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بدنبال جو تحريمی آمريکا 
علیه ايران در 13 آبان

خسارت از تحریم ها 
یا تدبیر ها

توقف وعده ها در ایستگاه فیروزان
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ابتالی 7 درصد همدانی ها به بیماری 
خاموش

 حدود 7 درصد جمعیت شهری کل استان همدان دیابت دارند.
رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
در رابطه با اهمیت تشــخیص دیابت در مراحل ابتدایی بیماری، بیان کرد: هدف 
مسئوالن بهداشت، تشخیص این بیماری در مراحل ابتدایی و کنترل آن است چرا 
که دیابت هنگام بروز عوارض خود، همانند کاهش عملکرد کلیه و ضعیف شدن 

چشم، خود را نشان می دهد و به همین علت به آن بیماری خاموش می گویند.
راضیه ســادات میرمعینی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در سیستم بهداشتی، 
بیماران دیابتی به تناســب سن خود تحت مراقبت هســتند، اظهار کرد: در مراکز 
خدمات جامع پزشــکی مراجعان براساس  ســن مورد آزمایش و غربالگری قرار 
می گیرند؛ آزمایش های تشخیص بیماری دیابت در صورتی که قند خون باالی 125 
باشد در 2 مرحله و اگر باالی 200 باشد در یک مرحله انجام می شود.رئیس گروه 
بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی همدان با الزامی 
دانستن انجام آزمایش های ســالیانه برای افراد باالی 30 سال، مطرح کرد: مصرف 
دخانیات، دیابت بارداردی، ژن خانوادگی و عادت های نامناســب غذایی از جمله 
موارد موثر در بروز و تشــدید بیماری دیابت است این درحالیست که بروز دیابت 
از نوع 2 آن در سنین باالی 30 سال، بیشتر پدیدار می شود.وی با اشاره به مهمترین 
عوارض دیابت برای افراد، گفت: قطع و زخم شدن پا از مهمترین عوارض دیابت 
است که متأسفانه باالترین عوامل قطع پزشکی پا، مربوط به دیابت است.میرمعینی 
با بیان اینکه تنها 3.4 درصد از جمعیت روســتایی درگیر بیماری خاموش هستند، 
عنوان کرد: روســتائیان به علت مراجعه منظم و مرتبشان به مراکز بهداشت اطراف 
زندگی خود، در وقت مناســبی متوجه بیماریشان می شــوند و اقدام به درمان آن 
می کنند، ارتباط خوب روستائیان با مراکز بهداشت نتیجه برنامه ریزی و اجرایی کردن 

برنامه های مناسب بهداشتی، به ویژه غربالگری در روستا است.

 نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســامی گفت: دولت باید با بازســازی 
اقتصاد کشور و ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل 
تورم، فشــارهای اقتصادی را از روی دوش مردم 
بردارد و با بازگرداندن اعتماد مردمی، توطئه  دشمن 

را خنثی سازد.
به گزارش فارس ، امیر خجسته در بین نمازگزاران 
مسجد امام ســجاد)ع( شــهرک مدنی با اشاره به 
اســتیضاح وزرای اقتصــادی دولت اظهــار کرد: 
مجلس با تحت فشــار قرار گرفتــن مردم مجبور 
به اســتیضاح وزرای اقتصادی دولت شد و ضعف 

مدیریتی این افراد نیز باعث برکناری شان شد.
وی ادامــه داد: اما نباید فرامــوش کنیم که در کنار 
ایــن برخوردها مجلس به عنــوان حامی در برابر 
مشــکات به دولت کمک خواهد کرد و هر آنچه 
دولت برای پیشــبرد اهدافش بخواهــد از طریق 

نمایندگان تصویب و تسهیل خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی خاطرنشــان کرد: هرچقدر از شفاف سازی 
فاصله بگیریــم باید منتظر عواقــب جدی آن در 
بین جامعه باشــیم اما اگر به شفاف سازی و طرح 

واقعیــات بــه مردم 
منجر  کنیــم،  عادت 
به کمــک کردن آنها 
و تعامــل  با دولت ها 

خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره 
بــه طرح شــفافیت 
نماینــدگان  آرای 
به  باید  کــه  مجلس 
مجلــس  تصویــب 
برســد خاطرنشــان 
کرد: این طرح دارای 
دو بعد است و تمام 
اقدامات،  فعالیت ها، 
حضور  ماموریت ها، 
آرای  و  غیــاب  و 
طور  به  نماینــدگان 
آن  در  شــفاف 

مشخص می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.
خجســته اظهار کرد: ما معتقدیــم مردم حق دارند 
بدانند نمایندگانشان در مجلس چه فعالیتی می کند 

و با این اتفاق میــزان کارآمدی نمایندگان را ارتقا 
می دهیم.

وی در ادامــه با تاکید بر اینکــه غرب همواره ایران 

را به عدم وجود شفافیت مالی متهم می کند و گروه 
مالی FATF هــم ایران را تحت فشــار قرار داده 
اســت، افزود: جمهوری اسامی با ایجاد، اصاح و 
وجود قانون پولشویی مشــکلی نداشته و ندارد اما 
اینکه از بیرون مرزها و گروه وابســته به کشورهای 
غربی به ما الزام کنند که قانون پولشــویی را به چه 
صورتی اجرایی کنیم، چه کشورهایی را تروریست 
بدانیم و بدون حســاب مــراودات مالی خود را در 
اختیار آنها قرار دهیم دارای سوال و مخالفت ما بود.
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس 
گفــت: دولــت بایــد بــا بازســازی اقتصــاد کشــور 
ــورم  ــرل ت ــازار ارز و کنت ــش در ب ــاد آرام و ایج
مــردم  دوش  روی  از  را  اقتصــادی  فشــارهای 
مردمــی،  اعتمــاد  بازگردانــدن  بــا  و  بــردارد 

توطئه هــای دشــمن را خنثــی ســازد.
در پایان امیر خجســته بنابه درخواســت اهالی و 
هیأت امنای مسجد امام ســجاد)ع( شهرک مدنی 
به دنبــال بحث و گفت وگو بــا اهالی و معتمدین 
این منطقه و بررســی مشکات آنها در پی مذاکره 
با مدیــران اجرایی برای قرار دادن زمینی به منظور 

اجرای کارهای فرهنگی برآمد.

 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: صادرات هر نوع 
دارو و تجهیزات پزشکی بدون دریافت مجوز از سازمان 

غذا و دارو ممنوع شد.
کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: 
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تخصیص ارز دولتی 
به حوزه مواد اولیه دارو و تجهیزات ضروری پزشــکی، 
هر گونه صــادرات در این حوزه ها منــوط به دریافت 

مجوز اداره کل مربوطه از سازمان غذا و دارو است.
وی در این بــاره توضیح داد: از آنجاکــه ارز ترجیحی 
به حوزه دارو و تجهیزات ضروری پزشــکی تخصیص 
می یابد، بنابراین عما نوعی یارانه مســتقیم به این حوزه 
تزریق می شــود. عاوه بر آن با توجه به اتفاقات ماه های 
اخیر و احتمال بروز کمبــود در برخی موارد دارویی و 
تجهیزاتی، قاعدتا اولویــت در حوزه دارو و تجهیزات، 
تامین نیاز داخلی بیماران و مصرف کننده ایرانی اســت. 
بر همین اســاس هر گونه صــادرات در این حوزه ها به 
صورت موردی باید با مجوز اداره کل مربوطه یعنی اداره 
کل دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و 

دارو صورت گیرد.
از 13 آبــان به بعد، اتفاق جدیــدی برای حوزه دارو 

نمی افتد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره تمهیدات 
اندیشیده شده در حوزه تامین دارو با توجه به تهدیدات 
آمریــکا برای اعمال تحریم های جدیــد از 13 آبان ماه، 
گفت: از 13 آبان ماه به بعــد اتفاق جدیدی لزوما برای 
صنعــت دارو نمی افتد؛ چراکه بر خاف همه هیاهوها و 
تبلیغــات ایالت متحده آمریکا در این عرصه، اقدامات و 
اتفاقاتی که می توانســتند و قرار بود انجام دهند، از ماه ها 
پیش در این حوزه انجام داده اند و لذا بعید می دانیم اتفاق 

جدیدی از 13 آبان به بعد، افتد.

وی افــزود: در هر حال با توجه بــه اقداماتی که قبا از 
ســوی طرف مقابل انجام شــده و همچنین تاثیرات آن 
بر بازار و صعنت دارویی کشــور، همزمــان تمهیداتی 
اندیشیده شد که بتوان به صورت حداکثری در مقابل این 
سیاست ها مقاومت کرد؛ بنابراین انتظار اتفاق جدیدی در 
این عرصه را نداریم؛ چراکه به هر حال آنها رنج ملت ها 
را از تحریم دنبــال می کنند و از ماه ها قبل نیز این اقدام 
را هــم در جنگ روانی و هم در اقدامات تهدیدی خود 
علیه تامین کننــدگان مواد اولیه دارویی یا بانک هایی که 

تراکنش مالی ایران را داشتند، انجام داده اند.
جهانپــور گفت: بــا توجه به اینکه از قبــل برای مقابله 
با این تحریم ها تمهیداتی اندیشــیده شــده، امیدواریم 
این تمهیدات جواب دهد و بــه رغم افزایش تحریم ها 
و تهدیدها، شاهد این باشــیم که بتوانیم امنیت دارویی 
بیشــتری را در بازار داخلی برای مردم ایجاد کنیم. اما به 
هر حال این چیزی از شــنائت، دنائت و وقاحت طرف 
آمریکایی در هدف قرار دادن ســامت مردم و محدود 
کردن راه های تامین غــذا و داروی مردم ما کم نخواهد 
کرد و قطعا اقدامــات آنها با هدف افزایش رنج یکایک 
مــردم ایران بوده و این امری ضد بشــری، ضد حقوق 

بشری و ضد حقوق بین الملل است.

برنامه و بودجه در جذب 
اعتبار باغ های سرمازده 
کوتاهی کرده است 
 نماینده مردم تویســرکان در مجلس شورای سامی 
گفت: ســازمان برنامه و بودجه موطف است نسبت به 
جذب اعتبارات مالی تخصیص یافته به باغ های خسارت 
دیده اســتان همدان اقدام کند اما تا کنون کوتاهی کرده 

است. 
محمــد مهدی مفتــح در گفت وگو با خبرنگار تســنیم 
در تویســرکان اظهار داشــت:زمان زیادی اســت که با 
پیگیری های مستمر و فراوان، اعتباری معادل 90 میلیارد 
تومان برای جبران خســارت های وارد شده به باغ های 
شهرستان های اســتان همدان  در سال 94 مصوب شده 
اســت. وی افزود: از این مقدار اعتبار، 30 میلیارد تومان 
برای باغ های خســارت دیده شهرســتان تویسرکان و 
60 میلیــارد تومان نیز برای باغ های آســیب دیده دیگر 

شهرستان های استان همدان اختصاص یافته است.
نماینده مردم تویســرکان در خانه ملت با اشاره به اینکه 
تاش برای اختصــاص و تصویب اعتبــارات اینگونه 
اعتبارات از وظایــف کاری نمایندگان مردم در مجلس 
به شمار می رود، تصریح کرد: در عین حال تاش برای 
جذب این گونه اعتبارات مالی که مصوبه آن گرفته شده 
از وظایف دســتگاه های دولتی مرتبط است که نباید با 
کم کاری باعث به تعویق افتــادن جذب اعتبارات مالی 

شــوند. وی افزود: دریافت اعتبــارات مالی اختصاص 
یافته به باغ ها و مخصوصاً باغ های گردوی شهرســتان 
تویســرکان از مطالبات مردم این شهرســتان است که 
سازمان برنامه و بودجه باید جذب آن را با جدیت دنبال 
کند.به گزارش تسنیم بیش از 90 درصد از مجموع پنج 
هزار و 500 هکتار باغ های گردوی شهرستان تویسرکان 
در اردیبهشــت ماه سال 94 در پی افت شدید و ناگهانی 
دما دچار ســرمازدگی شد و پس از پیگیری های مستمر 
نماینده مردم تویســرکان در مجلس، 90 میلیارد تومان 
اعتبار برای جبران خسارات وارد شده به باغ های استان 
همدان مصوب شــده که 30 میلیارد تومان آن مربوط به 

شهرستان تویسرکان است.

هيچ بيگانه ای برای ما 
دلسوزی نمی كند

 فرمانــده کمیتــه جســتجوی مفقودیــن 
ــا  ــت: ب ــلح گف ــای مس ــتاد کل نیروه س
توجــه بــه توطئــه دشــمنان بایــد بیــش  از 
پیــش هوشــیار باشــیم و بدانیــم هیچ کــس 
ــا  ــرای م ــامی ب ــران اس ــارج از ای از خ
دلســوزی نمی کنــد و تنهــا بــه دنبــال 

ــت.  ــتفاده اس سوءاس
به گزارش فــارس ؛ ســیدمحمد باقرزاده 
در مراســم گرامیداشت شهدای دانشجوی 
شهرســتان نهاوند با اشــاره به اینکه ایران 
اســامی همیشــه مورد تهاجم آمریکای 
جنایت کار بوده اســت، اظهار کــرد: امام 
خمینی)ره( فرمودنــد »آمریکا هیچ غلطی 
نمی کند«، این صحبت امام راحل ریشه در 

توحید دارد.
وی در ادامه به نقش شــهدای هشت سال 
دفاع مقدس و شــهدای جبهه مقاومت در 
ســوریه، یمن، لبنان و عراق اشــاره کرد و 
گفت: اگر امروز شــاهد راهپیمایی سلوک 
حسینی در اربعین امام حسین)ع( هستیم به 

برکت خون شهداست.
مفقودین ستاد  فرمانده کمیته جســتجوی 
کل نیروهــای مســلح یــادآور شــد: در 
دورانی دشــمنان زمانی علیه حج ابراهیمی 
توطئه هایی انجــام دادند اما هیچگاه موفق 
نخواهند بود و ما هم باید از پیش هوشیارتر 

باشیم.
وی در ادامــه بــه مســئله ارتبــاط حوزه 
و دانشــگاه پرداخــت و افزود: رســالت 

دانشگاه ها بیان مفاهیم انقاب است.
سردار باقرزاده با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبــری به الگو قراردادن ســیره و زندگی 
پدران و مادران شــهدا تأکید دارند، یادآور 
شــد: مقام معظم رهبــری فرمودند مراقب 

باشید یادواره های شهدا تکراری نشوند.
وی با اشــاره به اینکه بزرگداشــت شهدا 
باید منتج به ایســتادگی و سر خم نکردن 
مردم ایران در برابر آمریکا شــود، بیان کرد: 
پیــروزی و نصرت همچنان که خداوند در 
آیات مختلف قرآن کریم وعده داده، از آن 

ماست.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان ما در 
گذشــته و امروز غرق در عده و تجهیزات 
نظامی خود شدند در حالی که آرامش دهنده 
دل ها خداســت، افزود: نبــود آرامش مانع 
اســتفاده از تجهیزات می شود، مانند جنگ 
لبنان که اسرائیل هر آنچه داشت را به میدان 
آورد اما در نهایت گوسفندوار عقب نشینی 

و فرار کرد.

امیر خجسته:

دولت اعتمـاد مـردم را بـازگـرداند

بدون مجوز سازمان غذا و دارو

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع شد

موكب امام حسن)ع( 
نماد همکاری 

هيأتهای مردمی 
و شهرداری 

منطقه 3همدان 

■ مساجد شهرک  مدنی 
قاسم آباد، شورین، مزدقینه 
تفریجان روزانه از ۱200 زائر 

پذیرایي کردند

روزنگار13آبان در نیم قرن گذشته

تبعید تا تحريم
7 روز تا اجالس فرصت باقی است 

رونمایي از تمبر یادبود 
اجالس جهانی گردشگری 

 در حالــی که تنها 7 روز تا از راه رســیدن اجاس 
جهانی گردشگری زمان باقی است . برنامه های مدون 
در دبیــر خانه اجــاس جهانی گردشــگری وارد فاز 

اجرایی شده است .روز گذشته تمبر چهلمین  اجاس 
جهانی گردشــگری در نشست خبری اجاس جهانی 

گردشگری در استانداری همدان رونمایی شد.

26 آبان مديران بازنشسته همدان خداحافظي مي کنند

13روزتاپايانکاربازنشستهها
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خبرخبر

همدان 1200 تاکسی فرسوده دارد
 مدیر معاونت تاکسیراني و حمل و نقل بار و کاالی شهر همدان از وجود یک هزار و 200 تاکسی فرسوده در شهر همدان 

خبر داد.
میاد کریمی در گفت وگو با  فارس با بیان اینکه یک هزار و 200 تاکســی فرســوده در شهر همدان وجود دارد، اظهار کرد: از 

سال گذشته تاکنون بالغ بر 280 تاکسی نوسازی شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به میانگین کشوری رقم قابل توجهی از تاکسی های همدان نوسازی شده اند، گفت: آمادگی نوسازی 

تمام تاکسی ها را داریم اما سایت ایران خودرو و سایپا هماهنگی الزم را در این زمینه ندارد.
مدیــر معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شــهر همدان بیان کرد: با توجه به پیگیــری صورت گرفته تعدادی از 

تاکسی های همدان از سال گذشته نوسازی شده اند و برای نوسازی بقیه خودروها نیز تاش خواهیم کرد.
وی گفت: با باالرفتن افزایش قیمت خودروها، سایت ایران خودرو و سایپا بسته شده و به همین دلیل نتوانسته ایم تاکسی های 
بیشتری در شهر همدان نوسازی کنیم. کریمی خاطرنشان کرد: از آنجا که نیاز به همکاری شرکت های خودروساز وجود دارد، 

نمی توان گفت که تا پایان سال چه تعداد تاکسی باز هم نوسازی خواهد شد؟

شرکت 4000 معلم همدانی در برنامه درس پژوهی
 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اســتان همدان از شــرکت بیش از 4 هزار آموزگار استان در برنامه درس پژوهی 

خبر داد.
یاسر نانکلی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه انجام درس پژوهی در مدارس توسط آموزگاران یکی از راهکارهای غنی سازی 
فرهنگ آموزش و افزایش کارایی نظام آموزشــی اســت، اظهار کرد: درس پژوهی مدارس را تبدیل به سازمان های یادگیرنده 
می کند. وی با بیان اینکه درس پژوهی سازمان های یادگیرنده وادار به انجام پژوهش های مشارکتی توسط معلمان کمک می کند، 

افزود: سال تحصیلی گذشته بیش از 4 هزار آموزگار استان در برنامه درس پژوهی شرکت کردند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: در همین راستا 130 اثر همکاران دوره ابتدایی از مناطق به 

دبیرخانه استانی برنامه درس پژوهی راه پیدا کرد.
وی خاطرنشــان کرد: آثار درس پژوهی مدارس مقداد شهرستان بهار، حاج زرگرها و شهید جابر شیرزادی شهرستان 
مایر، شــهید صابریان رنجبر ناحیه یک همدان و وحدتی پویا ناحیه 2 همدان به عنوان آثار برتر اســتان به دبیرخانه 

ارسال شد. کشوری 

نانوایي ها هم نان مردم را آجر کرده اند
مهدي ناصرنژاد «

 عفریت گراني قیمت ها این روزها به شــدت به ُگرده قشرهاي 
کم درآمد فشــار مي آورد و ســواري مي گیرد. به نظــر مي آید هیچ 
چــاره اي و راهکاري هم براي تعدیل قیمت ها از ســوي هیچ نهاد 
و مسئولي متصور نیســت و روند چاره جویي براي مقابله با گراني 
قیمت کاالهاي پرمصرف توسط مسئوالن مربوطه به نحوي است که 
مردم با شرایط موجود کنار بیایند و به قول معروف و آن ضرب المثل 
عامیانه که »آش خالته،  بخوري پاته، نخوري پاته« باید تحمل کنیم و 

مدیریت منفي یا همان معکوس با قضیه داشته باشیم.
وقتي در چنین شرایطي و در اوج گله مندي عام و خاص از گراني ها 
و برخي کمبودها، دولت محترم تصمیم مي گیرد بســته حمایتي در 
اختیــار قشــرهاي کم درآمد بگذارد و بحث شــارژ مالي 300 هزار 
توماني بــراي طبقات ضعیــف و حقوق بگیر جامعه اســت؛ یعني 
اینکه بــراي کاهش قیمت ها کاري نمي توان انجام داد و فعًا باید با 
بسته هاي حمایتي آنهم براي قشرهایي خاص، ساخت و تحمل کرد. 
اما حرف و موضوع نوشــتار امروز ما، مطلب دیگري است! که هم 
مي تواند با زلزله گراني ها ارتباط داشــته باشد و هم مي تواند خارج 
از این موضوع قرار گیرد و خب هرچه که هست و هر آنچه هم که 
نیست، مهم اجحاف به مردم است، شاید هم به نحوي سوء استفاده 
از شرایط موجود باشد و شاید هم بي اعتنایي و بي اطاعي مسئوالن 
امر کــه چرا از قدرت خود و از تعهدي که نســبت به مردم دارند، 

استفاده خوب به عمل نمي آورند.
موضوع این اســت که گراني و کمبود و نبود و هرچه که هست به 
نحوي قابل تحمل است، اگرچه اجبار باشد! اما کم فروشي و تخلف 
و ظلم مضاعف به مردم در چنین شرایطي اصًا قابل تحمل نیست، 

که گناه آن هم مستقیمًا به گردن دست اندرکاران مربوطه است. 
چند شــب پیش یکي از همســایگان محل ما که مرا مي شناســد و 
مي داند قلم به دســت هستم، یک عدد نان سنگک به دست گرفته و 
به در خانه ما مراجعه کرده اســت. ابتدا تصور کردم همســایه عزیز 
ما،  نان سنگک نذر کرده است و قصد دارد نذري اش را اد کند. یک 
جورایي هم به دلم نشســت که کاش چیز دیگري از خدا خواســته 
بودیم! اما نه منظور بچه محل ما این بود که »فاني شما که خبرنگار 
هســتي، چرا نمي نویســي نانوایي ها به جاي یک نان سنگک کامل، 
نصف سنگک به دست مشتري مي دهند؟« گفتم: »این نان که دست 
نخورده اســت و به نظر مي آید یک  عدد کامل باشــد«، پاســخ داد 
که »بله، اما وزن و قدوقواره اش نصف ســنگک هاي معمولي است«. 
خوب که دقت کردم و ســبک و سنگین شــد، متوجه شدم حرف 
درســتي مي زند و نان سنگک کذایي ما اصًا در فرم متعارف نیست. 
گفتم: »برخي کبابي ها که نان داغ و کباب داغ مي فروشند، از نان هاي 
این اندازه اي اســتفاده مي کنند«. پاســخ داد که »نخیر عزیزم این نان 
ســنگک را غروب روز یکشنبه 6 آبان ماه از نانوایي سر گذر همدان 
خریده ام.« انصافًا که تعجب آور بــود، چون این روزها نه خبري از 
افزایش قیمت نان در همدان روي خروجي رســانه ها داشته ایم و نه 
خبري از کم شــدن و نصف شدن چونه نان در نانوایي ها و بنابراین 
نتیجه مي گیریم که برخي نانواي ها خودســرانه اقدام به کوچک پزي 
مي کنند و خلق ا... هم که گناهي ندارند سر هر موضوعي با فروشنده 
و کاســب و توزیع کننده بحث و جدل و مشاجره کنند که چرا گران 

است؟ و چرا کم است؟ و چرا تقلبي!؟
این معنا به عهده مسئوالن محترم شوراي آرد و نان است که زحمت 
بکشــند و در کنار انبوه کار و گرفتاري و جلسه! و رونق آبدارخانه 
اداره! یک سري هم به حوزه مأموریت خود بزنند و اگر شده به طور 
محرمانه وضعیت نانوایي ها را بررســي کنند و اجازه ندهند بیش از 

این مردم به زمین و زمان و دولت بدبین شوند.
این درســت که برخي نانوایي ها به اصطاح پخت آزاد دارند و آرد 
آزاد تهیــه مي کنند، اما مفهومش این نیبســت که هر کاري دلشــان 
مي خواهد انجام دهند و مشــتري هم حق اعتراض نداشــته باشد؛ 
چراکه همان آرد آزاد و پخــت آزاد هم قاعده و قانون دارد و نباید 
مسئوالن اجازه دهند که هر مسأله کوچک و یا بزرگ به چماق تکفیر 
تبدیل شــود!!! البته قیمت انواع نان فانتزي از ماه هاي گذشته گران 
شــده اســت و هم  اینکه قیمت هر قرص نان باگت یک لقمه اي در 

همدان حدود 500 تومان ناقابل است!!!

آوار آهن بر سرکارگر همدانی
 بر اثر سقوط آهن از جرثقیل و اصابت آن بر سر کارگر جوان، این 

فرد در دم جان باخت.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: کارگران یک کارگاه سازه فلزی 
مشــغول به فعالیت در این مجموعه بودند که شاهد این حادثه مرگبار 

شدند.
علی احسان صالح در گفت و گو با ایرنا افزود: در این حادثه، هنگامی 
که شاخه های آهن به وسیله جرثقیل جابجا می شد، ناگهان یک شاخه 
آهن از چنگ جرثقیل رها شــده به یکی از کارگران که مشغول به کار 
بود برخورد کرد.مدیرکل پزشکی قانونی اضافه کرد: جوان 32 به علت 
شدت صدمه وارده ، پیش از حضور نیروهای امدادی در دم جان خود 
را از دست داد.احسان صالح ادامه داد: جسد این جوان به دستور قاضی 
کشیک به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه 
دارد.طبق آمار رسمی منتشر شده توسط پزشکی قانونی، حوادث کار در 
نیمه نخست سال جاری جان 18 همدانی را گرفت و همچنین در این 
مدت 216 شهروند شامل چهار زن و 212 مرد مجروح و مصدوم شدند.

سامانه صدور مجوز تاسیس مرکز مشاوره 
ازدواج راه اندازی شد

 ســامانه الکترونیکی مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم 
خانواده در همدان راه اندازی شد.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان همدان اظهار داشت: متقاضیان 
www.moshaver.msy.gov. برای اخذ مجوز به آدرس اینترنتی

ir مراجعه کنند.
محــرم روزبه در گفت وگو با ایرنا افــزود: مدت زمان اعتبار مجوزها 
2 سال تعیین شــده و متقاضیان تاسیس مرکز پس از طی روال ثبت و 

بررسی درخواست ملزم به گذراندن دوره های آموزشی هستند.
روزبه بیان کرد: مدارک متقاضیان در صورت تایید صاحیت ظرف 30 
الی 40 روز بررســی می شود و سپس مکان معرفی شده برای تاسیس 

مرکز مشاوره مورد بازدید قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت دریافت تاییدیه مکان، مجوز الزم برای 

راه اندازی مرکز مشاوره صادر خواهد شد.
معاون فرهنگــی اداره کل ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان کرد: 
عاوه بر ارایه مدارک شناســایی شخص متقاضی اخذ مجوز تاسیس، 
تصویر درخواست متقاضی با مهر و امضای دستگاه مورد نظر، تصویر 
اساسنامه رسمی و تایید شده وزارت کشور، تصویر آگهی ثبت موسسه 
در روزنامه رسمی، تصویر تعهدنامه موسس مبنی بر گذراندن دوره های 
اباغ شده در آیین نامه قبل از دریافت مجوز و صویر پروانه سازمان نظام 

روانشناسی و مشاوره موسس نیز باید ارسال شد.
وی خدمات قابل ارایه در این مراکز را شــامل ازدواج )پیش و پس از 
ازدواج(، آموزش و مشاوره در خصوص حقوق و وظایف متقابل زن، 
مرد و فرزندان در خانــواده، امور اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری 
خانواده، ارتقا سطح توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی و آسان 

سازی همسر گزینی برشمرد.

مرگ کارگر نهاوندی بر اثر ریزش آوار 
ساختمان

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام:هنوز از حادثه دردناک ریزش آوار که بر 
اثر گود برداری غیر اصولی در نهاوند سبب مرگ 4 کارگر ساختمانی در 
نهاوند شد زمانی نگذشته است که صبح شنبه یک کارگر ساختمانی در 

جریان تخریب یک ساختمان زیر آوار جان داد.
مسئول آتش نشانی نهاوند از فوت یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش 
آوار در نهاوند خبر داد.اکبر مولوی با اعام این خبر افزود: ساعت 10 و 
30 دقیقه روز  شنبه در محله فرمانداری نهاوند کوچه سینا بر اثر ریزش 
آوار فردی دچار آسیب دیدگی شد.وی با اشاره به حضور عوامل آتش 
نشانی نهاوند در محل حادثه، گفت: عوامل آتش نشانی نهاوند پس از 
حضور با فاصله اقدام به آوار برداری کرده و مصدوم را خارج کردند.

مسئول آتش نشانی نهاوند گفت: متاسفانه این فرد بر اثر شدت جراحات 
وارده پس از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

1- هیات گرجستانی درراه استان است. گفته می شود بزودی هیاتی 
از گرجســتان به منظورمشارکت در اجرای پروژه اقتصادی به استان 

می آید.
گویا این هیات به دعوت نماینده نهاوند وبرای ســرمایه گذاری در 
واحد واگن ســازی دراین شهرستان خواهد آمد.گفتنی است پروژه 

ماشین سازی در نهاوند پس از5 سال هنوز اجرائی نشده است.
2- گزینه جدید به کاندیداهای استانداری همدان اضافه شده است. 
گفته می شــود این فرد که دارای ســابقه مدیریت دراســتان است 
ازشــانس باالیی برای انتصاب برخورداراســت. گویا وی از طیف 
سیاسی نزدیک به دولت بوده و درانتخابات مسئولیت های انتخاباتی 

داشته است.
3- مجمع نمایندگان اســتانها جلسات فوق العاده تشکیل می دهند.

گفته می شــود نمایندگان استانهایی که مدیران ارشد مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشسته هاشده اند برای انتخاب مدیران قوی اقدام 
به برگزاری نشســت های ویژه کرده اند.گویا تعیین شــاخص های 
مدیران مطلوب و معرفی لیست افراد دارای شرایط دردستورکاراین 
جلسات می باشد. گفتنی است دراســتان همدان نماینده ها تاکنون 

موضع سکوت درپیش گرفته اند.

 در حالی که تنها ۷ روز تا از راه رسیدن 
اجالس جهانی گردشگری زمان باقی است 
. برنامه هــای مدون در دبیر خانه اجالس 
جهانی گردشــگری وارد فاز اجرایی شده 

است .
روز گذشته تمبر چهلمین  اجالس جهانی 
گردشــگری در نشســت خبری اجالس 
جهانی گردشــگری در استانداری همدان 

رونمایی شد .
این رونمایی بــا حضور معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار، شهردار، مدیرکل 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی، مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر، 
مدیرکل صداو سیما و رئیس هیات مدیره 
دهکده گنجنامه و اصحاب رســانه همراه  

بود.
 مشکل مالی نداريم

همچنین در آستانه برگزاری اجاس جهانی 
گردشگری در همدان،  روز گذشته نشست 
خبری با محوریت ایــن اجاس با حضور 

خبرنگاران همدان برگزار شد. 
معاون عمراني استاندار همدان در این نشست  
بــا تأکید بر اینکه باید ظرفیت های همدان را 
به دنیا بشناسانیم، گفت: یکی از مسائل مهم 
برای شناساندن همدان برگزاری رویدادهای 
بین المللی و حساس سازی نسبت به معرفی 

همدان است. 
محمدرضا عراقی عنوان کرد: خوشــبختانه 
برگزاری این رویداد بین المللی شاید خیلی 

مهمتر از آن چیزی شد که فکر می کردیم.
وی بیان کرد: با وجود اینکه آمریکا 13 آبان 
را برای شــروع تحریم ها اعام کرده ما کار 

اجاس را پیش می بریم و ابایی هم نداریم.
وی با بیان اینکه دشــمنی آمریکا با ایران کار 
امروز و فردا نیســت، گفت: دشمن همواره 
ســعی بر ضربه زدن به کشور ما دارد اما ما با 
قدرت پیش می رویم و آمریکا به اهداف خود 

نخواهد رسید.
وی با بیان اینکــه اهمیت برگزاری اجاس 
جهانی گردشــگری نســبت بــه قبل صد 
چندان بیشتر برای ما مهم است، اظهار کرد: 
گردشــگری صنعت جدیدی در دنیاست و 
باید بر این اساس سازوکارهای آن را در نظر 

گرفته و آن را رشد دهیم.
عراقــی با تأکید بر اینکــه باید ظرفیت های 
همدان را به دنیا بشناســانیم، گفت: یکی از 
مسائل مهم برای شناساندن همدان برگزاری 
رویدادهای بین المللی و حساس سازی نسبت 

به معرفی همدان است.
وی میزبانــی همدان بــرای اجاس جهانی 
گردشــگری را مصادف با چهلمین سالگرد 
انقاب اسامی دانســت و گفت: دبیرخانه 
این اجاس با 15 کمیته در شرکت علیصدر 
تشکیل شــده و ســازمان میراث فرهنگی، 
اصحــاب رســانه، تله کابین گنــج نامه و 

شهرداری نیز همکاری الزم را داشتند.
معاون عمرانی اســتاندار همدان با بیان اینکه 
شــهرداری نیز در حال عضویت در سازمان 

جهانی گردشــگری اســت، گفت: معتقدم 
توسعه ما در توجه به بخش گردشگری است  
که اکنون ســه بخش از همدان در ســازمان 

جهانی گردشگری عضو هستند.
وی گردشگری را در همدان از اهمیت باالیی 
دانســت و افزود: امیدواریم این اجاس در 
سطح بســیار باالیی برگزار شود و هرچقدر 
بخش دولتی و خصوصی همراستا باهم پیش 

روند کارها بهتر انجام خواهد شد.
عراقی معاون عمرانی استاندار در ادامه با بیان 
اینکه استاندار همدان تا روز 26 آبان به عنوان 
مدیر ارشــد اســتان فعالیت خواهد داشت، 
گفت: بیشتر اعتبارات تخصیصی به اجاس 

هزینه شده است.
وی با بیان اینکه با مشکل مالی چندانی برای 
برگزاری اجاس مواجه نیستیم، بیان کرد:البته 
از رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز خواستیم 
نسبت به تزریق اعتبارات اقدام کنند که بعید 
می دانم با شــرایط فعلی بشود در این زمینه 

کاری کرد.
 استقرار کرسی شهر جهانی

 ابن سینا در موسسه اکو
شــهردار همدان نیز با اشــاره به عضویت 
شهرداری در ســازمان جهانی گردشگری، 
از استقرار کرسی شــهر جهانی ابن سینا در 

موسسه اکو در سازمان ملل خبر داد.
عبــاس صوفی اظهــار کرد: برگــزاری این 
رویدادها فرصتی است تا بتوانیم ظرفیت های 
همدان را در جهان بشناسانیم زیرا ظرفیت های 

همدان در جهان بی نظیر است.
وی بیان کرد: متاســفانه تاکنون نتوانســتیم 
ظرفیت هــای همدان را در ســطوح ملی و 
بین المللی بشناسانیم و این اجاس فرصت 

مغتنمی است.
وی با بیان اینکه این اجاس می تواند ما را در 
رسیدن به اهداف و توسعه گردشگری یاری 
رساند، گفت: ســازمان جهانی گردشگری 
تاکنون هیچ شــهرداری را بــرای عضویت 
نپذیرفتــه بود کــه همدان به عنــوان اولین 

شهرداری به این سازمان پیوسته است.
صوفــی با بیان اینکه بــه زودی افتتاح مرکز 
توسعه همکاری بین المللی همدان را شاهد 
خواهیــم بود، گفت: ایــن موضوع می تواند 
در اشتغالزایی نیز اثرگذار باشد زیرا کارهای 
اســتقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در 

همدان نیز در حال پیگیری است.
 رشد ۳۰ درصدی حضور گردشگر 

در همدان
مدیر کل ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري استان همدان از رشد 30 
درصدی حضور گردشگر در همدان خبر داد.

علی مالمیر اظهار کرد: در سال جاری شاهد 
رشد حدود 30 درصدی گردشگران در اماکن 
اقامتی همدان بوده ایموی با بیان اینکه شعبه 
دفتر بررســی ها در میراث فرهنگی همدان 
ایجاد می شــود، گفت: این دفتر به تســریع 
صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار 

کمک خواهد کرد
 مدیر کل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان همدان تصریح 
کــرد: 157 کشــور عضو ســازمان جهانی 
گردشگری هستند اما الزامی به حضور همه 

کشورها در اجاس وجود ندارد.
مالمیر با بیان اینکه هم افزایی بین دستگاه ها و 
رویکرد گردشگری از دستاوردهای اجاس 
اســت، افزود: همه دســتگاه ها بــه گونه ای 
در حوزه گردشــگری حضور پیدا می کنند 
که نشــان از آثــار این رویدادهــا و تقویت 

گردشگری دارد.
 اعطای گواهینامه بین المللی در پنل 

تخصصی اجالس جهانی گردشگری
عضو هیأت رئیسه سازمان جهانی گردشگری 
هــم از اعطــای گواهینامــه بین المللی به 
شرکت کنندگان در پنل های تخصصی اجاس 
جهانی گردشگری خبر داد. حمیدرضا یاری 
اظهار کرد: از 21 تا 23 آبان ماه شاهد حضور 
اعضای سازمان جهانی گردشگری در همدان 
خواهیم بود و حضور اعضای هیات رئیســه 

سازمان نیز قطعی شده است.
وی با بیان اینکه تیم پیشرو سازمان جهانی 17 
آبان در همدان حضور خواهد داشــت، بیان 
کرد: برنامه اصلی اجاس روز 21 آبان ماه با 
مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد که به مدت 

45 دقیقه پیش بینی شده است
عضو هیأت رئیسه سازمان جهانی گردشگری 
بیان کرد: از بعداز ظهر روز 21 آبان پنل های 
تخصصی اجاس در هتــل باباطاهر برگزار 
خواهد شــد که موضوعــات آن در حوزه 
گردشگری و با حضور 10 نفر از اساتید بنام 

دنیاست.
وی از اعطــای گواهینامــه بین المللــی به 
شرکت کنندگان در این پنل ها خبر داد و با بیان 
اینکه در این برنامه پس تور نیز در نظر گرفته 
شده است، افزود: بازدید از غار علیصدر، باغ 
موزه دفاع مقدس، حضــور در الله جین در 

برنامه قرار دارد.
یاری با بیان اینکه اجاس جهانی گردشگری 
بزرگترین اجاس گردشــگری طی 40 سال 
اخیر در کشور اســت که به میزبانی همدان 
برگزار می شــود افــزود: در این اجاس 15 
کمیته تشکیل شده که هر کمیته ای کار خود 

را دنبال می کند.
در دبیر خانه چهلمیــن اجاس بین المللی 

گردشگری  15 کمیته اجرایی فعال است.
کمیته مالی، کمیته تدارکات، کمیته تورها و 
راهنمایان، کمیته هدایا، کمیته مترجمان، کمیته 
اطاع رسانی، کمیته تبلیغات و کمیته سمعی 

و بصری از جمله کمیته های فعال هستند.
همچنین کمیته هماهنگــی و برنامه ریزی، 
کمیتــه دعوت از پذیــرش، کمیته پذیرایی، 
کمیته اســتقبال و کمیته امنیت و حراست از 
دیگر کمیته هــای در حال فعالیت دبیرخانه 

اجاس است.
در این نشست عاوه بر رونمایی از تمبر از 
پوستر جشنواره پاییزی که بیانگر تخفیفات 
50 درصدی مراکز اقامتی و خدماتی در حوزه 

گردشگری نیز رونمایی شد .

 مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان 
همدان با بیان اینکه باید به موضوع پدافند 
غیرعامل بیش از گذشــته توجه داشــت، 
گفت: پدافنــد غیرعامل صلح آمیزترین و 

معقول ترین روش دفاعی است.
بــه گزارش  فارس محمد پــورداوود در 
همایش گرامیداشــت هفتــه پدافند غیر 
عامل با اشاره به فرا رسیدن 13 آبان، روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: 
امســال در شرایطی به اســتقبال 13 آبان 
می رویــم که دشــمنان و بدخواهان نظام 
اسامی همچنان به دنبال تحریم و تهدید 

هستند.
وی اشاره ای به 40 سالگی انقاب اسامی 
کرد و گفت:  ســه عنصر رهبری، ایمان و 
مــردم را باید از عوامل پیروزی انقاب و 
پایداری نظام بدانیم زیرا این ســه عنصر 
باعث می شــود که از شــرایط سخت به 

راحتی عبور کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
در ادامه با اشــاره به ضــرورت تبیین و 
فراگیری پدافند غیــر عامل در مواجهه با 
تهدیدات مختلف دشــمنان، عنوان کرد: 
باید به موضــوع پدافند غیرعامل بیش از 

گذشته توجه داشت.
وی هــدف عمــده پدافنــد غیرعامل را 
عنوان  ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری 
کرد و افــزود: موضوع پدافند غیرعامل را 
باید با برنامه ریــزی دنبال و آن را در بین 
مردم نهادینه کرد زیرا می تواند به توســعه 

پایدار کمک کند.
پــورداوود با بیان اینکــه پدافند غیرعامل 
صلــح آمیزتریــن و معقول تریــن روش 
دفاعی است، گفت: پدافند غیرعامل یک 
دانش بین رشــته ای است و باید آن را به 

یک فرهنگ تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل تمام 
نیروها، ســازمان ها و حتی مردم  نهادها، 
عادی می توانند نقش موثری را ایفا کنند، 
ادامه داد: آشنایی دانش آموزان با موضوع 
پدافنــد غیرعامل، مقابله با آســیب ها را 

آسانتر می کند.
ــدان  ــرورش هم ــوزش و پ ــرکل آم مدی
هفتــه پدافنــد غیرعامــل را فرصتــی بــرای 
ــای  ــر در فضاه ــای موث ــرای برنامه ه اج
اجرایــی  دســتگاه های  و  آموزشــی 
دانســت و افــزود: هــر چنــد بایــد همــه 
ــه  ــد روز و هفت ــا را بای ــا و هفته ه روزه
پدافنــد غیرعامــل دانســت، چراکــه ایــن 
نکتــه امــروز بــرای کشــور بســیار حائــز 

ــت اســت. اهمی
بــا هماهنگــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــازی  ــی و فرهنگ س ــتگاه های اجرای دس
در ایــن زمینــه، بتوانیــم آحــاد جامعــه را 

ــم،  ــدات و آســیب ها آشــنا کنی ــا تهدی ب
خاطرنشــان کــرد: پدافنــد غیرعامــل 
باعــث خواهــد شــد تــا در شــرایط 
ــان  ــکات در ام ــد مش ــی از گزن بحران

ــیم. باش
در ادامــه مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل 
اســتانداری همدان با اشــاره به اقدامات 
کشــورهای مختلف در حفاظت از مراکز 
مهــم و زیرســاخت ها در برابر خطرات 
احتمالــی، اظهار کرد: بایــد اقداماتی در 
راســتای پدافند غیرعامل انجام شــود تا 
انواع تهدیدات اعم از نظامی و ســایبری 

خنثی شود.
هاشــم صوفی آمادگی و حضور مردم را 
شرط اصلی تحقق پدافند غیر عامل عنوان 
کرد و خاطرنشــان کرد: از ســال گذشته 
پیوســت پدافنــدی برای تمــام پروژه ها 

الزامی شده است.

7 روز تا اجالس فرصت باقی است 

رونماييازتمبريادبوداجالسجهانی
گردشگری

مديرکل آموزش و پرورش همدان:

پدافند غیرعامل صلح آمیزترين و معقول ترين روش دفاعی است اعتیاد به مصرف گل در حال افزایش است
 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان هشدار داد: دامنه 
اعتیاد به مصرف مخدر صنعتی گل در حال شــیوع است و امسال 

کشفیات این نوع مواد مخدر 40 درصد افزایش یافته است.
هــادی قزوینه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: برخی بر این باورند 
که ُگل اعتیاد آور نیســت اما داده های علمی گویای این است که 
مصرف کنندگان این نوع موادمخدر 125 مرتبه بیش از سایر معتادان 
به سمت استعمال مواد پرخطری نظیر هروئین و شیشه گرایش می 
یابند.وی اضافه کرد: تصور اعتیاد آور نبودن ُگل و تاثیر در شادابی 
و نشاط انسان تصور کاذبی اســت چراکه هر گونه شور و شعف 

ناشی از مصرف گل موقتی است.
رئیس پلیس مباره با موادمخدر اســتان همدان ادامه داد: معتادان به 
مصرف گل دچار بیماری هایی نظیر افســردگی، دوبینی، افزایش 

ضربان قلب و استرس می شوند.
قزوینه گفت: برخی سودجویان نیز با بهره گیری از فضای مجازی 
اقــدام به تبلیغ های دورغین در زمینه اعتیاد آور نبودن مصرف گل 
و آزاد بودن مصرف آن در دیگر کشورها می کنند.وی با بیان اینکه 
گرایش بــه مصرف این نوع موادمخدر در بین جوانان و نوجوانان 
زیاد است از خانوادها خواست نسبت به این موضوع با حساسیت 

عمل کرده تا شاهد معتاد شدن فرزندانشان نباشند.



C M Y K

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

يکشنبه  13 آبان ماه 1397  شماره 3329

3

خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

2واحد صنعتی فروسیلیس در مالیر آماده بهره برداری 
است

 2 واحد بزرگ صنعتی فروســیلیس در شهرک صنعتی جوکار مایر با حجم سرمایه 
گذاری یک هزارو 400 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مایر گفت: شرکت فروسیلیس غرب پارس نخستین 
واحد فرآوری سیلیس در شهرک صنعتی جوکار بود که مرحله نخست آن با میزان سرمایه 

گذاری 452 میلیارد ریال در سال 93 به بهره داری رسید.
داریوش صفاری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ظرفیت تولید این واحد صنعتی در 
مرحله نخست ساالنه 12 هزار تن فروسیلیسیوم است و برای 170 تن شغل ایجاد کرده 

اســت.وی ادامه داد: طرح توسعه این شرکت بزرگ صنعتی نیز در زمینی به مساحت 28 
هزار مترمربع و زیربنای هفت هزار مترمربع به حجم ســرمایه گذاری 650 میلیارد ریال 

در شهرک جوکار احداث شد.
صفاری ارزش ماشــین آالت خارجی این واحد صنعتــی را 3.2 میلیون یورو و ارزش 
داخلی ماشــین آالت را 190 میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: این شرکت صنعتی در طرح 

توسعه خود 200 میلیارد ریال از بانک صنعت و معدن تسهیات دریافت کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مایر گفت: شــرکت فروســیلیس غرب پارس در 
طرح توســعه خود ساالنه قادر به تولید 12 هزار تن و در مجموع 2 مرحله 24 هزار تن 

تولید فروسیلیسیوم است.

صفــاری ادامه داد: دومین واحد بزرگ صنعتی نیز با عنوان »شــرکت آهن و ســیلیس 
آذرخش« با ظرفیت تولید ســاالنه 12 هزار تن فروسیلیسیوم و سه هزار و 600 تن پودر 

سیلیکا در شهرک صنعتی جوکار احداث شده و آماده بهره برداری است.
وی مســاحت کل ایــن واحد بزرگ صنعتی را 55 هــزار و 950 مترمربع و زیربنای 12 
هزارو 194 مترمربع عنوان کرد و گفت: در مجموع 740 میلیارد ریال اعتبار برای احداث 

این واحد هزینه شد.
صفاری ظرفیت ایجاد اشتغال در این واحد بزرگ صنعتی را 130 تن عنوان کرد و افزود: 
شــرکت آهن و سیلیس آذرخش 90 میلیارد ریال تسهیات از بانک های سپه و تجارت 

دریافت کرده است.

خبـر

توقف وعده ها در ایستگاه فیروزان
 نهاونــد- معصومه کمالونــد- خبرنگار همــدان پیام: زمان 
دقیــق اعام طرح مطالعاتی ایســتگاه فیــروزان را اگر بخواهیم 
بررسی کنیم شــاید به اواخر دهه 60 بازگردد، بیش از 30 سال 
اجــرای طرح مطالعاتی این ایســتگاه راه آن به طــول انجامیده 
اســت و  حاال هم پس از چند ســال از افتتاح ایستگاه فیروزان 
هیچ مســافری از این مسیر بنام ایســتگاه فیروزان جابجا نشده 
است و نام ایستگاه فیروزان در ســامانه فروش بلیط مسافربری 
شرکت راه آهن جمهوری اسامی ثبت نشده و محلی از اعراب 
ندارد.و هم چنان اندر خم وعده ها و بازدیدهای بی ســرانجام 
مســولینی است که  هر بار وعده فعال شدن آن را تمدید کردند 
امــا عما اتفاقی رخ نداد.ایســتگاه راه آهــن  فیروزان از جمله 
ایستگاه هایی است که در پروژه شــبکه ریلی کشور و مسیر راه 

آهن غرب کشــور تعریف و اجرا شده است.
این ایستگاه با وجود فعال بودن آن در یک کیلومتری فیروزان، اما برای 
مردم منطقه قابل استفاده نبود و بیشتر به ایستگاه سر راهی می ماند که 

با نام فیروزان رسمیتی ندارد.
این ایستگاه از مسیر اراک به مایر و از نهاوند تا کرمانشاه ریل گذاری 

شده است که ایستگاه های مایر و فیروزان را شامل می شود.
فروردین 97اردیبهشــت ماه سال گذشته ایســتگاه راه آهن فیروزان-

کرمانشــاه در یک کیلومتــری فیروزان و در اراضی روســتای دهنو 
عبدالملکی افتتاح و فعالیت آن شــروع شــده اســت و از طرفی هم 
ایستگاه کرمانشاه نوروز )97( با حضور رئیس جمهور افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت.قطار در این ایستگاه در ساعات 11/30 صبح 
در روزهای مشخص از ریل کرمانشاه ، فیروزان مایر و اراک به تهران 

و مشهد و بالعکس در حال حرکت است.
 وعده 45 روزه پیمانکار به 15۰ روز هم عملی نشد 

بر اســاس گفته های پیمانکار این پروژه در بازدیــد فرماندار از این 
ایســتگاه، کمبود و تخصیص نیافتن اعتبارات پروژه ایستگاه راه آهن 
فیروزان سبب شده  که این پروژه به موقع تکمیل نشود و روند اجرایی 

این پروژه به طول بینجامد.
بر همین اساس قرار بود، نمازخانه، سرویس بهداشتی این ایستگاه  که 
تکمیل نشده بود،  پیمانکار آن را تکمیل و وعده داده تا 45 روز آینده 
ایــن پروژه های نیمه کاره را به طور کامــل تکمیل و به راه آهن غرب 
کشور تحویل  دهد که هنوز این اقدامات تکمیل نشده است و همین 

بهانه شبکه ریلی کشور برای ثبت ایستگاه فیروزان شده است.
  فیروزان در لیست رزرو ثبت نشد

قرار بود تا اوایل تابستان این ایستگاه به سایت صدور بلیت راه  ملحق 
شود و مســافران بتوانند با مراجعه به سایت، نسبت به رزرو بلیت از 

مبدا یا مقصد خود اقدام نمایند.
اما با اتمام تابســتان و رسیدن پاییز به نیمه هنوز عما اتفاقی مبنی بر 
رفع مشــکل ثبت نام مسافران در ایستگاه فیروزان و ثبت این ایستگاه 

در سامانه بلیط راه آهن جمهوری اسامی رخ نداده است.
بــه گفتــه بخشــدار خــزل قطــار کرمانشــاه - اراک کــه از ایســتگاه 
ــن ایســتگاه  ــه  در ای ــرای 5 دقیق ــا ب ــد تنه ــور مــی کن ــروزان عب فی
توقــف  بــرای اســتراحت توقــف مــی کنــد و اگــر مســافری از ایــن 
ایســتگاه ســوار شــود هزینــه مبــدا بــه مقصــد اصلــی )کرمانشــاه یــا 
اراک( بطــور کامــل از مســافر گرفتــه مــی شــود کــه ایــن بدیلی ثبت 

نشــدن ایــن ایســتگاه در ســامانه اســت.

1۳ آبان فرصتی برای به رخ کشیدن
 اتحاد و همبستگی ملت ایران است

 امام جمعــه نهاوند با بیان اینکه مقاومــت در برابر باطل تکلیف و 
وظیفه شرعی است، گفت: 13 آبان فرصتی برای به رخ کشیدن اتحاد و 

همبستگی ملت ایران است.
حجت االسام عباسعلی مغیثی در گفتگو با مهر با اشاره به لزوم توجه 
به توطئه ها و تهدیدات دشمنان گفت: جنگ حق و باطل از صدر اسام 
تاکنون بوده و هست چراکه نه جبهه حق دست از مواضع الهی برمی دارد 

و نه جبهه باطل دست از خباثت ها و پلیدی هایش برمی دارد.
وی با اشــاره به اینکه رابطه با آمریکا و پذیرفتن شروط آن کوتاه آمدن 
در برابر ظلم و باطل است، گفت: ایران اسامی هیچ گاه از مواضع خود 
که مبتنی بر آموزه های دینی و قران کریم است دست بر نخواهد داشت 
و همواره در برابر ظلم خواهد ایستاد.امام جمعه نهاوند با اشاره به اینکه 
فرصت مذاکرات تنها برای این بود که افرادی که سنگ آمریکا را به سینه 
می زنند بدانند این حکومت پوشــالی و دروغین بر هیچ عهد و پیمانی 
استوار و پایبند نیســت، ادامه داد: خداوند متعال همواره در قران کریم 
جبهه حق را نوید پیروزی و توفیق داده اســت.وی بابیان اینکه امروز 
شاید در برابر تحریم هایی که آمریکا از آن سخن می گوید سختی هایی را 
متحمل شویم، گفت: خداوند هیچ گاه مستضعفان جهان را رها نمی کند 
و وعده داده که مستضعفان پیروز نبرد با ظالمان و مستکبران خواهند بود.

اعزام 480 دانش آموز مالیری به اردوهای 
راهیان نور

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مایر از اعزام 480 دانش آموز 
مایری به مناطق عملیاتی راهیان نورطی دو مرحله در آبان ماهامســال 
خبر داد. هادی ســلگی در گفت وگو با فارس با اشــاره به اینکه زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا و هشت سال دفاع مقدس وظیفه همه 
مســووالن و مردم است اظهار کرد: یکی از بهترین برنامه های فرهنگی 
سال های اخیر برگزاری اردوهای راهیان نور در راستای زنده نگه داشتن 
ارزش های هشت ســال دفاع مقدس بوده است. وی با بیان اینکه این 
اردوها قسمتی از درس دانش آموزان است چراکه ما باید دانش آموزانی 
صلح طلب و ظلم ستیز تربیت کنیم، افزود: در سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش اهداف مشــخص شده و با توجه به اینکه ما باید بسیاری از 
مســائل را  آموزش دهیم سایر دستگاه ها نیز وظیفه دارند در این مسیر 

ما را کمک کنند.

کشف 2۵ تن آرد خارج از شبکه توزیع دولتی 
در نهاوند

 فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف بیش از25 تن آرد سهمیه 
صنف نانوایی های این شهرستان حین فروش در خارج از شبکه توزیع 

خبر داد.
شااحمد ســاکی در گفتگو با  مهر عنوان کرد: ماموران گشت انتظامی 
نهاوند حین گشــت زنی به یک دستگاه کامیون حامل آرد گندم که در 
حال تخلیه کیسه های آرد به داخل خودروی نیسان بود مشکوک شده 
و در  بررســی های قانونی ماموران مشخص شد بار کامیون آرد کاما 
دولتی و از مبداء شرکت آرد برای توزیع در بین صنف نانوایان شهرستان 
بارگیری شــده و هیچ گونه مدرکی دال بر فــروش این آرد دولتی به 
صورت آزاد موجود نیست.ساکی عنوان کرد: در نتیجه این اقدامات در 
نهایت ماموران خودروها و بار مذکور را به علت توزیع غیر قانونی در 

خارج از شبکه دولتی توقیف کردند.

واژگونی خودروی تندر ۹0 در محور نهاوند 
کنگاور ۳ مجروح برجای گذاشت

 مسئول روابط عمومی هال احمر نهاوند، گفت:واژگونی خودروی 
تندر 90 در محور نهاوند کنگاور 3 مجروح برجای گذاشت.

عباس ترکاشوند با اعام این خبر، گفت: متأسفانه ساعت 11 و 50 دقیقه 
صبح جمعه با  اعام  وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور نهاوند 
کنگاور عوامل امداد جاده هال احمر به محل اعزام شــدند. وی بابیان 
اینکه این حادثه 5 کیلومتر پس از پایگاه امداد جاده ای فیروزان رخ داده 
است، گفت: متأسفانه در پی این حادثه 2 سرنشین و راننده خودرو دچار 
آسیب دیدگی شدند.مسئول روابط عمومی هال احمر نهاوند با اشاره به 
اینکه دو نفر از  مصدومان حادثه به صورت سرپایی درمان شدند، گفت: 
متأسفانه یک نفر از مصدومان به علت شکستگی کتف و دست پس از 

دریافت خدمات امدادی به بیمارستان شهید قدوسی اعزام شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگربهدنبالآگهیهایاستخدامی
میباشیدلطفاًبـهکانالتلگرامی

زيرمراجعهنمايید

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایيد.

 همه ســاله در ایام منتهــی به اربعین 
حســینی، زائران و عشــاق ثارا... مسیر 
نجف تــا کربا را به عنوان یک ســنت 
حســنه با پای پیــاده طــی می کنند. در 
طول مســیر هم موکب هایی هستند که 
زائران مــی توانند در آنجا اســتراحت 
کنند. در راســتای حفظ و گسترش این 
سنت حســنه ستاد اربعین، هیأت مردمی 
و روابط عمومی شــهرداری منطقه ســه 
همدان نیز یکپارچه و یک رنگ بصورت 
شبانه روزی در موکب امام حسن مجتبی 
واقع در میدان امام حســن ابتدای بلوار 
خلیج فارس )جــاده مایر( در خدمت 

زوار کربای معلی بودند.
آموزه های دینی بــر فعالیت  کار گروهی 
و جمعی برای رســیدن به نتیجه مطلوب 
و بهتر، تأکید زیادی داشــته و  کارهای 
جمعــی را در مــوارد گوناگــون، خواه 
در مســائل اقتصادی و خواه در مسائل 
معنــوی و علمی مورد تاکیــد قرار داده 
است . یکی از آسیب های فرهنگی که در 
کشور ما وجود دارد ضعف انجام امور به 

صورت جمعی و گروهی است. 
 در روایــات بیان شــده کــه حضرت 
صاحــب همراه با 313 نفر از یاران خود 
ظهور خواهند کرد که این نشــان دهنده 
کار گروهــی برای یــک انقاب بزرگ 

است. 
در قرآن کریم هم وقتی عبارت " تعاونوا 
علی البّر و التقوی" بیان شــده نشان می  
دهد خداوند متعال بــرای این امر ویژه 
دستور فرموده اســت. البته کار گروهی 
برکات بســیاری دارد که از آن جمله می  

توان به موارد زیر اش اره کرد: 
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
منطقه ســه همدان  فعالیــت گروهی به 
دلیــل در کنــار هم قرار گرفتــن افکار، 
انرژی هــا و توانمندی ها، باعث به وجود 
آمدن آثار، برکات مثبت و مفیدی است و 
موجب تولید فکر بیشتر، تقویت اندیشه، 
بوجود آمدن افــکار گوناگون، همدلی و 
همراهی بیشــتر و تقویــت انگیزه  افراد 
می شــود و در نهایت منجــر به افزایش 

کمی و کیفی در امور می شود.
همچنیــن تشــکیل و ایجــاد گروه های 
هم فکــر و همکار باعــث ارتقا هّمت و 
تاش و اراده جمعی برای انسجام کارها 
و فعالیت های بزرگ تر می شود و مضاف 
براینکه اینگونه فعالیتهای گروهی در البه 

الی خود نیروهــای متخصص بهتری را 
تربیت خواهد کرد .

شــاید مهمترین ویژگی ایستگاه صلواتی 
امام حسن مجتبی و وجه تمایز خادمین 
این موکب را می توان انجام کار گروهی 
فارق از نام و ســمت در خدمت به زوار 
کربای معلی برشــمرد. کار گروهی در 
این خدمت معنوی به مســافران ســفر 
معنوی اربعین در مســیر رفت و نیز در 
مسیر برگشــت زوار آثار و فواید زیادی 
داشــت که در ذیل می توان به آن اشاره 

کرد.
به منظــور راهنمایی بهتــر زوار محترم 
کربای معلی بنرهای راهنمای مســیر با 
درج فواصل مختلف در مســیر ورود و 
خروج از شهر همدان نصب شده است. 
از آنجایــی که توقف زائــران محترم و 
شــهروندان فرصت مغتنمی برای معرفی 
فرهنگ عاشورا و آشنایی بیشتر با شور و 
شعور حسینی است. بدین منظور بنرهای 
محتوی ســخنان گوهر بار امام حســین 
علیه الســام زینت بخش فضای اطراف 
پیشانی  میباشد.  فوق  ایســتگاه صلواتی 
موکــب امام حســن مزین بــه تصاویر 
شــهدای مدافع حرم می باشد که راه و 
رسم حســینی را در عمل نیز به تصویر 

کشیدند.
در ایســتگاه صلواتی امام حسن مجتبی 
علیه السام امکانات مختلفی برای زوار 
تدارک دیده شــده و تا زمان بازگشــت 

اخرین مســافر ایــن ســفر روحانی از 
همدان ارائه خدمــات مینماید. درج بنر 
راهنمای  خدمــات در فواصل مختلف 
ایســتگاه صلواتی به ســه زبان فارسی، 
عربی و انگلیســی به منظــور رفاه حال 

زوار صورت گرفته است.
ــی  ــام حســن مجتب ــی ام ایســتگاه صلوات
پذیــرای زائــران از شــهرهای مشــهد، 
کرمــان،  لرســتان،   ، اهــواز  زنجــان، 
قــم ، بخشــی از شــهرهای شــمالی و 
کشــورهای افغانســتان و آذربایجان در 24 
ســاعت شــبانه روز مــی باشــد. بیشــترین 
ســاعات مراجعــه هنــگام اذان صبــح، 
ــی و  ظهــر و مغــرب اســت. ســیب زمین
ــع مــی  چــای بصــورت 24 ســاعته توزی
شــود. وعــده صبحانــه حلیــم، تخــم مرغ، 
ــن  ــی تامی ــذورات مردم ــط ن و آش توس
مــی شــود. بــرای وعــده نهــار و شــام نیــز 
روزانــه 1200 غــذای گــرم توســط ســتاد 
اربعیــن در ایــن ایســتگاه صلواتــی توزیع 
ــی (  ــیب و نارنگ ــوه ) س ــردد. می ــی گ م
بــرای میــان وعــده در نظــر گرفتــه شــده 

اســت. 
نمایشگاه عکس شهدای کشور آذربایجان 
نیز به همت ستاد اربعین و تاش خادمین 
ایســتگاه صلواتی در مسجد امام حسن 
برپاســت. نظم در پذیرایی از زائرین و 
مدیریت اســکان حداقل 70 نفر از زوار 
هر شــب در ایستگاه صلواتی امام حسن 

مجتبی چشم نواز است.

صوفــی شــهردار منتخــب و مردمــی 
ــن را  ــام حس ــب ام ــز موک ــدان نی هم
نمــاد همــکاری هیأتهــای مردمــی و 
ــرد  ــی ک ــه معرف ــه س ــهرداری منطق ش
ــن  ــداوم ای ــرد ت ــدواری ک ــار امی و اظه
ــر  ــت بهت ــد بخــش مدیری یکرنگــی نوی

ــود. ــد ب ــده خواه ــهری در آین ش
ــن  ــتاد اربعی ــئول س ــری مس ــادق نظ ص
ــوص  ــن خص ــدان در ای ــتان هم شهرس
ــه بــه ســعادتی  بیــان کــرد: بــا توج
ــده و در  ــدان ش ــهر هم ــب ش ــه نصی ک
ــه اســت  ــرار گرفت ــا ق مســیر زوار کرب
ــا گشــته کــه در  امســال 25 موکــب برپ
ــام حســن  ــژه ام ــب وی ــان موک ــن می ای
مجتبــی بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
ــدان  ــهر هم ــای ش ــی از ورودی ه یک
از  مختلــف  گروههــای  همــکاری  و 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.  
ــی  ــرای پذیرای ــی ب ــای فرهنگ ــته ه بس
از زائریــن ترکیــه ای و آذربایجانــی 
ــب  ــه شــامل کت ــده شــده ک ــدارک دی ت
ترجمــه شــده گلســتان یازدهــم، وقتــی 
ــی  ــینا م ــر ش ــد و دخت ــم ش ــاب گ مهت

ــد. باش
ــوب  ــی خ ــات اهال ــان از زحم  در پای
ــاجد  ــی مس ــای مردم ــورین،  هیأته ش
شــهرک هــای مدنــی، قاســم آبــاد، 
ــط  ــه، تفریجــان و رواب شــورین، مزدقین
عمومــی شــهرداری منطقــه ســه همــدان 

ــم. ــی کنی ــی م ــکر و قدردان تش

موکبامامحسن)ع(نمادهمکاریهیأتهایمردمی
وشهرداریمنطقه3همدان

■ مساجد شهرک  مدنی، قاسم آباد، شورین، مزدقینه، تفریجان روزانه از ۱200 زائر پذیرایي کردند

گزارش ويژه

اطالعیهفراخوان )اداره کل ورزش و جوانان استان همدان(

ستاد مجمع انتخابات ریاست هيأت های ورزشی اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

براساس تبصره 2 ماده 7 آیین  نامه هیأتهای ورزشی در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هیأت تکواندو طبق شرایط ذیل 
ثبت  نام به عمل آورد. 

لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت  نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی روز یکشنبه مورخه 97/8/۱3 لغایت 
97/8/22 به مدت یک هفته کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند.

شرایط احراز:
۱-اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3- اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور 4- عدم اعتیاد 

و سوء سابقه کیفری 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن تحصیالت  حداقل لیسانس
مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل فرم ثبت نام 
2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح
4- فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل لیسانس( 

5- دو قطعه عکس 3×4 پشت نویسی شده 
6- ارائه برنامه پیشنهادی شامل )میان مدت و بلند مدت( و نحوه تأمین منابع مالی هیأت به صورت مکتوب 

7- معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان 

کارت دانشجویي محمد حسین خالقی فرزند محمدتقی  
به شماره ملي 3860749773 رشته مکانیک دانشگاه 
بوعلي سینا به شماره دانشجویي  9232۱65028 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق استان همدان

13آبان
روزمبارزهبااستکبار
جهانیروزیاستبرای
اثباتوحدتملیوقرار
گرفتنزيرپرچمواليت
اينروزبرتمامی
استکبارستیزانمبارکباد.

در  مراقبت  و  مشاوره  مراکز  جهت  اطالع رساني 
درمان  معاونت  از  مجوز  داراي  که  پرستاري  منزل 

دانشگاه علوم پزشکي مي باشند.
بیمه  همکاري  با  همدان  پزشکي  علوم  دانشگاه 
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  پایلوت  برنامه  سالمت 
خدمات مراقبت در منزل بیماران بستري در بخش 
ICU و بیماران داراي نارسایي مزمن قلبي پیشرفته 
این  در  همکاري  متقاضیان  از  لذا  دارد.  را   CHF
منزل  در  مراقبت  قیمت  پیشنهاد  ارائه  با  برنامه 
روزانه به صورت محرمانه جهت بیماران مذکور در 
تاریخ شنبه 97/8/۱9 ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر 

امور پرستاري دانشگاه حضور یابند.
معاونتدرماندانشگاهعلومپزشکيهمدان

آگهـيمناقصه
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يادداشت

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت روز

1۳ آبان، نماد استکبارستیزی ملت ایران
 13 آبــان از جمله روزهای تاریخی اســت که با حوادث انقاب 

اسامی گره خورده است.
رخدادهای مهم این روز که در ســه مقطع جداگانه به وقوع پیوســته 
و بازتاب های داخلی و خارجی آنها بســیار گســترده و چشــمگیر 
بوده اســت، هریک نقطه عطفی در تاریخ تحوالت سیاسی و به ویژه 

تحوالت انقاب اسامی به حساب  می آیند.
نکتــه قابل تامل اینکه مبارزه با اســتکبار و نفی ســلطه بیگانگان از 

محورهای اصلی این رویدادهای مهم و تاریخی بوده است.
تبعید امام خمینی)ره( در سال 1343 که به دنبال اعتراض به کاپیتوالسیون 
صــورت گرفت، تجمع اعتراضی دانش آموزان و دانشــجویان که به 
شهادت عده ای از آنها انجامید و تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط 
دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 اتفاقاتی هستند که استکبارستیزی 

در آنها نمود دارد.
این روز تاریخی فرصت مناســبی اســت تا بخش مهمی از مفاهیم و 
گزاره های مربوط به آرمان های انقاب اسامی به ویژه استقال طلبی 
که در ذات حرکت انقابی ایران دیده می شــود، بازخوانی و متناسب 

با شرایط و مقتضیات زمان مورد توجه قرار گیرد.
امسال در شرایطی این روز بزرگ را گرامی می داریم که از دو جهت 

اهمیت بیشتری دارد.
یک بحث مهم در شرایط کنونی نزدیک شدن به چهلمین سال به ثمر 
نشســتن حرکت انقابی و پیروزی انقاب اسامی است که 13 آبان 

بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد. 
بدون تردید تبیین ارزش ها و آرمان های انقاب در چهل سالگی آن 

از اهمیت خاصی برخوردار است.
13 آبان فرصت مناســبی برای این مهم اســت تا  بهتر بتوان اهداف 
انقاب اسامی را به ویژه در بعد استقال طلبی و استکبارستیزی برای 

نسل جدید تبیین نمود.
از ســوی دیگر 13 آبان امسال تقریبا همزمان شده با بازگشت تحریم 
هــای آمریکا علیه ملت ایران که پس از خروج این کشــور از برجام 

صورت گرفته است.
این شرایط باعث شده تا اهمیت 13 آبان امسال دوچندان شده و قطعا 

حضور مردم در مراسم ویژه این روز اهمیت بیشتری داشته باشد.

بدنبال جو تحريمی آمريکا علیه ايران در 13 آبان
خسارت از تحریم ها یا تدبیر ها

مهدی غالمی «

 زمانی که بدعت باال کشــیدن از دیوار سفارت در سیزده آبان 58 
گذاشــته شد تعدادی از هم آن جوانان احساسی که به تسخیر دست 
پیدا کرده بودند فکرش را هم نمی کردند که باید در ســال 97 پیگیر 
این موضوع باشند که آیا 13 آبان تحریم ها بیشتر می شود یا خیر؟ آیا 
کشــورهای دیگر که بعضا از دیوار سفارت آنها نیز باال کشیده شده 
به همراهی با آمریکا ادامه می دهند یا خیر؟ با این حال، آنچه مســلم 
اســت این که تا رئیس جمهور جدید ایاالت متحده )ترامپ( هست 
و روابــط ایران و امریکا تغییری نکرده، فشــارهای اقتصادی  علیه 
ایــران در قالب تحریم وجود خواهد داشــت. اما آنچه نگران کننده 
است، تحریم نیست چراکه چهل سال است این وضعیت وجود دارد 
و مردم در اوج آن که بین ســالهای 89 تا 92 بود توانستند به انحاء 
مختلف خود را با شرایط روز وقف دهند. بنابراین تحریم ها، روزی 
می آیند و روزی می روند؛ هر چند دیر و پرهزینه، اما خواهند رفت. 
منتهی مدیریت حکومت و جو روانی در طول این تحریم هاست که 

بیش از خود آن تاثیر گذاراست.
همین باتکلیفی چندماهه که در 13 آبان 97 قرار اســت چه اتفاقی 
بیفتد، نقش مهم و مخربی در وضعیت فعلی اقتصادی در ایران بازی 
کرد. از مردم عادی که سعی کردند با خرید و انبار کردن از پوشک و 
روغن تا طا و سکه به جو حاضر پاسخ مثبت دهند تا حاکمیت، که 
اقتصاد را بگونه ای به ســقوط آزاد رسانده اند که خود منتظرند ببینند 
پایانش که 13 آبان اســت چه می شود. آیا هند و کره و ... از ما نفت 
می خرند؟!آیاد اتحادیه اروپا بر وعده های خود استوار است؟! و... .

اگر به ســال 89  که آغاز تحریمهای شــدید جامعه بین الملل علیه 
ایران بود بازگردیم نیز خواهیم دید که فساد اقتصادی افسارگسیخته 
امروز از همان زمان شروع شد و این آفت به گونه ای در سیستمهای 
مختلف اداری کشــور رسوخ کرده که سالها زمان می بَرد مقداری از 
آن پاکســازی شود. کاسبان تحریمی که ، فســاد اداری و اقتصادی 
را سیســتماتیک کردند و بدان موضوعیت دادنــد. آنها تحت لوای 
دور زدن تحریم ها، شــفافیت مبادالت اقتصــادی را از بین بردند، 
روابط جدیدی خارج از نظم قانونی ایجاد کردند، از زیر بار نظارت 
خارج شــدند، میلیاردها دالر از بودجه عمومی را بدون هیچ قانون 
و تضمینی در دســت گرفتند و هرگونه که خواستند، خرج کردند. 
بنابراین فســاد حاضر که شــرایط اقتصاد امروز را رقم زده خیلی به 

تاثیر مستقیم تحریم ها مربوط نیست.
در شرایط حاضر نیز دولت انقدر اهمال کرد تا این جو روانی آنچنان 
قدرتمند شود که هیچکس نتواند از پس آن بربیاید. حتی شرایطی را 
رقم بزند که همان کاسبان تحریم فرصت پیدا کنند و بدنبال استفاده 
حداکثــری بروند تا جاییکه در چند ماه اخیر بیش از آمریکا 13 آبان 

را یادآوری کنند.
ــت  ــکان هدای ــخصیتی س ــه ش ــد ک ــی می افت ــاق در حال ــن اتف ای
ــد  ــی می توان ــه تنهای ــی و ب ــه براحت ــه ک ــده گرفت ــکا را برعه آمری
ــه اقتــدار دهه هــای  موازنــه موجــود در جهــان را تغییــر دهــد و ب
گذشــته جامعــه جهانــی آســیب وارد کنــد. یکــه تازی هــای 
ترامــپ در عرصــه جهانــی، بگونــه ای شــده کــه واکنشــهای منفــی 
ــویی  ــه و همس ــنگتن برانگیخت ــتهای واش ــه سیاس ــیاری را علی بس
ــت.  ــرده اس ــرو ب ــام ف ــه ای از ابه ــا او را در هال ــی ب ــن الملل بی
کمــا اینکــه در همیــن موضــوع 13 آبــان طبــق اخبــار؛ واشــنگتن 
نــه تنهــا در ایجــاد اجمــاع جهانــی علیــه ایــران نــاکام مانــده کــه 
تحریــم و مواضــع ضدایرانــی دولتــش منجــر بــه اختافــات عمیــق 
ــم ســازان کنگــره و کاخ ســفید  ــه و تصمی ــان اعضــای کابین در می
شــده اســت. آینــده متزلــزل ترامــپ در داخــل و مخالفــت جهانــی 
ســبب شــده در حــدود دو ســال گذشــته دســتاورد خارجــی قابــل 
ــت سیاســی  ــه عقانی ــرد چراک ــرای وی شــکل نگی ــه ای ب ماحظ
تنهــا راهــی اســت کــه او هنــوز نپیمــوده و بــا آن بیگانــه اســت کــه 
خــود ایــن شــرایط بهتریــن زمــان بــرای بهــره بــرداری اســت. نــه 
اینکــه خــود دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ایــن جــو 
ــا وارد  ــی از تحریم ه ــاد ناش ــاره فس ــود و دوب ــریک ش ــی ش روان
سیســتم دولتــی شــود و آســیبی بــه مراتــب بیــش از خــود تحریــم 

هــا بــه منافــع ملــی ایــران وارد کنــد.

 شــاید 13 آبان امسال کمی متفاوت تر از 
ســالهای گذشته باشــد چرا که از مدتها قبل 
تهدیدهای آمریکا بــرای اعمال تحریم علیه 
ایران بعد از این روز نشــان می دهد که حتی 
جامعه جهانی هم نســبت بــه این موضوع 
حساس شده و منتظر است تا حضور ایرانیان 
را در صحنه راهپیمایی 13 آبان و اتفاقات بعد 

از آن را به نظاره بنشیند.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی اینکه چرا آمریکا و 
هم پیمانان آن 13 آبان را به عنوان روز تحریم 
علیه ایران انتخاب کردند قطعا این نکته را به 
اثبات می رســاند که تاثیر راهپیمایی 13 آبان 
چنان است که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
را به اعتراض و پاسخ به عملکرد جمعی مردم 

ایران وا داشته است.
در هر حال همانگونه که ایران اسامی 40 سال 
اســت انواع توطئه های مستکبران و در صدر 
آنها شیطان بزرگ را خنثی کرده این بار نیز با 
وحدت و همدلی از جنگ اقتصادی اخیر عبور 
خواهد کرد و بار دیگر دنیا شکست استکبار 
را نظاره خواهد کرد.به ســیزدهمین روز آبان 
ماه که می رسیم خاطرات بسیاری برای مردم 
ما زنده می شــود، خاطراتی که موجب شده 
این روز برای همیشــه در تقویم نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران ماندگار شود.
سالهاســت که 13 آبان روز مبارزه با استکبار 
جهانی نام گذاری شــده و چنین روزی برای 
ما یادآور تبعید امــام خمینی)ره( به ترکیه در 
ســال 43، به خون غلتیدن تعدادی از دانش 
آموزان کشــورمان در سال 57 و تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا در سال 58 است که در ادامه 

به بازخوانی این روزها پرداخته ایم.
 تبعید امام خمینی )ره(

کاپیتوالســیون یا حق قضاوت کنسولی حقی 
اســت که به اتباع بیگانه داده می شــود و آنها 
را از شــمول قوانین کشور مصون و مستثنی 
می کند؛ در واقع در صورت ارتکاب جرم در 
خاک کشــور، دولت میزبان حق محاکمه آن 

مجرم را ندارد.
کاپیتوالســیون ریشــه در اســتعمار دارد و 
کشــورهای اســتعمارگر ایــن قانــون را به 
کشــورهای ضعیــف تحت  ســلطه تحمیل 
می کردند؛ کاپیتوالســیون درایران طی معاهده 
ترکمانچای برای اتباع روســیه به رســمیت 
شــناخته شــد و پس از آن برخی کشورهای 
استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت 
ضعف حکومت های قاجاریه کســب کردند؛ 
امــا، کاپیتوالســیون در ســال 1306، تحت 
فشــار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط 

بین الملل پس از جنگ اول جهانی لغو شد.
هنوز بیش از 3 دهه از الغای کاپیتوالســیون 
نمی گذشــت که محمدرضا پهلــوی احیاگر 
مجدد آن شــد. کابینه اسداهلل علم در سیزدهم 
مهر ســال 1342، به دســتور شــاه، پیشنهاد 
آمریکا مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به اتباع 
آمریکایی را به صورت یک الیحه قانونی در 
هیأت دولت تصویب کرد.چندی بعد این خبر 
به حضرت امام رســید و ایشان را به خروش 
و فریاد واداشت به طوری که در4 آبان 1343 
ایشان طی نطقی تاریخی به رسوایی این اقدام 
ننگین پرداختند. فرازهایی از سخنرانی ایشان 
چنیــن بود: » ... دولت با کمال وقاحت از این 
امر ننگیــن طرفداری کرد، ملــت ایران را از 

سگ های آمریکایی پست تر کردند.
اگر چنانچه کسی یک سگ آمریکایی را زیر 
بگیرد، بازخواست از او می کنند؛  اگر شاه ایران 
یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست 
می کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه 
ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، 
بزرگتریــن مقام ایران را زیر بگیرد، هیچ کس 

حق تعرض ندارد...«.
رژیم که در طول دو ســالی که امام قیام کرده 
بودند، نتوانسته بود با هیچ شیوه ای، ایشان را 
آرام کنــد، تنها یک راه پیش پای خود می دید 
و آن تبعید امام بود. در شــب 13 آبان 1343، 
صدها کماندو بــه همراه مزدوران ســاواک 
به منزل امام در قم حمله ور شــدند ایشان را 
دســتگیر و به تهران منتقل کردند و سپس با 
یک هواپیمای نظامی ایشان را به ترکیه تبعید 
کردند. این سرآغار هجرتی بود که 14 سال بعد 

پیروزی انقاب اسامی را به بار آورد.
 روز دانش آموز

در حالی که انقاب اســامی مــردم ایران به 

رهبری امام خمینی)ره( به روزهای سرنوشت 
سازی نزدیک می شد همه اقشار مردم ایران از 
زن و مرد و پیر و جوان، ســعی در ایفا کردن 
نقش تاریخی خود و عمــل به تکلیف الهی 
داشــتند.در این میان دانش آموزان و نوجوانان 
شــور و حال دیگری داشــتند. صبح روز 13 
آبان1357، دانش آموزان در حالی که مدارس 
را تعطیل کرده بودند، به سمت دانشگاه تهران 
حرکت کردند تا صــدای اعتراض خود را به 

گوش همگان برسانند.
این جوانان پر شــور و خداجو، گروه گروه، 
داخل دانشــگاه شدند و به همراه دانشجویان 
و گروه های دیگــری از مردم در زمین چمن 
دانشــگاه اجتماع کردند.ســاعت 11 صبح، 
مأمــوران،  ابتدا چند گلوله گاز اشــک آور در 
میان این جمعیت خروشان پرتاب کردند؛ اما، 
اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس 
می کشــیدند، صدای خود را رســاتر کرده و 
با فریاد اهلل اکبر، لرزه بر اندام مأموران مســلح 
شاه افکندند.در این هنگام تیراندازی آغاز شد 
و جوانــان و نوجوانان بی گنــاه، یکی پس از 
دیگــری، در خون خود غلتیدند. در این روز، 

56 نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند.
حضرت امام)ره( در پیامی به همین مناسبت 
فرمودنــد: »... عزیزان من صبور باشــید، که 
پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران 
است ... ایران امروز جایگاه آزادگان است... من 
از این راه دور، چشم امید به شما دوخته ام ... 
صدای آزادی خواهی و استقال طلبی شما را به 

گوش جهانیان می رسانم«.
به خاطر گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
دانش آموز،این روز در تاریخ انقاب اسامی 

به نام روز دانش آموز نام گذاری شده است.
 تسخیر النه جاسوسی

در ابتــدای انقاب و زمــان حکومت دولت 
موقت با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد 
شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم به 

اشغال سفارت آمریکا گرفتند.
دانشجویان از دانشگاه های تهران، پلی تکنیک، 
صنعتی شریف، شهید بهشــتی و ... گرد هم 
آمدند و طی یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا 
از دیوارهــای ســفارت باال رفتــه و علیرغم 
مقاومت محافظین و آمریکایی ها، سفارت را 

به تصرف کامل درآوردند.
در هنگام تســخیر ســفارت، آمریکایی ها به 
سرعت مشــغول نابود کردن بسیاری از اسناد 

دخالت هــا و تجــاوزارت و غارت های خود 
شدند ولی پس از تسخیر سفارت به سرعت از 
نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری شد و بعدها 
اسنادی که از النه جاسوسی آمریکا به دست 
آمده بود چاپ شــده و در اختیار همگان قرار 
گرفت.به محض انتشار این خبر، مردم بسیاری 
با خشم و انزجار مقابل النه جاسوسی تجمع 
کرده و از حرکت دانشجویان حمایت کردند. 
امام خمینی )ره( نیــز در پیامی این حرکت را 
انقاب دوم و بزرگ تر از انقاب اول نامیدند.

ایــن حرکت دانشــجویان معترض، خشــم 
آمریکایی هــا را برانگیخت و آنها که ناتوان از 
درک ملتی استقال طلب و آزادی خواه بودند، 
دســت به اقداماتی بر ضد جمهوری اسامی 
ایران زدند؛ از آن جمله فشار آوردن به مجامع 
بین المللی مانند سازمان ملل، سازمان کنفرانس 
اســامی، شورای امنیت و ...، ایجاد جو منفی 
تبلیغاتی علیه دانشــجویان مسلمان و برخی 

اقدامات دیگر از جمله آنهاست.
امــا پس از بی ثمــر ماندن، آنها بــه اقدامات 
جدی تــری روی آوردند؛ از جمله قطع کامل 
روابط سیاسی در 20 مهر 1359، حمله نظامی 
به ایــران و تجاوز به خاک کشــورمان که به 
شکســت مفتضحانه آنها در صحرای طبس 
انجامید و نیــز محاصره اقتصــادی و بلوکه 
کردن دارای ها و اموال ایران و... که هیچ کدام 
تاکنــون درعزم ملت ایران برای مقابله با ظلم 
وبی عدالتی جهانی ومنشا اصلی آن در جهان 
یعنی اســتکبار جهانی و آمریــکا خللی وارد 

نکرده است.
 نماد استکبارستیزی ملت ايران

فداکاری  دانشــجویان، ریختــن خون دانش 
آمــوزان و اتحاد ملت به رهبــری امام راحل 
موجب شد تا 13 آبان به  نماد استکبارستیزی 
ملت ایران تبدیل شــود، روزی که ضرورت 
پاسداشت آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
انقاب اســامی ایران برخاف باور دشمنان 
و مســتکبران به چهل ساالگی خودش رسید 
و با گذشــت ســالها ملت هنوز ملت مانند 
همان روزهای ابتدایی انقاب برای مقابله به 
مســتکبران متحد می شوند و همه مشکات 
را بــرای مقابله با دشــمنان تحمل می کنند 
و اســتقال خودشــان را با هیچ چیز عوض 

نخواهند کرد.
ایران امروز بــا ایران ابتدای انقاب تفاوتهای 
بزرگی هم دارد، امــروز ایران از لحاظ اقتدار 

دفاعی و اقتدار منطقه ای حرفهای بســیاری 
برای گفتن دارد و این موضوع در کنار استقال 
مردم موضوعی نیست که کشورهای غربی و 
آمریکا به راحتی به آن کنار بیایند و هر روز به 

بهانه ای علیه این ملت توطئه می کنند.
همانگونه که ایران اسامی 40 سال است انواع 
توطئه های مســتکبران و در راس آن شیطان 
بــزرگ را خنثی کرده این بار نیز با وحدت و 
همدلی از جنگ اقتصادی اخیر عبور خواهند 
کرد و یک بار دیگر دنیا شکســت استکبار را 

فریاد خواهد زد.
 تظاهرات هواداران جنبش سبز

تظاهرات 13 آبان )1388(، تظاهراتی بود که 
در در نقــاط مختلف ایــران صورت گرفت. 
مخالفان دولــت احمدی نژاد  )رئیس جمهور  
دوره نهم و دهم( که در این تظاهرات شرکت 
کــرده  بودند، با برخود نیروهای امنیتی مواجه 
شدند. مخالفان که بیشتر از بیگانگان و عناصر 
غربی داخل کشــور خط و مشی می گرفتند 
در ایــن روز شــعارهایی در مخالفت با نظام 

سردادند.
این تظاهــرات همزمان با راهپیمایی و تجمع 
رسمی سالگرد تسخیر سفارت آمریکا برگزار 
گردید. این تظاهرات از آن رو اهمیت داشت 
که با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از اعام 
نتایج انتخابات کــه در آن احمدی نژاد برنده 
اعام شده بود، همچنان مردم معترض  به این 

نتیجه  بودند.
 خــواب ترامپ برای 1۳ آبان تعبیر 

نمی شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همــدان بیان کرد: خواب هــای ترامپ علیه 
ایران برای 13 آبان روز اســتکبار ســتیزی به 
طور حتم تعبیر نمی شود.آیت ا... غیاث الدین 
طه محمدی خاطرنشان کرد: داغ 13 آبان روز 
تسخیر النه جاسوســی آمریکا بر دل و قلب 
ترامپ مانده و رئیس جمهور آمریکا با تحریم 

درصدد انتقام است.
عضو مجلس خبــرگان رهبری یادآوری کرد: 
یک زمان هم عنوان شــد انقاب اسامی در 
کمتــر از 2 ماه فرو می پاشــد که این خواب 
ها تعبیر نشــد.آیت ا... طه محمدی یادآوری 
کرد: در پی تســخیر سفارت آمریکا از سوی 
دانشــجویان پیرو خط امــام در 13 آبان 58، 
دشــمن می خواســت با عملیــات نظامی 
جاسوسان را آزاد کند که واقعه طبس رخ داد.

روزنگار 13 آبان در نیم قرن گذشته

تبعیدتاتحريم

پیام مشترک نماینده ولي فقیه در استان و استاندار همدان 
به مناسبت یوم ا... 1۳ آبان ماه

 نماینده ولي فقیه در اســتان و امام جمعه همدان و اســتاندار به مناسبت فرارسیدن 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهاني پیام مشترکي 
صادر کردند. 

در بخشی از این پیام مشترک آمده است:
امســال در شــرایطي ملت بزرگ ایران در یوم اهلل  13 آبان ماه انزجار خود را از استکبار جهاني اعام مي دارند که استکبار به کمک اندک 

ایادي خود توطئه هاي جدیدي را بر علیه مردم آزاده و مستقل ایران آغاز کرده است.
به یاري خداوند متعال ، توطئه و دسیسه هاي غیر قانوني ، غیر انساني و نخ نما شده استکبار جهاني که نماد آن آمریکاي جهانخوار است، 
این بار قبل از آغاز، شکست خورده و پیوند ملت با دولت ، نظام  و حاکمیت در پیروي از رهبري معظم انقاب ،شکست مفتضحانه اي را 

براي آمریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر در جهان به ارمغان آورده است.
 در ادامه این پیام آمده است: امروز یمن، سرزمین هاي اشغالي، افغانستان ، سوریه و عراق نمونه هایي از دخالت غیر قانوني و آئینه تمام 
نماي عملکرد و جنایات استکبار جهاني در حمایت از رژیم هاي جنایتکار و تروریست هاست و به خوبي نشان مي دهد که لیبرالیسم مبتني 
بر بازار و اقتصاد، ارزشي براي جان انسانها قائل نیست و معادالت این مکتب  بر اساس پول و سود نوشته مي شود و حقوق بشر از این 

دیدگاه، هماني است که در کنسولگري عربستان در ترکیه و با تروریسم دولتي  اتفاق افتاد.
از مردم شریف استان دعوت مي کنیم تا با حضور در مراسم 13 آبان ضمن تاکید بر آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسامي، بار دیگر با 

رهبري معظم انقاب  و شهداي گرانقدر تجدید میثاق کرده و نابودي استکبار و ایادي آن را فریاد کنند.
غیاث الدین طه محمدي                                                                                                                                                                               محمد ناصر نیکبخت

نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه همدان                                                                                                                                              استاندار همدان
  

رهبر انقالب در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان
نشانه های آشکاِر افول قدرت آمریکا؛ ایران قوی و 

پیشرفته تر شده است
 رهبر معظم انقاب اسامی با تجلیل از حضور پرمعنا و عظیم مردم در »رزمایش بی 
نظیر، توصیف ناپذیر و شــگفتی ساز اربعین«، سه حادثه 13 آباِن 43، 57 و 58 را نشانه 

هایی از چالش عمیق و مستمر ملت ایران و امریکا خواندند.
بــه گــزارش ایســنا، حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
روز گذشــته در آســتانه 13 آبــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار در دیــدار هــزاران 
ــزرگ در  ــه شکســت شــیطان ب ــا اشــاره ب ــوزان و دانشــجویان ب ــش آم ــر از دان نف

تحقــق هــدف اصلــی توطئــه هــای 40 ســال اخیــر آن یعنــی بازگشــت بــه ســیطره 
ــِت  ــه واقعی ــکا ب ــول امری ــد: اف ــد کردن ــران تأکی ــاهی در ای ــتم ش ــم س دوران رژی
مــورد اجمــاع صاحب نظــران معتبــر جهــان تبدیــل شــده امــا در ســوی دیگــر ایــن 
چالــش، ملــت ایــران بــا انگیــزه، روحیــه و کار و تــاش جوانــان عزیــزش، آینــده 

ای درخشــان و بــه مراتــب بهتــر را در پیــش دارد.
حضرت آیت ا...خامنه ای تأکید کردند: حرکت بی نظیر اربعین، جز با عشــق و ایمان و 
جوشــندگی خون شهیدان واال مقام شکل نمی گیرد و هیچ عامل دیگری قادر به برپایی 

چنین عظمتی نیست.
رهبر انقاب اســامی در بیان دلیل این موضوع افزودند: هدف اصلی امریکا در 4 دهه 

اخیر سیطره مجدد بر ایران بود اما با وجود همه تاشها و توطئه ها، نتوانسته است به این 
هدف دست پیدا کند.

حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: امروز تنها کشوری که امریکا کوچکترین نقشی 
در تصمیمات آن ندارد، جمهوری اســامی ایران است و این، به معنای شکست امریکا 

است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با جلب توجه کشورهای منطقه به واقعیت افول امریکا افزودند: 
کســانی که به پشتیبانی امریکا حاضرند مسئله فلســطین را به کلی به فراموشی بسپارند، 
متوجه باشند که امریکا حتی در منطقه خودش هم رو به زوال است اما ملتهای این منطقه 

و حقایق آن، زنده و پابرجا هستند.

آمریکایی ها مجبوربه فاصله گرفتن ازتوهم 
قطع فروش نفت ایران شده اند

ــوه،  ــه ق ــادی س ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــه ش  در جلس
گزارشــی از اعــام مواضــع آمریــکا و اظهــارات مقامــات آن کشــور 
ــه شــد  ــران ارائ ــردم ای ــه م ــه علی در خصــوص تحریم هــای ظالمان
ــی  ــی، آمریکای ــی دهــد واقعیت هــای اقتصــادی جهان ــه نشــان م ک
ــران  ــت ای ــروش نف ــه از توّهمــات قطــع ف ــرده ک ــر ک ــا را ناگزی ه

ــد. فاصلــه بگیرن
به گزارش ایرنا، در جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه 
قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت 
االسام و المســلمین دکتر حسن روحانی تشــکیل شد، گزارشی 
از اعــام مواضع دولت آمریکا و اظهارات مقامات آن کشــور در 
خصــوص تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران ارائه شــد و مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
ــی،  ــادی جهان ــای اقتص ــد واقعیت ه ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
آمریکایــی هــا را ناگزیــر کــرده اســت کــه از توّهمــات قطــع فروش 
نفــت ایــران، فاصلــه بگیرنــد. در مقابــل، دیگــر کشــورهای جهــان 
ــا، بــه صراحــت مخالــف  از جملــه چیــن، روســیه و اتحادیــه اروپ

ــد. ــع گرفته ان ــکا موض ــی آمری ــت های تحریم سیاس
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی، سیاســت تقویــت تولیــد ملــی 
ــر  ــا دیگ ــترک ب ــع مش ــاس مناف ــازنده براس ــل س ــترش تعام و گس
ــا  ــرار داد. ارزیابی ه ــدد ق ــد مج ــورد تأکی ــان را م ــورهای جه کش
نشــان می دهــد کــه دولــت آمریــکا، هــم در مجبــور کــردن 
ــا ایــران و هــم در  دیگــر کشــورها بــه کاهــش روابــط اقتصــادی ب
ــران  ــه ای ــی در جامع ــی روان ــو منف ــاد َج ــده و ایج ــیاه نمایی آین س

ــد. ــد مان ــاکام خواه ن
ــت  ــزی گزارشــی از وضعی ــک مرک ــس کل بان ــن جلســه رئی در ای
بــازار پــول و سیاســت بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت ایــن بــازار از 

جملــه در زمینــه مبــارزه قاطــع بــا پولشــویی ارائــه کــرد.
ــی از  ــه گزارش ــن جلس ــه در ای ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
عملکــرد 7 ماهــه و وضعیــت بودجــه کشــور طــی ماه هــای 
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــه ب ــود ک ــه نم ــاری ارائ ــال ج ــده س آین
پرداخــت اعتبــارات عمرانــی در 7 مــاه نخســت امســال، نســبت بــه 
ــته  ــش داش ــش از 100 درصــد افزای ــته بی ــال گذش ــابه س دوره مش
ــا  ــه ای ب ــارات هزین ــرای اعتب ــع ب ــن مناب ــرای تأمی ــر الزم ب و تدابی

صرفه جویی هــای الزم، صــورت گرفتــه اســت.

خبـر

ملت ایران در مقابل یک جانبه گرایی 
امریکا ایستادگی می کند

 معاون اول رئیس جمهوری گفت: در مســاله اقتصادی که به 
تعبیر آمریکا جنگ اقتصادی علیه ایران است، ملت ما به دنیا نشان 

داد که در مقابل یک جانبه گرایی امریکا ایستادگی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری در مراســم معارفه فرهاد 
دژپســند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایــی، افزود: امروز 
امریکا برای اعمال سیاست های خود تنهاست و ما هم به جهت 
سیاســی موقعیت برتری داریم و هم از نظر اخاقی به دنیا نشان 
دادیم که کشوری قابل اعتماد هستیم و آمریکا کشوری غیرقابل 

اعتماد است که نمی شود با آن توافق کرد.
وی با اشــاره به اینکه در آســتانه 13 آبان هستیم، ادامه داد: این 
روز هم از جهت تاریخی برای ملت ما روز مهمی است چرا که 
اتفاقات سرنوشــت سازی در این روز افتاده و در سال 43 زمانی 
که امام را تبعید کردند برای خیلی ها باور کردنی نبود که نهضت 

اسامی بتواند به مسیر خود ادامه دهد و به پیروزی برسد.
معــاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: امریکایی ها در تبعید 
امام نقش تعیین کننده داشــتند چرا که امام در ارتباط با الیحه 
مصونیــت امریکایی هــا که در مجلس آن زمان مطرح شــد، 

موضع گیری کرده بود.
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بهداشتنکتهدانشگاه

احیای سازمان سمپاد تا سال آینده
 رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان با 
اشاره به تصویب کامل اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت که 
خوش بین هستیم سال بعد سازمان سمپاد احیا شود.فاطمه مهاجرانی در گفت وگو با 
ایلنا، افزود: اکنون منتظر طی روند اباغ اساسنامه هستیم که باید از سوی رئیس جمهور 
به وزیر  آموزش و پرورش و از ســوی وزیر به ما انجام شود. وی ادامه داد: بالطبع با 
احیای ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می توانیم شاهد کیفیت بهتری در 
مدارس تیزهوشــان باشیم.رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشان افزود: با 
رویکرد جدید می توانیم روی مدیریت و نظارت بر مدارس، کیفیت بخشی و تقویت 

نیروی انسانی که از اساسی ترین چالش های ماست  بهتر کار کنیم.

کنکور تیشه به ریشه تربیت صحیح می زند
 اگر امروز در آموزش و پرورش می گوییم کنکور تیشــه به ریشــه تربیت صحیح 
می زند چون فضایی که کنکور ایجاد کرده، اجازه نمی دهد مدرسه و معلم به هدف های 

تربیتی هم توجه کنند.
به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون های متعدد یکی از موانعی است 
که به شــدت اهداف تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده است. آنقدر توجهمان به 
ساحت علم در سطح حافظه محوری زیاد شده که جوانب دیگر را فراموش کرده ایم  

و یادمان رفته است که بچه ها باید صبوری کردن و سخنوری را هم یاد بگیرند.
سید محمد بطحایی افزود: الزم است دانش آموزان مهارت هایی را آموزش ببینند که 

دیگر نیاز نباشد بعد از ازدواج پله های دادگاه را برای طاق باال و پایین بروند.

اختصاص بسته حمایتی دولت به ۹۵.۵ درصد 
بازنشستگان کشوری

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اینکه 95.5 درصد بازنشستگان 
کشوری کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می کنند، گفت: تمامی این افراد سبد حمایتی 

دولت را دریافت می کنند.
به گزارش مهر، جمشــید تقی زاده با اشاره به اینکه یک میلیون و 400 هزار بازنشسته 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی قرار دارندگفت: افزود: این مبلغ در شان آنها نیست 
و باید به وضعیت بازنشســتگان رسیدگی شــود و ما نیز سعی می کنیم این شرایط را 
تغییر دهیم. وی اظهار داشت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان نیاز به 30 هزار 

میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم در بودجه 98 پیش بینی شود.

شهداي دانش آموز استان 
یک به هشت است

 مسئول بسیج دانش آموزی سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: 
از هر 11 شهید کشور یک شهید، دانش آموز است که در همدان از هر 
هشــت شهید استان یک شهید دانش آموز وجود دارد و این یک سند 

افتخار برای استان همدان است.
به گزارش خبرگزاری فارس،  محمدتقی امیدی ساکت ظهر امروز در 
دیدار نماینده ولی فقیه در اســتان با نخبگان بسیجی به مناسبت هفته 
بســیج دانش آموزی با بیان اینکه شــهدا همه زندگی خود را در راه 
اهل بیت و دفاع از کشور فدا کردند اما باز خود را بدهکار می دانستند، 
اظهار کرد: این برنامه هم زمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه هشت آبان هر سال یادآور دالور مردانی است که 
با وجود ســن و سال کم به جبهه های حق علیه باطل شتافتند، افزود:  

یک هزار و 76 شهید دانش آموز در استان وجود دارد.
مسؤول بسیج دانش آموزی ســپاه انصارالحسین استان همدان با بیان 
اینکه از هر 11 شهید کشور یک شهید، دانش آموز است، تصریح کرد: 
از هر هشت شهید استان  یک شهید دانش آموز وجود دارد که این یک 

سند افتخار برای استان همدان است.
وی با اشــاره به اینکه هفته بسیج با شعار »دانش آموز انقابی، مدرسه 
انقابی« در سال جاری از هفت آبان آغاز شده است و تا 13 آبان ادامه 
دارد، ادامه داد:  اردوی راهیان نور با حضور 8 هزار نفر شامل 3 هزار 
نفر در غرب و 5 هزار نفر در جنوب در برنامه است که البته راهیان نور 
غرب بدون هیچ مشــکلی برگزار شد و پس از اربعین حسینی راهیان 

نور جنوب کشور برگزار می شود.
امیدی ســاکت تصریح کرد: 300 نفر از خواهــران و برداران مدارس 
متوسطه دوم به عنوان فرماندهان بسیج مدارس در دوره یاوران والیت 

بسیج دانش آموزی در دانشگاه شهید مفتح شرکت کردند.
وی ادامه داد: ســوگواره »احلی من العســل« با مشــارکت بســیج 
دانش آموزی و آموزش  و پرورش با حضور  700 نفر در ششم محرم 

در حسینیه امام به مناسبت شهادت حضرت قاسم برگزار شد.
مسؤول بســیج دانش آموزی سپاه انصارالحسین استان همدان  با بیان 
اینکه هیأت های اندیشه ورز دانش آموزی در استان تشکیل شده است، 
خاطرنشــان کرد: یک هزار و 425 نفر در مســابقات علمی در استان 
شــرکت کردند که در نهایت سه تیم به مســابقات کشوری اعزام و 
در نتیجه مقام ســوم کشوری توســط یک تیم از مدرسه عامه حلی 

به دست آمد.
وی گفت: حلقه های صالحیــن در مدارس با حضور  2 هزار و 500 
نفر  دانش آموز با 250 مربی و 30 حلقه ســرگروه و یک حلقه مربیان 

در حال فعالیت است.
امیدی ســاکت اظهار کــرد: به منظــور محرومیت زدایــی در مناطق 
کم برخوردار و کمتر توســعه یافته اقداماتی چون مرمت و بهسازی، 
زیباســازی، رنگ آمیزی مدارس و طرح هایــی چون دوخت مقنعه و 
مانتو دخترانه با هدف آشنایی دانش آموزان  با فرهنگ کار گروهی در 

تابستان 97 انجام  شده است.

کیهان: دیدید آمریکا هیچ غلطی نتونست بکند
 فقط یه خورده قیمتها رو گرون کرد!!

اصاحات: احمدي نژاد دیگری ظهور کرده است 
 هاله از نور هم دور سرش داره!!

سپهر غرب: اولویت استاندار جدید معیشت مردم و تنظیم بازار باشد
 بدون شرح!!

آفتاب: از دست بوسي تا خوردن ته مانده لیوان آب رئیس جمهوري 
 چه پاچه خواري بدي!!

بهار: روشنفکري جهان سومي با تغییر قوانین مهریه 
 ما خانوما از این روشنفکری ها نمی خوایم!! 

فرارو: ســخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: تحریم های آمریکا جنبه 
روانی دارد

 خوب روح و روان همه رو به هم ریختن!!
فــارس: 13آبان؛ استکبارســتیزی و اتحاد ملت ایــران برای عبور از 

مشکات
 البته اگه امسال با این تهدید ترامپ به خیر بگذره و ما مشکل 

دارتر نشیم!!
شرق: روحانی دوباره تهدید به مرگ در "استخر فرح" شد

 خوب نره استخر فرح!!
 ایلنا: معتادان برای درمان بیمه می شوند

 معتادم نشدیم که راحت بیمه بشیم!!
همشهری: نیاز به شادی دسته جمعی در مدارس

 ســاعت زنگ تفریح و زنگ کالس رو  عوض کنین خیالتون 
راحت می شه!!

ایران: 13 اقدام اورژانسی تیم جدید اقتصادی
 قول نمی دم که اورژانس سر موقع برسه یا بعد مرگ سهراب!!

هگمتانه:کوهستان الوند و غار ســراب به عنوان اثر ملی طبیعی ثبت 
می شوند

 فکر کنم آخرش کل جمعیت همدان هم ثبت ملی بشن!!
فارس: سیاه چاله عظیم فضایی در مرکز کهکشان راه شیری در کمین است

 ما که گذرمون اونجا نمی افته!!

عوامل فرهنگی نقش اساسی 
در پایداری ازدواج دارد

 جوانان باید قیل از انتخاب همســر خود را بسیار خوب و درست 
بشناســند،چون افرادی که به مرحله خودشناسی می رسند به اهداف 
خود در زندگی بیشــتر فکر کرده و برنامه ریزی مناســبی  می کنند و 
آرزوهایشــان را بر روی کاغذ می آورد که این امر در موفقیت آنها در 

زندگی بسیار موثر است.
یک مشــاور خانواده گفت: عوامل فرهنگی نقش اساسی و مهمی در 
پایــداری ازدواج ها دارد 50 درصد زوجیــن با طاق عاطفی زندگی 

می کنند
طلعت آهنگر، در گفتگو با شبستان گفت: همچنین همسر آینده خود 
را بر اســاس خواسته و موقعیت فعلی خود تصور کنید از خود سوال 

کنید، آیا خودم برای همسر آینده ام ایده آل هستم.
وی با اشــاره به زمینه های فرهنگی به عنوان یکی دیگر از عواما مهم 
در امر ازدواج تصریــح کرد: تفاوت فرهنگی نقش مهمی در افزایش 
طاق دارند. ارزش های فردی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و غذا 

خوردن  و غیره در امر ازدواج بسیار مهم هستند.
ــن  ــر ازدواج "س ــئله در ام ــتین مس ــه نخس ــان اینک ــا بی ــر ب آهنگ
ــرای ازدواج اســت، اظهــار کرد:بلــوغ جســمانی،  مناســب رشــد" ب
روانــی و اجتماعــی، داشــتن هــدف و انگیزه بــرای ازدواج و داشــتن 
اطاعــات الزم در مــورد انتظــارات، تکالیــف و وظایــف در زندگــی 
ــردی  زناشــویی ســه شــرط اساســی در ویژگی هــای شــخصی و ف

بــرای امــر ازدواج اســت.
وی افزو: در مرحله آشــنایی و نامزدی نهایت استفاده را از فرصت ها 
برای شــناخت بهتر،همســر احتمالی آینده خود کنید و با پرســیدن 
ســوال ها و ارتباطات کامی و غیرکامی سعی کنید شناخت بیشتری 

نسبت به یکدیگر پیدا کنید.
آهنگر تصریح کرد: معیارهایی مانند تفاوت سن، تقوا، ظاهر، قد، وزن، 
تفاوت تحصیات، تفاوت طبقاتی، قومی، زبانی و دینی توجه  جدی 

کنید.
وی افزود: پس از بررسی ویژگی های خودتان، با یک فرد مورد اعتماد 
و کارشــناس مشورت کنید، در این هنگام،منصفانه با خودتان خلوت 
کنید، جنبه های مثبت و منفی ازدواج با این فرد را بررسی و ببینید کدام 

مورد با معیارهای شما مطابقت بیشتری دارد.
ایــن مشــاور خانــواده بــا بیــان اینکــه تحصیــات نقــش زیــادی در 
ــود،  ــی ش ــوب م ــک ارزش محس ــان دارد و ی ــی انس ــد و تعال رش
ــامت  ــی و س ــای روان ــده نیازه ــن کنن ــرف تامی ــی ص ــزود: ول اف
روانــی خانــواده نیســت. تحصیــات بــه عنــوان مشــاور در تربیــت 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــت.آهنگر ب ــذار اس ــیار تاثیرگ ــدان بس فرزن
ــاک  ــر از م ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــواده ب ــی، اقتصــادی خان اجتماع
هــای مهــم در ازدواج خاطرنشــان کــرد: دختــر و پســر بایــد بتواننــد 
از خانــواده اصلــی جــدا شــده و مســتقل شــوند و حداکثــر هفتــه ای 

یــک بــار بــه منــزل خانــواده هــا برونــد.
آهنگر با بیان اینکه زن و مرد باید تا حدی در نگرش های خود شبیه 
باشــند، افزود: نگرش به دین و مذهب، نگرش به نقش زن و مرد در 
زندگی، نگرش به توزیع قدرت در خانواده، نگرش به تربیت فرزندان 
و جایگاه و اهمیت آداب و رســوم، نگرش به اشتغال، کار و تحصیل، 
نگرش به نحوه ارتباط با اقوام و بستگان و ... از جمله عواملی مهمی 

هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

آمادگی دانشگاه فنی حرفه ای برای ارائه آموزش های 
مجازی به سربازان

 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از آمادگی این دانشگاه برای ارائه آموزش های مجازی 
کوتاه مدت به ســربازان خبر داد.ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با مهر درباره آخرین 
وضعیت برگزاری دوره های آموزشــی مهارتی ویژه سربازان نظام وظیفه گفت:حدود 
یکماه پیش نشســتی با ستاد کل نیروهای مسلح در این خصوص صورت گرفت تا این 
کار انجام شــود.وی تاکید کرد : دانشگاه فنی و حرفه ای همکاری مستمری با ستاد کل 
نیروهای مســلح دارد و براســاس تفاهم نامه منعقد شده، قرار بر این بود، سربازان طی 

گذراندن خدمت سربازی، اوقات فراغت خود را به مهارت آموزی اختصاص دهند.
صالحی افزود: با توجه به این مســئله که دوره های دانشگاه فنی و حرفه ای مقطع دار 
است، سربازان با توجه به محدودیت هایی که دارند، نمی توانند از این دوره ها استفاده 
کنند اما سربازان می توانند از دوره های آموزش های مجازی کوتاه مدت دانشگاه که به 

تازگی راه اندازی شده، استفاده کنند.  

تاثیر امواج موبايل بر افزايش ريسک ابتال به سرطان
 مطالعات نشــان می دهند موش های نری که در معرض میزان باال RFR )اشــعه 
فرکانس رادیویی( که در تلفن های ۲G و ۳G اســتفاده می شــوند، بودند با رشــد 

تومورهای سرطانی مواجه شدند.
به گزارش مهر، محققان برنامه ســم شناسی در گزارش نهایی خود عنوان کردند وجود 

ارتباط بین اشعه فرکانس رادیویی و تومور در موش های نر واقعی است.
»جان بوچر«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »میزان اشعه مورداستفاده در 

این مطالعه قابل قیاس با میزان قرارگیری انسان در استفاده از موبایل نیست.«
بوچر در ادامه می افزاید: »در مطالعات ما، تمام بدن موش ها در معرض اشعه فرکانس 
قرار گرفت. این میزان اشعه و طول مدت قرارگیری در معرض آن در مطالعه ما به مراتب 

بیش از آن چیزی است که انسان ها تجربه می کنند.«
این مطالعه 10 سال بطول انجامیده و فقط شبکه های ۲G و ۳G که در زمان خودشان 

استاندارد بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 

و متادون؛ دلیل 70 درصد مسمومیت 
ناشی از ترکیبات مخدر

 ترامادول و متادون علت 65 تا 70 درصد مســمومیت های ناشی از ترکیبات مخدر، 
در مراجعه کنندگان به بیمارستان هاست.

دبیر ستاد مرکزی اطاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو دلیل مسمومیت باالی 
متادون را با وجود ممنوعیت عرضه در داروخانه ها، فروش در بازار سیاه و قاچاق اعام 
کرد.  یسنا به منش گفت: بیشترین مراجعه به دلیل مسمومیت ناشی از ترکیبات مخدر، 
مربوط به شهر تهران است؛ به طوری که 6 هزار نفر در سال 1396، به دلیل مسمومیت 

با ترکیبات مخدر به بیمارستان های تهران مراجعه کردند.
وی یادآوری کرد علت مرگ 50 درصد افرادی که با ســمومی مانند الکل، قرص برنج، 
ســموم دفع آفات نباتی، جونده کش ها، سیانور و سرب مسموم شده اند، مصرف قرص 
برنج بوده که بر پایه اعام ســازمان پزشکی قانونی کشور در پنج ماهه امسال نسبت به 

مدت مشابه پارسال بیش از 30 درصد افزایش یافت.

 »در مدرسه به تعداد تک تک دانش آموزان 
باید مسئولیت وجود داشته باشد.

بدون تردید، علم بدون عمل تخریب می کند 
و علمی که در کنار آن تربیت نباشد ناکارآمد 
است. و از طرفی تعهد، احساس مسئولیت و 
اعتماد به نفس و... ویژگی هایی است که باید 
در مدرسه آموخته و تقویت گردد و هدف ما 
در مدرسه این است که به جامعه پذیر نمودن 
دانش آموزان کمک کنیم تا برای زندگی فردا 

آماده شوند. 
مدیر موفق، باید از توانمندی تک تک افراد 
)معلمان، اولیا و دانش آموزان و...( که به هر 
دلیلی با مدرســه ارتباط دارنــد بهره گیرد. 
دانش آموزان در این راســتا نقش بســزایی 

دارند. با سپردن مسئولیت به آنها
1. می توان به طرز شگفت انگیزی اعتماد به 

نفس دانش آموزان را باال برد. 
2. می تــوان به طرز خارق العــاده ای حس 
مســئولیت پذیری را در آنها ایجاد و تقویت 

نمود. 
3. می توان به طرز فوق العاده ای در نگهداری 

و سامت مدرسه آسوده خاطر بود. 
4. می توان به طرز معجزه آسایی از توانمندی 

دانش آموزان در اداره مدرسه بهره جست.
5. می تــوان به طرز ناباورانــه ای بهره وری 

مدرسه را افزایش داد. 
مشکل اصلی این اســت که عوامل مدرسه 
فکر می کنند دانش آموزان نمی توانند در اداره 
مدرسه مسئولیتی بر عهده بگیرند و سپردن 
مســئولیت به دانش آموزان را نوعی اتاف 

وقت می دانند. 
اکثر اولیاء معتقدند فرزندان آنها بهتر اســت 
به علم آمــوزی بپردازنــد و مخالف انجام 
فعالیت ها و پذیرش مســئولیت ها توســط 
فرزند در مدرسه هستند و این امر را موجب 
از درس می دانســتند.  آنها  عقب افتادگــی 
بنابرایــن دانش آمــوزان مســئولیت پذیری 
را نیاموخته اند. در اداره مدرســه ســهمی 
ندارند. نظرات آنها دیده نمی شود و قوانین 
همیشــه قوانینی بوده که دانش آموزان ملزم 
بــه رعایت آن بوده اند بدون اینکه از مزایا و 

چون و چرایی آن اطاع داشــته باشند. در 
صورتی که همه ما می دانیم انسان ذاتاً دنبال 

چراهاســــت.
مدیران مــا معموالً فکــر می کنند، تصمیم 
می گیرند و اجــرا می کننــد و توقع دارند 
زیرمجموعــه آنهــا بــدون چــون و چرا 

دستورات را اجرا نمایند.
امــا بدون شــک، هر چقــدر مدیریت در 
اهمیت به مســائل تربیتی و آموزشی قوی 
باشد، معلمان و دانش آموزان هم مسیر خود 

را محکم تر انتخاب می کنند.
در دنیای مدرن که تاش دارد محیط تعلیم و 
تربیت محیطی باشد که دانش آموزان را برای 
زندگی فردا آماده نماید باید از تمام امکانات 
)آموزشی و پرورشــی( و فضاهای مدرسه 
)فضای بســته کاس، فضای باز حیاط( و 
دانش آموزان  اولیاء،  )معلمان،  عوامل دخیل 
و... ( بــرای تأمیــن چنین شــرایطی بهره 
جست. با چند تکنیک ساده می توانیم سطح 
مســئولیت پذیری بچه ها را باال ببریم و آنها 
را در انجام مســئولیت ها توانمند نماییم و 
»در مدرسه محیطی حمایت کننده به وجود 

بیاوریم«

تقويت  برای  پیشنهادی  راه های   
حس مسئولیت پذيری

1. باید با مشــارکت خــود دانش آموزان و 
با ایجاد حس مســئولیت نسبت به مدرسه، 

آموزشگاه را اداره کرد.
2. مدیر و یا معاون مدرسه قبل از هر کاری 
باید هــدف از این کار را برای دانش آموزان 
روشــن نماید تا بچه ها با بینش و بصیرت 
به انجــام امور بپردازند با ایجاد انگیزه قوی 
رغبــت دانش آموزان را نســبت به موضوع 

برانگیزد. 
3. پس از انتخــاب دانش آموزان، آنها نباید 
رها شــوند پیگیری و نظارت اصل مهم این 

کار است.
4. وظایف تک تک آنها را با توجه به سمتی 

که دارند روشن و شفاف بیان نماییم. 
5. توجیــه معاونین و دبیــران در واگذاری 
مســئولیت به دانش آموزان همراه با برنامه، 

پیگیری و نظارت 
6. اعتماد نمودن عوامل مدرســه به کارآیی 

دانش آموزان در انجام مسئولیت ها 
7. آگاهی دادن به اولیا در زمینه فواید پذیرش 

مسئولیت در مدرسه توسط دانش آموزان 

8. آگاه نمــودن اولیــا از نقش مدرســه در 
جامعه پذیر نمودن افراد

9. استفاده از نظرات دانش آموزان و استقبال 
از آنها و انتقادات و پیشنهادات آنها را با جان 

و دل بشنویم.
10. تشــویق دانش آموزان کاری و مبتکر و 

خاق و کوشا و مسئولیت پذیر
11. تشکیل جلســات منظم با دانش آموزان 

مسئول و توجیه وظایف ایشان 
 نتايج

■ دانش آموزان به اداره مدرسه عاقمند شده 
با اعتماد به نفس باالیی به بیان احساسات و 

نظرات خود می پردازند. 
■ درصد بیان نظرات منطقی افزایش می یابد. 
■ درصد برخورد مؤدبانه بســیار چشمگیر 

افزایش می یابد. 
■ زمینه ای بــرای بحــث و همفکری بین 

دانش آموزان به وجود می آید.
■ والدیــن از فعالیــت فرزندانشــان ابراز 

رضایت می کنند.
■ دانش آمــوزان از اموال مدرســه مراقبت 

بیشتری می کنند. 
* اعظم صادقی

 بــدون  شــک فضای شــاداب، 
دوست داشــتنی، تمیز و پاکیزه تأثیر 
اســتعدادها،  زیادی در شــکوفایی 
پیشرفت تحصیلی، کارایی،  خالقیت، 
پویایــی و زنده دلــی دانش آموزان 
بانشــاط موجب رشد  مدرسه  دارد. 
اندیشه و روان دانش آموزان  جسم و 
می شــود. انســان شــاداب، پویا و 
اســت  امیدوار  زندگی  به  پرتحرک  
و بــرای خود هــدف دارد و برای 
سرسختانه  خود  اهداف  به  رســیدن 
افسرده  انسان  برعکس  می کند  تالش 
اندوهگین  و بی تحرک، احســاس  و 
ناامیدی  و  درماندگــی  خســتگی، 
می کند و در برابر مشــکالت، ناتوان 
و عاجز اســت و مــدام از روز و 
روزگار خود گله مند اســت و عامل 
تمام نابســامانی و شکست های خود 

را دیگران می داند.

 نقش مدير در شاداب ســازی 
مدرسه 

مدیر مدبــر با ایجاد فضایی سرشــار از 
صمیمیــت موجبــات افزایــش روحیه  
گروهی، اعتمادسازی و ایجاد جو عاطفی، 

دوستانه و شاد را فراهم می آورد.
روحیــه  ایجــاد  بــا  مدرســه  مدیــر 
مشارکت پذیری در دانش آموزان، معلمان 
و اولیای دانش آموزان در اداره مدرســه 
می تواند جو عاطفی و شادی ایجاد کند و 
با ایجاد جو احترام متقابل میان معلمان و 
دانش آموزان زمینه ارتقای کیفیت آموزشی 
ثمربخش و احســاس رضایتمندی را در 

مدرسه به وجود می آورد.
 نقش معلم در شاداب ســازی 

مدرسه 
چهره  شــاداب و متبســم معلم در ایجاد 
کاس شاد و روابط صمیمانه بسیار مؤثر 
است. استفاده از انواع تکنولوژی آموزشی 

در کاس و نمایش فیلم های آموزشی در 
خال برنامه درسی به دانش آموزان اجازه 
می دهد کــه با اعتماد به نفــس و بدون 
هیچگونه ترس و واهمــه ای صحبت و 

اظهارنظر کنند. 
اســتفاده از وســایل آموزشــی همــراه 
آموزش دروس، کاس را از خســتگی و 
دانش آمــوزان را از خمودگی درمی آورد. 
همچنین فعالیت های فرهنگی و پرورش 
در مــدارس چــون برگزاری جشــن ها 
و مراســم مذهبی، برگــزاری بازدید و 
به طور  دانش آمــوزان  علمــی  اردوهای 
برگــزاری کاس هــای فوق  مســتمر، 
برنامه از قبیل قرآن، نهج الباغه، نقاشــی، 
خطاطی، رایانه، کاردســتی، ســفالگری 
و... از جمله کارهایی اســت که باید در 
راستای شادســازی محیط مدارس انجام 
گیرد. اما نباید فراموش کرد معلم، شادابی 
و ســرزندگی را با آگاهی و اطاعات نو 

و روش هایــی بدیع و مبتکرانه می آفریند 
و کاس را شــاد می کند. و معلم شــاد 

دانش آموز شاد تربیت می کند. 
معلمی که عاشقانه به کاس دل می بندد. 
حرفش اثرگــذار و رفتــارش الگوپذیر 
اســت و دانش آموز عاشق تربیت می کند 
نه دانش آموز منزوی و خســته. لذا معلم 
بانشاط در ساختن مدرسه با نشاط بسیار 
مؤثر اســت و مدرسه بانشاط در ساختن 

جامعه بانشاط مؤثر می باشد. 
شاداب ســازی  در  اولیا  نقش   

مدرسه 
الزمــه تحقق و ایجاد مدارس بانشــاط، 
تغیــر نگرش و نگاه نــو و جدید اولیا و 
مربیان مدرسه در خصوص زیباسازی و 
بهســازی فضای آموزشگاه است؛ چراکه 
فضای زیبا و شــاداب تأثیــر زیادی در 
پیشرفت تحصیلی و روحیه دانش آموزان 
و معلمان دارد و تجربه نشــان داده است 
که در هر جا اولیا باآگاهی و مشــارکت 
فکری، فرهنگی و مادی خود در مدرسه 
مشارکت کرده اند روند پیشرفت تحصیلی 
و فعالیــت مــدارس از جایــگاه بهتر و 

مطلوب تری برخوردار شده است.

 راهکارهــای تغییر فیزيکی در 
شاداب سازی مدارس

2( رنگ آمیزی میز و نیمکت های کاس با 
رنگ های شاد و استاندارد 

3( نصب اســامی و تصاویر دانش آموزان 
روی در کاس 

4( نصب ســاعت دیــواری و پرده های 
مناسب با رنگ های شاد 

U 5( چیدمان کاس به صورت
6( مجهز کردن کاس ها به رایانه در حد 

امکان
7( کتابخانه باز: قــرار دادن کتابخانه باز 
حاوی کتب و مجات و نشــریات و.... 
در سالن ها برای استفاده دانش آموزان در 
فوق   فراغت،  اوقــات  تفریح،  زنگ های 

برنامه 
8( نصــب زنگ مایــم و آرام بخش در 

مدرسه 
9( نواختن زنگ با آهنگ های مناســب 

مناسبت ها )مولودیه و یا شهادت و...(
10( اســتفاده از وسایل مطبوع سرمایشی 

و گرمایشی
11( ایجاد فضای سبز درمدارس دختران 
فضاهــای ســبز و امکانــات تفریحیـ  

ورزشی و بازی برای دانش آموزان ایجاد 
شود.

12( چیدن گلدان های زیبا و یک شــکل 
با گل های مختلف در پشــت پنجره های 

کاس 
13( نصب وســایل ورزشی ثابت و حتی 
استفاده از وسایل ورزشی مانند اسکیت و 

دوچرخه در مدارس.
16( دیوارنویســی: در مدارس و طراحی 
روی دیــوار حیــاط، ســالن و کاس 
در بانشاط ســازی مــدارس و روحیــه 
دانش آمــوزان تأثیــر دارد و در باروری 

استعداد آنها اثر می گذارد. 
زیباتریــن و  بوفه هــای مــدارس   )17
پاکیزه ترین مکان باشند تا دانش آموزان در 
ایام زنگ تفریح به رفع خستگی بپردازند 
و زنگ بعد با آمادگی و نشاط بیشتری به 

کاس بروند. 
19( تشــکیل کاس های ویــژه کارگاه، 
آزمایشــگاه، رایانــه و پرورشــی و... تا 
آموزش در فضای تکراری و خسته کننده 
کاس انجام نگیرد و آموزش ماندگارتر 

شود.
*فریبا قدیمی زارع

اهمیتتقويتحسمسئولیتپذيری
دردانشآموزان

لزوم شاداب سازی مدارس 

محیط کسل، انديشه را بیمار می کند
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خبـر

اقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

واریز کمک جبرانی دولت به حساب سرپرستان خانوار
 عضو کانون عالی شــوراهای اسامی کار با اشــاره به افزایش نرخ ارز و درآمدهای 
دولت ابراز امیدواری کرد که ترمیم حقوق و دســتمزد کارگران،کارمندان و بازنشستگان 
به جریان بیفتد. او پیشــنهاد کرد کمک جبرانی دولت به کارگران به حســاب یارانه آنان 

واریز شود.
علی اصانی با اشــاره به کمک جبرانی دولت به کارمندان و بازنشســتگان، گفت: اینکه 
دولت در شــرایط حاضر که خط فقر و تورم افزایش یافته اســت، کمک خرجی برای 
کارمندان و بازنشســتگان درنظرگرفته جای امیدواری است و انتظار داریم که این کمک 
جبرانی را برای کارگران هم که عمدتا حداقل بگیرند و حقوق آنها بیشــتر از یک میلیون 

تومان نیســت، پرداخت کنند. وی با اشــاره به جامعه هدف دولت برای پرداخت کمک 
جبرانی گفت: پرداخت این کمک جبرانی به حقوق بگیران و کارمندان با حقوق زیر سه 
میلیون تومان است و نشان می دهد که با شرایط امروز اقتصاد قدرت خرید مردم به قدری 
تنزل یافته و وضع معیشــت به حدی دشوار شده که دریافتی سه میلیون تومان مشمول 

دریافت کمک خرجی قرار می گیرد.
اصانی در گفت وگو با ایســنا، گفت: با توجه به افزایش نــرخ ارز و درآمدهای دولت 

امیدواریم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان به جریان بیافتد.
اصانی پیشــنهاد کرد دولت به جای دادن سبد کاال به خانوارهای کارگری، مبلغی را به 

عنوان کمک خرجی به حساب یارانه آنها واریز کند.

وی همچنین با ابراز خرســندی از برگزاری جلســه شورای عالی کار در هفته آینده، 
گفت: آقای شریعتمداری در اولین روز کاری خود بافاصله با تشکل های کارگری و 
کارفرمایی جلســه ترتیب داد تا نشان بدهد که به تشکل ها اهمیت می دهد و عاقمند 
شــنیدن صدای آنها اســت. ما این را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با برگزاری 
جلســه شــورای عالی کار پیگیری مطالبات کارگران خصوصــا ترمیم مزد و ارتقای 

قدرت با سرعت انجام شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری، دولت می تواند با افزایش بن خواربار 110 هزار تومانی 
و کمک هزینه مســکن 40 هزار تومانی کارگران، بخشــی از هزینه های معیشتی آنها را 

جبران کند.

خبـر

رکود بازار موبایل در سومین فصل سال
 بازار فروش گوشی های هوشــمند در سه ماهه سوم سال جاری 

میادی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
به گزارش مهر  تازه ترین گزارش های منتشــر شده از سوی موسسه 
آماری و تحقیقاتی کانتر پوینت حاکی از آن اســت که میزان فروش 
بســیاری از برندهای تولیدکننده موبایل در سه ماهه سوم سال 2018 
میادی کاهش قابل ماحظه ای پیدا کرده اســت به گونه ای که میزان 
فروش گوشی هوشــمند در جهان با سه درصد کاهش در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشــته میادی، به 386.8 میلیون دستگاه رسیده 
است این در حالیست که این میزان در محاسبات و تحقیقات موسسه 

IDC با یک کاهش شش درصدی مواجه شده است.
در این تحقیقات، ســهم سامســونگ یکی از برترین شرکت های 
تولیدکننده موبایل در جهان از بازار فروش گوشــی هوشمند با سه 
درصد کاهش نسبت به ســه ماهه سوم سال گذشته، از 21 درصد 
به 19 درصد نزول کرده اســت. این در حالیست که هواوی بعنوان 
یکی از برترین تولیدکنندگان چینی موبایل، با ســه درصد رشــد، 
ســهم خود را از 10 درصد به 13 درصد رســانده است.  اپل نیز 
دقیقا با کسب همان 12 درصد سهم از بازارهای جهانی موبایل در 
ســال 2017 میادی، در ســومین جایگاه از این رده بندی ایستاده 
است. شــیائومی نیز با دو درصد رشد، توانســته است بعد از این 
ســه غول تکنولوژی بایستد و ســهم خود را از هفت درصد به 9 

درصد برساند.
در گــزارش وب ســایت gsmarena همچنین آمده اســت که 
سامســونگ در سومین فصل از سال 2018 میادی توانسته است 72 
میلیون دستگاه، هواوی 52 میلیون و اپل نیز 47 میلیون دستگاه گوشی 

را به فروش برسانند.
کمپانی اچ ام دی گلوبال نیز که مســئولیت فروش محصوالت نوکیا 
را بر عهده دارد، نیز توانسته است میزان فروش خود را در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشــته دو برابر کرده و با به فروش رساندن 
4.8 میلیون دستگاه سهم خود را به یک درصد از بازارهای جهانی 

موبایل برساند.

8۵ هزار خانوار همدانی زیر پوشش بیمه 
اجتماعی روستائیان هستند

 85 هــزار خانوار در این اســتان زیر پوشــش بیمــه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشــایر هستند که از این تعداد سه هزار و 

500 خانوار در سال جاری بیمه شده اند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر همدان با 
بیان اینکه در این استان پنج هزار خانوار مستمری دریافت می کنند، 
افزود: یک هزار و 500 خانوار عشــایر نیز زیر پوشش این صندوق 

قرار دارند.
به گزارش ایرنا، مهدی ســماواتی در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اینکه در این استان 47 کارگزاری این بیمه فعال است، اظهار داشت: 
شــرایط برخورداری از خدمات این بیمه، ســکونت در روستا و یا 
مناطق عشایری، ساکن شهرهای زیر 20 هزار نفر، زیر پوشش بودن 
در نهادهای حمایتی و یا هنرمندان و قالیبافان با داشــتن دســت کم 
18 سال و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان است

ســماواتی افزود: حق بیمه در این صندوق 15 درصد ســطح درآمد 
انتخابی بیمه شــده است که پنج درصد آن را بیمه شده و 10 درصد 

را دولت تامین می کند.
وی بــا بیان اینکه بیمه شــدگان در صندوق حق بیمــه خود را به 
صورت ســاالنه پرداخــت می کنند، گفت: میزان مســتمری ماهانه 
بیشترین معادل ســطح درآمدی انتخابی بیمه شده و کمترین آن دو 

سوم آن است.
سماواتی از تمام روســتاییان و عشایر خواست تا با اقدام نسبت به 
بیمه تامین اجتماعی خود، از مزایای عضویت در صندوق استفاده و 

همانند کارمندان بعد از بازنشستگی حقوق دریافت کنند.
وی گفت: مستمری بازنشســتگی با دست کم 15 سال سابقه و 65 
ســال سن، مســتمری از کارافتادگی کلی در اثر حادثه ناشی از کار 
بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، مســتمری بازماندگان 
تحت تکفل بیمه شــده متوفی و نقل و انتقال سوابق بیمه اجتماعی 
روســتاییان و عشــایر و ســایر صندوق ها از مزایای عضویت در 

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است.

 با اجرایی شــدن قانــون منع 
بکارگیــری بازنشســته ها و پایان 
مهلــت دو ماهــه بــرای خروج 
قانــون، فقط 13  این  مشــموالن 
روز دیگــر زمــان باقــی مانده تا 
بازنشسته های شاغل تسویه کنند و 

از سازمان ها خارج شوند.
در پایــان شــهریور امســال و با 
اصاح قانون ممنوعیت بکارگیری 
از گروه های  به غیر  بازنشســته ها 
خاصی که از این قانون مســتثنی 
شده اند، باید ســایر بازنشسته های 
فعال در ســازمان ها طی فرآیندی 
تســویه حســاب کننــد و خارج 
شــوند؛ در غیر این صورت ادامه 
فعالیت آنها تخلــف بوده و مغایر 

قانون به شمار می رود.
تازه ترین اعام جمشید انصاری  بر اساس 
- معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی - تاریخ اجرای 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان 26 آبان 
است و از این تاریخ در همه دستگاه ها باید 
بازنشسته شــاغلی که جزو قانون به شمار 

نمی رود، خارج شود.
کسب اطاعات بیشتر در این رابطه از این 
حکایــت دارد که از 26 آبــان ماه که زمان 
دو ماهه ای برای خروج بازنشسته ها مهلت 
تعیین شــده، هیچ دستگاهی مجاز به ادامه 
فعالیت بازنشسته های شاغل غیرمشمول در 

چند مورد اســتثنا نیســت و در این حالت 
ذی حســاب حق پرداخت هیچ حقوقی و 

امضایی در این رابطه ندارد.
به گزارش ایســنا، این در حالی اســت که 
تمامی مراجع قانونــی در حال نظارت بر 
اجرای این قانون بوده و بعد از تمام شدن 
مهلت تعیین شده به طور حتم برخوردهای 

الزم با متخلفان صورت می گیرد.
طبق قانــون منع بکارگیری بازنشســته ها، 
کلیــه وزارتخانه هــا، موسســات دولتی، 
موسســات و نهادهای عمومی غیردولتی، 
شــرکت های دولتی و دســتگاه هایی که به 

نحــوی از بودجه دولتی اســتفاده می کنند 
امکان بکارگیری بازنشســته ها را نخواهند 
داشــت مگر  برای موارد اســتثنایی که در 

قانون تعیین شده است.
قانون بعــد از اصاح اینگونــه تغییر کرد 
که در ســمت هایی شــامل رؤســای سه 
قوه، معــاون اول رئیس جمهــوری، نایب 
رئیســان مجلس و اعضای شورای نگهبان، 
وزیــران، نماینــدگان مجلــس و معاونان 
رئیــس جمهوری امــکان فعالیــت برای 
بازنشســته ها وجــود دارد. همچنیــن به 
مسلح  نیروهای  بازنشســته های  کارگیری 

با تدابیــر فرماندهی معظم کل قوا 
صرفا در دســتگاه های متبوع خود 

مجاز است.
در عین حال که دارندگان اجازات 
خواســته مقــام معظــم رهبری، 
جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان 
باالی ســه سال اسارت و فرزندان 
شهدا از این قانون مستثنی هستند.

بــر ایــن اســاس تمامــی افراد 
بازنشســته ای که جزو استثنائات 
 26 از  نیســتند،  شــده  مشخص 
آبان مــاه حق ادامــه فعالیت در 
پســت های خــود را ندارند. این 
در شــرایطی اســت که خارج از 
این و طبــق قانون منع بکارگیری 
اســت  قرار  اگــر  بازنشســته ها 
بازنشســته  افــراد  از  ســازمانی 
اســتفاده کند باید تحت این شرایط باشد 
بازنشســتگان  از خدمات  می تواننــد  که 
تحصیلــی  مــدرک  بــا  و  متخصــص 
کارشناسی و باالتر استفاده کنند، مشروط 
به اینکه به صورت پاره وقت و ســاعتی 

باشند.
حداکثر ســاعت مجــاز برای اســتفاده از 
بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت 
اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه 
این افراد متناسب با ســاعت کاری آنها و 
حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان 

شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.

26 آبان مديران بازنشسته همدان خداحافظي مي کنند

13روزتاپايانکاربازنشستهها
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهي مزایده 
به موجب پرونده اجرائي کالســه9500۱07 موضوع سند رهني شماره ۱9625 دفتر اسناد 
رسمي شماره 20 شهر نهاوند علیه متعهد: تاج آفرین ظفري و علي دلفاني- متعهد له: ملت 
جهت وصول مبلغ 267059000 ریال )دویســت و شصت و هفت میلیون و پنجاه و نه هزار 
ریال( موضوع الزم االجرا  مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادره به متعهد 
ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضاي بستانکار برابر نظریه مورخ ۱396/۱2/۱4 کارشناس رسمي 
دادگستري مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل مي باشد: ششدانگ پالک 
5 و 7 فرعي از پالک 3756 اصلي بخش یک حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به مساحت 
)70/50( مترمربع که برابر نامه شماره 722۱ن/95 مورخ 95/8/23 اداره ثبت نهاوند به نام 
تاج آفرین ظفري ثبت و سند مالکیت آن صادر گردیده است بنا به اظهار کارشناس رسمي 
دادگستري: واقع در نهاوند، کوي درب شیخ کوچه روبروي پشت مقبره انتهاي کوچه و به 
قیمت 350000000 ریال )ســیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابي گردیده و محدود است به 
حدود شماال: به طول )5/45( متر دیواریست به پي پالک 3757 اصلي، شرقاً: به طول هاي 
)9/60( متــر و دوم به طول )2/60(متر دیوار به دیوار پالک 3756 اصلي باقیمانده جنوبا به 
طول )6/۱5( متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 3756 اصلي غرباً به طول ۱/40 متر و ۱0/95 
متر درب و دیواري اســت به کوچه چهار متري موجود  پالک فوق از ساعت 9 الي ۱2 روز 
سه شنبه مورخ ۱397/9/6در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از 
مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. )م الف ۱5۱(
تاریخ انتشار: 97/8/۱3

محمدعليجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

آگهي مزایده 
به موجب پرونده اجرائي کالســه 9300۱04 موضوع سند رهني شماره 26679 دفتر اسناد 
رسمي شماره 78 مشهد، شرکت صنایع غذایي به آراء )سهامي خاص( جهت وصول مبلغ 
۱673500000 ریال موضوع الزم االجرا علیه محبوبه رفیعي آورزماني و محمود رضا توکلي 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا 
به تقاضاي بستانکار مورد وثیقه برابر نظریه مورخ ۱394/2/7 کارشناس رسمي دادگستري 

مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل مي باشد:
ششدانگ پالک شماره پنج فرعي از سه هزار و چهارصد و هفتاد اصلي واقع در بخش یک 
حوزه ثبتي نهاوند اســتان همدان به مساحت )30/65( سي متر و شصت و پنج سانتي متر 
مربع که برابر نامه شــماره ۱7483/ن/93 اداره ثبت نهاوند به نام محبوبه رفیعي آورزماني 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري: واقع در نهاوند، 
میدان عارف، بلوار شهید محمد طالبیان، روبروي مرکز بهداشتي درماني شماره 4، کدپستي 
659۱773982 و به قیمت 980800000 ریال ارزیابي گردیده و محدود است به حدود شماالً: 
به طول 7/60 متر پي به پي 6 فرعي، جنوباً به طول 7/70 متر پي به پي 4 فرعي، غربا به طول 
4 متر پي است به پالک 9 فرعي، شرقاً به طول 4 متر پي است به پیاده رو بلوار عارف، پالک 
فوق از ساعت 9 الي ۱2 روز شنبه مورخ ۱397/9/3 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به 
فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته 
مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي 
و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف ۱47(
تاریخ انتشار: ۱397/8/۱3

محمدعليجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 

رسمي
مورخــه   ۱39760326034000562 شــماره  رأي  برابــر 
۱397/6/7 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک همــدان منطقه دو تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي آقــاي ارجعلي محبي فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 776 صادره از همدان در یک قطعه زمین 
مزروعي آبي به مســاحت 50238/86 مترمربع تحت پالک 
۱32/539 اصلي واقع در همدان بخش پنج روستاي دشته 
خریداري مع الواســطه از  ابوالحسن سلیمي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 2930(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/8/۱3

موسيحنیفه-رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقه
دوهمدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱397603260340007۱7 مورخه ۱397/7/۱2 
هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک همــدان منطقه دو تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي ســعید فخیمــي جمیل فرزنــد عبدالعلي به 
شماره شناســنامه ۱687 صادره از همدان در ششدانگ یک 
باب مغازه تجاري به مســاحت 236/39مترمربع تحت پالک 
۱75/۱0026اصلي واقع در همــدان حومه بخش دو خریداري 
مع الواســطه از  مالک رسمي آقاي نقي علیشیر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 2907(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/7/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/8/۱3

موسيحنیفه-رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدو
همدان

آگهي حصر وراثت
خانم ســکینه ابراهیمي دارای شــماره شناســنامه ۱3 به شــرح دادخواست کالسه 
۱۱۱/4۱4/97ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود مرادي به شماره شناسنامه ۱485 در تاریخ ۱۱/2۱/ 96  در اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
۱- متقاضــي گواهي حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر همســر متوفي 2-مهرداد 
مرادي فرزند محمود به شــماره شناســنامه 4040380096صادره از بهار متولد ۱379 
پسر متوفي 3-حســین مرادي فرزند محمود به شماره شناسنامه 4040۱979۱7صادره 
از بهار متولد ۱372 پسر متوفي 4-ســمیرا مرادي فرزند محمود به شماره شناسنامه 
404022۱63۱صــادره از بهار متولــد ۱373 دختر متوفي اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 647(
رئیسحوزهشماره111شورايحلاختالفصالحآباد

تاسیس، تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
آگهی تغییرات شــرکت شیر پاســتوریزه پگاه همدان شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 
5420 و شناسه ملی ۱086۱۱32607 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۱397/2/3۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان 
وجوه نقد منتهی به 29 اســفند ۱396 به تصویب رســید . 2 - روزنامه کثیراالنتشار همدان 
پیام جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. 3 - موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت 
نهان نیک نگر به شناســه ملی ۱0320739923 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
رازدار به شناســه ملی ۱0۱00۱29086 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری همدان )28۱۱53(

شهرداری همدان به لیگ فوتبال نوجوانان 
کشور صعود کرد

ــان  ــال نوجوان ــی مســابقات فوتب ــدار نهای ــم شــهرداری در دی  تی
ــم و ادب  ــر عل ــک براب ــر ی ــرگل هفــت ب ــری پ ــا برت ــن اســتان ب ای
ــان کشــور  ــگ نوجوان ــه لی ــه دســت آورد و ب ــی را ب ــوان قهرمان عن

صعــود کــرد.
ــن  ــدی ای ــازی رده بن ــت: در ب ــدان گف ــال هم ــأت فوتب ــر هی دبی
مســابقات نیــز در حالیکــه دیــدار تیــم هــای پــاس همــدان و ســتاره 

ســرخ تویســرکان در وقــت قانونــی بــا نتیجــه یــک بــر یــک مســاوی 
بــود، در ضربــات پنالتــی بــا نتیجــه ســه بــر صفــر بــه ســود ســتاره 

ــه پایــان رســید و ایــن تیــم ســوم شــد. ســرخ تویســرکان ب
ــا اظهــار داشــت: تیــم  ــا ایرن مهــدی بوجاریــان در گفــت و گــو ب
ــاوی  ــک تس ــروزی و ی ــت پی ــب هف ــا کس ــهرداری ب ــال ش فوتب
ــدان  ــتان هم ــان اس ــای نوجوان ــت رقابته ــدون شکس ــان ب قهرم

شــد.
ــدان  ــان هم ــال نوجوان ــرد: مســابقات فوتب ــان خاطرنشــان ک بوجاری
بــا حضــور 12 تیــم علــم و ادب همــدان ، شــهرداری همــدان ، ملــی 

ــتاره  ــر، س ــاوران مای ــد، ی ــوروش نهاون ــاران ک ــد ، ی ــان نهاون پوش
ــی  ــور، آب ــج ، شــهید شمســی پ ســرخ تویســرکان، شــهرداری مریان
ــاس همــدان و شــهید  ــن ، پ ــع دســتی اللجی پوشــان همــدان، صنای

امینــی در ســه گــروه چهارتیمــی برگــزار شــد.
وی یــادآور شــد: در ایــن دوره از مســابقات 127 گل بــه ثمــر رســید 
کــه تیــم شــهرداری بــا 42 گل زده بهتریــن خــط حملــه و بــا ســه گل 

خــورده بهتریــن خــط دفاعــی مســابقات را بــه دســت آورد.
ــگ  ــابقات لی ــز در مس ــته نی ــل گذش ــدان فص ــهرداری هم ــم ش تی

ــت. ــور داش ــان حض ــوری نوجوان کش

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

کپی برداری پاس و شهرداری از روی دست هم
آژیر قرمز برای دو همدانی لیگ دسته 2

 در لیگ دسته 2، دو تیم همدانی دست و پا می زنند تا بعد از هفت 
هفته از این رقابت ها، زنگ خطر برای آن ها رسماً به صدا درآید.

دو تیم پاس و شــهرداری که پیش از شروع بازی های این فصل لیگ 
2، هر چقدر سرنوشت شــان با هم فرق داشت، حاال در ثبت رتبه  خود 

شباهت عجیبی به هم پیدا کرده اند.
هرچند داستان دو تیم با یکدیگر تفاوت دارد و تیم پاس همدان در حالی 
در قعر جدول گروه 2 لیگ دســته دوم قرار دارد که از نظر هزینه کرد و 
جذب بازیکن به مراتب دســتی بازتر نسبت به تیم شهرداری که قعر 
جدول گروه یک را اشغال کرده است داشت، اما در اصل قضیه تفاوتی 
نیست و دو تیم به هر شکل باید برای برون رفت از وضعیت قرمز خود 

چاره ای بیاندیشند.
به گزارش فارس ، این دو تیم به هر شــکل پایگاهی مهم برای جوانان 
فوتبالیست همدانی محسوب می شوند و در صورت سقوط آن ها از لیگ 
2، فوتبال این استان ضرر هنگفتی را خواهد پذیرفت چراکه بازگشت از 

دسته  سوم به دسته  دوم کاری بسیار سخت و سنگین است.
در تیم شــهرداری، بابک صمدیان که پس از موفقیت در ماندگاری این 
تیــم در بازی های لیگ 2 فصل قبل، امید زیــادی به تداوم موفقیت و 
اثبات خود در فوتبال همدان داشــت، تاکنون نتوانسته از ریسک قبول 
ســرمربیگری این تیم بهــره الزم ببرد، هر چند تیم او اســیر اتفاقات 
ناخوشــایندی مثل مشکات مالی بازیکنان و داوری های ضعیف لیگ 
2 شده اســت اما به هر شکل خروجی عملکرد این مربی جویای نام، 
نتایجی اســت که شــهرداری ثبت می کند که فعًا هیچ نکته مثبتی در 

کارنامه ی او بر جای نگذاشته است.
پاس همدان نیز این روزها با هدایت احمد جمشــیدیان حال خوشی 
ندارد و خرید امتیاز 6 میلیارد ریالی لیگ دسته دوم نیز انگیزه ای نشد تا 

این تیم اوج بگیرد و دوباره به همان جایگاه قعر جدول رسیده است.
انگار سرنوشــت پاس با قعر جدول گره خورده است و امیدواریم که 
احمد جمشیدیان در اولین آزمون مربیگری خودش با شکست مواجه 

نشود.
هر دو باشــگاه در بستن تیم های خود در ابتدای فصل مشکات فنی و 
مالی زیادی داشــتند و آن طور که باید نتوانستند مهره های خوبی را از 

بازار نق انتقاالت جذب کنند.

اعزام 10 کشتي گیر استان 
به مسابقات قهرماني کشور

 ترکیب تیم کشــتی آزاد همــدان اعزامی به مســابقات قهرمانی 
بزرگساالن کشور مشخص شد.

ســخنگوی هیأت کشتی همدان گفت: پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی 
کشور 23 تا 25 ماه جاری در شهرستان قصرشیرین برگزار می شود.

حامد صیفی در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: ترکیب تیم منتخب 
همــدان اعزامی به این رقابــت ها را میثم فیروزآبــادی در وزن 57 
کیلوگرم، رضا اسدی در وزن 61 کیلوگرم، مرتضی فرزین فر در وزن 
65 کیلوگرم، حسن قاســمی در وزن 70 کیلوگرم و مسعود کمروند 
در وزن 74 کیلوگرم تشــکیل می دهنــد.وی اضافه کرد: در وزن 79 
کیلوگرم عباس یزدانــی، وزن 86 کیلوگرم علیرضا کریمی، وزن 92 
کیلوگرم وحید شــاه محمدی، وزن 97 کیلوگرم دانیال شریعتی نیا و 
در وزن 125 کیلوگرم مهران میرزایی دیگر کشــتی گیران تیم منتخب 
همدان هستند.وی خاطرنشان کرد: اسامی 2 کشتی گیر ذخیره، مربیان 

و سرپرست تیم کشتی آزاد همدان نیز به زودی اعام خواهد شد.
صیفی با اشــاره به نشست روز گذشــته اعضای هیأت کشتی استان 
همدان یادآور شد: در این جلسه قرار شد از آذرماه سال جاری اواخر 
هر هفته و با میزبانی های گوناگون، اردوهای مشــترک در رده های 
سنی مختلف برگزار شود.وی افزود: همچنین از این هفته ضمن بازدید 
از هیأت های شهرستانی ، چگونگی فعالیت و عملکرد این هیأت ها 

در حوزه های مختلف نظارت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی هیأت کشتی همدان اظهار داشت: به زودی نشست هیأت 
با قهرمانان، نامداران، پیشکسوتان و مربیان کشتی استان برگزار و برای 
پیشــبرد اهداف مدنظر، با خردجمعــی و برنامه ریزی مدون تصمیم 

گیری خواهد شد.

همایش پیاده روي خانوادگي 
پرسنل آبفای  استان 

 به مناســبت هفته پدافند غیرعامل 500 نفر از نیروهاي آبفا همراه 
خانواده هاي خود مسیر میدان قائم تا تپه عباس آباد را پیاده روي کردند 

و مراسم پایاني پیاده روي در رستوران شیشه اي برگزار شد.
مدیر آبفاي استان در مراسم پایاني همایش پیاده روي ضمن قدرداني 
از اســتقبال خانواده ها و حضور گسترده در این همایش گفت: هدف 
از برگزاري این چنین برنامه ها ترویج ورزش همگاني و جدي گرفتن 

موضوع پدافند غیرعامل در همه دستگاه ها و نیروهاي اداري است.
مجتبي هاشــمي ضرورت آمادگي همه افراد جامعه را در زمان بروز 
حوادث  را بسیار ضروری دانست و گفت : با آموزش و مي توانیم از 
افزایش خسارت جلوگیري کنیم و همه مردم باید این تمرین دور هم 

جمع شدن را هر چند مدت یکبار تکرار کنند.
ولي حضور نیروهاي آبفاي همدان در منطقه زلزله زده کرمانشــاه را 
نمونه بارز آمادگي نیروهاي اســتان دانســت و گفت: ما جزو اولین 
استان هایي بودیم که در منطقه زلزله زده کرمانشاه حاضر شدیم و بدون 

فوت وقت خدمات رساني را شروع کردیم.

دوره طراحی تمرین سرمربی تیم ملی 
تکواندو در همدان برگزار شد

 دبیر هیأت تکوانــدو همدان گفت: دوره طراحی تمرین و مبارزه 
ویژه مربیان تکواندو همدان با حضور »فریبرز عسگری« سرمربی تیم 
ملی تکواندو کشــور در این شهر برگزار شد.امیر فرنیا در گفت وگو 
با ایرنا اظهار داشــت: در این دوره تخصصی 40 مربی و60 ورزشکار 
منتخب تکواندو اســتان همدان شرکت کردند.وی اضافه کرد: در این 
دوره مربیگری آخرین تغییرات و متدهای مبارزه، روش های مبارزه و 

طراحی تمرین برای مربیان آموزش داده شد.

پرسپولیس بازی رفت را به کاشیما واگذار کرد

 تیم فوتبال پرسپولیس در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا با 
نتیجه 2 بر صفر مقابل کاشــیما آنتلرز ژاپن شکست خورد.

به گزارش ایرنا، تیم های پرســپولیس و کاشــیما از ساعت 9:30 
صبح دیروز )شــنبه( در مرحله رفت فینال لیگ قهرمانان آســیا در 
ورزشگاه کاشیما ســاکر به مصاف هم رفتند. لئو سیلوا و سرجینیو 
2 بازیکن برزیلی کاشــیما در دقایق 58 و 70 گل های این بازی را 
به ثمر رساندند.دیدار برگشت 2 تیم، شنبه هفته آینده در ورزشگاه 

آزادی برگزار خواهد شد.

 ســومین مرحلــه از مســابقات موتور 
کراس قهرمانی کشور روز جمعه در پیست 
موتورسواری شهید مفتح شهر همدان آغاز 

شد.
در این رقابت ها 120 ورزشــکار و مربی از 

استان های مختلف کشور حضور داشتند.
این مســابقات در گروه ســنی نونهاالن و 

نوجوانان و پیشکسوتان برگزار شد.
سومین مرحله از مســابقات موتور کراس 
قهرمانی کشــور در کاس های 65 ، 150، 
250 و 450 سی سی و 2 کاس 250و 450 

سی سی پیشکسوتان اجرا می شود.

 تهران قهرمان مســابقات موتور 
کراس کشور شد

اتومبیلرانی  دبیر هیــأت موتورســواری و 
همدان در این بــاره  گفت: تیم تهران فاتح 
سومین مرحله از مســابقات موتور کراس 

قهرمانی کشور به میزبانی همدان شد.
قاسم ربیعیان در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: در این پیکارها که با شرکت 92 
ورزشــکار و 28 همــراه از اســتان های 
مختلف کشــور بــه مدت یــک روز به 
میزبانی پیســت موتورســواری مجموعه 
ورزشی شــهید مفتح همدان برگزار شد، 

تیــم تهران با کســب 198 امتیــاز عنوان 
قهرمانی را به دست آورد.

وی اضافه کرد: در ایــن پیکارها همدان با 
120 امتیاز نائب قهرمان شــد و خراســان 
رضوی با 98 امتیاز بر ســکوی ســوم قرار 

گرفت.
ربیعیان افــزود: این دوره از مســابقات در 
کاس هــای 65 ، 150 ، 250 و 450 ســی 
سی در رده جوانان و 250 و 450 سی سی 

در رده پیشکسوتان انجام شد. 
ربیعیان یادآور شد: نفرات برتر این رقابت ها 

به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

مسابقاتموتورکراسقهرمانیکشور
درهمدانبرگزارشد

گزارشي از يک ورزش خاص

كـراس فيت 
بـدنسازي با 
ژیمنـاستيک

 »کــراس فیت« به عنوان عصــاره ورزش های 
مادر این روزها از استقبال بسیار خوب بین جوانان 

ورزشکار برخوردار است.
ویژگی های منحصر به فــرد این ورزش قدرتی - 
استقامتی سبب شده تا آن دسته از ورزشکارانی که 
خود را در باالترین ســطح آمادگی بدنی می دانند، 
روش هــای تمرینی کراس فیــت را دنبال کنند.به 
گزارش ایرنا این ورزش در واقع آمیخته از روش های 
تمرینی ژیمناستیک، آمادگی جسمانی، دو ومیدانی و 
حتی وزنه برداری است که معدود ورزشکاری می 
تواند مسیرهای تمرینی آن را با موفقیت سپری کند.

کراس فیت در سال 2000 میالدی توسط شخصی 
بنام »گریگ گلسمن« نوجوان ژیمناستیک کار اهل 
کالیفرنیای آمریکا ابداع شد و در این چند سال بیش 
از پنج هزار باشگاه در سراسر جهان این ورزش را به 

صورت اختصاصی تمرین می دهند. 
  فعالیتی فراتر از يک ورزش

کراس فیت در واقع به معنای دستیابی مناسب به آمادگی 
جسمانی در تمامی زمینه ها اســت و تمرینات آن به 
صورت کلی برای ارتقای 10 ویژگی فیزیکی فرد انجام 
می شود که شامل اســتقامت قلبی- عروقی و تنفس، 
اســتقامت بدنی، قدرت، انعطاف پذیری، توان تعادل، 

سرعت، تناسب اندام، چابکی، دقت و تمرکز است.
ایــن ورزش در حقیقت فراتر از یک ورزش و مملو از 

روش های سنگین و سبک تمرینی است.

فعاالن ورزش کــراس فیت در قدرت، اســتقامت و 
سرعت از ســایر ورزشکاران پیشــی گرفته و اکنون 
این ورزش در کشــورمان نه تنها از اســتقبال عمومی 

برخوردار است بلکه دارای مسابقات رسمی است.
در استان همدان نیز کراس فیت زیر نظر هیأت ورزش 
های همگانی استان همدان و زیر نظر مربیان متخصص 

و باتجربه پیگیری می شود.
  مرجع بدنسازی تمامی ورزش ها

مربی کراس فیت اســتان همدان در این باره می گوید: 
کراس فیت مرجع بدنسازی تمامی رشته های ورزشی 
محسوب می شــود و در این ورزش پرهیجان در یک 
زمــان تمرینی، پایین و باال تنه فرد ورزشــکار درگیر 
فعالیت شده و در نتیجه باعث افزایش شدید سوخت و 

ساز بدن و چربی سوزی باالی او خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه برنامه های کراس فیت نیز همه 
روزه در حال تغییر اســت و بدن به یک نوع سیســتم 
تمرینی عادت نمی کند، اظهار داشت: تنوع باالی برنامه 
های کراس فیت باعث می شود ورزشکار هر روز با یک 
چالش جدید رو به رو شــود. این مدرس علوم تربیت 

بدنی دانشــگاه خاطرنشان کرد: در واقع فرد ورزشکار 
با کراس فیت از برنامه های تکراری و کسل کننده که 
در بدنسازی رشــته های ورزشی است، خارج شده و 
هیجان و تنوع تمرینــی را جایگزین فعالیت خود می 
کند.وی یادآور شد: در کراس فیت 70 درصد از تمامی 
بدنسازی ورزش ها به فرد ورزشکار آموزش داده می 
شود که در زندگی روزانه و هم در ورزشکارانی که به 
صورت حرفه ای رشته ورزشی را دنبال می کنند نقش 

موثری را ایفا می کند.
 اوج آمادگی بدنی با کراس فیت

رئیس کمیته آمادگی جسمانی استان همدان بیان کرد: 
کراس فیت این امکان را به همه اقشار جامعه می دهد 
که با هر توان بدنی بتوانند آمادگی جســمانی خود را 

باال ببرند.
حصاری افزود: خاصیت و ویژگی های این رشــته به 
گونه ای است که نیروهای پلیس تمرین کراس فیت را 
مانند تعقیب و گریز و درگیری با یک مجرم می دانند 
و ورزشکاران رشته بوکس خود را در فضای مبارزه در 

رینگ مشاهده می کنند.

  از قدرت تا استقامت
مربی ورزش های آمادگی جســمانی همدان پیرامون 
ویژگی های تمرینی کراس فیت می گوید: این ورزش 

اوج قدرت و استقامت است.
حصاری افزود: کراس فیت ترکیبی از تمرین مقاومت، 
پایومتریک انفجاری، تمرین ســرعت، وزنه برداری 
به ســبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، 

ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است. 
وی بیان کرد: ورزشکار با انجام این تمرین ها، اجزای 
اصلی تناســب اندام را هدف قرار می دهد و تناســب 
ریوی و قلبی، استقامت، قدرت و استحکام عضانی، 
انعطاف، نیرو، ســرعت، چاالکی، تعادل، هماهنگی و 

دقت در شخص ورزشکار تقویت می شود.
حصاری یادآور شد: آموزش کراس فیت در هفته بین 
سه تا پنج روز و در هر تمرین بین 5 تا 15 دقیقه انجام 

می شود و استراحت بین تمرین بسیار کوتاه است.
 کراس فیت همدان در مسیر قهرمانی

رئیس کمیته آمادگی جسمانی همدان با اشاره به فعالیت 
روزمره ورزشکاران رشــته کراس فیت استان همدان 
گفت: هم اینک تیم منتخب را شــکل داده ایم که زیر 

نظر مربیان مجرب تمرین می کنند.
حصاری بیان کــرد: حمایت های الزم نیز از ســوی 
هیأت ورزش های همگانی اســتان همدان برای رشد 
و موفقیت ورزشکاران کراس فیت همدان انجام شده 
و می خواهیم در دوره جدید مسابقات کشوری روی 
سکوی قهرمانی قرار گیریم.وی خاطرنشان کرد: همدان 
در آمادگی جســمانی حرف اول را در کشور می زند 
و مــی خواهیم در کراس فیت نیز به این موفقیت مهم 
دســت یابیم. این مدرس دانشگاه پیشــنهاد داد ارگان 
های نظامی و انتظامی روش های تمرینی کراس فیت 
را تجربه کنند چرا که کمک شــایانی به توان قدرتی و 

استقامتی آنها می کند.

رئیس هیأت اسکیت استان:
هیأت اسکیت همدان 

تیم ها را برای حضور 
درمسابقات کشوری 

حمایت می کند
 رئیس هیأت اسکیت استان همدان 
بابیان اینکه همدان با تمام قدرت به دنبال 
درخشش در لیگ ایناین هاکی کشور 
است، گفت: هیأت اسکیت همدان تیم ها 
را برای حضور در مســابقات کشوری 

حمایت می کند.
مهدی مجیدی در گفتگو با مهر با اشاره 
به حضور تیم ایناین هاکی همدان در 
پانزدهمین  لیگ کشوری اظهار داشت: 
دوره لیگ ایناین هاکی آقایان کشور با 
حضور 16 تیم در حال برگزاری بوده که 
تیم همدان در اولین دیدار خود با نتیجه 
8 بر یک تیم اصفهان را شکست داد تا 

گامی محکم در این لیگ بردارد.
وی افزود: تیــم ایناین هاکی آی فیت 
پرو همدان در روز دوم نیز با نتیجه 9 بر 
صفر تیم خرمشاد تهران را در هم کوبید 
تا در قامت یک مدعــی برای حریفان 

خط ونشان بکشد.
رئیس هیأت اسکیت استان همدان بابیان 
به دنبال حضــور قدرتمند در لیگ های 
کشوری هســتیم، گفت: هیأت اسکیت 
اســتان همدان در حد توانی که دارد با 
قدرت از همه گرایش های اســکیت و 
تیم های خود برای حضور قدرتمند در 

مسابقات کشوری حمایت می کند.
مجیدی عنوان کرد: اسکیت همدان در 
تمامی گرایش هــا حضور فعالی دارد و 
شاهد رشد و درخشــش اسکیت بازان 

همدانی در کشور هستیم.

مسابقات بدمینتون 
نوجوان پسر برگزار شد 
 مسابقات بدمینتون نوجوانان انتخابی 
کشوری با حضور منتخبین شهرستانهای 

همدان برگزار گردید. 
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان ،مســابقات 
نوجوانان پســر استان همدان با حضور 
تیم هایی از شهرستان های همدان ،مایر 
و بهار در مجموعه ورزشی شهید حاج 
بابایــی برگزار گردید . این مســابقات 
بصورت دوره ای در چهارگرور برگزار 
ودر پایان رقابت ها ســرمیلی ومومنی 
ایزدی  و  مایر،دهبانی،کاظمی،ترابی  از 
از همدان توانســتند جــواز حضور در 
مسابقات کشــوری که به عنوان المپیاد 
استعدادهای برتر برگزار در شهر زنجان 

برگزار خواهد شد را کسب نمایند.

همدان آماده میزبانی از 
فدراسیون های ورزشی 

است 
 مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
گفت: همدان از نظر امکانات ورزشــی 
جزو بی نظیرترین اســتان های کشور 
است و انتظار داریم فدراسیون ها به این 

ظرفیت ها بیش از پیش توجه کنند.
رســول منعم گفت : مسابقات شطرنج 
برای ســومین بــار در کشــور و برای 
نخستین بار در استان برگزار شد که این 
میزبانی مبارک بود و موجب شد تیم ملی 
در سه بخش برای نخسیتن بار قهرمانی 
بدست آورد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، 
افزود : برگزاری مســابقات و میزبانی 
نقش ارزنده ای را برای معرفی همدان به 
جهان دارد و امیدواریم تداوم این برنامه 
ها نقش ویژه ای در معرفی ظرفیت های 

پایتخت گردشگری داشته باشد.
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■ حدیث:
امام صادق)ع(:

زندانی )واقعی( کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد. 
الکافی، ج2، ص455، ح9

یخدان میرفتاح با ۹۵0 میلیون ریال اعتبار 
مرمت شد

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می  رئی
مایــر گفــت: بــرای مرمــت و بازســازی اثــر تاریخــی و گردشــگری 
ــا بــرای  یخــدان میرفتــاح 950 میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــد ت

ورود گردشــگران مهیــا شــود.
ــت: در  ــار داش ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــم جلیل ابراهی
ــر شــاخص کــف ســازی فضــای ورودی  ــن اث ــت ای راســتای مرم
ــید. ــام رس ــه اتم ــی ب ــواره دخل ــداره دی ــی ج ــطح و بندکش همس

وی افــزود: همچنیــن نــرده چوبــی و راه پلــه بــرای ورود بــه فضــای 
داخلــی یخــدان میرفتــاح نصب و بازســازی شــد.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری مایــر 
کــف ســازی بــا ســنگ و تخلیــه خــاک مــازاد فضــای داخــل یخدان 
میرفتــاح را از دیگــر اقدامــات مرمــت و بازســازی ایــن اثــر تاریخــی 

عنــوان کــرد.
جلیلــی یــادآور شــد: مرمــت بدنــه ســنگی جــداره بیــرون یخــدان 
میرفتــاح نیــز در حــال انجــام اســت و بــزودی بــه اتمــام مــی رســد.

ــز  ــر نی ــازی مای ــکاری اداره راه و شهرس ــا هم ــرد: ب ــان ک وی بی
محوطــه ســازی و فضاســازی بوســتان یخــدان میرفتــاح بــه 
ــازی  ــارات راه و شهرس ــل اعتب ــع از مح ــزار مترمرب ــاحت 6 ه مس

ــت. ــرا اس ــال اج در ح
جلیلــی ادامــه داد: بــرای مرمــت و بازســازی کامــل ایــن مجموعــه 
تاریخــی حــدود چهــار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت تــا بتــوان 

آن را بــه طــور کامــل بــرای بازدیــد گردشــگران مهیــا کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه صــورت مــوردی بازدیــد از یخــدان میرفتــاح 
انجــام مــی شــود افــزود: بــرای اشــتراک بــرق، جابجایــی تیرهــای 
بــرق، نورپــردازی و تملــک اراضــی در محــدوده یخــدان میرفتــاح 

اعتبــار قابــل توجهــی نیــاز اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری مایــر 
اظهــار داشــت: چنانچــه از اعتبــارات ســال جــاری تخصیــص پیــدا 
ــرای  ــد و ب ــی رس ــام م ــه اتم ــه ب ــن مجموع ــردازی ای ــد، نورپ کن

بازدیــد گردشــگران مهیــا مــی شــود.
ــار دوره  ــاح از آث ــال میرفت ــا یخچ ــدان ی ــا، یخ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای گنبــدی شــکل از  ــن بن ــر اســت کــه ای ــه در شــهر مای قاجاری
آجــر و ســنگ ســاخته شــده و ارتفــاع آن از کــف تــا گنبــد 12 متــر 

ــر اســت. ــره یــخ چهــار مت ــا منبــع ذخی و از ســطح ت
ــز و  ــکل دهلی ــه ش ــی ب ــه یک ــال 2 در ورودی دارد ک ــن یخچ ای
ــد  ــخ و دیگــری محــل رفــت و آم ــه ی ــزش و تخلی مخصــوص ری

ــوده اســت. ب
ــه کار  ــت ب ــف خش ــدان 2 ردی ــی یخ ــی و داخل ــمت بیرون در قس
رفتــه اســت کــه نقــش عایــق را داشــته و در فصــل تابســتان مانــع از 

نفــوذ گرمــا و ذوب شــدن یــخ هــا مــی شــده اســت.
ــه شــماره  ــخ 25 اســفندماه ســال 1379 ب ــاح در تاری یخــدان میرفت

ــه ثبــت رســید. ــار ملــی کشــور ب 3242 در فهرســت آث

کاندیداتوری به وقت مجلس!
وحید حاج سعیدی «

 از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان، موعد ثبت 
نام انتخابات مجلس نزدیک است و جماعت کثیری 
از خلق ا... کما فی الســابق بر این باورند یگانه راه 
به منصه ظهور رســاندن اســتعداد هــای بالقوه و 
توانمندی های شان، با شک ورود به عرصه خطیر 
انتخابات و تکیه زدن بر صندلی چرمی این منصب 
است. فلذا عزم شان را جزم کرده اند تا با تمام قوا 
وارد گود شوند و به چوگان همت، گوی را از رقبا 
ببرند. باالخره این همه دانشــگاه در مملکت که در 
سال چند ده هزار فقره مدارک ارشد و دکتری صادر 
می کند، باید یک جایی به کار بیاید! تبلیغات چهره 
به چهره و تلگرامی هم که به سامتی از ماه ها قبل 
آغاز شده است؛ ســام و احوال پرسی ها کمی پر 
رنگ تر و غلیظ تر شده، دیده بوسی و ها و معانقه 
ها کمی محکم تر و دید و بازدید ها و رفت آمد ها 

هم بیشتر و منسجم تر...
البتــه ایــن البــا یــک عــده هــم هســتند کــه فکــر 
ــگ  ــر رن ــات حضــور پ ــد اگــر در انتخاب مــی کنن
ــدا نشــوند، بایــد گواهــی  نداشــته باشــند و کاندی
ــت  ــند باب ــه پس ــند محکم ــک س ــا ی ــکی ی پزش
عــدم حضــور ارائــه کننــد. بــه قــول شــاعر » بــه 
هــر جــا شــود دود قلیــان بلنــد ... ســام علیکــم 

ــوند!« ــم شاهس من
علــی ای حــال مــا بــه نظــرات همــه دوســتان حتی 
عمــو ســیفی ) ســرایدار مفخــم مدرســه مــا( کــه 
امســال هــوس کاندیداتــوری در شــورا هــا کــرده 
بــود، احتــرام مــی گذاریــم و بــه آنهــا حــق مــی 
ــازار رای  ــت ب ــت مملک ــی در پایتخ ــم. وقت دهی
آوردن ســلبریتی هــا داغ اســت و خواننــده و 
ــردم  ــب م ــر و ... منتخ ــتی گی ــه و کش ــر پیش هن
مــی شــوند و بــه جــای حــل معضــات شــهری 
ــای  ــایر اعض ــا وزن س ــان را ب ــدال هایش ، وزن م
ــد  ــق اهلل حــق دارن ــد، خل ــی کنن ــاس م ــورا قی ش
بــا هــر مــدرک و تخصصــی وارد کارزار مجلــس 
ــدا  ــد. خ ــش کنن ــان را آزمای ــانس ش ــوند و ش ش
را چــه دیدیــد شــاید تَقــی بــه توقــی خــورد و » 
همــای اوج ســعادت بــه دام شــان افتــد« و باقــی 

ــتان... داس
البتــه مــا در والیــت مــان ســلبریتی نداریــم کــه به 
جنــاب ایشــان بــر بخــورد ولــی تعــداد شــیفتگان 
خدمــت و جمعیــت مشــتاقان کمــک بــه توســعه 
و آبادانــی کشــور قابــل توجــه و چشــمگیر اســت 
و بحمــداهلل در ایــن مــورد بــه خصــوص بــه یــک 
ــه  ــه ب ــم ک ــی رســیده ای ــل قبول ــی قاب خــود کفای
ــچ ربطــی هــم برجــام  کــوری چشــم ترامــپ هی

و اثــرات آن نــدارد!
فقط جســارتاً دوســتانی که قصــد کاندیداتــوری در 
مجلــس شــورای اســامی دارنــد در جریــان باشــند 
جهــت کســب آرای مردمــی بــه ارائــه پیشــنهادات 
و طــرح هــای سوفســطایی و مــاوراء الطبیعــه 
نظیــر پیگیــری اشــتغال زایــی و ریشــه کــن کــردن 
ــا تمــام، احــداث  بیــکاری، تکمیــل طــرح هــای ن
راه آهــن و فــرودگاه و جــاده، وام ازدواج جوانــان، 
ــل مســکن  ــی، تکمی ــود وام بانک ــرخ س ــش ن کاه
ــی، احــداث  ــی مســکن اجتماع ــگ زن ــر و کلن مه
کارخانــه و شــهرک صنعتــی، گاز کشــی و آســفالت 
راه هــای روســتایی ، مناطــق آزاد، تبدیــل کان 
شــهر بــه اســتان، شــهر بــه کان شــهر، روســتا بــه 
شــهر، دهســتان بــه بخــش، ســازمان بــه دهســتان، 
ــری  ــان، پیگی ــدی فرهنگی ــه بن ــری طــرح رتب پیگی
ــتاری و ...  ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــرح تعرف ط
ــاز  ــی نی ــای تبلیغات ــا و تراکــت ه در ســخنرانی ه
نیســت. همیــن کــه دوســتان قــول بدهند »امــورات 
و وظایــف محولــه بــه نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی« را بــر اســاس اصــول 62 ، 76، 88  و  89 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، در حــد 
ــود و  ــات موج ــت و امکان ــان، ظرفی ــوان خودش ت
ــری و  ــه، پیگی ــاص یافت ــوب و اختص ــه مص بودج
اجــرا کننــد، کفایــت اســت! خیــر از جوانــی تــان 

ببینیــد...

تختخوابی که به ویلچر تبدیل می شود
 شرکت"پاناسونیک"، نخستین نمونه از یک تختخواب رباتیک را 

ارائه داده که می تواند به ویلچر تبدیل شود.
شرکت "پاناســونیک")Panasonic(، نوعی تختخواب بیمارستان 

ارائه داده است که می توان آن را به ویلچر تبدیل کرد.
 Robotic("این فناوری جدید موســوم بــه "تختخواب رباتیــک
Bed(، یک تختخواب بسیار پهن و بی نهایت راحت است که تشک 
آن، در صورت لزوم از شکاف وسط جدا می شود تا نیمه چپ تشک، 
به نشیمن گاه ویلچر تبدیل شــود. همه این مراحل، تنها با فشار یک 
دکمه صورت می گیرند.به گزارش ایسنا ،هنگامی که تخت به ویلچر 
تبدیل می شود، با یک دسته کنترل، قابل هدایت است. با استفاده از این 

دسته، می توان شیب ویلچر را تنظیم و یا آن را خم کرد.

ایران جزو 10 کشور اول دنیا در پیوند کبد
 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اشاره به اینکه ایران از نظر پیوند کبد، رتبه یک منطقه و جزو 10 کشور 
اول جهان قرار دارد گفت:ســاالنه دستکم 500 پیوند کبد انجام می شود 
که نشان دهنده پیشرفت کشورمان در این حوزه پزشکی است.رضا ملک 
زاده افزود: عاوه بر شیراز که به عنوان مرکز اصلی پیوند کبد محسوب 
می شود، در بیمارستان امام خمینی تهران و پنج مرکز استان دیگر نیز انجام 
می شود.وی با اشاره به اینکه حدود 85 درصد پیوند کبد در ایران از افراد 
مرگ مغزی است در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پیونده کبد زنده هم 
در شیراز انجام می شود؛ در این شیوه درمانی پدر یا برادر می تواند نصف 
کبد خود را به فرد بیمار اهدا کند و کبد فرد دهنده و گیرنده بعد از مدتی 

به حالت اولیه بازمی گردد.

اولین OLED لوله ای جهان رونمایی می شود!
 یکی از غول های فناوری آســیای شــرقی وعده داده اســت که در 
نمایشگاه بین المللی الکترونیکی مصرفی)CES( در سال 2019 از اولین 
صفحه نمایش OLED با قابلیت لوله شــدن رونمایی کند. با اینکه تا 
شروع نمایشگاه بین المللی CES 2019 که هر ساله در ماه ژانویه برگزار 
می شــود و برندهای برتر صنعت فنــاوری از آخرین فناوری های خود 
رونمایی می کنند، چند ماه مانده اســت، اما از هم اکنون در حال شنیدن 
برخی خبرها از فناوری های جدیدی هستیم که احتمال قریب به یقین در 
 )LG(این نمایشگاه با آن روبرو خواهیم شد.طبق معمول، شرکت ال جی
که یکی از تولیدکنندگان اصلی فناوری های جدید در جهان است در این 
نمایشگاه حضور پررنگی خواهد داشت و از جمله آنها باید انتظار یک 

تلویزیون OLED قابل لوله شدن را داشته باشیم.

بزرگ ترین پرنده جهان کور بود
 دانشمندان با بررسی جمجمه بزرگ ترین پرنده جهان دریافتند که 

این پرنده کور بوده است.
تــا آنجایی که ما می دانیــم بزرگ ترین پرنده تاریــخ »مرغ فیلی« نام 
دارد که در حال حاضر منقرض شــده اســت.این پرنده 3 متری اهل 
ماداگاســکار، پرواز نمی کرد.به گزارش فارس،پیش از این اطاعات 
کمــی در مورد چگونگی زندگی آنها به دســت آمــده بود اما اکنون 
تحقیقات جدید به طور شگفت انگیزی نشان می دهد که آنها شبیه به 
جانوران »شــب زی« بوده و قوه بینایی اندکی داشتند.مرغ فیلی تقریبا 
500 تا هزار سال پیش منقرض شده است. در این رابطه نظریه غالبی 
وجود دارد که می گوید انســان ها موجب کاهش زیستگاه آنها شده یا 

آنها را شکار کردند.

اطلس مغز تدوین می شود
 محققان دانشگاه هاروارد با استفاده از فناوری های تصویربرداری 
بسیار پیشرفته اولین اطلس سلولی یکی از مهم ترین بخش های مغز 

موش را تدوین کردند.
در این تحقیقات بیش از یک میلیون ســلول در بخشی از مغز موش 
با ابعاد 2 میلی متر در 2 میلی متر در 0.6 میلی متر مورد بررسی قرار 
گرفت و عاوه بر شناســایی 70 گونه مختلف از نورون ها، موقعیت 

مکانی و کارکردهای مختلف هریک از این سلول ها شناسایی شد. 
به گــزارش ایرنا ، این رویکرد برای اولین بار امکان مشــاهده نحوه 
ســاماندهی ســاختار ســلولی، کارکردی و مولکولی مغز را به طور 
همزمان در اختیار می گذارد و امکان درک رفتارهای متعدد را به شیوه 

ای بی سابقه فراهم می کند. 

سینـما

سینما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي کوچــک زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهوار -

لس آنجلس تهران
■ سينما کانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي کوچک 
زنگ زده - پيشوني سفيد

د رآيین رونمايي از پوستر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تاکید شد

آشناييکودکانباحقوقاجتماعي

سریال"هزاردستان" 
به فهرست ملی 
حافظه جهانی 
یونسکو اضافه شد
 چهــار اثــر دیــداری و شــنیداری بــه فهرســت 
ــه  ــکو اضاف ــی یونس ــه جهان ــه حافظ ــی برنام مل

شــد.

ــای  ــی مرزه ــه رادیوی ــامل »برنام ــر ش ــار اث چه
»مســتند  دســتان«،  هــزار  »ســریال  دانــش«، 
ــارس« در  ــج ف ــی« و »مســتند خلی ــاری ایران معم
روز جهانــی میــراث دیــداری و شــنیداری در 
فهرســت ملــی برنامــه حافظــه جهانــی یونســکو 

ــد. ــت ش ثب
گذشــته  ســال  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دهمیــن  عنــوان  بــه  »جامع التواریــخ« 
ثبــت  بــه   فهرســت  ایــن  در  ایرانــی  اثــر 
کتاب هایــی  نیــز  ایــن  از  پیــش  رســید. 
نظامــی،  خمســه  مســالک الممالک،  ماننــد 

مســتندی  فیلم هــای  بایســنقری،  شــاهنامه 
ــاد  ــل آزادی«، »ی ــان«، »پ ــان مرج ــد »ج مانن
و یــادگار" و »کــودکان ســرزمین ایــران« و 
مجموعــه عکس هــای تاریخــی و مجموعــه 
انقــاب  موســیقیایی  آثــار  ســروده هاو 
ــه  ــه حافظ ــی برنام ــت مل ــامی در فهرس اس

رســیده اند. ثبــت  بــه  یونســکو  جهانــی 
ــام  ــا ن ــه ب ــکو ک ــی یونس ــه جهان ــه حافظ برنام
ــز شــناخته  ــی یونســکو نی ــراث مســتند جهان می
یونســکو  کــه  اســت  برنامــه ای  می شــود، 
از ســال 1992 بــه دنبــال افزایــش آگاهــی 

نســبت بــه خطراتــی کــه میــراث مســتند 
جهانــی را تهدیــد می کنــد، بــرای حفــظ و 
ــرا  ــه اج ــار ب ــن آث ــه ای ــی ب ــهولت دسترس س
ــا اجــرای  گذاشته اســت. یونســکو قصــد دارد ب
ــتد  ــی، دادوس ــاراج، پراکندگ ــه از ت ــن برنام ای
ــی  ــتند جهان ــراث مس ــودی می ــی و ناب غیرقانون
جلوگیــری کنــد. طبــق فراخــوان یونســکو، 
ــل  ــا قب ــده از قرن ه ــرات تهدیدکنن ــن مخاط ای
آشــوب های  جنــگ،  ولــی  داشــته  وجــود 
ــدت  ــر ش ــی ب ــات مال ــود امکان ــی و نب اجتماع

ــت. ــزوده  اس آن اف

 روز گذشته با حضور مسئوالن و هنرمندان پوستر 
بیســت و پنجم جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در 

همدان رونمایی شد.
این مراسم در مدرســه ابتدایی »شهید سردار حاج 
حسین همدانی« که در یکی از محات حاشیه شهر 

همدان قرار دارد، برگزار گردید.
در آئین رونمایی از پوستر جشنواره بیست و پنجم،  
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی همدان، مدیرکل 
امور اجتماعی استانداری همدان و هنرمندانی چون 
مجید قناد، حسین محب اهری و مریم کاظمی دبیر 

جشنواره حضور داشتند.
دبیر جشنواره بیست و پنجم تئاتر کودک و نوجوان 
در این مراســم با ابراز خرسندی از اینکه در همدان 
و در جمع کودکان این پوســتر رونمایی می شــود، 
اظهار کرد: شــعار امسال جشنواره »کودک و حقوق 
اجتماعی« و »کودک و حقوق شهروندی« است که 

امیدواریم کودکان از حقوق خود آگاه شوند.
مریــم کاظمی بیان کرد: کودکان باید بدانند کجا 
بنابراین  هســتند و همه کارها برای آنهاســت، 
بایــد انرژی خود را نگه دارند زیرا کشــورمان 
به آنها نیــاز دارد.وی با بیان اینکــه امیدواریم 
همواره چهره کودکانمان خندان باشــد و بتوانیم 
برای آنهــا کارهای خوبی انجــام دهیم، گفت: 
کودکان امید و آینده ســازان کشــور هستند که 
باید برای فرهنــگ و هنر آنها نیز تاش وافری 

گیرد. صورت 
کاظمی در توصیف پوســتر ایــن دوره اظهار کرد: 
تصویر در کادر صورتک تئاتر است و در باالی سر 
صورتک پرنده هایی هستند که نویدبخش شادی و 
هر چیزی که خوب اســت، می تواند باشــد و نوید 

می دهند جشنواره به زودی آغاز می شود.
وی افزود: شــعار ایــن دوره یعنی کودک و حقوق 

اجتماعــی، کــودک و حقوق شــهروندی و کاما 
مشخص اســت حق هر کودکی است که از حقوق 
خود آگاه باشــد، بداند که در چــه جایگاهی قرار 
دارد و بر روی چــه چیزهایی می تواند پاهای خود 

را استوار کند.
دبیر بیست و پنجمین جشــنواره بین المللی کودک 
و نوجوان گفت: خانواده ها نیز باید مراقب کودکان 
خود باشــند، آنهــا را نگران نکنند، بــا وجود تمام 
مشــکاتی که در جامعه وجــود دارد باید مراقب 
باشــیم تا بچه ها را بیش از پیش نســبت به مسائل 
اجتماعی نگران نکنیم، بچه ها باید دنیای شــاد و با 
نشاط خود را داشته باشند تا در آینده به وجودشان 

امیدوار باشیم.

به گزارش فــارس، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی اســتان همدان نیز در آییــن رونمایی 
از پوســتر جشــنواره با تأکید بر اینکه جشنواره 
امســال با طراوت بیشــتری برگزار خواهد شد، 
گفت: امــروز آغاز اولین گام کار جشــنواره و 

است. پوستر  از  رونمایی 
علیرضا درویش نژاد با بیان اینکه جشنواره کودک و 

نوجوان برای شما و به نام شماست، افزود:
از معلمان، مدیران آموزش و پرورش و مســؤوالن 
اســتان نیز تشــکر می کنم که امروز را برای جشن 

جشنواره آماده کردند.
وی با اشــاره بــه اینکه برای برگزاری این جشــن 
بسیاری از بزرگان تاش کرده اند، افزود: امیدواریم 

بتوانیم جشنواره امسال را متفاوت از هر سال برگزار 
کنیم.

مجید قناد، مجــری برنامه های کــودک و نوجوان 
نیز که در این مراســم حضور داشت، با بیان اینکه 
مسؤوالن شــما را دوست دارند، افزود: مسؤوالن و 
هنرمندان برای این جشنواره  تاش زیادی کردند که 

باید قدردان آنها بود.
در این مراسم ضمن اجرای برنامه شاد ویژه کودکان 
توســط عمو حمید )مجری برنامه کودک شــبکه 
همدان(، مجید قناد نیز دقایقی را برنامه اجرا کردند.

جشــنواره بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان به 
صورت رســمی از 28 آبان ماه مصادف با 19 نوامبر 

آغاز به کار می کند.
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