســى 

مواجه شده است.
وى با اشــاره به مباحث مطرح شده درباره 
نظارت اســتصوابى در روزهاى اخير گفت: 
اصوال براى آنكــه بدانيم مراد از آنچه كه در 
متن قانون اساسى آمده است چيست، يكى از 

ابزارها مراجعه به مشروح مذاكرات جلسات 
خبرگان قانون اساســى اســت. در خبرگان 
اول قانون اساســى كه بزرگانى مانند شهيد 
بهشــتى و آيت ا... منتظــرى در آن حضور 
داشــتند،  هدف از ســپردن نظارت جريان 
انتخابات مجلس بر عهده شــوراى نگهبان، 
ممانعت از اعمــال نفوذ دولت هاى وقت در 
انتخاب نمايندگان مجلس بوده است تا وكيل 

الدوله ها نتوانند وارد مجلس شوند.
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كودكان 2 برابر بزرگساالن دچار فقر شديد مى شوند
  دبير كل ســازمان ملل متحد در پيامى به مناســبت روز بين المللى امحاى فقر، گفت: 

احتمال اينكه كودكان در فقر شديد به سر برند دو برابر بزرگساالن است.
به گزارش مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، آنتونيو گوترش در پيامى به مناسبت 
روز بين المللى امحاى فقر؛ (افزود: پايان دادن به فقر شديد محور تالش هاى جهانى براى 
دستيابى به آرمان هاى توسعه پايدار و ساختن آينده اى پايدار براى همه است اما موفقيت در 
دستيابى به اين امر كه كسى ناديده انگاشته نشود، اگر نخست مردمى را هدف قرار ندهيم 

كه خيلى عقب مانده اند، دست نيافتى باقى خواهد ماند.

گوتروش ادامه داد: امســال گراميداشت روز جهانى امحاى فقر كه مصادف با 30 سالگى 
تصويب كنوانسيون حقوق كودك ملل متحد است، به « با هم براى توانمندسازى كودكان، 
خانواده و جوامــع آنان اقدام كنيم»، تمركز دارد.وى اضافه كرد: فقر موجب بســيارى از 
زيان هاى مادام العمر براى كودكان مى شود و انتقال بين نسلى محروميت را دائمى مى كند و 
اگر حاال در بلندپروازى موفق نشويم، كودكان امروز نيز با پيامدهاى مخرب تغييرات اقليمى 

زندگى خواهند كرد.
دبيركل سازمان ملل متحد اظهار داشت: از مناطق درگيرى تا فضاى مجازى، از كار اجبارى 
تا اســتثمار جنسى، دختران در معرض خطر خاصى بوده، در عين حال  آنان نيرويى براى 
تغيير نيز هستند.وى ادامه داد: به ازاى هر سال بيشتر كه يك دختر در مدرسه باقى بماند، 

ميانگين درآمد وى در طول زندگى اش افزايش و شانس ازدواج زودهنگام او كاهش مى يابد 
همچنين مزاياى بهداشتى و تحصيلى آشكارى براى فرزندانش وجود دارد كه اين امر را به 

يك عامل اصلى در شكستن چرخه فقر تبديل مى كند.
گوتروش افزود: يكى از عوامل پايان دادن به فقر كودكان، پرداختن به يكى از سرچشمه هاى 
غالب آن، يعنى فقر در خانواده اســت. دسترسى به خدمات اجتماعى با كيفيت بايد يك 
اولويت باشــد، در حالى كه امروز، تقريباً دو سوم كودكان فاقد پوشش حمايت اجتماعى 

هستند.
وى تصريح كرد: سياســت هاى خانواده محور ضرورى هســتند. از جمله اين سياست ها، 
مى توان به تمهيدات كار انعطاف پذير، مرخصى والدين و حمايت از مراقبت كودكان نام برد.

نقش آموزش كنترل خشم 
در تاب آورى افراد

اميد رضائى »
 طى سال هاى گذشــته، پژوهش هايى به منظور يافتن علل خشم 
و تأثيــرات آن در روابط بين فردى و شــيوه هاى كنترل آن صورت 
گرفته است اما آنچه مهمتر از خشم است  تشريح خشم و مديريت 

آن است.
خشــم واكنشــى مرتبط با تنش و خصومت است كه با قرار گرفتن 
در موقعيت هاى گوناگونى از ناكامى هاى واقعى يا خيالى، آسيب ها، 
تحقيرها، تهديدها يا بى عدالتى ها برانگيخته مى شود كه ممكن است 
به پاسخ هاى غيرارادى مانند افزايش فشار خون، ضربان قلب، تعريق 

و افزايش قند خون منجر شود.
واكنش هــاى رفتارى مى تواند طيفى از اجتناب از منشــأ خشــم تا 
خشــونت كالمى يا رفتارى را در برگيرد به همين دليل، اين مسئله 
توجه متخصصان به ويژه دندانپزشــكان و روانشناســان را به خود 

جلب كرده است.
هدف از مديريت خشم، كاهش احساس هاى عاطفى و تحريك هاى 
فيزيولوژيكى اســت كه خشــم آنها را ايجاد مى كند. روانپزشكان و  
روانشناســان در مطالعات خود به اين نكته دســت يافتند كه برخى 
از انــواع تفكر منفى به نام تحريف شــناختى (به عنوان مثال بزرگ 
نمايى مشــكالت به شــكلى فراتر از واقعيت هاى موجود، يا "ذهن 
خوانى" افكار و احساسات بدون دليل يا مدرك) در مشكالت خشم 
نقش دارد و درمان شــناختى-رفتارى (CBT) در كنترل هيجانات 
و عواطف و دســتيابى به راه حلى مناسب براى چالش هاى زندگى 

بسيار مؤثر بوده است.
برنامه آموزش مديريت خشــم، يك مداخله روانى-تربيتى اســت 
كــه طبق رويكرد شــناختى-رفتارى اجرا مى شــود، در بازســازى 
شناختى،فرد خرده مهارتهاى رفتارى كنترل خشم و شيوه متفاوتى از 
تفكر و تفســير موقعيت را فرا گرفته تا بتوانند به هنگام مواجه شدن 

با موقعيت هاى خشم برانگيز به نحو مناسب عمل كنند.
آموزش كنترل خشــم از چندين جهت زمينه ساز ارتقاى تاب آورى 
اســت. از يك ســو موجب افزايش ســرمايه هاى روانشناختى فرد 
مى شــود و از ســوى ديگرى با تاثير بر روابــط اجتماعى، ميزان و 
كيفيت منابع در دســترس بيماران را افزايش مى دهد، و همان طور 
كه پيشــتر مطرح شــد هر دو عامل در تاب آور كردن فرد در برابر 
شرايط دشوار و خطر ساز اهميت بااليى دارند . در شرايط دشوارتر 
و مشــكل ســاز تر اضافه كردن دارو به رواندرمانى در كنترل بهتر 

شرايط كمك كننده است.
* دانشيار روانپزشكى

6 نشانه كه خبر از بيمارى كليوى مى دهد
 ناراحتــى كليه به طور معمول هر 2 كليــه را درگير خواهد كرد و 
در صورت اختــالل در توانايى كليه براى دفــع و تنظيم آب و مواد 
شــيميايى، مايع اضافى و مواد زائد در بدن جمع شده و عالئمى مانند 
ورم شــديد اورمى (نارســايى كليه) نمايان خواهد شد؛ بيمارى كليه  
انواع و عللى متفاوت دارد كه در سه دسته ارثى، مادرزادى يا اكتسابى 

تقسيم مى شود.
 اختالل هاى ارثى گريبان چه كسانى مى شود؟

امــكان انتقال اختالل هاى ارثى به هر 2 جنس مونث و مذكر وجود 
دارد؛ ايــن نوع بيمــارى كليوى به طور معمول بــا عالئم بالينى از 
دوره نوجوانى تا بزرگســالى همراه است و شايع ترين نوع ارثى آن 
پلى كيســتيك است، ســندرم آلپورت، نفريت (التهاب كليه) ارثى، 
هيپراگزالورى اوليه و سيستينورى نيز جزو اختالل هاى ارثى كليوى 

به شمار مى آيند.
بيمارى مادرزادى كليه ناهنجارى و بدشكلى مجارى تناسلى ادرارى را 
شامل شده و به نوعى انسداد منجر خواهد شد كه به نوبه خود عفونت 
و يا تخريب بافت كليه را در پى دارد در ادامه با از بين رفتن بافت كليه 

در نهايت نارسايى مزمن كليه نمايان خوهد شد.
 بيمارى كليوى اكتسابى شايع ترين نوع بيمارى كليوى

بيمارى هاى اكتســابى بسيار متعدد هســتند و دانش واژه عام نفريت 
يا التهاب كليــه را براى آن ها به كار مى برد؛ شــايع ترين نوع نفريت 

گلومرول نفريت است كه عللى متعدد دارد.
 نشانه هايى كه از وجود بيمارى در بدن شما خبر مى دهد
اگر چه بســيارى از بيمارى هاى كليوى تا مراحل پيشــرفته بدون 
نشانه و عالمت هســتند اما حداقل 6 نشانه هشدار وجود دارد كه 
بيانگر ابتال به ناراحتى كليوى اســت؛ سوزش ادرار يا دشوارى در 
دفــع ادرار، تكرر ادرار، ادرار خونى، پف كردن دور چشــم، ورم 
كردن دســت و پا، درد در ناحيه هاى كوچكى از پشــت بدن دقيقًا 
زير دنده ها و باال بودن فشار خون جزو نشانه هاى هشدار ناراحتى 

كليوى است.
پزشك ســابقه پزشكى بيمار را به طور كامل بررسى مى كند و معاينه 
دقيقى انجام مى دهد همچنين براى به دســت آوردن اطالعات بيشتر 
درباره عملكرد كليه دســتور آزمايش خون و ادرار را مى دهد؛ برخى 
بيمارى هاى كليوى را مى توان با موفقيت درمان كرد، اما شمارى ديگر 
پيشرفت مى كنند و به از كار افتادگى كليه منجر مى شوند كه درمان آن 
نياز به دياليز و يا پيوند كليه دارد؛ براى مثال عفونت كليه و سنگ كليه 

غالباً با موفقيت درمان مى شود.
التهاب مزمن گلومرول (گلومرولونفريت) شــايع ترين بيمارى كليوى 
است كه به آهستگى پيشرفت مى كند و تبديل به نارسايى كليه مى شود، 
پزشك دارو هاى خاصى را تجويز مى كند يا رژيم غذايى مخصوصى 

را توصيه مى كند.

ابرار ورزشى: جشنواره گل ملى پوشان مقابل كامبوج
 ملى پوشان گلر شدن

اطالعات: بازار مسكن به سمت تعادل حركت مى كند
 قطارش هنوز در بنگاه هاى امالك نرسيده!!
همدان پيام: طرح مجازات اسيد پاشى اصالح شد

 در بطرى اسيد رو بستن؟!
ايرنا: مجازات متوليانى كه وظايف خود را انجام ندهند 

 در مكتب خانه تربيت مى شوند!!
پيروزى: از بد شانسى كى روش، سرمربى پرسپوليس شد

 بهتره شانس رو  از اعتقادات حذف كنى 
جمهورى اسالمى: قيمت داروهاى خاص دو برابر شده تا توليد كننده 

دلگرم شود
 يه بار هم به نفع مردم كار كن!!

آفتاب: راه هاى فرار مالياتى را ببنديد 
 مصالح ساختمان مربوط  به راه ماليات پيدا نمى شه 

همدان پيام: اجازه ورود جشــنواره تئاتر كــودك به 3 نمايش دانش 
آموزى 

 كودكان هنرمند مى شوند
صنعت: توپ در زمين اروپايى هاست

 مگه  بازيكن سياسى ندارى توپ رو بياره ؟؟
جوان: داروخانه ها با يك سند همه فن حريف شدند 

 اينم از خالقيت  حوزه دارو!!
همدان پيام: غروب عصر طاليى در همدان 

 بدون شرح!
رسالت: اجاره حساب بانكى چقدر آب مى خورد؟ 

 به اندازه جيب سرمايه داران
ابرار ورزشى:  تاتار: تماشاگران اشك من را در آوردند

 خوبه بعد حرص خوردن ،گريه برا چشمت مفيده 
جام جم: استقبال خودروسازان از دانش بنيان ها 

 با پول يا قول؟؟

ميترا آقاخانى »
 تصور شنيدن صداى انواع پرندگان در 
گوشه اى از يك شهرك صنعتى ميتواند دور 
از ذهن باشــد اما در فاصله اى نه چندان 
دور از شهر همدان, شهرك صنعتى چشمه 
قصابــان, در باغى سرســبز و خرم ميزبان 

پرندگان شكارى است.
محمد شير دره مرد چهل و هشت ساله اى 
است كه از ســال1394 باعالقه شخصى, 
پناهگاهى براى پرندگان شــكارى زخمى 
ايجاد كــرده اســت. از 36 گونه پرندگان 
شــكارى ايران  9 گونه شامل دليجه، شاه 
بوف، جغد كوچك, سارگپه، عقاب، باالبان، 
شاهين و قرقى در مركز نگهدارى پرندگان 
شكارى مراقبت مى شــود كه جمع آن به 
90بهله مى رسد. شيردره طى سال هاى اخير 
زندگى خود را وقف نگهدارى و مراقبت از 
پرندگان زخم شكارى نموده و باغ خود را 
براى ايجاد فضايى طبيعى و مصفا براى تيمار 

اين پرندگان تجهيز كرده است.
براى آشنايى بيشتر با اين خير محيط زيستى 
گفتگويى بــا وى ترتيب داديم كه در ادامه 

مى خوانيد:
انگيزه شــما براى ايجاد اين فضا و 
نگهدارى از  پرندگان شكارى چيست؟

رفت و آمد به اداره حفاظت محيط زيســت و 
مشاهده حيوانات زخمى برايم ناراحت كننده 
بود و به طور اتفاقى به ذهنم رسيد به حيواناتى 
كه آســيب ديده اند و محل نگهدارى مناسبى 
ندارنــد كمك كنم و خدا در ايــن راه به من 

كمك كرد.
 پرندگان چگونه سر از اين باغ 

در مى آورند؟
برخى ســودجويان به طمع كســب ثروت از 
طريق پرندگان شــكارى اقدام به صيد آن ها 
مى كنند و باعث آسيب جدى به آنها مى شوند. 
برخى ديگر اقــدام به گرفتن جوجه هاى اين 
پرندگان مى كنند. از اين نظر بيشــترين آسيب 
را پرندگان شكارى در مقايسه با ديگر پرندگان 
متحمل مى شوند.گاهى هم پرندگان شكارى كه 
در راس هــرم غذايى قرار دارند و از پرندگان 
كوچكتر تغذيه ميكنند، با مسموميت پرندگان 
كوچكتر توســط سموم كشــاورزى مسموم 
شــده و از طريق خوردن اين پرندگان تحت 
تاثير ســموم قرار گرفته و دچار آسيب جدى 
مى شوند. از ســوى ديگر با گسترش شهرها 
زيســتگاه پرنــدگان از بين رفتــه و اين نوع 
پرندگان وارد حوزه محيط زيست انسانى شده 
و در معرض خطراتى مثل برخورد با سيم برق 
و تعارضات انسانى مى شــوند. در نتيجه اين 
حوادث تعدادى پرنده مجروح باقى مى مانند 
كه با گزارشات مردمى از طريق اداره حفاظت 
محيط  زيســت به منظور بهبود به اين مركز 

آورده مى شوند.
 نگهدارى از پرندگان 

به چه صورت انجام ميشود؟
در ابتدا پرندگان شكارى كه تحويل داده شده يا 
كشف مى شوند، مورد بررسى قرار مى گيرند. 
اگر قابليت بهبودى نداشــته باشند نمى توانيم 
براى آن هــا كارى بكنيم، ولى اگر قابل تيمار 
باشــند دو حالت دارد: يا بومى همدان هستند 
كه در صورت دارا بودن ظرفيت پذيرش منطقه 
پس از بهبودى و درمان رها ســازى مى شوند 
و اگر غير بومى باشــند و يا ظرفيت پذيرش 
نداشته باشند, به تهران يا استان محل زيستگاه 
انتقال داده ميشــوند.اگر برخــى از پرندگان 
قابليت تيمار نداشته باشند و نتوانند به صورت 
مستقل زندگى كنند, آن گاه به مراكز نگهدارى 
حيوانــات از جمله باغ وحش دهكده طبيعت 

عليصدر تحويل داده مى شوند.

 روند درمان پرنده 
در اين مركز چگونه انجام ميشود؟

  پرنده اى كه آورده شــده را ابتدا به محلى به 
اسم مركز قرنطينه منتقل مى كنيم و به مدت دو 
هفته تا يك ماه نگهدارى مى كنيم. اگر بهبود 
يافت در زيســتگاه اصلى رها مى كنيم و اگر 
بيمار باشــد مراقبت درمانى شده و در نهايت 
قبل از رهاسازى از طريق طعمه زنده تغذيه مى 
شوند تا بتوانند در طبيعت زندگى كنند. نكته 
مهم در مورد پرندگان شــكارى اين است كه 
نمى توانيم ان ها را به مدت طوالنى نگهدارى 
كنيم چرا كه قلمرو آنها در طبيعت تصرف شده 
و ثانيا قدرت شــكار و تهاجم را از دست مى 
دهند. لــذا پرنده بايد مدت كوتاهى نگهدارى 
شــود.صرفا در اين حد كه اگر جوجه باشــد 
قدرت پرواز بدســت آورد و اگر بالغ و بيمار 

باشد به طور كامل بهبود پيدا كند.
 ظرفيت پذيرش منطقه 

چگونه تعيين مى شود؟
با توجه به وسعت قلمرو تعيين مى شود.

به عنوان مثال عقاب قلمرو مخصوص به خود 
را دارد و اگر عقاب جديدى به قلمرو آن وارد 
شــود, عقاب قبلى پرنده جديد را مى كشــد. 
بنابراين عقاب جديد تا بتواند خود را در محيط 
سازگار كرده و قلمرو خود را پيدا كند تلف يا 
كشته مى شــود. ولى گونه هايى كه قلمرو آن 
ها كوچك باشــد مثل سارگپه ها و دليجه كه 
رقابت بر سر زيســتگاه ندارند ظرفيت كافى 

براى زندگى و رها سازى در طبيعت دارند.
 پروسه رها سازى پرندگان 

چطور است؟
پرنــده ها پــس از طى مراحــل درمان حلقه 
گذارى مى شــوند. عقاب ها را داخل كوه و 
پرندگان كوچك را داخــل باغ رها مى كنيم. 
گاهى پرندگان حدود يك الى پانزده روز بعد 
از رهاســازى مجددا به منظور تغذيه باز مى 
گردند. طى اين زمان دچار آشفتگى بوده و در 
پيدا كردن مسير و قلمرو و خو گرفتن به محيط 
جديد دچار مشكل هستند. عقاب طاليى هم 
به طور مســتقيم رهاسازى نمى شود، بلكه به 
زيســتگاه خود يا محلى كه وسعت مناسب را 

داراست منتقل مى شود. 
 ساكنان اطراف اين محل با نگهدارى 

پرندگان مخالفتى نداشتند؟
ساكنان ابتدا موافق نبودند اما با كمك خدا اين 
مشكل حل شــد و از اين نظر ديگر مشكلى 

نداريم.
 آينده اين مركز را چگونه ميبينيد؟

خوش بين نيســتم زيرا در حــال حاضر اين 
مركز فرد محور اداره شــده و در صورت نبود 
شــخص بنده, احتمال نابودى مركز مى رود و 
اگرچه برنامه بــراى آينده نيز دارم و به لحاظ 

شخصى دوست دارم دوران بازنشستگى را در 
اين محل بگذرانم امــا براى تداوم كار نياز به 
موارد متعددى است كه به حمايت ارگان هاى 

زيربط از جمله محيط زيست بستگى دارد.
 براى توسعه مركز تيمار و نگهدارى 
از پرندگان شــكارى همــدان برنامه 

خاصى داريد؟

برنامه هايى دارم كه هنوز ايده خام اســت. به 
عنوان مثال مى تــوان محل بزرگترى را براى 
نگهدارى و تيمار حيات وحش اختصاص داد 
تا به صورت حرفه اى و حساب شده اين كار 
در ســطح استان و غرب كشور انجام شود اما 
تــا آن زمان در اين مركز براى نجات پرندگان 

شكارى تالش خواهم كرد.

گفتگو با يك فعال محيط زيستى: 

براى نجات پرندگان زخمى 
تالش مى كنم
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چرا تماس با 118 پولى شد؟
 تماس با 118 در برهه اى از زمان رايگان بود، اما از حدود پنج سال 
پيش، تماس با كدهاى سه رقمى غيراضطرارى، از جمله 118 مشمول 

هزينه براى تماس گيرنده شده است.
 اخيرا براى برخى از مشــتركان اين سوال ايجاد شده كه چرا با تماس 
با سامانه 118 از اعتبار تلفن شان كسر مى شود. اين در حالى است كه 
اگرچه قبال تماس با كدهاى خدماتى سه رقمى رايگان بود و افراد بابت 
تمــاس با اين كدها هزينه اى پرداخــت نمى كردند، اما پس از مصوبه 
كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات كه مربوط به اوايل ســال 1394
اســت، تماس با كدهاى سه رقمى غيراضطرارى، مشمول هزينه براى 

تماس گيرنده شد كه سامانه 118 هم شامل همين كدها مى شد.
بــه گزارش ايســنا،با ابالغ مصوبــه 212 كميســيون تنظيم مقررات 
ارتباطات، تماس با كدهاى ســه رقمى غيراضطرارى مشــمول هزينه 
براى تماس گيرنده خواهد بود و چنانچه فرد با شــماره تلفن ثابت با 
كدهاى خدماتى تماس گرفته باشد، به اندازه تماس درون شهرى و در 
صورتى كه از تلفن همراه با اين شــماره ها تماس گرفته باشد، معادل 

هزينه تماس همراه با ثابت ملزم به پرداخت هزينه مى شود.
بر اساس اين مصوبه، در ميان كدهاى خدماتى اورژانس، 110 و 118

بيش ترين ميزان تماس دريافتى را دارند. حال در ميان اين سه شماره، 
دو شــماره اول با توجه به اين كه جزو كدهاى اضطرارى به شــمار 
مى روند همچنان براى تماس گيرندگان رايگان خواهد بود، اما تماس 
با 118 از جمله كدهاى غيراضطرارى است كه مشمول هزينه مى شود.

بدين  ترتيب، تماس با 118 بر اســاس پالس تلفن محاسبه مى شود و 
ميانگين هر تماس 30 ريال اســت و شركت مخابرات ايران به عنوان 
يك اپراتور، با عمل به مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، اين هزينه را 

دريافت مى كند.
البتــه هزينه ايــن مكالمات با توجه بــه آنكه مدتى كوتــاه دارند و 
درون شهرى محسوب مى شوند، به طور طبيعى هزينه چندانى بابت اين 
تماس ها ايجاد نمى شــود. همچنين طبق اين مصوبه، تماس با كدهاى 

سه رقمى فوريتى همچنان رايگان خواهد بود.

با چند روز كار كردن 
مى توان يك آيفون 10 خريد؟

 به تازگى اطالعات مربوط به حقوق و روزهاى كارى افراد شاغل 
در شهرها و كشــورهاى مختلف گردآورى شده تا مشخص شود با 
صرف درآمد حاصل از چند روز كارى مى توانند يك دستگاه گوشى 

آيفون 10 خريدارى كنند.
به گزارش ايســنا، بر اساس گزارش هاى منتشر شده از ميزان درآمد 
كارگران و كارمندان در كشورهاى مختلف و همچنين قيمت گوشى 
هوشــمند آيفون 10 (ايكس)، كارشناسان فعال در موسسه آمارى و 
تحقيقاتى Statista به تازگى نمودار و اطالعات جديدى منتشــر 
و ارائه كرده اند كه نشــان مى دهد هر نفر در هر كدام از شــهرها و 
كشــورهاى مذكور چند روز بايد كار كند و به حقوق و درآمد خود 
دســت نزند تا اســتطاعت مالى براى خريدارى يك دستگاه گوشى 

هوشمند آيفون 10 (ايكس) را پيدا كند.
بر اســاس گزارش مجله فوربس، نمودار زير با تحليل و بررســى 
ميانگين درآمد افراد شــاغل در شــهرها و كشــورهاى مختلف و 
همچنين متوســط تعداد روزهاى كارى، نشان دهنده استطاعت مالى 
افراد شــاغل براى خريدارى يك دستگاه گوشى هوشمند آيفون 10

(ايكس) بوده كه در زير به آن اشاره شده است:
بر اساس نمودار باال، افراد شاغل در شهر الگوس، يكى از شهرهاى 
مهــم و بزرگ در نيجريه، بايد به طور متوســط 133/3 روز (حدود 
چهارمــاه) كار كنند و به حقوق خود دســت نزنند تــا بتوانند يك 

دستگاه گوشى آيفون 10 (ايكس) خريدارى و استفاده كنند.
بعد از آن، افراد شــاغل در شــهر نايروبى كنيا به طور متوسط بايد 
حقوق 72/2 روز كارى خود را به طور كامل پس انداز كرده تا بتوانند 

آن را صرف خريدارى و استفاده از گوشى آيفون 10 كنند. 
شهر ليما، پايتخت كشور پرو با 48/2 روز كارى افراد شاغل در رتبه 
ســوم اين رده بندى قرار گرفته اســت و قبل از پكن، پايتخت چين 
با ميانگين 39/3 روز كارى و مســكو، پايتخت روســيه، با متوسط 

37/3روز كارى جاى گرفته است.
افراد در شــهر ژوهانســبورگ، پايتخت اقتصادى و صنعتى كشور 
آفريقــاى جنوبى نيز بايد به طور ميانگيــن درآمد 36/4 روز كارى 
خود را صرف خريدارى يك دســتگاه گوشــى آيفون 10 كنند. اين 
رقم در دوبى، بزرگترين شــهر در امــارات متحده عربى، 13/4 روز 

كارى است. 
بعد از دوبى، افراد شاغل در شهرهاى لندن با صرف حقوق و درآمد 
حاصل از متوســط 11/3 روز، هنگ كنــگ 9/4 روز، نيويورك 6/7

روز و زوريخ 4/7 روز كارى قادر خواهند بود يك دستگاه از گوشى 
مذكور را بخرند.

امكان كاهش قيمت گوشت گوساله تا 75 هزار تومان
 به گفته رئيس انجمن صنفى گاوداران، با عرضه مستقيم گوشت از سوى توليدكنندگان، 

قيمت گوشت گوساله به 75 هزار تومان كاهش مى يابد.
احمد مقدســى اظهار كرد: اگر طرح عرضه مستقيم گوشت به بازار توسط توليدكنندگان 
اجرايى شود، قيمت گوشت گوساله در مراكز عرضه سطح شهر به 75 هزار تومان خواهد 

رسيد. 
وى به ايسنا گفت: در يك ماه و نيم گذشته، قيمت گوشت گوساله حدود  25 هزار تومان 
كاهش پيدا كرده اســت به گونه اى كه قيمت آن از  حــدود 110 هزار به 85 هزار تومان 

رسيده است.

رئيس انجمن صنفى گاوداران عامل كاهش قيمت گوشت گوساله را انباشت دام و كاهش 
تقاضا براى خريد آن دانســت و گفت: ما از مســئوالن مى خواهيم كه واردات گوشت را 

ممنوع و صادرات آن را آزاد كنند.
وى با بيان اينكه روند كاهش قيمت گوشــت گوســاله در بازار بايد ادامه دار باشد، اظهار 
كرد: اگر كاهش قيمت گوشــت گوســاله از مرز 75 هزار تومان عبور كند؛ صنعت دام و 

دامداران ضرر خواهند كرد.
اين اظهارات در حالى است كه روز چهارشنبه نيز مديركل دفتر  برنامه ريزى، تامين، توزيع 
و تنظيم وزارت صنعت، معدن و تجارت از كاهش قيمت گوشت قرمز در بازار خبر داده 
و اعالم كرد: با افزايش عرضه دام داخلى، قيمت ها در بازار گوشت در حال تعديل است.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى(نوبت اول)
خريد لوله هاى پلى اتيلن كار و گيت فاضالبى كوپلر سرخود به اقطار 250، 315، 350 

و 400 ميليمتر به همراه واشر به شماره ع/98/167-1
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى پلى 
اتيلن كاروگيت فاضالبى كوپلر سرخود به اقطار 250، 315، 350 و 400 ميليمتر به همراه واشر از توليدكنندگان مربوطه مطابق 

مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000012 انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/7/28

 هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 
به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

 مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/7/28 لغايت 1398/8/6 تا پايان وقت ادارى 
 آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/8/18 (مدت اعتيار پيشنهادها 3 ماه است)

 تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/8/19 ساعت 10 سالن جلسات مناقصه گزار 
 مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 882/500/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 مورخ 1394/9/22 ارايه 
نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا 
پايان وقت ادارى مورخ 1398/8/18 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و 

رسيد دريافت شود.
 نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 

تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 

85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

غزل اسالمي»
 جلســه اقتصاد مقاومتي روز پنجشنبه 
كمي متفاوت تر از جلسات 11 ماه گذشته 
برگزار شــد. اســتاندار در دقايــق پاياني 
جلســه، برخي مديران را تا عرش باال برد 
و برخي مديران را تهديد به بركناري كرد. 
از مديرانــي كه تقدير كرد نــام برد اما از 
مطرح كردن اســم مديراني كه قرار است 
آنها را كنار بگذارد خودداري كرد و گفت 
كه آقاي صيدايي ســفارش كرده نام كسي 
را نبــرم وگرنــه من ُرك هســتم و قصد 
داشتم اســم ببرم. رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريــزي و معاونان او، آنهايي بودند 
كه استاندار از عنوان كردن  نامشان به عنوان 
مديراني كه عملكرد خوبي در استان دارند 

راضي به نظــر مي آمد. او حتي گفت آقاي 
صيدايي آنقدر در سطح كشور مورد اقبال 
است كه به عنوان يكي از مديران منتخب 
براي سخنراني در اجالس ملي دعوت شده 
است. حسيني بيدار، مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان نيز دومين مدير شاخص 
شاهرخي بود و از او خواست تا اقداماتي 
كه در بخش آب وفاضالب صورت داده را 
توسط رسانه ها به مردم معرفي كند تا مردم 
بدانند چه اقداماتي در اين حوزه صورت 
گرفته و اميدوار شــوند. استاندار در ادامه 
سخنانش گفت كه 11 ماه از استاندار شدن 
من مي گذرد. در آغاز كارم گفتم يك سال 
فرصت مي دهم تا مديران يك دست شوند 
و خودشان را با برنامه هاي استان و كشور 

همســو كنند، حاال مى خواهم در يك ماه 
باقيمانده تكليف مديران ضعيف را روشن 

كنم. 
وي گفت: چنــد وقت پيــش 30 نفر از 
مديران را در جلســه اي خصوصي جمع 
كردم و درباره مســايل درون دســتگاه ها 
صحبت كردم كه تأثير هم داشت اما گاهي 
برخي از مديران از برنامه ها جا مي مانند كه 

باعث زحمت ديگران مي شوند. 
 ما بايد فكر

 ايجاد اشتغال واقعي باشيم
شاهرخى خطاب به مديرانى كه قرار است 
بركنار شــوند ويا عملكرد ضعيفى دارند 
گفت: مــن و معاونانم و آقاي صيدايي كه 
نمي توانيم كار شما را هم انجام بدهيم براي 

هركسي وظايفي تعريف شده كه طبق آن 
بايد عمل كند. اگر قرار بود ما همه كارها 
را انجام بدهيم ديگر فلسفه وجودي شما 

معني نداشت.
 وي خطاب به مديراني كه بايد تغيير كنند، 
گفت: اين مديران اگر مي خواستند خودشان 
را با مجموعه استان همراه كنند تاكنون اين 
كار را كرده بودند. امروز اولويت اول كشور 
توليد، اشتغال براي جوانان و معيشت است و 
اگــر مديري دنبال اين هدف نَدود، يا ناتوان 
اســت يا اولويتش چيز ديگري است. من 
در اين جلســه از آنها تقاضا كردم كه به اين 
اهداف توجه ويژه داشته باشند. موانع زيادي 
وجود دارد كه اگر گام هاي بزرگ برنداريم، 

نمي توانيم از اين موانع عبور كنيم. 

وي در ادامه سخنانش ظاهراًبه پروژه عصر 
طاليي توجه داشت و خطاب به برخي از 
مديران گفــت: چرا كار را تمام نمي كنيد؟ 
ما چند ماه بايد يــك پروژه را معطل نگه 
داريم؟ يا بايد پــروژه را ترجيح بدهيم يا 

مدير را نگه داريم.
شــاهرخي با ابراز تعجب از رفتار برخي 
مديــران گفت: 3 مدير در اســتان وجود 
نظارتي  دارد كه مــدام به دســتگاه هاي 
گزارش كارشــان را مي دهند و مسئوالن 
تأكيد  هربــار  هم  نظارتي  دســتگاه هاي 
مي كنند كه پرونده شــان مشــكلي ندارد. 
اما آنها هم مّصر هســتند كه گزارش دهي 
را ادامــه بدهنــد و از دســتگاه نظارتي 
مي خواهنــد كــه هميــن جملــه را در 

پرونده شان ثبت كنند. من از اين رفتارها 
تعجب مي كنم. مگر قرار است مديران به 
بدهند؟  كار  گزارش  نظارتي  دستگاه هاي 
فقط بايد هرآنچه كه دستگاه هاي نظارتي 

از ما خواستند به آنها ارايه بدهيم.
استاندار همدان گفت: اين مديران به درد 
اســتان نمي خورند. مديــران همدان بايد 
مقتدر، مسئوليت پذير و ريسك پذير باشند. 
من از دســتگاه هاي نظارتي مي خواهم كه 
همچنان تيزبينانه در امور دستگاه ها نظارت 
كنند تــا جريان خالفي در اســتان وجود 
نداشــته باشــد. اما مديران نبايد به خاطر 
ترس از ايراد گرفتن دســتگاه هاي نظارتي 
كارشــان را متوقــف كنند. مــا فقط بايد 

درست حركت كنيم.

استاندار: يك ماه ديگر مديران ضعيف مى روند

پايان
 فرصت يك ساله 
شاهرخى

 ركورد زدن هاى بورس در سال جارى تمامى 
ندارد؛ اين ركود نه تنها در رشد ارزش سهام ديده 
مى شــد كه حتى در سقوط شاخص بورس نيز 

ركوردهاى تازه اى زده مى شود.
سه شنبه هفته گذشته شاخص كل بورس با ريزش 
نزديك به 11 هزار واحدى، چشم حاضران تاالر 
بورس را خيره كرد. اين در شــرايطى است كه 
شــاخص كل بورس در نخســتين روز كارى 
ســال جارى روى پله 179 هزار و 194 واحد 
قرار داشــت و در شهريورماه امسال با افزايش 
حدود 120 هزار واحدى نســبت به اول سال، 

وارد كانال 300 هزار واحدى شده بود.
رشــدهاى پى در پى شــاخص كل بورس از 
شهريورماه ادامه داشت تا اين كه بيستم مهرماه 
با عدد 326 هزار و 190 واحد ديده شد، اما پس 
از آن، شاخص روند نزولى را در پيش گرفت؛ 
به طورى كه در روز 21 مهرماه 10 هزار و 892

واحد ريخت.
عليرضا كديور، كارشناس بورس در گفت وگو 
با خبرآنالين گفته بود: مسئله اى كه وجود دارد، 
اين است كه قيمت خيلى از سهم ها حبابى شده 
است. اين حباب ممكن است بزرگ تر هم شود، 
ولى يــك جايى قطعا اين حبــاب مى تركد و 
قيمت سهم ها آغاز به ريزش خواهد كرد. دليل 
اين حباب، ورود نقدينگى و رشد قيمت سهم ها 
است. در واقع ارزش واقعى برخى از سهم، رقم 

كنونى نيست.
وى متذكر شــده بود: در حال حاضر خيلى از 
شــركت هاى زيان ده و خيلى از شــركت هايى 
به e باال است، همچنان قيمتشان  p كه نسبت
افزايش پيدا مى كند. البته ســهم هاى ارزنده هم 
داريم و نمى خواهم بگويم اين اتفاق براى كل 
بازار افتاده، اما قيمت برخى از ســهم ها حبابى 
شده است. اين وضعيتى است كه در بازار شاهد 
هستيم. مجيد سليمى بروجنى، تحليلگر اقتصادى 
نيــز در تحليلى در خصــوص وضعيت بازار 
سرمايه در نيمه نخست امسال، عنوان كرده بود: 
«بايد توجه كرد كه ريســك سرمايه گذارى در 
بازار سرمايه در 6 ماه دوم سال بيشتر خواهد بود 
و معامله گرى با تحليل هاى تكنيكال و فاندامنتال 
و رصد تمايالت بازار، موفقيت بيشترى خواهد 

داشت. 
ســليمى بروجنى تصريــح كرده بــود: بايد به 
اين مســئله توجه داشته باشــيم كه ادامه اين 
رونــد ممكن اســت عواقب نامناســبى براى 
ســرمايه گذاران غيرحرفه اى و تازه وارد داشته 
باشد، بنابراين بايد سرمايه گذاران خرد تازه وارد 
و افراد آماتور به هشــدارهايى كــه نهاد بازار 
مى دهد، توجه كنند و از سرمايه گذارى مستقيم 
در اين بازار در شرايطى كه دچار هيجان زدگى 

است، بپرهيزند. 

400 هزار سرمايه گذار جديد وارد بورس شد
در اين شرايط، اما مديرعامل بورس اوراق بهادار 
از ورود 400 هزار سرمايه گذار جديد به بورس 
در ســال جارى خبر داد. على صحرايى اعالم 
كرد: امسال 400 هزار سرمايه گذار جديد براى 
نخستين بار در بورس تهران حضور پيدا كرده و 

سرمايه گذارى كرده اند. 
وى در مــورد ميزان ســرمايه جديد در بورس 
گفت: خالص سرمايه گذارى سهامداران جديد 
در ســال جارى 3 هزار ميليارد تومان است كه 
اين منابع براى شركت هاى بورسى فراهم شده 

است. 
وى با بيان اينكه بازارهاى رقيب مانند مسكن، 
سكه و ارز در ركود به سر مى برند، متذكر شد:  
توجه سرمايه گذاران به حضور در بازار بورس از 

نتايج ركود در بازارهاى موازى است. 
علت ريزش بى سابقه شاخص بورس

به نظر مى رســد روز سه شنبه هفته جارى برخى 
پيش بينى ها درباره روند بازار ســرمايه در نيمه 
دوم ســال 98 درســت از آب در آمد و بازار 
فضاى عمومى منفــى را تجربه كرد؛ به طورى 
كه به جز تعداد انگشت شمارى سهم (در حدود 
11 سهم)، ساير سهام شركت ها با ريزش قيمت 

مواجه شدند.
مدير نظارت بر بورس ها و ناشــران ســازمان 
بورس، علت ريزش شديد و بى سابقه شاخص 
و كاهش قيمت اكثر شركت ها را فقط ناشى از 
رفتار هيجانى سهامداران مخصوصاً تازه واردان 
اعالم كرد. محسن خدابخش درباره شرايط روز 
گذشــته بازار سهام گفت: اين جو هيجانى هم 
ناشى از غالب شدن رفتار سرمايه گذاران تازه وارد 
و تصميمات احساسى بوده و در برابر اقدام به 
فروش ســهامداران حقيقى، حقوقى هاى بازار 
دست به خريد گســترده زده اند كه حكايت از 

رفتار هيجانى سهامداران حقيقى دارد. 
اين مقام مسئول افزود: اثر مباحث سياسى هم 
تمام شده و با نگاه بنيادى به شركت هاى بزرگ 
مى توان متوجه شــد كه هنوز قيمت سهام اكثر 
بزرگان در محدوده هاى مناسب و ارزنده اى قرار 
داشته و نسبت P/E برخى شركت هاى حاضر 
در صنايع شــيميايى، فوالدى و معدنى كمتر از 
ميانگين P/E بازار و بين 4 و تا حداكثر 6 مرتبه 

است. 
 ورود به فاز اصالح و استراحت

با اين حال برخى كارشناسان عنوان مى كنند در 
حال حاضر قيمت ها در بازار در حال اصالح و 
استراحت اســت. به اعتقاد همايون دارابى، به 
دليل اين كه قيمت ها كاهش پيدا مى كند، سپس 
مى توان انتظار داشت تا قيمت ها به محدوديت 
جذابيت بازگردند و خريدها مجدد آغاز شود، 

اين ماهيت تمام بازارها است. 

وى تأكيد كرد: از ابتداى ســال تا هفته گذشته 
شاخص و نمادهاى بورسى بيش از 80 درصد 
رشد كرد و نرخ بيشتر سهام ها دو برابر و بعضا 
سه برابر شد به همين دليل طبيعى است كه بازار 

به طور متوالى رشد نداشته باشد. 
 پايان دوران طاليى سهام؟

در اين ميان، ســيامك قاسمى، كارشناس ارشد 
اقتصاد در تازه ترين يادداشت خود در اينستاگرام 
درباره وضعيت بازار سرمايه نوشت: در اقتصاد 
پيش بينــى نقطه اى بازارها به معناى شــناخت 
دقيق نقاط ســقف و كف بازارها غيراقتصادى 
و غيرعلمى است و همزمان پيش بينى روندها 
و تغير روندها و شرايط بازارها كامال اقتصادى 

است.
وى عنوان كرد: به نظر من بازار بورس ايران به 

داليل اقتصاد كالن همانند تعديل با قيمت ارز، 
تعديل با تورم، هجوم نقدينگى تازه و شــرايط 
عمومى اقتصاد ايران و شاخص هجوم عوام و 
توده مردم به اين بازار، دوره رشــدهاى طاليى 
خود را تمام كرده است و حتى اگر با دوپينگ 
و دخالت حقوقى هــا، دولتى ها و غيره همانند 
ماه هاى اخير از ريزش شديدتر جلوگيرى شود 
و حتى رشدهاى مقطعى ايجاد شود، اما در نيمه 
دوم امسال به احتماالً زياد وارد يك روند ايستا 

خواهد شد.
قاسمى تأكيد كرد: از حاال به بعد سود كردن در 
اين بازار، كار حرفه اى ها و براساس تحليل هاى 
بنيادين و اقتصادى قابل توجه و پيچيده اســت 
و ديگر قرار نيســت با خريد سهام هر شركتى 

سودهاى هنگفت نصيب فعاالن بازار شود.

پيش بينى روند صعودى طال 
در سال آينده

 تحليلگــران بانــك اســتاندارد چارتــرد پيش بينــى كردند 
ســرمايه گذاران خرده پا موج بعدى رشــد قيمت طال را هدايت 

خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، سوكى كوپر، تحليلگر فلزات ارزشمند در بانك 
اســتاندارد چارترد اظهار كرد: طال كه امسال توانست به باالترين 
حد قيمتى در بيش از شــش سال گذشته صعود كند، همچنان از 
موج تقاضا براى دارايى امن ســود مى برد و قيمت اين فلز در سه 
ماهه چهارم ســال 2019 به 1510 دالر در هر اونس و در ســال 
آينده به 1570 دالر خواهد رسيد.قيمت طال امسال كه بانك هاى 
مركزى بزرگ جهان هزينه اســتقراض را پايين آورده اند و رشد 
اقتصاد جهانى در بحبوحه تداوم مناقشــه تجارى آمريكا و چين 
آهسته شده و تقاضا براى داراييهاى امن را تقويت كرده است، 16

درصد رشد كرده است. در حالى كه با توافق جزئى هفته گذشته 
ميان آمريكا و چين، بازارها اندكى ريسك پذيرى پيدا كرده اند اما 
ســرمايه گذاران همچنان به تزريق سرمايه به صندوقهاى سرمايه 
گذارى قابل معامله در بورس (ETF) كه تحت پشتوانه طال قرار 
دارند، ادامه مى دهند و موجودى اين صندوقها به باالترين ركورد 

از سال 2012 تاكنون رسيده است.

پيش بينى كارشناسان اقتصادى از وضعيت بازار سرمايه در نيمه دوم سال

سهامداران باز هم سود هنگفت مى گيرند؟
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سقوط چهار پله اى فوتبال ايران در رده بندى فيفا
ديدار تيم هاى ملى ايران و كامبوج

 تيــم ملى فوتبال ايران با 4 پله كاهــش، در رتبه 27 رده بندى فيفا 
قرار گرفت.

به گزارش ايســنا و به نقل از SID،  بعــد از ديدارهاى ملى فوتبال 
جهان كه در آن تيم ملى فوتبال ايران ابتدا با 14 گل كامبوج را شكست 
داد و برابر بحرين با يك گل شكســت خورد، رده بندى ماه اكتبر فيفا 

مشخص شد.
بر اين اســاس تيم ملى فوتبال با 4 پله كاهش در رده 27 جهان و اول 
آســيا قرار گرفت. ايران به همراه كاستاريكا با 4 پله افت، بيش ترين 

كاهش رتبه را در بين 50 كشور اول رده بندى فيفا داشتند.
در اين رده بندى ژاپن در رده 28 چسبيده به ايران قرار گرفته است و 

كره جنوبى به عنوان سومين تيم آسيايى در رده 39 است.
رده بندى 20 تيم نخست رده بندى فيفا به شرح زير است:

1 - بلژيك- 2 - فرانســه- 3- برزيل- 4 - انگليس- 5 - اروگوئه- 
6- پرتغال- 7- كرواســى -8- اســپانيا -9- آرژانتين- 10- كلمبيا- 
11- مكزيك- 12- هلند- 13- سوييس- 14- دانمارك-  15- ايتاليا

16- آلمان- 17- شيلى- 18- سوئد- 19- سنگال- 20- پرو

سريالى انيميشن درباره تيم فوتبال 
منچسترسيتى در راه است

 سريال انيميشن «آكادمى آبى آســمان» با داستان آكادمى تعليم و 
تمرين تيم فوتبال منچسترسيتى در دست ساخت است.

ســريالى انيميشن با عنوان «آكادمى آبى آسمانى» كه داستان آن داخل 
آكادمى تعليم و تمرين منچسترســيتى قهرمان فعلى ليگ برتر فوتبال 

انگليس اتفاق مى افتد در دست ساخت است.
اين تيم با مديريت پپ گوارديوال طى سال هاى اخير به موفقيت هاى 
بســيارى دســت پيدا كرده، وارد جمع برترين تيم هاى جهان شده و 
در همين حين تبديل به يك برند جهانى شــده است. سريال داستان 
گروهى متنوع از پســران و دخترانى را تعريف مى كند كه در آكادمى 

منچسترسيتى زندگى شان فوتبال است.
به گزارش مهر ، شــركت رســانه اى واقع در سنگاپور آگوست ميديا 
هولدينگز، گروه رســانه اى فيليپينى ســينرجى88 انترتينمنت و گروه 
اســپانيايى مينوريا ابسولوتا براى ساخت اين ســريال با هم شريك 
شــده اند. با توجه به اينكه كارهاى اوليه ســاخت سريال انجام شده، 
تهيه كنندگان اين شــركت ها در حال حاضــر در كن حضور دارند تا 
در بازارهاى ميپ جونيور و ميپ كام با خريداران بالقوه صحبت كنند.

اين سريال روى ارزش هاى اين باشگاه از جمله ديسيپلين، كار تيمى 
و شمول تمركز مى كند. جيوتيرموى ساها از آگوست ميديا گفت: «با 
منچسترسيتى همراه شده ايم تا سريالى با الهام از آكادمى آن ها بسازيم. 
سريالى خلق مى كنيم كه در آن فوتبال دوستان را به هم متصل مى كند. 
درباره روابط اســت، اينكه چطور به عنــوان يك تيم بازى مى كنند و 

چقدر با هم خوش مى گذرانند».
تعداد بازيگــران و اعضاى تيم بزرگ در باشــگاهى به اين عظيمى، 
دريافت حقوق قانونى پيچيده تصاوير و زمان طوالنى ساخت انيميشن 
به اين معنى اســت كه امثــال گوارديوال، ســرجيو آگوئرو و رحيم 

استرلينگ در اين سريال حضور نخواهند داشت.
اگر ســريال كامال چراغ سبز بگيرد مى تواند تا سال 2022 آماده باشد. 
مخاطب هدف آن كودكان بين 8 تا 11 است و در قالب 26 اپيزود 22

دقيقه اى ســاخته مى شود. از نظر بصرى تركيبى بين انيميشن دستى و 
سى جى آى خواهد بود.

برنامه هاى ساخت سريال «آكادمى آبى آسمانى» همچنين شامل انتشار 
و اليسنسينگ كاالهاى مخصوص هواداران هم مى شود.

گزينه سابق مربيگرى ايران،
 شايد مربى اكوادور شود

 گزينه سرمربيگرى اسبق تيم ملى فوتبال ايران احتمال دارد سكان 
هدايت تيم ملى اكوادور را برعهده گيرد.

به گزارش فارس، يورگن كلينزمان شايد بزودى سكان هدايت تيمى 
جديد را برعهده گيرد.

ســرمربى اســبق تيم ملى آلمان و آمريكا كه اكنون كارشناس شبكه 
تلويزيونىRTL است، طبق گزارش روزنامه ال  يونيورسو با پيشنهادى 
خوبــى براى اين منظور از طرف فدراســيون فوتبال اكوادور روبه رو 

شده است.
كلينزمــان كه در جام جهانى 2006 تيم ملى آلمان را به مقام ســومى 
رســاند، بعد از كنار رفتن كارلوس كى روش از سرمربيگرى تيم ملى 

ايران، به عنوان گزينه هدايت تيم كشورمان مطرح شد.
وى از ســال 2016 كه تيم آمريكا را ترك كرد، مسئوليت فنى تيمى را 

برعهده نداشته است.

120 عنوان برنامه فرهنگى ورزشى 
در نهاوند برگزار مى شود

 همزمان با هفته تربيت بدنى 120 عنوان برنامه فرهنگى ورزشى در 
نهاوند اجرا خواهد شد.

رئيــس ورزش و جوانــان نهاوند گفت: هفتــه تربيت بدنى از 26 تا 
2 مهرماه با شــعار «پيش به ســوى ايرانى فعال» برگزار مى شود،و در 
شهرســتان نهاوند نيز هم زمان با سراسر كشور برنامه هاى فرهنگى و 

ورزشى متنوعى تدارك ديده شده است.
مهرداد ســعدى نژاد، غبارروبى مزار مطهر شهداى ورزشكار و ديدار 
با خانواده شــهدا و ايثارگران ورزشكار را آغازگر برنامه هاى اين هفته 
در نهاوند عنوان كرد و گفت: در حال حاضر شهرستان نهاوند داراى 
حدود 40 هيأت ورزشــى فعال اســت كه طى جلسات برگزارشده 
مقررشــده هيأت هاى ورزشــى در راستاى تحقق شــعار اين هفته و 
همچنين اهداف بلندمدت ورزش در جامعه بيش از 120 عنوان برنامه 

فرهنگى و ورزشى با حضور ورزشكاران برگزار كنند.
وى بر اهميت توجه به برنامه هاى اين هفته در توســعه و گســترش 
فرهنگ ورزش در بين آحاد مردم و نقش كليدى آن در تأمين سالمت 
جســمى و روحى جامعه و به خصوص نوجوانان و جوانان به عنوان 

آينده سازان تأكيد كرد.
سعدى نژاد در پايان اجراى همايش هاى ورزش صبحگاهى، پياده روى 
خانوادگى، دو عمومى، كوه پيمايى و رقابت هاى مختلف ورزشى را از 
مهم ترين برنامه هاى قابل اجرا در اين هفته در شهرستان نهاوند عنوان 

كرد.

كيميا عليزاده در بين 100 زن تاثيرگذار 
BBC 2019 جهان از نگاه

 تنها مــدال آور بانوى تاريخ 
كاروان ورزشــى ايــران در بين 
100 زن تاثيرگذار جهان در سال 

2019 قرار گرفتت.
به گزارش ايســنا، بى بى ســى 
100 زن تاثيرگذار جهان در سال 
2019 ميالدى را معرفى كرد كه 
در اين بين نام كيميا عليزاده تنها 
مدال آور بانــوى تاريخ كاروان 

ورزشى ايران نيز در آن ديده مى شود. 
ورزش ايران از ســال 1948 رقابت در بازى هاى المپيك را آغاز كرد 
و كيميا عليزاده در سال 2016 تبديل به نخستين بانوى ايرانى شد كه 
توانست در المپيك مدال كســب كند.اين تكواندوكار به خاطر الهام 
بخشى زنان و دختران ايرانى براى عبور از محدوديت در اين فهرست 
قرار گرفته است.مروا السبونى از سوريه و دينا اسميت دونده بريتانيايى 

نيز جزو اين فهرست هستند.
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پيشخوان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000372مورخ 98/4/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى محمدرضا محمدى خرم فرزند نجاتعلى به شــماره 
شناســنامه 554 صادره از همدان در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 194/34 مترمربع پالك 
10898 فرعى از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه  از مالك رسمي 
آقاى حبيب ا.. وكيلى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 152)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/13

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

اخطاريه ماده 101 – پرونده اجرايى كالسه 9800118 
در خصــوص پرونــده اجرايــى كالســه فــوق متعهــد: شــركت توليــدى مــرغ مــادر دربــار 
– متعهــد لــه: بانــك كشــاورزى طبــق گــزارش پيوســت مــورخ 1398/7/8 و 1398/7/10 
كارشناســان رســمى دادگســترى (كارشــناس كشــاورزى و كارشــناس راه و ســاختمان) 
ــه اســناد رهنــى  ــورد وثيق ــد م ــى بخــش 2 نهاون ــالك ثبتــى 305 فرعــى از 37 اصل پ
ــد  ــه اســناد رســمى شــماره 15 شــهر نهاون شــماره 42255 و 61851 تنظيمــى دفترخان
ــارد و ششــصد و  ــال (ســى و شــش ميلي ــغ 36648800000 ري ــه مبل ــدان ب ــتان هم اس

چهــل و هشــت ميليــون و هشــتصد هــزار ريــال) ارزيابــى گرديــده. 
لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزيابــى پــالك مذكــور معتــرض مــى باشــيد، اعتــراض كتبــى 
ــه فيــش بانكــى دســتمزد  ــه ضميم ــالغ ب ــخ اب ــج روز از تاري ــدت پن خــود را ظــرف م
ــماره  ــاب ش ــه حس ــز ب ــال واري ــغ 3000000 ري ــه مبل ــر ب ــد نظ ــناس تجدي كارش

ــد.  ــليم نمايي ــرا تس ــن اج ــر اي ــه دفت ــى ب ــك مل 0104989226008 بان
ضمنــا بــه اعتراضــى كــه خــارج از موعــد يــا فاقــد فيــش بانكــى دســتمزد كارشــناس 

تجديــد نظــر باشــد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
(م الف 174)

محمدعلى جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

با مجموع 3 مدال؛
كاروان ورزش ايران در بازى هاى ساحلى 

جهان نهم شد
 كاروان ورزش ايــران كــه با 17 ورزشــكار در نخســتين دوره 
بازى هاى ســاحلى جهان شــركت كرده با كسب 3 مدال جايگاه نهم 

جدول توزيع مدال هاى اين بازى ها را از آن خود كرد.
نخســتين دوره بازى هاى ســاحلى جهان كه از 20 مهرماه به ميزبانى 
دوحه قطر آغاز شد پس از چهار روز رقابت شركت كنندگان در رشته 

هاى مختلف، شامگاه چهارشنبه با به پايان رسيد.
بــه گــزارش مهــر، در جريــان ايــن بــازى هــا كاروان ورزش ايــران 
صاحــب ســه مــدال شــد. ايــن كاروان بــا 17 ورزشــكار در رشــته 
ــنگنوردى در  ــا) و س ــه (كات ــتى، كارات ــاحلى، كش ــال س ــاى فوتب ه
ــه كســب  ــق ب ــرد و موف ــركت ك ــان ش ــاحلى جه ــاى س ــازى ه ب
ــته  ــى در دس ــا رحمان ــد. پوري ــز ش ــره و برن ــال، نق ــدال ط ــه م س
90 كيلوگــرم كشــتى مــدال طــال گرفــت. فاطمــه صادقــى در كاتــا 
ــال ســاحلى  ــم ملــى فوتب ــدال نقــره شــد و تي انفــرادى صاحــب م

ــز دســت يافــت. ــه مــدال برن هــم ب

در پايان نخســتين دوره بازى هاى ســاحلى جهان، كاروان ايران در 
ميان 97 كشــور شــركت كننده جايگاه نهم جدول توزيع مدال ها را 

از آن خود كرد.
در اين جدول اســپانيا با 10 مدال شــامل 7 طال، يك نقره و 2 برنز 
اول شــد. برزيل با 12 مدال شــامل 5 طال، 4نقره و 3 برنز دوم شد 
و ايتاليا هم با 6 مدال شــامل 4 طال، يك نقره و يك برنز در جايگاه 

سوم ايستاد.
تيم هاى آمريكا، ژاپن و روســيه هم رده هاى چهارم تا ششــم را به 

خود اختصاص دادند.

حضور بدمينتون باز 
همدانى در مسابقات 

بين المللى
 جبارى براى سهميه المپيك در دبى به 

رقابت مى پردازد.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان،ا مير جبارى از 
همدان به همراه ثريا آقايى و ثمين عابد 
خجسته سه ملى پوش بدمينتون كشورمان 
در مســابقات بين المللى بدمينتون دبى 
حضور دارند .اين سه ملى پوش بدمينتون 
كشــورمان براى كســب امتياز سهميه 
المپيك 2020 توكيو در دبى مقابل ديگر 
حريفان به ميدان مى روند. مسابقات بين 
المللى بدمينتون دبى در روزهاى بيست و 
دوم لغايت بيست ونهم مهر ماه جارى در 

حال برگزارى است.

مهمترين مشكل تيم ملى 
در ديدار با بحرين

 مربى پيشين تيم ملى فوتبال ايران با 
اشــاره به نقايصى كه اين تيم با سرمربى 
جديدش دارد، گفت: حق تيم ملى مقابل 
بحرين باخت نبود. اين ديدار يك هشدار 

خيلى جدى براى ويلموتس داشت.
بيــژن ذوالفقارنســب در گفتگو با مهر، 
درباره باخت يك بر صفر تيم ملى فوتبال 
ايــران مقابل بحرين گفــت: مهم ترين 
مشكل فعلى تيم ملى به عدم شناخت جو 
كادر فنى از تاريخچه بازى هاى ايران و 

بحرين باز مى گردد.
مربى پيشين تيم ملى فوتبال ايران افزود: 
وقتى قرار است بازى هاى مهم را برگزار 
كنيد الزم است پيشينه چنين ديدارهايى را 
در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد بازيكنان 
را از لحاظ روحــى براى يك نبرد آماده 
كنيــد. مــارك ويلموتس بــراى چنين 
ديدارى كه سابقه اش پر از حواشى ريز 
و درشــت بود بايد اطالعات جامع ترى 

كسب مى كرد.
وى دربــاره رفتار تماشــاگران بحرينى 
تصريح كرد: در همين بازى نيز بحرينى 
ها خواستند كار را به حاشيه ببرند. اتفاقى 
كه هنگام سرود تيم ملى فوتبال ايران رخ 
داد و روحيه بازيكنان را با رفتار نادرست 
تحت تاثير قرار دادند. اين واقعيتى است 
كه كادر فنى تيم ملــى ايران بازيكنان را 
بايد براى چنين جنگ هاى روانى آماده 

مى كرد.
ذوالفقارنســب درباره عملكرد شاگردان 
مارك ويلموتس افزود: تيم ملى از لحاظ 
فنى ضعيف بود ولى حق اين تيم باخت 
نبود. اين ديدار يك هشدار خيلى جدى 

براى ويلموتس بود.

مناقصه گزار : شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزيع غذاي روزانه كاركنان انبار نفت مالير

مبلغ برآورد اوليه 3/420/318/000 (سه ميليارد و چهارصد و بيست ميليون و سيصد و هيجده هزار) ريال 
نوع تضمين : مبلغ 171/015/900 (يكصد و هفتاد و يك ميليون و پانزده هزار و نهصد) ريال با اعتبار سه ماهه (از زمان تحويل پاكات پيشنهاد قيمت) و بصورت يك 
يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي 

باشد)
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

محل دريافت اسناد : شركت كنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ريال به حساب شماره 9200030173 
بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 به آدرس : همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب بانك صادارت -  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

همدان (واحد كميسيون مناقصات) مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
زمان و مهلت توزيع اسناد مناقصه : از مورخ  98/07/28 لغايت ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 

تاريخ بازديد از محل و جلسه توجيهي : روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/08/14 در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاريخ و محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : تا پايان وقت اداري (ساعت 16) روز شنبه مورخ 98/08/18 و به آدرس همدان - ميدان آرامگاه بوعلي 
سينا - جنب بانك صادرات - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه كميسيون مناقصات (ضمنًا متن آگهي و ساير اطالعات شركت در 

مناقصه نيز در  سايتهاي اينترنتي  http://iets.mporg.ir ، https://monaghese.niopdc.ir  قرار داده شده است)
تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 98/08/19 در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان. (توضيح اينكه 

بازگشائي پاكات با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

مدت قرارداد يك سال شمسى از تاريخ 98/10/01 لغايت 99/09/30  مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك الزم : 

- ارائه پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران و يا ارائه گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور 
آشپزخانه و رستوران / ارائه گواهينامه تائيد صالحيت معتبرايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  

(مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي آموزشي و مأمورين اين 
شركت اقدام نمايد)

-  ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت تاالر / رستوران و يا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه 
شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 

- ارائه قراردادهاي انجام كار مشابه و ارائه رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها (حدأقل يك مورد) (مضافاً اينكه 
مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد.  

همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
- ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركتهاي 

پيمانكاري)
- كپي كليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذكر مي بايست ضمن مهر شركت (يا رستوران) و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.   

- ارائه كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 
- ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي مديريت تاالر / رستوران و يا براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده 

در روزنامه رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . (جهت شركتهاي پيمانكاري) 
* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده 
شركت در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 
گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  (م الف 1163)                  

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/08/01   تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/07/28  

139804578
 (نوبت اول)

 در ادامه رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور 
جام آزادگان امروز دو ديدار برگزار شد كه در 
يكى از ايــن ديدارها تيم پاس همدان ميزبان 
شهداى بابلســر بود بازى با سوت داور آغاز 
شــد و هنوز دو دقيقه از بازى نگذشــته بود 
كه مهاجم تيم فوتبال شــهداى بابلسر درون 
محوطه 18 قدم توســط مدافع پاس سرنگون 
شــد و داور بالفاصله نقطه پنالتى را نشان داد 
ضربه پنالتى را در دقيقه ســوم بازى مصطفى 
نوربخش به گل تبديل كرد تا شهداى بابلسر 
در همــدان با يك گل پيش بيفتند پاســى ها 
كــه انتظار اين گل را نداشــتند براى دقايقى 
ســردرگم نشان دادند اما رفته رفته بر توپ و 
زمين حاكم شدند و حمالتى را روى دروازه 
تيــم ميهمان  تدارك ديدند تشــويق بى امان 
هــواداران پاس نيروى بازيكنــان اين تيم را 

دوچندان كرد تا به دروازه تيم ميهمان يورش 
ببرند پاســى ها سراسيمه حمله مى كردند و 
تيم بابلســر با وقت كشــى و بازى تاخيرى 
سعى داشت تا از ســرعت بازى ها بكاهد و 
در ضد حمالت چشم به در بازى پاس داشت 
سرانجام حمالت پرتعداد پاس جواب داد و 
مهاجم اين تيم با خطاهاى مدافعين سرنگون 
شد تا داور نقطه پنالتى را نشان دهد اما بهزاد 
ســلطانى قدر اين فرصت را ندانست و اين 
پنالتى را از دست داد تا تيم پاس نيمه نخست 

را با شكست يك بر صفر به پايان ببرد.
با آغاز نيمه دوم شــاگردان احمد جمشيديان 
حمله به دروازه حريف را در دستور كار قرار 
دادند و تــالش كردند تا از دفــاع چند اليه 
بابلسر عبور كنند.شــاگردان صابر ميرقربانى 
حمــالت پاس را يكى پــس از ديگرى دفع 

كردند.
اميد جمشيديان كه بازى را بسته ميديد دست 
به تعويض زد و ايمان شــيرزاد را وارد ميدان 
كرد تعويض سرمربى پاس جواب داد و اين 
بازيكن تازه وارد در دقيقه 72 با شــوتى زيبا 
از فاصله اى دور گل تســاوى بازى را به ثمر 
رساند تا پاسى ها با روحيه بهتر بازى را دنبال 
كنند در ادامه حمالت  تيم پاس راه به جايى 
نبرد و در نهايت دو تيم به تساوى يك بر يك 
مساوى رضايت دادند تا پاس دو نياز خانگى 
را از دست بدهد و جمع امتيازات خود را به 

عدد 6 برساند.

پاس همدان يك..................................................شهداى بابلسر يك
گلها:مصطفى نوربخش(3- پنالتى) براى بابلسر  ايمان شيرزاد(72)براى پاس

داوران: حامد صادقى،رضابابارئيسى و امين عامرى
تيم پاس :محمد صادق پور، مهدى نصيرى ،بهزاد سلطانى ،ميالد داوودى، عرفان فتاحى، دانيال پور ايران ،حسين جودكى، رضا كاشفى، 

حميد حيدرى(ايمان شيرزاد)، مسعود رمضانى و عارف اكبرى
 سرمربى :احمد جمشيديان

 شــهداى بابلسر:مجتبى فرهادى احد شفيعى، حميدرضا بابايى، فرهاد شــفايى، جواد خدايارى، مصطفى نوربخش، حسين نظرى، هانى 
اسماعيلى، جواد غالمى، على بزرگيان و محمد رضى پور

 سرمربى:صابرميرقربانى
همدان ورزشگاه شهداى قدس هفته پنجم از رقابت هاى دسته دوم كشور جام آزادگان

باشــگاه  مديرعامــل   
پرســپوليس تاكيد كرد كه 

تغييــر ايجاد شــده در 
معرفى  و  باشــگاه  اين 
جــاى  بــه  پيروانــى 
به  ارتباطــى  خليلــى، 

او  نظرات  و  كالــدرون 
نداشته است.

حســن  محمد  مهر  گزارش  به 
انصاريفرد در حاشــيه تمرين پرسپوليس 

گفت: ابتدا مى خواهم از زحمات محســن 
خليلى كــه در طــول فعاليتش بــه عنوان 
سرپرســت تيم زحمات زيادى كشيده بود 
تشكر كنم. او زمانى كه باشگاه پول نداشت، 
به شخصه هزينه كرد و بايد از خليلى تشكر 
كنم. پيروانى هم شــخص مديرى است. با 
كمك او و تجربه اى كه از سابقه كارى اش 

دارد مى توانيم كارها را پيش ببريم.

وى دربــاره دخالــت گابريل 
تغييــر  در  كالــدرون 
تصريح  تيم  سرپرســت 
نيســت،  طور  اين  كرد: 
ما خودمان حس كرديم 

بايد تغيير انجام شود.
انصاريفــرد درباره نبودن 
مهدى ترابى و شجاع خليل 
زاده در تيم ملى نيز صحبت كرد 
و گفــت: جاى ترابى و خليل زاده در تيم 
ملى خالى بود، اميدواريم ويلموتس تجديد 

نظر كند.
خصوص  در  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل 
انتخــاب ايرج عرب به عنوان سرپرســت 
فدراســيون دووميدانــى كــه عضو هيأت 
تصميم  اســت، گفت:  پرســپوليس  مديره 
وزيــر ورزش بــوده و مــن اطالعى در 

ندارم. اين باره 

تغيير سرپرست پرسپوليس 
تصميم خودمان بود نه كالدرون

پاس درخانه خود ايستاد!
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■ دوبيتي:
بجز آزار مو كارى نداره دل مو بيتو زار و بى قراره  

بدرد هجرت اينش روزگاره زند دستان بسر چون طفل بدخو  
باباطاهر

كمك ژاپن به ناسا براى ساخت ايستگاه 
فضايى در ماه

  ژاپن به تالش ناســا براى بازگشت به ماه و رفتن به مريخ خواهد 
پيوست. دولت ژاپن طى جلسه اى با حضور نخست وزير شينزو آبه و 
اعضاى كابينه او، توصيه كميته سياست فضايى اين كشور را براى كمك 
به پروژه "دروازه قمرى"Lunar Gateway) ناسا پذيرفته است.ژاپن 
به طور مشخص دستگاه هاى سيستم پشتيبانى از حيات، تجهيزات تهويه 
مطبوع، باترى ها و مواردى ديگر را تأمين مى كند. با اين حال اين نشريه 
مى گويد كه اين كميته به دليل نگرانى هايى در مورد هزينه در حال تامل 
روى اين تصميم خود در مورد كمك به ناسا در ساخت "دروازه قمرى" 
اســت."دروازه قمرى" حاوى محل زندگى فضانوردان، آزمايشگاه ها و 

محل اتصال براى فضاپيماهايى خواهد بود.

مورچه اى كه از سريع ترين دونده جهان 
هم تندتر مى دود

 سريع ترين مورچه جهان با سرعت خارق العاده 855 ميليمتر به 
ازاى هر ثانيه حركت مى كند. اين مورچه حتى از ركورددار ســريع 
ترين دونده جهان نيز، ســريع تر حركت مــى كند.به گزارش مهر ، 
سريع ترين مورچه دنيا مى تواند در هر ثانيه 108 برابر طول بدن خود 
 Saharan ) «حركت كند.اين حشــره «مورچه صحرايى نقره اى
silver) نام گرفته و ســرعت آن در مقياس انسانى معادل دويدن با 
ســرعت 360 مايل برساعت محاسبه شده است.سرعت اين موجود 
كوچك نسبت به بدنش از سرعت يوزپلنگ (نسبت به بدنش) بيشتر 
اســت. مورچه صحرايى نقره اى با 6 پاى كوچك خود با ســرعت 

خارق العاده 855 ميليمتر به ازاى هر ثانيه حركت مى كند.

براى نخستين بار يك گياه از خود سلفى 
گرفت

 براى نخستين بار در جهان يك سرخس در انگليس از خود سلفى 
گرفت. اين بخشى از پروژه محققان انگليسى براى ابداع دوربين هايى 
اســت كه در حيات وحش به طور خودكار محيط را نظارت مى كنند. 
به گزارش ايســنا ، طبق اعالم انجمن جانورشناسى لندن(ZSL)براى 
نخستين بار يك گياه از خود عكس سلفى گرفته است! براى ثبت اين 
سلفى دوربينى ابداع شــده كه با انرژى گياهان فعال مى شود. آنها در 
اوايل سال جارى سلول هاى سوخت ميكروبال كوچكى در  نمايشگاه 
Rainforest Life بــاغ وحش لندن نصب كردند تا انرژى گياهان 
را جمع آورى كنند و با استفاده از گياهان دوربينها و حسگرهايى را در 

محيط زيست فعال كنند.

دست رباتيك مكعب روبيك را
 به سرعت حل مى كند

 يك شــركت تحقيقاتى بعد از چند ســال تالش موفق به توليد 
دســت رباتيكى شده كه با اســتفاده از هوش مصنوعى قادر به حل 
ســريع معماى مكعب روبيك اســت.به گزارش ايرنا ، شبكه هاى 
عصبى مورد اســتفاده اين دست رباتيك مى تواند حل سريع مكعب 
روبيك را ممكن كند.شــركت OpenAI كه اين دست رباتيك را 
 OpenAIFive توليد كرده مى گويد در آن از سيســتم كدنويسى
استفاده كرده است. برنامه ريزى براى توليد دست رباتيك مذكور از 
بهار ســال 2017 آغاز شده بود.در حال حاضر دقت اين ربات براى 
حل مكعب روبيك 60 درصد بوده و اگر ميزان به هم ريختگى رنگ 
هاى مكعب بسيار زياد باشد، ممكن است ربات نتواند آن را حل كند. 

 قابليت جذب خون و تسريع درمان
 محققــان در يك شــركت دانش بنيــان ايرانى موفــق به توليد 
زخمپوشــهاى نانويى شــدند كه عالوه بر حامل دارو بودن قابليت 
جذب عفونت، خون و مايعات حاصل از زخمهاى مختلف را دارند.

وحيد بذر افشان مديرعامل يك شــركت دانش بنيان در پارك علم 
و فناورى دانشــگاه تربيت مدرس در خصــوص توليدات خود به 
خبرنگار مهر گفت: در اين شــركت موفق به توليد زخمپوش هاى 

حامل دارو با فناورى نانو شديم
وى افزود:امروزه در سراســر دنيا براى بهبود و ســرعت بخشى به 
درمان زخم از زخمپوش هاى حامل دارو استفاده مى شود كه داراى 
پارامترهاى گوناگونى هستند و هركدام براى درمان زخمهايى به كار 

مى روند.

فيلم كارگردان همدانى 
به اكران رسيد

 فيلم ســينمايى «زمانى يــك زن» به كارگردانى 
جليل اكبرى صحت ، نويسندگى محمد رحمانيان و 

تهيه كنندگى آزيتا موگويى آماده نمايش شد.
ايــن فيلم  در كشــور كنيا در قــاره آفريقا و ايران 
فيلمبردارى شــده و  غزل شاكرى و پژمان هادوى 
بــه همراه چند بازيگر خارجــى در آن ايفاى نقش  

كرده اند.
چنــد  روايتگــر  زن»  يــك  «زمانــى  فيلــم 
جستجوست،جســتجوهايى كه آدم هاى قصه را به 
شناخت ديگرى از خود و جهان پيرامون مى رساند.

كمپانى توليد اين فيلم شــركت آريا پرســيس  و 
محصول موسسه ى رسانه هاى تصويرى است.

پخش بين الملل اين فيلم را  موسسه سوره سينماى 
مهر بر عهده دارد.نمايش عمومى اين فيلم در گروه 

هنر و تجربه خواهد بود.
غزل شاكرى ســال 66 با فيلم ماهى به كارگردانى 

كامبوزيا پرتوى كار در سينما را آغاز كرد.   
از جمله سوابق هنرى وى مى توان به ايفاى نقش در 
فيلم هايى نظير «ماهى» و «گلنار» (كامبوزيا پرتوى)، 
«وقتى همه خواب بودند» (فريدون حســن پور)، 
«آينه هاى روبرو» (نگار آذربايجانى) و ســارا و آيدا 
به كارگردانى مازيار ميرى اشاره كرد. غزل شاكرى 
با درخشش سريال شهرزاد (حسن فتحى) موفقيت 

سال هاى پيشين خود را مجدداً تكرار كرد.
اين فيلم سينمايى در كشــور كنيا در قاره آفريقا و 
ايران فيلمبردارى شده است. غزل شاكرى در كنار  
پژمــان هادوى و چند بازيگر خارجى ديگر در اين 

فيلم جلوى دوربين رفته اند.
كمپانى توليد اين فيلم شــركت آريا پرســيس  و 
محصول موسسه رسانه هاى تصويرى است. پخش 
بين الملل اين فيلم را  موسســه سوره سينماى مهر 
بر عهده دارد. نمايش عمومى اين فيلم در گروه هنر 

و تجربه خواهد بود.

«گوركن» در همدان
 روى صحنه مى رود

دوره  نهميــن  منتخب  «گوركــن»،  نمايــش   
تئاتر«صاحبــدالن» در همــدان بــه روى صحنه 

مى رود.
«گوركــن» در همدان بــه روى صحنه مى رود .  به 
گزارش نقــل از روابط عمومــى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان همدان، نمايش «گوركن» 
نوشــته عليرضا حنيفــى و كارگردانــى كيانوش 

بهروزپور، كارى از گروه نمايشى سايه است.
اين نمايش حكايت مردى از گروه اشقياســت كه 
در واقعــه كربال حضور دارد؛ اما پس از مرگ هيچ 
گوركنى جنازه او را به خاطر اعمال بى شرمانه  اى كه 

در كربال انجام داده، براى دفن نمى پذيرد.
 «گوركــن» از 28 مهر تا 5 آبان مــاه در مجموعه 
تئاتر شــهر همدان اجرا مى شــود و ميثم عزيزى و 
مهــدى كوثرى به  عنــوان بازيگــر در اين نمايش 

حضور دارند.

«اربعين» برند گردشگرى دينى است
 «حضــور ميليون ها نفر در راهپيمايى اربعين كليد موفقيت و دروازه 
توســعه گردشــگرى دينى و معنويت است. از ســوى ديگر، حضور 
ميليون ها نفر در ســرزمين عراق كه يكى از مناطق ناامن خاورميانه در 
جهان مطرح شده، مى تواند ذهنيت هاى منفى به وجودآمده را كه عاملى 

مهم در مراودات سياسى و منطقه اى به شمار مى آيد، تقليل دهد.»
منوچهر جهانيان ـ رئيس دانشــكده علوم گردشــگرى دانشــگاه علم 
و فرهنگ  از دريچه پياده روى اربعين نگاهى به «توســعه گردشــگرى 
تعالى بخش» داشــته و بر ضرورت ثبت اين ابررويداد با همكارى ايران، 

عراق و ساير كشورهاى اسالمى در يونسكو تاكيد كرده است.
عضو هيأت مديره انجمن علمى گردشــگرى ايران در اين يادداشــت 
نوشته اســت: «اربعين هديه الهى اســت كه خداوند رحمان به واسطه 
حضرت اباعبداهللا الحســين (ع) آن را بر عالميان ارزانى داشــته است. 
پيــاده روى اربعين و طى طريق چند صد كيلومترى و گاهى بيشــتر در 
ســرزمين نينوا با حضور چندده ميليونى زائران و دلبســتگان و عاشقان 
حضرت دوست از هر قوم و قبيله اى و از هر رنگ و نژادى و با هر دين 
و مســلكى، گواهى است بر عشق الهى و موهبت خداوندى كه در اين 
برهه از زمان بر مردمان اين دوره جلوه گر شــده، شور و شوق حسينى 
را با شعور و معرفت و شناخت از جهان هستى و درك واقعيت خلقت 
را در انديشــه اسالم ناب محمدى (ص) براى رسيدن به كمال و تعالى 

انسانى و پى بردن به ذات اقدس الهى به ارمغان آورده است.
اجتماع ميليونى ياوران پرچمدار عدالت و صلح و دوستى و اقامه كننده 
عدل و نويدبخش حكومت جهانى مستضعفين بر مستكبران و غاصبين 
را نويد مى دهد. حب الحســين (ع) يجمعنا همانا محبت و دوستى اهل 
بيت و ســاالر و سرور شــهيدان عالم بزرگترين انســجام و وحدت و 

يكپارچگى امت واحده را به وجود مى آورد.
دين و مذهب همواره موجد تاثيرات عميق، كنش هاى پايدار انســانى و 
توسعه جوامع بشــرى بوده است و بشر از همان آغازين خلقت در پى 
شــناخت و آگاهى و كشف ناشناخته ها و ســير در آفاق  و انفس براى 
شــناخت خود و شناخت خالق و درك كمال و هستى در سرزمين هاى 
مختلف بوده اســت و اين مبنا و آغازى براى سفرهاى دينى و مذهبى 
بود كه پايه و اســاس گردشگرى دينى را شكل داد. باورها و اعتقادات 
دينى همواره سرچشــمه ايجاد فرهنگ هــاى گوناگون در جهان بوده و 
تا به امروز ســير و ســفر را در جهان تحت تأثير خود قرار داده است و 
انســان در راستاى اعتقاد و تمســك به يك دين و مذهب براى درك و 
شــناخت هستى و جهان پيرامون آن و شناخت خالق جهان براى نيل به 
كمال و سعادت، كه بشر در جست وجوى آن بود، در زمان هاى قديم در 
شرايطى كه بشر از سيستم حمل ونقل پيشرفته برخوردار نبوده و به راحتى 
نمى توانسته از نقطه اى به نقطه ديگر در جهان سفر كند، سفرهاى دينى 
و معنوى در ميان مردم رواج داشــته اســت. ايمان و اعتقاد راسخ نقطه 
آغازين پيمودن سفرهاى دشوار و سخت در آن دوران محسوب مى شد.

در دين مبين اســالم نيز همچون ساير اديان سفرهاى مذهبى و زيارت 
ائمه معصومين (ع) رواج داشته و مسلمانان در مناسبت هاى گوناگون به 
مكان ها مقدس سفر مى كنند. «اربعين» ازجمله رويدادهاى مذهبى ويژه 
در دين اســالم اســت كه نه تنها به عنوان تنها مراسم چهلم امام معصوم 
براى حضرت سيدالشهدا عليه السالم و ياران باوفاى آن حضرت برگزار 
مى شود، بلكه نشان و نماد ايمان، اعتقاد و باور عميق دينى در دين اسالم 

از قول امام معصوم عليه السالم بيان شده است.
گردشــگرى دينى از جمله مهم ترين گونه هاى ســفر و گردشگرى در 
جهان است كه انگيزه اصلى آن به جهت باورها و اعتقادات دينى همواره 
پذيراى گردشــگران و زائران در جهان بوده و سبك و سياق آن با ساير 
گونه هاى سفر و گردشگرى متفاوت است. به طورى كه در سال هاى اخير 
افراد با گرايش ها و اديان و مذاهب مختلف نيز به اين ابررويداد فرهنگى، 
اجتماعى و دينى عالقه مند شده و بخش مهم و قابل  تأمل و توجه از سفر 

و گردشگرى دينى در جهان را به خود اختصاص داده است.

■ حديث:
امام على(ع):

به يتيمانتان نيكى كنيد ، نسبت به نيازمندانتان مواسات نماييدو با ناتوانانتان ُمدارا 
(مهربانى) كنيد .    
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سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

137 مكان مذهبى 
همدان در فهرست 
آثار ملى ثبت شدند

 51 مسجد و 81 مقبره از اين استان در فهرست 
آثار ملى كشــور ثبت شــدند. مديــركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى همدان با 
عنوان اين مطلب گفت: بارگاه ســه پيغمبر شامل 
حبقوق نبى در تويســركان، حجى در  مســجد 
پيغمبر شهر همدان و يوشع ابن شجر در سياه كمر 

مالير قرار دارد.
على مالمير افزود: ايــن اماكن هم از نظر اهميت 
دينى و مذهبى همچنين جاذبه اى كه در معمارى 
هنرى ساخت آنها به كار برده شده، زمينه جذب 

توريست مذهبى را فراهم كرده است.
مالمير اظهار داشت: وجود گنبد علويان در همدان 
نشــان دهنده جايگاه اين استان در تاريخ تشيع و 
خاستگاه شيعيان دارد در عين حال ارزش معمارى 
و گچ برى هاى منحصر به فرد اين گنبد كه مربوط 
به دوره ايلخانى است، از ظرفيت هاى گردشگرى 

همدان حكايت دارد.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان اظهار داشــت: بــا توجه به 
قرار گرفتن مقبره امامزاده محســن در دامنه الوند 
و ويژگى هاى ايــن امام زاده، مطالعات در حوزه 
دامنه شمالى الوند صورت گرفت كه يك پرديس 

گردشگرى مذهبى تعريف شد.
مالمير ادامه داد: به منظور جذب گردشــگر قرار 
است با تمركز به گردشگرى مذهبى، زير ساخت 
ها آماده و خدمات ارائه شــود كه تحقق اين امر 
نيازمند همــكارى اداره كل اوقاف و امور خيريه 

و هيأت امناى اماكن مذهبى و شهردارى است.
وى ادامه داد: يكى ديگــر از ويژگى هاى خوب 
همدان وجود مركز محله ها اســت كه تركيبى از 
مســجد، بازار و حمام در كنار يكديگر اســت و 
اين تركيب زيبا مورد توجه گردشگران قرار گرفته 

است.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان درباره بــارگاه حبقوق نبى 
گفت: در راســتاى برنامه افق ســه ســاله و سند 
توسعه راهبردى استان تا سال 1400 تاكيد شد كه 
در قالب مطالعه الزامات ميراث فرهنگى براى اين 
بنا، الزمات اوقاف و حوزه گردشگرى و خدماتى 

آن پيش بينى شود.
مالمير افزود: در اين راســتا اعتباراتى در سازمان 
برنامه و بودجه در اختيار شهردارى قرار گرفت و 
مشاور در حال مطالعه اين طرح بوده كه قرار است 
در پايــان اين مطالعه با در نظــر گرفتن الزامات، 

چارچوب كارى روشن شود.
در ســامانه اداره كل اوقاف و امور خيريه همدان 
نام يك هزار و 931 مسجد، 477 حسينيه و 799 
موقوفه به ثبت رســيده است. مقبره 233 امامزاده 
واجب التعظيم در همدان قرار دارد همچنين بقاع 

متبركه اين استان داراى 49 هزار رقبه است.

120هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذارى 
در 2 سال

 در 2 ســال اخير 120هــزار ميليارد تومان 
كشور  گردشگرى  تاسيسات  در  سرمايه گذارى 
اعــم از هتــل و دهكده هــاى گردشــگرى و 
مناطق نمونه گردشــگرى صورت گرفته است. 
معاون ســرمايه گذارى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى بــا عنــوان اين 
مطلب  تأكيد كرد: در 2ســال گذشــته بيش از 
يك ميليارد و 800ميليون دالر جذب ســرمايه 
خارجى براى ايجاد هتل و مراكز ســرگرمى و 
تفريحى بــه صنعت گردشــگرى ايران تزريق 

شده است.
حســين اربابى با اشاره به حجم سرمايه گذارى 

خارجى در صنعت گردشگرى ايران، 
همچنيــن بــه 384پــروژه در تمام 4 ســال 
دولت يازدهم بــراى معرفى به بانك ها براى 
برخــوردارى از تســهيالت اشــاره كرد كه 
2 ســال اول دولت دوازدهم به  اين رقم در 
4سال  در  گفت:  اســت.او  رسيده  338پروژه 
300ميليارد  و  2هــزار  نيــز  يازدهم  دولــت 
ريــال تســهيالت به پروژه هاى گردشــگرى 
اختصــاص يافته اســت كه در 2 ســال اول 
دولت دوازدهم اين رقــم به 57هزار ميليارد 
تومان با رشــد 148درصدى نسبت به 4 سال 

رسيد. اميد  و  تدبير  دولت  اول 
330هزار شغل جديد ايجاد شد

حســين اربابى، معاون ســرمايه گذارى وزارت 
ميراث فرهنگــى به ســهم ايــن وزارتخانه در 
توليد اشتغال در كشور اشاره كرد و افزود: در 
2 ســال اخير بيش از 330هزار شغل در بخش 
گردشــگرى و صنايع دستى و حتى كارگاه هاى 

مرمت آثار تاريخى ايجاد شده است.
حســين اربابى اعالم كرد: هزار و 23پروژه 
نيز طى 2 سال گذشته شامل هتل، تاسيسات 
و  رفاهــى  مجموعه هــاى  و  گردشــگرى 
تفريحــى و حتــى اقامتــگاه بومگــردى به 

رسيد. بهره بردارى 
او با اعالم اينكه در2 سال اخير تا پايان شهريور 
98، تعداد يكهزار و 520تاسيسات گردشگرى 
به بهره بردارى رســيد، گفت: تــا پايان دولت 
دوازدهم پيش بينى مى شــود كه 752تاسيسات 

گردشگرى ديگر نيز به بهره بردارى برسد.
معاون ســرمايه گذارى، حقوقى و امور مجلس 
شــده  ارائه  آمارهاى  ميراث فرهنگــى  وزارت 
درخصوص بهبود وضعيت گردشــگرى ايران 
را نشــانه تعادل در چرخه صنعت گردشگرى 
ايران دانســت و گفت: آنچه بــه بهره بردارى 
رسيده است معادل آن چيزى است كه در حال 
احداث اســت و اين موضوع نشــانه سالمت 
گردشگرى  صنعت  در  ســرمايه گذارى  چرخه 
ايران و آينده درخشــان اين صنعت در كشور 

است.

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان از 
پيگيرى اجراى موســيقى محرم براى نخستين بار 
در همدان خبر داد. احمدرضا احسانى اظهار كرد: 
كاربردى شدن جلســات و داشتن نتايج مثبت در 

حوزه توسعه فرهنگى همواره مورد توجه است.
وى از برگــزارى همايش تئاتر صاحبدالن در ايام 
عزادارى شهادت امام حسين (ع) خبر داد و گفت: 
همايش تئاتر «عاشــورائيان» به مــدت يك هفته 
از 28 مهرمــاه در مجتمع آوينى همــدان برگزار 
مى شــود. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همــدان بيان كرد: بــه دنبــال برنامه ريزى اجراى 
موسيقى محرم براى نخستين بار در استان هستيم.

 نگاهى به خاستگاه 
و جايگاه موسيقى محرم در ايران

حماسه عاشــورا و شــهادت امام حسين (ع) در 
تاريخ اعتقادات شــيعيان جهان بويــژه ايرانيان از 
جايگاه بســيار مهمى برخوردار اســت و هدف و 
مقصود ويژه اى در بردارد، به همين دليل آداب و 
رسوم عاشورايى و موسيقى آن يكى از نمونه هاى 
برجسته موسيقى مذهبى در ايران به شمار مى رود.
به نوشــته تاريخ، مراسم سوگوارى محرم از دوره 
آل بويه آغاز شــده و اين مراسم به شيعيان اجازه 
مى داد كه براى شهادت امام حسين(ع) و يارانش 
ســوگوارى كنند كه بهره گيرى از موسيقى از زير 

شاخه هاى اين مراسم است.
ســوگوارى براى مرگ قهرمانان اسطوره اى قبل 
از اســالم نيــز در ايران اهميت ويژه اى داشــت 
كه از آن جمله مى توان به " ســوگ ســياوش " 
شاهزاده ايرانى اشاره كرد كه توسط خوانندگان و 
نوازندگان با آواى محزون اجرا مى شــد و از اين 
موسيقى باعنوان " حلقه سياوش " ياد مى كردند.

موسيقى محرم بخش جدايى ناپذير موسيقى سنتى 
ايران اســت كه اجراى صحيح و مناسب آن در بر 
اين هنر تاثير گذار بوده و موجب اعتالى موسيقى 

هاى آيينى مى شود.
تعزيه، منقبت خوانى، نعت خوانى، روضه خوانى، 
پرده خوانى، شــمايل خوانى و غيــره هر كدام با 
مراســم خاص و موسيقى مناسب ، نشانگر ارادت 
ايرانيان به اميرالمومنين(ع) و فرزندان ايشان است.

به اعتقاد موســيقى شناســان، تمام آوازهاى هفت 
گانه ايرانى بويژه چهارگاه، ماهور، نوا و راســت 
پنجگاه در مراسم ســوگوارى ابا عبدا... (ع) قابل 

اجراست.
هر بخش از موســيقى محرم شــجاعت و از خود 
گذشــتگى شهداى كربال و وقايع 10 روز اول اين 
ماه را به تصوير مى كشــد و سوگوارى حضرت 
عباس (ع)، حضرت على اكبر (ع)، حضرت زينب 

(س) و از همــه مهم تر خود ســيد الشــهدا (ع) 
بخشى از آن است.

به طور معمول تشــريفات مذهبــى نمادين ديگر 
همچون ســينه زنى، زنجير زنى، سنگ زنى و قمه 

زنى در سوگوارى محرم درخور توجه است.
تاثيــر ملــودى هاى بومــى بــر روى نوحه ها و 
سوگوارى ها و شمول سنت ها و آيين هاى محلى 
در سوگوارى عاشورا نمونه هايى از چنين تركيبى 

است.
 تعزيه

تعزيه نوعى نمايش اســت و نمايــش از قديم به 
شــيوه هاى گوناگون براى انجام مقاصد مختلف 
در ميان ملل و اقوام معمول بود و براى تكامل آن 

نويسندگان و كارگردانان كوشش بسيارى كردند. 
تاريخ تعزيه به طور دقيق مشــخص نيســت ولى 
گفته مى شــود با كشته شدن ســياوش، شاهزاده 
ايرانى به دســت افراســياب اين گونه نمايشى در 
ايران آغاز شــد اما تاريخ صحيح تعزيه مشخص 

نيست.
ابراهيــم بوذرى پژوهشــگر موســيقى از تعزيه 
به عنــوان يكى از آيين هاى ديرپــاى آميخته با 
موسيقى مربوط به محرم ياد كرد و گفت: تعزيه 
يكــى از هنرهاى ديرينه ايران اســت كه داراى 
فوايد سياســى بسيار به لحاظ استقالل و ادب و 
اخالق دينى بود ولى به داليل گوناگون در حال 

فراموشى است .

طنين موسيقى محرم 
براى نخستين بار در مادستان

■ تئاتر «عاشورائيان» از 28 مهرماه در مجتمع آوينى همدان روى صحنه مى رود


